
وعلى ما جري اه الضللللللا      -من المقرر إنه وإن كان األصللللللل رق البرالخت اا  بخار 

لو أن خكون  -المحكمت ها اإلدارة إ  أن شلللللللرن   ها من المال مات البق ببر ص رخ أن

بقدخر ا غخر مشوب اسو  اسبعمال السلنت وأن بكون الد اسبمدت ا بخار ا من عناصر 

انبهت إلخها، رإ ا لم خقع األمر على   ا الوجه صلللللحخحت مإدخت إلى صلللللحت النبخجت البق 

رسللللد ا  بخار ورسللللد االبالق القرار ال ي اب  ت على أسللللاسلللله، والبرالخت اا  بخار بجد 

حد ا الناخعق رق   ا المادأ العادل و و أ  خجوز ب نق األالدم إلى األحدث إ  إ ا كان 

خت األالدم، واغخر  لو بكون   ا األ خر أكفأ أما عند البسللللللللاوي رق الكفا ة رخجب برال

و للقانون،  البرالخت عرضلللللللت للبحكم واأل وا  رإ ا  الر القرار اإلداري  لو كان م الفا

على أن عخب إسللللا ة السلللللنت المارر إللغا  القرار اإلداري خجب أن خشللللوب الغاخت منه 

ار ت العامت البق خجب أن خبغخا ا القرحل ابها اأن بكون اإلدارة الد بنكات وجه المصللللللل

وأصلللللللدربه اااعث   خمت لبلو المصللللللللحت لما كان  لو، وكان الحكم ا ابدا ق المإخد 

االحكم المنعون رخه إلبزم   ا النظر اما أورد  امدونابه من أن الجهت اإلدارخت لم باد 

و حقخقت لها أصلللللللها ال اات ااألورا  بحملها على ب نق المنعون ضللللللد ما رق  أسللللللاااا

دث منهما وخسلللللللبوي معهما رق الكفا ة إلى وظخفت مدخر إدارة البرالخت وبرالخت من  و أح

بحقخق العاصلللمت ووظخفت ر خس السلللم من الموظفخن المدنخخن ال خن وردت أسلللماإ م رق 

القرارخن المنعون رخهما كما وصم الحكم المنعون رخه   خن القرارخن اعدم المشروعخت 

خب الر اسلللللللق للموظفخن البااعت لما اننوخا علخه من ارب ات على الواعد األالدمخت والبرب

للجهت اإلدارخت البق أصللللدربهما، ومن  م رإنه خكون امنأي عما خعزو  الناعنان إلخه من 

 م الفت القانون وال نأ رق بناخقه وخكون النعق علخه اه خن السااخن على غخر أساس.
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