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 الملخص 

 ماجستير في برنامج القانون العام. ، ريم المناعي

 2020، يونيو

 : انتهاء القرار اإلداري في القانون القطري دراسة مقارنةالعنوان 

 محمد فوزي النويجيالمشرف على الرسالة : د. 

إن القرارات اإلدارية هي أهم األدوات التي تستتتخدمها الستتلطة اإلدارية في أداء وهيفتها األستتاستتية 
 المتمثلة في إدارة المرافق العامة للدولة وإشباع الحاجات العامة للمقيمين على أرضها.  

البد ل  من نهاية، وذلك ألستتتتباي كثيرة أهمها   -مهما طالت مدة ستتتتريان –والقرار اإلداري 
أن النشتتتتتتتتا  اإلداري نفستتتتتتتت  نشتتتتتتتتا  متجدد ومت ير الرتباط  اإدارة مرافق الدولة وإشتتتتتتتتباع حاجات  
الناس، والتي هي بدورها متجددة ومت يرة، وبالتالي فإن  من الطبيعي أن تكون األدوات المستخدمة 

 ق وإشباع تلك الحاجات متجددة ومت يرة.  في إدارة هذه المراف

والقرار اإلداري اصتتتتتفة عامة قد ينتهي عن طريق الستتتتتلطة اإلدارية ذاتها، وقد ينتهي عن 
 غير طريق السلطة اإلدارية. 

وانتهاء القرار عن طريق اإلدارة ل  صتتتتتتتتورتان هما اإلل اء اإلداري للقرار وستتتتتتتتحب القرار.  
يكون اصتتتدور قرار جديد من الستتتلطة اإلدارية ذاتها التي أصتتتدرت  أما عن اإلل اء اإلداري للقرار ف

 القرار األول، أو من سلطة إدارية أخرى أعلى.  

وإل تاء القرار امعرفتة الستتتتتتتتتتتتتتلطتة اإلداريتة يترتتب عليت  زوال القرار وتوقفت  عن إحتدا  آ تاره  
لقرار في الماضتتتتتتتي  القانونية في الحاضتتتتتتتر والمستتتتتتتتقب ، أما االنستتتتتتتبة لح ار القانونية التي أحد ها ا
 فتظ  كما هي وال تزول، إذ أن اإلل اء اإلداري للقرار ليس ل  أ ر رجعي.  

واألصتتتتت  أن اإلل اء اإلداري للقرار ال يرد إال على القرارات غير المشتتتتتروعة، أما القرارات  
ت  المشتروعة فاألصت  أن  ال يجوز إل ااها، ومع ذلك فإن  يجوز على ستبي  االستتثناء إل اء القرارا

 اإلدارية المشروعة إذ اقتضت ذلك دواعي المصلحة العامة.  
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ويشتتتتتتتتتر  إلل اء القرار اإلداري المشتتتتتتتتروع أن يتم هذا اإلل اء امقتضتتتتتتتتى أداة قانونية صتتتتتتتتادرة من 
الستتتتلطة المختصتتتتة وأن يراعى في هذا اإلل اء استتتتتيفاء الشتتتتك  القانوني واإلجراءات القانونية، وأن 

   . هذا اإلل اءيكون هناك مصلحة عامة تبرر 

وأما عن سحب القرار اإلداري فهو ال يرد إال على القرارات غير المشروعة، وذلك االنظر  
إلى أن ستحب القرار اإلداري هو إزالة للقرار ومحو جميع آ اره في الماضتي والحاضتر والمستتقب ،  

 وكأن القرار لم يصدر قط.  

ار اإلداري، وهي االختصتتتا   وشتتترو  ستتتحب القرار اإلداري هي ذاتها شتتترو  إل اء القر 
 ومراعاة الشك  واإلجراءات واستهداف الصالح العام ووقوع السحب خالل الميعاد القانوني.  

ا عن غير طريق  والقرار اإلداري كما ينتهي عن طريق الستتتتتتتتلطة اإلدارية قد ينتهي أيضتتتتتتتتً
نتهاء بتدخ   الستتتتتتتلطة اإلدارية، ستتتتتتتواء حد  هذا االنتهاء دون تدخ  أي ستتتتتتتلطة، أم حد  هذا اال

 سلطة أخرى خالف السلطة اإلدارية.  

والقرار اإلداري ينتهي دون تتدخت  ستتتتتتتتتتتتتتلطتة أخرى في أحوال عتديتدة هي تمتام تنفيتذ القرار،  
وانتهاء مدت  إن كان محدد المدة، وتحقق الشتتتتر  الفاستتتت  إن كان القرار معلًقا على شتتتتر  فاستتتت ،  

 تنفيذه، وزوال محل .   والتنازل عن القرار، وترك تنفيذ القرار، واستحالة

كمتا قتد ينتهي القرار بتتدخت  ستتتتتتتتتتتتتتلطتة أخرى، ومن ذلتك حتالتة انتهتاء القرار اإلداري بتتدخت   
الستتتتتتلطة القضتتتتتتائية، حين يصتتتتتتدر عن القضتتتتتتاء حكم اإل اء القرار من خالل دعوى قضتتتتتتائية هي  

ا حالة انتهاء القرار بتدخ  الستتتتتلطة التشتتتتتري ية، حي  يصتتتتتدر عن  دعوى اإلل اء، ومن ذلك أيضتتتتتً
هذه الستتتتتلطة تشتتتتتريع أعلى مرتبة من القرار ويترتب على تنفيذ هذا التشتتتتتريع توقي ا  ار القانونية  

 التي يحد ها القرار.  
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ABSTRACT 
 
Administrative decisions are the most important tools used by the administrative 

authority to perform its primary function of managing public facilities for the state and satisfying 
the general needs of residents on its soil. 
And the administrative decision - no matter how long it takes for it - must have an end, for 
many reasons, the most important of which is that the administrative activity itself is a renewed 
and changing activity related to its management of state facilities and the satisfaction of 
people's needs, which in turn are renewable and changing, and therefore it is natural that the 
tools used to manage thesKe facilities The satisfaction of those needs is renewable and 
changing. 
An administrative decision in general may expire through the administrative authority itself, 
and it may end in a way other than the administrative authority. 
And the end of the decision through the administration has two forms: the administrative 
cancellation of the decision and the withdrawal of the decision. As for the administrative 
cancellation of the decision, a new decision will be issued from the same administrative 
authority that issued the first decision, or from another higher administrative authority. 
Cancellation of the decision with the knowledge of the administrative authority results in the 
disappearance of the decision and its cessation of its legal effects in the present and the 
future. As for the legal effects brought about by the decision in the past, it remains the same 
and does not go away, as the administrative cancellation of the decision has no retroactive 
effect. 
The basic principle is that the administrative cancellation of the decision is only referred to the 
unlawful decisions. As for the legitimate decisions, the basic principle is that it is not 
permissible to cancel them. However, it is permissible, as an exception, to cancel the 
legitimate administrative decisions if the public interest requires it. 
In order to cancel the legitimate administrative decision, such cancellation must take place in 
accordance with a legal instrument issued by the competent authority, and that this 
cancellation takes into account the fulfillment of the legal form and legal procedures, and that 
there is a public interest that justifies this cancellation. As for unlawful administrative decisions, 
it is required to cancel them, in addition to these three conditions. A fourth condition is that 
this cancellation takes place within the legal date of sixty days in the Qatari and Egyptian legal 
system, and two months in the French legal system. 
As for withdrawing the administrative decision, it only responds to illegal decisions, given that 
withdrawing the administrative decision is a removal of the decision and erasing all its effects 
in the past, present and future, as if the decision was never issued. 
The conditions for withdrawing the administrative decision are the same as the conditions for 
canceling the illegal administrative decision, which is the jurisdiction, taking into account the 



 و

 

form and procedures, targeting the public interest and the occurrence of the withdrawal within 
the legal date. 
And the administrative decision as it ends through the administrative authority may also end 
without the administrative authority, whether this end occurred without the intervention of any 
authority, or this end occurred with the intervention of another authority other than the 
administrative authority. 
An administrative decision ends without the intervention of another authority in many cases, 
which is the full implementation of the decision, and the expiration of its duration if it is a 
definite period, and the abrogating condition is fulfilled if the decision is dependent on a null 
condition, the abdication of the decision, leaving the implementation of the decision, the 
impossibility of implementing it, and its place disappearing. 
The decision may also end with the intervention of another authority, including the case of the 
end of the administrative decision to interfere with the judicial authority, when a decision is 
issued by the judiciary to annul the decision through a lawsuit that is a cancellation case, and 
that also includes the case of ending the decision to intervene in the legislative authority, 
where higher legislation will be issued by this authority The level of the legal effects of the 
decision.  
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 تقدير شكر و

الحمد هلل ري العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمَّد وعلى آل  

 ..وصحب  ومن تبعهم اإحسان إلى يوم الدين، وبعد

 فإني أشكر هللا تعالى على فضل  حي  أتاح لي إنجاز هذا العم ، فل  الحمد أواًل وآخًرا

ة الذين تعلمت على أياديهم وانتفعت اعلمهم طوال ولجامعتي الموقرة وألعضاء هيئة التدريس كاف

للدكتور الفاض / محمد فوزي النويجي، الذي لم يدخر جهدًا في و  مرحلة دراستي في جامعة قطر

اإلشراف على رسالتي، والذي أكن ل  ك  االحترام والتقدير والثناء على توجيهات  القيمة التي كان 

 إكمال رسالتي..لها الفض  اعد هللا تعالى في إعداد و 

 

 كما أتقدم اجزي  الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرة..

كما أشكر القائمين على كلية القانون وعلى رأسهم عميد كلية القانون الدكتور الفاض / محمد عبد 

 في..يالعزيز الخل
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 هداء..اإل

 

 

 قال تعالى )وفوق ك  ذي علمٍ عليم(

 حفظهما هللا..  الوجود، أبي وأميإلى أعز من في 

 إلى رفيق دربي زوجي..

 إلى قرة عيني أبنائي.. عسى أْن يكون عملي هذا دافعًا لهم إلى طريق العلم..

 إلى ك  من علمني حرفًا وأنار لي إلى العلم طريقًا، وقدم لي عونًا..

 ومثابرة وطموح..يسعدني ويشرفني أن أهديكم جميًعا هذا العم  الذي هو  مرة جهد 
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 مقدمة الـ 
القرار اإلداري يمث  في ذات  أهم امتيازات اإلدارة و القرار اإلداري أهم ما يميز القانون اإلداري،  عد  يُ 

التي تمارس بواسطت  ج  نشاطاتها وأعمالها، فهو يحت  مكانة متميزة على صعيد القانون اإلداري 

التي يبت ي بها  ا لكون  أهم أدوات ووسائ  اإلدارة في تحقيق أعبائها وأعمالهااصفة خاصة، نظرً 

 تحقيق المصلحة العامة.

، وإذا كان من حق األفراد امعينً  اوالقرار اإلداري كك  الظواهر القانونية، هو أمر يرتب أ ر قانونيً 

 أن يعولوا على قدر محدود من  بات القرارات اإلدارية، لكي يرتبوا أمور حياتهم على مقتضاها فإنَّ 

ذلك ينافي سنة  يرقى احال من األحوال إلى درجة الجمود، ألنَّ  نْ هذا الثبات واالستقرار ال يمكن أ

ا من فالقرارات اإلدارية اصفة عامة، أكثر مرونة وأق  استقرارً  الحياة ومقتضيات سير اإلدارة،

ا متعددة،  وصورً األعمال القانونية في مجال القانون الخا ، وتأخذ نهاية القرارات اإلدارية أشكاالً 

ا في نهاية القرار اإلداري خارج إرادة اإلدارة، ونهايت    عوام  متنوعة، تتمث  أساسً ويكون ذلك افع

 اإرادة اإلدارة.

قواعد إنهائها  اأيًض القانوني للقرارات اإلدارية ال يتوقي على قواعد تكوينها أو تطبيقها ب   والنظام

اإلدارة هي التي تقوم بنفسها   أنَّ   اإلدارة أيْ القرارات اإلدارية عن طريق إرادة  نهاء  وهناك طريقتين إل

اإنهاء القرارات اإلدارية أو ا ير إرادة عن طريق القضاء بدعوى وذلك من خالل إما بدعوى اإلل اء 

 ، ونهاية القرارات اإلدارية تعنى زوالها، ووضع حد   ارها.وإما االنهاية الطبي ية للقرارات اإلدارية
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 أهمية البحث:

اال ة تتمث  في مدى قيام السلطة المختصة بتجريد القرار اإلداري من آ اره النظامية  للبح  أهمية

شك  أحد أهم أركان ودعائم تا ألهمية المشروعية عند إصدار القرار اإلداري التي ونظرً  ،مستقباًل 

يتسم ا   لماونظًرا القانون اإلداري ابت اء تحقيق مصلحة عامة. فقد يحد  في اعض األحيان 

إصدار القرار اإلداري من انحراف عن الهدف المرجو من إصداره وما قد يترتب عليها من تبعات 

وآ ار ومراكز قانونية خطيرة اسبب هذا االنحراف أو إساءة استعمال السلطة أو غير ذلك. فتقوم 

ق في تعدي  قراراتها ع الحاإلدارة اإل اء القرار اإلداري من خالل وسائ  قانونية أعطاها لها المشرَّ 

 يةغير المشروعة وذلك من خالل اإلل اء اإلداري من جانبها، أو القيام اسحب قراراتها اإلدار 

موضوع انتهاء القرارات اإلدارية من الموضوعات الهامة التي لم تحظ ااالهتمام من الباحثين  عد  ويُ 

في دولة قطر على الرغم من أهميت  البال ة في الحفاظ على حقوق األفراد وحرياتهم وحمايتهم من 

رفة تعسي اإلدارة في اعض قراراتها، فقد اخترت هذا الموضوع لرسالة الماجستير وذلك لبيان مع

كيفية انتهاء القرارات اإلدارية من أج  المساهمة في التوعية ونشر الثقافة القانونية للمتعاملين مع 

 جهة اإلدارة وكذلك الباحثين والمتخصصين في المجال القانوني.

 هدف البحث:

قوق المترتبة على ذلك، وصيانة حمعرفة كيفية إنهاء القرار اإلداري وا  ار    رسالة إلىتهدف هذه ال

األفراد، وتوفير الطمأنينة القانونية لمراكزهم على غرار ما هو متبع في طريق الطعن القضائي، 

ااإلضافة إلى إيجاد الضمانات المناسبة والكفيلة احماية تلك الحقوق وعدم العب  بها من قب  

 اإلدارة، والموازنة بين مبدأ المشروعية ومبدأ استقرار الحقوق والمراكز القانونية.
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هذه الرسالة تهدف في جوهرها إلى إيجاد الضوااط التي تحقق التوازن المنشود بين  ومن هنا فإنَّ 

سلطات اإلدارة وحقوق األفراد، دون اإلخالل االمصلحة العامة التي يجب أن تتوخاها اإلدارة في 

 جميع تصرفاتها وقراراتها.

 إشكالية البحث: 

 فيم القرارات اإلدارية وبالتالي إحدا  خل  كبير حالة عدم احترا فيتتجلى إشكاليات البح  

 المراكز القانونية التي أنشأتها القرارات المنتهية وخاصة من قب  اإلدارة.

وذلك من خالل  اموجب اإلل اءكما تظهر إشكالية أخرى االنسبة إلى أ ر انتهاء القرارات اإلدارية 

 . التأ ير على المراكز القانونية لألفراد

أنشأ مراكز قانونية مستقرة، وبالتالي يؤدي اإلل اء إلى  الذيالقرار اإلداري المل ى  المؤكد أنَّ فمن 

 عدم استقرار األعمال اإلدارية.

 منهج البحث:

 د هذا البح  على:ي ِ شُ 

المنهج االستقرائي: القائم على استقراء النصو  القانونية مما ل  صلة االموضوع. واستنبا    :أولً 

مناقشة ا راء الفقهية مناقشة و األحكام والضوااط القانونية من خالل النصو  واألحكام القضائية،  

 علمية، قائمة على الموضوعية.

ص الفكرة مح  البح  وبيان طبيعتها المنهج الوصفي التحليلي: الذي يرتكز على تشخي ا: ثانيً 

 وتمييزها عن غيرها ومعرفة أسبابها،  م إبداء الرأي واقتراح الح  المناسب لها.

المنهج المقارن: الذي يهدف على تسليط الضوء على اإلطار القانوني والقضائي في النظام  : ثالًثا

القانوني القطري وكال النظامين المصري والفرنسي للتعرف على مواطن االختالف واالتفاق بين 

 تلك الدول.
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 نطاق البحث: 

ونهاية  ر طريق اإلدارةالقرارات اإلدارية عن غي يتحدد نطاق هذا البح  امعالجة صورتي انتهاء

التطرق لنهاية القرارات اإلدارية نهاية طبي ية سواء بنفاذ و ، القرارات اإلدارية بواسطة اإلدارة

 مضمونها، أو اانتهاء األج  المحدد لسريانها.

انتهاء القرار اإلداري عن طريق القضاء، وأ ر هذا الزوال على المراكز الشخصية لألفراد عامة و 

دراستنا تقتصر على وسائ  إنهاء القرار اإلداري، سواء اطريقة  الموهفين خاصة، امعنى أنَّ 

لنطاق طبي ية، أو نتيجة ألسباي خارجة عن إرادة اإلدارة، أو اعم  من جانبها، ونستبعد من هذا ا

طريق اإلل اء القضائي وهو السبي  الذي يلجأ إلي  األفراد إذا ما أراد أحدهم الطعن في القرارات 

 اإلدارية ذاتها، اقصد مهاجمتها وإعدامها اأ ر رجعي.

ومن  م سوف نقسم دراستنا لثال ة فصول نعرض في أولها نهاية القرارات اإلدارية عن طريق 

اية القرارات اإلدارية عن طريق السحب، و الثها نهاية القرارات اإلدارية اإلل اء اإلداري، و انيها نه

 .عن غير طريق اإلدارة

 خطة البحث:

 قسمت هذا البح  إلى:

 .اإلداري : ماهية القرار تمهيديمبحث 

 .اإلداري المطلب األول: تعريف القرار 

 .اإلداري القرار  الثاني: خصائصالمطلب 

 عن طريق اإللغاء اإلداري:الفصل األول: نهاية القرارات اإلدارية 

 اإلل اء اإلداري االنسبة للقرارات المشروعة.  بح  األول:الم

 الثاني: اإلل اء اإلداري االنسبة للقرارات غير المشروعة.  بح الم
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 نهاية القرارات اإلدارية عن طريق السحب:  الثاني:  فصلال

 ب القرار اإلداري وشروط .األول: مفهوم سح مبح ال

 الثاني: سحب القرارات الفردية والتنظيمية. بح الم

 المطلب الثال : آ ار سحب القرار اإلداري.

 : نهاية القرارات اإلدارية عن غير طريق اإلدارة. لثالفصل الثا

 األول: مفهوم نهاية القرارات اإلدارية. بح الم

  القرارات اإلدارية عن غير طريق اإلدارة. : صور نهاية الثاني بح الم
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 مبحث تمهيدي 

 ماهية القرار اإلداري 

 تمهيد وتقسيم: 

التي تستتتتتتتتتتتخدمها في أداء واجباتها، وذلك  القانونيةاإلدارة  القرار اإلداري واحًدا من أهم أدوات عد  يُ 

لما تتميز ا  عملية إصتتدار القرار من ستترعة ومرونة وانفرادية، تلك الصتتفات تجع  القرار اإلداري  

 متميًزا عن سائر األعمال القانونية التي تصدر عن السلطات اإلدارية. 

جوانبتت  من خالل     ال يمكن اإلحتتاطتتة امتتاهيتتة القرار اإلداري من جميعوترى البتتاحثتتة أنتتَّ 

أكبر   -في نظرنا -دراستتتتتتتتتة واحدة، مهما بلق حجم وعمق مث  هذه الدراستتتتتتتتتة، فالقرار اإلداري هو 

تحيط ا  دراستتتتتة واحدة. وفي ضتتتتتوء ذلك، فستتتتتوف نتناول في هذا المبح  التمهيدي   اكثير من أنْ 

ا من ماهية القرار اإلداري من خالل دراستتتتتتتتتتة، تعريف القرار اإلداري، وخصتتتتتتتتتتائص  القرار  اعضتتتتتتتتتتً

   لبين على النحو التالي: اإلداري، وذلك في مط

تعريف القرار اإلداري : المطلب األول  

التعريفات اصتفة عامة ترجع إلى واحد، أو أكثر من  ال ة مصتادر هي التشتريع أو القضتاء أو   إنَّ 

الفق ، إذ قد يرد التعريف في نص تشتتتتريعي، وقد يرد في حكم قضتتتتائي، وقد يرد في مؤلي فقهي،  

 قد يرد فيها جميًعا.  و 

وترتيًبا على ذلك فستتوف نحاول في هذا المطلب إلقاء الضتتوء على تعريف القرار اإلداري  

 في ك  مصدر من هذه المصادر الثال ة.  
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 : موقف المشرع من تعريف القرار اإلداري: أولً 

ليس هناك تعريًفا    ع لتعريف القرار اإلداري، ومن  م يمكن للباحثة القول اأنَّ لم يتصتتتتتتتتتتتتتتد المشتتتتتتتتتتتتتتر ِ 

 إلى عدة أمور أهمها ما يلي:   -في نظري  –تشري ًيا للقرار اإلداري. ولع  ذلك مرجع  

ع مهمت  األستتتاستتتية هي ستتتن ع، فالمشتتترَّ التعريفات في عمومها ليستتتت من عم  المشتتترَّ  أنَّ  .1

الستتتتتتتير    ال يفع  أكثر من ع إذ يعرض عن تعريف مستتتتتتتألة ما، فإنَّ المشتتتتتتترَّ  القوانين، ومن  م فإنَّ 

 . (1) على المنهج الطبيعي لعمل 

 من الطبيعي أال يوجد تعريف تشريعي للقرار اإلداري.  اإنَّ  يمكننا القول فإنَّ  وترتيًبا على ذلك 

والقانون اإلداري   ، اإلداري من األعمدة األستتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتية للقانون  عد  نظرية القرار اإلداري تُ  أنَّ  .2

، ومن  م فليس هناك نشتتتتتاًطا كبيًرا  (2)قانون غير مكتويهو  -وتلك من أهم خصتتتتتائصتتتتت  –ذات  

اشتتتتتتتتتتتتتتكت  كتامت  كمتا هو الحتال في اعض القوانين كتالجنتائي   ع في نطتاق القتانون اإلداري للمشتتتتتتتتتتتتتتر ِ 

 للقرار اإلداري.   تشريعي   تعريف  من الطبيعي أال يكون هناك فإنَّ  ، وعلي  والمدني....إل 

هما يهتم  كلي التعريفات في عمومها هي من شتتأن القضتتاء والفق ، وذلك االنظر إلى أنَّ  أنَّ  .3

في   في نطاق عملية التفستتتتتير -بوج  أو اآخر –التعريفات تدخ   بتفستتتتتير القوانين، وال شتتتتتك أنَّ 

يكون المصتتتتتتتتتتتتتتتدر األول لتعريف القرار اإلداري هو   من الطبيعي أنْ فتتإنتتَّ  ، ومن  م (3) عمومهتتا

 ع.  والفق ، وليس المشر ِ القضاء 

 

 
د. محمد أحمد عبد العزيز، عالج اختالل توازن العقد الناجم عن التعاقد ااستتتتتتتتتخدام الوستتتتتتتتائط الحديثة، رستتتتتتتتالة دكتوراه،  )1(

 . 28،  2008جامعة القاهرة، 
 . 19،  1993د. سليمان الطماوي، الوجيز في القانون اإلداري، دار الفكر العربي، القاهرة،  )2(
 . 13،  2002قد، منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر،  د. عبد الحكم فودة، تفسير الع )3(
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 ثانًيا: موقف القضاء اإلداري من تعريف القرار اإلداري:  

فإنَّ   وصتتتتياغة ج  نظريات القانون اإلداري، إنشتتتتاء االنظر إلى الدور البارز للقضتتتتاء اإلداري في 

لقتد  و ، في تعريف القرار اإلداري  ىيكون لهتذا القضتتتتتتتتتتتتتتاء البتاع الطويت  واليتد الطول من الطبيعي أنْ 

لتعريف القرار اإلداري، حي  تصتدت   -في أكثر من درجة من درجات  –ى القضتاء اإلداري تصتد  

محكمتة القضتتتتتتتتتتتتتتاء اإلداري لتعريف القرار اإلداري، كمتا تصتتتتتتتتتتتتتتدت لتذلتك المحكمتة اإلداريتة العليتا،  

 قطري للقرار اإلداري: ،  م نعرض تعريف القضاء الوسنتناول فيما يلي كاًل من التعريفين

 تعريف القرار اإلداري في قضاء محكمة القضاء اإلداري:   -1

محكمة القضتتاء اإلداري المصتترية هي أول محاكم القضتتاء اإلداري في مصتتر   االنظر إلى أنَّ  •

الفضتتتتتتتتتتتتت  األول في وضتتتتتتتتتتتتتع تعريف دقيق للقرار اإلداري يرجع إلى هذه المحكمة، ففي  فإنَّ ، (1)

 : "إفصتتتتتاح اإلدارة  أحكامها ذهبت محكمة القضتتتتتاء اإلداري إلى تعريف القرار اإلداري اأنَّ بواكير 

عن إرادتها الملزمة اما لها من ستتتتتتتلطان امقتضتتتتتتتى القوانين واللوائح اقصتتتتتتتد إحدا  مركز قانوني  

ا متى كتتان ذلتتك ببتتاعتت  من المصتتتتتتتتتتتتتتلحتتة العتتامتتة التي يبت يهتتا   ا قتتانونتتً معين يكون جتتائًزا وممكنتتً

 .  (2)القانون"

 م عادت محكمة القضتتتتتتتتتتتتتتاء اإلداري في أحكامها الالحقة لتؤكد على هذا التعريف، حي   

: "القرار اإلداري هو إفصتتتاح جهة اإلدارة في الشتتتك  الذي يحدده القانون  قضتتتت هذه المحكمة اأنَّ 

 
 . 1946لسنة  112نشئت هذه المحكمة مع نشأة مجلس الدولة المصري نفس  االقانون رقم حي  أُ  )1(
 . 7/1/1948ق جلسة 1لسنة  263ق، 1لسنة  38حكم محكمة القضاء اإلداري في الدعويين رقمي  )2(

ا حكمها في الدعويين رقمي   نظر موستتوعة القرار اإلداري في ا.  13/4/1948ق اجلستتة 1لستتنة   122ق،  1لستتنة   55وأيضتتً
-34قاهرة، الكتاي األول،  قضتتاء مجلس الدولة المصتتري، المستتتشتتار حمدي ياستتين عكاشتتة، دار المجد للطباعة، ال

35 . 
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عن إرادتها الملزمة اما لها من ستتتلطة عامة امقتضتتتى القوانين واللوائح وذلك اقصتتتد إحدا  مركز  

 .  (1)قانوني معين، متى كان ذلك ممكًنا وجائًزا قانوًنا وكان الباع  علي  ابت اء مصلحة عامة"

  ينطوي على أغلتتتتب أركتتتتان القرار  ويتميز هتتتتذا التعريف اقتتتتدر كبير من التتتتدقتتتتة، وبتتتتأنتتتتَّ 

ولقتد تواترت أحكتام محكمتة القضتتتتتتتتتتتتتتتاء اإلداري على هتذا التعريف فلم ت يره حتى يومنتا  ، (2)اإلداري 

ا –هذا، ااستتتتتتتثناء تعدي  طفيف  " ا بارة  يوهو استتتتتتتبدال عبارة "إحدا  مركز قانون -ووجي  أيضتتتتتتً

معناها يشتتم  إنشتتاء   ال بارة األخيرة هي األكثر دقة، ااعتبار أنَّ  "إحدا  أ ر قانوني". وال شتتك أنَّ 

 مركز قانوني من العدم أو تعدي  هذا المركز أو إل اءه.  

 قضاء المحكمة اإلدارية العليا: تعريف القرار اإلداري في  -2

المحكمة اإلدارية العليا هي قمة محاكم القضتاء اإلداري في مصتر، ولقد أنشتئت هذه المحكمة اعد 

، ولقد ورد تعريف القرار  1955اضتتتتتتتتتتتع ستتتتتتتتتتتنوات من إنشتتتتتتتتتتتاء مجلس الدولة، وبالتحديد في العام 

قضتتاء محكمة القضتتاء اإلداري،  اإلداري في قضتتاء هذه المحكمة شتتب  مطابق لذلك الذي ورد في 

القرار اإلداري ااعتباره إفصتتتتتتتتتتتتتتاح الجهة اإلدارية  : "إنَّ حي  قضتتتتتتتتتتتتتتت المحكمة اإلدارية العليا اأنْ 

المختصتتتتتة في الشتتتتتك  الذي يتطلب  القانون عن إرادة ملزمة اما لها من ستتتتتلطة امقتضتتتتتى القوانين  

القرار  إنَّ ابت تاء مصتتتتتتتتتتتتتتلحتة عتامتة، واللوائح اقصتتتتتتتتتتتتتتد إحتدا  أ ر قتانوني معين يكون ممكنًتا وجتائًزا 

ومباشتتتتترة إال إذا كان ذلك ممكًنا وجائًزا قانوًنا، أو متى   المثااة ال يتولد عن  أ ر حاالً  اإلداري بهذه

، ولقتد تواترت أحكتام المحكمتة اإلداريتة العليتا على هتذا التعريف، ولم تبرح عليت  (3)أصتتتتتتتتتتتتتتبح كتذلتك"

 
، وكذلك حكمها في الدعوى رقم 28/2/1954ق، جلستتتتتة  6لستتتتتنة  1146حكم محكمة القضتتتتتاء اإلداري في الدعوى رقم   )1(

 . 35، موسوعة المستشار حمدي ياسين، المرجع السابق،  10/3/1954لسة ج 662
  وفًقا لما يسود في الفق  والقضاء.وهي الشك  واالختصا  والمح  والسبب وال اية، وذلك  )2(
، وكذلك حكمها في الطعون أرقام 26/1955ق. عليا جلستتتتتتة  1لستتتتتتنة  306حكم المحكمة اإلدارية العليا في الطعن رقم   )3(

 ق. عليا جلستتة 18لستتنة  383،  2/9/1967ق، جلستتة  12لستتنة  674،  29/2/1964ق عليا جلستتة  8لستتنة  979
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ا اقبول حستن، وكما ستنرى في المطلب الثاني من هذا  عاكفة حتى يومنا هذا، كما تقبل  الفق   أيضتً

 الفق  قد استخلص من هذا التعريف أهم خصائص القرار اإلداري.   المبح  فإنَّ 

 تعريف القرار اإلداري في القضاء القطري:  -3

" هو إفصتتتتتتتتتاح اإلدارة في الشتتتتتتتتتك  الذي يتطلب     عرفت  محكمة التمييز القطرية اأنَّ  القرار اإلداري 

القانون عن إرادتها الملزمة اما لها من ستلطة عامة امقتضتى القوانين واللوائح وذلك اقصتد إحدا   

 .)1(ابت اء مصلحة عامة" اقانونً  اوجائزً  امركز قانوني معين يكون ممكنً 

الخصتتتتتتتتتتتتتتائص التي يتميز بهتا القرار  من   هنتاك عتدًدامن خالل هتذا التعريف أنَّ   ويمكن القول أنتَّ 

 فهو عم  قانوني تفصح من خالل  اإلدارة اقصد ترتيب أ ر قانوني معين.  ، اإلداري 

القرار اإلداري تصرف قانوني انفرادي يصدر من جانب واحد هو السلطة اإلدارية، والقرار   كما أنَّ 

تكون هذه الستتتلطة وطنية   ويجب أنْ  ، يصتتتدر عن جهة إدارية أنْ  دَّ اإلداري هو تصتتترف قانوني البُ 

 تطبق قوانين الدولة وتستمد سلطانها منها. 

القرار اإلداري تصتتتتتتتترف قانوني   يز القطرية أنَّ يويتضتتتتتتتتح كذلك من التعريف الستتتتتتتتابق لمحكمة التم

  أي من شتتتتأن  إحدا  أ ر قانوني معين ستتتتواء كان ذلك من خالل إنشتتتتاء مركز ، يتصتتتتي االنهائية

صتتتتتتتتتتفة   ةقانوني جديد أو تعدي  مركز قانوني قائم، والقرارات النهائية هي تلك التي تصتتتتتتتتتتدر متخذ

 (2) أعلى. التنفيذية دون الحاجة إلى التصديق عليها من سلطة 

 

. موستتتتوعة 9/12/1984ق. ُعليا جلستتتتة  28لستتتتنة   675،  27/1/1979ا جلستتتتة  ق. علي23لستتتتنة    432،  12/2/1997
 وما اعدها.  58المستشار حمدي ياسين، المرجع السابق،  

 .2013-5-21قضائية، بتاري   2013لسنة   66محكمة التميز القطرية ، تميز مدني، الطعن رقم حكم  )1(
،  2017جامعة قطر،  -اإلداري في ضوء القانون القطري، كلية القانون د مهند نوح، القانون   -د عبدالحفيظ الشيمي  ( 2)

 وما اعدها.  347 
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توافر خمسة أركان لسالمت .   يوجبالقرار اإلداري أنَّ  " : التمييز القرار اإلداري كما عرفت محكمة 

  اختالل ركن أو أكثر من هذه األركان. أ ره. انعدام  كلية. شتتتترط . بلو  حد الجستتتتامة التي تجرده

 (1)"ألعمال اإلدارة ير جدير االحماية المقررة قانوًنامن صفت  كقرار إداري ويصبح غ

 ثالًثا: موقف الفقه في تعريف القرار اإلداري:  

 . الفقه الفرنسي:  1

ى جانب من الفق  الفرنستتتتتتتي لتعريف القرار اإلداري، ونكتفي هنا بذكر أبرز التعريفات لدى  تصتتتتتتتد  

 هذا الفق ، وهما تعريفان، أحدهما لألستاذ دوجي، وا خر لألستاذ بونار.  

 : "ك  عم  إداري يصتتدر اقصتتد تعدي   أما عن األستتتاذ دوجي فيعرف القرار اإلداري اأنَّ 

 .  (2)وضاع القانونية كما هي قائمة وقت صدوره، أو كما سيكون في لحظة مستقبلية معينة"األ

  يقصتتتتتتتتتتر عن استتتتتتتتتتتجماع كافة أركان القرار اإلداري، إذ لم ويالحظ على هذا التعريف أنَّ 

  يقتصتتتتر على اإلشتتتتارة إلى  هذا التعريف على ركن الشتتتتك  وال ركن االختصتتتتا ، كما أنَّ  ي ينطو 

نوعية القرارات اإلدارية المعدلة للمراكز القانونية، دون اإلشتتتتتتتارة إلى تلك التي تنشتتتتتتت  هذه المراكز  

 .  التعيين في الوهيفة العامة مثاًل  من العدم كقرارات

 : "كت  عمت  إداري يحتد  ت ييًرا في  اإلداري اتأنتَّ وأمتا عن األستتتتتتتتتتتتتتتتاذ بونتار فيعرف القرار 

 . (3)األوضاع القانونية القائمة"

 
 . 2014_ يناير_ 21 بتاري تمييز مدني ،  2013لسنة   224تميز مدني، الطعن رقم  القطرية، محكمة التمييز  حكم (  1)

(2) Duguit, L. traite de droit public, paris, 1958.  

 .  31مشار إلي  لدى: المستشار حمدي ياسين، مرجع سابق،  
(3) Bonare, A. Traite de dorit administratife, paris, 1963. 

 .  يجب ذكر المرجع الفرنسي  م المشار إلي .31مشار إلي  لدى: المستشار حمدي ياسين، مرجع سابق،  
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  لم يورد من أركان القرار اإلداري  هذا التعريف أشتتتد قصتتتوًرا من ستتتااق ، ذلك أنَّ  ومن الواضتتتح أنَّ 

ا، حي  ستتتوى ركن المح ، ب  إنَّ    لم يتناول  نَّ أ  حتى في تناول  لركن المح  قد جاء قاصتتتًرا أيضتتتً

ستتتتوى حالة القرارات المعدلة للمراكز القانونية، دون إشتتتتارة للقرارات المنشتتتتئة للمراكز القانونية. وإذا 

 إال أنَّ  -والذي هو مطلوي في التعريفات اصتفة عامة –كان التعريفان الستااقان يتميزان ااإليجاز 

يجاز ليس مقصتتوًدا لذات ، إذ اإليجاز ال يقصتتد من  ستتوى إضتتفاء البالغة والجمال الل وي على  اإل

التعريف، أما المقصتتود األصتتلي ألي تعريف فهو اإلحاطة الكاملة اك  عناصتتر المستتألة موضتتوع  

 التعريف، وهذا ما ال تراه الباحثة في التعريفين السالي ذكرهما. 

 . الفقه المصري:  2

والستتتتتتتتتتتتتتابق   -الفقت  قتد تلقى اتالقبول تعريف القضتتتتتتتتتتتتتتاء اإلداري للقرارات اإلداريتة من أنَّ على الرغم 

حي  أقر جمهور الفق  هذا التعريف وشتتتتتتتتاع في الفق  والقضتتتتتتتتاء، على الرغم من  -اإلشتتتتتتتتارة إليها

ى لتعريف القرار اإلداري، وال اأس بذلك االطبع، إذ هناك جانب من الفق  قد تصتتتتتتتتتتتتتد   ذلك، إال أنَّ 

،  لفقهاء القانون  النشتتتا  الرئيس وضتتتع التعريفات وتحلي  النصتتتو  التشتتتري ية وتفستتتيرها يمث  أنَّ 

القرار اإلداري هو: "عم  قانوني يصتتتتتتتدر ااإلرادة   وفي هذا الصتتتتتتتدد ذهب جانب من الفق  إلى أنَّ 

 . (1)المنفردة لإلدارة"

ا ألنتَّ أنتَّ  هتذا التعريف، مؤكتًدا (2)لفقهتاءويؤيتد اعض ا     أكثر تعريفتات القرار اإلداري توفيقتً

يتميز ااإليجاز، وفي الوقت ذات  ال ي ف  شتتتيًئا من المكونات الذاتية للقرار   -والكالم لهذا الفقي  –

انوني"  عبارة "عم  ق ويدل  هذا الجانب من الفق  على رايت  اخصو  هذا التعريف اأنَّ ، اإلداري 

القتانوني، والتذي يمثت  ركن المحت ، كمتا    رالواردة في هتذا التعريف تنطوي على معنى إحتدا  األ

 
 . 28، الطبعة األولى،  1981النهضة العربية القاهرة، د. محمد رفعت عبد الوهاي، القانون اإلداري، دار  )1(
 . 396،  2007د. محمد فؤاد عبد الباسط، القانون اإلداري، دار النشر الجام ية، اإلسكندرية،  )2(
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عبتارتت  "اتاإلرادة المنفردة" تمثت  تمييًزا للقرار اإلداري عن العقتد اإلداري، وكالهمتا من األعمتال   أنَّ 

  فكرة صدور القرار من سلطة كلمة "لإلدارة" تمث القانونية الصادرة عن السلطات اإلدارية، كما أنَّ 

كتتتت  مقومتتتتات القرار   -في نظر هتتتتذا الجتتتتانتتتتب من الفقتتتت  -وطنيتتتتة، وتلتتتتك األمور الثال تتتتة تمثتتتت 

 . (1)اإلداري 

 وال تتفق الباحثة مع التعريف آني الذكر، وال مع ما يراه الفق  المؤيد لهذا التعريف من أنَّ 

مح  القرار اإلداري وصتدوره ااإلرادة المنفردة لجهة اإلدارة وصتدوره من ستلطة إدارية وطنية، وهي  

المفترضتتتتتتتتتتات أو المقومات أو األركان الثال ة الالزمة لوجود القرار اإلداري، فالتعريف آني الذكر  

شتتتتتتتتتتتتتتكت   لم يتضتتتتتتتتتتتتتتمن كت  عنتاصتتتتتتتتتتتتتتر أو أركتان القرار اإلداري، إذ لم يتنتاول هتذا التعريف ركني ال

الفق  المؤيد لهذا  من األركان األستاستية للقرار اإلداري، كما أنَّ  -في نظري  –واالختصتا ، وهما 

التعريف يرى أن صدور القرار من سلطة إدارية وطنية يمث  ركًنا من أركان القرار، وهذا في نظر  

و  وليس  صتتتدور القرار من ستتتلطة إدارية وطنية هو شتتتر  من شتتتر  الباحثة، أمر غير ستتتديد، ألنَّ 

 (2)ركًنا في . 

ينطوي على بيان جميع عناصتر المستألة مح    يجب أنْ  -أي تعريف –التعريف  ترى الباحثة أنَّ   

ا. وكمتتا ذكرت   التعريف، وأنْ  ا متتانعتتً يكون موجًزا قتتدر اإلمكتتان، وذلتتك حتى يكون التعريف جتتامعتتً

ا  اإللمام اجميع عناصتتتر المستتتألة مح  التعريف هو الضتتتااط ا ستتتلًفا فإنَّ  ألستتتاستتتي للتعريف، أمتتتتتتتتتتتتتتتتتَّ

 اإليجاز فإنما يهدف إلى إضفاء البالغة على التعريف. 

 
 . 397، 396د. محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق،   )1(
 . 464،  2005د. عبد ال ني اسيوني، القانون اإلداري، منشأة المعارف، اإلسكندرية،  )2(
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 : "عم  قانوني، إيجابًيا كان أم ستتتتتتتتتتتلبًيا  وفي ضتتتتتتتتتتتوء ذلك يمكن للباحثة تعريف القرار اإلداري اأنَّ 

 يصدر عن سلطة وطنية مختصة في الشك  الذي يتطلب  القانون اغية إحدا  أ ر قانوني".  

هذا التعريف يستتتتجمع أركان القرار اإلداري وصتتتفات  التي تحدد ماهيت ،   وترى الباحثة أنَّ 

ا ما  المح  واالختصتتتتتا  والشتتتتتك ، أمَّ أركان القرار اإلداري هي أنَّ وترى الباحثة في هذا الصتتتتتدد 

  -في نظر الباحثة –دون ذلك من متطلبات القرار اإلداري كالسبب وال اية واإلرادة المنفردة، فكلها 

 شرو  الزمة لصحة القرار، وليست أركاًنا الزمة لوجوده.  

فإن  كال من الستتتتتتتتبب وال اية من أركان القرار اإلداري، أنَّ وإذا كان جمهور الفقهاء يرون 

ركن الشتتتتتتتتتيء هو ما يدخ  في تكوين الشتتتتتتتتتيء وبنيان ، احي  إذا أنَّ هذه الراية مح  نظر، ذلك 

الشتتتتر  فهو وصتتتتي ال يدخ  في تكوين الشتتتتيء، لكن   أمَّا انتفى الركن انتفى وجود الشتتتتيء كلية، 

يلزم وجوده لستتتالمة الشتتتيء، فالشتتتر  إذا تخلي ال ينتفي وجود الشتتتيء، ب  يكون الشتتتيء موجوًدا 

انتفاء ستبب القرار كلية أو وجود هذا الستبب  أنَّ وأبرز األدلة على ستالمة ما نقول ا   ، لكن  معيب

مع تعيب  ال يترتب علي  انعدام القرار، ب  يترتب علي  اطالن  فحستتب، وما يقال عن الستتبب يقال  

 . (1) واالنعدامالفارق كبير بين البطالن أنَّ عن ال اية، وال شك 

 
الفارق بين البطالن واالنعدام كبير، فالقرار الباط    أنَّ القرار الباط  والقرار المنعدم كالهما معيب، إال    أنَّ على الرغم من  )1(

يطعن فيت   أراد التخلص من هتذا القرار أنْ   لشتتتتتتتتتتتتتتأن إنْ   يتعين على صتتتتتتتتتتتتتتاحتب اهو قرار موجود لكنت  معيتب، ولتذلتك فتإنتَّ 
يلتزم في طعن  هذا المواعيد القانونية، وهي في النظام القانوني الفرنستتتتي شتتتتهران من تاري  نشتتتتر القرار أو   ااإلل اء، وأنْ 

ره في الفترة ما بين إعالن ، وفي النظام القانوني المصتري ستتون يوًما من هذا التاري ، والقرار الباط  يظ  منتًجا لك  آ ا
القرار الباط  يتحصتتتتتتتتتتتتتتن فال يقب  الطعن في ،    فإنتاري  نفاذه وتاري  الحكم ببطالن ، وإذا انقضتتتتتتتتتتتتتتت المواعيد القانونية  

القرار المنعدم فهو   أمَّاويعام  معاملة  القرار الستتتليم، والقرار الباط  ال يجوز تجاهل ، ال لألفراد وال لإلدارة وال للقضتتتاء،  
ود أصتاًل وينحدر إلى مستتوى األعمال المادية، وهو ال يتحصتن قط امضتي أي زمن، كما أن  ال ينتج أية آ ار غير موج

ال في مواجهة األفراد وال في مواجهة اإلدارة، ويجوز لك  منهما، وللقضتتتتتتتاء كذلك، أن يتجاه  وجوده دون حاجة للطعن 
 في  ااإلل اء. 

 وما اعدها.  1103دي ياسين، المرجع السابق،  : المستشار حمانظر في هذا الصدد تفصياًل 
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ال يترتتب عليت  انتفتاء القرار كليتة أو   -وهي المصتتتتتتتتتتتتتتلحتة العتامتة –انتفتاء غتايتة القرار فتإن كتذلتك 

انعدام ، ب  يظ  القرار موجوًدا ومنتًجا لجميع آ ار، لكن  يكون معيًبا اعيب االنحراف االستتتتتتتتتتتتتلطة  

 ، ولو كانت ال اية ركًنا من أركان القرار النعدام وجوده حال تخلفها. (1) استعمالهاأو إساءة 

القرار اإلداري  الثاني: خصائصالمطلب   

القرار اإلداري من أهم أدوات اإلدارة التي تستتتتتتتتتتخدمها في أداء مهامها العديدة، وعلى رأستتتتتتتتتها   عد  يُ 

مهمتة إدارة المرافق العتامتة وإشتتتتتتتتتتتتتتبتاع الحتاجتات العتامتة لألفراد المقيمين على إقليم التدولتة. والقرار  

إال لعدد من الستتتتمات أو الخصتتتتائص التي تميزه عن غيره  اإلداري لم يكتستتتتب تلك األهمية الفائقة 

   من األعمال الصتتتتادرة عن الستتتتلطات اإلدارية. ومن أهم الخصتتتتائص التي تميز القرار اإلداري أنَّ 

عم  قانوني، وعم  قصتتدي وعم  انفرادي، وعم  يستتتهدف إحدا  آ ار قانونية أو مادية، وعم  

  -من وجهة نظر الباحثة –الذاتية، وأخيًرا عم  مفترض الصتتتتتحة دائًما. تلك يتمتع االقوة التنفيذية 

 أهم الخصائص أو السمات التي تميز القرار اإلداري. وفيما يلي نتناول اإيجاز هذه الخصائص. 

 أوالً: القرار اإلداري عمل قانوني 

رأس هتذه   إن الستتتتتتتتتتتتتتلطتات اإلداريتة تضتتتتتتتتتتتتتتطلع بوهتائي عتديتدة ومهمتة في الوقتت ذاتت ، ويتأتي على

 الوهائي إدارة المرافق العامة التي تتولى إشباع الحاجات العامة للمواطنين وغيرهم من المقيمين

 . (2) وغيرهاعلى إقليم الدولة، كمرفق التعليم ومرفق الرعاية الصحية ومرفق النق  

 
وما   681،  1987د. ستتتليمان الطماوي، القضتتتاء اإلداري، الكتاي األول، قضتتتاء اإلل اء، دار الفكر العربي، القاهرة،   )1(

 اعدها. 
محمد عبد الحميد أبو زيد، منافع المرافق العامة وحتمية استتتتتتتتتتتتدامتها، مطبوعات العشتتتتتتتتتتتري، بني ستتتتتتتتتتتويف، مصتتتتتتتتتتتر، د.   )2(

 وما اعدها.  30،  2012 
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واإلدارة حتال إدارتهتا للمرافق العتامتة في التدولتة تقوم اتالعتديتد من األعمتال. ولقتد قستتتتتتتتتتتتتتم الفقت  هتذه  

ا األعمتتال إلى أعمتتال متتاديتتة وأعمتتال قتتانونيتتة،  عن األعمتتال المتتاديتتة فهي تلتتك األعمتتال غير  أمتتَّ

 .  (1) معينةالتي ال تستهدف إحدا  آ ار قانونية  -وأحياًنا القصدية -القصدية

لتفرقتتة بين األعمتتال القتتانونيتتة واألعمتتال المتتاديتتة هو استتتتتتتتتتتتتتتهتتداف إحتتدا  ا  تتار  ومنتتا  ا

استتتتتتتتتتتتتتهدفت إحدا  آ ار فهي آ ار   القانونية، فاألعمال المادية ال تستتتتتتتتتتتتتتهدف إحدا  آ ر ما، وإنْ 

االنستبة لألعمال المادية االرادية اخالف األعمال المادية غير االرادية حي  تنشت  أ ر   مادية فقط

  القانونيةاألعمال القانونية فهي أعمال لها دائًما هدف، وهي تستتتتتتتتتهدف إحدا  ا  ار ا أمَّ ، قانوني

. والقرارات اإلدارية من طائفة األعمال القانونية، ب  هي تأتي على قمة هذه األعمال من حي   (2)

وتلك  . (3)األهمية، وذلك لما تتمتع ا  اإلدارة في إصتتتتتتتتتتدارها من مرونة وستتتتتتتتتترعة وستتتتتتتتتتلطة تقديرية

اإلدارية  خصيصة أساسية للقرارات اإلدارية، إذ هي أعمال قانونية دائًما، وال يمكن اعتبار القرارات

من قبيت  األعمتال المتاديتة إال في فرض وحيتد هو حتالتة القرارات اإلداريتة المنعتدمتة، فهتذه القرارات  

 . (4) من الممكن اعتبارها من قبي  األعمال المادية -وكما ذكرنا آنًفا –

 
يقستتتتم الفق  األعمال المادية إلى نوعين، األول هو األعمال المادية القصتتتتدية، وهي تلك األعمال التي تصتتتتدر عن قصتتتتد  )1(

ة، كرصتتتتي طريق أو هدم عقار. والثاني هو األعمال المادية غير القصتتتتدية، وهي تلك وإرادة من جانب الستتتتلطة اإلداري
: د. عبد ال ني استتيوني، نظر تفصتتياًل االتي تصتتدر عن الستتلطة اإلدارية دون قصتتد منها، كحواد  الستتيارات الحكومية.  

انونية نوًعا  الًثا هو األعمال وهناك من الفق  من يضتيف لهذا التقستيم لألعمال القوما اعدها.    453،  المرجع الستابق
الشترطية وهي األعمال الصتادرة اشتأن فرد معين أو طائفة من األفراد وتستند إلي  مهام معينة، وأبرز هذه األعمال قرارات 

: د. ستتتتتليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات اإلدارية، دار الفكر العربي، تفصتتتتتياًل التعيين في الوهائي العامة. انظر  
 وما اعدها.  661،  1984اهرة، الق

وما اعدها. وكذلك د. ماجد راغب   407،  1986د. ط يمة الجرف، القانون اإلداري، دار النهضتتتتتتتتة العربية القاهرة،   )2(   
ا د. محمد رفعت عبد الوهاي، 460،  1998الحلو، القانون اإلداري، دار النشتتتتتتتتر الجام ية، اإلستتتتتتتتكندرية،   . وأيضتتتتتتتتً

  .25المرجع السابق،  
 وما اعدها.  324د. حمدي ياسين، الموسوعة السااقة، الكتاي األول،   )3(
عم  مادي ال   أنَّ تنظر إلى القرار المنعدم على  أنْ إذ يمكن لصتتتتتتاحب الشتتتتتتأن، ب  وللجهة اإلدارية مصتتتتتتدرة القرار ذاتها   )4(

يحد   مة آ ار قانونية، ويتجلى ذلك حين يتجاه  صتتتتتتتاحب الشتتتتتتتأن القرار المنعدم وال ينشتتتتتتتط إلى تنفيذه حتى ولو كان 
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القرارات اإلدارية هي أعمال قصدية فإنَّ إذا كانت األعمال المادية قد تكون أحياًنا غير مقصودة، و 

تصتدر الستلطة اإلدارية قراًرا عن  دائًما، فالقرار اإلداري ال يكون إال مقصتوًدا، حي  ال يتصتور أنْ 

ا تستتتتهدف دائًما إحدا   هوالعلة من كون القرارات اإلدارية هي أعمال قصتتتدية دائًما أنَّ ، غير قصتتتد

 . (1) اإلداري ما، وتلك ا  ار تمث  ال اية من إصدار القرار  آ رٍ 

هي المصتتتتتتتتلحة   -قرار إداري أًيا كان نوع  أيْ  –غاية القرار اإلداري أنَّ واألصتتتتتتتت  دائًما 

الصتتتتالح  ذلك ال يعني مطلًقا أال تستتتتتهدف اإلدارة غايات أخرى من القرار اجانب أنَّ العامة، غير 

العتام ويتفق الفقت  في عمومت  على تقستتتتتتتتتتتتتتيم غتايتة القرار اإلداري إلى غتايتة اعيتدة وغتايتة قريبتة، أو  

ا ال اية البعيدة أو ال اية العامة فهي واحدة دائًما، و ابتة دائًما  . أمَّ (2) غاية عامة وغاية مخصتتصتتة

ة القريبة أو المخصتتتتصتتتتة فهي ما  ا ال اياالنستتتتبة لجميع القرارات اإلدارية، وهي الصتتتتالح العام. وأمَّ 

 تستهدف  السلطة اإلدارية من قرارها على نحو محدد.  

تنفصت  أهداف القرار  أْن وال يعني وجود غايات قريبة أو أهداف مخصتصتة للقرار اإلداري 

األهداف المخصتتتصتتتة هي دائًما قنوات تفضتتتي إلى الصتتتالح   عن مقتضتتتيات الصتتتالح العام، ب  إنَّ 

قرار اإلداري الذي يوقع جزاًء إدارًيا على الموهي العام ل  هدف قريب أو  العام وتصتتتتتتتتتتتتب في ، فال

عن مخالفة القانون، وهذا الهدف القريب   -وأقران  –مخصتتتتتتص هو تقويم ستتتتتتلوك الموهي وردع   

 . (3) أو المخصص ال يبت ي إال تحقيق الصالح العام

 

 أنْ مخاطًبا ا ، كذلك األمر االنستبة لجهة اإلدارة، ب  وللقاضتي أحياًنا، وعلى الجانب ا خر من الممكن لصتاحب الشتأن  
ار البتاطت  من زاويتة الطعن اتاإلل تاء، إذ ال خالف في الفقت  على جواز الطعن اتاإلل تاء يعتامت  القرار المنعتدم معتاملتة القر 
 في القرارات اإلدارية المنعدمة. 

د. محمد فؤاد عبد الباستتتتتتتتتتتتتتط، األعمال اإلدارية القانونية، الكتاي األول، القرار اإلداري، دار النهضتتتتتتتتتتتتتتة العربية، القاهرة،  )1(
2012 ،380 . 

 وما اعدها.  381سابق،  المرجع العبد الباسط، د. محمد فؤاد  )2(
 وما اعدها.  375،  1990د. عزيزة الشريف، القانون اإلداري، دار النهضة العربية، القاهرة،  )3(
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القرار  أنَّ يكون هذا القرار ستتتتتتتتلبًيا، إذ ال شتتتتتتتتك أْن  قصتتتتتتتتدًيا وال يقدح في كون القرار اإلداري عماًل 

القيام   عن  -عمًدا–القرار الستتتتتلبي إذ يتمث  في امتناع اإلدارة أنَّ الستتتتتلبي هو عم  قصتتتتتدي، ذلك 

قوام القرار اإلداري الستتتتتتتتتتتتتتلبي هو حتالتة االمتنتاع العمتديتة، وتلتك  فتإنَّ ، (1)اعمت  يوجبت  عليهتا القتانون 

أنَّ   ولئن كانت القاعدة أنَّ  د في القرار اإلداري الستتتتلبي، ذلك الحالة هي التي تمث  عنصتتتتر القصتتتت 

هذه القاعدة يستتتثنى منها حالة الستتكوت الذي تالاستت  هروف معينة،  فإنَّ ال ينستتب لستتاكت قول، 

تعبيًرا يفهم من  معنى  ُيعد  أو ما يعرف االستكوت المالاس أو الستكوت المعبر، فمث  هذا الستكوت 

. وأبرز األمثلة على مث  هذا السكوت المعبر  (2)فالسكوت في معرض الحاجة بيان ا  قانوًنا،  عتد  يُ 

ا للتظلم إنْ ُيعد  حالة ستكوت اإلدارة عن الرد على التظلم اإلداري، حي   الاست   هذا الستكوت رفضتً

هرف معين هو مضتتتتي ستتتتتين يوًما على تقديم التظلم، وكذلك الستتتتكوت عن الرد على االستتتتتقالة،  

 . (3)مضى على تقديمها  ال ون يوًماإْن هذا السكوت قبواًل لالستقالة  ُيعد  حي  

على القرار   -من ااي أولى –وما قي  عن صتتتتتتتتتتتتفة القصتتتتتتتتتتتتدية في القرار الستتتتتتتتتتتتلبي يقال 

ولع  هذه الصتفة أو الخاصتة في القرار اإلداري  ، (4) الضتمني، والذي يتمتع بهذه الصتفة دون شتك

  محكمة القضتتتاء اإلداري، والمحكمة اإلدارية العليا ا بارة "إفصتتتاح جهة اإلدارة" وذلك تْ نَ هي ما عَ 

هتذا األمر  أنَّ اإلفصتتتتتتتتتتتتتتتاح عن إرادة أمر متا يعني أنَّ لتدى تعريفهمتا للقرار اإلداري، إذ ال شتتتتتتتتتتتتتتتك 

 . (5) مقصوًدا

 
، 2015د. ستتتتتتتتعيد إبراهيم عطية، النظام القانوني للقرار اإلداري الستتتتتتتتلبي، دار الحقانية للنشتتتتتتتتر، القاهرة، الطبعة األولى،   )1(

ا د. رفعت عيد، دراستتتة تحليلية لبعض جوانب القرارات الناشتتتئة عن ستتتكوت اإلدارة في مصتتتر   99  وما اعدها. وأيضتتتً
 وما اعدها.  183،  2006وفرنسا، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 وما اعدها.  102د. محمد أحمد عبد العزيز، مرجع سابق،   )2(
 . 405-404د. عزيزه الشريف، المرجع السابق،   )3(
 وما اعدها.  983د. حمدي ياسين، المرجع السابق،   )4(
 أنظر ما سبق اشأن التعريف القضائي للقرار اإلداري.  )5(
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  :: القرار اإلداري عمل انفراديانياث

يصتتتتتتتتتتتتتتتدر اتاإلرادة المنفردة للستتتتتتتتتتتتتتلطتة اإلداريتة، وتلتك  أنتَّ  ات  في األغلتب األعم يتميز القرار اإلداري 

الخاصتتتتتية من أهم خصتتتتتائص القرارات اإلدارية. وتبرز أهمية هذه الخاصتتتتتية من عدة زوايا، أهمها  

 ما يلي:  

تمثت  هتذه الختاصتتتتتتتتتتتتتتيتة الفتارق الرئيس بين القرار اإلداري والعقتد اإلداري، فتالقرار اإلداري   .1

ء  إلتقايصتتتتتتدر ااإلرادة المنفردة للستتتتتتلطة اإلدارية، بينما يصتتتتتتدر العقد اإلداري أو ااألحرى يبرم، ا

 . (1) اإلداريةإرادة إحدى السلطات  -على األق  –إرادتين أو أكثر من بينهم 

اصتتتتتتتتتتتتتتية التي يتمتع بها القرار اإلداري ميزة المرونة والمبادءة للستتتتتتتتتتتتتتلطات  تعطي هذه الخ .2

صتتتتتتتتتتتتتدور القرار اإلداري ااإلرادة المنفردة للستتتتتتتتتتتتتلطة اإلدارية يجعلها قادرة على  أنَّ اإلدارية، ذلك 

التدخ  لمعالجة المشتتتتتتتتتاك  التي تواجهها في أداء وهائفها في الوقت وبالكيفية التي تشتتتتتتتتتاء، كما  

تأخذ دائًما بزمام المبادرة لمواجهة أي عارض  أْن صتتتتتتتية الستتتتتتتلطة اإلدارية على تستتتتتتتاعد هذه الخا

تحدد بنفستتتتتتتتتتها الطريقة التي  أْن يعترض أداءها لمهامها، إذ يمكنها اعتماًدا على هذه الخاصتتتتتتتتتتية 

أْن ، كما يمكنها (2)تشتتتتتتتتتتتتبع بها الحاجات العامة، أو حتى تدير بها المرافق العامة من األستتتتتتتتتتتتاس

 حلول المتبعة لمواجهة مشاك  إدارة هذه المرافق.  تحدد نوعية ال

إدارة  إنَّ حي   هذه الخاصتتتتتية للقرار اإلداري من األدوات الفعالة إلدارة المرافق العامة عد  تُ  .3

المرافق العامة من أهم الوهائي التي تقع على عاتق الستتلطات اإلدارية، ليس فقط لصتتعوبة هذه  

 
عمال اإلدارية القانونية، الكتاي الثاني، العقود اإلدارية، دار النهضتتتتتتتتتتتتتة العربية، القاهرة، د. محمد فؤاد عبد الباستتتتتتتتتتتتتط، األ )1(

 وما اعدها.  7،  2012
هنتاك العتديتد من الطرق التي تتدار بهتا المرافق العتامتة، فهنتاك اإلدارة المبتاشتتتتتتتتتتتتتترة للمرافق العتامتة، وهنتاك اإلدارة اطريق  )2(

المؤستتتتستتتتة أو الشتتتتركة، وهناك اإلدارة اطريق عقد االلتزام ، د. محمد فؤاد عبد الباستتتتط، القانون اإلداري، مرجع ستتتتابق، 
 وما اعدها.  184 
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هذه المرافق تتولى إشتتباع الحاجات العامة للمقيمين على   ألنَّ   - عن ذلكفضتتاًل  –المهمة، وإنما 

 . (1) الدولةأرض 

، وبتتالنظر إلى  (2) ألفرادواالمرافق العتتامتتة تتكون من مجموع من األموال أنَّ وبتتالنظر إلى 

القرارات اإلدارية تمث   فإنَّ العنصتتتر الشتتتخصتتتي هو العنصتتتر األهم من عناصتتتر المرفق العام، أنَّ 

أداة مهمة تستتتتتتتتتتتتخدمها الستتتتتتتتتتتلطات اإلدارية في إدارة هذه المرافق، إذ تستتتتتتتتتتتتخدم القرارات في تعين  

ونهم، كما تمث  القرارات اإلدارية أهم ؤ الموهفين االمرافق العامة، كما تستتتخدمها في إدارة جميع شتت 

، والتي هي إحدى أعمدة الوهيفة العامة الستتتتتتتيما في النظم اإلدارية (3) مظاهر الستتتتتتتلطة الرئاستتتتتتتية

 . فمن خالل القرارات اإلداريتة، وعبر متا يعرف اتالهرم الوهيفي، تستتتتتتتتتتتتتتتطيع الستتتتتتتتتتتتتتلطتة (4)المركزيتة

على الوج  الذي يتحقق مع  ك  أهداف المرفق،  اإلدارية تنظيم عم  المرفق العام وتحسين إدارت  

 . (5) العاموعلى رأسها تمام تقديم الخدمة التي يضطلع بها المرفق 

تؤدي القرارات اإلدارية دورها المهم آني الذكر ما لم تتمتع االخاصتتتتتية  أْن وال يمكن احال 

وحدها وبإرادتها   انفرادية، تصتتتتتتتتتتتتتدر من جانب الستتتتتتتتتتتتتلطة اإلدارية مح  البح ، وهي كونها أعماالً 

 .  (6) المنفردة

 

 
 .38أبو زيد، منافع المرافق العامة وحتمية استدامتها، مرجع سابق،   د. محمد عبد الحميد )1(
 ونعني بهم مجموعة الموهفين العموميين الذين يديرون المرافق العامة.  )2(
ا: عبد الواحد بن صتتتت ير، الستتتتلطة الرئاستتتتية في إطار  122د. عبد ال ني استتتتيوني، مرجع ستتتتابق،   )3( وما اعدها. وأيضتتتتً

 وما اعدها.  60النظام اإلداري المركزي، رسالة ماجستير، جامعة أبي اكر بلقايد، تلمسان، الجزائر،  
 وما اعدها.  119سابق،  المرجع الد. عبد ال ني اسيوني،  )4(
، الوهيفة العامة، 2وما اعدها. وكذلك د.  روت بدوي، القانون اإلداري، ج  350ستتتتابق،  المرجع  ال. ط يمة الجرف،  د )5(

 . وما اعدها 54،  1985العربية، القاهرة،  دار النهضة
حمد فؤاد : د. مستتتتواء تمث  هذا القانون في قانون تشتتتتريعي، أو في الئحة أًيا كان نوعها، انظر في هذا الصتتتتدد تفصتتتتياًل  )6(

 وما اعدها.  183، القرار اإلداري، مرجع سابق،  1عبد الباسط، األعمال اإلدارية القانونية، ج
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 : القرار اإلداري عمل يستهدف إحداث أثر قانوني ثالثا

يستتتتتتتتتتتتتتتهدف دائًما إحدا  أ ر قانوني، ليس هذا  أنَّ  يكون من خصتتتتتتتتتتتتتتائص القرار أْن من الطبيعي 

األ ر القانوني الذي يحد   القرار يمث  ركن المح  االنستتتتتتتتتتبة لهذا القرار، وترتيًبا  إنَّ فحستتتتتتتتتتب، ب  

القرار الذي ال يستتتتتتتتتتتتتهدف إحدا  أ ر قانوني يكون مفتقًدا لركن المح ، ويكون من فإنَّ على ذلك 

   الباحثة تتفق مع ما ذهب إلي  الفقفإنَّ  م منعدًما، ب  وقد ينحدر إلى مستتتتتوى العم  المادي. لذا 

 . (1)مباشرةا  ار القانونية التي يحد ها القرار اأنَّ  من تعريف لمح  القرار اإلداري 

أحكام محكمة القضتتتتتتتتتتتتاء  أنَّ ولقد رأينا عند استتتتتتتتتتتتتعراض تعريف القضتتتتتتتتتتتتاء للقرار اإلداري 

أحكتام المحكمتة اإلداريتة العليتا قتد حتددت متاهيتة هتذا األ ر القتانوني مرة اقولهتا   لتككتذا و ، اإلداري 

"إنشتتتتتتتتتتتتتتاء حتالتة قتانونيتة معينتة أو تعتديلهتا أو إل تائهتا"، ومرة اقولهتا "إحتدا  أ ر قتانوني أو تعتديلت  أو  

. وترى  (2)إل ائ " ومرة اقولها "إنشتتتتتتتتتاء مركز قانوني جديد أو تعدي  أو إل اء مركز قانوني ستتتتتتتتتابق"

أفضتتتتتتتت  تحديد لماهية األ ر القانوني الذي يحد   القرار هو ما ذكرت  المحكمة اإلدارية أنَّ الباحثة 

 . (3)العليا اقولها "إنشاء مركز قانوني أو تعديل  أو إل ائ "

 األ ر القانوني الذي يحد   القرار يتمث  في أحد أمور  ال ة هي:  و 

إنشاء مركز قانوني جديد. كالقرار الصادر بتعيين شخص في وهيفة عامة، حي  ينطوي   .أ

هذا القرار على إنشتتتتتتاء مركز قانوني لم يكن موجوًدا من قب  لهذا الشتتتتتتخص، وهو صتتتتتتفة  

 والتزامات لهذا الشخص.   الموهي العام اما يترتب على هذه الصفة من حقوق 

 
 . 494سابق،  المرجع الد. عبد ال ني اسيوني، القانون اإلداري،  )1(
، 3،  2،  1، الحواشتتتتي أرقام  27د. محمد فؤاد عبد الباستتتتط، األعمال اإلدارية القانونية، الكتاي األول، مرجع ستتتتابق،   )2(

4 ،5 . 
، الموستتتتتتتتتتتوعة اإلدارية 10/12/2014ق. عليا، جلستتتتتتتتتتتة 29لستتتتتتتتتتتنة  3385حكم المحكمة اإلدارية العليا في الطعن رقم   )3(

 . 966،  143، قاعدة 49الحديثة، ج
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تعتتديتت  مركز قتتانوني قتتائم. كتتالقرار الصتتتتتتتتتتتتتتتادر بنقتت  الموهي أو بترفيع درجتتت  الوهيفيتتة   .ي

 "ترقيت ".  

 إل اء مركز قانوني قائم. كالقرار الصادر اإنهاء خدمة الموهي العام ألي سبب.   . ج

 في األ ر الذي يحد   القرار شرطين:   -احق – (1) الفق وقد اشتر  

 إحدا  هذا األ ر، ستتواء كانت  يكون هذا األ ر ممكًنا. ويقصتتد بذلك أال يستتتحي  عماًل أْن : األول

هذه االستتتتتحالة قانونية أو واق ية، ومن أمثلة االستتتتتحالة القانونية حالة تعيين شتتتتخص في  

بية، ومن أمثلة االستتتتتتتتتتتحالة الواق ية وهيفة عامة حال كون  منتمًيا إلى جنستتتتتتتتتتية دولة أجن

 حالة تعيين شخص في وهيفة عامة اعد موت .  

يكون هذا األ ر جائًزا قانوًنا: ويقصتتتتتتتتتتتد بذلك أال يصتتتتتتتتتتتطدم األ ر القانوني الذي يحد    أْن : الثاني 

 . (2) مصدرهاالقرار اأي قاعدة قانونية أًيا كان 

 ة التنفيذية الذاتيا: القرار اإلداري عمل يتمتع بالقوة رابع

تلك الخاصتتتتتتية من الخصتتتتتتائص المهمة للقرار اإلداري، والفريدة في الوقت ذات . ويقصتتتتتتد بهذه  إنَّ 

في مواجهة الكافة، اما   -أي الصتالحية للتنفيذ –القرار اإلداري يتمتع االقوة التنفيذية أنَّ الخاصتية 

 في ذلك السلطة اإلدارية التي أصدرت .  

أهم أدوات الستتتتتتتتتتتتتتلطتتات اإلداريتتة التي  أنتتَّ  اصتتتتتتتتتتتتتتيتتة للقرار اإلداري وترجع أهميتتة هتتذه الختت 

لهذه الستتتتلطات وهي   -والثقيلة العبء –تستتتتتخدمها في أداء وهائفها، الستتتتيما الوهيفة األستتتتاستتتتية 

إذا كانت  أنَّ  إدارة المرافق العامة للدولة وإشتتتتتتتتتتتتباع الحاجات العامة للمقيمين على أرضتتتتتتتتتتتتها. ذلك 

 
 . 28. وكذلك د. محمد رفعت عبد الوهاي، المرجع السابق،  495سابق،  المرجع الد ال ني اسيوني، د. عب )1(
 وما اعدها.  401د. محمد فؤاد عبد الباسط، القانون اإلداري، مرجع سابق،   )2(
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وهي إحتدى أهم وستتتتتتتتتتتتتتائت  إدارة   –القرارات اإلداريتة فتإنَّ ، (1)  والحركتةطور المرافق العتامتة دائمتة الت

يتمتع القرار اإلداري بهذه   تتمتع االستتتتتتترعة والمرونة والفاعلية، وال يمكن أنْ  وأنْ  دَّ البُ  -هذه المرافق

 الصفات إال إذا كانت ل  القوة التنفيذية الذاتية.  

أن تنبع هتذه القوة من القرار   -في نظرنتا –ويقصتتتتتتتتتتتتتتد بتذاتيتة القوة التنفيتذيتة للقرار اإلداري 

    ال يحتاج إلى إجراءات خاصتتتتتتتتتتتتتتة لتنفيذهتنفيذه ال يتوقي على إرادة أحد، كما أنَّ إنَّ ذات ، امعنى 

من معتاني القوة التنفيتذيتة  فتإنَّ . كتذلتك (3) الطعن فيت  ال يترتتب عليت  تلقتائيًتا وقي تنفيتذهأنَّ ، كمتا (2)

جهة اإلدارة تستتتتتتتتتتتتطيع تنفيذ قراراتها بنفستتتتتتتتتتتها ودون حاجة إلى تدخ  أي  أنَّ الذاتية للقرار اإلداري 

 . (4) أخرى سلطة 

ويتمتع القرار اإلداري االقوة التنفيتذية الذاتيتة في مواجهتة األفراد ستتتتتتتتتتتتتتواء قبلوا االقرار أم لم 

، بتت  ويتمتع القرار اإلداري بهتتذه القوة في مواجهتتة الستتتتتتتتتتتتتتلطتتات اإلداريتتة ذاتهتتا، امتتا فيهتتا  (5) يقبلوا

 السلطة اإلدارية التي أصدرت .  

ة فور صتتتتتدوره االنستتتتتبة للستتتتتلطات اإلدارية وفور  وأخيًرا يتمتع القرار اإلداري االقوة التنفيذي

 العلم القانوني ا  االنسبة لألفراد.  

 
وما اعدها. وكذلك د. عبد ال ني استتتتتتتتيوني   312. محمد عبد الحميد أبو زيد، منافع المرافق العامة، مرجع ستتتتتتتتابق،  د )1(

 وما اعدها.   201وما اعدها. وأيًضا د. محمد فؤاد اعد الباسط، القانون اإلداري مرجع سابق،    428مرجع سابق،  
لتنفيذها المرور اإجراءات محددة، تبدأ ااستتتتتصتتتتدار المحكوم ل  ما   وذلك على النقيض من األحكام القضتتتتائية، والتي يلزم )2(

القضتتتاء ف  عرف االصتتتورة التنفيذية للحكم الصتتتادر لصتتتالح ،  م اتخاذ إجراءات امستتتاعدة الستتتلطة التنفيذية وتحت إشتتترايُ 
جارية، دار النهضتتتتتتة عرف اخصتتتتتتتومة التنفيذ. انظر تفصتتتتتتتياًل: د. أستتتتتتتامة الروبي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتتُ 

 وما اعدها.  630،  2005العربية، القاهرة، 
تتتأمر بوقي التنفيتتذ إذا توافرت  أنْ ولكن إذا طلتتب الطتتاعن من المحكمتتة وقي تنفيتتذ القرار المطعون فيتت ، جتتاز للمحكمتتة  )3(

 شروط . 
، وما 467وهذا ما يعرف احق التنفيذ المباشتتتتتر للقرارات اإلدارية، انظر. د. محمد فؤاد عبد الباستتتتتط، مرجع ستتتتتابق،     )4(

 اعدها. 
 . 125سابق  المرجع الد. محمد عبد الحميد أبو زيد،  )5(
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 : القرار اإلداري عمل مفترض الصحة دائًما  خامسا

مكملة للخاصتتية الستتااقة عليها. ويقصتتد بهذه الخاصتتية   -في نظر الباحثة –تعتبر هذه الخاصتتية 

صتحيح ومستتكم  لك  أركان  وشتروط  وغير مخالي ألي نص  أنَّ  القرار اإلداري يفترض في  أنَّ 

 تعرف يقيم التتدليتت  على متتا يتتدعيتت . وهتتذه الختتاصتتتتتتتتتتتتتتيتتة أْن قتتانوني، وعلى من يتتدعي خالف ذلتتك 

قرينة  هااصتتتتتتطالًحا اقرينة الصتتتتتتحة، فك  قرار إداري يصتتتتتتدر تستتتتتتانده قرينة الصتتتتتتحة هذه، غير أنَّ 

 ات العكس دائًما، وعبء هذا اإل بات يقع على عاتق من يدعي في القرار عيوًبا.  اسيطة تقب  إ ب

نستتتتتتتبية تكف  لها اعض   (1) حصتتتتتتتانةوالعلة من هذه القرينة هي إكستتتتتتتاي القرارات اإلدارية 

 الحجية واالحترام لدى األفراد، وتمنع عبثهم بهذه القرارات والتراخي في تنفيذها.  

الستتتتتتتلطة اإلدارية أنَّ فة الذكر نتيجة في غاية األهمية هي ويترتب على قرينة الصتتتتتتتحة آن

الطاعن هو  إنَّ مصتتتتتتتدرة القرار ال تكلي اإ بات صتتتتتتتحة قرارها حال الطعن في  أمام القضتتتتتتتاء، ب  

يثبت تعيب هذا القرار  أْن  -هو أراد إل اء القرار المطعون في  أو التعويض عن إْن  –الذي يكلي 

 في أي ركن من أركان  أو شر  من شرو  صحت .  

هذه النتيجة ستتتتتتالفة الذكر تكلي من يطعن في القرار مشتتتتتتقة كبيرة في إ بات  أنَّ وال شتتتتتتك 

ك  ما يتعلق االقرار من أوراق ومستتتتتتتتتتتتندات يقع تحت يد الستتتتتتتتتتتلطة اإلدارية أنَّ تعيب القرار، ذلك 

أنَّ هذه المشتتقة يخفي من غلوائها اعض الملطفات، أهمها أنَّ ير مصتتدرة القرار وليس الطاعن، غ

الطاعن يكفي  إ بات تعيب القرار في ركن واحد من أركان ، أو شتتتتر  أنَّ القضتتتتاء قد استتتتتقر على 

ا  القضتتتاء قد جرى  أنَّ واحد من شتتترو  صتتتحت  ليصتتت  إلى الحكم اإل ائ  أو التعويض عن ، وأيضتتتً

أنَّ يتتديهتتا من مستتتتتتتتتتتتتتتنتتدات تتعلق اتتالقرار المطعون فيتت ، واعتبر  تحتتت على إلزام اإلدارة بتقتتديم متتا

 
 . 192د. محمد عبد الحميد أبوزيد، منافع المرافق العامة، مرجع سابق،   )1(
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امتنتاع اإلدارة عن ذلتك امثتااتة قرينتة على عتدم صتتتتتتتتتتتتتتحتة القرار المطعون فيت ، ومبرر كتاف للحكم 

القضتتتتتاء اإلداري قد جرى على عدم االلتزام اأوج  الطعن ااإلل اء التي أوردها فإنَّ اإل ائ ، وأخيًرا 

  عاتق  دراستتتة مشتتتروعية القرار في  في جميع جوانبها، على عن ، وإنما أخذالطاعن في صتتتحيفة ط

ومن  م الحكم اتتتتتإل تتتتتاء القرار أو التعويض عنتتتتت  بنتتتتتاء على عيوي أخرى خالف التي أوردهتتتتتا 

 . (1)الطاعن

 

 

 


 




















 
الكتاي الثال  أركان اإلداري وأوج    مرجع ستتتتتتابقياستتتتتتين، القرار اإلداري في قضتتتتتتاء مجلس الدولة،  حمدي   المستتتتتتتشتتتتتتار    )1(

 وما اعدها.  15الطعن ااإلل اء،  
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 الفصل األول  

 ات اإلدارية عن طريق اإللغاء اإلداري نهاية القرار 

اأنَّ  عرض  للزوال، ب  وال نبالق إذا قلنا  -شأن  شأن ك  شيء في هذا الوجود -القرار اإلداري إنَّ 

هي إال أحد أوج    ماالقرارات اإلدارية أنَّ لكت  قرار إداري نهتاية ال محتالة، وذلك لعلتة منطقيتة هي 

القرار الذي  نَّ فإ، وذلك النشتتتتتا  والشتتتتتك متجدد ومت ير ومتطور دائًما، ومن  م (1)النشتتتتتا  اإلداري 

 ا غير مناستتب لهذ -طال أو قصتتر -يصتتدر مناستتًبا لظرف ما أو لمرحلة ما، قد ي دو اعد زمن ما

الظرف أو لتلتك المرحلتة، األمر التذي يعني حتميتة زوال هتذا القرار كليًتا، اتإل تائت  أو ستتتتتتتتتتتتتتحبت ، أو  

 رى اعد قلي .  جزئًيا، بتعديل ، هذا إذا لم يكن هناك أسباًاا أخرى لنهاية القرار كما سن

من خالل قيتتام اإلدارة اتتإل تتاء القرار   والقرار اإلداري قتتد ينتهي بواستتتتتتتتتتتتتتطتتة اإلدارة ذاتهتتا، 

،  ا من خالل ستتتتتتتتحب اإلدارة للقرار اإلداري، ونعرض في هذا الفصتتتتتتتت  لإلل اء اإلداري اإلداري، إمَّ 

 غير المشروعة. وهذا اإلل اء يختلي االنسبة للقرارات اإلدارية المشروعة والقرارات اإلدارية 

، نتكلم في األول عن اإلل اء اإلداري للقرارات  بحثينإلى م فصتتتتتتتتت وستتتتتتتتتوف نقستتتتتتتتتم هذا ال

 المشروعة، ونتناول في الثاني اإلل اء اإلداري للقرارات غير المشروعة.  

 
 وما اعدها.  153،  1995د. مصطفى أبو زيد فهمي، القانون اإلداري، دار النشر الجام ية، اإلسكندرية،  )1(
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   مبحث األولال

 اإللغاء اإلداري بالنسبة للقرارات المشروعة 

سوف نعرض في هذا المبح  لمفهوم إل اء القرار اإلداري المشروع ومدى جواز إل اء هذه 

اإلدارية،  م شرو  إل اء القرارات اإلدارية المشروعة وطرق إل اء هذا القرار، وا  ار  القرارات

 المترتبة على ذلك، وذلك من خالل المطالب التالية:

ي المشروع ومدى جواز إلغاءهمفهوم إلغاء القرار اإلدار  المطلب األول:   


تجريتد القرار من قوتت  اإللزاميتة اتأنتَّ  إلى تحتديتد مفهوم إل تاء القرار اإلداري  (1) ذهتب اعض الفقت 

اتالنستتتتتتتتتتتتتتبتة للمستتتتتتتتتتتتتتتقبت  فقط احيت  تبقى ا  تار القتانونيتة التي أنتجهتا القرار قتائمتة في الفترة متا بين  

اري  المقصود اإل اء القرار اإلدأنَّ إلى  (2)وذهب فريق آخر من الفق ، صدور القرار وما بين إل ائ 

 هو إزالة آ ار القرار االنسبة للمستقب  دون الماضي.  

يركز على إزالتتتة آ تتتار القرار اإلداري في  أنتتتَّ   األخير يؤختتتذ على هتتتذا التعريفأنتتتَّ  غير 

بين إزالة   -في نظرنا –المستقب ، دون النظر إلى وجود القرار ذات  كعم  قانوني قائم، فثمة فارق  

ا فتإنتَّ   عن ذلتك، القتانوني ذاتت . وفضتتتتتتتتتتتتتتاًل آ تار العمت  وبين بنيتان العمت     -في نظرنتا –ليس دقيقتً

هذه ا  ار قد أنَّ إزالة ا  ار يعني أنَّ استتتتتتتعمال مصتتتتتتطلح "إزالة آ ار القرار في المستتتتتتتقب "، ذلك 

ا  ار المستتتتتتتتتتتتتتتقبلية لم أنَّ نتجت فعاًل  م يراد إزالتها، وال يطبق ذلك على المستتتتتتتتتتتتتتتقب ، إذ الفرض 

ا ال يستتتتتتتتو  مع  القول اإزالتها، واألدق في نظرنا استتتتتتتتتعمال نقطة "وقي آ ار القرار  تترتب اعد، ام

 في المستقب ".  

 
 . 758د. محمد فؤاد عبد الباسط، القرار اإلداري، مرجع سابق،   )1(
 .  530د. عبد ال ني اسيوني، المرجع السابق،   )2(
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ها "صتتتتتتتتتتتتتتدور قرار معادل  وترتيًبا على ما تقدم يمكن للباحثة تعريف عملية إل اء القرار اإلداري اأنَّ 

 ستقبلية".  وجود قرار إداري مشروع وإيقاف آ اره الم نتهاءفي الشك  من السلطة المختصة اإ

هذا التعريف هو األقري إلى حقيقة إل اء القرار اإلداري المشتتتتتتروع، ذلك أنَّ وترى الباحثة 

 يستوف  ال ة عناصر أساسية لعملية إل اء القرار اإلداري المشروع، وهي:  أنَّ  

 صدور قرار اإلل اء من السلطة المختصة.   .أ

 صدور قرار اإلل اء في ذات الشك  وبذات اإلجراءات التي صدر بها القرار المل ي.   .ي

 إيقاف ا  ار القانونية المستقبلية للقرار المل ي.   . ج

 : مفهوم مشروعية القرار:  أوالً 

 جميع أركان  ومستتتتتوفًيا  يكون هذا القرار قد صتتتتدر مستتتتتكماًل أْن يقصتتتتد امشتتتتروعية القرار اإلداري 

القرار اإلداري ال يكون مشتتتتتتتروًعا إال إذا كان قد صتتتتتتتدر من فإنَّ بناء على ذلك جميع شتتتتتتتروط ، و 

يكون قد صتتتدر في الشتتتك  وباإلجراءات التي نص عليها   الستتتلطة المختصتتتة قانوًنا اإصتتتداره، وأنْ 

كان القانون قد استتتتتتوجب صتتتتتدور القرار في موعد معين، ويلزم إْن القانون وفي المواعيد المحددة، 

يكون قد صتدر مستتنًدا إلى ستبب موجود ومشتروع ومفهوم فهًما  أْن ة القرار اإلداري كذلك لمشتروعي

 يكون القرار منطوًيا على مح  ممكن وجائز قانوًنا، وأنْ  ، وأنْ (1)صتتتتتتتتتحيًحا من جانب جهة اإلدارة

، وبالجملة أال يعتري القرار أي مخالفة  (2)يكون الدافع على إصتتتتتتتداره هو تحقيق المصتتتتتتتلحة العامة

 . (3)ألي تشريع أعلى

 
 .وما اعدها 181،  1984د. سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات اإلدارية، دار الفكر العربي، القاهرة،   )1(
 وما اعدها.  867،  1سابق، جالمرجع الالمستشار حمدي ياسين،  )2(
  إلى الدستور نفس . بدًء من اللوائح اجميع أنواعها، وصعوًدا على درجات الهرم القانوني وصوالً  )3(
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فإذا صتتدر القرار مستتتوفًيا لما ستتبق ذكره من أركان وشتترو ، كان هذا القرار مشتتروًعا، وكان على  

إلل اء القرارات اإلدارية المشتتتروعة. أما   تتقيد االقيود القانونيةأْن أرادت إل اءه إْن الستتتلطة اإلدارية 

هذا القرار يكون غير مشتتروع، وعندئذ نخرج من فإنَّ إذا افتقر القرار ألحد هذه األركان والشتترو ، 

 نطاق إل اء القرارات المشروعة إلى نطاق إل اء القرارات غير المشروعة. 

 : مدى جواز إلغاء القرارات اإلدارية المشروعة: ثانيًا

  يكون  القرار اإلداري حين يصتتتتتدر صتتتتتحيًحا مستتتتتتكماًل أركان  وشتتتتترو  صتتتتتحت ، فإنَّ أنَّ األصتتتتت  

 يكون ال فإنَّ  القرار اإلداري إذ يستتتتتتهدف الصتتتتتالح العام أنَّ . واألصتتتتت  (1) العاممستتتتتتهدًفا للصتتتتتالح 

صتتحيًحا   قد صتتدرهناك مدعاة إلل ائ . ولكن قد تقتضتتي المصتتلحة العامة إل اء القرار رغم كون  

في اادئ األمر، فكأن مصتتتتتتتلحة إل اء القرار قد غلبت على المصتتتتتتتلحة التي كان يستتتتتتتتهدفها حال  

يكون القرار اإلداري قد صتدر صتحيًحا ومستتهدًفا للصتالح العام  م تعمد أْن صتدوره، إذ ال يتصتور 

 إلدارة إلى إل ائ  دون مصلحة تستوجب هذا اإلل اء.  ا

بين    -صتتتتتتتتتتتتتدد مدى جواز إل اء القرارات اإلدارية المشتتتتتتتتتتتتتروعةا –وفي األمر تفرقة مهمة 

 القرارات الالئحة والقرارات الفردية، وذلك على التفصي  التالي:  

   ة: ي. إلغاء القرارات الالئح1

هي قرارات إدارية من الناحية الشتتتتتتتكلية، حي  تصتتتتتتتدر هذه القرارات من ستتتتتتتلطة   ةيالقرارات الالئح

ة  يهذه القرارات الالئحأنَّ إدارية وفي الشتتتتك  وباإلجراءات التي تصتتتتدر بها القرارات اإلدارية، غير 

 ، (2)تنطوي على قواعد عامة مجردة شأنها شأن القوانين

 
 وما اعدها.  231د. سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات اإلدارية، مرجع سابق،    )1(
 . 511سابق،  المرجع السيوني، د. عبد ال ني ا  )2(
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هتتا ال تولتتد إال ة تنطوي على قواعتتد عتتامتتة مجردة، فتتإنَّ يتت القرارات اإلداريتتة الالئحأنَّ وبتتالنظر إلى 

حقوًقا شتتتتخصتتتتية أو فردية مكتستتتتبة. وترتيًبا على ذلك  (2) بذاتها، وال تنشتتتت  (1) عامةمراكز قانونية 

يد  اصتتتتتتتتتتتتفة عامة، وال تتق (3) فقد اتفق الفق  والقضتتتتتتتتتتتتاء على جواز إل اء القرارات اإلدارية الالئحية

إال االشتترو  العامة إلل اء القرارات اإلدارية والتي   ةيالالئحالستتلطة اإلدارية في إل اء هذه القرارات 

 سنتعرض لها اعد قلي .  

مراكز قانونية ذاتية، كما   -اشتتك  غير مباشتتر –ولكن ماذا لو ترتب على القرار الالئحي 

ف في الجهة المعنية،  م أل ت  يالتوهلو تم تعيين شتتتتتتتتتخص في وهيفة عامة استتتتتتتتتتناًدا إلى الئحة 

 اإلدارة هذه الالئحة اعد صدور قرار التعين؟ 

من ناحية أولى،   أنَّ ذلك  ؛ هذا الصتتتتددبال مشتتتتكلة أنَّ   -إجااة على هذا التستتتتاال –نقول 

إل اء هذه الالئحة ال ينستحب على الماضتي، ب  يتقيد االقاعدة العامة في شتأن إل اء القرارات  فإنَّ 

المركز القانوني  فإنَّ رية وهي اقتصتتار آ ار اإلل اء على المستتتقب  فحستتب. ومن ناحية  انية، اإلدا

الذي نشتتتأ لهذا الشتتتخص، وهو صتتتفة الموهي العام، لم ينشتتتأ مباشتتترة عن القرار الالئحي المل ي،  

 ب  نشأ عن قرار التعيين الذي ألحق هذا الشخص االوهيفة العامة.  

 : . إلغاء القرارات الفردية2

قرارات ال تنطوي   -على خالف القرارات الالئحيتتتة أو التنظيميتتتة –القرارات اإلداريتتتة الفرديتتتة هي 

على قواعد عامة مجردة وال تنشتتتتتتتتت  مراكز قانونية عامة، ب  تصتتتتتتتتتدر هذه القرارات متعلقة امراكز  

 
 . 759د. محمد فؤاد عبد الباسط، القانون اإلداري، مرجع سابق،   )1(
 قرارات فردية ينشأ عنها حقوق شخصية فردية مكتسبة.  -بناًء على القرار الالئحي –قد يصدر  )2(
ق.س، جلستتتتتتتتتتتتتتة 2لستتتتتتتتتتتتتتنتة  848قم راجع في ذلتك حكم محكمتة القضتتتتتتتتتتتتتتاء اإلداري، التدائرة االستتتتتتتتتتتتتتتئنتافيتة، في التدعوى ر  )3(

 (. 1، حاشية رقم)759،  1، موسوعة د. محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ج13/1/1971



 

31 

 

محدد، سواء أنشأ  . فالقرار اإلداري الفردي هو قرار يصدر اشأن شخص (1) ذاتيةقانونية فردية أو 

ا. ومن أمثلتة   ا في مواجهتت ، أو األمرين معتً ا في مواجهتة اإلدارة، أو أنشتتتتتتتتتتتتتتتأ لإلدارة حقوقتً لت  حقوقتً

القرارات اإلدارية الفردية القرار الصتتتتتتتادر امنح ترخيص. والقرار اإلداري الفردي قد يصتتتتتتتدر متعلًقا  

من األفراد، لكنهم محددين  امركز قانوني لشتتتتتتتتخص واحد، وقد يصتتتتتتتتدر متعلًقا امركز قانوني لعدد

ا، ويُ  وهذا األخير يعام  معاملة القرار   ، عرف هذا النوع من القرارات الفردية االقرار الجماعيأيضتتتتتتتً

 (2( الفردي من جميع الوجوه. 

صتتتتتتتتدد مدى جواز إل اء القرارات اإلدارية الفردية المشتتتتتتتتروعة يمكن للباحثة تقستتتتتتتتيم هذا  وب

قرارات فردية ، قرارات فردية تنشتتتتت  حقوًقا للفرد في مواجهة اإلدارة : طائفتينالنوع من القرارات إلى 

 تنش  التزامات على عاتق الفرد في مواجهة اإلدارة. وذلك على التفصي  التالي:  

 الفردية المنشئة لحقوق فردية في مواجهة اإلدارة:  أ. القرارات

ال يجوز لجهة اإلدارة إل اءها، متى كانت هذه  أنَّ  القاعدة االنستتتبة لهذا النوع من القرارات اإلدارية 

كانت   وإنْ –هذه القرارات أنَّ القرارات قد صتتدرت منذ البداية ستتليمة غير مشتتوبة بثمة عيوي، ذلك 

، ومن  م يجب على الستتتتتتتتلطات اإلدارية، ب  وعلى (3) للمشتتتتتتتتروعية  مصتتتتتتتتدًرا ها تمثإال أنَّ   -فردية

يتمستتك اما اكتستتب  من حق أو مركز قانوني  أْن الكافة، احترام مضتتمونها، ويحق لصتتاحب الشتتأن 

 في مواجهة الكافة، اما فيهم السلطات اإلدارية ذاتها.  

 
، وكذلك د. محمد فؤاد عبد الباسط، القانون 300د. سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات اإلدارية، مرجع سابق،   )1(

 . 404-403اإلداري، مرجع سابق،  
 
بوحديد و خديج  سعيدي، نهاية القرار اإلداري، مذكرة تخرج لني  شهادة الماستر في القانون، كلية الحقوق    عقيل  (2)

 . 61،   2015والعلوم السياسية، 
 وما اعدها.  37د. محمد عبد الحميد أبو زيد، شرعية أعمال السلطة وتقويم مسارها، مرجع سابق،   )3(
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تكون مواعيد الطعن ااإلل اء  أْن  -صدد حظر إل اء هذا النوع من القرارات الفرديةبهذا  –ويستوي 

 تحتاج  ، فالقرارات اإلدارية الستتليمة تصتتدر حصتتينة منذ لحظة صتتدورها، والقد مضتتت أم لم تمضِ 

ها أو ستتتتتتتتحبها في أي وقت، وتلك هي القاعدة  ا مرور أي زمن لتحصتتتتتتتتنها، ومن  م فال يجوز إل ا

 العامة.  

يجوز إل اء القرارات  أنَّ   -استثناًء من القاعدة العامة آنفة الذكر – (1) اءالفقهويرى اعض 

و  التي يقررها  اإلدارية المشتتتتتتتتتتتتتروعة ولو كانت، مرتبة لحقوق فردية، وذلك في األحوال وبالشتتتتتتتتتتتتتر 

مثااًل لمث  هذه األحوال االقرار الصتتتتتتتتادر اإحالة موهي إلى   (2) اءالفقهالقانون. ويضتتتتتتتتري اعض 

التقاعد وفًقا ألحكام القانون، أو قرار فصتتتتتتتت  الموهي من الخدمة وفًقا ألحكام القانون، حي  يرى  

ُيعد  قرار اإلحالة للتقاعد أو قرار الفصتتت  من الخدمة وفًقا ألحكام القانون  هذا الجانب من الفق  أنَّ 

 ااة إل اء لقرار التعيين، والذي هو في األص  قرار مشروع.  في حقيقت  امث

إل اء القرارات اإلدارية المشتتتتتتروعة والمنشتتتتتتئة لحقوق فردية أو  أنَّ وترى الباحثة من جانبها 

يكون مث  هذا  أْن  -في نظر الباحثة –مراكز ذاتية هو في ذات  عم  غير مشتتتتتروع، وال يتصتتتتتور 

ًدا إلى قاعدة عامة مجردة وبأداة تشري ية أعلى من القرار الفردي  اإلل اء مشروًعا إال إذا كان مستن

يرد النص الصتتتتتتريح على األ ر الرجعي للقاعدة العامة التي يستتتتتتتند إليها   وأنْ  -كقانون أو الئحة–

 هذا اإلل اء.  

 ب. القرارات الفردية المنشئة للتزامات على عاتق الفرد في مواجهة السلطة اإلدارية: 

 
ا: الطااع 188د. محمد عبد الحميد أبو زيد، منافع المرافق العامة وحتمية استتتتدامتها، مرجع ستتتابق،   )1( . ولستتتيادت  أيضتتتً

 وما اعدها.  161،  1984القضائي للقانون اإلداري، دراسة مقارنة، مطبعة العشري، بني سويف، 
 . 521سابق،  المرجع الد. عبد ال ني اسوني،  )2(
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نش  حقوًقا لألفراد في مواجهة اإلدارة، ب  على  ن القرارات اإلدارية الفردية ال يُ هذا النوع م

لإلدارة حقوًقا في مواجهة األفراد، ومن أبرز األمثلة على ذلك قرارات ربط الضتتتريبة  ُينشتتت  العكس 

، (2)األفراداإلخالء اإلداري للعقارات المملوكة لإلدارة والمستأجرة من قب   ، وقرارات(1) الممولعلى 

ومث  هذا النوع من القرارات اإلدارية يجوز للستتتتتتتتتتتلطة اإلدارية ، وقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة

قوًقا  حُينشتتتتتتتت  حقوًقا لألفراد، ب  ُينشتتتتتتتت  هذا النوع من القرارات الفردية ال  ه في أي وقت، ألنَّ ا إل ا

يجوز للستتتتتتتتلطة اإلدارية التنازل عن حقوقها إذا اقتضتتتتتتتتت المصتتتتتتتتلحة العامة  أنَّ  لإلدارة، وال شتتتتتتتتك 

 . (3)ذلك

شروط إلغاء القرارات اإلدارية المشروعة المطلب الثاني:   


 إل اء القرارات اإلدارية المشتتروعة، وذلك ألنَّ  -كقاعدة عامة –ال يجوز أنَّ  انتهينا فيما ستتبق إلى 

االتالي مصتتتتدًرا من مصتتتتادر المشتتتتروعية   عد  ، وتُ (4) العامهذه القرارات ال شتتتتك تستتتتتهدف الصتتتتالح 

يقيد عملية إل اء القرار اإلداري المشتتتتتتتتتتتتتتروع اعدة قيود، وهذه أْن يلزم أنَّ  ترى الباحثة و . (5)اإلدارية

القيود تتمث  في اعض الشتتتتتتترو  الواجب توافرها مجتمعة إلل اء القرار المشتتتتتتتروع. وتلك الشتتتتتتترو  

 تختلي ااختالف القرار المشروع المراد إل ااه، وذلك على التفصي  التالي:  

 ة المشروعة: ي. شروط إلغاء القرارات الالئح1

 ر  لمشروعية إل اء القرارات الالئحة المشروعة الشرو  ا تية:  يشت

 
 فراد المخاطبون بهذه القرارات بدفع مبلق الضريبة المربوطة عليهم. حي  يلتزم األ )1(
 حي  يلتزم األفراد المخاطبون بهذه القرارات اإخالء العقارات التي تحت أيديهم وتسليمها للسلطات اإلدارية المختصة.  )2(
 . 189د. محمد عبد الحميد أبو زيد، منافع المرافق العامة، مرجع سابق،    )3(
 وما اعدها.  231د. سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات اإلدارية، مرجع سابق،    )4(
، 1974الطبعة  د. فؤاد محمد النادي، مبدأ المشتتتتروعية وضتتتتوااط خضتتتتوع الدولة للقانون، دراستتتتة مقارنة، بدون ناشتتتتر،    )5(

 وما اعدها.  12 
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 أ. شرط الختصاص: 

إدارية في   لجهةفي القرار اإلداري هو صالحية قانونية مقررة لموهي معين أو  االختصا ركن 

 .(1) إصدار قرار إداري معين ومحدد الموضوع والمكان والزمان

يتم هذا اإلل اء امقتضتتتتتى أداة قانونية  أْن يشتتتتتتر  لصتتتتتحة إل اء القرار اإلداري المشتتتتتروع و 

اقرار إداري مثل    ىكان القرار المشتتتروع ستتتيل فإْن صتتتادرة عن ستتتلطة مختصتتتة. وترتيًبا على ذلك 

رار األخير من الستتتتتتتتلطة اإلدارية المختصتتتتتتتتة، وذلك وفًقا للقواعد العامة  يصتتتتتتتتدر هذا القإْن فيجب 

لالختصتتتتتتتا  في إصتتتتتتتدار القرارات اإلدارية، ونعني بها قواعد االختصتتتتتتتا  الموضتتتتتتتوعي وقواعد 

يصدر قرار اإلل اء من سلطة معادلة لتلك التي أصدرت  أْن ، كما يجب (2)االختصا  الشخصي

 القرار المراد إل ااه، وفي المستوى المعادل للقرار المراد إل ااه "قرار فردي أو قرار الئحي".  

 ب. استيفاء الشكل القانوني: 

يصتتتتتدر  أْن تظهر أهمية هذا الشتتتتتر  االنستتتتتبة لحاالت اإلل اء التي تتم اقرارات إدارية، حي  يجب 

قرار الذي يتضتتتتتتتتتتتتمن إل اء قرار إداري آخر في ذات الشتتتتتتتتتتتتك  وبذات اإلجراءات التي اتبعت في  ال

إصتتتتتتتتتتتتتتدار القرار المراد إل تااه، وذلتك تطبيقتًا لقتاعتدة مهمتة في القتانون اإلداري تعرف اقتاعتدة توازي  

هة أخرى،  كان القرار المراد إل ااه قد صتتدر اعد استتتشتتارة جفإنَّ  إْن ، وترتيًبا على ذلك (3)األشتتكال

كان القرار المراد إل ااه قد  هذه الجهة، وإنْ  ةيصتتدر اعد استتتشتتار أْن القرار الذي ستتيلغي  يجب فإنَّ 

 
،  2015اإلداري للقرارات اإلدارية، المكتب الجامعي الحدي ، الطبعة األولى، د. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة، اإلنهاء    (1)

  17 . 
 وما اعدها.  195، مرجع سابق،  1د. محمد فؤاد عبد الباسط، األعمال اإلدارية القانونية، ج )2(
فرنستتتتتتا ومصتتتتتتر، مجلة الحقوق، د. زهير أحمد قدوره، قاعدة توازي األشتتتتتتكال وتطبيقاتها في الفق  والقضتتتتتتاء اإلداريين في   )3(

 . وما اعدها 3،   2012، 3، عدد 36جامعة الكويت، مجلد 
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يحصتت  على ذات التصتتديق من أْن القرار الذي ستتيلغي  يجب فإنَّ صتتدر بتصتتديق ستتلطة أخرى، 

 ذات الجهة أو من جهة أعلى مختصة.  

 ج. شرط استهداف الصالح العام: 

عرف هذا  ركًنا من أركان القرار اإلداري، ويُ ُيعد  استتتتتتتتتتتتتهداف الصتتتتتتتتتتتتالح العام أنَّ لفق  يرى جمهور ا

، وستتتتتتتتواء كان استتتتتتتتتهداف الصتتتتتتتتالح العام ركًنا من أركان القرار  (1) ال ايةالركن اصتتتتتتتتطالًحا بركن 

  -الباحثةوفق ما تراه  -أو كان شتتتتتترًطا من شتتتتتترو  صتتتتتتحت  -وفق ما يراه جمهور الفق  –اإلداري 

استتتتتتتتتتتتهداف الصتتتتتتتتتتتالح العام هو، في نظرنا، أهم شتتتتتتتتتتتر  من شتتتتتتتتتتترو  إل اء القرارات اإلدارية فإنَّ 

لصتحة إل اء القرارات اإلدارة المشتروعة  -وبك  صترامة –يجب فإنَّ  المشتروعة. وترتيًبا على ذلك 

 عي الصالح العام هذا اإلل اء.  تقتضي دوا أْن 

يرجع الستتتتتبب في أهمية هذا الشتتتتتر  لصتتتتتحة إل اء القرارات اإلدارية المشتتتتتروعة إلى صتتتتتفة  و       

صتتفة المشتتروعية في القرار اإلداري ال شتتك تكستتب  حصتتان   أنَّ المشتتروعية في هذه القرارات. ذلك 

القرار والحال كذلك يمث  بذات  مصتتتدًرا للمشتتتروعية، ويمث  من  م حجة  تعصتتتم  من اإلل اء، ألنَّ 

في مواجهة الستتتتتتتتتلطات اإلدارية ويجب عليها احترام ما ورد في ، وعلي  يكون األصتتتتتتتتت  هو اإلاقاء  

ال  -في نطاق تفستتتتتتتتتتتتتير القانون  –أنَّ  على مث  هذا القرار، واالستتتتتتتتتتتتتتثناء هو إل ااه. وبالنظر إلى 

إل اء القرار اإلداري إال إذا اقتضتتت ذلك  -في نظر الباحثة –ال يجوز فإنَّ   ، (2) بنصاستتتثناء إال 

ا -دواعي المصتتلحة العامة، ليس هذا فحستتب، ب  يجب فضتتاًل عن ذلك   -وفي نظر الباحثة أيضتتً

 
وما اعدها. وكذلك د. محمد فؤاد عبد   422د. ستتتتتتتتتتتتتليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات اإلدارية، مرجع ستتتتتتتتتتتتتابق،   )1(

 وما اعدها.  435الباسط، القانون اإلداري، مرجع سابق،  
 وما اعدها.  112د. عبد الحكم فوده، المرجع السابق،   )2)
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أفضتت  من أنَّ يكون لهذه المصتتلحة من الوجاهة والقوة ما يبرره إل اء القرار المشتتروع. وال شتتك أْن 

 . (1) القضاءتوافر هذه المصلحة هو  يراقب مدى

طرق إلغاء القرار اإلداري المشروع المطلب الثالث:   


الستتتتتلطة اإلدارية حين تقدم على إل اء أحد قراراتها المشتتتتتروعة قد تستتتتتلك أكثر من ستتتتتبي ، فقد إنَّ 

يكون إل اء اإلدارة لقرارها المشتتتتتروع صتتتتتريًحا، وقد يكون هذا اإلل اء ضتتتتتمنًيا، وفيما يلي ننظر في  

     .  (2)الفروض ك  فرض من هذه 

 اإللغاء الصريح للقرار اإلداري المشروع أوالً:

  –تفصتح الستلطة اإلدارية على إرادتها الملزمة أْن يقصتد ااإلل اء الصتريح للقرار اإلداري المشتروع 

تصتتتتتدر الستتتتتلطة اإلدارية قراًرا  أْن اإل اء القرار اإلداري. ومن الطبيعي في هذا الصتتتتتدد  -صتتتتتراحة

وع الستتتتابق. ويعتبر إصتتتتدار قرار إداري جديد اإل اء قرار  إدارًيا جديًدا يصتتتترح اإل اء قرارها المشتتتتر 

مشتتتروعة أم غير مشتتتروعة،  تإداري ستتتابق هو الشتتتك  التقليدي إلل اء القرارات اإلدارية ستتتواء كان

 - الستتيما القرارات اإلدارية–أغلب األعمال القانونية الصتتادرة عن الستتلطات اإلدارية أنَّ إذ الفرض 

 .  (3) الصريحتصدر في الشك  

يتخذ القرار الصتتتتادر ااإلل اء الشتتتتك  الكام   أْن ويفترض اإلل اء الصتتتتريح للقرار اإلداري 

يستتتتتتتتتتتتجمع هذا القرار كافة أركان، وشتتتتتتتتتتترو  صتتتتتتتتتتتحة، القرارات  أْن للقرارات اإلدارية، ونعني بذلك 

يصتتتتدر في الشتتتتك  الذي  أْن يصتتتتدر القرار من الستتتتلطة المختصتتتتة، ويجب أْن . فيجب (4)  اإلدارية

ب  القانون وفي ذات الشتتتتتتتتتتتتتك  الذي صتتتتتتتتتتتتتدر في  القرار المراد إل ااه، وذلك وفًقا لقاعدة توازي  يتطل

 
 وما اعدها.  5القانون اإلداري، مرجع سابق،   ،د. محمد فؤاد عبد الباسط )1(
 . 507سابق،  المرجع الد. عبد ال ني اسيوني،  )2(
 . 780د. محمد فؤاد عبد الباسط، القرار اإلداري، مرجع سابق،    )3(
 وما اعدها.  181النظرية العامة للقرارات اإلدارية، مرجع سابق،   د. سليمان الطماوي، )4(
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يكون هناك سبب لدى السلطة اإلدارية يدفعها إلل اء قرارها المشروع الذي  أْن ،  ويجب (1)األشكال

يستتتتتتجمع هذا الستتتتتبب عنصتتتتترية األستتتتتاستتتتتيين، وهما الوجود المادي  أْن ستتتتتبق لها إصتتتتتداره، ويجب 

واقعة أو الوقائع التي دفعت الستتتتتتتتتتتتلطة اإلدارية إلصتتتتتتتتتتتتدار قرار اإلل اء، والتكييف الستتتتتتتتتتتتليم لهذه  لل

يكون الباع  على إصتتتتدار هذا القرار   يتوافر لقرار اإلل اء محاًل ممكًنا، وأنْ أْن ، ويجب (2)الوقائع

ال اية   وشتتتر  اإلل اءهو ابت اء وج  الصتتتالح العام. ويلزم التنوي  هنا اصتتتدد ركن المح  في قرار 

 . في  إلى اعض المالحظات

اإلدارة من هتذا اإلل تاء   تكون المصتتتتتتتتتتتتتتلحتة التي تتغيتاهتاأْن يجتب لستتتتتتتتتتتتتتالمتة قرار اإلل تاء و 

هذا  أنَّ مصتتلحة حقيقية، وعلى قدر من الجدية واألهمية يبرر إل اء القرار اإلداري المشتتروع، ذلك 

القرارات  أنَّ يمث  صتتتتداًما مباشتتتتًرا مع مبدأ المشتتتتروعية، على اعتبار  -وكما ذكرنا ستتتتلًفا –اإلل اء 

الخروج على الشتتتتتتترعية أيا كان أنَّ ك ، وال شتتتتتتت (3)اإلدارية الستتتتتتتليمة هي أحد مصتتتتتتتادر المشتتتتتتتروعية

فإنَّ   أمًرا االق الخطورة ااعتباره يمث  طعن  غائرة في قلب الدولة القانونية، ومن  م ُيعد  مصتتتتتتتتتتدرها 

تكون المصتتتتلحة التي يبت يها القرار الصتتتتادر ااإلل اء لها من القوة ما يبرر الخروج على  أْن يجب 

يهي  المناخ  أْن القول ا ير ذلك من شتتأن  أنَّ وال شتتك  شتترعية قرار ستتابق إلى شتترعية قرار جديد. 

إذا كان مح  القرار اصتتتتتتتفة عامة هو  و المناستتتتتتتب لالنحراف في استتتتتتتتعمال وإستتتتتتتاءة استتتتتتتتخدامها. 

محت  القرار  فتإنَّ ، (4)المضتتتتتتتتتتتتتتمون التذي ينطوي عليت  القرار، أو األ ر القتانوني التذي يحتد ت  القرار

زالة وجود هذا القرار األخير في الحاضتتتتتتر ووقي ا  ار  الصتتتتتتادر اإل اء قرار إداري مشتتتتتتروع هو إ

 
 .3د. زهير أحمد قدوره، قاعدة توازي األشكال، مرجع سابق،   )1(
 وما اعدها.  585وما اعدها، وكذلك     491،  مرجع سابق،  3المستشار حمدي ياسين، موسوعة القرار اإلداري، ج )2(
وما اعدها، وكذلك د. محمود حافظ،  488د. ستتتتتتتتتتتليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات اإلدارية، مرجع ستتتتتتتتتتتابق،    )3(

 وما اعدها.  32،  1979القضاء اإلداري، دار النهضة العربية، القاهرة 
 . 398اري، مرجع سابق،  د. محمد فؤاد عبد الباسط، القانون اإلد  )4(
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يشتتتر  لصتتحة مح  القرار  أنَّ  ، ويتفق الفق  والقضتتاء على (1)التي يحد ها هذا القرار في المستتتقب 

، وشتتتتتر  اإلمكان هذا هو شتتتتتر  مهم االنستتتتتبة  (2)يكون هذا المح  ممكًناأْن اإلداري اصتتتتتفة عامة 

القرار المراد إل ااه قد يحيط ا  من الظروف والمالاستتتتتات  أنَّ لمح  القرار الصتتتتتادر ااإلل اء، ذلك 

ما يؤ ر في إمكاني  إل ائ ، فالقرار المراد إل ااه ربما يكون قد تم تنفيذه تنفيًذا كاماًل، ومن  م يكون  

يلزم لصتحة القرار  فإنَّ  . لذلك (3)أمًرا عديم الفائدة أو حتى مستتحياًل،  إل ااه ووقي آ ار المستتقبلية

يكون هذا القرار األخير ال يزال قائًما، وال يزال منتًجا   اره  أْن الصتتادر اإل اء قرار إداري مشتتروع 

 القانونية.  

 اإللغاء الضمني للقرار اإلداري:  ثانيًا: 

لة صتتتتدور قرار إداري من الستتتتلطة المختصتتتتة ينطوي في  اإلل اء الضتتتتمني للقرار المشتتتتروع هو حا

مضمون  على إيقاف آ ار قرار آخر مشروع سابق علي ، وذلك دون تصريح بهذا اإليقاف، أو هو  

قرار   يناقض مضتتتمون في عبارة أخرى صتتتدور قرار من الستتتلطة المختصتتتة ينطوي على مضتتتمون 

أن تتخذ اإلدارة قراًرا ال يقوم إال  -(4) الفق ف  اعض كما عرَّ  –آخر مشتتتتتتتتروع ستتتتتتتتابق علي . أو هو 

 .  (5) سابقعلى أساس الرجوع عن قرار 

وهناك فرضتتتان أستتتاستتتيان يتصتتتور فيهما اإلل اء الضتتتمني للقرار اإلداري المشتتتروع، وهما  

   : ونتناول فيما يلي هذه الفروض ، حالة القرار الضمني، وحالة القرار المضاد

 
 ما سبق اشأن تحديد الباحثة لمفهوم إل اء القرار اإلداري.  انظر  )1(
 ما سبق في المبح  التمهيدي. انظر  )2(
 انظر ما سيلي في الفص  الثاني من هذه الرسالة. )3(
 . 780د. محمد فؤاد عبد الباسط، القرار اإلداري، مرجع سابق،   )4(
، مجموعة أحكام 16/12/1973ق. عليا، جلستتتتتتتتتتتتتتة  15لستتتتتتتتتتتتتتنة  649ة اإلدارية العليا في الطعن رقم  راجع حكم المحكم )5(

 . 2074،  3، ج1980-1965المحكمة اإلدارية العليا في خمسة عشر سنة 
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 الضمني:  حالة القرار  -1

هروف الحال تتتتتتتتت دون افصاح   القرار الضمني اأن  ذلك الموقي الذي تكشي (1)يعرف اعض الفق 

تتتتتتتتتتتتتتتتت  على أن اإلدارة تتخذه حيال أمر معين، ويستتتدل على هذا  وجود هذا القرار من الظروف   تتتتتتتتتتتتتتتتت

 الرادة اإلدارة. والمالاسات التي تعتبر من القرائن القانونية أو القضائية الدالة على اتجاه معين 

وحتي نكون أمام قرار ضتتمني ال بد من توافر قرائن وهروف ومالاستتات يستتتدل بها على  

 . (2)اتجاه موقي اإلدارة حيال مسألة معينة

ومنتا  وجود القرار الضتتتتتتتتتتتتتتمني أن تكون اإلدارة ملزمتة قتانونتا اتاتختاذ اجراء متا، ولكنهتا مع  

إلدارة ملزمة اشتت  طبقا للقوانين واللوائح فإن ستتكوتها  ذلك تمتنع عن اتخاذه، وبالتالي فإذا لم تكن ا

عن اتخاذ القرار الذي يطالبها ا  صتتتتتتتتاحب الشتتتتتتتتأن ال ينشتتتتتتتت  قرارا ادرايا االرفض مهما طال هذا  

الستتتكوت، ومن  م ال يكون الطعن ااالل اء في مث  هذا التصتتترف الستتتلبي إال محاولة من المدعي 

 . (3)ة اختصاصاتها مما يتعين رفض إلى إحالل القضاء مح  اإلدارة في ممارس

(  24ن أمثلة القرار الضتتمني القائم على موقي ستتلبي ما ورد االفقرة الثانية من المادة ) وم

"....... ويعتبر مضتتي ستتتين  أنَّ  من قانون مجلس الدولة المصتتري، حي  نصتتت هذه الفقرة على 

، كذلك ما تنص  (4)تجيب عن  الستتتلطات المختصتتتة امثااة رفضتتت "أْن يوًما على تقديم التظلم دون 

مضتتتتتتتتي  ال ين  أنَّ من  -ومن بينها قطر ومصتتتتتتتتر –وانين الخدمة المدنية في غالبية الدول علي  ق

 
 .89د. رأفت فودخ. عناصر وجود القرار اإلداري دراسة مقارنة. دار النهضة العربية    )1(
 .74   2009اإلل اء في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. جسور للنشر والتوزيع د. عمار بوضيف. دعوى  )2(
 . 68   2006د. محمود سامي جمال الدين. القضاء اإلداري. منشأة المعارف ااإلسكندرية  )3(
 . 955،  2014مجلة المحاماة، نقااة المحامين المصرية، ملحق التشريعات، موسوعة التشريعات المصرية،   )4(
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تبت الستتتتتتتتتتتتلطة المختصتتتتتتتتتتتتة فيها يعتبر امثااة قبول  أْن يوًما على تقديم الموهي الستتتتتتتتتتتتتقالت  دون 

 لالستقالة. 

يستتتتقي   أْن  )للموهي( من قانون الموارد البشتتترية القطري على 109حي  ذكرت المادة ) 

من وهيفت ، وتكون الستتتلطة المختصتتتة اقبول االستتتتقالة هي الستتتلطة المختصتتتة االتعيين، ويشتتتتر   

      .بها تاري  انتهاء الخدمة اتكون مكتوبة وخالية من أي قيد أو شتتتتتتتتتر  ومحددً أْن لقبول االستتتتتتتتتتقالة 

  ة احكم القتانون.ا من تتاري  تقتديمهتا، وإال اعتبرت مقبولت ويجتب قبول االستتتتتتتتتتتتتتتقتالتة خالل  ال ين يومتً 

ومع ذلك، يجوز خالل هذه المدة تأجي  قبول االستتتتتتتتتتتقالة ألستتتتتتتتتتباي تتعلق امصتتتتتتتتتتلحة العم  لمدة  

 (1) .( مما لة. 

م الستتتتتتتتتتتتتتلطة اإلدارية على إل اء قرار إداري مشتتتتتتتتتتتتتتروع من خالل قرار  دِ قْ تُ أْن ومن الممكن 

، كحالة إل اء قرار الندي ضتتتتتتمًنا اقرار النق  والستتتتتتابق اإلشتتتتتتارة  (2) تتخذهضتتتتتتمني يفهم من موقي 

 إليها.  

لقد استتقر قضتاء مجلس الدولة المصتري على جواز الطعن ااإلل اء في القرار الضتمني،  و 

( من قانون مجلس الدولة، والتي أقرت وجود 24المادة )  وذلك في ضتتتتتتتتتتتتتتوء النص الصتتتتتتتتتتتتتتريح في

القرارات اإلدارية الضتتتتتتتتتتتتتتمنيتة وأجازت الطعن فيهتا ااإلل تاء، وفي هذا تقول المحكمتة اإلدارية العليتا  

 المصرية:  

الخارج  في  ك  من يرغب في الحصول على ترخيص اإلحاق مصريين للعم  نَّ إ"وحي  

مشتتتتتفوًعا االمستتتتتتندات  العاملة بتقديم طلب لإلدارة العامة للهجرة واالستتتتتتخدام الخارجي بوزارة القوى 

 
 . 2016( لسنة 15، قانون الموارد البشرية رقم )2016/ 11/ 6، التاري  13الجريدة الرسمية، العدد (1)
 . 1002،  سابق، مرجع 1حمدي ياسين، موسوعة القرار اإلداري، ج المستشار  )2(



 

41 

 

اإصتتتدار الالئحة التنفيذية لتنظيم إلحاق   1982لستتتنة   100( من القرار رقم 2الموضتتتحة االمادة ) 

إخطار صتتتاحب   فوات شتتتهرين على تقديم الطلب دون فإنَّ ، وبالتالي في الخارج المصتتتريين للعم 

يتظلم من هذا القرار إلى الوزير المختص  أْن الشتتأن يعتبر قراًرا ضتتمنًيا االرفض، لصتتاحب الشتتأن 

ا ويترتتب على فوات هتذا الميعتاد دون تقتديم التظلم الحكم اعتدم قبول   خالل خمستتتتتتتتتتتتتتة عشتتتتتتتتتتتتتتر يومتً

 . (1)الدعوى"

اتاإلل تاء في القرارات  ولقتد تواترت أحكتام المحكمتة اإلداريتة العليتا على مبتدأ جواز الطعن 

وكذلك موقي محكمة  . (2) لهااإلدارية الضتتتتتتتتتتتتمنية وأكدت على هذا المعنى في أحكام ال حصتتتتتتتتتتتتر 

 .(3)القرار اإلداري قد يكون شفويًا أو مكتوبًا صريحاً  أو ضمنيًا إيجابيًا أو سلبيًا" التمييز القطرية "

دأي مجلس الدولة المصري على احترام  أما االنسبة لإلل اء الجزئي للقرار الضمني فقد

حال أدائ  لمهمت  الجليلة في حماية المشروعية ومراقبة أعمال  (4) السلطاتمبدأ الفص  بين 

السلطات اإلدارية، وحر  المجلس المذكور، في سياق احترام  لهذا المبدأ، على عدم إل اء 

القرارات اإلدارية المعيبة إال في األجزاء المعيبة في هذه القرارات، أو فيما يخص حقوق الطاعن 

 .غيرهمأو الطاعنين دون 

 
، موستوعة المستتشتار حمدي 21/13/1985ق. عليا، جلستة 31لستنة  124حكم المحكمة اإلدارية العليا في الطعن رقم   )1(

 .1011،  1ياسين، مرجع سابق، ج
 وما اعدها.  1012المستشار حمدي ياسين، المرجع السابق،   )2(
 .2016ديسمبر  20، بتاري  2016لسنة   253،273الطعنان رقم   -تميز مدني –حكم محكمة التمييز القطرية (  3)
د. حكمت نبي  المصتتتتتتتتتري، مبدأ الفصتتتتتتتتت  بين الستتتتتتتتتلطات وتأ يره على النظم الديمقراطية، منشتتتتتتتتتورات المركز الديمقراطي  )4(

 وما اعدها.  13،  2017، يناير 3العربي، العدد 
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كان   ي حالة اإلل اء الجزئي للقرار الضتتتمني يجب النظر إلى ذلك الجزء الذي ُحكم اإل ائ ، فإنْ فف

إل اء ذلك الجزاء من القرار الضتتتمني  فإنَّ هذا الجزء هو الذي ينطوي على إل اء القرار المشتتتروع، 

 يعني عودة القرار المشروع إلى الحياة على النحو الذي سبق إيضاح ، والعكس صحيح.  

 : حالة القرار المضاد  -2

القرار المضتتتتتتاد اأن  قرار جديد يخضتتتتتتع ألحكام مستتتتتتتقلة عن  . (1)يعرف جانب من الفق  المصتتتتتتري 

الحكام التي صتتتتتتتدر اموجبها القرار المل ي، امعني آخر هو قرار إداري جديد ومستتتتتتتتق  بؤدي إلى  

 ال اء القرار السليم وفقا للشرو  التي يحددها القانون. 

ال يرد إال من خالل عم  قانوني إيجابي يصتتتدر عن الستتتلطة  اأنَّ  والقرار المضتتتاد يتميز 

ال يتضتتمن التصتتريح  أنَّ  ، إال (2) آخراإلدارية، وغالًبا ما يكون هذا العم  القانوني هو قرار إداري 

اإل اء القرار المشتتروع الستتابق علي ، وإال كان هذا القرار المضتتاد امثااة إل اء صتتريح وليس إل اًء  

 ضمنًيا.  

ومن األمثلة الواضتحة للقرار المضتاد القرار الصتادر بتعيين وكي  جديد إلحدى الجامعات  

امعة يشتتتتتتتتتتتتت   تلك الوهيفة  بناًء على صتتتتتتتتتتتتتدور قانون جديد، وذلك على الرغم من وجود وكي  للج

من أمثلة القرار المضتتتتاد القرار الصتتتتادر اإنهاء خدمة موهي عقب صتتتتدور  فإنَّ . كذلك (3) االفع 

 قرار تعيين .  

 
اوي. النظرية العامة للقرارات اإلدارية دراستتتتتتتتتة حول تعريف القرار المضتتتتتتتتتاد أنظر على ستتتتتتتتتبي  المثال: د. ستتتتتتتتتليمان الطم )1(

. د. أحمتتتد حتتتافظ. القتتتانون اإلداري. الطبعتتتة األولي. دار الفكر 626   1984مقتتتارنتتتةز دار الفكر العربي القتتتاهرة 
 .122   1970، د.  روت بدوي. تدرج القرارات اإلدارية ومبدأ المشروعية. 49    1981العربي

 . 1092،  1ج موسوعة القرار اإلداري، مرجع سابق، المستشار حمدي ياسين،  )2(
 . 1095سابق،  المرجع الالمستشار حمدي ياسين،  )3(
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ينطوي هذا األخير على مح    ويكون إل اء القرار اإلداري المشتتتتتتتتتتروع من خالل قرار مضتتتتتتتتتتاد اأنْ 

  ارتب القرار المضتتتتتتتتاد آ ارً يُ  ارة معادلة أنْ يتناقض مع مح  القرار المشتتتتتتتتروع المراد إل ااه، وفي عب

يقوم القرار المضتتتتتتتتتاد إال أْن من شتتتتتتتتتأنها وقي آ ار القرار المراد إل ااه، أو يكون من غير الممكن 

 .  (1) إل ااهعلى أساس الرجوع عن القرار المشروع المراد 

  –والقرار المضتتتتتتاد اصتتتتتتوريت ، اإلل اء الضتتتتتتمني  -اإلل اء الضتتتتتتمنيأنَّ وغني عن البيان 

يتقيد بذات الشترو  التي يتقيد بهما اإلل اء الصتريح، وهي مراعاة الشتك  واالختصتا  واستتهداف  

 . (2) العامالصالح 

آثار إلغاء القرار اإلداري المشروع المطلب الرابع:   


عتديتدة، تنبع كلهتا من أ ر واحتد هو زوال القرار   يترتتب على إل تاء القرار اإلداري المشتتتتتتتتتتتتتتروع آ تار

 اإلداري المل ي من الوجود. وفيما يلي نستعرض أهم هذه ا  ار:  

 زوال القرار اإلداري الملغي  أوالً:

يترتتب على إل تاء القرار اإلداري إنهتاء وجود هتذا القرار، فعمليتة إل تاء القرار هي امثتااتة إعتدام لت .  

 يزول في  القرار اإلداري المل ي وينتفي وجوده؟  ولكن ما هو التاري  الذي 

لإلجتااتة على هتذا التستتتتتتتتتتتتتتتاال ينب ي التفرقتة بين القرارات الالئحيتة والقرارات الفرديتة، كمتا  

ينب ي التفرقة بين القرارات الفردية المنشئة لحقوق لألفراد في مواجهة اإلدارة، وتلك المنشئة لحقوق  

 في مواجهة األفراد.   اإلدارة

 

 
 . 781-780د. محمد فؤاد عبد الباسط، القرار اإلداري، مرجع سابق،   )1(
 سبق، شرو  إل اء القرار اإلداري المشروع.  أنظر ما )2(
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 بالنسبة للقرارات الالئحية:  - أ

كان القرار الالئحي قد  تزول القرارات الالئحية المل اة فور صدور األداة القانونية التي أل تها، فإنْ 

يكون هذا أْن ، أي (1) اكتملتتكون عملية إصدار القانون قد أْن امقتضى قانون، فيجب  يل أُ 

امقتضى قرار ُأل ي كان القرار الالئحي قد  وإنْ  القانون قد تم نشره في الجريدة الرسمية للدولة. 

الئحي معادل، فقد يتبادر إلى الذهن أن زوال القرار الالئحي المل ي سيحد  فور صدور القرار 

 الالئحي الجديد. 

 ةلنسبة للقرارات الفرديبا -ب

إذا كان القرار الفردي المل ي منشتتًئا لحقوق لإلدارة في مواجهة الفرد المخاطب االقرار، كقرار ربط 

هتذا القرار يزول فور فتإنَّ الضتتتتتتتتتتتتتتريبتة أو قرار إنهتاء عقتد اإليجتار اإلداري وإخالء العين المؤجرة، 

للفرد في  حقوقًا ا صتتتتتتتتتتدور القرار أو الالئحة التي قررت اإلل اء. أما إذا كان القرار الفردي منشتتتتتتتتتتئً 

هذا القرار ال يزول إال من تاري  إعالن فإنَّ مواجهة اإلدارة، أو منشتتًئا لحقوق متبادلة فيما بينهما، 

 (2) اإلل اءالفرد اصدور القرار أو الالئحة التي قررت 

الستتتتتلطات اإلدارية حين تقرر إل اء قرار إداري فإنما تقرر إل اءه إل اًء كلًيا،  أنَّ األصتتتتت  و 

أن إل اء   -احق –يزول القرار المل ي اجميع عناصتتتتتره وأجزائ . ولكن اعض الفق  يرى أْن امعنى 

تزول اعض عناصتتتتتتتتتتتتتر القرار المل ي وتبقى  أْن القرار اإلداري المشتتتتتتتتتتتتتروع قد يكون جزئًيا، امعنى 

كان ينطوي  إْن وذلك االطبع لو كان هذا القرار يقب  التجزئة، ويكون القرار كذلك  اعض عناصتره، 

 
القانون اعدة مراح  تبدأ امرحلة االقتراح،  م مرحلة المناقشتتتتتتتتتتتتتتة،  م مرحلة التصتتتتتتتتتتتتتتويت،  م مرحلة تمر عملية إصتتتتتتتتتتتتتتدار   )1(

اإلصدار،  م مرحلة النشر، وال يعتبر القانون نافًذا إال من تاري  نشره. انظر تفصياًل في هذا الصدد: د. خميس خضر، 
 وما اعدها.  160،  1985المدخ  للدراسات القانونية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

األصتتتت  في القرارات الفردية المنشتتتتئة لحقوق أو مراكز قانونية فردية أن  ال يجوز إل ااها وال ستتتتحبها،   أنَّ فنذكر هنا    دنعو  )2(
 ما سبق. انظر متى كانت مشروعة، إال في أحوال استثنائية، 



 

45 

 

على مضتتتتتمون مركب ويمكن فصتتتتت  اعض أجزائ  عن ااقي األجزاء. ومن أبرز األمثلة على ذلك 

القرار المشتتتتتروع الصتتتتتادر االترخيص لصتتتتتاحب الشتتتتتأن اافتتاح مقهى، وبإشتتتتت ال جزء من الطريق  

اعد ذلك إل اء هذا القرار فيما تضتتتتمن  من شتتتت   جزء من الطريق العام، مع  العام،  م ترى اإلدارة 

 .  (1) المقهىاإلاقاء على ما يتضمن  من الترخيص اإنشاء 

 إيقاف آثار القرار الملغي في المستقبل   ثانياً:

تتوقي كتتافتتة ا  تتار القتتانونيتتة التي  أْن انتهتتاء وجود القرار نتيجتتة إل تتائتت  يترتتتب عليتت ، بتتداهتتًة، نَّ إ

يستتتتتتتتتتتمر القرار في إحدا  آ اره القانونية اعد أْن ، إذ ال يتصتتتتتتتتتتور (2) المستتتتتتتتتتتقب يحد ها القرار في 

و التتتذي  زوالتتت . ويكون هتتتذا التوقي من التتتتاري  التتتذي يزول فيتتت  القرار المل ي، وذلتتتك على النح

 أوضحنا منذ قلي .  

وإيقاف ا  ار المستتتتتتتتتتتتتتتقبلية للقرار المل ي ال يحتاج إلى عم  قانوني يقرره، ب  وال يحتاج  

إل اء القرار المشتتتتتتتتتروع يعني اشتتتتتتتتتك   أنَّ حتى إلى النص علي  في القرار الصتتتتتتتتتادر ااإلل اء، ذلك 

 ك.  تلقائي توقي آ اره في المستقب ، ودون حاجة إلى النص الصريح على ذل

يحتج االقرار المل ي وال اآ اره منذ أْن ال يجوز لصتتتتتتتتتتتاحب الشتتتتتتتتتتتأن أنَّ  ويترتب على ذلك 

يحتج ا ، ال في مواجهة الستتتتتتتتتتتتتلطات اإلدارية، وال في مواجهة غيره  أْن لحظة إل ائ ، وال يجوز ل  

من األفراد، وكما يمتنع على صاحب الشأن االحتجاج االقرار المل ي، يمتنع على السلطة اإلدارية 

 تحتج ا  أيًضا فيما لو كان يرتب لها حقوًقا.  أْن 

 

 

 
 . 758د. محمد فؤاد عبد الباسط، القرار اإلداري، مرجع سابق   )1(

 . 188افق العامة، مرجع سابق،  وكذلك د. محمد عبد الحميد أبو زيد، منافع المر  
 . 520سابق،  المرجع الد. عبد ال ني اسيوني،  )2(
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 اإللغاء بقاء كافة اآلثار التي أحدثها القرار قبل ثالثاُ: 

هذا اإلل اء ال إنَّ صتتتتتتتتدد إل اء القرارات اإلدارية المشتتتتتتتتروعة امعرفة الستتتتتتتتلطة اإلدارية االقاعدة إنَّ 

يحد   مة أ ار االنستتتتتتتتبة للماضتتتتتتتتي، حي  تبقى جميع ا  ار التي أحد ها القرار المل ي في الفترة  

المراكز القانونية التي   الستتتتااقة على إل ائ ، فال يجوز احال للستتتتلطة اإلدارية المستتتتاس االحقوق أو

أنشتتتتتتتتأها القرار، كما ال يجوز لها المستتتتتتتتاس اأي أ ر أحد   القرار المل ي في الفترة الستتتتتتتتااقة على  

يحتج  أْن إل ائ ، كما ال يجوز ذلك لألفراد من ااي أولى. وترتيًبا على ذلك يجوز لصتتاحب الشتتأن 

واجهة الكافة، اما فيهم السلطة اإلدارية في م -في الفترة السااقة على إل ائ  –اآ ار القرار المل ي 

 مصدرة القرار ذاتها.  

والعلتتتة من هتتتذه القتتتاعتتتدة مرجعهتتتا إلى مبتتتدأ مهم من المبتتتادئ التي يقوم عليهتتتا القتتتانون  

وهي قتتتاعتتتدة عتتتدم رج يتتتة القرارات اإلداريتتتة.  -بتتت  ويقوم عليهتتتا النظتتتام القتتتانوني ككتتت  -اإلداري 

ها تنفذ االنستتتتتتتتتتتتبة للمستتتتتتتتتتتتتقب  فقط، فال تنستتتتتتتتتتتتحب آ ارها على  أنَّ فالقاعدة في نفاذ القرارات اإلدارية 

 ويستند مبدأ عدم رج ية القرارات اإلدارية إلى مبررات عديدة أهمها ما يلي:  ، (1) الماضي

 ةأ. مبدأ المشروعي

أحد دعائم الدولة القانونية في العصتتتتتتتتتتتتتر الحدي ، ومن أهم معاني هذا  ُيعد  مبدأ المشتتتتتتتتتتتتتروعية إنَّ 

للقانون امعناه   -وعلى رأستتتتتتتتتها الستتتتتتتتتلطة التنفيذية –المبدأ هو احترام جميع الستتتتتتتتتلطات في الدولة 

، واستناًدا لهذا المبدأ يتعين على السلطات اإلدارية احترام جميع القواعد القانونية اما فيها  (2)الواسع

تخالي قراراتها  أْن رية  ، وترتيًبا على ذلك ال يجوز للستتتتتتتلطة اإلدا(3)القرارات الصتتتتتتتادرة منها نفستتتتتتتها

 
 وما اعدها.  45، وكذلك د. ط يمة الجرف، المرجع السابق،  520د. عبد ال ني اسيوني، المرجع السابق،    )1(
في التشتتتتتتتتريعات العادية، أم في   يشتتتتتتتتم  المعنى الواستتتتتتتتع للقانون جميع القواعد القانونية، ستتتتتتتتواء وردت في الدستتتتتتتتتور، أم )2(

 ة، أم في اللوائح، أم في القرارات الفردية، أم في العرف اجميع أنواع . لي  وْ المعاهدات الدَّ 
 وما اعدها. 24د. محمد عبد الحميد أبو زيد، شرعية أعمال السلطة، مرجع سابق،   )3(
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هذا االلتزام يقوم على عاتق الستتتتتلطة اإلدارية حتى ولو أااح لها  أنَّ اإلدارية المشتتتتتروعة، وال شتتتتتك 

قررت إل اء أحد هذه  إْن ها القانون إل اء قراراتها المشتتتتتتتتتتتروعة لدواعي الصتتتتتتتتتتتالح العام، ومن  م فإنَّ 

المراد إل ااه من آ ار قانونية ستتتتتتتتتااقة نظًرا  أحد   القرار أْن القرارات فيجب عليها احترام ما ستتتتتتتتتبق 

 عم  قانوني مشروع.   -قب  إل ائ  –  كان ألنَّ 

  عدم جواز المساس بالحقوق الفرديةب. مبدأ 

الستلطات اإلدارية حين تلتزم  أنَّ هذا المبدأ من انعكاستات مبدأ المشتروعية ستالي الذكر، ذلك ُيعد  

ال تلتزم بهذه القواعد فحستتتتتتتتتتتتتتب، ب  تلتزم   -بداهة –ها القانونية، فإنَّ ااحترام، وعدم مخالفة، القواعد 

على ستتتتتتبي   -  إذا جاز لإلدارة. وعلي  فإنَّ (1) لألفراداما ينشتتتتتتأ عن هذه القواعد من حقوق مكتستتتتتتبة 

قراًرا إدارًيا مشتتتروًعا، وكان هذا القرار قد أنشتتتأ لصتتتاحب الشتتتأن حًقا أو مركًزا   يتل أْن  -االستتتتثناء

  نشتتتتتتتتتتتأ في  تصتتتتتتتتتتتادر هذا الحق أو تل ي هذا المركز القانوني ألنَّ أْن ال يجوز لإلدارة فإنَّ  ًيا، قانون

األصتتتتتتتت  مشتتتتتتتتروًعا ومطااًقا للقانون، وال مراء في أن الحقوق المكتستتتتتتتتبة أو المراكز القانونية التي  

نشتتأت مشتتروعة في ه  نظام قانوني معين ال يجوز المستتاس بهما اأ ر رجعي إال امقتضتتى نص  

 . (2) صراحةقانون يقرر هذه الرج ية 

   الزماني لالختصاص ج. احترام النطاق

القرار اإلداري، أيتًا كتان نوعت ، يصتتتتتتتتتتتتتتتدر من موهي عتام أيتًا كتان المستتتتتتتتتتتتتتتوى الوهيفي لهتذا  إنَّ 

ومن بينها إصتتتتتتتتدار القرارات   –يراعي في جميع أعمال  أْن الموهي يجب أنَّ الموهي. وال شتتتتتتتتك 

 

 15،  1976انون، دار النهضتتة العربية، القاهرة،  وكذلك د. ط يمة الجرف، مبدأ المشتتروعية وضتتوااط خضتتوع اإلدارة للق
 وما اعدها. 

وكذلك د. فؤاد العطار، .  48د. محمد عبد الحميد أبو زيد، شتتتتتتترعية أعمال الستتتتتتتلطة وتقويم مستتتتتتتارها، مرجع ستتتتتتتابق،   )1(
 وما اعدها.  46،   1963القضاء اإلداري، بدون ناشر، الطبعة األولى، 

 . 462-461د. محمد فؤاد عبد الباسط، القانون اإلداري، مرجع سابق،   )2(
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يقوم اتأي عمتت  ختارج نطتتاق  أْن قواعتد اختصتتتتتتتتتتتتتتتاصتتتتتتتتتتتتتتت  الوهيفي، فال يجوز للموهي  -اإلداريتة

الختصتتتتتتتا  الوهيفي للموهي العام ل  حدود مكانية، وهي المستتتتتتتاحة  اختصتتتتتتتاصتتتتتتت  الوهيفي. وا

وحتدود زمتانيتة، وهي الفترة   (1) نطتاقهتاالج رافيتة التي يحق للموهي ممتارستتتتتتتتتتتتتتة أعمتال وهيفتت  في 

 . (2) خاللهاالزمنية التي يجوز للموهي ممارسة أعمال وهيفت  

أْن ال يجوز لهذا األخير فإنَّ  وفيما يتعلق االنطاق الزماني الختصتتتتتتتتتتا  الموهي العام، 

  في هذه  ، ألنَّ (3) العامةيصتتتدر قراًرا إدارًيا في فترة زمانية ستتتااقة على المدة الزمنية لتولي  وهيفت  

 الحالة سيكون معتدًيا على اختصا  موهي سابق.  

القرار اإلداري اأ ر رجعي يمتد إلى الماضتتتتتتتتتتتي، ومن  م  إصتتتتتتتتتتتدار أنَّ ومما ال شتتتتتتتتتتتك في  

المستتتتتتتاس احقوق أنشتتتتتتتأها قرار ستتتتتتتابق مشتتتتتتتروع يمث  خرًقا للنطاق الزمني لالختصتتتتتتتا  الوهيفي  

ممارستتتتة االختصتتتتاصتتتتات الوهيفية ليستتتتت أمرًا أبديًا وإنما   ألنَّ ، للموهي العام مصتتتتدر هذا القرار

ر يقع ااطاًل متى انتهت صتتتتتتتتتتتلة الموهي االوهيفة  امدة اقاء الموهي في الوهيفة، فك  قرا ةمؤقت

 (4) القرار. التي تخول لشاغلها إصدار 

 موقف اآلثار القانونية الممتدة   ا:رابعً 

 

يقصتتتتتتد اا  ار القانونية الممتدة للقرار اإلداري ما ينشتتتتتتأ عن القرار اإلداري المشتتتتتتروع من آ ار في  

الحاضتتتتتتتتتتتر مع استتتتتتتتتتتتمرار هذه ا  ار في المستتتتتتتتتتتتقب ، فهناك الكثير من صتتتتتتتتتتتور القرارات اإلدارية 

ويستتتتتتتمر  تثبت لهم فور نفاذ القرارات   لألفراد حقوًقا أو مراكز قانونية ذاتيتُنشتتتتتت  المشتتتتتتروعة التي 

 
 . 287،  1، جموسوعة القرار اإلداري، مرجع سابقالمستشار حمدي ياسين،  )1(

 . 100وكذلك د. محمد عبد الحميد أبو زيد، منافع المرافق العامة، مرجع سابق،   
 . 101  ،سابقالمرجع الد. محمد عبد الحميد أبو زيد،  )2(
 وما اعدها.  152،  1975د. حسن محمد عواضة، السلطة الرئاسية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،  )3(
 .20د.عبدالعزيزعبدالمنعمخليفة،مرجعسابق،ص(4)
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لهم حق التمتع بهذه الحقوق أو االحتجاج بهذه المراكز في المستتتقب ، كالقرار الصتتادر االترخيص  

  –االبناء مثاًل، فمث  هذا القرار حين يصتتتتتدر مشتتتتتروًعا ومطااًقا للقانون، ويشتتتتتيد صتتتتتاحب الشتتتتتأن 

لك المباني وفًقا  ، ال شتتتك، ستتتيتملك تفإنَّ المباني أو المنشتتتآت المرخص بها،  -استتتتناًدا لهذا القرار

، ومن  م ستينشتأ ل  مركز قانوني في (1)للقواعد العامة في أستباي كستب الملكية في القانون المدني

هو مركز المالك االنستبة لهذه المنشتآت، وهو مركز   -اما فيهم الستلطات اإلدارية –مواجهة الكافة 

الترخيص آني الذكر، فماذا قانوني ستتتتليم بال شتتتتك، فإذا ما اقتضتتتتت المصتتتتلحة العامة إل اء قرار 

ستتتتتتتتتتتيكون موقي هذه المباني، وكذلك موقي المركز القانوني الذي نشتتتتتتتتتتتأ لصتتتتتتتتتتتاحب هذه المباني  

 كمالك؟  

كتانتت القتاعتدة العتامتة فيمتا يتعلق   ألنْ و أنتَّ   -إجتااتة على هتذه التستتتتتتتتتتتتتتااالت –ترى البتاحثتة 

مع اإلاقاء على   المل ي اآ ار إل اء القرارات اإلدارية المشتروعة هي وقي ا  ار المستتقبلية للقرار 

ما أنشأه القرار اإلداري   استثناًء من هذه القاعدة، فإنَّ أنَّ  جميع آ اره التي أحد ها في الماضي، إال 

ز قانونية ذاتية لهم ال تبقى في الماضي فحسب، ب  تظ   ابتة  المشروع من حقوق لألفراد أو مراك

، تلك  (2)لهم في المستتتتتتتتتتقب ، وذلك احتراًما لمشتتتتتتتتتروعية هذه الحقوق والمراكز في أصتتتتتتتتت  نشتتتتتتتتتأتها

 .  (3)المشروعية التي تعصمها من أي مساس في المستقب  ااعتبارها حقوًقا مكتسبة

 
د. عبد الرازق الستنهوري، الوستيط في شترح القانون المدني، تنقيح المستتشتار محمد مدحت المراغي، دار النهضتة العربية،  )1(

 وما اعدها.  233،  9، ج2004القاهرة، 
 وما اعدها.  161،  1984داري، بدون ناشر، د. محمد عبد الحميد أبو زيد، الطااع القضائي للقانون اإل )2(
 وما اعدها.  3   2018د. زياد خالد المفرجي، الحق المكتسب في القانون اإلداري، بدون ناشر،  )3(
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 للقرارات غير المشروعة اإللغاء اإلداري :  الثاني بحثالم

سوف نعرض في هذا المبح  لمفهوم عدم مشروعية القرارات اإلدارية،  م شرو  إل اء القرارات 

إل اء هذه القرارات وا  ار المترتبة عليها، وذلك من خالل  وطرق اإلدارية غير المشروعة، 

 المطالب التالية:

مفهوم عدم مشروعية القرار المطلب األول:   

ثتتتة تحتتتديتتتد مفهوم عتتتدم مشتتتتتتتتتتتتتتروعيتتتة القرار اإلداري من خالل تعريف القرار اإلداري  يمكن للبتتتاح

عتتدم فتتإنَّ كتت  قرار إداري معيتتب هو قرار غير مشتتتتتتتتتتتتتتروع، وفي عبتتارة معتتادلتتة أنَّ المعيتتب، ذلتتك 

 قرار معيب.  أنَّ  مشروعية القرار اإلداري تعني 

ريتت  مختتالفتتة للقتتانون امعنتتاه    قرار تعتويمكن للبتتاحثتتة تعريف القرار اإلداري المعيتتب اتتأنتتَّ 

. والفق  في عموم  يربط بين ستتتتتتتتتتتالمة القرار أو تعيب  وبين ستتتتتتتتتتتالم  أو تعيب أركان   (1) الواستتتتتتتتتتتع

الخمستتة، وهي الشتتك  واالختصتتا  والمح  والستتبب وال اية، احي  توزن مشتتروعية القرار اميزان  

أصاا  عوار في  إْن يكون غير مشروع  -عند غالبية الفق –هذه األركان الخمسة المذكورة، فالقرار 

األكثر  أنَّ . ومع عدم معارضتتتت  الباحثة لهذا التحلي ، إال أنني أرى (2) الذكران  ستتتتالف  أي من أرك

 
ن للقانون، أحدهما، القانون االمعنى الضتتتيق، وهو القانون الذي يصتتتدر عن الستتتلطة التشتتتري ية المختصتتتة في نياهناك مع )1(

القانون االمعنى الضتتتيق  ستتتواء كانت هذه الستتتلطة هي ستتتلطة تشتتتريع دستتتتوري أم ستتتلطة تشتتتريع عادي، ولذا فإنَّ الدولة،  
ة، واللوائح، والقرارات لي  وْ تنحصتتتتر مصتتتتادره في المصتتتتادر المكتوبة فقط، وهي الدستتتتتور والقوانين العادية، والمعاهدات الدَّ 

–قانونية أًيا كان مصتتدرها. ومصتتادر القانون االمعنى الواستتع تشتتم    الفردية، أما القانون االمعنى الواستتع فهو ك  قاعدة
في هذا انظر كال من العرف وأحكام القضتتتتاء والمبادئ القانونية العامة.    –فضتتتتاًل عن المصتتتتادر المكتوبة ستتتتالفة الذكر  

 وما اعدها.  62،  1992الصدد: د. عبد المنعم فرج الصدة، المدخ  إلى القانون، دار النهضة العربية، القاهرة، 
ومتا اعتدهتا، وكتذلتك د. محمتد فؤاد عبتد  98د. محمتد عبتد الحميتد أبو زيتد، منتافع المرافق العتامتة، مرجع ستتتتتتتتتتتتتتتابق،    )2(

وما اعدها. وكذلك المستتتشتتار حمدي ياستتين، موستتوعة القرار اإلداري، مرجع ستتابق،   401الباستتط، المرجع الستتابق،  
 وما اعدها.  11،  3ج
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صتتتتتتتتتتتتتتوااًتا هو تحتديتد مفهوم عتدم مشتتتتتتتتتتتتتتروعيتة القرار اإلداري امختالفتت  للقتانون، أيًتا كتان موقع هتذه  

 المخالفة من أركان القرار أو شرو  صحت .  

شتتتتتتتتتتتتتتروعيتة القرار اإلداري، وهو مختالفتة  وبتالرجوع إلى المفهوم التذي تتبنتاه البتاحثتة لعتدم م

القرار للقانون امعناه الواستع، يمكنا تصتور عدة حاالت لعدم مشتروعية القرار اإلداري نتناولها فيما  

 يلي:  

   : . مخالفة القرار للدستور1

تقفز المخالفة في القرار اإلداري إلى مستتتوى مخالفة القواعد الدستتتورية ذاتها،  أْن قد يبدو مستتتبعًدا 

قمتة الهرم القتانوني في التدولتة، بينمتا تقع القرارات   -كمتا ذكرنتا –القواعتد التدستتتتتتتتتتتتتتتوريتة هي أنَّ ذلتك 

ستتتتتور  يخالي القرار اإلداري قواعد الدإنَّ من المستتتتتبعد فإنَّ  اإلدارية في قاعدة هذا الهرم، ومن  م 

تبلق المخالفة في القرار اإلداري حد مخالفة قواعد أْن اشتتك  مباشتتر، ولكن مع ذلك فمن المقصتتور 

الدستتتتتور مباشتتتترة، ومن أبرز األمثلة على ذلك صتتتتدور القرار االمخالفة ألحد المبادئ التي يقررها  

 . الفر الدستور، كمبدأ المساواة أو مبدأ تكافؤ 

ا على ذلتتك  طوى القرار اإلداري على أي مختتالفتتة لنص من نصتتتتتتتتتتتتتتو   إذا انفتتإنتتَّ  وترتيبتتً

هذا القرار يكون غير مشتتروع، ب  يكون مث  هذا القرار في أشتتد فإنَّ الدستتتور أو مبدأ من مبادئ ، 

 حاالت عدم المشروعية.  
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  مخالفة القرار للتشريعات العادية. 2

التشتريعات العادية هي التشتريعات التي تصتدر عن الستلطة التشتري ية المختصتة في الدولة، ستواء  

صتتتتتتدرت هذه التشتتتتتتريعات في الظروف العادية أم في الظروف االستتتتتتتثنائية، وستتتتتتواء صتتتتتتدرت من 

 . (1) ذلكالمجلس النيابي أم من رئيس الدولة في األحوال التي يجوز ل  فيها 

يكون قراًرا غير مشتتتتتتتتتتتتروع،  فإنَّ  ي مخالًفا ألي تشتتتتتتتتتتتتريع عادي، فإذا صتتتتتتتتتتتتدر القرار اإلدار 

 وبصرف النظر عن موقع هذه المخالفة من أركان القرار أو شرو  صحت .  

  لقرار اإلداري للتشريعات الفرعية. مخالفة ا3

هي اللوائح، أو القرارات التنظيمية   (2) الفق التشتتتتتتتتتتتتتتريعات الفرعية أو الثانوية كما يستتتتتتتتتتتتتتميها اعض 

ها تصتتتتتتتدر في شتتتتتتتك  القرار اإلداري، ولكنها تنطوي  العامة، وقد أطلق عليها هذا االصتتتتتتتطالح ألنَّ 

على قواعد عامة مجردة شتتتتتتتأنها شتتتتتتتأن التشتتتتتتتريعات العادية. وإذا كانت مخالفة القرار للدستتتتتتتتور أو  

أنَّ التشتتتتتتتريعات العادية تمث  عدم مشتتتتتتتروعية واضتتتتتتتحة، وال تثير في تحديدها  مة صتتتتتتتعوبة، ذلك 

فإنَّ لقرارات اإلدارية اجميع أنواعها، ومن  م الدستتتتتتتتتتتور والتشتتتتتتتتتتريعات العادية في مرتبة أعلى من ا

مخالفة القرار ألي منهما تمث  عدم مشتتتتتتتتروعية واضتتتتتتتتحة، ودون مشتتتتتتتتكلة. ولكن ماذا عن مخالفة  

 القرار للتشريعات الفرعية، وهي اللوائح والقرارات التنظيمية؟  

قعتتتت  أمر المشتتتتتتتتتتتتتتروعيتتتة هنتتتا يتوقي على نوع القرار المختتتالي، ونوع القرار التتتذي و إنَّ 

ال يمكن فإنَّ  إذا صتتتتتتتتتدر قرار الئحي منطوًيا على مخالفة لقرار الئحي ستتتتتتتتتابق علي ،  ، و مخالفت

القتتاعتتدة في نطتتاق تفستتتتتتتتتتتتتتير  أنَّ القول اتتأن القرار الالئحي الجتتديتتد هو قرار غير مشتتتتتتتتتتتتتتروع، ذلتتك 

 
 وما اعدها.  9،  2018مصادر القانون، المجلة المصرية للدراسات القانونية واالقتصادية، القاهرة، مجد خضير،  د. )1(
د. محمد عبد الباقي، التشتتتريعات القانونية، دلي  صتتتياغة التشتتتريعات الثانوية، معهد الحقوق، جامعة بيروت، فلستتتطين،   )2(

 وما اعدها.  43،  2004
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عد  يُ األحد  صتتتتتدوًرا فإنَّ إذا تعارض تشتتتتتريعان متستتتتتاويان في الدرجة، أنَّ  النصتتتتتو  التشتتتتتري ية 

 . (1) صدوًراامثااة تعدي  لألقدم 

  –صتتتتتدور القرار الالئحي اما يخالي مضتتتتتمون قرار الئحي ستتتتتابق فإنَّ وترتيًبا ع  ذلك، 

أْن تعدي  للقرار الالئحي الستتابق، كما يصتتح أنَّ  يقال عن  أْن يصتتح  -ولو كان هذا األخير معيًبا

الوصتتي الدقيق لهذا الوضتتع يتوقي على ستتالمة القرار   نا القول هنا اأنَّ ن  إل اء ل . ويمكيقال اأن  

القرار الالئحي الالحق  فإنَّ إذا كان القرار الالئحي الستتتتتتتتتتتابق ستتتتتتتتتتتليًما، أنَّ  الالئحي األقدم، امعنى 

القرار الالئحي  فإنَّ ا إذا كان القرار الالئحي الستتتتتتتتتتتتتابق معيًبا، تعدياًل ل ، أمَّ ُيعد  علي  والمخالي ل  

إل اًء ل  وليس مجرد تعدي . وفي ك  األحوال ال يمكن القول اعدم ُيعد  المخالي ل  الالحق علي  و 

مشتتتتتتروعية قرار الئحي لمجرد مخالفت  لقرار الئحي ستتتتتتابق علي ، اللهم إال إذا كان القرار الالئحي  

من غير مختص مثاًل، أو صتتتتتتدوره في غير الشتتتتتتك  أو   هالجديد مصتتتتتتاي اعيوي أخرى، كصتتتتتتدور 

   ت التي تطلبها القانون. ا ير اإلجراءا

إذا كانت مجرد مختالفتة قرار الئحي الحق لقرار الئحي ستتتتتتتتتتتتتتابق عليت  ال تجعت  القرار   اأمتَّ 

مجرد أنَّ األمر مختلي االنستتتتبة للقرارات اإلدارية الفردية، ذلك فإنَّ الالئحي الجديد غير مشتتتتروع، 

هذا القرار الفردي اعدم المشتروعية،   يمخالفة القرار اإلداري الفردي لقرار الئحي ستابق علي  تصت 

من القرار   -(2) المشتتروعيةعلى ستتلم التدرج الهرمي لقواعد –القرار الفردي أق  في المرتبة أنَّ ذلك 

   ض بينهما يجع  القرار الفردي غير مشروع. أي تعارُ فإنَّ الالئحي، ومن  م 

 
النصتو  القانونية في ضتوء التشتريع والقضتاء الستوداني، مجلة جي  األاحا  القانونية  د. محمد المدني صتالح، تفستير   )1(

 وما اعدها.  11،  2018، نوفمبر 217المعمقة، مركز جي  البح  العلمي، الجزائر، العدد 
القانون واألعمال د. غالي حياة، التدرج الهرمي لمصتتتتتتتتتادر المشتتتتتتتتتروعية المجستتتتتتتتتد لدولة القانون، اح  منشتتتتتتتتتور امجلة   )2(

 وما اعدها.  14،  2015الدولية، جامعة الحسن األول، المملكة الم ربية، العدد األول، ديسمبر 
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   فردي لقرار إداري فردي سابق عليهاإلداري ال . مخالفة القرار4

يختلي في تفسيره عن التعارض بين القرارات الالئحية،  أْن ض بين القرارات الفردية يجب التعارُ إنَّ 

هذه األخيرة ال تقرر حقوًقا شتتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتتية أو مراكز قانونية ذاتية ألحد، وإنما تنطوي على  أنَّ ذلك 

ض بينهمتا، يمكن استتتتتتتتتتتتتتهولة تطبيق قاعدة التشتتتتتتتتتتتتتتريع  عنتد التعتارُ فإنَّ  قواعد عامة مجردة، ومن  م 

األمر يختلي، ذلك فإنَّ ا االنستتتتتبة إلى القرارات الفردية، . أمَّ (1)  األقدمتعدياًل للتشتتتتتريع ُيعد  األحد  

القرار الفردي قد يقرر لصتتتتتتتاحب الشتتتتتتتأن حًقا شتتتتتتتخصتتتتتتتًيا أو مركًزا قانونًيا ذاتًيا، وفي مث  هذه  أنَّ 

خالي قراًرا فردًيا ستتتتتتتتتتتااًقا علي  متى كان هذا األخير  إْن القرار الفردي غير مشتتتتتتتتتتتروع ُيعد  األحوال 

 هذه المخالفة  مة سند قانوني.  مشروًعا، ولم يكن ل

 : شروط إلغاء القرارات غير المشروعةالمطلب الثاني 


،  (2)  المشتتتروعةشتتترو  إل اء القرارات اإلدارية غير المشتتتروعة هي ذاتها شتتترو  إل اء القرارات إنَّ 

ر  إل اء القرارات اإلدارية غير المشتتتروعة يتطلب شتتترًطا إضتتتافًيا في غاية األهمية هو شتتت أنَّ غير 

ونظًرا لألهمية البال ة لشتتتتتتتتر  الميعاد في نطاق إل اء  ، الميعاد، الستتتتتتتتيما االنستتتتتتتتبة للقرارات الفردية

 نا سنتكلم عن  اشيء من التفصي  فيما يلي:  وسحب القرارات اإلدارية، فإنَّ 

 أصل شرط الميعاد:  -1

شتتتتتر  الميعاد لم يوضتتتتتع في األستتتتتاس لتقييد ستتتتتحب أو إل اء القرار اإلداري امعرفة الستتتتتلطات  إنَّ 

حدد المشتتتترع الفرنستتتتي ميعاد   وقداإلدارية، وإنما وضتتتتع هذا الشتتتتر  لتقييد الطعن القضتتتتائي فيها. 

الطعن ااإلل اء في القرار اإلداري اشتتتتتتتتتتهرين من تاري  نشتتتتتتتتتتر القرار في الجريدة الرستتتتتتتتتتمية أو في  

 . ا ات التي تعتمدها المصالح الحكومية أو إعالن صاحب الشأن النشر 

 
  وما اعدها.  11المرجع السابق،   د. محمد المدني،   )1(
 بح  األول من الفص  األول.ما سبق في المانظر  )2(
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ستتتلطة اإلدارة في إل اء قراراتها المعيبة تتقيد امدة  أنَّ حي  استتتتقر القضتتتاء الفرنستتتي على 

تكتستتتتتتتتب القرارات الحصتتتتتتتتانة، وذلك اقصتتتتتتتتد تأمين استتتتتتتتتقرار   اانقضتتتتتتتتائهاالطعن القضتتتتتتتتائي والتي 

المعامالت اإلدارية ولن يأتي هذا االستتتقرار إال من خالل وضتتع قيد زمني على الستتلطة في إل اء  

 (1) المعيب. قرارها 

ولقد أخذ المشتتترع المصتتتري ذات الحكم الستتتابق عن المشتتترع الفرنستتتي حي  نصتتتت المادة  

 :  أنَّ على  1972لسنة  47( فقره أولى من قانون مجلس الدولة المصري الصادر االقانون رقم  24) 

"ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق اطلبات اإلل اء ستتتتتتون يوًما من تاري  نشتتتتتر  

لمطعون في  في الجريدة الرستتتمية، أو في النشتتترات التي تصتتتدرها المصتتتالح العامة  القرار اإلداري ا

 . (2)أو إعالن صاحب الشأن ا "

اشأن  2007( لسنة 7النص في قانون رقم ) مث  هذا  أوردفإنَّ  ع القطري أما عن المشر ِ 

رفع دعوى اإلل اء ستون  )ميعاد( من  على 6نصت المادة )  حي الفص  في المنازعات اإلدارية 

ا من تاري  نشر القرار اإلداري المطعون في  في الجريدة الرسمية، أو في النشرات التي يومً 

، وقد اا يقينيً  بوت علم  ا  علمً  تصدرها الجهات اإلدارية، أو إعالن صاحب الشأن ا ، أو

ع القطري هنا عندما حدد المدة استين يوم على خالف الفرنسي والذي حددها أصاي المشر ِ 

، اشهرين فالشهور تختلي في عدد أيامها من شهر إلى آخر فاحتساي المدة اعدد األيام أدق

يبت في التظلم خالل ستين أْن وينقطع سريان هذا الميعاد االتظلم إلى الجهة اإلدارية، ويجب 

ا ويعتبر فوات ستين يومً ، يكون مسبباً أْن ا من تاري  تقديم ، وإذا صدر القرار االرفض وجب يومً 

 
 .  78سابق،   المرجع  البوحديد و خديج  سعيدي،   عقيل  (1
  .955مجلة المحاماة المصرية، ملحق التشريعات، مرجع سابق،   )2(
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تجيب عن  السلطات المختصة، امثااة رفض ، ويحسب ميعاد رفع أْن على تقديم التظلم دون 

 (1). ( الدعوى من تاري  الرفض الصريح أو الضمني احسب األحوال

والعلة من اشتترا  هذا الميعاد القصتير االنستبة للطعن ااإلل اء في القرارات اإلدارية تتمث   

في حمتايتة هتذه القرارات من مهتاجمتة األفراد لهتا من خالل الطعن عليهتا أمتام القضتتتتتتتتتتتتتتتاء اعتد فترة  

طويلة من صتتتدورها، وذلك اغية تحقيق مصتتتلحة اال ة األهمية، هي استتتتقرار األوضتتتاع القانونية،  

 .  (2) القانونيةاستقرار المراكز و 

 اإللغاء اإلداري للقرار وبدايته . مدة ميعاد2

مدة الميعاد الذي يجوز لإلدارة خالل  إل اء القرار اإلداري  فإنَّ االنستتتتتتتتبة للنظام القانوني الفرنستتتتتتتتي 

غير   ، فهي ستتتون يوًما والقطري  المصتتري  ينالقانوني ين. أما االنستتبة للنظام(3)  شتتهرينالمعيب هي 

الستتتتتلطة اإلدارية تستتتتتتطيع إل اء قراراتها وقتما تشتتتتتاء وكيفما تشتتتتتاء، ب   أنَّ ذلك ال يعني مطلًقا أنَّ 

الباحثة تنادي اضتتتتتتتترورة  فإنَّ هي يحكمها دائًما قواعد القانون واعتبارات الصتتتتتتتتالح العام، ومع ذلك 

 . (4) ريةالنص القانوني على ميعاد سحب أو إل اء القرارات اإلدا

 
( لسنة  7الديداموني مصطفى أحمد، الفص  في المنازعات اإلدارية في دولة قطر تعليق على أحكام القانون رقم ) (1)

لقانونية والقضائية، وزارة العدل، دولة قطر، العدد الثاني، السنة  اشأن الفص  في المنازعات اإلدارية، المجلة ا 2007
 . 400،  2009الثالثة، 

هي أهم األدوات التي تستتتتتخدمها الستتتتلطات اإلدارية   -كما ذكرنا في المبح  التمهيدي لهذه الدراستتتتة –فالقرارات اإلدارية   )2(
يتوفر لهذه القرارات أكبر قدر ممكن من الثبات واالستتقرار لما يترتب عليها من آ ار  في أداء وهيفتها، ومن  م فالبد أنْ 

 يسارع إلى ذلك فور صدورها دون تراخي.   اال ة األهمية لألفراد وللمجتمع، وهذا ما يوجب على من يريد الطعن فيها أنْ 
 . 199،  1984ية، د. سامي جمال الدين، المنازعات اإلدارية، منشأة المعارف، اإلسكندر  )3(
إلى وجود قانون إداري االمعنى الواستتتتتتتتتع وقانون إداري االمعنى الضتتتتتتتتتيق، فاألول يقصتتتتتتتتتد ا    -احق–يذهب اعض الفق    )4(

مجموعة القواعد القانونية التي تنظم عم  الستتتتتتتتتتتتتتلطات اإلدارية اصتتتتتتتتتتتتتتفة عامة كقوانين الوهيفة العامة والقوانين المنظمة 
نظمتتتة لمرافق التتتدولتتتة، وهتتتذا القتتتانون يوجتتتد في جميع التتتدول المتمتتتدينتتتة في العتتتالم، إذ من لألموال العتتتامتتتة والقوانين الم

تخلو دولتتة متمتتدينتتة من مرافق عتتامتتة وموهفين عموميين وأموال عتتامتتة...ال ، أمتتا الثتتاني وهو القتتانون  المستتتتتتتتتتتتتتتحيتت  أنْ 
ظائر في القوانين األخرى، والتي تحكم اإلداري االمعنى الضتتتتيق فيقصتتتتد ا  مجموعة القواعد المتميزة والتي ال يوجد لها ن

النشتتتتتا  اإلداري وتعطي لإلدارة ستتتتتلطات استتتتتتثنائية في مواجهة األفراد أو تحملها اأعباء استتتتتتثنائية لصتتتتتالحهم، كالقواعد 
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قطر و  والمتأم  لمدة الميعاد الذي يجوز خالل  إل اء القرار اإلداري غير المشتتتتتتتتتتتتتتروع في ك  من 

مصتر ستتون يوًما،  قطر و  هذا الميعاد مدت  في فرنستا شتهران، ومدت  في أنَّ مصتر وفرنستا يجد 

األفضت  من الناحية التنظيمية هو حستاي  أنَّ  -(1)مؤيدة ما ذهب إلي  اعض الفق  –وترى الباحثة 

حستاي الميعاد ااأليام أكثر يستًرا وعدالة من حستاا  االشتهور،  أنَّ الميعاد ااأليام ال االشتهور، ذلك 

فالشهرين قد يمثالن تسعة وخمسين يوًما، وقد يمثالن واحًدا وستين يوًما، وقد يمثالن ا نين وستين  

ر القرار المطعون في  أو إعالن  أو تاري  صتتتتتدوره، بينما  يوًما، وذلك احستتتتتب األحوال وتاري  نشتتتتت 

 الستون يوًما تظ   ابتة دائًما، األمر الذي يكون مع  من األفض  حساي هذا الميعاد ااأليام.  

ميعاد إل اء القرارات اإلدارية المعيبة مستتتتتمد أصتتتتاًل من ميعاد الطعن أنَّ على الرغم من و 

هذا الميعاد يستتتتتتق  في أنَّ ، إال (2)يبدأ من تاري  نشتتتتتر القرار أو إعالن القضتتتتتائي ااإلل اء، والذي 

الطعن القضتتتتتتتتائي ااإلل اء يبدأ  أنَّ العلة من أنَّ بدايت  عن ميعاد الطعن القضتتتتتتتتائي ااإلل اء، ذلك 

الطاعن ال أنَّ من تاري  نشتتتتتتتتتر القرار اإلداري المطعون في  أو إعالن صتتتتتتتتتاحب الشتتتتتتتتتأن ا ، هي 

االقرار إال اإحدى هذه الوستتتتتتتتائ ، بينما اإلدارة ال تحتاج إلى نشتتتتتتتتر وال إلى إعالن يستتتتتتتتتطيع العلم 

ميعتاد إل تاء القرار  فتإنَّ لتحيط امضتتتتتتتتتتتتتتمون القرار، لكونهتا هي التي أصتتتتتتتتتتتتتتدرتت ، وترتيبًتا على ذلتك 

  المعيب امعرفة السلطة اإلدارية يبدأ من تاري  صدور هذا القرار وليس من تاري  نشره أو إعالن .  

 

د المنظمة للعقود اإلدارية، والقرارات اإلدارية وغيرها. والقانون اإلداري االمعنى الضتتتتتتتتتتتيق ال يوجد إال في الدول التي يوج
 بها قضاء إداري مستق  كمصر وفرنسا. 

 وما اعدها.  45انظر في هذا الصدد تفصياًل: د.  روت بدوي، القانون اإلداري، مرجع سابق،  
 . 332سابق،  المرجع الد. ماجد راغب الحلو،   )1(
 وما اعدها.  851،  3، جموسوعة القرارات اإلدارية، مرجع سابقحمدي ياسين،  ر المستشا )2(
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ذا انقضتتتتتتتى ميعاد إل اء القرار اإلداري المعيب ولم تقم الستتتتتتتلطة اإلدارية المختصتتتتتتتة اإل ائ ، ولم إو 

القرار يتحصتتتتتن، فال يجوز لجهة اإلدارة إل اء  فإنَّ يكن ذو المصتتتتتلحة قد طعن في  أمام القضتتتتتاء، 

 هذا القرار.  

انوًنا اك  ما  ستتتتتتليم قأنَّ  ويقصتتتتتتد بتحصتتتتتتن القرار اإلداري المعيب معاملة هذا القرار على 

يترتتب على معنى الستتتتتتتتتتتتتتالمتة من آ تار قتانونيتة، فال يجوز لإلدارة إل تاء هتذا القرار أو ستتتتتتتتتتتتتتحبت  أو  

   . إصدار قرار مضاد ل  إال في الحدود التي يجوز لإلدارة فيها إل اء القرار السليم

 استثناء القرارات المنعدمة والقرارات الصادرة بناء على سلطة مقيدة من شرط الميعاد:   -3

. ولقد ذكرنا (1) اإلداري القرار المنعدم هو القرار المعيب اعيب جستتتتتيم وصتتتتتارخ يفقده صتتتتتفة القرار 

ذي  القرارات المنعدمة يجوز الطعن فيها في أي وقت، وذلك استتبب العيب الجستتيم الأنَّ فيما ستتبق 

القرارات المنعدمة يجوز الطعن فيها قضتتتتتتاًء أنَّ . وبالنظر إلى (2) ستتتتتتواءاعتراها فجعلها هي والعدم  

ا –فإنَّ  حتى اعد فوات المواعيد القانونية،  يجوز للستتتتتتتتتتلطة اإلدارية  -وعلى ستتتتتتتتتتبي  القياس أيضتتتتتتتتتتً

 سحب القرار المنعدم حتى اعد فوات المواعيد القانونية.  

القرارات الصتتتادرة بناء على ستتتلطة مقيدة هي تلك القرارات التي تلتزم الستتتلطة اإلدارية أما 

ر، كقرارات تنفيذ  يكون لديها مجال للتقدير في هذا اإلصتداأْن اإصتدارها تنفيًذا لنص قانوني، دون 

 .  (3) اإلدارةاألحكام القضائية الصادرة ضد جهة 

والقرارات اإلدارية الصتتتتتتتادرة بناًء على ستتتتتتتلطة مقيدة استتتتتتتتقر قضتتتتتتتاًء محاكم مجلس الدولة 

االقرارات   -صتتتتدد ميعاد إل ائها أو ستتتتحبها أو الطعن القضتتتتائي عليهاا –المصتتتتري على تستتتتويتها 

 
 . 483،  1986د. سليمان الطماوي، قضاء التعويض وطرق الطعن في األحكام، دار الفكر العربي، القاهرة،  )1(
 ( من هذه الرسالة.1حاشية رقم ) 15  راجع ما سبق.  )2(
  وما اعدها. 1048،  2مرجع سابق، ج موسوعة القرارات اإلدارية، المستشار حمدي ياسين، )3(
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ها في أي وقت، ودون ا قضتتتتتتتتتتتاء في أي وقت، كما يجوز إل االمنعدمة، حي  يجوز الطعن عليها 

 التقيد االمواعيد القانونية.  

ولقد حاول القضتتتتتتتتاء اإلداري تبرير إفالت القرارات الصتتتتتتتتادرة بناًء على ستتتتتتتتلطة مقيدة من 

 ا تيتين: المبررين  ، وقد استنتج الفق مواعيد اإلل اء والسحب والطعن القضائي

 صفة القرار اإلداري عن القرار المبني على سلطة مقيدة:   في المبرر األول: ن

في حقيقت  قراًرا إدارًيا،  ُيعد  القرار اإلداري المبني على ستتتتتتتتتتتلطة مقيدة ال أنَّ يقوم هذا التبرير على 

المركز القانون ينشتتتتتأ أو   مركًزا قانونًيا وال يعدل في مركز قانوني قائم، ب  إنَّ ُينشتتتتت    ال وذلك ألنَّ 

اموجب القاعدة القانونية األعلى التي صدر القرار بناء عليها دون ما أي مجال للتقدير لدى  يعدل 

الستتتتتلطة اإلدارية ليس لها  مة إرادة ذاتية تفصتتتتتح عنها، وإنما هي ال فإنَّ ، ومن  م (1) اإلدارةجهة 

 .  (2) القانونيتفع  أكثر من إقرار وتأكيد نشأة أو تعدي  المركز 

 : (3) التسويةالمبرر الثاني: اعتبار القرار المبني على سلطة مقيدة عنصر دعوى 

يكون عماًل أْن القرار اإلداري الصتتتتتتتادر بناًء على ستتتتتتتلطة مقيدة ال يعدو أنَّ يقوم هذا التبرير على 

صتاحب الشتأن يستتمد حق  من تلك القاعدة األعلى، فالقرار بذلك   تنفيذًيا لقاعدة قانونية أعلى، وأنَّ 

يتشتتاا  مع التستتويات المالية أو الزمنية، ويخرج بذلك عن معنى القرار اإلداري وهذا ما يجعل  حًرا  

 
ا د. حستتتتني دروي ،  737د. ستتتتليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات اإلدارية، مرجع ستتتتابق،    )1( وما اعدها. وأيضتتتتً

 وما اعدها.  420نهاية القرار اإلداري عن غير طريق القضاء، دار الفكر العربي، القاهرة، بدون تاري ،  
 . 1090،  2، جمرجع سابق موسوعة القرارات اإلدارية،المستشار حمدي ياسين،  )2(
دعاوى التستتوية هي منازعات تدور حول عمليات حستتابية مادية تتعلق اصتترف الرواتب أو غيرها من المستتتحقات المالية  )3(

الخاصتتتة االموهفين، أو تتعلق بتستتتوية الحاالت الوهيفية للموهفين كاألقدميات وما يشتتتاا  ذلك. انظر في هذا الصتتتدد: 
 1097،   ع سابقمرج ياسين موسوعة القرارت اإلدارية،المستشار حمدي 
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رتبا  االمواعيد القانونية، ستواء في ال اية امعرفة الستلطة اإلدارية، أو في الطعن علي  أمام  من اال

 . (1) القضاء

 واآلثار المترتبة عليها : طرق إلغاء القرارات اإلدارية غير المشروعةالمطلب الثالث
 

 أوالً: طرق إلغاء القرارات اإلدارية غير المشروعة

 

تختلي عن طرق إل تاء القرار اإلداري  أْن طرق إل تاء القرار اإلداري غير المشتتتتتتتتتتتتتتروع ال يمكن إنَّ 

عملية اإلل اء واحدة، وهي إعدام وجود القرار في المستتتتقب  ووقي جميع ا  ار  أنَّ المشتتتروع، ذلك 

ل اء  طرق إفإنَّ وترتيًبا على ذلك التي رتبها، ويكون ذلك االنستتتتتتبة للمستتتتتتتقب  فقط دون الماضتتتتتتي. 

القرارات اإلدارية غير المشتتتروعة ستتتتكون هي ذاتها طرق إل اء القرارات اإلدارية المشتتتروعة، وهي  

 عند الكالم عن إل اء القرارات  اإلل اء الصتتتتريح واإلل اء الضتتتتمني، والتي ستتتتبق معالجتها تفصتتتتياًل 

 . (2) حي  إلى ذلك منًعا للتكرارنا نُ المشروعة، ومن  م فإنَّ 

يفستتتتر على  أْن ال يمكن المشتتتتروع تقاعس اإلدارة عند تنفيذ القرار اإلداري أنَّ  –األصتتتت  و 

ينب ي التفرقتة بين القرار  فتإنتَّ  ا اتالنستتتتتتتتتتتتتتبتة للقرار اإلداري غير المشتتتتتتتتتتتتتتروع . أمتَّ القرارإل تاء لهتذا أنتَّ  

   . الباط  والقرار المنعدم

امثتااة إل تاء ل ، ب  تظت  اإلدارة  ُيعتد  ال  البتاط  امتنتاع أو تقتاعس اإلدارة عن تنفيتذ القرارو 

ا ولم يلقَ  –ملتزمتتة بتنفيتتذ هتتذا القرار  وإال كتتانتتت اإلدارة اتتامتنتتاعهتتا ذاك ختتارجتتة عن  -متتادام قتتائمتتً

إذا استمر تقاعس اإلدارة عن تنفيذ القرار الباط ، وفي نفس الوقت لم تل   إنَّ  . ب  (3) المشروعية

ر يتحصتتتتتن ويعام  معاملة القرار الستتتتتليم، ويمتنع على الستتتتتلطة  هذا القرافإنَّ صتتتتتراحة أو ضتتتتتمًنا، 

 
 وما اعدها.  752مرجع سابق،   النظرية العامة للقرارات اإلدارية، د. سليمان الطماوي،  )1(
 للفص  األول من هذه الرسالة. ولمن المبح  األثال  ما سبق ذكره في المطلب الانظر  )2(
 وما اعدها.  46ابق،  د. محمد عبد الحميد أبو زيد، شرعية أعمال السلطة وتقويم مسارها، مرجع س  )3(
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الستتلطة أنَّ شتتك  فالالمنعدم  أما القراراإلدارية إل ااه إال وفًقا لشتترو  إل اء القرار اإلداري الستتليم. 

فتإنَّ االمتنتاع عن تنفيتذ القرار المنعتدم. وترتيبتًا على ذلتك  -بت  يجتب عليهتا –اإلداريتة يجوز لهتا 

الاستتتتتتتت  ستتتتتتتتكوت من صتتتتتتتتاحب الشتتتتتتتتأن عن إْن امتناع الستتتتتتتتلطة اإلدارية عن تنفيذ القرار المنعدم، 

تقاعس اإلدارة عن تنفيذ القرار  أنَّ امثااة إل اًء ضتتمنًيا لهذا القرار. كما ُيعد  المطالبة بتنفيذ القرار، 

 لمنعدم مهما طالت مدت  ال يحول بينها وبين إل ائ  إل اًء صريًحا. ا

 : آثار إلغاء القرار اإلداري غير المشروعثانياً 

  

أنَّ ال تختلي آ تار إل تاء القرار غير المشتتتتتتتتتتتتتتروع عن آ تار إل تاء القرار المشتتتتتتتتتتتتتتروع، وذلتك اتاعتبتار 

  ووقي جميع آ اره في المستقب  فقط العملية القانونية واحدة، وهي عملية إعدام القرار في المستقب

ك  ما قي  اشتتتتتتأن آ ار إل اء القرار المشتتتتتتروع، يقال هنا اشتتتتتتأن آ ار  فإنَّ دون الماضتتتتتتي، ومن  م 

 إل اء القرار غير المشروع.  

أما اشتأن التعويض عن إل اء القرارات التنظيمية المعيبة اعيب عدم المشتروعية في خالل  

اإلدارة ال تستتأل عن األضتترار المترتبة على إل اء قرارتها وذلك النتفاء ركن ، مدد الطعن القضتتائي

 الخطأ الذي يبرر حق التعويض. 

إل ااها يترتب مسؤولية اإلدارة  فإنَّ ا القرارات التي تحصنت افوات مدد الطعن القضائي أمَّ 

 إذا نشأ في هلها حقوق أو مزايا ألصحاي الشأن. 

ال تعويض من جراء  أنتَّ  إل تاء القرارات المشتتتتتتتتتتتتتتروعتة هو أمتا فيمتا يتعلق اتالتعويض عن 

 (1)إل ائها أو تعديلها. 

 

 
 .82عقيلهبوحديدوخديجةسعيدي،المرجعالسابق،ص(1)
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   الثاني فصلال

 عن طريق السحب  القرارات اإلدارية نهاية

، نتكلم في األول عن مفهوم ستتحب القرار اإلداري باح إلى  ال ة م  فصتت نقستتم هذا ال

الثال  نتكلم في   مبح ا الالفردية، أمَّ وشتتروط ، ونتكلم في الثاني عن ستتحب القرارات  

 عن آ ار سحب القرار اإلداري. 

 مفهوم سحب القرار اإلداري وشروطه :   األولبحث الم

نتكلم في األول عن مفهوم ستحب القرار اإلداري، ونتكلم في الثاني   مطلبينإلى  بح نقستم هذا الم

 عن شرو  سحب القرار اإلداري.  

 مفهوم سحب القرار اإلداري : األول مطلبال

آ اره االنستتتبة للماضتتتي والمستتتتقب  ومن  م يصتتتبح القرار كأن لم  ةستتتحب القرار اإلداري إزال يقصتتتد

ستتتتحب القرار اإلداري،  م اتعريف لاإلحاطة امفهوم ستتتتحب القرار يقتضتتتتي التعرض  إنَّ ، و (1) يكن

 ، ونتناول ذلك فيما يلي:  بادئ التي تقوم عليها نظرية السحبالم

 أوالً: تعريف سحب القرار اإلداري

"تجريد القرار من قوت  اإللزامية، ليس فقط االنستتتتتتتبة  اإنَّ  ف اعض الفق  ستتتتتتتحب القرار اإلداري عرَّ 

 . (2)لماضي والمستقب  مًعا احي  يصبح القرار كأن لم يكن"ل  اره المستقبلية، وإنما االنسبة 

 . (3)السحب هو إل اء للقرار اأ ر رجعي"إنَّ  من الفق  اقول  " نٍ ف  فريق  اوعرَّ 

 
 .425دعبدالحفيظالشيميودمهندنوح،المرجعالسابق،ص(1
 . 484د. محمد فؤاد عبد الباسط، القانون اإلداري، مرجع سابق،   )2(
، وكذلك د. محمد فؤاد مهنا، القانون اإلداري 287الطماوي، الوجيز في القانون اإلداري، مرجع ستتتتتتتابق،  د. ستتتتتتتليمان   )3(

 . 1556،  1967العربي في ه  النظام االشتراكي، بدون ناشر،   
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  "رجوع اإلدارة، ستتتتواء مصتتتتدرة القرار أو الستتتتلطة الرئاستتتتية  من الفق  اأنَّ  ال  ف  فريق وعرَّ 

 . (1)لها، في قرار أصدرت  االمخالفة للقانون، ويكون ذلك اأ ر رجعي"

  يقصتتتتتتتتتتتتتتر حتاالت ستتتتتتتتتتتتتتحتب القرارات  عتاي عليت  اتأنتَّ يُ  -رغم دقتت  –وهتذا التعريف األخير 

مث  هذا القصتر ال يصتح، ذلك أنَّ االمخالفة للقانون، وال شتك  اإلدارية على القرارات التي صتدرت

يرد الستتحب على قرارات  أْن الستتحب ال يقتصتتر على القرارات غير المشتتروعة، ب  من الممكن أنَّ 

 . (2)مشرعة، كما سنرى الحًقا. 

ستتتتتتتتتحب القرار اإلداري هو إزالة ما  أنَّ ها تتفق على ويتضتتتتتتتتتح من هذه التعاريف جميًعا أنَّ 

اعض هذه التعريفات قد قصتتتتتر عن ذكر  أنَّ    القرار من آ ار في الماضتتتتتي والحاضتتتتتر. غير أحد

ينطوي عليها تعريف عملية الستتتتتحب كالستتتتتلطة المختصتتتتتة  أنَّ اعض العناصتتتتتر المهمة التي يجب 

 االقيام بهذه العملية، واألداة المستخدمة فيها، وكافة ا  ار التي تحد ها.  

  إزالتتة وجود القرار  ثتتة تعريف ستتتتتتتتتتتتتتحتتب القرار اإلداري اتتأنتتَّ ومن هتتذا المنطلق يمكن للبتتاح

اإلداري وإزالة كافة ا  ار التي ترتبت علي  في الماضتتتتتتتتتي والحاضتتتتتتتتتر ومنع ترتيب هذه ا  ار في  

المستتقب ، وذلك امعرفة الستلطة اإلدارية التي أصتدرت القرار أو الستلطات الرئاستية لها وبمقتضتى  

 اأداة قانونية أعلى كالئحة أو قانون.  قرار معادل للقرار المسحوي أو 

عملية سحب القرار اإلداري تتمث  في محو القرار المسحوي  أنَّ ويتضح من هذا التعريف 

من الوجود كليًة وإزالة جميع ا  ار التي أحد ها في الماضتتتتي والحاضتتتتر، فضتتتتاًل عن وقي ترتيب  

سحب القرار  أنَّ ص . ويتضح كذلك هذه ا  ار في المستقب ، كما لو كان القرار لم يصدر من األ

 
 . 278د. حسني دروي ، مرجع سابق،   )1(
 . 189د. محمد عبد الحميد أبو زيد، منافع المرافق العامة، مرجع سابق،   )2(
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تكون هي ذات الستتتتتتتلطة  أْن ا يتم امعرفة الستتتتتتتلطة المختصتتتتتتتة، وهذه الستتتتتتتلطة إمَّ أْن اإلداري يجب 

 . (1)اإلدارية التي أصدرت القرار المراد سحبة، أو السلطة اإلدارية التي ترأسها وفًقا ألحكام القانون 

أْن وفي النظام القضتتتتتتتتائي القطري وضتتتتتتتتح الجهة التي تصتتتتتتتتدر القرار والجهة التي ممكن 

تستتتتتتتتحب القرار "القرار اإلداري الصتتتتتتتتادر عن جهة إدارية ال من جهة قضتتتتتتتتائية ال يكون ل  حجية  

 . (2)تسحب " أْن األمر المقضي إذ يجوز للجهة اإلدارية التي أصدرت  أو جهة إدارية أعلى منها 

 بادئ التي تقوم عليها نظرية سحب القرار اإلداري ثانيًا: الم

 

وضتتتتتتتتع عدة مبادئ تحكم نظرية الستتتتتتتتحب، ونتناول هذه  أنَّ كان من جهود الفق  في هذا الصتتتتتتتتدد 

 المبادئ فيما يلي:  

  (3) القضائي . السحب وسيلة لتوقي الطعن 1

مث    قانوني لشخص ما، فإنَّ القرار اإلداري إذا صدر معيًبا، وكان ماًسا احق أو مركز أنَّ ال شك 

ذي الشتتتتتأن لن يستتتتتكت على  أنَّ هذا القرار ستتتتتيكون عرضتتتتتة للطعن في  أمام القضتتتتتاء، إذ الفرض 

طرح أمره  إْن مث  هذا القرار المعيب أنَّ المستتتاس احق من حقوق  امقتضتتتى قرار معيب، وال شتتتك 

في  من عيوي،     ستتتتتتتتيل ى احكم القضتتتتتتتتاء استتتتتتتتبب ماعلى القضتتتتتتتتاء من خالل دعوى اإلل اء، فإنَّ 

صتتدد مث  هذا القرار المعيب،  اتراجع نفستتها أْن وترتيًبا على ذلك يكون من األفضتت  لجهة اإلدارة 

وذلك استتتتتتتتتتحب هذا القرار وإعدام وجوده، أو على األق  تالفي ما يعتري  من عيوي، وينتقد اعض  

 
وما اعدها، وكذلك عبد الواحد بن صتت ير، الستتلطة الرئاستتية في إطار   122ستتابق،  المرجع  الد. عبد ال ني استتيوني،  )1(

 وما اعدها.  60النظام السياسي المركزي، مرجع سابق،  
   1972/ 10/ 4جلسة ، 1392تجاري، استئناف رقم  –ستئناف، مدني  حكم محكمة اال (2)  
استتتبب ما في  من   –إن هذا المبدأ يقوم على فكرة أستتتاستتتية مؤداها أن الستتتحب يرد على قرار إداري معيب، وأن هذا القرار   )3(

رة من صتتتتدور عرضتتتتة للطعن القضتتتتائي، وعرضتتتتة من  م لإلل اء، وأنَّ عملية ستتتتحب مث  هذا القرار تقي اإلدا  -عيوي
 أحكام قضائية ضدها، وما يستتبع  ذلك من التزامها بتعويض األضرار الناشئة عن قرارها المعيب. 
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يكون  إْن ال يمكن  الستتتتتتحبأنَّ الستتتتتتحب هو وستتتتتتيلة لتوقي الطعن القضتتتتتتائي، مؤكًدا أنَّ الفق  فكرة 

والكالم ال يزال لهذا  -القول بذلك مجرد وستتتتتتتتتتيلة للوقاية من الطعن في القرار أمام القضتتتتتتتتتتاء، ألنَّ 

الستتتتتتلطات اإلدارية ما أعطيت حق ستتتتتتحب  أنَّ يلقي في الروع أْن من شتتتتتتأن   -(1)الجانب من الفق 

ستتتلطة  حقيقة غير ذلك، ألنَّ الأنَّ القرارات اإلدارية إال استتتبب خضتتتوعها لرقااة القضتتتاء، في حين 

ستتحب القرارات اإلدارية مرجعها إلى الرقااة التي تمارستتها الستتلطات اإلدارية على نفستتها، وهو ما  

عرف االرقااة الذاتية؛ فبمقتضتى هذه الرقااة تصتحح اإلدارة أخطاءها، ستواء ُطلب منها ذلك أم لم يُ 

 ُيطلب.  

 زم بين السحب واإللغاء القضائي . عدم التال2

ال يشتر  لسحب  أنَّ  ، أولها السحب واإلل اء القضائي غير متالزمين. ويقصد بذلك عدة معانٍ إنَّ 

ك طعًنا قضتتائًيا قد أقيم من صتتاحب المصتتلحة اغية إل اء هذا القرار،  يكون هناأْن القرار اإلداري 

معيب ولو لم ُيطعن في   أنَّ  تبين لها إْن ستتتتتحب القرار  -ب  يجب عليها -اإلدارة يجوز لهاإنَّ ب  

اإلل اء القضتتتتتتتتتتائي يرتبط دائًما االميعاد القانوني  أنَّ ااإلل اء، والمعنى الثاني لعدم التالزم المذكور 

اإلل اء  أنَّ ، والمعنى الثال  لعدم التالزم المذكور (2)عن، بينما قد ال يرتبط السحب بهذا الميعادللط

القضتتتتائي يرتبط دائًما اعدم المشتتتتروعية، إذ ال يمكن الحكم اإل اء القرار اإلداري المطعون في  إال 

إذا كان هذا القرار غير مشتتتتروع، أما ستتتتحب القرار فال يقتصتتتتر على أحوال عدم مشتتتتروعية القرار  

 
، 1960د. عمر عمرو، ميعاد ستتتحب القرار اإلداري، مجلة إدارة قضتتتايا الحكومة، الستتتنة الرااعة، العدد الثاني، ديستتتمبر   )1(

 37 . 
وذلك في األحوال التي يجوز فيها ستتحب القرار اعد المواعيد، كحاالت ستتحب القرارات التنظيمية المعيبة، وحاالت ستتحب  )2(

 القرارات السليمة التي ال تتعلق بها حقوق فردية. انظر ما سيلي الحًقا في هذا الصدد. 
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أْن ي ترأستتتتتها المستتتتتحوي، ب  يجوز للستتتتتلطة اإلدارية التي أصتتتتتدرت القرار وللستتتتتلطات اإلدارية الت

   . (1)تسحب القرار لعدم مالءمت ، وذلك اصرف النظر عن مشروعيت 

 . السحب وسيلة لحترام مبدأ المشروعية وسيادة القانون:  3

تبادر إلى تصتتتتتتحيح أخطائها  أْن هذا المبدأ يتعلق االقرارات اإلدارية غير المشتتتتتتروعة، ويقصتتتتتتد ا  

القرار  أنَّ حتراًما للمشتتتتتتتروعية وستتتتتتتيادة القانون، ذلك القانونية والرجوع إلى جادة الصتتتتتتتواي، وذلك ا

يكون قد خرج على مبدأ المشتتتتتروعية، فعدم مشتتتتتروعية القرار تعني  فإنَّ  اإلداري إذا صتتتتتدر معيًبا، 

ستتتتتتتواء كان  -ستتتتتتتحب مث  هذا القرارأنَّ ، األمر الذي يعني (2)مخالي لحكم من أحكام القانون أنَّ  

يمث   -أج  إزالة عيوي القرار  م معاودة إصتداره خالًيا من العيويهذا الستحب نهائًيا، أو كان من 

احتراًما من اإلدارة لمبدأ المشتتتتروعية وستتتتيادة القانون، ويكشتتتتي عن حستتتتن نية اإلدارة وبعدها عن 

 . (3)إساءة استعمال السلطة

 . سحب القرار غير المشروع أمر ملزم لإلدارة:  4

إذا كان مبدأ المشتتتتتروعية يقصتتتتتد ا  خضتتتتتوع ستتتتتائر ستتتتتلطات الدولة ألحكام القانون، احي  تكون  

السلطات اإلدارية تلتزم فإنَّ ، (4)تتعداه أْن تصرفات هذه السلطات محددة اسياج قانوني ال تستطيع 

الستتتتلطات  فإنَّ ، ومن  م (5)مطااقة للقانون   -اما فيها القرارات اإلدارية –تجع  ك  تصتتتترفاتها  اأنْ 

 
عت اإلدارة إلى إصتتتتداره، كصتتتتدور القرار بتوقيع يقصتتتتد اعدم مالءمة القرار أال يتناستتتتب مح  القرار مع األستتتتباي التي دف )1(

وما   274جزاء إداري شتتتتتديد من أج  مخالفة إدارية استتتتتيطة. انظر تفصتتتتتيال: د. حستتتتتني دروي ، المرجع الستتتتتابق،  
 اعدها. 

. وكذلك د. محمد فؤاد عبد الباستتتتتتتتتتتط، مرجع 98د. محمد عبد الحميد أبو زيد، منافع المرافق العامة، مرجع ستتتتتتتتتتتابق،   )2(
 وما اعدها.  11،  3وما اعدها، وكذلك د. حمدي ياسين، موسوعة القرار اإلداري، مرجع سابق، ج 401ق،  ساب

 . 273. وكذلك د. حسني دروي ، المرجع السابق،  8د. عمر عمرو، المرجع السابق،   )3(
 . 15انظر د. محمد عبد الحميد أبو زيد، شرعية أعمال السلطة، مرجع سابق،   )4(
 وما اعدها.  17د. ط يمة الجرف، مبدأ المشروعية وضوااط خضوع اإلدارة للقانون، مرجع سابق،   )5(
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صتتتتتتتتتتتتتتدر منهتا قرار مختالي  اإلدارية تلتزم منتذ البتداية اأال تصتتتتتتتتتتتتتتدر أي قرار مختالي للقتانون، وإنْ 

لى  استتتتطاعت إإْن يتعين عليها تصتتتحيح مث  هذا الوضتتتع الخاط  فإنَّ   -عمًدا أو خطأ–للقانون 

ذلك ستتتتبيال، وترتيًبا على ذلك ت دو عملية ستتتتحب القرار اإلداري غير المشتتتتروع أمًرا ملزًما لإلدارة  

 وال خيار لها في ، وذلك احتراًما لمبدأ المشروعية آني الذكر.   

شروط سحب القرار اإلداري الثاني:  مطلبال  


هما  يكلأنَّ اإلداري وإل اءه كالهما يهدف إلى إنهاء وجود القرار، كما  ستتتحب القرارأنَّ االنظر إلى 

تتوحد شتتتتتترو  اإلل اء وشتتتتتترو    الْ أمن الطبيعي فإنَّ  عم  قانوني يصتتتتتتدر من الستتتتتتلطة اإلدارية، 

الستتتتتتتتتتتتتتحتتب ال يرد إال على القرارات اإلداريتتة غير  أنَّ ستتتتتتتتتتتتتتحتتب القرار اإلداري ولكن اتتالنظر إلى 

حب القرار اإلداري ستوف تتطابق مع شترو  إل اء القرارات اإلدارية غير  شترو  ست فإنَّ المشتروعة، 

 المشروعة. 

شتتترو  ستتتحب القرار اإلداري ستتتوف تتمث  في شتتتر  االختصتتتا ،  فإنَّ وترتيًبا على ذلك 

تعرضتتتتتنا االدراستتتتتة لهذه الشتتتتترو  جميًعا عند دراستتتتتتنا  أْن وشتتتتتر  الشتتتتتك ، وبالنظر إلى أننا ستتتتتبق 

دراستتتتنا لهذه الشتتترو   انية في  فإنَّ الستتتابق،  فصتتت للقرارات اإلدارية في اللشتتترو  اإلل اء اإلداري 

ستكون االقدر الالزم لبيان ما هو جديد اشأنها اخصو  السحب، وذلك رسالتنا هذا الموضع من 

 منًعا للتكرار.  
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 أوالً: شرط االختصاص 

 

. وفي نطاق  (1) االعم االصتتتتتتتتتتتتالحية القانونية للقيام  -في عموم  –يمكن تعريف االختصتتتتتتتتتتتتا  

 . (2) اإلداري االختصا  هو الصالحية  قانوًنا إلصدار القرار فإنَّ القرارات اإلدارية 

 ولالختصا  عناصر  ال ة هي:  

   . الختصاص الموضوعي 1

يختص القائم االعم  بنوعي  العم  الذي قام ا ، وفي نطاق القرارات اإلدارية يقصد  أْن ويقصد ا  

 ااالختصا  الموضوعي أمرين مًعا:  

 يكون مصدر القرار مختًصا اإصدار القرارات اإلدارية.  أْن : األول

ا اإصتتتدار القرارات في الموضتتتوع أو المستتتألة التي صتتتدر  أْن : الثاني  يكون مصتتتدر القرار مختصتتتً

ال يكون  -في نطاق القرارات اإلدارية التأديبية –، فعلى ستتتتتتتتتتبي  المثال (3) اشتتتتتتتتتتأنهاالقرار 

ا بداءة اإصتتتتتدار القرارات التأديبية،   ا اإصتتتتتداره إال إذا كان مختصتتتتتً مصتتتتتدر القرار مختصتتتتتً

 عقوبة التأديبية التي ينطوي عليها القرار الذي أصدره.  ومختًصا كذلك بتوقيع ال

 . الختصاص الشخصي 2

ا شتتتتتخصتتتتتًيا اإصتتتتتدار القرار وتظهر أهمية  أْن يقصتتتتتد ا   يكون من أصتتتتتدر القرار اإلداري مختصتتتتتً

االختصتتتا  الشتتتخصتتتي في أحوال انتقال االختصتتتا  من صتتتاحب  األصتتتي  إلى غيره، كما في  

 
د الباستتتتتتتتتتتط، وكذلك د. محمد فؤاد عب  ،291د. ستتتتتتتتتتتتليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات اإلدارية، مرجع ستتتتتتتتتتتتابق،   )1(

 .195،  1األعمال اإلدارية القانونية، مرجع سابق، ج
 . 282،  3المستشار حمدي ياسين، موسوعة القرار اإلداري، مرجع سابق، ج )2(
 وما اعدها.  478د. عبد ال ني اسيوني، المرجع السابق،   )3(
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، حي  ينحصتتر االختصتتا  اإصتتدار القرار في هذه األحوال (1) واإلنااةأحوال التفويض والحلول 

 صاحب االختصا  األصي .   في شخص من فوض أو ح  أو ناي عن

  . الختصاص الزماني والمكاني 3

يصتدر رج  اإلدارة القرار خالل الفترة  أْن يقصتد ااالختصتا  الزماني في نطاق القرارات اإلدارية 

يصدر الموهي القرار  أْن الزمنية التي خول  فيها القانون إصدار القرارات اإلدارية، ومن قبي  ذلك 

فة المنو  اشتتتتاغلها إصتتتتدار القرارات اإلدارية، أو خالل فترة تفويضتتتت  بذلك.  خالل فترة تقلده للوهي

يصتتدر قرار في    أما االختصتتا  المكاني فيقصتتد ا  الدائرة المكانية التي يصتتلح رج  اإلدارة ألنْ 

يصتتتتتتتتتتتتتتدر  أْن دائرتها. كما هو الحال االنستتتتتتتتتتتتتتبة لمحافظ منطقة أو أمير منطقة، حي  ال يجوز ل  

 . (2) أخرى قرارات تتعلق امنطقة 

يكون صادًرا من السلطة  أْن وفي ضوء القواعد السااقة يشتر  في القرار الصادر االسحب 

المختصتتتة، وذلك وفق قواعد االختصتتتا  الموضتتتوعي والشتتتخصتتتي والزماني والمكاني، حي  يلزم 

حب، وإال كان هذا  تتوافر عناصتتتتتتر االختصتتتتتتا  آنفة الذكر مجتمعة فيمن يصتتتتتتدر قرار الستتتتتت أْن 

 القرار ااطاًل.  

يكون القرار الصتادر االستحب صتادًرا  أْن  -في نظر الباحثة –ويرتبط اشتر  االختصتا  

ا (3) ستتحب من ستتلطة معادلة، أو أعلى، من تلك التي أصتتدرت القرار المراد  يكون قرار  أْن ، وأيضتتً

حب القرار التنظيمي أو  الستتتتتحب قد صتتتتتدر في مستتتتتتوى معادل للقرار المراد ستتتتتحب ، فال يجوز ستتتتت 

 الالئحي اقرار فردي.  

 
 دها. وما اع 295المستشار حمدي ياسين، موسوعة القرار اإلداري، مرجع سابق،   )1(
 .287حمدي ياسين، المرجع السابق،   ر المستشا )2(
 . 125د. عبد ال ني اسيوني، المرجع السابق،   )3(
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 ثانًيا: شرط الشكل 

ذلك المظهر الخارجي الذي يتجستتتتتتتتتتتده القرار   -ف  الفق كما عرَّ  –يقصتتتتتتتتتتتد اشتتتتتتتتتتتك  القرار اإلداري 

 . (1) اإلداريةاإلداري لإلفصاح عن إرادة الجهة 

يفر  في  القرار،  أْن القالب الذي يجب  -في نظر الباحثة –ويقصتتتد اشتتتك  القرار اإلداري 

 وكذا اإلجراءات السااقة أو المعاصرة لصدوره.  

القرار اإلداري ال يرتبط اأشتكال معينة، فالستلطة اإلدارية حين تصتدر قراراتها  أنَّ واألصت  

تتبع في إصتتتتتتتتتتتتتتتدارهتا إجراءات معينتة، وتلتك قتاعتدة يتفق  أْن ال تلتزم اتإفراغهتا في قتالتب معين، وال 

 . (2) والقضاءعليها الفق  

اإلدارية اإفرا  القرار في شك   ع السلطة ، واستثناًء من هذا األص ، إذ ألزم المشر ِ أنَّ غير 

تتبع في إصتتداره إجراءات معينة، صتتار هذا الشتتك  أو تلك اإلجراءات ملزًما   معين، أو ألزمها اأنْ 

 . (3) الفق للسلطة اإلدارية، ب  وصار ركًنا من أركان القرار عند جمهور 

  في ، ولكن إذا يفر أْن القرار الستتتاحب ال يرتبط اقالب معين يجب أنَّ األصتتت  فإنَّ وهكذا 

كان القرار المراد ستتتتحب  قد فرض القانون ل  شتتتتكاًل معيًنا يصتتتتدر في ، أو رستتتتم ل  إجراءات معينة  

يتقيد بهذا الشتتك  أو بتلك اإلجراءات، وذلك تطبيًقا  أْن القرار الستتاحب يجب فإنَّ يصتتدر اإتباعها، 

 . (4) األشكاللقاعدة توازي 

 
، وكذلك المستتشتار حمدي ياستين، موستوعة 181د. ستليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات اإلدارية، مرجع ستابق،   )1(

 .15،  3القرار اإلداري، مرجع سابق، ج
 .481محمد فؤاد عبد الباسط، القانون اإلداري، مرجع سابق،  . د )2(
الشك  واإلجراءات ليست ركًنا من أركان القرار، ب  هما من شرو  صحت ، وقد أوضحت ذلك في   ترى الباحثة أنَّ  )3(

،  1، جسابقموسوعة القرار اإلداري، مرجع حمدي ياسين، المستشار المبح  التمهيدي لهذه الدراسة، ويراجع أيًضا 
 1103  . 

 وما اعدها.   3سابق،  المرجع الد. زهير قدوره،  )4(
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 العام ثالثًا: شرط استهداف الصالح 

 

عرف في الفق   يكون هذا القرار مستتتهدًفا للصتتالح العام، أو ما يُ أْن يشتتتر  لستتالمة القرار الستتاحب 

 . (1) ال ايةبركن 

فإنَّ إال على القرارات اإلدارية المعيبة،  -كأصتتتتتت  عام –الستتتتتتحب ال يرد أنَّ وبالنظر إلى 

شتر  استتهداف الصتالح العام، أو ركن ال اية، في القرار الصتادر االستحب ستيكون ل  اعًدا يختلي  

اإلل تاء اإلداري كمتا يرد على القرارات  أنَّ عن ركن ال تايتة اتالنستتتتتتتتتتتتتتبتة لإلل تاء اإلداري للقرار، ذلتك 

ا، وترتيبًتا على ذلك، وكمتا ذكرنا عنت فإنَّ  المعيبتة  د الكالم عن يرد على القرارات الستتتتتتتتتتتتتتليمتة أيضتتتتتتتتتتتتتتً

اإلدارة تلتزم ببيان وج  الصتتتتالح العام الذي تبتغي   فإنَّ شتتتترو  إل اء القرارات اإلدارية المشتتتتروعة، 

من وراء إل اء القرار اإلداري المشتتتتتتتتتتتتتروع، وذلك التزام صتتتتتتتتتتتتتارم يقع على عاتقها، بينما في قرارات  

أنَّ الفرض أنَّ ، ذلك (2) ريةالستتتتتتتتحب تتمتع الستتتتتتتتلطة اإلدارية اقرينة الصتتتتتتتتحة الثابتة للقرارات اإلدا

يبت ي دائًما وج  الصتتتتتالح  أنَّ  يفترض في  فإنَّ  القرار الستتتتتاحب إذ يعدم وجود قرار غير مشتتتتتروع، 

 آ ار مخالفة القانون.   -اسحب  للقرار المعيب –عيد المشروعية إلى نصابها ويزي    يُ العام ألنَّ 

العام يكون االنستتبة للقرار الستتاحب أمًرا   شتتر  استتتهداف الصتتالحفإنَّ وترتيًبا على ما تقدم 

ا فالقرار الستتتتاحب إذ يستتتتتهدف القضتتتتاء على قرار إداري معيب وإزالة آ اره،  وال شتتتتك فإنَّ  مفترضتتتتً

يثبت إدعاءه، وهذا اإل بات غير ممكن أْن يستتتتتهدف الصتتتتالح العام، وعلى من يدعي خالف ذلك 

 وبراءت  من ك  عيب.   إال اإ بات سالمة القرار المراد سحب  -في نظري  –

 
   .422 ،  ، مرجع سابق النظرية العامة للقرارات اإلداريةالطماوي،   ند. سليما  )1(
القرار اإلداري صتحيح ومستتكم  ألركان  وشترو  صتحت  وعلى من   يقصتد اقرينة الصتحة في القرارات اإلدارية افتراض أنَّ  )2(

يثبت إدعاءه، فال تكلي اإلدارة اإ بات صتتتحة قراراتها. انظر تفصتتتياًل في هذا الصتتتدد: خالد ماهر   يدعي خالف ذلك أنْ 
األوستتط، صتتالح، أ ر قرينة صتتحة وستتالمة القرار اإلداري في إجراءات دعوى اإلل اء، رستتالة ماجستتتير، جامعة الشتترق  

 وما اعدها.  11،  2017عمان، األردن، 
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 رابعًا: شرط الميعاد 

لقد تعرضتتتنا االتفصتتتي  لشتتتر  الميعاد عند الكالم عن شتتتر  اإلل اء اإلداري للقرارات اإلدارية غير  

المشتتتروعة، حي  استتتتعرضتتتنا األصتتت  التاريخي لشتتتر  الميعاد في التشتتتريع الفرنستتتي وفي التشتتتريع  

، وذكرنا في هذا الموضتتتتتوع ما يتعلق بهذا (1)  الصتتتتتددع القطري في هذا المصتتتتتري، وموقي المشتتتتتر ِ 

الميعاد من حي  مدت  وبدايت  واالستتتتتتتتتتثناءات علي ، اما ي نينا عن معاودة ذكر ذلك اخصتتتتتتتتتو   

 سحب القرارات اإلدارية المعيبة، حي  يخضع السحب لشر  الميعاد اك  تفاصيل .  

 خامًسا: شرط عدم المشروعية 

يصتتتتتتدر القرار مخالًفا لقاعدة قانونية تعلوه درجة في بنيان الهرم أْن يقصتتتتتتد اعدم مشتتتتتتروعية القرار 

عرفناه عند دراستتتتتتتنا لإلل اء اإلداري  أْن كما ستتتتتتبق  –. والقرار اإلداري غير المشتتتتتتروع (2) القانوني

هو قرار إداري معيب، وفي عبارة معادلة، وكما يرى الفق  في عموم ،   -للقرارات غير المشتتتتتروعة

القرار غير المشتتتتتتتتتتتتروع، أو القرار المعيب هو ذلك القرار الذي أصتتتتتتتتتتتتاا  عوار في أحد أركان   فإنَّ 

ة. فأي عوار يصتتيب أحد هذه األركان الخمستتة، وهي الشتتك  واالختصتتا  والمح  والستتبب وال اي

. ولن نستتتتتتتتتتتتترستتتتتتتتتتتت  في الكالم عن مفهوم عدم (3) مشتتتتتتتتتتتتروعالخمستتتتتتتتتتتتة يجع  القرار معيًبا أو غير 

 
 وما اعدها.   56   من هذه الرسالة، فص  األول ال المطلب الثاني من المبح  الثاني في ما سبق فيانظر  )1(
القانون ذلك التدرج الموضتتتتوعي والشتتتتكلي لمختلي القواعد القانونية، ستتتتواء من حي  قوتها الموضتتتتوعية أم   التدرجيقصتتتتد ا  )2(

من حي  إجراءات إصتتتتتتتتتتدارها، وتأتي قواعد الدستتتتتتتتتتتور على قمة هذا الهرم،  م يلي  القوانين األستتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتية ،  م يلي ذلك 
ْولي ة عند النظم القانونية ْولي ة في مستتوى التشتريعات العادية،   التشتريعات العادية والمعاهدات الدَّ التي تجع  المعاهدات الدَّ

. وهذا التدرج ليس مجرد ترتيب نظري للقواعد القانونية، ي  هو فضاًل عن ذلك لك التشريعات الفرعية أو اللوائح م يلي ذ
الي القتتاعتتدة التي تعلوهتا. تتتدرج في القوة اإللزاميتتة بين هتتذه القواعتتد، احيتت  ال يجوز ألي قتتاعتتدة في هتتذا التتتدرج أْن تختت 

 37انظر في هذا الصتدد تفصتياًل د. محمد عبد الحميد أبو زيد، شترعية أعمال الستلطة وتقويم مستارها، مرجع ستابق،  
 وما اعدها.  62وما اعدها، وكذلك د. عبد المنعم فرج الصده، مرجع سابق،  

وما اعدها. وكذلك د. محمد   98استتتدامتها، مرجع ستتابق،   د. محمد عبد الحميد أبو زيد، منافع المرافع العامة وحتمية  )3(
 وما اعدها.  401فؤاد عبد الباسط، القانون اإلداري، مرجع سابق،  



 

73 

 

المشتروعية أكثر من ذلك في موضتعنا هذا اكتفاء اما ستردناه تفصتياًل عند دراستتنا لإلل اء اإلداري  

 للقرارات غير المشروعة.  

عية يسري على سحب القرارات الالئحية، احي  يشتر  لسحب  شر  عدم المشرو أنَّ  األص  و   

تكون غير مشتتتتتتتروعة، وهذا ما يتفق مع األستتتتتتتاس القانوني لفكرة ستتتتتتتحب القرارات  أْن هذه القرارات 

اإلدارية وفلستتتفتها، إذ ترتكز نظرية ستتتحب القرارات اإلدارية اصتتتفة أستتتاستتتية على فكرة حق اإلدارة  

يكون شتتر  أْن المنطق القانوني يقتضتتي فإنَّ ، ومن  م (1) ون للقانفي تصتتحيح األوضتتاع المخالفة 

 عدم المشروعية عاًما، االنسبة لك  قرار يراد سحب ، سواء كان فردًيا أم الئحًيا.  

من شتتتتتتتر  عدم المشتتتتتتتروعية   ومع  القضتتتتتتتاء اإلداري قد جرى على التخفي الفق أنَّ غير 

االنستبة للقرارات الالئحية، احي  يمكن للستلطة اإلدارية ستحب هذه القرارات، ستواء كانت مشتروعة 

 . (2) مشروعةأم غير 

شتتر  عدم المشتتروعية هو شتتر  أستتاستتي من شتترو  ستتحب القرارات الفردية،  أنَّ ال شتتك و 

رارات الفردية من أي مستتتتتتاس بها من وهو يمث  مع شتتتتتتر  الميعاد القانوني الجدار الذي يحمي الق

كأصت    –قب  الستلطات اإلدارية. وهذا الشتر  هو شتر  صتارم االنستبة للقرارات الفردية، فال يجوز 

ستتتحب القرارات الفردية إال إذا كانت غير مشتتتروعة. وستتتنتكلم االتفصتتتي  في المطلب التالي   -عام

 عن سحب القرارات الفردية.  

 
 وما اعدها.  284د. حسني دروي ، المرجع السابق،   )1(
 وما اعدها.  330د. حسني دروي ، المرجع السابق،   )2(
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 القرارات الفردية سحب    الثاني: بحثالم

مستتتتتتتتتتق  ألحكام ستتتتتتتتتحب القرارات الفردية ألهمية هذه المستتتتتتتتتألة من  بح لقد آ رت الباحثة إفراد م

القرارات الفرديتة غتالبًتا متا تتعلق احقوق  أنَّ النتاحيتة القتانونيتة والعمليتة، تلتك األهميتة التي ترجع إلى 

االنظر إلى األ ر   –ارات الفردية ستتتتتتتتحب القر أنَّ األفراد ومصتتتتتتتتالحهم ومراكزهم القانونية، وال شتتتتتتتتك 

 اَ يقضتتتتتتتي على هذه الحقوق والمراكز القانونية، وتلك مستتتتتتتألة جدأْن من شتتتتتتتأن   -الرجعي للستتتتتتتحب

خطيرة وترتبط ارتباًطا و يًقا االمشتروعية اإلدارية، وذلك على خالل القرارات التنظيمية، والتي رأينا  

جيز ستتحبها حتى ولو كانت ستتليمة ومضتتت  مصتتر وفرنستتا ي قطر و الفق  والقضتتاء في ك  منأنَّ 

هذه القرارات  أنَّ المواعيد القانونية إذا اقتضتتتت ذلك دواعي الصتتتالح العام، وذلك االنظر إلى  عليها

 حقوًقا أو مراكز قانونية فردية.  -اشك  مباشر –نش  ال تُ 

 

 شروط سحب القرار الفردي المطلب األول: 

 

اإلداري للقرار في  ال ة شتتترو  هي االختصتتتا  والشتتتك  واستتتتهداف يشتتتترك الستتتحب مع اإلل اء 

السابق اما ي ني عن معاودة الكالم  فص  الصالح العام، وقد تكلمنا عن هذه الشرو  الثال ة في ال

لى جانب هذه الشتتتترو  الثال ة يجب للستتتتحب شتتتترطين آخرين في غاية  إعنها في هذا الموضتتتتع. و 

ا في  األهمية هما شتر  عدم المشتروعية و  شتر  الميعاد. ولقد ستبق الكالم عن هذين الشترطين أيضتً

الستتابق، ولن نتكلم عن هذين الشتترطين في هذا الموضتتع إال في حدود ما يتعلق االستتحب   فصتت ال

 مما يخص هذين الشرطين: 
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  . شرط عدم المشروعية1

يكون القرار ستتتليًما  أْن القرار اإلداري الستتتليم ال يجوز ستتتحب ، ويستتتتوي في هذا الصتتتدد أنَّ القاعدة 

يكون القرار معيًبا من أْن يكون قد صتتتتتتتتدر ستتتتتتتتليًما خالًيا من العيوي، أو أْن من األصتتتتتتتت ، امعنى 

األص  لكن  تحول إلى قرار سليم "تحصن" افوات المواعيد القانونية على صدوره دون قيام السلطة  

 دارية اأي إجراء في سبي  إل ائ  أو سحب .  اإل

مبررات، هي    ال ويمكن تبرير القتاعتدة آنفتة التذكر امبررات عتديتدة، أهمهتا، في نظرنتا، 

 مبدأ المشروعية، وعدم رج ية القرارات اإلدارية، وفكرة األمن القانوني.  

تعرض لهما عند أما عن مبدأ المشتتروعية ومبدأ عدم رج ية القرارات اإلدارية، فقد ستتبق ال

الكالم عن مدى جواز إل اء القرارات اإلدارية المشتتتتتروعة، اما ي ني عن معاودة طرحهما  انية في  

عن فكرة األمن  -ااإليجاز الالزم –نتكلم أْن ، ويبقى لنا في نقطة البح  الما لة (1) الموضتتتتتتتعهذا 

 . السليمةالقانوني كمبرر لقاعدة عدم جواز سحب القرارات الفردية 

  فكرة األمن القانوني  - أ

هذه  إنَّ فكرة األمن القانوني هي فكرة اال ة األهمية االنستبة للمجتمعات الحديثة والمتمدينة، ب  إنَّ 

 الفكرة تمث  أحد األعمدة التي تقوم عليها الدول القانونية.  

اتها المهمة  لها انعكاست إنَّ وفكرة األمن القانوني ال تقتصتر على نطاق القانون فحستب، ب  

لي  وْ والدَّ في المجال االقتصادي والسياسي واالجتماعي 
 (2) . 

 
 الرسالة.  وما اعدها من هذه 82راجع ما سبق صفحة  )1(
د. عبد المجيد غميجة، مبدأ األمن القانوني وضتتتتتتتتتتترورة األمن القضتتتتتتتتتتتائي، اح  مقدم للمؤتمر الثال  عشتتتتتتتتتتتر للمجموعة   )2(

 . 1،  2008األفريقية لالتحاد العالمي للقضاة، الدار البيضاء، المملكة الم ربية، 
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ا لفكرة األمن القتانوني، فتذهتب البعض إلى  يضتتتتتتتتتتتتتتعأْن حتاول الفقت  وقتد  اقولت     تعريفت تعريفتًا جتامعتً

أدنى من  "يقصتتتتتتتتتتتتتتد افكرة األمن القتانوني وجود نوع من الثبتات النستتتتتتتتتتتتتتبي للعالقتات القتانونيتة، وحتد ٍ 

االستتتتتتتتتتقرار للمراكز القانونية ل رض إشتتتتتتتتتاعة األمن والطمأنينة بين أطراف العالقة القانونية ا ض  

تيب  النظر عما إذا كانت أشتتتتتخا  قانونية خاصتتتتتة أم عامة، احي  تستتتتتتطيع هذه األشتتتتتخا  تر 

تتعرض لمفاجآت أو أعمال  أْن أوضاعها وفًقا للقواعد القانونية القائمة وقت مباشرتها ألعمال دون 

لم تكن االحسبان، صادرة عن إحدى سلطات الدولة الثال ، ويكون من شأنها هدم ركن االستقرار  

 . (1)أو زعزعة روح الثقة واالطمئنان االدولة وقوانينها"

ستتتتتتحب القرار اإلداري اما يترتب علي  من آ ار خطيرة تتمث  في   إنَّ تؤكد الباحثة على  و

القضاء على القرار اإلداري ومحو جميع آ اره في الماضي والحاضر والمستقب  كما لو كان القرار  

  ةلم يصتتتتتتتتدر قط، هذا الستتتتتتتتحب اآ اره المذكورة يمث  إخالاًل جستتتتتتتتيًما امبدأ األمن القانوني وضتتتتتتتترب

للمخاطب ا ، أو منشتتًئا لمركز   حقوقاً  يصتتدر القرار الفردي مرتًباأْن ل ، فمن غير المقبول  ةموجع

قانوني أو معداًل لهذا المركز لصتتتتتتتتتاحب الشتتتتتتتتتأن، ويتعام  الفرد مع ال ير ويتقلب في أمور حيات   

هما،  يالروااط القانونية مع ال ير من أشتتتتتخا  عامة أو خاصتتتتتة أو كلُينشتتتتت  فيبرم التصتتتتترفات أو 

اعد هذا كل  بزوال القرار الصادر اشأن ، ومن  م   أفاجويكتسب الحقوق، ويتحم  اااللتزامات،  م يُ 

 زوال ما نشأ ل  بناء على هذا القرار من حق أو مركز قانوني.  

وترتيًبا على ذلك ت دو عملية ستتتتتتحب القرار اإلداري المشتتتتتتروع أو المتحصتتتتتتن امثااة هدم 

تكون هذه  أْن للثقة في قوانين الدولة وقراراتها، وزعزعة الستتتتتتتتتتتتتقرار المعامالت، األمر الذي يوجب 

  العملية امثااة األمر االستتتثنائي دائًما الذي ال يجوز اللجوء إلي  إال وفق ضتتوااط وشتترو  صتتارمة

 
عدم رج ية أ ر الحكم اعدم الدستتتورية، منشتتورات جامعة د. عامر زغير محيستتن، الموازنة بين فكرة األمن القانوني ومبدأ    )1(

 . 3،  2010ميسان، 
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يأتي على رأستتتها كون القرار المراد ستتتحب  غير مشتتتروع، وأن عملية الستتتحب تتم خالل فترة وجيزة  

من صتتتتتتتدور القرار. ولقد أدرك القضتتتتتتتاء اإلداري في ك  من مصتتتتتتتر وفرنستتتتتتتا فكرة األمن القانوني  

كان يطلق عليها مصتتتتتتتتتتتتتطلح استتتتتتتتتتتتتتقرار المراكز   وعرفها وطبقها في نطاق ستتتتتتتتتتتتتحب القرارات، وإنْ 

حي    فقد كرستتتتتتتتتت المحكمة اإلدارية العليا المصتتتتتتتتترية هذه الفكرة في العديد من أحكامهاالقانونية، 

لألفراد في   اشتخصتيً  ا"ال يجوز ستحب القرارات اإلدارية الفردية التي تولد خطأ أو مركزً قضتت اأن " 

لحة العامة التي تقضتتتي ااستتتتقرار تلك المراكز، فإذا كانت  صتتت أي وقت، وذلك استتتتجااة لدواعي الم

  ااحكم القانون وتصتتتتتتتتتتتتتحيحً  االقرارات غير مشتتتتتتتتتتتتتروعة تعين على جهة اإلدارة ستتتتتتتتتتتتتحبها التزامً  هذه

لألوضتتتتتتتتاع المخالفة، وذلك خالل الفترة المحددة للطعن على القرار بدعوى اإلل اء، فإن انقضتتتتتتتتت  

هذه الفترة اكتستتب القرار غير المشتتروع حصتتانة تعصتتم  من الستتحب أو اإلل اء ويصتتبح لصتتاحب  

  امخالفً  استتتتتتتتتتتب فيما تضتتتتتتتتتتتمن  القرار، وك  إخالل بهذا الحق اقرار الحق يعد أمرً الشتتتتتتتتتتتأن حق مكت

 . (1)للقانون يعيب القرار األخير ويبطل 

كما قضتتت المحكمة اأن "القرارات اإلدارية الستتليمة والتي ترتب مراكز قانونية ألصتتحاي    

"القاعدة   ، وكذلك قضتتتت المحكمة اأنَّ (2)الشتتتأن تتحصتتتن منذ صتتتدورها، فال يجوز لإلدارة ستتتحبها"

ي أي  القرارات اإلدارية التي تولد حًقا أو مركًزا شتخصتًيا لألفراد ال يجوز ستحبها ف المستتقرة هي أنَّ 

وقت متى صتتتتتتدرت ستتتتتتليمة وذلك استتتتتتتجااة لدواعي المصتتتتتتلحة العامة التي تقتضتتتتتتي استتتتتتتقرار تلك  

 . (3)األوامر"

 
 .  5/1/2008ق جلسة  48لسنة   3902حكم المحكمة اإلدارية العليا المصرية في الطعن رقم  )1(
، 362، قتاعتدة رقم  35ق، الموستتتتتتتتتتتتتتوعتة اإلداريتة الحتديثتة، ج35لستتتتتتتتتتتتتتنتة   1230حكم المحكمتة اإلداريتة العليتا، الطعن رقم    )2(

 1044 . 
، 2، مجموعة أحكام الستتنة الثال ين، ج23/3/1985ق جلستتة   28لستتنة   1586حكم المحكمة اإلدارية العليا، الطعن رقم    )3(

 842 . 



 

78 

 

 السحب لعدم المالءمة:  -ب

يقصتتتتتتتتتتد ااعتبارات المالئمة ذلك التناستتتتتتتتتتب بين مح  القرار اإلداري أو مضتتتتتتتتتتمون  أو األ ر الذي  

التناستتتتتتتتتتتتب بين مح  القرار أو   لكيحد  ، وبين األستتتتتتتتتتتتباي التي دعت اإلدارة إلى إصتتتتتتتتتتتتداره، وكذا

مضتتتتتتتمون  وبين الظروف والمالاستتتتتتتات المحيطة اإصتتتتتتتداره، احي  يكون القرار مناستتتتتتتًبا ألستتتتتتتباا   

 . (1) رهإصداولظروف 

ال أنَّ  ال تختلط امشتتتتتتروعيت ، امعنى  -امعناها آني الذكر –مالءمة القرار أنَّ واألصتتتتتت  

يكون مالئًما، فقد يكون القرار مشتتتروًعا االنظر إلى  أْن لمشتتتروعية القرار  -كأصتتت  عام –يشتتتتر  

 سالمة أركان  وتوافر شرو  صحت ، ومع ذلك ال يكون مالئًما.  

ال فإنَّ  المالئمة ليستتتتتتت عنصتتتتتتًرا من عناصتتتتتتر مشتتتتتتروعية القرار اإلداري أنَّ وبالنظر إلى 

ضتتتتتتتتتاء اإلداري ال القأنَّ الطعن في القرار اإلداري لكون  غير مالئم، كما  -كأصتتتتتتتتت  عام –يجوز 

 يبسط رقابت  على مدى مالءمة القرار اإلداري ألسباي وهروف إصداره.  

ولقد استقر القضاء اإلداري في ك  من مصر وفرنسا، يؤازره في ذلك جمهور الفق ، على  

نوعين من القرارات اإلداريتتتة تختلط فيهتتتا مالءمتتتة القرار اإلداري امشتتتتتتتتتتتتتتروعيتتتت ، وهمتتتا: القرارات  

ادرة في شتتتتتتتتتتتتتتأن الموهفين العموميين، والقرارات اإلدارية المقيدة للحقوق والحريات  التأديبية الصتتتتتتتتتتتتتت 

 . (2)العامة "قرارات الضبط اإلداري"

 
 وما اعدها.  10،  2018رار اإلداري، بدون ناشر، طبعة د. عاطي عبد هللا المكاوي، الق )1(
د. ن يم عطية، الضتتتتتتتبط اإلداري، محاضتتتتتتترات ألقيت على طالي الدراستتتتتتتات العليا، قستتتتتتتم العلوم اإلدارية، كلية الحقوق،   )2(

 وما اعدها.  73، بدون ناشر،  1999جامعة القاهرة، العام الجامعي 
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والقرارات التي تكون مالءمتها عنصًرا من عناصر مشروعيتها تنبسط عليها رقااة القضاء، ويجوز  

إْن وز للقاضتتتتتتتتي الحكم اإل ائها لذوي المصتتتتتتتتلحة الطعن فيها ااإلل اء استتتتتتتتتناًدا لعدم مالءمتها ويج

 . (1) مالءمتهاتحقق من عدم 

تستاال: ه  يجوز للستلطة اإلدارية ستحب القرارات الستليمة استتناًدا لعدم مالءمتها،   ويثور

وب بارة أدق: ه  يجوز للستتتتتتلطة اإلدارية ستتتتتتحب قرار إداري ستتتتتتليم لكون  قد غدا غير مالئم نظًرا  

القرار اإلداري قد يكون مشتتتتتتتروًعا أنَّ لت يير الظروف المالاستتتتتتتة إلصتتتتتتتداره؟ ومبع  هذا التستتتتتتتاال 

فتقد العتبارات المالءمة، أو صتتتتتتتتار غير مالئم لت ير الظروف المصتتتتتتتتاحبة أو المالاستتتتتتتتة ولكن  ي

إلصتتتداره، فه  يجوز لإلدارة ستتتحب  رغم كون  ال يزال قراًرا مشتتتروًعا؟ لقد تفرق الفق  والقضتتتاء في  

 صدد اإلجااة على هذا التساال إلى اتجاهين:  

   التجاه األول

، ويرفض ستتتحب القرار الفردي المشتتتروع  وفي قطر ا ومصتتتروهو االتجاه الراجح في ك  من فرنستتت 

ال يجوز   االتجاه، ألي ستتتبب، اما في ذلك اعتبارات المالءمة، فالقرار المشتتتروع، عند أنصتتتار هذا 

 . (2) المساس ا  ال وفًقا العتبارات المالءمة وال لت ير الظروف وال ألي سبب آخر

ا برأي غتالبيتة الفقت ، وهتذا متا   وهتذا االتجتاه هو متا يتبنتاه مجلس التدولتة المصتتتتتتتتتتتتتتري متدعومتً

:  أنَّ أكدت  المحكمة اإلدارية العليا المصترية في العديد من أحكامها، ومن قبي  ذلك ما قضتت من 

 
ية على ستتلطة اإلدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها، دار النهضتتة العربية، د. رشتتا محمد جعفر، الرقااة القضتتائ  )1(

وما اعدها. وكذلك آمال ي ي  تمام، التطورات القضائية في الرقااة على المالءمة بين قضاء   125،  2017القاهرة،  
، 2019، أكتوبر 2العدد    اإلل اء وقضتتتتتتاء التعويض، رستتتتتتالة ماجستتتتتتتير، منشتتتتتتورات مجلة االجتهاد القضتتتتتتائي، الجزائر،

 ، وما اعدها. 183 
، مشتتار إلي  لدى: د.حستتني دروي ، 21/3/1949ق جلستتة 2لستتنة   556حكم محكمة القضتتاء اإلداري في الدعوى رقم     )2(

 . 325المرجع السابق،  
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ين  "إذا ما خالفت جهة اإلدارة هذه القاعدة، وقامت استتتتحب القرار اإلداري الستتتتليم، ولو خالل الستتتتت

القرار الستتتتتتتتتتتتتاحب يكون قد جاء على خالف المبادئ القانونية المقررة  فإنَّ يوًما التالية لصتتتتتتتتتتتتتدوره، 

 . (1)مشوًبا االبطالن حقيقًيا ااإلل اء"

الفق  المصتتتتتتري ما استتتتتتتقر علي  قضتتتتتتاء المحكمة اإلدارية العليا، حي  يقرر   اعضويؤيد 

قراراتهتا اإلداريتة الستتتتتتتتتتتتتتليمتة مستتتتتتتتتتتتتتتختدمتة في ذلتك  ال يجوز لجهتة اإلدارة إعتادة النظر في أنتَّ  الفقت  

ستتتتتتلطتها مقصتتتتتتورة على ستتتتتتحب القرارات التي يعتريها   ستتتتتتلطتها التقديرية واعتبارات المالءمة، ألنَّ 

ستلطة اإلدارة حيال قراراتها المشتروعة ال أنَّ عيب عدم المشتروعية، ويؤستس الفق  رايت  تلك على 

عن التعرض   -بال خالف –ن القضتتتتتتتتاء ممنوع تختلي عن ستتتتتتتتلطة القضتتتتتتتتاء، فإذا كان ذلك، وكا

ا، ويمتنع عليها  فإنَّ لبح  مالءمة أو عدم مالءمة القرار اإلداري،  اإلدارة يمتنع عليها ذلك أيضتتتتتتتتتً

 .  (2)من  م سحب القرار المشروع استناًدا إلى سلطتها التقديرية

   التجاه الثاني

"لإلدارة الحق في ستتتتحب قراراتها   ويرى أنصتتتتاره اأنَّ ، (3) المصتتتتري وهذا االتجاه يؤيده قلة من الفق  

غير المالئمة اشتتتتر  أال يكون في ذلك الستتتتحب تعستتتتي وإستتتتاءة الستتتتتخدام ستتتتلطتها، ويمكن للفرد 

يطالب االتعويض عن الحقوق التي كسبها والتي  أْن الذي يضار من جراء السحب في هذه الحالة 

 
 . 1045،  35ق، الموسوعة اإلدارية الحديثة، ج35لسنة  1230حكم المحكمة اإلدارية العليا، الطعن رقم  )1(
 . 585،  1958د. سمير صادق، المبادئ العامة في القضاء اإلداري، مكتبة مصر،  )2(
حي  نادى ا  في رستتتتتالت  للدكتوراه والتي   -رحم  هللا –يتزعم هذا االتجاه في مصتتتتتر األستتتتتتاذ الدكتور/ محمد كام  ليل    )3(

 سنشير إليها تالًيا. 
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ارة وضتتتتتتتماًنا كافًيا لمواجهتها، ويمكن فوق ذلك أل يت استتتتتتتبب الستتتتتتتحب، وهذا يعتبر قيًدا على اإلد

 . (1)إذا شاا  عيب االنحراف االسلطة" الساحبالطعن في القرار 

اإلدارة يحق لها ستتحب  أنَّ في تبريره ل  إلى  (2) وقد استتتند اعض الفق  المؤيد لهذا االتجاه

ها أخطأت في تقدير مالءمة إصتداره، ويستتطرد هذا الفقي  اقول  "وال قرارها الستليم إذا اتضتح لها أنَّ 

، الشتتتك يكون لديها الستتتلطة رالقراغرااة في ذلك، فاإلدارة التي منحت ستتتلطة تقديرية في إصتتتدار 

 . (3)"التقديرية في سحب 

المشتتتتروعية على  من الخطورة امكان منح اإلدارة ستتتتلطة ستتتتحب قراراتها أنَّ  ترى الباحثة و 

ستند من اعتبارات المالءمة، وذلك لما قد تمثل  هذه الستلطة من خطورة اال ة على الحقوق الفردية  

هذه الستتتتتتتتتتتتلطة قد تفتح ااًاا واستتتتتتتتتتتتًعا  أنَّ  عن والمراكز القانونية واعتبارات األمن القانوني، فضتتتتتتتتتتتتاًل 

ت يرت  إْن رة يمكنها اإلداأنَّ للتعستتتتتتتتتي في استتتتتتتتتتعمال الستتتتتتتتتلطة واالنحراف بها. أضتتتتتتتتتي إلى ذلك 

تراعي في قراراتها المستتتتتتتتتقبلية الصتتتتتتتتادرة اشتتتتتتتتأن  أْن الظروف التي صتتتتتتتتدر في هلها القرار الفردي 

تراعي في شتتتتأن هذه القرارات ما  أْن الحاالت الفردية المما لة ما قد استتتتتجد من هروف جديدة، أو 

 يجب أخذه في االعتبار من مقتضيات المالءمة.  

 . شرط الميعاد: 2

يتم هذا الستتتتحب خالل المواعيد لجهة أْن يشتتتتتر  لصتتتتحة ستتتتحب القرارات الفردية غير المشتتتتروعة  

ستون يوًما من تاري  صدور القرار االنسبة   والمصري ن القطري القانوني يناإلدارة، وهي في النظام

 
، 1962د. محمتد كتامت  ليلتة، نظريتة التنفيتذ المبتاشتتتتتتتتتتتتتتر للقرار اإلداري، رستتتتتتتتتتتتتتالتة دكتوراه، كليتة الحقوق، جتامعتة القتاهرة،   )1(

 550 . 
 . 328د. حسني دروي ، المرجع السابق،   )2(
 . 329د. حسني دروي ، المرجع السابق،   )3(
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ميعاد  لجهة اإلدارة وفي النظام القانوني الفرنستتتتي شتتتتهران من هذا التاري . ولقد تكلمنا عن شتتتتر  ال

 معاودة الكالم االتفصتتتي  عند دراستتتة شتتترو  إل اء القرارات اإلدارية غير المشتتتروعة اما ي نينا عن  

ا على  شتتتر  الميعاد واحد في  أنَّ عن هذا الشتتتر  اصتتتدد ستتتحب القرارات غير المشتتتروعة، تأستتتيستتتً

 . (1)الحالتين

لقد وضتتع القضتتاء اإلداري، يدعم  في ذلك الفق ، اعض االستتتثناء على شتترطي الميعاد  و 

وعدم المشتتتتتتتتتروعية كشتتتتتتتتترطين الزمين إلل اء وستتتتتتتتتحب القرارات اإلدارية غير المشتتتتتتتتتروعة، وأجاز  

امقتضتتتتى هذه االستتتتتثناءات إل اء أو ستتتتحب القرار اإلداري ستتتتواء كان مشتتتتروًعا أو غير مشتتتتروع،  

الميعاد القانوني أو اعد انقضتتتتائ ، وهذه االستتتتتثناءات تتمث  فيما يلي:   وستتتتواء وقع الستتتتحب خالل

حالة القرارات  ، و حالة القرار اإلداري الصتتادر بناء على ستتلطة مقيدة، و لة القرار اإلداري المنعدمحا

حتالتة قرارات الفصتتتتتتتتتتتتتتت  من الختدمتة اتالنستتتتتتتتتتتتتتبتة للموهفين  ، و الفرديتة غير المنشتتتتتتتتتتتتتتئتة لحقوق األفراد

 ة القرارات التأديبية االنسبة للموهفين العموميين.  حال، و العموميين

وبالنستتتتتتبة للقرارات المنعدمة والقرارات الصتتتتتتادرة بناًء على ستتتتتتلطة مقيدة، فقد ستتتتتتبق الكالم 

، اما ي ني عن معاودة الكالم عنهما  (2)  المشروعةعنها عند الكالم عن شرو  إل اء القرارات غير 

م عن حاالت القرارات الفردية غير المنشتتئة لحقوق لألفراد،  في هذا الموضتتع، ويبقى لنا ا ن الكال

والقرارات التأديبية وقرارات الفصتتتتتتتتتت  من الخدمة االنستتتتتتتتتتبة للموهفين العموميين، وذلك على النحو  

 التالي:  

 

 
وما اعدها   56صتتفحة   بح  الثاني في الفصتت  األولفي المطلب الثاني من الم  أنظر ما ستتبق من تفاصتتي  شتتر  الميعاد  )1(

 من هذه الرسالة.
 . وما اعدها 52في المبح  الثاني من الفص  األول ،   ما سبق،  أنظر  )2(
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 أ. القرارات الفردية غير المنشئة لحقوق لألفراد: 

نشتتتت  للمخاطب بها حقوًقا، ب  تحم  علي  التزامات في مواجهة الستتتتلطة القرارات الفردية التي ال تُ 

جرى الفق  والقضاء  القرارات اإلدارية، كالقرار الصادر بربط الضريبة وتحصيلها من الممول، فهذه 

على جواز ستتتتتتحبها اصتتتتتترف النظر عن مشتتتتتتروعيتها، وبصتتتتتترف النظر عن وقوع الستتتتتتحب خالل  

 . (1) القانونيةالمواعيد 

نشتتتتتتتتت   هذا النوع من القرارات اإلدارية الفردية ال يُ أنَّ تتمث  العلة من هذا االستتتتتتتتتتثناء في و 

نشتتتتتتتتتتتتت  حقوًقا لإلدارة في  حًقا مكتستتتتتتتتتتتتتًبا للفرد وال مركًزا قانونًيا ذاتًيا ل ، ب  على العكس من ذلك يُ 

 أنْ  -صالح العامذلك يتفق مع الأنَّ إن قدرت  -اإلدارة لها مواجهة المخاطب االقرار، ومن  م فإنَّ 

تسحب القرار الفردي   تتنازل عما أ بت  لها القرار من حقوق في مواجهة الفرد، ولها نتيجة لذلك أنْ 

ولو كان مشتتتروًعا أو كان قد تحصتتتن افوات المواعيد القانونية. فاإلدارة، على ستتتبي  المثال، حي   

وستتتتتتتواء كان هذا القرار   تصتتتتتتتدر قراًرا فردًيا امنع شتتتتتتتخص ما من الستتتتتتتفر، يجوز لها في أي وقت، 

 .  (2) تسحب أْن مشروًعا أو غير مشروع، 

ستتتتتتتلطة اإلدارة في ستتتتتتتحب هذا النوع من القرارات اإلدارية أنَّ يلزم المالحظة هنا أنَّ  على 

تستتتتتتتتتحب مث  هذه القرارات وفًقا ألهوائها، ب  يجب  أْن الفردية ليستتتتتتتتتت مطلقة، إذ ال يجوز لإلدارة 

استتهدفت   تستتهدف من وراء ستحب مث  هذه القرارات إال الصتالح العام. فإنْ على اإلدارة دائًما أال 

ا أخرى خالف الصتتالح العام، كان قرارها الصتتادر االستتحب غير   اإلدارة من عملية الستتحب أغراضتتً

 . مشروع

 
 . 301د. حسني دروي ، مرجع سابق،    )1(
منشتتتتتور. وكذلك حكمها في ، غير 19/1/2002ق، جلستتتتتة 44لستتتتتنة   2216حكم المحكمة اإلدارية العليا في الطعن رقم   )2(

 . 555،  19، الموسوعة اإلدارية الحديثة، ج21/10/1967ق، جلسة 11لسنة  625الطعن رقم 
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 ب. القرارات التأديبية: 

قرار إداري يصتتتتدر ضتتتتد الموهي العام متضتتتتمًنا توقيع أحد الجزاءات التأديبية   هوالقرار التأديبي 

 المنصتتتتتتتتتتتتو  عليها قانوًنا علي  نتيجة مخالفة للقانون أو اللوائح أو النظم المتعلقة بوهيفت  العامة

. والقرار التتتأديبي، امعنتتاه آني التتذكر، يمثتت  رد فعتت  جهتتة اإلدارة حيتتال الموهي العتتام التتذي  (1)

 . (2) نظم الوهيفة العامة ويرتكب المخالفات التأديبيةيخرق 

التستتتتتتتتتتتتتتاال يثور هنتا عن متدى جواز ستتتتتتتتتتتتتتحتب مثت  هتذا القرار دون التقيتد اشتتتتتتتتتتتتتتر  عتدم و 

 المشروعية أو االمواعيد القانونية.  

موقي القضاء الفرنسي في هذا الصدد،   (3) اة على التساال آني الذكر رصد الفق لالجاو 

لمنشتتتتتتئة لحقوق  تستتتتتتحب قراراتها التأديبية غير اأْن حي  أجاز القضتتتتتتاء المذكور للستتتتتتلطة اإلدارية  

لل ير، ولو كانت هذه القرارات مشروعة، أو وقع السحب اعد تحصن القرار افوات الميعاد القانوني  

 لسحب .  

العلة من جواز ستحب القرارات التأديبية الستليمة أو المتحصتنة هي  أنَّ والذي يبدو للباحثة 

نشتتتتت  حًقا لإلدارة في معاقبة    يُ نشتتتتت   مة حق لل ير، بالقرار ال يُ أنَّ ذات العلة آنفة الذكر، وهي 

 إنْ  -استتتتتتتتتتتتتتحتب القرار التتأديبي –تتنتازل عن هتذا الحق أْن الموهي المخط ، ومن  م يجوز لهتا 

 
محمد ستتتتتتتتلطان الكعبي، الضتتتتتتتتمانات التأديبية للموهي العام، رستتتتتتتتالة ماجستتتتتتتتتير، كلية القانون، جامعة اإلمارات العربية،  )1(

 وما اعدها.  12،  2018
 . 14المرجع سابق،  محمد سلطان الكعبي،  )2(
 . 302د. حسني دروي ، المرجع السابق،   )3(
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قدرت أن الستتتتتتتحب محقًقا للصتتتتتتتالح العام. ولقد أيد اعض الفق  الفرنستتتتتتتي موقي القضتتتتتتتاء في هذا  

 .  (1) العلةالصدد لذات 

القضتتتتتتتتتتتتتاء اإلداري المصتتتتتتتتتتتتتري في عموم أحكام  قد اتخذ موقًفا   يمكن للباحثة القول اأنَّ و 

م ايًرا لما جرى علي  القضتتتتتتاء الفرنستتتتتتي اشتتتتتتأن إااحة ستتتتتتحب القرارات التأديبية المشتتتتتتروعة، حي   

تمستتتك القضتتتاء المصتتتري االقاعدة العامة في ستتتحب القرارات اإلدارية فيما يتعلق استتتحب القرارات  

يتم الستتحب  أْن رارات إال إذا كانت غير مشتتروعة، وبشتتر  التأديبية وهي عدم جواز ستتحب هذه الق

ا الجم ية العمومية لقستتتتتتمي الفتوى والتشتتتتتتريع (2) القانونيةخالل المواعيد  . وهذا ما أخذت ا  أيضتتتتتتً

. ورغم هذا االتجاه العام ألحكام وفتاوى مجلس الدولة المصتتتتتتتري، إال (3) المصتتتتتتتري امجلس الدولة 

محكمة القضتتتاء اإلداري قد ستتتلكت مستتتلًكا م ايًرا في أحد أحكامها المتفردة، حي  قضتتتت هذه  أنَّ 

 :  المحكمة اأنَّ 

نشتت  مزايا أو مراكز أو أوضتتاًعا قانونية االنستتبة لل ير،  "القرارات اإلدارية الفردية التي ال تُ 

القيود التي تفرض على جهتة اإلدارة في   كون من حق جهتة اإلدارة ستتتتتتتتتتتتتتحبهتا في أي وقتت، ألنَّ ي

ت هذه القرارات مزايا أو أوضتتتاًعا أو مركز  أستتتحب القرارات الفردية إنما تكون في حالة ما إذا أنشتتت 

القرار  أنَّ قانوني لمصتتتتتتتتتتلحة فرد من األفراد ال يكون من المناستتتتتتتتتتب حرمان  منها، وال شتتتتتتتتتتبه  في 

الصتتتادر بتوقيع جزاء على الموهي لم تتعلق ا   مة مصتتتلحة ألحد، كما لم يتولد عن  مركًزا ذاتًيا  

 
أيد االستتاذ فالين هذا االتجاه القضتائي اقول  "إنَّ القرارات التأديبية غير المنشتئة لحقوق أو مزايا لل ير يجوز لجهة اإلدارة   )1(

ا اأ ر رجعي" انظر د. حستني دروي ، ستحبها دائًما وفي أي وقت، ستواء لعدم المشتروعية أم اعدم المالءمة امحو آ اره
 من الصفحة ذاتها.  1في المتن وفي الحاشية رقم  302المرجع السابق،  

، مجموعتة أحكتام الستتتتتتتتتتتتتتنتة الثتالثة، 29/6/1968وهتذا متا أكتدتت  المحكمتة اإلداريتة العليتا في حكمهتا الصتتتتتتتتتتتتتتادر اجلستتتتتتتتتتتتتتة   )2(
 1227 . 

 . 93، السنة الحادية عشرة،  416، ملي رقم  8/7/1957فتوى الجم ية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الصادر في   )3(
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. وقد أيد (1)لجهة اإلدارة، ومن  م يجوز لإلدارة ستتتتتتتتحب هذا القرار في أي وقت دون التقيد اميعاد"

 .  (2) اإلداري اعض الفق  المصري هذا االتجاه االستثنائي لمحكمة القضاء 

 : التأديبي  قرارات الفصلج. 

يصتدر قرار الفصت  من الخدمة الرتكاي الموهي لمخالفة أو  أْن االفصت  االطريق التأديبي  يقصتد

والمخالفة أو الجريمة التأديبية هي ك  خرق من قب  الموهي العام لقوانين   ، جريمة تأديبية جسيمة

. والفصت  االطريق التأديبي يصتدر القرار ا  عقب مستاءلة  (3) الوهيفة العامة أو لوائحها أو نظمها

  .  (4) القضاءالموهي تأديبًيا، سواء عن طريق اإلدارة أم عن طريق 

والفصتتتتتتتتتتتتتتت  ا ير الطريق التتتأديبي هو إنهتتاء الرااطتتة الوهيفيتتة بين الموهي العتتام وجهتتة 

 اإلدارة ألسباي ال ترجع القتراف  جرائم تأديبية.  

ا، ويتم دون  ا يكون قراًرا جهوريتتً والفصتتتتتتتتتتتتتتت  ا ير الطريق التتتأديبي يتم اقرار إداري، غتتالبتتً

 . (5) األمنيةمساءلة تأديبية، وغالًبا ما ترجع أسباي هذا الفص  إلى الدواعي السياسية أو 

 نتساءل عن موقي الفق  والقضاء من سحب قرارات فص  الموهفين العموميين.  و 

 
، مجموعة أحكام الستتتتتنة التاستتتتتعة، 3/4/1955ق، جلستتتتتة 8لستتتتتنة   4392حكم محكمة القضتتتتتاء اإلداري في الدعوى رقم    )1(

 404 . 
 . 391،  1976سالة دكتوراه، جامعة عين شمس، د. مصطفى عفيفي، فلسفة العقوبة وأهدافها، ر   )2(
 وما اعدها.  7محمد سلطان الكعبي، المرجع السابق،   )3(
 المقصود االقضاء هنا هو المحاكم التأديبية في النظم القانونية التي بها قضاء إداري مستق  كالنظام القانون المصري.  )4(
لستتتتتتتنة  10الطريق التأديبي في النظام القانوني المصتتتتتتتري القانون رقم  من األمثلة التشتتتتتتتري ية على حاالت الفصتتتتتتت  ا ير   )5(

 ، والذي حدد أربعة حاالت للفص  ا ير الطريق التأديبي هي: 1972
 اإلخالل بواجبات الوهيفة الذي يؤدي إلى اإلضرار الجسيم ااإلنتاج أو امصلحة اقتصادية للدولة.  . أ

 إذا قامت اشأن الموهي دالئ  جدية على ما يمس أمن الدولة وسالمتها.  . ي

 إذا فقد أسباي الصالحية للوهيفة ل ير األسباي الصحية وكان من شاغلي وهائي اإلدارة العليا.  . ج

    واالعتبار وكان من شاغلي وهائي اإلدارية العليا.  إذا فقد الثقة . د
 . 370ويكون الفص  اقرار جمهوري، انظر د. محمد فؤاد عبد الباسط، القانون اإلداري، مرجع سابق،          
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صتتتتتتتتتتتدد اإلجااة على هذا التستتتتتتتتتتتاال بين قرارات الفصتتتتتتتتتتت   ايتعين التفرقة أنَّ  ترى الباحثة 

 االطريق التأديبي وقرارات الفص  ا ير الطريق التأديبي، وذلك على النحو التالي:  

  . قرارات الفصل بالطريق التأديبي: 1

قرارات الفصتتتتتتتت  االطريق التأديبي تخضتتتتتتتتع للقاعدة العامة في شتتتتتتتتأن ستتتتتتتتحب  أنَّ بداية نؤكد على 

إْن أن تستتحب قرار الفصتت   -ب  ويجب عليها –القرارات اإلدارية، حي  يجوز دائًما لجهة اإلدارة 

الموضتع  يتم الستحب خالل الميعاد القانوني. غير أننا نتكلم في هذا أْن كان غير مشتروع، شتريطة 

من الدراستة عن مدى جواز ستحب قرار الفصت  المشتروع أو المتحصتن "المعيب الذي مضتت علي  

المواعيد القانونية". لقد تكف  القضتتتتتتتتتتتتاء الفرنستتتتتتتتتتتتي ااإلجااة على هذا التستتتتتتتتتتتتاال منذ بدايات القرن 

العشترين، حي  أقر المجلس المذكور مستلك جهة اإلدارة حين ستحبت قرار مشتروع افصت  موهي  

نتيجة كثرة ت يب  عن العم  وعزوف  عن  -(1)في قضتتتتتية ستتتتتميت ااستتتتتم  اعد ذلك –فرانكو  يدعى

وهيفت ، حي  استتتتتجابت جهة اإلدارة إلى االلتماس المقدم من الموهي المذكور، والذي أبدى في   

ندم  على ما فع  ورغبت  في العودة إلى وهيفت ، فأصتتدرت قرارها استتحب القرار الصتتادر افصتتل   

 . (2) إلى وهيفت  وبإعادت 

مجلس الدولة المصتتتتتري قد ستتتتتاير قضتتتتتاء مجلس الدولة فإنَّ وبالنستتتتتبة للقضتتتتتاء المصتتتتتري 

الفرنستتتتي في صتتتتدد جواز ستتتتحب قرارات الفصتتتت  المشتتتتروعة، وكذلك غير المشتتتتروعة التي مضتتتتى  

عليهتا الميعتاد القتانوني، وذلتك لتذات االعتبتارات أو المبررات التي أوردهتا القرار الفرنستتتتتتتتتتتتتتي، وهي  

 . (3) المصري واعي الشفقة واإلنسانية، وهذا ما سار علي  قضاء مجلس الدولة د

 
 . 307د. حسني دروي ، المرجع السابق،    )1(
 . 308د. حسني دروي ، المرجع السابق،    )2(
 وما اعدها.  767د. محمد فؤاد عبد الباسط، األعمال اإلدارية القانونية، مرجع سابق،   )3(
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توخي   -وعلى القضتتتتتتتتتاء اإلداري كذلك –يجب على جهة اإلدارة أنَّ  هذا الصتتتتتتتتتدد: بوترى الباحثة 

في   -الحذر عند إعمال مبدأ جواز ستتتتتتتتحب قرارات الفصتتتتتتتت  الستتتتتتتتليمة أو المتحصتتتتتتتتنة، حي  يلزم 

ينظر لك  حالة على حدة، وذلك أْن عدم تعميم هذا المبدأ على نحو دائم، ب  األفضتتتتتتتتتتتت   -نظري 

 لألسباي ا تية:  

الفصتتتتتتتتتتتتتتت  اتالطريق التتأديبي ال يكون إال نتيجتة ارتكتاي الموهي لمختالفتات إداريتة اتال تة   إنَّ : أولً 

الموهي وهيفيًتا  يتعين عليهتا إعتدام هتذا أنتَّ  الجستتتتتتتتتتتتتتتامتة لتدرجتة قتدرت معهتا جهتة اإلدارة 

قد فقتد أنَّ  المفترض في مثت  هذا الموهي أنَّ وإنهتاء عالقتت  االوهيفتة العتامة، وال شتتتتتتتتتتتتتتك 

في غالبية   –ع المشتتتر ِ   أهليت  للبقاء في الوهيفة العامة اعد فعلت  التي اقترفها، الستتتيما وأنَّ 

الشتتدة من األدنى  ينص في قوانين الوهيفة العامة على عقوبات تأديبية تتدرج في  -الدول

الستلطة فإنَّ ختيار للعقوبة، ومن  م ، احي  يكون أمام جهة اإلدارة مستاحة ال(1)إلى األشتد

الموهي المرتكب للخطأ الجستتتتتتتتتتتتيم ال يزال يؤم  في   قدرت أنَّ  إنْ  –اإلدارية كان يمكنها 

ة قد اختارت  السلطة اإلداري  ا وأنَّ توقع علي  جزاًء تأديبًيا أق  من الفص ، أم   أنْ  -صالح 

  هذا القرار مشتروع الستيما وأنَّ –ستحب قرار فصتل  اعد ذلك  فصت  مث  هذا الموهي، فإنَّ 

 يكون أمًرا غير مقبول.   -

يجب دائًما النظر اعين االعتبار إلى تاري  الموهي المفصتتتتتتتتتتتتول وستتتتتتتتتتتتوااق  في مخالفة  أنَّ  : ثانًيا

هي الذي يقترف الخطأ ألول  القانون وخرق نظم الوهيفة العامة، احي  ال يتستتتتتتتتتاوى المو 

 
غالًبا ما تتدرج العقوبات التأديبية المنصو  عليها في الشدة، فتبدأ االتنبي ،  م اإلنذار،  م الخصم من الراتب،  م تأجي    )1(

هتا كتاملتة أو من جزء منهتا،  م تخفيض التدرجتة الوهيفيتة إلى الترقيتة أو الحرمتان منهتا،  م تتأجيت  العالوة أو الحرمتان من
الدرجة األدنى مباشتتتتترة،  م اإلحالة للتقاعد،  م الفصتتتتت  من الخدمة، انظر لمزيد من التفاصتتتتتي : د. أنور أحمد رستتتتتالن، 

 وما اعدها.  298،  2006الوهيفة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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مرة، مع ذلك الذي اعتتاد على مختالفتة القتانون، كذلك ال يتستتتتتتتتتتتتتتاوى الموهي حدي  العهتد 

 في الوهيفة العامة، وذلك الذي مضى علي  في ش   الوهيفة زمن طوي .  

دواعي الصتالح العام وحستن ستير المرافق العامة تقتضتي أال يبقى في الوهيفة العامة إال  أنَّ : ثالًثا

أهت  األمتانتة والثقتة واالنضتتتتتتتتتتتتتتبتا  من الموهفين العموميين، فهؤالء هم أداة اإلدارة في أداء 

 وهيفتها المهمة في إدارة المرافق العامة وإشباع الحاجات العامة ألفراد المجتمع.  

تح الباي على مصتراعي  أمام الستلطة اإلدارية لستحب قرارات الفصت  المشتروع قد يفستح  ف : أنَّ رابًعا

 المجال للمجاملة والمحاااة والوساطة واالنحراف االسلطة.  

 . قرارات الفصل بغير الطريق التأديبي: 2

تختلي قرارات الفصتتتتتت  ا ير الطريق التأديبي عن قرارات الفصتتتتتت  االطريق التأديبي في أمر مهم،  

هو ستتتتبب الفصتتتت ، إذ يرجع ستتتتبب الفصتتتت  ا ير الطريق التأديبي غالًبا إلى أستتتتباي ستتتتياستتتتية أو  و 

 . (1) تنظيميةأمنية، أو حتى أسباي 

االتجاه القضتتتتتتائي الفرنستتتتتتي والمصتتتتتتري الذي يجيز ستتتتتتحب قرارات الفصتتتتتت   أنَّ والمالحظ 

اقرارات   -من خالل دراستتة الحاالت التي تعرض لها القضتتاء –الستتليمة أو المتحصتتنة إنما يتعلق 

 - اسبب ندرتها –، أما قرارات الفص  ا ير الطريق التأديبي فال يمكن (2) التأديبيالفص  االطريق 

العلة من إااحة ستتتتتتتحب قرارات الفصتتتتتتت  الستتتتتتتليمة  أنَّ الجزم اموقي القضتتتتتتتاء حيالها. وبالنظر إلى 

ا االنستتتبة قرارات  والمتحصتتتنة، والتي تتمث  في اعت بارات الشتتتفقة واإلنستتتانية، هذه العلة تتوافر أيضتتتً

ا العتبتارات القيتاس القتانوني من المفترض فتإنتَّ  الفصتتتتتتتتتتتتتتت  ا ير الطريق التتأديبي، ومن  م  أْن وفقتً

 
 اسبب إل اء الوهيفة. كحالة إنهاء خدمة الموهي  )1(
 . 308د. حسني دروي ، المرجع السابق،    )2(
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ا   قرارات الفصتتت يتج  الرأي إلى القول اجواز ستتتحب هذا النوع من  ا ولو كانت ستتتليمة، قياستتتً أيضتتتً

 ت الفص  االطريق التأديبي.  على جواز سحب قرارا

الباحثة ال ترى ذلك، اسبب الفارق الكبير السابق ذكره بين أسباي قرارات الفص   أنَّ غير 

االطريق التأديبي عن قرارات الفصتتتتتتتتتت  ا ير الطريق التأديبي، إذ تتعلق الطائفة األولى من قرارات  

جسيًما، أما الطائفة الثانية من  الفص  اخطأ موهي أ ناء أدائ  ألعمال وهيفت ، مهما كان الخطأ

قرارات الفصتتتتتتتت  فتتعلق اأمور أكثر أهمية وخطورة، وهي األمور الستتتتتتتتياستتتتتتتتية واألمنية والتنظيمية،  

يفضتتتتتتتتي إلى عدم إمكانية القول بتطبيق قاعدة جواز ستتتتتتتتحب قرارات الفصتتتتتتتت    أنْ  دَّ األمر الذي البُ 

 . المشروعة على قرارات الفص  ا ير الطريق التأديبي

 آثار سحب القرار اإلداري  الثالث: بحثالم

يقصتتتتتتتتتتتتتد اآ ار ستتتتتتتتتتتتتحب القرار اإلداري تلك النتائج القانونية والعملية التي تترتب على زوال القرار  

 المسحوي واعتباره كأن لم يكن االنسبة للماضي والحاضر والمستقب .  

ستتحب القرارات   ، نتكلم في الفرع األول عن آ ارمطلبينإلى  لمبح وفيما يلي نقستتم هذا ا

 الالئحية، ونتكلم في الفرع الثاني عن آ ار سحب القرارات الفردية.  

آثار سحب القرارات الالئحية: األول مطلبال  

زوال القرار   - من وجهة نظر الباحثة –شأن آ ار سحب القرارات اإلدارية هي ا القاعدة العامةإنَّ 

افة ا  ار التي أحد ها القرار في الماضتتتي  المستتتحوي واعتباره كأن لم يصتتتدر قط، ومن  م زوال ك

. وفيما  (1) اإلداري والحاضتر، ووقي إنتاج هذه ا  ار في المستتقب ، وذاك هو معنى ستحب القرار 

 
محمد فؤاد  د.، وكذلك  287،  4819د. ستتتتتتتتتتتتتتليمان الطماوي، الوجيز في القانون اإلداري، دار الفكر العربي، القاهرة،    )1(

 . 484عبد الباسط، القانون اإلداري، مرجع سابق،  
 . 521سابق،   وكذلك د. عبد ال ني اسيوني، المرجع ال 
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المشتتتتتتتروعة،  م نتناول عقب ذلك آ ار ستتتتتتتحب القرارات   يلي نتناول آ ار ستتتتتتتحب القرارات الالئحية

 الالئحية غير المشروعة. 

 أوالً: آثار سحب القرارات الالئحية المشروعة: 

 

هي قرارات إدارية من الناحية الشكلية لكنها تنطوي في   -كما ذكرنا من قب –القرارات الالئحية إنَّ 

 عامة، وهي بذلك ال تولد إال مراكز قانونية مضتتمونها على قواعد عامة مجرد شتتأنها شتتأن القوانين

نشتت  بذاتها حقوًقا مكتستتبة لألفراد، ونتيجة لذلك فقد اتفق الفق  والقضتتاء على جواز إل اء  ، وال تُ (1)

 .  (2) القرارات الالئحية ولو كانت مشروعة

ا فيما يتعلق ااأل ر المترتب على ستتتتتتتتحب القرارات الالئحية المشتتتتتتتتروعة فهو ذات األ ر  أمَّ 

العام لستتتتتتتتتتحب القرارات اإلدارية في عمومها، وهو زوال القرار المستتتتتتتتتتحوي نفستتتتتتتتتت  في الماضتتتتتتتتتتي  

والحاضتر والمستتقب ، وزوال ا  ار التي أحد ها القرار الالئحي المستحوي في الماضتي والحاضتر،  

 ر في المستقب .  ووقي هذه ا  ا

 . زوال القرار الالئحي المسحوب:  1

هو زوال هتذا القرار من الوجود، وعلى حتد  أول ا  تار المترتبتة على ستتتتتتتتتتتتتتحتب القرار الالئحيإنَّ 

تعبير المحكمة اإلدارية العليا المصتتتتتتتتتتتترية "يترتب على الستتتتتتتتتتتتحب اعتبار القرار كأن لم يكن، وهذا 

الستتحب يستتتتبع العودة االحالة وكأن القرار المستتحوي لم يصتتدر قط، أو لم يكن ل  وجود قانوني،  

 . (3)ر"ومن  م يقتضي األمر إهدار ك  أ ر للقرار المذكو 

 
 . 759د. محمد فؤاد عبد الباسط، األعمال اإلدارية القانونية، مرجع سابق،   )1(
 .759د. محمد فؤاد عبد الباسط، األعمال اإلدارية القانونية، مرجع سابق،   )2(
ام الستتتتتتنة ، مجموعة أحك30/12/1973ق، جلستتتتتتة 15لستتتتتتنة   838حكما المحكمة اإلدارية العليا المصتتتتتترية، الطعن رقم    )3(

 . 830التاسعة عشرة،  
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جميع  أنَّ فالقرار الالئحي المستتحوي يعتبر كأن لم يكن، أو كأن لم يصتتدر قط. ويترتب على ذلك 

القواعد القانونية التي كان ينطوي عليها القرار المسحوي تزول، ومن  م فال يجوز لألفراد المطالبة  

اردة في القرار الالئحي  اتأيتة حقوق أو مراكز قتانونيتة استتتتتتتتتتتتتتتنتاًدا إلى القواعتد القتانونيتة التي كتانتت و 

تعتمد في تصتتترفاتها القانونية على هذه القواعد أو  أْن المستتتحوي، كما ال يجوز لجهة اإلدارة ذاتها 

 تتصرف على أساس وجود القرار المسحوي.  

 . وقف اآلثار التي يرتبها القرار الالئحي المسحوب في الحاضر والمستقبل:  2

من فإنَّ  يترتب علي  زوال هذا القرار واعتباره كأن لم يكن،  ستتتتتتتتحب القرار الالئحيأنَّ االنظر إلى 

تزول كافة ا  ار التي يحد ها هذا القرار. وال مشتتكلة االنستتبة لح ار المستتتقبلية للقرار  أْن الطبيعي 

المستتتتحوي، حي  يترتب على الستتتتحب وقي إنتاج هذه ا  ار، فعلى ستتتتبي  المثال، لو كان القرار  

ال يجوز  فإنَّ  ، (1) ف في جهة إدارية مايون التوهؤ عبارة عن الئحة شتتتتتتتتت  الالئحي المستتتتتتتتتحوي هو

تصتتتتدر قرارات تعيين أو ترقية أو نق  أو قرارات تأديبية  أْن لجهة اإلدارة اعد ستتتتحب هذه الالئحة، 

 تخص موهفيها استناًدا إلى القواعد القانونية الواردة بتلك الالئحة.  

 . حكم اآلثار التي رتبها القرار الالئحي المسحوب في الماضي:  3

القرار  تزول جميع ا  ار التي أحد ها أْن إن مقتضتتتتتتتتتتتتتتى األ ر الرجعي لستتتتتتتتتتتتتتحب القرارات اإلدارية 

القرار المسحوي يعتبر كأن لم يصدر من األص ،  أنَّ المسحوي في الماضي، وذلك تأسيًسا على 

ك  حق نشتتتتتتتتأ بناًء على القرار الالئحي المستتتتتتتتحوي يزول، وك   أنَّ المنطق الطبيعي فإنَّ ومن  م 

 

، مجموعة أحكام 30/6/1980ق، جلستتتتة 32لستتتتنة   1084وكذلك حكم محكمة القضتتتتاء اإلداري المصتتتترية، في الدعوى رقم  
 . 459السنة الرااعة والثال ين،  

تنظم شتؤون موهفيها لوائح خاصتة مستتقلة عن قوانين التوهي في  -كمصتر مثالً  –هناك جهات إدارية في اعض الدول    )1(
الدولة، وهذه اللوائح غالًبا ما تصتتتتدر اقرارات أو مراستتتتيم من قب  رئيس الدولة، انظر في هذا الصتتتتدد: د. محمد حستتتتنين  

 . 65،  1974عبد العال، الوهيفة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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ن بنتاًء على هتذا القرار ينقضتتتتتتتتتتتتتتي. ولكن اتالنظر إلى  ائج تمثت   مثت  هتذه النتت أنَّ مركز قتانوني تكو 

الحقوق   التفرقة اصددينب ي فإنَّ  خطورة اال ة على حقوق المواطنين وحرياتهم ومراكزهم القانونية، 

والمراكز القانونية الناشتتتتتتتتئة عن القرار الالئحي المستتتتتتتتحوي بين الحقوق التي نشتتتتتتتتأت لجهة اإلدارة  

 ذاتها، وبين تلك التي نشأت لألفراد، وذلك على النحو التالي:  

 أ. الحقوق التي نشأت لإلدارة ذاتها بناء على القرار المسحوب:  

قد ينشتتتتأ لجهة اإلدارة حق استتتتتناًدا إلى الئحة  م يصتتتتدر القرار من الجهة المختصتتتتة استتتتحب هذه  

يرتكب موهي عام مخالفة تأديبية تتمث  في ستتتتتتتتتلوك أو فع    الالئحة، ومن األمثلة على ذلك: أنْ 

طبًقا ألحكام  -الموهفين في هذه الجهة فينشتتتتتتأ لهذه الجهة الحق حظرت  الالئحة المنظمة لشتتتتتتئون 

، ولكن قب  تفع  الجهة اإلدارية ذلك يصتتتتتتتتتدر  (1)في معاقبة هذا الموهي تأديًبا -الالئحة المذكورة

ينشتتأ لجهة اإلدارة حق مالي في مواجهة أحد  القرار من الستتلطة المختصتتة استتحب الالئحة، أو أنْ 

في ه  الئحة تنظم أحكام اإلفراج الجمركي،  م يصدر القرار   -كية مثالً كرسوم جمر  –المواطنين 

تستتتوفي اإلدارة حقها المالي من المواطن.  أْن من الستتلطة المختصتتة استتحب الالئحة المذكورة قب  

تتنازل عن حقوقها التي نشأت لها استناًدا إلى القرار  أْن ففي مث  هذه األحوال يجوز لجهة اإلدارة 

 مسحوي تطبيًقا لفكرة األ ر الرجعي للسحب.  الالئحي ال

 ب. الحقوق والمراكز القانونية التي نشأت لألفراد استناًدا إلى القرار الالئحي المسحوب:  

قد ينشتتتأ لألفراد حقوق أو مراكز قانونية استتتتناًدا إلى القرار الالئحي المشتتتروع الذي تم ستتتحب ، فما  

 نونية؟  هو موقي مث  هذه الحقوق أو المراكز القا

 
 وما اعدها.  196،  1995ن الطماوي، قضاء التأديب، دار الفكر العربي، القاهرة، د. سليما )1(

 وما اعدها.  6وكذلك: محمد سلطان الكعبي، المرجع السابق،  
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يتعين التفرقتة بين الحقوق أو المراكز القتانونيتة التي  أْن ترى البتاحثتة، إجتااتة على هتذا التستتتتتتتتتتتتتتاال، 

نشتتتتتتأت مباشتتتتتترة عن القرار الالئحي المستتتتتتحوي، وبين تلك التي صتتتتتتدر بها قرارات فردية لصتتتتتتالح  

 األفراد:  

 لحقوق والمراكز القانونية التي نشأت لألفراد مباشرة عن القرار الالئحي:  ا -1

نشت  بذاتها حقوًقا شتخصتية أو مراكز  القرارات الالئحية ال تُ أنَّ  -من وجهة نظر الباحثة –األصت  

قتانونيتة ذاتيتة لألفراد، وذلتك لكونهتا تنطوي على قواعتد عتامتة مجردة كتالقوانين، ولكن قتد يحتد  في  

يستتتتتتتتتتتتتمد األفراد اعض الحقوق أو المراكز القانونية من القرار الالئحي مباشتتتتتتتتتتتترة،  أْن ثيرة حاالت ك

وليس هذا امستتتتتتتتتتتتتت ري، فهناك الكثير من الحاالت التي يستتتتتتتتتتتتتتمد فيها األفراد حقوقهم من القانون  

كالقانون من حي  مضتتتتتتتتمونها، ومن األمثلة على ذلك الئحة بدل  –مباشتتتتتتتترة، والالئحة، كما قدمنا 

ي نطاق الوهيفة العامة، حي  يحصتتتتتتتت  الموهفون على بدالت مالية عن ستتتتتتتتفرهم ألداء الستتتتتتتتفر ف

 .  (1)مهام خارج مقار أعمالهم، وهم يستمدون حقوقهم في بدل السفر من الالئحة مباشرة

وال شتتتتتك لدى الباحثة في عدم جواز المستتتتتاس االحقوق أو المراكز القانونية الفردية الناشتتتتتئة        

ر الالئحي المشتتروع الذي جرى ستتحب ، حي  تبقى هذه الحقوق والمراكز القانونية  مباشتترة عن القرا

هذه  أنَّ  ابتة ألصتتتتتتحابها وال تتأ ر استتتتتتحب القرار الالئحي، وتفستتتتتتير ذلك واضتتتتتتح وميستتتتتتور، ذلك 

على الئحة مشتروعة، ومن  م   الحقوق والمراكز القانونية هي في ذاتها مشتروعة لكونها نشتأت بناءً 

تستتحب الالئحة ااعتبارها قراًرا  أْن المستتاس بها هو مخالفة لمبدأ المشتتروعية، وإذا كان لإلدارة فإنَّ 

تحترم متا نشتتتتتتتتتتتتتتأ عن هتذا القرار  أْن عليهتا فتإنَّ ، (2)تنظيميًتا عتامتًا ممتا يجوز ستتتتتتتتتتتتتتحبت  في أي وقتت

 
وما   24،  1968د. محمد علي مرعي، شتتتتتتتتترح الئحة بدل الستتتتتتتتتفر واالنتقال، مطااع عابدين للطبع والنشتتتتتتتتتر، القاهرة،   )1(

 اعدها. 
 . 1006اد مهنا، المرجع السابق،  د. محمد فؤ  )2(
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األمن القتانوني واستتتتتتتتتتتتتتتقرار المراكز  التنظيمي من حقوق مشتتتتتتتتتتتتتتروعتة، وذلتك احترامتًا لمقتضتتتتتتتتتتتتتتيتات 

 تستخدم أداة أْن اإلدارة من األفض  لها أنَّ . ولذلك فإننا نؤكد على ما قلناه من قب  من (1)القانونية

"، الستتتتتتتتيما إذا تتخلص من قرار تنظيمي عام "قرار الئحيأْن اإلل اء ال أداة الستتتتتتتتحب إذا عن  لها 

 . (2) الوقتكان هذا القرار التنظيمي قد تم تنفيذه لبعض 

الحقوق والمراكز القانونية التي نشــــــأت لألفراد بمقتضــــــى قرارات فردية مســــــتندة إلى القرار  -2

 الالئحي المسحوب:  

هذه الحقوق والمراكز القانونية تخضتتتع لذات القاعدة الستتتااقة، حي  ال يجوز المستتتاس  أنَّ األصتتت  

 بها نظًرا ألنها حقوق مشروعة ونشأت استناًدا إلى قرار الئحي مشروع.  

هذه الحقوق والمراكز القانونية لم تنشتتتتتأ مباشتتتتترة عن القرار الالئحي،  أنَّ ولكن االنظر إلى 

يجوز إل اء هذه الحقوق والمراكز القانونية الفردية إذا فإن َ  بها،  وإنما نشتتأت اقرارات فردية صتتدرت

كانت القرارات الفردية التي صتتتتدرت بها هي في ذاتها معيبة اصتتتترف النظر عن مشتتتتروعية القرار  

الالئحي المستتتتتتتتتتتندة إلي ، كما لو كانت هذه القرارات الفردية قد صتتتتتتتتتتدرت من غير مختص أو في  

ات التي حددها القانون، حي  يجوز ستتتتتتتتتتحب هذه القرارات الفردية،  غير الشتتتتتتتتتتك  أو ا ير اإلجراء

ومن  م زوال ما قررت  من حقوق استتبب عدم مشتتروعيتها هي وليس استتبب ستتحب القرار الالئحي  

المشتروع. أما إذا كانت هذه القرارات الفردية في ذاتها مشتروعة، فال يجوز ستحبها أو المستاس بها  

 ُسحب.  حتى ولو كان القرار الالئحي قد

 

 
 4وما اعدها. د. مصتتطفى بنشتتريف، د. مزيد بنت ، المرجع الستتابق،    7د. عبد المجيد غميج ، المرجع الستتابق،      )1(

 وما اعدها. 
 . 775د. محمد فؤاد عبد الباسط، األعمال اإلدارية القانونية، مرجع سابق،   )2(
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 ثانيًا: آثار سحب القرارات الالئحية غير المشروعة: 

القرارات الالئحية غير المشتتتتتتتتتروعة هي تلك القرارات التي صتتتتتتتتتدرت االمخالفة لتشتتتتتتتتتريع أعلى منها  

  –ل   وعدم مشتتتتتتروعية القرار الالئحي، أو أحد المبادئ العامة للقانون  مرتبة كالقانون أو الدستتتتتتتور

لقرار الالئحي  صتتتتتتتتدوره، واهما: القرار الالئحي المخالي للقانون منذ  صتتتتتتتتورتان -في نظر الباحثة

 وفيما يلي نتأم  هاتين الصورتين:  ، المعيب نتيجة تعدي  القانون المستند إلي  أو إل ااه

 . آثار سحب القرار الالئحي المعيب منذ صدوره:  1

  صتدر، منذ هذه اللحظة،  ر غير مشتروع منذ لحظة صتدره، ألنَّ مث  هذا القرار الالئحي هو قراإنَّ 

ذلك واجب عليها  إنَّ تستحب ، ب  أْن مث  هذا القرار يجوز لإلدارة دائًما أنَّ مخالًفا للقانون. وال شتك 

 احسبانها ملتزمة ااحترام المشروعية وسالمة تطبيق القانون.  

القرار الالئحي رغم انطوائت  على قواعتد عتامتة مجردة كتالقوانين  أنَّ هنتا إلى  التنبيت  ويجتب

  صتتتدر في شتتتك  القرارات اإلدارية، وصتتتدر من الستتتلطة  يظ  دائًما قراًرا إدارًيا، ألنَّ أنَّ  تماًما، إال 

القرار الالئحي  فإنَّ ، ومن  م (1)نفيذية، وهي احستتتتتتتتب األصتتتتتتتت  ال تصتتتتتتتتدر إال القرارات اإلداريةالت

يتم هذا الستتتتتتحب خالل  أْن المعيب يخضتتتتتتع في ستتتتتتحب  لقيد المواعيد القانونية، حي  يلزم لستتتتتتحب  

حب   يتحصتن ويعام  معاملة القرار الستليم، ومن  م يخضتع في شتأن ست فإن َ  المواعيد القانونية، وإال 

 وا  ار المترتبة على هذا السحب لما سبق ذكره اشأن آ ار سحب القرارات الالئحية المشروعة.  

وإذا ستتتتتتتتتتحبت اإلدارة القرار الالئحي غير المشتتتتتتتتتتروع، ووقع هذا الستتتتتتتتتتحب خالل المواعيد 

،  يترتتب على ذلتك زوال القرار الالئحي اتأ ر رجعي، ويعتبر هتذا القرار كتأن لم يكنفتإنت َ  القتانونيتة 

 
قد يحد  في الظروف االستتتتثنائية أْن تصتتتدر الستتتلطة التنفيذية قوانين، وذاك أمر منصتتتو  علي  في دستتتاتير العديد من   )1(

د. جميلة الشتتتتتتتتتتتتربجي،   ( من ، انظر في هذا الصتتتتتتتتتتتتدد تفصتتتتتتتتتتتتياًل:16الدول، كالدستتتتتتتتتتتتتور الفرنستتتتتتتتتتتتي الحالي في المادة )
، دراستتتتتتتتة تحليلية، مجلة جامعة دمشتتتتتتتتق للعلوم 1973االختصتتتتتتتتاصتتتتتتتتات التشتتتتتتتتري ية لرئيس الجمهورية في ه  دستتتتتتتتتور  

 وما اعدها.  8،  2013، العدد األول، 29االقتصادية والقانونية، المجلد 
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أو كان لم يصتتتتتتتتتتدر قط، وتزول جميع القواعد القانونية التي ينطوي عليها وال يجوز ألحد المطالبة  

 اأي حق أو مركز قانوني استناًدا لهذا القرار.  

غير المشتتتتروع   ستتتتحب القرار الالئحيفإنَّ وعلى خالف ستتتتحب القرار الالئحي المشتتتتروع، 

يترتب علي  زوال جميع الحقوق والمراكز القانونية التي نشتتتتتتتتتتتتتأت عن  مباشتتتتتتتتتتتتترة، وكذا زوال جميع  

الحقوق والمراكز القانونية الفردية التي صتتتتتتتتتتدرت بها قرارات فردية، ولو كانت هذه القرارات الفردية  

 . سليمة في ذاتها، وذلك تطبيًقا لقاعدة "ما يترتب على الباط  فهو ااط 

 . آثار سحب القرار الالئحي المعيب نتيجة تعديل أو إلغاء القانون المستند إليه: 2

القرار الالئحي قد صدر منذ البداية سليًما، لكن  كان يستند في صدوره إلى قانون،  أنَّ الفرض هنا 

دل، على نحو يجعت  القرار  أْن صتتتتتتتتتتتتتتتدر القرار الالئحي أْن  م حتد  اعتد  ُأل ي هتذا القتانون أو عتُ

 كان موافًقا ل .  أْن الالئحي ي دو مخالًفا للقانون اعد 

مث  هذا القرار الالئحي ي دو اعد الستتتتتتالمة معيًبا اعيب مخالفة القانون،  أنَّ وترى الباحثة 

اإلدارة يجب  أنَّ ى الباحثة تر أنَّ ويكون عندئذ غير مشتتتتروع ويجوز للستتتتلطة اإلدارية ستتتتحب . غير 

تحترم الفترة التي كان فيها مشتتتتتتتروًعا، وترتيًبا على ذلك أْن عليها حال ستتتتتتتحب هذا القرار الالئحي 

األحكام الستتتتتتابق ذكرها اشتتتتتتأن أ ر ستتتتتتحب القرار الالئحي المشتتتتتتروع، خاصتتتتتتة احترام الحقوق  فإنَّ 

كذلك تلك التي نشأت اقرارات  والمراكز القانونية الفردية التي نشأت مباشرة عن القرار المسحوي، و 

 فردية صدرت استناًدا أو تنفيًذا للقرار الالئحي المسحوي.  
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 غير المشروعة آثار سحب القرارات الفرديةالثاني:  مطلبال

 

تنوه الباحثة هنا إلى أننا لن نتكلم عن آ ار ستتتحب القرارات الفردية المشتتتروعة،  م ستتتحب القرارات  

هذه األخيرة يتج   أنَّ الفردية غير المشتتتتتتروعة، على غرار ما فعلناه اشتتتتتتأن القرارات الالئحية، ذلك 

رارات الفردية ، بينما الق(1)الرأي الراجح في الفق  والقضتتتتتتتاء إلى جواز ستتتتتتتحبها وإن كانت مشتتتتتتتروعة

ال يجوز ستتتحبها ااتفاق الفق  والقضتتتاء، وعلي  ستتتيقتصتتتر كالمنا في هذا الفرع عن فإن َ  المشتتتروعة 

 آ ار سحب القرارات الفردية غير المشروعة. 

القرار الفردي هو ذلك القرار الذي يصتتتتتدر في شتتتتتأن فرد معين بذات  أو  أنَّ قلنا أْن ستتتتتبق 

 ، ويترتتب لت  حقوقتًا أو يحمت  عليت  التزامتات، أو يجمع لت  بين هتذا وهتذا. (2) األفرادعتدد محتدد من 

أصتتتتتاا  أي عوار في ركن من أركان  أو شتتتتتر  من شتتتتترو  إْن ويكون القرار الفردي غير مشتتتتتروع 

 صحت .  

المقصتود استحب القرار الفردي غير المشتروع ذلك الستحب الذي  أنَّ هنا وغني عن البيان 

مضتتتتتتتت علي  المواعيد القانونية دون إْن القرار غير المشتتتتتتتروع أنَّ يتم خالل الميعاد القانوني، ذلك 

يتحصتتن ويعام  معاملة القرار الستتليم، ومن فإن َ  ستتحب ، أو على األق  البدء في إجراءات ستتحب ، 

  م ال يمكن سحب .  

ويترتب على ستتتتتتتتتتحب القرار الفردي غير المشتتتتتتتتتتروع ذات ا  ار العامة التي تترتب على ستتتتتتتتتتحب  

ر واعتباره كأن لم يكن، أو كأن لم يصتتتتتتتتتتتتتدر قط، ومن  م  القرارات اإلدارية عموًما، وهي زوال القرا

توقف  عن ترتيب آ اره في الحاضتتتر والمستتتتقب ، وزوال ما ترتب علي  من آ ار في الماضتتتي، ومن 

 
  وما اعدها. 378د. سليمان الطماوي، الوجيز في القانون اإلداري، مرجع سابق،   )1(
 وهذا ما يعرف االقرارات الجماعية، ومن أمثلتها القرار الذي ينطوي على حركة ترقيات لعدد محدد من المواطنين.  )2(
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يفقد هذا الحق وال يجوز  فإن َ  تاري  صتتتتدوره. فإذا كان القرار الفردي قد رتب لصتتتتاحب الشتتتتأن حًقا 

يتمسك أو يحتج بهذا المركز، ال أْن مركًزا قانونًيا فال يجوز ل   كان قد أنشأ ل  ل  التمسك ا ، وإنْ 

أْن  (1)اعض الفقتت  وفق متتا يراه  –في مواجهتتة اإلدارة وال في مواجهتتة ال ير. ويجتتب على اإلدارة 

تتخذ في ستتتتتبي  ذلك كافة اإلجراءات القانونية   تستتتتتعى من جانبها إلى إزالة آ ار القرار الفردي وأنْ 

 الالزمة.  

ستحب القرار الفردي المعيب هو حق أنَّ جرت أحكام القضتاء اإلداري المصتري على  ولقد

تصتتتتحيح األوضتتتتاع المخالفة للقانون والتي  أنَّ لإلدارة متى أدركت وج  عدم المشتتتتروعية في ، كما 

نشتتتتتتأت بناًء على القرار الفردي المشتتتتتتروع هو أصتتتتتت  مستتتتتتلم ا  احتراًما لمبدأ المشتتتتتتروعية وستتتتتتيادة  

 . (2) القانون 

إلى احترام   -والناس معها -، وعلى الرغم من القواعد الستتتتتااقة قد تضتتتتتطر اإلدارةأنَّ غير 

اعض ا  ار غير المباشتتترة التي رتبها القرار الفردي المعيب في الفترة الستتتااقة على ستتتحب ، وذلك 

الذي  ة ي  لمصتتلحة أكبر من مصتتلحة إزالة آ ار القرار المستتحوي، هي احترام حقوق ال ير حستتن الن ِ 

يجه  ما في القرار الفردي المستتتتتتحوي من عيوي، ومن أبرز األمثلة على ذلك حالة ستتتتتتحب قرار  

الستتتتتحب يزي  كافة ا  ار التي رتبها قرار  أنَّ كان معيًبا، فعلى الرغم من إْن تعيين الموهي العام 

 
 . 453د. حسني دروي ، المرجع السابق،   )1(
اإلدارية ، الموستتتتتتتتوعة  1/12/1999ق، جلستتتتتتتتة 33لستتتتتتتتنة   1941حكم المحكمة اإلدارية العليا المصتتتتتتتترية في الطعن رقم    )2(

 . 1053،  35الحديثة، ج
، 3، مجموعة المحكمة في خمس عشتتتتتتترة ستتتتتتتنة، ج17/12/1967ق، جلستتتتتتتة 8لستتتتتتتنة   1556وكذلك حكمها في الطعن رقم  

، المجموعة الستتتتتتتتتااقة، نفس المجلد، 2/3/1968ق، جلستتتتتتتتتة  11لستتتتتتتتتنة   268، وكذلك حكمها في الطعن رقم  2067 
 2069 . 
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س منهتا  األعمتال الصتتتتتتتتتتتتتتحيحتة التي قتام بهتا هتذا الموهي الستتتتتتتتتتتتتتيمتا متا يمأنَّ التعيين المعيتب، إال 

 . (1)مصالح الناس يظ  صحيًحا ونافًذا، وذلك وفًقا ألحكام نظرية الموهي الفعلي

َ  كتتذلتتك  ال تتتأ ير على كتتافتتة المعتتامالت التي أبرمهتتا المختتاطتتب اتتالقرار الفردي غير  فتتإنتت 

المشتتتتتتروع في الفترة الستتتتتتااقة على ستتتتتتحب ، حي  تفلت هذه المعامالت من األ ر الرجعي لستتتتتتحب  

يتة، ومثتااًل لتذلتك فلو كتان القرار الفردي المعيتب يتضتتتتتتتتتتتتتتمن الترخيص ألحتد التجتار  القرارات اإلدار 

ستتتتتتتتتحب هذا القرار ال تأ ير ل  على ما  فإنَّ اافتتاح مح  تجاري، وكان هذا القرار غير مشتتتتتتتتتروع، 

ية يجه  ما يعتري القرار  يكون هذا ال ير حستن الن ِ أْن أبرم  التاجر مع ال ير من معامالت اشتر  

 . (2) الظاهرةكر من عيوي، وذلك وفًقا ألحكام نظرية األوضاع سالي الذ

 

 

 

 

 

 

 

 
 وما اعدها.  297 د. أنور رسالن، المرجع السابق،  )1(
 وما اعدها.   82،  1998د. عاطي نصر مسلمي، نظرية األوضاع الظاهرة في القانون اإلداري، دار النهضة العربية،    )2(
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   لثالثا فصللا

 طريق اإلدارة غير نهاية القرارات اإلدارية عن  

إن القرارات اإلدارية كما قد تنتهي اعم  تقوم ا  الستتتتتتتتتلطة اإلدارية، كستتتتتتتتتحب القرار أو إل ائ ، قد 

ا اعم  تقوم ا  ستتتتتلطة أخرى خالف الستتتتتلطة اإلدارية، ستتتتتواء كانت هذه تشتتتتتري ية أم  تنتهي أيضتتتتتً

سم هذا  القرار اإلداري قد ينتهي من تلقاء نفس  دون تدخ  أي سلطة. وفيما يلي نقإنَّ قضائية، ب  

طريق اإلدارة،   غير الفصتتتتتتتتتتتتتتتت  إلى مبحثين، نحتتدد في األول مفهوم نهتتايتتة القرارات اإلداريتتة عن

 طريق اإلدارة.   غير ونستعرض في الثاني صور نهاية القرارات اإلدارية عن

 طريق اإلدارة غير مفهوم نهاية القرارات اإلدارية عن:  المبحث األول

   :اإلداريأوالً: مفهوم نهاية القرار 

 

جوهر القرار اإلداري ومضتتتتتتتتتتتتتتمونتت ، وروحتت  وكيتتانتت ، هو األ ر القتتانوني التتذي يحتتد تت  القرار.  إنَّ 

تصتتتدر عبًثا، وإنما الهدف دائًما من إصتتتدار القرار هو إحدا  مث   أْن فالقرارات اإلدارية ال يمكن 

ا على ذلتتك يمك القرار اإلداري يكون موجوًدا متتا هتت  ينتج آ تتاره   نتتا القول اتتأنَّ نهتتذا األ ر. وترتيبتتً

انتهاء   -في نظرنا –ذلك يعني فإنَّ توقفت مث  هذه ا  ار، فإْن القانونية أًيا كان نوع هذه ا  ار، 

، يترتب علي  انعدام القرار  (1)انعدام مح  القرار اإلداري أنَّ القرار اإلداري، والذي يؤكد هذه الراية 

، وتلك مستتتتتتتتألة ال خالف عليها فقًها وال قضتتتتتتتتاء، فإذا كان ذلك، وكان مح  القرار  (2)اإلداري ذات 

هو المحتوى أو المضتتتتتتتتتمون الذي ترد علي  آ ار القرار، وإذا كان انعدام المح  يعني انعدام القرار  

 
 مح  القرار اإلداري هو الموضوع أو المضمون الذي ترد علي  آ ار القرار.  )1(
من أحكامها، ومن قبي  ذلك: حكمها الصتتتتتتتتتتتتتتادر اجلستتتتتتتتتتتتتتة   وهذا ما أكدت  المحكمة اإلدارية العليا المصتتتتتتتتتتتتتترية في العديد  )2(

. انظر في تفاصتتتي  هذه 21/1/1971، وحكمها الصتتتادر اجلستتتة 13/1/1966وحكمها الصتتتادر اجلستتتة   17/1/1962
 وما اعدها.  1130،  1األحكام موسوعة المستشار حمدي ياسين، المرجع السابق، ج
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ا  تتتار القتتتانونيتتتة التي يحتتتد هتتتا القرار تكون هي منتتتا  الحكم على اقتتتاء القرار أو  فتتتإنَّ اإلداري، 

 هائ .  انت

نهتايتة القرار اإلداري تعني زوال ا  تار القتانونيتة التي   وترتيبتًا على ذلتك يمكننتا القول اتأنَّ 

 يحد ها القرار.  

نهتائيًتا في المتاضتتتتتتتتتتتتتتي   ينتهي القرار اإلداري بزوال ا  تار القتانونيتة التي يحتد هتا زواالً قتد و 

، حي  يعام  القرار اإلداري في مث   (1) القراروالحاضر والمستقب ، كما هو الحال االنسبة لسحب 

، كشجرة اجتُثت من فوق األرض (2)  اإلطالقهذه األحوال كما لو كان لم يصدر من األص  على 

 وما لها من قرار.  

كتذلتك قتد ينتهي القرار اإلداري بتوقي ا  تار التي يحتد هتا في المستتتتتتتتتتتتتتتقبت  فقط، مع اقتاء  

ا  ار التي أحد ها القرار في الماضتتتتتتتتتي دون زوال، كما هو الحال االنستتتتتتتتتبة إلل اء القرار اإلداري  

ستتتتتقب   ، حي  تتوقي ا  ار القانونية التي يحد ها القرار المل ي في الم(3)  اإلداريةامعرفة الستتتتلطة 

 فقط، مع اقاء كافة ا  ار التي أحد ها هذا القرار في الماضي دون زوال.  

نهاية القرار  أنَّ ويمكن للباحثة تصتور عدة فروض لنهاية القرار اإلداري، في ضتوء قاعدة 

 اإلداري تعني زوال أو توقي ا  ار القانونية التي يحد ها القرار، وذلك على التفصي  التالي:  

 
الرستتتتالة، وكذلك د. محمد فؤاد عبد الباستتتتط، القانون اإلداري، مرجع   وما اعدها من هذه 68    في الفصتتتت  الثاني  انظر   )1(

 . 484سابق،  
 وما اعدها.  287وكذلك د. سليمان الطماوي، الوجيز في القانون اإلداري، مرجع سابق،  

 وما اعدها.  521وأيًضا د. عبد ال ني اسيوني، المرجع السابق،  
، مجموعة أحكام الستتتتتنة 30/12/1973ق جلستتتتتة 15لستتتتتنة   838في الطعن رقم  حكم المحكمة اإلدارية العليا المصتتتتترية    )2(

 . 830التاسعة عشرة،  
 . 45د. ط يمة الجرف، المرجع السابق،    )3(

 .520وكذلك د. عبد ال ني اسيوني، المرجع السابق،   
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 . نهاية القرار اإلداري بزواله كليًة: 1

  شتتتتتتتتتتتتتتجرة  القرار اإلداري في هتذا الفرض تنتهي آ تاره، ويزول هو ذاتت  من الوجود كليتة، وكتأنتَّ إنَّ 

انُتزعتت من جتذورهتا، فال يبقى لهتا هت  وال أ ر. وهتذا الفرض هو الصتتتتتتتتتتتتتتورة المثلى لنهتايتة القرار  

 .    ال يبقى القرار وال تبقى آ ارهاإلداري، حي

 . نهاية القرار اإلداري دون زواله كليًة:  2

تتوقي ا  ار القانونية التي يحد ها القرار في المستتتتقب  مع اقاء ا  ار التي  أْن نعني بهذا الفرض 

ال ُينتزع من جذوره، ب  تتوقي   فرضأحد ها في الماضتتتتتتتتتتي على حالها. فالقرار اإلداري في هذا ال

 االنسبة للماضي.    قرار على حالفقط آ اره المستقبلية مع اقاء ال

ومن األمثلتتة على هتتذا الفرض حتتالتتة القرارات اإلداريتتة المؤقتتتة، أو محتتددة المتتدة، حيتت   

تنتهي هذه القرارات بنهاية مدتها، فتتوقي عن إحدا  آ ارها في المستتتتتتتتتتتتتتقب ، مع اقاء كافة ا  ار  

لقرار الصادر امنح ترخيص ااست الل  التي أحد ها القرار في فترة سريان ، ومن قبي  هذه القرارات ا

الوقتت أو الموافقتة على إقتامتة  اعض منتاطق الصتتتتتتتتتتتتتتيتد أو اعض منتاطق الثروات الطبي يتة لبعض 

فبانتهاء المدة المحددة لستتتتتتتتتتتتتريان القرار تتوقي كافة ا  ار التي يحد ها القرار   ،  ةأجنبي مدة محدد

 في المستقب ، مع اقاء ما أحد   القرار في الماضي على حال .  

 . نهاية القرار اإلداري بتجاهل تنفيذه من ذوي الشأن:  3

ينشتتتتتط المستتتتتتفيدون  قد يصتتتتتدر القرار اإلداري مانًحا اعض الحقوق أو المزايا لبعض الناس،  م ال 

من هذا القرار إلى استتعمال الحقوق أو االنتفاع االمزايا التي منحها لهم هذا القرار، ويبقى الوضتع  

ذوي الشتتتتتتتتتتتتتأن قد رغبوا عن القرار وزهدوا في  أنَّ على ذلك لفترة من الزمن ُيستتتتتتتتتتتتتتو ق امرورها من 

ر القرار اإلداري بتعيين  الحقوق أو المزايا الممنوحة لهم امقتضتتتتتتتتتتتتتتاه، ومن قبي  ذلك حالة صتتتتتتتتتتتتتتدو 
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شتتتتتخص ما في إحدى الوهائي العامة،  م امتناع هذا الشتتتتتخص عن استتتتتتالم عمل  االوهيفة التي  

. ففي مث  هذه الحالة ينتهي القرار اإلداري بتجاه  تنفيذه من قب  المستتتتتتتتتتتفيدين من  (1)ُعين عليها

 أو المخاطبين ا .  

 نهاية القرار اإلداري بالعمل على غير مقتضاه من ذوي الشأن:   .4

ما للمخاطبين ا ، أو االموافقة على نشتا  ما   ترخيص في هذا الفرض يصتدر القرار اإلداري امنح

للمخاطبين ا ، ولكن يجري ستتتتتتتتتتلوك المخاطبين االقرار على نحو مناقض لما صتتتتتتتتتترح لهم ا  هذا  

الشتتتأن قراًرا إدارًيا من الستتتلطة المختصتتتة االترخيص ل  ببناء   يستتتتصتتتدر ذوأْن القرار. ومثال ذلك 

عقار ل رض الستتتتكنى على أرض مملوكة ل ،  م يتبرع بهذه األرض لجهة اإلدارة لبناء مستتتتتشتتتتفى  

عليها. ففي هذا الفرض ينتهي القرار الصتتتتتتتتادر امنح الترخيص اإقامة المبنى الستتتتتتتتكني فور التبرع  

خيص المذكور إلى الجهة المنو  بها بناء المستتتتتتشتتتتتفى، وذلك ااألرض الصتتتتتادر اشتتتتتأنها قرار التر 

 لكون األ ر الذي يحد   قرار الترخيص آني الذكر لن يتحقق اأي حال.  

 ثانيًا: مفهوم نهاية القرار عن غير طريق اإلدارة:  

تكون ا  ار القانونية  أْن  لكي نكون اصدد حالة انتهاء للقرار اإلداري عن غير طريق اإلدارة يجب 

 التي يحد ها القرار قد زالت أو توقفت لسبب ال يرجع لسلوك اإلدارة.  

وترتيبًتا على ذلتك يشتتتتتتتتتتتتتتتر  للقول اتانتهتاء القرار اإلداري عن غير طريق اإلدارة أال يكون  

إلى الستتتتتلطة اإلدارية هو الذي تستتتتتبب في إزالة أو وقي ا  ار القانونية  هناك ستتتتتلوك ما منستتتتتوي 

التي يحد ها القرار، ففي مث  هذه الحالة يكون الستتتلوك المنستتتوي للستتتلطة اإلدارية هو الذي أنهى  

 
 وما اعدها.  129،  2017للنشر، األردن،  د. سليمان سليم اطارس ، الوهيفة العامة، النظرية والتطبيق، دار الثقافة  )1(
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القرار اإلداري، ومن  م فإننا ال نكون اصتتتتتتدد حالة انتهاء القرار اإلداري عن غير طريق اإلداري،  

 .  ب  عن طريقها

والستتتتتتتلوك اإلداري المتستتتتتتتبب في إنهاء القرار قد يكون إيجابًيا وقد يكون ستتتتتتتلبًيا، فأما عن 

الستتتتتتتتتلوك اإليجابي المتستتتتتتتتتبب في إنهاء القرار، فهو ك  عم  قانوني أو مادي يصتتتتتتتتتدر عن جهة 

اإلدارة ويترتتب عليت  زوال أو وقي ا  تار القتانونيتة التي يحتد هتا القرار، ستتتتتتتتتتتتتتواء كتان هتذا العمت   

ا أم ضتتتتمنًيا، وستتتتواء كان زوال أو وقي ا  ار القانونية للقرار مقصتتتتوًدا أم غير مقصتتتتود.  صتتتتريحً 

فاإلدارة قد تصتتدر أعمااًل قانونية صتتريحة تقصتتد من ورائها إلى إزالة أو وقي ا  ار القانونية التي  

و ما  على نح يحد ها أحد قراراتها الستتتتااقة، كأن تصتتتتدر قرارها استتتتحب أو إل اء قرار إداري ستتتتابق

تجاه إرادتها إلى إزالة أو  رة عم  قانوني يستتتتتفاد من  ضتتتتمًنا يصتتتتدر عن اإلدا أو أنْ ، ذكرنا ستتتتااًقا

 . (1) السااقةوقي ا  ار القانونية التي يحد ها أحد قراراتها 

وأما عن الستتتتلوك اإلداري الستتتتلبي المتستتتتبب في إنهاء القرار اإلداري فيتمث  في ك  حالة  

، إذا أستتتتتتتتتتتتفر هذا (2) مشتتتتتتتتتتتتروع من قب  اإلدارة عن أداء عم  يفرضتتتتتتتتتتتت  عليها القانون امتناع غير 

االمتناع عن إزالة أو وقي ا  ار القانونية التي يحد ها قرار إداري ستتتتابق. فمث  هذا االمتناع يعد 

يرتتتب إزالتتة أو وقي آ تتار هتتذا القرار، ولو لم يكن ذلتتك أنتتَّ  امثتتااتتة إنهتتاء للقرار اإلداري طتتالمتتا 

 قصوًدا بذات .  م

الذي   -الستتتتتلبي أو اإليجابي -هذا الصتتتتتدد عن حكم الستتتتتلوك اإلداري بو مة تستتتتتاال يثور 

مث  هذا الستتتتتتتتتلوك امثااة إنهاء من  عد  يترتب علي  الوقي المؤقت   ار قرار إداري ستتتتتتتتتابق، ه  يُ 

،  نفاقاألاإلدارة لهذا القرار؟ كما لو أغلقت الستتتتتلطة اإلدارية، اشتتتتتك  مؤقت، إحدى محطات قطار 

 
 وما اعدها.  685د. سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات اإلدارية، مرجع سابق،    )1(
 وما اعدها.  95انظر تفصياًل: د. سعيد إبراهيم، النظام القانوني للقرار اإلداري السلبي، مرجع سابق،   )2(



 

106 

 

ممتا ترتتب عليت  توقي ا  تار القتانونيتة لكتافتة القرارات الستتتتتتتتتتتتتتااقتة اتالترخيص اممتارستتتتتتتتتتتتتتة العتديتد من 

 األنشطة التجارية التي كان مصرًحا بها لألفراد في هذه المحطة.  

التستتاال الستتابق هي االنفي، ذلك أن  ال يمكن القول اانتهاء   اإلجااة علىأنَّ ترى الباحثة 

إال إذا كتان إزالتة أو وقي آ تار   -طريقهتا غير طريق اإلدارة أم عنستتتتتتتتتتتتتتواء عن –القرار اإلداري 

كان  إْن ا القرار نهائية، احي  ال يمكن، أو ال يجوز، أن تعود هذه ا  ار إلى السريان مستقباًل، أمَّ 

يكون  أْن األمر ال يعدو فإنَّ هذا الوقي مؤقًتا وكانت آ ار القرار ستتتتتتتعود إلى الستتتتتتريان مستتتتتتتقباًل، 

 لسريان القرار وليس إنهاًء ل .   تعطيالً 

 صور نهاية القرارات اإلدارية عن غير طريق اإلدارة: المبحث الثاني 

ا  المقصتتتتتتتتتتتتتتود بنهتايتة القرار اإلداري عن غير طريق اإلدارة هو زوال أو وقي ا  تار  أنَّ ذكرنتا آنفتً

ن نتناول ما تيستتتتتتتر  القانونية التي يحد ها القرار دون أي تدخ  من جانب الستتتتتتتلطات اإلدارية. وا 

لنا رصتتتده من صتتتور لنهاية القرار اإلداري عن غير طريق اإلدارة، وهي صتتتور كثيرة. والواقع أننا  

من خالل رصتتتتتدنا لصتتتتتور نهاية القرار اإلداري عن غير طريق اإلداري يمكنا نقستتتتتم هذه الصتتتتتور  

صتتتتتتتور نهاية   إلى طائفتين، إحداهما صتتتتتتتور نهاية القرار اإلداري دون تدخ  أي ستتتتتتتلطة، واألخرى 

 القرار اإلداري بتدخ  سلطة أخرى.  

 المبح .   ذاوفيما يلي نعالج ك  من هاتين الطائفتين في مطلبين متتاليين ينقسم إليهما ه
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 لمطلب األول: صور انتهاء القرار اإلداري دون تدخل أي سلطةا

تعبير   اإلداري اشتتتتتتتك  تلقائي، أو على حد  في هذه الصتتتتتتتور لنهاية القرارات اإلدارية، ينتهي القرار 

في إنهائ  أية ستلطة في  -أو ااألحرى ال تتستبب –، نهاية طبي ية، حي  ال تتدخ  (1)اعض الفق 

الدولة، ال الستتتتتتلطة التشتتتتتتري ية، وال الستتتتتتلطة القضتتتتتتائية، وال الستتتتتتلطة التنفيذية اطبيعة الحال. ولقد  

إلداري دون تدخ  أي ستتلطة، ومن أهم هذه الصتتور،  رصتتدت الباحثة صتتوًرا عديدة النتهاء القرار ا

تمام تنفيذ القرار، وانتهاء مدة القرار، وتحقق الشتتتتتر  الفاستتتتت  الذي ُعلق علي  القرار، والتنازل عن 

القرار من قب  المستتتتتتتتفيدين من ، وترك تنفيذ القرار أو إهمال ، واستتتتتتتتحال  تنفيذ القرار، وزوال مح   

 وفيما يلي نتناول االبيان ك  صورة من هذه الصور.  ، القرار

 : تمام تنفيذ القرار اإلداري: أوالً 

يترتتب على تمتام تنفيتذ القرار اإلداري انتهتاء هتذا القرار من النتاحيتة القتانونيتة، فبتمتام تنفيتذ القرار  

ر اإحالة موهي  األ ر القانوني الذي أرادت  الستتتتتتتتلطة ينتهي أ ره. فمثاًل، القرار الصتتتتتتتتادأنَّ يفترض 

هو إنهاء الرااطة   إلدارة من إصتتتتتتتداره إحدا  أ ر رئيسعام للتقاعد لبلوغ  الستتتتتتتن القانونية تبت ي ا

الوهيفية التي تربطها بهذا الموهي، فمث  هذا القرار ينتهي بتحقق أ ره، والمتمث  في زوال صتتتتفة  

 ينتمي إلى الوهيفة  الموهي العام عن المخاطب االقرار، وتحول  إلى شتتتتتتتخص من آحاد الناس ال

 العامة.  

مستتتتتألة تمام تنفيذ القرار اإلداري هي مستتتتتألة ستتتتتهلة  أنَّ وقد يبدو للقارئ من الوهلة األولى 

هناك أكثر  أنَّ تثير المشتتتاك ، ولكن الحقيقة غير ذلك، إذ أْن وال تنطوي على  مة تفاصتتتي  يمكن 

 
 . 11د. حسني دروي ، المرجع السابق،   )1(

ا: د. محمود حلمي في مؤلف ، القرار اإلداري، الطبعة األولى،   ، 1970ومن الفق  الذي استتتتتتتتتتتتتتتخدم هذا المصتتتتتتتتتتتتتتطلح أيضتتتتتتتتتتتتتتً
، وكذلك في رستتتتتالة ل  للدكتوراه حول: ستتتتتريان القرار اإلداري من حي  الزمان، كلية الشتتتتتريعة والقانون، جامعة 255 

 . 345 ، 1962األزهر، 
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داري وما يترتب عليها من انتهاء  من نقطة يجب دراستتتتها اعناية اخصتتتو  مستتتألة تنفيذ القرار اإل

 ال تتة، هي التميز بين القرار اإلداري الوقتي أو   -في نظرنتتا –القرار اإلداري، وأهم هتتذه النقتتتا  

الفوري والقرار اإلداري المستتتتتتتتتتتتتتتمر، وذلك لتحتديد أي هذين النوعين من القرار ينتهي بتمتام تنفيتذه،  

نقطة الثالثة هي صتتتتتتور تنفيذ القرار اإلداري، ونتناول  والنقطة الثانية هي التعريف بتنفيذ القرار، وال

 فيما يلي هذه النقا  الثال ة:  

 . التمييز بين القرار الوقتي والقرار المستمر:  1

القرار اإلداري الوقتي أو الفوري هو القرار التذي ال يستتتتتتتتتتتتتتت رق تنفيتذ آ تاره فترة زمنيتة ممتتدة، حيت   

ويتم هتذا األ ر اشتتتتتتتتتتتتتتكت  كتامت  في فترة زمنيتة وجيزة، وال يحتد  هتذا القرار أ ره في الواقع العملي 

يتكرر حدو  هذا األ ر  انية. ومثال ذلك القرار الصتتتتتتادر افصتتتتتت  موهي عام من الخدمة، حي   

ُيحد  هذا القرار أ ره، المتمث  في إنهاء الرااطة الوهيفية اشتتتتتتتتتتتك  فوري، وال يستتتتتتتتتتتت رق تنفيذ هذا  

ا القرار الصتتتتتتادر بهدم (1) وجيزهاأل ر ستتتتتتوى فترة زمنية  ، وال يتكرر حدو  هذا األ ر  انية، وأيضتتتتتتً

عقتار، حيت  يحتد  هتذا القرار أ ره المتمثت  في اتختاذ اإلجراءات واألعمتال المتاديتة الالزمتة إلزالتة  

 هذا العقار.  

ال يستنفذ موضوع  امجرد صدوره أو امضي  أما القرار اإلداري المستمر فهو القرار الذي 

د صتتتتتتتتدوره، احي  يحد  أ ره اصتتتتتتتتفة متجدده وقائمة إلى أن ينتهي اطريق أو اأخر  فترة معينة اع

. وأبرز األمثلة على القرار اإلداري المستتتتتمر هو  من طرق انقضتتتتاء القرارات اإلدارية المقررة قانونا

قرار المنع من الستفر، حي  يحد  هذا القرار أ ره، والمتمث  في منع المخاطب االقرار من م ادرة  

 
هذه الفترة ال تتجاوز اإلجراءات الداخلية التي تتخذها الستتتتتتتتتتتتتتلطة اإلدارية إلنهاء الرااطة الوهيفية، كرفع استتتتتتتتتتتتتتم الموهي   )1(

المفصتتول من ستتجالت وأوراق الجهة اإلدارية وصتترف ما عستتاه يكون مستتتحًقا ل  من حقوق مالية لدى جهة اإلدارة، أو 
 نحو ذلك من اإلجراءات. 
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، أو لفترة غير محتددة، إذا كتان القرار لم يحتدد فترة،  (1)د، طوال الفترة التي حتددهتا القرار للمنعالبال

ومن أمثلتت    . (2)أ ر هتذا القرار يتكرر في كت  مرة يحتاول فيهتا المختاطتب ات  م تادرة البالدأنَّ كمتا 

والقرار الصتتتتتادر احظر   كذلك القرار اإلداري الستتتتتلبي بالمتناع، القرارات المقيدة للحرية كاالعتقال، 

 االنتماء إلى أحزاي سياسية....إل . 

وال فارق بين القرار الوقتي والقرار المستتتتتتتتتتمر في صتتتتتتتتتدد قاعدة انتهاء القرار بتمام تنفيذه،  

يلزم االنتبتتاه إلى عمليتتة تنفيتتذ القرار  أنتتَّ  حيتت  تنطبق القتتاعتتدة على كال النوعين، كتت  متتا هنتتالتتك 

يكون تنفيتذ القرار مرة واحتدة، ومن  م ينتهي، ويحق لألفراد عنتدئتذ، بت    ذاتهتا، ففي القرارات الوقتيتة

القرار ال ينتهي  فإنَّ في حالة القرارات المستتتتتتتتمرة. أمَّا ولجهة اإلدارة ذاتها، التمستتتتتتتك بنهاية القرار، 

  امجرد تنفيذ لمرة واحدة أو أكثر، ب  يظ  القرار قائًما حتى تنتهي حالة االستتتتتتمرار، ستتتتتواء اانتهاء

 مدتها، أو بزوال أسباي المنع أو اصدور عم  قانوني يزي  القرار كلية.  

 . التعريف بتنفيذ القرار اإلداري: 2

من أعمال   -أو صتتتتتتاحب الشتتتتتتأن –يقصتتتتتتد اعملية تنفيذ القرار اإلداري ما تتخذه الستتتتتتلطة اإلدارية 

قتانونيتة أو متاديتة إلحتدا  ا  تار القتانونيتة التي يرتبهتا القرار في الواقع العملي. فمثاًل، عمليتة تنفيتذ  

القرار الصتتتتتتتتادر بهدم عقار هي مجموعة األعمال المادية التي تتم من أج  هدم هذا العقار وإزالة  

 وجوده.  

التذكر. عن نفتاذ القرار، فنفتاذ القرار اإلداري هو  وتختلي عمليتة تنفيتذ القرار امعنتاهتا آني 

  تنفيذ القرار فهو األعمال التي تجري على أرض الواقع لتحقيق آ ارأمَّا صتتتتتتتتتتتتتالحية القرار للتنفيذ، 

 
 ة قرارات المنع من السفر المحدد الفترة، قرار منع المتهم من السفر طوال مرحلة التحقيق. من أمثل )1(
 وما اعدها.  1032المستشار حمدي ياسين، موسوعة القرار اإلداري، مرجع سابق،    )2(
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نفتاذ القرار هي مستتتتتتتتتتتتتتألتة  فتإنَّ القرار، ستتتتتتتتتتتتتتواء كتانتت هتذه األعمتال قتانونيتة أو متاديتة. وب بتارة أخرى 

 ة واق ية.  قانونية، وتنفيذ القرار هي مسأل

ونفتاذ القرار اإلداري هي مستتتتتتتتتتتتتتتألتة قتانونيتة تثبتت لكت  قرار إداري أيتًا كتان نوعت  أو جهتة 

عرف إصتتتتتداره، وهذه الميزة أو الصتتتتتالحية تثبت للقرار اإلداري فور اكتمال مراح  صتتتتتدوره، وهي تُ 

اصتتتتتتتترف النظر   ، وهذه القوة تثبت للقرار امقتضتتتتتتتتى القانون، وذلك(1)االقوة التنفيذية للقرار اإلداري 

 .   (2)عن أي تنفيذ مادي ل 

،  (3)صتدد انتهاء القرار اإلداري بتمام تنفيذه هو عملية تنفيذ القراراالذي يعنينا أنَّ وال شتك 

 العملية وحدها ينتهي القرار اإلداري.   هوليس نفاذ القرار أو قوت  التنفيذية، فبهذ

 . صور تنفيذ القرار اإلداري:  3

يمكن للباحثة رصتتتتتتتتد صتتتتتتتتورتان لتنفيذ القرار اإلداري، وذلك من زاوية مدة تنفيذ القرار، ومن زاوية  

 القائم بهذا التنفيذ، وذلك على النحو التالي:  

 من زاوية مدة تنفيذ القرار، هناك التنفيذ الفوري والتنفيذ المستمر:   أ.

ا  كر  وكمتا ذُ  –الفوري فيخص القرارات الوقتيتة أو الفوريتة ستتتتتتتتتتتتتتتالفتة التذكر، وهتذه القرارات التنفيتذ أمتَّ

 نفذ مرة واحدة وال يتكرر تنفيذها.  ها تُ ال يست رق تنفيذها مدة طويلة من الزمن، كما أنَّ  -سلًفا

ا، وهي قرارات   وأما عن التنفيذ المستتتتتمر فيخص القرارات المستتتتتمرة والستتتتالي ذكرها أيضتتتتً

 تنفيذها على مدار فترة من الزمن، سواء كانت هذه الفترة محددة أم غير محددة.  يتكرر 

 
 وما اعدها.  011،  1996د. عادل سيد فهيم، القوة التنفيذية للقرار اإلداري، دار النهضة العربية، القاهرة،   )1(
 . 17د. حسني دروي ، المرجع السابق،   )2(
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 ب. ومن زاوية القائم بتنفيذ القرار اإلداري: 

هنتاك التنفيتذ امعرفة اإلدارة وحدها، وهنتاك التنفيتذ امعرفة المختاطبين االقرار وحدهم، وهنتاك التنفيتذ  

 ر أو المستفيدين من :  المشترك بين ك  من اإلدارة والمخاطبين االقرا

عن التنفيذ امعرفة اإلدارة وحدها، فيقصتتتتتتتتد ا  قيام الستتتتتتتتلطة اإلدارية مصتتتتتتتتدرة القرار،  أمَّا 

، ومثال ذلك حالة قيام الستتتتلطة اإلدارية بتنفيذ قرارها الستتتتابق لها  (1)بنفستتتتها اعملية تنفيذ هذا القرار

إصتداره امجازاة أحد موهفيها االخصتم من راتب ، حي  تتولى اإلدارة بنفستها عملية االستتقطاع من 

 راتب هذا الموهي امقدار الخصم المنصو  علي  في القرار التأديبي.  

األدوات التي تستتتتتخدمها الستتتتلطات اإلدارية في  القرارات اإلدارية هي أهم أنَّ وبالنظر إلى 

ع لإلدارة ميزة أو ستلطة مهمة في صتدد تنفيذ قراراتها هي ستلطة ، فقد أعطى المشتر ِ (2)أداء وهائفها

تنفذ قراراتها بنفستتتها  أْن التنفيذ المباشتتتر للقرارات اإلدارية، وهي ستتتلطة امقتضتتتاتها تستتتتطيع اإلدارة 

تبادر إلى تنفيذ  أْن ، وبناء على هذه الستتتتتتتلطة تستتتتتتتتطيع اإلدارة (3)ودون حاجة للجوء إلى القضتتتتتتتاء

. ويستتوي في هذا (4)ع للتنفيذ بهذا األستلويتوافرت الشترو  التي وضتعها المشتر ِ إْن قراراتها بنفستها 

تكون عملية تنفيذ القرار اإلداري منوطة ااإلدارة وحدها ال يشاركها في ذلك أحد، كحالة  أْن الصدد 

 تكون هذه العملية مشتركة بين اإلدارة وغيرها.  أْن ارات التأديبية، أو تنفيذ القر 

ستتتتتتتتتتواء  –وأما عن تنفيذ القرار امعرفة المخاطبين ا ، فيقصتتتتتتتتتتد ا  قيام المخاطب االقرار 

بتنفيذ القرار اإلداري الصتتتتتتتتتتتادر في شتتتتتتتتتتتأن  ومن األمثلة على ذلك حالة   -كان فرًدا واحًدا أو أكثر

 
 . 723،  1، جمرجع سابقد. محمد فؤاد عبد الباسط، األعمال اإلدارية القانونية،  )1(
 وما اعدها.  7د. محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق،    )2(
د. ياستتتتتتتر محمد حمدي الجبوري، وستتتتتتتائ  تنفيذ القرار اإلداري، مجلة جامعة الكويت للعلوم اإلنستتتتتتتانية، العدد العاشتتتتتتتر،    )3(

 . 499،  2008أكتوبر 
 وما اعدها.  500د. ياسر الجبوري، المرجع السابق،   )4(
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يبة على أحد الممولين، فيتقدم هذا الممول لجهة اإلدارة المختصتة ويستدد  القرار الصتادر بربط ضتر 

مبلق الضتريبة المستتحقة علي ، والقرار الصتادر اإغالق مح  تجاري أو صتناعي في ستاعة محددة 

، فيقوم صتتتتتتتتتتتتتتاحتب المحت  المتذكور أو من يتولى إدارتت  اتإغالق المحت  في الستتتتتتتتتتتتتتاعتة (1)من اليوم

 المحددة يومًيا.  

مث  هذه األحوال ينشتتتتتتتط األفراد لتنفيذ القرارات اإلدارية الصتتتتتتتادرة اشتتتتتتتأنهم، أًيا كانت  ففي 

ا الحق  إن تخلي هتذا التنفيتذ   –دوافعهم إلى هتذا التقيتد الطوعي. ويبقى للستتتتتتتتتتتتتتلطتات اإلداريتة دائمتً

توافرت إحتدى حتاالت  إْن عن طريق القضتتتتتتتتتتتتتتاء، أو امعرفتهتا ى تنفيتذ القرار بتادر إلتُ أْن  -الطوعي

 تنفيذ المباشر.  ال

تكون عملية تنفيذ القرار اإلداري  أْن ا عن التنفيذ المشتتتتتترك للقرار اإلداري، فيقصتتتتتد ا  وأمَّ 

مشتتتركة بين الستتلطة اإلدارية مصتتدرة القرار وبين المخاطب أو المخاطبين ا ، وأبرز األمثلة على  

اإلداري المزمع إبرام  إلى  ذلك القرار الصتتتتادر بترستتتتية المناقصتتتتة وإستتتتناد األعمال موضتتتتوع العقد 

المتعلق اإبرام العقد أم   أحد مقدمي العطاءات، حي  يقتضتتي تنفيذ القرار المذكور، ستتواء في شتتق

المتعلق االتنفيذ، إلى نشتتا  مشتتترك من ك  من المتقدم االعطاء ومن جهة اإلدارة، حي     في شتتق

واستتتالم موقع األعمال، كما يجب على   يتقدم المقدم للعطاء إلى جهة اإلدارة إلبرام العقدأْن يجب 

 . (2)توقع العقد مع  وتسلم  الموقع المذكورأْن اإلدارة من ناحيتها 

 
نيم المطيري، سلطة الضبط اإلداري وتطبيقاتها في دولة الكويت، رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسط، عبد المنعم غ   )1(

 وما اعدها.  42،  2011
 وما اعدها.  75،  2008د. مفتاح خليفة، العقود اإلدارية، دار النشر الجماعية، اإلسكندرية،   )2(
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أًيا   -الستالي بيان  تفصتياًل  االمعنى –تنفيذ القرار اإلداري تنفيًذا واق ًيا أنَّ وهكذا نخلص مما تقدم 

الصتتتتتورة األولى من صتتتتتور انتهاء   -متى كان هذا التنفيذ كامالً  –كانت صتتتتتورة هذا التنفيذ، يمث  

 القرار اإلداري دون تداخ  أي سلطة.  

 ثانيًا: انتهاء مدة القرار:  

 

هناك العديد من أنواع القرارات اإلدارية التي تصتتتتتتتتتتدر منطوية على تحديد مدة معينة لستتتتتتتتتتريانها،    

فهذا النوع   . (1)احي  يزول القرار وتتوقي ا  ار التي يحد ها امجرد انتهاء المدة المحددة لستتتتتريان 

ل  محدودية  -ةنطلق مصطلح القرارات اإلدارية المؤقتأْن والذي يمكن، في نظرنا،  –من القرارات 

 زمنية من حي  إحدا     اره، فال يحد  القرار المؤقت  مة أ ر خارج النطاق الزمني المحدد ل .  

واألمثلتة على القرارات المؤقتتة كثيرة، فمن قبيت  هتذه القرارات القرار الصتتتتتتتتتتتتتتادر اتالترخيص  

، وكتذلتك القرار  (2)دولتةالمؤقتت اتاالنتفتاع اتالمتال العتام، وقرارات منح اإلقتامتة لألجتانتب في إقليم الت 

ازة خاصتتتتتتتتة بدون راتب، والقرار الصتتتتتتتتادر اإعارة الموهي لجهة إجالصتتتتتتتتادر امنح الموهي العام 

أخرى داخ  أو خارج الدولة، والقرار الصتتتتتتتتتتتادر بندي الموهي للقيام اأعمال وهيفة أخرى خالف  

 . (3)وهيفت  األصلية

ومن  م   إلرادة الملزمة للسلطة اإلدارية، السند القانوني للتأقيت في القرارات المؤقتة هو ا و

الستتتلطة اإلدارية حين تحدد مدة معينة يستتتري خاللها قرارها، فإنما تفصتتتح عن إرادتها الملزمة فإنَّ 

 
 . 30د. حسني دروي ، المرجع السابق،    )1(
مصطفى إبراهيم عبد الفتاح، سلطة الدولة في تنظيم إقامة األجانب وإاعادهم والرقااة القضائية عليها، رسالة دكتوراه،   د.   )2(

 وما اعدها.  276،  2003جامعة عين شمس، 
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تقتصتتر المستتاحة الزمنية التي ينتج القرار خاللها آ اره على المدة المحددة في ، تلك اإلرادة  أْن في 

 . (1)لقانون لالتي هي في األص  سند مشروعية القرار وقوت  اإللزامية، متى كانت غير مخالفة 

ع  وبانتهاء المدة الزمنية المحددة لستتتتتتتتريان القرار ستتتتتتتتينتهي هذا القرار تلقائًيا، وتتوقي جمي

ا  تار التي ينتجهتا. ولكن توقي إنتتاج القرار   تاره ال يكون إال اتالنستتتتتتتتتتتتتتبتة للمستتتتتتتتتتتتتتتقبت  فقط، ذلتك  

عن فترة ستتتتريان القرار  أمَّا المستتتتتقب  الذي يتمث  في اليوم التالي النتهاء مدة القرار وما اعد ذلك، 

د القرار وبآ اره  يتمستتتتتتتتتتتك بوجو أْن آ ار القرار تترتب االكام ، ويحق لك  ذي مصتتتتتتتتتتتلحة فإنَّ ذاتها 

  لكذوي الشأن يحق لهم التمسك اا  ار القانونية وكذا خالل هذه الفترة. ب  وال نتردد في القول اأنَّ 

 االمراكز القانونية التي أنشأها القرار خالل فترة سريان  حتى اعد انتهاء هذه الفترة. 

يتذه، أو اتاألحرى في  يستتتتتتتتتتتتتتتمر المنتفعون اتالقرار اإلداري المؤقتت في تنفأْن يحتد  كثيًرا و 

االستتتتتتتتتتتتتتتفتتادة من الحقوق أو المزايتتا أو المكنتتات التي يعطيهتتا لهم حتى اعتتد انتهتتاء المتتدة المحتتددة  

لستريان القرار، ويكثر مث  هذا الوضتع االنستبة للقرارات اإلدارية الصتادرة امنح التراخيص المؤقتة،  

ة، أو الترخيص االصتتتتتتتتتتتتيد  كالترخيص اافتتاح مطعم أو مقصتتتتتتتتتتتتي أو مقهى في أحد المرافق العام

فتإنَّ مؤقتًتا في منطقتة احريتة معينتة، فمتا حكم االستتتتتتتتتتتتتتتمرار في تنفيتذ القرار اعتد نهتايتة متدتت ؟ وبتدايتة 

من المال العام اقصتتتتتتد   ايشتتتتتت   المرخص ل  جزءً  الترخيص يقصتتتتتتد ا  ستتتتتتماح الجهة اإلدارية اأنْ 

 . (2)مؤقتةاستعمال  أو االنتفاع ا  لفترة 

إذا استتتتتتتتتتتتتمر المرخص ل  في استتتتتتتتتتتتتعمال الجزء المرخص ا  المال العام رغم انتهاء مدة  و 

اقاء المرخص ل  واضتتتتًعا يده على المال  أنَّ الفق  والقضتتتتاء في فرنستتتتا قد ذهبا إلى فإنَّ الترخيص 

 
 . 59وتقويم مسارها، المرجع السابق،   د. محمد عبد الحميد أبو زيد، شرعية أعمال السلطة  )1(
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على  -وبحق –. ولقد تأستتتس هذا الرأي (1)غير مشتتتروع  عماًل عد  العام رغم انتهاء مدة الترخيص يُ 

ستتتتتتتتتتتتتند مشتتتتتتتتتتتتتروعية وضتتتتتتتتتتتتتع المرخص ل  يده على المال العام واالنتفاع هو القرار الصتتتتتتتتتتتتتادر   أنَّ 

اتالترخيص، فتإذا انتهى هتذا القرار اتانتهتاء متدتت  زال كت  أ ر لت  في إاتاحتة وضتتتتتتتتتتتتتتع اليتد على المتال  

ل  بوضتتتتتع   ، والتي تمث  قاعدة عامة، وغدا استتتتتتمرار المرخص(2)العام، وعادت للمال العام حرمت 

 غير مشروع.   هذا المال عماًل  يده على

مع ما ذهب إلي  الفق  الفرنستتتتتتي من عدم مشتتتتتتروعية اقاء المرخص   (3)ويتفق الفق  العربي

أنَّ  -وبحق –ل  واضتتتتتتتتتتًعا يده على المال العام اعد انتهاء مدة الترخيص، ب  واعتبر الفق  العربي 

هذا الوضتتع يمث  اعتداًء على المال العام تنطبق اشتتأن  األحكام المدنية والجنائية الخاصتتة احماية  

 . (4)المال العام

 الرأي الشخصي للباحثة: 

هتتذا التكييف وتطبيق الحكم المترتتتب عليتت ، يجتتب   لكي يمكن الحكم علىأنتتَّ  البتتاحثتتة ترى  تري 

 التفرقة بين فرضين أساسيين هما:  

ا بـالمـال العـام  ــبيـل   -رغم انتهـاء الترخيص –الفرض األول: بقـاء المرخص لـه منتفعـً على ســـــــ

 التسامح من جانب جهة اإلدارة. 

 
، حي  أشار سيادت  إلى ما قال ا  العميد أوبي، واألستاذ 2، 1، حاشية رقم  39د. حسني دروي ، المرجع السابق،     )1(

 دي لوبادير في هذا الصدد. 
. د. توفيق شتتتتحات ، المرجع الستتتتابق، 564،  1963د. ستتتتليمان الطماوي، مبادئ القانون اإلداري، الطبعة الخامستتتتة،     )2(
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الفرض يظ  المرخص ل  منتفًعا االمال العام، وواضتًعا يده علي  االطبع، رغم انتهاء مدة   وفي هذا

الترخيص، وتترك  اإلدارة على وضتتتتتتتع  هذا على ستتتتتتتبي  التستتتتتتتامح مع . وهذا الفرض ليس مجرد 

حدي  نظري، ب  هو واقع نلمستتتتت  في المعامالت من هذا النوع بين األفراد وجهة اإلدارة، ب  وهو  

انتهتاء متدة القرار الصتتتتتتتتتتتتتتادر اتالترخيص، ومن  م انتهتاء القرار ومعت  أنَّ يتده المنطق، ذلتك واقع يؤ 

يعني م تتتادرة المرخص لتتت  للمتتتال العتتتام ورفع يتتتده عنتتت  في اليوم التتتتالي  أْن الترخيص، ال يمكن 

ا إنَّ مباشتتتتترة، نعم  المرخص ل  يعلم بتاري   أنَّ المفترض أنَّ هذا هو الوضتتتتتع الطبيعي، ونعم أيضتتتتتً

نهاية الترخيص، وكان يمكن  توفيق أوضتتتتاع  في ضتتتتوء ذلك، لكن األمر ليس بهذه البستتتتاطة، إذ 

قتد يحتتاج المرخص لت  اعض الوقتت لنقت  أغراضتتتتتتتتتتتتتت  من مكتان الترخيص، تلتك األغراض التي قتد 

تنطوي على آالت يلزم اعض الوقتتت لنقلهتتا، أو أدوات يلزم اعض الوقتتت لتفكيكهتتا، بتت  وأهم من 

  ستتتتتتتتتي ادر هذا المكان، الستتتتتتتتتيما إذا تعلق األمر ااالستتتتتتتتتم  رخص ل  إلى عمالئ  اأنَّ ذلك تنوي  الم

هذا  ، واإلدارة قد تتفهم(1)التجاري أو الستتتتتتتتمعة التجارية، وتلك أمور اال ة األهمية االنستتتتتتتتبة للتجار

للمال العام للفترة الالزمة للم ادرة دون تضتتتتتتتتترر، ستتتتتتتتتواء حملت    كل ، فتترك المرخص ل  شتتتتتتتتتاغاًل 

 امقاب  االنتفاع عن هذه الفترة أو أعفت  من .  

اقاء المرخص ل  واضتتتتتتتتتتتتتتًعا يده   ال يمكن في مث  هذا الفرض القول اأنَّ أنَّ   ترى الباحثةو 

مؤقتًتا للمتال   شتتتتتتتتتتتتتت اًل يكون أْن منت  على هتذا المتال، بت  هو ال يعتدو  على المتال العتام يمثت  اعتتداءً 

 العام من أج  توفيق األوضاع ال أكثر.  

 

 
وما   367،  2000، نظرية العم  التجاري، دار النهضتتتتتتتتتتتتتة العربية، القاهرة،  1د. محمود مختار، القانون التجاري، ج   )1(

 اعدها. 
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 دون سند:   -رغم انتهاء الترخيص –الفرص الثاني: بقاء المرخص له منتفًعا بالمال العام 

ا اتالمتال العتام رغم انتهتاء الترخيص، ليس على ستتتتتتتتتتتتتتبيت   أنَّ الفرض هنتا  المرخص لت  يظت  منتفعتً

 التسامح من جانب جهة اإلدارة على النحو السابق، ب  دون سند من القانون.  

أنَّ ال يوجتتد أي دليتت  أو قرينتتة تفيتتد أنتتَّ  وقبتت  الكالم عن حكم هتتذا الفرض ننوه هنتتا إلى 

ى ستتتتتتتتتتبي  التستتتتتتتتتتامح، ب  العكس هو الصتتتتتتتتتتحيح، إذ تدل  اقاء المرخص ل  في المال العام هو عل

أْن للمال العام دون ستتتتتتتند، ومن قبي  هذه الظروف  الحال على اقاء المرخص ل  شتتتتتتتاغاًل  هروف

رغم انتهاء الترخيص في ممارستتة نشتتاط  دون أي ت يير، وعدم اتخاذه أي   –يستتتمر المرخص ل  

   مظهر من مظاهر الم ادرة أو رفع يده عن المال العام. 

 ه يلزم التفرقة بين احتمالين:  وفي صدد حكم هذا الفرض فإن  

ا اتالمتال العتام أْن : الحتمـال األول ولكن دون  -رغم انتهتاء الترخيص –يظت  المرخص لت  منتفعتً

علم جهة اإلدارة، أو اعلمها ولكن دون دلي  على رضتتتتتتتتتتتتاها. وفي هذه الحالة يكون وجود 

م،  وع، ب  واالعتداء على المال العاامثااة العم  غير المشتتتتتر المرخص ل  في المال العام 

ينشتتتتتتتتتتأ  أْن األمر الذي يوجب اتخاذ كافة اإلجراءات الحمائية ضتتتتتتتتتتده، وال يمكن اأي حال 

استتتتتتتتتتتتتتتنتاًدا إلى تقتاعس جهتة اإلدارة وقعودهتا على أداء  على المتالللمرخص لت  أي حق 

ال ال يمكن اكتستتتتتتتتاي أية حقوق علي  هذا الم ها في حماية المال العام، الستتتتتتتتيما وأنَّ بواج

 . (1)استناًدا إلى وضع اليد

اعلم ورضتتتتتتتتا  -رغم انتهاء الترخيص –يظ  المرخص ل  منتفًعا االمال العام أْن : الحتمال الثاني 

إذا وجدت قرائن تدل على علم ورضتتتتتتى جهة أنَّ  جهة اإلدارة. وفي هذا الفرض فإننا نرى 

 
 وما اعدها.  615ال ني اسيوني، المرجع السابق،  د. عبد  )1(
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ا اتتتالمتتتال العتتتام رغم انتهتتتاء الترخيص ، كقبول جهتتتة (1)اإلدارة بوجود المرخص لتتت  منتفعتتتً

اإلدارة االستتتتتتتتتتتمرار في تحصتتتتتتتتتتي  مقاب  االنتفاع الوارد اقرار أو اعقد الترخيص، وتعاملها  

مث  هذه الحالة   للمال العام، ففي المرخص ل  على أستتتتتتتتتتاس وجوده شتتتتتتتتتتاغاًل  القانوني مع

امثااة تجديد للترخيص آني الذكر، وأن ستتتتتتتلوك اإلدارة في هذا   عد  هذا الوضتتتتتتتع يُ أنَّ نرى 

 . (2)امثااة قرار إداري ضمني بهذا التجديد عد  الصدد يُ 

انتهتتاء متتدة القرار اإلداري تعني انتهتتاءه وتوقي ا  تتار التي  أنَّ وهكتتذا نخلص ممتتا تقتتدم 

إذا  بت من االستتمرار في تنفيذ القرار وهروف المالاستة لهذا االستتمرار   المستتقب ، إاليحد ها في 

 اإلدارة ترغب في تجديد مدت .  أنَّ 

 الذي علق عليه القرار: ثالثًا: تحقق الشرط الفاسخ

 

هو أمر طارئ غير محقق الوقوع يترتب على   -كما عرف  فقهاء القانون المدني –الشتتتر  الفاستتت  

 . (3) رجعيتحقق  زوال االلتزام اأ ر 

القرار اإلداري هو أهم األدوات التي تستتتتتتتتتتتخدمها الستتتتتتتتتتلطات اإلدارية في  أنَّ وبالنظرة إلى 

تعليق القرار اإلداري على شتتتتتتتتتتتر  فاستتتتتتتتتتت  يعني احتمال زوال القرار  أنَّ ، وبالنظر (4)أداء وهيفتها

ومن غير   –من المستتتتتتتتتتتتتبعد فإن َ  اإلداري اك  ما أحد   من آ ار اأ ر رجعي إذا تحقق الشتتتتتتتتتتتتر ، 

ا تعليق القرار اإلداري على شتتتتر  فاستتتت ، وذلك لما يحد   مث  هذا الشتتتتر  من  -المستتتتتحب أيضتتتتً

 لقانونية واعتبارات األمن القانوني.  آ ار سلبية على استقرار المراكز ا

 
 وعبء اإل بات هنا يقع على عاتق من يدعي وجود هذه القرائن وفًقا للقواعد العامة.  )1(
 وما اعدها.  1011،  1المستشار حمدي ياسين، موسوعة القرارات اإلدارية، مرجع سابق، ج )2(
 وما اعدها.  5  المرجع السابقد. عبد الرزاق السنهوري،   )3(

 . 199،  2014، أحكام االلتزام، دار النهضة العربية، 1وكذلك د. حسن عبد الباسط جميعي، النظرية العامة لاللتزام، ج
 . 7، القرار اإلداري، مرجع سابق،  1د. محمد فؤاد عبد الباسط، األعمال اإلدارية القانونية، ج )4(
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فإنَّ ولكن على الرغم من األ ر الخطير المترتب على تعليق القرارات اإلدارية على شتتتتتتر  فاستتتتتت ، 

فان اعض صتتتور القرارات اإلدارية التي  ، وكذلك الفرنستتتي، يعر  القطري والمصتتتري  القضتتتاء اإلداري 

أو فاستتًخا، وفي هذا نقول المحكمة اإلدارية يمكن تعليقها على شتتر ، ستتواء كان هذا الشتتر  واقًفا 

القرارات المعلقة على شر  واقي أو فاس  يكون تحقق آ ارها مرهوًنا بتحقق  إنَّ  العليا في مصر: "

 . (1)الشر  الذي ُعلق علي  القرار" -أو تخلي –

ومن األمثلة على القرار المعلق على شتتتتتتتتتتتر  فاستتتتتتتتتتت ، القرارات اإلدارية التي تحدد عالقة 

لموهي العام االدولة والتي تنتهي حكما ببلو  الموهي ستن التقاعد، ومن أمثلتها كذلك قرار منح ا

ترخيص افتح مح  في منطقة حدد القرار سكانها اعدد معين فإذا حص  وأن ق  عدد السكان عن 

 .  العدد المحدد فإن القرار يعتبر هنا منتهيا لتحقق شر  فاس 

تحقق هذا الشتتتتتتر  يترتب  فإْن إذا كان القرار اإلداري معلًقا على شتتتتتتر  فاستتتتتت  فإن َ  وهكذا 

 علي  انتهاء القرار اإلداري ومن  م توقف  عن إحدا  آ اره القانونية.  

هذا الصتتتتدد، وهو: ه  تنطبق القاعدة العامة للشتتتتر  الفاستتتت  وهي  بلكن  مة تستتتتاال مهم 

لقرار فقط عن إحدا  آ اره في المستقب ، ب  تزول  ، احي  ال يتوقي ا(2)األ ر الرجعي لهذا الشر 

 كافة ا  ار التي أحد ها في الماضي، كما لو كان القرار لم يصدر قط؟

إذا ُعلق القرار اإلداري على شتتتتتتتتتتتتتتر  فتاستتتتتتتتتتتتتت ، وتحقق هتذا أنتَّ  إلى  (3)اعض الفقت يتذهتب 

الكام ، وعلى رأستتتتها  تنطبق ا -المعروفة في القانون المدني -أحكام الشتتتتر  الفاستتتت فإنَّ الشتتتتر ، 

تحقق الشتر  الفاست  يترتب علي  زوال  فإنَّ الحكم الخا  ااأل ر الرجعي للشتر ، وبناء على ذلك 

 
 . ق36لسنة  1692في الطعن رقم  26/3/1996حكم  المحكمة اإلدارية العليا المصرية في  )1(
 وما اعدها.  34د. عبد الرازق السنهوري، المرجع السابق،    )2(
 . 60-59د. حسني دروي ، المرجع السابق،   )3(
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القرار اإلداري اأ ر رجعي منذ لحظة صتتتدوره، ومن  م زوال كافة آ اره التي أحد ها في الماضتتتي،  

 فضاًل عن توقف  عن إحدا  هذه ا  ار في الحاضر والمستقب .  

يتمستتتتتتتتتتك اآ ار القرار مطلًقا اعد تحقق الشتتتتتتتتتتر  أْن ا على هذا الحكم ال يجوز ألحد وترتيبً 

الفاست   ال في الماضتي وال في الحاضتر وال في المستتقب ، حي  يكون الوضتع كما لو كان القرار  

 لم يصدر من األص  قط.  

حالة   هذه الحالة تقتري منأنَّ وبتأم  النتيجة المترتبة على تحقق الشتتتتتتتتتر  الفاستتتتتتتتت  نجد 

يترتب علي  زوال   -وكما ذكرنا من قب  –ستتتتتتتتحب القرار اإلداري أنَّ ستتتتتتتتحب القرار اإلداري، ذلك 

 القرار وما أحد   من آ ار اأ ر رجعي، كما لو كان هذا القرار لم يصدر قط.  

بين الستحب وتحقق الشتر  الفاست ، يبقى هناك   -من حي  األ ر –ولكن مع هذا التقاري 

فوارق مهمة بينهما، ويأتي على رأس هذه الفوارق ارتبا  الستتتتحب اعدم مشتتتتروعية القرار، خاصتتتتة  

ال يجوز ستتتتتتتتحب القرار الفردي إال إذا كان معيًبا غير مشتتتتتتتتروع،  أنَّ  القرارات الفردية، إذ األصتتتتتتتت  

، إذ يترتب على تحقق الشتتتر  الفاستتت  زوال  امشتتتروعية القراراستتت  بينما ال يرتبط تحقق الشتتتر  الف

االنستتتتتبة لستتتتتحب  فإن َ  القرار وآ اره اأ ر رجعي ستتتتتواء كان القرار مشتتتتتروًعا أو غير مشتتتتتروع. كذلك 

فضتتتتتي إلى زوالها وزوال آ ارها  يكان ستتتتتحب هذه القرارات  نْ وألفإن َ  القرارات التنظيمية المشتتتتتروعة 

يجوز لكتت  من نشتتتتتتتتتتتتتتتأ لتت  حق أو مركز قتتانوني بنتتاء على القرار التنظيمي  أنتتَّ  اتتأ ر رجعي، إال 

، وليس األمر كذلك االنستتتتبة  (1)لحق أو المركز القانونيايتمستتتتك بهذا أْن المستتتتحوي أ ناء ستتتتريان  

ستتتتتتتحب القرارات  فإنَّ لتحقق الشتتتتتتتر  الفاستتتتتتت ، حي  ال يجوز التمستتتتتتتك اآ ار القرار مطلًقا. وأخيًرا 

 
 راجع ما سبق اشأن آ ار سحب القرارات اإلدارية في المبح  الثاني من الفص  السابق. )1(
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عة يتقيد االمواعيد القانونية، بينما ال يكون هناك عالقة بين تحقق الشتتتتتتتتتتتتر   الفردية غير المشتتتتتتتتتتتترو 

 الفاس  وبين هذه المواعيد. 

 نشئها القرار: رابعًا: التنازل عن الحقوق أو المراكز القانونية التي يُ 

 

للقرار  القرار اإلداري هو عم  قانوني مالزم للكافة، اما فيهم جهة اإلدارة المصتتتتتتتتتتدرة أنَّ األصتتتتتتتتتت  

، إذ يلتزم الجميع االمضتتتمون الذي ينطوي علي  القرار اإلداري، الستتتيما المخاطبين ا  من (1)ذاتها

لألفراد المخاطبين االقرار، وال لإلدارة التي    -كأص  عام –ال يجوز فإن َ  األفراد، وترتيًبا على ذلك 

أنَّ ر على ذلك دائًما، ذلك . ولكن ليس األم(2)أصتتتتتتتتدرت ، االمتناع عن تنفيذه دون مستتتتتتتتو  قانوني

قد يعطي حًقا، أو يرتب مركًزا قانونًيا للمخاطب اأحاكم ،   -الستتتتيما القرار الفردي–القرار اإلداري 

يتنتازل عن الحق أو المركز القتانوني التذي منحت  لت  القرار؟ ومتا األ ر  أْن فهت  يجوز لهتذا األخير 

 ا؟  كان جائزً إْن القانوني المترتب على هذا التنازل 

ُيعري ذو الشتتتتأن عن إرادت  الصتتتتريحة في عدم اكتستتتتاي الحقوق أو  أْن يقصتتتتد االتنازل عن القرار 

 االنتفاع االمزايا التي قررها ل  القرار.  

، ويستري هذا التنازل  (3)ويعد التنازل امثااة التصترف الصتادر عن اإلرادة المنفردة للمتنازل

ل شتتتتتتتتخص آخر. ويترتب على هذا التنازل زوال  فور صتتتتتتتتدوره من المتنازل، ودون توقي على قبو 

 الحقوق موضع التنازل اعتباًرا من تاري  اإلعالن الصريح عن .  

 
 .719، وكذلك د. محمد فؤاد، المرجع السابق،  34،  1، جالمستشار حمدي ياسين، الموسوعة السااقة  )1(
وما   281،  4كحالة صتتتتدور الحكم من القضتتتتاء بوقي تنفيذ القرار، المستتتتتشتتتتار حمدي ياستتتتين، الموستتتتوعة الستتتتااقة، ج  )2(

 اعدها.
الدكتوراه   ( بذات الصتتفحة إلى رستتالة1، حي  أشتتار إلي  في الحاشتتية رقم )177د. حستتني دروي ، المرجع الستتابق،     )3(

، 1970المقدمة من األستتتتتتتتتتتتاذ/ جراماتيكا اعنوان "النظرية العامة للتنازل في القانون المدني الفرنستتتتتتتتتتتي"، جامعة ااريس،  
 81 . 
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أنَّ يكون التنازل صتتتتتتتتتريًحا وب بارات تدل داللة صتتتتتتتتتريحة على معناه. غير أْن واألصتتتتتتتتت  

ا يفهم من ستتتتلوك المخاطب االقرار، كأن يمتنع المستتتتتفيد من ا لقرار  التنازل قد يكون ضتتتتمنًيا أيضتتتتً

عن استتتتتتتتتتتتعمال الحقوق أو المزايا أو المركز القانوني الذي أنشتتتتتتتتتتتأه ل  القرار، وهنا ما يعرف بترك  

 . تنفيذ القرار

هتتتتذا النوع من القرارات  أنَّ والتنتتتتازل ال يكون إال عن القرارات الفرديتتتتة، وذلتتتتك اتتتتاعتبتتتتار 

يجوز التنازل عن . أما القرارات  نشتتت  لألفراد حقوًقا خاصتتتة أو مراكز ذاتية مما اإلدارية هو الذي يُ 

حقوًقا فردية أو مراكز   -كقاعدة عامة –نشت  الالئحة فاألصت  أنها ليستت محاًل للتنازل، ألنها ال تُ 

 مما يجوز التنازل عنها.   (1)ذاتية

ومن األمثلتتة على التنتتازل عن الحق أو المركز القتتانوني التذي يرتبتت  القرار اإلداري حتالتة  

لترخيص ااستتيراد ستلعة معينة الصتادر ألحد المستتوردين، أو ما يعرف االموافقة  التنازل عن قرار ا

ينتهي القرار  أْن االستتتتتتتتتتتتتتتيراديتتة، حيتت  يترتتتب على التنتتازل عن الحق الوارد في مثتت  هتتذا القرار 

. وكذلك حالة التنازل عن الترخيص الصتتتتادر ااستتتتتعمال  (2)المذكور من تاري  صتتتتدور هذا التنازل

م أو مال عام، كحالة التنازل عن الترخيص الصتتتتتتتتتتتتتتادر لمقهى بوضتتتتتتتتتتتتتتع اعض  جزء من مرفق عا

  الطاوالت والمقاعد على الممشى المجاور للمقهى.  

أْن يترتتب على التنتازل عن الحقوق أو المراكز القتانونيتة التي أنشتتتتتتتتتتتتتتتأهتا القرار اإلداري و 

رغبت  في التنازل عن  ينتهي هذا القرار وتزول آ اره اعتباًرا من تاري  إعالن صتتتتتتاحب الشتتتتتتأن عن

 تلك الحقوق.  

 
 . 511د. عبد ال ني اسوني، المرجع السابق،    )1(
ق عليا، مجموعة أحكام الستتتتتنة الثانية والثال ين،  32لستتتتتنة    786حكم المحكمة اإلدارية العليا المصتتتتترية في الطعن رقم     )2(

 . 174،  2المكتب الفني، ج
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  -في نظر البتاحثتة –والتنتازل عن الحق أو المركز القتانوني التذي يرتبت  القرار اإلداري ال يكون لت  

إال األ ر الفوري، حي  يترتب على هذا التنازل انتهاء القرار وزوال آ اره في المستتتتتتتتتتتتتتقب  فقط، أما  

استتتتتتتتتتتتتتتعمال  فإنَّ ى كما هي بال زوال، وب بارة أخرى ا  ار التي أحد ها القرار في الماضتتتتتتتتتتتتتتي فتبق

صتتتتتتتتاحب الشتتتتتتتتأن للحق أو المركز القانوني الذي أنشتتتتتتتتأه ل  القرار خالل فترة ما قب  التنازل يكون  

 صحيًحا ومنتًجا   اره.  

 خامًسا: ترك التمسك بالقرار "التنازل الضمني": 

عزوف المستفيد أو   -إهمال القرار (1)الفق أو على حد  تعبير اعض  –يقصد بترك التمسك االقرار 

المستتتتتتتتتفيدون من القرار عن التمستتتتتتتتك اما قرره لهم القرار من حقوق أو اما أنشتتتتتتتتأه لهم من مراكز  

 قانونية.  

ترك ذوو الشتأن التمستك احقوقهم الناشتئة عن القرار هو في حقيقت  ضتري  أنَّ وترى الباحثة       

تنازل ضتتتتتتتتتمني وليس صتتتتتتتتتريًحا، وال مانع من ذلك االطبع،    أنَّ من التنازل عن هذه الحقوق، غير 

ا وقتتد يكون  أنَّ القتتاعتتدة العتتامتتة في التنتتازل عن الحقوق أنَّ ذلتتك  هتتذا التنتتازل قتتد يكون صتتتتتتتتتتتتتتريحتتً

 . (2)ضمنًيا

بين ترك األفراد لحقوقهم الناشتتتتئة عن القرار، وبين ترك اإلدارة ذاتها   (3)ويفرق اعض الفق 

إهمال القرار من أنَّ التمستتتتتتك بتطبيق قرارها أو إهمال هذا القرار، حي  يرى هذا الجانب من الفق  

ا إهمال الستتتتتتتتتتتلطة اإلدارية للقرار  ن من  هو من قبي  التنازل الضتتتتتتتتتتتمني، أمَّ يقب  األفراد المستتتتتتتتتتتتفيد

 
 . 247د. حسني دروي ، المرجع السابق،   )1(
ال االنسبة للتنازل عن األحكام إال إذا اشتر  المشرع في اعض الحاالت أْن يكون التنازل عن الحق صريًحا، كما هو الح  )2(

، مجلة المحاماة، ملحق التشتتتريعات، المرجع 2/3/1997ق، جلستتتة   63لستتتنة    611القضتتتائية. نقض مدني، الطعن رقم  
 . 328السابق،   

 د. حسني دروي ، المرجع السابق، اإلشارة السااقة.  )3(
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ها، فهو من قبي  التخلي عن تطبيق القرار، ويرتب على كال النوعين من إهمال القرار  الصتتتادر من

 ه.  ا انتها

تعبير هذا الجانب   على حد  –إهمال الستتتتتتتتتتتتتلطة اإلدارية للقرار أنَّ والباحثة من جانبها ترى 

  ، ألنتَّ يخرج عن نطتاق نقطتة البحت  المتا لتةفتإنتَّ  ترتتب عليت  انتهتاء القرار اإلداري،  إنْ  -من الفقت 

صتتتتورة من صتتتتور انتهاء القرار ألستتتتباي ترجع إلى الستتتتلطة اإلدارية، هذا إذا تجاوزنا اختالفنا   عد  يُ 

 مع هذا الجانب من الفق  حول اعتبار إهمال اإلدارة للقرار سبًبا النتهائ .  

  تركأنَّ تتدل هروف الحتال داللتة قتاطعتة على أْن يجتب أنتَّ  يلزم التنبيت  هنتا إلى أنتَّ  على 

عدم أنَّ تمستتتتتتتتتك األفراد االحقوق التي قررها لهم القرار المقصتتتتتتتتتود ا  التنازل عن هذه الحقوق، إذ 

ال يترتب   – ستواء كان ذلك ألستباي ترجع إلى األفراد أو ألستباي ترجع إلى اإلدارة -تنفيذ القرار  

تيجتتة ال يمكن . والقول ا ير ذلتتك يؤدي إلى ن(1)عليتت ، كقتتاعتتدة عتتامتتة، انتهتتاء هتتذا القرار وزوالتت 

يجتتد طريقتتة متتا لعتتدم أْن كتت  من ابت ى التخلص من القرار اإلداري متتا عليتت  إال أنَّ قبولهتتا، وهي 

 تنفيذه.  

ومن أهم القرائن الدالة على قصتتتتتتتتتتتتد األفراد التنازل عن القرار اإهمال  أو ترك تنفيذه قرينة 

يصتدر القرار منشتًئا لحق أو لمركز قانوني لصتاحب الشتأن،  م يمضتي  أْن الزمن الطوي ، ومؤداها 

احق  أو مركزه الذي أنشتتتتتتتتتتأه   -ولو لمرة واحدة –يتمستتتتتتتتتتك صتتتتتتتتتتاحب الشتتتتتتتتتتأن أْن زمن طوي  دون 

يكون أْن ترك التمستتتتتك االقرار يفضتتتتتي إلى انتهائ  أنَّ من القرائن القوية على فإنَّ  . كذلك (2)القرار

 
 . 681،  ع سابقمرجد. سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات اإلدارية،  )1(
، حي  يقول ستتتتتتتتتتتيادت  "إنَّ مرور المدة 683د. ستتتتتتتتتتتليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات اإلدارية، مرجع ستتتتتتتتتتتابق،    )2(

 الطويلة وغير المعقولة قد تخول حق االعتراض على تنفيذ القرار الذي تراخى المستفيد في تنفيذه خالل هذه المدة". 
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يتمستتتتك المستتتتتفيد اما  أْن هذا القرار من طائفة القرارات المؤقتة،  م تمضتتتتي مدة تأقيت القرار دون 

 رتب  ل  القرار من حقوق.  

 سادًسا: استحالة تنفيذ القرار:  

هما  يتنفيذ القرار العجز المطلق عن تنفيذ القرار رغم رغبة الفرد أو اإلدارة أو كليقصتتتتتتد ااستتتتتتتحالة 

في هذا التنفيذ. ويستتتتتتتوي في هذا الصتتتتتتدد أن تكون استتتتتتتحالة تنفيذ القرار هي استتتتتتتحالة قانونية أم 

بتعيين شتتتتتتتتخص في إحدى  صتتتتتتتتدور القراراستتتتتتتتتحالة مادية، ومن أمثلة االستتتتتتتتتحالة القانونية حالة 

الوهتائي العتامتة حتال كونت  قتد تجنس اجنستتتتتتتتتتتتتتيتة دولتة أجنبيتة وانتقت  إلى إقليمهتا لإلقتامتة فيت . ومن 

الة المادية حالة صتتتتتتدور القرار بتعيين شتتتتتتخص في إحدى الوهائي العامة  م وفات   حأمثلة االستتتتتتت

 اعد صدور القرار وقب  تنفيذه.  المني  

كستتتتتتتتتتتتتبب النتهائ  امثااة التطبيق اإلداري لفكرة زوال االلتزام   استتتتتتتتتتتتتتحالة تنفيذ القرار عد  وتُ 

 . (1)الستحالة تنفيذه، والمعروفة في نطاق القانون المدني

 سابعًا: زوال محل القرار: 

محتت  القرار هو ا  تتار القتتانونيتتة التي  أنَّ كتتتااتتات العتتديتتد من الفقهتتاء تجري على  بتتدايتتة نقول اتتأنَّ 

محت  القرار   حثتة من جتانبهتا ال تتفق مع هتذه الرايتة على إطالقهتا، بت  إنَّ ،  والبتا(2)يحتد هتا القرار

المادة أو الموضتتتتتتتتتتتتتوع أو المحتوى الذي تتحقق في  ا  ار القانونية التي يحد ها   -في نظرنا –هو 

القرار، ولنضتتتتتتري لذلك اعض األمثلة، فالقرار الصتتتتتتادر بتعيين شتتتتتتخص في وهيفة عامة أ ره هو  

تحويت  هتذا الشتتتتتتتتتتتتتتخص من مجرد فرد من آحتاد النتاس إلى موهي عتام، أمتا محت  هتذا القرار فهو 

ا القرار الصتتتتادر بهدم عقار لتصتتتتدع ، أ ره هو ضتتتترورة   الشتتتتخص المخاطب االقرار نفستتتت . وأيضتتتتً

 
 وما اعدها.  875،  3، مرجع سابق، ج د. عبد الرازق السنهوري، )1(
 . 494د. عبد ال ني اسيوني، المرجع السابق،   )2(

 . 401وكذلك د. محمد فؤاد عبد الباسط، القانون اإلداري، المرجع السابق،   
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إزالة هذا العقار حتى ستتتتطح األرض، ومحل  هو العقار المذكور ذات ، والدلي  على راية الباحثة،  

  -في نظرنا –  في المثال الستتتتابق، لو تهدم العقار الصتتتتادر اشتتتتأن  قرار اإلزالة فال يمكن القول أنَّ 

 تتار القتتانونيتتة التي يحتتد هتتا القرار، فتتآ تتار القرار موجودة وهي وجوي إزالتتة العقتتار، ولكن بزوال ا 

 ترد علي  هذه ا  ار هو الذي زال.   المادة أو الموضوع الذي يجب أنْ 

زوال هذا المح  يفضتتتتتتتتتي إلى   وفي ضتتتتتتتتتوء المعنى آني الذكر لمح  القرار اإلداري، فإنَّ 

 ينتهي القرار الصتتادر بترميم عقار متصتتدع إذا تهدم هذا العقار،  انتهاء القرار اإلداري ذات ، فمثالً 

وذلتك استتتتتتتتتتتتتتبتب زوال محت  هتذا القرار بتهتدم العقتار المتذكور. كتذلتك ينتهي القرار الصتتتتتتتتتتتتتتادر بنتدي  

، أو كتتان (1)موهي عتتام للقيتتام اتتأعمتتال وهيفتتة أخرى إذا كتتانتتت هتتذه الوهيفتتة قتتد زالتتت اتتإل تتائهتتا

 لتقاعد لبلوغ  السن القانونية لترك الخدمة.  الموهي المنتدي قد أحي  إلى ا

انتهاء القرار اإلداري بتدخل سلطة أخرى : المطلب الثاني   

ال تقتصتتتتتتر على الستتتتتتلطة اإلدارية "التنفيذية" وحدها، وإنما هناك إلى   -اطبيعة الحال –الدولة إنَّ 

القضتائية، ومن هذه الستلطات  هما الستلطة التشتري ية والستلطة تان جانب هذه الستلطة ستلطتان أخر 

 .  (2) الثال  تتكون الدولة

والقرار اإلداري قد ينتهي بتدخ  ستتتتتتلطة أخرى من ستتتتتتلطات الدولة، ونعني بذلك الستتتتتتلطة  

التشري ية والسلطة القضائية، ويكون ذلك اعم  قانوني يصدر عن إحدى هاتين السلطتين ويترتب  

 نهاء مقصوًدا أم غير مقصود.  علي  إنهاء القرار اإلداري سواء كان هذا اإل

 
ستتتراء، آالء محمد عثمان، إل اء الوهيفة كستتتبب إلنهاء خدمة الموهي العام، رستتتالة ماجستتتتير، كلية الحقوق، جامعة اإل   )1(

 وما اعدها.  16،  2014األردن، 
وما اعدها. وكذلك د.   29،    1974د.  روت بدوي، النظم الستتتتتتتتياستتتتتتتتية والقانون الدستتتتتتتتتوري، دار النهضتتتتتتتتة العربية،     )2(

 وما اعدها.  16،   1985محمود عاطي البنا، النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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وفيما يلي نقستم هذا المطلب إلى فرعين، نتكلم في األول عن انتهاء القرار اإلداري بتدخ  الستلطة 

 التشري ية، ونتكلم في الثاني عن انتهاء القرار اإلداري بتدخ  السلطة القضائية.  

 : القرار اإلداري بتدخل السلطة التشريعية انتهاء:لالفرع األو
الستتتتلطة التشتتتتري ية هي الستتتتلطة المختصتتتتة اإصتتتتدار القوانين، وغالًبا ما تتخذ هذه الستتتتلطة شتتتتك   

، وذلتك أيًتا كتان المستتتتتتتتتتتتتتمى التذي يطلق على هتذا المجلس (1) المجلس النيتابي في النظم القتانونيتة

أم أي مستتتمى   أم مجلس شتتتورى  مجلس شتتتعبالنيابي، ستتتواء أطلق علي  برلمان أم مجلس أمة أم 

 آخر.  

االختصتتتتا  األصتتتتي  للستتتتلطة التشتتتتري ية هو صتتتتناعة القوانين االمعنى  أنَّ وبالنظر إلى 

الصتورة األستاستية للعم  الذي يصتدر عن الستلطة التشتري ية، ويترتب علي  انتهاء  فإنَّ ، (2)الضتيق

القرار اإلداري، هي القانون، وب بارة معادلة يكون تدخ  الستتتتتتتتلطة التشتتتتتتتتري ية من خالل إصتتتتتتتتدار  

 قانون يترتب علي  انتهاء القرار اإلداري.  

اًما تناقض مضتتتتتمون  وينتهي القرار اإلداري اصتتتتتدور القانون إذا تضتتتتتمن هذا األخير أحك

القرار احي  ال يمكن تصتتتور استتتتمرار تنفيذ القرار اعد العم  بهذا القانون. ومن األمثلة على ذلك 

حالة صتتتتتدور قانون يمنع استتتتتتيراد ستتتتتلعة معينة فيترتب على صتتتتتدوره انتهاء القرار التنظيمي الذي  

 ينظم أحكام سداد الضريبة الجمركية السابق ربطها على هذه السلعة.  

القرار اإلداري  أنَّ السبب في انتهاء القرار اإلداري نتيجة صدور قانون يتعارض مع  هو و 

أدنى مرتبتة من القتانون في التتدرج القتاعتدي للقواعتد القتانونيتة، أو متا يعرف اتالهرم القتانوني، حيت   

 
 وما اعدها.  346،  2018ن، األردن، د. نعمان الخطيب، الوجيز في النظم السياسية، دار الثقافة للنشر، عما  )1(
القانون االمعنى الضتتتتتيق أو الفني هو التشتتتتتريع الذي يصتتتتتدر عن الستتتتتلطة التشتتتتتري ية في الدولة وفق القواعد واإلجراءات   )2(

 وما اعدها.  73الواردة في دستورها. انظر: د. عبد المنعم فرج الصده، المرجع السابق،  
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قوانين  يأتي الدستتتتتتتور على قمة هذا التدرج  م يلي  القوانين األستتتتتتاستتتتتتية أو المكملة للدستتتتتتتور،  م ال

التتتتدرج القتتتاعتتتدي  أنَّ العتتتاديتتتة،  م القرارات التنظيميتتتة "اللوائح"،  م القرارات الفرديتتتة، وبتتتالنظر إلى 

تختالي القتاعتدة  أْن ال يجوز ألي قتاعتدة في هتذا التتدرج فتإنتَّ  المتذكور هو تتدرج في القوة اإللزاميتة، 

ا، فتتإنْ يختتاأْن ال يجوز للقرار اإلداري فتتإنتتَّ  ، ومن  م (1)التي تعلوهتتا وجتتدت مثتت  هتتذه   لي قتتانونتتً

 األحكام التي يتضمنها القرار لصالح األحكام التي يتضمنها القانون.   ةالمخالفة فقد وجب تنحي

القرار اإلداري إذا صتتتتتتتتدر مخالًفا  أنَّ  (2)لرستتتتتتتتالةولقد ذكرنا في موضتتتتتتتتع ستتتتتتتتابق من هذه ا

يكون غير مشتتتتتروع، ولكن الوضتتتتتع في نقطة البح  الما لة هو  فإنَّ  للتشتتتتتريعات العادية "القوانين" 

الوضتتع العكستتي، إذ لم يصتتدر القرار مخالًفا للقانون، ب  صتتدر القانون مخالًفا لقرار ستتابق علي ،  

تم وقي آ اره وإنهاء العم  ا  احتراًما  وهنا يكون القرار قد صتتتتتتدر مشتتتتتتروًعا من األصتتتتتت  ولكن تح

 للنص القانوني الذي صدر مناقًضا ل .  

يكون انتهاء القرار اإلداري استتتتتتتتبب صتتتتتتتتدور قانون الحق علي  ومناقض ل   أْن واألصتتتتتتتت  

ما أحد   القرار  أمَّا يتوقي القرار عن إحدا  آ اره في المستتقب  فقط، أْن انتهاء اأ ر فوري امعنى 

القرار قد صتتتتتتتتتدر ستتتتتتتتتليًما من أنَّ  ار قانونية فيظ  قائًما وال يزول، إذ الفرض في الماضتتتتتتتتتي من آ

ُيحد  هذا القرار آ اره فور صتتتتتتتدوره، وهذه ا  ار تكون في  أْن األصتتتتتتت ، ومن  م فقد كان طبي ًيا 

منطوًيا   -المناقض للقرار–يصتتتتتتتدر القانون أْن ذلك الوقت ستتتتتتتليمة وال عيب فيها. ولكن قد يحد  

من زوال   د  اأ ر رجعي، وفي مث  هذه الحالة ال يكون هناك بُ   صتتتتتتتتتتتتتريح على تطبيقعلى النص ال

 القرار وزوال جميع آ اره، وبأ ر رجعي منذ تاري  صدوره.  

 
 . 37،  مرجع سابقشرعية أعمال السلطة وتقويم مسارها،  د. محمد عبد الحميد أبو زيد، )1(
 وما اعدها من هذه الرسالة.  53راجع ما سبق اشأن مفهوم عدم مشروعية القرار اإلداري،    )2(
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يكون انتهاء القرار اإلداري، نتيجة صتتتتتتتدور القانون، مقصتتتتتتتوًدا أم غير  أْن هذا الصتتتتتتتدد بويستتتتتتتتوي 

 قانون. مقصود، ففي الحالتين ينتهي القرار فور صدور ال

وآخرها مرحلة النشتتتر في الجريدة  (1) القانون ينفذ فور اكتمال مراح  صتتتدورهأنَّ األصتتت  و 

الرستمية، حي  يدخ  القانون حيز النفاذ منذ اليوم التالي لتاري  نشتره، فمن هذا التاري  يبدأ العم   

 يتوقي القرار عن إحدا  آ اره.   -وفي خصو  نقطة البح  الما لة –االقانون، ومن  م 

ز النفاذ، فينص صتتتتتتتتراحة في  ع تأخير دخول القانون حييرتأي المشتتتتتتتتر ِ أْن ولكن قد يحد  

، وفي مث   (2)يبدأ العم  ا  اعد مدة من تاري  نشتتتتتره في الجريدة الرستتتتتميةأْن صتتتتتلب القانون على 

يظ  القرار اإلداري المناقض للقانون ستتتتتارًيا، ومن أْن المنطق القانوني يقتضتتتتتي فإنَّ هذا الفرض، 

ا لجميع آ تتاره، حتى حلول تتتاري  العمتت  اتتالقتتانون،  فتتإذا حتت  هتتذا التتتاري  انتهى العمتت    م محتتد تتً

 االقرار، وتوقي االتالي عن إحدا  آ اره.  

 انتهاء القرار اإلداري بتدخل السلطة القضائية : الفرع الثاني 


الستتلطة القضتتائية ال تتدخ  في عم  الستتلطة التنفيذية، والعكس صتتحيح، وتلك مستتألة أنَّ األصتت  

والقضتتتتتاء ااعتبارها تمث  أحد انعكاستتتتتات مبدأ من أقدس أصتتتتتبحت مستتتتتتقرة تماًما في وجدان الفق  

المبادئ التي تقوم عليها الدولة القانونية، ونعني ا  مبدأ الفصتتتتتت  بين الستتتتتتلطات، ذلك المبدأ الذي  

 . (3)أصبح راسًخا ومستقًرا كأحد األعمدة األساسية للدولة القانونية

 
هي االقتراح،  م المناقشتتتتة،  م التصتتتتويت،  م اإلصتتتتدار،  م النشتتتتر.   -في غالبية النظم القانونية–مراح  إصتتتتدار القانون    )1(

وما   86،  2015د. محمد حستتتتين منصتتتتور، المدخ  إلى القانون، دار النشتتتتر الجام ية، اإلستتتتكندرية، مصتتتتر،  انظر  
 اعدها. 

وتلك نص الصتتتتتتتتورة العكستتتتتتتتية لحالة تطبيق القانون اأ ر رجعي، فبداًل من أن يرجع تطبق القانون إلى الزمن الماضتتتتتتتتي،   )2(
 يتراخى هذا التطبيق إلى الزمن المستقب . 

 وما اعدها.  163مان الخطيب، المرجع السابق،  د. نع  )3(
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ي نتيجة صتتتتتدور قانون من الستتتتتلطة التشتتتتتري ية  وإذا كنا قد قبلنا استتتتتهولة فكرة  انتهاء القرار اإلدار 

القانون هو أعلى مرتبة من  يصتتتتتطدم ذلك امبدأ الفصتتتتت  بين الستتتتتلطات، فما ذلك إال ألنَّ أْن دون 

جميع أنواع القرارات اإلداريتة، وذلتك قواًل واحتًدا ودون خالف، ولكن  األمر ليس بهتذه الستتتتتتتتتتتتتتهولتة 

األحكام القضتائية   القضتائية، إذ ال يمكنا القول اأنَّ  االنستبة لألعمال القانونية الصتادرة عن الستلطة

كما   (1)أو الهرم القانوني –التدرج القاعدي لقواعد القانون إنَّ أعلى مرتبة من القرارات اإلدارية، ب  

ال يوجد ا  األحكام القضتتتتتتائية كأحد مصتتتتتتادر القاعدة القانونية، ومن  م  –يطلق علي  اصتتتتتتطالًحا 

يترتب    ية، وهي األعمال األساسية الصادرة عن السلطة القضائية، ال يمكن أنْ األحكام القضائفإنَّ 

 .  (2)عليها انتهاء القرار اإلداري إال اقدر ما تحوزه هذه األحكام من حجية وفًقا ألحكام القانون 

حجية األحكام القضتتتتتتتتائية هي حجية نستتتتتتتتبية تقتصتتتتتتتتر على  أنَّ األصتتتتتتتت  أنَّ وبالنظر إلى 

حجية  فإنَّ أطراف الدعوى التي صتتتتدر فيها الحكم وفي حدود الوقائع التي فصتتتت  هذا الحكم فيها، 

تصتتتتتادمت آ ار القرار مع   إنْ  –يترتب عليها انتهاء القرار اإلداري  األحكام القضتتتتتائية ال يمكن أنْ 

راف الدعوى التي صتتتتتتتتتتتتدر فيها هذا الحكم، بينما يظ  القرار  إال في العالقة بين أط -حجية الحكم

 سارًيا ومرتًبا لجميع آ اره خارج نطاق حجية الحكم المذكور.  

القضائية تتمتع احجية مطلقة وفي مواجهة الكافة، وهي   ألحكامهناك طائفة من اأنَّ غير 

  ية، في النظم القانونية التياألحكام الصتتتتادرة من القضتتتتاء اإلداري في دعاوى إل اء القرارات اإلدار 

 
 (.  1، حاشية رقم )80انظر في تدرج الهرم القانوني، ما سبق في هذه الرسالة   )1(
د. عيد محمد القصتتتتتا ، الوستتتتتيط في شتتتتترح قانون المرافعات المدنية والتجاري، دار النهضتتتتتة العربية، القاهرة، مصتتتتتر،   )2(

 وما اعدها.  883  ،2010
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األحكام الصتتادرة اإل اء  أنَّ ع في هذه النظم على ، حي  ينص المشتتر ِ (1)لديها قضتتاء إداري مستتتق 

 .  (2)القرار اإلداري المطعون في  تكون حجة على الكافة

حين  -ها حجة على الكافةاحكم أنَّ  –األحكام الصتتتتادرة من القضتتتتاء اإلداري أنَّ وال شتتتتك 

ها تعدم وجود ، فإنَّ (3) تقضتتتتتي اإل اء القرار اإلداري المطعون في  امقتضتتتتتى دعوى اإلل اء اإلدارية

ا، وذلك أمر منطقي،   هذا القرار، ليس االنستتتبة ألطراف الدعوى فحستتتب، ب  وبالنستتتبة للكافة أيضتتتً

بة لطرفي االنستت  -وهذا هو ستتبب الحكم اإل ائ  –يكون القرار معيًبا وغير مشتتروع أْن إذ ال يصتتح 

 الدعوى، ويكون سليًما ومشروًعا االنسبة ل يرهم.  

هتذا الحكم يترتتب عليت  انتهتاء ا  تار التي  فتإنَّ فتإذا صتتتتتتتتتتتتتتتدر الحكم اتإل تاء القرار اإلداري 

يحتد هتا القرار اإلداري، ليس هتذا فحستتتتتتتتتتتتتتب، بت  ويترتتب على هتذا الحكم زوال القرار اإلداري كليتة  

ااإلل اء   فالحكم، (4)صتتتتتتتتتدوره، كما لو كان القرار لم يصتتتتتتتتتدر من األصتتتتتتتتت وبأ ر رجعي من تاري  

 . (5)يتساوى في هذا الصدد مع سحب القرار امعرفة السلطة اإلدارية

وهكذا يكون الحكم الصتتتتتتتتتتتتادر اإل اء القرار اإلداري ممثاًل للصتتتتتتتتتتتتورة المثلى النتهاء القرار  

هذا الحكم يصتتتدر عن المحكمة اإلدارية  أنَّ اإلداري بتدخ  الستتتلطة القضتتتائية، وذلك على اعتبار 

 المختصة، والتي تمث  جزًء من السلطة القضائية في الدولة.  

  

 
 كالنظام القانوني القطري و المصري والنظام القانوني الفرنسي.  )1(
لستتتتتتنة   47( من قانون مجلس الدولة المصتتتتتتري رقم  52كما هو الحال في النظام القانوني المصتتتتتتري، حي  تنص المادة )  )2(

 على ذلك.  1972
 وما اعدها.  51،   2الموسوعة السااقة، جانظر تفصياًل اصدد هذه الدعوى: المستشار حمدي ياسين،  )3(
 . 95انظر المستشار حمدي ياسين، المرجع السابق،   )4(
  وما اعدها من هذه الرسالة. 68راجع ما سبق اشأن سحب القرارات اإلدارية،    )5(
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 ونتائجها  رسالةخاتمة ال

انتهاء القرار اإلداري أمر طبيعي ومنطقي، إذ ال شتيء مخلد في هذه  أنَّ رستالة تبين لنا من هذه ال

القرار اإلداري قتد ينتهي عن طريق اإلدارة ذاتهتا، وقتد ينتهي عن غير  أنَّ الحيتاة. وتبين لنتا كتذلتك 

ا عن انتهاء  طريق اإلدارة، ستتتواء كان ذلك ا ير تدخ  ستتتلطة أخرى، أو بتدخ  ستتتلطة أخرى. فأمَّ 

ل  صتتتتتتتتورتان، إحداهما صتتتتتتتتورة إل اء القرار  أنَّ طريق اإلدارة ذاتها فقد تبين لنا  القرار اإلداري عن

 واألخرى صورة سحب القرار. 

عبارة عن صتتتتتتتتتتتتتتدور قرار معادل في  أنَّ  وقد تبين لنا من دراستتتتتتتتتتتتتتة اإلل اء اإلداري للقرار 

ًعا أم غير  الشك  من السلطة المختصة اإزالة وجود قرار إداري سابق، سواء كان هذا القرار مشرو 

اإلل اء اإلداري للقرار كما يرد على القرارات اإلدارية أنَّ  رستتتتتتتالةمشتتتتتتتروع. كما يتبين لنا من هذه ال

ا على القرارات اإلدارية المشتروعة إذا اقتضتت ذلك المصتلحة العامة. أمَّ  ا  غير المشتروعة يرد أيضتً

ها،  ئاألصتتتت  هو عدم جواز إل ا أنَّ عن القرارات اإلدارية المشتتتتروعة فقد تبين لنا من هذه الدراستتتتة 

يمث  وجًها من أوج  المشروعية اإلدارية.  أنَّ  القرار المشروع يصدر حصيًنا منذ صدوره، كما  ألنَّ 

والقرارات الفردية في صدد مدى جواز إل اء   ومع ذلك فقد أعملنا تفرقة مهمة بين القرارات الالئحية

كانت   القرارات المشروعة، حي  أسفرت هذه التفرقة عن جواز إل اء القرارات اإلدارية الالئحية وإنْ 

القرارات الالئحية تنطوي  أنَّ مشتروعة إذا اقتضتت المصتلحة العامة هذا اإلل اء، وذلك االنظر إلى 

ا  ذاتها حقوًقا شتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتية أو مراكز قانونية ذاتية لألفراد. أمَّ نشتتتتتتتتت  بعلى قواعد عامة مجردة، وال تُ 

ال يجوز  أنَّ  األصتتتتتت  العام أنَّ القرارات اإلدارية الفردية المشتتتتتتروعة فقد أستتتتتتفرت هذه الدراستتتتتتة عن 

نشتتت  حقوًقا شتتتخصتتتية لألفراد، وال يستتتتثنى من ذلك إال القرارات الفردية  إل اء هذه القرارات لكونها تُ 

رتب ل  حقوًقا، حي  يجوز لإلدارة إل اء  تُ  لفرد التزامات لصتتتتتتتتتالح اإلدارة دون أنْ التي تحم  على ا
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إلل اء القرارات  أنَّ  رستتتتتتتتالةهذه القرارات إذا اقتضتتتتتتتتت المصتتتتتتتتلحة العامة ذلك. ولقد رأينا من هذه ال

اإلدارية المشتتروعة طرًقا كثيرة، فهناك اإلل اء الصتتريح، والذي يتمث  في إصتتدار الستتلطة اإلدارية 

لقرار جديد يصترح اإل اء قرار ستابق، وهناك اإلل اء الضتمني، والذي يتخذ عدة صتور، منها اتخاذ  

الستلطة اإلدارية ترغب في إل اء أحد قراراتها الستااقة، وكذلك اإلل اء االقرار  أنَّ موقي يتضتح من  

 المضاد.  

ا، يتأنَّ وكتتذلتتك تبين لنتتا  ا كتتان أم الئحيتتً رتتتب عليتت  زوال القرار  إل تتاء القرار اإلداري، فرديتتً

ا ما أحد   القرار في الماضتتتي من آ ار  المل ي وتوقف  عن إحدا  آ اره القانونية في المستتتتقب ، أمَّ 

فيبقى كمتا هو دون زوال، ومن  م عتدم جواز المستتتتتتتتتتتتتتاس اتالحقوق الفرديتة التي ترتبتت على وجود 

أنَّ ية غير المشتتتتتتتتتتتروعة فقد تبين لنا عن القرارات اإلدار أمَّا القرار في الفترة الستتتتتتتتتتتااقة على إل ائ . 

صتتدد عدم بو  اإلدارة يجوز لها إل اء هذه القرارات، ب  ويجب عليها ذلك احتراًما لمبدأ المشتتروعية. 

صتتتتتتتدر  إنَّ القرار اإلداري يكون غير مشتتتتتتتروع أنَّ مشتتتتتتتروعية القرار فقد تبين لنا من هذه الدراستتتتتتتة 

 ة واللوائح.  لي  وْ نين العادية والمعاهدات الدَّ مخالًفا لقاعدة قانونية تعلوه كالدستور والقوا

تل ى القرارات اإلدارية غير  أْن كان يجوز لها   اإلدارة وإنْ أنَّ رسالة وقد تبين لنا من هذه ال

ها تتقيد في ذلك اشتتتتتتتر  االق األهمية، وهو شتتتتتتتر  الميعاد، حي  يجب على جهة المشتتتتتتتروعة، فإنَّ 

تبدأ في إجراءات هذا اإلل اء خالل الميعاد  أْن قررت إل اء أحد قراراتها غير المشتتروعة إْن اإلدارة 

  ين القطري القرار، وفي التشتتتتتتتتتتريع العلمالقانوني، وهو في التشتتتتتتتتتتريع الفرنستتتتتتتتتتي شتتتتتتتتتتهران من تاري  

تبدأ اإلدارة في إجراءات  أْن مضتتتتتتى هذا الميعاد دون فإْن المصتتتتتتري ستتتتتتتون يوًما من هذا التاري ، 

هذا القرار يتحصتتتتتتتن ويعام  معاملة القرار المشتتتتتتتروع، ومن  م ال فإنَّ ء القرار غير المشتتتتتتتروع إل ا

 يجوز إل ااه.  
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ستتتتتتحب القرار اإلداري يمث  صتتتتتتورة من صتتتتتتورتي  أنَّ كذلك  رستتتتتتالةوقد تبين لنا من هذه ال

  يعدم وجود ستتتتتحب القرار هو أشتتتتتد خطورة من إل ائ ، ألنَّ أنَّ اإلل اء اإلداري للقرار، وقد تبين لنا 

الستتتتتحب ل  أ ر رجعي،   القرار في الحاضتتتتتر والمستتتتتتقب ، كما يزي  آ ار القرار في الماضتتتتتي، ألنَّ 

 على خالف اإلل اء.  

 الستتتتتتتتتتتتتتحتب ال يرد إال على القرارات المعيبتة، الستتتتتتتتتتتتتتيمتا القرارات الفردية، وأنَّ أنَّ ولقتد رأينتا 

القرار يتحصتتتتتتتتتتتتتتن ويعتامت  معتاملتة القرار  فتإنَّ يتم خالل المواعيتد القتانونيتة وإال  الستتتتتتتتتتتتتتحتب يجتب أنْ 

هناك عدة حاالت أجاز  أنَّ  رستتتتتتالةالمشتتتتتتروع، فال يجوز ستتتتتتحب . ومع ذلك فقد تبين لنا من هذه ال

فيها ك  من القضتتتتتتتتاء المصتتتتتتتتري والفرنستتتتتتتتي ستتتتتتتتحب القرار المعيب اعد تحصتتتتتتتتن ، وهي القرارات  

لصادرة بناًء على سلطة مقيدة، وقرارات الفص  من الخدمة االنسبة للموهفين  المنعدمة، والقرارات ا

ا. أمَّ  ا عن القرارات الالئحية، فقد تبين لنا من هذه  العموميين، والقرارات التأديبية االنستتتتبة لهم أيضتتتتً

يجوز سحبها ولو كانت مشروعة، اشر  أال يترتب على هذا السحب المساس االحقوق  أنَّ   رسالةال

 شخصية أو المراكز القانونية الذاتية التي ترتبت لألفراد بناًء على القرار الالئحي.  ال

أنَّ  رستتالةا عن انتهاء القرارات اإلدارية عن غير طريق اإلدارة، فقد تبين لنا من هذه الوأمَّ 

القرارات اإلدارية قد تنتهي نهاية طبي ية دون تدخ  أي ستتتتتتتلطة، وقد تنتهي بتدخ  ستتتتتتتلطة أخرى،  

ا عن النهاية الطبي ية للقرار اإلداري دون تدخ  ستتلطة أخرى فلها صتتور عديدة هي تمام تنفيذ  أمَّ ف

القرار، وانتهاء مدة القرار، وتحقق الشتتتتتر  الفاستتتتت ، والتنازل عن الحقوق أو المراكز القانونية التي  

ا عن انتهاء القرار  القرار. وأمَّ ينشتتتئها القرار، وترك التمستتتك االقرار، واستتتتحالة التنفيذ، وزوال مح  

بتدخ  ستتتتلطة أخرى فل  صتتتتورتان هما: انتهاء القرار بتدخ  الستتتتلطة التشتتتتري ية، وذلك من خالل  

قانون تصتتتتتتدره يتعارض مع مضتتتتتتمون القرار، وانتهاء القرار بتدخ  الستتتتتتلطة القضتتتتتتائية، وذلك من 

، ستتتتتتتواء كانت هذه النهاية  ا عن مفهوم انتهاء القرار نفستتتتتتت خالل حكم قضتتتتتتتائي يصتتتتتتتدر منها، أمَّ 
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توقي ا  تار القتانونيتة التي  أنَّ  رستتتتتتتتتتتتتتالتةطبي يتة أم بتتدخت  ستتتتتتتتتتتتتتلطتة أخرى، فقتد تبين لنتا من هتذه ال

 يحد ها القرار في المستقب  أو زوال هذه ا  ار كلية في الماضي والحاضر والمستقب .  

 توصيات الدراسة 

وعدم االكتفاء االدوائر اإلدارية توصتتي الباحثة اضتترورة إنشتتاء قضتتاء إداري مستتتق  في قطر  .1

االمحاكم المدنية، ستتتتتواء اتخذ هذا القضتتتتتاء شتتتتتك  مجلس الدولة على غرار التجربة المصتتتتترية، أم  

النطاق  أنَّ ، ذلك التجربة الفرنستتية على غرار  اتخذ شتتك  محاكم إدارية قائمة بذاتها ومتخصتتصتتة

األهمية التستتتتتتتتتتتتاع نشتتتتتتتتتتتتا  اإلدارة وتدخلها  اإلداري في المعامالت قد غدا في هذه األيام أمًرا االق 

الكبير في المجاالت االقتصتتتتتادية وتطور المرافق العامة، ومن  م تعدد المنازعات اإلدارية اشتتتتتك   

   . كبير جًدا وتعقدها أيًضا اشك  كبير جًدا

تكون عملية ستتحب القرارات اإلدارية، حتى ولو كانت غير مشتتروعة، في   توصتتي الباحثة اأنْ  .2

أضتتتتتتتتتتتيق نطاق ممكن، وذلك لما يحد   األ ر الرجعي للستتتتتتتتتتتحب من نتائج خطيرة على استتتتتتتتتتتتقرار  

أصتتتتتاا  غ  أو   ز ستتتتتحب القرار اإلداري إال إذاالمعامالت وفكرة األمن القانوني، وبذلك عدم جوا

 .  تدليس أو ا  عيب جسيم

باحثة االتوستع في فكرة القرار المضتاد واستتعمال هذه الفكرة كح  بدي  ، احي  يمكن توصتي ال .3

تصتدر قراًرا إدارًيا مضتاًدا  أْن المصتلحة العامة تقتضتي إل اء القرار أنَّ للستلطة اإلدارية إذا ارتأت 

عو إلى  تتالشتتتى ا  العيوي التي شتتتابت القرار المراد إل ااه، أو تواج  ا  الظروف الجديدة التي تد

 القرارات اإلدارية .  إل اء  إل اء القرار، وبذلك تتالشى اإلدارة مثالب وعيوي 

   

  



 

136 

 

 قائمة المراجع

   المراجع العامة:  :أوال

 . 2006د. أنور أحمد رسالن، الوهيفة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، 

، الوهيفتتة العتتامتتة، دار النهضتتتتتتتتتتتتتتتتة العربيتتة، القتتاهرة،  2د.  روت بتتدوي، القتتانون اإلداري، ج

1985 . 

، أحكام االلتزام، دار النهضة  1د. حسن عبد الباسط جميعي النظرية العامة في االلتزامات، ج

 . 2014اهرة، العربية، الق

، نظرية القانون، دار النهضتتتتتتتة العربية،  1د. خميس خضتتتتتتتر، المدخ  للدراستتتتتتتات القانونية، ج

 . 1985القاهرة، 

د. ستتتتتتتتليمان الطماوي، القضتتتتتتتتاء اإلداري، الكتاي األول، قضتتتتتتتتاء اإلل اء، دار الفكر العربي،  

 . 1987القاهرة، 

 . 1984دار الفكر العربي، القاهرة،  د. سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات اإلدارية، 

 . 1993د. سليمان الطماوي، الوجيز في القانون اإلداري، دار الفكر العربي، القاهرة، 

 . 1995د. سليمان الطماوي، قضاء التأديب دار الفكر العربي، القاهرة، 

قاهرة،  د. ستتليمان الطماوي، قضتتاء التعويض وطرق الطعن في األحكام، دار الفكر العربي، ال

1986 . 

، المقتتدمتتة العتتامتتة، ونظريتتة المركزيتتة  1د. ستتتتتتتتتتتتتتليمتتان الطمتتاوي، مبتتادئ القتتانون اإلداري، ج

 . 1976والالمركزية، دار الفكر العربي، القاهرة، 



 

137 

 

 . 1958المستشار/ سمير صادق، المبادئ العامة في القضاء اإلداري، مكتبة مصر، 

 . 1986د. ط يمة الجرف، القانون اإلداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 

د. طيعم  الجرف، مبدأ المشتتتتتروعية وضتتتتتوااط خضتتتتتوع الدولة للقانون، دار النهضتتتتتة العربية،  

 . 1983القاهرة، 

 . 2002د. عبد الحكيم فوده، تفسير العقد، منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر، 

د مهنتد نوح، القتانون اإلداري في ضتتتتتتتتتتتتتتوء القتانون القطري، كليتة   -عبتدالحفيظ الشتتتتتتتتتتتتتتيمي  . د

 . 2017جامعة قطر،  -القانون 

د. عبد الرزاق الستتنهوري، الوستتيط في شتترح القانون المدني، تحقيق المستتتشتتار/ محمد مدحت  

 . 2004المراغي، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 . 2005عارف، اإلسكندرية، د. عبد ال ني اسيوني، القانون اإلداري، منشأة الم

، نظرية القانون، دار النهضتة  1د. عبد المنعم فرج الصتده، المدخ  الى الدراستات القانونية، ج

 . 1992العربية، القاهرة، 

 . 1990د. عزيزة الشريف، القانون اإلداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 . 1963د. فؤاد العطار، القضاء اإلداري، القاهرة، 

 . 1998اجد راغب الحلو، القانون اإلداري، دار النشر الجام ية، اإلسكندرية، د. م

د. مازن راضتتي، القضتتاء اإلداري، دراستتة مقارنة ألستتس ومبادئ القضتتاء اإلداري في العراق،  

2015 . 



 

138 

 

د. محمد حستتتتين منصتتتتور، المدخ  إلى القانون، دار النشتتتتر الجام ية، اإلستتتتكندرية، مصتتتتر،  

2015 . 

 . 1981د. محمد رفعت عبد الوهاي، القانون اإلداري، دار النهضة العربية، الطبعة األولى، 

 . 2017د. محمد شكري سرور، المدخ  للدراسات القانونية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 . 2007د. محمد فؤاد عبد الباسط، القانون اإلداري، دار النشر الجام ية، اإلسكندرية، 

 . 1967ؤاد مهنا، القانون اإلداري في ه  النظام االشتراكي، القاهرة، د. محمد ف

 . 1979د. محمود حافظ، القضاء اإلداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 

نظريتة العمت  التجتاري، دار النهضتتتتتتتتتتتتتتتة العربيتة،   ،  1ج  د. محمود مختتار، القتانون التجتاري، 

 . 2000القاهرة، 

 . 1995د. مصطفى أبو زيد فهمي، القانون اإلداري، دار النشر الجام ية، اإلسكندرية، 

 . 1979د. مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء اإلداري، ال يظهر الناشر، 

ي، دار وائ  للنشتر، األردن، د. نعمان الخطيب، الوستيط في النظم الستياستية والقانون الدستتور 

2018 . 

 : المراجع المتخصصة: ثانيا

د. أستتتتتتامة الروبي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، دار النهضتتتتتتة العربية، القاهرة،  

2005 . 

د. حستتتني دروي ، نهاية القرار اإلداري عن غير طريق القضتتتاء، دار الفكر العربي، القاهرة،  

2008 . 



 

139 

 

 . 2018المستشار حمدي ياسين، موسوعة القرار اإلداري، دار أبو المجد للطباعة والنشر، 

المستتتتتتتشتتتتتتار حمدي ياستتتتتتين، موستتتتتتوعة شتتتتتترح قوانين المناقصتتتتتتات والمزايدات، دار أبو المجد 

 .  1، الجزء2018لجيزة، مصر،  للطباعة، ا

د. حكمت نبي  المصتتتتتتتتتتتتتتري، مبدأ الفصتتتتتتتتتتتتتت  بين الستتتتتتتتتتتتتتلطات وتأ يره على النظم الديمقراطية،  

 2017، يناير 3منشورات المركز الديمقراطي العربي، العدد 

د. رشتتا محمد جعفر، الرقااة على ستتلطة اإلدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها، دار  

 . 2017لقاهرة، النهضة العربية، ا

د. رفعت عيد، دراستتتتة تحليلية لبعض جوانب القرارات الناشتتتتئة عن ستتتتكوت اإلدارة في مصتتتتر  

 . 2006وفرنسا، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 . 2018د. زياد خالد المفرجي، الحق المكتسب في القانون اإلداري، ال يظهر الناشر، 

 . 1984نشأة المعارف، اإلسكندرية، د. سامي جمال الدين، المنازعات اإلدارية، م

د. ستتتتتعيد إبراهيم عطية، النظام القانوني للقرار اإلداري الستتتتتلبي، دار الحقانية للطبع والنشتتتتتر،  

 . 2005القاهرة، 

د. ستتتتتتليمان ستتتتتتليم اطارستتتتتت ، الوهيفة العامة، النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشتتتتتتر، األردن، 

 2017 . 

 . 1996فيذية للقرار اإلداري، دار النهضة العربية القاهرة، د. عادل سيد فهيم، القوة التن

 . 2018هللا المكاوي، القرار اإلداري، ال يظهر الناشر،  عاطي عبدد. 



 

140 

 

نصتتتر مستتتلمي، نظرية الوضتتتاع الظاهرة في القانون اإلداري، دار النهضتتتة العربية،   عاطيد. 

 . 2018القاهرة، 

د. عامر زغير محيستتتتتتتتتن، الموازنة بين فكرة األمن القانوني ومبدأ عدم رج ية أ ر الحكم اعدم 

 . 2019الدستورية، منشورات جامعة ميسان، فلسطين، 

هتتتتاء اإلداري للقرارات اإلداريتتتتة، المكتتتتتب الجتتتتامعي  د. عبتتتتد العزيز عبتتتتد المنعم خليفتتتتة، اإلن

 . 2015الحدي ، الطبعة األولى، 

د. عيد محمد القصتتتتا ، الوستتتتيط في شتتتترح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضتتتتة  

 . 2010العربية، القاهرة، مصر، 

 . 1974د. محمد حسنين عبد العال، الوهيفة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، 

د. محمد عبد الباقي، التشتتريعات القانونية، دلي  صتتياغة التشتتريعات القانونية، معهد الحقوق،  

 . 2004جامعة بيرزيت، فلسطين، 

د. محمتد عبتد الحميتد أبو زيتد، الطتااع القضتتتتتتتتتتتتتتتائي للقتانون اإلداري، مطبعتة العشتتتتتتتتتتتتتتري، بني  

 . 1984سويف، 

د. محمد عبد الحميد أبو زيد، منافع المرافق العامة وحتمية استتتتتتتتدامتها، مطبوعات العشتتتتتتتري،  

 . 2012بني سويف، مصر،  

ن للطبع والنشتتتتتتتتتتتر،  د. محمد علي مرعي، شتتتتتتتتتتترح الئحة بدل الستتتتتتتتتتتفر واالنتقال، مطااع عابدي

 . 1968القاهرة، 



 

141 

 

، القرار اإلداري، دار النهضتتتتتتتتتتتة  1د. محمد فؤاد عبد الباستتتتتتتتتتتط، األعمال اإلدارية القانونية، ج

 . 2012العربية، القاهرة، 

 . 1974د. محمود عاطي البنا، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، 

 . 1970د. محمود حلمي، القرار اإلداري، الطبعة األولى، اليظهر ناشر، 

 . 2008د. مفتاح خليف ، العقود اإلدارية، دار النشر الجماعية، اإلسكندرية، 

 البحوث والمقاالت:    :ثالثا

الديداموني مصتتتتتطفى أحمد، الفصتتتتت  في المنازعات اإلدارية في دولة قطر تعليق على أحكام  

اشتتتتتتتتتتتتتتأن الفصتتتتتتتتتتتتتت  في المنتازعتات اإلداريتة، المجلتة القتانونيتة   2007لستتتتتتتتتتتتتتنتة ( 7القتانون رقم ) 

 . 2009والقضائية، وزارة العدل، دولة قطر، العدد الثاني، السنة الثالثة، 

، 1973د. جميلة الشتتتتوربجي، االختصتتتتاصتتتتات التشتتتتري ية لرئيس الجمهورية في ه  دستتتتتور 

،  29قتصتتتادية والقانونية، المجلد دراستتتة تحليلية، مقال منشتتتور امجلة جامعة دمشتتتق للعلوم اال

 . 2013العدد األول، 

د. حكمت نبي  المصتتتتتتتتتتتتتتري، مبدأ الفصتتتتتتتتتتتتتت  بين الستتتتتتتتتتتتتتلطات وتأ يره على النظم الديمقراطية،  

 . 2017منشورات المركز الديمقراطي العربي، العدد الثال ، يناير 

د. زهير أحمد قدورة، قاعدة توازي األشتتتكال وتطبيقاتها في الفق  والقضتتتاء اإلداريين في فرنستتتا  

 . 2012، العدد الثال ، 46ومصر، مقال منشور امجلة الحقوق، جامعة الكويت، المجلد 

المستتتتشتتتار عبده محرم، ستتتحب القرارات اإلدارية، مقال منشتتتور امجلستتت  مجلس الدولة، الستتتنة  

 . 1950د األول، األولى، العد



 

142 

 

المستتتتتتتتتشتتتتتتتتار عمر عمرو، ميعاد ستتتتتتتتحب القرار اإلداري، مقال منشتتتتتتتتور امجلة إدارة قضتتتتتتتتايا  

 . 1960الحكومة، السنة الرااعة، العدد الثاني، ديسمبر 

د. غالي حياة، التدرج الهرمي لمصادر المشروعية المجسد لدولة القانون، اح  منشور 

الحسن األول، المملكة الم ربية، العدد األول،  امجلة القانون واألعمال الدولية، جامعة

 . 2015ديسمبر 

د. مجد خضتتتتتتتتتير، مصتتتتتتتتتادر القانون، مقال منشتتتتتتتتتور االمجلة المصتتتتتتتتترية للدراستتتتتتتتتات القانونية  

 . 2018واالقتصادية، القاهرة، 

د. عبد الحميد غميجة، مبدأ األمن القانوني وضتتتتتتتترورة األمن القضتتتتتتتتائي، اح  مقدم للمؤتمر  

 . 2008موعة األفريقية لالتحاد العالمي للقضاة، الدار البيضاء، الم ري، الثال  عشر للمج

د. محمد المدني صتتتالح، تفستتتير النصتتتو  القانونية في ضتتتوء التشتتتريع والقضتتتاء الستتتوداني،  

مقتال منشتتتتتتتتتتتتتتور امجلتة جيت  األاحتا  القتانونيتة المعمقتة، مركز جيت  البحت  العلمي، الجزائر،  

 . 2018، نوفمبر 2017العدد 

استتتتتتتتتتتر محمد حمدي الجبوري، وستتتتتتتتتتتائ  تنفيذ القرار اإلداري، مجلة جامعة الكويت للعلوم  د. ي

 . 2008اإلنسانية، العدد العاشر، أكتوبر 

 : الرسائل العلمية:  رابعا

االء محمد عثمان، إل اء الوهيفة كستتبب إلنهاء خدمة الموهي العام، رستتالة ماجستتتير، كلية  

 . 2014األردن، الحقوق، جامعة اإلسراء، 

آمال ي ي  تمام، التطورات القضتتتتتتائية في الرقااة على المالءمة بين قضتتتتتتاء اإلل اء وقضتتتتتتاء  

 . 2019التعويض، رسالة ماجستير، الجزائر، 



 

143 

 

 . 1975د. حسن محمد عواض ، السلطة الرئاسية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 

خالد ماهر صالح، أ ر قرينة صحة وسالمة القرار اإلداري في إجراءات دعوى اإلل اء، رسالة  

 . 2017ماجستير، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن، 

اتها في دولة الكويت، رستتتتتتتتتتتتالة  غنيم المطيري، ستتتتتتتتتتتتلطة الضتتتتتتتتتتتتبط اإلداري وتطبيق معبد المنع

 . 2011ماجستير، جامعة الشرق األوسط، 

عبد الواحد بن ص ير، السلطة الرئاسية في النظام اإلداري المركزي، رسالة ماجستير، جامعة  

 . 2016أبي اكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

ة الماستتتتتر في  عقيل  بوحديد و خديج  ستتتتعيدي، نهاية القرار اإلداري، مذكرة تخرج لني  شتتتتهاد

 2015القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

د. محمد أحمد عبد العزيز، عالج اختالل توازن العقد الناجم عن التعاقد ااستتتتتتخدام الوستتتتتائط  

 . 2008الحديثة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

رستتتتتتتتتتالة دكتوراه، جامعة القاهرة،   د. محمد كام  ليلة، نظرية التنفيذ المباشتتتتتتتتتتر للقرار اإلداري، 

1962 . 

محمد ستتلطان الكعبي، الضتتمانات التأديبية للموهي العام، رستتالة ماجستتتير، جامعة اإلمارات  

 . 2018العربية، 

د. محمود حلمي، ستتتتتتتتتتريان القرار اإلداري من حي  الزمان، كلية الشتتتتتتتتتتريعة والقانون،رستتتتتتتتتتالة  

 . 1962دكتوراه، جامعة األزهر، 



 

144 

 

د. مصتتتتتتتتتتتتتتطفى إبراهيم عبتدالفتتاح، ستتتتتتتتتتتتتتلطتة التدولتة في تنظيم إقتامتة األجتانتب وإاعتادهم والرقتااة 

 . 2003، رسالة دكتوارة، جامعة عين شمس، القضائية عليها

 . 1976د. مصطفى عفيفي، فلسفة العقوبة وأهدافها، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، 

 موسوعات األحكام القضائية والتشريعات:   اً:خامس

موستتوعة المستتتشتتار حمدي ياستتين، القرار اإلداري في قضتتاء مجلس الدولة، منشتتأة المعارف،  

2017 . 

الموستتتتتتتتتتتوعة اإلدارية الحديثة في مبادئ المحكمة اإلدارية العليا وفتاوى الجم ية العمومية منذ 

 . 1986، الدار العربية للموسوعات، 1985حتى  1946عام 

 . 1980-1965عليا في خمس عشرة سنة من مجموعة أحكام المحكمة اإلدارية ال

 . 2014موسوعة التشريعات المصرية، نقااة المحامين المصرية، 

 :ن: القوانيسادسا

 اشأن الفص  في المنازعات اإلدارية.  2007لسنة  7القانون رقم 

 . 2016( لسنة 15قانون الموارد البشرية رقم ) 

 . 1972لسنة  47قانون مجلس الدولة المصري رقم 

 األحكام القضائية: سابعا:

 1972/ 10/ 4جلسة ، 1392تجاري، استئناف رقم  –حكم محكمة االستئناف، مدني 

جلسة  2010لسنة  189الطعن رقم  –تمييز مدني  –حكم محكمة التمييز القطرية 

4 /1 /2011 . 

فبراير  15جلسة  2010لسنة  215الطعن  –مدني تمييز  –حكم محكمة التمييز القطري 

2011 . 



 

145 

 

-21قضائية، بتاري   2013لسنة  66حكم محكمة التميز القطرية، تميز مدني، الطعن رقم 

5-2013 . 

تمييز مدني، بتاري   2013لسنة  224محكمة التمييز القطرية، تميز مدني، الطعن رقم  حكم

 .2014_ يناير_ 21

/ مارس/  17جلسة   -2015لسنة  2الطعن رقم  - تميز مدني –ة حكم محكمة التمييز القطري

2015 . 

، بتاري  2016لسنة  253،273الطعنان رقم  -تميز مدني –حكم محكمة التمييز القطرية 

 . 2016ديسمبر  20

 


