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عمل بقوله تعالى  لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ( إبراهيم  ,)7 :فإنني أحمد اهلل تبارك في
عله وأشكره ,وال أحصي ثناء عليه ,الذي هداني وأنار الطريق أمامي ,ومن علي بإتمام هذه الرسالة.
وايمانا بفضل االعتراف بالجميل ,فإنني أتقدم بفائق الشكر ووافر االمتنان إلى من سعدت

بالتتلمذ على يديه في مرحلة الليسانس وطوال فترة دراستي للماجستير ,ولم نعرف عنه إال التواضع
وسعة الصدر ,األستاذ القدير البروفيسور /فتحي عبد النبي الوحيدي ,مشرفي ومثلي األعلى في
العلم والمعرفة ,الذي شرفني بقبول إشرافه على هذه الرسالة ,وأمدني من فيض علمه ,وغمرني بكرم
خلقه وسماحته ,وكان لتوجيهاته السديدة وملحظاته القيمة األثر البالغ في إنجاز هذه الرسالة ,له مني

أعظم آيات الشكر والثناء ,وأدامه اهلل ذخ ار وسندا لطلبة العلم.

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أستاذي الدكتور /عبد الرحمن أبو النصر ،عميد كلية
الحقوق في جامعة األزهر ,والذي نلت شرف التتلمذ على يديه ,ونهلت من وافر علمه وأفكاره ,وزادني
الشرف بتكرمه قبول مناقشة هذه الرسالة والحكم عليها ,جزاه اهلل خي ار ,ومتعه بموفور الصحة والعافية.
والشكر موصول إلى الدكتور /وليد عبد الرحمن مزهر ،المستشار القانوني لو ازرة التربية
والتعليم العالي بقطاع غزة ,لتحمله عناء قراءة هذه الرسالة ,والمشاركة في مناقشتها والحكم عليها ,فله
كل االحترام والتقدير ,وجزاه اهلل عني خير الجزاء.

وال يفوتني في هذا المقام أن أتوجه بجزيل الشكر إلى الصرح األكاديمي العظيم ,جامعة األزهر
بغزة ,بهيئتيها اإلدارية واألكاديمية ,التي أتاحت لي فرصة البحث العلمي ,وأخص بالذكر كلية الحقوق
وأساتذتي في قسم القانون العام ,متمنيا لهم مزيدا من التقدم في سبيل العلم والمعرفة.

وأخي ار أتوجه بأسمى معاني الشكر واالمتنان إلى كل من أمد لي يد العون وساهم في إنجاز
هذا العمل المتواضع ,فإليهم جميعا مني كل الشكر والتقدير.

الباحث

ه

ملخص الدراسة
يعد االنحراف في استعمال السلطة أحد أوجه الطعن بإلغاء القرار اإلداري ,التي ورد ذكرها في
المادة ( )2/42من قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم ( )5لسنة 4118م ,وهو يتمثل في
عدم مشروعية الغاية التي استهدفها القرار اإلداري ,إما للبعد عن المصلحة العامة ,أو لمخالفة اإلدارة

للهدف المحدد لها ,أو لعدم اتباع اإلجراءات اإلدارية السليمة ,ويترتب على إثبات ذلك بطلن القرار
اإلداري والغاؤه ,والتعويض عنه إذا كان له مقتضى.

وقد تناولت هذه الدراسة االنحراف في استعمال السلطة وأثره على القرار اإلداري ,لما يمثله

من توسع للرقابة القضائية على مشروعية أعمال اإلدارة ,كونها لم تقتصر على فحص المشروعية
الخارجية بل تمتد إلى البحث عن الهدف الحقيقي الذي قصدته اإلدارة.
ولتقديم دراسة متكاملة حول االنحراف في استعمال السلطة اتبعنا المنهج العلمي التحليلي
للنصوص القانونية ذات الصلة ,واالس ترشاد باألحكام القضائية الصادرة عن محكمة العدل العليا

الفلسطينية المتعلقة بموضوعات الدراسة المختلفة ,وقسمنا هذه الدراسة إلى ثلثة فصول ,تعرفنا في
الفصل األول إلى األحكام العامة لعيب االنحراف في استعمال السلطة ,ومن خلله بينا مفهوم عيب
االنحراف ,واألهمية التي يحظ ى بها على المستويين العملي والقانوني ,وتناولنا الخصائص التي يتسم

بها ,وحددنا طبيعته القانونية ,وعرضنا في نهاية هذا الفصل التمييز بين عيب االنحراف والعيوب
الشكلية والموضوعية للقرار اإلداري.
وتطرقنا في الفصل الثاني إلى التطبيقات العملية لعيب االنحراف في استعمال السلطة ,ومن

خلله تناولنا مفهوم المصلحة العامة ,ودورها في العمل اإلداري ,ومظاهر االنحراف عن المصلحة
العامة ,وبينا مفهوم قاعدة تخصيص األهداف ,وكيفية تحديدها ,والمجاالت التي يظهر من خللها
االنحراف عن الهدف المخصص ,وأنهينا هذا الفصل باالنحراف في استعمال اإلجراءات اإلدارية ,وبينا
طبيعته وتطبيقاته القضائية.
وبحثنا في الفصل الثالث كيفية إثبات عيب االنحراف في استعمال السلطة واآلثار المترتبة
عليه ,ومن خلله بينا الصعوبة التي تواجه القاضي والمدعي في إثبات االنحراف ,وتناولنا الوسائل
التي يمكن اللجوء إليها في اإلثبات ,وهي وسائل مباشرة تتمثل في نص القرار ,وملف الدعوى ,وأخرى
غير مباشرة تتمثل في القرائن المحيطة بالنزاع ,وعدم التناسب في الجزاء التأديبي ,وعرضنا في نهاية

هذا الفصل اآلثار التي تترتب على هذا اإلثبات وهي تتمثل في إلغاء القرار اإلداري المعيب بهذا
العيب ,والتعويض عن الضرر الذي يحدثه.

و

وأنهينا هذه الدراسة بخاتمة تضمنت النتائج والتوصيات التي خلصت إليها ,ومن أهم
التوصيات ,ضرورة أن تمارس السلطة اإلدارية صلحياتها القانونية بعيدا عن المصالح الفئوية ,وأن
تحيد عن السياس ة أثناء القيام بمهامها ,ألن الصلحيات التي تت متع بها السلطة اإلدارية هي لتحقيق
المصلحة العامة وليس لتحقيق مصالح حزبية.

ز

Abstract
The deviation in authority using is considered one of the appeal aspects to
cancel the administrative decision, which mentioned in the article (34/4) of law
forming the regular Palestinian courts No (5) for the year 2001, which represents in
the illegality of the purpose that the administrative decision aimed, either for being
away from the public target, or for the administration violation of its specific goal,
or not following the right administrative procedures, and followed that the invalidity
and the cancel of the administrative decision and to compensate it if it had
appropriate.
This study has focused on the deviation of using the authority and its effect
on the administrative decision. For what it represents of expansion of judical
supervision of the legality of the administration works, which isn't limited of
examining the outer legality, but it extends to search for the real aim which the
administration meant.
And to introduce a comprehensive study about the deviation in authority
using, we followed the scientafic analytical method for the relevant legal texts and
guided by judical statments issued by the Palestinian high court of justice which
related with different topics of the study. We divided this study in to three sections.
In the first section, we award the general provisions of deviation defect in using the
Authority. Through it, we explained the item "defect deviation" and the importance
that placed on both the practical and legal levels, and we deal with the
characterestics of it, and also we identify it's legal nature. At the end of this section,
we represented the discrimination between the deviation defect and the formalism
and subjective defects of the administrative decision.
In the second section we have come to practical applications of the deviation
defect in using the Authority. Through it we concept of the public target item, and
its rule in the administrative work, as well as the deviation aspects away from the
public target. we represented the item of the rule of specifying the aims, And how to
identify them, and the fields in which the deviation of the limited aim appeared. we
end this section by the deviation in using the administrative procedures, and we
showed its nature and legal applications.
In the third section, we discussed how to prove the defect of deviation in
using the Authority and the effects that followed. through it, we showed the
difficulty that both of Jude and defedant faced in proving the deviation. we
concepted the methods which can be used in proving the deviation. These methods
include direct methods represented the decision text and the lawsuit file, as well as
indirect methods represented in the evidences in surrounding conflict, and lack of
ح

suitability in disciplinary penalty. At the end of this section we introduced the
effects that followed this proof which take the form of cancellation of the
administrative defected resolution by this defects, and conpensation for the damage
that caused.
we finished this study with aconclusion included results and
recommendations. The most important recommendation is the necessity of using
the administrative authority it's legal power away from the factional interests, and
to deviate politics in carrying out its functions, as the power of the administrative
authority is to achieve the public interest and not to achieve partisan interests.

ط

المقدمة
الحمد هلل الحكم في قضائه ,العادل في جزائه ,القائل في محكم كتابه  فَالَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِملْبَمطِ ِ
فَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ فَمَنتُمْ تَعْلَمُونَ  ,)8(والصلة والسلم على نبي الحق وامامه سيدنا محمد

خير من

حكم فعدل وقضى فأقسط ,وعلى آله وصحبه وتابعيه إلى يوم الدين ,وبعد.
تحتل اإلدارة في الزمن المعاصر مكانة ال تدانيها مكانة بين سلطات الدولة وأجهزتها المختلفة,
فقد بلغ نشاطها درجة كبيرة من التزايد والتعدد واالتساع والتشعب ,إذ امتد إلى مجاالت كثيرة لم
تباشرها من قبل ,وقد أدى التطور المتزايد في مهام اإلدارة إلى أن دورها لم يعد مقتص ار على حفظ

النظام العام في المجتمع ,بل تجاوز ذلك ليمتد إلى مختلف النواحي السياسية واالقتصادية

واالجتماعية.
وازاء الدور الذي تقوم به اإلدارة في الدولة المعاصرة ,والتي تربطها باألفراد علقات في
مختلف مناحي الحياة ,فإن اإلدارة أثناء ممارسة مهامها تقوم باستعمال وسائل قانونية يمثل القرار

در عن سلطة
اإلداري ركيزتها األساسية الذي يلزم لمشروعيته استيفاء أركانه القانونية ,بأن يكون صا ا

مختصة ,ومطابقا للقوانين واألنظمة شكل وموضوعا ,ومستندا إلى سبب يبرره ,وأن يستهدف تحقيق
الغاية التي من أجلها منحت اإلدارة سلطة إصدار القرار اإلداري.
واذا كان األصل أن سلطة اإلدارة في إصدار الق اررات اإلدارية مقيدة بالقانون ,إال أن المشرع
نظ ار لمقتضيات المصلحة العامة ,وضرورة حسن سير العملية اإلدارية وتحقيق غاياتها ,قد منح اإلدارة
سلطة تقدير ملءمة القرار اإلداري ,غير أن سلطة اإلدارة سواء كانت تقديرية أم مقيدة ,ليست إال

وسيلة لتلبية االحتياجات العامة ,ووضع القانون موضع التنفيذ على أكمل وجه تبعا للظروف المختلفة.

فاالعتراف بالسلطة التقديرية لإلدارة ,ال يعني االعتراف لها بسلطة تحكمية أو تعسفية ,بل
يتعين استعمال تلك السلطة في حدود المشروعية ,وذلك وفقا العتبارات العدل والمصلحة العامة ,ففي

كثير من األحيان تصدر اإلدارة ق ارراتها اإلدارية من خلل الصلحيات التقديرية التي تتمتع بها ,وقد
تستغل اإلدارة هذه الصلحيات الممنوحة لها بموجب القوانين واألنظمة لتنحرف بها عن المصلحة
العامة ,وذلك لتحقيق مآرب شخصية أو غير مشروعة ,حيث يشكل هذا التصرف انحرافا بغاية القرار
اإلداري عن المصلحة العامة ,ومن ثم كان قرار اإلدارة معيبا بعدم المشروعية النحرافها في استعمال

السلطة ,ومستوجبا اإللغاء.
))8
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موضوع الدراسة :
يعد عيب االنحراف في استعمال السلطة من العيوب األساسية التي تصيب الغاية من القرار
اإلداري ,كما يعد من أكثر عيوب القرار اإلداري شيوعا ,وأكثرها خطورة على المصلحة العامة ,وعلى
الحقوق والحريات العامة لألفراد ,إذ تنبع خطورة هذا العيب بشكل أساسي من الخصائص التي يتمتع
بها من جهة ,ومن طبيعة المصلحة العامة ووسائل تحقيقها التي ترتبط بصلحيات اإلدارة التقديرية
من جهة أخرى.
ويظهر عيب االنحراف في استعمال السلطة من خلل عدة صور أو حاالت ,تتمثل في
استهداف اإلدارة تحقيق غاية تبتعد عن المصلحة العامة وتجانبها ,وعندما تسعى اإلدارة إلى هدف
مغاير لألهداف المخصصة لها قانونا ,وكذلك إذا استعملت اإلدارة إجراءات إدارية ال يجوز لها

استعمالها من أجل تحقيق الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه.

وعيب االنحراف في استعمال السلطة من أشد العيوب صعوبة في اإلثبات نظ ار لخفائه
وارتباطه في أغلب األحيان بنوايا ومقاصد مصدر القرار ,والتي يصعب الكشف عنها ,لذا كان إثبات
هذا العيب بالنسبة لمن يدعي بانحراف اإلدارة في استعمال سلطتها أم ار صعبا وعسي ار ,وكذلك مما

يصعب على القاضي اإلداري أمر إثباته والتأكد من وجوده.

وازاء هذه الصعوبة فإن القضاء اإلداري أجاز لتخفيف عبء اإلثبات الملقى على كاهل
المدعي ,وتسهيل إثبات عيب االنحراف في استعمال السلطة أن يقبل ما يقدمه المدعي من أدلة وقرائن

تؤيد دعواه وت ثير الشك حول نية اإلدارة وصحة غايتها من وراء إصدار القرار اإلداري ,فإذا اثبت
المدعي صحة دعواه بانحراف اإلدارة في استعمال سلطتها ,كان قرار اإلدارة باطل ,وللقاضي أن يحكم
بإلغاء ذلك القرار الذي اتسم بعيب االنحراف ,وقد ال يكون إلغاء القرار اإلداري كافيا في مواجهة اآلثار

الضارة الناجمة عن تنفيذه في الفترة ما بين صدوره وحتى إلغائه ,ولهذا فإنه يجوز لصاحب الحق
المعتدى عليه اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض عن األضرار الناجمة عن القرار المشوب بعيب
االنحراف في استعمال السلطة.

أهمية الدراسة :
تكمن أهمي ة هذه الدراسة في البعد الذي يحظى به عيب االنحراف في استعمال السلطة ,كونه
يتصل بالغاية من القرار اإلداري التي تمثل الهدف الذي تسعى اإلدارة إلى تحقيقه عند استعمال

سلطتها التقديرية ,وألنه يتمتع بطابع متميز عن غيره ,فهو من العيوب الخفية المستترة ,التي تتستر
اإلدارة عليه من خلل إضفاء المشروعية على األركان األخرى للقرار اإلداري ,وهو األمر الذي
4

يقتضي من القاضي اإلداري فرض رقابته للوصول إلى الهدف الحقيقي الذي قصدته اإلدارة من جراء
تصرفها ,لذلك كان لهذا العيب أهميته في أنه يظهر مدى اتساع نطاق الرقابة القضائية على أعمال
اإلدارة  ,فبعد أن كان القضاء يهتم بالمشروعية الخارجية في رقابته للقرار اإلداري ,أصبحت تمتد هذه
الرقابة للبحث عن الدوافع الخفية والنوايا الداخلية التي تدفع اإلدارة إلى مباشرة سلطاتها.
كما تبرز أهمية هذا العيب في اعتباره أكثر عيوب القرار اإلداري انتشا ار في الحياة العملية,
الرتباطه بالسلطة التقديرية لإلدارة ,حيث أدى ظهور هذا العيب إلى زيادة كبيرة في عدد دعاوي

اإللغاء ,ولهذا نتطلع بأن تكون هذه الدراسة إضافة حقيقية للمكتبة القانونية الفلسطينية ,وعونا للباحثين
والمعنيين بهذا األمر.

تساؤالت الدراسة :
تثير دراسة موضوع عيب االنحراف في استعمال السلطة العديد من التساؤالت التي سنحاول
اإلجابة عنها من خلل هذه الدراسة ولعل أبرزها ما يلي :
-8

لقد أشار المشرع الفلسطيني في قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( )5لسنة 4118م ,إلى
االنحراف في استعمال السلطة كسبب للطعن باإللغاء وذلك في المادة ( ,)2/42وهنا يثار
التساؤل  :هل كان المشرع موفقا في استخدام اصطلح االنحراف في استعمال السلطة للداللة
على هذا السبب؟

 -4تمثل الظروف االستثنائية توسعا للسلطات اإلدارية عنه في الظروف العادية ,فما مدى تأثير
الظروف االستثنائية على عيب االنحراف في استعمال السلطة؟

-4

إن مخالفة اإلجراءات اإلدارية تجعل القرار اإلداري غير مشروع ,وهنا يثار التساؤل  :ما هي
الطبيعة القانونية للنحراف في استعمال اإلجراءات اإلدارية؟

 -2يتحمل المدعي عبء إثبات انحراف اإلدارة في استعمال سلطتها وفقا للقاعدة العامة في
اإلثبات ,وهنا يثار التساؤل  :هل يمكن نقل عبء اإلثبات إلى اإلدارة ذاتها ,إلثبات صحة
الهدف الذي سعت إلي تحقيقه عند إصدارها للقرار اإلداري؟

 -5األصل في القرار اإلداري أنه يصدر صحيحا إلى أن يثبت العكس ,فما هي اآلثار التي تترتب
على إثبات عيب االنحراف في استعمال السلطة؟
 -6منح المشرع الفلسطيني محكمة العدل العليا الفلسطينية بصفتها اإلدارية صلحية النظر في
المنازعات اإلدارية ,وهو ما يثير التساؤل فيما إذا كان لمحكمة العدل العليا صلحية الحكم

بإلغاء القرار اإلداري المشوب باالنحراف فقط ,أم باإللغاء والتعويض معا؟
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أهداف الدراسة :
لكل عمل هدف ,وال بد من اتباع األساليب العلمية لتحقيق األهداف المطلوبة ,وهذه الدراسة
تسعى إلى تحقيق عدد من األهداف المتمثلة فيما يلي :
 -8إثراء المعرفة بدراسة خاصة عن عيب االنحراف في استعمال السلطة ,وبيان أهميته.
 -4التعرف على الخصائص التي يتسم بها عيب االنحراف في استعمال السلطة ,وطبيعته القانونية.
 -4إيضاح أهم حاالت عيب االنحراف في استعمال السلطة.
 -2بيان كيفية إثبات عيب االنحراف في استعمال السلطة.
 -5بيان اآلثار المترتبة على إثبات عيب االنحراف في استعمال السلطة.
 -6بيان مدى صلحية محكمة العدل العليا الفلسطينية بنظر التعويض عن القرار اإلداري المشوب
باالنحراف في استعمال السلطة.

منهج الدراسة :
سنعتمد في هذه الدراسة على المنهج التحليلي ,بصدد اإللمام بكافة الجوانب المختلفة لموضوع
هذه الدراسة المتمثل في االنحراف في استعمال السلطة وأثره على القرار اإلداري ,وذلك من خلل
الدراسات الفقهية واألبحاث العلمية ,والتحليل للتشريعات الفلسطينية ذات العلقة بموضوع الدراسة,

واالستناد إلى أحكام القضاء اإلداري الفلسطيني ذات الصلة الصادرة عن محكمة العدل العليا
الفلسطينية وصوال إلى األهداف التي ترمي إليها الدراسة.

خطة الدراسة :
تتطلب دراسة هذا الموضوع بيان األحكام العامة لعيب االنحراف في استعمال السلطة ,والقاء
الضوء على حاالته في الحياة العملية ,ثم بيان كيفية إثباته ,واآلثار المترتبة عليه ,لذا رأينا تقسيم هذه
الدراسة إلى ثلثة فصول على النحو اآلتي :
الفصل األول  :األحكام العامة لعيب االنحراف في استعمال السلطة .
الفصل الثاني  :حاالت عيب االنحراف في استعمال السلطة .
الفصل الثالث  :إثبات عيب االنحراف في استعمال السلطة وآثاره .
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الفصل األول

األحكام العامة لعيب االنحراف في استعمال السلطة
يعد االنحراف في استعمال السلطة أحد عيوب القرار اإلداري المتصلة بركن هام فيه هو ركن
الغاية ,والغاية التي يتعين تحقيقها من إصدار القرار اإلداري هي تحقيق الصالح العام ومراعاة الهدف
المحدد الذي أراد القانون تحقيقه( ,)8فل يكفي أن يصدر القرار اإلداري ممن يملك إصداره قانونا ,ووفقا
لقواعد الشكل المقررة ,وأال يخالف القانون ,وانما يجب أن يسعى مصدر القرار إلى تحقيق الغاية التي
من أجلها منح سلطة إصداره( ,)4والمشرع عندما يمنح اإلدارة سلطة إصدار الق اررات اإلدارية فإنه
يشترط صراحة أو ضمنا أن يكون الهدف منها الصالح العام ,والخروج عن ذلك يعني االنحراف في
استعمال هذه السلطة(.)4
وقد أشار المشرع الفلسطيني إلى عيب االنحراف في استعمال السلطة كسبب للطعن بإلغاء
القرار اإلداري ,وذلك في المادة ( )2/42من قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم ( )5لسنة
4118م( ,)2وللتعرف على عيب االنحراف في استعمال السلطة ,فإن األمر يستلزم أن نوضح مفهومه,
وما يتمتع به من أهمية ,وبيان طبيعته ,وما يت سم به من خصائص تميزه عن أوجه اإللغاء األخرى,
وسوف نتناول ذلك من خلل تقسيم هذا الفصل إلى ثلثة مباحث ,وذلك على النحو اآلتي :
المبحث األول  :مفهوم عيب االنحراف في استعمال السلطة وأهميته .
المبحث الثاني  :خصائص عيب االنحراف في استعمال السلطة وطبيعته القانونية .
المبحث الثالث  :التمييز بين عيب االنحراف في استعمال السلطة وأوجه اإللغاء األخرى .

()8
()4

فهد عبد الكريم أبو العثم ,القضاء اإلداري بين النظرية والتطبيق ,الطبعة األولى ,دار الثقافة للنشر والتوزيع ,عمان4188 ,م ,ص.492

محمود عاطف البنا ,الوسيط في القضاء اإلداري ,الطبعة الثانية ,بدون دار نشر8999 ,م ,ص .218نبيلة عبد الحليم كامل ,الدعاوي
اإلدارية ,دار النهضة العربية ,القاهرة8996 ,م ,ص .451حمد عمر حمد ,السلطة التقديرية لإلدارة ومدى رقابة القضاء عليها ,الطبعة
األولى ,مركز ا لدراسات والبحوث ,أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ,الرياض4114 ,م ,ص.881

()4

صلح أحمد السيد جودة ,العيوب الشكلية والموضوعية للق اررات اإلدارية ,دراسة مقارنة بالشريعة اإلسلمية ,الكتاب السادس ,دار النهضة

()2

نصت المادة ( )2/42من قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم ( )5لسنة 4118م على أن " :يشترط في الطلبات والطعون

العربية ,القاهرة4188 ,م ,ص.878

المرفوعة لمحكمة العدل العليا من األفراد أو الهيئات الواردة في المادة ( )44من هذا القانون أن يكون سبب الطعن متعلقا بواحد أو أكثر

مما يلي  ... :التعسف أو االنحراف في استعمال السلطة على الوجه المبين في القانون".
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المبحث األول

مفهوم عيب االنحراف في استعمال السلطة وأهميته
االنحراف في استعمال السلطة أو إساءة استعمالها هو عيب يصيب الق اررات اإلدارية إذا
انحرف رجل اإلدارة الذي أصدرها عن الهدف الذي حدده القانون لكل منها ,أو استهدف أغراضا ال

تتعلق بالصالح العالم( ,)8ولهذا العيب أهميته التي أكدت على احتفاظه بمكانته في فرض الرقابة على
مشروعية الق اررات اإلدارية ,وفي هذا المقام سنعرض مفهوم عيب االنحراف في استعمال السلطة ,ثم
نبين ما يتمتع به من أهميه ,وذلك من خلل تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو اآلتي :
المطلب األول  :مفهوم عيب االنحراف في استعمال السلطة .
المطلب الثاني  :أهمية عيب االنحراف في استعمال السلطة .

المطلب األول

مفهوم عيب االنحراف في استعمال السلطة
إن مفهوم االنحراف في استعمال السلطة هو تعبير قانوني ال يقصد به االنحراف عن الغرض
وسوء النية حص ار ,بل هو انحراف اإلدارة صاحبة السلطة عن أهداف القانون بسابق دافع ال يمت
للمصلحة العامة بصلة أو للمصالح المخصصة قانونا ,سواء حسنت نية اإلدارة في هذا أم ساءت(,)4

ف هو المصطلح القانوني المعبر عن سوء اإلدارة بالمفهوم العام( ,)4وتحديد المقصود باصطلح
االنحراف في استعمال السلطة قد نال اهتمام غالبية الفقهاء والذين تفاوتوا في تحديد المصطلح
المناسب للتعبير عن هذا العيب ,وفي هذا الصدد تم تداول العديد من المصطلحات القانونية إلى

جانب اصطلح اال نحراف في استعمال السلطة ,ولبيان ذلك سوف نقسم هذا المطلب إلى فرعين,
وذلك على النحو اآلتي :
الفرع األول  :تعريف عيب االنحراف في استعمال السلطة .
الفرع الثاني  :المصطلحات التي تعبر عن االنحراف في استعمال السلطة .

( )8عمر محمد الشوبكي ,القضاء اإلداري ,دراسة مقارنة ,الطبعة األولى ,دار الثقافة للنشر والتوزيع ,عمان4118 ,م ,ص .454أحمد سرحان
سعود الحمداني ,االنحراف بالسلطة وجه إللغاء القرار اإلداري ,مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية ,المجلد  ,8العدد ,7

))4
()4

4184م ,ص.895

عدنان عمرو ,القضاء اإلداري ,قضاء اإللغاء ,الطبعة الثانية ,منشأة المعارف للنشر ,اإلسكندرية4112 ,م ,ص.847

سليمان سليم بطارسة ,عيب انحراف السلطة "المصطلح ,طبيعة العيب وطريقة إثباته" ,مجلة دراسات ,الجامعة األردنية ,المجلد  ,41العدد
4114 ,4م ,ص.454
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الفرع األول

تعريف عيب االنحراف في استعمال السلطة
اكتفى المشرع الفلسطيني بالنص على االنحراف

()8

في استعمال السلطة ضمن أسباب الطعن

بإلغاء القرار اإلداري دون وضع تعريف محدد لهذا العيب( ,)4ألن المشرع عند سنه للقوانين أيا كان
موضوعها فإنه غالبا يترك تحديد التعريفات والماهيات للفقه( ,)4وقد حاول الفقه جاهدا وكذلك القضاء
في وضع التعريفات لتحديد المقصود بهذا العيب ,وتوضيح ذلك على النحو اآلتي :

أوالا ــــ التعريف الفقهي لعيب االنحراف في استعمال السلطة(:)3
تعددت التعريفات الفقهية لعيب االنحراف في استعمال السلطة ,فمن الفقه الفرنسي عرفه الفقيه

(بونار  )Bonnardبأنه نوع من عدم المشروعية ينحصر في أن عمل قانونيا يكون سليما في جميع
عناصره ,عدا عنصر الغرض المحدد له(.)5

ويرى الفقيه (فالين  )Walinأن اإلدارة ترتكب عيب االنحراف بالسلطة حينما تستعمل

سلطاتها لتحقيق أغراض غير التي يحددها المشرع لهذه السلطات(.)6

ومن الفقه العربي عرفه البعض بأنه " استخدام اإلدارة لسلطتها من أجل تحقيق غاية غير

مشروعة ,سواء باستهداف غاية بعيدة عن المصلحة العامة ,أو بابتغاء هدف مغاير للهدف الذي حدده

القانون"(.)7

)(8

ٍ
ٍ
جانب وعدل,
حرف أي
يطلق االنحراف في اللغة على الميل أو العدول ,يقال حرف عن الشيء وتحرف وانحرف واحرورف مال إلى
وانحرف مزاجه مال عن االعتدال .انظر في ذلك  :ابن منظور ,لسان العرب ,تحقيق عبد اهلل الكبير وآخرين ,المجلد الثاني ,الطبعة
الثالثة ,دار المعارف ,بدون تاريخ نشر ,ص .149المعلم بطرس البستاني ,محيط المحيط ,قاموس عصري مطول للغة العربية ,المحقق
محمد عثمان ,الجزء الثاني ,الطبعة األولى ,دار الكتب العلمية ,بيروت4119 ,م ,ص.471

()4

راجع المادة ( )42من قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم (  )5لسنة 4118م.

)(2

يعد الفقيه الفرنسي (اوكوك  )Aucocأول من تعرض لفكرة االنحراف بالس لطة عندما درس غايات النشاط اإلداري ليبين إذا كان لإلدارة أن

)(4

صلح أحمد السيد جودة ,العيوب الشكلية والموضوعية للق اررات اإلدارية ,مرجع سابق ,ص.869

تخرج عن إطار هذه الغايات ,وقد أوضح أن عيب االنحراف يوجد عندما يستخدم رجل اإلدارة سلطاته التقديرية لتحقيق أغراض وأوضاع

جديدة غير التي من أجلها منح صلحياته ,رغم أن القرار اإلداري يدخل ضمن اختصاصه ويراعي عادة الشكل الذي فرضه القانون ,انظر

في ذلك  :سليمان محمد الطماوي ,نظرية التعسف في استعمال السلطة "االنحراف بالسلطة" ,دراسة مقارنة ,الطبعة الثالثة ,مطبعة جامعة
عين شمس8971 ,م ,ص .61محمد ماهر أبو العينين ,االنحراف التشريعي والرقابة على دستوريته ,الجزء األول ,الطبعة األولى ,دار أبو

()5

المجد للطباعة ,القاهرة4116 ,م ,ص .842سليمان سليم بطارسة ,عيب انحراف السلطة ,مرجع سابق ,ص.455

نقل عن  :سليمان محمد الطماوي ,نظرية التعسف في استعمال السلطة ,مرجع سابق ,ص.69

()6

نقل عن  :إسماعيل البدوي ,القضاء اإلداري ,دراسة مقارنة ,الجزء الرابع ,أسباب الطعن باإللغاء ,دار النهضة العربية ,القاهرة8999 ,م,

()7

عبد الغني بسيوني عبد اهلل ,القضاء اإلداري ,منشأة المعارف للنشر ,اإلسكندرية8996 ,م ,ص.661

ص.424
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وعرفه البعض اآلخر بأنه "استعمال رجل اإلدارة سلطته التقديرية ,لتحقيق غرض غير معترف

له به"(.)8

وذهب جانب إلى أنه "يقصد باالنحراف في استعمال السلطة أن تصدر اإلدارة ق ار ار إداريا لغير

الغرض المقرر له قانونا"(.)4

ويرى جانب آخر "بأن عيب االنحراف بالسلطة يتمثل في استخدام اإلدارة سلطتها لتحقيق

أهداف غير المحددة لها قانونا ,سواء كان ذلك بحسن نية أو بسوء نية"(.)4

ويعرفه البعض أنه "استخدام الموظف لصلحياته القانونية ,لتحقيق هدف آخر غير ذلك

الهدف الذي من أجل تحقيقه أنيطت به تلك الصلحيات"(.)2

ويرى البعض اآلخر أن عيب االنحراف هو "أ ن يمارس مصدر القرار السلطة التي خولها له

القانون لتحقيق أهداف غير تلك التي حددها له"(.)5

ويرى جانب بأن عيب االنحراف هو "أن يستعمل الموظف العام سلطته التقديرية لتحقيق

ٍ
غرض آخر غير المرسوم له في القانون"(.)6

ثاني ا ــــ التعريف القضائي لعيب االنحراف في استعمال السلطة :
عرفت محكمة العدل العليا الفلسطينية االنحراف في استعمال السلطة بأنه " :تصرف إداري

يقع من مصدر القرار في حال توخيه في إصدار القرار اإلداري غرضا غير الغرض الذي قصد
القانون تحقيقه"(.)7

وعرفته في حكم آخر بقولها " :إن عيب التعسف أو االنحراف في استعمال السلطة ال يتحقق

إال حينما تستخدم اإلدارة صلحياتها القانونية لتحقيق هدف آخر غير ذلك الهدف الذي من أجل

تحقيقه أنيطت فيها تلك الصلحيات ,أو لتحقيق غايات شخصية"(.)1
()8

سليمان محمد الطماوي ,نظرية التعسف في استعمال السلطة ,مرجع سابق ,ص.69

()4

محمد عبد العال السناري ,مبدأ المشروعية والرقابة على أعمال اإلدارة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ,دراسة مقارنة ,مطبوعات جامعة

()2

علي خطار شطناوي ,موسوعة القضاء اإلداري ,الجزء الثاني ,الطبعة الثالثة ,دار الثقافة للنشر والتوزيع ,عمان4188 ,م ,ص.142

()6

معوض عبد التواب ,الموسوعة النموذجية في القضاء اإلداري ,المجلد الثاني ,دعوى اإللغاء ,مكتبة عالم الفكر والقانون للنشر والتوزيع,

()7

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 4114/841م جلسة 4114/88/86م ,غير منشور .وكذلك قرارها بغزة رقم 8955/49م

()1

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 4116/41م جلسة 4111/8/44م ,غير منشور.

))4

((5

طعيمه الجرف ,رقابة القضاء ألعمال اإلدارة العامة ,قضاء اإللغاء ,دار النهضة العربية ,القاهرة8912 ,م ,ص.459
اإلمارات العربية المتحدة4111 ,م ,ص.474

ماجد راغب الحلو ,القضاء اإلداري ,منشأة المعارف للنشر ,اإلسكندرية4111 ,م ,ص.491
4114م ,ص. 457

جلسة 8956/4/45م ,مجموعة مختارة من ق اررات محكمة العدل العليا الفلسطينية ,الجزء السابع ,إعداد القاضي/وليد الحايك8996 ,م ,ص.97

1

كما عرفته محكمة العدل العليا الفلسطينية بقولها " :إن عيب إساءة استعمال السلطة الذي
يلحق ب أي قرار إداري يتمثل في االنحراف باستعمال اإلدارة صلحياتها التقديرية من أجل غاية غير
الغاية التي حددها لها القانون"(.)8

يتضح من التعريفات السابقة لعيب االنحراف في استعمال السلطة سواء التي أوردها الفقه أو
استقر عليها القضاء أنها جميعا تدور في إطار واحد وحول معنى واحد وان اختلفت في اللفظ ,وهي
تشير إلى أن عيب االنحراف يتصل بالغاية التي يسعى إلى تحقيقها مصدر القرار اإلداري ,أي أنه

يتمثل في استعمال اإلدارة لسلطتها التقديرية من أجل تحقيق غاية غير مشروعة.

وعليه فإ ن عيب االنحراف في استعمال السلطة يقوم على عنصرين ,األول عنصر سلبي,

وخلصته أن القرار اإلداري المشوب بعيب االنحراف هو عمل إداري قد سلمت جميع أركانه األخرى,

والثاني إيجابي ,ومؤداه أن ركن الغرض وحده هو المعيب في ذلك القرار(.)4

الفرع الثاني

المصطلحات التي تعبر عن االنحراف في استعمال السلطة
تعددت التسميات التي أطلقها الفقه والقضاء للداللة على انحراف اإلدارة بسلطتها ,وقد تباينت

آراء الفقه حول المصطلح األكثر دالله على هذا العيب من غيره ,وتفصيل ذلك على النحو اآلتي :
أوالا ــــ موقف الفقه من المصطلحات التي تعبر عن االنحراف في استعمال السلطة :

تشعبت آراء الفقه في ال بحث عن أنسب التسميات للداللة على عيب االنحراف الذي يصيب

الغاية من القرار اإلداري إلى عدة اتجاهات :

االتجاه األول ــــ استخدم اصطالح "إساءة استعمال السلطة" :
يرى أنصار هذا االتجاه أن أكثر المصطلحات داللة على هذا العيب هو "إساءة استعمال

السلطة" ,ألن اإلدارة إذا باشرت السلطة الممنوحة لها بقصد تحقيق غرض غير الذي قصده المشرع

تكون قد أساءت استعمال سلطتها ,ويكون قرارها غير مشروع إذا ما توافرت فيه نية سيئة لدى مصدر

القرار اإلداري(.)4
()8

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 4181/714م جلسة 4181/9/84م ,غير منشور.

()4

انظر في ذلك  :سليمان محمد الطماوي ,نظرية التعسف في استعمال السلطة ,مرجع سابق ,ص .78-71محمد ماهر أبو العينين,

()4

محمد رفعت عبد الوهاب وحسين عثمان ,القضاء اإلداري ,الكتاب الثاني ,دار النهضة العربية ,القاهرة8997 ,م ,ص .518محمد علي

االنحراف التشريعي والرقابة على دستوريته ,مرجع سابق ,ص.845-842

محمد عطا اهلل ,اإلثبات بالقرائن في القانون اإلداري والشريعة اإلسلمية ,دراسة فقهية مقارنة ,دار الفكر الجامعي ,اإلسكندرية4184 ,م,

ص .646محمود محمد حافظ  ,القضاء اإلداري في القانون المصري والمقارن ,دار النهضة العربية ,القاهرة8994 ,م ,ص .629محمود
الجبوري ,القضاء اإلداري ,دراسة مقارنة ,الطبعة األولى ,دار الثقافة للنشر والتوزيع ,عمان8991 ,م ,ص.819

9

االتجاه الثاني ــــ استخدم اصطالح " االنحراف بالسلطة أو االنحراف في استعمال السلطة" :
كان لهذا االتجاه اعتراض على اصطلح "إساءة استعمال السلطة" باعتباره ال ينطبق إال على

حالة واحدة من حاالت االنحراف بالسلطة تتحقق إذا أساء رجل اإلدارة استعمال السلطة فقصد بها
هدفا مجانبا للمصلحة العامة ,في حين أن اصطلح "االنحراف بالسلطة" أوسع مدى من ذلك ,فهو
يتسع ليشتمل على تلك الحالة كما لو انحرف مصدر القرار عن المصلحة العامة إضافة إلى حالة
ح سن النية عندما يهدف رجل اإلدارة إلى مراعاة المصلحة العامة ,ولكنه بالرغم من ذلك يخدم هدفا

غير الذي أراده القانون( ,)8ومن ثم فإن عيب االنحراف بالسلطة يؤخذ به سواء أكانت إرادة مصدر

القرار سيئة أم حسنة ,أما إساءة استعمال السلطة فهو عيب يظهر فقط إذا ما كانت نية مصدر القرار

سيئة(.)4

ويضيف هذا االتجاه أن االنحراف في استعمال السلطة أقرب للداللة على هذا العيب الذي

ينصب أوال وأخي ار على الهدف من إصدار القرار اإلداري( ,)4ذلك أن جهة اإلدارة هدفها في جميع
األحوال بما تملكه من سلطات هو تحقيق الصالح العام ,وفي الوقت نفسه فإنها مقيدة بالقانون ,وعليها

التزام باحترام قواعده لحماية حقوق األفراد وحرياتهم ,ومن ثم فهي ملزمة بأن تكون غاية ق ارراتها متسقة

مع الغاية التي يحددها القانون للق ارر اإلداري ,وهي غاية تحقيق الصالح العام(.)2

االتجاه الثالث ــــ الجمع بين اصطالحي "إساءة استعمال السلطة واالنحراف بها" :
ذهب هذا االتجاه إلى الجمع بين التسمية التي استخدمها االتجاه األول وهي "إساءة استعمال

السلطة" والتسمية التي استخدمها االتجاه الثاني وهي "االنحراف بالسلطة" وذلك حتى يصبح هذا العيب
جامعا وشامل لجميع أوجه إساءة استعمال السلطة أو االنحراف بها عن غايتها( ,)5إذ إن اإلدارة ليست
حرة في اختيار الغاية من تصرفاتها ,بل يجب عليها أن تلتزم بالغرض الذي حدده لها المشرع ,فإذا

تجاوزت اإلدارة هذا الهدف ولو كانت حسنة النية أصبحت ق ارراتها مشوبة بعيب االنحراف بالسلطة أو

()8

انظر في هذا االتجاه  :سليمان محمد الطماوي ,نظرية التعسف في استعمال السلطة ,مرجع سابق ,ص .66مصطفى أبو زيد فهمي,
القضاء اإلداري ومجلس الدولة ,الجزء األول ,قضاء اإللغاء ,منشأة المعارف للنشر ,اإلسكندرية8999 ,م ,ص .185محمد أنور حمادة,

الق اررات اإلدارية ورقابة القضاء ,دار الفكر الجامعي ,اإلسكندرية4112 ,م ,ص .828عمر محمد الشوبكي ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق,

ص .454محمد عبد العال السناري ,مبدأ المشروعية والرقابة على أعمال اإلدارة ,مرجع سابق ,ص.469

()4

عمر عبد الرحمن البوريني ,عيب االنحراف بالسلطة "ماهيته ,أساسه ,حاالته" في ضوء اجتهاد محكمة العدل العليا األردنية ,مجلة الحقوق,

()4

سليمان محمد الطماوي ,نظرية التعسف في استعمال السلطة ,مرجع سابق ,ص.66

()2

جامعة الكويت ,العدد  ,2السنة 4117 ,48م ,ص.212

طارق فتح اهلل خضر ,دعوى اإللغاء ,دار النهضة العربية ,القاهرة8997 ,م ,ص.891

( (5عبد الغني بسيوني عبد اهلل ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.661
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إساءة استعمالها( ,)8ذلك أن استخدام هذه التسمية يشمل جميع صور إساءة استعمال السلطة أو

االنحراف بها ,سواء كان ذلك عن قصد من اإلدارة مصدرة القرار أو عن غير قصد منها(.)4
ثانيا ــــ موقف القضاء م ن المصطلحات التي تعبر عن االنحراف في استعمال السلطة :

آثرت محكمة العدل العليا الفلسطينية استخدام أكثر من مصطلح للتعبير عن عيب االنحراف
في استعمال السلطة ,حيث أخذت باصطلح إساءة استعمال السلطة أحيانا ,وأخذت باصطلح

االنحراف في استعمال السلطة أحيانا أخرى ,وفي بعض األحيان ذهبت إلى الجمع بين االصطلحين,

ومن تطبيقات محكمة العدل العليا بهذا الخصوص أخذت المحكمة في حكم لها بمصطلح إساءة
استعمال السلطة حيث جاء فيه " :أن المستدعي قدم طلب من أجل إحالته على التقاعد بدون إكراه أو

ضغط من أية جهة ,ولم يقم المستدعي بسحب الطلب ,ولم يقدم أية بينة على سحب الطلب أو رفضه
في الجهات المختصة ,وبالتالي فإن القرار المطعون فيه قد جاء متفقا مع األصول القانونية ألنه جاء
بناء على رغبة المستدعي ,كما أن المستدعي لم يقدم أية بينة على أن القرار المطعون فيه مشوب
بعيب إساءة استعمال السلطة ,أو أن هناك إجراء عقابي أو تأديبي اتخذ بحقه"(.)4

وفي حكم آخر أخذت محكمة العدل العليا بمصطلح االنحراف في استعمال السلطة وهذا ما

أكدته بقولها " :وحيث إن مبادئ العدالة تتطلب أ ال يشارك رئيس البلدية مع اللجنة المحلية في إصدار
الرخصة موضوع القرار المطعون فيه ,وكا ن عليه أن يتنحى عن االشتراك في جلسة إعطاء القرار
بالرخصة باعتباره صاحب مصلحة وألحد أقاربه ,وبما أن إصدار الرخصة موقعة من رئيس البلدية فيه
تحقيق مصلحة خاصة ومنفعة شخصية تعود عليه بصفته أحد المستفيدين ,وفيه أيضا مصلحة

شخصية تعود للغير ,وهو أخيه المستفيد الثاني من موضوع الرخصة التي صدرت بموجب القرار

المطعون فيه ,فإن ذلك يعتبر أم ار غير مشروع ,ويشكل انحرافا في استخدام السلطة"(.)2

وفي قرار آخر ذهبت المحكمة إلى الجمع بين االصطلحين للتعبير عن عيب االنحراف في
استعمال السلطة ,وذلك بقولها " :وحيث إن المستدعي قام باإلجراء المنسوب إليه وهو مختص بذلك
بحكم ضرورة خضوعه ألوامر وتعليمات وق اررات رؤسائه ,وحيث إن المرؤوس ال يملك حق التعقيب
على قرار رئيسه ,وبما أن هذا الذي أقدم عليه المستدعي ال يشكل في األساس مخالفة لواجباته توجب

أصل تشكيل لجنة للتحقيق معه ,فإن القرار المطعون فيه يغدو والحالة هذه حريا باإللغاء ,لعدم

)(8

إسماعيل البدوي ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.428

()4

نواف كنعان ,القضاء اإلداري ,الطبعة األولى ,دار الثقافة للنشر والتوزيع ,عمان4119 ,م ,ص.411

()2

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 4111/418م جلسة 4119/4/44م ,غير منشور.

()4

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 4188/899م جلسة 4184/84/4م ,غير منشور.
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استناده إلى أساس قانوني أو سبب يبرر إصداره ,وهو بالتالي يكون صاد ار بصورة يشوبها عيب إساءة

استعمال السلطة واالنحراف في استعمالها"(.)8

يتضح لنا من خلل استقراء األحكام السابقة لمحكمة العدل العليا ,أنها لم تتبن تسمية معينة
للتعبير عن االنحراف في استعمال السلطة ,وأنها اعتبرت أن كافة التسميات تعطي الداللة نفسها وأن

مضمونها واحد وان اختلفت ألفاظها.

ونحن من جانبنا نؤيد في هذا المقام اتجاه الفقه الذي استخدم اصطلح "االنحراف في
استعمال السلطة" ألنه يتسم بالشمول في التعبير عن عيب االنحراف ,فهو يعني البعد عن تحقيق
الهدف من إصدار القرار ,سواء تعلق األمر باالنحراف عن المصلحة العامة ,أو الهدف المخصص

الذي حدده القانون لبعض الق اررات اإلدارية ,ويتوافق مع طبيعة عيب االنحراف في استعمال السلطة,
والذي ال يرتبط قيامه بالعمد وسوء النية ,وانما يتصور وقوعه بحسن نية كما هو الحال بالنسبة

للنحراف عن الهدف المخصص(.)4

وبذلك نجد أن المشرع الفلسطيني قد أحسن صنعا في استخدامه لهذا االصطلح ,والجدير
بالذكر أن المشرع كان قد أضاف اصطلح التعسف إلى جانب االنحراف في استعمال السلطة للتعبير

عن هذا العيب( ,)4وهنا يثار التساؤل عما إذا كان عيب التعسف هو بذاته عيب االنحراف ,أم أنه
عيب مستقل قائم بذاته؟

ذهب جانب من الفقه

()2

إلى أن " التعسف واالنحراف في استعمال السلطة والذي يعتبر الوجه

الرابع من أوجه الطعن في القرار اإلداري ,يشير إلى استعمال رجل اإلدارة لسلطته التقديرية لغاية

منافية لقصد الشارع ,ويتحقق هذا العيب حتى لو التزم رجل اإلدارة بذات الغاية المقصودة ,إال أن
وسيلته في تحقيق ذلك ال تتناسب مع محل القرار المتمثلة في الوقائع المادية والقانونية مما يلحق
بالقرار الغلو" ,ويرى بأن إضافة المشرع الصطلح التعسف إلى جانب االنحراف بالسلطة ضمن إطار
عيب واحد ,يمكن من خلله تغطية رقابة القضاء اإلداري لجانب غلو اإلدارة في التقدير والذي ال

يتضمنه االنحراف بالسلطة منفردا.

()8

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 4114/84م جلسة 4115/2/6م ,غير منشور.

()4

راجع المادة ( )2/42من قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم ( )5لسنة 4118م.

()4

()2

عبد العزيز عبد المنعم خليفة ,االنحراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري ,دار الفكر الجامعي ,اإلسكندرية4181 ,م ,ص.45-42
محمد عمر يونس النجار ,فاعلية القرار التأديبي ومبدأ الضمان في فلسطين ,دراسة مقارنة ,رسالة دكتوراه ,معهد البحوث والدراسات
العربية ,القاهرة4119 ,م ,ص .269يقصد باصطلح الغلو :عدم الملئمة الظاهرة أو عدم التناسب البين ,أو التفاوت الصارخ بين

خطورة المخالفة اإلدارية وجسامة العقوبة الموقعة عنها ,انظر في ذلك  :يعقوب يوسف الحمادي ,القضاء ومراقبة السلطة التقديرية لإلدارة,
دراسة مقارنة ,منشأة المعارف للنشر ,اإلسكندرية4184 ,م ,ص.426
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وهذا الرأي مردود عليه إذ إن القرار المشوب بالغلو هو قرار معيب ,ولكن ليس ألنه أصيب
بالغلو ,وانما ألنه إذا أصيب بالغلو ال يكون محققا للغرض المشروع من القرار ,ومعنى ذلك أن
القضاء اإلداري ال يلغي القرار لعدم التناسب أو الغلو ,ولكنه يستند في إلغائه إلى عيب من عيوب
تجاوز السلطة ,وهو عيب االنحراف في استعمال السلطة ,وذلك لعدم تحقيق المصلحة العامة من

القرار ,أما عدم التناسب أو الغلو فهو قرينه إلثبات هذا العيب(.)8

كما يرى جانب آخر أن العمل التعسفي هو عمل غير مشروع شأنه في ذلك شأن القرار
المشوب بعيب االنحراف ,وبذلك يكون العيب في حالة االنحراف هو بذاته في حالة التعسف ,ألن

العمل الذي يرمي إلى هدف غير مشروع يستتبع مسؤولية من صدر عنه ألنه قد خالف القانون ,ومن

ثم يكون مجال الطعن باإللغاء في حالة التعسف واالنحراف واحدا(.)4

وبناء على ما سبق يبدو أن المشرع حينما أضاف التعسف إلى جانب االنحراف في استعمال

السلطة قد أضفى على التعسف واالنحراف داللة واحدة منعا ألي تأويل حول داللة التعسف ,مما يعني
أن عيب التعسف هو بذاته عيب االنحراف ,ولم يكن هناك فارق بينهما ,وهو ما يستفاد من خلل
صياغتها ضمن إطار عيب واحد.
وتأكيدا لذلك فقد اعتبر قضاء محكمة العدل العليا الفلسطينية أن اإلدارة تكون منحرفة إذا ما

استعملت سلطاتها استعماال تعسفيا ,حيث قررت المحكمة في هذا الشأن بقولها " :إن اإلدارة وهي تقوم
بوظيفتها إنما تتقيد بقواعد القانون والعدالة وهي في ذلك تخضع لرقابة القضاء اإلداري الذي من حقه
بل من واجبه أن يبحث القرار اإلداري مستوحيا بذلك النصوص القانونية للنظر فيما إذا كان القرار

اإلداري قد جاء متفقا مع تلك النصوص صاد ار في الحدود المرسومة له ,فإذا تبين أن القرار قد جاء
مشوبا باالنحراف عن القانون متسما بالتعسف على أحد المواطنين كان لزاما إلغاء ذلك القرار فيما

تضمنه من إجحاف"(.)4

()8

انظر في ذلك  :سامي جمال الدين ,قضاء الملءمة والسلطة التقديرية لإلدارة ,دار النهضة العربية ,القاهرة8994 ,م ,ص .445عصام

()4

انظر في ذلك  :سليمان محمد الطماوي ,نظرية التعسف في استعمال السلطة ,مرجع سابق ,ص.872-874

()4

الدبس ,القضاء اإلداري ورقابية ألعمال اإلدارة ,دراسة مقارنة ,الطبعة األولى ,دار الثقافة للنشر والتوزيع ,عمان4181 ,م ,ص.461

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 8964/884م جلسة 8965/2/49م ,مجموعة مختارة من ق اررات محكمة العدل العليا ,الجزء
الثالث عشر ,مرجع سابق ,ص.96
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المطلب الثاني

أهمية عيب االنحراف في استعمال السلطة
يعت بر االنحراف في استعمال السلطة أهم عيب يشوب إرادة السلطة اإلدارية في القانون

اإلداري ,ألن اإلدارة تستغل حقها الذي منحه المشرع لها ,بقصد التوصل إلى غرض غير مشروع(,)8

ولهذا العيب أهمية بالغة على المستويين القانوني والعملي ,وبالرغم من ذلك فقد ثار الجدل بين الفقه
حول استمرار تلك األهمية ,ولبيان ذلك سنقسم هذا المطلب إلى فرعين على النحو اآلتي :
الفرع األول  :األهمية القانونية والعملية لعيب االنحراف في استعمال السلطة .
الفرع الثاني  :موقف الفقه من أهمية عيب االنحراف في استعمال السلطة .

الفرع األول

األهمية القانونية والعملية لعيب االنحراف في استعمال السلطة
يتمتع عيب االنحراف في استعمال السلطة بأهمية خاصة سواء من الناحية القانونية أو من
الناحية العملية ,وسنوض ح ذلك على النحو اآلتي :
أوالا ــــ األهمية القانونية لعيب االنحراف في استعمال السلطة :
تكمن األهمية القانونية لعيب االنحراف في استعمال السلطة وخطورته من حيث ارتباطه بغاية

القرار اإلداري في مجال السلطة التقديرية( ,)4أي في األحوال التي يترك فيها المشرع لإلدارة جانبا من
الحرية في التدخل أو عدمه ,وفي اختيار الوقت المناسب للتدخل ,ومن ثم فإنه يوجد تلزم تام بين هذا

العيب وبين السلطة التقديرية لإلدارة التي تعتبر المجال الطبيعي لظهور عيب االنحراف في استعمال

السلطة( ,)4حيث إنه من الخطورة بمكان أن تقوم اإلدارة بممارسة سلطتها التقديرية مطلقة من أي قيد,

لما في ذلك من تأثير سيء على حقوق األفراد وحرياتهم العامة ,ومن هنا ظهرت أهمية االستناد إلى

عيب االنحراف بالسلطة باعتباره قيدا على تلك السلطة ,وضمانا لحماية األفراد من تعسفها(.)2

كذلك فإن اعتبار االنحراف في استعمال السلطة سببا من أسباب الطعن بإلغاء القرار اإلداري,
يمثل مرحلة هامة من مراحل تطور رقابة المشروعية ,إذ إنه رغم صحة العمل اإلداري في ظاهره ,فإن
()8

إسماعيل البدوي ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.454

)(4

عبد الغني بسيوني عبد اهلل ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.668

()4

عمر عبد الرحمن البوريني ,عيب االنحراف بالسلطة ,مرجع سابق ,ص.241

()2

عبد العزيز عبد المنعم خليفة ,االنحراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري ,مرجع سابق ,ص.816
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القضاء يذهب إلى التصدي ألمور مستترة وخفية ,وهذه مرحلة متقدمة سمحت للقاضي البحث عن

أشياء يتعذر كشف مخبوئها ويصعب التحقق منها ,وهو ما جعل إثبات هذا العيب أم ار صعبا( ,)8مما
يدل على مدى التوسع في رقابة القضاء لمشروعية أعمال اإلدارة ,وعلى مدى أهمية هذا العيب في
فرض رقابة على مخالفة روح القانون وغاياته عندما تحتمي اإلدارة بمظهر العمل اإلداري الصحيح(,)4

وبذلك تبرز األهمية القانونية لعيب االنحراف في استعمال السلطة في أنه يعتبر مظه ار التساع نطاق

الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة ,فلم تعد هذه الرقابة مقصورة على فحص المشروعية الخارجية أو
الظاهرة ألعمال اإلدارة ,بل امتدت إلى الكشف عن النوايا والبواعث التي تدفع اإلدارة إلى مباشرة
سلطاتها وممارسة اختصاصاتها(.)4

ثانيا ــــ األهمية العملية لعيب االنحراف في استعمال السلطة :
لعيب االنحراف في استعمال السلطة أهميته من الناحية العملية ,فقد ترتب على ظهور هذا

العيب كسبب من أسباب اإللغاء زيادة عدد دعاوي اإللغاء زيادة كبيرة ,حيث إن هذه الدعاوي تستهدف
حماية الشرعية عن طريق إلغاء الق اررات اإلدارية المجافية لها ,فهي خصومة توجه نحو قرار إداري
غير مشروع دفاعا عن مبدأ المشروعية وال يقصد بها شخص معين ,إذ يعتبر هذا العيب أكثر العيوب

ذيوعا وانتشا ار ,وأكثرها وقوعا في العمل ,وذلك ألن اإلدارة يندر أن تخالف قواعد االختصاص ,أو
تغفل عن مراعاة الشكل أو اإلجراءات التي يتطلبها القانون ,أو تنتهك قواعد القانون من الناحية
الموضوعية ,ولكن غالبا ما تتنكب اإلدارة جادة الصواب وتنحرف عن الغرض الذي من أجله منحت
السلطة أو أعطيت االختصاص مستهدفة غرضا آخر غير الذي قصده المشرع ,فيصدر قرارها مشوبا

بعيب االنحراف في استعمال السلطة ,ألن هذا العيب خفي مستتر ,ال يحول دون ظهور القرار اإلداري
بمظهر األعمال اإلدارية الصحيحة ,سواء من حيث االختصاص أو الشكل أو اإلجراءات أو القواعد
الموضوعية للقانون ,ولكنه مع ذلك غير مشروع ألن الغاية منه غير الغاية التي أرادها المشرع ,والتي
من أجلها منح اإلدارة سلطة إصداره(.)2

كذلك أيضا فإن للنحراف في استعمال السلطة أهميته من الناحية العملية نظ ار ألن الرقابة
على عيب االنحراف رقابة دقيقة ,ومهمة القاضي اإلداري فيها شاقة وعسيرة ,حيث تشمل فحص

المشروعية الخارجية ,والبحث عن الغاية أو الهدف الحقيقي الذي استهدفته اإلدارة حينما أصدرت
قرارها بعيدا عن المصلحة العامة ,أو مخالفا للهدف الذي حدده القانون لها ,وهو لذلك بحث على
()8

محمد عبد الحميد أبو زيد ,القضاء اإلداري ,دراسة مقارنة ,واليتا اإللغاء والتعويض ,دار النهضة العربية ,القاهرة8995 ,م ,ص.841

()4

محمود محمد حافظ ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.629-621

()4

محمود عاطف البنا ,الوسيط في القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.214

()2

محمد عبد الحميد أبو زيد ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .841محمود محمد حافظ ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.629
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درجة كبيرة من الصعوبة العملية( ,)8ومن ثم فإن خفاء عيب االنحراف في استعمال السلطة ,وصعوبة
الكشف عنه ,قد أدى إلى كثرة إقدام اإلدارة على ارتكاب هذا العيب والذي تكون به اإلدارة في مأمن
من إلغاء القضاء لقرارها ,مما ساهم في اتساع نطاق عيب االنحراف في استعمال السلطة وزيادة

وقوعه في الحياة العملية(.)4

الفرع الثاني

موقف الفقه من أهمية عيب االنحراف في استعمال السلطة
بالرغم من األهمية التي حظي بها عيب االنحراف في استعمال السلطة على المستويين

القانوني والعملي ,إال أن الفقه أنقسم حول مدى استمرار تمتع عيب االنحراف في استعمال السلطة
بأهميته السابقة ,وقد كان للفقه في هذا الشأن اتجاهان  :أحدهما ينكر أهمية عيب االنحراف في
استعمال السلطة ,واآلخر يؤيد استمرار أهمية عيب االنحراف في استعمال السلطة ,وتفصيل ذلك على

النحو اآلتي :

أو اال ــــ االتجاه المنكر ألهمية عيب االنحراف في استعمال السلطة :
يرى أنصار هذا االتجاه أن تضاؤل أهمية عيب االنحراف في استعمال السلطة يرجع إلى
ظهور الرقابة على أسباب القرار اإلداري ,والصعوبة في إثبات عيب االنحراف في استعمال السلطة

وجعله عيبا احتياطيا ,حيث ذهب جانب إلى أن أهمية عيب االنحراف في استعمال السلطة قد
تضاءلت وانحسر نطاق تطبيقه بعد أن توسع القضاء في رقابته على أسباب القرار اإلداري ,نظ ار

لسهولة إثبات عدم مشروعية األسباب ,بالمقارنة مع صعوبة اإلثبات في االنحراف بالسلطة(.)4

وذهب جانب آخر إلى التقليل من أهمية عيب االنحراف في استعمال السلطة باعتباره عيبا

احتياطيا ال يتم اللجوء إليه إال إذا خل القرار اإلداري من العيوب األخرى ,وذلك لدقة عيب االنحراف
وصعوبة إثباته ,ولخطورة عيب االنحراف بالنسبة لإلدارة ,فالحكم عليها أنها تعسفت ينال من مهابتها
لدى األفراد ويزعزع ثقتهم فيها(.)2

ويرى البعض أن أهمية عيب االنحراف في استعمال السلطة قد تضاءلت ألنه يتصل
بالبواعث النفسية الخفية لجهة اإلدارة ,واثباته يتطلب أن يبحث القضاء في وجود هذه البواعث وهو
( )8إسماعيل البدوي ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .454-458ماهر جبر نضر ,األصول العامة للقضاء اإلداري ,قضاء اإللغاء ,دار
النهضة العربية8996 ,م ,ص .416محمد ماهر أبو العينين ,االنحراف التشريعي والرقابة على دستوريته ,مرجع سابق ,ص.861

()4

عبد العزيز عبد المنعم خليفة ,االنحراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري ,مرجع سابق ,ص.817

()2

سليمان محمد الطماوي ,نظرية التعسف في استعمال السلطة ,مرجع سابق ,ص.446-445

()4

عبد الغني بسيوني عبد اهلل ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .668إسماعيل البدوي ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.454
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غاية بعيدة المنال( ,)8ذلك أنه من السهل على القاضي اإلداري رقابة عيب عدم االختصاص وعيب
الشكل بالرجوع إلى القواعد التي تحدد االختصاصات واألشكال الجوهرية للقرار ,وكذلك بشأن الرقابة
على عيب المحل وعيب السبب التصالهما بعناصر موضوعية في القرار ,أما بالنسبة لعيب االنحراف
فإنه يتصل بنوايا مصدر القرار ,ورقابة النوايا ال شك تعتبر صعبة سيما أن األمر يتعلق بنوايا اإلدارة

التي يفترض أنها تسعى أساسا إلى تحقيق المصلحة العامة(.)4

ثاني ا ــــ االتجاه المؤيد ألهمية عيب االنحراف في استعمال السلطة :
ردا على ما ذهب إليه االتجاه األول من تقليل ألهمية عيب االنحراف في استعمال السلطة
يرى هذا االتجاه – وبحق -استمرار أهمية عيب االنحراف في استعمال السلطة ,واالحتفاظ بمكانته في
فرض الرقابة على مشروعية الق اررات اإلدارية ,حيث ذهب البعض إلى أنه أيا كان أمر التوسع في

الرقابة على ركن السبب في القرار اإلداري ,إال أنه يظل لعيب االنحراف في استعمال السلطة مكانته
التي ال يمكن التقليل من شأنها ,وخاصة فيما يتعلق بصورة هذا العيب المعروفة باالنحراف في
اإلجراءات التي تتحقق عندما تعمد جهة اإلدارة إلى إخفاء المحتوى الحقيقي لقرارها خلف مظهر
خاطئ يتمثل في لجوئها إلى إجراء قد خصصه القانون لتحقيق غايات غير تلك التي تسعى لها جهة

اإلدارة ,وذلك من أجل تجنب شكليات معينة ,أو إصدار ضمانات معينة(.)4

وذهب البعض اآلخر إلى أن عيب االنحراف في استعمال السلطة يجدي حين ال تجدي

العيوب األخرى ,وهذا يتضح في حالة السلطة التقديرية حيث يصعب االستناد إلى العيوب األخرى,
فإن االنحراف في استعمال السلطة يسعفنا ليكون أساسا للطعن باإللغاء ,ذلك أنه أيا كان مدى السلطة
التقديرية التي يعترف القانون بها لإلدارة  ,فإن أم ار واحدا ال يمكن أبدا أن يكون محل للسلطة التقديرية

وهو الهدف أو الباعث ,فإن سلطة اإلدارة بالنسبة للهدف هي دائما سلطة مقيدة(.)2

ويرى جانب آخر أن عيب االنحراف في استعمال السلطة يبقى دوما السلح األخير والعلج

الحاسم لحماية المشروعية ,خاصة إذا حرص مصدر القرار على إصداره بمظهر القرار السليم في كل

عناصره ,في حين تنصرف نيته إلى تحقيق مآرب أخرى بعيدة كل البعد عن المصلحة العامة(.)5

ونحن من جانبنا لم نسلم بتضاؤل أهمية عيب االنحراف في استعمال السلطة أو التقليل من
تلك األهمية ,ونؤيد في هذا المقام االتجاه الثاني الذي ذهب إلى استمرار أهمية عيب االنحراف في
()8

يعقوب يوسف الحمادي ,القضاء ومراقبة السلطة التقديرية لإلدارة ,مرجع سابق ,ص.489-481

()4

زكي محمد النجار ,القضاء اإلداري ,دراسة مقارنة بالشريعة اإلسلمية ,الطبعة الثانية ,األزهر للطباعة ,دمنهور8996 ,م ,ص.496

()5

مصطفى عبد الغني عبد الغني أبو زيد ,المحل في القرار اإلداري والرقابة القضائية عليه ,دراسة مقارنة ,دار النهضة العربية ,القاهرة,

()4

محمد رفعت عبد الوهاب وآخرون ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.514

)(2

مصطفى أبو زيد فهمي ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.146

4184م ,ص .441فهد عبد الكريم أبو العثم ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.497
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استعمال السلطة واحتفاظه بمكانته كوجه من أوجه الطعن بإلغاء الق اررات اإلدارية ,وهو ما يؤكده
قضاء محكمة العدل العليا الفلسطينية في العديد من تطبيقاته بإلغاء الق اررات اإلدارية النحراف اإلدارة
في استعمال سلطتها ,ومن اجتهاد محكمة العدل العليا بهذا الشأن ,فقد ذهبت المحكمة إلى إلغاء
القرار اإلداري المطعون فيه متى اعتراه االنحراف في استعمال السلطة ,حيث قررت ذلك بقولها :
ار فاقدا لركنين أساسيين من أركان القرار
"ومتى استبان ما تقدم يمسي قرار المستدعى ضده الطعين قر ا
اإلداري ,وهما ركن السبب وركن الغاية ,وكلهما يظهر بوضوح مدى التعسف في استخدام السلطة
من جانب المستدعى ضده ,ومتى كان الحال كذلك فإن القرار الطعين يكون قد اعتراه عيب التعسف
في استخدام السلطة وهو األمر الموجب إللغائه"(.)8
وفي قرار آخر لها تقول المحكمة " :إ ن حصر تخصيص المباني العامة بقطعة أرض واحدة
بعد أن كانت تشمل عدة قطع أخرى مجا ورة لها تخص آخرين غير المستدعي ,وان عدم األخذ
بتوصية اللج نة المحلية للتنظيم والبناء والتي أيدتها اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء في المحافظة والتي
تضمنت االستغناء عن تخصيص جزء من قطعة األرض كمرافق عامة دون إبداء أسباب تبرر ذلك,
فيه إخلل بمبدأ المساواة ومجافاة للعدالة التي يجب مراعاتها ,عند تخصيص أرض للمرافق العامة,
وفي ذلك مخالفة للقانون واساءة الستعمال السلطة ولهذا تقرر المحكمة إلغاء القرار المطعون فيه"(.)4
وكذلك قضت المحكمة في حكم آخر بقولها " :إن إصدار رئيس البلدية قرار تأجير مبنى
قاعات حديقة البلدية ودور التسوية المجاورة  ...في غياب المستدعي ودون دعوته للتنافس مع الجهة
التي تم تأجيرها على الفوز بعقد اإليجار ,ودون االلتفات إلى اعتراضاته على قرار إحالة المزاودة لدى
البلدية ...وتقديمه طعنا فيه لدى محكمة العدل العليا باعتباره كان منافسا جديا في العطاء ,فيه إخلل
بمبدأ المساواة ويكون القرار المطعون فيه مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة وحريا باإللغاء"(.)4

()8

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 4188/45م جلسة 4184/2/49م ,غير منشور.

()4

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 4112/68م جلسة 4116/6/48م ,غير منشور.

()4

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 4111/494م جلسة 4181/6/84م ,غير منشور.
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المبحث الثاني

خصائص عيب االنحراف في استعمال السلطة وطبيعته القانونية
نتناول في هذا المبحث الخصائص التي يتميز بها عيب االنحراف في استعمال السلطة
والطبيعة القانونية لهذا العيب ,ويقتضي ذلك تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو اآلتي :
المطلب األول  :خصائص عيب االنحراف في استعمال السلطة .
المطلب الثاني  :الطبيعة القانونية لعيب االنحراف في استعمال السلطة .

المطلب األول

خصائص عيب االنحراف في استعمال السلطة
يتمتع عيب االنحراف في استعمال السلطة بعدة خصائص ,تميزه عما سواه من أوجه عدم
مشروعية القرار اإلداري ,فهو ذو طبيعة احتياطية ,ال يلجأ إليه القاضي اإلداري إال إذا كانت أوجه
الطعن األخرى غير مجدية ,ولم تعد قادرة على إلغاء القرار اإلداري ,وأنه يقع قصديا إذا اتجهت نية
مصدر القرار إلى مخالفة الغاية من القرار اإلداري ,إ ضافة إلى اقتران عيب االنحراف بسلطة اإلدارة
التقديرية ,وارتباطه بركن الغاية في القرار اإلداري ,كذلك عدم تغطية الظروف االستثنائية النحراف
اإلدارة بسلطتها ,وعدم تعلق عيب االنحراف في استعمال السلطة بالنظام العام ,وللحديث عن هذه
الخصائص نرى تقسيم هذا المطلب إلى ثلثة فروع ,وذلك على النحو اآلتي :
الفرع األول  :الصفة االحتياطية والقصدية لعيب االنحراف في استعمال السلطة .
الفرع الثاني  :اقتران عيب االنحراف بسلطة اإلدارة التقديرية وارتباطه بركن الغاية في
القرار اإلداري .
الفرع الثالث  :عدم تغطية الظروف االستثنائية لعيب االنحراف وعدم تعلقه بالنظام العام .
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الفرع األول

الصفة االحتياطية والقصدية لعيب االنحراف في استعمال السلطة
يتميز عيب االنحراف في استعمال السلطة بأنه عيب احتياطي ,ومعنى ذلك أن القاضي
اإلداري ال يلجأ لبحث هذا العيب إال إذا لم تسعفه أوجه الطعن األخرى ,كما يعتبر عيبا قصديا وهو

أن يكون رجل اإلدارة قد تعمد الوصول إلى نتائج غير تلك التي حددها القانون ,وتوضيح ذلك على

النحو اآلتي :
أو اال ــــ الصفة االحتياطية لعيب االنحراف في استعمال السلطة :
يعد عيب االنحراف في استعمال السلطة وجها احتياطيا لإللغاء ,ويرجع ذلك إلى طبيعة

عيب االنحراف ,وصعوبة مهمة القاضي اإلداري في البحث عنه ,ألن هذا العيب ال ينصب على
عناصر موضوعية ,وانما ينصب على عناصر شخصية وذاتيه تتصل برجل اإلدارة مصدر القرار

اإلداري( ,)8وهذه الميزة تعني أن القاضي اإلداري يبدأ ببحث العيوب األخرى التي يستند إليها الطاعن
في دعواه ,فإذا ثبت وجود عيب آخر حكم بإلغاء القرار اإلداري دون حاجة للبحث في عيب االنحراف
في استعمال السلطة( ,)4فإذا كان القرار اإلداري مشوبا بعيب في الشكل أو في المحل أو في السبب أو

لم تراع فيه قواعد االختصاص باإلضافة إلى عيب االنحراف ,فإن القاضي اإلداري يستطيع أن يقضي
بإلغاء ذلك القرار بناء على أحد تلك العيوب ,وال يلجأ إلى عيب االنحراف إال إذا كان هو العيب
الوحيد الذي يشوب القرار اإلداري(.)4

ويبرر البعض الصفة االحتياطية لعيب االنحراف في استعمال السلطة بأن القاضي اإلداري ال
يلجأ إلى إثارته واالستناد إليه في الطعن باإللغاء إذا وجد وجه آخر من أوجه اإللغاء ,نظ ار لصعوبة

إثباته ومن أجل أال تتعرقل مسيرة تطبيق العدالة(.)2

وذهب جانب آخر إلى أن السبب في اعتبار عيب االنحراف عيبا احتياطيا يرجع إلى خطورة
عيب االنحـراف بالنسـبة لإلدارة ,فالحـكم عليـها أنها تعسـفت ينـال من مهابتها لـدى األفـراد ويزعـزع ثقـتهم
( )8مصطفى أبو زيد فهمي ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .145محمد عبد العال السناري ,مبدأ المشروعية والرقابة على أعمال اإلدارة,
مرجع سابق ,ص.474

()4

منصور إبراهيم العتوم ,القضاء اإلداري ,دراسة مقارنة ,الطبعة األولى ,دار وائل للنشر ,عمان4184 ,م ,ص .861نواف كنعان ,القضاء

)(4

نبيلة عبد الحليم كامل ,الدعاوي اإلدارية ,مرجع سابق ,ص .465محمد عبد الحميد أبو زيد ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.821

اإلداري ,مرجع سابق ,ص.484

محمد أنس قاسم جعفر ,الوسيط في القانون العام ,القضاء اإلداري ,دار النهضة العربية ,القاهرة8917 ,م ,ص .492أنور أحمد رسلن,

()2

وسيط القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.549

صلح أحمد السيد جودة ,العيوب الشكلية والموضوعية للق اررات اإلدارية ,مرجع سابق ,ص.874
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فيها لذلك فإن القضاء اإلداري ال يلجأ إلى هذا العيب إال مضط ار(.)8
وتأكيدا للصفة االحتياطية لعيب االنحراف في استعمال السلطة ذهبت محكمة العدل العليا
الفلسطينية إلى إلغاء القرار اإلداري المطعون فيه استنادا إلى عيب مخالفة القانون ,دون بحث سبب
الطعن الثاني المبني على عيب االنحراف ,وفي هذا تقول المحكمة " :لما كانت الجهة المستدعى
ضدها قد خالفت أحكام القانون ,فإن سبب الطعن األول يرد على القرار الطعين مما يستوجب معه

إلغاؤه ,دون البحث فيما يتعلق بالسبب الثاني من أسباب الطعن وهي إساءة استعمال السلطة"(.)4

وبالرغم من ذلك فإن جانبا من الفقه يرى أن إلغاء القرار اإلداري استنادا إلى عيب االنحراف

في استعم ال السلطة فيه ما يساعد على حسن سير اإلدارة ,وفيه نوع من التوجيه لإلدارة بمنعها من
تك ارر المخالفة في المستقبل ,ويرى هذا الجانب  -بحق -إعلء لمبدأ المشروعية ,التخلي عن فكرة
الصفة االحتياطية لعيب االنحراف عند فحص مشروعية القرار اإلداري ,فقد يكون األكثر وضوحا في

الوصول إلى تقرير عدم مشروعية القرار ,واألكثر تحقيقا لمصلحة الطاعن في حالة إلغاء القرار

اإلداري استنادا إليه عما سواه من العيوب األخرى( ,)4فهو يشكل مؤش ار على أخلقيات اإلدارة ,ودليل
على مدى التزام رجل اإلدارة بالمسلك الوظيفي الصحيح ,ووالئه لفكرة الصالح العام ,وايمانه بمصلحة

المجتمع ,وهو الذي يكشف عن مخالفة اإلدارة ومقصدها الذي يصرفها عن خدمة المصلحة العامة(.)2
ثاني ا ــــ الصفة القصدية لعيب االنحراف في استعمال السلطة :

يعتبــر عيــب االنح ـراف فــي اســتعمال الســلطة مــن العيــوب القصــدية ,قوامــه أن يكــون لــدى رجــل
اإلدارة عند إصـدار القـرار اإلداري قصـد االنحراف ,وهـو بذلك يتطلب من اإلدارة إرادة واعية ومقصـودة

منها لتحقيق هدف خلف ما يتطلبه القانون( ,)5وهذا يعني أن مصدر القرار اإلداري وهو يصدر

ق ارره ,كان يعلم أنه ينحرف عن الهدف الذي حدده القانون ,وكان يقصد ذلك أيضا( ,)6وبهذا فإنه
يشترط لقيام عيب االنحراف في استعمال السلطة ,أن يعلم رجل اإلدارة بخروج ق ارره عن المصلحة

العامة ,أو مخالفته للغرض الذي حدده المشرع ,أو أنه ال يطبق اإلجراءات المقررة قانونا لتحقيق هذه

()8

سليمان محمد الطماوي ,نظرية التعسف في استعمال السلطة ,مرجع سابق ,ص.446

()4

عبد العزيز عبد المنعم خليفة ,االنحراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري ,مرجع سابق ,ص.71

()5

أنور أحمد رسلن ,وسيط القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .549محمود عبد الحميد أبو زيد ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق,

()6

مصطفى أبو زيد فهمي ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .187إعاد علي حمود القيسي ,القضاء اإلداري وقضاء المظالم ,الطبعة

)(4

()2

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 4119/824م جلسة 4181/5/5م ,غير منشور.
فهد عبد الكريم أبو العثم ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.491

ص .849-841محمد أنس جعفر ,الوسيط في القانون العام ,مرجع سابق ,ص.492
األولى ,دار وائل للنشر ,عمان8999 ,م ,ص.441
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الغاية ,والعلم المجرد أو العام بمفرده ال يكفي لقيام هذا العيب ,بل يجب أن تتجه نية رجل اإلدارة إلى
ارتكاب تلك المخالفة(.)8

وبناء عليه فإن عيب االنحراف يتصل ب نية وقصد مصدر القرار وليس بالنتائج التي تترتب
على القرار اإلداري ,بمعنى أنه ال يكفي لتحققه أن يؤدي القرار إلى نتائج تتعارض مع الصالح العام,

أو مع الهدف الذي قصده المشرع ,وانما يجب أن تكون اإلدارة قد تعمدت الوصول إلى تلك النتائج(.)4

وتأكيدا لذل ك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بأن " :األصل في القرار اإلداري هو
صدوره بريئا في بواعثه وأهدافه ,والنعي عليه بإساءة استعمال السلطة مؤداه انحرافه عن المصلحة
العامة أو مجاوزته ألغراض بذاتها رصدها المشرع عليه ,وأنه متى كان هذا العيب ينال من الغاية

التي توختها جهة اإلدارة في قرارها ,فإنه يعد عيبا قصديا ال يفترض ,وانما يتعين أن يقوم الدليل عليه
من وقائع محددة لها وجود في أوراق الدعوى"(.)4

يتضح من االجتهاد السابق لمحكمة العدل العليا الفلسطينية أنها أكدت على السمة القصدية
لعيب االنحراف في استعمال السلطة ,والتي تتطلب لتحقيقها توجه إرادة مصدر القرار إلى االنحراف
عن الغاية من القرار اإلداري ,وفي هذا المقام يثار التساؤل هل يمكن تحقق عيب االنحراف في
استعمال السلطة دون توافر قصد االنحراف لدى مصدر القرار اإلداري؟
انقسم الفقه في هذا الشأن إلى اتجاهين ,حيث ذهب جانب إلى أنه إذا لم يتوافر لدى مصدر
القرار قصد االنحراف ,فإنه ال يتحقق عيب االنحراف مهما كانت األضرار التي أصابت مصلحة
األفراد من القرار اإلداري(.)2

في حين ذهب جانب آخر إلى أن عيب االنحراف رغم اتصاله بالبواعث النفسية التي يصدر
القرار من وحيها ,فإنه ال يختلط حتما بالتعمد المقصود وال يرتبط إطلقا بسوء النية ,حيث إنه يشمل
كثي ار من الحاالت التي تكون اإلدارة فيها حسنة النية ,وذلك حين ال تقصد من عملها غرضا آخر غير

الصالح العام ,ولكن تصرفها مع ذلك تصرف معيب باالنحراف لخروجها فيه عن قاعدة تخصيص
األهداف(.)5

()8

عبد العزيز عبد المنعم خليفة ,االنحراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري ,مرجع سابق ,ص.78

()4

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 4115/86م جلسة 4181/7/5م ,غير منشور .وقرارها برام اهلل رقم 4112/48م جلسة

()2

محمد رفعت عبد الوهاب وآخرون ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .514نبيلة عبد الحليم كامل ,الدعاوي اإلدارية ,مرجع سابق,

()5

طعيمه الجرف ,قضاء اإللغاء ,مرجع سابق ,ص.466

()4

طارق فتح اهلل خضر ,دعوى اإللغاء ,مرجع سابق ,ص .891محمود محمد حافظ ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.751-729
4111/9/81م ,غير منشور.

ص.462

44

وفي هذا المقام نشير إلى ضرورة عدم الخلط بين القصد والنية ,فهذا العيب يتحقق بتوافر
قصد االنحراف لدى مصدر القرار اإلداري ,سواء أكان ذلك بحسن نية أو سوء نية.

الفرع الثاني

اقتران عيب االنحراف بسلطة اإلدارة التقديرية
وارتباطه بركن الغاية في القرار اإلداري

السلطة التي تتمتع بها اإلدارة ليست غاية في ذاتها وانما هي وسيلة لتحقيق الغاية من القرار
اإلداري ,فإذا انحرفت اإلدارة في استعمال هذه السلطة ,بإصدار قرارها لتحقيق غاية غير تلك التي
حددها القانون ,كان قرارها مشوبا بعيب االنحراف في استعمال السلطة ,وبذلك فإن هذا العيب يتصل
بالسلطة التقديرية لإلدارة ويتحقق عند مخالفة الغاية التي حددها القانون لإلدارة ,وتوضيح ذلك على
النحو اآلتي :
أوالا ــــ اقتران عيب االنحراف بسلطة اإلدارة التقديرية :
تذهب غالبية الفقه

()8

إلى أن انحراف اإلدارة في استعمال سلطتها ال يتصور إال حيث تكون

لإلدارة سلطة تقديرية ,على اعتبار أن هذه السلطة تترك لرجل اإلدارة قد ار من الحرية في التدخل أو
االمتناع ,وفي اختيار الوقت الذي يراه مناسبا للتدخل ,مع حريته في تقدير خطورة بعض الوقائع
وأهميتها وما يناسبها من وسائل مشروعة ,إال أن هذه الحرية ليست مطلقة ,وانما هي مقيدة بضرورة
استهداف الصالح العام أو الغرض الذي حدده القانون للقرار اإلداري.

وهذا ما قضت به محكمة العدل العليا الفلسطينية حيث قررت بقولها " :إن السلطة التقديرية
التي منحها المشرع لإلدارة ليست امتيا از خاصا لتلك اإلدارة أو الجهة ,وانما هي ضرورة استلزمها

حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة عند تطبيق القانون على المواطنين ,وهي على هذا األساس

سلطة ليست مطلقة بل مقيدة ومحدودة ,فهي مقيدة بالصالح العام ,ومحدودة بحسن استعمال تلك

()8

فتحي عبد النبي الوحيدي ,القضاء الدستوري في فلسطين وفقا ألحكام القانون األساسي المعدل ومشروع قانون المحكمة الدستورية العليا,
دراسة مقارنة ,الطبعة األولى ,مطابع المقداد ,غزة ,فلسطين4112 ,م ,ص .444سليمان محمد الطماوي ,القضاء اإلداري ,الكتاب الثاني,

قضاء اإللغاء ,دار الفكر العربي ,القاهرة8996 ,م ,ص .741محمود عاطف البنا ,الوسيط في القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.214

إسماعيل البدوي ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .468-461علي خطار شطناوي ,موسوعة القضاء اإلداري ,الجزء الثاني ,مرجع

سابق ,ص .146ماهر جبر نضر ,األصول العامة للقضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .416منصور إبراهيم العتوم ,القضاء اإلداري,
مرجع سابق ,ص .869بلل أمين زين الدين ,ظاهرة الفساد اإلداري في الدول العربية والتشريع المقارن ,الطبعة الثانية ,دار الفكر
الجامعي ,اإلسكندرية4184 ,م ,ص.451
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السلطة في الحدود التي يستلزمها ذلك الصالح العام وتقتضيها العدالة ,مما يلزم معه لسلمة الق اررات

اإلدارية أن يكون هدفها المصلحة العامة وعدم تجاوز حدودها أو إساءة استعمالها"(.)8

ومن ذلك يتضح بأن السلطة التقديرية لإلدارة تشكل األساس العملي لظهور عيب االنحراف
في استعمال السلطة ,وأن هناك تلزما بين هذا العيب وبين السلطة التقديرية لإلدارة ,وتأكيدا لذلك
قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بأنه " :بما أن رائد القرار اإلداري يجب أن يكون دائما المصلحة

العامة ,فإن اإلدارة ملزمة في حدود سلطتها التقديرية بعدم االنحراف عن هذا الغرض ,وباحترام بعض
القواعد التي يحميها المنطق السليم"(.)4

أما إذا كانت سلطة اإلدارة مقيدة بالقانون ,فل يتصور إثارة عيب االنحراف ,ألن اإلدارة تكون
ملزمة في ظل سلطتها المقيدة باتخاذ القرار طبقا للقانون وفي حدود اختصاصها ,وفي الشكل الذي
رسمه لها المشرع ,واستنادا إلى أسباب صحيحة يقرها القانون مع افتراض استهداف القرار للغاية
المحددة له افتراضا ال يقبل إثبات العكس ,ما دامت اإلدارة قد التزمت حدود القانون وتنفيذه(.)4

وتطبيقا لذلك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بأنه " :لما كان قرار شطب المستدعي من
سجل المحامين متفق وأحكام القانون وبالتالي فإن مخالفة القانون ال ترد عليه ,كما أنه من غير الوارد
قيام اإلدارة بإساءة استعمال السلطة ,إذ ال يمكن وحسب ما استقر عليه اجتهاد الفقه والقضاء إثارة هذا
السبب إال عندما يكون استعمال اإلدارة لسلطتها التقديرية ,وأنه ال يتصور إثارة هذا السبب عندما تكون

سلطتها مقيدة بشروط محددة ,فيكون قرارها سليما عند توافرها ,وغير سليم عند عدم توافرها"(.)2

وفي حكم آخر لها قررت المحكمة  " :أن عيب إساءة استعمال السلطة ال يرد كسبب من

أسباب الطعن عندما تكون سلطة اإلدارة سلطة مقيدة وانما يشترط أن تكون سلطة اإلدارة تقديرية"(.)5

وباستقراء األحكام السابقة لمحكمة العدل العليا يتضح أن المحكمة قد أكدت على أن عيب
االنحراف ال يمكن إثارته إال عندما تكون سلطة اإلدارة تقديرية ,وأنه ال يمكن إثارته عندما تكون سلطة

اإلدارة مقيدة ,وبرغم ما ذكر حول التلزم بين عيب االنحراف والسلطة التقديرية لإلدارة ,إال أن جانبا

من الفقه يرى أنه ال يستبعد م ع تسليمه بأن هذا العيب ال يظهر إال في حالة تمتع اإلدارة بسلطات
()8

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 8999/889م جلسة 8999/81/81م .وقرارها بغزة رقم 8997/84م جلسة 8991/4/86م,

()4

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 8962/75م جلسة 8965/4/82م ,مجموعة مختارة من ق اررات محكمة العدل العليا ,الجزء

()4

محمد عبد العال السناري ,مبدأ المشروعية والرقابة على أعمال اإلدارة ,مرجع سابق ,ص .472سامي جمال الدين ,قضاء الملءمة

()2

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 4117/814م جلسة 4181/5/87م ,غير منشور.

()5

عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين ,موقع المقتفي ,على الرابط . Http://muqtafe.birzeit.edu
الرابع عشر ,مرجع سابق ,ص.24

والسلطة التقديرية لإلدارة ,مرجع سابق ,ص .474نواف كنعان ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.484

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 4111/474م جلسة 4188/88/44م ,غير منشور.
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تقديرية ,ظهور هذا العيب في حالة السلطة المقيدة لإلدارة ,فإذا كان القانون في هذا المجال يحدد
شروطا معينة ويوجب على رجل اإلدارة إصدار القرار عند توافرها ,فإنه يستطيع مع ذلك أن يؤول
عمدا نص القانون فيصرفه عن المعنى الذي قصده المشرع ,ويستطيع أن يدعي عدم توافر الشروط
التي حددها القانون أو يسيء تكييفها ,إال أن عيب االنحراف في حالة االختصاص المقيد عادة ما

يكون مقترنا إما بعيب المحل واما بعيب السبب ,ففي حالة تعمد التفسير غير الصحيح للقانون يتوافر

باإلضافة إلى عيب االنحراف عيب مخالفة القانون ,وفي حالة إنكار الشروط اللزمة إلصدار القرار
اإلداري أو سوء تكييفها يصاحب عيب االنحراف عيب السبب ,غير أنه يمكن تصور عيب االنحراف

منفردا في مجال االختصاص المقيد ,فيستطيع رجل اإلدارة أن يؤخر إصدار القرار اإلداري ليضر بمن
تعلقت مصلحته بالقرار أو ليفوت مراده(.)8

وفي هذا المقام ال يمكن التسليم بما ذهب إليه هذا الرأي ,كونه نقل العيب الذي يصيب الغاية

إلى ركني السبب والمحل ,على اعتبار أن عيب االنحراف عادة ما يكون متصل بركني السبب
والمحل ,وهذا يعني أن القاضي اإلداري بإمكانه أن يلغي القرار اإلداري مستندا إلى عيب المحل أو

السبب وليس إلى عيب االنحراف في استعمال السلطة( ,)4إضافة إلى ذلك فإنه في مجال السلطة
المقيدة لإلدارة ال أهمية للباعث الذي حدا برجل اإلدارة إلى إصدار القرار اإلداري ,والذي يكون

مشروعا طالما احترم حدود السلطة المقيدة أيا كان الدافع إلصدار القرار(.)4

ثانيا ــــ ارتباط عيب االنحراف في استعمال السلطة بركن الغاية في القرار اإلداري :
الغاية في القرار اإلداري تتمثل في الهدف النهائي الذي تسعى اإلدارة إلى تحقيقه من وراء

إصدارها للقرار اإلداري( ,)2فالقرار اإلداري ليس غاية في ذاته بل هو وسيلة لتحقيق أهداف معينة

بذاتها( ,)5وعيب االنحراف يرتبط بالغاية المراد تحقيقها من إصدار القرار اإلداري ,فهو يتحقق إذا ما
خالفت اإلدارة الهدف أو الغاية التي تعتبر ركنا أساسيا من أركان القرار اإلداري ,سواء تمثلت هذه

المخالفة في استهدا ف القرار تحقيق غاية بعيدة عن المصلحة العامة ,أو استهداف تحقيق غاية غير

()8

ماجد راغب الحلو ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.498

()4

عبد العزيز عبد المنعم خليفة ,االنحراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري ,مرجع سابق ,ص.17

()4

عمر عبد الرحمن البوريني ,عيب االنحراف بالسلطة ,مرجع سابق ,ص.242

( )2عمار بوضياف ,الوسيط في قضاء اإللغاء ,دراسة مقارنة ,الطبعة األولى ,دار الثقافة للنشر والتوزيع ,عمان4188 ,م ,ص .447صلح
()5

الدين فوزي ,المبسوط في القانون اإلداري ,دار النهضة العربية ,القاهرة8991 ,م ,ص.196

طارق بن هلل البوسعيدي ,الرقابة على الملءمة في الق اررات اإلدارية وفقا ألحكام القضاء اإلداري في عمان ,مجلة اتحاد الجامعات
العربية للدراسات والبحوث القانونية ,كلية الحقوق ,جامعة القاهرة ,العدد 4117 ,46م ,ص.292
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الغاية التي حددها القانون ,وبذلك يمثل هذا العيب انحراف اإلدارة في استعمال سلطتها عن غاية

القرار اإلداري(.)8

وتطبيقا لذلك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بأن " :اإلدارة عندما تتصرف في العمل
بمقتضى مالها من سلطة تقديرية ,ال تتمتع بسلطة تحكمية بل بسلطة تحدها حدود المشروعية
المختلفة ,بمعنى أنه يجب على اإلدارة أن تسعى إلى تحقيق الهدف الذي ارتآه القانون ,فإذا خالف
مصدر القرار هدف القانون كان القرار معيبا من ناحية الغاية ,وأصبح بالتالي مشوبا بعيب إساءة

استعمال السلطة"(.)4

وهذا يعني أ ن اإلدارة ليست مطلقة الحرية في شأن تحديد الهدف من تصرفاتها ,وهو ما أكدته

محكمة العدل العليا الفلسطينية بقولها  " :إن اإلدارة ليست حرة في أن تطلق العنان لنفسها ولتصوراتها

حول الهدف الرئيس من القرار اإلداري الذي تصدره بل عليها أن تتقيد بأحكام القانون"(.)4

وقد ترتب على ارتباط عيب االنحراف في استعمال السلطة بغاية القرار اإلداري جعل هذا
العيب يتصل بنوايا مصدر القرار وما أراد تحقيقه بإصدار القرار ,األمر الذي يجعل رقابة القاضي
اإلداري على هذا العيب أكثر صعوبة من رقابته لسائر العيوب األخرى للقرار اإلداري ,ألنه يتطلب
من القاضي أن يبحث عن بواعث ومقاصد مصدر القرار للكشف عن وجود االنحراف من عدمه(.)2

الفرع الثالث

عدم تغطية الظروف االستثنائية لعيب االنحراف
وعدم تعلقه بالنظام العام

عيب االنحراف في استعمال السلطة ال يمكن تغطيته بنظرية الظروف االستثنائية ,كما أنه ال
يتعلق بالنظام العام ,أي أن القاضي اإلداري ال يستطيع بحثه من تلقاء نفسه ,وتوضيح ذلك على

النحو اآلتي :

أو اال ــــ عدم تغطية الظروف االستثنائية لعيب االنحراف في استعمال السلطة :
تتمثل الظروف االستثنائية في وجود فعل أو مجموعة أفعال تشكل خط ار يهدد مصلحة

جوهـريـة معـتبرة قانـونـا ,وبحيث ال يكـون إلرادة صـاحب المصلحة المهـددة دخـل في وقـوع هــذا الفعل أو
()8

نواف كنعان ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .481محمد أنور حمادة ,الق اررات اإلدارية ورقابة القضاء ,مرجع سابق ,ص.842

()4

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 8997/24م جلسة 8991/6/88م ,عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين ,مرجع

()4

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 4112/41م جلسة 4115/6/2م ,غير منشور.

()2

سابق.

محمد رفعت عبد الوهاب وآخرون ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .514-514عصام الدبس ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.465
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تلك األفعال( ,)8ويقصد بتلك الظروف أن بعض األعمال أو التصرفات اإلدارية التي تعتبر غير
مشروعة في الظروف العادية ,تعتبر مشروعة في ظل الظروف االستثنائية ,إذا ما ثبت لزومها
لمواجهة هذه الظروف للمحافظة على النظام العام ,أو دوام سير المرافق العامة(.)4

ولما كانت اإلدارة ملزمة بالعمل على حماية النظام العام ودوام سير المرافق العامة بانتظام

واطراد ,فإن ذلك يستتبع بدوره تمكين ال سلطات اإلدارية في أحوال الضرورة وبصفة استثنائية اتخاذ
اإلجراءات والتدابير التي تتطلبها مواجهة هذه األحوال ,حتى ولو خالفت في ذلك القانون في مدلوله
اللفظي ما دامت تستهدف تحقيق الصالح العام( ,)4غير أن سلطة اإلدارة في هذا المجال ليست طليقة

من كل قيد ,بل تخضع ألصول وضوابط ,فيجب أن تقوم حالة واقعية أو قانونية تدعو إلى التدخل,

وأن يكون تصرف اإلدارة الزما لمواجهة هذه الحالة بوصفه الوسيلة الوحيدة لمواجهة الموقف ,وأن

يكون رائدها في هذا األجراء ابتغاء مصلحة عامة( ,)2وتوافر تلك الضوابط ال يؤدي إلى خروج
تصرفات اإلدارة وأعمالها من الرقابة القضائية ,بل تخضع لرقابة القضاء نظ ار لإلجراءات التي تتخذها

اإلدارة وما تنطوي عليه من إهدار لحقوق وحريات األفراد ,حيث يبحث القضاء ما إذا كانت اإلدارة قد
اقتصرت على القدر اللزم والضروري لمواجهة الظروف االستثنائية ومن ذلك يصل إلى تقرير

مشروعية القرار اإلداري(.)5

وتأكيدا لذلك ذهبت محكمة العدل العليا الفلسطينية إلى أنه يجوز لإلدارة المختصة في
الظروف االستثنائية اتخاذ إجراءات وقائية لصون األمن والنظام ,وفي ذلك قضت المحكمة بأن :
"ومن حيث إ ن ظروف القطاع في األحوال الراهنة تملي على اإلدارة اتخاذ إجراءات وقائية لصون
األمن والنظام باعتبار هذا اإلجراء هو الوسيلة لدفع الضرر صيانة للمصالح العليا ,ومن حيث إن
اإلدارة تبتغي بهذا اإلجراء الذي اتخذته وهو منع المستدعي من السفر مصلحة عامة وهي إقرار األمن

()8
()4

عبد العزيز عبد المنعم خليفة ,االنحراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري ,مرجع سابق ,ص.94

رمضان محمد بطيخ ,الرقابة على أداء الجهاز اإلداري ,دراسة علمية وعملية في النظم الوضعية واإلسلمية ,دار النهضة العربية ,القاهرة,

8991م ,ص .841محمد محمد عبده إمام ,القضاء اإلداري ,مبدأ المشروعية وتنظيم مجلس الدولة ,دراسة مقارنة ,الطبعة األولى ,دار
الفكر الجامعي ,اإلسكندرية4111 ,م ,ص .51فادي نعيم علونة ,مبدأ المشروعية في القانون اإلداري وضمانات تحقيقه ,رسالة ماجستير,
()4

()2
()5

كلية الدراسات العليا ,جامعة النجاح الوطنية ,نابلس4188 ,م ,ص.61-67

خالد سيد محمد حماد ,حدود الرق ابة القضائية على سلطة اإلدارة التقديرية ,دراسة مقارنة ,الطبعة الثانية ,دار النهضة العربية ,القاهرة,
4184م ,ص .297عبد الناصر أبو سمهدانة ,موسوعة القضاء اإلداري في فلسطين ,الكتاب األول ,دار النهضة العربية ,القاهرة ,ص.828

يعقوب يوسف الحمادي ,القضاء ومراقبة السلطة التقديرية لإلدارة ,مرجع سابق ,ص.21-27

عبد الحكم فوده  ,الخصومة اإلدارية ,الجزء الثاني ,دار المطبوعات الجامعية ,اإلسكندرية8997 ,م ,ص .884رمضان محمد بطيخ,
الرقابة على أداء الجهاز اإلداري ,مرجع سابق ,ص .847-846فادي نعيم علونة ,مبدأ المشروعية في القانون اإلداري وضمانات
تحقيقه ,مرجع سابق ,ص.77
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والمحافظة على سلمة قطاع غزة ,فإن هذه المصلحة العامة تعلو على المصالح الفردية ,ولما كان

ذلك يكون طلب المستدعي إلغاء أمر منعه من السفر خليقا بالرفض"(.)8

وبالتالي فإن جميع السلطات التي تتمتع بها اإلدارة يجب أن تستهدف أوال تحقيق المصلحة
العامة ,وهذا هو الهدف العام ,ثم تستهدف بعد ذلك دفع الظروف االستثنائية ومواجهتها للمحافظة
على كيان المجتمع ,وهذا هو الهدف الخاص ,فإذا أخلت اإلدارة بذلك واستعملت سلطاتها الواسعة في

أي هدف آخر من أهداف المصلحة العامة كان تصرفها مشوبا باالنحراف في استعمال السلطة(,)4

وبذلك يتمثل أثر الظروف االستثنائية في التزام اإلدارة بركن الغاية في كل تصرفاتها الصادرة لمواجهة

الظروف االستثنائية ,بحيث يجب عليها دائما أن تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة( ,)4ولهذا فإن
انحراف اإلدارة في استعمال سلطتها ال يبرر حتى في ظل الظروف االستثنائية ,حيث إن االنحراف
في استعمال السلطة يمثل انتهاكا للمصلحة العامة ,ونظرية الظروف االستثنائية تعتبر بمثابة حماية

لتلك المصلحة(.)2

ثاني ا ــــ عدم تعلق عيب االنحراف في استعمال السلطة بالنظام العام :
ترى غالبية الفقه أن عيب االنحراف في استعمال السلطة ال يتعلق بالنظام العام ,شأنه في
ذلك شأن العيوب األخرى للقرار اإلداري ,باستثناء عيب االختصاص الذي يتعلق بالنظام العام ,ولذلك
فإن القاضي اإلداري ال يملك إثارة هذا العيب أو التعرض له من تلقاء نفسه ,بل ال بد أن يكون ذلك

بناء على طلب ممن له مصلحة في هذا الشأن(.)5

وفي تأكيد ذلك ذهبت محكمة العدل العليا األردنية في حكم لها إلى أنه ال يجوز للمحكمة أن
تتصدى لهذا العيب من تلقاء نفسها ,وانما يتعين على طالب اإللغاء أن يثيره ويتمسك به ,حيث قضت

()8

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 8964/27م جلسة 8962/8/81م ,مجموعة مختارة من ق اررات محكمة العدل العليا ,الجزء

()4

مصطفى أبو زيد فهمي ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.128

()4

الثالث عشر ,مرجع سابق ,ص.41

أنور أحمد رسلن ,وسيط القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .811أبو بكر أحمد عثمان النعيمي ,حدود سلطات القضاء اإلداري في
دعوى اإللغاء ,دراسة مقارنة ,دار الجامعة الجديدة ,اإلسكندرية4184 ,م ,ص .871عبد الحكم فوده ,الخصومة اإلدارية ,مرجع سابق,

()2
()5

ص.881

عبد العزيز عبد المنعم خليفة ,االنحراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري ,مرجع سابق ,ص.95

انظر في ذلك :أحمد سرحان الحمداني ,االنحراف بالسلطة وجه إللغاء القرار اإلداري ,مرجع سابق ,ص .412إعاد علي حمود القيسي,
القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .448إسماعيل البدوي ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .454صلح أحمد السيد جودة ,العيوب

الشكلية والموضوعية للق اررات اإلدارية ,مرجع سابق ,ص .874طارق فتح اهلل خضر ,دعوى اإللغاء ,مرجع سابق ,ص .411عبد الغني

بسيوني عبد اهلل ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .664مصطفى أبو زيد فهمي ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .121منصور
إبراهيم العتوم ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .869يعقوب يوسف الحمادي ,القضاء ومراقبة السلطة التقديرية لإلدارة ,مرجع سابق,

ص.489
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المحكمة في ذلك بأن " :مسألة استعمال السلطة وان ذكرت في الئحة الدعوى يجب أن يتمسك بها
المستدعي أثناء المرافعة ويورد األدلة على أن القرار المشكو منه مشوب بهذا العيب"(.)8
وبالرغم من ذلك فقد ذهب جانب من الفقه إلى اعتبار هذا العيب متعلقا بالنظام العام ,بحيث
يمكن للقاضي اإلداري إثارته من تلقاء نفسه ,وذلك العتبارات عملية تتعلق بخطورة االنحراف في
استعمال السلطة ,ولوقوعه غالبا في صورة قصدية مرتبا اعتداء على حقوق وحريات األفراد ,وأن توفير
حماية أكثر لألفراد ضد انحراف اإلدارة بسلطتها ال يكون إال بإعطاء القاضي سلطة التعرض لهذا
العيب من تلقاء نفسه ,حيث يؤدي ذلك إلى زيادة فرص كشف انحراف اإلدارة بسلطتها ,مما يجعل
رجل اإلدارة يتوخى الدقة والحذر قبل إصدار ق ارراته(.)4
في حين ذهب جانب آخر إلى الجمع بين الرأيين السابقين على أساس أنه إذا كان هذا العيب
خفيا مستت ار ويصعب إثباته ,فل يجوز للقاضي أن يتعرض له من تلقاء نفسه كونه يحتاج إلى تحقيق
وبحث عن خلفيات صدور القرار وغاياته ,أما إذا كان من الوضوح والظهور والجسامة بحيث ال يحتاج
إلى مشقة في إثباته فإنه يجب على القاضي أ ال يتركه سدى بل يجب أن يتعرض له من تلقاء نفسه
حماية للقانون وصونا لحقوق األفراد وحرياتهم(.)4
ونحن من جانبنا نرى أن القرار اإلداري المشوب بعيب االنحراف في استعمال السلطة كونه
يشكل اعتداء على حقوق وحريات األفراد ينطوي على إهدار مصالح خاصة يجوز االتفاق على
مخالفتها ,ومن ثم يكون من حق صاحب المصلحة المتضرر جراء انحراف اإلدارة بسلطتها إثارة هذا
الطعن في دعواه أو التنازل عنه ,ولذلك فإننا نؤيد رأي غالبية الفقه بأن القاضي اإلداري ال يستطيع
إثارة عيب االنحراف في استعمال السلطة من تلقاء نفسه ,دون أن يثيره الطاعن في دعواه.

((8

قرار محكمة العدل العليا األردنية رقم  24لسنة 8954م ,مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة العدل العليا ,إعداد /حنا نده ,نقابة المحامين,

()4

عبد العزيز عبد المنعم خليفة ,االنحراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري ,مرجع سابق ,ص.91

()4

عمان8974 ,م ,ص.25

مصطفى عبد الغني عبد الغني أبو زيد ,المحل في القرار اإلداري والرقابة القضائية عليه ,مرجع سابق ,ص.441
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المطلب الثاني

الطبيعة القانونية لعيب االنحراف في استعمال السلطة
يعتبر عيب االنحراف في استعمال السلطة من أدق وأخطر العيوب التي تصيب القرار
اإلداري ,ألنه ال يتعلق بمظهر القرار ,ومدى موافقة عناصره للقانون ,كما أنه ال يتصل بالوقائع
والظروف التي بني عليها ,وانما يتصل بنية مصدر القرار ودوافعه الشخصية التي دفعته إلى

إصداره( ,)8لهذا يتعين بداية أن نبين طبيعة عيب االنحراف في استعمال السلطة ,فيما إذا كان ذا
طبيعة شخصية أم موضوعية ,وذلك لمعرفة طبيعة الرقابة التي يخضع لها هذا العيب ,وهل تندرج في
مجال رقابة األخلق اإلدارية ,أم أنها تندرج في مجال الرقابة القانونية أي رقابة مشروعية أعمال

اإلدارة؟ لذا سنتناول هذا المطلب من خلل تقسيمه إلى فرعين على النحو اآلتي :

الفرع األول  :الطبيعة الشخصية والموضوعية لعيب االنحراف في استعمال السلطة .
الفرع الثاني  :الرقابة الخلقية ورقابة المشروعية لعيب االنحراف في استعمال السلطة .

الفرع األول

الطبيعة الشخصية والموضوعية لعيب االنحراف في استعمال السلطة
يقتضي البحث في طبيعة عيب االنحراف في استعمال السلطة أن نعرض الطبيعة الشخصية

لهذا العيب ,ثم نعرض طبيعته الموضوعية وتوضيح ذلك على النحو اآلتي :
أوالا ــــ الطبيعة الشخصية لعيب االنحراف في استعمال السلطة :

يتميز عيب االنحراف في استعمال السلطة بأنه ذو طبيعة شخصية فهو ال يندرج ضمن دائرة

الوقائع المحددة( ,)4وانما يتصل بالبواعث النفسية التي يصدر القرار اإلداري من وحيها(.)4

وهذا ما أكدته محكمة العدل العليا الفلسطينية بقولها " :إ ن عيب إساءة استعمال السلطة يتعلق
بالبواعث والدوافع التي حملت اإلدارة على إصدار قرارها ,بصرف النظر عن كون هذا القرار قد صدر

عن إدارة مختصة مستوفيا إجراءاته الشكلية وتطابقه مع القانون"(.)2

لهذا فإن عيب االنحراف يقع على عنصر النية لدى مصدر القرار اإلداري ,وهذه النية التي
تنكشف تعبر عن مخالفتها للصالح العام الذي من المفترض أن يكون هدف القرار ,حيث ال يمكن
()8

مصطفى عبد الغني عبد الغني أبو زيد ,المحل في القرار اإلداري والرقابة القضائية عليه ,مرجع سابق ,ص .489عمر عبد الرحمن

()4

علي خطار شطناوي ,موسوعة القضاء اإلداري ,الجزء الثاني ,مرجع سابق ,ص.141

()4
()2

البوريني ,عيب االنحراف بالسلطة ,مرجع سابق ,ص.499

طعيمه الجرف ,قضاء اإللغاء ,مرجع سابق ,ص.466

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 4181/ 714م جلسة 4181/9/84م ,مشار إليه سابقا.
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كشف تحقق الصالح العام إال من خلل تقصي نية وهدف مصدر القرار ,لذا فإن عيب االنحراف هو
عيب ذاتي وال يؤثر فيه القول بأن ركن الغاية يتسم بطابع موضوعي( ,)8ذلك أن عيب االنحراف ليس

ظاه ار كالعيوب األخرى للقرار اإلداري ,ألنه يتصل بنوايا ومقاصد من أصدر القرار ,وهذه النوايا في
الغالب تكون مستترة ومن الصعب الكشف عنها( ,)4ومن ثم فإن القرار اإلداري المشوب بعيب

االنحراف في استعمال السلطة وحده يكون في ظاهرة صحيحا وفي باطنه باطل ,أما القرار المشوب

بعيب آخر يكون باطل في باطنه وظاهره(.)4

ثاني ا ــــ الطبيعة الموضوعية لعيب االنحراف في استعمال السلطة :
يرى جانب أن عيب االنحراف في استعمال السلطة يرد على الغاية من القرار اإلداري ,وهذه

الغاية محددة بطريقة موضوعية ,فيجب أن يكون العيب الذي يصيبها عيبا موضوعيا( ,)2حيث إن
اإلدارة عندما تنحرف عن الهدف المشروع ,ولو كان ذلك عن حسن نية وبغرض نبيل في ذاته يعد
قرارها معيبا ,وأن البحث عن الدوافع الشخصية التخاذ القرار اإلداري ,يكون في مجال تلمس الدليل
على االنحراف الذي يتميز في نهاية األمر بطبيعة موضوعية(.)5

وردا على ذلك يرى جانب – بحق– أن القول بموضوعية عيب االنحراف يقوم على خلط بين

موضوعية الغاية من القرار اإلداري ,وبين االنحراف في استعمال السلطة كعيب يرد على الغاية من
القرار ,وهو عيب ذاتي ,إال أن ذاتية عيب االنحراف قد يعترضها فكرة األهداف المخصصة ,وهي
تقتضي أن يتجه مصدر القرار إلى تحقيق الهدف الخاص المنوط به تحقيقه ,فإذا اتجهت إرادته إلى
تحقيق غير هذا الهدف كان القرار مشوبا بعيب االنحراف ,ومن هنا يكون عيب االنحراف في جانب

منه ذا طبيعة موضوعية تتمثل في مخالفة الهدف المحدد(.)6

وبناء على ذلك يمكن القول بأن عيب االنحراف في استعمال السلطة يتميز بطبيعة مزدوجة,
فهو ذو طبيعة شخصية نظ ار الرتباطه بالنوايا والبواعث التي دفعت مصدر القرار على إصدار ق ارره,

وهو يتمتع ب طبيعة موضوعية بالنظر إلى الهدف المعين بذاته الذي حدده القانون لإلدارة.

()8

خالد سيد محمد حماد ,حدود الرقابة القضائية على سلطة اإلدارة التقديرية ,مرجع سابق ,ص.578-571

()4

منصور إبراهيم العتوم ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .861عبد الناصر أبو سمهدانة ,موسوعة القضاء اإلداري في فلسطين ,الكتاب

()4

فهد عبد الكريم أبو العثم ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.491

()2

()5
()6

الثاني ,قضاء اإللغاء ,دار النهضة العربية ,القاهرة4188 ,م ,ص.455

السيد محمد إبراهيم ,الرقابة على الوقائع في قضاء اإللغاء ,رسالة دكتوراه ,أشار إليه  :محمد ماهر أبو العينين ,االنحراف التشريعي
والرقابة على دستوريته ,مرجع سابق ,ص.822

سليمان محمد الطماوي ,نظرية التعسف في استعمال السلطة ,مرجع سابق ,ص.862-864

محمد ماهر أبو العينين ,االنحراف التشريعي والرقابة على دستوريته ,مرجع سابق ,ص.826-825
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الفرع الثاني

الرقابة الخلقية ورقابة المشروعية لعيب االنحراف في استعمال السلطة
انقسم الفقه في شأن تحديد الرقابة التي يخضع لها عيب االنحراف في استعمال السلطة إلى

اتجاهين  :أحدهما يرى أن هذه الرقابة خلقية ألعمال اإلدارة ,أما اآلخر فيرى أنها رقابة مشروعية أو
قانونية ,وتوضيح ذلك على النحو اآلتي :
أوالا ــــ الرقابة الخلقية لعيب االنحراف في استعمال السلطة :
تعتبر الرقابة الخلقية من صنع الفقيه الفرنسي (هوريو) الذي ذهب للتفرقة بين فكرتي التجاوز
في استعمال السلطة ومخالفة القانون ,ويرى أن مبدأ الشرعية ينحصر في مصدر واحد هو التشريع مع
احترام مبدأ تدرج القواعد القانونية ,وأن فكرة التجاوز في استعمال السلطة أوسع كثي ار من مبدأ الشرعية

حيث إنها تنبع من األخلق التي هي أوسع مدى من القانون( ,)8فمبدأ الشرعية عند (هوريو) هو
إخضاع جميع القواعد القانونية للتشريع الصادر من البرلمان ,أما مبدأ تجاوز السلطة فيستلزم إخضاع
العمل اإلداري للقواعد والتوجيهات المتولدة داخل اإلدارة ذاتها ,ووفقا لذلك فإن العيوب التي تخضع

لمبدأ الشرعية هي عيب الشكل ,وعدم االختصاص ,ومخالفة القانون ,بينما تختص فكرة التجاوز في
استعمال السلطة بعيب االنحراف ,والخطأ المتعلق بالوقائع ,وفي تأكيده للرقابة الخلقية لعيب االنحراف
ذهب إلى أن الرقابة على أهداف اإلدارة ليس أساسها أن الغرض الذي يتوخاه رجل اإلدارة يتعارض

صراحة أو ضمنا مع قصد المشرع ,ولكن ألن هذا الغرض يكون متعارضا مع المبادئ التي يستلزمها
حسن اإلدارة(.)4

وتأييدا لهذا االتجاه ذهب البعض من الفقه الفرنسي إلى أنه نظ ار لما يتسم به عيب االنحراف
في استعمال السلطة من خفاء وملزمة للسلطة التقديرية لإلدارة ,فإن ذلك يؤدي إلى إدراجه في مجال

الرقابة الخلقية ألعمال اإلدارة ,حيث تنصب تلك الرقابة أساسا على الغرض الذي يهدف إليه رجل

اإلدارة وهي رقابة خلقية قطعا ,ألن كل تقدير لغرض يسعى إليه كائن حي هو أخلقي قبل كل

شيء(.)4

ويرى البعض اآلخر أن ما ذهب إ ليه هذا االتجاه بل شك فيه قدر من الصحة ,ذلك أن الذي
يحدد واجبات اإلدارة ليس هو القانون فقط في نصوصه الصريحة ,بل يساهم في ذلك أيضا روح

القانـون ,وأن القـاضي اإلداري وهـو بصـدد اسـتخلص روح القانون ,فـإنه ال يكتفي بهذا البحـث المجرد,
()8

انظر في ذلك  :بلل أمين زين الدين ,ظاهرة الفساد اإلداري ,مرجع سابق ,ص.455-452

()4

أشار إليه  :عبد العزيز عبد المنعم خليفة ,االنحراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري ,مرجع سابق ,ص.484

()4

انظر في ذلك  :سليمان محمد الطماوي ,نظرية التعسف في استعمال السلطة ,مرجع سابق ,ص.98-91
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بل يفرض ما يشاء من القواعد تحت ستار تفسير القانون والبحث عن قصد المشرع(.)8
ثاني ا ــــ رقابة المشروعية لعيب االنحراف في استعمال السلطة :
ذهب أنصار هذا االتجاه إلى أن عيب االنحراف في استعمال السلطة ينتمي إلى رقابة
المشروعية ,وذلك نظ ار ألن فكرة األخلق اإلدارية التي ابتدعها أنصار الرقابة الخلقية فكرة غامضة

غير محددة المعالم ,ومن ثم فل يجوز االرتكان إليها واعتبارها أساسا للرقابة على هذا العيب( ,)4وأن
رقابة عيب االنحراف ليست في حقيقتها سوى رقابة مشروعية ,ألن اإلدارة ليست ملزمة إال بما يفرضه

عليها القانون نفسه ,فإن هي خالفت نص القانون أو خالفت روحه ,عد عملها في جميع األحوال

مخالفة للقانون( ,)4كما أن قيام اإلدارة بإصدار قرارها المعيب بعيب االنحراف ,يمثل مخالفة للهدف أو
الغاية التي تعتبر ركنا أساسيا من أركان القرار اإلداري ,وتكون بذلك تعمدت مخالفة القانون والخروج
على روحه( ,)2وبالتالي فإن رقابة عيب االنحراف رقابة قانونية ,ألن مخا لفة الهدف سواء في معناه

العام ,أو في معناه المخصص يعد خروجا على القانون فيما يتعلق بتحديد أهداف الق اررات اإلدارية(.)5

ونحن من جانبنا نؤيد ما ذهب إليه هذا االتجاه من خضوع عيب االنحراف في استعمال
السلطة لرقابة المشروعية ,وذلك ألن هذا العيب يعد حالة من حاالت عدم المشروعية التي تشوب
الق اررات اإلدارية ,التي يمكن االستناد إليها للطعن بإلغاء القرار اإلداري قضائيا ,إضافة إلى أن فقه
الرقابة الخلقية ينطوي على خلط واضح بين األخلق والقانون ,ويستهدف قصر حاالت االنحراف على

الحاالت التي يتصرف فيها مصدر القرار بسوء نية فقط ,في حين أن عيب االنحراف يتحقق في بعض

األحيان دون أن يكون هناك سوء نية من مصدر القرار أو سوء خلق في التصرف اإلداري( ,)6كما أن
القاضي اإلداري وان كان يتمتع بقدر من الحرية والمرونة مما تتطلبه طبيعة المنازعات اإلدارية ,فإنه
ال يطبق قواعد األخلق بل يطبق أحكام القانون( ,)7وحتى مع التسليم بأن القاضي اإلداري يستطيع أن
يلجأ إلى قواعد األخلق في حالة انعدام النص ,فإن هذه القواعد بمجرد أن يطبقها القاضي في قضائه

تصبح مبدأ قانونيا(.)1

()8

أشار إليه  :مصطفى أبو زيد فهمي ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.149

()4

مصطفى أبو زيد فهمي ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.141

()4

عبد العزيز عبد المنعم خليفة ,االنحراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري ,مرجع سابق ,ص.486

()2

إسماعيل البدوي ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .442شريف أحمد بعلوشة ,دعوى إلغاء القرار اإلداري ,دراسة تحليلية مقارنة ,رسالة

()5

طعيمه الجرف ,قضاء اإللغاء ,مرجع سابق ,ص.467

()7

بلل أمين زين الدين ,ظاهرة الفساد اإلداري ,مرجع سابق ,ص.451

ماجستير ,كلية الحقوق ,جامعة األزهر ,غزة4181 ,م ,ص.874

()6

علي خطار شطناوي ,موسوعة القضاء اإلداري ,الجزء الثاني ,مرجع سابق ,ص.146

()1

سليمان محمد الطماوي ,نظرية التعسف في استعمال السلطة ,مرجع سابق ,ص.95
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المبحث الثالث

التمييز بين عيب االنحراف في استعمال السلطة
وأوجه اإللغاء األخرى

يقصد بأوجه اإللغاء أو أسباب اإللغاء مختلف العيوب التي تصيب القرار اإلداري وتجعله

غير مشروع وتؤدي بالتالي إلى الحكم بإلغائه(.)8

وقد حدد المشرع الفلسطيني هذه العيوب بموجب المادة ( )42من قانون تشكيل المحاكم

النظامية الفلسطيني رقم ( )5لسنة 4118م ,دون أن يذكر صراحة عيب السبب( ,)4إال أن اجتهاد
محكمة العدل العليا الفلسطينية أوجد هذا العيب ,واعتبره من العيوب األساسية التي يمكن أن تشوب

القرار اإلداري ويستوجب معه اإللغاء ,وقد عبرت المحكمة عن ذلك بقولها " :إن األساس والسبب الذي
صدر القرار الطعين باالستناد له غير صحيح ومخالف للواقع ,وحيث إن القرار اإلداري يجب أن

يستند إلى سبب صحيح واال اعتبر القرار مشوبا بعيب السبب"(.)4

وبناء على ما تقدم فإن أوجه الطعن باإللغاء طبقا للتشريع الفلسطيني واجتهاد محكمة العدل

العليا الفلسطينية هي خمسة عيوب ترتبط بمشروعية أركان القرار اإلداري ,ولما كانت مشروعية القرار
اإلداري بوجه عام تتسم بمظهر شكلي وآخر موضوعي ,فإن عيوب القرار اإلداري يمكن تقسيمها إلى
عيوب شكلية وأخرى موضوعية( ,)2ومن ثم فإن التمييز بين عيب االنحراف في استعمال السلطة

وأوجه اإللغاء األخرى ,يقتضي تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو اآلتي :

المطلب األول  :التمييز بين عيب االنحراف والعيوب الشكلية للقرار اإلداري .
المطلب الثاني  :التمييز بين عيب االنحراف والعيوب الموضوعية للقرار اإلداري .

()8

سليمان محمد الطماوي ,القضاء اإلداري ,قضاء اإللغاء ,مرجع سابق ,ص .517معوض عبد التواب ,الموسوعة النموذجية في القضاء

)(4

نصت المادة ( )42من قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم ( )5لسنة 4118م على أنه " :يشترط في الطلبات والطعون المرفوعة

اإلداري ,مرجع سابق ,ص.447

لمحكمة العدل العليا من األفراد أو الهيئات الواردة في المادة ( )44من هذا القانون أن يكون سبب الطعن متعلقا بواحد أو أكثر مما يلي :
 -8االختصاص -4 .وجود عيب في الشكل -4 .مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها -2 .التعسف أو االنحراف
في استعمال السلطة على الوجه المبين في القانون".
()4

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 4181/986م جلسة 4184/2/41م .وكذلك قرارها برام اهلل رقم 4181/464م جلسة

()2

زكي محمد النجار ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .462إعاد علي حمود القيسي ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.415

4184/8/41م .وكذلك قرارها برام اهلل رقم 4111/261م جلسة 4184/9/2م ,ق اررات غير منشورة.
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المطلب األول

التمييز بين عيب االنحراف والعيوب الشكلية للقرار اإلداري
تستلزم المشروعية الشكلية للقرار اإلداري أن تقوم سلطة مختصة بإصداره وفقا للشكل المقرر

قانونا ,ولذلك فإن عيب عدم االختصاص وعيب الشكل يمثل ن العيوب الشكلية للقرار اإلداري ,وفي
هذا المقام سنعرض للتمي يز بين عيب االنحراف والعيوب الشكلية للقرار اإلداري ,وذلك من خلل تقسيم
هذا المطلب إلى فرعين على النحو اآلتي :
الفرع األول  :التمييز بين عيب االنحراف في استعمال السلطة وعيب عدم االختصاص .
الفرع الثاني  :التمييز بين عيب االنحراف في استعمال السلطة وعيب الشكل .

الفرع األول

التمييز بين عيب االنحراف في استعمال السلطة
وعيب عدم االختصاص
ي عد تحديد االختصاص من المسائل الهامة في الحياة اإلدارية لكي يستطيع كل موظف تحمل

أعباء وظيفته بدقة وحرص( ,)8ولوضوح بطلن القرار اإلداري عند صدوره ممن ال يملك االختصاص

بإصداره( ,)4وللتمي يز بين عيب االنحراف وعيب عدم االختصاص يتعين علينا أن نتعرض بالدراسة

لمفهوم عيب عدم االختصاص وبيان أهميته ,ثم نحدد علقة عيب االنحراف بهذا العيب وأوجه
االختلف بينهما ,وتفصيل ذلك على النحو اآلتي :
أوالا ــــ مفهوم وأهمية عيب عدم االختصاص :
عدم االختصاص بوجه عام هو عدم القدرة القانونية على القيام بتصرف معين( ,)4ويتمثل
عيب عدم االختصاص باعتباره أحد أوجه الطعن بإلغاء القرار اإلداري في صدور القرار اإلداري خلفا
لما يقرره القانون من قواعد االختصاص( ,)2ويتحقق ذلك إذا مارس أحد أعضاء السلطة اإلدارية عمل

ال يملك مباشرته قانونا ,أو إذا قام فرد عادي ليست له والية أو صفة عامة بممارسة عمل من أعمال

السلطة اإلدارية(.)5
)(8
()4

عبد الناصر أبو سمهدانة ,موسوعة القضاء اإلداري في فلسطين ,الكتاب الثاني ,مرجع سابق ,ص.864
عبد الغني بسيوني عبد اهلل ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.574

()4

محمد رفعت عبد الوهاب وآخرون ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .518محمد عبد الحميد أبو زيد ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق,

()2

أنور أحمد رسلن ,وسيط القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .585عمر محمد الشوبكي ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.468

()5

ص.12

محمود عاطف البنا ,الوسيط في القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.457
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وتأكيدا لذلك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بقولها " :إن القرار المطعون فيه غير
صادر عن الجهة المختصة بإصداره وفقا ألحكام القانون وبالتالي يكون مشوبا بعيب عدم

االختصاص"(.)8

ويمثل عيب عدم االختصاص أهمية خاصة بين عيوب القرار اإلداري ,وذلك الرتباطه بفكرة

االختصاص التي تعد بمثابة األساس الذي يقوم عليه القانون العام ,والتي كذلك قررت بهدف تحقيق
مصلحة اإلدارة ومصلحة األفراد ,فمن ناحية اإلدارة يستطيع كل عضو من أعضائها أن يتفرغ لنوع من
األعمال تجعله يجيده بمضي الزمن ,فيت حقق بذلك سرعة إنجاز األعمال اإلدارية ,ومن ناحية مصلحة
األفراد فهي تساعد على سهولة توجيه األفراد في أقسام اإلدارة وتحديد المسؤولية(.)4

ونظ ار لما تتمتع به فكرة االختصاص من أهمية ,فقد أدى ذلك إلى النظر لعيب عدم
االختصاص على أنه العيب الوحيد من عيوب القرار اإلداري الذي يتعلق بالنظام العام ,وهذا ما أكدته

محكمة العدل العليا الفلسطينية حيث قررت " :أن عيب عدم االختصاص من النظام العام تملك
المحكمة استثناء إثارته من تلقاء ذاتها حتى ولو لم يثره المستدعي في الئحة طعنه كسبب من أسباب
إلغاء القرار المطعون فيه"(.)4

ويترت ب على تعلق عيب عدم االختصاص بالنظام العام عدة نتائج تتمثل في أنه يتعين على

القاضي اإلداري إثارته من تلقاء نفسه ولو لم يتمسك به الطاعن ,كما يجوز الدفع به في أي مرحلة

تكون عليها الدعوى( ,)2وال يجوز لإلدارة مخالفة قواعد االختصاص بعذر االستعجال إال في حالة

الظروف االستثنائية التي تبرر تلك المخالفة تحت رقابة القضاء(.)5

كما أنه ال يجوز لإلدارة االتفاق مع األفراد على تعديل قواعد االختصاص ,وذلك ألن هذه
القواعد ليست مقررة لصالح اإلدارة فتتنازل عنها كلما شاءت ,ولكنها شرعت بقواعد قانونية ملزمة

تحقيقا للصالح العام( ,)6وأخي ار ال يجوز تصحيح القرار اإلداري المشوب بعيب عدم االختصاص أو

()8

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 8991/15م جلسة 8999/88/7م ,عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين ,مرجع

()4

سليمان محمد الطماوي ,نظرية التعسف في استعمال السلطة ,مرجع سابق ,ص.818

()2

إعاد علي حمود القيسي ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .416السيد خليل هيكل ,رقابة القضاء على أعمال اإلدارة ,دراسة مقارنة

()5

منصور إبراهيم العتوم ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .841عمار بوضياف ,الوسيط في قضاء اإللغاء ,مرجع سابق ,ص.498

()4

()6

سابق.

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 4111/829م جلسة 4181/4/48م ,غير منشور.
ألنظمة كل من أمريكا وفرنسا ومصر ,دار النهضة العربية ,بدون سنة نشر ,ص.447

ماجد راغب الحلو ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .457محمد عمر النجار ,فاعلية القرار التأديبي ومبدأ الضمان في فلسطين ,مرجع
سابق ,ص.284
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إق ارره من السلطة المختصة ,بل يجب صدور قرار جديد بإجراءات جديدة وتتوافر فيه شروط القرار

اإلداري الصحيح(.)8

ثانيا ــــ العالقة بين عيب االنحراف وعيب عدم االختصاص وأوجه االختالف بينهما :
في سب يل تحديد العلقة بين عيب االن حراف وعيب عدم االختصاص ذهب جانب من الفقه
الفرنسي إلى أنه من الممكن أن يكون عيب االنحراف صورة من صور عيب عدم االختصاص
باعتبار أن العمل اإلداري المشوب بعيب االنحراف يحتوي إلى حد ما على عيب عدم االختصاص إن
لم يكن في موضوعه ,يكون بالنسبة لألغراض الذي يتوخاها ,وذلك ألن االنحراف بالسلطة عن
األهداف المشروعة هو ذاته خروج على قواعد االختصاص(.)4

وذهب جانب آخر إلى إدماج عيب االنحراف وعيب االختصاص إدماجا تاما على أساس أن
االختصاص هو قدرة اإلدارة على أن تتصرف وفقا ألشكال معينة ,في مجال محدد ,ولغرض

مفروض ,وأن الموظف يعد خارجا على قواعد االختصاص عندما يخرج عن الشكل المعين ,وحينما
يخالف حدود القانون ,وحين يجانب الغرض الذي وضعه القانون لسلطاته ,وبالتالي هناك وحدة حقيقية
بين عيب االنحراف ومخالفة قواعد االختصاص(.)4

وفي هذا المقام نؤيد ما ذهب إليه البعض بأنه ال يمكن التسليم بأن عيب االنحراف هو أحد
صور عيب عدم االختصاص ,أو القول بإدماج عيب االنحراف في عيب عدم االختصاص وذلك
للتمايز التام بينهما ,فمن ناحية أولى فإنه لو تم فحص العمل المشوب بعيب االنحراف فحصا
موضوعيا لوجد أنه صحيح في ذاته ولكن غير صحيح من حيث البواعث واألغراض التي يهدف إليها

من أصدره ,في حين أن قواعد االختصاص تقدر دائما تقدي ار موضوعيا ,فبالنسبة لعمل معين ال يمكن
إال أن يكون داخل في اختصاص عضو معين من أفراد اإلدارة أو غير داخل في اختصاصه ,وبناء
على ذلك ال يمكن القول بأن العمل يدخل في اختصاص فرد معين وفقا للمعيار الموضوعي ويخرج

من اختصاصه وفقا للمعيار الشخصي ,ولهذا فإن قواعد اإلثبات تختلف في كليهما ,ومن ناحية ثانية
فالقول بأن عضو اإلدارة غير مختص بأداء عمل معين فإن ذلك ال يعني سوى أن هناك فردا أو هيئة
أخرى هي المختصة بهذا العمل ,ولكن ليس هناك فرد أو هيئة تعد مختصة بإتيان عيب االنحراف في

استعمال السلطة( ,)2وكذلك أيضا كما أسلفنا فإن عيب عدم االختصاص يتعلق بالنظام العام وبهذا
()8

أنور أحمد رسلن ,وسيط القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .589طارق فتح اهلل خضر ,دعوى اإللغاء ,مرجع سابق ,ص.822

()4

أشار إليه  :بلل أمين زين الدين ,ظاهرة الفساد اإلداري ,مرجع سابق ,ص.464

()4

أشار إليه  :سليمان محمد الطماوي ,نظرية التعسف في استعمال السلطة ,مرجع سابق ,ص.814

()2

انظر في ذلك  :عبد العزيز عبد المنعم خليفة ,االنحراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري ,مرجع سابق ,ص 41وما بعدها .سليمان
محمد الطماوي ,نظرية التعسف في استعمال السلطة ,مرجع سابق ,ص.812
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يملك القاضي اإلداري إثارته من تلقاء نفسه ,ولو لم يتمسك به الطاعن في دعواه ,وذلك على عكس
عيب االنحراف الذي ال يتعلق بالنظام العام ,إضافة إلى أن عيب االنحراف ال يمكن تغطيته بالظروف
االستثنائية ,وذلك بخلف عيب عدم االختصاص والذي يمكن تغطيته بتلك الظروف في حال توافر
شروطها القانونية.

الفرع الثاني

التمييز بين عيب االنحراف في استعمال السلطة وعيب الشكل
األصل أن جه ة اإلدارة ال تتقيد بشكل معين فيما تصدره من ق اررات إدارية ما لم يلزمها القانون

بذلك ,فإذا نص القانون على شكل أو إجراء معين بالنسبة للقرار اإلداري ,ففي هذه الحالة يتعين على
جهة اإلدارة مراعاة هذا الشكل أو استيفاء ذلك اإلجراء الذي تطلبه القانون إلصدار القرار ,وبالتالي

فإن عدم صدوره بهذا الشكل يعتبر عيبا في شكل القرار اإلداري مما يستوجب الطعن فيه باإللغاء(,)8

وللتعرف على أوجه االختلف بين عيب االنحراف وعيب الشكل ,سوف نعرض مفهوم عيب الشكل,
ثم نبين أوجه الشبه واالختلف بين عيب االنحراف وعيب الشكل ,وتوضيح ذلك على النحو اآلتي :
أوالا ــــ مفهوم عيب الشكل :
يترتب على مخالفة القرار اإلداري لقواعد الشكل واإلجراءات التي فرضتها القوانين واللوائح

بالنسبة لبعض الق اررات اإلدارية ,أن يصبح القرار معيبا بعيب الشكل(.)4

ويعرف عيب الشكل بأنه عدم التزام الجهة اإلدارية بالقواعد الشكلية أو اإلجرائية واجبة االتباع

والتي تتطلبها القوانين واللوائح إلصدار القرار اإلداري( ,)4وبذلك يكون القرار اإلداري معيبا من ناحية

الشكل إذا أهمل رجل اإلدارة في اتخاذه أي إجراء شكلي تستلزمه القوانين أو اللوائح سواء كان هذا

اإلهمال كليا أو جزئيا(.)2

( )8عبد الناصر أبو سمهدانة ,موسوعة القضاء اإلداري في فلسطين ,الكتاب الثاني ,مرجع سابق ,ص .416محمد أنس جعفر ,الوسيط في
()4

القانون اإلداري ,مرجع سابق ,ص.474

محمد عبد العال السناري ,مبدأ المشروعية والرقابة على أعمال اإلدارة ,مرجع سابق ,ص .489السيد خليل هيكل ,رقابة القضاء على
أعمال اإلدارة ,مرجع سابق ,ص .464ونشير هنا إلى الفرق بين الشكل واإلجراءات  :فالشكل هو الصورة الخارجية التي يجب أن يفرغ

فيها القرار اإلداري ,أما اإلجراءات فهي الخطوات التي يجب أن يتم إتباعها عند إصدار القرار اإلداري .انظر في ذلك  :أبو بكر أحمد
عثمان النعيمي ,حدود سلطات القضاء اإلداري في دعوى اإللغاء ,مرجع سابق ,ص .844-844ماهر جبر نضر ,األصول العامة

()4

للقضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.462

انظر في ذلك  :الديداموني مصطفى أحمد ,اإلجراءات واألشكال في القرار اإلداري ,دراسة مقارنة في النظام الفرنسي والمصري والعراقي,
الهيئة المصرية العامة للكتاب8994 ,م ,ص .449طارق فتح اهلل خضر ,دعوى اإللغاء ,مرجع سابق ,ص .861علي خطار شطناوي,

()2

موسوعة القضاء اإلداري ,الجزء الثاني ,مرجع سابق ,ص .757محمد عبد الحميد أبو زيد ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.814

سليمان محمد الطماوي ,نظرية التعسف في استعمال السلطة ,مرجع سابق ,ص.811
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وتأكيدا لذلك ذهبت محكمة العدل العليا الفلسطينية إلى أن مخالفة قواعد الشكل واإلجراءات
التي يتطلبها القانون إلصدار القرار اإلداري تجعل القرار غير مشروع وقابل لإللغاء ,حيث قضت
المحكمة في ذلك بأنه " :يتوجب على اإلدارة إصدار قرارها حسب اإلجراءات القانونية التي حددها
القانون وبالشكل المرسوم لها قانونا ,واال عد قرارها غير مشروع لمخالفته لقواعد الشكل واإلجراءات
وعرضه لإللغاء القضائي"(.)8

والجدير بالذكر أن مخالفة الشكل واإلجراءات ال تعيب القرار اإلداري في جميع األحوال ,إال
إذا نص القانون على ضرورة اتباع شكل خاص في إصدار القرار ,أو كان الشكل الذي تم مخالفته

جوهريا( ,)4فإذا كان الشكل أو اإلجراء منصوصا عليه ولم يراع مصدر القرار ذلك ,فإن القضاء يقرر
البطلن جزاء مخالفته ,أما إذا لم يوجد نص فإن القاضي اإلداري ينظر إلى أهمية هذا اإلجراء أو
الشكل ,فإذا كان جوهريا ال يصح القرار بدونه ,فإنه يقرر بطلنه ,أما إذا كان اإلجراء أو الشكل ثانويا
أو غير جوهريا فإن القاضي لن يقرر بطلن القرار(.)4

وتطبيقا لذلك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بأنه " :يتوجب على رجل اإلدارة أن
يراعي اإلجراءات التي أوجب القانون مراعاتها قبل إصدار القرار اإلداري ,وأن يفرغ القرار بالشكل
الذي أوجب القانون إفراغه به ,واال كان القرار مشوبا بعيب في شكله ,وأنه إذا كانت اإلجراءات مقرره
لمصلحة األفراد أو كضمان لألفراد أو الموظفين أو كانت مراعاتها تؤدي إلى تعديل القرار فهي

إجراءات جوهرية ,إذا خولفت كان القرار معيبا من حيث الشكل وقابل لألبطال"(.)2

وفي هذا المقام يث ار التساؤل هل يملك صاحب المصلحة الذي تقرر اإلجراء الشكلي

لمصلحته التنازل عن عيب الشكل لتفادي بطلن القرار اإلداري المشوب بهذا العيب؟

انقسم الفقه بشأن هذه المسألة إلى اتجاهين :حيث يرى البعض بأن قبول صاحب الشأن للقرار
اإلداري المعيب بعيب شكلي ليس من شأنه تغطية هذا العيب ,ألن اإلجراءات الشكلية وان تقررت في

بعض األحيان لمصلحة األفراد فإنها تقررت أيضا للمصلحة العامة ,ومن ثم ال يجوز لذوي المصلحة
التنازل عنها ,خاصة وأن التنازل قد يتم تحت ضغط وتأثير اإلدارة ,إضافة إلى أن التنازل عن عيب

()8

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 4119/158م جلسة 4188/9/84م ,غير منشور.

()4

مصطفى محمود عفيفي ,الوسيط في مباد ئ القانون اإلداري المصري والمقارن ,الكتاب الثاني ,الطبعة الرابعة ,مطبعة جامعة طنطا ,بدون

()4

محمد عمر النجار ,فاعلية القرار التأديبي ومبدأ الضمان في فلسطين ,مرجع سابق ,ص.221-249

()2

سنة نشر ,ص.474

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 8996/6م جلسة 8996/88/46م ,عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين ,مرجع
سابق.
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الشكل يعني في الواقع التنازل عن دعوى اإللغاء ,وهو األمر الذي يتنافى مع الطبيعة العينية لدعوى

اإللغاء التي تستهدف مخاصمة القرار اإلداري(.)8

ويرى البعض اآلخر – بحق– أنه يمكن تغطية عيب الشكل بتنازل صاحب المصلحة عن

شكل تقرر لمصلحته( ,)4وذلك أل ن التنازل عن عيب الشكل يتم بفعل من تقرر اإلجراء الشكلي
لمصلحته ,وبمحض إرادته الواعية وليس بفعل اإلدارة ,باإلضافة إلى أن التنازل عن عيب الشكل ال
يعد تنازال عن دعوى اإللغاء ,حيث إن التنازل هنا يتعلق بعيب الشكل فقط ,واذا ما أقيمت دعوى
اإللغاء استنادا لهذا السبب تصبح غير ذات موضوع(.)4

ثاني ا ــــ أوجه الشبه واالختالف بين عيب االنحراف في استعمال السلطة وعيب الشكل :
يشترك عيب االنحراف مع عيب الشكل في أن اإلخلل باإلجراء كما يشوب المشروعية

الشكلية للق اررات اإلدارية ,قد يتعلق أيضا بالمشروعية الموضوعية ,فإذا تعلق اإلجراء بشكل القرار ذاته
فإن مخالفته تنصب على المشروعية الشكلية للقرار حيث يصبح القرار معيبا في شكله ,أما إذا تعلق
اإلجراء بموضوع القرار الذي من أجله تم اتخاذ اإلجراء ,فإن مخالفته تشكل انحرافا عن غاية القرار
وهو بذلك ينصب على المشروعية الموضوعية للقرار(.)2

كما يتشابه عيب االنحراف مع عيب الشكل في عدم تعلقهما بالنظام العام األمر الذي يترتب
عليه أن القاضي اإلداري ال يملك إثارة أي عيب منهما من تلقاء نفسه ,إنما يجب على المدعي

التمسك بأي منهما ,واثارته في دعواه(.)5

وبالرغم من ذلك فإ ن عيب االنحراف في استعمال السلطة يختلف عن عيب الشكل ,حيث يعد
عيب االنحراف أكثر العيوب التي تصيب القرار اإلداري خفاء واستتا ار التصاله بنوايا ومقاصد مصدر
القرار وهو ما جعل هذا العيب يتسم بالصعوبة في اإلثبات ,ففي كثير من األحيان يصعب التوصل

إلى إثبات عيب االنحراف ,في حين أن عيب الشكل يعد أكثر العيوب ظهو ار ووضوحا وأسهلها مراقبة,
حيث يمكن التوصل إلى إثباته بمجرد التأكد من توافر واتخاذ اإلجراءات التي يتطلبها القانون(.)6

()8

ماجد راغب الحلو ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .415محمود عاطف البنا ,الوسيط في القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.491
وهيب عياد سلمه ,دعوى اإللغاء ,دراسة مقارنة مع التعمق ,دار النهضة العربية ,القاهرة4181 ,م ,ص.811

( )4الديداموني مصطفى أحمد ,اإلجراءات واألشكال في القرار اإلداري ,مرجع سابق ,ص .441صلح أحمد السيد جودة ,العيوب الشكلية
والموضوعية للق اررات اإلدارية ,مرجع سابق ,ص .29-21طارق فتح اهلل خضر ,دعوى اإللغاء ,مرجع سابق ,ص.812

()4

منصور إبراهيم العتوم ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.856

()5

زكي محمد النجار ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.492-494

()2

مصطفى عبد الغني عبد الغني أبو زيد ,المحل في القرار اإلداري والرقابة القضائية عليه ,مرجع سابق ,ص857وما بعدها.

()6

بلل أمين زين الدين ,ظاهرة الفساد اإلداري ,مرجع سابق ,ص.465-462
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باإلضافة إلى ذلك فإ نه إذا كانت الظروف االستثنائية بما تقتضيه من توسع في سلطات
اإلدارة بق صد تمكينها من حماية المصلحة العامة ال يمكن لها تغطية عيب االنحراف في استعمال
السلطة ,فإن األمر على خلف ذلك بالنسبة لعيب الشكل حيث إن إغفال اإلدارة لبعض الشكليات
حين إصدارها للقرار تحت وطأة ظروف استثنائية اضطرتها لذلك ال يبطل القرار استنادا إلى فكرة

المشروعية المتسعة التي أوجدتها هذه الظروف(.)8

المطلب الثاني

التمييز بين عيب االنحراف والعيوب الموضوعية للقرار اإلداري
تتطلب المشروعية الموضوعية للقرار اإلداري أن يكون محل القرار موافقا للقانون ,وأن يقوم
على حالة واقعية أو قانونية صحيحة ,وأن تكون غايته تحقيق المصلحة العامة ,وعلى ذلك تتمثل
العيوب الموضوعية للقرار اإلداري في عيب المحل "عيب مخالفة القانون" وعيب السبب ,وعيب
االنحراف في استعمال السلطة ,وللتعرف على أوجه التمييز بين عيب االنحراف والعيوب الموضوعية

األخرى للقرار اإلداري ,يقتضي البحث تقسيم هذا المطلب إلى فرعين وذلك على النحو اآلتي :
الفرع األول  :التمييز بين عيب االنحراف في استعمال السلطة وعيب مخالفة القانون .
الفرع الثاني  :التمييز بين عيب االنحراف في استعمال السلطة وعيب السبب .

الفرع األول

التمييز بين عيب االنحراف في استعمال السلطة وعيب مخالفة القانون
يرتبط عيب مخالفة القانون بركن المحل في القرار اإلداري ,المتمثل في األثر القانوني المترتب
على القرار ,وذلك إذا كان هذا األثر الذي أحدثه القرار مخالفا ألي قاعدة قانونية أيا كان مصدرها,

فإن هذا القرار يكون معيبا بعيب مخالفة القانون( ,)4وفي هذا المقام سوف نتناول بالدراسة ماهية عيب

مخالفة القانون ,ثم نبين أوجه التمي يز بين عيب االنحراف وعيب مخالفة القانون ,وتوضيح ذلك على
النحو اآلتي :
أوالا ــــ ماهية عيب مخالفة القانون :
يقصد بعيب مخالفة القانون أن يكون القرار اإلداري معيبا في فحواه "محله أو موضوعه"

بمعنى أن يكون األثر القانوني المترتب على القرار اإلداري غير جائز أي مخالف للقانون( ,)4ويعد
()8

عبد العزيز عبد المنعم خليفة ,االنحراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري ,مرجع سابق ,ص.45

()4

طعيمه الجرف ,قضاء اإللغاء ,مرجع سابق ,ص.458

()4

منصور إبراهيم العتوم ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.851
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عيب مخالفة القانون أهم أوجه الطعن باإللغاء ,ذلك أن رقابة القضاء فيما يتعلق بمخالفة القواعد
القانونية هي رقابة موضوعية تستهدف مطابقة محل القرار اإلداري ألحكام القانون(.)8

وتأكيدا لذلك ذهبت محكمة العدل العليا الفلسطينية في العديد من أحكامها إلى إلغاء القرار

اإلداري المطعون فيه الصادر عن جهة اإلدارة ,إذا كان مخالفا ألحكام القانون( ,)4والقانون الذي يتعين
أن تلتزم اإلدارة بالخضوع ألحكامه ال يقتصر على القواعد القانونية التي تسنها السلطة التشريعية ,بل

يشمل كل قاعدة قانونية تكون اإلدارة ملزمة باحترامها ,أيا كان مصدرها ومهما كان شكلها(.)4

ويتمثل عيب مخالفة القانون في عدة صور أشار إليها المشرع الفلسطيني في المادة ()4/42

من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( )5لسنة 4118م( ,)2وهذه الصور هي المخالفة المباشرة
للقاعدة القانونية ,والخطأ في تطبيق القاعدة القانونية ,والخطأ في تفسير أو تأويل القاعدة القانونية.
فمن حيث المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية فهي تتحقق عندما تتجاهل اإلدارة قاعدة قانونية

ملزمة لها كليا أو جزئيا ,وتتصرف بصورة مخالفة لها ,والمخالفة المباشرة قد تكون إيجابية عندما
تصدر اإلدارة ق ار ار في موضوع ممنوع عليها التصدي له بموجب قاعدة قانونية ,وقد تكون سلبية عندما
ترفض اإلدارة اتخاذ قرار مفروض عليها اتخاذه بموجب القانون( ,)5أما الخطأ في تطبيق القانون فإنه

يحدث عندما تقوم اإلدارة بتطبيق القانون على حالة غير الحالة التي قصد المشرع تطبيقه عليها ,أو

تطبيق النص القانوني على حالة معينة رغم عدم توافر الشروط اللزمة لتطبيقه(.)6

وبالنسبة إلى الخطأ في تفسير أو تأويل القاعدة القانونية فإنه يتمثل في قيام اإلدارة بتأويل
القاعدة القانونية وح ملها خطأ على معنى غير الذي قصده المشرع عند إق ارره هذه القاعدة ,وغالبا ما
يكون مرجع هذا الخطأ غموض النص وعدم وضوحه واحتماله للتأويل(.)7

()8

سليمان محمد الطماوي ,القضاء اإلداري ,قضاء اإللغاء ,مرجع سابق ,ص .698محمد العبادي ,قضاء اإللغاء ,دراسة مقارنة ,الطبعة

()4

انظر في ذلك  :قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم4111/68م جلسة 4119/8/82م .وقرارها برام اهلل رقم 4114/41م

()4

مصطفى عبد الغني أبو زيد ,المحل في القرار اإلداري والرقابة القضائية عليه ,مرجع سابق ,ص .429عمر محمد الشوبكي ,القضاء

()2

نصت المادة ( )4/42من قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم ( )5لسنة 4118م على أن  ..." :مخالفة القوانين أو اللوائح أو

()5

منصور إبراهيم العتوم ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.861

األولى ,دار الثقافة للنشر والتوزيع ,عمان8995 ,م ,ص.486

جلسة 4117/88/7م .وكذلك قرارها بغزة رقم 4112/864م جلسة 4115/7/84م ,ق اررات غير منشورة.
اإلداري ,مرجع سابق ,ص.447

الخطأ في تطبيقها أو تأويلها".

()6

خالد سمارة الزعبي ,القرار اإلداري بين النظرية والتطبيق ,دراسة مقارنة "فرنسا ,مصر ,لبنان ,األردن" ,الطبعة الثانية ,دار الثقافة للنشر

()7

عبد الناصر أبو سمهدانة ,موسوعة القضاء اإلداري في فلسطين ,الكتاب الثاني ,مرجع سابق ,ص.441

والتوزيع ,عمان8999 ,م ,ص.96
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وأيا كانت الصورة التي تتم فيها مخالفة القانون ,وأيا كان مصدر القاعدة القانونية الذي تم
مخالفته ,فإن البطلن هو النتيجة التي تلحق بالقرار اإلداري ,باستثناء الظروف االستثنائية ,فكثير من
الق اررات اإلدارية التي تعت بر باطلة لمخالفتها القانون في الظروف العادية ,تعتبر سليمة وغير باطلة إذا
صدرت في ظروف استثنائية ,وهذا ال يعني إطلق يد اإلدارة تعبث في حقوق وحريات األفراد,

واعفائها من الخضوع ألحكام القانون ,فهي ال تستطيع مخالفة القانون إال بالقدر الضروري اللزم
لمواجهة الظرف االستثنائي ,وهي تخضع في تحديد ذلك لرقابة القضاء(.)8

ثاني ا ــــ أوجه الشبه واالختالف بين عيب االنحراف وعيب مخالفة القانون :
يتفق عيب االنحراف مع عيب مخالفة القانون باإلضافة إلى عيب السبب ,في ارتباطهما
بالمشروعية الموضوعية للقرار اإلداري ,على عكس عيبي عدم االختصاص والشكل اللذي ن يتعلقان
بالمشروعية الخارجية للقرار ,ومن ثم فإن الرقابة القضائية بشأنها تنصب على فحص مشروعية القرار

الموضوعية(.)4

ويتداخل عيب االنحراف مع عيب مخالفة القانون على قدر السلطة الممنوحة لإلدارة ,فإذا

كانت سلطة اإلدارة تقديرية ,فإننا نكون بصدد عيب االنحراف وال نواجه عيب مخالفة القانون(,)4

وبالتالي فإنه بالنسبة لمحل العمل اإلداري يوجد عيبان بحسب األحوال ,عيب مخالفة القانون إذا كانت

سلطة اإلدارة مقيدة ,وعيب االنحراف إذا ما كانت سلطة اإلدارة تقديرية( ,)2كما يتشابه عيب االنحراف
مع عيب مخالفة القانون في عدم تعلقهما بالنظام العام ,فل يتعرض القاضي اإلداري ألي منهما من
تلقاء نفسه.
ولكن هذا التداخل والتشابه بين عيبي االنحراف ومخالفة القانون ال يعني التطابق والتماثل

بينهما ,وذلك ألن الظروف االستثنائية إذا كانت ال تغطي عيب االنحراف في استعمال السلطة ,حيث
ال يجوز لإلدارة التعلل بها لتبرير انحرافها بسلطتها ,فإن عيب مخالفة القانون على خلف ذلك تغطيه
الظروف االستثنائية ,والتي يكون بوسع اإلدارة بموجبها أن تحيل القرار غير المشروع لمخالفته للقانون
إلى قرار سليم استنادا لتلك الظروف ,فالقرار اإلداري الذي يوقف تطبيق قانون ما يكون باطل لمخالفته
لمبدأ تدرج النصوص القانونية ,ولكن مثل هذا القرار يعتبر صحيحا إذا ما صدر في ظروف

استثنائية(.)5

()8

مصطفى أبو زيد فهمي ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.756-755

()4

مصطفى عبد الغني أبو زيد ,المحل في القرار اإلداري والرقابة القضائية عليه ,مرجع سابق ,ص.448-441

()5

عبد العزيز عبد المنعم خليفة ,االنحراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري ,مرجع سابق ,ص.58-51

()4

إسماعيل البدوي ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.845

()2

سليمان محمد الطماوي ,نظرية التعسف في استعمال السلطة ,مرجع سابق ,ص.815
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الفرع الثاني
التمييز بين عيب االنحراف في استعمال السلطة وعيب السبب
يجب أن يقوم القرار اإلداري على حالة واقعية أو قانونية سابقة وخارجة عن القرار تبرر

إصداره ,وتمثل السبب الباعث التخاذه ,وال يكون القرار اإلداري صحيحا إال إذا كان له سبب صحيح,
فإذا صدر القرار دون أن يستند إلى سبب صحيح فإنه يكون ق ار ار معيبا بعيب السبب(.)8

وفي هذا المقام سنعرض ألوجه االختلف بين عيب االنحراف وعيب السبب ,على أن نعرض
قبل ذلك لمفهوم عيب السبب ومكانته بين العيوب األخرى ,وتوضيح ذلك على النحو اآلتي :
أو اال ــــ مفهوم عيب السبب ومكانته بين العيوب األخرى :
يقصد بعيب السبب عدم مشروعية سبب القرار اإلداري ,إما لعدم وجود الحالة الواقعية أو

الحالة القانونية الباعثة على إصداره ,أو لعدم صحة التكييف القانوني للوقائع التي بني عليها القرار(,)4

ومعنى ذلك أن تكون الواقعة التي يقوم عليها القرار غير موجودة أو غير صحيحة من حيث تكييفها

القانوني(.)4

وتمثل رقابة القضاء اإلداري على سبب القرار اإلداري ضمانة من أهم الضمانات األساسية
للتحقق من مشروعية تصرفات اإلدارة ,وذلك ألن الق اررات الصادرة من اإلدارة يجب أال تصدر عن

الهوى والتحكم ,وانما يجب أن تستند إلى أسباب صحيحة وواقعية تبرر اتخاذها(.)2

وتطبيقا لذلك فقد فرضت محكمة العدل العليا الفلسطينية رقابتها على أسباب القرار اإلداري
للتحقق من صحتها ,حيث قررت المحكمة أنه " :وحيث إ ن اإلدارة سببت ق ارراتها بإلغاء تعيين
المستدعين بعدم موافقة الجهات األمنية ,وحيث إ ن هذا السبب يخالف القانون ,فإن الق اررات المطعون
فيها مشوبة بعيب السبب وحرية باإللغاء"(.)5

وفي حكم آخر لها قررت المحكمة أنه " :وحيث إن مجموع البينة التي استمعت إليها المحكمة
قد أكدت عدم بناء القرار الطعين على سبب صحيح مما يعني أن هناك إخلال رئيسا أصاب أحد

أركان القرار اإلداري الطعين األمر الموجب إللغائه"(.)6
()8

عبد الغني عبد اهلل بسيوني ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.644-644

()4

ماجد راغب الحلو ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.214

()5

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 4119/54م جلسة 4184/9/2م ,غير منشور.

()4

إسماعيل البدوي ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.821

()2

إسماعيل البدوي ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.812

()6

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 4181/41م جلسة 4181/81/89م ,غير منشور.
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ومع ذلك فقد اختلف الفقه حول مكانة عيب السبب بين العيوب األخرى ,وانقسم إلى اتجاهين,
أولهما ينكر وجود عيب السبب ,والثاني يؤكد وجود هذا العيب ,وسنبين ذلك على النحو اآلتي :
االتجاه األول ــــ الرأي المنكر لوجود عيب السبب :
يرى أنصار هذا االتجاه ,أن عيب السبب ليس عيبا مستقل بذاته ,استنادا إلى أن أوجه اإللغاء
قد وردت بنص القانون على سبيل الحصر ,ولم يرد معها عيب السبب ,ومن ثم فإن عيب السبب
يندرج ضمن أوجه اإللغاء التي نص عليها المشرع ,حيث يندرج ضمن عيب مخالفة القانون إذا كانت

سلطة اإلدارة مقيدة ,ويندرج ضمن عيب االنحراف إذا كانت سلطة اإلدارة تقديرية( ,)8وتأييدا لهذا

االتجاه ذهب جانب إلى أن عيب السبب هو صورة من صور عيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

وتأويله(.)4

االتجاه الثاني ــــ الرأي المؤيد لوجود عيب السبب :
ترى غالبية الفقه أن عيب السبب عيب مستقل بذاته ,استنادا إلى الربط بين أركان القرار
اإلداري ,وأوجه اإللغاء المختلفة ,واسناد كل وجه إلى ركن من أركان القرار ,وحيث إن السبب يعتبر
ركنا أساسيا من أركان القرار اإلداري ,وأنه ال يمكن أن يقوم القرار دون أن يكون مبنيا على سبب

يبرر صدوره ,فم ن الطبيعي أن يقابل ركن السبب وجه من أوجه اإللغاء هو عيب السبب ,مما يؤدي
إلى اعتباره وجها قائما بذاته ومستقل عن أوجه اإللغاء األخرى(.)4

ونحن من جانبنا نميل إلى هذا االتجاه ونؤيد في ذلك ما ذهب إليه البعض بأنه ليس هناك ما
يمنع من إرجاع عيب السبب إلى أصل قضائي ,وعلى ذلك يكون القانون قد نص على أربعة عيوب
تبطل القرار اإلداري ,هي عيب عدم االختصاص ,وعيب الشكل ,وعيب مخالفة القانون ,وعيب
االنحراف في استعمال السلطة ,وأضاف إليها القضاء اإلداري عيبا خامسا وهو عيب السبب( ,)2وفي

هذا المقام فإننا ندعو المشرع الفلسطيني إلى تعديل صياغة المادة ( )42من قانون تشكيل المحاكم
النظامية الفلسطيني رقم ( )5لسنة 4118م ,وذلك بإضافة عيب السبب صراحة ليكون وجها خامسا
إلى جانب أوجه اإللغاء األخرى .
()8

سليمان محمد الطماوي ,القضاء اإلداري ,قضاء اإللغاء ,مرجع سابق ,ص 115وما بعدها.

()4

انظر في ذلك  :أبو بكر أحمد النعيمي ,حدود سلطات القضاء اإلداري في دعوى اإللغاء ,مرجع سابق ,ص .864خالد سماره الزغبي,

()4

محمود محمد حافظ ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .661شريف أحمد بعلوشة ,دعوى إلغاء القرار اإلداري ,مرجع سابق ,ص.826

القرار اإلداري ,مرجع سابق ,ص .26رضا عبد اهلل حجازي ,الرقابة القضائية على ركن السبب في إجراءات الضبط اإلداري ,دراسة
مقارنة ,رسالة دكتوراه ,كلية الحقوق ,جامعة القاهرة4188 ,م ,ص .84طارق فتح اهلل خضر ,دعوى اإللغاء ,مرجع سابق ,ص.445

()2

منصور إبراهيم العتوم ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .819نواف كنعان ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.444

ماجد راغب الحلو ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .219محمد عبد العال السناري ,مبدأ المشروعية والرقابة على أعمال اإلدارة,
مرجع سابق ,ص.464
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ثانيا ــــ أوجه الشبه واالختالف بين عيب االنحراف وعيب السبب :
يتطابق عيب االنحراف مع عيب السبب في بعض األحيان ,حيث توجد علقة وثيقة بين

ركني السبب والغاية ,وذلك نظ ار للدور الذي يقوم به السبب في توجيه القرار لتحقيق الصالح العام(,)8

ويتضح الترابط الوثيق بينهما حينما يتوصل القاضي اإلداري إلى عيب االنحراف بطريقة موضوعية
بالبحث في ظروف وملبسات إصدار القرار ,ويقيم القاضي علقة موضوعية بين السبب والغاية ,إذ

يتوصل أحيانا من انعدام السبب إلى عيب االنحراف على أساس القول بأن القرار لن يحقق غايته(.)4

ويتفق عيب االنحراف مع عيب السبب في عدم تغطية أي منهما بالظروف االستثنائية ,فهذه
الظروف ال تمحو بأي حال من األحول عدم المشروعية الذي يلحق بالقرار اإلداري نتيجة عيب في
غرضه أو سببه ,ذلك أنه إذا كانت الظروف االستثنائية هي التي تبرر لإلدارة ممارسة سلطات واسعة

ال تملكها طبقا للتشريع العادي ,فإن اإلدارة حتى في ظل هذه الظروف تكون ملزمة باألسباب التي

ينص عليها القانون ,وبأن يكون لهذه األسباب وجود حقيقي ,وأال يكون قرارها غير مشروع( ,)4كما

يتشابه العيبان في عدم تعلقهما بالنظام العام ,وبذلك ال يكون بوسع القاضي اإلداري التعرض ألي
منهما من تلقاء نفسه دون إثارته من الطاعن(.)2

وعلى الرغم من ذلك التشابه بين عيب االنحراف وعيب السبب ,إال أنه يوج د العديد من
االختلفات بينهما ,فعيب االنحراف في استعمال السل طة هو الوسيلة القانونية التي بوساطتها يراقب
القضاء اإلداري ركن الغاية في القرار في حين تتم هذه الرقابة القضائية على ركن السبب في القرار

اإلداري عن طريق عيب السبب(.)5

كم ا أن عيب االنحراف الذي ينصب على ركن الغاية له طبيعة ذاتية أو شخصية التصاله

بإرادة ونوايا مصدر القرار اإلداري ,أما عيب السبب الذي يصيب ركن السبب فله استقلله وطبيعته
الموضوعية التي تتمثل في صحة الوجود المادي للوقائع وسلمة تكييفها القانوني( ,)6إضافة إلى ذلك

فإن عيب االنحراف يعد ملزما لسلطة اإلدارة التقديرية في إصدار الق اررات اإلدارية ,في حين أن عيب
السبب يقتصر ظهوره على حالة سلطة اإلدارة المقيدة في إصدار القرار اإلداري(.)7

()8

رضا عبد اهلل حجازي ,الرقابة القضائية على ركن السبب في إجراءات الضبط اإلداري ,مرجع سابق ,ص.45

()4

رضا عبد اهلل حجازي ,الرقابة القضائية على ركن السبب في إجراءات الضبط اإلداري ,مرجع سابق ,ص 248وما بعدها.

()5

عبد الغني بسيوني عبد اهلل ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.647-646

()7

عبد العزيز عبد المنعم خليفة ,االنحراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري ,مرجع سابق ص.25-22

()4

محمود عاطف البنا ,الوسيط في القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.284

()2

عبد العزيز عبد المنعم خليفة ,االنحراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري ,مرجع سابق ,ص.26

()6

رضا عبد اهلل حجازي ,الرقابة القضائية على ركن السبب في إجراءات الضبط اإلداري ,مرجع سابق ,ص.48-41
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الفصل الثاني

حاالت عيب االنحراف في استعمال السلطة
يتوجب على اإلدارة أن تستهدف من إصدار القرار اإلداري تحقيق الغاية التي من أجل
تحقيقها أنيطت بها صلحية إصدار ذلك القرار ,واال كان قرارها مشوبا بعيب االنحراف في استعمال
السلطة(.)8
ولما كان هذا العيب يعيب القرار اإلداري إذا استخدمت اإلدارة سلطتها لتحقيق غاية غير
مشروعة ,فإن ذلك يحدث إذا كانت هذه الغاية بعيدة عن المصلحة العامة ,أو عندما تسعى اإلدارة إلى
تحقيق هدف مغاير لألهداف المحددة لها قانونا ,وكذلك إذا انحرفت اإلدارة عن اإلجراءات اإلدارية
التي عينها القانون( ,)4وهذا ما يشكل الحاالت أو الصور التي يظهر فيها عيب االنحراف بالسلطة في
الحياة العملية(.)4
واستنادا على ما تقدم فإن حاالت عيب االنحراف في استعمال السلطة تتمثل في االنحراف
عن المصلحة العامة ,واالنحراف عن األهداف المخصصة ,وكذلك االنحراف في استعمال اإلجراءات
اإلدارية ,ومن ثم سيكون تناولنا لهذه الحاالت الثلثة من خلل تقسيم هذا الفصل إلى ثلثة مباحث,
وذلك على النحو اآلتي :
المبحث األول  :االنحراف بالسلطة عن المصلحة العامة .
المبحث الثاني  :االنحراف بالسلطة عن األهداف المخصصة .
المبحث الثالث  :االنحراف في استعمال اإلجراءات اإلدارية .

( )8علي خطار شطناوي ,موسوعة القضاء اإلداري ,الجزء الثاني ,مرجع سابق ,ص.141
()4
()4

عبد الغني بسيوني عبد اهلل ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.664

سليمان محمد الطماوي ,القضاء اإلداري ,قضاء اإللغاء ,مرجع سابق ,ص.747
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المبحث األول

االنحراف بالسلطة عن المصلحة العامة
القاعدة العامة أن كل الق اررات اإلدارية بغير استثناء يجب أن تستهدف المصلحة العامة ,وهذه
القاعدة ليست في حاجة إلى تأكيد خاص من المشرع فيما يضعه من قوانين ,فهي قاعدة بديهية في

القانون اإلداري( ,)8وعلى هذا األساس  ,فإنه يجب أال تحيد الق اررات اإلدارية عن هذا الهدف العام لها
المتمثل في الصالح العام ,واذا استهدفت اإلدارة تحقيق غاية تبتعد عن المصلحة العامة وتجانبها,

يكون القرار في هذه الحالة مشوبا بعيب االنحراف في استعمال السلطة وقابل لإللغاء(. )4

وت عد هذه الحالة من أخطر حاالت عيب االنحراف في استعمال السلطة ,ألن العيب في هذه

الحالة يكون مقصودا ومرتبطا بسوء نية ,فرجل اإلدارة يستغل سلطته التقديرية لتحقيق أغراض بعيدة

عن الصالح العام( ,)4ولما كانت المصلحة العامة هي الهدف األساسي لمشروعية العمل اإلداري ,فإنه
لمن األهمية بمكان أن نتناول بالدارسة ماهية المصلحة العامة قبل تناولنا لحاالت االنحراف عن

المصلحة العامة  ,لذا سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين ,وذلك على النحو اآلتي :
المطلب األول  :ماهية المصلحة العامة .
المطلب الثاني  :حاالت االنحراف بالسلطة عن المصلحة العامة .

المطلب األول

ماهية المصلحة العامة
المصلحة العامة هي في الواقع العملي قاعدة إلزامية للسلوك اإلداري السليم ,بحيث يتوجب
على الجهات اإلدارية المختلفة العمل على تحقيقها ,ولهذا ال تملك أي جهة إدارية أيا كانت أن تتحلل
من تحقيق المصلحة العامة باعتبارها الهدف العام للختصاص الوظيفي ,واال ارتكبت مخالفة قانونية,

وانحرفت عن تحقيق المصلحة العامة( ,)2ولتحديد ماهية المصلحة العامة سوف نبين مفهوم المصلحة
العامة ودورها في العمل اإلداري ,وذلك من خلل تقسيم هذا المطلب إلى فرعين على النحو اآلتي :
الفرع األول  :مفهوم المصلحة العامة .
الفرع الثاني  :دور المصلحة العامة في العمل اإلداري .
()8

مصطفى أبو زيد فهمي ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.181

()4

سليمان محمد الطماوي ,نظرية التعسف في استعمال السلطة ,مرجع سابق ,ص.441

()4

عبد الغني بسيوني عبد اهلل ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.664

()2

علي خطار شطناوي ,موسوعة القضاء اإلداري ,الجزء الثاني ,مرجع سابق ,ص.141
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الفرع األول

مفهوم المصلحة العامة
تعد المصلحة العامة الهدف الذي تسعى إليه جهة اإلدارة ,على اعتبار أن الهدف من وجود
اإلدارة هو تحقيق الخير العام للجميع ,وهي ملزمة دائما بتحقيق الغرض المحدد الختصاصها وفي
حدود فكرة الصالح العام( ,)8وفكرة المصلحة العامة هي فكرة فضفاضة ومتغيرة ال يمكن تحديدها أو

حصرها في معنى معين(.)4

فالمشرع لم يكلف نفسه عناء تعريف المصلحة العامة ,وال تحديدها مكتفيا بالنص عليها

واإلشارة إلى أنها هدف ينبغي تحقيقه في العمل اإلداري( ,)4كما أن القضاء اإلداري لم يهتم بوضع

مفهوم محدد للمصلحة العامة بقدر ما ينظر إلى الوظيف ة التي تلعبها في النشاط اإلداري ,ودور هذا
النشاط في تحقيقها ,وذلك يعود إلى أن فكرة المصلحة العامة متغيرة ومتطورة من زمان إلى آخر,
وكذلك من مكان إلى آخر( ,)2ومن ثم فإن مفهوم المصلحة العامة هو مفهوم واسع وغامض يقبل أي

تفسير(.)5

وقد حاول جانب من الفقه

()6

وضع مفهوم لفكرة المصلحة العامة ,حيث يرى هذا الجانب أنها

ذات مفهوم سياسي وقانوني في آن واحد ,ولتحديد المفهوم السياسي للمصلحة العامة يجب الحذر من
أمرين  :األول االعتقاد بأن المصلحة العامة هي مجموعة من المصالح الخاصة أو الفردية ,والثاني
االعتقاد بأن المصلحة العامة ليس لها أي علقة باألفراد أو الجماعات المكونة للشعب.
فالمصلحة العامة وفقا للمفهوم السياسي ليست في جوهرها مختلفة عن مصلحة األفراد
والجماعات ,بل إنها تحكيم بين مختلف المصالح الفردية ,فتارة تكون المصلحة العامة مصلحة
الجماعة األكثر عددا ,كما في نزع الملكية للمنفعة العامة ,وتارة أخرى يمكن تحديد المصلحة العامة
( )8عمر عبد الرحمن البوريني ,المصلحة العا مة كمحدد لمشروعية العمل اإلداري ,مجلة الشريعة والقانون ,جامعة اإلمارات العربية المتحدة,
()4
()4

العدد 4117 ,44م ,ص.461

رأفت فودة ,مصادر المشروعية اإلدارية ومنحنياتها ,دراسة مقارنة ,دار النهضة العربية ,القاهرة8992 ,م ,ص.861

يعقوب يوسف الحمادي ,القضاء ومراقبة السلطة التقديرية لإلدارة ,مرجع سابق ,ص.62

 ومن النصوص القانونية التي أشار فيها المشرع الفلسطيني للمصلحة العامة نذكر على سبيل المثال  :المادة ( )4/48من القانوناألساسي الفلسطيني المعدل لسنة 4114م ,المادة ( )887من قانون التقاعد العام الفلسطيني رقم ( )7لسنة 4115م ,المادة ()85 ,81
من قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية الفلسطيني رقم ( )8لسنة 4114م ,المادة ( )818من قانون الخدمة في قوى األمن

الفلسطينية رقم ( )1لسنة 4115م.

()2

عمر عبد الرحمن البوريني ,المصلحة العامة كمحدد لمشروعية العمل اإلداري ,مرجع سابق ,ص.461

()6

جورج فودال بيار دلفولفية ,القانون اإلداري ,الجزء األول ,ترجمة منصور القاضي ,المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع,

()5

يعقوب يوسف الحمادي ,القضاء ومراقبة السلطة التقديرية لإلدارة ,مرجع سابق ,ص.65
لبنان4118 ,م ,ص.248-241
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من حيث النوع ال من حيث الكم ,فأصحاب األمراض الخطيرة ال يشكلون المجموعة األكثر عددا من
الشعب  ,ولكن قيمة الصحة والحياة البشرية تتغلب على قيمة المصالح المالية لمجموع المواطنين.
أما المفهوم القانوني للمصلحة العامة ,فهو إمكانية استعمالها قانونا ,ولكي يكون ذلك فإنه
يجب تحديد السلطات المخ تصة للتحكيم بين المصالح الفردية ,ومن ثم تحديد المصلحة العامة,

والمشرع عموما هو من يحدد المصلحة العامة ,وتستطيع اإلدارة تحديدها في المجال الذي ال يتدخل
فيه المشرع.
وقريبا من ذلك ذهب جانب آخر إلى أن المصلحة العامة هي تحكيم بين مصالح مختلفة,

وهي تمثل مصلحة الجماعة ,وال تقدر كما وانما كيفا ,وتمثل أيضا غاية العمل اإلداري ومناطه( ,)8إال

أن ذلك ليس محل إجماع ,فل يوجد اتفاق حول مفهوم محدد للمصلحة العامة ,حيث يرى البعض أنها
فكرة مرنة ومتغيره  ,ومن الخطأ بمكان وضع تعريف محدد لها ,إذ يكمن الوعي بها في ضمير الفرد

والجماعة ,واالقتناع بها دون حاجة إلى صياغتها في عبارات محددة(.)4

الفرع الثاني

دور المصلحة العامة في العمل اإلداري
إن الهيئات العامة ال تمارس أعمالها لتحقيق أغراض ذاتية لحسابها ,وانما بقصد تحقيق هدف
أساسي هو الصالح العام ,ومن ثم كان من عناصر شرعية أعمال الهيئات العامة أن تتجه هذه
األعمال دائما إلى تحقيق المصالح العامة وأال تنحرف عنها(.)4

وتأكيدا لذلك قضت محكم ة العدل العليا الفلسطينية أن " :كل قرار إداري يعتبر أنه صدر

صحيحا وفي حدود الصال ح العام ما لم يقم دليل خلف ذلك ,حيث يجب على اإلدارة أن تسعى دائما
إلى تحقيق المصلحة العامة"(.)2

وفي حكم آخر لها قررت المحكمة أن " :القرار اإلداري يجب أن يكون مستهدفا الصالح العام

ومؤيدا له وغير متجاوز حدوده"(.)5

( )8عصام الدبس ,القضاء اإلداري ورقابته ألعمال اإلدارة ,مرجع سابق ,ص.875
()4

رأفت فودة ,مصادر المشروعية اإلدارية ومنحنياتها ,مرجع سابق ,ص.879

()2

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 4111/99م جلسة 4119/84/9م ,غير منشور.

()4

طعيمه الجرف ,مبدأ المشروعية وضوابط خضوع اإلدارة العامة للقانون ,دار النهضة العربية ,القاهرة8976 ,م ,ص.71

()5

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 8962/76م جلسة 8965/4/41م ,مجموعة مختارة من ق اررات محكمة العدل العليا ,الجزء
الرابع عشر ,مرجع سابق ,ص.25

51

فاستهدا ف المصلحة العامة هو شرط موضوعي لشرعية العمل اإلداري ,وعلى اإلدارة أال تتخذ
ق ارراتها إال من أجل المصلحة العامة ,واذا كانت اإلدارة ملزمة في الغالب باستهداف المصلحة العامة,

فإن الوسائل المؤدية إلى تحقيقها قد تكون متروكة لتقدير اإلدارة( ,)8ولذلك فإنه يجب أال تحيد الق اررات

اإلدارية عن الهدف العام لها المتمثل في الصالح العام(.)4

وهذا ما أكدته محكمة العدل العليا الفلسطينية بقولها " :السلطة التقديرية التي منحها المشرع
لإلدارة ليست امتيا از خاصا لتلك اإلدارة ,وانما هي ضرورة استلزمها حسن سير المرافق العامة ,وتحقيق
العدالة عند تطبيق القانون على المواطنين ,وهي على هذا األساس سلطة ليست مطلقة بل مقيدة

ومحدودة ,فهي مقيدة بالصالح العام ,ومحدودة بحسن استعمال تلك السلطة في الحدود التي يستلزمها
ذلك الصالح العام وتقتضيها العدالة ,مما يلزم معه لسلمة القرار اإلداري أن يكون هدفها المصلحة

العامة وعدم تجاوز حدودها أو إساءة استعمالها"(.)4

ومن ثم فإن فكرة المصلحة العامة تفرض على اإلدارة نوعين من االلتزامات ,أحدهما إيجابي
مضمونه التزام اإلدارة باتخاذ المصلحة العامة هدفا وحيدا لكل تصرفاتها ,واآلخر سلبي مضمونه
ابتعاد اإلدارة وامتناعها عن اتخاذ أي قرار لهدف آخر غير الصالح العام ,وبهذا يترتب على مخالفة
هذين االلتزامين تقرير عدم مشروعية تصرفات اإلدارة(.)2

وبالتالي فإن الهدف من التصرف اإلداري هو تحقيق المصلحة العامة ,وعليه فإذا كانت هناك
عدة أهداف من شأنها تحقيق مصلحة عامة ,فإن لإلدارة أن تختار من بين هذه األهداف ولكنها ليست
مطلقة الحرية في ذلك ,إذ يتعين عليها اختيار الهدف األكثر تحقيقا للمصلحة العامة( ,)5واذا كان

تحقيق المصلحة العامة يستهدف مصلحة خاصة فإنه يتعين على اإلدارة أن تعمل على ضوء ما

تقتضيه المصلحة العامة حيث تبقى هذه المصلحة فوق كل االعتبارات(.)6

()8

جورج فودال بيار دلفولفية ,القانون اإلداري ,مرجع سابق ,ص.242-244

()4

عبد الغني بسيوني عبد اهلل ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .664محمد أنور حمادة ,الق اررات اإلدارية ورقابة القضاء ,مرجع سابق,

()4

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 8999/889م جلسة 8999/81/81م ,مشار إليه سابقا .وقرارها رقم 8964/814م جلسة

()2

رأفت فودة ,مصادر المشروعية اإلدارية ومنحنياتها ,مرجع سابق ,ص.818

()6

يعقوب يوسف الحمادي ,القضاء ومراقبة السلطة التقديرية لإلدارة ,مرجع سابق ,ص .66سيف الدين البلعاوي ,بحث بعنوان ,عيب

()5

ص.824

8965/4/47م ,مجموعة مختارة من ق اررات محكمة العدل العليا ,الجزء الثالث عشر ,مرجع سابق ,ص.19
سامي جمال الدين ,قضاء الملءمة والسلطة التقديرية لإلدارة ,مرجع سابق ,ص.477

االنحراف بالسلطة في القرار اإلداري وأثره بالنسبة إلى دعوى اإللغاء ,ديوان الفتوى والتشريع الفلسطيني ,األبحاث القانونية4119 ,م,

ص ,86نسخة الكترونية على الرابط . http://www.dft.gov.ps
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وتطبيقا لذلك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية أنه " :وحيث إن القرار اإلداري يحمل

قرينة السلمة حين صدوره ,واألصل أن يصدر مراعاة لمقتضيات المصلحة العامة ,وأن يقوم على
سبب يبرر صدوره ,وال يؤثر على صحة القرار عدم ملئمته مع المصلحة الخاصة ما دام قد صدر

وفقا لما يقتضيه صالح العمل بشكل عام"( ,)8وفي حكم آخر لها قررت المحكمة أنه " :ومن حيث إ ن

اإلدارة تبتغي بهذا اإلجراء الذي اتخذته وهو منع المستدعي من السفر مصلحة عامة وهي إقرار األمن

والمحافظة على سلمة قطاع غزة ,فإ ن هذه المصلحة العامة تعلو على المصالح الفردية"(.)4

ولكن هذا ال يعني االنعزال التام بين الصالح العام والمصالح الخاصة ,ففي بعض الق اررات
التي تتخذها اإلدارة تتحقق إلى جانب المصلحة العامة مصلحة خاصة ,وتكون هذه الق اررات مشروعة

بشرط أن يكون هدفها الرئيس هو ت حقيق الصالح العام(.)4

المطلب الثاني

حاالت االنحراف بالسلطة عن المصلحة العامة
يجب على مصدر القرار اإلداري أن يسعى دائما إلى تحقيق المصلحة العامة ,التي يتعين أن
يكون بلوغها هدفه األوحد من وراء إصداره القرار ,وهذا يقتضي أال ينحاز مصدر القرار في ق ارره إلى

مذهب عقائدي أو طائفي أو لفئة معينة على حساب باقي فئات المجتمع ,كما ال يجوز له أن يتحايل
على تنفيذ أحكام القضا ء التي يفترض أنها كاشفة للحقيقة ,ومحققة للعدل الذي يجب أن يسود ,ومن
ثم فإذا ارتكب رجل اإلدارة أيا من تلك المحظورات ,يكون قد استخدم سلطاته في غير محلها وانحرف

بها عن غاياتها ,وبالتالي يكون مسلكه مشوبا باالنحراف في استعمال السلطة(. )2

وتأكيدا لذلك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بأنه " :وحيث إن مظاهر االنحراف في
استعمال السلطة تتمثل في تحقيق مصالح شخصية لمصدر القرار أو للغير ,أو لتحقيق مصالح دينية,
أو سياسية ,أو بقصد االنتقام ,أو بهدف المحاباة للغير ,وحيث إ ن المستدعي لم يقدم أي دليل يثبت
وجود أي مظهر من هذه المظاهر فإن هذا السبب ال يكون واردا على القرار الطعين"(.)5

وعليه فإن مظاهر االنحراف في استعمال السلطة عن المصلحة العامة كثيرة ومتعددة أبرزها
التي تتمثل في االنحراف بالسلطة لتحقيق مصلحة شخصية لمصدر القرار أو لغيره ,واالنحراف
()8

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 4119/441م جلسة 4119/2/82م ,غير منشور.

()4

عبد العزيز عبد المنعم خليفة ,االنحراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري ,مرجع سابق ,ص.851-857

((5

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 4181/614م جلسة 4188/9/89م .وكذلك قرارها برام اهلل رقم 4111/852م جلسة

()4

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 8964/27م جلسة 8962/8/81م ,مشار إليه سابقا.

()2

محمد علي عطا اهلل ,اإلثبات بالقرائن في القانون اإلداري والشريعة اإلسلمية ,,مرجع سابق ,ص.648
4119/6/81م ,ق اررات غير منشورة.
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بالسلطة بقصد االنتقام من الغير ,وأيضا االنحراف بال سلطة لتحقيق هدف سياسي أو حزبي ,وكذلك
االنحراف بالسلطة للتحايل على تنفيذ األحكام القضائية ,وسنتناول ذلك من خلل تقسيم هذا المطلب
إلى فرعين على النحو اآلتي :
الفرع األول  :االنحراف بالسلطة لتحقيق مصلحة شخصية واالنتقام من الغير .
الفرع الثاني  :االنحراف بالسلطة لتحقيق هدف سياسي والتحايل على تنفيذ أحكام القضاء .

الفرع األول

االنحراف بالسلطة لتحقيق مصلحة شخصية
واالنتقام من الغير

القانون لم يعط اإلدارة السلطات واالمتيازات إال باعتبارها وسائل تساعدها على تحقيق الغاية

األساسية التي تسعى إليها ,وهي المصلحة العامة ,واذا ما حادت اإلدارة عن هذا الهدف لتحقيق
مصالح شخصية ال تمت للمصلحة العامة بصلة كمحاباة الغير أو استخدام السلطة بقصد االنتقام فإن

ق ارراتها تكون معيبة بعيب االنحراف في استعمال السلطة( ,)8ولهذا سنعرض االنحراف بالسلطة لتحقيق

مصلحة شخصية ,ثم نعرض االنح ارف بالسلطة انتقاما من الغير ,وتفصيل ذلك على النحو اآلتي :
أو اال ــــ االنحراف بالسلطة لتحقيق مصلحة شخصية :

تتحقق هذه الصورة من صور االنحراف عن المصلحة العامة في الحياة العملية عندما يقوم
بعض رجال اإلدارة باستغلل سلطتهم لتحقيق مصلحة شخصية أو نفع شخصي أو استغلل بعضهم
سلطته من أجل مصلحة الغير).(4

وتعتبر هذه الصورة دون شك من أبشع صور االنحراف في استخدام السلطة ,حيث يستخدم
مصدر القرار صلحياته القانونية لتحقيق مصالحه وأغراضه الشخصية بدال من المصلحة العامة ,فل

يعقل وال يقبل مطلقا أن يمارس رجال اإلدارة صلحياتهم القانونية مستخدمين امتيازات السلطة العامة
لتحقيق مصالحهم وأغراضهم الشخصية وكأنهم يعملون في إقطاعيات أو مزارع خاصة مملوكه لهم(.)4

وقد أكدت محكمة العدل العليا الفلسطينية على عدم مشروعية القرار اإلداري الذي يسعى

مصدره إلى تحقيق مصلحة شخصية على حساب المصلحة العامة ,وفي هذا الشأن قررت المحكمة
أنه " :تقتضي العدالة أ ال يشارك رئيس اللجنة المحلية في االجتماع المنعقد لمنح أحد أقاربه رخص ة
()8

يعقوب يوسف الحمادي ,القضاء ومراقبة السلطة التقديرية لإلدارة ,مرجع سابق ,ص.441

()4

علي خطار شطناوي ,موسوعة القضاء اإلداري ,الجزء الثاني ,مرجع سابق ,ص.149

()4

عبد الغني بسيوني عبد اهلل ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .662محمود الجبوري ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.811
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بناء ,أو إذا كان له أو ألقاربه مصلحة في إصدار الرخصة ,وبما أن الرخصة موقعة من رئيس
البلدية ,فيه تحقيق مصلحة خاصة ومنفعة شخصية تعود عليه بصفته أحد المستفيدين ,وفيه أيضا
مصلحة شخصية تعود للغير وهو أخيه المستفيد الثاني من موضوع الرخصة التي صدرت بموجب

الق ارر المطعون فيه ,فإن ذلك يعتبر أم ار غير مشروع ويشكل انحرافا في استخدام السلطة"(.)8

ولهذا فإن رجل اإلدارة حينما يصدر ق ار ار لتحقيق مصلحته أو إفادة غيره ,ال يشترط أن يكون
قد استفاد بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة إلصدار هذا القرار غير المشروع ,فالعبرة في تقرير عدم
المشروعية أن يكون القرار باعثه نفع خاص أو للغير وليس المصلحة العامة ,ويستوي في ذلك أن

يكون الغير تربطه صله بمصدر القرار أم ال ,وقد يكون الغير الذي قصد بالقرار محاباته مجهوال

بالنسبة لمصدر القرار ,كما أنه ال يشترط أن يكون الشخص الذي حقق له القرار نفعا على حساب

الصالح العام محددا بذاته(.)4

وبالتالي فإنه ال يجوز اعتبار المصلحة الشخصية سببا إللغاء القرار المطعون فيه ,إال إذا
كانت تلك المصلحة هي الدافع األساسي والمحرك الرئيس لدى مصدر القرار اإلداري ,وتطبيقا لذلك
قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بأنه " :ليس لمحكمة العدل العليا أن تتصدى إللغاء القرار محل

الطعن ألنه لم يتسم بعيب االنحراف ,أو سوء استعمال السلطة أو لباعث شخصي"(.)4

ومن ثم فإذا كان الدافع الرئيس لمصدر الق ارر اإلداري هو تحقيق الصالح العام ,ولكن نشأ
عنه نفع للغير ,فإن هذا ال يعيب القرار باالنحراف ,ويعتبر القرار سليما طالما كان الهدف منه تحقيق
المصلحة العامة ,حتى ولو حقق في ذات الوقت مصلحة شخصية( ,)2وهذا ما أكدته محكمة العدل

العليا األردنية بقولها " :إن مجرد كون الشارع المقرر تنظيمه في المشروع يمر بمحاذاة أرض رئيس

البلدية ال يكفي للداللة على أن تنظيم الشارع كان بغرض تحقيق مصلحة شخصية"(.)5
ثاني ا ــــ االنحراف بالسلطة انتقام ا من الغير :

تتمثل هذه الصورة من صور االنحراف عن المصلحة العامة في قيام رجل اإلدارة بممارسة

سلطاته بقصد االنتقام والتشفي ألحقاد وضغائن شخصية( ,)6ويقع ذلك عندما يستهدف مصدر القرار
()8

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 4111/418م جلسة 4119/4/44م ,مشار إليه سابقا.

()4

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 8957/44م جلسة 8951/7/48م ,مجموعة مختارة من ق اررات محكمة العدل العليا.,الجزء

()2

إسماعيل البدوي ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .465عمر محمد الشوبكي ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.465

()6

ماجد راغب الحلو ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .494أحمد سرحان الحمداني ,االنحراف بالسلطة وجه إللغاء القرار اإلداري ,مرجع

()4

()5

عبد العزيز عبد المنعم خليفة ,االنحراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري ,مرجع سابق ,ص.867-866
العاشر ,مرجع سابق ,ص.84

قرار محكمة العدل العليا األردنية رقم  814لسنة 8966م ,مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة العدل العليا ,مرجع سابق ,ص.26
سابق ,ص.897
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التنكيل واإلضرار بالغي ر ألسباب ال تتعلق بالصالح العام ,وبدوافع متعددة ال تقع تحت حصر ,فمثل

قد تكون ناتجة عن اختلف في الرأي أو في العقيدة أو تنافس في مجال معين( ,)8وتعد هذه الصورة

من أخطر صور االنحراف على اإلطلق ,فمصدر القرار يستخدم صلحياته القانونية أداة ووسيلة
لتصفية الحسابات مع الغير ,في حين أنه منح تل ك الصلحيات لتحقيق الصالح العام ,والخير

المشترك ,وليس لمعاونته ومساعدته على قهر خصومه ومعارضيه والتغلب عليهم(.)4

وتأكيدا لذلك ذهبت محكمة العدل العليا الفلسطينية إلى أنه يتعين على اإلدارة العمل وفقا لما
يقتضيه الصالح العام دون إلحاق األذى بالغير ,حيث قضت المحكمة في هذا الشأن بأنه " :من حق
السلطة اإلدارية اتخاذ كافة ما من شأنه إقامة الطرق واصلحها وتوسيعها بغية تحسين المدينة أو
القرية وفق ما يحتاج لهذا البلد ,إنما تؤدي واجبا عاما ,وقد نظم القانون كيفية ذلك ,فأبان أنه من حق
البلدية أن تقوم بهذه األعمال وأن تجري الخرائط ,وأباح االعتراض على خطوط التنظيم ,ثم تنظر تلك
االعتراضات أمام اللجنة المركزية لفحصها لبيان ما إذا كان المشروع حقيقيا أو قصد به مجرد الكيد

بشخص ما"(.)4

وهذه الحالة قد تجد تطبيقاتها بالنسبة للموظفين عند استعمال الهيئات الرئاسية لسلطاتها
التأديبية ,رغم أن هذا االختصاص التقديري ما اعترف ب ه لإلدارة إال لخير المرفق العام ,وتحقيق
االنسجام والنظام في سيره ,فإذا خرج الرئيس اإلداري عن هذا الهدف ,واتخذ منه سلحا يسلطه على
رقاب أعدائه ,فإن ذلك يشيع الفوضى في صفوف اإلدارة ذاتها ,ويعدم الثقة بين أفرادها ألن الموظف
جزء أصيل من اإلدارة(.)2

وتطبيقا لذلك ذهبت محكمة العدل العليا الفلسطينية إلى إلغاء القرار اإلداري الصادر بفصل
الموظف من خدمته جراء خلف وقع بينه وبين رئيسه اإلداري ,حيث قضت المحكمة بأن " :إصدار
قرار العزل من الرئيس وأحد األعضاء في نفس اليوم الذي حصلت فيه المناقشة بين المستدعي
وحضرة رئيس لجنة البلدية السابق ,دون تعيين جلسة خاصة ودون تبليغ العضو اآلخر ,وهذا ال شك
يشكل مخالفة ألحكام القانون ,وترى المحكمة أن األسباب التي ذكرت في قرار الفصل ال تبرر فصل

()8

مصطفى أبو زيد فهمي ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.189

( )4علي خطار شطناوي ,موسوعة القضاء اإلداري ,الجزء الثاني ,مرجع سابق ,ص .128عبد الحكم فوده ,الخصومة اإلدارية ,مرجع سابق,
ص.51-57

()4

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 8965/24م جلسة 8965/81/4م ,مجموعة مختارة من ق اررات محكمة العدل العليا ,الجزء

()2

سليمان محمد الطماوي ,نظرية التعسف في استعمال السلطة ,مرجع سابق ,ص.842

الرابع عشر ,مرجع سابق ,ص.76
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المستدعي من وظيفته بهذه الصورة وحرمانه من خدمته الطويلة ,لذلك قررت المحكمة إلغاء القرار

المطعون فيه واعادة المستدعي إلى وظيفته السابقة"(.)8

والجدير بالذكر أ ن عيب االنحراف في هذه الصورة ال يتحقق لمجرد وجود عداوة أو أحقاد
وضغائن أو خصومة شخصية بين مصدر القرار اإلداري وبين من مس هذا القرار مصلحته ,وانما
يجب لتحقيق هذا العيب أن يكون القرار قد صدر تحت تأثير هذه العداوة(.)4

وتأكيدا لذلك قضت محكم ة العدل العليا الفلسطينية بأنه " :استنادا إلى القول بأن القرار تعسفي
ومشوب بإساءة استعمال السلطة وا النتقام وقدم في محاولته إثبات ذلك المبرزات  ...والذي نراه
بخصوص هذه البينات التي استند إليها أنها ال تنال من صحة هذا القرار وال تعيبه ,فالقول أن القرار
المشكو منه تعسفي وليس له مبرر يتعارض والصلحية الممنوحة للمستدعى ضدها بموجب القانون
الذي أجاز إحالة الموظف على التقاعد إذا أكمل خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد كما هو الحال
بالنسبة للمستدعي وهذا عائد إلى سلطتها التقديرية التي ال نرى من خلل البينات المقدمة ما يثبت
إساءة استعمالها ,كما أن ربط مسألة إساءة استعمال السلطة والتعسف فيها برغبة المستدعى ضدها في
االنتقام على خلفية دعوة سابقة أقامها ضدها ,واالدعاء أن القرار المشكو منه صدر تحت تأثير ذلك,
ال يكفي بحد ذاته العتبار القرار المشكو منه مشوب بعيب إسا ءة استعمال السلطة حتى ولو توفر حقد
شخصي من رئيس البلدية ضد المستدعي كما أراد وكيله أن يوحي به من خلل إبراز الشكوى ...
ويتضح مما تقدم أن المستدعي أخفق في إثبات األسباب التي استند إليها في الطعن مما يجعل دعواه
بإلغاء القرار غير مستنده إلى سبب قانوني من أسباب اإللغاء"(.)4

()8

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 8954/47م جلسة 8954/84/82م ,مجموعة مخت ارة من ق اررات محكمة لعدل العليا ,الجزء

()4

نواف كنعان ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .487معوض عبد التواب ,الموسوعة النموذجية في القضاء اإلداري ,مرجع سابق,

()4

ق ارر محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 8994/4م جلسة 8992/4/42م ,أشار إليه  :عدنان عمرو ,القضاء اإلداري ,قضاء

السابع ,مرجع سابق ,ص.81

ص.468

اإللغاء ,مرجع سابق ,ص.828-821
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الفرع الثاني

االنحراف بالسلطة لتحقيق هدف سياسي
والتحايل على تنفيذ أحكام القضاء

يقتضي البحث في هذا المقام أن نتناول االنحراف بالسلطة لتحقيق هدف سياسي ,ثم نتناول
االنحراف بالسلطة تحايل على تنفيذ أحكام القضاء ,وتوضيح ذلك على النحو اآلتي :
أو اال ــــ االنحراف بالسلطة لتحقيق هدف سياسي :
تقوم جهة اإلدارة في هذه الحالة بإصدار القرار اإلداري ليس بهدف تحقيق المصلحة العامة,

ولكن بقصد تحقيق أغراض سياسية أو حزبية( ,)8كأن يصدر القرار تعبي ار عن رأي سياسي معين ,أو

لمحاباة من يشايع اتجاها سياسيا أو حزبيا معينا ,أو التنكيل بالخصوم السياسيين لبواعث سياسية(,)4

فإذا صدر القرار اإلداري بقصد تحقيق هدف أو غرض سياسي أو حزبي ال يمت بصلة للمصلحة

العامة فإنه يكون غير مشروع ومشوبا باالنحراف في استعمال السلطة جدي ار باإللغاء(.)4

وتطبيقا لذلك ذهبت محكمة العدل العليا الفلسطينية إلى أن القرار اإلداري الصادر العتبارات

سياسية بعيدا عن المصلحة العامة يجعل القرار معيبا باالنحراف في استعمال السلطة ,حيث تقول
المحكمة " :وبما أن سلطة مد إقامة األجنبي منوط بجهة اإلدارة فل جناح عليها فيما قدرت بشأن
المستدعي وهي في سبيل ممارستها هذا الحق المخول إياها بمقتضى القانون ,إال أن تكون قد أساءت

استعمال سلطتها أو انحرفت في استعمالها عن جادة الصواب ومقتضيات العدالة ,ولما كان ذلك,
وكان المستدعي لم يتقدم بما يفيد أن المستدعى ضدهما قد استهدفا من قرارهما المطعون فيه غاية
غير المصلحة العامة ,وكان الثابت من األوراق أن هذا القرار يتمشى مع السياسة العامة لقطاع غزة

الموضوعة السترداد الوطن السليب ,فإن الدعوى تكون على غير أساس جديرة بالرفض"(.)2

ويتحقق هذا النوع من االنحراف في نطاق الوظيفة العامة ,فيما تتخذه اإلدارة من إجراءات

بحق الموظفين الذين يمارسون حقوقهم السياسية والنقابية التي كفلها لهم القانون( ,)5إذ تسعى اإلدارة
()8

محمد أنس جعفر ,الوسيط في القانون اإلداري ,مرجع سابق ,ص .491وهيب عياد سلمه ,دعوى اإللغاء ,مرجع سابق ,ص.448

()4

عبد الغني بسيوني عبد اهلل  ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.665

()4

محمود عاطف البنا ,الوسيط في القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.212

()2

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 8965/24م جلسة 8965/7/46م ,مجموعة مختارة من ق اررات محكمة العدل العليا ,الجزء

()5

نصت المادة ( )46من القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة 4114م على أن  " :للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفرادا

الرابع عشر ,مرجع سابق ,ص .71وكذلك قرارها بغزة رقم 8965/27م جلسة 8965/7/46م ,المرجع السابق ,ص.18

وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق اآلتية  -8 :تشكيل األحزاب السياسية واالنضمام إليها وفقا للقانون -4 .تشكيل النقابات
والجمعيات واالتحادات والروابط واألندية والمؤسسات الشعبية وفقا للقانون -4 .التصويت والترشح في االنتخابات الختيار ممثلين منهم يتم

انتخابهم باالقتراع العام وفقا للقانون -2 .تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص -5 .عقد االجتماعات الخاصة دون
حضور أفراد الشرطة ,وعقد االجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون".
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في بعض األحيان إلى التضييق على هذه الفئة من الموظفين( ,)8علما بأن الدول تختلف في موقفها
إزاء ما يكون للموظفين من الحق في اعتناق اآلراء والمذاهب السياسية وفقا للنظام السياسي السائد في

الدولة( ,)4وأيا كان األمر فإن الموظف العام كقاعدة عامة ال يلتزم بما يسمى بالطاعة السياسية تجاه
الحكومة القائمة ,أي انتهاج المذاهب السياسية التي تأخذ بها ,وانما يقتصر واجبه على احترام
الحكومة ,وذلك بعدم اتخاذ موقف عدائي لها( ,)4لذا فإنه ال يجوز للرئيس اإلداري أيا كانت درجته وأيا

كانت اإلدارة التي يعمل بها أن يصدر ق اررات مشبعة بالباعث السياسي هدفها االنتقام ممن يخالفه في

الرأي ,فمخالفة الموظف لرئيسه في العقيدة السياسية ال يسوغ عزل هذا الموظف أو المساس به(.)2

وتأكيد لذلك قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية عدم جواز إنهاء خدمة الموظف ألسباب
سياسية ,حيث تقول المحكمة في حيثيات حكم لها " :إن معاقبة الموظف إداريا ألسباب تتعلق
باالنتماء السياسي تتنافى مع المبادئ العامة المقررة في قانون الخدمة المدنية ,وقوانين الوظيفة العامة

في الدول المتحضرة  ...وان انتهاء خدمة الموظف مقيدة بشروط وحاالت محكومة باتخاذ إجراءات
من شأنها أن توفر للموظف بعض الضمانات المقررة أصل لحرية األفراد والتي حرص المشرع على
تأمينها وعدم تجاوزها ,وقد تضمنت المادة ( )96من قانون الخدمة المدنية لعام 8991م ,على أسباب
انتهاء خدمة الموظف وهي أسباب سبعة وردت في تلك المادة ,ونخلص من ذلك إلى أن المستدعي قد

أنهيت خدماته بقرار باطل قانونا لمخالفته أحكام القانون ,وذلك على ضوء المستندات المشار إليها

والتي ال تتضمن سببا موجبا إلنهاء خدماته"(.)5

إال أنه يستثني من تلك القاعدة الوظائف ذات الطابع السياسي ,التي يفترض في شاغلها الوالء

التام للحكومة القائمة( ,)6وبالتالي يمكن إصدار ق اررات متعلقة بالتعيين في الوظائف ذات الطابع
السياسي أو العزل منها إلغراض سياسية ,وال تعتبر مشوبة بعيب االنحراف في استعمال السلطة ,ألن
من مقتضيات تلك الوظائف بحسب طبيعتها االلتزام بسياسة الحكومة والعمل على تنفيذها(.)7

( )8علي خطار شطناوي ,موسوعة القضاء اإلداري ,الجزء الثاني ,مرجع سابق ,ص.128
()4

عاصم أحمد عجيلة ,طاعة الرؤساء وحدودها في الوظيفة العامة ,مطبعة عالم الكتب ,القاهرة ,بدون سنة نشر ,ص.81

 وقد نصت المادة ( )5من القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة 4114م على أن " :نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابييعتمد على التعددية السياسية والحزبية وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخابا مباش ار من قبل الشعب وتكون الحكومة مسؤولة أما

الرئيس والمجلس التشريعي الفلسطيني".

()4

عاصم أحمد عجيلة ,طاعة الرؤساء وحدودها في الوظيفة العامة ,مرجع سابق ,ص.81

()5

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 8999/45م جلسة 4118/4/4م ,غير منشور.

()7

طارق فتح اهلل خضر ,دعوى اإللغاء ,مرجع سابق ,ص.416-415

()2

عبد العزيز عبد المنعم خليفة ,االنحراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري ,مرجع سابق ,ص.871

()6

عاصم أحمد عجيلة ,طاعة الرؤساء وحدودها في الوظيفة العامة ,مرجع سابق ,ص.89-81
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وفي هذا المقام نرى بأن هذه الحالة من حاالت االنحراف بالسلطة عن المصلحة العامة ال
تقل خطورة عن حاالت االنحراف سابقة الذكر ,بل تشكل دافعا لها ,فاإلدارة العتبارات سياسية قد
تصدر قرارها إللحاق األذى واالنتقام ممن يخالفها الرأي ,وقد تستغل سلطتها وما تتمتع به من
صلحيات لتحقيق مصالح فئوية على حساب المصلحة العامة ,ونشير في هذا المقام بأنه ال يخفى
على أحد حال الواقع الفلسطيني في ظل االنقسام الجائر( ,)8وما يعانيه أبناء هذا الشعب وخاصة فئة
الموظفين منه ,الذين يتعرضون للكيد واإلقصاء ,وتهدر حقوقهم تلبية لمصالح فئوية ال تخدم مصلحة
المجتمع ,ولهذا فإنني أدعو الجهات اإلدارية إلى االبتعاد عن المصالح الفئوية والحياد عن السياسة في
أداء مهامها ,والعمل من أجل خدمة هذا المجتمع ,والسعي إلى تحقيق الصالح العام.
ال على تنفيذ أحكام القضاء :
ثاني ا ــــ االنحراف بالسلطة تحاي ا
تتمثل هذه الصورة بأن تقوم اإلدارة بإصدار قرار إداري يستهدف التحايل على تنفيذ حكم
قضائي أو التهرب من تنفيذه( ,)4وذلك عندما يحصل المدعي على حكم ملزم لجهة اإلدارة ,فتلجأ
اإلدارة بوسيلة أو بأخرى لعدم تنفيذ هذا الحكم أو أن تقوم باستعمال طريقة تفرغ الحكم من مضمونه(.)4
ولما كانت األحكام القضائية عنوان الحقيقة فيما صدرت فيه( ,)2فإنه يقع على عاتق اإلدارة
التزام تنفيذ تلك األحكام ,ولهذا االلتزام أساسه القانوني الذي أشار إليه المشرع بنص المادة ( )816من
القانون األساسي المعدل لسنة 4114م ,ونص المادة ( )14من قانون السلطة القضائية رقم ( )8لسنة
4114م ,والذي اعتبر أن عدم تنفيذ األحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها جريمة معاقب عليها(.)5
()8

على أثر السيطرة العسكرية التي قامت بها حركة حماس في 4117/6/82م واستيلءها على كافة مقرات السلطة الوطنية في قطاع غزة,
وما تبعها من مراسيم رئاسية بإعلن حالة الطوارئ ,واقالة الحكومة القائمة ,وتشكيل حكومة إنفاذ حالة الطوارئ ,والرفض من قبل الحكومة
المقالة لقرار الرئيس الفلسطيني بإقالتها ,فقد أصبحنا أمام حكومتين واحدة في الضفة الفلسطينية واألخرى في قطاع غزة ,وكل منهما تدعي

الشرعية ,ووصل حد التناحر بين الحكومتين إلى المساس بالحقوق والحريات التي يجب أن يتمتع بها المواطنين ,والتي ال يجوز المساس

بها تحت أي مبرر أو ذريعة .انظر في ذلك  :بشر صلح العاوور ,سلطات الضبط اإلداري في الظروف االستثنائية في التشريع
الفلسطيني ,رسالة ماجستير ,كلية الحقوق ,جامعة األزهر ,غزة4184 ,م ,ص .92قطاع غزة بعد االقتتال :الحريات والحقوق في غياب

السلطة ,الهيئة ال مستقلة لحقوق المواطن ,سلسلة التقارير الخاصة ( ,)54على الرابط . http://www.ichr.ps/pdfs/sp53.pdf

)(4

منصور إبراهيم العتوم ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .874محمود سعد عبد المجيد ,الحماية التنفيذية لألحكام اإلدارية بين التجريم

)(4

صلح أحمد جودة ,العيوب الشكلية والموضوعية للق اررات اإلدارية ,مرجع سابق ,ص.875

والتأديب واإللغاء والتعويض ,دراسة نظرية وتطبيقية في ضوء الفقه وأحكام القضاء ,دار الجامعة الجديدة ,اإلسكندرية4184 ,م ,ص.851

()2

راجع في ذلك  :قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 8954/81م جلسة 8954/6/41م ,مجموعة مختارة من ق اررات محكمة العدل

()5

نصت المادة ( )816من القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة 4114م على أن " :األحكام القضائية واجبة التنفيذ واالمتناع عن تنفيذها

العليا ,الجزء السابع ,مرجع سابق ,ص.49

أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس ,والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة,
وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة ,وتضمن السلطة الوطنية تعويضا كامل له" .وبنفس الصياغة جاءت

المادة ( )14من قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم ( )8لسنة 4114م.
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وكذلك أيضا فيما أستقر عليه قضاء محكمة العدل العليا الفلسطينية والتي أكدت في العديد
من أحكامها على االلتزام بتنفيذ األحكام القضائية(.)8
وعلى الرغم من ذلك فإن اإلدارة تلجأ في بعض األحيان إلى التحايل على األحكام القضائية,
وذلك بهدف التهرب من تنفيذها بطريق غير مباشر ففي مثل هذه الحاالت تعتبر ق ارراتها مشوبة بعيب
االنحراف في استعمال السلطة وتستوجب اإللغاء(.)4
وتطبيقا لذلك قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية إلغاء قرار أصدره رئيس اإلجراء لصالح
المحكوم عليه ,وذلك للتهرب من تنفيذ حكم قضائي ببيع أمواله المحجوزة ,حيث قضت المحكمة في
ذلك بأنه " :وحيث إن قانون اإلجراء قد خل من نص يبيح تقسيط الدين المحكوم به ,إذا كان المحكوم
عليه مالكا لمنقول وقع الحجز عليه ,ولذلك يكون رئيس اإلجراء قد تجاوز سلطاته عندما أصدر قرار
التقسيط ,ويتعين والحالة هذه إلغاء هذا القرار واألمر ببيع األموال المحجوزة"(.)4
وهنا يتعين التفرقة بين عدم احترام اإلدارة لألحكام القضائية الحائزة على قوة الشيء المقضي
به ,فيعد قرارها في هذه الحالة مشوبا بعيب مخالفة القانون ,وبين تحايل اإلدارة على تلك األحكام
بقصد التهرب من تنفيذها بطريق غير مباشر وهي الحالة التي يكون فيها القرار مشوبا بعيب االنحراف
في استعمال السلطة(.)2

()8

راجع في ذلك  :قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 8956/46م جلسة 8956/9/8م ,مجموعة مختارة من ق اررات محكمة العدل
العليا ,الجزء السابع ,مرجع سابق ,ص .819وكذلك قرارها بغزة رقم 8965/2م جلسة 8965/5/81م ,المرجع السابق ,الجزء الرابع عشر,

()4
()4

ص .57وقرارها بغزة رقم 8966/44م جلسة 8967/4/86م ,المرجع السابق ,ص.96

عمر عبد الرحمن البوريني ,عيب االنحراف بالسلطة ,مرجع سابق ,ص .248نواف كنعان ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.481-487

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 8959/1م جلسة 8959/1/84م ,مجموعة مختارة من ق اررات محكمة العدل العليا ,الجزء
العاشر ,مرجع سابق ,ص .45وقرارها بغزة رقم 8961/2م جلسة 8961/4/47م ,المرجع السابق ,الجزء األول ,ص.857

( )2إسماعيل البدوي ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .461عبد العزيز عبد المنعم خليفة ,االنحراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري,
مرجع سابق ,ص.814
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المبحث الثاني

االنحراف بالسلطة عن األهداف المخصصة
ال يكتفي القانون في كثير من أعمال اإلدارة بتحقيق المصلحة العامة في نطاقها الواسع ,بل
يخصص هدفا معينا يجعله نطاقا لعمل إداري معين ,وفي هذه الحالة يجب أال يستهدف القرار
اإلداري المصلحة العامة فحسب ,بل أيضا الهدف الخاص الذي عينه القانون لهذا القرار ,عمل بقاعدة
تخصيص األهداف التي تقيد القرار اإلداري بالغاية المخصصة التي رسمت له ,فإذا خرج القرار عن
هذه الغاية ولو كان هدفه تحقيق المصلحة العامة في ذاتها كان القرار مشوبا بعيب االنحراف في
استعمال السلطة( ,)8لذا فإن األمر يستلزم التعرف على قاعدة تخصيص األهداف ,ثم بيان مظاهر
انحراف اإلدارة عن قاعدة تخصيص األهداف ,وهذا يتطلب تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين ,على
النحو اآلتي :
المطلب األول  :ماهية قاعدة تخصيص األهداف .
المطلب الثاني  :حاالت االنحراف بالسلطة عن قاعدة تخصيص األهداف .

المطلب األول

ماهية قاعدة تخصيص األهداف
تعد قاعد ة تخصيص األهداف في الق اررات اإلدارية من المبادئ الجوهرية التي يجب على
اإلدارة احترامها والتقيد بها عند إصدارها للقرار اإلداري ,واال كان جزاء مخالفتها إلغاء القرار لعيب
االنحراف في استعمال السلطة( ,)4ولبيان ماهية قاعدة تخصيص األهداف كان ال بد من توضيح
مفهوم قاعدة تخصيص األهداف ,وك يفية تحديد األهداف المخصصة ,وذلك يقتضي تقسيم هذا
المطلب إلى فرعين على النحو اآلتي :
الفرع األول  :مفهوم قاعدة تخصيص األهداف .
الفرع الثاني  :كيفية تحديد األهداف المخصصة .

()8
()4

طعيمه الجرف ,قضاء اإللغاء ,مرجع سابق ,ص .464-464وهيب عياد سلمه ,دعوى اإللغاء ,مرجع سابق ,ص.442

قادر أحمد عبد الحسيني ,بحث بعنوان انحراف القرار اإلداري عن قاعدة تخصيص األهداف في التشريع العراقي ,دارسة مقارنة ,ص,4
نسخة الكترونية على الرابط . http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=30163
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الفرع األول

مفهوم قاعدة تخصيص األهداف
إذا كانت القاعدة العامة أن الق اررات اإلدارية كلها وبغير استثناء يجب أن تستهدف المصلحة
العامة ,فإن هناك قاعدة أخرى تضاف إليها وتكملها وتقضي بأن القرار اإلداري يجب أن يستهدف إلى

جانب المصلحة العامة بشكل عام نفس الهدف الذي حدده له القانون ,فل يكفي أن يكون الهدف

متعلقا بالمصلحة العامة بل يجب أن يكون هو ذات الهدف الذي حدده القانون(.)8

وهذا ما أكدت عليه محكمة العدل العليا الفلسطينية بقولها " :على رجل اإلدارة أن يسعى
لتحقيق الغرض المحدد الختصاصه في حدود فكرة المصلحة العامة ,واذا اتخ ذ رجل اإلدارة ق ارره

المطعون فيه ,مدفوعا بأغراض تهدف إلى حماية المصلحة العامة وخير سلمة المرفق الموضوع

تحت أشرافه كان قرارها متفقا وقاعدة تخصيص األهداف"(.)4

وبالتالي فإذا حدد المشرع لإلدارة هدفا معينا يتعين على رجل اإلدارة تحقيقه ,فإذا تجاوزت

انحرف في
ا
اإلدارة الهدف الخاص في قرارها ,وحققت هدف غير الذي حدده المشرع نكون أمام حالة
استعمال السلطة حتى ولو كان الغرض الذي سعت إليه اإلدارة لتحقيق الصالح العام أو ال ينافيه ,ألن
المشرع قد قيد سلطتها بغاية محدده ال يجوز الخروج عنها( ,)4وهذا يعني أن كل طائفة من الق اررات
اإلدارية لها هدف خاص يجب أن تتجه إليه إلى جانب الهدف العام وهو تحقيق الصالح العام,

وبصورة عامة فإن كل اختصاص منح لرجل اإلدارة إنما كان بقصد تحقيق هدف خاص تختلف درجة

تحديده من حالة إلى أخرى(.)2

ويعتبر جانب من الفقه أن مخالفة قاعدة تخصيص األهداف أقل خطورة من حالة مجانبة

المصلحة العامة ,ألن جهة اإلدارة في مخالفتها لتلك القاعدة يكون عملها مقصو ار على مخالفة هدف

معين بذاته حدده لها المشرع ,بحيث ال تحيد عنه في ق ارراتها ,وفي نفس الوقت فإنها لم تتجاوز نطاق

الصالح العام(.)5

إال أن هناك من يرى – بحق -أن ذلك ال ينفي خطورة االنحراف عن قاعدة تخصيص
األهداف ,وذلك بالنظر إلى اآلثار المترتبة عليها من اعتداء على حقوق األفراد الذي ن ال يعنيهم أن

()8

مصطفى أبو زيد فهمي ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.144-148

()4

إعاد علي حمود القيسي ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .444محمود الجبوري ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.811

()5

طارق فتح اهلل خضر ,دعوى اإللغاء ,مرجع سابق ,ص .417نبيلة عبد الحليم كامل ,الدعاوي اإلدارية ,مرجع سابق ,ص.474

()4

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 4115/841م جلسة 4119/9/9م ,غير منشور.

()2

أحمد سرحان الحمداني ,االنحراف بالسلطة وجه إللغاء القرار اإلداري ,مرجع سابق ,ص.414
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يكون الهدف المبتغى من تصرف اإلدارة قد قصدت به تحقيق مصلحة عامة أم ال ,إنما يعنيهم ما وقع

عليهم من اعتداء سببه خروج اإلدارة عن قاعدة تخصيص األهداف(.)8

الفرع الثاني

كيفية تحديد األهداف المخصصة
الهدف الخاص للعمل اإلداري قد يستفاد من نص القانون الصريح ,أو يستدل عليه القاضي

اإلداري من قرائن األحوال ,أو يستنتج من طبيعة السلطة أو االختصاص المقرر لإلدارة(.)4

فقد يحدد المشرع صراحة الهدف المخصص الذي يجب على اإلدارة أن تتغياه وتستهدفه ,فإذا
حدد القانون صراحة الهدف من اختصاص إداري معين ,فإن ذلك الهدف المحدد يكون هو الهدف

الذي يجب أن يسعى لتحقيقه المسؤول عن هذا االختصاص(.)4

واذا لم يحدد المشرع الهدف المخصص لإلدارة مارس القاضي سلطته التقديرية في تحديد
األهداف الخاصة لبعض الق اررات ,وذلك عن طريق تفسيره للقوانين وبحثه عن اإلرادة الضمنية للمشرع

بكل الوسائل الممكنة كالرجوع إلى األعمال التحضيرية والمذكرات التفسيرية ,وتتبع المناقشات التي
دارت حول القانون(.)2

وقد تفرض طبيعة السلطة الممنوحة لإلدارة نوع األهداف التي يجب عليها أن تسعى لتحقيقها

كسلطات الضبط اإلداري فإنها تستهدف بطبيعتها حماية النظام العام بعناصره الثلثة ,األمن العام,

والسكينة العامة ,والصحة العامة( , )5فإذا ما استعملت هذه السلطة لتحقيق أهداف أخرى فإنها تكون
مشوبة بعيب االنحراف في استعمال السلطة ,وكذلك بالنسبة للسلطات التأديبية الممنوحة لإلدارة إزاء
موظفيها ,فإنها تهدف دائما إلى عقاب الموظف الرتكابه جرائم تأديبية ,وذلك لتحقيق حسن سير
()8

يعقوب يوسف الحمادي ,القضاء ومراقبة السلطة التقديرية لإلدارة ,مرجع سابق ,ص.442

()4

إعاد علي حمود القيسي ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.474

()4

محمود عاطف البنا ,الوسيط في القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.215

( )2طعيمه الجرف ,قضاء اإللغاء ,مرجع سابق ,ص .462قادر أحمد الحسيني ,انحراف القرار اإلداري عن قاعدة تخصيص األهداف في
()5

التشريع العراقي ,مرجع سابق ,ص.2

يقصد باألمن العام  :حماية المواطنين ضد الجرائم والمخاطر والحوادث والكوارث التي يمكن أن تقع عليهم أو تهددهم في أنفسهم أو أموالهم
أو أعراضهم سواء كانت فعل من إنسان أو الطبيعة.

ويقصد بالسكينة العامة  :الحفاظ على الهدوء والسكون ومنع كل مظاهر اإلزعاج في الطرق واألماكن العامة.

ويقصد بالصحة العامة  :حماية األفراد من األمراض المعدية واألوبئة والوقاية منها واتخاذ كافة التدابير واالحتياجات اللزمة لتحقيق هذا

الهدف .انظر في ذلك  :محمد محمد بدران ,مضمون فكرة النظام العام ودورها في مجال الضبط اإلداري ,دراسة مقارنة في القانونين
المصري والفرنسي ,دار النهضة العربية ,القاهرة8994 ,م ,ص 71وما بعدها .عصام الدبس ,القضاء اإلداري ورقابته ألعمال اإلدارة,

مرجع سابق ,ص .869-861حسام مرسي ,سلطة اإلدارة في مجال الضبط اإلداري ,دراسة مقارنة ,دار الفكر الجامعي ,اإلسكندرية,

4188م ,ص 827وما بعدها .عادل السعيد أبو الخير ,البوليس اإلداري ,دار الفكر الجامعي ,اإلسكندرية4111 ,م ,ص 854وما بعدها.
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المرافق العامة ,فإذا ما استعملت بقصد االنتقام أو ألغراض حزبية ,فإنها تكون قد انحرفت عن مجراها

الطبيعي(.)8

والواقع أن التنظيم الهيكلي لإلدارة الذي يحدده القانون وعلى ضوئه توزع السلطات يترتب عليه
أن السلطة الممنوحة لرجل اإلدارة يقابلها مجال معين من المصلحة العامة يتعين عليه تحقيقه وعدم

خلطه مع مجاالت المصلحة العامة األخرى ,فالقانون هو الذي عين له الهدف وحدده ,والذي من أجل
بلوغه منحه السلطة ,فإن هو استخدم هذه السلطة للوصول إلى هدف آخر ولو كان يحقق مصلحة
عامة غير تلك التي يجب بلوغها قانونا ,فإن ق ارره يكون مشوبا باالنحراف في استعمال السلطة(.)4

وتطبيقا لذلك ذهبت محكمة العدل العليا الفلسطينية إلى أنه يجب على رجل اإلدارة االلتزام
بالهدف الذي حدده القانون ,حيث قررت المحكمة في ذلك بقولها " :إن اإلدارة عندما تتصرف في
العمل بمقتضى ما لها من سلطة تقديرية ال تتمتع بسلطة تحكميه بل بسلطة تحدها حدود المشروعية
المختلفة ,بمعنى أنه يجب على اإلدارة أن تسعى إلى تحقيق الهدف الذي ارتآه القانون ,فإن خالف
مصدر القرار هدف القانون كان القرار معيبا من ناحية الغاية ,وأنه يقتضي على المحكمة أن تناقش

القرار على ضوء الغاية التي هدف إليها المشرع"(.)4

المطلب الثاني

حاالت االنحراف بالسلطة عن قاعدة تخصيص األهداف
يجب على اإلدارة أن تستهدف تحقيق األهداف الخاصة التي عينها المشرع في المجاالت
المحددة لها ,لكي ال تحيد بق ارراتها ع ن قاعدة تخصيص األهداف ,ومن أهم المجاالت التي حدد فيها

المشرع لإلدارة أهدافا خاصة يجب عليها أن تستهدفها في ق ارراتها ,وأال تحيد عنها مجال الضبط
اإلداري ,وكذلك مجال الوظيفة العامة ,ولبيان حاالت االنحراف بالسلطة في هذه المجاالت سوف نقسم
هذا المطلب إلى فرعين وذلك على النحو اآلتي :
الفرع األول  :االنحراف بالسلطة في مجال الضبط اإلداري .

الفرع الثاني  :االنحراف بالسلطة في مجال الوظيفة العامة .

()8

سليمان محمد الطماوي ,نظرية التعسف في استعمال السلطة ,مرجع سابق ,ص.76

()4

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 8997/24م جلسة 8991/6/88م ,مشار إليه سابقا.

()4

سيف الدين البلعاوي ,عيب االنحراف بالسلطة في القرار اإلداري وأثره بالنسبة إلى دعوى اإللغاء ,مرجع سابق ,ص.48
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الفرع األول

االنحراف بالسلطة في مجال الضبط اإلداري
إن سلطات الضبط اإلداري قد تقررت لإلدارة بقصد المحافظة على النظام العام ,ومن ثم فإن
المحافظة على النظام العام يعتبر هدفا خاصا ألي قرار إداري يصدر في مجال الضبط اإلداري ,فإذا
خرجت اإلدارة عن هذا الهدف الخاص حتى ولو كانت تستهدف المصلحة العامة كتحقيق مصلحة

مالية للدولة ,فإن القرار يعد باطل لخروجه على قاعدة تخصيص األهداف( ,)8لذا فان األمر يستوجب
أن نتناول التعريف بالضبط اإلداري ,ثم نتناول االنحراف بسلطة الضبط اإلداري لتحقيق أهداف مالية,
وتوضيح ذلك على النحو اآلتي :
أوالا ــــ التعريف بالضبط اإلداري :
ي عد الضبط اإلداري من أهم وظائف اإلدارة التي تتمثل في المحافظة على النظام العام في

المجتمع( ,)4ولم يتعرض التشريع الفلسطيني كباقي التشريعات األخرى لتعريف الضبط اإلداري بصورة
محددة وقاطعة ,وانما اكتفى بتحديد أغراضه بصورة عامة وغير محددة( ,)4وذلك بنص المادة ()8/12
من القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة 4114م( ,)2ونص المادة ( )4من القرار بقانون رقم ()6

لسنة 8964م بشأن الشرطة المعمول به في قطاع غزة( ,)5وكذلك نص المادة ( )2من قانون األمن
العام المؤقت رقم ( )41لسنة 8965م بشأن الشرطة المعمول به في الضفة الفلسطينية(.)6

((8

محمد أنس جعفر ,الوسيط في القانون العام ,مرجع سابق ,ص .499-491قادر أحمد الحسيني ,انحراف القرار اإلداري عن قاعدة

)(4

حسام مرسي ,سلطة اإلدارة في مجال الضبط اإلداري ,مرجع سابق ,ص .886محمد العبادي ,قضاء اإللغاء ,مرجع سابق ,ص.444

))4
()2

تخصيص األهداف في التشريع العراقي ,مرجع سابق ,ص.4

بشر صلح العاوور ,سلطات الضبط اإلداري في الظروف االستثنائية في التشريع الفلسطيني ,مرجع سابق ,ص.7

نصت المادة ( )8/12من القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة 4114م على أن " :قوات األمن والشرطة قوة نظامية وهي القوة

المسلحة في البلد وتنحصر وظيفتها في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ األمن والنظام العام واآلداب

((5

العامة وتؤدي واجبها في الحدود التي رسمها القانون في احترام كامل للحقوق والحريات".

نصت المادة ( )4من القرار بقانون رقم ( )6لسنة 8964م بشأن الشرطة المعمول به في قطاع غزة على أن " :تختص هيئة الشرطة

بالمحافظة على النظام واألمن العام ,وعلى األخص منع الجرائم وضبطها وحماية األرواح واألعراض واألموال ,وتنفيذ ما تفرضه عليها من

()6

القوانين واللوائح من تكاليف".

نصت المادة ( )2من قانون األمن العام المؤقت رقم ( )41لسنة 8965م بشأن الشرطة المعمول به في الضفة الفلسطينية على

أن " :واجبات القوة الرئيسية كما يلي  -8 :المحافظة على النظام واألمن وحماية األرواح واألعراض واألموال -4 .منع الجرائم والعمل على
اكتشافها وتعقيبها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة -4 .إدارة السجون وحراسة السجناء -2 .تنفيذ القوانين واألنظمة واألوامر الرسمية
المشروعة ,ومعاون ة السلطات العامة بتأدية وظائفها وفق أحكام القانون -5 .استلم اللقطات واألموال غير المطالب بها ,والتصرف بها

وفق أحكام القوانين واألنظمة -6 .مراقبة وتنظيم النقل على الطرق -7 .اإلشراف على االجتماعات والمواكب العامة في الطرق واألماكن

العامة -1 .القيام بأية واجبات أخرى تفرضها المشاريع المرعية اإلجراء".
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ولتحقيق أغراض الضبط اإلداري يمنح المشرع لرجال الضبط اإلداري سلطات معينة بحيث
تلتزم في ممارسة هذه السلطات باألغراض المحددة الختصاصها والتي تتم ثل في المحافظة على
النظام العام ,فإذا خرجت سلطات الضبط اإلداري عن هذه األغراض ,واستخدمت سلطاتها لتحقيق
أغراض أخرى بعيدة عن النظام العام ,كان تصرفها معيبا باالنحراف في استعمال السلطة حتى ولو
كانت هذه األغراض تحقق مصلحة عامة(.)8
ولما كان هدف سلطات الضبط اإلداري المحافظة على النظام العام فإنه يترتب على ذلك
نتيجتان  :األولى أن سلطات الضبط اإلداري تعمل من أجل غاية محددة ,وهي وقاية النظام العام أو
إعادته وصيانته إذا أصابه خلل ألي سبب كان ,والثانية أن فكرة النظام العام تخضع لمبدأ تكامل
األهداف ,حيث إن غاية الضبط اإلداري هي أحد مكونات المصلحة العامة وقد تتجه سلطات الضبط
اإلداري وفقا لهذ ا المبدأ إلى حفظ النظام العام في إطار تحقيق المصلحة العامة بوجه عام(.)4
وحتى ال تنحرف سلطات الضبط اإلداري عن الهدف المحدد لها ,فإنه ينبغي عليها االلتزام
بعدة ضوابط سواء في الظروف ال عادية أو في الظروف االستثنائية ,ففي الظروف العادية يجب أن
تتقيد أعمال وق اررات الضبط اإلداري على مختلف مستوياتها بمبدأ المشروعية ,أي ضرورة احترام
النظام القانوني السائد بالدولة ,فاالدعاء بالحفاظ على النظام العام ال يخول اإلدارة الخروج على
القانون واالنحراف بسلطتها( ,)4كما يجب على سلطات الضبط اإلداري مواجهة الوقائع والحاالت التي
تهدد النظام العام بما يلئمها ويناسبها من الوسائل واإلجراءات ,فل يجوز لها استخدام وسائل صارمة
لمواجهة خلل بسيط ال يمثل خطورة كبيرة على النظام العام ,باإلضافة إلى أن يكون اإلجراء المتخذ
مبنيا على أسباب جدية وصحيحة(.)2

()8

نواف كنعان ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .489عادل السعيد محمد أبو الخير ,البوليس اإلداري ,مرجع سابق ,ص.261

()4

أمزيان كريمة ,دور القاضي اإلداري في الرقابة على القرار المنحرف عن هدفه المخصص ,رسالة ماجستير ,كلية الحقوق ,جامعة الحاج

()2

بشر صلح العاوور ,سلطات الضبط اإلداري في الظروف االستثنائية في التشريع الفلسطيني ,مرجع سابق ,ص .881جود عصام األتيرة,

()4

عصام الدبس ,القضاء اإلداري ورقابته ألعمال اإلدارة ,مرجع سابق ,ص.875-872
لخصر ,باتنة4188 ,م ,ص.5

نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة في التشريع الفلسطيني ,دراسة مقارنة ,رسالة ماجستير ,كلية الدراسات العليا ,جامعة النجاح الوطنية,

نابلس4181 ,م ,ص.41
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أما في الظرف االستثنائية فإ ن سلطات الضبط اإلداري تتسع بالقدر الذي يمكنها من التصدي
لهذه الظروف ,حيث حدد المشرع الفلسطيني بموجب المادة ( )881من القانون األساسي الفلسطيني
المعدل لسنة 4114م الظروف االستثنائية التي يجوز فيها لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية إعلن
حالة الطوارئ وكذلك المدة الزمنية لحالة الطوارئ(.)8

ويجب استعمال سلطات الضبط اإلداري في الظروف االستثنائية بالقدر اللزم لمواجهة
اإلخلل بالنظام العام ,لذلك ال يجوز لسلطات الضبط اإلداري أثناء حالة الطوارئ فرض قيود على
الحقوق والحريات األساسية إال بالقدر الضروري لتحقيق الهدف من إعلن حالة الطوارئ( ,)4ولهذا فإن
سلطات الضبط اإلداري في الظروف االستثنائية ال تتمتع بسلطة مطلقة في تصرفاتها ,وانما تخضع

في ذلك لرقابة القضاء(.)4

ثاني ا ــــ االنحراف بسلطة الضبط اإلداري لتحقيق أهداف مالية :
يعد استخدام اإلدارة لسلطة الضبط اإلداري لتحقيق أهدافها المالية من أخطر صور هذا النوع
م ن االنحراف حيث يصعب على األفراد اكتشافه ,فاإلدارة تحت ستار أهداف الضبط اإلداري تلجأ إلى
تحقيق مصالحها المالية( ,)2واألهداف المالية لإلدارة تتمثل في االقتصاد في النفقات أو تحقيق إيراد
مالي لإلدارة ,أو حماية مصالح اإلدارة المالية(.)5

ومن أمثلة ذلك أن يستهدف ا إلجراء الضبطي حماية المال الخاص المملوك لإلدارة ,حيث
توجد وسائل أخرى يمكن لإلدارة من خللها حماية هذا المال كتوقيع الجزاء الجنائي على من يعتدي
على أملكها الخاصة ,أو أن يستهدف اإلجراء الضبطي شرطا من شروط الترخيص الخاصة بممارسة
نشاط معين يترتب عليه تحميل صاحب الترخيص مسؤولية كانت أصل واقعة على اإلدارة ,أو
يستهدف اإلجراء الضبطي تكليف األفراد بأعباء مالية كان ينبغي على اإلدارة أن تتحملها ,ففي جميع
()8

نصت المادة ( )881من القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة 4114م على أن  -8" :عند وجود تهديد لألمن القومي بسبب حرب أو
غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية يجوز إعلن حالة الطوارئ بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لمدة ال تزيد عن

ثلثين يوما -4 .يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلثين يوما أخرى بع د موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي أعضائه-4 .
يجب أن ينص مرسوم إعلن حالة الطوارئ بوضوح على الهدف والمنطقة التي يشملها والفترة الزمنية -2 .يحق للمجلس التشريعي أن

يراجع اإلجراءات والتدابير كلها أو بعضها التي اتخذت أثناء حالة الطوارئ وذ لك لدى أول اجتماع عند المجلس عقب إعلن حالة الطوارئ

()4
()4

أو في جلسة التمديد أيهما أسبق واجراء االستجواب اللزم بهذا الشأن".

راجع المادة ( )888من القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة 4114م.

نصت المادة ( )6من القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة 4114م على أن " :مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين ,وتخضع

للقانون جميع السلطات واألجهزة والهيئات واألشخاص" .ونصت المادة ( )4/41من القانون نفسه على أن " :يحظر النص في القوانين على

()2
((5

تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء".

عبد العزيز عبد المنعم خليفة ,االنحراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري ,مرجع سابق ,ص.448

علي خطار شطناوي ,موسوعة القضاء اإلداري ,الجزء الثاني ,مرجع سابق ,ص.154
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هذه الحاالت تستهدف سلطات الضبط اإلداري من تدخلها تحقيق مصلحة عامة إال أنها ليست داخله
ضمن أهداف الضبط اإلداري(.)8
وتطبيقا لذلك ذهبت محكمة العدل العليا الفلسطينية إلى إلغاء القرار اإلداري المطعون فيه إذا
كان صاد ار لتحقيق أهداف مالية بعيدا عن أهداف الضبط اإلداري ,حيث قضت المحكمة في هذا
الشأن بأنه " :وحيث إنه لما كان الثابت أن القرار الصادر من الحاكم اإلداري بتغريم المستدعي قيمة
الكفالة قد صدر بدون أي قرار بإدانة المكفول بارتكاب جرم يعتبر بحكم القانون إخلال بشرط التعهد,
ومتى صح ذلك يكون القرار بإلزام المستدعي لدفع قيمة الكفالة على غير أساس من القانون ,يتعين
إلغاؤه ورد المبالغ التي دفعت تنفيذا له"(.)4
وفي ق ارر آخر لها تقول المحكمة " :قد ثبت من االطلع على ملف السيارة التي تماثل حالتها
حالة السيارة التي آلت إلى المستدعية ,أنها رخصت برخصة أجرة لمستوردها ثم لكل من انتقلت إليهم
ملكيتها من بعده ,كما تبين من كتاب مدير الشؤون المالية إلى مدير البوليس عدوله عن االمتناع عن
ترخيص السيارة برخصة أجرة ,ومن ثم كان امتناع سلطة الترخيص عن ترخيص سيارة المستدعية
برخصة أجرة مشوبا بسوء االستعمال ,ويتعين لذلك إلغاء هذا القرار ,والزام تلك السلطة بترخيصها
برخصة أجرة باسم المستدعية"(.)4

()8

نواف كنعان ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.441

()4

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 8951/47م جلسة 8959/4/5م ,مجموعة مختارة من ق اررات محكمة العدل العليا ,الجزء

()4

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 8959/6م جلسة 8961/8/6م ,المرجع السابق ,ص.44

العاشر ,مرجع سابق ,ص.48

61

الفرع الثاني

االنحراف بالسلطة في مجال الوظيفة العامة
إن النشاط اإلداري في مجال الوظيفة العامة

()8

ال يقل أهمية عن النشاط الضبطي لإلدارة

تحقيقا للصالح العام ,وعليه تمارس اإلدارة سلطتها في هذا المجال ,إال أنه قد يحدث في كثير من
األحيان أن تستعمل اإلدارة سلطتها في مجال الوظيفة العامة تحقيقا ألغراض ال تدخل ضمن

اختصاصها ,ومن ثم تنحرف عن الغاية األساسية التي منحت السلطة من أجلها( ,)4ويظهر االنحراف
بالسلطة في مجال الوظيفة العامة في صور مختلفة ,أهمها انحراف اإلدارة في استعمال سلطتها في
نقل الموظفين ,واالنحراف في استعمال سلطة اإلحالة على التقاعد ,وتوضيح ذلك على النحو اآلتي :
أوالا ــــ االنحراف في استعمال سلطة نقل الموظفين :
تملك اإلدارة سلطة نقل الموظفين العموميين باعتبارها قائمة على خدمة مرفق عام( ,)4تضمن
تسييره بانتظام واطراد ,ومن ثم منحت صلحية الن قل لكي تحقق األهداف المنوطة بها ,وتلبية حاجات
المرفق العام( ,)2ويظهر االنحراف بالسلطة عن قاعدة تخصيص األهداف في هذا الجانب ,عند لجوء
اإلدارة إلى نقل الموظفين نقل مكانيا أو نوعيا بقصد العقاب وليس تحقيقا للغاية التي توخاها المشرع

في النقل ,وهي تحقيق المصلحة العامة التي تتمثل في مصلحة العمل وسير المرفق العام بانتظام

واطراد ,وذلك بحسن توزيع الموظفين بين الوظائف واألماكن المختلفة(.)5

وبالتالي فإن قرار النقل الذي بموجبه يتبوأ الموظف وظيفة ذات مهام ومسؤوليات جديدة مغايرة

لمهام الوظيفة السابقة ومسؤولياتها وهذا هو النقل النوعي( ,)6وأيضا قرار النقل من مكان إلى آخر وهذا
((8

عرفت المادة ( )8من الباب األول من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم ( )2لسنة 8991م الوظيفة العامة بأنها " :مجموعة المهام
التي توكلها جهة مختصة إلى الموظف للقيام بها بمقتضى هذا القانون أو أي تشريع أخر أو تعليمات أو ق اررات إدارية وما يتعلق بها من

()4
()4

صلحيات وما يترتب على تلك المهام من مسؤوليات".

عمر عبد الرحمن البوريني ,عيب االنحراف بالسلطة ,مرجع سابق ,ص.244

عرفت المادة ( )8من الباب األول من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم ( )2لسنة 8991م الموظف العام بأنه " :يقصد به الموظف أو
الموظفة وهو الشخص المعين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيلت ا لوظائف المدنية على موازنة إحدى الدوائر

الحكومية أيا كانت طبيعة تلك الوظيفة أو مسماه" .وقد جاء قانون العقوبات الفلسطيني بتعريف موسع للموظف العام وذلك بموجب المادة

( )5من قانون العقوبات الفلسطيني رقم ( )72لسنة 8946م المطبق في قطاع غزة .وعرفته محكمة العدل العليا الفلسطينية بأنه :

" الموظف العام هو كل شخص يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة" ,قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم
4112/16م جلسة 4116/8/41م ,غير منشور.

()2

محمد جمال الذنيبات ,اختصاص محكمة العدل العليا األردنية في الرقابة على ق اررات النقل ,مجلة الحقوق ,جامعة الكويت ,العدد  ,4السنة

((5

ماجد راغب الحلو ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.211

()6

4115 ,49م ,ص.444

محمد جمال الذنيبات ,اختصاص محكمة العدل العليا األردنية في الرقابة على ق اررات النقل ,مرجع سابق ,ص .449محمد رفعت عبد
الوهاب ,النظرية العامة للقانون اإلداري ,دار الجامعة الجديدة ,اإلسكندرية4184 ,م ,ص.418
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هو النقل المكاني ,إذا كان أحدهما يحمل في طياته أو يخفي في ثناياه جزاء تأديبيا مقنعا ,فإن القرار

يستوجب اإللغاء لمخالفته القانون وانطوائه على إساءة استعمال السلطة(.)8

وتأكيدا لذلك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بقولها " :إ ن نقل الموظف كإجراء إداري
يتطلب توافر شرط أساسي وهو أن يكون النقل إلى وظيفة معادلة لدرجة الوظيفة التي تم النقل منها مع

مراعاة موافقة الموظف ا لخطية وأخذ المصلحة العامة باالعتبار ويتوجب أن يكون النقل في حالة
وقوعه مقيدا بالتماثل من حيث النوع والدرجة وطبيعة العمل وأال يشكل النقل إجراء تأديبيا مقنعا ,وأن
عدم تحقق شرط المصلحة العامة في نقل الموظف يجعل القرار مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة

وواجب اإللغاء"(.)4

والنقل بنوعيه هو سلطة منحها المشرع للجهة اإلدارية تجريه وفقا لسلطتها التقديرية حسب

مقتضيات مصلحة العمل( ,)4وهذا ما أكدت عليه محكمة العدل العليا الفلسطينية بقولها " :إن األساس

في نقل الموظفين المكاني والنوعي متروك لسلطة اإلدارة التقديرية تترخص في إجرائه على ضوء
احتياجات العمل ومقتضيات الصالح العام وتخضع لرقابة محكمة العدل العليا إذا كان ينطوي على

عقوبة تأديبية"(.)2

والمشرع عندما منح اإلدارة سلطة تقديرية إلجراء النقل النوعي من وظيفة إلى أخرى ,فإنه

اشترط أال يكون نقل الموظف إلى وظيفة أقل درجة من الوظيفة التي يشغلها ,وأال يؤثر النقل على
حق الموظف في الترقية( ,)5وتطبيقا لذلك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بأنه " :وحيث إن

المستدعي لم يقدم أي دليل على أن الوظيفة التي نقل إليها بموجب القرار المطعون فيه هي أقل درجة
من الوظيفة التي كان يشغلها قبل النقل ,وحيث إن القانون يجيز نقل الموظف مكانيا طالما أنه لم ينقل

إلى وظيفة أقل درجة ,أو أن قرار النقل فيه إساءة الستعمال السلطة ,وحيث إن األمر لم يكن كذلك
( )8فتحي عبد النبي الوحيدي ,محاضرات في الق اررات اإلدارية ألقيت على طلبة الدراسات العليا ,ماجستير القانون العام ,كلية الحقوق ,جامعة
()4
()4

األزهر ,غزة4184 ,م ,غير منشورة.

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 8999/29م جلسة 4114/2/4م ,غير منشور.

وليد عبد الرحمن مزهر ,الوظيفة العامة في القانون الفلسطيني ,رسالة ماجستير ,معهد البحوث والدراسات العربية ,جامعة الدول العربية,
القاهرة4114 ,م ,ص .91وقد نصت المادة ( )57من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم ( )2لسنة 8991م على أنه " :يجوز نقل
الموظف أو ندبه أو إعارته داخل فلسطين أو خارجها بطلب خطي من الموظف بعد موافقة الجهات المختصة أو بناء على مصلحة

العمل" .ونصت المادة ( )59من القانون نفسه على أنه  " :يجوز نقل الموظف من دائرة حكومية إلى دائرة أخرى بناء على طلبه وموافقة
الدائرتين المختصتين ,ويصدر قرار النقل من الجهة المختصة بالتعيين".

()2

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 4115/96م جلسة 4117/4/5م ,غير منشور .وكذلك قرارها ب ارم اهلل رقم 4188/69م

()5

نصت المادة ( )51من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم ( )2لسنة 8991م على أن  " :مع مراعاة أحكام ما نصت عليه أحكام المواد

جلسة 4184/4/1م ,غير منشور.

األخرى من هذا القانون ال يجوز نقل الموظف من وظيفته إلى وظيفة أخرى أقل منها درجة إال بناء على موافقته الخطية على أال يؤثر

النقل على أقدميته في الدرجة أو حقه في الترقية".
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بالنسبة لموضوع هذا الطعن فإن ما نعاه المستدعي على القرار الطعين ال يكون واردا ,ويكون القرار

الطعين موافقا للقانون"(.)8

ثاني ا ــــ االنحراف في استعمال سلطة اإلحالة على التقاعد :
األصل أن إحالة الموظف على التقاعد تكون في حالة عدم قدرة الموظف على أداء الخدمة

التي من شأنها تسيير المرفق العام ,ويصبح معها عديم النفع للوظيفة التي يشغلها( ,)4وتعد اإلحالة
على التقاعد بقرار من اإلدارة أحد األسباب الموجبة إلنهاء خدمة الموظف وفقا للقانون( ,)4والهدف

الذي يبتغيه المشرع من منح اإلدارة صلحية إحالة الموظف على التقاعد هو إبعاد من لم يعد وجوده

محققا للصالح العام(.)2

وبالتالي فإن جهة اإلدارة تتمتع في إحالة الموظف على التقاعد بسلطة تقديرية ال يحدها سوى

المصلحة العامة ,وتطبيقا لذلك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بقولها " :إ ن المشرع قد أناط
اتخاذ قرار اإلحالة إلى التقاعد بمجلس الوزراء تاركا له الحق في استعمال سلطته التقديرية بهذا
الخصوص ,إال أننا ال نرى في إعطاء هذا الحق للمجلس تخويله سلطة تحكمية يقوم من خللها
باتخاذ قرار اإلحالة إلى التقاعد دون رقابة سلطته التقديرية التي يجب أن تكون مقيدة بتحقيق المصلحة

العامة وبنف س الوقت الحفاظ على مصلحة الموظف ,ولهذا فقد استقر قضاء هذه المحكمة وعلى ضوء
ما ارتأته من عدم اإلفراط في منح اإلدارة حقا مطلقا تتحكم من خلله في تصرفاتها تجاه األفراد,
وكذلك في عدم التفريط في حقها بأن تكون لها صلحية اتخاذ الق اررات من أجل النفع العام على أن
تخضع مثل هذه الق اررات التي يتخذها مجلس الوزراء للرقابة القضائية ,ومن خلل محكمة العدل العليا

للتثبت من أن قرار اإلحالة إلى التقاعد الذي يصدره مجلس الوزراء قائم بالفعل على تحقيق المصلحة
العامة والنفع العام ,واالطمئنان إلى أن هذا القرار نابع عن أمر ملح وضروري لتحقيق هدف عام

ومشروع ,وصادر في حدود المشروعية ,وعدم إساءة استعمال السلطة .وبناء على ذلك فإن قرار إحالة
المستدعية على التقاعد لم يكن يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة وفيه تجاوز للسلطة التقديرية التي
أجازها المشرع لمجلس الوزراء وهو بصدد اتخاذ ق ارراته باإلحالة على التقاعد ,ما دام من الثابت عدم
()8

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 4111/851م جلسة 4188/6/41م ,غير منشور .

()4

 -نصت المادة ( )96من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم ( )2لسنة 8991م على أن " :تنتهي خدمة الموظف ألحد األسباب اآلتية :

()4

فهد عبد الكريم أبو العثم ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.215

 -8بلوغ السن القانونية لترك الخدمة -4 .عدم اللياقة الصحية -4 .االستقالة -2 .فقد الوظيفة -5 .اإلحالة إلى المعاش أو الفصل من

الخدمة -6 .الحكم عليه بحكم نهائي من محكمة فلسطينية مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو األمانة -7 .الوفاة ".

 ونصت المادة ( )818من القانون نفسه على أن  " :تنتهي خدمة الموظف بإحالته إلى المعاش في حالتين  -8 :وفقا ألحكام المادتين( 61و )71من هذا القانون -4 .بموافقة من رئيس الدائرة الحكومية بناء على طلب خطي من الموظف شريطة أال يقل عمره عند تقديمه

((2

هذا الطلب عن خمسين سنة وبشرط استيفاء الحد األدنى من السنوات الستحقاق معاش التقاعد".

سيف الدين البلعاوي ,عيب االنحراف بالسلطة في القرار اإلداري وأثره بالنسبة إلى دعوى اإللغاء ,مرجع سابق ,ص.44
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وجود أ ي سبب التخاذ القرار المطعون فيه ,وما دام من الثابت أن المستدعية كانت خلل مدة عملها
تتمتع بكفاءة عالية في تخصصها ,وأنها قامت بواجبات وظيفتها على أكمل وجه منذ تعيينها دون
فتقر للسبب والدوافع الذي يحقق المصلحة
اإلخلل بها .وعليه وحيث إن القرار المطعون فيه يكون م ا
العامة المتوخاة وال يؤدي إلى تحقيق نفع عام ,وانما يضر فقط بمصلحة المستدعية وقد تم اتخاذه دون
مبرر قانوني أو واقعي ,وحيث إ ن مصدر القرار يكون بذلك قد تجاوز سلطته التقديرية مما يجعل ق ارره

هذا معيبا من هذه الناحية وواجب اإللغاء"(.)8

ومن ثم فإنه عندما يحال الموظف على التقاعد لهدف آخر غير المصلحة العامة ,فإن الهدف

المخصص من اإلحالة على التقاعد يكون غير متوفر ,ويكون القرار مخالفا لقاعدة تخصيص

األهداف( ,)4ومشوبا بعيب االنحراف في استعمال السلطة ( ,)4وهذا ما أكدت عليه محكمة العدل العليا
الفلسطينية حيث قررت " :إن إصدار القرار المطعون فيه المتضمن إحالة المستدعي على التقاعد

يفتقر إلى ما يبرر القول بصورة معقولة بوجود غاية قانونية أو هدف يرام به حسن سير المرافق العامة
أو الصالح العا م التي أوجب القانون على اإلدارة توخيها لدى إصدار ق ارراتها اإلدارية ,فالمستدعي كما
تبين آنفا هو موظف مصنف في السنة الخامسة من الدرجة الرابع ة ولم يكمل الخمسين من عمره ,وقد
قضى على إشغاله لهذه الوظيفة ما يقارب الخمسة والعشرين عاما ثبت أنه خللها كان مجدا ومتعاونا

في عمله ,وبعد أسبوع من صدور قرار إحالته على التقاعد وجه له كتاب من المستدعى ضده الثاني

يتضمن تعيينه بوظيفة مساح في المشروع بأجرة شهرية ,اعتبا ار من تاريخ سريان القرار المطعون فيه,
األمر الذي نجد فيه أن هذا القرار مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة ,وانحراف اإلدارة عن الهدف

الذي حدده لها القانون"(.)2

()8

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 4114/82م جلسة 4114/84/86م ,غير منشور.

()4

فهد عبد الكريم أبو العثم ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .215شريف أحمد بعلوشة ,دعوى إلغاء القرار اإلداري ,مرجع سابق,

()4

نواف كنعان ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.444

ص.811

( )2قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 8998/4م جلسة 8994/88/89م ,عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين ,مرجع
سابق.
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المبحث الثالث

االنحراف في استعمال اإلجراءات اإلدارية
قد يحدد القانون في بعض األحيان إجراءات معينة يجب اتباعها للوصول إلى غرض معين,
ولكن قد تلجأ اإلدارة إلى استعمال بعض اإلجراءات مكان التي حددها القانون بقصد الوصول إلى
هدف معين تريد تحقيقه ,يصعب الوصول إليه إذا ما اتبعت اإلدارة تلك اإلجراءات التي حددها
القانون( ,)8فإذا اتبعت اإلدارة هذا المسلك يكون عملها معيبا باالنحراف في استعمال اإلجراء(.)4
وللتعرف على االنحراف في استعمال اإلجراءات ,سنقوم بتحديد ماهية االنحراف باإلجراء ,ثم
نبين حاالت االنحراف في استعمال اإلجراءات اإلدارية ,وذلك من خلل تقسيم هذا المبحث إلى
مطلبين ,على النحو اآلتي :
المطلب األول  :ماهية االنحراف باإلجراء .
المطلب الثاني  :حاالت االنحراف في استعمال اإلجراءات اإلدارية .

المطلب األول

ماهية االنحراف باإلجراء
يتحقق االنحراف باإلجراء في حالة استخدام اإلدارة إلجراءات إدارية ال يجوز لها استعمالها
من أجل تحقيق الهدف الذي تسعى إليه ,وي عد االنحراف باإلجراء أحد صور االنحراف في استعمال
السلطة ,ولكنه يحدث في ميدان اإلجراءات اإلدارية ,عندما تلجأ اإلدارة إلى استعمال إجراء إداري
معين تراه أيسر من اإلجراء المحدد لها قانونا إلنجاز هدف معين(.)4
ولتحديد ماهية االنحراف باإلجراء سنبين مفهوم االنحراف باإلجراء وطبيعته القانونية ,األمر
الذي يستوجب تقسيم هذا المطلب إلى فرعين ,على النحو اآلتي :
الفرع األول  :مفهوم االنحراف باإلجراء .
الفرع الثاني  :الطبيعة القانونية لالنحراف باإلجراء .

()8

إعاد علي حمود القيسي ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .444نبيلة عبد الحليم كامل ,الدعاوي اإلدارية ,مرجع سابق ,ص.479

()4

عبد الغني بسيوني عبد اهلل ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.674

()4

محمد عبد العال السناري ,مبدأ المشروعية والرقابة على أعمال اإلدارة ,مرجع سابق ,ص.471
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الفرع األول

مفهوم االنحراف باإلجراء
يقصد باالنحراف با إلجراء لجوء اإلدارة إلى استعمال بعض اإلجراءات اإلدارية مكان إجراءات

أخرى ملزمة باتخاذها ,وذلك للوصول إلى الغرض الذي تريد تحقيقه(.)8

وقد عبر جانب من الفقه عن هذا النوع من االنحراف تحت عنوان " غرض عام منوط برجل
اإلدارة تحقيقه ولكن بوسائل محددة" واعتبره حالة من حاالت االنحراف عن قاعدة تخصيص األهداف,
ووفقا لهذا الجانب فإن االنحراف باإلجراء يتمثل في استعمال رجل اإلدارة في سبيل تحقيق هدف عام

منوط به تحقيقه وسيلة غير المقررة قانونا(.)4

ومن ثم فإن فكرة االنحراف باإلجراء تتمثل في استخدام اإلدارة إجراء إداريا لتحقيق هدف ال

يمكن تحقيقه إال باستخدام إجراء إداري آخر( ,)4وعلى ذلك فإنه يشترط لتحقيق االنحراف باإلجراءات
من قبل اإلدارة توفر عدة شروط وهي :
 أن يكون هناك إجراءان إداريان ,وذلك شرط منطقي طالما أن االنحراف باإلجراء هو استخدام إجراءبدال من اآلخر(.)2

 أن يترتب على هذين اإلجراءين اآلثار القانونية نفسها ,أو على األقل آثار قانونية متقاربة(.)5 -أن تكون شكليات اإلجراء الذي استخدمته اإلدارة بدال من اإلجراء القانوني السليم أقل تعقيدا.

لذلك فقد تستخدم اإلدارة إجراء إداريا غير اإلجراء القانوني السليم لتبتعد عن الشكليات

القانونية المعقدة ,أو بهدف كسب الوقت ,أو التحايل على قواعد االختصاص( ,)6وقد تهدف اإلدارة من
ذلك الهروب من رقابة القضاء أو إلغاء بعض ضمانات األفراد(.)7

()8

انظر في ذلك  :عمر عبد الرحمن البوريني ,عيب االنحراف بالسلطة ,مرجع سابق ,ص .247صلح أحمد جودة ,العيوب الشكلية
والموضوعية للق اررات اإلدارية ,مرجع سابق ,ص .879محمود عاطف البنا ,الوسيط في القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .217يعقوب
يوسف الحمادي ,القضاء ومراقبة السلطة التقديرية لإلدارة ,مرجع سابق ,ص.445

()4

سليمان محمد الطماوي ,نظرية التعسف في استعمال السلطة ,مرجع سابق ,ص.422

()2

مصطفى عبد العزيز الطراونة ,القرائن القضائية إلثبات عدم مشروعية القرار المطعون به ,دراسة مقارنة ,الطبعة األولى ,دار الثقافة للنشر

()5

عمر عبد الرحمن البوريني ,عيب االنحراف بالسلطة ,مرجع سابق ,ص.249

()7

أمزيان كريمة ,دور القاضي اإلداري في الرقابة على القرار المنحرف عن هدفه المخصص ,مرجع سابق ,ص .22محمد العبادي ,قضاء

()4

()6

علي خطار شطناوي ,موسوعة القضاء اإلداري ,الجزء الثاني ,مرجع سابق ,ص.122
والتوزيع ,عمان4188 ,م ,ص.71

علي خطار شطناوي ,موسوعة القضاء اإلداري ,الجزء الثاني ,مرجع سابق ,ص.125
اإللغاء ,مرجع سابق ,ص.444
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وتبدو أهمية االنحراف باإلجراء في أنه يكشف بسهولة وبوضوح عن عيب االنحراف بالسلطة
دون الحاجة إلى البحث عن مقاصد متخذ القرار وغاياته ,حيث إن االنحراف باإلجراء يشكل الدليل
الموضوعي على االنحراف بالسلطة(.)8

كما أنه ينطوي على إخلل مزدوج بالقانون بمعناه الواسع ,فمن ناحية يتضمن إخلال بالنص

الذي أنشأ اإلجراء الذي استعملته اإلدارة ,ومن ناحية أخرى إخلال بالنص الذي يقرر اإلجراء واجب

االتباع( ,)4لذلك يعتبر االنحراف باإلجراء بمثابة تطبي ق للقانون على خلف إرادة المشرع ,إضافة إلى
أنه غالبا ما يكون مصحوبا باالستناد إلى أسباب غير حقيقة(.)4

الفرع الثاني

الطبيعة القانونية لالنحراف باإلجراء
انقسم الفقه بشأن الطبيعة القانوني ة للنحراف باإلجراء إلى اتجاهين  :األول أعتبر االنحراف

باإلجراء عيبا مستقل عن عيب االنحراف في استعمال السلطة ,والثاني ذهب إلى اعتبار االنحراف
باإلجراء أحد صور عيب االنحراف في استعمال السلطة ,وتوضيح ذلك على النحو اآلتي :
االتجاه األول ــــ االنحراف باإلجراء عيب مستقل عن عيب االنحراف في استعمال السلطة :
ذهب هذا االتجاه إلى أن عيب االنحراف باإلجراء يتعلق أساسا بمخالفة نطاق تطبيق القاعدة
اإلجرائية ,فكل قاعدة قانونية حدد لها مجال تطبق فيه ,فإذا طبقت خارج هذا النطاق الذي رسم لها عد
هذا التطبيق مخالفا لمبدأ المشروعية ,ولذلك فإن االنحراف باإلجراء يعد من عيوب عدم المشروعية
التي تتعلق بالصحة الخارجية للقرار اإلداري ,وهذا العيب مستقل عن صور االنحراف بالسلطة ويعد
أحد مظاهر العيوب اإلجرائية التي تنطوي تحت عيب اإلجراء وليس مستقل عنه ,ولما كانت
اإلجراءات واألشكال تتعلق أساسا بالصحة الخارجية للقرار اإلداري ,ونظ ار للطابع الشكلي لهذا الركن,
فل يتصور وقوع انحراف اإلجراءات أو الشكل ألن االنحراف ال يكون إال في الشق الموضوعي من
القرار الذي هو محل للتقدير ,واالنحراف بالسلطة ليس إال العنصر النفسي الدال على عيب االنحراف
باإلجراءات ,لذلك فإنه في الغالب ما يكون عيب االنحراف بالسلطة وعيب االنحراف باإلجراء
متلزمين بحيث يكون القرار معيبا بهذين العيبين ,واالنحراف باإلجراء يكون في الغالب كاشفا عن
االنحراف بالسلطة ,غير أن هذا التلزم ليس حتميا ,وذلك في الحاالت التي يكون فيها هدف اإلدارة
()8

عمر عبد الرحمن البوريني ,عيب االنحراف بالسلطة ,مرجع سابق ,ص.247

()4

عبد العزيز عبد المنعم خليفة ,االنحراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري ,مرجع سابق ,ص.441

()4

خالد سيد حماد ,حدود الرقابة القضائية على سلطة اإلدارة التقديرية ,مرجع سابق ,ص.577
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مشروعا ,ولهذا يرى هذا االتجاه أن عيب االنحراف باإلجراء يعد من العيوب التي تتعلق بشرعية
اإلجراءات في القرار اإلداري ,وأن وجود هذا العيب يكفي للحكم بإلغاء القرار اإلداري ,وأنه مستقل عن
عيب االنحراف بالسلطة(.)8
االتجاه الثاني ــــ االنحراف باإلجراء يعد أحد صور عيب االنحراف في استعمال السلطة :
يرى أنصار هذا االتجاه أن االنحراف باإلجراء يتعلق بالمشروعية الموضوعية للقرار اإلداري,
ففكرة اإلجراء بمعنى الوسيلة القانونية فكرة موضوعية وليست شكلية خصوصا أن المشرع هو الذي
يتولى تنظيم اإلجراءات ,واذا ترتب على االنحراف باإلجراء في بعض األحيان مخالفة أو إغفال بعض
الشكليات فإن ذلك يمثل أم ار قانونيا ,بل إن االنحراف باإلجراء قد يرتكب من أجل تفادي هذه
الشكليات ,ومن هنا فإن االنحراف باإلجراء يمثل وجها من أوجه عدم المشروعية الموضوعية(.)4
فإذا كان األصل هو حرية رجل اإلدارة في اختيار الوسيلة أو اإلجراء الذي يكون أكثر تحقيقا
للصالح العام فإن استخدام اإلدارة إلجراء ال تتوافر شروط تطبيقه ليس إال ضربا من ضروب االنحراف

بالسلطة( ,)4ألن البحث ال يدور حول صحة اإلجراء من عدمه ,وانما يتعلق بمدى تناسب اإلجراء
بالنسبة للغاية التي تريدها اإلدارة(.)2

وقد ذهب هذا االتجاه – بحق -إلى أن االنحراف باإلجراءات هو أحد صور االنحراف
بالسل طة ولكنه يحدث في مجال اإلجراءات اإلدارية عندما تلجأ اإلدارة إلى استعمال إجراء معين ,تراه
أيسر من اإلجراء المحدد لها قانونا النجاز هدف معين(.)5

وبناء على ما سبق ,فإن االنحراف في استخدام اإلجراءات اإلدارية يعد الصورة الثالثة من
صور االنحراف في استعمال السلطة ,بل إنه القيد الوحيد على صلحية القضاء اإلداري بإحلل
األساس القانوني السليم محل األساس غير المشروع(.)6

()8

الديداموني مصطفى أحمد ,اإلجراءات واإلشكال في القرار اإلداري ,مرجع سابق ,ص.412-414

()4

عمر عبد الرحمن البوريني ,عيب االنحراف بالسلطة ,مرجع سابق ,ص.241

()4

خالد سيد حماد ,حدود الرقابة القضائية على سلطة اإلدارة التقديرية ,مرجع سابق ,ص.571

()2

أمزيان كريمة ,دور القاضي اإلداري في الرقابة على القرار المنحرف عن هدفه المخصص ,مرجع سابق ,ص.27

( )5عبد الغني بسيوني عبد اهلل ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .674يعقوب يوسف الحمادي ,القضاء ومراقبة السلطة التقديرية لإلدارة,
()6

مرجع سابق ,ص.445

علي خطار شطناوي ,موسوعة القضاء اإلداري ,الجزء الثاني ,مرجع سابق ,ص.126
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المطلب الثاني

حاالت االنحراف في استعمال اإلجراءات اإلدارية
يظهر االنحراف باإلجراء بوجوه مختلفة ,حيث تعددت تطبيقاته العملية ,وباالطلع على
اجتهاد محكمة العدل العليا الفلسطينية في هذا الشأن ,نجد أنه من أهم المجاالت التي يظهر فيها
االنحراف باإلجراءات حالة استعمال اإلدارة لسلطتها في مجال تأديب الموظفين ,كما يظهر هذا العيب
في ح الة استعمال اإلدارة إلجراءات الضبط القضائي لتحقيق أهداف الضبط اإلداري .
واستنادا على ذلك سنتناول حاالت االنحراف في استعمال اإلجراءات اإلدارية من خلل تقسيم

هذا المطلب إلى فرعين ,وذلك على النحو اآلتي :

الفرع األول  :االنحراف في استعمال سلطة تأديب الموظفين .
الفرع الثاني  :استعمال إجراءات الضبط القضائي لتحقيق أهداف الضبط اإلداري .

الفرع األول

االنحراف في استعمال سلطة تأديب الموظفين
لإلدارة الحق في تأديب الموظفين من مختلف الدرجات إذا أقتضى الصالح العام ذلك ,ولكن
لسلمة التأديب يجب أن يستوفي إجراءاته وأركانه المقررة( ,)8لذا فمن األهمية بمكان أن نعرض مفهوم
التأديب في الوظيفة العامة ,ثم نعرض تطبيقات القضاء بشأن االنحراف في استعمال سلطة تأديب
الموظفين ,وذلك على النحو اآلتي :
أوالا ــــ مفهوم التأديب في الوظيفة العامة :
يقصد بالتأديب مجازاة الموظف ببعض العقوبات عن األخطاء التي يرتكبها أثناء تأدية وظيفته
والتي تؤثر على حسن تأديتها( ,)4ويتميز التأديب في مجال الوظيفة العامة بطابع السلطة ,الذي يعتبر
قوام التأديب وجوهره ,فالتأديب هو مظهر من مظاهر السلطة اإلدارية التي تفرضها طبيعة التنظيم
اإلداري ,بل إنه نابع منها ويتفرع عنها(.)4

()8

سليمان محمد الطماوي ,القضاء اإلداري ,قضاء اإللغاء ,مرجع سابق ,ص.756

()4

محمد ماجد ياقوت ,شرح اإلجراءات التأديبية في الوظيفة العامة والمهن الحرة النقابية والعمل الخاص ,منشأة المعارف باإلسكندرية,

)(4

عبد الحميد الشواربي ,تأديب العاملين في قانون شركات قطاع األعمال ,منشأة المعارف للنشر ,اإلسكندرية8995 ,م ,ص.82

4112م ,ص.46
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وفي سبيل تمكين اإلدارة من أداء واجبها في الحفاظ على العمل اإلداري قد كفل لها المشرع
حق تأديب موظفيها بتوقيع ما يناسب مخالفتهم من عقوبات تأديبية منصوص عليها قانونا( ,)8ذلك أن
التأديب هو الضمانة الفعالة الحترام الموظف لواجبات وظيفته( ,)4واال كان معرضا للجزاء ,ونظ ار
لخطورة التأديب فقد أحاطه المشرع بضمانات تحمي الموظف من تعسف اإلدارة ,ومن إساءة استعمال
السلطة ,بهدف إقامة توازن بين مقتضيات الضمان وبين فاعلية اإلدارة(.)4

((8

 حدد المشرع الفلسطيني العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف في الخدمة المدنية ,وذلك بنص المادة ( )61من قانونالخدمة المدنية رقم ( )2لسنة 8991م التي جاء فيها " :إذا ثبت ارتكاب الموظف مخالفة للقوانين واألنظمة والتعليمات والق اررات المعمول

بها في الخدمة المدنية أو في تطبيقها فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية  -8 :التنبيه أو لفت النظر -4 .اإلنذار -4 .الخصم من
الراتب بما ال يزيد عن راتب خمس عشر يوما -2 .الحرمان من العلوة الدورية أو تأجيلها مدة ال تزيد عن ستة أشهر -5 .الحرمان من
الترقية حسب أحكام هذا القانون -6 .الوقف عن العمل مدة ال تتجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الراتب -7 .تخفيض الدرجة-1 .

اإلنذار بالفصل -9 .اإلحالة إلى المعاش -81 .الفصل من الخدمة".

 كما جاءت المادة ( )71من القانون نفسه بالنص على أن  " :ال توقع على موظفي الفئة الثانية إال إحدى العقوبات التالية  -8 :اللوم-4 .اإلحالة إلى المعاش -4 .الفصل من الخدمة".

 وكذلك نصت المادة ( )96من قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم ( )1لسنة 4115م على العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعهاعلى ضباط قوى األمن وذلك بقولها " :العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضابط العامل هي  -8 :إنهاء الندب -4 .الترك في
الرتبة بما ال يزيد عن سنتين -4 .الحرمان من العلوة الدورية أو علوة القيادة -2 .اإلحالة إلى االستيداع -5 .االستغناء عن الخدمة.
وتختص لجنة الضباط بتوقيع أي من هذه العقوبات على أن يصدق الوزير المختص عليها إال في حالة االستغناء عن الخدمة فيلزم

()4
((4

الحصول على تصديق الرئيس".

وليد عبد الرحمن مزهر ,الوظيفة العامة في القانون الفلسطيني ,مرجع سابق ,ص.861

محمد عمر يونس النجار ,فاعلية القرار التأديبي ومبدأ الضمان في فلسطين ,مرجع سابق ,ص .42عبد الحميد الشواربي ,تأديب العاملين
في قانون شركات قطاع األعمال ,مرجع سابق ,ص.88

 ولقد حدد المشرع الفلسطيني ضمانات تأديب الموظفين وذلك بنص المادة ( )69من قانون الخدمة المدنية رقم ( )2لسنة 8991م والتينصت على أن  -8" :تكون اإلحالة للتحقيق على مخالفة تأديبية ممن يملك سلطة توقيع العقوبة على الموظف -4 .فيما عدا عقوبة التنبيه
أو لفت النظر ال يجوز توقيع عقوبة على الموظف إال بعد إحالته إلى لجنة للتحقيق معه وسماع أقواله ,ويتم إثبات ذلك بالتسجيل في
محضر خاص ,ويكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا -4 .ال يجوز توقيع أكثر من عقوبة على نفس المخالفة".

 وبنص المادة ( )78من القانون نفسه التي نصت على أن " :أ -تكون إحالة موظف الفئة األولى للتحقيق على المخالفات التأديبية بقرارمن مجلس الوزراء بناء على طلب من رئيس الدائرة الحكومية التابعين لها .ب -تتولى التحقيق لجنة يشكلها مجلس الوزراء من موظفين ال

تقل درجاتهم عن درجة الموظف المحال للتحقيق .ج -ترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء التخاذ القرار المناسب بشأنها وفقا ألحكام
هذا القانون".

 وقد نصت المادة ( )19من اللئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم ( )2لسنة 8991م وتعديلته على اإلجراءات التي يجب علىلجنة التحقيق القيام بها بشأن التحقيق مع الموظف المحال إليها.

 كما نصت المادة ( )44من قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم ( )1لسنة 4115م على اإلجراءات التي يجب على لجنةالضب اط القيام بها في حالة االستغناء عن خدمات الضابط أو إحالته إلى االستيداع تأديبيا.
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فالتأديب ليس الهدف منه العقاب في حد ذاته ,بل ضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد,

على نحو يمكنها من الوفاء بالتزاماتها( ,)8وهو بذلك يختلف عن العقوبة الجزائية التي تهدف إلى
عقاب شخص على ارتكاب عمل جرمي في حق المجتمع(.)4

وعليه فإن الهدف من توقيع الجزاء التأديبي يجب أن يكون دائما لتحقيق الصالح العام المتمثل

في ضمان سلمة أداء الجهاز اإلداري ,ورفع كفاءته ,لضمان سير وانتظام المرافق العامة ,ولكن حق
اإلدارة في توقيع الجزاء على موظفيها ليس حقا مطلقا بل يتعين عليها أن تتبع اإلجراءات المقررة

للتأديب( ,)4أما إذا كان هدف اإلدارة م ن وراء السلطة الممنوحة لها ,االلتفاف على اإلجراءات التأديبية
التي هي الضمان األكيد لصدور ق ارر سليم بحق الموظف إن ارتكب إحدى المخالفات التي تستوجب

مؤاخذته تأديبيا يكون قرارها غير سليم النحرافها في استعمال اإلجراءات اإلدارية(.)2
ثاني ا ــــ تطبيقات القضاء بشأن االنحراف في استعمال سلطة تأديب الموظفين :

لقد حظي االنحراف في استعمال السلطة بشكل عام ,واالنحراف في استعمال اإلجراءات
اإلدارية بشكل خاص ,باهتمام قضاء محكمة العدل العليا الفلسطينية عند ممارسة رقابتها على
مشروعية الق اررات اإلدارية الخاصة بتأديب الموظفين ,وذلك لخطورة هذا االنحراف على حسن سير

العمل اإلداري من جهة ,ولضمان حماية حقوق الموظف من جهة أخرى ,حيث أكدت محكمة العدل
العليا الفلسطينية على حق اإلدارة في استعمال سلطتها في تأديب موظفيها ,ولكن بشرط اتباع
اإلجراءات المقررة قانونا للتأديب ,واال كان قرارها مشوبا بعيب االنحراف في استعمال السلطة
ومستوجبا اإللغاء.
وتطبيقا لذلك قضت المحكمة بأنه " :وحيث إن المشرع وفي سبيل تمكين اإلدارة من أداء
واجبها في الحفاظ على انضباط العمل اإلداري قد كفل لها حق تأديب موظفيها بتوقيع ما يناسب
مخالفتهم من جزاءات تأديبية منصوص عليها لمنعهم من معاودة اقترافها ,ودفعهم إلى الحرص على
()8
()4

محمد ماجد ياقوت ,اإلجراءات والضمانات في تأديب ضباط الشرطة ,الطبعة الثانية ,منشأة المعارف للنشر ,اإلسكندرية8996 ,م ,ص.7

قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل أن " :المخالفة المسلكية التي يترتب عليها المساءلة التأديبية تختلف عن الجريمة الجنائية
ألن العقوبة التأديبية هدفها حسن سير مرفق اإلدارة ,أما العقوبة الجزائية فهي عقاب شخص على ارتكاب عمل جرمي في حق المجتمع
وعليه فإن الجريمة التأديبية ال تطابق الجريمة الجزائية وكل لها نطاقها ,ويترتب على ذلك أن إجراءات التأديب ال تتوقف إذا ما أحيل

الموظف إلى النيابة العامة ,واإلدارة غير ملزمة بانتظار نتائج المحاكمة الجزائية التي قد تمتد لسنين ,وان ما استقر عليه الفقه والقضاء

اإلداريين أن الحكم بالبراءة من االتهام ا لجنائي ال ينفي قيام سبب الجزاء التأديبي ألن علقة الموظف بإدارته يجب أن تقوم على الثقة
والنزاهة وال يجوز أن يتطرق لها الشك في حين أن المساءلة الجزائية يجب أن تقوم على اليقين" ,قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية

()4

()2

برام اهلل رقم 4188/864م جلسة 4184/5/7م ,غير منشور.

عبد العزيز عبد المنعم خليفة ,االنحراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري ,مرجع سابق ,ص .454أمزيان كريمة ,دور القاضي
اإلداري في الرقابة على القرار المنحرف عن هدفه المخصص ,مرجع سابق ,ص.45

محمد جمال الذنيبات ,اختصاص محكمة العدل العليا األردنية في الرقابة على ق اررات النقل ,مرجع سابق ,ص.456
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عدم اإلخلل بواجباتهم الوظيفية وحتى يعتبر غيرهم من الموظفين الذين تسول لهم أنفسهم ارتكاب
المخالفات ,إال أن هذا الحق ليس طليقا من كل قيد ,بل هو مشروط بعدة شروط منها أنه يتعين عليها
لتوقيع الجزاء أن تتبع اإلجراءات المقررة قانونا للتأديب ,حتى تمكن الموظف من الدفاع عن نفسه ,فإن
هي خالفت هذا الشرط أو غيره كان قرارها مشوبا باالنحراف باستعمال السلطة .وحيث إنه متى كان ما
تقدم وكان المستدعى ضده لم يسلك الطريق القانوني في إصدار ق ارره المطعون فيه وذلك لتخلفه عن
إجراء التحقيق اإلداري مع المستدعين وعدم سؤالهما ومواجهتهما بما هو منسوب إليها ليتمكنا من
الدفاع عن نفسيهما أو إتاحة الفرصة لهما لمناقشة شهود اإلثبات إن وجدوا واالستماع إلى شهود
النفي ,إلى غير ذلك من مقتضيات الدفاع التي أوجبت اتباعها الفقرة الرابعة م ن المادة ( )65من
الئحة شؤون الموظفين ,مما يجعل قرارها وقد صدر دون اتباع اإلجراءات فاقدا لسبب وجوده ومبرر
إصداره ,مشوبا بمخالفة القانون واالنحراف في استعمال السلطة يتعين معه إلغاء كافة اآلثار التي
ترتبت عليه أو نشأت عنه"(.)8
وفي حكم آ خر ذهبت محكمة العدل العليا الفلسطينية إلى إلغاء قرار اإلدارة المطعون فيه
وذلك لعجزها عن تقديم ما يثبت صحة اإلجراءات التي تم اتباعها بشأن تأديب الموظف المستدعي,
وفي ذلك قضت المحكمة بأنه " :وحيث إ ن السلطة التقديرية التي منحها المشرع لإلدارة ليست امتيازا
خاصا لتلك اإلدارة أو الجهة وانما هي ضرورة استلزمها حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة عند
تطبيق القانون على المواطنين ,وهي على هذا األساس ليست سلطة مطلقة ,وانما مقيدة ومحدودة,
فهي مقيدة بالصالح العام ومحدودة بحسن استعمال تلك السلطة في الحدود التي يستلزمها ذلك الصالح
العام وتقتضيها العدالة مما يلزم معه سلمة الق اررات اإلدارية أن يكون هدفها هو المصلحة العامة,
وعدم تجاوز حدودها أو إساءة استعمالها ,ومخالفتها لصحيح القانون وأحكامه واإلجراءات الواجب
اتباعها .وحيث إن النيابة العامة ممثلة المستدعى ضدهما قد عجزت عن تقديم ما يثبت صحة
اإلجراءات التي اتبعتها إدارة شؤون الموظفين قبل توقيع العقوبة على المستدعي وعدم تقديمها ملف
التحقيق لتط لع عليه هذه المحكمة لمعرفة حقيقة ما تم من إجراءات بهذا الشأن ومدى مطابقتها ألحكام
قانون الموظفين مما كان له أثره في عدم اطمئنان وجدان هذه المحكمة وتكوين قناعة كافية وثابتة عن
مدى صحة القرار موضوع الطعن مما يتعين معه إجابة المستدعي لطلباته والغاء هذا القرار"(.)4

()8
()4

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغرة رقم 4112/828م جلسة 4115/7/82م ,غير منشور.

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 8997/84م جلسة 8991/4/86م ,مشار إليه سابقا.

11

الفرع الثاني

استعمال إجراءات الضبط القضائي لتحقيق أهداف الضبط اإلداري
قد تلجا اإلدارة في بعض األحيان إلى استعمال إجراءات الضبط القضائي لتحقيق أحد أهداف

الضبط اإلداري المتصلة بالنظام العام ,األمر الذي يتطلب منا أن نعرض مفهوم الضبط القضائي ,ثم
نعرض تطبيقات القضاء بشأن استعمال إجراءات الضبط القضائي لتحقيق أهداف الضبط اإلداري,
وتفصيل ذلك على النحو اآلتي :
أوالا ــــ مفهوم الضبط القضائي :
الضبط القضا ئي هو قيام السلطة المختصة باتخاذ اإلجراءات اللزمة للتحقيق واكتشاف

الجرائم بعد وقوعها وتعقب مرتكبيها والقبض عليهم وجمع األدلة ضدهم(.)8

وقد حدد المشرع الفلسطيني الجهة المختصة بمهام الضبط القضائي وهي ممثلة في أعضاء

النيابة العامة( ,)4والفئات الممنوحة صفة الضبط القضائي ,والتي تكون تابعة للنيابة العامة فيما يتعلق
بأعمال وظائفها( ,)4كما حدد المشرع المهام التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي( ,)2وهي تبدأ منذ
وقوع الجريمة وتنحصر في إجراء جمع االستدالالت عن الجريمة ثم تقديمها إلى النيابة العامة أو

المحكمة المختصة(.)5
()8

حسام مرسي ,سلطة اإلدارة في مجال الضبط اإلداري ,مرجع سابق ,ص .849جود عصام األتيرة ,نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة في

()4

نصت المادة ( )89من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( )4لسنة 4118م على أن  -8" :يتولى أعضاء النيابة العامة مهام

التشريع الفلسطيني ,مرجع سابق ,ص.44

الضبط القضائي واإلشراف على مأموري الضبط كل في دائرة اختصاصه -4 .يتولى مأمورو الضبط القضائي البحث واالستقصاء عن

()4

الجرائم ومرتكبيها وجمع االستدالالت التي تلزم للتحقيق في الدعوى".

 نصت المادة ( )48من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( )4لسنة 4118م على أن " :يكون من مأموري الضبط القضائي: -8مدير الشرطة ونوابه ومساعدوه ومديرو شرطة المحافظات واإلدارات العامة -4 .ضباط وضباط صف الشرطة كل في دائرة

اختصاصه -4 .رؤساء المراكب البحرية والجوية -2 .الموظفون الذين خولوا صلحيات الضبط القضائي بموجب القانون".

 ونصت المادة ( )69من قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم ( )8لسنة 4114م على أن " :أعضاء (مأمورو) الضبط القضائي()2

يكونون فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة".

 نصت المادة ( )44من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( )4لسنة 4118م على أن " :وفقا ألحكام القانون على مأموريالضبط القضائي القيام بما يلي  -8 :قبول البلغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وعرضها دون تأخير على النيابة العامة.

 -4إجراء الكشف والمعاينة والحصول على اإليضاحات اللزمة لتسهيل التحقيق واالستعانة بالخبراء المختصين والشهود دون حلف يمين.
 -4اتخاذ جميع الوسائل اللزمة للمحافظة على أدلة الجريمة -2 .إثبات جميع اإلجراءات التي يقومون بها في محاضر رسمية بعد
توقيعها منهم ومن المعنيين بها".

 ونصت المادة ( )44من القانون نفسه على أن " :مع عدم اإلخلل بأحكام المواد ( )81 ,87 ,86من هذا القانون يحيل مأمورو الضبطالقضائي ذوو االختصاص الخاص المحاضر والمضبوطات المتعلقة بالمخالفات التي يختصون بها إلى المحكمة المختصة ويتابعونها

()5

أمامها".

عبد العليم عبد الحميد مشرف ,دور سلطات الضبط اإلداري في تحقيق النظام العام وأثره على الحريات العامة ,دار النهضة العربية,
القاهرة8991 ,م ,ص.21
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وبهذا يختلف الضبط القضائي عن الضبط اإلداري ,حيث إن األول نشاط علجي الحق على
ارتكاب الجرائم يهدف إلى التحري عنها وجمع األدلة اللزمة للتحقيق وكذلك تعقب مرتكبيها وتقديمهم
للمحاكمة وانزال العقاب بهم ,في حين أن الضبط اإلداري نشاط وقائي يتمثل في اتخاذ التدابير الكفيلة
لمنع اإلخلل بالنظام العام(.)8
غير أن اختلف نوعي الضبط ال يمنع من وجود علقات متبادلة بينهما أهمها أن الضبط
القضائي يساعد على صيانة النظام العام وذلك بالردع الذي تحدثه العقوبة في النفوس ,كما أن للضبط
اإلداري آثاره في التقليل من وقوع الجرائم التي يتعقبها الضبط القضائي( ,)4كما يمكن أن تجتمع وظيفتا
الضبط في شخص واحد وهو ما يعرف باالزدواج الوظيفي( ,)4حيث تتمتع بعض الفئات من مأموري
الضبط اإلداري بسلطة ضبط قضائي( ,)2ويترتب على االختلف بين الضبط اإلداري والضبط
القضائي ,أن أعمال الضبط اإلداري تعتبر أعماال إدارية تخضع لرقابة القضاء اإلداري ,أما بالنسبة
ألعمال الضبط القضائي فإنها أعمال قضائية ,وتدخل المنازعات المتعلقة بها في اختصاص القضاء
العادي(.)5
ثانيا ــــ تطبيقات القضاء بشأن استعمال إجراءات الضبط القضائي لتحقيق أهداف الضبط اإلداري :
غالبا ما يرتكب هذا النوع من االنحراف فئة المحافظين( ,)6بما يملكون من صلحيات هدفها
حفظ النظام العام أو إعادته إلى نصابه ولكن باستخدام إجراء ضبطي غير الذي يجب اتباعه لتحقيق
ذلك الهدف(.)7

)(8

ساهر إبراهيم الوليد ,شرح قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني ,الجزء األول ,الطبعة األولى4184 ,م ,ص .465بشر صلح العاوور,
سلطات الضبط اإلداري في الظروف االستثنائية في التشريع الفلسطيني ,مرجع سابق ,ص.41

( )4عاشور سليمان شوايل ,مسؤولية الدولة عن أعمال الضبط اإلداري في القانون الليبي والمقارن جنائيا واداريا ,الطبعة األولى ,دار النهضة
()4
()2

العربية ,القاهرة4114 ,م ,ص.97

عبد العليم عبد الحميد مشرف ,دور سلطات الضبط اإلداري في تحقيق النظام العام وأثره على الحريات العامة ,مرجع سابق ,ص.28
راجع المادة ( )48من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( )4لسنة 4118م.

( )5عادل السعيد محمد أبو الخير ,البوليس اإلداري ,مرجع سابق ,ص .888عبد العليم عبد الحميد مشرف ,دور سلطات الضبط اإلداري في
تحقيق النظام العام وأثره على الحريات العامة ,مرجع سابق ,ص .24بشر صلح العاوور ,سلطات الضبط اإلداري في التشريع

الفلسطيني ,مرجع سابق ,ص.44

()6

عاشور سليمان شوايل ,مسؤولية الدولة عن أعمال الضبط اإلداري في القانون الليبي المقارن ,مرجع سابق ,ص .682طارق فتح اهلل

()7

عصام الدبس ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.478

خضر ,دعوى اإللغاء ,مرجع سابق ,ص .484ماجد راغب الحلو ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.499

14

وقد منح المشرع الفلسطيني المحافظ صلحيات واسعة ,يقوم من خللها بوظيفة الضابطة
اإلدارية والى جانبها وظيفة الضابطة القضائية( ,)8وبالتالي فإذا استعمل المحافظ سلطاته في غير ما
أعدت له ,فإن ذلك يجعل ما يصدر عنه من ق اررات خارج نطاق المشروعية.
وبالرجوع إلى تطبيقات محكمة العدل العليا الفلسطينية بهذا الشأن ,نجد أنها اعتبرت ق اررات
المحافظ الصادرة بإخلء العقار المتنازع عليه بين األفراد مشوبة بعيب االنحراف في استعمال السلطة,
وقررت إلغاءها وذلك الستعماله لسلطاته في إخلء العقار بدال من اللجوء إلى المحكمة المختصة
بذلك ,وبهذا الخصوص قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بأنه " :ال يجوز ألي جهة إدارية أن
تتدخل ل تجعل من نفسها محكمة تبث في النزاعات الحقوقية بين اإلفراد واال فإن فعلها ذلك يشكل تعديا
على اختصاصات الجهاز القضائي الذي يملك وحده هذه الصلحية ,وعليه فإن قرار المحافظ بإخلء
المستدعي من العقار المأجور ,والذي تبث وجود نزاع حقوقي حوله بين المستدعي ومؤجر العقار الذي
أقام دعوى حقوقية لم تنته بعد بحكم قضائي لمنع معارضة المستدعي بالعقار موضوع الدعوى ,يجعل
قرار المحافظ بإخلء المستدعي من العقار صاد ار عن جهة ال تملك حق إصداره ومشوبا بعيب إساءة
استعمال السلطة مما يتوجب إلغاؤه"(.)4
وفي حكم آخر لها تقول المحكمة " :إن ما نراه بخصوص اإلجراء الذي اتبعه مدير أملك
الحكومة إزاء العقار المشار إليه أنه جاء متفقا وأحكام القانون التي يجب مراعاتها لدى رفع الحراسة
عن أملك الحكومة والمتروكة ,ونحن نثمن له ذلك إال أن الخطوة الثانية التي كان من الواجب اتباعها
بعد ذلك من قبل من حرر العقار لمصلحته ,أن يطلب من المستدعي تسليمه العقار بسبب رفع
الحراسة عنه ,فإذا ما قوبل طلبه هذا بالرفض كان عليه أن يلجأ إلى المحكمة المختصة التي تملك
وحدها الصلحية في طلب تسليم العقار ,وذلك عن طريق دعوى قضائية تقام أمامها بهذا الخصوص,
()8

 نصت المادة ( )4من المرسوم الرئاسي رقم ( )44لسنة 4114م بشأن اختصاصات المحافظين على أن " :المحافظ هو ممثل رئيسالسلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس اإلدارة العامة وأعلى سلطة في محافظته ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للسلطة وعلى مرافق

الخدمات واإلنتاج في نطاق محافظته".

 ونصت المادة ( )5من المرسوم نفسه على أن " :يتولى المحافظ ممارسة االختصاصات والصلحيات التالية  -8 :الحفاظ على األمنالعام واألخلق والنظام واآلداب العامة والصحة العامة وحماية الحريات العامة وحقوق المواطنين -4 .حماية األملك العامة والخاصة

وتحقيق األمن في محافظته يعاونه في ذلك قادة الشرطة واأل من العام في المحافظة وأن يكون هناك اجتماعات دورية ودائمة بينهم-4 .
العمل على الرقي االقتصادي والعمراني واالجتماعي في المحافظة وتحقيق المساواة والعدالة وضمان سيادة القانون -2 .اتخاذ كافة التدابير

واإلجراءات اللزمة لمواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث ذات األهمية".

 كما نصت المادة ( )7من ذات المرسوم على أن " :وفقا ألحكام القانون يقوم المحافظ بوظيفة الضابطة القضائية فيما يتعلق بالجرم()4

المشهود وابلغ النيابة العامة عن الجرائم غير المشهودة التي يطلع عليها".

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 8991/58م جلسة 4111/7/8م ,عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين ,مرجع
سابق.
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أما أن يلجأ من حرر العقار لمصلحته إلى المستدعى ضده ليقوم هذا األخير بدال من المحكمة
المختصة بإصدار قرار بإخلء العقار ,فهو أمر مخالف للقانون وال يجوز اتباعه تحت مقولة غير
صحيحة ,وهي أن هذا اإلجراء يدخل ضمن صلحيات المحافظ المنصوص عليها في القانون ,لذا
وحيث إن ال قرار اإلداري المطعون فيه صادر عن جهة غير مختصة بإصداره وهو مخالف للقانون
ومشوب بالفعل بإساءة استعمال السلطة وتجاوز سلطة القضاء ,فإنه يكون حريا باإللغاء لعدم استناده
إلى أساس قانوني ,وعليه فإننا نقرر إلغاء القرار المطعون فيه وابطاله"(.)8

((8

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 8996/27م جلسة 8991/4/87م ,عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين ,مرجع
سابق.
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الفصل الثالث

إثبات عيب االنحراف في استعمال السلطة وآثاره
اإلثبات بالمعنى القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء على وجود واقعة قانونية تعد أساسا
لحق مدعى به ,وذلك بالكيفية والطرق التي يحددها القانون( ,)8ونظام اإلثبات يختلف باختلف المجال
القانوني الذي يعالج في إطاره بما يتلءم مع طبيعته والظروف الخاصة به(.)4
وت عد مسألة إثبات عيب االنحراف في استعمال السلطة بل شك المسألة الرئيسة في بحث
موضوع عيب االنحراف ,ألنه من العيوب الخفية التي قد تسترها بعض مظاهر الشرعية ,كصدور
القرار من مختص ,والشكل الذي يتطلبه القانون ,ويقع على محله ,وألسباب تبرر إصداره ,ومع ذلك
يكون معيبا في غايته ,والتي هي أمر ذاتي من الصعب اكتشافه(.)4
وبدون هذا اإلثبات يظل القرار المشوب بعيب االنحراف بمنأى عن اإللغاء ,حيث إ ن األصل
في القرار أنه صدر صحيحا متفقا مع أحكام القانون إلى أن يثبت العكس ,إال أن هذا اإلثبات ال يخلو
من صعوبة مرجعها الطبيعة الخاصة لعيب االنحراف بالسلطة ,ولكن القضاء اإلداري تأكيدا لدوره في
إقرار مبدأ المشروعية وفرض رقابته على الق اررات اإلدارية ,قد لطف من صعوبة إثبات هذا العيب,
وذلك بالتوسع في وسائل اإلثبات تخفيفا عن كاهل المدعي الملقى عليه عبء إثبات االنحراف
بالسلطة( ,)2وذلك حتى يتسنى للقاضي اإلداري إلغاء القرار اإلداري المشوب بعيب االنحراف,
والتعويض عن األضرار التي أصابت األفراد جراء تنفيذه إذا لزم األمر ,لذلك فان تناولنا لهذا الموضوع
سيكون من خلل تقسي م هذا الفصل إلى ثلثة مباحث على النحو اآلتي :
المبحث األول  :قواعد إثبات عيب االنحراف في استعمال السلطة .
المبحث الثاني  :وسائل إثبات عيب االنحراف في استعمال السلطة .
المبحث الثالث  :اآلثار المترتبة على إثبات عيب االنحراف في استعمال السلطة .

()8

توفيق حسن فرج ,قواعد اإلثبات في المواد المدنية والتجارية ,منشورات الحلبي الحقوقية ,بيروت4114 ,م ,ص.5

()4

سيف الدين البلعاوي ,عيب االنحراف بالسلطة في القرار اإلداري وأثره بالنسبة إلى دعوى اإللغاء ,مرجع سابق ,ص.45

()4

عايدة الشامي ,خصوصية اإلثبات في الخصومة اإلدارية ,المكتب الجامعي الحديث ,اإلسكندرية4111 ,م ,ص.87

()2

عبد العزيز عبد المنعم خليفة ,االنحراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري ,مرجع سابق ,ص.477
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المبحث األول

قواعد إثبات عيب االنحراف في استعمال السلطة
يعتبر عيب االنحراف في استعمال السلطة أشد عيوب الق ارر اإلداري صعوبة في اإلثبات ,إذ
إنه يتعلق بالهدف أو الغاية التي قصدت إليها اإلدارة من إصدار القرار ,واثبات المقاصد والنوايا مسألة
صعبة وعسيرة ,وهذا يوضح مدى معاناة المدعي إلثبات سوء نية اإلدارة( ,)8األمر الذي يستلزم أن
نتناول بالدراسة صعوبة إثبات عيب االنحراف في استعمال السلطة ,وعبء إثباته ,وذلك من خلل
تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو اآلتي :
المطلب األول  :صعوبة إثبات عيب االنحراف في استعمال السلطة .
المطلب الثاني  :عبء إثبات عيب االنحراف في استعمال السلطة .

المطلب األول

صعوبة إثبات عيب االنحراف في استعمال السلطة
ينال إثبات عيب االنحراف في استعمال السلطة أهمية بالغة ,نظ ار للصعوبة التي تحيط بعملية
الكشف عن هذا العيب ,حيث تكمن صعوبة إثباته في طبيعته الخاصة كونه أشد العيوب خفاء ودقة,
وهذه الصعوبة كما تواجه القاضي اإلداري فإنها تواجه المدعي الذي يقع على كاهله عبء اإلثبات,
لذا ف من األهمية بمكان تحديد مدى صعوبة إثبات عيب االنحراف بالنسبة للقاضي اإلداري ,وكذلك
بالنسبة للمدعي ,األمر الذي يقتضي تقسيم هذا المطلب إلى فرعين وذلك على النحو اآلتي :
الفرع األول  :صعوبة إثبات عيب االنحراف بالنسبة للقاضي .
الفرع الثاني  :صعوبة إثبات عيب االنحراف بالنسبة للمدعي .

()8

عبد الغني بسيوني عبد اهلل ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.672
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الفرع األول

صعوبة إثبات عيب االنحراف بالنسبة للقاضي
يواجه القاضي اإلداري صعوبة في الكشف عن عيب االنحراف في استعمال السلطة الرتباط

هذا العيب بنوايا ومقاصد مصدر القرار اإلداري( ,)8نظ ار أل ن هذا العيب ليس من العيوب الشكلية
كعيب الشكل أو عيب عدم االختصاص يسهل الكشف عنه ,كما أنه ليس من العيوب الموضوعية
كعيب السبب وعيب المحل بحيث يمكن استخلصه بسهولة ,ولكنه عيب شخصي يكمن في نوايا رجل
اإلدارة ومقاصده ,ويتوقف وجوده على سلمة هذه النوايا وتلك المقاصد ,لذلك كان عيبا عسير

اإلثبات(.)4

وتأكيدا من محكمة العدل العليا الفلسطينية على أن عيب االنحراف يتعلق بنوايا ومقاصد
اإلدارة ,قضت المحكمة بقولها " :إ ن عيب إساءة استعمال السلطة يتعلق بالبواعث والدوافع التي حملت

اإلدارة على إصدار قرارها بصرف النظر عن كون هذا القرار قد صدر عن إدارة مختصة مستوفيا
إجراءاته الشكلية وتطابقه مع القانون"(.)4

وعلى ذلك فإ ن القاضي اإلداري ال يمكنه التأكد من سلمة النوايا والمقاصد الداخلية لمصدر

القرار بمجرد استعراضه ألوراق الدعوى أو سماعة ألقوال الخصوم ,أو لدفاع رجل اإلدارة الذي ال شك
أن ه سيخفي عن القاضي نواياه الحقيقية فيما لو كانت متناقضة مع الهدف الظاهر من القرار
اإلداري(.)2

ومما يزيد من صعوبة إثبات عيب االنحراف في استعمال السلطة أن القاضي اإلداري ال

يستطيع إثارة هذا العيب من تلقاء نفسه بل ال بد أن يطلب المدعي ذلك ,وأن القاضي ال يقتنع بوجود
انحراف في استعمال السلطة لمجرد أن أحد األفراد قد أثار أمامه شبهة وجود االنحراف ,لما لهذا
العيب من خطورة ,بحيث ال يملك القاضي أن يقضي بوجوده دون أن يتحقق منه آخذا في االعتبار

باالستقرار في النظام القانوني وف ي العلقات اإلدارية باألفراد ,وخاصة عندما يجد نفسه أمام قرار
ٍ
ومستوف لكافة أركانه القانونية( ,)5ألن الطاعن في هذه
إداري تبدو عليه خارجيا مظاهر الصحة
الحالة يتهم اإلدارة بأنها حادت عن الطريق السليم ورمت إلى تحقيق أغراض غير مشروعة ,فإذا فتح
()8

محمد رفعت عبد الوهاب وآخرون ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .512ماهر جبر نضر ,األصول العامة للقضاء اإلداري ,مرجع

()4

سامي جمال الدين ,قضاء الملءمة والسلطة التقديرية لإلدارة ,مرجع سابق ,ص.411

()2

محمد عبد العال السناري ,مبدأ المشروعية والرقابة على أعمال اإلدارة ,مرجع سابق ,ص.479

سابق ,ص.416

()4

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 4181/714م جلسة 4181/9/84م ,مشار إليه سابقا.

()5

محمد عبد العال السناري ,المرجع السابق ,ص.411
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الباب على مصراعي ه لقبول مثل هذه االتهامات الخطيرة فإن ذلك يؤدي إلى تهديد االحترام الواجب
لإلدارة ,وينال من هيبتها أمام الجمهور ,وقد يؤدي إلى تعطيل وشل حركتها واعدام روح االبتكار
والتجديد فيها(.)8

وفي هذا المقام يرى جانب من الفقه – بحق– أنه من غير المتصور ترجيح الحفاظ على هيبة
اإلدارة على االحترام الواجب لحقوق األفراد التي تهدرها اإلدارة باالنحراف في استعمال سلطتها عن
الهدف الذي ألجله منحت السلطة ,والحفاظ على هيبة اإلدارة ال يكون عن طريق تستر القضاء على

انتهاكها لمبدأ المشروعية ,وانما ينبع ذلك من اإلدارة نفسها ,وذلك بأن تبتعد عن االنحراف بالسلطة
حتى تتجنب حرج إلغاء ق ارراتها اإلدارية(.)4

الفرع الثاني

صعوبة إثبات عيب االنحراف بالنسبة للمدعي
تكمن صعوبة إثبات عيب االنحراف في استعمال السلطة بالنسبة للمدعي ,في أن اإلدارة

تحوز في الغالب األوراق والوثائق والمستندات التي يمكن للمدعي االعتماد عليها في اإلثبات ,إذ
تشكل هذه الوثائق الدليل الذي يمكن تقديمه للقاضي إلثبات عدم مشروعية القرار المطعون فيه ,حيث
يؤدي وجود تلك الوثائق والمستندات في حيازة اإلدارة إلى جعل مهمة اإلثبات عسيرة ,بل أحيانا

مستحيلة ,وهذه الصعوبة إذا كانت تطبق على جميع عيوب القرار اإلداري ,فإنها تتجلي بصورة أكثر

وضوحا بالنسبة لعيب االنحراف في استعمال السلطة(.)4

وتطبيقا لذلك عبرت محكمة العدل العليا الفلسطينية عن هذه الصعوبة حيث قررت أن :
" الطعن بأن القرار مشوب بعيب االنحراف في استعمال السلطة ,يجب أن يقوم عليه دليل قاطع وأال
يكتفي بالعبارات العامة المرسلة التي ال يسندها دليل"( ,)2ألن وجود االنحراف من عدمه يرتبط بالنوايا

الداخلية لمصدر القرار ,والهدف الخفي الذي يسعى إلى تحقيقه من إصدار القرار ,وهو أمر يحتاج إلى

بحث وتمحيص(.)5

لذا فإن موقف المدعي يكون أضعف من موقف اإلدارة ا لتي تملك الوثائق والمستندات
وتستطيع إظهار بعض هذه المستندات إذا كانت مؤيدة لوجهة نظرها ,وفي الوقت نفسه إخفاء البعض
()8

سليمان محمد الطماوي ,نظرية التعسف في استعمال السلطة ,مرجع سابق ,ص.827

()4

علي خطار شطناوي ,موسوعة القضاء اإلداري ,الجزء الثاني ,مرجع سابق ,ص.615

()5

نواف كنعان ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.445

()4

عبد العزيز عبد المنعم خليفة ,االنحراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري ,مرجع سابق ,ص.412

()2

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 4181/664م جلسة 4188/81/4م ,غير منشور.
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اآلخر الذي يدينها باالنحراف في قرارها( ,)8وبذلك يكون المدعي الذي يتحمل عبء اإلثبات مجردا من
األوراق اإلدارية التي تمثل الدليل الرئيس في اإلثبات(.)4
كما يزيد من صعوبة إثبات عيب االنحراف بالنسبة للمدعي ,قرينة الصحة التي تتمتع بها
الق اررات اإلدارية ,فاألصل في القرار اإلداري أنه مشروع حتى يقوم الدليل على خلف ذلك ,وتستند
هذه القرينة إلى اعتبارات المصلحة العامة التي تقتضي منح ق اررات اإلدارة صفة المشروعية ,ولكن
هذه القرينة قابلة إلثبات العكس ,فعلى من يدعي عكسها أن يقوم الدليل على ذلك(.)4
وتأكيدا لقرينة الصحة التي تتمتع بها الق اررات اإلدارية ,فقد ذهبت محكمة العدل العليا
الفلسطينية إلى أن " :كل قرار إداري يعتبر أنه صدر صحيحا وفي حدود الصالح العام ,ما لم يقم دليل
خلف ذلك"( ,)2وال شك في أن تلك القرينة التي تتمت ع بها الق اررات اإلدارية تجعل عبء اإلثبات
صعبا ,إذ يحاول المدعي إثبات عكس ما يتمتع به القرار محل الطعن من قرينة الصحة( ,)5وبذلك فإن
قرينة الصحة في الق اررات اإلدارية تجعل المدعي في موقف صعب ,فهو من يتحمل إثبات عكسها,
في حين تقف اإلدارة في مركز المدعى عليه ,وهو مركز أيسر وأفضل من ناحية عبء اإلثبات(.)6
ومن ثم فإن عيب االنحراف في استعمال السلطة وان كان يتسم بصعوبة اإلثبات بالنسبة
للقاضي والمدعي على حد سواء ,فإ ن هذه الصعوبة هي صعوبة نسبية وليست مطلقة ,فإذا تجلت تلك
الصعوبة في إثبات االنحراف عن المصلحة العامة ,فإنها تتلشى في إثبات االنحراف عن الهدف
المخصص واالنحراف باإلجراء ,حيث يستند ا إلثبات في الحالة األولى إلى اعتبارات شخصية ,أما في
الحالة الثانية فإنه يرتبط باعتبارات موضوعية(.)7

()8
()4

طارق فتح اهلل خضر ,دعوى اإللغاء ,مرجع سابق ,ص.482

عايدة الشامي ,خصوصية اإلثبات في الخصومة اإلدارية ,مرجع سابق ,ص.71

( )4علي خطار شطناوي ,موسوعة القضاء اإلداري ,الجزء الثاني ,مرجع سابق ,ص .599محمد فؤاد عبد الباسط ,األعمال اإلدارية القانونية,
الكتاب األول ,القرار اإلداري ,دار النهضة العربية ,القاهرة4184 ,م ,ص.494

()2

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 4111/99م جلسة 4119/84/9م ,مشار إليه سابقا.

()6

حمدي ياسين عكاشة ,موسوعة المرافعات اإلدارية واإلثبات في قضاء مجلس الدولة ,الكتاب السادس ,اإلثبات في الدعوى اإلدارية,

()7

عبد العزيز عبد المنعم خليفة ,االنحراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري ,مرجع سابق ,ص.417

()5

علي خطار شطناوي ,موسوعة القضاء اإلداري ,الكتاب الثاني ,مرجع سابق ,ص.616

منشأة المعارف للنشر ,اإلسكندرية4181 ,م ,ص .45عايدة الشامي ,خصوصية اإلثبات في الخصومة اإلدارية ,مرجع سابق ,ص.12
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المطلب الثاني

عبء إثبات عيب االنحراف في استعمال السلطة
عبء اإلثبات يعني المسؤولية عن إقامة الدليل على صدق االدعاء أمام القضاء( ,)8وهو يقع

كأصل عام على عاتق المدعي في الدعوى اإلدارية ,وفقا للقاعدة العامة في اإلثبات( ,)4ولبيان عبء

إثبات عيب االنحراف سنقوم بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين على النحو اآلتي :
الفرع األول  :القاعدة العامة في عبء إثبات عيب االنحراف .
الفرع الثاني  :دور القاضي اإلداري في عبء إثبات عيب االنحراف .

الفرع األول

القاعدة العامة في عبء إثبات عيب االنحراف
يعد اإلثبات عبء ومهمة صعبة بالنسبة لمن يتحمله ,إذ يناط به إثبات أمر تتوقف عليه

أغلب النتيجة النهائية للدعوى( ,)4ولتحديد من يقع عليه عبء اإلثبات من الخصوم أهمية من الناحية
العملية ,ألن القاضي ال يستطيع أن يقرر بأحقية الشخص في إدعائه ما لم يقم الدليل ,فكثير من

األفراد يخسرون دعواهم مع أنهم قد يكونون في الواقع أ صحاب حق بسبب عجزهم عن إقامة الدليل
الذي يوصل إلى إقناع القاضي ,ولذلك كانت معرفة من يقع عليه عبء اإلثبات من األهمية بمكان
ألنه إذا عجز عن تقديم الدليل خسر دعواه(.)2

وبشأن تحديد من يتحمل عبء إثبات عيب االنحراف في استعمال السلطة ,فقد استقر الفقه

والقضاء على إلقاء عبء إثبات عيب االنحراف على عاتق المدعي(.)5

وتأكيدا لذلك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بأن " :القرار اإلداري بوجه عام يتمتع

بقرينة السلمة ,وأ ن االدعاء بأنه مشوب بإساءة استعمال السلطة أو االنحراف في استعمالها يتوجب

()8

عبد العزيز عبد المنعم خليفة ,الموسوعة اإلدارية الشاملة في الدعاوي والمرافعات اإلدارية ,الكتاب الثاني ,أصول إجراءات التقاضي
واإلثبات في الدعاوي اإلدارية ,منشاة المعارف للنشر ,اإلسكندرية ,بدون سنة نشر ,ص.458

()4

عايدة الشامي ,خصوصية اإلثبات في الخصومة اإلدارية ,مرجع سابق ,ص.841

()2

توفيق حسن فرج ,قواعد اإلثبات في المواد المدنية والتجارية ,مرجع سابق ,ص.49

()4

عايدة الشامي ,المرجع السابق ,ص.888

()5

انظر في ذلك  :السيد خليل هيكل ,رقابة القضاء على أعمال اإلدارة ,مرجع سابق ,ص .289حمدي ياسين عكاشة ,موسوعة القرار
اإلداري في قضاء مجلس الدولة ,الجزء الثاني ,دار أبو المجد للطباعة ,الهرم4118 ,م ,ص .8426صلح أحمد جودة ,العيوب الشكلية

والموضوعية للق اررات اإلدارية ,مرجع سابق ,ص .818عبد الناصر سمهدانة ,الخصومة اإلدارية ومستقبل القضاء في فلسطين ,دراسة
مقارنة ,رسالة دكتو اره ,جامعة عين شمس4119 ,م ,ص .447وهيب سلمه ,دعوى اإللغاء ,مرجع سابق ,ص.442
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إثباته"( ,)8وفي حكم آخر لها تقول المحكمة " :القرار اإلداري يحمل قرين ة السلمة حين قيامه,
ويفترض أنه قائم على سبب صحيح يبرر صدوره وعلى من يدعي أنه مشوب بعيب التعسف وسوء
استعمال السلطة إثبات ذلك"(.)4

وبذلك ال تختلف القاعدة العامة في إثبات عيب االنحراف عن بقية العيوب األخرى ,حيث يقع

على عاتق المدعي إثبات دعواه باستهداف اإلدارة هدفا بعيدا عن المصلحة العامة ,أو بانحرافها عن
الهدف الخاص المحدد لها( ,)4والمدعي الذي يقع عليه عبء اإلثبات هو من يصدر عنه اإلدعاء أمام

القضاء ,فإن عجز عن إثبات إدعائه خسر دعواه(.)2

وهذا ما أكدته محكمة العدل العليا الفلسطينية بقولها " :لما كان القرار اإلداري يصدر متمتعا

بقرينة السلمة ,وحيث إن المستدعي لم يثبت صحة ما ادعاه فإن طعنه يكون في غير محله"( ,)5وفي
حكم آخر قررت المحكمة بأنه  " :فيما يتعلق بالسبب الثاني من أسباب الطعن وهي إساءة استعمال

السلطة ,فإن المستدعي لم يقدم البينة التي تثبت هذا االدعاء مما يستوجب معه رد هذا السبب"(.)6

ويستند تبرير إلقاء عبء اإلثبات على عاتق المدعي إلى حق المبادرة الذي يتمتع به المدعي
باللجوء إلى القضاء ,فهو الذي بادر إلى تقديم الدعوى ,وبالتالي يلزم بتقديم الدليل على صحة
ادعائه( ,)7وكذلك إلى أن القضاء يقيم قرينة على سلمة األغراض التي تتوخاها اإلدارة إلى أن يثبت
العكس ,نظ ار لخطورة اإلسراف في اتهام اإلدارة باالنحراف في استعمال سلطتها(.)1

وهذا ما أكدته محكمة العدل العليا الفلسطينية بقولها " :إن القرار اإلداري يصدر متمتعا بقرينة

الصحة والسلمة حتى ترد بينة قاطعة على عكسها أو زعزعتها"(.)9

والجدير بالذكر أن القضاء اإلداري المصري قد نقل عبء إث بات عيب االنحراف بالسلطة
كامل من المدعي إلى اإلدارة ,إذا ما قدم المدعي ما يزعزع الثقة في قرينة الصحة المفترض توافرها
في القرار اإلداري ,فإن أفلحت اإلدارة في إزالة الشكوك التي أثارها المدعي حول قرارها ظل عبء

()8

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 4181/714م جلسة 4181/9/84م ,مشار إليه سابقا.

()4

عبد الغني بسيوني عبد اهلل ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .672عمار بوضياف ,الوسيط في قضاء اإللغاء ,مرجع سابق ,ص.449

()5

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 4115/852م جلسة 4117/4/46م ,غير منشور.

()7

علي خطار شطناوي ,موسوعة القضاء اإلداري ,الجزء الثاني ,مرجع سابق ,ص.611

()4

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 4112/11م جلسة 4115/5/48م ,غير منشور.

()2

عبد العزيز عبد المنعم خليفة ,االنحراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري ,مرجع سابق ,ص.498-491

()6

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 4119/824م جلسة 4181/5/5م ,مشار إليه سابقا.

()1

محمود عاطف البنا ,الوسيط في القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.288

()9

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 4111/41م جلسة 4111/6/87م ,غير منشور.
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اإلثبات إلى جانب المدعي ,وان فشلت في ذلك قضي األمر بإبطال ق اررها النحرافها لسلطة

إصداره(.)8

وقد أكدت محكمة العدل العليا الفلسطينية هذا النهج بأن عجز اإلدارة عن اإلثبات بعد زعزعة
الثقة القضائية في صحة ق ارراتها كفيل بالحكم بعدم مشروعية القرار المطعون فيه ,حيث قررت

المحكمة في ذلك بأنه " :وحيث إن النيابة العامة ممثلة المستدعى ضدهما قد عجزت عن تقديم ما
يثبت صحة اإلجراءات التي اتبعتها إدارة شؤون الموظفين قبل توقيع العقوبة على المستدعي ,وعدم
تقديمها ملف التحقي ق لتطلع عليه هذه المحكمة لمعرفة حقيقة ما تم من إجراءات بهذا الشأن ومدى
مطابقتها ألحكام قانون الموظفين ,مما كان له أثره في عدم اطمئنان وجدان هذه المحكمة وتكوين

قناعة كافية وثابتة عن مدى صحة القرار موضوع الطعن ,مما يتعين معه إجابة المستدعي لطلباته

والغاء هذا القرار"(.)4

الفرع الثاني

دور القاضي اإلداري في عبء إثبات عيب االنحراف
تتميز العلقات القانونية اإلدارية بعدم مساواة المراكز القانونية ألطرافها ,فاإلدارة هي الطرف

ال قوي في تلك العلقات بالنظر لما تتمتع به من امتيازات قانونية( ,)4وفي ضوء هذه االمتيازات فإنها

تقف في الدعوى اإلدارية غالبا في مركز المدعى عليه ,في حين يقف الفرد الضعيف في مركز

المدعي ,األمر الذي يترتب عليه نشوء ظاهرة عدم التوازن بين الطرفين في الدعوى التي تستلزم الدور
اإليجابي للقاضي اإلداري وسلطاته في إطار الفصل في الدعوى ,وترجيح كفة أحد الطرفين على

اآلخر مع التزامه باألصول القضائية(.)2

وعليه فإن دور القاضي اإلداري في اإلثبات يتميز باإليجابية ,حيث يقوم في المنازعات
اإلدارية المعروضة أمامه بدور إيجابي في البحث عن الحقيقة والوصول إليها( ,)5فهو غير ملزم بطرق
معينة في اإلثبات ,وبالتالي هو الذي يحدد بكل حرية طرق اإلثبات المناسبة ,والتي تلئم الدعوى
المعروضة أمامه ,كما يحدد قيمة كل منها في اإلثبات ويقدر مدى اقتناعه بها ,دون مراعاة ألي
ترتيب بين مختلف الطرق التي يعتمد عليها ,حيث تتساوي جميع األدلة أمام القاضي اإلداري
()8

أشار إليه  :عبد الناصر أبو سمهدانة ,موسوعة القضاء اإلداري في فلسطين ,الكتاب الثاني ,مرجع سابق ,ص.457

()4

علي خطار شطناوي ,موسوعة القضاء اإلداري ,الجزء الثاني ,مرجع سابق ,ص.681

()4

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 8997/84م جلسة 8991/4/86م ,مشار إليه سابقا.

()2

محمد علي عطا اهلل ,اإلثبات بالقرائن في القانون اإلداري والشريعة اإلسلمية ,مرجع سابق ,ص.49

( )5علي خطار شطناوي ,موسوعة القضاء اإلداري ,الجزء الثاني ,مرجع سابق ,ص .688محمود الجبوري ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق,
ص.881
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ويستخلص قناعته من أي دليل يراه مناسبا في سبيل الوصول إلى الحقيقة والعدالة بين الفرد
واإلدارة( ,)8ومن ثم فإن القاضي اإلداري يتمتع بسلطة واسعة في مجال اإلثبات تساعده على تكوين
اقتناعه والتثبيت من تحقيق االدعاء ,وال يحده في ذلك سوى قدرته على ابتداع الحلول المناسبة
والعادلة التي توفق بين المصلح ة العامة والمصلحة الفردية ,وبذلك يفوق الدور اإليجابي الذي يلعبه
القاضي اإلداري في اإلثبات دور أطراف الدعوى(.)4
وهنا يثار التساؤل هل يستطيع القاضي اإلداري نقل عبء إثبات عيب االنحراف في استعمال
السلطة من على عاتق المدعي إلى اإلدارة ذاتها إلثبات صحة الهدف الذي سعت إلى تحقيقه؟
ولإلجابة على هذا التساؤل نشير إلى اختلف دور القاضي اإلداري في إثبات عيب االنحراف في
استعمال السلطة وفق الحاالت اآلتية :
أوالا ــــ حالة كشف اإلدارة عن الهدف :
في هذه الحالة إذا كشفت اإلدارة عن هدفها من إصدار القرار ,فإن القاضي اإلداري يقوم
بمقارنة هذا الهدف الذي قصدته اإلدارة والهدف الذي حدده القانون لها ,فإذا وجد اتفاقا بين الهدفين
فإن القرار يكون مشروعا ,أما إذا اتضح للقاضي أن هناك اختلفا بين الهدفين ,وأن اإلدارة قد
استخدمت سلطتها لتحقيق غاية تختلف عن الغاية التي حددت لها ,فإن الق ارر في هذه الحالة يكون
مشوبا بعيب االنحراف في استعمال السلطة(.)4
ثاني ا ــــ حالة عدم كشف اإلدارة عن الهدف :
إذا كانت عملية مقارنة األهداف في الحالة السابقة سهلة ,ألن هدف اإلدارة من استعمال
سلطتها معروف وكذلك الهدف الذي حدده المشرع ,فإن الصعوبة تبدو واضحة في حالة إخفاء اإلدارة
للهدف الحقيقي الذي قصدته من وراء إصدارها للقرار اإلداري ,وخاصة في حالة عدم تحديد هدف
خاص من جانب المشرع( ,)2إذ يجب في هذه الحالة أن يثبت صاحب الشأن سوء نية اإلدارة وانحرافها
في استعمال سلطتها ,وأنها قد أصدرت القرار بغية تحقيق هدف يبعد عن المصلحة العامة(.)5
()8

عايدة الشامي ,خصوصية اإلثبات في الخصومة اإلدارية ,مرجع سابق ,ص.821-849

()4

محمد أنور حمادة ,الق اررات اإلدارية ورقابة القضاء ,مرجع سابق ,ص .829محمد رفعت عبد الوهاب وآخرون ,القضاء اإلداري ,مرجع

()2

عبد الغني بسيوني عبد اهلل ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .675سليمان سليم بطارسة ,عيب انحراف السلطة ,مرجع سابق ,ص.459

()4

()5

عبد العزيز عبد المنعم خليفة ,الموسوعة اإلدارية الشاملة في الدعاوي والمرافعات اإلدارية ,الكتاب الثاني ,مرجع سابق ,ص.468

سابق ,ص .591سيف الدين البلعاوي ,عيب االنحراف بالسلطة في القرار اإلداري وأثره بالنسبة إلى دعوى اإللغاء ,مرجع سابق ,ص.41

إسماعيل البدوي ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.414
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وازاء هذه الصعوبة فإن القاضي اإلداري يتدخل للتخفيف من وطأة عبء اإلثبات الملقى على
كاهل المدعي إلقامة الدليل على صحة إدعائه( ,)8وذلك بأن يكتفي من المدعي بتقديم مجرد قرائن من
شأنها أن تثير الشك حول نية اإلدارة وصحة غايتها من وراء إصدار القرار( ,)4وبناء على هذه القرائن
يطالب القاضي اإلدارة بإثبات صحة الهدف الذي سعت إلى تحقيقه ,وفي هذه الحالة ينتقل عبء
اإلثبات إلى اإلدارة ذاتها وعليها إثبات المصلحة العامة أو الهدف الذي حدده القانون عند إصدارها
القرار اإلداري( ,)4فإذا لم ترد اإلدارة أو ردت بأدلة غير كافية أو مقنعة ,فإن القاضي اإلداري يعتبر
ذلك دليل على إثبات عيب االنحراف في استعمال سلطتها(.)2
وتطبيقا لذلك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بأنه " :وحيث لم يثبت أمامنا ما يبرر
عزل المستدعي وانهاء خدماته طبقا ألحكام النظام المذكور ,فإننا نجد أن الق اررين المطعون فيهما قد
صد ار خلفا للقانون وهما مشوبان بعيب إساءة استعمال السلطة"(.)5
ودرجة اقتناع القاضي ,أو عدم اقتناعه باالنحراف يرجع في األساس إلى قوة وضعف قرائن
وجود االنحراف ,وهو أمر تقديري لسلطة القاضي اإلداري(.)6

()8

علي خطار شطناوي ,موسوعة القضاء اإلداري ,الجزء الثاني ,مرجع سابق ,ص.684

()4

عبد الغني بسيوني عبد اهلل ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .675إعاد علي حمود القيسي ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.444

()5

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 4111/42م جلسة 4112/6/44م ,غير منشور.

()4

محمد رفعت عبد الوهاب وآخرون ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.591

()2

نواف كنعان ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.442

()6

فتحي عبد النبي الوحيدي ,القضاء الدستوري في فلسطين ,مرجع سابق ,ص .447سامي جمال الدين ,قضاء الملءمة والسلطة التقديرية
لإلدارة ,مرجع سابق ,ص.414
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المبحث الثاني

وسائل إثبات عيب االنحراف في استعمال السلطة
القرار اإلداري المشوب بعيب االنحراف في استعمال السلطة هو قرار سليم ملزم ,حتى يثبت
الطاعن ذو المصلحة ما يدعيه من قيام هذا العيب ,غير أن له وهو يفعل ذلك أن يلجأ إلى جميع
األدلة بما فيها البينة والقرائن(.)8
ولقد اقتصر المشرع على ذكر االنحراف في استعمال السلطة كسبب من أسباب الطعن بإلغاء
القرار اإلداري دون اإلشارة إلى وسائل إثباته أمام القضاء( ,)4وبذلك فإن إثباته يخضع للقواعد العامة,
مع مراعاة طبيعة العلقة التي تربط بين القضاء اإلداري وبين اإلدارة العامة( ,)4ولهذا فقد اعتمد
القضاء اإلداري عدة وسائل إلثبات عيب االنحراف ,وتميزت هذه الوسائل بالتخفيف من عبء اإلثبات
بغية تمكين المدعي من إثبات صحة إدعائه بانحراف اإلدارة في استعمال سلطتها(.)2
ووسائل إثبات عيب االنحراف في استعمال السلطة ,تتنوع بين وسائل إثبات مباشرة مستمدة
من نص القرار اإلداري ,ومن ملف الدعوى ,وأخرى غير مباشرة مستمدة من القرائن المحيطة بالنزاع,
ومن عدم التناسب بين الخطأ والجزاء ,ولذلك سيكون تناولنا لتلك الوسائل من خلل تقسيم هذا المبحث
إلى مطلبين على النحو اآلتي :
المطلب األول  :اإلثبات المباشر لعيب االنحراف في استعمال السلطة .
المطلب الثاني  :اإلثبات غير المباشر لعيب االنحراف في استعمال السلطة .

()8

سليمان محمد الطماوي ,نظرية التعسف في استعمال السلطة ,مرجع سابق ,ص.471

)(4

عبد العزيز عبد المنعم خليفة ,االنحراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري ,مرجع سابق ,ص .481أمزيان كريمة ,دور القاضي اإلداري

()2

علي خطار شطناوي ,موسوعة القضاء اإلداري ,الجزء الثاني ,مرجع سابق ,ص.151

()4

راجع المادة ( )42من قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم ( )5لسنة 4118م.
في الرقابة على القرار المنحرف عن هدفه المخصص ,مرجع سابق ,ص.854
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المطلب األول

اإلثبات المباشر لعيب االنحراف في استعمال السلطة
يكون إثبات عيب االنحراف في استعمال السلطة مباش ار من خلل البحث عنه في نص القرار
المطعون فيه والذي قد تنبئ عباراته عن انحراف اإلدارة بسلطة إصداره ,كما يكون اإلثبات مباش ار إذا

قام الدليل على االنحراف في استعمال السلطة من األوراق التي يشتمل عليها ملف الدعوى المعروضة

أمام القاضي اإلداري ,وبناء على ذلك سوف نتناول هذا المطلب بالدراسة من خلل تقسيمه إلى
فرعين ,وذلك على النحو اآلتي :
الفرع األول  :إثبات عيب االنحراف من نص القرار المطعون فيه .
الفرع الثاني  :إثبات عيب االنحراف من ملف الدعوى .

الفرع األول

إثبات عيب االنحراف من نص القرار المطعون فيه
إن نص القرار اإلداري محل الطعن هو أول ما يلجأ إليه الطاعن إلثبات االنحراف بالسلطة,

وقد يستخلص القاضي اإلداري وجود االنحراف من عدمه من نص القرار المطعون فيه ,رغم حرص

اإلدارة على أن يكون النص الظاهر للقرار مطابقا للقانون( ,)8فقد يحدث أحيانا أن تكشف مجرد قراءة
القرار عن عيب االنحراف ,وذلك عندما تعلن اإلدارة عن أسباب قرارها ,فإن هذه األسباب لما بينها
وبين األغراض من روابط قوية تكشف عن األهداف الحقيقية التي تتوخاها اإلدارة من إصدار

القرار( ,)4وقد يرد في نص القرار اعتراف اإلدارة باالنحراف بالسلطة ,وهذا االعتراف يتم في بعض
األحيان عندما تتصور اإلدارة أنها لم تخطيء فتكشف عن هدفها ,فإذا به غير الهدف الذي أراده

القانون(.)4

واذا كان اعتراف اإلدارة بأنها قد حادت عن تحقيق المصلحة العامة ,أو غاية أخرى مغايرة
للغاية التي استهدفها المشرع ,هو دليل قد يكون دافعا على توافر االنحراف بالسلطة ,إال أنه من غير

المتصور واقعيا أن تعترف اإلدارة بشكل صريح على أنها تعمدت الخروج عن األهداف المرسومة لها
ولذلك فإن اعتراف اإلدارة في حالة حدوثه إن ما يأتي بطريقة عرضية أو ضمنية ,إما نتيجة خطأ في
فهم القانون ,أو لعدم دراية رجل اإلدارة باألصول واألنظمة المتبعة(.)2

()8

محمد عبد العال السناري ,مبدأ المشروعية والرقابة على أعمال اإلدارة ,مرجع سابق ,ص.414

()4

مصطفى أبو زيد فهمي ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.141

()4

سليمان محمد الطماوي ,القضاء اإلداري ,قضاء اإللغاء ,مرجع سابق ,ص.769

()2

محمد عمر يونس النجار ,فاعلية القرار التأديبي ومبدأ الضمان في فلسطين ,مرجع سابق ,ص.212
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وتطبيقا لذلك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بأنه  " :يتضح من عبارة قرار الفصل
والبيان الملحق به أن مساعد نائب الحاكم اإلداري العام قد أصدره تنفيذا لتوصية المحكمة ,ومعنى هذا
أنه وضع عن نفسه ما فرضه عليه القانون من وجوب التثبت ,واالقتناع الشخصي من حقيقة عدم
أهلية المدعي للبقاء في وظيفته ,وذلك ظنا منه على ما يبدو أن توصية المحكمة أمر ال مندوحة من
تنفيذه دون مراجعة ,وهو في ذلك قد أخطأ ألن األصل أن توصية المحكمة ال تلزم اإلدارة بحال ,غير
أنه متى كان الثابت أن تلك المحكمة لم تصدر أي قرار قضائي يدين المدعي ,أو حتى يقضي اتخاذ
إجراءات التأديب ضده ,وكان قرارها ببراءته جاء على النقيض في منطوقه وأسبابه خاليا مما يشير إلى

وقوع المدعي في أية مخالفة ,فإن كتابها الذي بعثت به إل ى اإلدارة وضمنته توصيتها يكون في

صحيح األمر غير موصول بقرارها ,وهو ال يعدو أن يكون تنبيها من أعضاء المحكمة للسلطة
اإلدارية لتبحث األمر المنسوب إلى المدعي ,وتتقصاه ,وتعمل فيه تقديرها ,وحيث إنه من أجل ذلك
يكون حمل مساعد نائب الحاكم اإلداري العام هذه التوصية على محمل القرار القضائي الواجب

التنفيذ ,وقعوده بناء على هذا الظن عن تقصي األمر المنسوب إلى المدعي ,وتحقيقه والخلوص إلى
النتيجة التي يطمئن إليها وجدانه يكون ذلك منه غير سليم ,ويكون ق ارره المطعون فيه قد صدر على
خلف القانون ,فيتعين لذلك إجابة المدعي إلى طلبه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه ,واعادته إلى

وظيفته التي فصل منها"(.)8

ومن ثم فإن اعتراف اإلدارة باالنحراف قد يكون صريحا وذلك عندما يستخلص من نص القرار
اإلداري ذاته ,أو من رد اإلدارة على الطعن أثناء تحضير الدعوى والمرافعة فيها ,وقد يكون االعتراف

ضمنيا يستخلصه القاضي من القرائن القوية التي يقدمها الطاعن ,وقد يستشف االعتراف من عدم
تفنيد اإلدارة لألدلة التي تدينها( ,)4ومن صور االعتراف الضمني بوجود االنحراف بالسلطة ,قيام اإلدارة
بسحب قرارها المطعون فيه أمام القضاء باالنحراف بالسلطة ,يكون بمثابة اعتراف ضمني بأن القرار

موصوم بهذا العيب ,وبهذا االعتراف يحكم القاضي اإلداري بانتهاء الخصومة الستجابة اإلدارة لطلبات

المدعي(.)4

وتأكيدا لذلك قضت محكمة الع دل العليا الفلسطينية بقولها " :وحيث إن ممثل المستدعى
داع لبقاء الدعوى أمام
ض دها صرح بأن األمور قد سويت مع المستدعي ,وبالتالي ليس هناك ٍ
المحكمة ,وطلب اتخاذ اإلجراء القانوني المناسب ,وحيث إن المحكمة ترى في ضوء ذلك أن الدعوى

()8

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 8954/45م جلسة 8955/6/49م ,مجموعة مختارة من ق اررات محكمة العدل العليا ,الجزء

()4

صلح أحمد السيد جودة ,العيوب الشكلية والموضوعية للق اررات اإلدارية ,مرجع سابق ,ص.816-815

()4

السابع ,مرجع سابق ,ص.58

عبد العزيز عبد المنعم خليفة ,االنحراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري ,مرجع سابق ,ص.442
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أضح ت غير ذي موضوع مما يستوجب ردها طالما أن القرار المطعون فيه قد تم سحبه والرجوع
عنه"(.)8

وفي قرار آخر لها تقول المحكمة " :الذي نراه على ضوء ما صرح به الفريقان ,أن الجهة
المستدعى ضدها وقد رجعت عن قرارها المطعون فيه بعد إقامة الدعوى ,وقامت بتسليم المستدعي
جواز سفره وتوقفت عن ملحقته ,فإنها تكون والحالة هذه قد سحبت قرارها المذكور ,األمر الذي يجعل
دعوى المستدعي غير ذي موضوع"(.)4

الفرع الثاني

إثبات عيب االنحراف من ملف الدعوى
قد ال يستطيع القاضي اإلداري إثبات االنحراف من مجرد االطلع على عبارات القرار

المطعون فيه ,وحينئذ ال يجد القاضي من سبيل سوى اللجوء لملف الدعوى ,وهو بما يشتمل عليه من
أوراق ومستندات قد يكون الوعاء الحقيقي الذي يكمن فيه االنحراف بالسلطة(.)4

فلكل موضوع عند اإلدارة ملف خاص به ,وهذا الملف يحتوي على كل األوراق المتعلقة بهذا

الموضوع( ,)2وكثي ار ما تكشف األوراق التي يتضمنها هذا الملف عن األغراض التي هدفت اإلدارة إلى
تحقيقها بإصدار القرار( ,)5وتعد المراسلت والمكاتبات التي دارت فيما يتعلق بالقرار من المستندات
التي تدخل ضمن ملف الدعوى الذي يرجع إليه القضاء للكشف عن وجود عيب االنحراف في
استعمال السلطة(.)6

وتطبيقا لذلك فقد استندت محكمة العدل العليا الفلسطينية في العديد من ق ارراتها إلى األوراق
التي تضمنها ملف المدعي إلثبات عيب االنحراف في استعمال السلطة ,حيث قضت المحكمة في
ذلك بأنه " :لما كان ما تقدم وكان الثابت من األوراق على نحو ما بسطته المحكمة آنفا أن ثمة

موظفين من مديريات ال يتبعها المستدعي قد شملتهم الترقية بموجب قرار المجلس المطعون فيه حال
كونهم يتلون المستدعي في األقدمية ,وكان المستدعى ضده لم يفصح عن مراتب كفاية هؤالء
الموظفين وأوجه تفضيلهم عليه ,يكون واضحا عدم توفر سبب واقعي أو قانوني يدعو إلى تخطي
()8

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 8997/41م جلسة 8997/88/81م ,عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطيني ,مرجع

()4

ق رار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 8997/8م جلسة 8997/5/49م ,عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين ,مرجع

()4

عبد العزيز عبد المنعم خليفة ,االنحراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري ,مرجع سابق ,ص.445

()5

سامي جمال الدين ,قضاء الملءمة والسلطة التقديرية لإلدارة ,مرجع سابق ,ص.418

سابق.
سابق.

()2

مصطفى أبو زيد فهمي ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.148

()6

ماجد راغب الحلو ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .214سليمان سليم بطارسة ,عيب انحراف السلطة ,مرجع سابق ,ص.468
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المستدعي في الترقية ,ومن ثم يك ون القرار المذكور فيما تضمنه بشأنه قد صدر على خلف القانون

مشوبا بعيب االنحراف بالسلطة"(.)8

وفي حكم آخر لها قضت المحكمة بأن " :لما كان الثابت من األوراق والمرافعة أن المستدعى
ضده قد أصدر ق ار ار استنادا إلى تحريات مختلف الجهات المختصة ,والى قرار لجنة تحرير قوائم

الممنوعين من دخول الجمهورية المصرية ,وكلها تفيد بأن المذكور يعمل في تهريب المخدرات
وترويجها وتهريب المؤن إلى إسرائيل ,وكان المستبان من ذلك أن المستدعى ضده قد بنى ق ارره على
أسباب سائغة مستقاة من أصول ثابتة في األوراق ,ولما كان ذلك ,كان قول المستدعي بأن المستدع ى

ضده قد أساء استعمال سلطته قوال عاطل عن سند"(.)4

كما استندت محكمة العدل العليا الفلسطينية إلى المراسلت والمكاتبات المتعلقة بموضوع
القرار المطعون فيه ,كدليل إلثبات عيب االنحراف في استعمال السلطة ,وفي ذلك تقول المحكمة :

"لما كان ذلك وكانت تزكية المستدعي واإلشادة بكفاءته وخبرته في أعمال وظيفته والتنويه بأهمية هذه
الوظيفة في مكاتبات متبادلة بين رئيسه المباشر ,والمدير المحلي ,ورئيس المصلحة التي يتبعها ,وهي
أوراق رسمية لها أصلها الثابت في ملف خدمة المستدعي ,وهي بمثابة تقارير من أولى الشأن عن
حالته الوظيفية في السنوات السابقة مباشرة على تاريخ القرار المطعون فيه ,تكشف في جلء عن
أحقيته في الترقية للدرجة العليا ,وتحول في ثناياها ترشيحهم إياه بطريق صريح مسبب للترقية إلى هذه

الدرجة ,ويكون قرار المجلس التنفيذي إذا تخطى المستدعي في الترقية إلى هذه الدرجة قد صدر على
خلف القانون مشوبا بعيب االنحراف بالسلطة ,ومن ثم يتعين إلغاؤه"(.)4

وفي حكم آخر لها قضت المحكمة بأن " :الثابت من استقراء ملف المستدعي أنه موظف
كفء أدت كفاءته إلى ترشيحه أكثر من مرة لتمثيل القطاع في مؤتمرات عربية ,وحيث إن المستدعي
قد فضل عليه زميلين له ,األول ليس من بين أوراق الدعوى ما يشير إلى أن هناك تقارير سرية له قبل

القرار المطعون فيه ,وأما الثاني فالظاهر وفقا لما سلف بيانه أن المستدعي قد نال درجات في تقريره

السري تفوق الدرجات التي حصل عليها ,مما ال يتصور معه أن يقال أن تخطي المستدعي في الترقية
كان لمن يبرز عليه بصورة ال تتحمل منازعة ,ولما كان ذلك وكانت المستندات تشير إلى تزكية
المستدعي واإلشادة بكفاءته وخبرته في أعمال وظيفته ,والتنويه بأهمية هذه الوظيفة في مكاتبات عديدة
متبادلة بين رئيسه المباشر ,ومدير المديرية ,بل وفي شهادة من مدير المديرية ذاته ,كل هذا يعتبر

()8

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 8964/814م جلسة 8965/4/47م ,مجموعة مختارة من ق اررات محكمة العدل العليا ,الجزء

()4

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 8952/81م جلسة 8952/7/47م ,مجموعة مختارة من ق اررات محكمة العدل العليا ,الجزء

()4

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 8962/76م جلسة 8965/4/41م ,مشار إليه سابقا.

الثالث عشر ,مرجع سابق ,ص.19

السابع ,مرجع سابق ,ص.59
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بمثابة تقارير عن حالة المستدعي الوظيفية تضاف إلى تقريره السري ,األمر الذي يجعل القرار

المطعون فيه المتضمن عدم ترقيه المستدعي قد جاء مجحفا به ويتعين اإللغاء"(.)8

المطلب الثاني

اإلثبات غير المباشر لعيب االنحراف في استعمال السلطة
إن اللجوء إلى اإلثبات المباشر من خلل البحث في نص القرار المطعون فيه ,وملف
الدعوى ,قد ال يكون كافيا للكشف عن عيب االنحراف في استعمال السلطة ,وذلك نظ ار لطبيعة هذا
العيب الذي يتميز بالخفاء وحرص مصدر القرار على إصداره في مظهر سليم طبقا للقانون ,وفي هذه

الحالة يلجأ القاضي اإلداري إلى وسائل غير مباشرة ليكون البحث عن عيب االنحراف في استعمال
السلطة مجديا ,وتتمثل هذه الوسائل غير ال مباشرة في مجموع القرائن المحيطة بالنزاع التي تكشف عن
عيب االنحراف في استعمال السلطة ,كما أن عدم التناسب بين الخطأ والجزاء يدل على وجود هذا

العيب ,لذا سوف يكون تناولنا لهذا المطلب من خلل تقسيمه إلى فرعين على النحو اآلتي :
الفرع األول  :إثبات عيب االنحراف من القرائن المحيطة بالنزاع .
الفرع الثاني  :إثبات عيب االنحراف من عدم التناسب بين الخطأ والجزاء .

الفرع األول

إثبات عيب االنحراف من القرائن المحيطة بالنزاع
القرائن هي نتائج تستخلص بحكم القانون أو تقدير القاضي من واقعة ثابتة ومعروفة

للستدالل على واقعة غير معروفة( ,)4أي استنباط واقعة مجهولة من واقعة معلومة( ,)4وتنقسم القرائن
إلى قرائن قانونية وهي التي ينص عليها القانون

()2

وأخرى قضائية وهي التي يستنبطها القاضي من

ظروف ووقائع الدعوى ومستنداتها بما له من سلطة تقديرية(.)5

وانطلقا من حرص القضاء اإلداري على إعلء مبدأ المشروعية ,وعلى التخفيف من عبء

اإلثبات الملقى على عاتق المدعي ,فإنه قد تجاوز ملف الدعوى في مجال إثبات عيب االنحراف إلى
مجموعة القرائن التي من شأنها التشكيك في نوايا اإلدارة وسلمة غايتها من وراء إصدار القرار ,بحيث
()8

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 8964/884م جلسة 8965/2/49م ,مشار إليه سابقا.

()4

علي خطار شطناوي ,موسوعة القضاء اإلداري ,الجزء الثاني ,مرجع سابق ,ص.664

()5

راجع المادة ( )811من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الفلسطيني رقم ( )2لسنة 4118م.

()4

راجع المادة ( )816في قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الفلسطيني رقم ( )2لسنة 4118م.

()2

راجع المادة ( )817من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الفلسطيني رقم ( )2لسنة 4118م.
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ينتقل عبء إثبات عكس هذه القرائن إلى عاتق اإلدارة ذاتها ,فإذا امتنعت أو لم تقدم إجابة مقنعة

للقاضي ,اعتبر ذلك منها تسليما بطلبات المدعي(.)8

وتعتبر القرائن القضائية من أدلة اإلثبات غير المباشرة ,حيث ينصب اإلثبات على واقعة
متصلة بموضوع النزاع المعروض ,يؤدي ثبوتها إلى ترجيح الواقعة المتنازع عليها( ,)4لذلك تقف
القضائية في مقدمة طرق اإلثبات أمام القضاء اإلداري ,فعندما يخلو ملف الدعوى من أدلة اإلثبات
الكافية ,أو عندما يتعذر على الطرف المكلف باإلثبات تقديم المستندات المؤيدة لطلبه ,يتجه القاضي
إلى تأسيس حكمه على القرائن المستقاة من اإلمارات والشواهد والدالئل التي تنبئ عنها أوراق
الملف( ,)4وتتعدد القرائن التي يستطيع القاضي اإلداري أن يستخلص منها انحراف اإلدارة في استعمال
سلطتها ,ومن أهم هذه القرائن القضائية قرينة اإلخلل بمبدأ المساواة ,وقرينة انعدام الدافع المعقول,
وقرينة الظروف المحيطة بإصدار القرار وكيفية تنفيذه ,وتفصيل ذلك على النحو اآلتي :
أوالا ــــ قرينة اإلخالل بمبدأ المساواة :
يعتبر مبدأ المساواة حجر األساس في كل تنظيم ديمقراطي للحقوق والحريات العامة ,فهو من
الديمقراطية بمثابة الروح من الجسد ,وبغيره ينتفي معنى الديمقراطية وينهار كل مدلول للحرية(.)2
وقد حرص المشرع الفلسطيني على تأكيد هذا المبدأ بأن الفلسطينيين أمام القانون والقضاء
سواء ال تمييز بينهم بسبب العرق ,أو الجنس ,أو اللون ,أو الدين ,أو الرأي السياسي ,أو اإلعاقة(,)5
كما أكدت محكمة العدل العليا الفلسطينية مبدأ المساواة بين األفراد ,وأنه يجب على السلطات اإلدارية
احترامه ,حيث قضت المحكمة في ذلك بأن " :المساواة بين المواطنين هي مبدأ رئيس كرسته الشريعة
الغراء والقانون األساسي الفلسطيني في مادته التاسعة وال ينبغي للمستدعى ضدها أو لغيرها الخروج
على هذا المبدأ إال ألسباب قوية وجدية تحقق مصلحة عامة"(.)6
()8

سامي جمال الدين ,قضاء الملءمة والسلطة التقديرية لإلدارة ,مرجع سابق ,ص.414-414

()4

علي خطار شطناوي ,موسوعة القضاء اإلداري ,الجزء الثاني ,مرجع سابق ,ص .669مصطفى عبد العزيز الطراونة ,القرائن القضائية

()4

عايدة الشامي ,خصوصية اإلثبات في الخصومة اإلدارية ,مرجع سابق ,ص .898عبد العزيز عبد المنعم خليفة ,الموسوعة اإلدارية

()2

فتحي عبد النبي الوحيدي ,النظم السياسية المعاصرة ونظام الحكم في اإلسلم ,دار المقداد للطباعة ,غزة ,فلسطين4188 ,م ,ص.475

إلثبات عدم مشروعية القرار المطعون به ,مرجع سابق ,ص.44

الشاملة في الدعاوي والمرافعات اإلدارية ,الكتاب الثاني ,مرجع سابق ,ص.414

موسى مصطفى شحادة ,مبدأ المساواة أمام تولي الوظائف العامة وتطبيقاته في أحكام القضاء اإلداري ,دراسة مقارنة ,مجلة الشريعة

()5
()6

والقانون ,جامعة اإلمارات العربية المتحدة ,العدد 4114 ,86م ,ص.821

راجع المادة ( )9من القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة 4114م.

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 4119/14م جلسة 4181/9/46م ,غير منشور.
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والمقصود بالمساواة أمام القانون هي المساواة النسبية وليست المطلقة ,بمعنى أن المساواة ال

تكون إال بين األفراد ذوي المراكز المتماثلة دون تفرقة بينهم لسبب يتعلق بأشخاصهم أو ذواتهم(.)8

وتأكيدا لذلك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بأن " :المقصود بمبدأ المساواة هو المساواة
القانونية ,وال مجال للمطالبة بالمساواة في حاالت الخروج عن أوامر القانون ونواهيه ,وحيث إن

المستدعية تطالب مساواتها بمن تتفق مدة خدمتهم المصنفة مع ما نص عليه القانون لغايات استحقاق

الراتب التقاعدي ,في حين أن مدة خدمتها تقل عن ذلك ,فإنه ال يمكن مساواتها بمن انطبقت عليهم
شروط استحقاق الراتب التقاعدي"(.)4

فالمساواة ال تكون إال بين األفراد المتساوين في نفس الظروف ,وعليه فإن األفراد الذين

يوجدون في ظروف مماثلة يجب أن يعاملوا معاملة متساوية دون أفضلية ألحدهم على اآلخر( ,)4فإذا
ميزت اإلدارة بين طائفتين من األفراد تتقدم للحصول على مطلب معين ,فأجابت طلب أحدهما

ورفضت مطل ب اآلخر دون فحص لكل حالة على حدة ,فإن ذلك يكشف عن أن اإلدارة قد حابت
طائفة دون أخرى ,ألن التفريق ال يقوم على أساس معقول(.)2

وال شك في أن اإلخلل بمبدأ المساواة من شأنه أن يؤدي إلى بطلن القرار اإلداري المشوب
بهذا العيب لمخالفته القانون ,غير أنه قد يصعب أحيانا إثبات عدم المساواة كعيب يلحق محل القرار

اإلداري لعدم توافر شروط هذه المخالفة ,ومع ذلك يرى القاضي اإلداري إلغاء القرار اإلداري استنادا
إلى عيب االنحراف في استعمال السلطة ,إذا كان من شأنه التمييز في المعاملة بين األفراد دون أن

يكون لهذا التمييز أساس أو مبرر مشروع( ,)5ذلك أن التمييز بين األفراد في المعاملة دون مبرر يعد
قرينة على انحراف اإلدارة في استعمال سلطتها(.)6

وتطبيقا لذلك اعتبرت محكمة العدل العليا الفلسطينية اإلخلل بمبدأ المساواة قرينة على
االنحراف في استعمال السلطة ,واستندت على ذلك في إلغاء قرار اإلدارة الذي ينطوي على إخلل

بمبدأ المساواة ,وبهذا الشأن قضت المحكمة بأن " :إصدار البلدية القرار المتضمن تأجير مبنى قاعات
حديقة البلدية ودور التسوية ,وتفويض رئيس البلدية إبرام وتوقيع اإلدارة لمدة ثلث سنوات في غياب
المستدعي ودون دعوته للتنافس مع الجهة التي تم تأجيرها على الفوز بعقد اإليجار ,ودون االلتفات
()8

فتحي عبد النبي الوحيدي ,النظم السياسية المعاصرة ونظام الحكم في اإلسلم ,مرجع سابق ,ص.477

()4

موسى مصطفى شحادة ,مبدأ المساواة أمام تولي الوظائف العامة وتطبيقاته في أحكام القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.899

()5

سامي جمال الدين ,قضاء الملءمة والسلطة التقديرية لإلدارة ,مرجع سابق ,ص.416

()4

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 4115/22م جلسة 4116/4/1م ,غير منشور.

()2

سليمان محمد الطماوي ,نظرية التعسف في استعمال السلطة ,مرجع سابق ,ص.854

()6

محمد علي عطا اهلل ,اإلثبات بالقرائن في القانون اإلداري والشريعة اإلسلمية ,مرجع سابق ,ص .624نواف كنعان ,القضاء اإلداري,
مرجع سابق ,ص.449
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إلى اعتراضاته على قرار إحالة المزاودة لدى البلدية وو ازرة المالية ,وتقديمه طعنا لدى محكمة العدل
العليا باعتباره كان منافسا جديا في العطاء ,فيه إخلل بمبدأ المساواة ,ويكون القرار المطعون فيه
مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة وحريا باإللغاء"(.)8

وفي حكم آخر لها تقول المحكمة " :إ ن حصر تخصيص المباني العامة بقطعة أرض واحدة

بعد أن كانت تشمل عدة قطع أخرى مجاورة لها تخص آخرين غير المستدعي ,وان عدم األخذ

بتوصية اللجنة المحلية للتنظيم والبناء ,والتي أيدتها اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء في المحافظة,
والتي تضمنت االستغناء عن تخصيص جزء من قطعة األرض كمرافق عامة دون إبداء أسباب تبرر

ذلك ,فيه إخلل بمبدأ المساواة ومجافاة للعدالة التي يجب مراعاتها عند تخصيص أرض للمرافق

العامة وفي ذلك مخالفة للقانون واساءة الستعمال السلطة"(.)4
ثاني ا ــــ قرينة انعدام الدافع المعقول :

يقصد بالدافع المعقول السبب القائم على أساس صادق وله قوام في الواقع بحيث يشكل مبررا

إلصدار القرار اإلداري( ,)4فاإلدارة تصدر ق ارراتها تحت تأثير دوافع معينة ,وللحكم على مشروعية هذه
الق اررات يتعين أن يكون دافعها يتعلق بتحقيق المصلحة العامة ,وأن يكون مبر ار إلصدار القرار( ,)2واذا

صدر القرار اإلداري واتضح من ظروف إصداره أنه ال يوجد مبرر أو دافع معقول إلصداره ,فإن ذلك

يعتبر قرينة على االنحراف في إصدار القرار(.)5

وتأكيدا لذلك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بأن " :قبول طلب المستدعي وتزويده
بتكاليف إيصال التيار الكهربائي للبناء خاصته ,ثم دفع هذه التكاليف وقيام المستدعى ضده بعد ذلك
بإعادة التكاليف للمستدعي وعدم إجابة طلبه دون بيان األسباب هو قرينة على تعسف المستدعى ضده

في استعمال سلطته"(.)6

وهنا نلحظ العلقة الوثيقة بين عيب السبب وعيب االنحراف في استعمال السلطة ,فالقضاء
اإلداري في حالة عدم تمكنه من إلغاء القرار اإلداري لعيب السبب ,و أرى في نفس الوقت عدم وجود

أي مبرر معقول يستند عليه القرار المطعون فيه( ,)7فإنه يستدل على االنحراف في استعمال السلطة
()8

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 4112/68م جلسة 4116/6/48م ,مشار إليه سابقا.

()4

فهد عبد الكريم أبو العثم ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.288

()5

حمدي ياسين عكاشة ,موسوعة القرار اإلداري ,مرجع سابق ,ص .8429محمد علي عطا اهلل ,اإلثبات بالقرائن في القانون اإلداري

()6

ق ارر محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 4117/77م جلسة 4111/7/82م ,غير منشور.

()4

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 4111/494م جلسة 4181/6/84م ,مشار إليه سابقا.

( )2عبد العزيز عبد المنعم خليفة ,االنحراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري ,مرجع سابق ,ص.426

()7

والشريعة اإلسلمية ,مرجع سابق ,ص.622

سامي جمال الدين ,قضاء الملءمة والسلطة التقديرية لإلدارة ,مرجع سابق ,ص.415
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من انعدام الدافع المعقول للقرار اإلداري ,ألنه إذا كانت الق اررات اإلدارية تتمتع بقرينة الصحة باعتبار
أن األصل فيها أنها صدرت مشروعة وللصالح العام ,إال أن انعدام باعث ظاهر معقول قد يكون قرينة
في يد الطاعن تخفف عليه عبء اإلثبات ,وتيسر على القاضي اإلداري مهمة إلغاء القرار لعيب

االنحراف في استعمال السلطة(.)8

وتطبيقا لقرينة انعدام الدافع المعقول قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بإلغاء قرار اإلدارة
بتخطي المستدعي في الترقية ,حيث ثبت لديها انعدام الدافع المبرر إلصداره ,حيث قررت المحكمة
في ذلك بأنه  " :لما كان الثابت من األوراق على نحو ما بسطته المحكمة آنفا أن ثمة موظفين من
مديريات ال يتبعها المستدعي قد شملتهم الترقية بموجب قرار المجلس التنفيذي المطعون فيه ,حال

كونهم يتلون المستدعي في األقدمية وكان المستدعى ضده لم يفصح عن مراتب كفاية هؤالء الموظفين
وأوجه تفضيلهم عليه ,يكون واضحا عدم توفر سبب واقعي أو قانوني يدعو إلى تخطي المستدعي في

الترقية ,ومن ثم يكون القرار المذكور فيما تضمنه بشأنه قد صدر على خلف القانون مشوبا بعيب
االنحراف بالسلطة"(.)4

وفي قرار آخر لها قضت المحكمة بإلغاء القرار اإلداري الصادر بإحالة الموظف على التقاعد
الفتقاره إلى الدافع المبرر إلصداره ,وفي ذلك تقول المحكمة " :ما دام الموظف لم يكمل أربعين سنة

مقبولة للتقاعد ولم يكمل سن الستين عاما وأنه بقى على رأس عمله كموظف في التربية والتعليم حتى

صدور القرار المطعون فيه ,ولم تقدم أية بينة تدل على أنه أخل بواجبات وظيفته ,أو أن القرار
المطعون فيه قد اتخذ بناء على سبب مهم ,فإن قرار إحالته إلى التقاعد والذي جاء غير مسبب يفتقر

إلى الدافع ,ولم يقصد به الصالح العام ,ويؤدي إلى اإلضرار بمصلحة المستدعي الموظف دون أي
مبرر التخاذه ,مما يجعل المستدعى ضده متجاو از لسلطته التقديرية ,وق ارره معيبا وواجب اإللغاء"(.)4
ثالث ا ــــ قرينة الظروف المحيطة بإصدار القرار وكيفية تنفيذه :
قد تحيط بإصدار القرار اإلداري ظروف معينة ,تثير الشك حول مدى توخيه الصالح العام,
وقد ينفذ القرار بطريقة ملتوية تنم عن انحراف اإلدارة بسلطتها ,حيث يستطيع القاضي اإلداري
استخلص قرينة على هذا االنحراف من الظروف المحيطة بإصدار القرار والكيفية التي تنفذ بها,

األمر الذي يؤدي إلى نقل عبء إثبات خلو القرار من االنحراف إلى عاتق اإلدارة ,فإن فشلت في ذلك

قضي بإلغاء القرار لكونه مشوبا باالنحراف في استعمال السلطة(.)2
()8

طعيمه الجرف ,قضاء اإللغاء ,مرجع سابق ,ص.469

()4

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 8997/24م جلسة 8991/6/88م ,مشار إليه سابقا.

()4

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 8964/814م جلسة 8965/4/47م ,مشار إليه سابقا.

()2

عبد العزيز عبد المنعم خليفة ,االنحراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري ,مرجع سابق ,ص.465
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وتطبيقا لذلك فقد أكدت محكمة العدل العليا الفلسطينية على إمكانية استخلص عيب
االنحراف في استعمال السلطة من ظروف إصدار القرار اإلداري وآلية تنفيذه ,حيث قضت المحكمة
في هذا الشأن بقولها " :وحيث إ نه ثبت لهذه المحكمة من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المستشفى
المستدعى ضده أصدر ق ار ار تقرر فيه وقف المستدعية عن العمل لحين استلمها القرار النهائي متهما

إياها بتجاوز التعليمات واألنظمة القائمة في المستشفى ,والذي على أثره أقامت المستدعية دعواها

الماثلة لهذه المحكمة ,وعلى أثر رفعها لهذه الدعوى وقبل الفصل في الدعوى أصدرت المستشفى قرارها
األخير بإنهاء خدمات المستدعية ,وفصلها من عملها ,وبعدم تجديد عقدها طالبة منها مراجعة

الحسابات الستلم مستحقات نهاية الخدمة ,ولم يثبت لهذه المحكمة حقيقة وجدية األسباب التي تم
على أساسها وقف المستدعية عن عملها ,ومن ثم إنهاء خدماتها ,حيث لم تجر المستدعى ضدها أي
تحقيق مع المستدعية ,ولم توجه لها أي إنذار أو لفت نظر بشأن ما تدعيه من مخالفتها للتعليمات
واألنظمة لتعطيها فرصة الدفاع عن نفسها ,ولم تقدم أمام هذه المحكمة ما يبرر إصدارها لقراري الوقف

وانهاء خدمة المستدعية السابقة بيانها ,مما يجعل هذين الق اررين مشوبين بالتعسف في استعمال
السلطة واساءتها"(.)8

واذا كانت الظروف المحيطة بإصدار القرار من شأنها إقامة قرينة على االنحراف في استعمال

السلطة ,فإن تنفيذ القرار قد يدل على وجود هذا االنحراف ,وذلك حينما يأخذ تنفيذ القرار طابع السرعة
والشدة مقارنة بالق اررات التي تصدر في األمور العادية التي تهدف لتحقيق الصالح العام(.)4

وتطبيقا لذلك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بأن " :كافة اإلجراءات المتخذة بحق

المستدعي في مرحلة التحقيق ومرحلة اتخاذ القرار من قبل المجلس البلدي لم تراع فيها اإلجراءات
القانونية الصحيحة ,ولم تؤخذ بعين االعتبار الضمانات التي يتوجب تأمينها له تحقيقا للعدالة ,حيث

إن التحقيق واتخاذ القرار تم في يوم واحد"(.)4

وفي حكم آخر ل ها قضت المحكمة بأن " :قرار عزل موظف البلدية من وظيفته ال يصدر إال
بعد تبليغ جميع األعضاء اإلعلن الكافي أنه سينظر في أمر العزل في الجلسة التي اتخذ فيها قرار
العزل ,وقد تبين بأنه لم يراع ذلك عند إصدار القرار المشكو منه ,وقد صدر قرار العزل من الرئيس
وأحد األعضاء في نفس اليوم التي حصلت فيه المناقشة بين المستدعي وحضرة رئيس لجنة البلدية"(.)2

()8

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 8995/76م جلسة 8996/4/88م ,عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين ,مرجع سابق.

()4

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 8991/81م جلسة 4114/84/86م ,غير منشور.

()4

صلح أحمد جودة ,العيوب الشكلية والموضوعية للق اررات اإلدارية ,مرجع سابق ,ص.816

()2

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 8954/47م جلسة 8954/84/82م ,مشار إليه سابقا.
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الفرع الثاني

إثبات عيب االنحراف من عدم التناسب بين الخطأ والجزاء
" الغلو في التقدير "

يقصد بمبدأ تناسب العقوبة التأديبية مع المخالفة التي يرتكبها الموظف ,أال تكون هناك عدم

ملئمة ظاهرة بين الخطأ الوظيفي ونوع الجزاء المفروض على مرتكبه( ,)8فإذا كان األصل أن اإلدارة

من حقها أن تختار واحدا من الحلول الملئمة ,وأنه ليس من حق القضاء أن يلزمها باختيار أكثر
الحلول ملئمة ,وأنها إذا تصور وجود أكثر من حل مناسب في حالة من الحاالت ,فمن حق اإلدارة
أن تختار إحدى هذه الحلول المناسبة وليس للقضاء التدخل إال إذا كان القرار الذي اتخذته اإلدارة

مشوبا بعدم الملئمة الظاهرة ,أي إذا أساءت اإلدارة استعمال سلطتها(.)4

وقد ثار الخلف الفقهي حول اعتبار عدم التناسب بين الخطأ والجزاء التأديبي كقرينة على
عيب االنحراف في استعمال السلطة بين مؤيد ومعارض لذلك ,وهو ما سيتم تناوله في هذا المقام
بشيء من اإليجاز ,كما سنعرض لموقف القضاء من الرقابة على التناسب بين الخطأ والجزاء

التأديبي ,وتوضيح ذلك على النحو اآلتي :

أوالا ــــ موقف الفقه من عدم التناسب بين الخطأ والجزاء التأديبي كقرينة على عيب االنحراف :
تتمتع اإلدارة بسلطة تقديرية في سبيل إصدار ق ارراتها ,تخولها وزن مناسبة القرار اإلداري
وملئمة إصداره ,وغير ذلك مما يدخل في نطاق الملئمة التقديرية التي تملكها اإلدارة في إطار
المصلحة العامة مع الخضوع لرقابة القضاء اإلداري( ,)4وعدم الملئمة أو عدم التناسب بين الخطأ
والجزاء يتمثل في عدم استعمال اإلدارة لسلطتها التقديرية بشكل ملئم في تقدير الجزاءات التأديبية

الجائز توجيهها عند ارتكاب خطأ تأديبي( ,)2فمن الطبيعي أن تكون العقوبة ملئمة للمخالفة التأديبية,

فإذا لم تكن ملئمة ,فلن يكون من سبيل للطعن فيها إال عن طريق إثبات التعس ف باعتبار أن اإلدارة
قد خرجت عن حدود سلطتها التقديرية ,على أن تكون عدم الملئمة الظاهرة مجرد قرينة على التعسف

أو االنحراف(.)5

( )8علي الطبطبائي ,الرقابة القضائية على مبدأ التناسب بين العقوبة التأديبية والمخالفة الوظيفية ,مجلة الحقوق ,جامعة الكويت ,العدد الثالث,
السنة السادسة8914 ,م ,ص.11

()4

محمد ماهر أبو العينين ,االنحراف التشريعي والرقابة على دستوريته ,مرجع سابق ,ص.854

()2

مصطفى عبد العزيز الطراونة ,القرائن القضائية إلثبات عدم مشروعية القرار المطعون فيه ,مرجع سابق ,ص.99

)(4

()5

حمدي ياسين عكاشة ,موسوعة المرافعات اإلدارية واإلثبات في قضاء مجلس الدولة ,مرجع سابق ,ص.71

حمد عمر حمد ,السلطة التقديرية لإلدارة ومدى رقابة القضاء عليها ,مرجع سابق ,ص .814طارق بن هلل البوسعيدي ,الرقابة على
الملءمة في الق اررات وفقا ألحكام القضاء اإلداري في عمان ,مرجع سابق ,ص.521
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لذلك ذهب جانب من الفقه

()8

إلى اعتبار عدم التناسب بين الخطأ والجزاء التأديبي قرينة على

االنحراف في استعمال السلطة ,فالجزاء وفقا للسلطة التقديرية التي تتمتع بها اإلدارة ال بد وأن يكون
متناسبا مع الفعل ,فإذا لم يكن متناسبا مع الفعل فإن ذلك يعد قرينة على االنحراف في استعمال
السلطة.
وقد اعترض البعض

()4

على االتجاه السابق باعتبار عدم التناسب بين الخطأ والجزاء التأديبي

قرينة على االنحراف في استعمال السلطة ,وذلك لما بين عدم التناسب واالنحراف من اختلف في

الطبيعة والمضمون.

فمن حيث الطبيعة فإ ن االنحراف هو عيب ذو طابع شخصي أو ذاتي ,أما عدم التناسب في
تقدير الجزاء التأديبي فهو ذو طابع موضوعي ,قوامه أن درجة خطورة الذنب اإلداري ال تتناسب مع

نوع الجزاء ومقداره ,وهو تقدير يتم بطبيعة الحال بمعزل عن نيات اإلدارة ومقاصدها ,ذلك ألن اإلدارة
إذا غالت في تقدير الجزاء فإن ذلك ال يكون مرجعه االنحراف في استعمال السلطة ,بل قد يكون
المرجع الحرص على المصلحة العامة.
أما من حيث المضمون فإن عيب االنحراف ال يتعلق إال بالغاية غير المشروعة التي تسعى
اإلدارة لتحقيقها ,أما رقابة عدم التنا سب فإنها تنصب على تقدير اإلدارة لمدى التناسب بين سبب القرار
المتمثل في الخطأ الذي ارتكبه الموظف ,ومحل هذا القرار وهو الجزاء الذي وقعته اإلدارة.
وفي هذا المقام فإننا نميل إلى ما ذهب إليه االتجاه األول المؤيد العتبار عدم التناسب بين

الخطأ والجزاء التأديبي قرينة على االنحراف في استعمال السلطة وذلك للعتبارات اآلتية :

 -8أ ن القرار اإلداري الذي يكتنفه عدم التناسب أو الغلو في التقدير ,ال يكون محققا للغرض
المشروع من التأديب ,وفي هذه الحالة فإن القضاء اإلداري ال يلغي القرار لعدم التناسب أو

الغلو ,ولكنه يستند في إلغائه إلى عيب االنحراف في استعمال السلطة ,والمعيار هنا
موضوعي وهو عدم تحقق المصلحة العامة من وراء القرار ,فعدم التناسب ليس معيا ار لعيب
االنحراف بل هو قرينة على العيب يكملها بحث ما إذا كان القرار بحالته يحقق حسن سير

المرافق العامة ومقتضيات المصلحة العامة(.)4
()8

سليمان محمد الطماوي ,نظرية التعسف في استعمال السلطة ,مرجع سابق ,ص .414مصطفى أبو زيد فهمي ,القضاء اإلداري ,مرجع
سابق ,ص .776-775نبيلة عبد الحليم كامل ,الدعاوي اإلدارية ,مرجع سابق ,ص .411فهد عبد الكريم أبو العثم ,القضاء اإلداري,
مرجع سابق ,ص .284عادل الطبطبائي ,الرقابة القضائية على مبدأ التناسب بين العقوبة التأديبية والمخالفة الوظيفية ,مرجع سابق,

ص .91عصام الدبس ,القضاء اإلداري ورقابته ألعمال اإلدارة ,مرجع سابق ,ص.467

()4

رمضان محمد بطيخ ,االتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من سلطة اإلدارة التقديرية ,وموقف مجلس الدولة المصري

()4

سامي جمال الدين ,قضاء الملءمة والسلطة التقديرية لإلدارة ,مرجع سابق ,ص.445

منها ,دار النهضة العربية ,القاهرة8996 ,م ,ص.491
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 -4أن الفهم الصحيح لعدم التناسب في التقدير يكمن في اعتباره قرينة على أن قرار اإلدارة
مشوب بعيب االنحراف في استعمال السلطة ,وهو عيب من عيوب المشروعية حتى لو اتصل
بقواعد حسن السلوك اإلداري أو أخلقيات اإلدارة ,فطبيعة الرقابة على عيب االنحراف أنها
رقابة على المشروعية يدخل في نطاق القانون أو روح القانون ,ومخالفة الهدف في كل

األحوال هي خروج على القانون فيما يتعلق بتحديد أهداف القرار اإلداري ,وكل ما في األمر

أنه من العيوب الخفية الذي قد تستره بعض مظاهر المشروعية(.)8

 -4أن اعتبار عـدم التناسـب بين الخطأ والجزاء قـرينة على االنحراف في استعمال السـلطة مرجعـه
أن هدف الجزاء تحقيق المصلحة العامة في تمكين اإلدارة من القيام بمهامها بتقنية عالية,
ويكفي لتحقيق ذلك توقيع جزاء مناسب على الموظف الذي يتجاوز حدود العمل ,أما اإلسراف

في تقدير الجزاء فل يحقق تلك المصلحة ,بل قد يعرقل مصالح األفراد حيث قد يحجم رجال
اإلدارة عن االضطلع بمسؤولياتهم خشية الوقوع في خطأ يواجه بقسوة مفرطة ,كما أن
المبالغة في قسوة الجزاء قد يخفي دوافع شخصية قد تكون انتقاما أو غير ذلك مما يؤكد وجود
االنحراف في استعمال السلطة(.)4

 -2أن اعتبار عـدم التناسـب بين الخطأ والجـزاء قـرينة على االنحـراف في اسـتعمال السـلطة يتـرتب
عليه حماية الموظف من عسف اإلدارة ,ألنها إذا علمت أن المغاالة في الجزاء يعرض القرار
الصادر منها للطعن باإللغاء ,أحجمت عنها وراعت التناسب ,وال شك أن في ذلك صيانة
لق اررات اإلدارة من الطعن باإللغاء ,وعليه فيكون القول بأن عدم التنا سب بين الخطأ والجزاء
قرينة على االنحراف في استعمال السلطة محققا لمصلحة الموظف واإلدارة(.)4

ثانيا ــــ موقف القضاء من الرقابة على التناسب بين الخطأ والجزاء التأديبي :
استقر قضاء محكمة العدل العليا الفلسطينية على أن لإلدارة سلطة تقديرية في فرض العقوبة

المناسبة للجريمة التأديبية بشرط أن تلتزم حدود المصلحة العامة ,حيث أكدت على ذلك المحكمة
بقولها  " :إن قضاء هذه المحكمة قد جرى كما جرى القضاء اإلداري في مصر وفرنسا على أن تقدير
العقوبة المناسبة للجريمة التأديبية هو من اطلقات اإلدارة التي تترخص فيها بشرط أن تلتزم حدود

المصلحة العامة"(.)2
()8

طارق بن هلل البوسعيدي ,الرقابة على الملءمة في الق اررات اإلدارية وفقا ألحكام القضاء اإلداري في عمان ,مرجع سابق ,ص.551

()4

محمد علي عطا اهلل ,اإلثبات بالقرائن في القانون اإلداري والشريعة اإلسلمية ,مرجع سابق ,ص.651

()4

عبد العزيز عبد المنعم خليفة ,االنحراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري ,مرجع سابق ,ص.451

)(2

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 8955/49م جلسة 8956/5/48م ,مجموعة مختارة من ق اررات محكمة العدل العليا ,الجزء
السابع ,مرجع سابق ,ص.91
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وفي حكم آخر لها قضت المحكمة بأن " :لإلدارة سلطة تقديرية في إيقاع العقوبة المناسبة

بحق موظفيها بعد اإلدانة من جهة تحقيق صحيحة ,طالما أنها لم تتعسف باستخدام هذه السلطة"(.)8

وقد ذهبت محكمة العدل العليا الفلسطينية إلى بسط رقابتها على مدى تناسب العقوبة الموقعة
على الموظف مع المخالفة المرتكبة منه ,واعتبرت أن هذه الرقابة هي ضمانة لألفراد من مغاالة اإلدارة
الجزء ,وتطبيقا لذلك قضت المحكمة في حكم لها " :أن العقوبة المفروضة على المستدعي
ا
في تقدير
وهي العزل من الوظيفة تتناسب مع جسامة الجرم المنسوب إليه ,وتدخل ضمن الحدود القانونية

المنصوص عليها في القانون ,وليس بها أي غلو خاصة بعد أن أخل المستدعي بواجباته وسلوكه
الوظيفي المنصوص عليها ,ومما ال شك فيه أن الرقابة القضائية التي تمارسها محكمة العدل العليا
على التناسب بين جسامة الذنب اإلداري ونوع ومقدار العقوبة التأديبية هي ضمانة كبيرة لألفراد وتقييم

من مغاالة اإلدارة في تقدير جسامة األفعال ,كما تعد هذه الرقابة تضييقا لنطاق الصلحية التقديرية
التي تتمتع بها اإلدارة وحدها"(.)4

وفي حكم آخر تقول محكمة العدل العليا الفلسطينية " :إن دور القضاء اإلداري في المسائل

التأديبية يقتصر على مراقبة اإلجراءات القانونية التي ترافق إجراءات التحقيق من صحة وقانونية
لتشكيل لجنة التحقيق ,وأنها كفلت للموظف حق الدفاع بصورة مقبولة ,وأن النتيجة التي توصلت إليها
اإلدارة لها أصل في أوراق التحقيق ,وأن الجزاء الذي يصدر بحق الموظف يتلءم مع الفعل المنسوب
له اقت ارفه ,وبتطبيق ما تقدم على وضع المستدعي في هذه الدعوى تجد المحكمة أن لجنة التحقيق
االنضباطية التي حققت مع المستدعي قد شكلت بقرار من المرجع المختص ,وأن إجراءات التحقيق لم

تهدر حق المستدعي من الدفاع عن نفسه ,وأن النتيجة التي توصلت إليها اللجنة لها أصل في أوراق
التحقيق ,كما تجد أن العقوبة التي جرى توقيعها على المستدعي تتلءم وخطورة ما نسب له من
أفعال"(.)4

كما أكدت محكمة العدل العليا الفلسطينية على أن عدم التناسب في تقدير الجزاء التأديبي
يعيب القرار بعيب االنحراف في استعمال السلطة ,وبهذا الخصوص قضت المحكمة بقولها " :إن
الجهة المستدعى ضدها والتي لم تتقيد أصل بما فرضه عليها النظام من ضرورة تأمين ضمانات
الدفاع للموظف ,قد غالت في العقوبة التي أوقعتها على المستدعي ,بأن قررت عزله باستعمالها
أقصى العقوبة ,وهي العزل مع أنه كان بمقدورها ع لى فرض ثبوت التهمة المسندة إليه أن تتخذ بحقه

)(8
()4
()4

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 4181/91م جلسة  ,4184/81/88غير منشور.

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 4111/8م جلسة 4119/4/45م ,غير منشور.

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 4188/864م جلسة 4184/5/7م ,مشار إليه سابقا.
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بعضا من العقوبات األخرى المنصوص عليها في النظام ,والتي تتناسب مع المخالفة المدعى بها,
األمر الذي نجد معه أن إجراء العزل ثم بصورة يكتنفها التعسف في استعمال السلطة"(.)8
وفي حكم آخر لها تقول المحكمة " :ال يرد القول بأن قرار فصل الموظف مشوبا بعيب إساءة
استعمال السلطة ما دامت هذه العقوبة تتناسب والمخالفات التي قام بها الموظف"(.)4

()8
()4

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 8996/48م جلسة 4114/88/5م ,غير منشور.

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 4115/858م جلسة 4117/4/41م ,غير منشور.
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المبحث الثالث

اآلثار المترتبة على إثبات عيب االنحراف في استعمال السلطة
يمثل عيب االنحراف في استعمال السلطة خط ار كبي ار على حقوق األف ارد وحرياتهم ,كما يمثل
خط ار على اإلدارة في حد ذاتها ,لما ينتج عنه من زعزعة للثقة الواجب توافرها بين األفراد واإلدارة.
وتعد الرقابة القضائية الضمانة الحقيقية لحقوق وحريات األفراد ,كما أنها تقيم حماية وضمان
لحقوق اإلدارة والمصلحة العامة ,فهي تشكل ضمانة ومجاال حقيقيا إلقامة التوازن والتكافؤ بين
المصالح المتعارضة سواء كانت متصلة بالمصلحة العامة أو الخاصة ,كما أنها تعد مجاال حقيقيا
نظر لما يتمتع به القضاء من الحيدة واالستقلل.
إلقامة العدل بين جميع األطراف ا
والغرض األساسي للرقابة القضائية هو حماية األفراد ,وذلك بإلغاء ق اررات اإلدارة غير
المشروعة والتي تكون سببت ضر ار لألفراد ,والحكم بالتعويض عن الضرر الذي يمس األفراد من جراء
سير المرافق العامة أو بفعل تصرفات اإلدارة( ,)8ومما ال شك فيه أن القرار اإلداري المشوب بعيب
االنحراف في استعمال السلطة هو قرار غير مشروع ,يجوز لكل ذي مصلحة من األفراد أن يطلب من
القضاء اإلداري إلغاءه بمجرد أن يصدر نهائيا أي قابل للتنفيذ ,غير أنه قد يحدث أحيانا أن ينفذ
القرار قبل إلغائه ,وينشأ عن هذا التنفيذ ضرر يلحق بعض األفراد ,ففي هذه الحالة يكون لصاحب
الحق المعتدى عليه أن يطالب بتعويض ذلك الضرر(.)4
وبناء على ما سبق سوف نتناول ما يترتب على إثبات عيب االنحراف في استعمال السلطة

من إلغاء للقرار المشوب بهذا العيب ,وكذلك التعويض عنه ,وذلك من خلل تقسيم هذا المبحث إلى
مطلبين على النحو اآلتي :
المطلب األول  :إلغاء القرار اإلداري المشوب باالنحراف في استعمال السلطة .
المطلب الثاني  :التعويض عن القرار اإلداري المشوب باالنحراف في استعمال السلطة .

()8
()4

حمد عمر حمد ,السلطة التقديرية لإلدارة ومدى رقابة القضاء عليها ,مرجع سابق ,ص.861-867
سليمان محمد الطماوي ,نظرية التعسف في استعمال السلطة ,مرجع سابق ,ص.491
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المطلب األول

إلغاء القرار اإلداري المشوب باالنحراف في استعمال السلطة
لم يقف المشرع الفلسطيني عند حد تقرير التقاضي للناس كافة كمبدأ دستوري ,بل تجاوز ذلك
إلى تقرير مبدأ حظر النص في القوانين على تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء(,)8
وقد خص المشرع هذا المبدأ بالذكر رغبة منه في تأكيد الرقابة القضائية على الق اررات اإلدارية ,مما
يعني جواز الطعن بإلغاء القرار اإلداري أيا كانت جهة إصداره إذا ما خرجت عن نطاق المشروعية(.)4
فإذا أ ثبت الطاعن صحة طعنه بانحراف اإلدارة في استعمال سلطتها ,فإن هذا يجعل قرار
اإلدارة باطل ,ويترتب على بطلن القرار اإلداري المشوب بعيب االنحراف في استعمال السلطة إلغاء
ذلك القرار من تاريخ إصداره ,وتلتزم اإلدارة بأن تتخذ جميع اإلجراءات الضرورية اللزمة إلعادة الحال
كما كان عليه قبل صدور القرار الملغي( ,)4ويقع على جهة اإلدارة كذلك االلتزام بأن تمتنع عن اتخاذ
أي إجراء يمكن اعتباره تنفيذا للقرار الملغي ,وذلك بعدم قيامها بتنفيذه من ناحية ,وبامتناعها عن
إصداره من جديد من ناحية أخرى(.)2
إال أن إلغاء القرار اإلداري المشوب بعيب االنحراف في استعمال السلطة يتطلب توافر عدة
شروط خاصة به ,وذلك بعد توافر الشروط اللزمة إللغاء القرار اإلداري بصفة عامة( ,)5األمر الذي
يستوجب بيان الشروط العامة والخاصة إللغاء القرار اإلداري المشوب باالنحراف في استعمال السلطة,
وهذا يقتضي تقسيم هذا المطلب إلى فرعين وذلك على النحو اآلتي :
الفرع األول  :الشروط العامة إللغاء القرار المشوب باالنحراف في استعمال السلطة .
الفرع الثاني  :الشروط الخاصة إللغاء القرار المشوب باالنحراف في استعمال السلطة .

()8

نصت المادة ( )41من القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة 4114م على أن  -8" :التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ,ولكل
فلسطيني حق االلتجاء إلى قاضيه الطبيعي ,وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا -4 .يحظر النص في

القوانين على تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء -4 .يترتب على الخطأ القضائي تعويض من السلطة الوطنية يحدد

القانون شروطه وكيفياته".

()4

فتحي عبد النبي الوحيدي ,القضاء الدستوري في فلسطين ,مرجع سابق ,ص.488

()2

محمود سعد عبد المجيد ,الحماية التنفيذية لألحكام اإلدارية ,مرجع سابق ,ص.841

()4

قادر أحمد الحسيني ,انحراف القرار اإلداري عن قاعدة تخصيص األهداف ,مرجع سابق ,ص.84

( )5عبد العزيز عبد المنعم خليفة ,االنحراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري ,مرجع سابق ,ص .491محمد علي عطا اهلل ,اإلثبات
بالقرائن في القانون اإلداري والشريعة اإلسلمية ,مرجع سابق ,ص.648
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الفرع األول

الشروط العامة إللغاء القرار المشوب باالنحراف في استعمال السلطة
القرار اإلداري المشوب بعيب االنحراف شأنه شأن أي قرار إداري آخر غير مشروع ,يشترط
إللغائه أن يكون هذا القرار إداريا ,وصاد ار عن سلطة إدارية وطنية ,وأن يكون نهائيا ,وأن يحدث هذا

القرار أث ار قانونيا ,وسوف نتناول هذه الشروط بشيء من اإليجاز على النحو اآلتي :
أوالا ــــ أن يكون القرار المطلوب إلغاؤه إداري ا :

إن ما تقوم به اإلدارة من أعمال أثناء ممارسة نشاطاتها في سبيل تحقيق الصالح العام ال
تعتبر جميعها ق اررات إدارية ,فاألعمال التي تقوم بها اإلدارة تنقسم إلى نوعين هما  :أعمال مادية
وأعمال قانونية ,واألعمال المادية هي التي تقوم بها اإلدارة دون أن تقصد إحداث آثار قانونية معنية,

كاألعمال التي تقوم بها اإلدارة تنفيذا لق اررات إدارية( ,)8أما األعمال القانونية فهي التي تقوم بها اإلدارة

بقصد إحداث آثار قانونية معينة ,وهذه األعمال بدورها تنقسم إلى أعمال تباشرها اإلدارة باالشتراك مع
إرادة أخرى ,بحيث تتم نتيجة اتفاق اإلدارة واألفراد ,أو بين الجهات اإلدارية نفسها ,وهي تعرف بالعقود
اإلدارية ,وأعمال تباشرها اإلدارة بإرادتها المنفردة ,وتصدر من جانب اإلدارة وحدها وهذا النوع من
أعمال اإلدارة القانونية يعرف بالق اررات اإلدارية(.)4

ولقد استقر قضاء محكمة العدل العليا الفلسطينية على أن القرار اإلداري هو " :إفصاح اإلدارة

عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واألنظمة ,وذلك بقصد إحداث أو تعديل مركز

قانوني معين متى كان ممكنا وجائ از قانونا"(.)4

إال أن هذا التعريف قد تعرض إلى االنتقاد من بعض الفقه على أساس أنه لم يقتصر عل ى
تحديد المقصود بالقرار اإلداري ,وذلك ببيان أركانه فحسب ,بل تعدى ذلك إلى شروط صحته أو

باألحرى مشروعيته( ,)2فالتعريف القضائي يشترط اتفاق القرار مع القوانين واألنظمة ,وأن يكون محله
ممكنا وجائ از ,وتلك الشروط تتصل بصحة القرار اإلداري ,وهي مسألة تخرج عن تعريف القرار

وطبيعته( ,)5وذلك أل ن القرار يعتبر موجودا من الناحية القانونية بمجرد تعبير اإلدارة عن إرادتها
()8

أبو بكر أحمد النعيمي ,حدود سلطات القضاء اإلداري في دعوى اإللغاء ,مرجع سابق ,ص.47

()4

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 4117/811م جلسة 4181/6/86م .وقرارها برام اهلل رقم 4119/87م جلسة

()4

محمود محمد حافظ ,القرار اإلداري ,دراسة مقارنة ,دار النهضة العربية ,القاهرة8994 ,م ,ص.6

4181/4/87م .وكذلك قرارها بغزة رقم 4111/48م جلسة 4111/5/41م .وقرارها بغزة رقم 4181/29م جلسة 4181/9/89م ,جميعها

ق اررات غير منشورة.

( )2عدنان عمرو ,مبادئ القانون اإلداري ,نشاط اإلدارة ووسائلها ,الطبعة الثانية ,منشأة المعارف للنشر ,اإلسكندرية4112 ,م ,ص .54عبد
()5

الناصر أبو سمهدانة ,الخصومة اإلدارية ومستقبل القضاء في فلسطين ,مرجع سابق ,ص.854
محمد رفعت عبد الوهاب ,النظرية العامة للقانون اإلداري ,مرجع سابق ,ص.545
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المنفردة بقصد إحداث أثر قانوني معين ,حتى وان لحق بهذا القرار عيب يتعلق بشروط صحته التي

تجعله قابل لإللغاء(.)8

وبذلك فإن القرار اإلداري باعتباره عمل قانونيا يصدر عن إرادة منفردة من جانب السلطة

اإلدارية ,سواء كان التعبير عن هذه اإلرادة صراحة أو ضمنا( ,)4حيث يفترض المشرع في بعض
األحوال أن سكوت اإل دارة يعتبر بمثابة إعلن عن إرادتها على نحو معين ,أي يعتبر ق ار ار إداريا
بالموافقة أو الرفض وذلك حماية لألفراد من عنت اإلدارة وتعسفها( ,)4ومن أمثلة ذلك القرار الضمني

بقبول االستقالة التي مضى على تقديمها أكثر من ثلثين يوما دون صدور رد صريح من جانب
اإلدارة( ,)2وكذلك القرار الضمني برفض التظلم الذي مضى على تقديمه ستون يوما دون إجابة من
السلطة المختصة(.)5

وتطبيقا لذلك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بأنه" :ال يشترط سكب القرار اإلداري في

قالب معين ,فالقرار اإلداري قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا حال رفض السلطة اإلدارية أو امتناعها
عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واألنظمة"(.)6

وكون القرار اإلداري عمل قانونيا يعني عدم جواز الطعن باإللغاء في األعمال المادية التي

تصدر عن اإلدارة ,ألن العمل المادي ال تترتب عليه آثار قانونية( ,)7ومن ثم فهو ال يعد ق ار ار إداريا

آثار قانونية ,فإن تلك اآلثار تعتبر وليدة اإلرادة المباشرة للمشرع وليست
حتى وان رتب القانون عليه ا

وليدة إرادة اإلدارة( ,)1وتطبيقا لذلك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بأن " :اإلشعارات واإلعلنات
والتبليغات هي أعمال مادية ال ترقى لدرجة الق اررات اإلدارية كونها ال تحدث أث ار قانونيا ,وال تقبل

الطعن باإللغاء"(.)9

()8

محمد علي الخليلة ,القانون اإلداري ,الكتاب الثاني ,الطبعة األولى ,دار الثقافة للنشر والتوزيع ,عمان4184 ,م ,ص.875

()4

ماجد راغب الحلو ,القانون اإلداري ,دار الجامعة الجديدة للنشر ,اإلسكندرية4112 ,م ,ص.455

()5

راجع المادة ( )815من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم ( )2لسنة 8991م.

()7

محمد عبد الحميد أبو زيد ,المطول في القانون اإلداري ,دار النهضة العربية ,القاهرة8997 ,م ,ص .486محمد علي الخليلة ,القانون

()1

مصطفى محمود عفيفي ,الوسيط في مبادئ القانون اإلداري المصري والمقارن ,مرجع سابق ,ص .461صلح الدين فوزي ,المبسوط في

()9

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 4188/817م جلسة 4184/5/41م ,غير منشور.

()4

زكي محمد النجار ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.444

()2

راجع المادة ( )99من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم ( )2لسنة 8991م.

()6

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 4111/81م جلسة 4111/7/88م ,غير منشور.
اإلداري ,مرجع سابق ,ص.876

القانون اإلداري ,مرجع سابق ,ص.141
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وأيضا يتميز القرار اإلداري عن العقد اإلداري الذي ينشأ عن التقاء إرادة اإلدارة مع إرادة

المتعاقد معها بشروط معينة ,وبذلك فإنه ال يجوز الطعن باإللغاء في العقد اإلداري( ,)8إال أن ما
تصدره اإلدارة من ق اررات قابلة للنفصال بهدف التمهيد إلبرام العقد أو اعتماده ,تعد ق اررات إدارية

يجوز الطعن فيها باإللغاء استقلال عن العقد( ,)4وقد أكدت على ذلك محكمة العدل العليا الفلسطينية
حيث قضت بأن " :دعوى اإللغاء ال يمكن أن توجه إلى العقود ,ذلك أن من شروط قبول دعوى
اإللغاء أن توجه الدعوى إلى قرار إداري الذي هو تعبير عن إرادة اإلدارة بمفردها ,بينما العقد هو
توافق إرادتين ,واستثناء من هذه القاعدة أجيز الطعن في الق اررات اإلدارية المنفصلة عن عمليات
التعاقد"(.)4

والجدير بالذكر أن صدور القرار اإلداري باإلرادة المنفردة ,ليس معناه أن يصدر القرار

اإلداري وفقا إلرادة شخص واحد ,بل يمكن أن يشترك في إصداره أكثر من شخص ,طالما أنهم يمثلون
إرادة سلطة إدارية واحدة(.)2

ثانيا ــــ أن يكون القرار صادرا عن سلطة إدارية وطنية :
يتضح من هذا الشرط أنه يجب أن يتوافر في القرار اإلداري أمران  :األول أن يكون القرار

صاد ار عن سلطة إدارية ,والثاني أن تكون السلطة اإلدارية سلطة وطنية.
 -5أن يكون القرار صادرا عن سلطة إدارية :

يشترط في القرار اإلداري المطعون فيه أن يكون صاد ار عن سلطة إدارية ,سواء أكانت هذه
السلطة مركزية أم المركزية ,فالقرار اإلداري يمكن أن يصدر عن رئيس الدولة أو أحد الوزراء ,كما
يمكن أن يصدر عن مجلس محلي أو هيئة عامة ,أو من إحدى النقابات باعتبارها من أشخاص

القانون العام( ,)5وتطبيقا لذلك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بأنه " :يشترط في دعوى اإللغاء
أن يكون القرار المطعون فيه ق ار ار إداريا ,وأن القرار ال يعتبر ق ار ار خاضعا للطعن أمام محكمة العدل
العليا ما لم يكن صاد ار عن سلطة إدارية أو مؤسسة عامة أو شخص من أشخاص القانون العام"(.)6

()8

نواف كنعان ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .815أنور أحمد رسلن ,وسيط القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.241

()4

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 4112/68م جلسة 4116/6/48م ,مشار إليه سابقا.

()4

محمود عاطف البنا ,الوسيط في القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.466

()2

محمد فؤاد عبد الباسط ,األعمال اإلدارية القانونية ,القرار اإلداري ,مرجع سابق ,ص .814محمد علي الخليلة ,القانون اإلداري ,مرجع

()5

ماجد راغب الحلو ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .479منصور إبراهيم العتوم ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .79نواف كنعان,

()6

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 4111/895م جلسة 4111/9/41م ,غير منشور.

سابق ,ص.879

القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.816
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وبناء على ذلك فإن الق اررات الصادرة عن السلطة اإلدارية فـي الدولـة هـي الميـدان الـذي تمـارس
فيــه دعـ ـ ـ ـوى اإللغ ـ ـ ـاء ,وبمـ ـ ـا أن ه ـ ـذه السـ ـلطة تشــمل جميــع الجهــات اإلداريــة فــي السـ ـلطة التنفيـ ـذية فــي
الدول ــة ,ف ــإن أعم ــال الس ــلطتين التشـ ـريعية والقض ــائية تخ ــرج ع ــن نط ــاق الطع ــن باإللغ ــاء طبق ــا للمعي ــار

الشكلي( ,)8وقد أخذت محكمة العدل العليا الفلسطينية بالمعيار الشـكلي لتمييـز القـرار اإلداري عـن القـرار

التشـريعي والقضـائي ,حيـث قضـت المحكمـة فـي ذلـك بـأن " :القـرار اإلداري هـو القـرار الـذي يصـدر عـن
جهات اإلدارة والسلطة العامة ,والقرار الصـادر عـن المجلـس التشـريعي يبقـى قـ ار ار تشـريعيا ,والقـرار الـذي

يصدر عن القضـاء يبقـى قـ ار ار قضـائيا"( ,)4إال أن هـذا المعيـار ال يؤخـذ بـه علـى إطلقـه ,فمـثل القـ اررات

التـي تصـدر بشـأن مــوظفي البرلمـان "الطـاقم اإلداري" وكــذلك قـ اررات رؤسـاء المحــاكم فيمـا يتعلـق بشـؤون
العاملين فيها ,تعتبر ق اررات إدارية تقبل الطعن فيها باإللغاء(.)4
 -4أن تكون السلطة اإلد ارية سلطة وطنية :
يقتضي هذا الشرط أن تكون السلطة اإلدارية التي صدر عنها القرار اإلداري سلطة إدارية

وطنية تطبق قوانين البلد وتستمد سلطتها منها( ,)2وتأسيسا على ذلك فإنه ال يقبل الطعن باإللغاء في
الق اررات الصادرة من سلطات إدارية أجنبية ,أو من منظمات دولية ,وكذلك من موظفين وطنيين
يستمدون سلطاتهم من قانون أجنبي ,ألن القرار في هذه الحاالت ال يعتبر ق ار ار صاد ار عن سلطة

وطنية(.)5

وتطبيقا لذلك ذهبت محكمة العدل العليا الفلسطينية إلى عدم النظر في الق اررات الصادرة عن
ممثلين للحكومة المصرية في قطاع غزة آنذاك ,حيث قضت المحكمة في ذلك بأن " :والية المحكمة
ال تمتد إلى النظر في الق اررات التي تصدر عن موظفي الجمهورية العربية المتحدة ,وأن القضاء

المصري هو المختص ,وهو ما درجت عليه المحكمة العليا في طلبات مماثلة ,وحيث إنه لما كان

()8

أحمد محمد النوايسة ,مبدأ عدم رجعية الق اررات اإلدارية ,دراسة مقارنة ,الطبعة األولى ,دار الحامد للنشر والتوزيع ,عمان4184 ,م,
ص .849عبد الغني بسيوني عبد اهلل ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .229هناك معياران لتمييز الق اررات اإلدارية عن سائر أعمال

الدولة ,أولهما شكلي يقوم على أساس النظر إلى الجهة التي أصدرت القرار ,والشكل واإلجراءات التي اتبعت في إصداره ,دون النظر إلى
موضوعه أو مضمونه ,والثاني موضوعي يقوم على أساس النظر إلى مضمون القرار أو موضوعه بصرف النظر عن السلطة التي

أصدرته أو الشكل واإلجراءات التي روعيت في إصداره ,انظر في ذلك  :فتحي عبد النبي الوحيدي ,محاضرات في الق اررات اإلدارية ,مرجع
()4

سابق .محمود محمد حافظ ,القرار اإلداري ,مرجع سابق ,ص.88

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 4114/42م جلسة 4114/81/7م ,غير منشور.

( )4فهد عبد الكريم أبو العثم ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .421عبد الغني بسيوني عبد اهلل ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.229
()2
()5

عدنان عمرو ,القضاء اإلداري ,قضاء اإللغاء ,مرجع سابق ,ص.27
نواف كنعان ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.891

أنور أحمد رسلن ,وسيط القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .248عبد الناصر أبو سمهدانة ,الخصومة اإلدارية ومستقبل القضاء اإلداري
في فلسطين ,مرجع سابق ,ص.869
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الثابت من اإلطلع على األوراق بأن اعتقال المست دعي يستند إلى أمر صادر من الحاكم العسكري

العام ,وكان هذا ال يخضع لرقابة هذه المحكمة تكون هذه المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى"(.)8

أما الق اررات الصادرة عن السفارات والقنصليات الفلسطينية في الخارج ,فإنها تعتبر ق اررات

إدارية صادرة عن سلطة إدارية وطنية(.)4
ثالث ا ــــ أن يكون القرار نهائي ا :

يشترط في القرار اإلداري القابل للطعن باإللغاء أن يكون نهائيا ,وهو القرار الصادر من جهة

إدارية دون الحاجة إلى اعتماده أو التصديق عليه من سلطة أخرى( ,)4وقد حرص المشرع الفلسطيني
على ضرورة توافر الصفة النهائية في الق اررات التي تقبل الطعن فيها باإللغاء ,وذلك بموجب نص

المادة ( )4/44من قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم ( )5لسنة 4118م(.)2

()5

ولقد أثارت الصفة النهائية للق اررات اإلدارية الجدل الفقهي ,حيث يرى جانب من الفقه

أن

اختيار كلمة نهائي للداللة على الق اررات اإلدارية التي تقبل الطعن باإللغاء غير موفق ,ألن القرار قد يكون
مانع,
نهائي بالنسبة لسلطة معينة وغير نهائي بالنسبة لغيرها ,وأن هذا التحديد إذا كان جامعا إال أنه غير ٍ

ألن من الق اررات ما يصدر عن جهة إدارية معينة بغير حاجة إلى التصديق من جهة إدارية أخرى ومع

ذلك ال يعتبر ق ار ار نهائيا في مجال دعوى اإللغاء ,ويرى هذا الجانب أن كلمة "التنفيذية" أوفى بالغرض من
كلمة نهائية ألن الق اررات اإلدارية تصبح قابلة للطعن باإللغاء من لحظة صيرورتها قابلة للتنفيذ.

في حين ذهب جانب آخر – بحق– إلى أن كلمة نهائية كافية لوصف الق اررات اإلدارية التي
يجوز الطعن فيها باإللغاء ,وأ ن العبرة في النهائية هي أن تكون الق اررات اإلدارية نهائية بذاتها ,وذلك

إذا استنفذت جميع المراحل التحضيرية اللزمة إلصدارها ,دون معقب عليها من سلطة إدارية أعلى(.)6

وتأكيدا على الصفة النهائية في الق اررات اإلدارية للطعن باإللغاء ,قضت محكمة العدل العليا
الفلسطينية بأن  " :اإلجراءات التمهيدية واألعمال التحضيرية ال تقبل الطعن أمام محكمة العدل العليا ألنها
ليست ق اررات نهائية ,وبالتالي ال يجوز إطلق وصف القرار اإلداري عليها ألن القرار النهائي هو القرار
()8

قررات محكمة العدل العليا ,الجزء
قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 8951/49م جلسة 8959/4/84م ,مجموعة مختارة من ا

()4

عدنان عمرو ,مبادئ القانون اإلداري ,مرجع سابق ,ص.59

العاشر ,مرجع سابق ,ص .45وكذلك قرارها بغزة رقم 8955/41م جلسة 8956/5/48م ,المرجع السابق ,الجزء السابع ,ص.98

()4

أنور أحمد رسلن ,وسيط القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .242محمد عبد الحميد أبو زيد ,المطول في القانون اإلداري ,مرجع سابق,

()2

نصت المادة ( )4/44من قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم ( )5لسنة 4118م على أن " :تختص محكمة العدل العليا بالنظر

ص.489

فيما يلي  ... :الطلبات التي يقدمها ذو الشأن بإلغاء اللوائح أو األنظمة أو الق اررات اإلدارية النهائية الماسة باألشخاص أو األموال الصادرة

()5
()6

عن أشخاص القانون العام بما في ذلك النقابات المهنية".

سليمان محمد الطماوي ,القضاء اإلداري ,قضاء اإللغاء ,مرجع سابق ,ص.216-215

أنور أحمد رسلن ,وسيط القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .247طارق فتح اهلل خضر ,دعوى اإللغاء ,مرجع سابق ,ص.41

887

األخير الصادر عن اإلدارة في الموضوع والذي ينفذ بغير حاجة إلى صدور قرار آخر يصدر عن سلطة

أعلى"(.)8

رابع ا ــــ أن يحدث القرار أثرا قانوني ا معين ا :
يجب أن يكون القرار اإلداري المطعون فيه باإللغاء محدثا بذاته أث ار قانونيا ,وأن يؤثر في
المركز القانوني للطاعن بأن يلحق به ضر ار ,سواء تمثل هذا في إنشاء مركز قانوني جديد ,أو بتعديل
مركز قانوني قائم ,أو بإلغائه ما دام هذا األثر ممكنا وجائ از قانونا(.)4
وتأكيدا لذلك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بأن " :القرار اإلداري الذي يقبل الطعن
باإللغاء هو القرار الذي من شأنه أن يحدث أث ار قانونيا"(.)4
وبذلك يخرج عن نطاق الطعن باإللغاء القرار الذي ال يولد آثا ار قانونية لعدم إلحاقه أضرارا,
آثار قانونية معينة ولكنها
أي عدم مساسه بالمركز القانوني للطاعن من ناحية ,أو القرار الذي يولد ا
غير ممكنة أو جائزة قانونا من ناحية أخرى(.)2
ومن تطبيقات محكمة العدل العليا الفلسطينية بهذا الخصوص قررت بأنه " "ال يعتبر اإلعلن
ار إداريا يجوز الطعن فيه باإللغاء ألنه ال يترتب عليه تغيير في المراكز القانونية"(,)5
عن الرغبة قر ا
وقررت أيضا أن " :األعمال التحضيرية واإلجراءات التمهيدية ال تقبل الطعن باإللغاء ,وأن الطعن
باإللغاء يجب أن ينصب على القرار اإلداري الذي يحدث بذاته األثر القانوني"( ,)6وكذلك أكدت
المحكمة على أن " :اإلجراءات التنفيذية اللحقة إلصدار القرار اإلداري ال تقبل الطعن باعتبار أنها ال
تحدث بذاتها أث ار قانونيا"(.)7

()8

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 4184/5م جلسة 4184/2/7م ,غير منشور .وقرارها برام اهلل رقم 4111/444م جلسة

()4

منصور إبراهيم العتوم ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .54نواف كنعان ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.895

()2

عبد الناصر أبو سمهدانة ,الخصومة اإلدارية ومستقبل القضاء اإلداري في فلسطين ,مرجع سابق ,ص.814

()6

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 4116/44م جلسة 4117/4/5م ,غير منشور.

4188/8/48م ,غير منشور.

()4

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 4181/642م جلسة 4188/6/1م ,غير منشور.

()5

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 4184/52م جلسة 4184/5/42م ,غير منشور.

()7

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 4119/824م جلسة 4188/81/4م ,غير منشور .وقرارها برام اهلل رقم 4119/871م
جلسة 4181/6/86م ,غير منشور.
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الفرع الثاني

الشروط الخاصة إللغاء القرار المشوب باالنحراف في استعمال السلطة
إلى جانب الشروط العامة سالفة الذكر ,هناك شروط خاصة يجب توافرها في القرار اإلداري
المشوب باالنحراف في استعمال السلطة لكي يتمكن القاضي اإلداري من إلغائه وهي ,أن يكون
االنحراف في القرار ذاته ,وأن يكون مؤث ار في توجيه القرار ,وأن يقع ممن يملك إصدار القرار ,وأن يقع
()8

عن قصد ,وسنقوم بتوضيح هذه الشروط على النحو اآلتي

:

أوالا ــــ أن يكون االنحراف في القرار ذاته :
للطعن بإلغاء القرار اإلداري المشوب باالنحراف في استعمال السلطة يشترط أن يكون

االنحراف في القرار ذاته ال في وقائع سابقة عليه أدت إلى صدوره ,وال في وقائع الحقه بعد صدوره(.)4

وتأكيدا على ذلك ذهبت محكمة العدل العليا الفلسطينية إلى أنه ال يجوز إلغاء القرار اإلداري
إال إذا اتسم بعيب االنحراف ,حيث قضت المحكمة بأنه " :ليس لمحكمة العدل أن تتصدى إللغاء
القرار محل الطعن إال إذا ثبت لها أنه اتسم بعيب االنحراف ,أي متى تبينت أن المستدعى ضده
استخدم سلطته التقديرية لتحقيق غرض غير معترف له به ,وحيث إن المستدعي لم يعز إلى

المستدعى ضده نشدان غرض ال يقره القانون وتغييه أم ار ال يتصل بالمصلحة العامة ,وانما انحصر
دفاعه في مناقشة األسباب الموضوعية للقرار محل الطعن"(.)4

وفي حكم آ خر لها تقول المحكمة " :إ ن أحكام المحكمة العليا قد جرت على عدم إلغاء القرار

اإلداري مادام انتفى عنه انحراف اإلدارة أو إساءة استعمال السلطة"(.)2

وبموجب هذا الشرط ال يعت د في إلغاء القرار اإلداري للنحراف في استعمال السلطة بما سبق
القرار المطعون فيه من إجراءات تمهيدية ,والحقة من ق اررات تفسيرية ألن تلك اإلجراءات حتى ولو
كانت مشوبة بعيب االنحراف في استعمال السلطة ال تأثير لها على حقوق األفراد ,كونها غير نافذة

( )8وردت أغلب هذه الشروط في حكم للمحكمة اإلدارية العليا المصرية ,حيث جاء فيه  " :أن عيب إساءة استعمال السلطة المبرر إللغاء القرار
اإلداري يجب أن ينطوي في القرار ذاته ال في وقائع سابقة عليه أو الحقة له ,وأن يكون مؤث ار في توجيه هذا القرار ال تنقطع الصلة به,

وأن يقع ممن يملك إصدار القرار ال من أجنبي عنه ال يد له فيه ,ومن ثم فإن األمر ينحصر في تقدير النتيجة التي انتهى إليها القرار
المطعون فيه واألساس الذي قام عليه للوصول إلى هذه النتيجة" ,حكم المحكمة اإلدارية العليا في الطعن رقم ( )894 ,27لسنة  22ق,

جلسة 8999/2/2م ,أشار إليه  :حمدي ياسين عكاشة ,موسوعة القرار اإلداري ,مرجع سابق ,ص.8448

()4

إسماعيل البدوي ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .452عبد الناصر أبو سمهدانة ,موسوعة القضاء اإلداري في فلسطين ,الكتاب الثاني,

()4

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 8952/81م جلسة 8952/7/47م ,مشار إليه سابقا.

()2

مرجع سابق ,ص.425

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 8957/89م جلسة 8951/7/48م ,مجموعة مختارة من ق اررات محكمة العدل العليا ,الجزء
العاشر ,مرجع سابق ,ص.9
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في حقهم باعتبارها ليست ق اررات نهائية ,ومن ثم لن يترتب عليها إضرار بمراكزهم القانونية ,وبذلك ال
تكون لهم مصلحة في الطعن فيها بعدم المشروعية سواء كان ذلك على أساس االنحراف في استعمال

السلطة أو غيره(.)8

ثانيا ــــ أن يكون االنحراف مؤثرا في توجيه القرار :
يشترط إللغاء القرار اإلداري المشوب باالنحراف في استعمال السلطة أن يكون االنحراف مؤثرا
في توجيه القرار ,كما ل و صدر القرار لتحقيق هدف لمصدر القرار ال يمت إلى المصلحة العامة
بصلة ,أو يخرج عن الغاية المحددة التي استلزم المشرع استهداف تحقيقها بإصدار القرار ,وكان لهذا
الهدف الشخصي تأثير فعلي في إصدار القرار وتوجيهه توجيها منحرفا عن هذه الغاية(.)4

وتطبيقا لذلك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بأن " :لم يرد أي دليل يشير إلى أن قرار
مجلس الوزراء مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة ,أو أنه استعمل صلحياته بقصد الخروج عن

أهداف القانون أو غاياته ,أو أنه كان مدفوعا بعوامل شخصية أو انتقامية لدى اتخاذ القرار ,وعليه فإن
هذا السبب من أسباب الطعن ال يرد على القرار المطعون فيه"(.)4

وفي حكم آخر لها تقول المحكمة  " :طالما أن القرار الطعين يتفق وأحكام القانون فإنه يكون

سليما وال يرد عليه سبب إساءة استعمال السلطة"(.)2

وبذلك يتضح أنه ال يمكن الطعن باالنحراف في استعمال السلطة على قرار إداري استهدف
تحقيق المصلحة العامة  ,كهدف أصيل مهما صاحبه من أغراض بعيدة عنها ,ما دامت تلك األغراض
لم تكن المحرك الرئيس في إصدار القرار اإلداري ,والهدف من ذلك هو إسباغ مزيد من الحماية على

ق اررات اإلدارة التي تبتغي تحقيق المصلحة العامة ,حيث إن في إلغاء تلك الق ار ارت لمجرد انطوائها

إهدار للمصلحة العامة التي كانت الهدف الرئيس للقرار اإلداري(.)5
ا
على هدف آخر
ثالث ا ــــ أن يقع االنحراف ممن يملك إصدار القرار :

إن عيب االنحراف في استعمال السلطة الذي يشوب القرار اإلداري ويبرر إلغاءه ,ال بد أن

يقع ممن له سلطة إصدار القرار اإلداري ,أو ممن اشترك في إصداره ,أو كان له تأثير فعلي في

توجيهه توجيها منحرفا(.)6
()8

عبد العزيز عبد المنعم خليفة ,االنحراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري ,مرجع سابق ,ص.494

()4

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 4111/41م جلسة 4111/6/87م ,غير منشور.

()5

عبد العزيز عبد المنعم خليفة ,االنحراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري ,مرجع سابق ,ص 495وما بعدها.

()4

محمد علي عطا اهلل ,اإلثبات بالقرائن في القانون اإلداري والشريعة اإلسلمية ,مرجع سابق ,ص.644

)(2

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 4115/22م جلسة 4116/4/1م ,غير منشور.

()6

حمدي ياسين عكاشة ,موسوعة القرار اإلداري ,مرجع سابق ,ص.8442
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وتأكيدا لذلك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بأن " :عيب االنحراف أو سوء استعمال
السلطة هو تصرف إداري يقع من مصدر القرار بتوخيه في إصداره غرضا غير الغرض الذي قصد
القانون تحقيقه ووسد إليه السلطة من أجله ,ولما كان المستدعي ال يسند إلى مصدر القرار المطعون
فيه شيئا من ذلك ,وكان الثابت من الوقائع التي أسلفت أن مصدر القرار قد بناه على أسباب سائغة

استمدها من األوراق التي كانت موضع نظره عند إصدار ق ارره ,وكان النعي على القرار محل الطعن

بعيب االنحراف على غير أساس من الواقع أو القانون"(.)8

وبالتالي فإذا وقع االنحراف من أجنبي عن القرار اإلداري ال ي د له في إصداره ,فإنه ال يجوز

الطعن في القرار بعيب االنحراف في استعمال السلطة(.)4
رابع ا ــــ أن يقع االنحراف عن قصد :

سبق القول بأن عيب االنحراف في استعمال السلطة هو من العيوب القصدية ,قوامه أن يكون

لدى رجل اإلدارة عند إصدار القرار قصد االنحراف ,األمر الذي أكدت عليه محكمة العدل العليا
الفلسطينية في العديد من أحكامها القضائية ,إال أن توافر قصد االنحراف لدى مصدر القرار اإلداري

كان محل خلف فقهي(.)4

وذلك أن اشترط القصد لقيام عيب االنحراف في استعمال السلطة ال يعني أن يكون هذا العيب
مرتبطا دائما بسوء النية لدى مصدر القرار اإلداري ,حيث إن سوء النية وان كان يتوافر في حالة
االنحراف عن المصلحة العامة ,إال أن هذا العيب قد يتحقق مع توافر حسن النية في حالة انحراف
مصدر القرار عن الهدف المخصص الذي حدده المشرع لإلدارة  ,فبدال من أن يسعى بق ارره إلى تحقيق

الهدف الذي ألجله منح سلطة إصداره ,إذا به يسعى إلى تحقيق هدف آخر وان كان الهدف المبتغى

تحقيقه من أهداف المصلحة العامة(.)2

وتجدر اإلشارة في هذا المقام إلى أن الطابع القصدي لعيب االنحراف في استعمال السلطة

وتعلقه بالنوايا التي يضمرها مصدر القرار ,ال يؤثر في طبيعة دعوى إلغاء القرار اإلداري المشوب
بعيب االنحراف في استعمال السلطة كدعوى موضوعية عينية يختصم فيها القرار في ذاته ,وفي
الحجية المطلقة تجاه الكافة التي يتمتع بها حكم اإللغاء حال صدوره ,وال يجعلها خصومة شخصية

بين مصدر القرار والطاعن بإلغائه(.)5
()8

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 8955/49م جلسة 8956/4/45م ,مشار إليه سابقا.

()4

راجع ما تقدم من هذه الرسالة ص 48وما بعدها.

()5

محمد فؤاد عبد الباسط ,األعمال اإلدارية القانونية ,القرار اإلداري ,مرجع سابق ,ص.496

()4

محمد علي عطا اهلل ,اإلثبات بالقرائن في القانون اإلداري والشريعة اإلسلمية ,مرجع سابق ,ص.645

()2

عبد العزيز عبد المنعم خليفة ,االنحراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري ,مرجع سابق ,ص.211
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المطلب الثاني

التعويض عن القرار اإلداري المشوب باالنحراف في استعمال السلطة
قد ال يكون إلغاء القرار اإلداري المشوب بعيب االنحراف في استعمال السلطة كافيا في
مواجهة اآلثار الضارة المترتبة عليه ,فقد ينجم عن تنفيذ القرار في الفترة ما بين صدوره وحتى إلغائ ه
أضرار تصيب األفراد ال يكفي إلزالتها مجرد إلغاء القرار المعيب ,بل يجب أن يعقب هذا اإللغاء
تعويض لجبر الضرر(.)8
فعدم مشروعية القرار اإلداري الناجمة عن عيب االنحراف في استعمال السلطة ,تؤدي إلى
قيام مسؤولية اإلدارة ,إذا ترتب عليه ضرر ,وذلك على أساس أن هذا العيب يعد من األخطاء
الجسيمة التي تقع من اإلدارة(.)4
واذا كان القرار اإلداري المعيب بعيب االنحراف في استعمال السلطة يعتبر سببا للحكم
بالتعويض عن األضرار الناجمة عن تنفيذه ,وذلك إذا توافرت الشروط اللزمة لهذا التعويض ,فإن
األمر بداية يتطلب تحديد الجهة التي تختص بنظر التعويض عن ذلك القرار المعيب ,وهذا ما سوف
نتناوله من خلل تقسيم هذا المطلب إلى فرعين على النحو اآلتي :
الفرع األول  :القضاء المختص بنظر التعويض عن القرار المشوب باالنحراف .
الفرع الثاني  :مسؤولية اإلدارة بالتعويض عن القرار المشوب باالنحراف .

()8
()4

عبد العزيز عبد المنعم خليفة ,االنحراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري ,مرجع سابق ,ص.214

سليمان محمد الطماوي ,القضاء اإلداري ,الكتاب الثاني ,قضاء التعويض وطرق الطعن في األحكام ,دراسة مقارنة ,دار الفكر العربي,
القاهرة8996 ,م ,ص .849سعيد السيد علي ,التعويض عن أعمال السلطات العامة ,دراسة مقارنة ,الطبعة األولى ,دار النهضة

العربية4184 ,م ,ص .459محمد عبد العال السناري ,مبدأ المشروعية والرقابة على أعمال اإلدارة ,مرجع سابق ,ص.214
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الفرع األول

القضاء المختص بنظر التعويض عن القرار المشوب باالنحراف
يقتضي تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر التعويض عن الق اررات اإلدارية غير المشروعة

في فلسطين التعرف على النظام القضائي السائد في فلسطين ,وذلك لمعرفة مدى صلحية محكمة
العدل العليا بنظر التعويض عن القرار اإلداري المشوب بعيب االنحراف في استعمال السلطة ,وذلك
على النحو اآلتي :
أو اال ــــ النظام القضائي السائد في فلسطين :
الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة قد تتوالها المحاكم العادية ,فتنظر في كافة المنازعات
اإلدارية وغيرها ,وتختص بالفصل فيها ,وهذا ما يسمى بنظام القضاء الموحد ,وقد يعهد بها إلى جهة
قضائية متخصصة تقوم إلى جانب القضاء العادي ,فتفصل هذه الجهة في المنازعات اإلدارية ,في
حين يتولى القضاء العادي الفصل في المنازعات األخرى وهو ما يعرف بنظام القضاء المزدوج(.)8

فنظام القضاء الموحد يقوم على أساس وجود جهة قضائية واحدة في الدولة ,هي جهة القضاء

العادي تختص بالفصل في كافة المنازعات التي تنشأ بين األفراد ,أو بينهم وبين اإلدارة(.)4

أما القضاء المزدوج فهو يعتمد على وجود جهتين قضائيتين مستقلتين في الدولة ,وهما جهة
القضاء العادي ,وتتولى الفصل في المنازعات الخاصة التي يكون األفراد طرفا فيها ,وجهة القضاء
اإلداري وتختص بنظر المنازعات اإلدارية التي تكون اإلدارة طرفا فيها(.)4

ولقد أناط المشرع الفلسطيني بالمحكمة العليا الصلحيات التي تتمتع فيها المحاكم اإلدارية

مؤقتا( ,)2حيث تتكون المحكمة العليا من محكمة النقض ومحكمة العدل العليا(.)5

()8

محمد محمد عبده إمام ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .65-62عبد الناصر أبو سمهدانة ,موسوعة القضاء اإلداري في فلسطين,
الكتاب األول ,مرجع سابق ,ص 819وما بعدها.

( )4علي خطار شطناوي ,موسوعة القضاء اإلداري ,الجزء الثاني ,مرجع سابق ,ص .859فادي نعيم علونة ,مبدأ المشروعية في القانون
اإلداري وضمانات تحقيقه ,مرجع سابق ,ص.849

()4

إعاد علي حمود القيسي ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .92جود عصام األتيرة ,نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة في التشريع

()2

نصت المادة ( )812من القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة 4114م على أن " :تتولى المحكمة العليا مؤقتا كل المهام المسندة

الفلسطيني ,مرجع سابق ,ص.77

للمحاكم اإلدارية والمحكمة الدستورية العليا ما لم تكن داخلة في اختصاص جهة قضائية أخرى وفقا للقوانين النافذة" .وهو األمر الذي رددته

المادة ( )47من قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم ( )5لسنة 4118م .والمادة ( )14من قانون السلطة القضائية الفلسطيني
()5

رقم ( )8لسنة 4114م.

راجع المادة ( )44من قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم ( )5لسنة 4118م.
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وقد حددت المادة ( )44من قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم ( )5لسنة 4118م
اختصاص محكمة العدل العليا بنظر سائر المنازعات اإلدارية(.)8
وبذلك يتضح أن النظام القضائي الفلسطيني هو أقرب للنظام المزدوج ,إال أنه نظ ار لعدم
استقللية قضاة محكمة العدل العليا ,كونهم من أعضاء المحكمة العليا الذين ينظرون بكافة المنازعات
المدنية واإلدارية ,حيث تنعقد محكمة العدل العليا من رئيس المحكمة العليا وقاضيين على األقل ,وعند
غياب الرئيس يرأس المحكمة أقدم نوابه يليه القاضي األقدم في هيئة المحكمة( ,)4فإن النظام المطبق
عمليا في فلسطين هو نظام القضاء الموحد.
ثاني ا ــــ صالحية محكمة العدل العليا الفلسطينية بنظر التعويض عن القرار المشوب باالنحراف :
منح المشرع الفلسطيني محكمة العدل العليا صلحية الحكم بإلغاء القرار اإلداري المطعون فيه
مع ما يترتب عليه من آثار قانونية ,وذلك بموجب نص المادة ( )498من قانون أصول المحاكمات
المدنية والتجارية الفلسطيني رقم ( )4لسنة 4118م(.)4
وقد بين المشرع أن محكمة العدل العليا تختص بالفصل في طلبات اإللغاء والتعويض ووقف
التنفيذ التي يرفعها القضاة على الق اررات اإلدارية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم ,وكذلك الفصل في
المنازعات الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم ولورثتهم(.)2

()8

نصت المادة ( )44من قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم ( )5لسنة 4118م على أن " :تختص محكمة العدل العليا بالنظر
فيما يلي :

 -8الطعون الخاصة باالنتخابات.

 -4الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء اللوائح أو األنظمة أو الق اررات اإلدارية النهائية الماسة باألشخاص أو األموال الصادرة عن
أشخاص القانون العام بما في ذلك النقابات المهنية.

 -4الطلبات التي هي من نوع المعارضة في الحبس التي يطلب فيها إصدار أوامر اإلفراج عن األشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع.

 -2المنازعات المتعلقة بالوظائف العمومية من حيث التعيين ,أو الترقية ,أو العلوات ,أو المرتبات ,أو النقل ,أو اإلحالة إلى المعاش ,أو
التأديب ,أو االستيداع ,أو الفصل ,وسائر ما يتعلق باألعمال الوظيفية.

 -5رفض الجهة اإلدارية أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار كان يجب اتخاذه وفقا ألحكام القوانين أو األنظمة المعمول بها.
 -6سائر المنازعات اإلدارية.

 -7المسائل التي ليست قضايا أو محاكمات بل مجرد عرائض أو استدعاءات خارجة عن صلحية أي محكمة تستوجب الضرورة الفصل
فيها تحقيقا للعدالة..

()4

 -1أية أمور أخرى ترفع إليها بموجب أحكام القانون".

راجع المادة ( )44من قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم ( )5لسنة 4118م.

()4

نصت المادة ( )498من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم ( )4لسنة 4118م على أن  " :تصدر المحكمة حكمها

()2

راجع المادة ( )8/26من قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم ( )8لسنة 4114م.

على وجه السرعة في الطلب وذلك إما برفضه أو ب إلغاء القرار المطعون فيه أو بتعديله مع ما يترتب على حكمها من آثار قانونية".

842

كما بين المش رع الفلسطيني أن محكمة العدل العليا تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة
بالوظائف العمومية من حيث التعيين ,أو الترقية ,أو العلوات ,أو المرتبات ,أو التنقل ,أو اإلحالة إلى
المعاش ,أو التأديب ,أو االستيداع ,أو الفصل ,وسائر ما يتعلق باألعمال الوظيفية( ,)8وفي سائر
المنازعات اإلدارية(.)4
ومما تقدم يتضح أن صلحي ة محكمة العدل العليا الفلسطينية بصفتها محكمة إدارية ال
تقتصر عند نظرها للقرار اإلداري المشوب بعيب االنحراف في استعمال السلطة ,على إلغاء هذا
القرار ,بل تشمل اإللغاء والتعويض عن األضرار التي يحدثها ذلك القرار ,أي أن صلحية محكمة
العدل العليا تشمل اإللغاء والتعويض معا.
إال أن تطبيق محكمة العدل العليا الفلسطينية لألحكام القانونية السابقة يتسم بالنقص وعدم
الكفاية ,حيث استقر قضاء محكمة العدل العليا على الحكم باإللغاء دون التعويض ,وقد أكدت
المحكمة ذلك بقولها " :إن مطالبة المستدعي لهذه المحكمة بإصدار قرار بتعويضه عما أصابه من
ضرر نتيجة لقرار نقابة المحامين الطعين ,فإن هذا مما يخرج عن اختصاص هذه المحكمة ,ناهيك
عن أن التعويض يستلزم سبق وقوع الضرر واثبات ذلك"(.)4
وفي قرار آخر لها تقول المحكمة " :إن قضاء محكمة العدل العليا هو قضاء إلغاء يقتصر
دور المحكمة فيه على فحص مشروعية القرار اإلداري ,فإذا ما تبين لها أنه مشوب بعيب من العيوب
التي حددها المشرع كأسباب قانونية للطعن في الق اررات اإلدارية في المادة ( )42من قانون تشكيل
المحاكم النظامية رقم ( )5لسنة 4118م ,حكمت بإلغائه دون أن يمتد حكمها ألكثر من ذلك"(.)2
لذلك ندعو قضاة محكمة العدل العليا الفلسطينية إلى التطبيق السليم للنصوص القانونية التي
بينت صلحيات محكمة العدل العليا ,والمتمثلة في الفصل في طلبات اإللغاء والتعويض ,والى ضرورة
النظر إلى هذه الطلبات باألهمية نفسها.

()8

راجع المادة ( )2/44من قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم ( )5لسنة 4118م.

()4

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 4111/72م جلسة 4181/2/84م ,غير منشور.

()4

راجع المادة ( )6/44من قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم ( )5لسنة 4118م.

()2

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 4181/874م جلسة 4188/88/48م ,غير منشور.
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الفرع الثاني

مسؤولية اإلدارة بالتعويض عن القرار المشوب باالنحراف
تعد عدم مشروعية القرار اإلداري أساسا لقيام مسؤولية اإلدارة ,ومن ثم إذا صدر القرار سليما
خاليا من العيوب التي تؤثر فيه فتلغيه فل تترتب مسؤولية على اإلدارة أيا كانت جسامة الضرر الذي

لحق باألفراد من جراء تنفيذه(.)8

واذا كانت العيوب التي تشوب القرار اإلداري قد تبرر الحكم بإلغائه ,إال أنها ال تقتضي حتما

الحكم بالتعويض على الجهة المصدرة له( ,)4لذا فمن األهمية بمكان أن نبين مدى اعتبار عيب
االنحراف في استعمال السلطة مصد ار لمسؤولية اإلدارة ,ومن ثم تحديد الشروط اللزمة لقيام مسؤولية
اإلدارة بالتعويض عن القرار اإلداري المشوب باالنحراف في استعمال السلطة ,ونشير في هذا المقام

إلى أن البحث حول مسؤولية اإلدارة سيكون بما يتناسب وموضوع هذه الدراسة ,دون الخوض في
الجوانب المختلفة للمسؤولية اإلدارية والتي تحتاج لدراسة متخصصة ,وتوضيح ذلك كاآلتي :
أو اال ــــ عيب االنحراف في استعمال السلطة مصدر لمسؤولية اإلدارة :
إن عدم مشروعية القرار اإلداري ليست على درجة واحدة من الجسامة ,فهناك بعض أوجه

عدم المشروعية تكون دائما مصد ار للمسؤولية اإلدارية ,وهناك أوجه أخرى قد ال تحقق ذلك(,)4
فالق اررات اإلدارية المشوبة بأحد وجهي عدم المشروعية الشكلية المتمثلة في عيب الشكل وعيب عدم

االختصاص ال تشكل مصد ار للمسؤولية اإلدارية في جميع األحوال ,ويرجع ذلك إلى انتفاء رابطة
السببية بين العيب ذاته وبين الضرر الناشئ عن القرار ,متى كان بإمكان جهة اإلدارة إصدار القرار
من جديد بنفس الجوهر ,ومعنى ذلك أن وجهي عدم المشروعية الشكلية ال يشكلن مصد ار حتميا

للتعويض إال إذا كان من شأنهما التأثير في مضمون القرار(.)2

وهذا ما أكدته المحكمة اإلدارية العليا المصرية في حكم لها ,حيث قضت بأنه " :قد جرى
قضاء هذه المحكمة على أن ما قد يشوب القرار اإلداري من عيب يتعلق بعدم االختصاص أو بالشكل
فيؤدي إلى عدم مشروعيته ال يصلح حكما وبالضرورة أساسا للتعويض ,ما لم يكن هذا العيب مؤث ار
()8

فهد عبد الكريم أبو العثم ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .565نداء محمد أمين أبو الهوى ,مسؤولية اإلدارة بالتعويض عن الق اررات

()4

حمدي أبو النور السيد ,مسؤولية اإلدارة عن أعمالها القانونية والمادية ,الطبعة األولى ,دار الفكر الجامعي ,اإلسكندرية4188 ,م ,ص.19

()4

اإلدارية غير المشروعة ,رسالة ماجستير ,كلية الحقوق ,قسم القانون العام ,جامعة الشرق األوسط4181 ,م ,ص.44

سعيد السيد علي ,التعويض عن أعمال السلطات العامة ,دراسة مقارنة ,الطبعة األولى ,دار النهضة العربية ,القاهرة4184 ,م ,ص.457
أمزيان كريمة ,دور القاضي اإلداري في الرقابة على القرار المنحرف عن هدفه المخصص ,مرجع سابق ,ص .814إعاد علي حمود

()2

القيسي ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.458

عبد العزيز عبد المنعم خليفة ,االنحراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري ,مرجع سابق ,ص.285
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في موضوع القرار ,فإذا كان القرار سليما في مضمونه محموال على أسبابه فل يكون ثمة وجه للحكم
بالتعويض عن هذا القرار غير المشروع باعتبار أنه سيصدر حتما وبذات المضمون لو أن الجهة

اإلدارية قد راعت قواعد االختصاص والشكل"(.)8

وبالتالي فإنه بالنسبة للق اررات اإلدارية المشوبة بأحد أوجه عدم المشروعية الموضوعية

والمتمثلة في عيبي مخالفة القانون والسبب ,وعيب االنحراف في استعمال السلطة فإنها تعد دائما

مصد ار لمسؤولية اإلدارة ,أي أن هناك تلزم حتمي بين عدم المشروعية الموضوعية والحكم

بالتعويض( ,)4ألنها تؤثر في مضمون القرار وفحواه ,فتجعله غير قابل للتصحيح( ,)4ومن ثم يعتبر
عيب االنحراف في استعمال السلطة مصد ار بالغ األهمية لمسؤولية اإلدارة( ,)2وذلك في كل األحوال

بغض النظر عن جسامة الضرر ,حيث يكون تأثيره مؤكدا على موضوع القرار اإلداري(.)5

ثاني ا ــــ الشروط الالزمة لقيام مسؤولية اإلدارة بالتعويض عن القرار المشوب باالنحراف :
إن مسؤولية اإلدارة هي في األساس مسؤولية خطئية ,يشترط لقيامها توافر األركان العامة

للمسؤولية ,وهي الخطأ والضرر وعلقة السببية( ,)6وتوضيح ذلك على النحو اآلتي :
 -5الخطأ الموجب لمسؤولية اإلدارة :

إن خطأ اإلدارة في الق اررات اإلدارية يتمثل في عدم مشروعيتها ,لذا فإن مسؤولية اإلدارة ال

تقوم إال استنادا إلى الخطأ الذي يرتب الضرر( ,)7ولما كانت اإلدارة شخصا معنويا يباشر تصرفاته
عن طريق موظفين تابعين له ,فإن الخطأ الذي يقع من التابعين لإلدارة إما أن يكون خطأ شخصيا

يسأل عنه مرتكبه ,واما أن يكون خطأ مرفقيا تسأل عنه اإلدارة(.)1
()8

حكم المحكمة اإلدارية العليا في الطعن رقم ( )6174لسنة  24ق ,جلسة 4118/7/8م ,أشار إليه  :شريف أحمد الطباخ ,التعويض

))4

نداء محمد أمين أبو الهوى ,مسؤولية اإلدارة بالتعويض عن الق اررات اإلدارية غير المشروعة ,مرجع سابق ,ص.42

اإلداري في ضوء الفقه والقضاء وأحكام المحكمة اإلدارية ,الطبعة األولى ,دار الفكر الجامعي ,اإلسكندرية4116 ,م ,ص.481

()4

سعيد السيد علي ,التعويض عن أعمال السلطات العامة ,مرجع سابق ,ص .459محمد عبد الحميد أبو زيد ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق,

()2

ماجد راغب الحلو ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.261

ص.441

()5

عبد العزيز عبد المنعم خليفة ,الموسوعة اإلدارية الشاملة في الدعاوي والمرافعات اإلدارية ,الكتاب األول ,دعوى اإللغاء والتعويض في الفقه

()6

محمد عبد الوهاب وآخرون ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.597-596

()7

وقضاء مجلس الدولة ,منشأة المعارف للنشر ,اإلسكندرية ,بدون تاريخ نشر ,ص.652

سليمان محمد الطماوي ,القضاء اإلداري ,قضاء التعويض ,مرجع سابق ,ص .447أحمد محمد النوايسة ,مبدأ عدم رجعية الق اررات
اإلدارية ,مرجع سابق ,ص .822وقضت المحكمة اإلدارية العليا المصرية بأن  " :الخطأ في السلوك اإلداري هو وحده الذي يرتب مسؤولية

اإلدارة عن ق ارراتها ,كأن يصدر القرار مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة ,فيكون بذلك خطأ عمديا وليد إرادة الجهة اإلدارية" ,حكم
()1

المحكمة اإلدارية العليا في الطعن رقم ( )6174لسنة  24ق ,جلسة 4118/7/8م ,مشار إليه سابقا.

سعيد السيد علي ,التعويض عن أعمال السلطات العامة ,مرجع سابق ,ص .445ماجد راغب الحلو ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق,
ص.229
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والخطأ يكون شخصيا إذا صدر عن الشخص التابع لإلدارة دون أن يكون لإلدارة أي دور في
وقوع هذا الخطأ ,ولذلك يتحمل هذا الشخص نتيجة هذا الخطأ الصادر منه( ,)8ويكون الخطأ مرفقيا إذا
صدر عن الموظف أثناء تأديته عمله ولكن بصورة خاطئة ,وقد يكون هذا الخطأ نتيجة سوء إدارة
المرفق ,أو بسبب خلل في التعليمات المطبقة(.)4
وتأسيسا على ذلك يرى جانب من الفقه أن عيب االنحراف في استعمال السلطة إذا كان في
صورة يسعى فيها رجل اإلدارة إلى غرض بعيد عن الصالح العام ,كاالنتقام أو تحقيق مصلحة
شخصية ,فإن الخطأ يكون جسيما وقد يؤدي إلى مسؤولية الموظف الشخصية ,أما إذا كان رجل
اإلدارة يسعى إلى تحقيق مصلحة لإلدارة لم يخوله القانون سلطة تحقيقها ,فهنا نكون أمام خطأ قد
يترتب عليه ضرر ليس من العدل أن يتحمله الفرد بعينه ,وهو بذلك يشكل خطأ مرفقيا تتحمل اإلدارة
آثاره الضارة(.)4
إال أن المشــرع الفلســطيني لــم يأخــذ بالتفرقــة ب ــين الخطــأ الشخصــي للموظــف والخطــأ المرفق ــي,
وانمــا أقــر بمســؤولية اإلدارة وفقــا لقواعــد المســؤولية المنصــوص عليهــا فــي القــانون المــدني ,التــي حــددت
مسؤولية اإلدارة عن أخطائها المباشرة وذلك بموجب نـص المـادة ( )879مـن القـانون المـدني الفلسـطيني
رقــم ( )2لســنة 4184م المطبــق فــي قطــاع غـزة( ,)2وأيضــا مسـ ـؤولية اإلدارة عــن أخ ـ ـطاء موظفيهــا وذلــك
بموجـ ـب نـ ـص المادة ( )894م ـن القـ ـان ـون نفـ ـسه( ,)5وكذلك وفق ـا للقواع ـ ـد المنصوص عليها في قانـون

()8
()4

حمدي أبو النور السيد ,مسئولية اإلدارة عن أعمالها القانونية والمادية ,الطبعة األولى ,دار الفكر الجامعي ,اإلسكندرية4188 ,م ,ص.94

فهد عبد الكريم أبو العثم ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .564وقد حاول الفقه وضع عدة معايير للتفرقة بين الخطأ الشخصي للموظف
والخطأ المرفقي لتحديد المسؤول عن تعويض المضرور من جراء هذا الخطأ من أهمها ,معيار الدافع الشخصي ,ومعيار الخطأ المنفصل

عن الوظيفة ,ومعيار جسامة الخطأ ,ومعيار الغاية من العمل ,انظر في تفصيل ذلك  :أحمد محمد النوايسة ,مبدأ عدم رجعية الق اررات

اإلدارية ,مرجع سابق ,ص 825وما بعدها .حمدي أبو النور السيد ,مسئولية اإلدارة عن أعمالها القانونية والمادية ,مرجع سابق ,ص844

وما بعدها .سعيد السيد علي ,التعويض عن أعمال السلطات العامة ,مرجع سابق ,ص 446وما بعدها .سليمان محمد الطماوي ,القضاء
اإلداري ,قضاء التعويض ,مرجع سابق ,ص 811وما بعدها .عبد العزيز عبد المنعم خليفة ,الموسوعة اإلدارية الشاملة في الدعاوي

والمرافعات اإلدارية ,الكتاب األول ,مرجع سابق ,ص 574وما بعدها .نداء محمد أمين أبو الهوى ,مسؤولية اإلدارة بالتعويض عن الق اررات
()4

اإلدارية غير المشروعية ,مرجع سابق ,ص 64وما بعدها.

سليمان محمد الطماوي ,القضاء اإلداري ,قضاء التعويض ,مرجع سابق ,ص.849

()2

نصت المادة ( )879من القانون المدني الفلسطيني رقم ( )2لسنة 4184م على أن " :كل من ارتكب فعل سبب ضر ار للغير يلزم

()5

نصت المادة ( )894من القانون المدني الفلسطيني رقم ( )2لسنة 4184م على أن  -8" :يكون المتبوع مسئوال عن الضرر الذي يحدثه

بتعويضه".

تابعه بفعله الضار ,متى كان واقعا منه في حال تأديته وظيفته أو بسببها -4 .تقوم رابطة التبعية ,ولو لم يكن المتبوع ح ار في اختيار
تابعه ,متى كانت له سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه".
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المخالفــات المدنيــة والتــي جــاءت تحــت عن ـوان "تبعــة المخــدوم عــن أفعــال خادمــه( ")8وذلــك بــنص الم ـادة
( )84من قانون المخالفات المدنية الفلسطيني رقم ( )46لسنة 8922م(.)4
وعلى هذا األساس فإن وجود عيب االنحراف في استعمال السلطة يؤدي دائما إلى الحكم
بالتعويض على اإلدارة ,أيا كانت الصورة التي اتخذها هذا العيب ,أي سواء كان القرار اإلداري قد
صدر بهدف شخصي لرجل اإلدارة ,بعيدا عن المصلحة العامة كالمحاباة أو االنتقام ,أو في حالة
استهداف المصلحة العامة بغرض تحقيق أغراض مالية ,أو إساءة استعمال اإلجراءات(.)4
 -4الضرر الموجب لمسؤولية اإلدارة :
الضرر هو أ حد أركان المسؤولية بصفة عامة ,إدارية كانت أم مدنية ,وهو يعني كل إخلل
بحق أو مصلحة مشروعة للمضرور ,مادية كانت أم معنوية ( ,)2ولكي تقوم مسؤولية اإلدارة ال بد من
إثبات الضرر الذي سببه خطأ اإلدارة ,حيث يقع على المدعي عبء إثبات الضرر الذي يدعيه(.)5
وأن يكون الضرر الذي ترتب على خطأ اإلدارة محققا ومؤكدا ,سواء كان هذا الضرر قد وقع
بالفعل أو سيقع مستقبل ما دام أنه محقق الوقوع ,وهذا يعني أن الضرر االحتمالي ال يكون كافيا
للحكم على اإلدارة بالتعويض(.)6

) )8عرفت المادة ( )4من قانون المخالفات المدنية الفلسطيني رقم ( )46لسنة 8922م المخدوم بقولها " :تعني لفظة "المخدوم" الشخص
الذي يملك بالنسبة إلى شخص آخر ,الرقابة التامة على الوجه الذي يؤدي فيه ذلك الشخص اآلخر عمله للشخص األول ,وال يكون هو

)(4

نفسه خاضعا لمثل تلك الرقابة بشأن العمل نفسه" .وأيضا عرفت الخادم بقولها " :هو الشخص الذي يكون خاضعا لهذه الرقابة".

نصت المادة ( )84من قانون المخالفات المدنية الفلسطيني رقم ( )46لسنة 8922م على أن  -8" :إيفاء بالغايات المقصودة من هذا
القانون ,يتحمل المخدوم تبعة أي فعل يأتيه خادمه :أ -إذا كان المخدوم قد أجاز ذلك الفعل وأقره ,أو .ب -إذا كان الفعل قد ارتكبه خادمه

في سياق العمل الموكول إليه ,ويشترط في ذلك ما يلي  :أوال ـ ـ ال يتحمل المخدوم تبعة أي فعل يأتيه شخص لم يكن خادمه ,فوض إليه

خادم من خدمه أمر القيام بالعمل الموكول إليه دون تفويض صريح أو ضمني من المخدوم .ثانيا ـ ـ أن الشخص المجبر بحكم القانون على

استعمال خدمات شخص آخر ال رأي له في اختياره ,ال يتحمل تبعة أية مخالفة يأتيها ذلك الشخص اآلخر في سياق العمل الموكول إليه.

 -4يعتبر الخادم أنه ارتكب الفعل في سياق العمل الموكول إليه ,إذا كان قد أتى ذلك الفعل بصفته خادما ,وخلل تأدية واجبات عمله

العادي أو الواجبات المقترعة عن عمله ,حتى ولو كان الفعل عبارة عن قيامه بفعل أجازه المخدوم ,على غير وجهه الصحيح ,أما إذا كان

الخادم قد ارتكب الفعل بغية تحقيق مآربه الخاصة ,ال بالنياب ة عن مخدومه ,فل يعتبر أنه أتى ذلك الفعل في سياق العمل الموكول إليه.

 -4إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة ,يعتبر الفعل شامل الترك -2 .ليس في هذه المادة ما يؤثر في التبعة المترتبة على أي خادم
لفعل ارتكبه ذلك الشخص".

()4

خالد سيد محمد حماد ,حدود الرقابة القضائية على سلطة اإلدارة التقديرية ,مرجع سابق ,ص.8111

()5

سعيد السيد علي ,التعويض عن أعمال السلطات العامة ,مرجع سابق ,ص.485

()2

عبد العزيز عبد المنعم خليفة ,الموسوعة اإلدارية الشاملة في الدعاوي والمرافعات اإلدارية ,الكتاب األول ,مرجع سابق ,ص.592

()6

حمدي أبو النور السيد ,مسئولية اإلدارة عن أعمالها القانونية والمادية ,مرجع سابق ,ص .872نداء محمد أمين أبو الهوى ,مسؤولية اإلدارة
بالتعويض عن الق اررات اإلدارية غير المشروعة ,مرجع سابق ,ص.816
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كما يشترط في الضرر الموجب لمسؤولي ة اإلدارة أن يكون قد وقع على حق مشروع ,أي
يحميه القانون سواء تمثل هذا الحق في مركز قانوني أو مصلحة مالية مشروعة( ,)8وعليه فإذا كان
الضرر الناجم عن القرار اإلداري المشوب بعيب االنحراف في استعمال السلطة غير محقق الوقوع أو
وقع على حق غير مشروع ,فإنه ال يترتب عليه قيام مسؤولية اإلدارة.
 -4عالقة السببية بين خطأ اإلدارة والضرر المترتب عليه :
ال يك في لقيام مسؤولية اإلدارة أن يكون هناك خطأ من جانبها ,بل يجب أن يكون الخطأ هو
السبب المباشر في وقوع الضرر ,بمعنى أن يكون هذا الضرر قد نتج مباشرة عن خطأ اإلدارة(,)4
وبالتالي فإذا لم يكن الضرر ناجما بشكل مباشر عن خطأ اإلدارة المتمثل في القرار اإلداري المشوب
بعيب االنحراف في استعمال السلطة ,فإنه ال يؤدي إلى قيام مسؤولية اإلدارة بالتعويض.
ويتضح مما سبق أن القرار اإلداري المعيب بعيب االنحراف في استعمال السلطة يشكل خطأ
إداريا ,وينبغي لكي تقوم مسؤولية اإلدارة بالتعويض عن هذا القرار المعيب أن ينتج عن تنفيذه ضرر,
وأن تقوم علقة سببية بين الخطأ الناجم عن القرار اإلداري المعيب بعيب االنحراف في استعمال
السلطة والضرر المترتب عليه.

()8
()4

محمد عبد الحميد أبو زيد ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص.469

محمد رفعت عبد الوهاب وآخرون ,القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص .648حمدي أبو النور السيد ,مسئولية اإلدارة عن أعمالها القانونية
والمادية ,مرجع سابق ,ص.814

841

الخاتمة
بعد االنتهاء بتوفيق من عند اهلل سبحانه وتعالى من إعداد هذه الرسالة الموسومة بعنوان
"االنحراف في استعمال السلطة وأثره على القرار اإلداري" تبين لنا أن عيب االنحراف في استعمال
السلطة الذي يصيب الغاية من القرار اإلداري ,ال زال يحتفظ بمكانته كوجه من أوجه الطعن بإلغاء
القرار اإلداري ,باعتباره أخطر عيوب القرار اإلداري على حقوق األفراد وحرياتهم ,وعلى اإلدارة في حد
ذاتها ,لما ينتج عنه من زعزعة للثقة الواجب توافرها بين األفراد واإلدارة ,وال يتحقق هذا العيب إال إذا
ثبت أن اإلدارة قد انحرفت بسلطتها عن الهدف الذي من أجله منحت السلطة ,وهذا األمر ليس من
السهل إثباته ,ألن عيب االنحراف في استعمال السلطة أشد العيوب خفاء ودقة ,التصاله غالبا بنوايا
ومقاصد مصدر القرار اإلداري ,وتستره خلف مظاهر المشروعية األخرى ,وقد كان لرقابة القضاء
الدور الفعال والمؤثر على الق اررات اإلدارية المعيبة بعيب االنحراف في استعمال السلطة ,من خلل
إلغاء تلك الق اررات ,وترتيب مسؤولية اإلدارة عن األضرار الناتجة عنها.
وقد حاولت من خلل هذه الدراسة تناول األحكام العامة لعيب االنحراف في استعمال السلطة,
وحاالته في الحياة العملية ,والكيفية التي يمكن من خللها إثباته واآلثار المترتبة عليه ,ووفقا لما
تناولناه في محاور هذه الدراسة فإنني سأقوم بإبراز أهم النتائج والتوصيات التي تم استخلصها ,والتي
تمثل في الوقت نفسه إجابات التساؤالت التي أبديتها في مقدمة هذه الدراسة ,والتي استهدفت الدراسة
الوصول إليها ,وذلك على النحو اآلتي :
أوالا ــــ النتائج :
 -8ي عد االنحراف في استعمال السلطة أكثر المصطلحات داللة على العيب الذي يصيب الغاية من
القرار اإلداري ,فهو يتسم بالشمول في التعبير عن كل حاالت عيب االنحراف في استعمال
السلطة ,ويتوافق مع طبيعة هذا العيب الذي يتصور وقوعه بحسن نية مصدر القرار وسوئها.
 -4أكد قضاء محكمة العدل العليا الفلسطينية على أهمية عيب االنحراف في استعمال السلطة التي
تمثل اتساعا للرقابة على مشروعية أعمال اإلدارة ,واحتفاظه بمكانته كوجه من أوجه الطعن
بإلغاء الق اررات اإلدارية ,وذلك من خلل االستناد لهذا العيب في العديد من أحكامه ,إللغاء
الق اررات اإلدارية التي يشوبها االنحراف.

-4

تعتبر السلطة التقديرية لإلدارة المجال الحقيقي لظهور عيب االنحراف في استعمال السلطة,

وذلك في األحوال التي يترك فيها المشرع لإلدارة جانبا من الحرية في إصدار القرار اإلداري أو
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عدم إصداره ,وفي تقدير خطورة بعض الوقائع وما يناسبها من الوسائل ,وال يتصور أن يثار هذا
العيب إذا كانت سلطة اإلدارة مقيدة ,ألن اإلدارة تكون ملزمة بتنفيذ ما يفرضه عليها القانون.
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ال يمكن للظروف االستثنائية تبرير انحراف اإلدارة في استعمال سلطتها ,باعتبار أن جميع
السلطات التي تتمتع بها اإلدارة سواء في الظروف العادية أو االستثنائية تهدف دائما إلى تحقيق
المصلحة العامة ,وأن الظروف االستثنائية هي بمثابة حماية لهذه المصلحة.

 -5يتسم عيب االنحراف في استعمال السلطة بطبيعة مزدوجة تميزه عن غيره من العيوب التي
تشوب القرار اإلداري ,فهو ذو طبيعة شخصية نظ ار الرتباطه بالنوايا والبواعث التي دفعت إلى

اتخاذ القرار اإلداري ,ومن جهة أخرى يتمتع بطبيعة موضوعية بالنظر إلى الهدف الخاص الذي
حدده القانون لإلدارة.
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إن اإلخلل باإلجراء اإلداري كما يشوب المشروعية الشكلية للقرار اإلداري فإنه قد يشوب
المشروعية الموضوعية ,فإذا تعلق اإلجراء بشكل القرار ذاته فإن مخالفته تنصب على
المشروعية الشكلية للقرار اإلداري ,ويصبح القرار معيبا في شكله ,أما إذا تعلق اإلجراء بموضوع
القرار الذي من أجله تم اتخاذ اإلجراء ,فإن مخالفته تنصب على المشروعية الموضوعية وتشكل

انحرافا باإلجراء ,وهو ما يمثل الصورة الثالثة من صور عيب االنحراف في استعمال السلطة.
 -7استقر قضاء محكمة العدل العليا الفلسطينية على وجود عيب السبب من خلل فرض رقابة
على أسباب القرار اإلداري للتحقق من صحتها ,واعتباره عيبا أساسيا قائما بذاته ,ويستوجب
معه إلغاء القرار اإلداري.
 -1تتعدد وتتنوع مظاهر عيب االنحراف في استعمال السلطة ,فهي تتمثل في االنحراف عن
المصلحة العامة عندما تستغل اإلدارة سلطتها التق ديرية لتحقيق أغراض بعيدة عن الصالح العام,

وفي االنحراف عن األهداف المخصصة والذي يتحقق حينما تستهدف اإلدارة بقرارها تحقيق
مصلحة عامة غير تلك التي حددها القانون ,وأخي ار االنحراف في استخدام اإلجراءات ,حيث
يتحقق هذا النوع من االنحراف في حالة استخدام اإلدارة إلجراءات إدارية ال يجوز لها استعمالها

من أجل تحقيق الهدف الذي تسعى إليه.

 -9اعتبرت محكمة العدل العليا الفلسطينية أ ن وجود حقد أو خصومة شخصية بين مصدر القرار
اإلداري ومن تأثرت مصلحته بالقرار ليس دليل كافيا العتبار القرار اإلداري معيبا بعيب

االنحراف في استعمال السلطة إال إذا كان هذا القرار قد صدر تحت تأثير تلك الظروف.
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 -81إن الموظف العام وفي ظل التعددية السياسية التي كفلها القانون ,ال يلتزم بما يسمى بالطاعة
السياسية اتجاه الحكومة القائمة ,أي اتباع المذهب السياسي التي تأخذ به ,وانما يقتصر واجبه
على احترام الحكومة ,وذلك بعدم اتخاذ موقف عدائي منها ,باستثناء شاغلي الوظائف ذات
الطابع السياسي ,حيث يفترض فيهم الوالء التام للحكومة.
 -88ي عد عيب االنحراف في استعمال السلطة أشد العيوب صعوبة في اإلثبات كونه يتعلق بنوايا
ومقاصد شخصية وذاتيه تتصل بنية مصدر القرار ,ورغم تلك الصعوبة فإن عبء إثباته يقع
على عاتق المدعي الذي له أن يلجأ إلى نص القرار والمستندات التي يحويها ملف الدعوى ,أو
اللجوء إلى القرائن المحيطة بالنزاع إلثبات انحراف اإلدارة في استعمال سلطتها.
 -84يتمتع القاضي اإلداري بدور إيجابي في إثبات عيب االنحراف في استعمال السلطة ,ويظهر
ذلك جليا حال تقديم المدعي ما يثير الشك حول الهدف الذي قصدت اإلدارة تحقيقه من وراء

إصدارها للقرار اإلداري ,وهنا ينتقل عبء اإلثبات إلى اإلدارة ذاتها إلثبات صحة الهدف الذي
سعت إلى تحقيقه.
 -84أكد قضاء محكمة العدل العليا الفلسطينية أن لإلدارة سلطة تقديرية في توقيع العقوبة المناسبة
للجريمة التأديبية ,إال أنه فرض رقابته على مدى تناسب العقوبة التأديبية مع جسامة الجريمة
المرتكبة ,وأعتبر أن القرار اإلداري الذي يكتنفه عدم التناسب في تقدير الجزاء التأديبي
"الغلو في التقدير" معيبا باالنحراف في استعمال السلطة.
 -82إن ارتباط عيب االنحراف في استعمال السلطة بنوايا ومقاصد مصدر القرار اإلداري ,ال يؤثر
على طبيعة دعوى إلغاء القرار المشوب بهذا العيب ,فهي دعوى عينية يختصم فيها القرار

اإلداري في ذاته ,وليست دعوى شخصية بين مصدر القرار والطاعن بإلغائه.
 -85منح المشرع الفلسطيني مح كمة العدل العليا الفلسطينية بصفتها اإلدارية صلحية النظر في
سائر المنازعات اإلدارية ,وهي بذلك تملك صلحية القضاء باإللغاء والتعويض معا ,إال أن
قضاء هذه المحكمة قد اتسم بالنقص وعدم الكفاية ,حيث اقتصر على قضاء اإللغاء دون قضاء

التعويض.

 -86يعتبر عيب االنحراف في استعمال السلطة أساسا للحكم بالتعويض على اإلدارة ,وفي جميع
األحوال سواء كان القرار اإلداري المشوب بهذا العيب قد صدر بعيدا عن المصلحة العامة
ٍ
ٍ
مغاير للهدف المحدد لإلدارة ,أو كان منحرفا
هدف
كتحقيق مآرب شخصية ,أو صدر لتحقيق
عن اإلجراءات المقررة.
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ثانيا ــــ التوصيات :
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ندعو السلطات اإلدارية إلى االلتزام بتحقيق المصلحة العامة ,دون اعتداء على حقوق األفراد
وحرياتهم ,وبما يتوافق مع القوانين واألنظمة المقررة ,وذلك لتجنب شبهة االنحراف في استعمال
السلطة.

 -4نوصي السلطات اإلدارية أن تضع نفسها في أفضل الظروف عند ممارسة صلحياتها القانونية
بعيدا عن المصالح الفئوية ,والحياد عن السياسة في أداء مهامها ,باعتبار أن جميع
الصلحيات التي تتمتع بها السلطات اإلدارية هي لتحقيق المصلحة العامة وليس لتحقيق

مصالح حزبية.
 -4ندعو المواطنين الذين تهدر مصالحهم جراء أخطاء اإلدارة وانحرافها في استعمال سلطتها,
باللجوء إلى القضاء للطعن في إلغاء ق اررات اإلدارة المعيبة ,والمطالبة بالتعويض عن األضرار
التي لحقت بهم ,ألن التقصير والتغاضي عن مساءلة اإلدارة عن أخطائها فيه تشجيع لإلدارة
بارتكاب المزيد من االنحراف في استعمال السلطة.

 -2ضرورة تفعيل الدوائر القانونية بكافة الهيئات اإلدارية للدولة ,وتزويدها بالكفاءات القانونية
المتخصصة ,وذلك لمراجعة الق اررات اإلدارية التي تصدرها تلك الهيئات قبل اعتمادها ,للتأكد
من مدى مطابقة هذه الق اررات لمبدأ المشروعية ,وخلوها من شبهة االنحراف في استعمال
السلطة.
 -5ضرورة تكثيف الجهود الخاصة بالتوعية اإلدارية ,من خلل عقد الندوات والدورات التخصصية
لموظفي اإلدارة ,وذلك لمعرفة أسس اإلدارة السليمة ,وفقا لألصول واإلجراءات المتبعة ,مما
يساعد اإلدارة على أداء أعمالها في نطاق المشروعية ,والحيلولة دون انحراف اإلدارة بسلطتها.

 -6ندعو المشرع الفلسطيني إلى تعديل صياغة المادة ( )42من قانون تشكيل المحاكم النظامية
الفلسطيني رقم ( )5لسنة4118م ,وذلك بإضافة عيب السبب صراحة ,ليكون وجها خامسا إلى
جانب أوجه اإللغاء األخرى ,لكون السبب ركنا أساسيا من أركان القرار اإلداري وعدم توافره في
القرار يؤدي إلى أبطاله.
 -7ندعو قضاة محكمة العدل العليا الفلسطينية إلى تطبيق النصوص القانونية التي بينت صلحية
محكمة العدل العليا ,والمتمثلة بالفصل في طلبات اإللغاء والتعويض المرفوعة أمامها فيما يتعلق

بالمنازعات اإلدارية.
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وختاما أقول  :الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ,فإنني ال أدعي الكمال ,فالكمال هلل
ولكتابه ,ولكني قد بذلت كل ما في وسعي إلخراج هذا البحث في صورته الماثلة ,فإن كنت قد أحسنت
فيما جمعت ,وأصبت في الذي صنعت ,فذلك من عظيم منن اهلل تعالى وجزيل فضله ,وان أساءت
فيما فعلت ,وأخطأت فيما وضعت ,فما أجدر اإلنسان باإلساءة والعيوب إذا لم يعصمه علم الغيوب,
فأرجو من اهلل سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في هذه الدراسة ,وان قصرت فحسبي أنني بذلت غاية
جهدي وطاقتي.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
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 -46ماجد راغب الحلو :
 القضاء اإلداري ,منشأة المعارف للنشر ,اإلسكندرية4111 ,م.

 القانون اإلداري ,دار الجامعة الجديدة للنشر ,اإلسكندرية4112 ,م.
 -47ماهر جبر نضر :
 األصول العامة للقضاء اإلداري ,قضاء اإللغاء ,دار النهضة العربية ,القاهرة8996 ,م.

 -41محمد العبادي :

 قضاء اإللغاء ,دراسة مقارنة ,الطبعة األولى ,دار الثقافة للنشر والتوزيع ,عمان8995 ,م.
 -49محمد أنس قاسم جعفر :
 الوسيط في القانون العام ,القضاء اإلداري ,مبدأ المشروعية _ مجلس الدولة _ دعوى اإللغاء,
دار النهضة العربية ,القاهرة8917 ,م.

 -41محمد أنور حمادة :
 الق اررات اإلدارية ورقابة القضاء ,دار الفكر الجامعي ,اإلسكندرية4112 ,م.

 -48محمد رفعت عبد الوهاب :

 النظرية العامة للقانون اإلداري ,دار الجامعة الجديدة ,اإلسكندرية4184 ,م.
 -44محمد رفعت عبد الوهاب وحسين عثمان :

 القضاء اإلداري ,الكتاب الثاني ,دار النهضة العربية ,القاهرة8997 ,م.

 -44محمد عبد الحميد أبو زيد :
 القضاء اإلداري ,دراسة مقارنة ,واليتا اإللغاء والتعويض ,دار النهضة العربية ,القاهرة,
8995م.

 المطول في القانون اإلداري ,دراسة مقارنة ,دار النهضة العربية ,القاهرة8997 ,م.
 -42محمد عبد العال السناري :
 مبدأ المشروعية والرقابة على أعمال اإلدارة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ,دراسة مقارنة,
مطبوعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة4111 ,م.
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 -45محمد علي الخليلة :
 القانون اإلداري ,الكتاب الثاني ,الوظيفة العامة – الق اررات اإلدارية – العقود اإلدارية – األموال
العامة ,الطبعة األولى ,دار الثقافة للنشر والتوزيع ,عمان4184 ,م.
 -46محمد فؤاد عبد الباسط :

 األعمال اإلدارية القانونية ,الكتاب األول ,القرار اإلداري ,دار النهضة العربية ,القاهرة,
4184م.

 -47محمد محمد عبده إمام :

 القضاء اإلداري ,مبدأ المشروعية وتنظيم مجلس الدولة ,دراسة مقارنة ,الطبعة األولى ,دار
الفكر الجامعي ,اإلسكندرية4111 ,م.

 -41محمود عاطف البنا :

 الوسيط في القضاء اإلداري ,الطبعة الثانية ,بدون دار نشر8999 ,م.

 -49محمود محمد حافظ :
 القضاء اإلداري في القانون المصري والمقارن ,دار النهضة العربية ,القاهرة8994 ,م.
 القرار اإلداري ,دراسة مقارنة ,دار النهضة العربية ,القاهرة8994 ,م.

 -21مصطفى أبو زيد فهمي :

 القضاء اإلداري ومجلس الدولة ,الجزء األول ,قضاء اإللغاء ,منشأة المعارف للنشر,
اإلسكندرية8999 ,م.

 -28مصطفى محمود عفيفي :
 الوسيط في مبادئ القانون اإلداري المصري والمقارن ,دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة في تنظيم
ونشاط اإلدارة العامة ,الكتاب الثاني ,الطبعة الرابعة ,م طبعة جامعة طنطا ,بدون تاريخ نشر.

 -24معوض عبد التواب :

 الموسوعة النموذجية في القضاء اإلداري ,المجلد الثاني ,دعوى اإللغاء ,مكتبة عالم الفكر
والقانون للنشر والتوزيع4114 ,م.
 -24منصور إبراهيم العتوم :

 القضاء اإلداري ,دراسة مقارنة ,الطبعة األولى ,دار وائل للنشر ,عمان4184 ,م.

 -22نبيلة عبد الحليم كامل :
 الدعاوي اإلدارية ,دعوى اإللغاء ودعوى التعويض ,دار النهضة العربية ,القاهرة8996 ,م.

 -25نواف كنعان :

القضاء اإلداري ,الطبعة األولى ,دار الثقافة للنشر والتوزيع ,عمان4119 ,م.
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 -26وهيب عياد سلمه :
 دعوى اإللغاء ,دراسة مقارنة مع التعمق ,دار النهضة العربية ,القاهرة4181 ,م.
رابعا  :الكتب الخاصة .
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أحمد محمد فارس النوايسة :

 مبدأ عدم رجعية الق اررات اإلدارية ,دراسة مقارنة ,الطبعة األولى ,دار الحامد للنشر والتوزيع,
عمان4184 ,م.
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أبو بكر أحمد عثمان النعيمي :

 حدود سلطات القضاء اإلداري في دعوى اإللغاء ,دراسة مقارنة ,دار الجامعة الجديدة,
اإلسكندرية4184 ,م.

 -4الديداموني مصطفى أحمد :

 اإلجراءات واألشكال في القرار اإلداري ,دراسة مقارنة في النظام الفرنسي والمصري والعراقي,
الهيئة المصرية العامة للكتاب8994 ,م.

 -2بلل أمين زين الدين :

 ظاهرة الفساد اإلداري في الدول العربية والتشريع المقارن ,الطبعة الثانية ,دار الفكر الجامعي,
اإلسكندرية4184 ,م.

 -5توفيق حسن فرج :
 قواعد اإلثبات في المواد المدنية والتجارية ,منشورات الحلبي الحقوقية ,بيروت4114 ,م.

 -6حسام مرسي :

 سلطة اإلدارة في مجال الضبط اإلداري ,دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه اإلسلمي,
دار الفكر الجامعي ,اإلسكندرية4188 ,م.

 -7حمد عمر حمد :

 السلطة التقديرية لإلدارة ومدى رقابة القضاء عليها ,الطبعة األولى ,مركز الدراسات والبحوث,
أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ,الرياض4114 ,م.

 -1حمدي أبو النور السيد :

 مسئولية اإلدارة عن أعمالها القانونية والمادية ,الطبعة األولى ,دار الفكر الجامعي ,اإلسكندرية,
4188م.
 -9خالد سيد محمد حماد :

 حدود الرقابة القضائية على سلطة اإلدارة التقديرية ,دارسة مقارنة ,الطبعة الثانية ,دار النهضة
العربية ,القاهرة4184 ,م.
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 -81رأفت فودة :
 مصادر المشروعية اإلدارية ومنحنياتها ,دراسة مقارنة ,دار النهضة العربية ,القاهرة8992 ,م.
 -88رمضان محمد بطيخ :
 الرقابة على أداء الجهاز اإلداري ,د ارسة علمية وعملية في النظم الوضعية واإلسلمية ,دار
النهضة العربية ,القاهرة8991 ,م.

 االتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من سلطة اإلدارة التقديرية وموقف
مجلس الدولة المصري منها ,دار النهضة العربية ,القاهرة8996 ,م.

 -84سامي جمال الدين :

 قضاء الملءمة والسلطة التقديرية لإلدارة ,دار النهضة العربية ,القاهرة8994 ,م.
 -84سليمان محمد الطماوي :

 نظرية التعسف في استعمال السلطة "االنحراف بالسلطة" ,دراسة مقارنة ,الطبعة الثالثة ,مطبعة
جامعة عين شمس8971 ,م.

 -82صلح أحمد السيد جودة :
 العيوب الشكلية والموضوعية للق اررات اإلدارية ,دراسة مقارنة بالشريعة اإلسلمية ,الكتاب
السادس ,دار النهضة العربية ,القاهرة4188 ,م.

 -85عادل السعيد محمد أبو الخير :
 البوليس اإلداري ,دار الفكر الجامعي ,اإلسكندرية4111 ,م.

 -86عاشور سليمان شوايل :

 مسؤولية الدولة عن أعمال الضبط اإلداري في القانون الليبي والمقارن جنائيا واداريا ,الطبعة
األولى ,دار النهضة العربية ,القاهرة4114 ,م.

 -87عاصم أحمد عجيلة :

 طاعة الرؤساء وحدودها في الوظيفة العامة إداريا_ تأديبيا_ جنائيا _ مدنيا ,مطبعة عالم الكتب,
القاهرة ,بدون تاريخ نشر.
 -81عايدة الشامي :

 خصوصية اإلثبات في الخصومة اإلدارية ,المكتب الجامعي الحديث ,اإلسكندرية4111 ,م.

 -89عبد الحكم فوده :
 الخصومة اإلدارية ,الجزء الثاني ,دار المطبوعات الجامعية ,اإلسكندرية8997 ,م.

 -41عبد الحميد الشواربي :

 تأديب العاملين في قانون شركات قطاع األعمال ,منشأة المعارف للنشر ,اإلسكندرية8995 ,م.
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 -48عبد العزيز عبد المنعم خليفة :
 االنحراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري ,دار الفكر الجامعي ,اإلسكندرية4181 ,م.
 -44عبد العليم عبد المجيد مشرف :
 دور سلطان الضبط اإلداري في تحقيق النظام العام وأثره على الحريات العامة ,دار النهضة
العربية8991 ,م.

 -44محمد ماجد ياقوت :
 شرح اإلجراءات التأديبية في الوظيفة العامة والمهن الحرة النقابية والعمل الخاص ,منشأة
المعارف للنشر ,اإلسكندرية4112 ,م.

 اإلجراءات والضمانات في تأديب ضباط الشرطة ,الطبعة الثانية ,منشأة المعارف للنشر,
اإلسكندرية8996 ,م.

 -42محمد ماهر أبو العينين :
 االنحراف التشريعي والرقابة على دستوريته "دراسة تطبيقية في مصر" ,الجزء األول ,الطبعة
األولى ,دار أبو المجد للطباعة ,القاهرة4116 ,م.
 -45محمد محمد بدران :

 مضمون فكرة النظام العام ودورها في مجال الضبط اإلداري ,دراسة مقارنة في القانونين
المصري والفرنسي ,دار النهضة العربية8994 ,م.

 -46محمد علي محمد عطا اهلل :

 اإلثبات بالقرائن في القانون اإلداري والشريعة اإلسلمية ,دراسة فقهية مقارنة ,دار الفكر
الجامعي ,اإلسكندرية4184 ,م.

 -47محمود سعد عبد المجيد :

 الحماية التنفيذية لألحكام اإلدارية ,دار الجامعة الجديدة ,اإلسكندرية4184 ,م.

 -41مصطفى عبد العزيز الطراونة :
 القرائن القضائية إلثبات عدم مشروعية القرار المطعون به ,دراسة مقارنة ,الطبعة األولى ,دار
الثقافة للنشر والتوزيع ,عمان4188 ,م.

 -49مصطفى عبد الغني عبد الغني أبو زيد :
 المحل في القرار اإلداري والرقابة القضائية عليه ,دراسة مقارنة ,دار النهضة العربية ,القاهرة,
4184م.

 -41يعقوب يوسف الحمادي :
 القضاء ومراقبة السلطة التقديرية لإلدارة ,دراسة مقارنة ,منشأة المعارف للنشر ,اإلسكندرية,
4184م.
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خامسا  :الرسائل العلمية .
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أمزيان كريمة :

 دور القاضي اإلداري في الرقابة على القرار المنحرف عن هدفه المخصص ,رسالة ماجستير,
كلية الحقوق ,جامعة الحاج لخضر ,باتنة4188 ,م.

 -4بشر صلح العاوور :

 سلطات الضبط اإلداري في الظروف االستثنائية في التشريع الفلسطيني ,رسالة ماجستير ,كلية
الحقوق ,جامعة األزهر ,غزة4184 ,م.

 -4جود عصام خليل األتيرة :
 نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة في التشريع الفلسطيني ,دراسة مقارنة ,رسالة ماجستير ,كلية
الدراسات العليا ,جامعة النجاح الوطنية ,نابلس4181 ,م.

 -2رضا عبد اهلل حجازي :
 الرقابة القضائية على ركن السبب في إجراءات الضبط اإلداري ,دراسة مقارنة ,رسالة دكتوراه,
كلية الحقوق ,جامعة القاهرة4118 ,م.

 -5عبد الناصر عبد اهلل أبو سمهدانة :
 الخصومة اإلدارية ومستقبل القضاء اإلداري في فلسطين ,دراسة مقارنة ,رسالة دكتوراه ,جامعة
عين شمس4119 ,م.

 -6شريف أحمد بعلوشة :
 دعوى إلغاء القرار اإلداري ,دراسة تحليلية مقارنة ,رسالة ماجستير ,كلية الحقوق ,جامعة
األزهر ,غزة4181 ,م.

 -7فادي نعيم جميل علونة :
 مبدأ المشروعية في القانون اإلداري وضمانات تحقيقه ,رسالة ماجستير ,كلية الدراسات العليا,
جامعة النجاح الوطنية ,نابلس4188 ,م.

 -1محمد عمر يونس النجار :

 فاعلية القرار التأديبي ومبدأ الضمان في فلسطين ,دراسة مقارنة ,رسالة دكتوراه ,معهد البحوث
والدراسات العربية ,جامعة الدول العربية ,القاهرة4119 ,م.

 -9نداء محمد أمين أبو الهوى :

 مسؤولية اإلدارة بالتعويض عن الق اررات اإلدارية غير المشروعة ,رسالة ماجستير ,كلية الحقوق,
قسم القانون العام ,جامعة الشرق األوسط4181 ,م.
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 -51وليد عبد الرحمن مزهر :
 الوظيفة العامة في القانون الفلسطيني ,رسالة ماجستير ,معهد البحوث والدراسات العربية,
جامعة الدول العربية ,القاهرة4114 ,م.
سادس ا  :األبحاث والمجالت .
 -8أحمد سرحان سعود الحمداني :
 االنحراف بالسلطة وجه إللغاء القرار اإلداري ,مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية,
المجلد  ,8العدد 4184 ,7م.

 -4سليمان سليم بطارسة :

 عيب انحراف السلطة "المصطلح ,طبيعة العيب وطريقة إثباته" ,مجلة دراسات ,الجامعة
األردنية ,المجلد ,41العدد 4114 ,4م.

 -4سيف الدين البلعاوي :

 عيب االنحراف بالسلطة ف ي القرار اإلداري وأثره بالنسبة إلى دعوى اإللغاء ,ديوان الفتوى
والتشريع الفلسطيني4119 ,م.
 -2طارق بن هلل البوسعيدي :

 الرقابة على الملءمة في الق اررات اإلدارية وفقا ألحكام القضاء اإلداري في عمان ,مجلة اتحاد
الجامعات العربية للدراسات والبحوث القانونية ,كلية الحقوق ,جامعة القاهرة ,العدد ,46
4117م.

 -5عادل الطبطبائي :
 الرقابة القضائية على مبدأ التناسب بين العقوبة التأديبية والمخالفة الوظيفية ,مجلة الحقوق,
جامعة الكويت ,العدد  ,4السنة 8914 ,6م.

 -6عمر عبد الرحمن البوريني :

 عيب االنحراف بالسلطة "ماهيته ,أساسه ,حاالته في ضوء اجت هاد محكمة العدل العليا
األردنية" ,مجلة الحقوق ,جامعة الكويت ,العدد  ,2السنة 4117 ,48م.
 المصلحة العامة كمحدد لمشروعية العمل اإلداري ,مجلة الشريعة والقانون ,جامعة اإلمارات
العربية المتحدة ,العدد  ,44السنة 4117 ,48م.

 -7محمد جمال الذنيبات :
 اختصاص محكمة العدل العليا األردنية في الرقابة على ق اررات النقل ,مجلة الحقوق ,جامعة
الكويت ,العدد  ,4السنة 4115 ,49م.
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 -1موسى مصطفى شحادة :
 مبدأ المساواة أمام تولى الوظائف العامة وتطبيقاته في أحكام القضاء اإلداري ,دراسة مقارنة,
مجلة الشريعة والقانون ,جامعة اإلمارات العربية المتحدة ,العدد 4114 ,86م.
سابعا  :القوانين والمجموعات .
 -8القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة 4114م.
 -4القانون المدني الفلسطيني رقم ( )2لسنة 4184م.

 -4قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم ( )1لسنة 4115م.
 -2قانون التقاعد العام الفلسطيني رقم ( )7لسنة  4115م.
 -5قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم ( )8لسنة 4114م.

 -6قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم ( )5لسنة 4118م.
 -7قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الفلسطيني رقم ( )2لسنة 4118م.
 -1قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( )4لسنة 4118م.

 -9قانون أصول المحاكم المدنية والتجارية الفلسطيني رقم ( )4لسنة  4118م.
 -81قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية رقم ( )8لسنة 4118م.
 -88قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم ( )2لسنة 8991م وتعديلته.

 -84اللئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم ( )2لسنة 8991م وتعديلته.
 -84قانون المخالفات المدنية الفلسطيني رقم ( )46لسنة 8922م.
 -82قانون العقوبات الفلسطيني رقم ( )72لسنة 8946م المطبق في قطاع غزة .
 -85قانون األمن العام المؤقت رقم ( )41لسنة 8965م بشأن الشرطة المعمول به في الضفة
الفلسطينية.

 -86القرار بقانون رقم ( )6لسنة 8964م بشأن الشرطة المعمول به في قطاع غزة.
 -87المرسوم الرئاسي رقم ( )44لسنة 4114م بشأن اختصاصات المحافظين.

 -81مجموعة مختارة من ق اررات محكمة العدل العليا الفلسطينية ,إعداد /القاضي وليد الحايك,
8996م.
 -89مجموعة غير منشورة من ق اررات محكمة العدل العليا الفلسطينية.

 -41مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة العدل العليا األردنية ,إعداد /حنا نده8974 ,م.
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ثامنا  :المواقع اإللكترونية .
 -8منظومة القضاء والتشريع في فلسطين ,موقع المقتفي ,على الرابط االلكتروني .
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