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 ٦٦١ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة حتليلية مقارنة بأحكام جملس الدولة املرصى عيب الشكل ىف القرار اإلدارى 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  مقدمة

 له ، و�تز من خشيته اجلبال،د له الظالل وتسج، تسبح له الرمال،احلمد هللا رب العاملني

 ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له،امللك وله احلمد وهو على كل شئ قدير

 شاهدة على ، قائمة بالقسط،جعل هذه األمة خري أمة أخرجت للناس حاكمة بالعدل

آله الطيبني  وعلى -  -   وأصلى وأسلم على خري خلق اهللا سيدنا حممد،العاملني باحلق

   .الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

  أما بعد

فإن جهة اإلدارة تتمتع بعد وسائل تتمكن من خالهلا من أداء نشاطها �دف حتقيق 

 ومن أهم هذه الوسائل وأكثرها ، وضمان سري املرافق العامة بانتظام واطراد،الصاحل العام

ً                         انتشارا القرارات اإلدارية
)١(.  

االختصاص والشكل واحملل والسبب : ن يتوافر ىف القرار اإلدارى أركان مخسة وهى وجيب أ

   .والغاية

وبالتاىل إذا أصاب أحد هذه األركان عيب جاز رفع دعوى بإلغاء القرار ؛ إذ أن هناك 

  .تقابل بني وجوه اإللغاء وبني مشروعية كل ركن من األركان السابق بيا�ا

 على أنه ١٩٧٢ لسنة ٤٧من قانون جملس الدولة احلاىل رقم ولذلك نصت املادة العاشرة 

يشرتط ىف طلبات إلغاء لقرارات اإلدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم االختصاص " 

قها أو تأويلها أو إساءة يً                                                       أو عيبا ىف الشكل أو خملفة القوانني واللوائح أو اخلطأ ىف تطب

  ."استعمال السلطة 

                                                 
                                                        ارة ىف الــشكل الـذى حيــدده القــانون عـن إراد�ــا امللزمــة مبـا هلــا مــن              افـصاح جهــة اإلد  "      بأنــه                    يعـرف القــرار اإلدارى   ) ١

ًسلطة عامة مبقتضى القوانني واللوائح وذلك بقصد إحداث أثـر قـانوىن معـني ممكـن وجـائز قانونـا حـاال ومباشـرة  ً                                                                                            ً ً

    "                          ابتغاء حتقيق ملصلحة العامة 

ـــــــك    ـــم   :            انظـــــــر ىف ذل ـــــــا ىف الطعـــــــن رقــــ ـــــــة العلي ــــسن    ١٦٩٢                                     حكـــــــم احملكمـــــــة اإلداري ـــ ـــــــا ، جلـــــــسة  .   ق  ٣٦  ة      ل               علي

                                                            البوابة القانونية ملبادئ أحكام احملكمة اإلدارية العليا ، شـركة    ١٠٥                ، رقم القاعدة   ٤١          ، العدد     ١٩٩٦ / ٣ /  ٢٦

     .    ٢٠١٠                                              خدمات املعلومات التشريعية ومعلومات التنمية الدس 



      
 

 ٦٦٢ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة حتليلية مقارنة بأحكام جملس الدولة املرصى عيب الشكل ىف القرار اإلدارى 

 على العيب الذى يعرتى ركن الشكل واإلجراء ؛ إذ أن لقواعد وسوف يركز هذا البحث

الشكل واإلجراءات أمهية بالغة ىف جمال القرارات اإلدارية ؛ أل�ا متنح اإلدارة فرصة معقولة 

  . وهذا يؤدى إىل حسن سري املرافق العامة،للرتوى قبل إصدار القرار

ل إصدار القرار اإلدارى قد يعيق  ىف الشكليات واالجراءات املتطلبة قباإلفراطكما أن 

ً                                      وحيقق أهدافا غري مبتغاة من اشرتاط هذه ،العمل اإلدارى ويؤدى إىل بطء اإلدارة ومجودها

   .الشكليات

 وغري اجلوهرية واعتربا أن القرار ،ت اجلوهريةااءرويفرق الفقه والقضاء بني الشكليات واالج

   .ات اجلوهريةاإلدارى يبطل ىف حالة اغفال الشكليات واالجراء

ويثور التساؤل عن مدى مشروعية القرارات اإلدارية الىت يشو�ا عيب ىف الشكل أو االجراء 

فعل  أو بسبب يرجع إىل ،بسبب استحالة امتام الشكل أو االجراء لظروف استثنائية

 أو بسبب قبول جهة اإلدارة إذا كان الشكل أو االجراء ، أو قبوله ورضاه،صاحب الشأن

  .ملصلحتهاً       مقررا 

 ومدى مسئولية جهة ،كما يثور التساؤل حول إمكانية تصحيح عيب الشكل أو االجراء

  .ركن الشكل أو االجراءباإلدارة بتحمل عبء التعويض عن القرارات اإلدارية املعيبة 

  .ً                 يال ىف ثنايا البحثصوهو ما سيتم التعرض له تف

  ذاــــل

عيب الشكل ىف القرار "  املوضوع حتت عنوان أن أتناول هذا رأيت بعد االستعانة باهللا 

  " أحكام جملس الدولة املصرى ب مقارنة دراسة حتليلية ،اإلدارى

  :وقد قسمت هذا البحث إىل سبعة مباحث وخامتة وذلك على النحو اآلتى 

  ماهية عيب الشكل واالجراء ىف القرار اإلدارى  : المبحث األول

   واالجراءات أهداف قواعد الشكل : المبحث الثانى

  صور األشكال واإلجراءات  : المبحث الثالث

   الشكل واالجراء قواعد جزاء خمالفة : المبحث الرابع

  تغطية العيب الذى يعرتى ركن الشكل واالجراء  : المبحث الخامس



      
 

 ٦٦٣ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة حتليلية مقارنة بأحكام جملس الدولة املرصى عيب الشكل ىف القرار اإلدارى 

   .أثر احلكم ببطالن القرار اإلدارى لعيب ىف الشكل واالجراء : المبحث السادس

  .يض عن القرار املشوب بعيب الشكل واالجراءالتعو : المبحث السابع

  وفيها أهم نتائج البحث  : ةـمـخاتال

جملس الدولة املصرى حني يقتضى األمر ذلك ىف موضع وسوف تتم االستعانة بأحكام 

  .االستدالل �ا ىف ثنايا البحث

  فما كان فيه من صواب وهو ما آمله فالفضل فيه هللا،وهذا العمل ىف النهاية عمل بشرى

 فالنقص ، وأستغفر اهللا تعاىل عنه، وما كان فيه من خطأ فمىن ومن الشيطان،تعاىل وحده

   . والكمال هللا تعاىل وحده،من صفات البشر

ً                                   وأن يتقبل هذه الدراسة قبوال حسنا،وأسأل اهللا تعاىل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا  وأن ،ً

   .نعم النصريً                                              جيعل ها العمل خالصا لوجهه الكرمي إنه نعم املوىل و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



      
 

 ٦٦٤ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة حتليلية مقارنة بأحكام جملس الدولة املرصى عيب الشكل ىف القرار اإلدارى 

  المبحث األول

  إلدارى عيب الشكل واالجراء فى القرار اماهية

ً                                                             املظهر اخلارجى واالجراءات الىت تعرب مبوجبها اإلدارة عن إراد�ا وفقا " يقصد بالشكل 

  .)١("للقانون 

رة  أى الصو،الصورة الىت جيب أن يفرغ فيها القرار عند إصداره" ً                   كما عرف أيضا بأنه 

  .)٢("ة الىت هى جوهر القرار اإلدارىدارالىت جيب أن تتم �ا عملية التعبري عن اإل

املظهر اخلارجى للقرار اإلدارى املتمثل ىف احملرر املثبت له من " ً                   كما عرف أيضا بأنه 

 واألسباب الالزم انطوائها ،حيث التوقيت الزمىن اخلاص بإصداره والتأشريات املدرجة فيه

 �ا  عن الصيغة التنفيذية املفرغ فيها مبوجب التوقيعات والتصديقات املمهورً          عليه فضال 

")٣(.   

اخلطوات الىت يوجب املشرع أن متر �ا عملية صنع القرار قيل أن " ويقصد باإلجراء 

 فاإلجراء يشمل مجيع العمليات واخلطوات الىت مير �ا القرار اإلدارى منذ ً،         يصدر فعال

  .)٤("إمتام صياغته ىف القالب أو اإلطار الذى يصدر فيه التحضري حىت ما قبل 

 ،عن إراد�ااإلدارة ح فيه صواألصل أن القرارات اإلدارية ال ختضع لشكل خاص معني تف

أو ً                 وقد يكون صرحيا ً،           أو شفوياً                              ولذا فقد يكون القرار مكتوبا،إال إذا تطلب القانون ذلك

                                                 
    ،    ٢١٨         قارنـــة ، ص       دراســة م  )                قـــضاء التعــويض –            قــضاء اإللغــاء   (               القـــضاء اإلدارى   :                  خالــد خليــل الظــاهر   /     د  )١

       ســليمان   /   د   : ً                                                                  ً  ، مكتبــة القــانون واالقتــصاد ، الريــاض اململكــة العربيــة الــسعودية ، وأيــضا     ٢٠٠٩            الطبعــة األوىل 

        ، دار     ١٩٨٤                  ، الطبعـــة اخلامــــسة    ٢٣١   ، ص  )              دراســـة مقارنـــة   (                                 النظريـــة العامـــة للقـــرارات اإلداريـــة   :         الطمـــاوى 

   .         القاهرة .           الفكر العرىب

  . ، مكتبة اجلالء اجلديدة باملنصورة ، بدون ناشر١٩٨٢ ، ط٢٤٢ص قضاء اإللغاء ،:فتاح حسنعبد ال/  د )٢

 ، دار النهضة العربية ٢٠٠١ ، طبعة ٢٩القرار اإلدارى الضمىن بالقبول ، ص: زكى حممد النجار / د :  انظر )٣

   .بالقاهرة

    ،   ٦٤    ،   ٦٣ ص  )                    أسباب الطعن باإللغـاء (                                           القضاء اإلدارى ، دراسة مقارنة ، اجلزء الرابع   :               امساعيل البدوى   /     د  )٤

     .         القاهرة .                      م ، دار النهضة العربية    ١٩٩٩  /    هـ     ١٤١٩     طبعة 



      
 

 ٦٦٥ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة حتليلية مقارنة بأحكام جملس الدولة املرصى عيب الشكل ىف القرار اإلدارى 

اذه ختاختاذ اجراء كان من الواجب عليها  ا وذلك عندما متتنع جهة اإلدارة عنً،      سلبيا

  .)١("مبقتضى القانون أو اللوائح 

القرار اإلدارى ليست له صيغة " وقد قضت احملكمة اإلدارية العليا ىف أحد أحكامها بأن 

 جهة اإلدارة ىف نطاق سلطتها امللزمة إرادة وإمنا يكون ذلك لكل ما حيمل معىن اجتاه ،معينة

ً                                   وىن مىت كان ذلك ممكنا وجائزا قانوناإىل إحداث أثر قان ً                           طاملا أن املشرع مل حيدد شكال ،ًً

  .)٢ (.".ً                            معينا جيب أن ينصب فيه القرار

ثىن من هذا األصل أن القرار قد يشرتط له شكليات معينة كالكتابة أو التسبيب تولكن يس

   .إخل.. . أو إجراء حتقيق مسبق،أو أخذ رأى جهة معينة قبل إصدار القرار

وبالتاىل جيب على جهة اإلدارة مراعاة تلك الشكليات واتباع اإلجراءات الىت يتطلبها 

ً                                           وقد يؤدى ذلك إىل بطالن القرار طبقا لتقدير ،ً                                        القانون وإال كان القرار معيبا بعيب الشكل

"  اإلدارى   أثره ىف القرارمدى القضاء اإلدارى ألمهية الشكل واإلجراء الذى مت إغفاله و
)٣( .  

ىف غري حالة تقييد املشرع لإلدارة بالتزام شكل معني أو إجراء حمدد تتمتع جهة اإلدارة و

  اع الشكل أو اإلجراء املناسب للقرار الذى ستقوم بت ابسلطة تقديرية واسعة ىف

  .)٤(بإصداره

                                                 
                      القـرار اإلدارى الـسلىب ،   :                                                                              ملزيد من التفصيل ىف متييـز القـرار الـضمىن عـن الـسلىب راجـع رسـالتنا للـدكتوراه بعنـوان  )١

   .               ديدة باإلسكندرية               دار اجلامعة اجل    ٢٠١١       طبعة   ٨١    :   ٧٣                            دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمى ص

              ، قاعــدة رقــم     ٢٠٠٧ / ٩ / ١              عليــا ، جلــسة  .   ق  ٥٢       لــسنة     ٨٩٦٤                                       حكــم احملكمــة اإلداريــة العليــا ىف الطعــن رقــم  )٢

     .                                                                  ، البوابة القانونية ملبادئ أحكام احملكمة اإلدارية العليا ، مرجع سابق   ٣٩٦   ص  ٤٣

                                        ة وتطبيقا�ا ىف اململكـة العربيـة الـسعودية ،                القرارات اإلداري  :                         فؤاد حممد موسى عبد الكرمي   /   د   :              راجع ىف ذلك  )٣

                                                       م ، نــشر مركـز البحــوث مبعهــد اإلدارة العامـة باململكــة العربيــة     ٢٠٠٣  /    هـــ     ١٤٢٤       طبعـة    ١٩٢              دراسـة مقارنــة ص

    أمحـد   /   د   : ً      ً  وأيـضا  .             ، مرجـع سـابق   ٢١٨                 القـضاء اإلدارى ، ص  :                  خالد خليل الظاهر   /   د   : ً                ً السعودية ، وأيضا 

ـــة ، ص           إجـــراءات الت  :          ســـالمة بــــدر               دار النهــــضة     ٢٠٠٣       طبعــــة    ٣١٥    ،    ٣١٤                             قاضــــى أمــــام حمـــاكم جملــــس الدول

     .         القاهرة .       العربية

               ، دار اجلامعــــة     ٢٠١٠       طبعــــة    ١٣٤                                      قــــضاء املالءمــــة والــــسلطة التقديريــــة لــــإلدارة ص  :                ســــامى مجــــال الــــدين   /     د  )٤

     .                 اجلديدة باإلسكندرية



      
 

 ٦٦٦ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة حتليلية مقارنة بأحكام جملس الدولة املرصى عيب الشكل ىف القرار اإلدارى 

ً                                                              إىل اعتبار عيب الشكل أو اإلجراء عيبا واحدا وذلك استنادا إىل )١(ويذهب معظم الفقهاء ً ً

عيب اإلجراء ما هو إال صورة من صور عيب الشكل ومن مث يعرفون الشكل بالتعريف أن 

ً                                                             املظهر اخلارجى واالجراءات الىت تعرب مبوجبها اإلدارة عن إراد�ا وفقا " السابق ذكره بأنه 

  .لم يفرقوا بني اإلجراء املتخذ لسن القرار وشكلهف" للقانون 

 ومن ذلك ما قضت به احملكمة ،س الدولة املصرىً                              وجيدون مربرا هلم ىف أحكام كثرية �ل

اليبطل القرار اإلدارى لعيب شكلى إال إذا نص ... ."اإلدارية العليا ىف أحد أحكامها بأنه 

 حبيث يرتتب ،ً                                                                القانون على البطالن لدى إغفال اإلجراء أو كان اإلجراء جوهريا ىف ذاته

  .)٢(. ".نهاعلى إغفاله تفويت املصلحة الىت عىن القانون بتأمي

 وأن ،الغرض من اإلنذار تنبيه العامل إىل عاقبة انقطاعه عن العمل.. ."كما قضت بأن 

اغفال هذا االجراء .. .ره على ترك العمل وعزوفه عنهاصره جهة اإلدارة مدى إتستبني من

  .)٣("...ً.                      اذه لكان القرار صحيحااخلدمة وهو عيب الشكل لو مت اختيعيب قرار إ�اء 

ً                            ترب إجراءا جوهريا ىف الدعوى عاإلعالن ي"...ً            أيضا بأن كما قضت تكمن أمهيته ىف متكني وً

، ومن مث يرتتب على اغفال اإلعالن ثول أمام احملكمة إلبداء دفاعهمذوى الشأن من امل

  .)٤("وقوع عيب شكلى ىف اإلجراءات يبطل احلكم لقيامه على هذه االجراءات الباطلة 

                                                 
       مرجــع    ٢٢٩                              يــة العامــة للقــرارات اإلداريــة ، ص     النظر  :                ســليمان الطمــاوى   /   د   :                             انظــر ىف ذلــك علــى ســبيل املثــال  )١

      ١٩٥٥    /     ١٩٥٤              الطبعـة األوىل    ٦٥٥                                  مبـادئ القـانون اإلدارى ، اجلـزء األول ص  :              توفيـق  شـحاته   /          سابق ، د 

    حممـد   /                 بـدون ناشـر ، د     ١٩٩٧   ط   ١٦٩    ،    ١٦٨             دعـوى اإللغـاء ص  :                 طارق فـتح اهللا خـضر   /               بدون ناشر ، د 

ـــم جعفـــــر        دار     ١٩٨٧         ، طبعـــــة    ٢٧٣    ،    ٢٧٢ ص  )               القــــضاء اإلدارى   (     عـــــام                    الوســــيط ىف القــــانون ال  :               أنــــس قاسـ

     .         القاهرة .              النهضة العربية

              رقــم القاعــدة     ١٩٨٧ /  ١٢ /  ٢٢            عليــا جلــسة  .   ق  ٣١       لــسنة     ٢١١٨                                       حكــم احملكمــة اإلداريــة العليــا ىف الطعــن رقــم  )٢

         لطعــن رقــم ً                ً وأيــضا حكمهــا ىف ا .                                                          البوابــة القانونيــة ألحكــام احملكمــة اإلداريــة العليــا ، مرجــع ســابق   ٤٨٧   ص  ٧٣

ــــا جلـــــسة  .   ق  ٤٦       لــــسنة     ٧٠٣٠ ـــم القاعـــــدة   ٤٨        العــــدد     ٢٠٠٦ /  ١٢ /  ١٦            علي                           البوابــــة القانونيــــة ملبـــــادئ   ٢٢              رقـ

     .           مرجع سابق .                          أحكام احملكمة اإلدارية العليا

      ١٩٩٤ /  ١٢ /  ٢٧              عليـــا ، جلـــسة  .   ق  ٣٨       لـــسنة     ١٣٧٢                                     حكـــم احملكمـــة اإلداريـــة العليـــا ىف الطعـــن رقـــم   :        انظـــر  )٣

     .           مرجع سابق .                                                  البوابة القانونية ملبادئ أحكام احملكمة اإلدارية العليا    ،  ٣  ٧٧   ، ص  ٧٩              رقم القاعدة   ٤٠      العدد 

        العــدد     ٢٠٠٧ / ١ /  ١٦            عليــا جلــسة  .   ق  ٤٧       لــسنة     ٥٨٩٩                                     حكــم احملكمــة اإلداريــة العليــا ىف الطعــن رقــم   :        انظــر  )٤

     . ق          مرجع ساب .                                                  البوابة القانونية ملبادئ أحكام احملكمة اإلدارية العليا    ،    ٢٧٢ ص    ،   ٤٠              رقم القاعدة   ٥٢



      
 

 ٦٦٧ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة حتليلية مقارنة بأحكام جملس الدولة املرصى عيب الشكل ىف القرار اإلدارى 

ً                                                       أن العيب الذى حلق القرار كان عيبا ىف اإلجراء إال أن احملكمة ومن هذه األحكام يستفاد 

   .أدخلته ضمن عيب الشكل وعربت عنه بأنه عيب شكلى

 ً                                                   إىل اعتبار اإلجراء مستقال عن الشكل فاإلجراء عبارة عن)١( البعض اآلخرلبينما ميي

قبل صبه ىف القالب ا م أى ،اعها ىف إعداد القرار قبل إصدارهبتالقواعد اإلجرائية التىيتعني ا

   . إرادة جهة اإلدارةفيه بينما الشكل هو اإلطار أو القالب الذى تظهر ،الذى سيظهر فيه

  .ً                                             وجيد هذا الرأى سندا له ىف بعض أحكام جملس الدولة

سحب قرار بالقرار الصادر .. ."عليا من أن ومن ذلك ما قضت به احملكمة اإلدارية ال

ً                                                       ا للقانون ينبغى سحبه خالل املواعيد اجلائز فيها السحب وإال ً                          إدارى صحيح يعد قرارا خمالف

 قرار سحب قرار فصل مساعدة املمرضة الصحيح نصحت.. .ً                         ظل منتجا آلثاره القانونية

 إىل اإللغاءمبضى امليعاد ال خيل حبق اإلدارة وسلطتها ىف إعادة النظر ىف شأ�ا مادام مرد 

  .)٢(... ".عيب ىف اإلجراءات

من املسلم به أن القرار اإلدارى يبطل لعيب ىف الشكل إذا : " ىف حكم آخر أنه كما تقرر 
ً                                                                                نص القانون على بطالن القرار عند إغفال اإلجراء الشكلى أو كان اإلجراء جوهريا ىف ذاته 

، ً                              لشارع من جعل هذا اإلجراء واجباحبيث يرتتب على إغفاله بطالن القرار حبسب مقصود ا
ً                                                   ن التحقيق الشفوى ىف احملضر الذى حيوى اجلزاء يعد إجراءا وملا كان إثبات مضمو

  .)٣("ومن مث ينبىن على إغفال هذا اإلجراء بطالن القرار ... ً.       جوهريا

                                                 
                                                             القـــرارات اإلداريـــة وتطبيقا�ـــا ىف اململكـــة العربيـــة الـــسعودية ، دراســـة   :               فـــؤاد حممـــد موســـى   /   د   :              انظـــر ىف ذلـــك  )١

              مرجـــع ســـابق ،    ٢٤٢            قـــضاء إللغـــاء ص  :                عبـــد الفتـــاح حـــسن   /   د   : ً                    ً  ، مرجـــع ســـابق ، وأيـــضا    ١٩٠        مقارنـــة ص

   .                              ســنة طبــع ، دار النهــضة العربيــة      بــدون  ٧١                           قــضاء اإللغــاء وقــضاء التعــويض ص  :               ســعاد الــشرقاوى   /   د   : ً     ً وأيـضا 

      ١٩٩٢   ط  ١٣                                  اإلجـــراءات واألشـــكال ىف القـــرار اإلدارى ص  :                     الديـــداموىن مـــصطفى أمحـــد   / ً                  ًالقـــاهرة ، وأيـــضا د 

     .         القاهرة .                          اهليئة املصرية العامة للكتاب

  د       العـد    ١٩٦٢ /  ١١ /  ١٧              عليـا ، جلـسة  .   ق ٦       لـسنة     ١٧٨٠                                     حكم احملكمة اإلدارية العليـا ىف الطعـن رقـم   :        انظر  )٢

     .           مرجع سابق .                                                ، البوابة القانونية ألحكام احملكمة اإلدارية العليا  ٥٧     ، ص ٦              رقم القاعدة  ٨

              ، قاعـــدة رقـــم     ١٩٦٤ / ٤ /  ١٥            عليـــا ، جلـــسة   .    ق ٩       لـــسنة    ٢٢٦                                       حكـــم احملكمـــة اإلداريـــة العليـــا ىف الطعـــن رقـــم  )٣

   .                                                            ، البوابة القانونية ألحكام احملكمة اإلدارية العليا ، مرجع سابق   ٩١١   ، ص  ٩٧



      
 

 ٦٦٨ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة حتليلية مقارنة بأحكام جملس الدولة املرصى عيب الشكل ىف القرار اإلدارى 

يب  إىل عيب اإلجراء كعيب مستقل عن عا أشارما أ�ني احلكمينويستنتج من هذ
ملدلول الصحيح  وهذا املسلك هو الذى يتفق مع ا،، ومل يعترباه من عناصر الشكلالشكل

   .ملعىن اإلجراء
وأرى أن ذلك هو الصحيح حيث أن اإلجراء ينطوى على عمليات سابقة على إصدار 

 أما ،القرار وذلك من بدء التفكري ىف إصداره إىل ما قبل صياغته ىف اإلطار الذى يظهر فيه
   .الشكل فهو اإلطار الذى يصب فيه القرار املظهر إلرادة اإلدارة

 على أساس أن اإلجراء لو اإلجراءلبعض على استقالل عيب الشكل عن وقد يعرتض ا
 ألن العيب ،ً                                                             كان مستقال عن الشكل ملا صح إلغاء القرار اإلدارى لعيب ىف اإلجراءات

األخري ليس من أسباب اإللغاء الىت نص عليها املشرع ىف املادة العاشرة من قانون جملس 
  .١٩٧٢ لسنة ٤٧الدولة رقم 

 وبالتاىل يعرب ، يندرج من الشكلاإلجراءك أن القانون املشار إليه اعترب أن ويرد على ذل
 كما أن عيب السبب كعيب موضوعى مل ينص عليه ىف هذا ،ً                    عنهما ما بعيب الشكل
ً                                                             لكن أحكام القضاء اإلدارى مستقرة على اعتباره عيبا من العيوب ،القانون كعيب مستقل

خمالفة القوانني واللوائح أو اخلطأ ىف تطبيقها أو "  وعبارة الىت تؤدى إىل إلغاء القرار اإلدارى
 ١٩٧٢ لسنة ٤٧الواردة ىف �اية املادة العاشرة من قانون جملس الدولة رقم " تأويلها 

   .تتضمن وجهني لإللغاء
وجه خمالفة القانون الذى يتعلق باألثر القانوىن للقرار أو مبوضوعه وهو ما يطلق  : األول

   ."حملل ا" عليه عيب 
ىف احلالة الواقعية أو القانونية ىف خطأ اخلطأ ىف تطبيق القوانني أو تأويلها ويتمثل  : الثانى

 وأدت إىل اخلطأ ىف تطبيق القانون أو تأويله وهو ما يطلق ،الىت قامت قبل إصدار القرار
   .)١(عليه عيب السبب

  المبحث الثانى

  أهداف قواعد الشكل واإلجراءات
  

  : من قواعد الشكل واإلجراءات إىل حتقيق عدة أهداف يهدف املشرع

                                                 
   .مرجع سابق، ١٤ص،اإلجراءات واألشكال ىف القرار اإلدارى: الديداموىن مصطفى أمحد/ د: راجع ىف ذلك )١

                                       إجراءات التقاضى أمام حماكم جملس الدولة ،   :              أمحد سالمة بدر   /   د   :                                وىف تعريف ركىن احملل والسبب ، راجع   

                           قابتـــه ألعمــال اإلدارة ، دراســـة                 القــضاء اإلدارى ور  :          حمــسن خليـــل   / ً                     ً مرجــع ســابق ، وأيـــضا د    ٣٢١    ،    ٣١٨ ص

     .         بدون ناشر  ،       ١٩٦٨               الطبعة الثانية   ،      ٥٤٠        مقارنة ص



      
 

 ٦٦٩ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة حتليلية مقارنة بأحكام جملس الدولة املرصى عيب الشكل ىف القرار اإلدارى 

محل اإلدارة على الرتوى والرتيث ووزن املالبسات والظروف احمليطة :  الهدف األول

 حىت اليتم وصف القرار ،مبوضوع وإجراء مزيد من الفحص والدراسة للقرار قبل إصداره

 إىل     كما يؤدى،ف اإلدارة وهذا حيقق ضمانات لألفراد ضد تعس،بأنه متسرع أو ارجتاىل

  .)١( العامة    حسن إصدار القرارات اإلدارية والثقة ىف مصدرها وبذلك تتحقق املصلحة

 ورغبتها ىف ،اإلدارةحتقيق ضمانة لصاحل األفراد ضد تعسف جهة :  الهدف الثانى

جهة     ومن مث فإن هذه القواعد حتمى حقوقهم وحريا�م مقابل ما تتمتع به،االنتقام منهم

مث صدوره تلك القواعد أن مير القرار بعدة مراحل قبل  حيث تقتضى ،اإلدارة من امتيازات

   .)٢(ىف شكل مكتوب ومسبب حىت يتمكن القضاء من إعمال رقابته على القرار صدوره 

حل األفراد واإلدارة على حد تكفل قواعد الشكل واإلجراء محاية مصا : الهدف الثالث

ً                                                               األفراد فحمايتهم من ضرر حمقق نظرا لتمتع اإلدارة بسلطات وامتيازات ، أما مصاحل سواء

 وحق ، وقرينة سالمة القرارات اإلدارية إىل أن يثبت عكس ذلك،)٣(مثل السلطة التقديرية

   ً.                                                       التنفيذ املباشر لقرارا�ا إذا رفض األفراد تنفيذها اختيارا

                                                 
              الطبعـــة األوىل    ١١٦                                     القـــرار اإلدارى الباطـــل والقـــرار املعـــدوم ص  :                       عليـــوه مـــصطفى فـــتح البـــاب   :               انظـــر مستـــشار  )١

     .         القاهرة .                      ، دار النهضة العربية    ١٩٩٧

  /   د   : ً                    ً  ، مرجــــع ســــابق ، وأيــــضا    ٢٣٠                    ة للقــــرارات اإلداريــــة ص             النظريــــة العامــــ  :                ســــليمان الطمــــاوى   /   د   : ً     ً وأيــــضا   

     .                           ، منشأة املعارف باإلسكندرية    ١٩٩٩       طبعة    ٢٤٣                   الدعاوى اإلدارية ، ص  :                سامى مجال الدين 

              الطبعـة األوىل    ٤٦١    ،    ٤٦٠                              قواعد وأحكام القـضاء اإلدارى ، ص  :                 جورجى شفيق سارى   /   د   :              انظر ىف ذلك  )٢

                                    القـــضاء اإلدارى ، دراســـة مقارنـــة ، اجلــــزء   :               إمساعيـــل البــــدوى   /   د   : ً  ً ضا                  م بـــدون ناشـــر ، وأيـــ    ١٩٩٢    /     ١٩٩١

       طبعــة    ٥٦٢                              القــضاء اإلدارى ، دراســة مقارنــة ص  :           حممــود حــافظ   /   د   : ً                    ً  ، مرجــع ســابق ، وأيــضا   ٦٥        الرابــع ص

     .         القاهرة .                      ، دار النهضة العربية    ١٩٦٧

                                  ما متــارس اختــصاصا�ا القانونيــة ، حبيــث                                                            تعــىن الــسلطة التقديريــة لــإلدارة متتعهــا بقــسط مــن حريــة التــصرف عنــد )٣

                                                                                               يكون لإلدارة تقدير اختاذ التصرف أو االمتناع عن اختاذه ، أو اختاذه على حنو معـني ، أو اختيـار الوقـت الـذى 

   .ً                                                       ًتراه مناسبا للتصرف ، أو السبب املالئم الختاذه أو ىف حتديد حمله

  .              ، مرجـع سـابق  ٢٥                           الـسلطة التقديريـة لـإلدارة ، ص             قـضاء املالءمـة و  :                سـامى مجـال الـدين   /   د   :            راجع ىف ذلـك   

      ١٩٨٦       طبعــة    ٧٥٣                                             القــضاء اإلدارى ، الكتــاب األول ، قــضاء اإللغــاء ، ص  :                ســليمان الطمــاوى   /   د   : ً     ً وأيــضا 

     .         القاهرة .               دار الفكر العرىب



      
 

 ٦٧٠ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة حتليلية مقارنة بأحكام جملس الدولة املرصى عيب الشكل ىف القرار اإلدارى 

ر مثل هذه اصدإ واللوائح عند ومن مث جيب عليها سلوك الطريق الذى ترمسه القوانني

   .القرارات

أما مصلحة اإلدارة ىف مراعاة قواعد الشكل واإلجراء فهى جتنب مواطن الزلل الناتج عن 

  .)١(إصدار هذه القراراتالتسرع ىف 

وتستمد قواعد الشكل واإلجراءات قو�ا امللزمة من القانون حبيث تبطل هذه القرارات إذا 

  . تطلبه املشرعصدرت خمالفة للشكل الذى

 لسنة ٤٧ مكرر من قانون العاملني املدنيني بالدولة رقم ٧٩ومن ذلك ما نصت عليه املادة 

 ،جيوز توقيع جزاء على العامل إال بعد التحقيق معه كتابة ومساع أقواله ال"  من أنه ١٩٧٨

 بالنسبة  ومع ذلك جيوزً،                                               وجيب أن يكون القرار الصادر بتوقيع اجلزاء مسببا،وحتقيق دفاعه

جلزاء اإلنذار واخلصم من األجر ملدة ال جتاوز ثالثة أيام أن يكون االستجواب أو التحقيق 

   .شفاهة على أن يثبت مضمونه ىف القرار الصادر بتوقيع اجلزاء

 بنظام العاملني بالقطاع العام ١٩٧٨ لسنة ٤٨ من القانون رقم ٨١وهو ذات نص املادة 

املشرع مل يعف الشركة .. ."أن ة العليا ىف أحد أحكامها وىف ذلك قضت احملكمة اإلداري

ة إىل اإلنذار أو عً                                                                   متاما من إجراء االستجواب أو التحقيق مع العامل إذا نزلت بالعقوبة املوق

 وإمنا اكتفى بأن يكون التحقيق معه شفاهة ،اخلصم من املرتب عن مدة ال جتاوز ثالثة أيام

وإذا خال القرار من أية إشارة تفيد .. .وى اجلزاءوأن يثبت مضمونه ىف احملضر الذى حي

إجراء أى حتقيق ومل تقدم اإلدارة ما يدل على حصول حتقيق شفهى أو كتاىب فإن القرار 

ً                                                قانون جديرا باإللغاء لتخلف إجراءات جوهرية تتعلق لً                                الصادر ىف هذا الشكل يعترب خمالفا ل

ومن مث ينبىن على .. .قائع املوجبة للجزاء إىل صحة الولالطمئنانبتوفر الضمانات الالزمة 

  .)٢("إغفال هذا االجراء بطالن القرار 

                                                 
              داريــة ، دراســة                           النظريــة العامــة للقــرارات اإل  :                ســليمان الطمــاوى   /   د   :                                      راجــع ىف الــشكليات املقــررة لــصاحل اإلدارة  )١

         الطبعــة    ١٢٣    ،    ١٢٢               القــرار اإلدارى ص  :           حممــود حلمــى   /   د   : ً      ً  وأيــضا  .           مرجــع ســابق   ٢٦٧    :    ٢٦٥        مقارنــة ص

     .                                        مطبعة دار االحتاد العرىب للطباعة بالقاهرة    ١٩٧٠     األوىل 

    ٣١        العـدد     ١٩٨٦ / ٧ / ٣              عليـا ، جلـسة  .   ق  ٣١       لسنة     ٢٧٢١                                            انظر حكم احملكمة اإلدارية العليا ىف الطعن رقم  )٢

     .                                                          البوابة القانونية ألحكام احملكمة اإلدارية العليا ، مرجع سابق    ١٨٠٤   ص   ٢٤٦       دة رقم    قاع



      
 

 ٦٧١ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة حتليلية مقارنة بأحكام جملس الدولة املرصى عيب الشكل ىف القرار اإلدارى 

ً                                                                   ويتطلب القضاء اإلدارى ىف بعض األحيان أشكاال وإجراءات غري منصوص عليها ىف 

 وإمنا تستمد من املبادئ العامة للقانون ومن روحه مثل وجوب توافر الضمانات ،القانون

 وإعالن العامل قبل اختاذ أى إجراء تأديىب ضده ،الة حق الدفاعالالزمة لنزاهة التحقيق ككف

   . والسماح له بالدفاع عن نفسه،باجللسة احملددة له

إخطار العامل املنسوب إليه .. ."ىف أحد أحكامها أن العليا وقد قضت احملكمة اإلدارية 

ء دفاعه إجراء جوهرى خمالفة تأديبية باجللسة احملددة لنظر الدعوى التأديبية ليتمكن من إبدا

     يرتتب على إغفاله وقوع عيب شكلى ىف إجراءات احملاكمة يؤدى إىل بطالن 

  .)١(.. ".احلكم

االكتفاء بسماع شهود االثبات " ً                                               كما قضت أيضا بالنسبة لضمانات نزاهة التحقيق أن 

  .)٢("دون النفى يصم التحقيق بالقصور ويبطل قرار اجلزاء إلخالله حبق الدفاع 

صدور  اإلفراط ىف التمسك بالشكليات واإلجراءات قبل أنومن اجلدير بالذكر أن نقرر 

 عدم حتقيق يرتتب على ذلك ومن مث ، العمل اإلدارى ومجودهءالقرار اإلدارى يؤدى إىل بط

  .)٣(األهداف الىت عناها املشرع �ذه الشكليات

  

  المبحث الثالث

  صور األشكال واإلجراءات

 وما دام ختلف هذه األشكال ،ً                            إلجراءات تبعا الختالف القراراتختتلف األشكال وا

ً                                                                              واالجراءات قد يؤدى غالبا إىل بطالن القرار اإلدارى فإن األمر يقتضى ضرورة معرفة صور 

  .األشكال واالجراءات ىف تلك القرارات

                                                 
    ٧١            قاعـدة رقـم     ١٩٧٥ / ٢ /  ٢٢              عليـا ، جلـسة  .   ق  ١٩       لـسنة    ٤١١                                       حكم احملكمة اإلدارية العليا ىف الطعن رقـم  )١

   .           مرجع سابق .                                              البوابة القانونية ألحكام احملكمة اإلدارية العليا   ٢٢٤ ص

            قاعـدة رقــم     ١٩٩٤ /  ١٢ /  ٢٠              عليـا ، جلـسة  .   ق  ٣٥       لـسنة     ٤٧٥٣                          إلداريـة العليـا ىف الطعـن رقـم              حكـم احملكمـة ا )٢

     .                                                                البوابة القانونية ملبادئ أحكام احملكمة اإلدارية العليا ، مرجع سابق   ٦٤٩   ص  ٦٦

   .           مرجع سابق  ٦٧                                              القضاء اإلدارى ، دراسة مقارنة ، اجلزء الرابع ، ص  :               إمساعيل البدوى   /   د   :          انظر  )٣



      
 

 ٦٧٢ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة حتليلية مقارنة بأحكام جملس الدولة املرصى عيب الشكل ىف القرار اإلدارى 

تؤدى والصور الرئيسية لألشكال واالجراءات اجلوهرية األساسية الىت تؤثر ىف جوهر القرار و

  :إىل بطالنه كثرية ويتطلب األمر أن ندرسها ىف أربعة مطالب على النحو اآلتى 

  .الشكليات السابقة على إصدار القرار : المطلب األول

  .الشكليات املتعلقة بتكوين القرار : المطلب الثانى

  .الشكليات املتعلقة بالقرار ىف ذاته : المطلب الثالث

  .تعلقة باللجانالشكليات امل : المطلب الرابع

  

  المطلب األول

  الشكليات السابقة على إصدار القرار

د مبثابة قيد  يع،ً                                                             قد ينص املشرع أحيانا على ضرورة أن يسبق القرار اإلدارى بشكل معني

   .ً               الشكل كان باطال فإن صدر دون مراعاة هذا ،قه قبل إصدار القراريستلزم القانون حتق

 إصداراشرتاط ضرورة استشارة هيئة معينة قبل :القرار ومن الشكليات السابقة على إصدار 

 خدمته إ�اء وإنذاره قبل ، حتقيق مع العامل قبل توقيع اجلزاءإجراء واشرتاط ،القرار

 واشرتاط مراعاة املواعيد واإلجراءات التمهيدية الىت حددها املشرع قبل إصدار ،لالنقطاع

   .القرار

  :وع على النحو اآلتى وسوف أتناول هذه الشكليات ىف عدة فر

  

  

  الفرع األول

  استشارة هيئة معينة قبل إصدار القرار



      
 

 ٦٧٣ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة حتليلية مقارنة بأحكام جملس الدولة املرصى عيب الشكل ىف القرار اإلدارى 

ً                                                                              فرض املشرع على جهة اإلدارة ضرورة استشارة فرد أو هيئة معينة مسبقا قبل إصدارها اإذ

ً                                         قرارا معينا فإ�ا تكون ملزمة �ذا اإلجراء   فإن أصدرت قرارها دون ذلك ، إصدار القرارقبلً

  .)١(الشكلً                كان مشوبا بعيب 

 ،لكن جهة اإلدارة ليست ملزمة حبسب األصل باتباع الرأى الذى تبديه اجلهة االستشارية

ً                                                                               فتتمتع بسلطة تقديرية ىف إصدار القرار أو العدول عنه ولو كان طلبها االستشارة واجبا
)٢(.  

يذية  من الالئحة التنف١٧٣املادة .... ."ً                                           وتطبيقا لذلك قضت احملكمة اإلدارية العليا بأن 

 بقرار رئيس اجلمهورية ة بشأن إعادة تنظيم األزهر الصادر١٩٦١ لسنة ١٠٣للقانون رقم 

 ناط املشرع برئيس اجلامعة سلطة الرتخيص لعضو هيئة التدريس – ١٩٧٥ لسنة ٢٥٠رقم 

 بل جيب أخذ رأى جملس ، الينفرد رئيس اجلامعة �ذا االختصاص–ىف إجازة ملرافقة الزوج 

ويعترب هذا االجراء من االجراءات اجلوهرية الىت متثل ضمانة لكل من  –القسم املختص 

  .)٣(" بطالن القرار اإلجراء هذا إغفال يرتتب على –الكلية وعضو هيئة التدريس 

 ىف شأن ١٩٧١ لسنة ١٠٩ من القانون رقم ٦٨ ،٦٧املادتان " ً                  كما قضت أيضا بأن 

شرطة لالحتياط واآلثار القانونية الىت هيئة الشرطة نظمتا حاالت وإجراءات إحالة ضباط ال

 املشرع اشرتط قبل إصدار القرار باإلحالة أخذ رأى ا�لس األعلى –ترتتب على ذلك 

عدم عرض أمر إحالة ضابط الشرطة على السيد مستشار الدولة لوزارة ... .للشرطة

�لس األعلى الداخلية ومساعد وزير الداخلية للشئون املالية واإلدارية ومها من أعضاء ا

                                                 
    ،   ٩١                                           القـرارات اإلداريـة ىف الفقـه وقـضاء جملـس الدولـة ص  :                            عبد العزيز عبد املنعم خليفة   /   د   :         ىف ذلك         راجع )١

   .                             نشر منشأة املعارف باإلسكندرية    ٢٠٠٧       طبعة   ٩٢

                                                                                               ترجع احلكمة من االستشارة املسبقة قبل إصدار القـرار اإلدارى إىل تبـصري اجلهـة اإلداريـة جبوانـب املوضـوع مـن  )٢

     .                                                                    هات املتخصصة ىف هذا الشأن ، الختاذ قرار يكون أقرب إىل الصحة ىف غالب األحيان          خالل رأى اجل

 ، ١٢٠القرار اإلدارى الباطل والقرار املعدوم ، ص: عليوة مصطفى فتح الباب / مستشار : راجع ىف ذلك   

، ١٣٧، ١٣٦صقضاء املالئمة والسلطة التقديرية لإلدارة : سامى مجال الدين / د : ً                   مرجع سابق ، وأيضا 

  .مرجع سابق

    ٣٣          ، العـدد     ١٩٨٧ /  ١٢ /  ٢٢              عليا ، جلسة  .   ق  ٣١       لسنة     ٢١١٨                                       حكم احملكمة اإلدارية العليا ىف الطعن رقم  )٣

                                                                        ومـــا بعـــدها ، البوابـــة القانونيـــة ملبـــادئ أحكـــام احملكمـــة اإلداريـــة العليـــا ، مرجـــع    ٤٨٧      ، ص   ٧٣            رقـــم القاعـــدة 

     .    سابق



      
 

 ٦٧٤ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة حتليلية مقارنة بأحكام جملس الدولة املرصى عيب الشكل ىف القرار اإلدارى 

 –موافقة ا�لس األعلى بالتمرير مل يكن بإمجاع اآلراء :  األثر املرتتب على ذلك –للشرطة 

 بطالن قرار إحالة الضابط لالحتياط لتخلف إجراء –بطالن رأى ا�لس األعلى للشرطة 

 وال ينال من ذلك ،جوهرى استلزمه املشرع قبل إصداره وهو رأى ا�لس األعلى للشرطة

   .)١("ون رأى هذا ا�لس استشارىك

" وىف شأن عدم التزام اجلهة اإلدارية برأى اجلهة املستشارة قضت احملكمة اإلدارية العليا بأن 

 بإصدار قانون تنظيم اجلامعات جتيز نقل ١٩٧٢ لسنة ٤٩ من القانون رقم ٨٣املادة 

س مىت كان مثة عضو هيئة التدريس إىل وظيفة عامة خارج وظائف أعضاء هيئة التدري

 أخذ رأى كل من جملس الكلية وجملس القسم املختص قبل إصدار القرار –مقتضى لذلك 

ً                                                                       وإن كان إجراءا وجوبيا يدخل ىف عناصر تكوين القرار إال أنه ال يلزم الوزير   جيوز للوزير –ً

ً                                                              طرح هذه اآلراء جانبا حسبما يراه متفقا مع مقتضيات الصاحل العام  ً")٢(.  

 موافقة جهة معينة قبل إصدار طً                                        املشرع اتباع رأى اجلهة املستشارة الزما فيشرتوقد جيعل 

  .)٣(القرار

ومن ذلك ضرورة موافقة ا�لس الشعىب احمللى للمحافظة قبل صدور قرار احملافظ باعتماد 

   . التنظيموطخط

 االختصاص بتعديل خطوط.. ."وقد قضت احملكمة اإلدارية العليا ىف أحد أحكامها أن 

التنظيم يكون مرده إىل قرار يصدر ىف هذا الشأن من احملافظ بعد موافقة ا�لس الشعىب 

ً                                                                هذه املوافقة ليست إجراء شكليا وإمنا هى شرط موضوعى لقيام القرار –احمللى للمحافظة 

أنه يلزم لقيام القرار الذى يصدر ىف هذا الشأن توافر أمرين مها موافقة ا�لس :  أثر ذلك –

 عدم وجود ما يفيد موافقة ا�لس الشعىب احمللى – احمللى وصدور قرار من احملافظ الشعىب

للمحافظة على تعديل خط التنظيم يكون معه القرار الصادر من احملافظ قد ختلف ىف شأنه 

                                                 
              رقـــم القاعـــدة     ١٩٨٥ / ٣ /  ٢٣            عليـــا جلـــسة  .   ق  ٣٠       لـــسنة    ٤٥٤        طعـــن رقـــم                                حكـــم احملكمـــة اإلداريـــة العليـــا ىف ال )١

     .                                                                  ، البوابة القانونية ملبادئ أحكام احملكمة اإلدارية العليا ، مرجع سابق   ١٣٠    ،    ١٢٩   ص   ١٢٩

    ٣٢            العدد رقم     ١٩٨٦ /  ١١ /  ٣٠            عليا جلسة  .   ق  ٢٦       لسنة     ١٤٠٩                                       حكم احملكمة اإلدارية العليا ىف الطعن رقم  )٢

     .                                                              البوابة القانونية ملبادئ أحكام احملكمة اإلدارية العليا ، مرجع سابق    ،    ٣١٤   ، ص   ٩ ٤            رقم القاعدة 

     .             ، مرجع سابق   ١٧٤               دعوى اإللغاء ، ص  :                 طارق فتح اهللا خضر   /   د   :        انظر  )٣



      
 

 ٦٧٥ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة حتليلية مقارنة بأحكام جملس الدولة املرصى عيب الشكل ىف القرار اإلدارى 

ً                                                 ومن مث يكون القرار معيبا بعيب جسيم ينحدر به إىل ،شرط جوهرى ال قيام له بدونه

  .)١("من اإللغاء االنعدام وال عاصم له 

 بل ،وال يكفى لصحة القرار اإلدارى أن يعرض على هيئة أو جلنة معينة حددها املشرع

ً                                                                   جيب أن تكون اهليئة أو اللجنة مشكلة تشكيال سليما من الناحية القانونية ً
)٢(.  

  

الالئحة التنفيذية ملعهد حبوث أمراض " ً                                           وتأكيدا لذلك قضت احملكمة اإلدارية العليا بأن 

 من قانون تنظيم ٦٥ واملادة ،١٩٩٠ لسنة ١٤٣يون الصادرة بقرار رئيس اجلمهورية رقم الع

 القانون املذكور يبني الشروط الواجب توافرها فيمن يعني –اجلامعات والئحته التنفيذية 

 كما حدد ،بني اجلهات ذات الشأن وذات االختصاص ىف التعينييً                 أستاذا باجلامعة و

 القرار الصادر –ة إلصدار قرار التعيني ودورها ىف تأسيسه اختصاص كل منهما بالنسب

ً                                           جا آلراء كل هذه اجلهات ومنها جلنة فحص االنتاج ابالتعيني أو برفض التعيني يعترب نت

 بطالن تشكيل –العلمى ورأى جملس الكلية وجملس القسم املختص وجملس اجلامعة 

 فساد رأى أى من هذه –ً    قا ً                                               إحدى هذه اجلهات ذات الشأن يبطل قرارها بطالنا مطل

ً                                                                             اجلهات أو عدم أخذ الرأى أصال ينسحب على القرار الصادر بناء عليه والقرارات الىت  ً

ً                                                                                 تعقبه إذ أن كال منها يعترب مبثابة األساس ملا بعده وهى حلقات متكاملة يرتكب منها القرار 

  .)٣("األخري 

 أوجب املشرع استشار�ا خالل مدة  القرار بعد أخذ رأى اللجنة أو اهليئة الىتإصداروجيب 

 فإذا استطالت املدة بني أخذ الرأى وصدور القرار فإنه جيب عرض األمر على ،معقولة

ً                                                        أل�ا قد تعدل عن رأيها السابق وإىل رأى آخر طبقا ملا تراه ،اجلهة االستشارية مرة أخرى
ً                 حمققا للصاحل العام

)٤(.  

                                                 
    ٤٨        العـــدد     ٢٠٠٢ /  ١٢ /  ٢١            عليــا جلــسة  .   ق  ٤٤       لـــسنة     ٥٧٤٧                                       حكــم احملكمــة لإلداريــة العليـــا ىف الطعــن رقــم  )١

       .                                                              البوابة القانونية ملبادئ أحكام احملكمة اإلدارية العليا ، مرجع سابق     ٢٢٢    ،    ٢٢١   ص  ٢٤            رقم القاعدة 

     .                             دار النهضة العربية بالقاهرة    ١٩٨٤       طبعة    ٢٧٢             قضاء اإللغاء ص  :            طعيمة اجلرف   /     د  )٢

      رقم   ٤٣        العدد     ١٩٩٧ /  ١١ /  ١٥            عليا جلسة  .   ق  ٤١       لسنة     ٤٦٩٠                                       حكم احملكمة اإلدارية العليا ىف الطعن رقم  )٣

   .                                                                البوابة القانونية ملبادئ أحكام احملكمة اإلدارية العليا ، مرجع سابق  ٠٣ ٣   ص  ٣٧        القاعدة 

   .             ، مرجع سابق   ١٧٥             دعوى اإللغاء ص  :                 طارق فتح اهللا خضر   /   د   :              راجع ىف ذلك  )٤



      
 

 ٦٧٦ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة حتليلية مقارنة بأحكام جملس الدولة املرصى عيب الشكل ىف القرار اإلدارى 

 فتبدأ هذه اجلهة باقرتاح ، معينة ذات خربةوقد يصدر القرار بناء على اقرتاح من جهة

ً                                                         مث يصدر القرار من اجلهة املختصة بإصداره إذا رأت وجها لذلك،مضمون القرار
)١(.   

ً                             ال يولد القرار اإلدارى معدوما " أنه بالعمومية لقسمى الفتوى والتشريع وقد أفتت اجلمعية 
ً                              اح إصدار القرار اليعد ركنا من  اقرت–ً                                           لعيب ىف الشكل إال إذا كان الشكل ركنا لقيامه 

ً                                                                         ختلفه ال يؤثر ىف وجود القرار وإن كان يصمه بعيب خمالفة القانون لكونه إجراء –أركانه 
ً                     جوهريا الزما لتحقيق   لسنة ١٩٧ قرار وزير الثقافة رقم – الصحيح من القرار القصدً

ة جتميل اهلرم  باخراج األراضى املشرتاه من هيئة تعمري الصحارى من نطاق منطق١٩٧٣

ً                                                                                 دون عرض األمر على جملس إدارة هيئة اآلثار قبل إصداره طبقا للمادة الثانية من القانون 
ً                                                               بشأن محاية اآلثار يعد قرارا خمالفا للقانون لتخلف اإلجرء اجلوهرى ١٩٥١ لسنة ٢١٥رقم  ً

 وزارة  على–سحب القرارات اإلدارية لعاد القانوىن املقرر  حتصنه بفوات املي–ىف شأنه 

لى جملس إدارة عرض األمر عبل الذى استلزمه القانون إلصداره الثقافة أن تستكمل الشك

ى إعاد�ا وجب أ وإن ر،راضى ظل الوضع على حالهى استبعاد تلك األأهيئة اآلثار فإن ر

  .)٢(إصدار قرار جديد حيقق ذلكعلى الوزارة 

  الفرع الثانى

   )٣(إجراء تحقيق قبل توقيع الجزاء

  ار العامل قبل إنهاء خدمته لالنقطاعوإنذ

  

                                                 
ـــد الفتـــاح حـــسن   /   د   :              راجـــع ىف ذلـــك  )١ ـــوة   / ً                          ً مرجـــع ســـابق ، وأيـــضا مستـــشار    ٢٤٤             قـــضاء اإللغـــاء ص  :                عب       علي

   .           مرجع سابق   ١٢٣                                  ر اإلدارى الباطل والقرار املعدوم ، ص     القرا  :                 مصطفى فتح الباب 

ـــم     (  )٢ ـــشريع رقــــ ـــوى والتــــ ـــوى اجلمعيـــــــة العموميـــــــة لقـــــــسمى الفتــــ ــــاريخ    ٢٢٣                                               فتــــ ـــم –      ١٩٧٨ / ٣ /  ١٦         بتـــ           ملـــــــف رقــــ

       شـركة    ١٣٠   ص  ٤٧            قاعدة رقم  .    ١٩٧٨ / ١ /  ١١                                           البوابة القانونية لفتاوى جملس الدولة ، جلسة     )   ١٣ / ٣ /   ١٠١

     .    ٢٠١٠               ات التنمية الدس                                خدمات املعلومات التشريعية ومعلوم

                                                                                             التحقيق هو مواجهة العامل مبـا هـو منـسوب إليـه ومتكينـه مـن الـدفاع عـن نفـسه ومتحـيص أوجـه دفاعـه للوصـول  )٣

     .                 إىل إدانته من عدمه

               مىت يعترب العامـل   (                                                     عبد الفتاح عبد احلليم عبد الرب وتعليقه على حكم بعنوان   /   د   :                       يراجع ىف تعريف التحقيق 

    ١٤    ىف   ٢٧                                                         جملـة العلـوم اإلداريـة ، تـصدرها كليـة احلقـوق جامعـة عـني مشـس الـسنة   "                اكمة التأديبية ً         ًحماال إىل احمل

   .    ١٩٨٥      يونيو 



      
 

 ٦٧٧ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة حتليلية مقارنة بأحكام جملس الدولة املرصى عيب الشكل ىف القرار اإلدارى 

ات السابقة على صدور القرار اشرتاط إجراء حتقيق مع العامل قبل صدور القرار من اإلجراء

قانون .. ."ً                                                          وتطبيقا لذلك قضت احملكمة اإلدارية العليا ىف أحد أحكامها أن ،بتوقيع اجلزاء

 أنه ٨١ ينص ىف املادة ١٩٧٨سنة  ل٤٨نظام العاملني بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 

.. " .ال جيوز توقيع جزاء على العامل إال بعد التحقيق معه كتابة ومساع أقواله وحتقيق دفاعه

ويكون التحقيق مبعرفة النيابة اإلدارية .. ." من ذات القانون على أن ٨٣كما تنص املادة 

دارة وأما بالنسبة لرئيس بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا بناء على طلب رئيس جملس اإل

دارية بناء على طلب رئيس اجلمعية ون التحقيق معه مبعرفة النيابة اإلجملس اإلدارة فيك

وملا كان الثابت من األوراق أن قرار اجلزاء املطعون فيه قد صدر دون .. " .العمومية للشركة

قرار جمازاته يكون  ومن مث فإن ،إجراء حتقيق كتاىب ىف املخالفات الىت نسبت للمطعون ضده

ً                                                                        قد صدر باطال لتخلف إجراء جوهرى ميس حق املتهم ىف الدفاع عن نفسه مما يؤثر على 
  .)١("القرار وتؤدى إىل بطالنه 

  .ً                                    وإال وقع باطال مامل تتحقق الغاية منهً،                                      كما جيب أن يكون االستدعاء للتحقيق صحيحا

تحقيق الذى يتم مع املوظف أو على أن الجرى قضاء هذه احملكمة .. ."ولذلك قضى بأنه 

العامل دون أن يسبقه استدعاء صحيح كى يدىل بأقواله ىف التحقيق يرتتب عليه أن 

   .)٢("ً                                                                التحقيق يكون مشوبا بعيب شكلى يبطله ويبطل قرار اجلزاء املرتتب عليه 

  

.. ."كما قضت احملكمة اإلدارية العليا ىف خصوص إنذار العامل قبل إ�اء خدمته بأنه 

 من ٩٨ومن حيث أن قضاء هذه احملكمة قد جرى على أنه يشرتط ألعمال حكم املادة 

ً                                                 واعتبار العامل مستقيال حكما بسبب االنقطاع الذى ،١٩٧٨ لسنة ٤٧القانون رقم  ً

اعتربه قرينة على العزوف عن الوظيفة العامة إنذار العامل كتابة بعد مخسة أيام ىف حالة 

م ىف حالة االنقطاع غري املتصل وذلك حىت تتبني اإلدارة مدى االنقطاع املتصل وعشرة أيا

                                                 
            قاعــدة رقــم     ١٩٩٥ / ١ /  ٣١              عليــا ، جلــسة  .   ق  ٣٥       لــسنة     ٢٦٨١                                       حكــم احملكمــة اإلداريــة العليــا ىف الطعــن رقــم  )١

     .       جع سابق    مر .                                              البوابة القانونية ألحكام احملكمة اإلدارية العليا    ١٠٧٣   ص   ١٠٨

            أشــار إليــه     ١٩٩٩ /  ١١ /  ٢٧              عليــا ، جلــسة  .   ق  ٤٢       لــسنة     ٣٧٤٥                                       حكــم احملكمــة اإلداريــة العليــا ىف الطعــن رقــم  )٢

                                                          قواعــــد املــــسئولية التأديبيــــة ىف ضــــوء أحكــــام احملكمــــة اإلداريــــة العليــــا   :                              مستــــشار مســــري يوســــف البهــــى ىف كتابــــه 

     .      احمللة–                          دار الكتب القانونية مصر     ٢٠٠٧       طبعة    ١٠٣ ص



      
 

 ٦٧٨ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة حتليلية مقارنة بأحكام جملس الدولة املرصى عيب الشكل ىف القرار اإلدارى 

إصراره على ترك الوظيفة وحىت يكون العامل على بينة باإلجراء الذى تنوى اإلدارة اختاذه ىف 

ً                         تضى حتما أن يكون اإلنذار  األمر الذى يق،مواجهته إما بإ�اء اخلدمة أو باملساءلة التأديبية

 وأن يصل إىل العامل إما ،نة على اختيار اإلدارة أيا من اإلجراءيً               صرحيا ىف الداللبواملكت

خدمة  ة مباشرة وتوقيعه مبا يفيد استالمه أو بإرساله على العنوان الثابت مبلفلشخص

 ومن حيث أن إنذار ،يصال املعروفة ىف إرسال اخلطاباتإل أو بأوراق اإلدارة بطرق ا،عاملال

ً                                                  ضمانة للعامل وأن إغفاله يعد إهدارا هلذه الضمانة العامل كتابة هو إجراء جوهرى ميثل

  .)١(... ".ً                                                                 ويكون قرار إ�اء اخلدمة الصادر دون مراعاة هذا اإلجراء خمالفا للقانون

  

  

  الفرع الثالث

  مراعاة المواعيد واإلجراءات التمهيدية 

  التى حددها القانون قبل إصدار القرار

در القرار ص فإن ،هالىت حددها املشرع قبل إصدارجيب قبل إصدار القرار مراعاة املواعيد 

ً                                                                          دون مراعاة مضى املدة احملددة كان معيبا بعيب اإلجراءات وجيوز الطعن عليه باإللغاء
)٢(.  

 من قانون نظام العاملني املدنيني بالدولة الصادر ٩٨ومن أمثلة ذلك ما قضت به املادة 

: ً                                 مل مقدما استقالته ىف احلاالت اآلتية يعترب العا"  من أنه ١٩٧٨ لسنة ٤٧بالقانون رقم 

ً                                                                          إذا انقطع عن عمله بدون عذر أكثر من مخسة عشر يوما متصلة مامل يقدم خالل اخلمسة 

  .... ".ً                                                   عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول

 ً                                                                            ومؤدى هذا النص أن على جهة اإلدارة أن تنتظر ملدة اخلمسة عشر يوما التالية النقطاع

ً                                   وذلك حتسبا ملا قد يقدمه العامل من ،ً                                      العامل بغري عذر ملدة مخسة عشر يوما متصلة

                                                 
            قاعــدة رقــم     ٢٠٠٧ / ١ /  ١٣              عليــا ، جلــسة  .   ق  ٤٦       لــسنة     ٣٤٣٩                                   احملكمــة اإلداريــة العليــا ىف الطعــن رقــم      حكــم )١

     .           مرجع سابق .                                                          وما بعدها ، البوابة القانونية ألحكام احملكمة اإلدارية العليا   ٢٤٢   ص  ٣٥

  / ً          ً، وأيـضا د             مرجع سـابق    ٢٤٤                                   النظرية العامة للقرارات اإلدارية ، ص  :                سليمان الطماوى   /   د   :              راجع ىف ذلك  )٢

     .   .             ، مرجع سابق  ٧٥    ،   ٧٤                                              القضاء اإلدارى ، دراسة مقارنة ، اجلزء الرابع ، ص  :               امساعيل البدوى 



      
 

 ٦٧٩ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة حتليلية مقارنة بأحكام جملس الدولة املرصى عيب الشكل ىف القرار اإلدارى 

 فإذا تعجلت األمر وأ�ت خدمته مبجرد اكتمال مدة االنقطاع ،أسباب تربر هذا االنقطاع

   .ً                       عذره كان قرارها باطالإلبداءودون منحه املدة املقررة 

  .من اختاذ أى قرار إال بعد انقضائهاً                                     وىف املثال السابق يعترب شرط املدة مانعا 

وقد يشرتط املشرع على جهة اإلدارة إصدار قرارها خالل مدة معينة حبيث ميتنع عليها 

   .إصداره بعد مضى هذه املدة

 فقد قضت احملكمة اإلدارية العليا ىف أحد أحكامها ،ومن ذلك شرط املدة ىف جمال التأديب

ً                                              مة قد استقر على أن ميعاد الثالثني يوما الىت جيوز ومن حيث أن قضاء هذه احملك.. ."أنه 

لرئيس اجلهاز املركزى للمحاسبات خالهلا طلب إحالة العامل إىل احملاكمة التأديبية هو 

 كما استقر قضاء ،ميعاد سقوط حق رئيس اجلهاز ىف هذا الطلب إذا انقضى هذا امليعاد

ألوراق كاملة إىل اإال من تاريخ ورود  على أن هذا امليعاد اليسرى –ً        أيضا –هذه احملكمة 

ً                                                                                      اجلهاز أيا كان تاريخ القرار الصادر بشأن املخالفة املالية حيث يظل هذا القرار مزعزعا وغري  ً

 ،مستقر إىل أن خيطر به اجلهاز املركزى للمحاسبات وبكافة األوراق املتعلقة باملخالفة

 ويرتتب على اعرتاض رئيس ،زً                                              وينقضى ثالثون يوما على ذلك دون اعرتاض رئيس اجلها

/ ً       ثالثا  / ٥اجلهاز على قرار اجلزاء الصادر من اجلهة اإلدارية خالل امليعاد احملدد باملادة 

سقوط هذا القرار دومنا  -املشار إليها وطلب إحالة العامل املخالف إىل احملاكمة التأديبية 

مل املخالف إىل احملكمة  حيث يؤول األمر ىف معاقبة العا،حاجة إىل صدور قرار بسحبه

  .)١(... ".التأديبية صاحبة الوالية العامة واألصيلة ىف تأديب العاملني

ً                                                                             ونظرا خلطورة األثر املرتتب على سلطة إعادة النظر ىف اجلزاء املوقع على العامل أو طلب 

 فإن املشرع قد عمد على جعل هذه السلطة خمولة لرئيس اجلهاز ،إقامة الدعوى التأديبية

   . ومل مينحه احلق ىف تفويض غريه ىف ذلك،ون غريهد

ً                        وفقا ألحكام القانون رقم " وىف ذلك قررت احملكمة اإلدارية العليا ىف أحد أحكامها أنه 

 بشأن اجلهاز املركزى للمحاسبات فإن املشرع قصر اختصاص إحالة ١٩٨٨ لسنة ١٤٤

                                                 
              ، قاعدة رقم     ٢٠٠٤ /  ١٠ /  ٢٣              عليا ، جلسة  .   ق  ٤٣       لسنة     ٥٦٩١                                       حكم احملكمة اإلدارية العليا ىف الطعن رقم  )١

ً                              ً وانظــر أيـضا حكمهــا ىف الطعــن رقــم  .       جـع ســابق    مر .                                                البوابـة القانونيــة ألحكــام احملكمـة اإلداريــة العليــا  ٧٧   ص ٩

     .              ىف ذات املوضوع    ٢٠٠٦ / ٥ /  ٢٧              عليا ، جلسة  .   ق  ٤٨       لسنة     ٤٩٦٩
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أن والية التأديب المتلكها سوى  وحيث ،العاملني إىل احملاكمة التأديبية على رئيس اجلهاز

اجلهة الىت ناط �ا املشرع هذا االختصاص وىف الشكل الذى حدده ملا ىف ذلك من 

 ومن هذه الضمانات اعتبار شخص ، إال �ذه األوضاعتتحققا ال � أرضمانات قد

الجيوز لرئيس اجلهاز املركزى للمحاسبات :  أثر ذلك –الرئيس املنوط به توقيع اجلزاء 

  .)١("تفويض ىف هذه االختصاص ال

 من القانون رقم ١٣ً                                                       أما خبصوص ميعاد اخلمسة عشر يوما الىت حددها املشرع ىف املادة 

 فليس ميعاد سقوط ، بإعادة تنظيم النيابة اإلدارية واحملاكمات التأديبية١٩٥٨ لسنة ١١٧

  .وإمنا هو ميعاد تنظيمى من قبيل املواعيد املقررة حلسن سري العمل

ً                      ميعاد اخلمسة عشر يوما .. ."ذلك قررت احملكمة اإلدارية العليا ىف أحد أحكامها أن ىف و

 ليس ميعاد – من قانون النيابة اإلدارية ١٣الفقرة األخرية من املادة املنصوص عليها ىف 

 بل هو من قبيل استنهاض النيابة اإلدارية للسري ىف إجراءا�ا سقوط الدعوى التأديبية

 تراخى النيابة اإلدارية ىف إقامة الدعوى ىف –قتضيها املصلحة العامة للتأديب بالسرعة الىت ت

  .)٢(... ".امليعاد املذكور اليسقط احلق ىف السري فيها

أما خبصوص اإلجراءات التمهيدية الىت فرضها املشرع على جهة اإلدارة مثل إعالن ذوى 

 عدم االلتزام �ا بطالن القرار ب على فإنه يرتت،الشأن لسماع أقواهلم قبل إصدار قرار اجلزاء

  .)٣(عيب ىف اإلجراءاتل

 ٣٤ومن حيث أن املادة .. ."وىف ذلك قضت احملكمة اإلدارية العليا ىف أحد أحكامها أنه 

 تقضى بأن يقوم قلم كتاب ١٩٧٢ لسنة ٤٧من قانون جملس الدولة الصادر بالقانون 

حالة وتاريخ اجللسة ىف حمل إقامة املعلن إليه احملكمة التأديبية بإعالن ذوى الشأن بقرار اإل

                                                 
    ٥١        العـــدد     ٢٠٠٦ / ٦ /  ٢٤              عليـــا ، جلــسة  .   ق  ٥١       لــسنة     ٢٦٤٥                                       حكــم احملكمـــة اإلداريــة العليـــا ىف الطعــن رقـــم  )١

     .           مرجع سابق .   ليا                                                 البوابة القانونية ملبادئ أحكام احملكمة اإلدارية الع   ٩٩٥   ص   ١٤١          قاعدة رقم 

   ٤            قاعـدة رقـم     ١٩٦٢ /  ١١ /  ١٠              عليـا ، جلـسة  .   ق ٦       لـسنة     ٢٣٨٧                                       حكم احملكمة اإلدارية العليا ىف الطعن رقـم  )٢

     .           مرجع سابق .                                                    البوابة القانونية ملبادئ أحكام احملكمة اإلدارية العليا  ٤٨ ص

     ١٨١            قاعـدة رقـم     ١٩٩٦ / ٩ / ١              عليـا ، جلـسة  .   ق  ٤١       لـسنة    ٤٥٣                                       حكم احملكمة اإلدارية العليا ىف الطعن رقـم  )٣

     .           مرجع سابق .                                                        وما بعدها البوابة القانونية ألحكام احملكمة اإلدارية العليا    ١٦٧٢ ص
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 ومن حيث أن احلكمة من ،أو ىف حمل عمله خبطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول

هذا النص واضحة وهى توفري الضمانات للعامل املقدم إىل احملاكمة التأديبية للدفاع عن 

 ً،                          اجللسة يعترب إجراء جوهريا بقرار اال�ام وتاريخاإلعالنوهذا ... .نفسه ولدرء اال�ام عنه

ولذا فإن إغفاله أو إجراءه باملخالفة حلكم القانون على وجه ال تتحقق معه الغاية مما يرتتب 

  .)١ (..".عليه وقوع عيب شكلى ىف إجراءات احملاكمة يؤثر ىف احلكم ويؤدى إىل بطالنه

  

  

  المطلب الثانى

  الشكليات المتعلقة بتكوين القرار

ة من حلقات تكوين القرار من الشكليات ميثل اإلجراء الشكلى حلقىف هذا النوع 

   .، والذى مير ىف تكوينه بأكثر من مرحلةاإلدارى

والنقل والرتقية ومنح العالوات على ومن التطبيقات على ذلك ضرورة عرض قرارات التعيني 

ومن .. . "وقد قضت احملكمة اإلدارية العليا ىف أحد أحكامها أنه ،جلنة شئون العاملني

 من ٥٤ً                                                               حيث أن قضاء هذه احملكمة قد جرى على أنه ىف حاالت النقل طبقا للمادة 

 شئون العاملني ىف اجلهة املنقول منها ةقانون نظام العاملني املدنيني بالدولة جيب موافقة جلن

ال  من هذا القانون وإ٤ً                                                       واجلهة املنقول إليها على النقل وفقا ملا نصت عليه املادة ،العامل

أما إذا كان النقل ىف داخل اجلهة الواحدة ولكن بني إدارا�ا املختلفة ... .ً               غدا النقل باطال

حمل للعرض على جلنة شئون العاملني إذا أن النقل ىف هذه احلالة يعد  أو أقسامها فإنه ال

ت ً                                                                           من قبيل إعادة توزيع العاملني على اجلهات املختلفة حتقيقا لتنوع اخلربات وتيسري حاجا

   .)٢(. ".املرفق

                                                 
             دار النهــضة     ١٩٩٦       طبعــة    ٢٠٧ ص  )             دعــوى اإللغــاء   (                   الــدعاوى اإلداريــة ،   :            نبيلــة كامــل   /   د   :              راجــع ىف ذلــك  )١

     .                العربية بالقاهرة

     ١٣٣            قاعـدة رقـم     ٢٠٠٧ / ٩ / ٨              عليـا ، جلـسة  .   ق  ٤٩       لـسنة    ٢٣٩  م                                      حكم احملكمة اإلدارية العليا ىف الطعن رقـ )٢

     .           مرجع سابق .                                                ، البوابة القانونية ألحكام احملكمة اإلدارية العليا   ٨٨٣ ص
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نقل العامل من وظيفة إىل أخرى من ذات الدرجة وبذات ا�موعة " كما قضت بأن 

النوعية ومن مكان إىل آخر هو أمر ترتخص فيه جهة اإلدارة جتريه كلما استوجبته املصلحة 

ها ً                                                                                العامة وال رقابة للقضاء اإلدارى على جهة اإلدارة مادام قرارها مراعيا القيود الىت وضع

 صدور قرار النقل من غري خمتص ودون العرض على جلنة شئون -:أثر ذلك . .املشرع

  .)١("العاملني املختصة يعيب القرار بعيب إساءة استعمال السلطة 

ة رامعات على تعيني ونقل وندب وإعاً                                     ومن ذلك أيضا اخذ رأى جمالس األقسام واجل

   .أعضاء هيئة التدريس

االختصاص ىف التعيني ىف وظائف " العليا ىف أحد أحكامها أن وقد قضت احملكمة اإلدارية 

 وجملس اجلامعة يصدر ،هيئة التدريس ميارسه رئيس اجلامعة بناء على طلب جملس اجلامعة

  .)٢("باختيار املرشح للتعيني بعد أخذ رأى جملس الكلية وجملس القسم املختص قراره 

وظائف القيادية عن طريق اللجان الدائمة ً                                         ومن ذلك أيضا تقييم أعمال املتقدمني لشغل ال

  .للوظائف القيادية

ً                            املشرع رسم طريقا خاصا لشغل " وقد قضت احملكمة اإلدارية العليا ىف أحد أحكامها أن  ً

تص بتقييم ً                                                               الوظائف القيادية ىف اجلهاز اإلدارى للدولة مقررا إنشاء جلنتني األوىل خت

 وختتص األخرى ،ة مدير عام والدرجة العاليةاملتقدمني لشغل الوظائف القيادية من درج

بتقييم املتقدمني لشغل الوظائف القيادية من الدرجة املمتازة أو الدرجة األعلى وما يعادهلا 

وأناط املشرع باللجان الدائمة للقيادات املدنية بنوعيها فحص .. .ىف كل وزارة أو حمافظة

عملية التقومي الىت تقوم �ا .. .علن عنهاالطلبات املقدمة من املتقدمني لشغل الوظائف امل

 �ا ةلدائمة للوظائف القيادية من خالل الدراسة الىت جتريها الجناز املهمة املنوطااللجنة 

                                                 
            قاعــدة رقــم     ٢٠٠٧ / ٩ /  ١٠              عليــا ، جلــسة  .   ق  ٤٧       لــسنة     ٧٣٨٠                                       حكــم احملكمــة اإلداريــة العليــا ىف الطعــن رقــم  )١

     .           مرجع سابق .                         حكام احملكمة اإلدارية العليا                             ، البوابة القانونية ملبادئ أ   ٨٩٣    ،    ٨٩٢   ص   ١٣٥

            قاعــدة رقــم     ١٩٩٦ / ١ /  ٢٧              عليــا ، جلــسة  .   ق  ٣٣       لــسنة     ٢٢٦١                                       حكــم احملكمــة اإلداريــة العليــا ىف الطعــن رقــم  )٢

     .           مرجع سابق .                                                      ، البوابة القانونية ملبادئ أحكام احملكمة اإلدارية العليا   ٣٧٩   ص  ٤٦
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عقب عليها من القضاء اإلدارى إال متقل تلك اللجنة بتقديرها مبا ال تعترب عملية فنية تس

   .)١(.. ".ماهلاإذا ثبت احنراف هذه اللجنة بسلطتها أو إساءة استع

كما جيب االلتزام بالضوابط الىت حددها املشرع ىف تشكيل هذه اللجان وىف ذلك قضت 

ال .. .حدد املشرع تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية.. ."ً                احملكمة أيضا أنه ذات 

 العدد الذى حددته  تشكيل اللجان بدعوى تعذر توافروجه للخروج على هذه الضوابط ىف

 خمالفة ضوابط التشكيل يبطله ويبطل –حة للتشكيل من بني العاملني بذات الوحدة الالئ

ً                                                                                 القرارات الصادرة من اللجنة وما يرتتب عليها من قرارات استكماال للمراحل الىت يتطلبها 

ً                                                   القرار الصادر ىف هذه احلالة يكون مشوبا بعيب الشكل –القانون لشغل الوظائف القيادية 

   .)٢("غائه مما يؤدى إىل إل

ً                                                                       ومن ذلك أيضا أخذ رأى اجلمعية العمومية ملستشارى جملس الدولة عند تعيني رئيس 

   .ونواب ووكالء جملس الدولة

                        اســــــتقر قـــــــضاء هــــــذه احملكمـــــــة أن    ..  . "                                     وىف ذلــــــك قـــــــضت احملكمــــــة اإلداريـــــــة العليــــــا بأنـــــــه 

ــــة وحــــدد مراحلــــه ــــيس جملــــس الدول ــــواب ورئ ــــك ألن قــــ ،ً                                                       ًاملــــشرع رســــم طريقــــا لتعيــــني ن     رار           ذل

ً                                                                    ًالتعيـــــني ىف هـــــذه الوظـــــائف نظـــــرا ألمهيتهـــــا وعلـــــو قـــــدرها قـــــرار ذو طبيعـــــة حرجـــــة ال غـــــىن 
ًفيـــــه عـــــن اجتيـــــاز مراحلـــــه مجيعـــــا علـــــى مـــــا تعنيـــــت قانونـــــا والـــــىت تـــــستهل برتشـــــيح اجلمعيـــــة  ً                                                                      ً ً
                                                              العموميــــــــة �لــــــــس الدولــــــــة والــــــــذى ال مندوحــــــــة بعــــــــده عــــــــن أخــــــــذ رأى ا�لــــــــس األعلــــــــى 

ــــــات القــــــضائية مث يعــــــرض األمــــــر مج ــــــة العموميــــــة مقرونــــــا بــــــرأى   ( ً   ً يعــــــا                               للهيئ ً                                  ًترشــــــيح اجلمعي
ـــــــني الصـــــــدار قرارهـــــــا ىف هـــــــذا   )                             ا�لـــــــس األعلـــــــى للهيئـــــــات القـــــــضائية                                     علـــــــى ســـــــلطة التعي

                                           ذهــــــب إليــــــه الطــــــاعن مــــــن أن القــــــرار املطعــــــون فيــــــه قــــــد                ومــــــن حيــــــث أن مــــــا   ..  .     الــــــشأن

                                                                 خـــــالف القـــــانون بـــــدعوى أن ا�لـــــس األعلـــــى للهيئـــــات القـــــضائية قـــــد حجـــــب عـــــن رئـــــيس 

                                    هـــــــذا القـــــــول مـــــــردود عليـــــــه بـــــــأن قـــــــضاء هـــــــذه  ،                           يــــــة مـــــــا قررتـــــــه اجلمعيـــــــة العموميـــــــة      اجلمهور

                                                                    احملكمـــــة جـــــرى علـــــى اعتبـــــار ترشـــــيح اجلمعيـــــة العموميـــــة أحـــــد املراحـــــل اجلوهريـــــة إلصـــــدار 

ـــــني ـــــة إىل ترشـــــيح العـــــضو  ،           قـــــرار التعي ـــــة العمومي ـــــأن تنتهـــــى اجلمعي                                                             هـــــذا القـــــضاء مـــــشروط ب

                                                 
            قاعــدة رقــم     ٢٠٠١ / ١ /  ٣٠              عليــا ، جلــسة  .   ق  ٤٢       لــسنة     ٦٧٠١                                       حكــم احملكمــة اإلداريــة العليــا ىف الطعــن رقــم  )١

     .           مرجع سابق .                                                          وما بعدها ، البوابة القانونية ألحكام احملكمة اإلدارية العليا   ٧٢١   ص  ٨٥

    ٤٠        العــــدد     ١٩٩٥ / ٨ / ٥              عليـــا ، جلـــسة  .   ق  ٤٠       لـــسنة     ٢١٧٦                                       حكـــم احملكمـــة اإلداريـــة العليـــا ىف الطعـــن رقـــم  )٢

     .           مرجع سابق .                               بادئ أحكام احملكمة اإلدارية العليا                       ، البوابة القانونية مل   ٢٢٤          قاعدة رقم 



      
 

 ٦٨٤ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة حتليلية مقارنة بأحكام جملس الدولة املرصى عيب الشكل ىف القرار اإلدارى 

ـــــــة ـــــــس الدول ـــــــيس جمل ـــــــب رئ ـــــــل أو نائ ـــــــة     إذا     ...  .                                     إىل وظيفـــــــة وكي ـــــــة العمومي ـــــــضت اجلمعي                      رف

   ،                                           مـــــن عـــــرض قرارهـــــا ىف هـــــذا الـــــشأن علـــــى رئـــــيس اجلمهوريـــــة                    ترشـــــيح العـــــضو فـــــال جـــــدوى 

       فــــــشرط  ،                                                           إذ ال جيــــــوز لــــــرئيس اجلمهوريــــــة تعيــــــني مــــــن رفــــــضت اجلمعيــــــة العموميــــــة ترشــــــيحه

ــــــس  ــــــل جمل ــــــة أو وكي ــــــس الدول ــــــيس جمل ــــــني ىف وظيفــــــة نائــــــب رئ                                                               جــــــوهرى مــــــن شــــــروط التعي

ــــة ال ــــشغل هــــذه الوظيفــــة                        الدولــــة أن ترشــــح اجلمعي ــــاره ل ــــة مــــن ختت                 فــــإن مل تفعــــل فــــال  ،                                عمومي

   . )١ (    .. " .                                               جيوز لرئيس اجلمهورية التصدى بالتعيني ىف هذه الوظائف

وكذلك األمر بالنسبة لتعيني وترقية نواب رئيس هيئة قضايا الدولة والوكالء فقد قررت ذات 

وأن الرتقية تكون .. .لةاملشرع وضع ضوابط التعيني �يئة قضايا الدو" ً               احملكمة أيضا أن 

 وبالنسبة لتعيني وترقية نواب رئيس اهليئة والوكالء فإنه مير ،بقرار من رئيس اجلمهورية

 ،األوىل ترشيح اجلمعية العمومية اخلاصة املشكلة من رئيس اهليئة ونوابه والوكالء: مبرحلتني 

 اضطالع اجلمعية  وعلى هذا فإن–واملرحلة الثانية هى موافقة ا�لس األعلى للهيئة 

وإن كان العمومية برتشح من ترى ترشيحه للرتقية إىل وظائف نواب رئيس اهليئة أو الوكالء 

 فله أن خيالف ما ،ً                                              إال أن هذا الرتشيح ليس ملزما �لس األعلى للهيئةً،                أى إجراء جوهريا

من رشحته أال يوافق على ترقية بسباب أمعية العمومية ملا يقوم لديه من انتهت إليه اجل

   .)٢("اجلمعية العمومية مادام أن رأيه هذا قد خال من إساءة استعمال السلطة 

هذا خبالف األمر فيما يتعلق بتعيني مدير النيابة اإلدارية فقد أطلق املشرع سلطة تعيينه من 

 ومل يستلزم الرجوع إىل اللجنة املشكلة ،أى قيد فلم يوجب أن يكون من بني نواب املدير

                                                 
    ٨٠            قاعـدة رقـم     ١٩٨٦ /  ١٢ /  ٢٨              عليـا ، جلـسة  .   ق  ٢٨       لـسنة   ٢٤                                       حكم احملكمة اإلدارية العليا ىف الطعن رقـم  )١

   =   .           مرجع سابق .                                                          وما بعدها ، البوابة القانونية ألحكام احملكمة اإلدارية العليا   ٥٣١ ص

      ١٩٨٤       لــسنة    ١٣٦                                             مــن قــانون جملــس الدولــة بعــد تعــديلها بالقــانون رقــم     ٨٣                          ومــن اجلــدير بالــذكر أن املــادة   =   

                                                                                    جعلت تعيني رئيس جملس الدولة من بني نواب رئيس ا�لـس بعـد أخـذ رأى مجعيـة عموميـة خاصـة تـشكل مـن 

                                                                                           رئــيس جملــس الدولــة ونوابــه ووكالئــه واملستــشارون الــذين شــغلوا وظيفــة مستــشار ملــدة ســنتني وذلــك بعــد أن كــان 

                                                                                     ا�لس األعلى للهيئات القضائية قبل التعديل ، أمـا نـواب رئـيس ا�لـس ووكـالؤه فيعينـون بقـرار مـن           يؤخذ برأى 

                                                                                             رئيس اجلمهورية بعـد موافقـة اجلمعيـة العموميـة للمجلـس ويعـني بـاقى األعـضاء واملنـدوبون املـساعدون بقـرار مـن 

     .                                                 رئيس اجلمهورية بعد موافقة ا�لس اخلاص للشئون اإلدارية

            العــدد رقـــم     ٢٠٠٧ / ١ /  ٢٨              عليــا ، جلـــسة  .   ق  ٤٨       لـــسنة     ٦٤٦٤                               كمــة اإلداريـــة العليــا ىف الطعـــن رقــم         حكــم احمل )٢

     .           مرجع سابق .                                                      ، البوابة القانونية ملبادئ أحكام احملكمة اإلدارية العليا  ٥٢            قاعدة رقم   ٥٢



      
 

 ٦٨٥ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة حتليلية مقارنة بأحكام جملس الدولة املرصى عيب الشكل ىف القرار اإلدارى 

 وبالتاىل جيوز تعيني مدير النيابة ،يئة النيابة اإلدارية للنظر ىف شئون أعضائهاداخل ه

   .)١(اإلدارية من بني أعضاء هذه اهليئة أو من خارجها
  

  

  

  المطلب الثالث

  كليات المتعلقة بالقرار فى ذاته الش

  .)٢(فيه القراراللوائح أن يفرغ القوانني والذى حتتم يقصد بذلك املظهر اخلارجى 

 أو ،واألصل كما سلف القول أن القرار اإلدارى ليس له شكل معني جيب أن ينصب فيه

ً                                                       ومع ذلك فقد يشرتط القانون شكال معينا ىف القرار فإذا مل ،صيغة معينة جيب كتابته �ا ً

ً                                                          الشكل كان قرارها باطال إذا املشرع قد نص على البطالن كجزاء اتراعى جهة اإلدارة هذ

كتابة : باآلتى ل وميكن إمجال الشكليات الىت تتعلق بالقرار ىف ذاته ملخالفة هذا الشك

  .تسبيب القرارتوقيع القرار والقرار و

  :وسوف نبحث ذلك فى الفروع اآلتية 

  الفرع األول 

  كتابة القرار

ً                                                     األصل أن القرار اإلدارى قد يكون مكتوبا كما يكون شفويا ً
  غري أن املشرع ىف بعض )١(

ً                                                               دور القرار اإلدارى مكتوبا وىف هذه احلالة جيب على جهة اإلدارة إصدار األحوال يشرتط ص

ً                                  قرارها مكتوبا احرتاما لنص القانون ً.  

                                                 
      ١٩٩٢ / ٧ /  ٢٥              عليا ، جلـسة  .   ق  ٣٤       لسنة     ٢١٨٣                                                  راجع ىف ذلك حكم احملكمة اإلدارية العليا ىف الطعن رقم  )١

     .           مرجع سابق .                                                      ، البوابة القانونية ملبادئ أحكام احملكمة اإلدارية العليا   ٢٠٨            قاعدة رقم   ٣٧          العدد رقم 

         فـــؤاد حممـــد   / ً       ًوأيــضا د  ،           مرجـــع ســـابق   ،      ٤٦٠                            قواعـــد وأحكـــام القــضاء اإلدارى ص  :                 جــورجى شـــفيق ســارى   /  د  ) ٢

     .         مرجع سابق  ،      ١٢٦    ية ص                                                  القرارات اإلدارية وتطبيقا�ا ىف اململكة العربية السعود  :      موسى 



      
 

 ٦٨٦ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة حتليلية مقارنة بأحكام جملس الدولة املرصى عيب الشكل ىف القرار اإلدارى 

ً                               كما قد يستفاد ضمنا من اشرتاط ً،     صرحياً        اشرتاطا وقد يأتى اشرتاط املشرع لكتابة القرار 

وفاء �ذا االشرتاط إال املشرع نشر القرار أو إعالنه أو توقيعه أو تسبيبه وبالتاىل ال ميكن ال

ً                      إذا كان القرار مكتوبا
)٢(.  

 من ضرورة ١٩٥٨من الدستور الفرنسى الصادر سنة ) ١٩(ومن ذلك ما تنص عليه املادة 

 وكذلك نص ،توقيع الوزير األول والوزراء املسئولني على بعض اختصاصات رئيس اجلمهورية

ير األول يوقعها عند االقتضاء من ذات الدستور الىت قضت بأن أعمال الوز) ٢٢(املادة 

  .)٣(الوزراء املكلفون بتنفيذها

  ً.                                        هة التوقيع على القرار إال إذا كان مكتوبااوال ميكن بد

إعالنه وذلك بقصد  وأوقد يستفاد اشرتاط كتابة القرار من استلزام املشرع نشر القرار 

قة مراكزهم القانونية حتقيق العلم بالقرار وتنبيه ذوى الشأن إىل مضمونه لكى يعرفوا حقي

  . وبالتاىل يقرروا إما قبوله أو مواجهته بدعوى اإللغاء،املرتتبة عليه

ً                                                            ومن البديهى أنه ال ميكن نشر القرار أو إعالنه إال إذا كان مكتوبا
 وال يشرتط ىف )٤(

   . أمر نادر للغايةاالكتابة شكل معني أو طريقة معينة إال إذا حدد املشرع ذلك وهذ

  انىالفرع الث

  توقيع القرار

                                                                                                                   
        م جمموعة     ١٩٦٥ /  ١٢ /  ١٨            عليا جلسة  .   ق  ١٠       لسنة     ١٣٦٩                                          راجع حكم احملكمة اإلدارية العليا ىف الطعن رقم   ) ١

      ٨٩٦٤         لطعـن رقـم  اً                 ً ، وأيـضا حكمهـا ىف     ٢٠٤٢    ص   ٢٦ً                                            ًمبادئ اخلمسة عـشر عامـا ، اجلـزء الثالـث مبـدأ رقـم 

     .           إىل ذلك احلكم                  م وقد سلفت اإلشارة     ٢٠٠٧ / ٩ / ١              عليا ، جلسة  .   ق  ٥٢     لسنة 

       مرجـع    ١٢٧                                     القـرار اإلدارى الباطـل والقـرار املعـدوم ص  :                         عليوه مـصطفى فـتح البـاب  /       مستشار   :            انظر ىف ذلك   ) ٢

           عبـد العزيـز   /  دً     ً وأيضا               مرجع سابق ،    ١٧١    ،    ١٧٠                             طارق فتح اهللا خضر دعوى اإللغاء ص  /  د  : ً            ً سابق ، وأيضا 

   .  بق         مرجع سا  ٩٦                  القرارات اإلدارية ص  :                 عبد املنعم خليفة 

   .           مرجع سابق  ٧٨    ،   ٧٧                                              القضاء اإلدارى ، دراسة مقارنة ، اجلزء الرابع ، ص  :               امساعيل البدوى   /  د  ) ٣

ً                                       ً بـه قبـل الغـري ولـيس عنـصرا مـن عناصـر تكـوين         واالحتجـاج                                                النشر أو اإلعالن ال يتعلق بوجود القرار وإمنا بنفاذه   ) ٤

   .      القرار

       طبعــــة   ٣٠                                 رات اإلداريـــة وســــريا�ا ىف حـــق األفــــراد ص          نفـــاذ القــــرا  :                    حممـــد الــــسيد عبـــد ا�يــــد   /             راجـــع ىف ذلــــك د

   .         القاهرة .                    م دار النهضة العربية    ٢٠٠٢



      
 

 ٦٨٧ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة حتليلية مقارنة بأحكام جملس الدولة املرصى عيب الشكل ىف القرار اإلدارى 

ً                                                                      التوقيع على القرار اإلدارى املكتوب عنصرا جوهريا ولو مل ينص القانون عليهيعد   حيث ،ً

ً                                                                                    أن القرار يعترب موجودا قانونا من اللحظة الىت يتم فيها التوقيع عليه من السلطة املختصة  ً

إلعالن  فالنشر أو ا، وإن كان مل ينشر أو يعلن لصاحب الشأن حسب األحوال،بإصداره

 وهو عملية الحقة على صدور القرار ال تؤثر على ،ما هو إال وسيلة لعلم األفراد بالقرار

   .)١(وجوده

 اعترب القرار غري ،ويرتتب على ذلك أنه إذا مل يوقع صاحب السلطة املختصة على القرار

  .)٢( إذ أن للتوقيع على القرار آثار هامة ىف حياة القرار اإلدارى،موجود

 القانونية الىت تستلزم التوقيع على القرارات اإلدارية نادرة ومنها ىف مصر املادة والنصوص

" م ىف شأن العمد واملشايخ والىت تنص على أن ١٩٧٨ لسنة ٥٨  من القانون رقم ١١

ويسلم مدير .. .يرفع قرار جلنة العمد واملشايخ بتعيني العمدة أو الشيخ إىل وزير الداخلية

ً                                                                  رار تعيينه موقعا من وزير الداخلية ويسلم مدير األمن إىل العمدة قرار األمن إىل العمدة ق

ً                                                                              تعيينه موقعا من وزير الداخلية ويسلم إىل الشيخ قرار تعيينه موقعا من مدير األمن  ً "  

ً                                                                      وقد يستفاد التوقيع ضمنا من بعض النصوص الىت تعرب عن ذلك بلفظ االعتماد أى 

   .التوقيع

 بنظام العاملني ١٩٧٨ لسنة ٤٧ من القانون رقم ٣٥ادة ومن ذلك ما تنص عليه امل

وترفع .... .يعرض أمر العامل الذى يقدم عنه تقريران سنويان" املدنيني بالدولة من أنه 

اللجنة تقريرها للسلطة املختصة العتماده فإذا مل تعتمده أعادته اللجنة مع حتديد الوظيفة 

  ... " .الىت ينتقل إليها العامل

ً                                               وما إذا كان هو املختص بإصدار القرار أم مفوضا ،فيمن يوقع القرار أن حيدد صفتهويتعني 

 وذلك حىت يكون ، أم أنه حل حمل املختص بسبب غيابه،ىف إصداره مع ذكر سند تفويضه

                                                 
  :           حممــود حلمــى   /  د  : ً     ً وأيــضا               مرجــع ســابق ،    ٤٨٩                                 النظريــة العامــة للقــرارات اإلداريــة ص  :                ســليمان الطمــاوى   /  د  ) ١

ـــوراه مقدمــــة إىل كليـــة احلقــــوق جامعـــة ــن حيـــث الزمــــان ، رســـالة دكت   م     ١٩٦٢          القــــاهرة                                                                            ســـريان القـــرار اإلدارى مــ

   .           مرجع سابق  ٧٨ ص                                 ارى ، دراسة مقارنة اجلزء الرابع ،           القضاء اإلد  :               امساعيل البدوى   /  د  : ً     ً وأيضا     ،   ٩٣ ص

   .           مرجع سابق   ١٩٩                                  اإلجراءات واألشكال ىف القرار اإلدارى ص  :                     الديداموىن مصطفى أمحد   /  د  ) ٢



      
 

 ٦٨٨ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة حتليلية مقارنة بأحكام جملس الدولة املرصى عيب الشكل ىف القرار اإلدارى 

 حىت يقرر ما إذا كان ،صاحب الشأن على علم مبدى توافر عنصر االختصاص من عدمه

ً                 ئيا بدعوى اإللغاءسيقبل القرار أم سيطعن عليه قضا
)١(.  

  

  

  

  

  

  الفرع الثالث 

  تسبيب القرار

  

تسبيب القرار اإلدارى هو إفصاح جهة اإلدارة عن األسباب القانونية والواقعية الىت تربر 

   .)٢(القرار اإلدارى

ة ىف أن تذكر اإلدار" فالتسبيب هو التعبري الشكلى عن أسباب القرار كما عرف بأنه 

 الدوافع     إلحاطة املخاطبني بالقرار بتلك،ت �ا إىل إصدارهلىت حدصلب قرارها الدوافع ا

")٣(.   

العمل الذى مبقتضاه تلتزم اجلهة اإلدارية املختصة بإصدار القرار اإلدارى " كما عرف بأنه 

   .)٤("بأن تصيغ األسباب الىت أصدرت القرار على أساسها 

                                                 
     .           مرجع سابق   ١٢٨           ار املعدوم ص                          القرار اإلدارى الباطل والقر  :                       عليوة مصطفى فتح الباب   /        مستشار   ) ١

   .         القاهرة .                    م دار النهضة العربية    ١٩٩٦       طبعة  ٦                        تسبيب القرارات اإلدارية ص  :                حممد عبد اللطيف   /  د  ) ٢

   .         مرجع سابق  ،     ٩٦ ص  ،                                           القرارات اإلدارية ىف الفقه وقضاء جملس الدولة   :         خليفة                     عبد العزيز عبد املنعم  /  د  ) ٣

  م     ١٩٩٦     طبعـة   ،     ٩٧ ص  ،                                        انون اإلدارى ىف التصرفات اإلداريـة الفرديـة             السكوت ىف الق  :              حممد مجال جربيل   /  د  ) ٤

   .         القاهرة .                  دار النهضة العربية



      
 

 ٦٨٩ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة حتليلية مقارنة بأحكام جملس الدولة املرصى عيب الشكل ىف القرار اإلدارى 

 ألن جهة ؛أنه مدعاة إىل التأىن والروية ب القرارات اإلدارية له فوائده عديدة منها يوتسب

 ،إصدار القراررى إال إذا وجد السبب الذى يربر اإلدارة لن تقدم على إصدار القرار اإلدا

  .أل�ا مطالبة باإلفصاح عنه ىف قرارها

وىف هذا ما مينع عنها اخلطأ والبعد عن شبهة الوقوع ىف دائرة عدم املشروعية الىت يتعني أن 

  .ذا يؤدى إىل تدعيم فاعلية النشاط اإلدارى وه،تلتزمها

كما أن ىف اشرتاط التسبيب ما يسمح لصاحب الشأن مبعرفة السبب الذى قام عليه القرار 

ً                                               أو قبوله إذا كان صحيحا مما جيعل التسبيب وسيلة ، إذا مل يقتنع بصحته عليهوالطعن

 الدعاوى أمام حماكم  األمر الذى خيفف من تكدس،ناجحة للحد من الطعون غري ا�دية

 ومن ناحية أخرى تسهيل ، مما يؤدى من ناحية إىل حتقيق سرعة العدالة،القضاء اإلدارى

  .)١(مهمة القاضى ىف قيامه مبراقبة مشروعية القرار اإلدارى

 خالف ذلك علىواألصل أن اإلدارة ليست ملزمة بتسبيب قرارا�ا إال إذا نص القانون 

 ،ً                                                      سببا لقرارها دون أن تكون ملزمة بالتسبيب كإجراء شكلى فإذا ذكرت اإلدارة،صراحة

  .)٢(فإن السبب الذى ذكرته خيضع لرقابة القضاء

 إذ قد ينص القانون على وجوب التسبيب ،لكن القاعدة السابقة ليست قاعدة مطلقة

 كما يستطيع القاضى اإلدارى أن يلزم جهة اإلدارة باإلفصاح عن ،بالنسبة لقرارات معينة

                                                 
       ، مرجـع     ٤٤ ص  ،                                           نفاذ القـرارات اإلداريـة وسـريا�ا ىف حـق األفـراد   :                    حممد السيد عبد ا�يد   /  د  :            راجع ىف ذلك   ) ١

       مرجــع    ١٣٣                      لباطــل والقـرار املعــدوم ص               القــرار اإلدارى ا  :                         عليـوة مــصطفى فــتح البـاب  /ً                    ًسـابق ، وأيــضا مستــشار 

     .    سابق

                أشـرف عبـد الفتـاح   /          يراجـع د .                                                                      وملزيد من التفصيل حول دور التسبيب ىف الرقابة على السبب والغاية مـن القـرار

        رســـالة    ٣٦٧    :    ٣٥٤  ص   ،                                                          موقــف قاضـــى اإللغــاء مـــن ســلطة اإلدارة ىف تـــسبيب القــرارات اإلداريـــة   :         أبــو ا�ـــد 

     . م    ٢٠٠٥  /    هـ     ١٤٢٦                قوق جامعة عني مشس                         دكتوراه مقدمة إىل كلية احل

  /                مرجــع ســابق ، د   ١٣١                                                      القــرارات اإلداريــة وتطبيقا�ــا ىف اململكــة العربيــة الــسعودية ص  :               فــؤاد حممــد موســى   /  د  ) ٢

   .           مرجع سابق   ٢٤٥             قضاء اإللغاء ص  :                عبد الفتاح حسن 



      
 

 ٦٩٠ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة حتليلية مقارنة بأحكام جملس الدولة املرصى عيب الشكل ىف القرار اإلدارى 

 ويرتتب على تقاعس جهة اإلدارة عن اإلفصاح عن أسباب قرارها ىف هذه ، قرارهاسبب

   )١(احلالة اعتبار القرار غري قائم على سبب يربره

األصل أن جهة اإلدارة غري .. ."وقد قضت احملكمة اإلدارية العليا ىف أحد أحكامها أن 

بت قرارها خضع هذا التسبيب  فإذا سب،ملزمة بتسبيب قرارها إال إذا ألزمها القانون بذلك

لرقابة القضاء اإلدارى للتأكد مما إذا كانت النتيجة الىت خلصت إليها جهة اإلدارة 

ً                                                       مستخلصة استخالصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا ً ً  فإذا كانت منتزعة من غري ،ً

من أركانه ً                                                          أو كانت مستخلصة من أصول ال تنتجها كان القرار فاقدا لركن ،أصول موجودة

   )٢(........ ".ً                                 وهو ركن السبب ووقع خمالفا للقانون

نص القانون على وجوب التسبيب ىف بعض القرارات ففى هذه احلالة ويالحظ أنه إذا 

ً                                                يكون التسبيب كإجراء شكلى عنصرا أساسيا ىف القرار  وتكون سلطة اإلدارة هنا مقيدة ،ً

ً                              ىن عليها يكون معيبا بعيب الشكلألسباب الىت بر لحبيث إذا صدر القرار دون ذك
)٣( 

ويفرتض ىف كل قرار ال يشتمل على ذكر األسباب الىت استند إليها أنه قائم على سبب 

وعلى من يدعى  صحيح يربره وأنه غري خمالف للقانون ويهدف إىل حتقيق املصلحة العامة

  .)٤(غري ذلك عبء اإلثبات

 ، ضرورة استناده إىل سبب يربر إصدارهومثة فارق جوهرى بني وجوب تسبيب القرار وبني

ً                                                                                     فوجوب تسبيب القرار يعد شرطا شكليا إذا كان هذا التسبيب واجبا بنص القانون أو بإلزام  ً ً

  .ً                                           ويكون معاصرا لصدور القرار حيث يرد ىف صلبه،القضاء

أما ضرورة استناد القرار إىل سبب يربره فهو متعلق بشرط السبب كشرط من شروط صحة 

 ومن مث فإن القرار ، إىل إصدارهأدتاإلدارى بأن تكون هناك حالة واقعية أو قانونية القرار 

                                                 
     أشــرف   /                   سـباب قرارهـا راجـع د                       زام اإلدارة باإلفـصاح عـن أ لـ                                          ملزيـد مـن التفـصيل حـول سـلطة القاضـى اإلدارى ىف إ  ) ١

     ٤٢٧    :    ٤١٤                                                          موقـف قاضـى اإللغـاء مـن سـلطة اإلدارة ىف تـسبيب القـرارات اإلداريـة ص  :                    عبـد الفتـاح أبـو ا�ـد 

   . م    ٢٠٠٥  /    هـ     ١٤٢٦              جامعة عني مشس  .                                 رسالة دكتوراه مقدمة إىل كلية احلقوق

            م قاعــدة رقــم     ٢٠٠٨ / ٤ /  ١٦   سة            عليــا ، جلــ .   ق  ٤٩   ة     لــسن    ٩٤٦٦                                     حكــم احملكمــة اإلداريــة العليــا ىف الطعــن رقــم   ) ٢

   .                                                القانونية ألحكام احملكمة اإلدارية العليا مرجع سابق         البوابة    ١٠٦٩   ص   ١٤١

   .         مرجع سابق   ١٤٠                                      قضاء املالءمة والسلطة التقديرية لإلدارة ص  :                سامى مجال الدين   /  د  ) ٣

   .           مرجع سابق   ١٧٢             دعوى اإللغاء ص  :                 طارق فتح اهللا خضر   /  د  ) ٤



      
 

 ٦٩١ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة حتليلية مقارنة بأحكام جملس الدولة املرصى عيب الشكل ىف القرار اإلدارى 

ً                                                                               سابق إلصداره ويتعني أن يكون قائما وصحيحا دائما سواء كان تسبيب القرار الزما أم  ً ً ً

  .)١(ال

جتب التفرقة بني وجوب تسبيب " وقد قضت احملكمة اإلدارية العليا ىف أحد أحكامها أنه 

ً                                                                      إلدارى كإجراء شكلى قد يتطلبه القانون وبني وجوب قيامه على سبب يربره صدقا القرار ا

 فلئن كانت اإلدارة غري ملزمة بتسبيب قرارها إال إذا أوجب ،انعقادهً                    وحقا كركن من أركان 

 أما ،ً                          وإال كان معيبا بعيب شكلى،القانون ذلك عليها وعندئذ يتعني عليها تسبيب قرارها

 بل وحيمل ،ون تسبيب القرار فال يلزمها ذلك كإجراء شكلى لصحتهإذا مل يوجب القان

 وذلك كله حىت يثبت ،ً                                                        القرار على الصحة كما يفرتض فيه ابتداء قيامه على سبب صحيح

ً                                                   إال أن القرار اإلدارى سواء كان الزما تسبيبه كإجراء ، لئن كان ذلك كذلك–العكس 

 أى ىف ،ً  اً                          قوم على سبب يربره صدقا وحقً                                       شكلى أم مل يكن هذا التسبيب الزما جيب أن ي

ً                                باعتبار القرار تصرفا قانونيا، وذلك كركن من أركان انعقاده،الواقع وىف القانون  وال يقوم ،ً

 والسبب ىف القرار اإلدارى هو حالة واقعية أو قانونية حتمل ،أى تصرف قانوىن بغري سببه

القرار ابتغاء وجه الصاحل العام الذى اإلدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوىن هو حمل 

   )٢(.. ".هو غاية القرار

 من قانون ٢٤نص املادة : ومن أمثلة النصوص الىت توجب على اإلدارة تسبيب قرارا�ا 

 وكذلك نص م ً،                                                             جملس الدولة الذى اشرتط أن يكون القرار الصادر برفض التظلم مسببا

  .ةحملاكم التأديبية مسبب من ذات القانون على أن تصدر األحكام من ا٤٣

 بشأن نظام احلكم احمللى حيث ١٩٧٩ لسنة ٤٣ من القانون رقم ٤٥كما نصت املادة 

  .أوجبت تسبيب قرار حل ا�لس الشعىب للمحافظة أو غريها من وحدات احلكم احمللى

                                                 
             دار النهــضة     ٢٠٠٠    /    ٩٩٩       طبعــة   ٧١                          القــرارات اإلداريـة الــضمنية ص  :        د موســى        فــؤاد حممـ  /  د  :            راجـع ىف ذلــك   ) ١

                                          القــرارات اإلداريــة ىف الفقــه وقــضاء جملــس الدولــة   :                            عبــد العزيــز عبــد املــنعم خليفــة   /  د  : ً              ً  القــاهرة وأيــضا  .       العربيــة

   .           مرجع سابق  ٩٧ ص

ـــم   ) ٢ ـــم      الطعـــــن    ىف               اإلداريـــــة العليـــــا    كمـــــة   احمل    حكــ ـــم        ، قاعـــــدة  م     ١٩٥٨ / ٧ /  ١٢       ق جلـــــسة  ٤       لـــــسنة   ٥٨      رقــ      ١٧٦      رقــ

   .                                             لبوابة القانونية ألحكام جملس الدولة ، مرجع سابق ا    ،     ١٧٢٩ ص



      
 

 ٦٩٢ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة حتليلية مقارنة بأحكام جملس الدولة املرصى عيب الشكل ىف القرار اإلدارى 

 ٤٧ من قانون نظام العاملني املدنيني بالدولة الصادر بالقانون رقم ٧٩ً                 ونصت أيضا املادة 

  " ً                                             جيب أن يكون القرار الصادر بتوقيع اجلزاء مسببا "  على أنه ١٩٧٨لسنة 

ً                                                                            فضال عن ذلك فإن القضاء اإلدارى قد يلزم جهة اإلدارة بتسبيب قرارا�ا ىف بعض احلاالت 

 وخباصة ىف جمال التأديب سواء ىف ذلك ،الىت ال يكون فيها نص تشريعى يوجب التسبيب

ً                                                    وذلك حتقيقا للعدل املنشود الذى حتتمه األصول العامة ىف التأديب اإلدارى أو القضائى

على القضاء اإلدارى الذى ً                       لقانون وهذا ليس غريبا لاحملاكمات وتفرضه املبادئ العامة 

  .)١(يعرف عنه بأنه قضاء منشء وخالق للقاعدة القانونية

لها صدر سلطة القاضى أن يطلب من جهة اإلدارة اإلفصاح عن األسباب الىت من أجومن 

وال ميكن  ، وذلك ىف حالة ما إذا كان املشرع ال يفرض تسبيب القرار كشرط شكلى،القرار

 ألن هذه احلجة تقوم ىف ،االحتجاج بأن األصل أن جهة اإلدارة غري ملزمة بتسبيب قرارا�ا

مواجهة صاحب الشأن دون القاضى الذى له أن يلزم جهة اإلدارة باإلفصاح عن أسباب 

  .)٢( ميكنه رقابة هذه األسباب حىت،قرارها

ً                                                                         وال يتعني أن يصدر التسبيب ىف شكل معني إال أنه جيب أن يكون واضحا جليا حىت يقدر  ً

 ومن مث حيدد على أساس ذلك ما ،من عدمهألسباب مدى اقتناعه �ذه اصاحب الشأن 

  . أم سيلجأ إىل القضاء إللغاء القرار،إذا كان سيقبل القرار

ً                                                           التسبيب كافيا ومنتجا ىف فهم الواقع وال يكون إال بالقدر الذى كما جيب أن يكون  ً

ً                    اعترب هذا قصورا ىف ، فإذا انبىن القرار على أسباب مبهمة أو موجزة،تتحمله طبيعة القرار

  .)٣(التسبيب يؤدى إىل بطالن القرار

                                                 
  /  د  : ً                  ً  مرجــــع ســــابق ، وأيــــضا   ٨١                                              القــــضاء اإلدارى ، دراســــة مقارنــــة ، اجلــــزء الرابــــع ، ص  :               إمساعيــــل البــــدوى   /  د  ) ١

   .           مرجع سابق   ١٧٥                                  اإلجراءات واألشكال ىف القرار اإلدارى ص  :                     الديداموىن مصطفى أمحد 

   .           مرجع سابق   ١٣٤                                     القرار اإلدارى الباطل والقرار املعدوم ص  :                          ار عليوة مصطفى فتح الباب     مستش  ) ٢

  :               امساعيـــل البـــدوى   / ً                    ً مرجـــع ســـابق ، وأيـــضا د   ٢٧٣ ص  ،             قـــضاء اإللغـــاء   :            طعيمـــه اجلـــرف   /  د  :            راجـــع ىف ذلـــك   ) ٣

             وه مـصطفى فـتح      عليـ /       مستـشار   : ً     ً وأيـضا   ،             مرجـع سـابق   ٨٢                                            القضاء اإلدارى ، دراسـة مقارنـة ، اجلـزء الرابـع ص

     .           مرجع سابق   ١٤١    ،    ١٤٠                                     القرار اإلدارى الباطل والقرار املعدوم ص  :       الباب 
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ا�لس جيب أن تكون قرارات .. ."وقد قضت احملكمة اإلدارية العليا ىف أحد أحكامها أنه 

 التسبيب ال يكون إال بالقدر الكاىف الذى حتتمله طبيعة القرار –األعلى للشرطة مسببة 

وعلى هذا األساس فالتسبيب الذى يلزم لقرار " واستطرت احملكمة قائلة  . " .وتتسع له

قرار بعدم ل غري التسبيب الذى يلزم ل،ختطى الضابط ىف الرتقية حينما تكون باألقدمية

 فإن القرار واحلالة هذه ال حيتمل التسبيب إال إىل ، الرتقية للمناصب العليااالختيار ىف

   )١("اإلشارة إىل أنه مل يقع عليه االختيار لشغل تلك املناصب 

 وأوجب املشرع على جهة ١٩٧٩ يوليو ١١ ىف ٥٨٧وقد صدر ىف فرنسا القانون رقم 

حلاق  الفردية الىت يكون من شأ�ا إريةاإلدارة ىف هذا القانون وجوب تسبيب القرارات اإلدا

  .)٢(ضرر باألفراد

ً                                                                    واألمل ىف أن يسري املشرع املصرى على �ج املشرع الفرنسى ىف ذلك تفعيال لضمانة 

 خاصة إذا أخذ ىف االعتبار تعسف اإلدارة ،جوهرية لألفراد تؤدى إىل حتسني العمل اإلدارى

 وال شك أن ،صحة حىت يثبت العكسىف استعمال سلطتها حتت قرينة أ�ا مبنية على ال

 ،توسيع قاعدة اشرتاط التسبيب ىف كثري من قرارات اإلدارة خاصة القرارات الضارة باألفراد

   .يؤدى إىل احلد من هذا التعسف

  

  

  

                                                                                                                   
                           التــسبيب كــشرط شــكلى ىف القــرار   :                عبــد الفتــاح حــسن   /                                          وىف تفــصيل شــرط التــسبيب راجــع األســتاذ الــدكتور 

       لــسنة    ٦٠٢ ١               م ىف القــضية رقــم     ١٩٦٣ / ٣ /  ٣٠                                                     اإلدارى ، تعليــق علــى حكــم احملكمــة اإلداريــة العليــا الــصادر ىف 

     .           وما بعدها   ١٦٩    ص     ١٩٦٦                                 جملة العلوم اإلدارية ، عدد أغسطس –  ق  ٦

    ٩٦            قاعــدة رقــم     ١٩٩٥ / ١ /  ١٧            عليــا جلــسة  .   ق  ٣٦       لــسنة    ٧٩٨                     ة العليــا ىف الطعــن رقــم  يــ               حكــم احملكمــة اإلدار  ) ١

   .                                                          البوابة القانونية ألحكام احملكمة اإلدارية العليا ، مرجع سابق   ٩٣٦    ،    ٩٣٥ ص

              مرجــع ســابق ،    ١٤١                                      قــضاء املالءمــة والــسلطة التقديريــة لــإلدارة ص  :                ســامى مجــال الــدين   /   د   :            راجــع ىف ذلــك   ) ٢

      : ً                   ً  ، مرجــع ســابق ، أيــضا   ٨٣                                            القــضاء اإلدارى ، دراســة مقارنــة اجلــزء الرابــع ، ص  :               امساعيــل البــدوى   / ً        ًوأيــضا د 

   .       ر العــرىب         در الفكــ    ١٩٩٠         ، طبعــة    ٢٤٦    ،    ٢٤٥                          الوســيط ىف القــضاء اإلدارى ، ص  :                 حممــود عــاطف البنــا   /   د 

     .       القاهرة



      
 

 ٦٩٤ 
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  المطلب الرابع

  الشكليات المتعلقة باللجان

توقف من الناحية الشكلية  فإن سالمته ت،ً                                          إذا كان القرار اإلدارى صادرا عن جلنة أو جملس

ءات املتبعة إلصدار القرار ا واالجر،على التزام اللجنة أو ا�لس بالقواعد املتعلقة بالتشكيل

 وقواعد سري العمل ،لتزام جبدول األعمالال وا،من حيث توجيه الدعوة إىل مجيع األعضاء

  .. والقواعد املتعلقة باملداوالت والتصويت،باللجنة ومكان االنعقاد

  فبالنسبة لقواعد التشكيل 

 ،جيب تشكيل اللجنة من األشخاص شاغلى الوظائف الذين حددهم القانون أو االئحة

   . إذا أجاز القانون ذلكالوال جيوز أن حيل عضو حمل عضو آخر إ

ً                                                                            كما جيب االلتزام بقواعد التشكيل فكل إخالل بذلك ميثل عيبا شكليا تبطل به اللجنة  ً

   .صادرة عنهاومن مث القرارات ال

حدد املشرع تشكيل اللجنة الدائمة .. ."وقد قضت احملكمة اإلدارة العليا ىف ذلك بأنه 

ً                                                             إذا كان املعروض حالته على اللجنة شاغال وظيفة مدير عام جيب أال –للوظائف القيادية 

ً                                       إذا كان شاغال للدرجة العالية يتعني أال –تقل درجة أعضاء اللجنة عن درجة مدير عام 



      
 

 ٦٩٥ 
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 جيب أن يكون عضو اللجنة أقدم من –تقل درجات أعضاء اللجنة عن الدرجة العالية 

أنه ال جيوز لألحداث أن يقوم نتائج :  أساس ذلك –املرشح ىف حالة تساويهما ىف الدرجة 

ال وجه للخروج على هذه الضوابط ىف تشكيل اللجان بدعوى تعذر توافر .. .أعمال األقدم

 ىف هذه احلالة –حة للتشكيل من بني العاملني بذات الوحدة العدد الذى حددته الالئ

تشكل اللجان من أعضاء من خارج الوحدة تتناسب درجا�م الوظيفية مع درجات 

 خمالفة ضوابط التشكيل يبطل التشكيل ويبطل القرارات –الوظائف املطلوب شغلها 

   .)١ (...".الصادرة من اللجنة وما يرتتب عليها من قرارات

يت ومن ذلك االلتزام بسرية اجللسة والت والتصوجيب مراعاة القواعد املتعلقة باملداكما 

  ً.                                                         واشرتاط االمجاع ىف حالة املوافقة على القرار بالتمرير استثناءا

ومن حيث أن األصل أنه .. ." ىف أحد أحكامها أنه  العلياوىف ذلك قضت احملكمة اإلدارية

ً                                               جملس مشكال تشكيال خاصا أال يصدر هذا القرار إال وأإذا اشرتط لصدور القرار من هيئة  ً ً

دعى إليه ىف وقت مناسب وأن يتكامل فيه  أى بعد اجتماع ي،شة وحبث ومتحيصبعد مناق

  ومن مث، حىت يكون القرار الصادر فيه وليد املناقشة والبحث،النصاب القانوىن لالجتماع

 إذ قد تكون حجة ،جتماع قانوىنفإن جمرد اعرتاض أحد أعضائه موجب لعرض األمر ىف ا

ً                       وترتيبا على ذلك فإن ،املعارض من القوة حبيث يعتنقها كل أو بعض ذوى الرأى املضاد

   .)٢("باملوافقة     ً                                                                  القرار الصادر بالتمرير اليتم قانونا إال بتوقيع مجيع أعضاء ا�لس عليه 

 فقد أثري ،صدور قرار بالتمريرً                                              كانت اللجنة ستصدر قرارا باألغلبية ىف غري حالة وإذاهذا 

   .تساؤل عن العدد الذى يتعني أن تشكل منه اللجنة

ً                                                                          والرأى الراجح ىف ذلك ضرورة تشكيلها من عدد فردى اليقل غالبا عن ثالثة أعضاء ىف 

 وتشكيل جمالس تأديب العاملني مبحاكم االستئناف ،كثري من األمور خاصة قرارات اإلزالة

اشرتاط القانون أخذ رأى ثالثة " اإلدارية العليا ىف أحد أحكامها أن وىف ذلك تقرر احملكمة 

                                                 
            قاعـــدة رقـــم     ١٩٩٥ / ٨ / ٥              عليـــا ، جلـــسة  .   ق  ٤٠       لـــسنة     ٢١٧٦                                     حكـــم احملكمـــة اإلداريـــة العليـــا ىف الطعـــن رقـــم   ) ١

   .                                                                  ، البوابة القانونية ملبادئ أحكام احملكمة اإلدارية العليا ، مرجع سابق    ٢١٦٠    ،     ٢١٥٩   ص   ٢٢٤

    ٨٧            قاعـدة رقـم     ١٩٨٢ / ٥ /  ٢٢              عليـا ، جلـسة  .   ق  ٢٣       لـسنة    ٩٢٣                                     حكم احملكمة اإلدارية العليا ىف الطعن رقـم   ) ٢

   .                                                          البوابة القانونية ألحكام احملكمة اإلدارية العليا ، مرجع سابق   ٦٢٢ ص
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من املهندسني املعماريني واملدنيني من غري العاملني باجلهة اإلدارية املختصة بشئون التنظيم 

زالة إمنا ميثل ضمانة أراد �ا املشرع أن يركن احملافظ إىل ل إصدار احملافظ املختص قرار اإلقب

 إذا صدر القرار دون أخذ رأى هذه اللجنة –ة متخصصة قبل إصدار قراره رأى جهة حمايد

ً                                          أو طلب الرأى من جلنة غري مشكلة تشكيال صحيحا ً                              فإنه يكون باطال النطوائه على ،ً

إذا كان املشرع قد قدر ىف بادئ األمر أمهية أخذ رأى .. .خمالفة قانونية تعيبه بعيب جوهرى

ى ً                              فإنه يكون إجراء جوهريا وال ينفزالة واستوجب هذا األمر جلنة ثالثية قبل إصدار قرار اإل

عنه هذه الصفة أن يعدل املشرع بعد ذلك عن وجوب أخذ رأى هذه اللجنة قبل إصدار 

 فمشروعية القرار اإلدارى واحلكم على االجراءات الىت يلزم اختاذها قبل إصداره ،أمر اإلزالة

  .)١ (..".القرار    ً               نادا إليه هذا إمنا يتحدد ىف ضوء القانون الذى صدر است

املشرع قد ناط " بأن بالنسبة إىل تشكيل جمالس تأديب العاملني باحملاكم ً              كما قضت أيضا 

 ١٦٧مبجلس تأديب العاملني مبحاكم االستئناف بتشكيله اخلاص املنصوص عليه ىف املادة 

العاملني ملا قد يصدر  والية تأديب هؤالء ١٩٧٢ لسنة ٤٦من قانون السلطة القضائية رقم 

مبا تضمنه من م ومن مث فإن االختصاص بالتأديب منهم من إخالل بواجبات وظائفه

أن جملس التأديب مصدر القرار : أثر ذلك ... .تشكيل خاص يعد من النظام العام

ً                                                                         املطعون فيه مشكل من مستشار رئيسا وعضوية رئيس نيابة فقط حال وجوب صدوره من 

ً                       وظائفهم حتديدا دقيقا١٦٧املادة ثالثة أعضاء حددت   األمر الذى من شأنه أن يؤدى ،ً

إىل بطالن إجراءات جملس التأديب وما صدر عنه من قرار تأديىب لصدوره من هيئة غري 

  .)٢(... ".مكتملة النصاب القانوىن ومشكلة باملخالفة لنص املادة املذكورة

                                                 
            قاعــدة رقــم     ٢٠٠٧ / ٤ /  ٢١              عليــا ، جلــسة  .   ق  ٥٠       لــسنة     ٤٣٠٩                                     حكــم احملكمــة اإلداريــة العليــا ىف الطعــن رقــم   ) ١

     .                     ية العليا ، مرجع سابق                                             ، البوابة القانونية ملبادئ أحكام احملكمة اإلدار   ٢٤٥    ،    ٢٤٤   ص  ١٥

              ، قاعدة رقم     ٢٠٠٦ /  ١٢ /  ١٦              عليا ، جلسة  .   ق  ٥٠       لسنة     ١٨٨٢                                     حكم احملكمة اإلدارية العليا ىف الطعن رقم   ) ٢

   .                                                                  ، البوابة القانونية ملبادئ أحكام احملكمة اإلدارية العليا ، مرجع سابق   ١٨٥    ،    ١٨٤   ص  ٢٨



      
 

 ٦٩٧ 
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 فإن ،وة مجيع األعضاء للحضورً                                           وال يكون انعقاد ا�لس أو اللجنة صحيحا إال بدع

 النصاب فقط كان االنعقاد بهاقتصرت الدعوة على عدد معني من األعضاء مبا يكتمل 

ً     باطال
)١(.   

وجيب توافر النصاب القانوىن النعقاد االجتماع كما حدده القانون وهو أكثر من النصف 

ع األعضاء  كان من الضرورى أن حيضر مجي، فإذا سكت القانون عن بيان ذلك،عادة

 فإن غاب حل حمله من ،لصحة االنعقاد ويتوىل رئاسة ا�لس الشخص الذى حدده القانون

   .ً                                           وال جيوز أن حيل حمله شخصا آخر مل حيدده القانون، القانونعينه

 ويرجع ىف ذلك إىل أحكام ،وجيب أن ينعقد ا�لس أو اللجنة ىف املكان املخصص لالنعقاد

   .تنظم ذلكالقوانني واللوائح الىت 

 ، وإذا أريد النظر ىف موضوع خارج جدول األعمال،كما جيب االلتزام جبدول األعمال

 وترسل الدعوى إىل مجيع األعضاء ،فيحدد موعد الجتماع جديد يعقد فيما بعد لنظره

 حىت حياط األعضاء باملوضوع ، واالقرتاح الذى ستتم مناقشته فيه،مبوعد االجتماع اجلديد

   .لى االجتماعالذى سيعرض ع

ء فلهم  فإن حضر مجيع األعضا،وهذه القواعد تطبق ىف حالة عدم حضور مجيع األعضاء

وجيب حترير  ،وضوعات غري واردة جبدول األعمالن هلم من مكامل احلرية ىف نظر ما يع

   .)٢( يثبت فيه اآلراء ويوقع عليه كل األعضاء،حمضر باملناقشات

 ،لس واللجان يتم حتديدمها بواسطة القانون واللوائحا�وخالصة القول أن نظام سري عمل ا

لس واللجان فإن القضاء يطبق اوىف حالة عدم النص على قواعد معينة حتكم سري عمل ا�

   .)٣(املبادئ العامة للقانون

                                                 
   .             ، مرجع سابق   ٢٥٣       رية ، ص                            النظرية العامة للقرارات اإلدا  :                سليمان الطماوى   /   د   ) ١

         ، مرجـع    ٢٦٣    :    ٢٥٢                                   النظريـة العامـة للقـرارات اإلداريـة ، ص  :                سليمان الطمـاوى   /   د   :                  راجع ىف تفصيل ذلك   ) ٢

   .    سابق

                                                                 بأ�ــا مبــادئ غــري مــشرعة يــستنبطها القــضاء مــن املقومــات األساســية للمجتمـــع        للقــانون                   تعــرف املبــادئ العامــة   ) ٣

                                                                         لة ، ويقررها ىف أحكامه باعتبارها قواعد قانونية ملزمة حبيث تندرج هذه املبادئ                              وقواعد التنظيم القانوىن ىف الدو

                                                                                              بــني عناصــر املــشروعية ، ويتحــتم علــى الــسلطات العامــة االلتــزام �ــا ، وتعتــرب األعمــال الــصادرة عنهــا باملخالفــة 

     .                                             ألحد هذه املبادئ باطلة خلروجها على مبدأ املشروعية
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  المبحث الرابع

  جزاء مخالفة قواعد الشكل

  

ن مراعاة الشكل أو االجراء الذى إذا كان األصل هو بطالن القرار اإلدارى الذى يصدر دو

 وهو ما يعىن عدم متتع ، وذلك دون حاجة إىل نص صريح يقرر هذا اجلزاء،تطلبه القانون

   .اعهبت ىف اتباع الشكل أو عدم ا)١(جهة اإلدارة بأية سلطة تقديرية

على أنه إذا وجد نص يقرر البطالن عند اغفال استقرا  الفقه والقضاء اإلدارى إال أن

  . فيتعني اتباع النص واحلكم ببطالن القرار،ل أو االجراء احملددالشك

                                                                                                                   
     .             ، مرجع سابق   ٢٥٧                                        قضاء املالءمة والسلطة التقديرية لإلدارة ، ص  :                سامى مجال الدين   /   د   :      انظر 

ً                                                                                             ًتكون سلطة اإلدارة تقديرية عندما يرتك هلا املـشرع قـدرا مـن حريـة االختيـار ىف ممارسـة اختـصاصها ، بـأن تتخـذ   ) ١

           الصـداره ،                                                                                   االجـراء أو التـصرف أو ال تتخـذه ، أو أن يـرتك هلـا حريـة اختيـار الوقـت املناسـب أو الـسبب املالئـم

                                                                                               أو ىف حتديد حمله واختيار شكله ، وأما إذا قيد حريتها ىف أمر من األمـور الـسابقة فـال تـستطيع أن تتـصرف فيـه 

     .                                               إال على حنو معني ، فإن سلطة اإلدارة تكون سلطة مقيدة

         إلداريــة ،               جملــة العلــوم ا .                                             الــسلطة التقديريــة لــإلدارة ودعــاوى االحنــراف بالــسلطة  :             أمحــد حــافظ جنــم   /   د   :      انظــر 

ــر أيـــضا     ١٩٨٤        ديـــسمرب   ٢٤        الـــسنة   ٤٨      لثـــاىن ص       العـــدد ا ـــد الوهـــاب   /   د   : ً             ً  ، وانظـ        القـــضاء   :                     حممـــد رفعـــت عب

    .                                 ، دار اجلامعة اجلديدة باإلسكندرية    ٢٠٠٧     ، ط   ١٩٣          اإلدارى ، ص
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أما إذا مل يوجد نص يقرر البطالن فقد أقام القضاء تفرقة بني الشكليات واإلجراءات 

االجراءات الثانوية الىت ال و وبني الشكليات ،اجلوهرية ورتب البطالن على عدم مراعا�ا

   .يرتتب على عدم مراعا�ا بطالن التصرف

إال أن السؤال الذى يطرح نفسه ىف هذا املقام يتمثل ىف حتديد معيار التفرقة بني الشكليات 

   .واالجراءات اجلوهرية والشكليات واالجراءات الثانوية

 ،سامة عيب الشكل أو االجراءاألخذ مبعيار موضوعى يتعلق مبدى جفذهب البعض إىل 

 على حنو مغاير لو روعيت  القرارصدر وكان من املمكن أن يً،                     فإذا كان العيب جسيما

 فإن الشكل أو اإلجراء ىف هذه احلالة ،الشكليات أو االجراءات الىت مت إغفاهلا أو خمالفتها

   .ىف هذه احلالةً                         يعد جوهريا ويبطل القرار 

أما إذا كان مضمون القرار لن يتغري إذا روعيت الشكليات أو االجراءات الىت مت إغفاهلا أو 

 املصلحة ً  اً                                                             إن الشكل أو االجراء ىف مثل هذه احلالة يعترب ثانويا سواء كان مقررخمالفتها ف

   .)١(اإلدارة أم ملصلحة األفراد وبالتاىل اليؤدى إىل بطالن القرار

" إلدارية ىف أحد أحكامها أن ا ما قضت به احملكمة ،ومن األحكام الىت تؤيد ذلك الرأى

ً                                      ليست كأصل عام هدفا ىف ذا�ا أو طقوسا ال قواعد الشكل ىف إصدار القرار اإلدارى 

حد مندوحة من اتباعها بل هى إجراءات سداها املصلحة العامة ومصلحة األفراد على 

 يفرق ىف هذه القواعد بني الشكليات اجلوهرية الىت تنال من تلك املصلحة ويقدح –السواء 

 ال يبطل القرار اإلدارى –  وغريها من الشكليات الثانوية،إغفاهلا ىف سالمة القرار وصحته

 أو كان االجراء ،لعيب شكلى إال إذا نص القانون على البطالن لدى اغفال اإلجراء

 ومن مث ،ً                                                                   جوهريا ىف ذاته يرتتب على اغفاله تفويت املصلحة الىت عىن القانون بتأمينها

خر دون ً                 تداركا من سبيل آ أما إذا كان االغفال م،بطالن القرار حبسب مقصود الشارع منه

ً                                                              مون القرار اإلدارى وسالمته موضوعيا وضمانات ذوى الشأن واعتبارات مساس مبض

                                                 
         ، مرجــع    ٢٣٣                                    االجــراءات واألشـكال ىف القـرار اإلدارى ، ص  :                    الديــدموىن مـصطفى أمحـد   /   د   :            راجـع ىف ذلـك   ) ١

    ،    ١٠٤    ،    ١٠٣                                              القــضاء اإلدارى ، دراســة مقارنــة ، اجلــزء الرابــع ، ص  :               امساعيــل البــدوى   /   د   : ً        ً  ، وأيــضا     ســابق

     .           مرجع سابق   ١٤٥                                      قضاء املالءمة والسلطة التنفيذية لإلدارة ص  :                سامى مجال الدين   /               مرجع سابق ، د 

   .   ٤٢٤ .Waline M. droit administratif go ehil, p  : ً     ً وأيضا 
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ً                                                   فإن اإلجراء الذى جرى إغفاله ال يستوى إجراء جوهريا ،املصلحة العامة الكامنة فيه

   .)١(يستبتع البطالن

ابية الضمانات الشكلية للعملية االنتخ" ً                                          وبالنسبة لإلجراءات قررت ذات احملكمة أيضا أن 

ومن حيث أن ... .إرادة الناخبني إظهار صحيح إلمكانهى من األمور اجلوهرية الالزمة 

البادى من األوراق أن هناك أخطاء قد شابت العملية االنتخابية متثلت ىف تشكيل بعض 

ً                  فضال عن عدم اشرتاك .. .١٩٩٣ لسنة ١٠٠اللجان االنتخابية باملخالفة ألحكام القانون 

 النقابة ىف فرز األصوات ىف بعض اللجان ووجود حماضر فرز إضافية أعضاء اللجنة من

 كل ذلك ،موقعة على بياض من رئيس اللجنة ومن العضوين النقابيني ىف بعض اللجان

  .)٢("ً                                                                    باملخالفة للقانون مما يضحى معه القرار املطعون فيه مشوبا بعدم املشروعية 

اإلجراءات املقررة ملصلحة األفراد وتلك واآلخر إىل التفرقة بني الشكليات وذهب البعض 

خبالف الثانية  واعترب األوىل جوهرية يرتتب على إغفاهلا البطالن ،املقررة ملصلحة اإلدارة

   .)٣(وبالتاىل فإن هذا الرأى يرفض األخذ بفكرة النظام العام ىف الشكليات اإلدارية

إلدارية العليا ىف أحد أحكامها  ما قضت به احملكمة ا،ومن األحكام الىت تؤيد هذا االجتاه

ً                                                                    األصل املسلم به قضاء وفقها هو أنه إذا كان نص القانون قد أوجب على جهة " أن 

 إال أنه ال ،اإلدارة أن تلتزم األوضاع الشكلية أو اإلجراءات الىت أوصى املشرع باتباعها

بطالن القرار يستساغ القول بأن كل خمالفة للشكل أو لإلجراءات يكون اجلزاء عليها هو 

 التمييز بني ما إذا كانت املخالفة قد أصابت الشروط اجلوهرية يتعني وإمنا ،املرتتب عليها

                                                 
              ، قاعـــدة رقـــم     ٢٠٠٨ / ٤ / ٥              عليـــا ، جلـــسة  .   ق  ٤٩       لـــسنة    ١٤٤                           اإلداريـــة العليـــا ىف الطعـــن رقـــم           حكـــم احملكمـــة   ) ١

   .                                                                البوابة القانونية ملبادئ أحكام احملكمة اإلدارية العليا ، مرجع سابق    ١٠١٧   ص   ١٢٥

    ،     ٢٠٠١ / ٧ / ٣              عليـــا ، جلـــسة  .   ق  ٤٧       لـــسنة    ٥٢٤    ،    ٤٥٠   ى     رقمـــ ني                                حكـــم احملكمـــة اإلداريـــة العليـــا ىف الطعنـــ  ) ٢

   .                                                                البوابة القانونية ملبادئ أحكام احملكمة اإلدارية العليا ، مرجع سابق   ٦٧٢   ص  ٢٧          قاعدة رقم 

٣ (  Bonnard précis élémentaire de droit administratif ٤ e édit , p. ١٠٤   .   

         ، مرجــــع  ٢  ٢٣                                        اإلجــــراءات واألشــــكال ىف القــــرار اإلدارى، هــــامش ص  :                     الديــــداموىن مــــصطفى أمحــــد   /     د  ه   ذكــــر

     .    سابق

  :                   حممد أنس قاسم جعفـر   / ً                     ً مرجع سابق ، وأيضا د    ٢٨٠             قضاء االلغاء ص  :            طعيمة اجلرف   /   د   : ً          ً وانظر أيضا 

     .         القاهرة .                      ، دار النهضة العربية    ١٩٨٧       طبعة    ٣٧٤ ص  )               القضاء اإلدارى   (                        الوسيط ىف القانون العام 
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وهى الىت متس مصاحل األفراد وبني ما إذا كانت املخالفة قد مست الشروط الالجوهرية 

مبعىن تلك الىت ال يرتتب على إهدارها مساس مبصاحلهم فرتب األصل املسلم به على 

 ألن األوضاع واإلجراءات الىت خولفت إمنا هى تتعلق ،لفة األوىل وهى بطالن القراراملخا

 بينما ال يرتب ،دارة حنوهمتربت وكأ�ا ضمانات لسالمة قصد اإل واع،مبصاحل األفراد

ألن األوضاع واإلجراءات الىت  - بطالن القرار  -األصل املسلم به على املخالفة الثانية 

ت لصاحل اجلهة اإلدارية وحدها فلها أن تتمسك �ا إن شاءت خولفت إمنا هى قد رمس

 أو تغض الطرف عنها مادامت تلك األوضاع واإلجراءات التؤثر على مصاحل ،ذلك

   .)١(األفراد

ومن مث فإن الشكل أو اإلجراء اجلوهرى هو الذى إذا مت إغفاله يكون من شأنه أن يؤثر ىف 

أن جهة اإلدارة إذا  كما ،قوقهم من تعسف اإلدارةالضمانات املقررة لألفراد واحلامية حل

   .دى إىل صدور القرار على حنو آخر غري الذى صدر بهراعته كان سيؤ

وقد انتقد البعض هذا الرأى على أساس أن الشكليات أو اإلجراءات تقرر للصاحل العام 

يعة دعوى  كما أن هذا االجتاه يتعارض مع طب،)٢(وليس لصاحل اإلدارة فقط أو األفراد

 أل�ا موجهة ، وكو�ا دعوى موضوعية أو عينية التتسم الطابع الذاتى أو الشخصىاإللغاء

  .)٣(ضد قرار إدارى دون نظر إىل اخلصوم ىف الدعوى

 مجيع األشكال واالجراءات يعد خمالفة جوهرية توجب إسقاطبينما يرى بعض الفقهاء أن 

ري صحيحة فإن ذلك يعد خمالفة ثانوية ال  أما إذا اختذت اإلجراءات بطريقة غ،البطالن

   .)٤(إىل البطالن تؤدى

                                                 
        عـدة رقـم       ، قا    ١٩٦٤ /  ١٢ /  ١٩              عليـا ، جلـسة  .   ق ٧       لـسنة     ١٠٢٧                                     حكم احملكمة اإلداريـة العليـا ىف الطعـن رقـم   ) ١

   .                                                          البوابة القانونية ألحكام احملكمة اإلدارية العليا ، مرجع سابق   ٢٤٦    ،    ٢٤٥   ص  ٢٧

   .             ، مرجع سابق   ١٧٩               دعوى اإللغاء ، ص  :                 طارق فتح اهللا خضر   /   د   ) ٢

                                                                      حجيـة احلكــم الـصادر بوقـف تنفيــذ القـرار اإلدارى ، بـني النظريــة والتطبيـق دراســة   "                        راجـع ىف ذلـك حبثنــا بعنـوان   ) ٣

                                                                         حبــث منـشور مبجلـة البحــوث الفقهيـة والقانونيـة الـىت تــصدرها كليـة الـشريعة والقــانون   "             لفقـه اإلسـالمى          مقارنـة با

   .  ٨٢   ص    ٢٠١٤                                          بدمنهور ، العدد التاسع والعشرون ا�لد األول 

       مرجــع    ١٩٥                                                     القــرارات اإلداريــة وتطبقا�ــا ىف اململكــة العربيــة الــسعودية ص  :                         فــؤاد حممــد موســى عبــد الكــرمي   /   د   ) ٤

     .    سابق
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ً                                           الشكل أو اإلجراء قد يكون متعلقا بإجراءات إسقاطوقد انتقد هذا الرأى على أساس أن 

 وال تدل داللة قاطعة على وجد عيب ،  ىف جوهر القرارإسقاطهاتؤثر رغم  ال قانونية

  .)١(جوهرى ىف الشكل أو االجراء

ل الثانوية غري اجلوهرية الىت ال األشكاشأن ام الىت أصدرها القضاء املصرى ىف ومن األحك

عدم مساع "  ما قررته احملكمة اإلدارية العليا ىف أحد أحكامها أن .عيب القرار اإلدارىت

يرتب بطالن   إليه التحقيق الىأقوال شاهد ليس من شأ�ا أن تغري وجه الرأى فيما انته

  .)٢("تند إليه هذا التحقيق قرار اجلزاء الذى اس

 املنتفع بقرار جلنة إبالغاملشرع مل يرتب البطالن على عدم " كما ذهبت ىف حكم آخر أن 

حبث خمالفات املنتفعني بإلغاء انتفاعه قبل عرضه على جملس إدارة اهليئة العامة لالصالح 

�لس لتظلم منه السبيل أمام املنتفع لالزراعى حبسبان أن املقصود من االبالغ هو فتح 

 فاألخطار ،اإلدارة قبل اعتماده وهذا متدارك بعد صدور قرار بالتصديق على قرار اللجنة

   .)٣("ً              اليعترب جوهريا 

ً                                                                                ونرجح من وجهة نظرنا الرأى األول وذلك الختياره معيارا موضوعيا قوامه النظر إىل مدى  ً

املمكن صدور القرار على حنو  فإذا كان من ،تأثري الشكل أو االجراء على مضمون القرار

 فإننا نكون أمام ،مغاير لو روعيت الشكليات أو االجراءات الىت أغفلتها جهة اإلدارة

                                                                                                                   
    : ً         ً راجع أيضا  و

La ferrière : traite la juridiction Administrative, T.٢ ,  ١١ em. ed. p. ٥٢١   . 
M. Hauriou : précis de droit Administratif , ١٢  em. ed. p. ٤٤١   .  

   .             ، مرجع سابق   ١٠٣                                            القضاء اإلدارى ، دراسة مقارنة ، اجلزء الرابع ص  :               امساعيل البدوى   /   د   ) ١

              ، قاعــدة رقــم     ١٩٦٩ / ٢ /  ٢٢              عليــا ، جلــسة  .   ق  ١٣       لــسنة    ٧٧٥                          إلداريــة العليــا ىف الطعــن رقــم            حكــم احملكمــة ا  ) ٢

   .                                                                البوابة القانونية ملبادئ أحكام احملكمة اإلدارية العليا ، مرجع سابق   ٤٢١   ص  ٥٣

              ، قاعدة رقم     ٢٠٠٦ / ٧ /  ٢٥              عليا ، جلسة  .   ق  ٤٨       لسنة      ١١٢٨٨                                     حكم احملكمة اإلدارية العليا ىف الطعن رقم   ) ٣

   .                                                                البوابة القانونية ملبادئ أحكام احملكمة اإلدارية العليا ، مرجع سابق ٤   ١٠٦   ص   ١٥٠



      
 

 ٧٠٣ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة حتليلية مقارنة بأحكام جملس الدولة املرصى عيب الشكل ىف القرار اإلدارى 

 أما إذا كان مضمون القرار لن يتغري لو روعيت تلك الشكليات ،شكل أو إجراء جوهرى

  .)١(لبطالن فإننا نكون أمام شكل ثانوى ال يرتتب على إغفاله ا،أو اإلجراءات املشار إليها

  

  

 
  

  المبحث الخامس

  تغطية العيب الذى يعترى ركن الشكل أو االجراء

 بعد ،يثور التساؤل عن مدى جواز تصحيح جهة اإلدارة لعيب الشكل ىف القرار اإلدارى

   عند إصداره ؟ أغفلتهأن 

 اإلدارى بسبب اغفال الشكل ؛ ألن رً                                              واألصل طبقا للمبدأ العام أنه ال جيوز تصحيح القرا

 فإذا أرادت تصحيحه البد هلا ً،                                                       القرار الذى أمهلت اإلدارة الشكليات املقررة له قد ولد ميتا

  .)٢(من استيقاء الشكليات واالجراءت املقررة عند إصداره ابتداء بإصدار قرار جديد

   - :أسباب من هذا المبدأ العام إلى عدة ةوترجع الحكم

ً                                         ر رجعى طبقا للمبدأ السائد وهو عدم رجعية أثبدارى  يتم تصحيح القرار اإلأن الجيوز - ١

   .القرارات اإلدارية

ً                                                                         الميكن بأى حال من األحوال أن يتم تصحيح قرار ولد باطال خاصة إذا كان البطالن - ٢

   .ً                     متعلقا بالنظام العام

                                                 
     مبـدأ   (               القـضاء اإلدارى   :               أمحـد شـرف الـدين   /                         حممـد رفعـت عبـد الوهـاب ، د   /    د    :                        انظر ىف تأييـد هـذا الـرأى   ) ١

        القــــاهرة    .                            ، طبعــــة املكتــــب العــــرىب للطباعــــة   ٥٤٤ ص    )        الوضــــعية                                     املــــشروعة اإلســــالمية دراســــة مقارنــــة باألنظمــــة 

   . م    ١٩٨٨

                نبيلـة عبـد احللـيم   / ً                     ً مرجع سابق ، وأيضا د    ٢٧٧                                   النظرية العامة للقرارات اإلدارية ، ص  :                سليمان الطماوى   /   د   ) ٢

   .             ، مرجع سابق   ٢١٣                   الدعاوى اإلدارية ، ص  :      كامل 



      
 

 ٧٠٤ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة حتليلية مقارنة بأحكام جملس الدولة املرصى عيب الشكل ىف القرار اإلدارى 

لألفراد ضد اختاذ جهة اإلدارة لقرارات دون مقررة  االجراءات الشكلية تعد ضمانة - ٣

بتصحيح هذه القرارات بإجراء الحق ألدى ذلك إىل تسرع جهة اإلدارة ىف  ولو مسح ،تروى

   .)١(إصدار قرارا�ا طاملا ميكن تصحيحها بعد ذلك

ً                                                                             ورغم وضوح املبدأ السابق إال أن هناك خالفا ىف الفقه والقضاء بشأن تغطية عيب الشكل 

الة امتام الشكل أو استح ، أو بقبول صاحب الشأن لعيب الشكل،أو االجراء بإجراء الحق

   .أو بسبب فعل صاحب الشأن نفسه ،أو االجراء بسبب القوة القاهرة

 
 
 

   -: مطالب على النحو اآلتى خمسةوعليه نقسم هذا المبحث إلى 

   .واإلجراء بإجراء الحقالشكل تغطية عيب  : المطلب األول

ا واالجراء بسبب قبول صاحب الشأن هلذتغطية عيب الشكل  : لمطلب الثانىا

   .العيب

 أو فعل ،واإلجراء بسبب القوة القاهرةتغطية عيب الشكل  : لمطلب الثالثا

  .صاحب الشأن نفسه

  .املقرر ملصلحة اإلدارةواإلجراء تغطية عيب الشكل  : المطلب الرابع

  .واإلجراءإثبات عيب الشكل  : المطلب الخامس

  

  

  

  

  

  

                                                 
       مرجــع   ٩١    ،   ٩٠ ص  ،                                            القــضاء اإلدارى ، دراســة مقارنــة ، اجلــزء الرابــع   :               امساعيــل البــدوى   /   د   :            راجــع ىف ذلــك   ) ١

   .             ، مرجع سابق   ١٨٢    ،    ١٨١             دعوى اإللغاء ص  :                 طارق فتح اهللا خضر   /   د   : ً            ً سابق ، وأيضا 



      
 

 ٧٠٥ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة حتليلية مقارنة بأحكام جملس الدولة املرصى عيب الشكل ىف القرار اإلدارى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المطلب األول

  إجراء الحقواإلجراء بتغطية عيب الشكل 

ً                                                             أنه إذا كان القرار معيبا شكال بسبب يرجع إىل اغفال جهة اإلدارة  يرى معظم الفقهاء ً

 فال جيوز لإلدارة تصحيح العيب بإجراء الحق على صدور القرار ،إلجراء نص عليه القانون

ً                          فضال عن أن التسليم بصحة ،ألن ذلك يتعارض مع مبدأ عدم رجعية القرارات اإلدارية

ءات الالحقة يهدر احلكمة من ضرورة استيفاء شكليات معينة ىف إصدار القرارات اإلجرا

ً                                                                           حيث يدفع اإلدارة إىل التسرع وعدم الرتوى ىف اختاذ قرارا�ا اعتمادا على امكانية ،اإلدارية

   .)١(تصحيحها فيما بعد بإجراء الحق

                                                 
       مرجـع    ٣٧٩ ص  )               القـضاء اإلدارى   (                        الوسـيط ىف القـانون العـام   :                   حممـد أنـس قاسـم جعفـر   /   د   :            راجع ىف ذلـك   ) ١

                      مرجـع سـابق ، والـوجيز ىف     ،    ٢٧٨                                  النظرية العامة للقرارات اإلداريـة ،   :                سليمان الطماوى   /   د   : ً            ً سابق ، وأيضا 

  :                  خالـــد خليـــل الظـــاهر   /  د  : ً     ً وأيـــضا             القـــاهرة ،  .                 دار الفكـــر العـــرىب    ١٩٨٥         ، طبعـــة    ٢٥٥                 القـــضاء اإلدارى ، ص

   .             ، مرجع سابق   ٢٢٤   ، ص  )                                       ديوان املظامل ىف اململكة العربية السعودية   (               القضاء اإلدارى 



      
 

 ٧٠٦ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة حتليلية مقارنة بأحكام جملس الدولة املرصى عيب الشكل ىف القرار اإلدارى 

 قبل اإلدارة بعد فإنه يرى جواز تصحيح عيب الشكل بإجراء الحق من أما الرأى الثانى

ً                                         إصدار قرارها تالفيا إللغائه عن طريق القضاء
)١(.   

ً                                                                    وتطبيقا لذلك قررت احملكمة اإلدارية العليا ىف حكم هلا جواز تصحيح عيب عدم 

ً                                        وهذا ينطبق أيضا على عيب الشكل طاملا مل ،االختصاص كعيب من العيوب الشكلية

ملا كان قضاء هذه احملكمة قد جرى "  فقضت ىف حكم هلا أنه ،يصدر حكم بإلغاء القرار

على أن عيب عدم االختصاص جيوز تصحيحه طاملا مل يصدر حكم بإلغاء القرار املطعون 

 وإقرار من ،ً                                                            ومىت كان ذلك وكان جملس اإلدارة قد شكل طبقا لصحيح حكم القانون،فيه

ً                                                  وقد تبىن جملس اإلدارة بعد تشكيله تشكيال صحيحا قرار،السلطة املختصة  جملس اإلدارة ً

 فإن النعى على هذا القرار األخري بصدوره من جملس إدارة ١٠/٥/١٩٨٨الصادر بتاريخ 

ً                                                                         غري خمتص ومشكل تشكيال باطال يكون على غري أساس من القانون حريا بااللتفات عنه  ً ً

")٢(  

 إذا كان عيب الشكل ،جواز تصحيح القرار اإلدارى بإجراء الحقإىل  القضاء ويذهب

  وال يرتتب عليها، ىف مضمون القرارعلى جمرد إغفال بعض البيانات الىت التؤثرً       قاصرا 

 وذلك مثل اغفال التوقيع على حمضر إحدى ،ت املقررة لألفرادامساس بضمانة من الضمان

 أو عدم االشارة ىف ديباجة القرار إىل نصوص بعض ،اجللسات الىت صدر القرار بناء عليها

   .)٣(القوانني

 احملكمة اإلدارية العليا ىف هذا اخلصوص ما قضت به ىف أحد أحكامها أن تومن تطبيقا

 إذا قامت اإلدارة بتدارك ما فا�ا من ،عيب خمالفة الشكل يقصر عن إحداث أثره.. ."

                                                 
                 ، منــشأة املعــارف     ١٩٦٨         ، طبعــة    ٤٩٥     ، ص                                      القــضاء اإلدارى ورقابتــه علــى أعمــال اإلدارة  :          حمــسن خليــل   /   د   ) ١

   .          باإلسكندرية

            قاعــدة رقــم  ٣ ٩  ١٩ /  ١٠ /  ٣٠            عليــا جلــسة  .   ق  ٣٧         لــسنة     ٤٠٠١                                     حكــم احملكمــة اإلداريــة العليــا ىف الطعــن رقــم   ) ٢

   .                                                          البوابة القانونية ألحكام احملكمة اإلدارية العليا ، مرجع سابق   ١٣٧ ص    ١٠

   .             ، مرجع سابق   ٣٧٩   ، ص  )          ء اإلدارى      القضا  (         العام                 الوسيط ىف القانون  :                   حممد أنس قاسم جعفر   /   د   ) ٣



      
 

 ٧٠٧ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة حتليلية مقارنة بأحكام جملس الدولة املرصى عيب الشكل ىف القرار اإلدارى 

استيفاء الشكل دون أن يكون من شأن ذلك التدارك التأثري بتغيري ما ىف مضمون القرار 

   .)١("اإلدارى أو مالءمة إصداره 

ً                                وحتقيقا للمصلحة العامة الىت من ، نرجح الرأى األول لقوة املربرات الىت ساقهاومن جانبنا

ً                                                             م املساس بضمانات مقررة لألفراد حىت ولو كان العيب قاصرا على جمرد ضمن عناصرها عد

 وال يرتتب عليه مساس بضمانة من ضمانات ،إغفال مادى ال يؤثر ىف مضمون القرار

 وإعادة إصداره ً،                                               من حق جهة اإلدارة سحي القرار املطعون عليه قضائيااألفراد ؛ حيث أن 

ً                                                                       من جديد بعد تصحيح ما شابه من عيوب شكلية بدال من تصحيح عيب الشكل بإجراء 

    .)٢(الحق

  

  المطلب الثانى

  سبب قبول صاحب الشأن واإلجراء بتغطية عيب الشكل 

  واإلجراءلعيب الشكل 

قه أنه إذا قبل صاحب الشأن  الشأن فذهب جانب من الفاختلف الفقه والقضاء ىف هذا

ر املعيب بعيب الشكل فإن ذلك ال يكفى احله القرالذى تقرر الشكل أو اإلجراء لصا

 ،لتغطية عيب الشكل وتصحيحه إذ أن هذه الشكليات أو اإلجراءات مقررة للصاحل العام

  .ومن مث جيب توافرها حىت ولو تنازل عنها صاحب الشأن

ً                                                                           نه غالبا ما يكون قبول صاحب الشأن لعيب الشكل أو اإلجراء ناجتا عن تأثري إكراه كما أ ً

إضافة إىل أن تغطية عيب الشكل أو اإلجراء بقبول من  ،وضغط من جهة اإلدارة لألفراد

                                                 
        قاعـدة     ١٩٦٣ / ٦ /  ١٥            عليا جلسة  .   ق ٧       لسنة     ١٤٢٠    ،    ٨٨١                                       حكم احملكمة اإلدارية العليا ىف الطعنني رقمى   ) ١

   .                                                          البوابة القانونية ألحكام احملكمة اإلدارية العليا ، مرجع سابق    ١٣٠٤   ص   ١٢٣    رقم 

              مدى مالءمـة سـحب   ( ً                                      ًدارى املطعون عليه قضائيا ، حبثنا بعنوان                                      راجع ىف تفصيل مدى جواز سحب القرار اإل )٢

                              حبـث منـشور مبجلـة روح القـوانني الـىت   )                                                              القرار اإلدارى املعروض على القضاء ، دراسـة مقارنـة بالفقـه اإلسـالمى 

    .    ٦٢٣    :    ٦١١     م ، ص    ٢٠١٢        أكتوبر  ٦٠                                     تصدرها كلية احلقوق جامعة طنطا ، العدد 



      
 

 ٧٠٨ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة حتليلية مقارنة بأحكام جملس الدولة املرصى عيب الشكل ىف القرار اإلدارى 

تقرر اإلجراء أو الشكل ملصلحته يتعارض مع طبيعة دعوى اإللغاء من حيث كو�ا دعوى 

  .)١(رار اإلدارى ذاته دون نظر إىل صاحل اإلدارة أو األفرادعينية تستهدف خماصمة الق

 من ذلك ما قضت ،جملس الدولة املصرى ىف بعض أحكامه هذا االجتاه وقد ساند قضاء

ً                                         من املقرر فقها وقضاء أن األصل ىف الشكليات " به حمكمة القضاء اإلدارى من أنه  ً

 لذلك ال يؤدى ،الصاحل العاممتس  فهى ،واإلجراءات أ�ا مقررة ملصلحة عامة قدرها املشرع

  .)٢("العيب وزوال البطالن تصحيح قبول ذوى الشأن للقرار املعيب إىل 

ً                                                                        ويرى جانب آخر أن قبول صاحب الشأن للقرار املعيب بعيب الشكل صراحة أو ضمنا 
إذا كان هذا لتغطية هذا العيب وتصحيحه وتفادى احلكم باإللغاء القرار اإلدارى يكفى 

ً                                                                           ل مقررا ملصلحته وتنازل عنه بصورة صرحية مع إدراكه هلذا العيب ولآلثار الناجتة عن الشك
لك أن بعض اإلجراءات الشكلية فرضت إلعطاء ضمانات معينة لفئة عدم استيفائه ؛ ذ

 وهؤالء هم الذين حيق هلم التمسك بعيب الشكل ىف حالة ،معينة هلا مصلحة من القرار

ً                                          إذ أن اإلغفال ىف هذه احلالة ال يكون عيبا ىف ،ً               ضا التنازل عنه ومن مث حيق هلم أي،إغفاله
  .)٣(شكل القرار بالنسبة لغريهم

ما . ."وقد أيدت احملكمة اإلدارية العليا هذا االجتاه ىف أحد أحكامها حني قررت أنه 

 قد مسحت للنيابة اإلدارية بتفتيش مسكن املدرسات باملدرسة الىت كانت  املدعيةدامت

 ومادام مل ،تقيم �ا وبضبط ما عساه أن يسفر عنه من أوراق ومكاتبات خاصةتعمل و

 فإن ا�ادلة ىف صحة ،ً                                                          يثبت أن رضاء املدعية كان مشوبا بعيب من العيوب املفسدة للرضا

                                                 
         طـارق فـتح   /  د  : ً                ً  مرجـع سـابق وأيـضا    ٢٧٨                                 النظريـة العامـة للقـرارات اإلداريـة ص  :                سليمان الطماوى   /  د  :      انظر    )  ١

                      القــضاء اإلدارى ، دراســة   :               امساعيــل البــدوى   /  د  : ً                  ً  مرجــع ســابق ، وأيــضا    ١٨٣             دعــوى اإللغــاء ص  :        اهللا خــضر 

ـــع  ــــداموىن مــــصطفى أمحــــد  /  د  : ً                  ً  مرجــــع ســــابق ، وأيــــضا   ٩٥    ،   ٩٤   ص ،                     مقارنــــة ، اجلــــزء الرابـ            اإلجـــــراءات  .                   الدي

   .           مرجع سابق   ٣٢٣                       ألشكال ىف القرار اإلدارى ص  وا

                   م جمموعـة املبـادئ الـىت     ١٩٥٧ / ٧ / ١         ق ، جلـسة  ٨       لـسنة     ٣٨٨٤                                    حكم حمكمة القـضاء اإلدارى ىف القـضية رقـم   ) ٢

   .   ٦٣٨   ص   ٣٨٥                                                       قرر�ا حمكمة القضاء اإلدارى السنة احلادية عشرة ، املبدأ رقم 

  / ً                    ً مرجـــع ســـابق ، وأيـــضا د   ٣٢٣              لقـــرار اإلدارى ص                    اإلجـــراءات واألشـــكال ىف ا  :                     الديـــداموىن مـــصطفى أمحـــد   /  د  ) ٣

    عبــد   /   د   : ً       ً ، وأيــضا             مرجــع ســابق   ٩٥   ص ،                                           القــضاء اإلدارى ، دراســة مقارنــة ، اجلــزء الرابــع   :               امساعيــل البــدوى 

   .             ، مرجع سابق   ١١١    ،    ١١٠                                             القرارات اإلدارية ىف الفقه وقضاء جملس الدولة ، ص  :                        العزيز عبد املنعم خليفة 
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ح غري ذات موضوع ؛ إذ الرضاء الصحيح �ذا التفتيش يقطع تلك بهذا التفتيش تص

ً             ها قانونيا ا�ادلة لو صح أن هلا ىف األصل وج ً")١(.  

ً                               الشأن للقرار املعيب تصحيحا هلذا  وتردد القضاء ىف هذا األمر واعتباره قبول صاحب
 إمنا مرده إىل اعتبار الشكل ، وىف أحيان أخرى ال يؤدى إىل تصحيح هذا العيب،العيب

 وىف ،ً                                                                      مقررا للمصلحة العامة ومن مث يعترب قبول ذوى الشأن للقرار املعيب كأن مل يكن

ً                                                                         حيان أخرى اعترب الشكل مقررا لصاحل األفراد ومن مث أجاز تصحيح هذا العيب بقبول أ
  .ذوى الشأن طاملا كان الشكل غري متعلق بالنظام العام

الذى يصيب القرار اإلدارى أو اإلجراء ومن جانبنا نرى أنه جيوز تصحيح عيب الشكل 

حبيث ال يؤثر  ، ملصلحة عامةواإلجراء غري مقرربقبول ذوى الشأن طاملا كان الشكل 

ً                   ومل يكن شكال جوهريا على مضمون القرار هإغفال  ومل يقرر املشرع البطالن كجزاء على ،ً

بنفاذ القرار ىف حقهم حىت ولو مل يكن قبول من ذوى الشأن مبثابة  ويعترب ذلك ،إغفاله

ً              صحيحا قانونا   ً.               القرار سليماصريورةويؤدى إىل تصحيح العيب  ومن مث ،ً

  

  المطلب الثالث

  واإلجراء بسبب القوة القاهرة تغطية عيب الشكل 

  أو فعل صاحب الشأن نفسه

قد يرجع إغفال شكل القرار اإلدارى الذى يتطلبه القانون إىل ظروف خارجة عن اإلدارة 

  . وقد يكون مرجعها فعل صاحب الشأن نفسه،وصاحب الشأن كقوة قاهرة

  :رعني ً                                وعلى ذلك سوف نبحث ذلك تفصيال ىف ف

  .واإلجراء بسبب القوة القاهرة والظروف االستثنائيةتغطية عيب الشكل  : الفرع األول

  .تغطية عيب الشكل واإلجراء بسبب فعل صاحب الشأن نفسه : الفرع الثانى

  الفرع األول

  .تغطية عيب الشكل واإلجراء بسبب القوة القاهرة والظروف االستثنائية

                                                 
     ١٥٢            م قاعـدة رقـم     ١٩٥٨ / ٦ /  ٢١            عليـا ، جلـسة   .  ق ٣       لـسنة    ٦٤٢                      ية العليا ىف الطعن رقم                حكم احملكمة اإلدار  ) ١

   .                                        ء أحكام احملكمة اإلدارية العليا ، مرجع سابق ى                        البوابة القانونية ملباد    ١٤٣١ ص
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 ال ميكن أن يكون سببها جهة اإلدارة )١(جراء إىل قوة قاهرةقد يستحيل امتام الشكل أو اإل

 ففى هذه احلالة ال يبطل القرار اإلدارى الستحالة إمتام الشكل أو ،أو صاحب الشأن

  .)٢(اإلجراء أو الشكل عيب تغطية أسباب منً      سببا تعد القاهرة القوة أن إذ ،اإلجراء

 السنوى التقرير يقدم ..." أنه أحكامها أحد ىف العليا اإلدارية احملكمة قضت لذلك ً        وتطبيقا

 املصلحة فرئيس لإلدارة احمللى املدير على يعرض مث املباشر رئيسه من املوظف عن السرى

 سلسلة توجد أن التقارير إعداد خطوات ىف التسلسل هذا مناط فإن ،مالحظا�ما إلبداء

 ىف يكتفى فإنه اهلرمى التدرج اهذ مثل يوجد ال حيث أما ،القانون إليها أشار الىت التدرج

 اإلدارة أو املصلحة نطاق ىف التدرج هذا مثل يتضمنهم الذين بالرؤساء السنوية التقارير إعداد

 التقارير لوضع تنظيم من القانون استحدثه وما ،التقرير موضوع املوظف فيها يعمل الىت

 مباشر لرئيس عمله ىف ملوظفا خيضع حيث إالً       لزاما يكون ال معينة سنن على السرية السنوية

 ىف السلسلة هذه حلقات كل وجدت ال العمل نظام حبسب كان لو أما ،احمللى املدير غري هو

 ىف يتبع املوظف كان لو كما أو ،احمللى املدير نفسه هو املباشر الرئيس كان لو كما ،التدرج

 بتقدير واللزوم الضرورة كمحب القانونية أوضاعه يستوىف التقرير فإن املصلحة ئيسر ً     رأسا العمل

 احلالة ىف وحده املصلحة رئيس وبتقدير األوىل احلالة ىف املصلحة رئيس تقدير مث احمللى املدير

  .)٣(" املوظفني شئون جلنة على ضالعر قبل وذلك الثانية

 اخلارج السبب أن إىل ً        استنادا فيه املطعون القرار ببطالن يقضى مل أنه احلكم هذا من ويتبني

 املادية االستحالة بسبب املطلوب اإلجراء امإمت من منعها قد ) القاهرة القوة ( اإلدارة إرادة عن

  .القرار به أصيب الذى الشكل عيب تغطية مت وبالتاىل ،املطلقة

                                                 
   . "               ه ويستحيل دفعه                     عليه ، وال ميكن توقع                        أمر ال ميكن نسبته إىل املدعى  "                         تعرف القوة القاهرة بأ�ا   ) ١

   . م    ١٩٦٦     طبعة   ،      ٥٠٥    ،    ٥٠٤           اجلزء األول ص  ،                        النظرية العامة لإللتزام   :            أنور سلطان   /    د   ذلك  ىف      انظر 

  : ً                    ً  ، مرجـع سـابق ، وأيـضا    ٣٣٠                                    اإلجـراءات واألشـكال ىف القـرار اإلدارى ، ص  :                    الديدموىن مـصطفى أمحـد   /   د   ) ٢

   .    سابق         ، مرجع   ٩٢                                              القضاء اإلدارى ، دراسة مقارنة ، اجلزء الرابع ، ص  :               إمساعيل البدوى   /   د 

    ٥٠            م قاعــدة رقــم     ١٩٦٣ / ١ /  ١٩            عليــا جلــسة  . ق ٨       لــسنة     ١٠٠٨                                     حكــم احملكمــة اإلداريــة العليــا ىف الطعــن رقــم   ) ٣

   .                            ة اإلدارية العليا ، مرجع سابق                            البوابة القانونية ألحكام احملكم  ،      ٥٤٣    ،    ٥٤٢ ص
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 ولو يبطل ال اإلدارى القرار فإن استثنائية ظروف بسبب الشكل إجراءات استيفاء تعذر وإذا

 حبيث ،املشروعية نطاق توسيع إىل تؤدى االستثنائية لظروفا ألن ؛ ً       جوهريا الشكل كان

 مشروعة غري تعد والىت املشروعية ملبدأ باملخالفة العامة السلطات تتخذها الىت القرارات تصبح

   .)١(االستثنائية الظروف حالة ىف ومشروعة صحيحة العادية الظروف ىف

 دون ً     فورا القرار واختاذ املقررة تالشكليا اسيفاء عن التجاوز حتتم االستثنائية فالظروف

  .)٢(اتباعها

 درجة إىل األمر يصل ال إذ ،القاهرة القوة حالة عن االستثنائية الظروف حالة وختتلف

 يتطلبها الىت لإلجراءات اإلدارة إمتام إىل بالنسبة ً     شاقا أصبح وإن القاهرة كالقوة االستحالة

  .)٣(السرعةو احلزم تقتضى استثنائية ظروف ظل ىف القانون

 سواء عادى غري ظرف وجود لتطبيقها يشرتط االستثنائية الظروف نظرية أن بالذكر وجدير

 الظرف هلذا اإلدارة مواجهة استحالة يثبت وأن ،طبيعية كارثة أو اضطراب أو حرب ىف متثل

 ةاالستثنائي سلطا�ا الستخدام فتلجأ ،العادية الظروف ىف هلا املقررة بالسلطات العادى غري

  .)٤(فقط االستثنائى الظرف قيام مدة وخالل العامة املصلحة لتحقيق الالزم بالقدر

                                                 
ً                   ً دارة أن تتحـرر مؤقتـا                                                                               تعىن هذه النظرية أنه إذا واجهت الدولة اضطرابات خطرية �دد األمـن الـداخلى ، فـإن لـإل )١

                                                                                                من قواعد املشروعية العادية بالقدر الالزم ملواجهة تلك الظروف ، ومؤدى ذلك أن بعض القرارات اإلدارية غري 

                                                                                             املــشروعة ىف الظــروف العاديــة الحيكــم القــضاء بإلغائهــا بــل يعتربهــا مــشروعة إذا مــا كانــت الزمــة حلمايــة النظــام 

   .                                        ة بانتظام واضطراد ىف ظل الظروف االستثنائية                               العام أو لكفالة سري املرافق العام

           ، الطبعـة   ٨٩                                        نظرية الضرورة ىف القانون العام اإلسـالمى ، ص  :             فؤاد النادى   /                 أستاذنا الدكتور   :            راجع ىف ذلك   

                القـــضاء اإلدارى ،   :            داود البـــاز   /   د   : ً               ً القـــاهرة ، وأيـــضا   .                        م ، الزهـــراء لإلعـــالم العـــرىب    ١٩٨٨  /    هــــ     ١٤٠٨     األوىل 

   .       القاهرة  .                       م ، دار النهضة العربية    ٢٠١١         ، طبعة   ٥٦       رنة ، ص         دراسة مقا

   .             ، مرجع سابق   ٢٥٢               قضاء اإللغاء ، ص  :                عبد الفتاح حسن   /     د  )٢

                              ، دار اهلـــدى للمطبوعـــات ، بـــدون    ٥٨١                  القــانون اإلدارى ، ص  :                     حممـــد فــؤاد عبـــد الباســـط   /   د   :            بتــصرف مـــن  )٣

    .              ناشر وسنة طبع

    ،    ١٦٢    :    ١٥١                                        نظريــة الــضرورة ىف القــانون العــام اإلســالمى ، ص  :    دى          فــؤاد النــا  /   د   :                    راجــع ىف تفــصيل ذلــك  )٤

                            مبــــدأ املــــشروعية وتنظــــيم القــــضاء   (               القــــضاء اإلدارى   :                       عبــــد الغــــىن بــــسيوىن عبــــد اهللا   / ً                   ًمرجــــع ســــابق ، وأيــــضا د

ــــاء ، ص  )        اإلدارى  ـــــة باإلســـــكندرية    ١٩٩٣     ، ط  ٥١    :   ٤٤               قـــــضاء اإللغـ ـــــراهيم   / ً        ًوأيـــــضا د   .                             م ، الـــــدار اجلامعي         إب
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  الثانى الفرع

  الشأن صاحب فعل بسبب واإلجراء الشكل عيب تغطية

 جهة فىعت مث ومن ،نفسه الشأن صاحب فعل إىل اإلجراءات أو الشكليات إغفال يرجع قد

   .القرار ببطالن املطالبة شأنال لصاحب جيوز وال ،�ا االلتزام من رةاإلدا

 أو احلضور عن فيمتنع إليه منسوبة خمالفات ىف معه للتحقيق املوظف يدعى أن مثل وذلك

    .)١(وحدها اإلدارية النيابة أمام إبدائها على يصر أو نفسه عنً       دفاعا أقواله إبداء

 االجراءات استوىفو القانوىن الوجه على مت قد طاملا التحقيق اليبطل ذلك أن بالذكر وجدير

 ىف للعامل توافرت قد الضمانات فإن مث ومن ،عامة املشرع يتطلبها الىت واملوضوعية الشكلية

 حقه إرادته ومبحض فوت دق يكون بأقواله ءاإلدال عن وبامتناعه ،دفاع أوجه نم يراه ما إبداء

   .نفسه إال يلومن فال

 ةالسلط جتريه الذى التحقيق ورفضه ،يةاإلدار النيابة ىلإ التحقيق إحالة العامل طلب أما

 وجهه على التحقيق ىف تسري أن وتستطيع ،اإلحالة �ذه زمةمل غري األخرية فإن ،الرئاسية

  .الصحيح

 ١٠٣ املادة حلكمً      طبقا اجلامعة على إلزام مثة ليس " أنه العليا اإلدارية احملكمة قررت هذا وىف

 وإذا ،باجلامعة العاملني مع التحقيق اإلدارية يابةالن تتوىل أن ىف اجلامعات تنظيم قانون من

 تثريب فال التحقيق هذا بإجراء القانونية الشئون إدارة تكليف باجلامعة املختصة السلطة ارتأت

 للتفتيش تكشفت الىت املخالفات ىف حتقيقها اإلدارة هذه باشرت وقد ،الشأن هذا ىف عليها

 أدلة ببعض هجوو أن بعد أحجم أنه إال دفاعه اءالبد الفرص كافة للطاعن وأتاحت اإلدارى

 مرة من أكثر هإلي النصح توجيه من بالرغم مربر دون هذا موقفه على وأصر ضده اال�ام

                                                                                                                   
ـــشروعية وتنظـــــيم القــــــضاء اإلدارى   (              لقـــــضاء اإلدارى  ا  :      شـــــيحا         ،دار     ٢٠٠٣     ، ط   ١٨٤    :    ١٥٨ ص  )                                    مبـــــدأ املــ

   .                 املعارف باإلسكندرية

   .             ، مرجع سابق   ٢٥١               قضاء اإللغاء ، ص  :                عبد الفتاح حسن   /     د  )١
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 بعدم عليه ىللنع معه وجه مباال مقوماته استوىفو التحقيق مت وقد ،تناعاالم هذا عن للعدول

  .)١(" القانون ىف أو الواقع ىف التحقيق ببطالن الدفع معه يستقيم ال مما ...احليدة

 يتضمن شامل حنو على اجلامعة طالب تأديب املشرع نظم " أنه آخر حكم ىف قررت كما

 على العقوبات هذه بتوقيع اخلاصة واهليئات هلا املقررة والعقوبات التأديبية املخالفات حتديد

 الفصل حىت ً     شهرا جتاوز ال ملدة الكلية من الفصل بني ترتاوح الىت العقوبات توقيع يتم أال

 مع إليه منسوب هو فيما أقواله ومساع كتابة الطالب مع التحقيق بعد إال اجلامعة من النهائى

 حقه سقوط : ذلك نتيجة – احملدد املوعد ىف للتحقيق احلضور عن الطالب امتناع – مواجهته

  .)٢(" أقواله مساع ىف

 بسبب إخطاره واستحالة اإلخطار سليمت هضورف املوظف إخطار السابق املثال على ويقاس

 على االستدالل اإلدارة على وتعذر ،عنوانه يوضح أن دون عمله مقر يرتك كأن ( إليه يعود

  ) عنوانه

 مع ذلك فريفض ،ملفه على باالطالع تأديب جملس ىلإ احملال املوظف اإلدارة أنذرت لو وكما

  .ذلك من مكنته اإلدارة أن

 يستفيد أن املتصور غري فمن ،إليه يرجع هملف على اطالعه عدم ىف السبب كان إذا مث ومن

   .)٣(اإلدارة قرار إلبطالً      سببا جبعله تقصريه من

 فللقاضى ،احلاالت كل ىف اإلجراء أو الشكل عيب لتغطية ً     سببا اليكون املسلك هذا أن إال

 بصاحب لالتصال الكاىف اجلهد اإلدارة بذل من ليتحقق ،القرار على الفعالة رقابته ميد أن

 اإلدارة تقصري عن ناتج الشأن صاحب امتناع أن ثبت فإذا ،إليه املوجه باإلجراء لتخربه الشأن

 املقرر اإلجراء أو الشكل مراعاة دون قرارها واختذت ،الشأن صاحب عنوان على التعرف ىف

   .ببطالنه احلكم يستوجبً       معيبا يكون قرارها فإن

                                                 
     ٥٣٦ ص    ٧٧            قاعدة رقم     ١٩٧٢ / ٦ / ٣            عليا جلسة  . ق  ١٧       لسنة  ٧                                     حكم احملكمة اإلدارية العليا ىف الطعن رقم    )١

   .                            ة اإلدارية العليا ، مرجع سابق                            البوابة القانونية ألحكام احملكم  ،      ٥٣٧  ، 

    ٣٩            قاعـدة رقـم     ١٩٩٧ / ١ /  ١٢            عليـا جلـسة  .   ق  ٣٧       لـسنة     ٢٣٤٩                                     حكم احملكمة اإلدارية العليا ىف الطعـن رقـم    )٢

   .                            ة اإلدارية العليا ، مرجع سابق          أحكام احملكم     بادئ                    البوابة القانونية مل    ،    ٣٩٩ ص

    .              ، مرجع سابق  ٩٤    ،   ٩٣                                              القضاء اإلدارى ، دراسة مقارنة ، اجلزء الرابع ، ص  :               امساعيل البدوى   /     د  )٣



      
 

 ٧١٤ 
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  الرابع المطلب

  اإلدارة لمصلحة المقرر واالجراء الشكل عيب يةتغط

 يكون حبيث ،وحدها اإلدارة ملصلحة وإجراءات شكليات األحيان بعض ىف املشرع يقرر قد

  .قرارها إصدار عند عدمه من استيفائها تقدير حرية هلا

 حيق ال حبيث العيب هذا عن التغاضى إىل الفقه معظم ومعه اإلدارى القضاء ذهب وقد

 مقررة واإلجراءات الشكليات أن طاملا خمالفتها إىل ً        استنادا القرار ببطالن التمسك لألفراد

 وبالتاىل العام النظام من تعترب وال النسىب البطالن نظرية عليها يسرى هى إذ ،اإلدارة ملصلحة

 ضرورة عن تتنازل أن ملصلحتها واإلجراءات الشكليات شرعت والىت لإلدارة جيوز

  .)١(استيفائها

                                                 
        ، دار     ١٩٩٦     ، ط   ٦٧٢                                    أصـول القـانون اإلدارى ، اجلـزء الثـاىن ، ص  :                سامى مجال الـدين   /   د   :              راجع ىف ذلك  )١

         ، اجلــــزء                             القـــضاء اإلدارى ، دراســــة مقارنـــة  :               امساعيــــل البـــدوى   / ً                                      ًاملطبوعـــات اجلامعيـــة باإلســــكندرية ، وأيـــضا د 

    ،    ٢٦٥                                   النظريـة العامـة للقـرارات اإلداريـة ، ص  :                سـليمان الطمـاوى   /   د   : ً     ً وأيضا   .              ، مرجع سابق  ٩٩         الرابع، ص

  ،    ٣٧٤   ، ص  )               القـضاء اإلدارى   (                        الوسيط ىف القانون العـام   :                   حممد أنس قاسم جعفر   / ً                    ًمرجع سابق ، وأيضا د 

    .          مرجع سابق



      
 

 ٧١٥ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
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   .معينة رخصة على احلصول قبل الشخص من تقدميه يلزم الذى املاىل الضمان مثل لكوذ

 طلبه على اإلدارة جهة ووافقت ،آخر إىل مكان من النقل املوظف طلب إذا ً     أيضا وكذلك

 ذلك بعد يطعن أن له جيوز فال العاملني شئون جلنة على العرض دونب بنقله قرارها وأصدرت

   .للقرار املقرر الشكل مراعاة معد حبجة القرار ببطالن

 رقم القانون من الثالثة املادة " أن هلا حكم ىف العليا اإلدارية احملكمة قضت لذلك ً        وتطبيقا

 اإلدارية النيابة على أوجبت قد كانت وإن ،اإلدارية النيابة تنظيم بإعادة ١٩٥٨ لسنة ١١٧

 على البطالن جزاء يرتب مل نونالقا أن إال ،املوظف يتبعه الذى الرئيس أو الوزير إخطار

 مباشر�ا ىف ةياإلدار النيابة يقيد مل املشرع وكان كذلك األمر كان وإذا ،االخطار هذا إغفال

 – جديتها الفحص يثبت الىت – اإلدارة شكاوى من تلقاهت فيما اال�ام أو التحقيق جراءاتإل

 االخطار إجياب جمرد من ةكماحل وكانت ،املوظف يتبعه الذى يسالرئ أو الوزير نذإ على

 فإن ،املناسب الوقت ىف موظفيه شأن ىف جيرى مما بينة على الرئيس أو الوزير يكون أن املذكور

 تصرفات متابعة من هلا ً      متكينا وحدها اإلدارة ملصلحة شرع قد يكون هذه واحلالة االخطار

  .)١( ..".أدائه وحسن العمل صاحل حيقق مبا فيها العاملني

 مع التحقيق إجراء قبل املختص للوزير اإلدارية النيابة اخطار عدم أن احلكم هذا من ويتبني

  .وحدها اإلدارة ملصلحة شرع إجراء ألنه ،البطالن اغفاله على اليرتتب املوظف

 له اإلمجاىل التخطيط رسم أو املشروع يانبب مذكرة ارفاق عدم " أن آخر حكم ىف قضت كما

ً       واضحا ً       تعيينا تضمن قد القرار أن طاملا العامة املنفعة يرقربت الصادر القرار بطالن اليرتب

 من خصص الىت واألغراض اجلوهرية بياناته عن ً      مفصحا جهالة غري ىف بشأنه الصادر للعقار

   .)٢(" أجلها

 الذى الشكل عنصر صدد ىف التفرقة الميكن أنه حبق الدين مجال سامى / الدكتور ويرى

 ملصلحة مقررة وشكليات ،العامة للمصلحة مقررة شكليات بني حتديد ىف املشرع يتدخل

                                                 
              ، قاعـدة رقـم     ١٩٧٠ / ٥ /  ٣٠            عليـا ، جلـسة   .    ق  ١١       لـسنة     ١٢٠٠                                        حكم احملكمة اإلداريـة العليـا ىف الطعـن رقـم )١

   .                                                            ، البوابة القانونية ألحكام احملكمة اإلدارية العليا ، مرجع سابق   ٣٧٤     ، ص  ٥٨

      ١٩٨٥ /  ١١ / ٩            عليـا ، جلـسة   .    ق  ٢٩       لـسنة     ١٩٢٢    ،     ١٧٦٩                                         حكم احملكمة اإلدارية العليـا ىف الطعنـني رقمـى  )٢

   .                                               ية ملبادئ أحكام احملكمة اإلدارية العليا ، مرجع سابق                   ، البوابة القانون   ١٣٣     ، ص  ١٩            ، قاعدة رقم 



      
 

 ٧١٦ 
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 زعاتاملنا عن متيزها خصوصية هلا اإلدارية املنازعات ألن ،األفراد لصاحل مقررة وأخرى اإلدارة

 اإلدارية املنازعات أن حني ىفذاتية، مصاحل اخلصوم مصاحل فيها نكوت والىت التجارية أو املدنية

 املصلحة عن يبحث واآلخر ،به اخلاصة الذاتية مصاحله عن ثيبح أحدمها طرفني بني تكون

  .لألفراد استفادة حتقيقها ىف يكون قد والىت املصاحل كل على تعلو أن جيب الىت العامة

 لصاحل مقررة وأخرى ،العام للصاحل مقررة وشكليات إجراءات بني التفرقة جتب ال مث ومن

 أو اإلدارة لصاحل تقرر قد الشكل هذا بأن صريح نص هناك يكن مامل األفراد أو اإلدارة

 الطرف من اإلجراء أو الشكل بعيب املعيب القرار ببطالن التمسك الجيوز حبيث ،األفراد

   .)١(احلالة هذه ىف اآلخر

  .ددالص هذا ىف ساقها الىت للمربرات ىالرأ هذا نؤيد جانبنا ومن

  

  الخامس المطلب

  واإلجراء الشكل عيب إثبات

 إجراء أو شكل اتباع املشرع استلزم فإذا ،معني لشكل اإلدارى راالقر وعخض عدم األصل

 حدده الذى اإلجراء اتباع وكذلك ،احملدد الشكل ىف القرار افراغ وجب ،هإصدار قبل معني

  .املشرع

 وإذا ،التسبيب يوجب الذى النص حتديد الطاعن على كان تسبيب بدون القرار صدر فإذا

 يثبت أن الطاعن على كان كاىف غري ً       تسبيبا لكن ً      مسببا القرار روصد ً       وجوبيا التسبيب كان

  .التسبيب املشرع أوجب أجلها من الىت غايته إدراك عن التسبيب قصور

 وجيب ،القاضى أو الطاعن على سواء العسري باألمر ليس الشكل عيب إثبات وعبء

 قبل ،والشكل صاصاالخت وهى اخلارجية باملشروعية املتعلقة للدفوع الدعوى ىف التعرض

   .)٢(املوضوعية بالدفوع تعرف ما وهى الداخلية باملشروعية املتعلقة للدفوع التعرض

                                                 
   .             ، مرجع سابق   ١٥٢    ،    ١٥١                                        قضاء املالءمة والسلطة التقديرية لإلدارة ، ص  :                سامى مجال الدين   /     د  )١

  :               امساعيــل البـــدوى   /   د   : ً                    ً  ، مرجـــع ســابق ، وأيـــضا    ٢٦٢               قـــضاء اإللغــاء ، ص  :                عبــد الفتـــاح حــسن   /   د   :        انظــر  )٢

   .             ، مرجع سابق  ٩٧                              دراسة مقارنة ، اجلزء الرابع ، ص                القضاء اإلدارى ، 



      
 

 ٧١٧ 
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 ٧١٨ 
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  السادس المبحث

  .واإلجراء الشكل فى بيلع اإلدارى القرار ببطالن الحكم أثر

 بطالن ويرتب ،اجلوهرية وغري اجلوهرية األشكال بني يفرق اإلدارى القضاء أن القول سبق لقد

  .الثانية دون األوىل خمالفة على القرار

 اإلدارى القرار ببطالن القضاء من حكم صدور بعد جيوز هل مؤداه اآلن يثور الذى والتساؤل

 الشكليات استيفاء بعد جديد إدارى لقرار اإلدارة جهة إصدار اإلجراء أو الشكل ىف لعيب

  ؟ً        قانونا عليها املنصوص واإلجراءات

 من اإلدارة جهة المينع الشكل ىف لعيب اإلدارى القرار إلغاء أن ارىاإلد القضاء أكد لقد

  ً.       قانونا عليها املنصوص واإلجراءات الشكليات فيه تراعى جديد قرار إصدار إعادة

 إلغاء أن العليا اإلدارية احملكمة قررت حيث التأديبية القرارات على املبدأ هذا القضاء وطبق

 من القرار إصدار إعادة ىف التأديبية السلطة حبق الخيل اءاتاإلجر أو الشكل ىف لعيب القرار

  .شكلية عيوب من شابه مما تنقيته بعد جديد

 حكم آثار حتديد ىف التفرقة ضرورة ً      مسلما بات قد أنه حيث ومن " أنه هلا حكم ىف تقرر إذ

 إلغاء بني يةالتأديب القرارات خاصة وبصفة ،اإلدارية القرارات على ً       تعقيبا يصدر الذى االلغاء

 العامل حق ىف املخالفة النتفاء الصحة على حيمله الذى املوضوعى السبب الفتقاده القرار

 ىف ...االختصاص ىف جتاوز أو اتاالجراء أو الشكل ىف لعيب القرار إلغاء وبني صحتها لعدم

 مدى ىف تفصل هى وإمنا جديد من العامل سلوك مراجعة إىل التتطرق احملكمة الثانية احلالة

 أو ترمسها أوجب الىت اإلجراءات أو القانون يتطلبه الذى الشكل حيث من القرار سالمة

 خيل ال األسباب هذه من لسبب القرار بإلغاء القضاء فإن مث ومن ،بإصداره املختصة السلطة

 القانوىن الوجه على احلكم ملقتضىً        تنفيذا ديدج من سلطتها ممارسة ىف التأديبية السلطات حبق

 يتطلبه الذى الوجه على وإصداره شكلية عيوب من شابه مما القرار تنقية بعد صحيحال

   .)١(" ...القانون

                                                 
        قاعـدة     ١٩٨٥ / ٦ /  ١٥            عليـا ، جلـسة   .    ق  ٢٧       لـسنة   ٩٥    ،   ١٤                                         حكم احملكمـة اإلداريـة العليـا ىف الطعنـني رقمـى  )١

    .                                                           البوابة القانونية ألحكام احملكمة اإلدارية العليا ، مرجع سابق    ١٣١٧     ، ص   ١٩٣    رقم 



      
 

 ٧١٩ 
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 إعدام هو فيه املطعون القرار بإلغاء الصادر احلكم مقتضى " أن أحدث حكم ىف تقرر كما

 بإلغاء قضى فإذا ،احلكم حدده الذى وباملدى اخلصوص ىف صدوره وقت من آثاره وحمو القرار

 ىف سلطتها اإلدارية اجلهة واستعادت يكن مل كأن اعتباره ذلك على ترتب ً     جمردا ً      إلغاء لقرارا

  .)١(" بإلغائه        املقضى القرار شابت الىت العوار أوجه من تنقيته بعد جديد قرار إصدار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  السابع المبحث

                                                 
            قاعــدة رقــم     ٢٠٠٧ / ٣ /  ١٨            عليــا ، جلــسة   .    ق  ٤٩       لــسنة     ٣٩٢٩        طعــن رقــم                                حكــم احملكمــة اإلداريــة العليــا ىف ال )١

   .                                                                البوابة القانونية ملبادئ أحكام احملكمة اإلدارية العليا ، مرجع سابق   ٥٧٩     ، ص  ٨٦



      
 

 ٧٢٠ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة حتليلية مقارنة بأحكام جملس الدولة املرصى عيب الشكل ىف القرار اإلدارى 

  واإلجراء الشكل بعيب المشوب القرار عن التعويض

 عنه والتعويض بإلغائه يقضى أن اإلدارى للقضاء تربر والىت اإلدارى القرار تشوب الىت العيوب

 وعيب ،واللوائح القانون خمالفة وعيب ،االختصاص عدم وعيب الشكل عيب : هى

 التؤدى أ�ا إال ،اإلدارى القرار إللغاء ً     سببا ً      دائما العيوب هذه كانت وإن بالسلطة االحنراف

  .)١(بالتعويض اإلدارة مسئولية مقيا إىلً      حتما كلها

 ) ةبالسلط االحنراف وعيب ،اللوائح وأ القانون خمالفة عيب ( املوضوعية العيوب كانت وإذا

 األمر فإن ،املشروع غري اإلدارى القرار عن بالتعويض الدولة مسئولية تقرير إىل ً      دائما تؤدى

 عيب وهى الشكلية العيوب حدبأ ً      معيبا القرار كان ما إذا والقضاء الفقه ىف خالف مثار

   .االختصاص وعدم الشكل

 يرتب وال القضاء يلغيه ال الشكل أو اإلجراء بعيب املعيب القرار بأن القول إىل رأى فذهب

  ً.      جسيما العيب هذا كان إذا إال التعويض ىف الفرد حق عليه

 إجراءات شرعامل حدد " أنه أحكامها أحد ىف العليا اإلدارية احملكمة قضت لذلك ً        وتطبيقا

 رقم بالقانون العمل تاريخ ىف باخلدمة املوجودين القيادية الوظائف شاغلى أعمال نتائج تقومي

 أن جيب ...القيادية للوظائف الدائمة اللجنة تشكيل املشرع ددح كما ....١٩٩١ لسنة ٥

 شكيلالت ضوابط خمالفة ...الدرجة ىف تساويهما حالة ىف املرشح من أقدم اللجنة عضو يكون

 القرار – قرارات من عليها يرتتب وما اللجنة من الصادرة القرارات ويبطل التشكيل يبطل

 اليصلح ذلك أن إال إلغائه إىل يؤدى مما الشكل بعيب ً      مشوبا يكون احلالة هذه ىف الصادر

  .)٢(" ...باإللغاء القضاء مستلزمات من ليس بالتعويض القضاء ألن للتعويضً       أساساً      حتما

                                                 
  .                       ، دار النهــــضة العربيــــة    ٢٠٠٤     ، ط   ١٣٢                        القــــرار اإلدارى املــــستمر ، ص  :                          عبــــد العلــــيم عبــــد ا�يــــد مــــشرف  /    د  )١

    ،    ٢٥٢   ص ٣                                    املوســوعة الــشاملة ىف القــضاء اإلدارى ، جـــ  :                    مــد مــاهر أبــو العينــني  حم  /   د   .  م  : ً               ً القــاهرة ، وأيــضا 

    .                         م ، نقابة احملامني بالقاهرة    ٢٠٠٧  /    هـ     ١٤٢٨     طبعة 

              ، قاعــدة رقــم     ١٩٩٥ / ٨ / ٥            عليــا ، جلــسة   .    ق  ٤٠       لــسنة     ٢١٧٦                                       حكــم احملكمــة اإلداريــة العليــا ىف الطعــن رقــم  )٢

    .                                       أحكام احملكمة اإلدارية العليا ، مرجع سابق                            ، البوابة القانونية ملبادئ    ٢٢٥    ،    ٢٢٤     ، ص   ٢٢٤



      
 

 ٧٢١ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة حتليلية مقارنة بأحكام جملس الدولة املرصى عيب الشكل ىف القرار اإلدارى 

 إىل أدى يةدالقيا الوظائف جلنة تشكيل ضوابط خمالفة أن الذكر سالف احلكم من ويتضح

 يرتب ال الذى اليسري اخلطأ قبيل من تعد املخالفة هذه أن إال ،عنها الصادر القرار إلغاء

  .بالتعويض اإلدارة جهة مسئولية

 من كثرأ أو بعيب ً      مشوبا اإلدارى القرار صدور كان لئن " أنهب آخر حكم ىف قضت كما

 يفقده ) الشكل أو االختصاص عدم عيب ( الدولة جملس قانون ىف عليها املنصوص العيوب

 ال أنه : ذلك أساس -  للتعويض املوجب اخلطأ ركن حتقق يعىن ال ذلك أن إال ،املشروعية

 تعلق إذا ...للتعويض املوجب اخلطأ ركن وحتقق اإلدارى القرار مشروعية عدم ثبوت بني تالزم

 ال فإنه ،اآلراء بأصوب القطع الميكن حبيث الرأى وجوه فيه تتفرق مما القانوىن بالتأويل األمر

 املنوط االختصاص ذوى مشورة على ً     بناء قرارها أصدرت هى إن اإلدارية اجلهة على تثريب

 تفسري خطأ ىف وقوعها املسئولية من اإلدارة إعفاء ىف يشفع قد أنه ذلك ،احلالة دراسة �م

 على ونزلت ،الدولة مبجلس املختصة الفتوى إدارة رأى استطلعت قد كانت إذا صالن مدلول

   .)١(" املشروعية بعدم القضاء وصمه الذى قرارها أصدرت حيث التفسري هذا

 القوانني تفسري ىف اليسري اخلطأ أن قررت العليا اإلدارية احملكمة أن احلكم هذا من ويتضح

  .التعويض ىفً     حقا تبالير النظر وجهات فيه ختتلف والذى

 إذا إال االجراء أو الشكل عيب بسبب بالتعويض احلكم يتعني ال أنه إىل آخر رأى ويذهب

 القرار موضوع ىف تغيري إىل يؤدى حبيث ،وجوهره القرار مضمون على ً      مؤثرا العيب هذا كان

 العيب اهذ كان إذا أما ً،       جوهريا اغفاله مت الذى اإلجراء أو الشكل يكون بأن ،أومضمونه

 كان وإن بالتعويض احلكم ىفً      سببا اليكون فإنهً        موضوعا القرار صحة من ينال ال جوهرى غري

  .)٢(القرار بإلغاء للحكمً      سببا

                                                 
              ، قاعـدة رقـم     ٢٠٠٥ / ٣ /  ٢٧            عليـا ، جلـسة   .    ق  ٤٤       لـسنة     ٨٢٩٦                                       حكم احملكمة اإلداريـة العليـا ىف الطعـن رقـم  )١

   .                                                                  ، البوابة القانونية ملبادئ أحكام احملكمة اإلدارية العليا ، مرجع سابق   ٨٦٨    ،    ٨٦٧     ، ص   ١٢٦

     ٣٤٥    ،    ٣٤٤                                    اإلجـراءات واألشـكال ىف القـرار اإلدارى ، ص  :             مـصطفى أمحـد          الديداموىن  /   د   :              راجع ىف ذلك  )٢

                                               املوسوعة الـشاملة ىف القـضاء اإلدارى ، الكتـاب الثـاىن   :                     حممد ماهر أبو العينني   /   د   .  م  : ً                 ً مرجع سابق ، وأيضا 

    .              ، مرجع سابق   ٢٥٤   ، ص



      
 

 ٧٢٢ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة حتليلية مقارنة بأحكام جملس الدولة املرصى عيب الشكل ىف القرار اإلدارى 

 معه يفسر مما ،أحكامها أغلب ىف املعيار �ذا األخذ إىل العليا اإلدارية احملكمة ذهبت وقد

  .اجلسيم اخلطأ بفكرة األخذ عن عدول بأنه موقفها

 وخمالفة والشكل االختصاص عدم يوبع " أن كامهاحأ أحد ىف به قضت ما ذلك نوم

 ذاته حد ىف اليعىن السلطة الاستعم وإساءة وتأويلها تطبيقها ىف اخلطأ أو واللوائح القوانني

 القرار مشروعية عدم ثبوت بني تالزم ال أنه ذلك ،اإلدارية اجلهة جانب ىف اخلطأ ركن قحتق

 يتعلق عيب من اإلدارى القرار يشوب قد ما ،للتعويض املوجب اخلطأ كنر وحتقق ،اإلدارى

ً       أساسا وبالضرورة ً   ماحت اليصلح مشروعيته عدم إىل فيؤدى بالشكل أو االختصاص بعدم

 مضمونه ىف ً      سليما القرار كان فإذا ،القرار موضوع ىف ً      مؤثرا العيب هذا يكن مامل للتعويض

 باعتبار املشروع غري القرار هذا عن بالتعويض للحكم وجه مثة يكون فال أسبابه على ً     حمموال

 االختصاص قواعد راعت قد اإلدارية اجلهة أن لو املضمون وبذات ً     حتما سيصدر كان أنه

  .)١(" والشكل

 وإن ،باإللغاء القضاء مستلزمات من ليس بالتعويض القضاء " أن آخر حكم ىف قضت كما

 الذى الشكل أو االختصاص عدم عيب وأن ،هعلي يقوم الذى اخلاص أساسه منهم لكل

 العيب يكن مامل للتعويض ً      أساسا وبالضرورة ً    تماح يصلح ال إلغائه إىل فيؤدى القرار يشوب

 خمالفة رغم هسبابأ على ً     حمموال مضمونه ىف ً      سليما القرار كان فإذا ،القرار موضوع ىف ً      مؤثرا

 على ً       مقصودا كان القرار ألن عويضللت جمال مثة اليكون فإنه الشكل أو االختصاص قاعدة

  .)٢(" روعيت قد القاعدة أن لو املضمون بذات حال أى

 واإلجراءات األشكال بني التفرقة بقاعدة أخذ قد املصرى اإلدارى القضاء يكون وبذلك

 تؤثر أن شأ�ا من الىت فقط اجلوهرية العيوب واعترب ،الثانوية واإلجراءات واألشكال ،اجلوهرية

  .للتعويضً       أساسا تكون أن يكن الىت هى اإلدارى القرار موضوع أو مضمون ىف

                                                 
              ، قاعــدة رقــم     ٢٠٠١ / ٧ / ١    لــسة         عليــا ، ج  .    ق  ٤٢       لــسنة     ٦٠٧٢                                       حكــم احملكمــة اإلداريــة العليــا ىف الطعــن رقــم  )١

   .                                                            ، البوابة القانونية ألحكام احملكمة اإلدارية العليا ، مرجع سابق    ٢٣٣٦    ،     ٢٣٣٥     ، ص   ٢٧٤

              ، قاعــدة رقــم     ٢٠٠١ / ٢ /  ٢٠            عليــا ، جلــسة   .    ق  ٤٣       لــسنة    ٥٢٥                                       حكــم احملكمــة اإلداريــة العليــا ىف الطعــن رقــم  )٢

   .                  العليا ، مرجع سابق                                          ، البوابة القانونية ألحكام احملكمة اإلدارية    ٩٢١     ، ص   ١٠٨



      
 

 ٧٢٣ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة حتليلية مقارنة بأحكام جملس الدولة املرصى عيب الشكل ىف القرار اإلدارى 

 جانبها من خطأ وجود هو منها الصادرة اإلدارية القرارات عن اإلدارة مسئولية مناط أن على

 عليها نص الىت العيوب من أكثر أو عيب به كان إذا مشروع غري اإلدارى القرار يكون بأن

 تقوم وأن ً،     ضررا الشأن صاحب يلحق وأن ،١٩٧٢ لسنة ٤٧ رقم املصرى الدولة جملس قانون

 " أن أحكامها أحد ىف العليا اإلدارية احملكمة تقرر ذلك وىف والضرر اخلطأ بني السببية عالقة

 جانبها ىف اخلطأ توافر هو تصدرها الىت اإلدارية القرارات عن اإلدارية السلطة مسئولية مناط

 انتفاء – والضرر اخلطأ بني السببية عالقة تقوم وأن ررض اخلاطئة قرارا�ا على يرتتب وأن

  .)١(" أركا�ا من ركن با�يار املسئولية انتفاء مؤداه الضرر

 الىت القرارات عن اإلدارة مسئولية مناط أن به املسلم من " أنه آخر حكم ىف قررت كما

 العيوب من بلعي مشروع غري اإلدارى القرار يكون بأن جانبها من خطأ قيام هو تصدرها

 عالقة تقوم وأن ضرر الشأن ببصاح حييق وأن الدولة جملس قانون ىف عليها املنصوص

 مطابقة مشروعة سليمة قرارا�ا كانت العيوب هذه من برأت فإذا ،والضرر اخلطأ بني السببية

   .)٢(" نتائجها عن اإلدارة تسأل ال

 ال للقانون املخالفة اإلدارية لقراراتا عن التعويض دعوى أن االعتبار ىف نضع أن جيب أنه إال

ً      طبقا املشكلة ( املبادئ توحيد دائرة إليه انتهت ملا ً     طبقا سنة عشرة مخس مبضى إال تتقادم

 الطعن ىف ) الدولة جملس قانون بتعديل ١٩٨٤ لسنة ٣٦ رقم القانون من مكرر ٥٤ للمادة

 املسقط للتقادم العام األصل قرر إن بعد املشرع " أن تقرر إذ عليا قضائية ٢٩ لسنة ٥٦٧ رقم

 تشريعية نصوص مبقتضى معينة مبدد تتقادم حلقوق باستثناءات جاء مدىن ٣٧٤ املادة ىف

 احلاالت على الإ تسرى ال حبيث ً،     ضيقا ً      تفسريا صالنصو هذه تفسري وجب مث ومن ،خاصة

 مدة وتكون ةالقاعد أصل إىل يرجع فإنه احلاالت هذه عن خرج وما ،تضمنتها الىت بالذات

 عن تعويض ىف تتمثل املطروحة املنازعة كانت إذا ذلك على ً        وترتيبا ،سنة عشرة مخس التقادم

 إىل تنسب إمنا القرار هذا مثل عن ةياإلدار هةاجل مسئولية فإن ،للقانون خمالف إدارى قرار

                                                 
              ، قاعـدة رقـم     ١٩٩٤ / ٤ /  ١٢            عليـا ، جلـسة   .    ق  ٣٨       لـسنة     ٢٦٧٢                                       حكم احملكمة اإلداريـة العليـا ىف الطعـن رقـم  )١

   .                                                                  ، البوابة القانونية ملبادئ أحكام احملكمة اإلدارية العليا ، مرجع سابق    ١٢٤٢     ، ص   ١٢١

              ، قاعـدة رقـم     ٢٠٠١ / ٣ /  ٢٠            عليـا ، جلـسة   .    ق  ٤٤       لـسنة     ٧٩٨٤                                       حكم احملكمة اإلداريـة العليـا ىف الطعـن رقـم  )٢

   .                                                            ، البوابة القانونية ألحكام احملكمة اإلدارية العليا ، مرجع سابق    ١١١٩     ، ص   ١٣٢



      
 

 ٧٢٤ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة حتليلية مقارنة بأحكام جملس الدولة املرصى عيب الشكل ىف القرار اإلدارى 

 أن حبسبان القانون وهو املدىن القانون ىف عليها املنصوص االلتزام مصادر من اخلامس املصدر

 حكم شأ�ا ىف يسرى ال مما مادية ً      أفعاال وليست القانونية التصرفات قبيل من القرارات تلك

 عن التعويض دعوى إىل بالنسبة الثالثى التقادم عن تتكلم الىت ىندامل القانون من ١٧٢ املادة

 ذلك ىوعل ،الثالث املصدر عن تنشأ الىت احلقوق خبصوص وردت والىت املشروع غري العمل

 من ٣٧٤ املادة ىف املقرر العام لألصل تقادمها ىف املطروحة املنازعة ىف املسئولية تلك ختضع

 املدىن القانون من ٣٧٥ املادة نص إىل االستناد املقام هذا ىف ً      صحيحا وليس ،املدىن القانون

 إال قيصد ال النص بصريح حكمها ألن واألجور كاملهايا اخلمس التقادم حاالت تتناول الىت

 الالئحة من ٥٠ املادة نص إىل االرتكان جيوز ال كما ،املتجددة الدورية احلقوق إىل بالنسبة

 سنوات مخس مدة �ا يطالب مل الىت املاهيات بأن تقضى الىت واحلسابات للميزانية املالية

 فحسب باملاهيات ينعت ما على إال يسرى ال مدلوهلا ألن ،ةمللحكو ً       مكتسبا ً    حقا تصبح

 ليس للقانون املخالف اإلدارى القرار عن التعويض أن البيان عن وغىن ،قياس أو عتوس دون

 ويراعى والتجدد الدورية صفة حال بأية له ليس ً      جزافا احملكمة تقدره مببلغ التزام هو بل مبرتب

 التعويض أى أنه كما ،واملعنوية األدبية كاألضرار املرتب غري أخرى عناصر عدة تقديره عند

 واختالف منهما كل وجوهر طبيعة ىف الواضح التباين عن ً    فضال أنه إذ املرتب حكم ىف ليس

 ىف احلق تقادم بصدد التشريعية النصوص وردت فقد اآلخر عن أيهما تقدير وعناصر أسس

 تقادم نشأ ىف فريجع عنه املنوه التعويض أما ،املدلول مقصورة صرحية واضحة باملرتب املطالبة

  .)١(" سنة عشرة مخس ومدته التقادم ىف العام األصل ىلإ به ةاملطالب ىف احلق

  

                                                 
ـــد املبـــادئ ىف الطعـــن رقـــم  )١             عليـــا ، جلـــسة   .    ق  ٢٩       لـــسنة    ٥٦٧                                                               انظـــر حكـــم احملكمـــة اإلداريـــة العليـــا دائـــرة توحي

                                        نونيــة ألحكــام احملكمــة اإلداريــة العليــا ، مرجــع                 ، البوابــة القا  ٣٤    ،   ٣٣     ، ص ٥              ، قاعــدة رقــم     ١٩٨٥ /  ١٢ /  ١٥

   .    سابق

ـــم   : ً            ً ومــــــن ذلــــــك أيــــــضا                عليــــــا ، جلــــــسة   .    ق  ٣٣       لــــــسنة     ٣٠٩٦                                     حكــــــم احملكمــــــة اإلداريــــــة العليــــــا ىف الطعــــــن رقـــ

                                                              ، البوابـــة القانونيــة ملبـــادئ أحكــام احملكمــة اإلداريـــة العليــا ، مرجـــع    ٨٠١     ، ص  ٧٨              ، قاعــدة رقــم     ١٩٩٤ / ٢ / ١

   .    سابق



      
 

 ٧٢٥ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة حتليلية مقارنة بأحكام جملس الدولة املرصى عيب الشكل ىف القرار اإلدارى 

  
  وفيها أهم نتائج البحث 

يعترب ركن الشكل أحد أركان القرار اإلدارى ويقصد به املظهر اخلارجى الذى  -١

جيب أن يفرغ فيه القرار مثل كتابة القرار وتوقيعه وتسبيبه إذا تطلب القانون 

 اإلدارى قبل صدوره راملراحل الىت مير �ا القرا أما اإلجراء فيقصد به ،ذلك

  . أو إجراء حتقيق قبل صدور القرار،مثل أخذ رأى هيئة معينة

خيضع لشكل خاص معني تفصح فيه اإلدارة  األصل أن القرار اإلدارى ال -٢

 إال إذا اشرتط املشرع وجوب تقيد اإلدارة بشكل معني أو بإجراء ،عن إراد�ا

 ومن مث جيب عليها اتباع ذلك وإال كان القرار ،�ااحمدد عند إصدار قرار

   .ً                                  معيبا بعيب الشكل مما يؤدى إىل بطالنه

 إال أن ،يذهب معظم الفقهاء إىل عدم التفرقة بني ركن الشكل واإلجراء -٣

أن ركن اإلجراء مستقل عن ركن الشكل حيث وحبق البعض اآلخر يرى 

 أما الشكل فهو ،رارسابقة على إصدار القينطوى االجراء على عمليات 

 من العيوب الشكلية الىت تصيب ا وإن كان،اإلطار الذى يصب فيه القرار

  .عيب عدم االختصاص اإلدارى كراالقر

اجته قضاء جملس الدولة املصرى بداية وىف غالب األحيان إىل اخللط بني  -٤

 إال أنه ،الشكل واإلجراء واعترب أن عيب اإلجراء يندرج ضمن عيب الشكل

ك ىف أحكام أخرى حدد العيب بأنه عيب إجرائى وكان ذلك هو بعد ذل

وهذا املسلك  ،احلقيقة حني عرب عن ذلك العيب بأنه عيب ىف اإلجراءات

  .األخري يتفق مع املدلول الصحيح ملعىن اإلجراء



      
 

 ٧٢٦ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة حتليلية مقارنة بأحكام جملس الدولة املرصى عيب الشكل ىف القرار اإلدارى 

 يقرراستقر الفقه وقضاء جملس الدولة املصرى على أنه إذا وجد نص  -٥

اع النص واحلكم بت فيتعني ا،راء احملددكل أو االجالبطالن عند اغفال الش

 ىف حالة اغفال شكل أو ،ببطالن القرار أما إذا مل يوجد نص يقرر البطالن

 فيفرق بني الشكليات واالجراءات اجلوهرية والشكليات ،إجراء معني

 واعتربا أن القرار اإلدارى يبطل ىف حالة اغفال ،واالجراءات الثانوية

  .هرية دون الشكليات واالجراءات الثانويةالشكليات واالجراءات اجلو

ىل عدة معايري للتفرقة بني  وقضاء جملس الدولة املصرى إذهب الفقه -٦

 إال أن ،الشكليات واإلجراءات اجلوهرية والشكليات واإلجراءات الثانوية

 النظر إىل مدى جسامة عيب املعيار الراجح لدى الفقه والقضاء يقوم على

ً                                     ان العيب جسيما حبيث من املمكن أن يصدر  فإذا ك،واإلجراءالشكل 

 ،القرار على حنو مغاير لو روعيت الشكليات أو اإلجراءات الىت مت إغفاهلا

كان مضمون القرار لن يتغري إذا ً                                        فإن الشكل أو اإلجراء يعد جوهريا أما إذا 

هلا فإن الشكل أو االجراء ىف اروعيت الشكليات أو اإلجراءات الىت مت اغف

   ً.                 حلالة يعترب ثانويامثل هذه ا

يذهب قضاء جملس الدولة املصرى إىل جواز تصحيح عيب الشكل واالجراء  -٧

بعض لىف القرار اإلدارى بإجراء الحق إذا كان هذا العيب جمرد اغفال 

تؤثر ىف مضمون القرار وال يرتتب عليها مساس بضمانات ال البيانات الىت 

   .األفراد

 من حق جهة اإلدارة سحب القرار ومن جانبنا ال نؤيد ذلك حيث أنه

ديد بعد تصحيح ما جاإلدارى املعرض لإللغاء القضائى وإعادة إصداره من 

  .بإجراء الحقً                                شابه من عيب شكلى بدال من تصحيحه 



      
 

 ٧٢٧ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة حتليلية مقارنة بأحكام جملس الدولة املرصى عيب الشكل ىف القرار اإلدارى 

ً                                                             طبقا ملا ذهبت إليه بعض أحكام قضاء جملس الدولة املصرى جيوز تصحيح  -٨

ول ذوى الشأن عيب الشكل أو االجراء الذى يصيب القرار اإلدارى بقب

 حبيث ال يؤثر اغفاله ،طاملا كان الشكل أو االجراء غري مقرر ملصلحة عامة

 ومل يقرر املشرع البطالن كجزاء ً،       جوهرياً     شكال على مضمون القرار ومل يكن 

  .على اغفاله

ية يستحيل معها امتام ظروف استثنائ وأتواجه جهة اإلدارة قوة قاهرة  قد -٩

 فإ�ا تتحلل من اختاذ الشكليات  وبالتاىل،ماديةجراء استحالة الشكل أو اإل

وال تلتزم �ا  ،واالجراءات الىت جيب عليها اختاذها ىف ظل الظروف العادية

 ،ل الظروف غري العادية محاية للنظام العام وحسن سري املرافق العامةظىف 

  .صحيحةوتعترب قرارا�ا ىف هذه احلالة 

أنه إذا كان اغفال الشكليات استقر قضاء جملس الدولة املصرى على  - ١٠

 فإن جهة اإلدارة تعفى ،ً                                       واالجراءات راجعا إىل فعل صاحب الشأن نفسه

 وال جيوز لصاحب الشأن ً،                            ويكون القرار اإلدارى صحيحا،لتزام �االمن ا

   .التمسك ببطالنه

 اغفال الشكليات واالجراءات املقررة ملصلحة اإلدارة وحدها اليؤدى  - ١١

  .يث التعترب من النظام العام ىف هذه احلالةإىل بطالن القرار ح

 استقر قضاء جملس الدولة املصرى على أن إلغاء القرار لعيب ىف الشكل - ١٢

قرار من جديد تراعى ً                             ا جلهة اإلدارة من إعادة إصدار أو اإلجراء ليس مانع

  ً                                    فيه األشكال واإلجراءات املقررة قانونا 

ة بالشكل ب املتعلقسقر قضاء جملس الدولة املصرى على أن العيوا - ١٣

 ،دارى ال تؤدى إىل احلكم على اإلدارة بالتعويضواالجراءات ىف القرار اإل

ر حبيث يؤدى إىل اً                                                إال إذا كان هذا العيب جوهريا يؤثر على مضمون القر



      
 

 ٧٢٨ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة حتليلية مقارنة بأحكام جملس الدولة املرصى عيب الشكل ىف القرار اإلدارى 

ذا كان هذا العيب غري جوهرى الينال من صحة  أما إ،تغيري موضوع القرار

ً                                   القرار موضوعا، فإنه ال يكون سببا ىف   . احلكم بالتعويضً

مناط مسئولية اإلدارة عن القرارات اإلدارية الصادرة منها هو وجود خطأ  - ١٤

من جانبها بأن يكون القرار اإلدارى غري مشروع إذا كان به عيب أو أكثر 

 لسنة ٤٧من العيوب الىت نص عليها قانون جملس الدولة املصرى رقم 

قة السببية بني  وأن تقوم عالً،                           وأن يلحق صاحب الشأن ضررا،١٩٧٢

   .اخلطأ والضرر

تتقادم دعوى التعويض عن القرارات اإلدارية املخالفة للقانون مبضى  - ١٥

ً                                                                مخس عشرة سنة طبقا ملا انتهت إليه دائرة توحيد املبادئ املشكلة طبقا  ً

 بتعديل قانون جملس ١٩٨٤ لسنة ٣٦ مكرر من القانون رقم ٥٤للمادة 

   .الدولة

  واهللا أعلم

   سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلموصلى اهللا على

  

  شعبان عبد الحكيم عبد العليم سالمة/ د 

  مدرس القانون العام بكلية الشريعة والقانون بدمنهور



      
 

 ٧٢٩ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة حتليلية مقارنة بأحكام جملس الدولة املرصى عيب الشكل ىف القرار اإلدارى 

ا ا    

  :المراجع القانونية : ً     أوال 

      دار     ٢٠٠٣       طبعة  ،                                    إجراءات التقاضى أمام حماكم جملس الدولة  :              أمحد سالمة بدر   /   د  -  ١

     .         القاهرة .      لعربية        النهضة ا

            أســـباب الطعـــن  (              اجلـــزء الرابـــع  ،              دراســـة مقارنـــة ،             القـــضاء اإلدارى  :               امساعيـــل البـــدوى   /   د  -  ٢

   .         القاهرة .                    دار النهضة العربية ، م    ١٩٩٩  /    هـ     ١٤١٩       طبعة  ، )       باإللغاء

    /     ١٩٥٤            الطبعـــة األوىل    ،           اجلـــزء األول ،                    مبـــادئ القـــانون اإلدارى  :              توفيـــق  شـــحاته   /   د  -  ٣

             بدون ناشر    ١٩٥٥

    /     ١٩٩١              الطبعــة األوىل  ،                          قواعــد وأحكــام القــضاء اإلدارى  :             شــفيق ســارى      جــورجى  /   د  -  ٤

             م بدون ناشر    ١٩٩٢

      دراسـة   )                قـضاء التعـويض –            قـضاء اإللغـاء   (               القضاء اإلدارى   :                  خالد خليل الظاهر   /   د  -  ٥

                        الريــــاض اململكــــة العربيــــة  ،                        مكتبــــة القــــانون واالقتــــصاد ،    ٢٠٠٩              الطبعــــة األوىل  ،      مقارنــــة

          السعودية

      ١٩٩٢   ط ،                                اإلجـــراءات واألشـــكال ىف القـــرار اإلدارى  :          صطفى أمحـــد            الديـــداموىن مـــ  /   د  -  ٦

   .         القاهرة .                          اهليئة املصرية العامة للكتاب

      دار  ،    ٢٠١٠       طبعـة  ،                                    قضاء املالءمة والـسلطة التقديريـة لـإلدارة  :                سامى مجال الدين   /   د  -  ٧

     .                        اجلامعة اجلديدة باإلسكندرية

            نـــــــشأة املعـــــــارف    م ،    ١٩٩٩       طبعـــــــة   ،،               الـــــــدعاوى اإلداريـــــــة  :                ســـــــامى مجـــــــال الـــــــدين   /   د  -  ٨

     .          باإلسكندرية

             دار النهــضة  ،              بــدون ســنة طبــع ،                         قــضاء اإللغــاء وقــضاء التعــويض  :               ســعاد الــشرقاوى   /   د  -  ٩

  ً      ً  وأيضا  ،         القاهرة .       العربية

         الطبعـــة  ، )             دراســة مقارنـــة   (                                 النظريـــة العامــة للقـــرارات اإلداريـــة   :                ســليمان الطمـــاوى   /   د  -  ١٠

   .         القاهرة .                 دار الفكر العرىب ،    ١٩٨٤       اخلامسة 



      
 

 ٧٣٠ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة حتليلية مقارنة بأحكام جملس الدولة املرصى عيب الشكل ىف القرار اإلدارى 

       طبعـــــة  ،             قـــــضاء اإللغـــــاء ،             الكتـــــاب األول ،             القـــــضاء اإلدارى  :           الطمـــــاوى       ســـــليمان  /   د  -  ١١

   .         القاهرة .                 دار الفكر العرىب    ١٩٨٦

                                     قواعـــد املـــسئولية التأديبيـــة ىف ضـــوء أحكـــام   :                              مستـــشار مســـري يوســـف البهـــى ىف كتابـــه  -  ١٢

   .      احمللة–                          دار الكتب القانونية مصر     ٢٠٠٧       طبعة  ،                    احملكمة اإلدارية العليا

             بدون ناشر    ١٩٩٧   ط ،           دعوى اإللغاء  :                 طارق فتح اهللا خضر   /   د  -  ١٣

                               دار النهضة العربية بالقاهرة    ١٩٨٤       طبعة  ،           قضاء اإللغاء  :            طعيمة اجلرف   /   د  -  ١٤

   ،                                         القــرارات اإلداريــة ىف الفقــه وقــضاء جملــس الدولــة  :                            عبــد العزيــز عبــد املــنعم خليفــة   /   د  -  ١٥

   .                             نشر منشأة املعارف باإلسكندرية    ٢٠٠٧     طبعة 

             دار النهــضة  ،    ٢٠٠٤   ط ،                   لقــرار اإلدارى املــستمر ا  :                          عبــد العلــيم عبــد ا�يــد مــشرف  /  د  -  ١٦

   .         القاهرة .       العربية

                            مبـــدأ املـــشروعية وتنظـــيم القـــضاء   (               القـــضاء اإلدارى   :                       عبـــد الغـــىن بـــسيوىن عبـــد اهللا   /  د -  ١٧

   .                          الدار اجلامعية باإلسكندرية ، م    ١٩٩٣     ط ،           قضاء اإللغاء  )        اإلدارى 

   ،            يـدة باملنــصورة                مكتبـة اجلـالء اجلد ،    ١٩٨٢   ط ،           قـضاء اإللغــاء  :                عبـد الفتـاح حـسن   /   د  -  ١٨

   .         بدون ناشر

         الطبعـة  ،                                   القـرار اإلدارى الباطـل والقـرار املعـدوم  :                       عليوه مصطفى فتح الباب   :        مستشار  -  ١٩

   .         القاهرة .                    دار النهضة العربية ،    ١٩٩٧     األوىل 

         الطبعــة  ،                                    نظريــة الــضرورة ىف القــانون العــام اإلســالمى  :             فــؤاد النــادى   /                 أســتاذنا الــدكتور  -  ٢٠

           القاهرة .             ء لإلعالم العرىب        الزهرا ، م    ١٩٨٨  /    هـ     ١٤٠٨     األوىل 

                                            القـــرارات اإلداريـــة وتطبيقا�ـــا ىف اململكـــة العربيـــة   :                         فـــؤاد حممـــد موســـى عبـــد الكـــرمي   /   د  -  ٢١

                              نشر مركز البحوث مبعهد اإلدارة  ، م    ٢٠٠٣  /    هـ     ١٤٢٤                    دراسة مقارنة طبعة  ،        السعودية

   .                               العامة باململكة العربية السعودية

       طبعــة  ، )              القــضاء اإلدارى   (         العــام                 الوســيط ىف القــانون  :                   حممــد أنــس قاســم جعفــر   /   د  -  ٢٢

   .         القاهرة .                    دار النهضة العربية    ١٩٨٧

                    دار اجلامعـــة اجلديـــدة  ،    ٢٠٠٧   ط ،             القـــضاء اإلدارى  :                     حممـــد رفعـــت عبـــد الوهـــاب   /   د  -  ٢٣

   .          باإلسكندرية



      
 

 ٧٣١ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة حتليلية مقارنة بأحكام جملس الدولة املرصى عيب الشكل ىف القرار اإلدارى 

    ٣٠                                           نفــاذ القــرارات اإلداريــة وســريا�ا ىف حــق األفــراد ص  :                    حممــد الــسيد عبــد ا�يــد   /  د -  ٢٤

   .         القاهرة .                    م دار النهضة العربية    ٢٠٠٢     طبعة 

             م دار النهــضة     ١٩٩٦       طبعــة  ٦                        تــسبيب القــرارات اإلداريــة ص  :                حممــد عبــد اللطيــف   /  د -  ٢٥

   .         القاهرة .       العربية

       طبعــة  ، ٣    جـــ ،                               املوســوعة الــشاملة ىف القــضاء اإلدارى  :                     حممــد مــاهر أبــو العينــني   /     د  . م -  ٢٦

   .                      نقابة احملامني بالقاهرة ، م    ٢٠٠٧  /    هـ     ١٤٢٨

            بــدون ناشــر  ،                    دار اهلــدى للمطبوعــات ،  رى            القــانون اإلدا  :                     حممـد فــؤاد عبــد الباســط   /   د  -  ٢٧

   .        وسنة طبع

           در الفكـــــر     ١٩٩٠       طبعـــــة  ،                      الوســـــيط ىف القـــــضاء اإلدارى  :                 حممـــــود عـــــاطف البنـــــا   /   د  -  ٢٨

   .         القاهرة .     العرىب

             دار النهـــــضة  ،    ١٩٦٧       طبعــــة  ،              دراســـــة مقارنــــة ،             القــــضاء اإلدارى  :           حممــــود حــــافظ   /   د  -  ٢٩

   .         القاهرة .       العربية

             دار النهـــضة     ١٩٩٦       طبعـــة  ، )          وى اإللغـــاء   دعـــ    (  ،               الـــدعاوى اإلداريـــة  :            نبيلـــة كامـــل   /   د  -  ٣٠

   .                العربية بالقاهرة

  :مقاالت وأبحاث : ً       ثانيا 

      جملـــة  .                                             الـــسلطة التقديريـــة لـــإلدارة ودعـــاوى االحنـــراف بالـــسلطة  :             أمحـــد حـــافظ جنـــم   /   د  -  ١

      ١٩٨٤        ديسمرب   ٢٤        السنة  ،             العدد الثاىن ،              العلوم اإلدارية

             دار النهــضة  ،    ٢٠٠١       طبعــة  ،                           القــرار اإلدارى الــضمىن بــالقبول  :                زكــى حممــد النجــار   /   د  -  ٢

                  العربية بالقاهرة

                                       مـدى مالءمـة سـحب القـرار اإلدارى املعـروض علـى   :                      شعبان عبـد احلكـيم سـالمة   /   د  -  ٣

                              حبــــث منــــشور مبجلــــة روح القــــوانني الــــىت   )                              دراســــة مقارنــــة بالفقــــه اإلســــالمى  ،      القــــضاء

   . م    ٢٠١٢        أكتوبر  ٦٠        العدد  ،       عة طنطا                     تصدرها كلية احلقوق جام

   ،                                                  الــسكوت ىف القــانون اإلدارى ىف التــصرفات اإلداريــة الفرديــة    :             حممــد مجــال جربيــل  /  د -  ٤

  .         القاهرة .                    م دار النهضة العربية    ١٩٩٦     طبعة 



      
 

 ٧٣٢ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 دراسة حتليلية مقارنة بأحكام جملس الدولة املرصى عيب الشكل ىف القرار اإلدارى 

  : رسائل علمية : ً       ثالثا 

                شــــعبان عبــــد احلكــــيم   /     د  ،                            دراســــة مقارنــــة بالفقــــه اإلســــالمى ،                   القــــرار اإلدارى الــــسلىب -  ١

      دار     ٢٠١٠     طبعــة    ،  ور                                    مقدمـة إىل كليــة الـشريعة والقـانون بـدمنه   ،               رسـالة دكتـوراه ،    سـالمة

    .                        اجلامعة اجلديدة باإلسكندرية

                رســالة دكتـــوراه  ،                                                        موقــف قاضـــى اإللغــاء مـــن ســلطة اإلدارة ىف تـــسبيب القــرارات اإلداريـــة -  ٢

   . م    ٢٠٠٥  /   ه     ١٤٢٦              جامعة عني مشس  ،                   مقدمة إىل كلية احلقوق

  :المراجع األجنبية  : ً      رابعا

١- Bonnard précis élémentaire de droit administratif ٤e 
édit. 

٢- M. Hauriou : précis de droit Administratif , ١٢em.  
٣- La ferrière : traité la juridiction Administrative, T. 

٢ , ١١em. 
٤- Waline M. droit administratif go ehil. 

  :أحكام المحاكم  : ً      خامسا

التشريعية  شركة خدمات املعلومات ،البوابة القانونية ألحكام حمكمة القضاء اإلداري - ١

 .٢٠١٠ومعلومات التنمية الدس 

شركة خدمات املعلومات التشريعية  ،البوابة القانونية ألحكام وفتاوى جملس الدولة - ٢

 .٢٠١٠ومعلومات التنمية الدس 

  ً.                                                         جمموعة املبادئ الىت قرر�ا حمكمة القضاء اإلدارى ىف مخسة عشر عاما - ٣

 
  


