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في القرار اإلداري  عدم مشروعية الشكل واإلجراءات والمحل  

. فلسطينالدكتور عمر حمزة التركماني ـ دكتوراه في القانون العام  

 البحثملخص 
همية القرار اإلداري وما يلعبه من محور أساس في حياة األفراد والموظفين، باعتباره من أ  البحث ناقش

التصرفات التي تنفرد بها اإلدارة لتلبية حاجات الصالح العام والحكم الرشيد، وقد استهلي نا حديثنا عن 
عيب إلجراءات، و ماهية القرار اإلداري وعالقته بمبدأ المشروعية، ثم ركزنا الحديث عن عيب الشكل وا

المحل باعتبارهما من العيوب التي تقع فيهما اإلدارة عند إصدار القرار اإلداري؛ فتنال من صحته وتجعله 
عرضة للبطالن أمام القضاء اإلداري المختص، واستعرضنا أهم صور تلك العيوب وموقف الفقه منهما 

مصرية، ل العليا الفلسطينية ونظيرتها المع ضرب أمثلة قضائية عليهما من واقع ما فصلت به محكمة العد
وبي نا موقف الفقه من جواز تصحيح تلك العيوب، وخلصنا إلى العديد من التوصيات يقبع في مقدمتها 
اإلسراع في إصدار قانون مجلس الدولة، و ضرورة إنشاء محكمة إدارية متخصصة "مجلس الدولة 

لغاء والتعويض الناجمة عن األضرار من جراء الفلسطيني" يكون من صميم اختصاصه نظر دعاوى اإل
 القرار اإلداري المعيب.

 الكلمات المفتاحية: )قرار، إداري، عيب، الشكل، المحل، المحكمة(.
Abstract: 

The study discussed the importance of the administrative decision and the play 

of the main basis in the lives of individuals and employees , as consideration of 

the behaviors that are unique to the administration to satisfy public interest and 

the needs of good governance, We started our conversation about what the ad-

ministrative decision and its relationship with the principle of legality, then we 

focused talk about the defective form and procedures, and defect object as de-

fects that fall by the Governing when issuing the administrative decision; will 

achieve much its veracity and make it subject to invalidity before the adminis-

trative court specialist ,We reviewed the most important forms of those defects 

and the situation of Fiqh of by giving judicial examples about them from the 

reality of what separated by the Palestinian High Court of Justice and the Egyp-

tian counterpart, and we approved Fiqh situation from acceptable correctness of 

those defects, and we have concluded many of  the recommendations has been 
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of its introduction quickly of the promulgation the law of the State Council, and 

the need to establish specialized administrative court of the "Palestinian State 

Council" be heart of its competence a view of cancellation claims ,and compen-

sation arising of damages as a result of the administrative decision defective.  

 البحث مقدمة
انونية التي تعبر عن سياسات الدولة العامة ونظامها تعتبر القرارات اإلدارية من التصرفات الق

القانوني واالقتصادي واالجتماعي وكل ما يتعلق بالحاجات العامة، والقرار اإلداري باعتباره تعبيرًا عن 
إرادة السلطات العامة هو محتوى وجوهر العملية اإلدارية، ألن مفهوم القيادة اإلدارية الحديثة ال يعدو 

ة اتخاذ القرارات المؤثرة والفاعلة، تبعًا لمدى الصالحيات التي خولها إياها المشرع من عن كونه صالحي
حيث سلطة التقدير أو التقييد، إذ تعكس القرارات اإلدارية مدى فعالية اإلدارة وكفاءتها وقدرتها على 

ناس ة التحويل التشريعات وخاصة اإلصالحية منها إلى واقع عملي ذي اثر إيجابي ملموس على حيا
ومستوى رفاهيتهم االجتماعية، وعلى خالف ذلك فإن القرارات المنبثقة عن اإلدارة الضعيفة تؤثر سلبًا 
على حياة الناس، وكم من التشريعات اإلصالحية العظيمة أفرغت من محتواها اإلنساني االجتماعي 

 بسبب ضعف اإلدارة أو فسادها.
دأ المشروعية، وهذا يعني أنه يجب أن تتم جميع ولذلك ال بد من إخضاع القرار اإلداري لمب

ال كان التصرف معيبا وباطال.  تصرفات السلطات العامة في إطار القواعد القانونية وا 
واألصل أن تتمتع القرارات اإلدارية بقرينة المشروعية، إال أنها قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس، 

ي، ويستطيع إقامة الدليل على أنه مشوب بعيب من إذ بإمكان صاحب المصلحة الطعن بالقرار اإلدار 
 عيوب عدم المشروعية.

والقرارات اإلدارية من حيث خضوعها لمبدأ المشروعية تنقسم إلى نوعين؛ قرارات فردية وهي القرارات التي 
ة يتتعلق بفرد أو مجموعة من األفراد محددين بذاتهم، وقرارات تنظيمية وهي التي تصدر عن السلطة التنفيذ

وتتضمن قواعد عامة مجردة ملزمة تخاطب األفراد بصفاتهم ال بذواتهم، وكال النوعين يمكن أن تصدر 
 معيبة فتكون محاًل للطعن أمام القضاء اإلداري.

ولما كانت عناصر القرار اإلداري هي االختصاص والشكل والسبب والمحل والغرض أو الغاية، 
قرار اإلداري تتمثل في عدم مشروعية الجهة التي تصدر القرار، فإن أشكال عدم المشروعية التي تعيب ال

وعدم مشروعية الشكل واإلجراءات، وعدم مشروعية المحل، وعدم مشروعية الغرض من إصدار القرار، 
غير أننا هنا سنقتصر الحديث عن عيب عدم مشروعية الشكل واإلجراءات، وعن عيب عدم مشروعية 

 المحل.
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 أوالا: أهمية البحث
ظرًا ألن القرارات اإلدارية  تحتل مكانًا بارزًا وهامًا في القانون اإلداري الرتكازها على فكرة ن

تصرف اإلدارة العامة بإرادتها المنفردة، من خالل إصدارها لألوامر القابلة للتنفيذ المباشر دون مشاركة 
م، فراد وتمس الكثير من حقوقهاألفراد أو تدخلهم، وبالنظر لما تعالجه تلك القرارات من أمور تهم األ

خصوصًا ما تعلق منها بتعيين الموظفين وتسيير أحوالهم الوظيفية، ونزع ملكية المواطنين الخاصة 
واالستيالء عليها للمنفعة العامة، وما تعلق منها بممارسة اإلدارة ألعمال الضبط اإلداري بشكل عام، فإنه 

ال كانت معيبًة وواجبة اإللغاء. يتعين أن تكون تلك القرارات قد صدرت وفقاً   للقانون وا 
لذلك فقد آثرنا الحديث في هذه الدراسة عن العيب الذي يصيب القرار اإلداري من حيث الشكل 
واإلجراءات، ومن حيث المحل؛ مساهمة منا في زيادة التوعية القانونية للعاملين في مجال القانون واإلدارة 

ية كن أن تبطل قراراتهم اإلدارية، ولزيادة ثقافة الفئة المخاطبة فيها وتنملتجنب الوقوع في األخطاء التي يم
ذلك حق  نإدراكهم نحو ماهية تلك العيوب لمجابهتها عبر اإلجراءات القانونية السليمة، على اعتبار أ

 أصيل كفله لهم القانون.
 نسعى من خالل هذا البحث تحقيق األهداف التالية:: ثانياا: أهداف البحث

 تعرف على ماهية القرارات اإلدارية، وأهمية موافقتها لمبدأ المشروعية.ال -6
المساهمة في وضع رؤية شمولية ألهم عيوب الشكل والمحل التي تقع بها السلطات اإلدارية لتجنب  -2

 الوقوع فيها واستدراك ما قد ينال من قراراتهم اإلدارية عند إصدارها.
تي تصيب القرارات اإلدارية، وضرب أمثلة عليها لتكون استعراض أهم صور عيوب الشكل والمحل ال -3

 نبراسًا لألفراد والموظفين لرفع الجور الواقع عليهم.
التعرف على مدى مالءمة التشريعات النافذة وقدرتها على التصدي لعيوب الشكل والمحل التي  -7

 تصيب القرار اإلداري.
قرار لتي تصدت لعيوب الشكل والمحل في الاستعراض أهم االجتهادات الفقهية والقضائية المقارنة ا -5

 اإلداري.
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 ثالثاا: منهج البحث
سنعتمد في هذه الدراسة على استخدام األسلوب االستقرائي والتحليلي للنصوص التشريعية، 
واالجتهادات الفقهية والقضائية الفلسطينية التي تناولت ماهية القرار اإلداري، والعيوب التي تصيبه في 

له، مع االستعانة باآلراء الفقهية واالجتهادات القضائية المقارنة في بعض األحوال تبعًا لما شكله ومح
 تقتضيه الضرورة.

 : خطة البحثرابعاا 
قمنا بتقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين يسبقهما مبحث تمهيدي خصصناه للحديث عن ماهية القرار 

 سنستعرض عيب الشكل واإلجراءات التي تصيب اإلداري وعالقته بمبدأ المشروعية، وفي المبحث األول
القرار اإلداري وأهم صوره، وعما إذا كان باإلمكان تصحيحه، أما المبحث الثاني فسنبين عيب محل القرار 

 اإلداري وصوره، مع ضرب األمثلة عليه وذلك على النحو التالي:
 المبحث التمهيدي
 ماهية القرار اإلداري 

إلدارة إلى أشكال مختلفة، يأتي في مقدمتها القرارات اإلدارية وهي تصنف األعمال الصادرة عن ا
 .(1) تختلف عن غيرها من األعمال كالعقود اإلدارية وخالفها

لذا يتوجب علينا قبل الخوض في عيوب القرار اإلداري أن نبين مفهوم القرار اإلداري، وطبيعته، 
ن منها، وضرورة توافقه م ع مبدأ المشروعية وذلك من خالل مطلبين على والعناصر التي يجب أن يتكو 

 النحو التالي:
 المطلب األول

 تعريف القرار اإلداري 
لم يضع المشرع الفلسطيني في تشريعاته تعريفاً للقرار اإلداري، وتصدى الفقه والقضاء لتلك المهمة فأوردوا 

ر ة ملزمة بقصد إحداث أثإفصاح عن إرادالعديد من التعريفات نذكر منها ما ذهب إليه البعض بأنه )
قانوني وذلك إما بإصدار قاعدة تنشئ أو تعدل أو تلغي حالة قانونية أو موضوعية، حيث يكون العمل 
الئحة إما بإنشاء حالة فردية أو تعديلها أو إلغائها لمصلحة فرد أو أفراد معينين أو ضدهم في حالة القرار 

                                                           

 .2 -2( د. محمود محمد حافظ، القرار اإلداري، دار النهضة العربية للنشر، ص(1
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قانوني نهائي يصدر من جانب اإلدارة كسلطة إدارية  عمل، وهناك من عرفه بأنه )(1)اإلداري الفردي(
 .(2)وطنية بإرادتها المنفردة وتترتب عليه آثاٌر قانونية معينة(

ومن الفقه الفلسطيني من عرفه بأنه )تعبير قانوني يصدر بإرادة منفردة عن الجهة اإلدارية 
 .(3) الوطنية بقصد إحداث آثار قانونية معينة(

عمل قانوني نهائي صادر من جهة إدارية وطنية تعبر عنه بإرادتها المنفردة ومنهم من يرى بأنه )
ويقارب ذلك تعريفًا آخر قرر بأن القرار اإلداري هو )عمل قانوني  ،(4) بقصد إحداث أثاٍر قانونية معينة(

 .(5) معينة(نهائي صادر بإرادة منفردة من سلطة إدارية وطنية يحدث بذاته آثار قانونية 
مة العدل العليا الفلسطينية، فقد أكدت من خالل أحد أحكامها بأن القرار اإلداري هو أما محك

)إفصاح اإلدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من صالحية بمقتضى القوانين واألنظمة بقصد إحداث أو 
 .(6) تغيير مركز قانوني(

ره من رار اإلداري عن غيمن التعريفات السابقة يتضح وجود العديد من الخصائص التي تميز الق
 أعمال اإلدارة األخرى يمكننا حصرها في:

، وهو (7) خارجهاأن يكون القرار اإلداري صادرًا من سلطة وطنية، سواء كانت داخل حدود الدولة أو  .2
شرط جوهري يتفق مع مفهوم السيادة في الدولة، ذلك أن الدولة تستمد سيادتها بما لها من سلطان 

ها على األفراد وعلى الهيئات العامة فيها، والتي ال يجوز أن تشاركها فيها أي عند ممارسة سلطات

                                                           

 22م، ص2332العربي للنشر، سنة ( د. سليمان الطماوي، القضاء اإلداري " قضاء اإللغاء "، دار الفكر (1
 .222م، ص2332( د. عبد الغني بسيوني عبد هللا، القضاء اإلداري، منشأة المعارف للنشر، سنة (2
 .232م، ص1022( د. شريف أحمد بعلوشة، إجراءات التقاضي أمام القضاء اإلداري الفلسطيني، رسالة دكتوراه، جامعة اإلسكندرية، سنة (3
 .22م، ص1022أبو سمهدانة، موسوعة القضاء اإلداري في فلسطين، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة، الكتاب الثاني، سنة  ( د. عبد الناصر(4
( د. هاني عبد الرحمن غانم، الوسيط في أصول القضاء اإلداري في فلسطين، مكتبة نيسان للطباعة والتوزيع، الطبعة األولى، (5

 .127م، ص1022سنة 
 م، غير منشور.12/20/1022م، جلسة 222/1022لعدل العليا الفلسطينية، رام هللا، دعوى رقم ( محكمة ا(6
 .122م، ص1022د. أنور حمدان الشاعر، الوجيز في القانون اإلداري، الطبعة األولى، سنة  ((7
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جهة أخرى، ويجب أن تكون هذه السلطة مركزية كرئيس الدولة، أو رئيس مجلس الوزراء، أو الوزراء 
 .(1) أنفسهم

نطاقها  منالقرار اإلداري عمل قانوني نهائي، صادر عن اإلدارة بإرادتها المنفردة، وبالتالي يخرج  .1
ما تقوم به اإلدارة من أعمال إرادية مادية كاألعمال الفنية، واألعمال التي تقوم بها اإلدارة تنفيذًا 

، كذلك يخرج من مفهومها ما يعتبر من قبيل األعمال (2) ألوامر إدارية كالقبض على األفراد
تراط طيني والمصري على اشالتحضيرية، أو اإلجراءات التنفيذية، إذ درج العمل أمام القضاء الفلس

 .(3) نهائية القرارات اإلدارية حتى يكون قاباًل لإللغاء
يجب أن يرتب القرار اإلداري آثارًا قانونية معينة سواء بإنشاء مراكز قانونية، أو تعديلها، أو إلغائها،  .2

ن ما جاء أ وهذا أمر أكدت عليه محكمة العدل العليا الفلسطينية حينما قررت بأنه )وحيث أننا نجد
بهذا الكتاب ليس قرارًا إداريًا قاباًل للطعن به أمام محكمة العدل العليا، حيث ال يعدو كونه إخبارًا أو 
إعالمًا ليس له مقومات وخصائص القرار اإلداري، حيث لم يحدث أي أثر قانوني ولم يؤثر في 

 .(4) عليا ...(مركز المستدعي، وبالتالي فهو غير قابل للطعن أمام محكمة العدل ال
وبتعليقنا على التعريفات السابقة، يتضح لنا بأنه رغم استحواذها على الخصائص العامة للقرار 
اإلداري المستقر عليها فقهًا، إال أنها أغفلت تضمين القرار السلبي من بين أنواع القرارات اإلدارية التي 

                                                           

 .122، د. هاني عبد الرحمن غانم، مرجع سابق، ص221( د. أنور احمد رسالن، مرجع سابق ، ص(1
 .27-22د. عبد الناصر أبو سمهدانة، المرجع السابق، ص( (2
 .122( د. أنور حمدان الشاعر، مرجع سابق، ص(3

م، غير منشور، 12/3/2333م، جلسة 27/2333الدعوى رقم  رام هللا، العدل العليا الفلسطينية، كذلك راجع حكم الصادر عن محكمة
حكمة العدل العليا هي القرارات اإلدارية وليس اإلجراءات اإلدارية التي ال تعد حيث أكدت فيه بأن )القرارات التي تقبل الطعن أمام م

 .من قبيل القرارات اإلدارية النهائية التي تقبل الطعن باإللغاء(
حيث جاء فيه )كون  222، صفحة 27، السنة 11/2/2371كلك راجع الحكم الصادر عن المحكمة اإلدارية العليا المصرية بتاريخ 

هائي أو غير نهائي في أمر معين من األمور إنما مرده إلى أحكام القانون في هذا الشأن( مشار إليه، د. أنور أحمد رسالن، القرار ن
 .223مرجع سابق، ص

 .213( د. عبد الغني بسيوني عبد هللا، مرجع سابق، ص(4 
 م، غير منشور.3/3/1003م، جلسة 1003لسنة  33رقم راجع كذلك الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا الفلسطينية، رام هللا، الدعوى 
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داري قد يكون إيجابيًا من خالل التعبير تخضع لرقابة القضاء اإلداري، فكما هو معروف أن القرار اإل
الصريح لجهة اإلدارة، وقد يكون سلبيًا يستفاد من سكوت اإلدارة عن إجراء تصرف هي ملزمة به قانونًا، 
وهذا األمر أكدت عليه محكمة العدل العليا الفلسطينية في حكم لها قررت فيه بأنه )لغايات قبول دعواه 

ه والقضاء على أن تفصح اإلدارة عن إرادتها المنفردة صراحة أو ضمنًا، شكاًل نجد أنه قد استقر الفق
فيطلق على القرارات التي تعبر اإلدارة عن إرادتها صراحة بالقرارات الصريحة أو اإليجابية ويطلق على 
الطائفة الثانية تسمية القرارات الضمنية، ويحدد المشرع في أغلب األحيان مهلة زمنية معينة لصاحب 

ختصاص الوظيفي التخاذ قرار إداري معين بحيث يعد مضي هذه المهلة الزمنية دون القيام باإلجراء اال
قرارًا إداريًا ضمنيًا، فالقرار الرسمي السلبي هو القرار الضمني الذي يستفاد من سكوت اإلدارة عن إجراء 

 .(1)تصرف هي ملزمة به قانونًا(
الذي يتضمن إفصاح اإلدارة عن إرادتها الملزمة إفصاحًا ولذلك نرى أن التعريف األكثر شموالً هو 

 إيجابيًا أو سلبيًا بإرادتها المنفردة بقصد إحداث تغيير في المركز القانوني.
 المطلب الثاني

 القرار اإلداري ومبدأ المشروعية
المشروعية هي صفة كل ما هو مطابق للقانون، وهو يختلف عن مفهوم الشرعية، إذ أن المصطلح  
 يهفألخير أعم وأشمل ألنه يرتبط بالعقيدة والفلسفة التي يتبناها المجتمع والتي تحكم روح النظام السائد ا

، (3) لعامةا، ومبدأ مشروعية العمل اإلداري يعني سيادة حكم القانون في القرارات التي تصدرها اإلدارة (2)
مصلحة العامة فيها تعلو على المصلحة إذ أن قواعد القانون تهدف إلى معالجة مراكز تنظيم عامة، فال

 الخاصة.
والسلطة اإلدارية في الدول المعاصرة تقوم بأنشطة متعددة ومتنوعة في مجال تطوير المجتمع 

التي تهدف إلى إشباع الحاجات  ورفاهيته، ويتجسد ذلك في تعدد وتنوع طبيعة وأهداف المرافق العامة
 .(4) نظام العام من جهة أخرى العامة للمجتمع من جهة والمحافظة على ال

                                                           

 م، غير منشور.17/2/1022م، جلسة 1022لسنة 12( محكمة العدل العليا الفلسطينية، رام هللا، الدعوى رقم (1
 3م، ص1002( د. عدنان عمرو، القضاء اإلداري " مبدأ المشروعية "، منشأة المعارف باإلسكندرية للنشر، سنة (2 
 .27م، ص2332ر محمد الشوبكي، القضاء اإلداري، دراسة مقارنة، الجزء األول، الطبعة األولى، سنة ( د. عم(3 
 .237( د. مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء اإلداري ومجلس الدولة، دار المطبوعات الجامعية للنشر، الجزء األول، ص(4 
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 بواسطة ما تملكه من وسائل تؤهلها لذلك، تتمثل في أنشطتها المذكورةوتمارس السلطة اإلدارية 
األعمال القانونية التي تصدرها إلدارة هذه األنشطة، وهي القرارات اإلدارية والعقود اإلدارية وغيرها من 

لألنشطة المذكورة أن تلتزم بمبدأ المشروعية واحترامها  رستهااالمتيازات األخرى، مما يتعين عليها عند مما
لسيادة القانون، فإذا ما خالفت ذلك وخرجت عن القانون وترتب من جراء فعلها ضرٌر للغير، جاز لألخير 

 .(1) أن يطلب إلغاء القرار ووقف تنفيذه، فضاًل عن حقه بالمطالبة بتعويضه عن األضرار التي أصابته بسببه
استلزم وجود رقابة قضائية على اإلدارة للتأكد من صحة قراراتها وموافقتها للقانون،  ككل ذل

وللبحث فيما إذا كان القرار اإلداري قد صدر وفقًا للشكل واإلجراءات الالزمة إلصداره من عدمه، وعن 
ًا بأنه ينبغي ، علم(2)األثر القانوني الذي يسعى إلى تحقيقه ومدى مالءمته مع اعتبارات الصالح العام

على اإلدارة دائمًا أن تضع نصب أعينها تحقيق المصلحة العامة، فإذا ما خالفت اإلدارة هذه المعطيات، 
يصبح من حق صاحب المصلحة التمسك بإلغاء القرار الصادر عنها من خالل دعوى اإللغاء، فرقابة 

خضاع اإلدارة  ألحكامه وال يجوز إخضاعها بأي حال اإللغاء هي األداة الالزمة إلعالء كلمة القانون وا 
 .(3)من األحوال لحصانة معينة

فدعوى اإللغاء إذن هي دعوى قضائية عينية، ترفع للمطالبة بإعدام قرار إداري صدر مخالفًا 
للقانون، تقوم على مخاصمة القرار اإلداري غير المشروع، ويتولى القضاء فيها بحث مشروعية هذا القرار 

حقوق الشخصية للمدعي، وتقتصر سلطة القاضي في دعوى اإللغاء على الحكم بصرف النظر عن ال
 .(4) بإلغاء القرار اإلداري غير المشروع

وتجدر اإلشارة هنا: إلى أن إلغاء القرار اإلداري يمكن أن يولد حقوقًا لرافع الدعوى، إال أن 
ن عدمه، فإذا ما ثبت أن صالحية المحكمة اإلدارية تنحصر بفحص مدى مشروعية القرار اإلداري م

                                                           

 .12م، ص2332لمقارن، دار النهضة العربية للنشر، سنة ( د. محمود محمد حافظ، القضاء اإلداري في القانون المصري وا(1 
 .71( د. عمر محمد الشوبكي، مرجع سابق، ص(2 
م على )يحظر النص في القوانين 1002( من القانون األساسي المعدل لسنة 20( من المادة )1( وفي هذا السياق نصت الفقرة )(3 

 على تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء(.
 .222( د. عبد الغني بسيوني عبد هللا، مرجع سابق، ص(4 
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القرار اإلداري غير مشروع لمخالفته للقانون قضت المحكمة بإلغائه، أما إذا رأت أن القرار مشروع قضت 
 .(1) برد الدعوى وليس لها في هذه الحالة أن تصدر قرارًا جديدًا، أو أن تعدله

ارية ءمة القرارات اإلدومن هنا تبرز أهمية وجود قضاء إداري مستقل تكون مهمته تقدير مدى مال
للقانون، وهذا هو جوهر مبدأ المشروعية الذي يسود األنظمة القانونية المعاصرة، إذ يمثل الضمانة الجدية 
والحاسمة لألفراد في مواجهة السلطة العامة، وهو الذي سيحقق كفالة مبدأ سيادة القانون وتأكيد مبدأ 

 المساواة في الحقوق واألعباء العامة.
نما  ونضيف على ما سبق بأنه ال يكفي النص في التشريعات على حقوق األفراد وحرياتهم، وا 

يجب على كل صاحب حق أن يطالب بحقه المنتهك، ويجب أن تتوفر رقابة فعالة على أعمال الجهات 
اإلدارية ترتب البطالن على األعمال غير المشروعة، وعلى المدعي أن يثبت أن اإلدارة لم تصدر قرار 

عيين المطعون فيه وفقًا للشكل واإلجراءات المنصوص عليها في القانون، أو أنه لم يحقق أثرًا قانونيًا الت
معينًا للمصلحة العامة، ولهذه االعتبارات أثٌر كبير في إفساد العملية اإلدارية في الدول النامية، إذا لم 

 اء.رها مشوبًا بالعيب ويصبح واجب اإللغتحترم اإلدارة القانون عند إصدار قراراتها اإلدارية، فيقع قرا
 المبحث األول

 عدم مشروعية الشكل واإلجراءات
القرار اإلداري هو من أخطر وسائل اإلدارة في أداء دورها نظرًا لتعلقه بإنشاء أو تعديل أو إلغاء 

فل صدورها كمراكز قانونية لألفراد، ولهذا كان يتوجب إحاطة تلك القرارات بمجموعة من الضمانات التي ي
وفقًا لإلجراءات الشكلية ووفقًا للقانون، بحيث إذا خرجت اإلدارة عن تلك الضوابط، كان قرارها غير 

 مشروع مما يتحتم معه بطالنه.
لذلك سنتحدث في هذا المبحث عن عيب الشكل واإلجراءات الذي يصيب القرار اإلداري من 

 ن خالل مطلبين على النحو التالي:حيث ماهيته، وصوره، وأشكاله، ومدى جواز تصحيحه م

                                                           

 .231( د. عمر محمد الشوبكي، مرجع سابق، ص(1 
، غير منشور، حيث م2/20/1002م، جلسة 1002لسنة  22راجع كذلك حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية، رام هللا، دعوى رقم 

والقضاء اإلداريين تهدف إلى مخاصمة قرار إداري معيب بقصد التوصل إلى دعوى اإللغاء وفق ما استقر عليه الفقه قررت فيه بأن )
إلغائه إعالنًا لمبدأ المشروعية وحماية لألفراد من عسف اإلدارة، وهي بذلك دعوى عينية الخصم فيها هو القرار اإلداري الطعين 

 .ى متحررة من لدد الخصوم(وبالتالي فإن محكمة القضاء اإلداري تحاكم القرار ال اإلدارة بما يجعل الدعو 
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المطلب األول: ماهية عيب الشكل واإلجراءات: عرف رجال الفقه اإلداري عيب الشكل واإلجراءات بأنه 
، وعرفه البعض اآلخر بأنه )عدم (1) )إهمال صحة اإلجراءات الشكلية الواجب اتباعها في العمل اإلداري(

محددة إلصدار القرارات اإلدارية في القوانين واللوائح سواء كان ذلك احترام القواعد اإلجرائية أو الشكلية ال
 .(2) جزئيًا(بإهمال تلك القواعد كلية أو بمخالفتها 

بين الشكل وبين اإلجراءات، فالشكل هو الصورة التي يجب أن يفرغ -وبحق-وهناك من يفرق 
رار لمشرع أن تمر بها عملية صنع القفيها القرار عند إصداره، أما اإلجراءات فهي الخطوات التي يوجب ا

 .(3) فعالً قبل أن يصدر 
وأيًا كان األمر فقد أكد المشرع الفلسطيني على ضرورة موافقة القرار اإلداري للشكل واإلجراءات 

لسنة  (2)( من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 22المحددة في القانون، حينما نص في المادة )
العدل العليا من األفراد أو الهيئات الواردة  الطلبات والطعون المرفوعة لمحكمةم على )يشترط في 1002

 .االختصاص-2هذا القانون أن يكون سبب الطعن متعلقًا بواحد أو أكثر مما يلي:  من)22في المادة )
التعسف -2. في تطبيقها أو تأويلها مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ-2 .وجود عيب في الشكل-1

 .المبين في القانون( أو االنحراف في استعمال السلطة على الوجه
صالحية نظر الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن إللغاء القرارات -مؤقتاً –وأناط بمحكمة العدل العليا 

؛ إذا كان منبت الطعن فيها يرجع لعدم احترام القواعد الشكلية واإلجرائية المقررة في القوانين (4) اإلدارية

                                                           

 .102( د. محمد العبادي، قضاء اإللغاء، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، دون سنة نشر، ص(1 
 .722( د. سليمان الطماوي، مرجع سابق، ص(2 
، 222م، ص2332( د. ماهر جبر نضر، األصول العامة للقضاء اإلداري " قضاء اإللغاء " دار النهضة العربية للنشر، سنة (3 

م، 1002، سنة 2، العدد 21د. كريم يوسف كشاكش، عيب الشكل في قضاء محكمة العدل العليا األردنية، مجلة المنارة، المجلد 
، 20، صفاء محمود السويلميين وآخرين، عيب الشكل وأثره في القرار اإلداري، مجلة علوم الشريعة والقانون، المجلد 222-222ص

 .2022م، ص1022، سنة 2ملحق 
م المعدل التي نصت على )تتولى المحكمة العليا مؤقتًا كل 1002( من القانون األساسي الفلسطيني رقم 202( راجع المادة )(4 

 .)المهام المسندة للمحاكم اإلدارية والمحكمة الدستورية العليا ما لم تكن داخله في اختصاص جهة قضائية أخرى وفقًا للقوانين النافذة
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لوائح المنظمة إلصدار القرارات اإلدارية، على اعتبار تلك القواعد من الضوابط التي ال بد للقرار وال
 .(1) اإلداري من المرور بها، من حيث إجراءات وشكل صدوره

واألصل العام المتفق عليه فقهًا وقضاًء أن القرار اإلداري ال يخضع ألشكال خاصة إال إذا نص 
ذا كان القانون على خالف ذلك، ف هو قد يكون إيجابيًا وصريحًا، كما قد يكون سلبيًا أو باالمتناع، وا 

صريحًا فهو قد يصدر شفاهة أو كتابة، وقد يكون مسببًا أو غير مسبب، فالقرار اإلداري كعمل قانوني 
يصدر عن جهة اإلدارة بإرادتها المنفردة، فمتى تحققت له هذه األركان؛ اكتسب وصف القرار اإلداري 

 .(2) يمته وقوته القانونية دون أن يخضع في إصداره لشكل خاصوق
وهذا األمر أكدت عليه محكمة العدل العليا الفلسطينية حينما قضت )بأن القرار اإلداري ال يلزم أن يكون 

 .(3) مسببًا إال إذا اشترط القانون ذلك(
صدر قرار اإلداري أن يوكذلك فقد قضت محكمة القضاء اإلداري المصرية بأنه )ال يشترط في ال

في صيغة معينة، أو بشكل معين، بل ينطبق هذا الوصف ويجري حكمه كلما أفصحت جهة اإلدارة أثناء 
 .(4) قيامها بوظائفها عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني(

ولكن هذا األصل يرد عليه استثناء يتمثل بوجوب خضوع القرار اإلداري لشكليات معينة وذلك 
ناًء على نص في التشريع أو وفقًا للمبادئ القانونية العامة، وهذه الشكليات تتمثل في ضرورة اتباع ب

 اإلدارة إلجراءات معينة قبل إصدارها للقرار، وكذلك وفقًا للشكل الذي يتطلبه القانون.

                                                           

، مجموعة مختارة من قرارات محكمة العدل العليا للقاضي وليد حلمي 21/71العدل العليا الفلسطينية، غزة، الطلب رقم ( محكمة (1 
، حيث جاء فيها )أن مناط اختصاص محكمة العدل العليا هو القرارات اإلدارية الصادرة من مختلف 221الحايك، الجزء الثاني، ص

 محكمة له، ولمحكمة العدل العليا تعديل أو إلغاء القرارات اإلدارية إذا كانت مشوبة بأحد الجهات اإلدارية، إذ إنها محكمة من ال
 األخطاء التالية : الخطأ في الشكل، الخطأ في القانون، الخطأ في االختصاص، التعسف في استعمال السلطة(.

، د. محمود 220م، ص2337النشر، سنة  ( د. محمد رفعت عبد الوهاب، د حسين عثمان، القضاء اإلداري، غير معرف دار(2 
 .727محمد حافظ، القضاء اإلداري في القانون المصري والمقارن، مرجع سابق، ص

، مجموعة مختارة من قرارات محكمة العدل العليا للقاضي وليد حلمي 7/22( محكمة العدل العليا الفلسطينية، غزة، الطلب رقم (3
 .23الحايك، الجزء الرابع عشر، ص

، مشار إليه د. محمد رفعت عبد الوهاب، د. حسين عثمان، 7/21/2323محكمة القضاء اإلداري المصري، حكم صادر بتاريخ ( (4
 .222مرجع سابق، ص
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نخلص مما سبق: أن عيب الشكل واإلجراءات يحدث عند مخالفة اإلدارة للقواعد واإلجراءات 
الشكلية التي فرضها القانون على اإلدارة بمناسبة إصدار قراراتها، ويستوي في ذلك أن تكون هذه المخالفة 

 .(1) جزئيةكاملة أو 
 المطلب الثاني

 صور مخالفة الشكل واإلجراءات
استقر الفقه والقضاء على التمييز بين نوعين من مخالفة اإلدارة لقواعد الشكل واإلجراءات القانونية 

واجبة االتباع، النوع األول هو مخالفة اإلدارة لألشكال الجوهرية، والثاني مخالفة اإلدارة لألشكال غير ال
 الجوهرية.

ولقد لخص العميد )فيديل( معيار التمييز بين األشكال الجوهرية، واألشكال غير الجوهرية لدى 
كال عند إصدار القرار اإلداري من األش مجلس الدولة الفرنسي، واعتبر األشكال واإلجراءات الواجبة االتباع

الجوهرية التي يترتب على مخالفتها البطالن إذا كانت مقررة لمصلحة األفراد، أما إذا كان الشكل واإلجراء 
 .(2) مقررًا لمصلحة اإلدارة فقد اعتبره من اإلجراءات التي ال تؤثر على صحة القرار وبالتالي يجوز تصحيحها

خر أن معيار التمييز بين الشكل الجوهري والشكل غير الجوهري هو في حين رأى البعض اآل
مسألة تقديرية تقرر على ضوء النصوص القانونية ورأي المحكمة، وبمعنى آخر يجب العتبار الشكل 
جوهريًا أن ينص عليه القانون صراحة، وأن يرتب البطالن على مخالفته، فإذا لم يتعرض القانون لهذا 

يًا إذا كان له أثٌر حاسٌم على مسلك اإلدارة، أما إذا لم يكن له هذا األثر فإن اإلجراء اإلجراء كان جوهر 
 .(3) يعتبر ثانويًا ال يؤثر في مشروعية القرار اإلداري 

أما المحكمة اإلدارية العليا المصرية فقد قضت بالخصوص ) أن قواعد الشكل في إصدار القرار 
ها أو طقوسًا ال مندوحة من اتباعها تحت جزاء البطالن الحتمي، اإلداري ليست كأصل عام هدفًا في ذات

نما هي إجراءات سداها المصلحة العامة، ومصلحة األفراد على السواء، يفرق فيها بين الشكليات  وا 
الجوهرية التي تنال من تلك المصلحة ويقدح إغفالها في سالمة القرار وصحته وغيرها من الشكليات 

                                                           

 .133( د. عمر محمد الشوبكي، مرجع سابق ص(1
 .202( د. عبد الغني بسيوني عبد هللا، مرجع سابق، ص(2
 .232( د. مصطفى أبو زيد فهمي، مرجع سابق، ص(3
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يبطل القرار اإلداري لعيب شكلي إال إذا نص القانون على البطالن لدى إغفال اإلجراء، الثانوية، وعليه ال 
أو كان اإلجراء جوهريًا في ذاته يترتب على إغفاله تفويت المصلحة التي عني القانون بتأمينها، ومن ثم 

مساس  بطالن القرار بحسب مقصود الشارع منه، أما إذا كان اإلغفال متداركًا من سبيل آخر دون 
بمضمون القرار اإلداري وسالمته موضوعيًا وضمانات ذوي الشأن واعتبارات المصلحة العامة الكامنة 

 .(1)فيه فان اإلجراء الذي جرى إغفاله ال يستوي إجراء جوهريًا يستتبع إبطاله (
ونحن نرى أن المعيار الذي وضعه القضاء في هذا المجال لم يكن قاطعًا، بل كان مرنًا يأخذ 

ي عين االعتبار الهدف من تقرير الشكليات واإلجراءات في ظل ظروف ومالبسات كل حالة على حدة، ف
ولتوضيح صور ومخالفات الشكل واإلجراءات أكثر تفصياًل رأينا أن نقسم هذا المطلب لفرعين نتناول في 

ؤثر على التي ال ت األول منه األشكال التي تؤثر على صحة القرار اإلداري، وفي الفرع الثاني األشكال
 صحته وذلك على النحو التالي:

 الفرع األول
 القرار اإلداري  األشكال التي تؤثر على مشروعية

تباينت اآلراء الفقهية حول تحديد الشكليات واإلجراءات التي تؤثر على صحة القرار اإلداري وتجعله  
ن الفرع سنتعرض لطائفتين م عرضة لإللغاء، ال سيما أنها غير محددة على سبيل الحصر، وفي هذا

هذه الشكليات؛ الطائفة األولى هي طائفة اإلجراءات الشكلية السابقة على اتخاذ القرار اإلداري، والطائفة 
 الثانية هي الشكل الخارجي للقرار اإلداري وتفصيل ذلك على النحو التالي:

 سابقة على اتخاذ القرار اإلداري  أوالا: إجراءات
ي بعض الحاالت إجراءات يتعين على جهة اإلدارة مراعاتها قبل إصدار القرار اإلداري، يشترط القانون ف 

فإذا خالفتها ولم ترعها شاب قرارها البطالن، ومن هذه اإلجراءات أن يصدر اقتراح باتخاذ القرار من جهة 
 .(2) معينة، وأخذ رأي جهة معينة قبل إصداره

                                                           

، ، مشار إليه د. أنور أحمد 21/2/2373قضائية، جلسة  23لسنة  272( المحكمة اإلدارية العليا المصرية، في الدعوى رقم (1
 .212رسالن، مرجع سابق، ص

 .202( د. عبد الغني بسيوني عبد هللا، مرجع سابق، ص(2
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من جهة معينة: إذا اشترط القانون صدور اقتراح باتخاذ القرار . اشتراط صدور االقتراح باتخاذ القرار 2
اإلداري، فال بد أن تكون اإلدارة مقيدة في هذه الحالة بوجوب تعبير تلك الجهة التي حددها القانون عن 
ذلك االقتراح، إذ ال تملك اإلدارة إصدار القرار اإلداري دون وجوده، فإذا خالفت اإلدارة هذا الشرط وبادرت 

 .(1) حو إصدار القرار اإلداري قبل أن تستوفي هذا الشرط، فيكون قرارها معيبًا في شكله ويتوجب إلغاؤهن
ولعل خير مثال على ذلك ما جاء بقانون السلطة القضائية بشأن تعيين مكان عمل أعضاء 

ن وزير ن بقرار مالنيابة العامة، ونقلهم خارج دائرة المحكمة المعينين أمامها، حيث أوجب القانون أن يكو 
العدل بناء على اقتراح من النائب العام، فإذا لم يكن القرار اإلداري الذي سيصدره وزير العدل مسبوقًا 

 .(2) باقتراح من النائب العام جعل ذلك القرار باطاًل وواجب اإللغاء
اإلدارة  هة. اشتراط أخذ رأي جهة معينة قبل إصدار القرار: يفرض المشرع في بعض األحيان على ج1

أخذ رأي جهة معينة قبل إصدار القرار اإلداري سواء كان لهذا الرأي صيغة إلزامية أم كان على سبيل 
االستئناس، فإنه يتوجب على اإلدارة احترام األشكال واإلجراءات التي تطلبها القانون قبل إصدار القرار 

ال اعتبر قرارها م د حينما عيبًا جديرًا باإللغاء، وهذه الصورة تتجساإلداري وفقًا للتسلسل الذي حدده لها، وا 
 ينص القانون على وجوب تنسيب جهة معينة قبل إصدار القرار اإلداري.

وخير مثال على ذلك ما جاء في قانون السلطة القضائية حينما أوجب على رئيس السلطة الوطنية 
 ،(3) علىك بتنسيب من مجلس القضاء األالفلسطينية قبل إصدار قراره إلشغال المناصب القضائية أن يكون ذل

وكذلك حينما أوجب المشرع على رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية قبل إصداره قرار تعيين النائب العام 
وكذا ما جاء بقانون الخدمة المدنية حينما جعل إشغال  ،(4) أن يأخذ رأي وتنسيب مجلس القضاء األعلى

                                                           

 ( المرجع السابق.(1
والتي نصت على ) يكون تعيين مكان  1001( لسنة 2السلطة القضائية رقم ) ( من قانون 22( راجع الفقرة األولى من المادة )(2

يكون و عمل أعضاء النيابة العامة ونقلهم خارج دائرة المحكمة المعينين أمامها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من النائب العام 
 ن النائب العام على أال تزيد مدة الندب على ستة أشهر(.نقلهم داخل دائرة المحكمة التي يعملون بها أو ندبهم خارجها بقرار م

والتي نصت على )يكون شغل الوظائف  1001( لسنة 2( من قانون السلطة القضائية رقم )23( راجع الفقرة األولى من المادة )(3
 القضائية بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من مجلس القضاء األعلى(.

والتي نصت على :" يعين النائب العام بقرار من  1001( لسنة 2( من قانون السلطة القضائية رقم )23( راجع الفقرة الثانية من المادة )(4
 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من مجلس القضاء األعلى ويحدد القانون اختصاصات النائب العام وواجباته". 
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تقلة من الفئة األولى بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على مناصب رؤساء الدوائر الحكومية المس
 .(1) تنسيب من مجلس الوزراء
 ثانيا: شكل القرار اإلداري 

تتعدد األشكال التي تطلبها المشرع عند إصدار القرارات اإلدارية، فقد يشترط إفراغ القرار بصيغة 
مسببًا، وقد يوجب أن يتم اتخاذ إجراءات  معينة، أو بشكل معين، وقد يتطلب أحيانًا أن يكون القرار

 تحضيرية قبل إصدار القرار اإلداري وسوف نتحدث عن ذلك بشيٍء من التفصيل على النحو التالي:
الشكل الخارجي للقرار اإلداري: ويقصد به الصورة الخارجية التي تحتم القوانين واللوائح أن يفرغ فيها  .2

ط عند إفصاح اإلدارة عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني القرار، والقاعدة العامة أنه ال يشتر 
، لكنه يرد على ذلك استثناء وهو اشتراط (2) أن يصدر قرارها اإلداري في شكل أو صيغة معينة

ال كان قرارها مشوبًا  القانون إفراغ القرار اإلداري في شكل معين حينها يتوجب عليها مراعاة ذلك وا 
 غاء.بالعيب وواجب اإلل

فإذا كان األصل صحة القرار اإلداري سواء كان مكتوبًا، أم شفهيًا، صريحًا أم ضمنيًا، إال أن 
المشرع اشترط في بعض القوانين أن يتم إفراغ القرار اإلداري في صيغة معينة أو شكل معين، أو نشره 

 بالجريدة الرسمية لترتيب أثاره وليكون حجة على الكافة.
ااًل على ذلك بما نص عليه قانون تنظيم المدن بشأن تشكيل المناطق ويمكننا أن نضرب مث

التنظيمية، حيث أوجب على المندوب السامي حين استعمال صالحياته اإلدارية بشأن تشكيل هذه المناطق 
أن يصدر أمرًا أو مرسومًا يقضي فيه باعتبار أية منطقة واقعة في اللواء، منطقة تنظيم مدينة إذا قدمت 

ذا كانت تلك إليه ل جنة ذلك اللواء طلبًا بذلك، وينشر هذا األمر أو المرسوم في الوقائع الفلسطينية، وا 
المنطقة تشتمل على منطقة هيئة بلدية أو على قسم من منطقة هيئة بلدية، وجب عرض ذلك األمر أو 

شره في م من تاريخ نالمرسوم أيضًا على دائرة البلدية، ويعمل بهذا األمر أو المرسوم بعد مضي سبعة أيا

                                                           

م إذ نصت على )يعين باقي رؤساء الدوائر الحكومية المستقلة 2333لسنة  2( من قانون الخدمة المدنية رقم 22)( راجع المادة (1
 من الفئة األولى بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناًء على تنسيب من مجلس الوزراء(.

 .122م، ص2332الفكر العربي، الطبعة السادسة، سنة ( د. سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات اإلدارية "دراسة مقارنة "، دار (2
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، وهذا يعني أنه إذا لم يتم مراعاة اإلجراءات (1)الوقائع الفلسطينية إال إذا عين فيه تاريخ آخر للعمل به
 سالفة البيان في القرار اإلداري الذي سيصدره المندوب السامي اعتبر معيبًا وواجب اإللغاء.

العامة في القانون اإلداري أن جهة اإلدارة غير تسبيب القرارات اإلدارية: كما سبق القول بأن القاعدة  .1
ملزمة بتسبيب قراراتها؛ إال حيثما يكون هناك نص قانوني صريح بذلك، وينبثق عن ذلك القول أن 
المحكمة المختصة حينما تنظر دعوى اإللغاء ال تبسط رقابتها على أسباب القرار اإلداري إال بناء 

 .(2) على نص قانوني يبيح لها ذلك
ذه حقيقة وضحتها محكمة العدل العليا الفلسطينية في أحد أحكامها بأن )القرار اإلداري ال يلزم وه

، وهو األمر الذي أكدت عليه أيضًا المحكمة اإلدارية العليا (3) أن يكون مسبباً إال إذا اشترط القانون ذلك(
بذكر أسباب قرارها إن لم  المصرية، حينما قررت في أحد أحكامها بأن )الجهة اإلدارية ليست ملزمة

يلزمها القانون بذلك، وفي هذه الحالة تحمل قراراتها على القرينة العامة التي تقضي بافتراض وجود أسباب 
صحيحة لهذه القرارات، وعلى من يدعي عكس ذلك إثبات ما يدعيه، هذا بالنسبة لألصل العام في تسبيب 

 . )4) اإلدارية(القرارات )
لص بأنه: يتوجب على جهة اإلدارة تسبيب قرارها اإلداري في حالة اشتراط وبناء على ذلك نخ

 القانون عليها ذلك، فإن خالفت ذلك كان قرارها معيبًا وواجب اإللغاء.

                                                           

م، حيث نصت على ) يجوز للمندوب السامي أن يصدر أمرًا 2322( لسنة 13( من قانون تنظيم المدن رقم )20( راجع المادة )(1
ك، وينشر هذا لواء طلبًا بذلأو مرسومًا يقضي فيه باعتبار أية منطقة واقعة في اللواء، منطقة تنظيم مدينة إذا قدمت إليه لجنة ذلك ال

ذا كانت تلك المنطقة تشتمل على منطقة هيئة بلدية أو على قسم من منطقة هيئة بلدية  األمر أو المرسوم في الوقائع الفلسطينية، وا 
ره في شوجب عرض ذلك األمر أو المرسوم أيضًا في دائرة البلدية، ويعمل بهذا األمر أو المرسوم بعد مضي سبعة أيام من تاريخ ن

 الوقائع الفلسطينية إال إذا عين فيه تاريخ آخر للعمل به(.
 .223( د. سليمان الطماوي، القضاء اإلداري "قضاء اإللغاء "، مرجع سابق ، ص (2
، مجموعة مختارة من قرارات محكمة العدل العليا للقاضي وليد حلمي 7/22( محكمة العدل العليا الفلسطينية، غزة، الطلب رقم (3
 .23ايك، الجزء الرابع عشر، صالح
 .203( د. عبد الغني بسيوني عبد هللا، مرجع سابق، ص(4
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غير أنه ال يكفي عند اشتراط القانون تسبيب القرار اإلداري ذكر المواد التي تستند إليها اإلدارة 
جب عليها ذكر األسباب الجلية التي تدلل على عدالة قرارها لتتمكن في اتخاذ قرارها المذكور، بل يتو 
 .(1) المحكمة من بسط رقابتها عليه

اإلجراءات التمهيدية: قد يفرض القانون في بعض األحوال على جهة اإلدارة قبل إصدار القرار  .2
رت اإلدارة ولم تراعي تلك اإل ان جراءات كاإلداري أن يكون مسبوقًا بإجراءات تمهيدية، فإن قص 

 قرارها معيبًا وواجب اإللغاء.
وتأسيسًا على ذلك فإن القضاء اإلداري يبسط رقابته على مدى تقي د اإلدارة بتلك اإلجراءات 

 .(2) ويترتب على إغفالها بطالن القرار
ويمكننا أن نضرب مثااًل على ذلك ما نص عليه قانون السلطة القضائية الفلسطيني باشتراط أن 

ظلم المقدم من أحد أعضاء السلطة القضائية للطعن في تقرير كفايته بعريضة تقدم إلى دائرة يكون الت
التفتيش القضائي، وعلى هذه الدائرة عرض التظلم على مجلس القضاء األعلى خالل خمسة أيام من 

قوال أتاريخ تقديمه لها، حيث يفصل مجلس القضاء األعلى في التظلم بعد االطالع على األوراق وسماع 
المتظلم، ويصدر قراره قبل إجراء الحركة القضائية بوقت كاف يخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل 

، ومن ذلك يستفاد أنه يتوجب على مجلس القضاء األعلى وقبل ممارسة صالحياته (3)بعلم الوصول
م يصدر قراره من ثاإلدارية بإصدار قراره بشأن هذا التظلم؛ أن يستدعي ذلك العضو ويستمع إلى أقواله، و 

 بناء على ذلك، فإن أغفل اتباع اإلجراءات التمهيدية المذكورة كان قراره باطاًل ومعيبًا وواجب اإللغاء.
 

                                                           

 .233( د. كريم يوسف كشاكش، مرجع سابق، ص(1
، 2، ص2323، سنة 2م، منشور في مجلة نقابة المحامين، العدد 2323لسنة  2،2كذلك راجع محكمة العدل العليا األردنية، قرار 

، إبطال القرارات اإلدارية الضارة باألفراد والموظفين، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، رام هللا، مشار إليه د. عدنان عمرو
 .212م، ص1002سنة 
 .200( د. عمر محمد الشوبكي، مرجع سابق، ص(2
لى )يفصل مجلس القضاء م حيث نصت ع1001( لسنة 2( من قانون السلطة القضائية رقم )22( راجع الفقرة الثانية من المادة )(3

األعلى في التظلم بعد االطالع على األوراق وسماع أقوال المتظلم ويصدر قراره قبل إجراء الحركة القضائية بوقت كاف يخطر به 
 صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول(. 
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 الفرع الثاني
 تؤثر على مشروعية القرار اإلداري األشكال التي ال 

ند إصدار القانون ع أسلفنا بأن األصل إذا خالفت اإلدارة قواعد الشكل واإلجراءات الجوهرية التي تطلبها 
القرار اإلداري، فإن تلك القرارات تكون مشوبة بعيب الشكل، وينتج عن ذلك قابليتها لإللغاء بواسطة 
دعوى اإللغاء التي يرفعها صاحب الشأن أمام المحكمة اإلدارية المختصة، إال أن هناك حاالت يمكن 

 ة رغم إغفال اإلدارة لها، ويمكن حصرللمحكمة أن تتغاضى فيها عن بعض العيوب الشكلية واإلجرائي
 ، سنعرضها على النحو التالي:(1) أهم تلك الحاالت في ثالث صور

 أوالا: الشكل واإلجراء المقرر لمصلحة اإلدارة: 
جراءات قررها المشرع لحماية مصلحة األفراد كضمانة لهم ضد تعسف اإلدارة وهي التي  هناك أشكااًل وا 

الحصر والتي رتب القانون على مخالفتها بطالن القرار اإلداري وجعله قاباًل ذكرناها سابقًا على سبيل 
جراءات أخرى قررها المشرع لمصلحة اإلدارة هدفها تحسين أداء العمل اإلداري،  لإللغاء، وهناك أشكااًل وا 
 ةكتوقيع الكشف الطبي على من يرشح لتقلد وظيفة عامة، بحيث إذا لم ترعها جهة اإلدارة عند ممارس

صالحيتها بإصدار القرارات اإلدارية لم تنل من صحتها، وبالتالي يترتب على ذلك نتيجة مبتغاها عدم 
جواز تمسك األفراد بطلب إلغائها لمخالفتها لشكل مقرر لمصلحة اإلدارة النتفاء مصلحة األفراد في 

 .(2)ذلك
تلخص دعوى كانت منظورًة أمامه، تولقد أكد مجلس الدولة الفرنسي على ذلك في قراٍر له أصدره بمناسبة 

وقائعها بأن أحد األفراد تطوع في الجيش الفرنسي، ثم أراد هذا الفرد أن يتخلص من هذا التطوع بادعاء 
أن إدارة الجيش الفرنسي لم توقع عليه الفحص الطبي الالزم عندما قررت قبوله، ولما كان هذا اإلجراء 

رنسي نفسه فقد قرر مجلس الدولة الفرنسي رفض صحة ادعاء األخير مقررًا لمصلحة إدارة الجيش الف
 .(3) ذلك الشخص

                                                           

 .222( د. محمد رفعت عبد الوهاب، د حسين عثمان، مرجع سابق، ص(1
 .121رجع سابق ، ص( د. محمد العبادي، م(2
 . 222، مشار إليه د. عبد الغني بسيوني عبد هللا، مرجع سابق، ص21/1/2323( حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ (3



 

 

187 

وفي حكٍم مشابه لوقائع قضية مختلفة، قرر القضاء اإلداري المصري بأن )اشتراط القانون عند 
قرار نقل الموظف إلى جهة إدارية معينة أن يسبق هذا القرار عرض الموضوع على لجنة شؤون العاملين 

و إجراء لم يقصد به مصلحة الموظف المنقول، بل تقرر لمصلحة اإلدارة ذاتها، ومن ثم بهذه الجهة، ه
ليس للموظف أن يتمسك بتخلفه توصاًل إللغاء قرار النقل، فهذا القرار يكون صحيحًا حتى ولو لم يسبقه 

 .(1) الموظفين(هذا العرض على لجنة شؤون 
ا قرر بأنه )يجب أن يصدر القرار اإلداري غير أن القضاء الفلسطيني كان له رأٌي آخر، عندم

وفقًا لإلجراءات التي حددها المشرع وفي الشكل المرسوم له إذ أن قواعد الشكل واإلجراءات وضعت 
 .(2) لحماية المصلحة العامة ومصلحة األفراد على السواء(

 كل واإلجراء بسبب القوة القاهرةثانياا: استحالة إتمام الش
دارة إتمام الشكل الذي تطلبه القانون في القرار اإلداري، فإنه يمكن التجاوز عن هذا إذا استحال على اإل

الشكل بحيث ال يعيب تخلفه القرار المذكور، فاالستحالة هنا مبرٌر لتغطية عيب الشكل، وقد يرجع عدم 
شخص  ، أو لفعلتمكن اإلدارة من إتمام الشكل إلى االستحالة المادية الفعلية نتيجة القوة القاهرة مثالً 

أجنبي غير المخاطب بالقرار، وقد يرجع إلى استحالة قانونية نتيجة ظروف استثنائية، ويشترط في 
االستحالة المادية حتى تكون مبررًا للتجاوز عن عيب الشكل؛ أن تكون طويلة األمد بحيث ال يجدي 

 .(3)التجاوز عن الشكل المطلوبمعها االنتظار، وبالتالي فإن االستحالة العارضة ال تعفي اإلدارة من 
ويضرب أحد الفقهاء مثااًل على ذلك بأن )قانون تنظيم الجامعات أوجب أخذ رأي مجلس القسم 
عند تشكيل لجنة لفحص اإلنتاج العلمي للترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد كدرجة من الدرجات األكاديمية، 

إلى درجة جعلت أخذ رأي القسم مستحياًل، وحدث أن احتدم الجدل والخالف بين أعضاء أحد األقسام 
وعلى الرغم من ذلك صدر قرار دون أخذ رأي القسم، فقامت محكمة القضاء اإلداري بإلغائه معتبرة أن 
أمر أخذ رأي القسم من اإلجراءات الشكلية الجوهرية، وبعد عرض الموضوع مرة أخرى على المحكمة 

                                                           

 .223( د. محمد رفعت عبد الوهاب، د حسين عثمان، مرجع سابق، ص(1
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محكمة القضاء اإلداري، وقضت بأنه على الرغم من جوهرية  اإلدارية العليا قامت األخيرة بإلغاء قرار
إجراء أخذ رأي القسم المختص، إال أن ذلك كان مستحياًل في ظل ظروف الخالفات التي عصفت 
باالجتماع الذي صدر القرار في ظله، ومن ثم فإنه ال محل لبطالن القرار اإلداري في هذه الحالة نظرًا 

 .(1)الوضع الشاذ( للضرورة الملجئة لتفادي هذا
 نيالمطلب الثا

 تصحيح عيب الشكل واإلجراءات
انتهينا سابقًا أن إهمال بعض اإلجراءات الشكلية الجوهرية ينتج عنه بطالن القرارات اإلدارية، واألصل 
أنه ال يجوز لإلدارة تصحيح القرار اإلداري بأثر رجعي ألن هذا القرار الذي أهمل الشكليات المطلوبة 

، إال أنه توجد بعض الحاالت يمكن لإلدارة من تصحيح العيوب الشكلية (2) اره؛ قرار ولد معيباً عند إصد
التي تخللت القرار اإلداري، فتحولها من مجال عدم المشروعية إلى المشروعية وتنجو بذلك من اإللغاء، 

 وسنتحدث عن تلك الحاالت من خالل ثالثة أفرع على النحو التالي:
 الفرع األول

 ستيفاء الالحق للشكل واإلجراءالا
اختلف الفقهاء بشأن إمكانية استيفاء اإلجراء الشكلي الذي لم ترعه اإلدارة في قرارها اإلداري، حيث ذهب 
جانب من الفقه إلى عدم جواز قيام اإلدارة بتصحيح الشكل واإلجراء بعد صدور القرار متى اشترط القانون 

لى أن في ذلك مخالفة للهدف الذي يسعى المشرع نحو تحقيقه وهو مراعاة ذلك قبل إصداره؛ تأسيسًا ع
حماية مصلحة األفراد وتحقيق المصلحة العامة، ويضاف إلى ذلك أن تصحيح القرار على الوجه السابق 

، وهو مدعاة أيضًا لإلدارة بعدم التروي (3)من شأنه تطبيق القرار اإلداري بأثر رجعي وهو ما ال يجوز

                                                           

 .232، د. سليمان الطماوي، القضاء اإلداري " قضاء اإللغاء "، مرجع سابق، ص212( د. أنور رسالن، مرجع سابق، ص(1
 .223( د. ماهر جبر نصر، مرجع سابق، ص(2
، د. هاني عبد الرحمن غانم، مرجع سابق، 233اإللغاء "، مرجع سابق، ص ( د. سليمان الطماوي، القضاء اإلداري "قضاء(3
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إصدار القرار اإلداري، فضاًل عن إمكانية أن تصبح هذه الوسيلة طريقة للتالعب وتضييع واالكتراث قبل 
 .(1)الحقوق 

وبالرغم من رفض هذا االتجاه لفكرة جواز التصحيح الالحق لعيب الشكل في القرار اإلداري، إال 
لها على  الالحق أنه استثنى ما قد يقع في القرار من أخطاء مادية، فأجاز في مثل هذه الحالة التصحيح

 .(2) اعتبار أن تصحيح مثل تلك األخطاء ال يؤثر على مضمون القرار
ويذهب رأي من الفقه نحو جواز قيام اإلدارة بتصحيح الخطأ الشكلي الذي شاب قرارها اإلداري 

 .(3) لتجنب إلغاِئه
 تمس لتي الونحن نرى: أنه يجب التفرقة بين اإلجراءات الشكلية المقررة لمصلحة اإلدارة، وا

ن صدرت دون مراعاة الشكل المطلوب فإنه يجوز  بالمراكز القانونية لألفراد، فإن مثل تلك القرارات وا 
تصحيحه في مرحلة الحقة، ال سيما وأن تلك اإلجراءات شر عت أصاًل لمصلحة اإلدارة، أما إذا كان 

جوز طبهم القرار اإلداري، فإنه ال ياإلجراء الشكلي الذي تطلبه القانون شر ع لمصلحة األفراد الذين يخا
تصحيح الشكل المعيب وذلك لسالمة ما استند إليه الرأي األول من حجج، إضافة إلى أن من شأن 

 السماح لإلدارة بتصحيح مثل هذه العيوب أن تجعله مأربًا لها للتحايل على القانون.
لصادرة خارج إطار اإلجراء الشكلي الفرع الثاني: الظروف االستثنائية: تتمتع القرارات اإلدارية ا

بالمشروعية؛ إذا كانت هناك ما يبرر ذلك، فقد تضطر اإلدارة تحت وطأة ظروف معينة إلى إغفال بعض 
، وبالرغم من ذلك تعتبر قراراتها صحيحة (4)الشكليات التي لم يتيسر لها استيفاؤها تأثرًا بتلك الظروف

رائي كان سيؤدي إلى إبطالها لو وقعت منها في ظروف على الرغم مما شابها من قصور شكلي أو إج
عادية، إال أنه حتى تبرر الظروف االستثنائية عدم اتباع اإلدارة للقواعد الشكلية المقررة، فإنه يتوجب 
وجود حالة تمثل خطرًا جسيمًا يهدد المصلحة العامة أو يعوقها، بحيث ال تستطيع اإلدارة دفع هذا الخطر 

اعد، األمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تعريض المصلحة العامة للخطر، كما يجب أن تكون باتباع تلك القو 
 .(5)اإلجراءات المتخذة من جانب اإلدارة هدفها حماية المصلحة العامة

                                                           

 .2023( صفاء محمود السويلميين وآخرين، مرجع سابق، ص(1
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 الفرع الثالث
 قبول صاحب الشأن

رره ق قد يحدث في إحدى مراحل إصدار القرار اإلداري أن تستبعد اإلدارة إجراًء أو شكاًل جوهرياً   
القانون لمصلحة الفرد، وبالرغم من ذلك يقبل به صاحب الشأن ويرضى بهذا الخلل. والسؤال الذي يثور 
هنا هل يمكن اعتبار قبول صاحب الشأن باإلجراء المتسم بعدم المشروعية من قبيل تصحيح األخطاء 

 الشكلية؟
ار اإلداري من شأنه تطهير القر يرى بعض الفقه بأن تنازل صاحب الشأن عن الشكل المقرر لمصلحته  

من العيب الذي أصابه، شريطة أن يكون الشكل أو اإلجراء المعيب مقررًا لمصلحته، وعلمه بأبعاد ونتائج 
 .(1) موافقته عليها

بأنه ال تأثير لتنازل صاحب الشأن عن الخلل الذي قرره القانون -وبحق –بينما يذهب البعض 
 للشكل أو اإلجراءات المطلوبة، حيث يظل قرارًا باطاًل برغم هذا التنازللتصويب القرار اإلداري المخالف 

، وهذا أيضًا ما استقر عليه القضاء اإلداري المصري، حينما قرر بأن )تنازل صاحب الشأن عن (2)
 .(3) الشكلية ليس من شأنه تغطية عيب الشكل(

 المبحث الثالث
 عدم مشروعية محل القرار اإلداري 

لفة القرار اإلداري للقانون من أهم العيوب وأكثرها تطبيقًا على الساحة القضائية، يعتبر عيب مخا
ذلك أن رقابة القضاء على أعمال اإلدارة فيما يتعلق بعيب الشكل واإلجراءات تعتبر رقابة خارجية بعيدة 

وضوعية تستهدف ة معن مضمون القرار وفحواه، أما رقابته فيما يتعلق بمخالفة القواعد القانونية فإنها رقاب
 .(4) محل القرار اإلداري ذاته

                                                           

 .232( د. هاني عبد الرحمن غانم، مرجع سابق، ص(1
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ومحل القرار اإلداري بهذا المعنى هو األثر القانوني الذي يرتبه ذلك القرار من تغيير أو تعديل 
أو إلغاء في المراكز القانونية لألفراد، وهو بذلك يجب أن يكون ممكنًا وجائزًا وقائمًا على سبب قانوني 

 .(1) صر من عدمه هي التي تخضع لرقابة القضاءيبرره، وتحقق هذه العنا
والمقصود بعيب محل القرار اإلداري، هو مخالفة كل قاعدة قانونية تفرض احترامها على اإلدارة 

 .(2) تطبيقًا لمبدأ المشروعية سواء كانت هذه القاعدة مكتوبة، أم غير مكتوبة، وأيًا كانت درجتها التشريعية
الطابع يغطي كل أوجه اإللغاء، غير أنه حتى ال يؤخذ هنا مصطلح  وعيب مخالفة القانون بهذا

بهذا الشكل المطلق، فإن الفقه اتجه لتناول هذا العيب بمعناه الضيق، بحيث اعتبر مخالفة -القانون -
القانون )محل القرار اإلداري( هو كل مخالفة قانونية ال تندرج تحت حالة عدم االختصاص، أو حالة 

 .(3) ، أو حالة االنحراف في استعمال السلطةالعيب في الشكل
وفي هذا المبحث سوف نتحدث عن ماهية عيب مخالفة القانون، وصوره من خالل مطلبين على 

 النحو التالي:
 المطلب األول

 ماهية عيب محل القرار اإلداري 
 التالي: لنحوسنتناول في هذا المطلب بيان مفهوم محل القرار اإلداري وشروطه من خالل فرعين على ا 

 الفرع األول
 مفهوم محل القرار اإلداري 

يقصد بمحل القرار اإلداري )موضوعه أو فحواه المتمثل باألثر القانوني العام، أو الخاص الذي   
 .(4) يحدثه القرار إذا ما كان تنظيميًا، أو فرديًا(

طب به، سواء كان ويكون القرار تنظيميًا إذا أنشأ مراكز قانونية عامة ومجردة لكل من يخا
بإنشائه، أو إحداث إلغاء فيه، أو تعديله، ونضرب مثااًل على ذلك بالقرار اإلداري المتعلق بترقية كل 
موظف قضى درجته الوظيفية خمس سنوات فأكثر إلى الدرجة الوظيفية األعلى من الدرجة التي يشغلها 

 لمطلوب.أصاًل، حيث ينطبق ذلك القرار على كل موظف تحقق فيه الشرط ا
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بينما القرار الفردي هو الذي ينشئ أو يعدل، أو يلغي مركزًا قانونيًا خاصًا بفرد، أو مجموعة 
محددة من األفراد، وذلك كما يصدر عن اإلدارة من قرار تأديبي بحق موظف قام بارتكاب مخالفة إدارية 

بي، بحقه القرار التأدي بخفض درجته الوظيفية، إذ ال ينطبق هذا القرار إال على الموظف الذي صدر
 .(1) فمحل القرار إذن هو األثر الذي ينتج عن القرار بصورة مباشرة وفي الحال

وينبغي على اإلدارة حين ممارسة اختصاصها بإصدار القرارات التنظيمية أو الفردية أن تباشرها 
 قانونية.وفقًا لنص القانون وروح التشريع، فيعد القرار غير مشروع إذا خالف القاعدة ال

ويندرج أيضًا تحت مفهوم عيب محل القرار اإلداري عدم التزام السلطات اإلدارية الدنيا بالقرارات 
الصادرة عن السلطات اإلدارية العليا، وكذلك إذا لم تحترم مبدأ تدرج القاعدة القانونية وفقًا لهرم التدرج 

 .(2) التشريعي
 الفرع الثاني

 شروط محل القرار اإلداري 
 الثانيو أن يكون القرار ممكنًا،  األولترط لصحة محل القرار اإلداري توافر شرطان أساسيين، يش  

 أن يكون القرار جائزًا قانونًا.
 يكون محل القرار اإلداري ممكناا  : أنأوالا 
، (3) ويقصد بهذا الشرط أن يكون محل القرار ممكنًا من الناحية القانونية أو من الناحية الواقعية  
ان كاستحال المحل من ترتيب أثر قانوني معين سواء بإنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني معين،  فإذا

ولنضرب مثااًل على استحالة المحل من الناحية الواقعية صدور أمٍر إدارٍي ، القرار معيبًا وواجب اإللغاء
قاض منزل أيٍل للسقوط فتبين بإن (4) من مجلس إحدى البلديات بما لها من صالحيات هدم األبنية الخطرة

بأن ذلك المنزل قد سقط فعاًل، وبذلك يستحيل تحقيق محل القرار اإلداري وهو هدم المنزل، ويصبح ذلك 
 القرار منعدمًا.

                                                           

 .212ق، ص( د. عبد الغني بسيوني عبد هللا، مرجع ساب(1
 .221( د. عدنان عمرو، إبطال القرارات اإلدارية الضارة باألفراد والموظفين، مرجع سابق، ص (2
 .211( د. عبد الغني بسيوني عبد هللا، مرجع سابق، ص(3
ر في الوقائع م، المنشو 2322م، الصادر عن بلدية غزة استنادًا لقانون البلديات لسنة 2322( راجع نظام هدم األبنية الخطرة لسنة (4

 م.2322، سنة 2033الفلسطينية، العدد 
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وقد يكون القرار مستحياًل من الناحية القانونية، ومثال ذلك صدور قرار بتعيين شخص ثم يتضح 
ة مشغولة، فمثل هذا القرار يكون منعدمًا من الناحية القانونية، أن هذا التعيين قد تم على درجة مالي

 .(1) التعينالنعدام إحداث أي تغيير في المركز القانوني الذي كان يمكن أن يرد عليه 
 يكون محل القرار اإلداري جائزاا ثانياا: أن 

لقائمة، لقانونية ايجب أن يكون محل القرار اإلداري من الجائز إحداثه وتحقيقه في ظل األوضاع ا  
فقرار اإلدارة الذي يتعارض محله مع القواعد القانونية السارية، أو مع المبادئ العامة للقانون هو قرار 
معيب في محله الستحالة تحقق هذا المحل قانونًا، حيث أن المحل في هذه الحالة يكون غير مشروع في 

 مكن اإلشارة على ذلك بمخالفة اإلدارة لقاعدة قانونيةضوء القواعد القانونية النافذة عند صدور القرار، وي
متعلقة بالحقوق والحريات العامة لألفراد، فإن صدور قرار إداري يخالف هذه القواعد المستقرة والنافذة 

 .(2)قانونًا يجعله معيبًا بعيب المحل وجديرًا باإللغاء
 المطلب الثاني

 ةقرار اإلداري للقواعد القانونيصور مخالفة ال
باستقراء وتحليل آراء الفقهاء حول صور مخالفة القرار اإلداري للقواعد القانونية نجدهم أجملوها في ثالث 
 صور، هي المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية، والخطأ في تفسير القاعدة القانونية، والخطأ في تطبيقها

 بيانه:، وسنتحدث عن هذه الصور في ثالثة أفرع على النحو التالي (3)
 الفرع األول

 الفة المباشرة للقاعدة القانونيةالمخ
عندما تتجاهل اإلدارة القاعدة القانونية وتتصرف خالفًا لها، فإن قراراتها تكون في هذه الحالة   

مشوبة بعيب مخالفة القانون. وتجاهل القاعدة القانونية هنا قد يأتي على سبيل العمد بفعل إيجابي أو أن 
 بي.يكون بفعل سل

                                                           

 .211( د. عبد الغني بسيوني عبد هللا، مرجع سابق، ص(1
 م.22/22/2322( قضائية، جلسة 7، سنة )2202كذلك راجع حكم المحكمة اإلدارية العليا المصرية، القضية رقم 

 .123( د. محمد العبادي، مرجع سابق، ص(2
، د. محمد العبادي، مرجع 212، د. عبد الغني بسيوني عبد هللا، مرجع سابق، ص220رجع سابق، ص ( د. عمر الشوبكي، م(3

 .123سابق، ص
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 أوالا: المخالفة اإليجابية للقاعدة القانونية
تقع هذه المخالفة في حالة خروج اإلدارة بصورة مباشرة ومتعمدة على حكم القاعدة القانونية   

األعلى، وهذا النوع من المخالفات يكون واضحًا في الواقع العملي، مثل أن تقدم اإلدارة على تعيين أحد 
 .(1) لقانون االرغم من أنه ال تتوافر فيه الشروط القانونية التي يتطلبها األشخاص بوظيفة معينة على 

ويرى البعض بأن المقصود بالقاعدة القانونية هو بمفهومها الواسع، وعلى ذلك يشمل نصوص 
الدستور باعتباره ذا المكانة العليا في سلم التدرج الهرمي للنظام القانوني في الدولة برمته، وهو الذي 

سلطات في الدولة، ويحدد اختصاصاتها، فضال عما يتضمنه من قواعد متعلقة بحقوق وحريات يؤسس ال
المواطنين وواجباتهم، وتطبيقًا لذلك قضت المحكمة اإلدارية العليا المصرية بإلغاء قرار كلية طب القاهرة 

ة بها، على ثبرفض قبول طالب حاصل على بكالوريوس العلوم شعبة التشريح بتقدير جيد بالسنة الثال
الرغم من قبول أقرانه الحاصلين على نفس التقدير، حيث اعتبرت المحكمة قرار كلية الطب في ذلك 

 .(2)مخالفًا لمبدأ دستوري وهو مبدأ المساواة
ية في الصادر عن السلطة التشريع-التشريع–وقد يصدر القرار مخالفًا للقانون بمعناه الشكلي 

تور، فإنه وعماًل بمبدأ المشروعية؛ يتعين على السلطات اإلدارية في حدود اختصاصها المبين في الدس
الدولة أن تتصرف طبقًا لما تقضي تلك التشريعات، فإذا خالفت هي ذلك تعرض تصرفها لإللغاء لعدم 

 .(3) مشروعيته
ويمكن أيضًا أن تحدث المخالفة لقواعد قانونية غير مكتوبة كمخالفة قاعدة عرفية أو مبدأ من 

 .(4) بادئ العامة المستقرة في القانون الم
ونحن نرى: صحة ما انتهى إليه الرأي السابق من وجوب احترام القرار اإلداري للقانون بمعناه 
الواسع سواء كان دستورًا أم قانوناً عاديًا، غير مناط الطعن والجهة التي تنظره يختلف بحسب نوع التشريع 

                                                           

 .220( د. عمر الشوبكي، مرجع سابق، ص(1
، مشار إليه، د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، دعوى 11/3/2332، جلسة 1203( المحكمة اإلدارية العليا المصرية، طعن رقم (2

 .232م، ص1002القرار اإلداري في قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف للنشر، سنة إلغاء 
 .231( د. سليمان الطماوي، القضاء اإلداري "قضاء اإللغاء "، مرجع سابق، ص(3
 .212( د. عبد الغني بسيوني عبد هللا، مرجع سابق، ص(4
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ار يخالف قاعدة دستورية؛ فجهة االختصاص تنعقد حينها للمحكمة الذي خالفته اإلدارة، فإذا كان القر 
الدستورية باعتبارها الجهة المخولة بالمحافظة على الشرعية الدستورية، أما إذا خالف القرار اإلداري 
القانون، فإن جهة االختصاص ينعقد حينها للمحكمة اإلدارية باعتبارها الهيئة المنوط بها المحافظة على 

 مشروعية.مبدأ ال
 الفة السلبية للقاعدة القانونيةثانياا: المخ

وتتمثل هذه المخالفة في حالة امتناع اإلدارة عن تطبيق القاعدة القانونية، أو رفض تنفيذ ما   
تفرضه عليها من التزامات، ويحدث ذلك عندما ُيلزم القانون اإلدارة بالقيام بعمل معين، أو إجراء تصرف 

دارة موقفًا سلبيًا إزاء هذا االلتزام فإنها تكون قد ارتكبت مخالفة للقانون يجعل قرارها محدد، فإذا اتخذت اإل
 .(1) لإللغاءالصادر في هذا الصدد معيبًا وقاباًل 

ونضرب مثااًل على ذلك حالة رفض اإلدارة منح ترخيص ألحد األفراد رغم استيفائه للشروط   
 .(2) ون المخالفة سلبية مباشرة لنص القانون مما يستوجب إلغاءهُ المقررة لمنحه الرخصة، ففي هذه الحالة تك

وهذا األمر استقر عليه القضاء الفلسطيني في العديد من أحكامه، نذكر منها على سبيل المثال   
ما قضت به محكمة العدل العليا من أن )رفض وزير الداخلية تسجيل جمعية خيرية لوجود جمعيات 

ال والمكان هو قرار مشوب بعيب مخالفة القانون ألن قانون الجمعيات الخيرية أخرى عاملة في ذات المج
 .(3) الهدف(م ال يمنع ترخيص أكثر من جمعية تعمل على تحقيق ذات 2/1000رقم 

 الفرع الثاني
 خطأ في تفسير القاعدة القانونيةال

ريعية ى مغايرًا للفلسفة التشالخطأ في تفسير القانون من جانب اإلدارة هو عبارة عن إعطاء القانون معن
الحقيقية التي ابتغاها المشرع حين وضع القاعدة القانونية، وهذه الصورة من أخطر حاالت صور مخالفة 
نما تقوم  اإلدارة للقاعدة القانونية، ألنها تكون خفية، فاإلدارة هنا ال تتجاهل القانون أو تغفل نصوصه، وا 

 .(4) لهقيقي بتطبيقه تطبيقًا مخالفًا للمعنى الح
                                                           

 .212( د. عبد الغني بسيوني عبد هللا، مرجع سابق، ص(1
 .220مر الشوبكي، مرجع سابق، ص( د. ع(2
م، مشار إليه ناظم عويضة، مجموعة 22/7/1002م، جلسة 1002لسنة  212( محكمة العدل العليا الفلسطينية، غزة، دعوى رقم (3

 .32، ص1002مختارة من مبادئ محكمة العدل العليا، غزة، سنة 
 .112( د. محمد العبادي، مرجع سابق، ص(4
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والخطأ في تفسير القاعدة القانونية قد يكون غير متعمد من جانب اإلدارة إذا كانت القاعدة 
القانونية مبهمة وتحتمل التأويل ألكثر من معنى، وقد يكون بشكل متعمد حينما تلجأ إليه اإلدارة في سبيل 

الصورة فإن  النص القانونية، وأيًا كانتالتحايل على القانون فتفسره تفسيرًا خاطئًا على الرغم من وضوح 
 القرار الذي يصدر مخالفًا للقانون يكون معيبًا وواجب اإللغاء.

ويمكن أن نضرب مثااًل على الخطأ المتعمد من جانب اإلدارة؛ أن تضع شرطًا جديدًا لم تنص 
يف عقوبة أو أنها تضعليه القاعدة القانونية أصالً لقائمة الشروط المطلوبة للحصول على رخصة معينة، 

جديدة إلى العقوبات التأديبية المحددة من المشرع، أو أن تقوم اإلدارة بإصدار قرار بأثر رجعي معلنة من 
جانبها أنه قراٌر تفسيرٌي لقراٍر سبق صدوره، فهذا يعتبر تحاياًل على القاعدة القانونية المستقرة بعدم جواز 

 .(1) اإلداريةرجعية القرارات 
د القضاء الفلسطيني في العديد من أحكامه على ضرورة التزام اإلدارة بالتفسير الصحيح عند ولقد أك

 .(2) إصدار قراراتها اإلدارية
 الفرع الثالث

 خطأ في تطبيق القاعدة القانونيةال
يعرف هذا الخطأ بأنه مباشرة اإلدارة للسلطة التي منحها إياها القانون بالنسبة لغير الحاالت التي   
عليها القانون، أو في حالة عدم توافر الشروط التي حددها القانون لمباشرتها، وهو بذلك يتخذ إحدى  نص

 الصور اآلتية:
 الصورة األولى: صدور القرار اإلداري على غير أساس من الواقع المادي.

 .(3) الصورة الثانية: تقع عند عدم تبرير الواقع للقرار اإلداري 
ب اإلدارة نفسها لتراقب مالءمة القرار اإلداري من (4) ثالثة وبعض الفقهاء أدرج صورة : وهي أن تنص 

 حيث مطابقته للواقع، وسوف نتحدث عن هذه الصور بنوع من التفصيل على النحو اآلتي:

                                                           

 .217ي عبد هللا، مرجع سابق، ص ( د. عبد الغني بسيون(1
 .27م، مشار إليه ناظم عويضة، مرجع سابق، ص23/2/1001م، جلسة 1001لسنة  212( محكمة العدل العليا، دعوى رقم (2
 .217( د. عبد الغني بسيوني عبد هللا، مرجع سابق، ص (3
 .712( د. سليمان الطماوي، القضاء اإلداري "قضاء اإللغاء "، مرجع سابق، ص(4
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 اإلداري على غير أساس من الواقعأوالا: صدور القرار 
رها دث بالواقع، وبالتالي يكون قراقد تستند اإلدارة في إصدار قرارها اإلداري على وقائع لم تح  

فإذا ثبت مثاًل عدم صحة الوقائع التي استندت إليها اإلدارة ، يب مخالفة القانون وواجب اإللغاءمشوبًا بع
حين إصدارها للقرار اإلداري بعقوبة تأديبية بحق موظف، فإنه يكون منطويًا على مخالفة للقانون النعدام 

 .(1) لوقائعايه، وللخطأ في فهم القانون وتطبيقه عن طريق الخطأ في فهم األساس القانوني الذي بني عل
وهنا تأتي مهمة القضاء اإلداري الذي عليه أن يراقب الوقائع ويتحقق من سالمتها حتى يصل 

تشمل لإلى مشروعية أو عدم مشروعية القرار، ونجد هنا رقابة القضاء ال تكتفي بالرقابة القانونية، بل تمتد 
ق من حدوث الوقائع المادية التي بني عليها القرار اإلداري الذي أصدرته اإلدارة من ناحية، والتحقق التحق

 .(2) أخرى كذلك من توافر الشروط القانونية لهذه الوقائع من ناحية 
 الوقائع إلصدار القرار اإلداري  ثانياا: تقدير مدى تبرير

ة، التي استندت إليها اإلدارة قد تحققت بصورة سليم ال يكفي لصحة القرار اإلداري أن تكون الوقائع  
بل إضافة إلى ذلك يجب أن تكون مستوفية للشروط القانونية التي تجعلها تبرر اتخاذ هذا القرار، وعودة للمثال 
الذي أشرنا إليه في الحالة األولى بشأن قيام اإلدارة بإصدار قرار تأديبي بحق موظف مستند على أسس 

حيحة، إذ أنه ال يكفي وجوب التحقق من صحة الوقائع التي استندت عليها اإلدارة في قرارها، ووقائع غير ص
 .(3) لقرارابل ال بد كذلك من أن تكون تلك الوقائع مبنية على أساس من القانون التي تمنح تبريرًا لصدور 
أن  المسلم بهوفي هذا السياق قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية في أحد أحكامها بأن )من 

لإلدارة الحق في تقدير مالءمة إصدار القرار اإلداري في حدود سلطتها التقديرية، فإن من حق القضاء البحث 
في الوقائع التي استند إليها القرار بقصد التحقق من مطابقته للقانون، وال يقف هذا الحق عند التحقق من 

 .(4) القانون(يرًا سليمًا ليجري عليه حكم صحة الوقائع المادية التي يبني عليها القرار تقد

                                                           

 .222( د. عمر الشوبكي، مرجع سابق ، ص(1
 .112( د. محمد العبادي، مرجع سابق ، ص(2
، د. عبد الغني بسيوني عبد هللا، مرجع سابق، 712( د. سليمان الطماوي، القضاء اإلداري "قضاء اإللغاء "، مرجع سابق ، ص(3

 .213ص 
م، مجموعة مختارة من قرارات محكمة 12/2/2320م، جلسة 2323ة لسن 11( محكمة العدل العليا الفلسطينية، غزة، الطلب رقم (4

 .12العدل العليا للقاضي وليد حلمي الحايك، الجزء العاشر، ص
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م 27/22/2323ويتوافق ذلك مع ما قضى به مجلس الدولة المصري في حكم له صادر بتاريخ 
حينما قرر بأن )للمحكمة البحث في الوقائع المنسوبة للمدعي، ومعرفة ما إذا كانت تكفي لتكون أخطاء إدارية 

لألقدمية المطلقة، ذلك أن للمحكمة التحري من صحة الوقائع تمنع من ترقيته في حدود النسب المقررة 
المنسوبة إلى المدعي، ومعرفة إذا ما كانت تشكل أخطاء إدارية، فإذا استبان من أوراق الدعوى، ومن التحقيق 
الذي أجري مع المدعي أن المخالفات التي نسبت إليه بعضها غير صحيح والبعض اآلخر تافه بدرجة أنه 

 .(1)توقيع جزاء عليه، فهي والحالة هذه ال تكفي لتركه في الترقية(لم يستوجب 
 للواقعثالثاا: ليس لإلدارة أن تراقب مالءمة القرار من حيث مطابقته 

األصل العام أنه إذا ثبت صحة الوقائع التي اتخذتها اإلدارة سندًا لقرارها اإلداري، وكان تقدير   
ية اختيار الوسيلة المناسبة لمواجهة الحالة التي سوف تعالجها من اإلدارة لها سليمًا، فإنها تتمتع بحر 

خالل قرارها اإلداري، وعلى هذا األساس ليس للقضاء اإلداري مثاًل أن يعقب على مدى مالءمة العقوبة 
التي أوقعتها اإلدارة بموجب القرار اإلداري للجريمة التأديبية، وال رفض اإلدارة الترخيص ألحد األفراد 

تعمال المال العام استعمااًل خاصًا إذا قد رت أن ذلك سوف يؤدي إلى تعطيل الغرض الذي من أجله باس
خصص المال، لكنه على الرغم من ذلك يمكن أن تمتد سلطة المحكمة إلى المالءمة في حاالت نادرة 

ر على صدر القراإذا ما كانت مشروعية القرار متوقفة على مالءمته للحالة الواقعية أو القانونية التي 
 .(2)أساسها، ويكون ذلك غالباً في حاالت استعمال اإلدارة لسلطات البوليس اإلداري في تقييد الحرية الفردية

ولكن يبقى السؤال المطروح هنا هل يمكن تجاوز بعض األخطاء القانونية كما هو الحال في 
 العيب الذي يعتري شكل القرار اإلداري؟

لى هذا السؤال معربين بأن األمر هنا ال يختلف عما سبق الحديث لقد أجاب بعض الفقهاء ع
عنه بالنسبة لعيب الشكل في القرار اإلداري، إذ أن الظروف االستثنائية تصحح من القرار اإلداري المعيب 

، (3)من حيث المحل، فتخرجه من دائرة البطالن إلى دائرة المشروعية إذا توفرت ظروف استثنائية معينة

                                                           

م، مشار إليه الـ د. سليمان الطماوي، 27/22/2323( حكم مجلس الدولة المصري، صادر في السنة القضائية الثالثة، بتاريخ (1
 712"، مرجع سابق، صالقضاء اإلداري " قضاء اإللغاء 

 .712( د. سليمان الطماوي، القضاء اإلداري "قضاء اإللغاء "، مرجع سابق ، ص(2
 .717( د. عبد الغني بسيوني عبد هللا، مرجع سابق ، ص(3
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القرارات التي تصدرها اإلدارة برفض تنفيذ بعض األحكام لظروف استثنائية، أو قوة قاهرة،  لكومثال ذ
فاألصل أن تلك القرارات تعتبر باطلة لمخالفتها ألحكام القضاء المتمتعة بقوة األمر المقضي، ولكنها مع 

ارات اإلدارية ة للقر ذلك تدور في فلك المشروعية ألنها تمت في ظروف استثنائية، وكذلك الحال بالنسب
التي تصدر بإيقاف تطبيق قانون معين لظروف استثنائية تعتبر في األصل قرارات باطلة لمخالفتها لمبدأ 

 .(1)تدرج النصوص، ومع ذلك قضي بصحتها ألنها تمت في ظل ظروف استثنائية
دارة أنه على الرغم من قبول فكرة جواز التغاضي عن بعض مخالفات اإل ونرى بهذا الخصوص:

للقاعدة القانونية، لكن ذلك يجب أن يكون في حدود ضيقة حتى ال يكون مالذًا لإلدارة فتشعر بأنه حق 
من حقوقها، ويجب أن تكون المخالفة محصورة بالظروف االستثنائية القاهرة، ولمجابهة مسألة متعلقة 

ن أن حققت هذه الضمانات يمكبالصالح العام ال يمكن إرجاء النظر فيها حتى زوال تلك الظروف، فإذا ت
نعتبر القرارات المخالفة للقانون صحيحة، أما ما دون ذلك فال خالف بأن كل قرار يصدر عن اإلدارة 
مخالفًا لقواعد التشريع بمعناه الواسع سواء كانت تلك القواعد متجسدة في نصوص الدستور، أو القانون 

وبالتالي  ،لكافة الشروط الشكلية يكون مخالف للقانون  العادي، أو الئحة، أو حتى معاهدة دولية مستنفذة
 يتوجب إلغاؤه.

 الخـــاتـــمـة
في ختام بحثنا الذي تعرضنا فيه لعيب الشكل واإلجراءات والمحل في القرار اإلداري، فقد خلصنا 

 إلى مجموعة من النتائج والتوصيات نجملها على النحو التالي:
 أوالا: النتائج

من  وذلكة عند إصدار قراراتها اإلدارية أن تكون متوافقة مع مبدأ المشروعية؛ يتوجب على اإلدار  .2
ال فإن قراراتها التي تصدر خالفًا لذلك تكون معيبة  خالل احترامها للتدرج الهرمي للقواعد القانونية، وا 

 وتخضع لرقابة القضاء اإلداري الذي يكون له صالحية إلغائها.
ي عدم احترام اإلدارة للقواعد اإلجرائية أو الشكلية المحددة قانونًا يتمثل عيب الشكل واإلجراءات ف .1

 عند إصدار قراراتها اإلدارية، سواء كان ذلك بإهمال تلك القواعد كليًا أو بمخالفتها جزئيًا.

                                                           

 .722( د. مصطفى أبو زيد فهمي، مرجع سابق ص(1
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يتمثل عيب محل القرار اإلداري في مخالفة اإلدارة لكل قاعدة قانونية، سواء كانت هذه القاعدة  .2
مكتوبة، وأيًا كانت درجتها التشريعية، ويتبلور هذا العيب في ثالثة صور وهي  مكتوبة، أم غير

 المخالفة المباشرة، والخطأ في تفسير القانون، والخطأ في تطبيقه.
يجوز تصحيح عيب الشكل أو اإلجراء، وكذلك عيب المحل إذا كانت المخالفة وقعت في ظروف  .2

ر على الرغم من بطالنه وكان اإلجراء المعيب مقررًا استثنائية، وكذلك إذا قبل صاحب الشأن القرا
 لمصلحته.

 ثانياا: التــوصيـــات
 ضرورة اإلسراع في إصدار قانون مجلس الدولة. .2
العمل على إنشاء محكمة إدارية متخصصة "مجلس الدولة الفلسطيني" يكون من صميم اختصاصه  .1

 القرار اإلداري المعيب.نظر دعاوى اإللغاء والتعويض الناجم عن األضرار من جراء 
عقد وتنظيم دورات متخصصة في قانون مجلس الدولة من فقهاء القانون واألكاديميين المتخصصين  .2

للعاملين في السلك القضائي لتطوير مهاراتهم العملية والعلمية للتعامل مع مثل تلك القضايا، ال سيما 
نها ما زالت حديثة النشأة في فلسطين.  وا 
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