


 

 

 رسالة ماجستير بعنوان

في القانون  اإلداري على صحة القرار  هوأثر  واإلجراءاتعيب الشكل 
 "دراسة تحليلية"الفلسطيني 

 

"The defective form  and procedures and its impact  on the 

administrative decision in the Palestinian Law" 
 

 إعداد الباحث

 الزناتي مصطفى أسامة ىمصطف
 

 إشراف الدكتور

 هاني عبد الرحمن غانم

 أستاذ القانون العام المساعد

 العامة واإلدارةالقانون في ماجستير ال درجة لحصول علىا لمتطلبات استكمالا  رسالةقدمت هذه ال

 م7192/ هـ 9341

 

برنامج الدراسات العليا المشترك بين أكاديمية اإلدارة 
  والسياسة للدراسات العليا وجامعة األقصى بغزة

 غزة -جامعة األقصى 



 

 

 



 

 أ
 

 

 

 

 

 73آية : سورة طه

 

 



 

 ب
 

 

 لى من تتسابق الكلمات لتخرج لتعبر عن مكنون ذاتهاإ

 بالتوفيق خلق القران ولسان حالها الدعاء ليدبتني بآلى من إ

 لى من عانت الصعاب وعلمتني الصمودإ

 وعندما تكسوني أسبح فى بحر حنانها

 حفظها هللا ورعاها.. أمي 

 واإلصرارلى من زرع فى نفسي الطموح إ

 لى من تحمل عثرات الزمن وعلمني الصبر والنجاحإ

 ...أبي 

وسهرت أول لحظة فى الدراسة ورافقتني لى جانبي من إساندتني ووقفت  التيإلى زوجتي الفاضلة 
 ..معي الليالي الطوال أدامك هللا لى 

 ريحانة حياتي أبنائي أسامة ودمحم

 لى من حبهم يجري فى عروقي ويلهج بذكرهم فؤاديإ

 تياي وأخو نخواإلى إ

 نسانرض واإللى من ضحوا بدمائهم الزكية من أجل تحرير األإ

 سرانا البواسلأبرار و شهداؤنا األ

 فاضل اللذين نهلت على أيديهم بواكير المعرفة والعلملى المربين األإ

 ن ينفع به االسالم والمسلمينأأهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع داعيًا المولى عزوجل 
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 :قال تعالى

لح يل يف ترضاه وأصرب أوزعني أن أشكر نعمتك الىت أنعمت على وعلى والدي وأن أعمل صاحلاً )
 51: سورة األحقاف (ذريتي إني تبت إليك وإني من املسلمني

أحمد ربي حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا، حمدًا يليق بجالل وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على 
سيدنا دمحم وعلى آله الطاهرين وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا 

 بعد،،،كثيرًا و 

واعترافًا منا بالجميل واالمتنان " من ال يشكر الناس ال يشكر هللا:" انطالقًا من قول النبي دمحم ملسو هيلع هللالص
 التي ألهل العلم ال يسعني إال أن أتقدم بالشكر الجزيل ألكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا،

 .رة العلم والعلماءتعلمت في رحابها، راجيا من هللا أن تكون منا

، المشرف والموجه لهذه الرسالة، غانمهاني عبدالرحمن : للدكتوركما أتقدم بالشكر والعرفان 
، فيما تعلمت منه، ومعاملته الكريمة والفاضلة، فأسأل هللا أن _عزوجل_وصاحب الفضل بعد هللا

 .هللا عني خير الجزاءوالمسلمين، فجزاه يبارك في علمه، ويزيده علما، وأن ينفع به اإلسالم 

 الكرام أعضاء لجنة المناقشة  السادة األساتذة وأتقدم بالشكر الجزيل إلى

، أستاذ القانون العام المساعد، والمستشار القانوني لوزارة التربية وليد عبد الرحمن مزهر: الدكتور
 .والتعليم العالي

 .، أستاذ القانون العام المساعدحازم حمدي الجمالي: الدكتور

 .حفظكم هللا ورعاكم وأدامكم ذخرًا لفلسطين 
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 الملخص

تناولت دراستي عيب الشكل واإلجراءات وأثره على صحة القرار اإلداري في القانون    
الشكل الفلسطيني، واتبعت المنهج التحليلي للنصوص القانونية الفلسطينية المتعلقة بعيب 

 .ي فلسطينواإلجراءات، وكذلك أحكام محكمة العدل العليا ف

أحد أوجه الطعن بإلغاء القرار اإلداري، التي ورد ذكرها في المادة ُيعد عيب الشكل واالجراءات 
م، وكذلك في 1005لسنة ( 1)ية الفلسطيني رقم من قانون تشكيل المحاكم النظام( 43/3)

 .م1052لسنة ( 4)من قانون الفصل في المنازعات اإلدارية رقم ( 3)رقم المادة 

مخالفة اإلدارة للقواعد الشكلية التي أوجبتها القوانين واألنظمة  :بعيب الشكل واالجراءاتويقصد 
تباعها في إلإلجراءات الواجب أما بالنسبة  ،للقرار االداري  سواء تعلق بالمظهر الخارجي

 .أو عدم صحة اإلجراءات الشكلية الواجب اتباعها في العمل اإلداري صداره، أو إهمال إ

إلى حماية المصلحة العامة ومصلحة األفراد على حد سواء،  جراءاتواإل الشكل تهدف قواعد
 .ألن عدم مراعاة تلك المصالح فيه إخالل بالضمانات المقررة لإلدارة واألفراد

وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على األشكال الجوهرية وغير الجوهرية التي تصاحب 
 .ر تخلف كٌل منها على صحة القرارات اإلداريةإصدار القرارات اإلدارية وبيان أث

في شكل  وما آثار دفع واهتمام الباحث للحديث عن هذا العيب هو كثرة المالبسات واألخطاء
مبدأ  النتهاكوما يترتب على هذا األمر الذي يعد مبدأ ، ةاإلداري اتالقرار واجراءات اصدار 

ماهية القرار  تناولتثالثة فصول، الفصل التمهيدي  إلى الدراسة ، ولقد قسمتالمشروعية 
 واإلجراءاتاإلداري وأركانه وشروط صحته، ثم كان الفصل األول حول ماهية عيب الشكل 

  وصور قواعد عيب الشكل واالجراءات، وتغطية عيب الشكل واالجراءات، والفصل الثاني
حيث تناولت الدراسة جراءات كان حول رقابة قاضي اإللغاء على عيب الشكل واال واألخير

، ثم أنهينا الدراسة وآثار الحكم باإللغاء وآليات تنفيذه، ودعوى اإللغاء وشروطها، بيان مفهوم
     . من خالل كتابة هذا الموضوعبخاتمة تضمنت النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث 

ركن الشكل في القرار اإلداري هو المظهر الخارجي للقرار اإلداري، وشكل أن  ومن أهم النتائج
القرار هو الصورة التي تفرغ اإلدارة إرادتها بإصداره، والحكمة التي أرادها المشرع من قواعد 
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الشكل في القرار اإلداري، هي تحقيق المصلحة العامة، المتمثلة بمصلحة اإلدارة ومصلحة 
لقرار اإلداري على حٍد سواء، وأن المشرع الفلسطيني منح القضاء االداري األفراد المخاطبين با

كما نوصي صالحية تعديل القرار المطعون فيه ، أو إلغائه إذا كان مخالفًا للمشروعية، 
بأن تأخذ اإلدارة بالتظلم الوجوبي في جميع القرارات اإلدارية سواء القرار المشرع الفلسطيني 

وفي ذلك تخفف عن كاهل القضاء، ويعود الحق للمتظلم بأفضل الطرق اإليجابي أم السلبي، 
 .وأيسرها
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 ملخص اللغة اإلنجليزية

Abstract 

 

  My study based on the defective form and procedures and its impact on 

the validity of the administrative decision in the Palestinian law , and I 

followed the analytical approach with the Palestinian legal text related to 

the defective form and procedures. 

The defective form and procedures is one of the challenges to cancel the 
administrative decision, which mentioned in Article ( 34/4) of the 
formation law of the Palestinian regular Court No. (5) for the year (2001) 
As well as in Article (4) of the Law on the Separation of Administrative 
Disputes No (3) of 2016. 
The meaning of defective form and procedures, is  the infraction of the 

administration of the formal rules that decided by laws and systems for 

the external form of the administrative work and procedures that must be 

followed when issuing , or neglecting or the lack of corrective procedures 

that must be followed in the administrative work . 

The rules of form are designed to protect both public and individuals 

interest , because failure to take in account such interest  is  a breach in 

guarantees decided for administration and individual. 
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  The purpose of this study is to highlight the fundamental and non-
essential forms that accompany the issuance of administrative decisions 
and to indicate the impact of their respective failures on the validity of 
administrative decisions. 
And What makes the researcher speak about this defective is the plenty 

of circumstances and mistakes in the administrative decision, and the 

consequences of the matter which is considered as a violation of legality 

principle that considered as the fundamental of the legal state. Therefore, 

the study was divided into three chapters. The introductory chapter is 

about administrative decision, its structure and the validity of its 

conditions, then the first chapter is  about the defective form and 

procedures also the forms of rule s of  the defective form and 

procedures, cover the defective form and procedures. The second 

chapter is about the judge’s  canceled control  of  the defective form and 

procedures and we speak also about the judicial control, and the 

cancelation action and terms and the effects of cancelation provision and 

the implementation mechanism, then we finished the study with a 

conclusion that included the results and recommendations that the 

researcher reaches through writing this subject  and the most important 

results is the form in the administrative decision, which is the external 

form of the administrative  decision. The form of decision is the form that    
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administration makes its best to issue, and the thing that the project need 

of the rules form in the administrative decision , is to achieve the public 

interest  that represented in the interest of administration and individual 

interest that addressed through the administrative decision and the 

Palestinian project gives the administrative judge the power to modify the  

contested decision when considering the administrative contested or 

canceling if it is contrary to legality. 

We recommend that the administration take the necessary grievance in 
all administrative decisions, whether positive or negative, and in so doing 
ease the burden of the judiciary, and return the right to the complainant 
in the best and easiest way. 
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 : مقدمة 

الحديثة هو وجود نظام إداري يضطلع بكل أوجه نشاطات  الديمقراطيةإن من أسس بناء الدولة   
وتتمثل أعمال السلطة االدارية في أعمال قانونية ، و يعكس السياسة العامة للدولة ، المجتمع 

ة أم التنظيمية وكذلك العقود التي تكون االدارة طرفًا  ذتضم بين دفتيها القرارات اإلدارية سواء الفردي
ارية أم العقود الخاصة التي تنزل اإلدراة فيها منزلة األفراد باإلضافة إلى فيها سواء العقود االد
 .أعمال اإلدارة المادية

حيث ، والشك أن القرار اإلداري هو المظهر الرئيس األساس لوسائل اإلدارة في مباشرة نشاطها 
ب األكثر بر األسلو أن السلطة اإلدارية ال تستطيع االستغناء عن إصدار القرارات اإلدارية ألنها تعت

ال يقوم بدونها بحيث لو تخلف أحدها  عناصر صحةوللقرار اإلداري  ،شيوعا في أعمال اإلدارة
يحتم على  رى وفي حاالت أخ بعدم المشروعية ، األمر الذي يجعل منه قرارًا باطالً  القرار وصف

 .بولها القضاء إلغائه بناء على طلب صاحب الشأن متى استوفت دعوى اإللغاء شروط ق
 

ية تحوزها وتمارسها السلطات االدار  وإذا كانت القرارات اإلدارية تعتبر عملية حيوية وسلطة
من أجل تحقيق وإنجاز أهداف الوظيفة اإلدارية  سواء السلطة المركزية أم الالمركزيةالمختصة 

بين  مهمةالمتعلقة بالمصلحة العامة بكل فاعلية ورشاده، فإن ركن الشكل واإلجراءات يحتل مكانة 
أركان هذه القرارات اإلدارية وباعتبارها تصرفات إدارية قانونية، إذ أن ركن الشكل واإلجراءات 

وضبط عمل السلطات اإلدارية بصورة محددة ودقيقة وقانونية تبرز قيمته ومزاياه في عملية تنظيم 
، األمر الذي يوفر المشروعية القانونية في األداء اإلداري ويحمي في كثير من القرارات ملزمة

عدم المصلحة العامة والسلطات اإلدارية وحقوق ومصالح األشخاص والمواطنين من كافة مخاطر 
 .المشروعية

ات اإلدارية أو مور المهمة التي تسبق صدور القرار القرار االداري من األفي  واإلجراءاتالشكل ف
 تخاذه للقرار،إلزام مصدر القرار التروي قبل إهمية في ، وتكمن هذه األالتي تصاحب إصدارها
جوهريًا في  عنصراً  واإلجراءاتحد سواء، وعليه يعد ركن الشكل  ىفراد علوذلك حماية لإلدارة واأل

عيب الشكل  فإن لذلك، اإلداري  القرار اإلداري، فإذا تخلف يمكن طلب إلغاء القرار أمام القضاء
 . مشروعيتهجراءات سبب من أسباب أوجه إلغاء القرار اإلداري لعدم واإل
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ونظرًا لألهمية البالغة لموضوع عيب الشكل واإلجراءات في القرار اإلداري تم اختياره في إطار  
 . خصصنا الدراسي، ولإلحاطة واإللمام بجوانب موضوع عيب الشكل واإلجراءاتت

 وتنقسم إلى: أهمية الدراسة  

 األهمية العلمية 

  ًوجه  ىعل اإلداري ، والمهتمين بالقضاء تكمن أهمية هذه الدراسة في إفادتها لدارسي القانون عموما
األشكال الجوهرية التي يترتب على تخلفها ، بشكل وإجراءات القرارات اإلدارية وسيما الخصوص

  .عدم مشروعية القرار اإلداري 

 تبة الفلسطينيةإثراء المك تساعد هذه الدراسة في. 

 األهمية العملية

  على صحة القرار  وأثرهالتطورات واالجتهادات القضائية التي تناولت هذا العيب  خرآالوقوف على
 .اإلداري 

 ساعد كل من صدر بحقه قرار إداري معيب بعيب الشكل واإلجراءات في معرفة النصوص ت
 واإلجراءاتتخلف الشكل  ألثرالفقهية التي استقرت بالنسبة  واآلراءالتشريعية واالجتهادات القضائية 

 .اإلداري على صحة القرار 

 :  مشكلة الدراسة

ن األشكال واالجراءات الجوهرية وغير تتمثل مشكلة الدراسة في بيان الحدود الفاصلة بي  
الجوهرية بالنسبة للقرارات االدارية وبيان األثر المترتب على تخلف كل منهما على صحة القرارات 

 .اإلدارية
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 : أسئلة الدراسة 

ما هو األثر المترتب على مخالفة اإلجراءات والشكل الذي حدده المشرع لصدور : السؤال الرئيس
 اإلدارية؟القرارات 

 :ويتفرع منه األسئلة الفرعية التالية
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 .واإلجراءات تصحيح عيب الشكل

 .بيان ماهية دعوى اإللغاء وشروطها .1

استعراض أهم االجتهادات الفقهية والقضائية التي تصدت لعيب الشكل واإلجراءات في  .4
 .القرار اإلداري 
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 : منهج الدراسة 

خر النصوص التشريعية واألحكام آ ىلتحليلي  للوقوف علاعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي ا 
، وخاصًة أحكام الفلسطيني انون الشكل واإلجراءات في القرار اإلداري في القبتتعلق  التيالقضائية 

 .محكمة العدل العليا الفلسطينية
 

 : حدود الدراسة 

وأثره على صحة القرار  واإلجراءاتسوف تقتصر الدراسة على عيب الشكل : الحد الموضوعي
 .األخرى لى العيوب إدون التطرق  اإلداري 

 دولة فلسطين  : الحد المكاني

 .م1052عام  ىم حت5211منذ إنشاء محكمة العدل العليا عام : الحد الزماني

 :مصطلحات الدراسة

عمل قانوني نهائي صادر من جهة إدارية وطنية تعبر عنه بإرادتها المنفردة، "  القرار الداري  .5
  .1"بقصد إحداث آثارًا قانونية معينة 

عدم احترام القواعد اإلجرائية أو الشكلية المحددة إلصدار :" واإلجراءاتالشكل عيب  .1
اعد كليًة أو القرارات اإلدارية في القوانين واللوائح، سواء كان ذلك بإهمال تلك القو 

 .2بمخالفتها جزئياً 

هي طرق محددة سلفًا لكيفية القيام باألعمال، وهي خطط موضوعية  :اإلجراءات .4
وهي تترجم الخطط والسياسات ، للموظفين ألجل اتباعها عند القيام باألعمال المتكررة
 .3العامة إلى أسلوب محدد التخاذ القرارات والقيام باألعمال

                                                           
 (532ص)أبو سمهدانة، الخصومة االدارية ومستقبل القضاء اإلداري في فلسطين عبد الناصر  1
2
 .141م،ص2001ابطال القرارات االدارية الضارة باالفراد والموظفين،عدنان عمرو،  
3 https://hrdiscussion.com/hr111894.html  مساءا  97الساعة  8/6/7192تاريخ الزيارة. 
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 .1الخارجي الذي تسبغه االدارة على القرار لالفصاح عن ارادتهاالمظهر :  الشكل  .3

 

 

  

                                                           
1
 .م2002، 505، ص"والية القضاء االداري دعوى االلغاء"إبراهيم شيحا، القضاء اإلداري  
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 الفصل التمهيدي

 ماهية القرار اإلداري 

 

 تمهيد وتقسيم

 ةتعتبر القرارات اإلدارية من أهم وأخطر الوسائل في يد اإلدارة وذلك باعتبارها أهم وسائل مباشر 
وبالتالي ال تستطيع  تمر لحظة بدون إصدار قرار إداري، الوظيفة اإلدارية، ففي الواقع العملي ال

 .1اإلدارة االستغناء عن هذه الوسيلة الحيوية للقيام بأعباء واجباتها الموكلة إليها بنص القانون 

ويعد القرار اإلداري من أهم أساليب اإلدارة وأكثرها فاعلية لممارسة نشاطها والقيام بوظائفها، ويعود 
قرار اإلداري من سرعة وفاعلية، ولسهولة إجراءاته وبساطتها دون انتظار لقبول ذلك لما يحققه ال

 .2أحد أو حتى معاونتهم

ويمثل القرار مظهرًا هامًا للسلطات واالمتيازات التي تتمتع بها السلطة اإلدارية وتستخدمه في 
ع األفراد والمؤسسات تسيير وتنظيم المرافق العامة والحفاظ على النظام العام، وفي تنفيذ عقودها م

كما يحتل المرتبة الثالثة من مراتب التشريع، فالتشريع العامة والخاصة وفي تنظيم العمل اإلداري، 
، ، كما يحتل المكانة األولى في منازعات القضاء اإلداري أو اللوائح هي قواعد عامة ومجردة

 .التقيد بشرط الميعادونوصي بأن يسمح بالطعن باإللغاء في اللوائح غير المشروعة دون 

ويجعل النظام القانوني من القرار اإلداري بمثابة سلطة خارقة لدى اإلدارة وأكثر وسائلها فاعلية 
 الشيءقوة " قرينة السالم التي عبر عنها العميد فيدل  من في تحقيق أهدافها لما يتمتع به

 .3"المقرر

والكن هذه القرينة تتطلب إثبات  وعيةواألصل أن قرارات اإلدارة تتمتع بقرينة الصحة والمشر 
اإلدارية  القرارات، وحتى تتوافر لها هذه المشروعية يجب أن يتوافر في العكس من المستدعي

                                                           
 .535الخصومة االدارية ومستقبل القضاء االداري في فلسطين، رسالة دكتوراة، صأبو سمهدانة، عبد الناصر  1
 .1غانم، النظام القانوني لعقد التوريد اإلداري، رسالة دكتوراة، جامعة االسكندرية،صهاني  2
 .31،ص1مازن نور الدين، الوجيز في اإلداري  3
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والشكل واإلجراءات والمحل والسبب والغاية، وفي حال تم  االختصاصعناصر صحته وهي 
عيب عدم المشروعية وحري االعتداء على أي من هذه العناصر فإن القرار اإلداري يكون معيب ب

 .1باإللغاء

، وعلى من  األصل في القرار اإلداري أنه يتمتع بالمشروعية أن محكمة العدل العليا ولقد قررت
 .2يدعي خالف ذلك إثباته من خالل عدم صحة الوقائع التي بني عليها هذا القرار

القرار اإلداري ، وذلك في وتغطي مستلزمات الدراسة تسليط الضوء إلى عناصر أو شروط صحة 
 .الفصل التمهيدي

، يتناول  وفي ضوء ما تقدم فإن الباحث سيقوم بتقسيم الفصل التمهيدي إلي مبحثين رئيسيين
، وذلك على  ، والمبحث الثاني شروط صحة القرار اإلداري  المبحث األول مفهوم القرار اإلداري 

 :النحو التالي

 ري القرار اإلدا مفهوم :المبحث األول

 شروط صحة القرار اإلداري : المبحث الثاني
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .532، ص1052، 5م، ط4/1052اإلدارية الفلسطيني الجديد رقم  غانم، القضاء اإلداري، في ضوء الفصل في المنازعاتهاني  1
2
 .، رام هللا، غير منشور8/6/2004، جلسة 141/2003قرارها رقم  
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 المبحث األول

 القرار اإلداري مفهوم 

 

 تمهيد وتقسيم

أن توجه ضد قرار إداري فإذا إنتفى وجود القرار اإلداري انتفى مناط يتعين لقبول دعوى اإللغاء 
من قانون ( 44)قبول دعوى اإللغاء، ولقد أكد المشرع الفلسطيني مع ذلك حيث تنص المادة 

م على أن تختص محكمة العدل العليا بالنظر فيما 1005لسنة ( 1)تشكيل المحاكم النظامية رقم 
نا ه، و " الطلبات التي يقدمها ذو الشأن بإلغاء اللوائح واألنظمة أو القرارات اإلدارية النهائية" يلي 

م على 1052لسنة ( 4)رقم من قانون الفصل في المنازعات اإلدارية الجديد ( 4)أكدت المادة 
 -1" ... تختص المحكمة اإلدارية بالنظر فيما يلي " ذات المفهوم حيث تنص على أنه 

 ...".االستدعاءات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء اللوائح واألنظمة أو القرارات اإلداري 

فهي بذلك لم وبناًء على ما سبق، فإذا لم تنصب دعوى اإللغاء على قرار إداري موجود وقائم 
 .تصادف محاًل ومن ثم ال تقبل الدعوى أمام قاضي اإللغاء

 نتناول فيكما يلي وبناًء على ما سبق، قسم هذا المبحث إلى مطلبين 

 القرار اإلداري  تعريف :المطلب األول 

بيان أركان القرار اإلداري والتي يجب أن تتوافر مجتمعة في العمل القانوني  :المطلب الثاني 
 .الصادر عن السلطة اإلدارية
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 األول المطلب

 القرار اإلداري  تعريف

 

 تمهيد وتقسيم

اإلدارة في تحقيق أهدافها وممارسة نشاطاتها إذ أنه هو أهم  أحد أهم وسائليعتبر القرار اإلداري  
مظهر من مظاهر السلطة التي تتمتع بها اإلدارة وتستمدها من القانون العام، كون اإلدارة تهدف 

وبإرادتها المنفردة أن  السلطة اإلداريةاإلداري تستطيع  القرارلتحقيق المصلحة العامة فمن خالل 
فراد وبعمل شيء أو االمتناع عن عمل شئ فيلزمون بالخضوع لهذه تصدر أوامر ملزمة لأل

 .األوامر طوعًا أو كرهاً 

وفد خلت النصوص التشريعية في كل من مصر والسعودية وفلسطين من وضع تعريف محدد 
للقرار اإلداري، األمر الذي دعا رجال الفقه والقضاء إلي االضطالع بهذه المهمة، وذلك بمحاولة 

لقرار اإلداري، إال أنهم لم يتفقوا على تعريف واحد، إذ تباينت التعاريف تبعًا وضع تعريف ل
 .الختالف الزاوية التي ينظر منها كل منهم للقرار اإلداري 

وسوف نتناول تعريف القرار اإلداري سواء التعريف الفقهي أم القضائي له وذلك على النحو 
 :التالي

 اإلداري التعريف الفقهي للقرار : الفرع األول 

 التعريف القضائي للقرار اإلداري : الفرع الثاني 
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 الفرع األول

 التعريف الفقهي للقرار اإلداري 

 تعريف الفقه الفرنسي للقرار اإلداري  -:أولا 

 i تعددت آراء الفقهاء في تعريف القرار اإلداري فقد عرفه األستاذ جان ريفرو بأنه، العمل الذي
التعديل المنفردة للمراكز القانونية، وأنه الوسيلة األكثر شيوعًا في العمل تزاول اإلدارة فيه سلطة 

 .1وأكثرها كشفًا المتيازات السلطة العامة

يحدد أركان وخصائص  أو هذا التعريف ألنه لم يشمل انتقادويذهب جانب من الفقه وبحق إلى 
القرار اإلداري وحتى يكتمل القرار اإلداري أركانه التي هي مناط وجوده البد أن يحدث القرار 
اإلداري بذاته أثرًا في المركز القانوني للمخاطب به، وهذا االثر قد يكون إنشاء أو تعديل أو إلغاء 

المركز القانوني دون أن  تعديل جان ريفرو على السابقتعريف المركز قانوني معين ولقد اقتصر 
 .نقصًا في التعريف المشار إليهيتناول اإلنشاء أو اإللغاء األمر الذي يشكل 

 .وجه لتعريف الفقيه دوجي التالييالذي  االنتقادوهو نفس 

كل عمل إداري يصدر بقصد تعديل األوضاع القانونية كما هي  "وعرفه الفقيه الفرنسي دوجي بأنه،
 .2"ره أو كما ستكون في لحظة مستقبلية معينةقائمة وقت صدو 

 .3كل عمل إداري يحدث تغيرًا في األوضاع القانونية القائمة: وعرفه بونار بأنه

تعريف الفقيه بونار وذلك على اعتبار أن العمل اإلداري الذي يحدث  وفي حقيقة هذا األمر أن
العقد الذي تكون  كتغيرًا في األوضاع القانونية، يتسع ليضم بين دفتيه كل من القرار اإلداري وكذل

أم عقد خاص منزل فيه اإلدارة منزلة األفراد لذلك كان من اإلدارة طرفًا فيه سواء عقد إداري 
التعريف بأن هذا العمل اإلداري البد وأن يصدر عن إرادة منفردة لإلدارة حتى  الواجب أن يوضح

 .نستطيع تميزه عن عقود اإلدارة
                                                           

1 jean Rivero(j) Droit administrative 2e wd. 1987. P.110  نة، القضاء اإلداري في عبد الناصر أبوسمهدا،انظر
 112، ص1053،"كتاب األولا"فلسطين 

 (.52ص)عكاشة، القرار اإلداري في قضاء مجلس الدولةمشار حمدي  2
 .521بشناق، محاضرات في القانون االداري ص  مشار إليه عند باسم 3
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 للقرار اإلداري الفقه العربي تعريف  -:ثالثاا 

 تباينت آراء الفقهاء في تعريف القرار اإلداري، فمنهم من عرفه بأنه حيث  

بما لها من سلطة إفصاح اإلدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين " 
بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكنًا وجائزًا قانونًا 

 .1"متى كان الباعث عليه ابتغاء المصلحة العامة

يصدر من جانب اإلدارة كسلطة إدارية وطنية بإرادتها عمل قانوني نهائي " وهناك من عرفه بأنه 
  2"المنفردة وتترتب عليه آثارًا قانونية معينة

تصرف قانوني من جانب واحد يتصل بالوظيفة اإلدارية، ويتضمن استعمااًل " ومنهم من عرفه 
 .المتيازات السلطة اإلدارية

ة بمقتضى ما لها من سلطة بقصد بانه افصاح اإلدارة عن إرادتها الملزم" وقد عرفه البعض 
 .3احداث أثر قانوني، متى كان ذلك ممكنًا وجائزًا من الناحية القانونية

بأن القرار اإلداري هو افصاح عن إرادة منفردة يصدر من سلطة إدارية ويرتب آثارًا " وقد عرفه 
 .4"قانونية 

 تعريف الفقه الفلسطيني للقرار اإلداري   -:ثانياا 

عمل قانوني نهائي صادر بإرادة منفردة من " فقد ذهب البعض إلى القول بأن القرار اإلداري هو   
 .5" سلطة إدارية وطنية يحدث بذاته آثارًا قانونية معينة 

عمل قانوني نهائي صادر من جهة إدارية وطنية تعبر عنه " وعرفه البعض القرار االداري بأنه 
 .6"آثارًا قانونية معينة  بإرادتها المنفردة، بقصد إحداث

                                                           
1
 .170م،ص1116دار الفكر العربي للنشر ، سنة " قضاء اإللغاء" سليمان الطماوي، القضاء اإلداري 
2
 .436االداري،صعبد الغني بسيوني عبدهللا، القضاء  

 .102، ص 5221دمحم انس قاسم جعفر، الوسيط في القانون العام القضاء االداري،  3
 .111، ص5221، القضاء االداري، ماجد راغب الحلو 4

 (132ص)غانم، الوسيط في أصول القضاء اإلداري في فلسطين هاني  5
 (532ص)اإلداري في فلسطين أبو سمهدانة، الخصومة االدارية ومستقبل القضاء عبد الناصر  6
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تعبير قانوني يصدر بإرادة منفردة عن الجهة اإلدارية الوطنية بقصد إحداث " وعرفه البعض بأنه
 1"آثار قانونية معينة

تصرف قانوني نهائي صادر باإلرادة المنفردة للسلطة " أن القرار اإلداري هو  ويرى الباحث
 ".اإلدارية الوطنية، وذلك بقصد إحداث أثر قانوني معين ينشئ أو يعدل أو يلغي مركزًا قانونياً 

 

 الفرع الثاني

 التعريف القضائي للقرار اإلداري 

إفصاح االدارة عن إرادتها الملزمة بما لديها " لقد عرفت محكمة العدل العليا القرار اإلداري أنه  
من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث أو تعديل مركز قانوني معين متى كان 

 .2"ذلك ممكنًا أو جائزًا قانونياً 

إفصاح اإلدارة في الشكل الذي يتطلبه :" وقد عرف القضاء اإلداري المصري القرار اإلداري بأنه 
عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث مركز القانون 

 .3"قانوني معين متى كان ممكنًا وجائزًا قانونًا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة

وقد عرفت محكمة العدل العليا القرار اإلداري بتعريف آخر أكثر دقة، حيث ذهبت إلى أن القرار 
 .4ي هو تعبير عن اإلرادة المنفردة للسلطة اإلدارية، بقصد إحداث أثر قانوني معيناإلدار 

وبناء على تقدم من محاوالت كثيرة لوضع تعريف معين للقرار اإلداري وما تعرض له من نقد، فإن 
عمل قانوني " الباحث يؤيد التعريف الذي توصل إليه البعض بالقول إلى أن القرار اإلداري هو 

 .5"صادر بإرادة منفردة من سلطة إدارية وطنية يحدث بذاته آثارًا قانونية معينة نهائي 

                                                           
1
 .م2015، 184شريف بعلوشة، اجراءات التقاضي امام القضاء االداري الفلسطيني، رسالة دكتوراة، ص 

 .قرارات غير منشورة ،، رام هللا10/2/1001بتاريخ  12/1001قرارها رقم  2
م، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة 13/1/5221،  جلسة (55)لسنة ( 240)العليا المصرية، الطعن رقم  المحكمة االدارية 3

 . االدارية في خمسة عشر عاماً 
 .، غزة غير منشورة52/55/1004لسة ، ج541/1001قرارها رقم  4

 (132ص)غانم، الوسيط في أصول القضاء اإلداري في فلسطين هاني  5
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إلى ما ذهب إليه جانب من الفقه، أن االنتقاد الوحيد الذي يمكن توجيهه لهذا  ومن جانبنا نؤيد
التعريف هو الخلط بين أركان القرار اإلداري وشروط  صحته، فقد يولد القرار اإلداري معيبًا بأي 

 . عيب من العيوب التي تصيبه، ولكنه يبقى قرار إداري 

تي تم بيانها سابقًا، نستطيع أن نستخلص أركان ومن خالل جملة التعاريف الفقهية والقضائية ال
وهذا ما سوف وخصائص القرار اإلداري والتي تميزه عن غيره من األعمال اإلدارية األخرى، 

 .نتناوله بالشرح والتحليل في المطلب الثاني
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 الثاني المطلب

 القرار اإلداري أركان 

 

 تمهيد وتقسيم

دارية التي عمال اإلخصائص ذاتية تميزه عن غيره من األو  أركان بعدةيتميز القرار اإلداري  
تخلف أحد هذه األركان لم يتحقق وجود القرار اإلداري  ذافإ دارية في الدولة،تمارسها السلطات اإل

 .ومن ثم ال يقبل قاضي اإللغاء الدعوى ويردها شكالً 

والتي  القرار اإلداري القرار اإلداري وعلى هدى ما تقدم، سيتناول الباحث في هذا المطلب أركان 
 ، وصادر عن سلطة إدارية وطنية، منفردةال باإلرادة صادر نهائي انونيقعمل  يتمثل في أنه

 :آثارًا قانونية معينة، ويبين ذلك في الفروع التالية بذاته وأخيرًا أن يحدث

 .نهائيالقرار اإلداري عمل قانوني  :الفرع األول

 القرار اإلداري تعبير عن إرادة منفردة لإلدارة: الفرع الثاني

  .وطنية إدارية صادر عن سلطة: الفرع الثالث

 .آثاراا قانونية معينة بذاته أن يحدث: رابعالفرع ال
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 :الفرع األول

 نهائي القرار اإلداري عمل قانوني

تصدر نوعين من األعمال  فاإلدارة، 1القرار اإلداري يمثل أحد نوعي األعمال القانونية لإلدارة 
أعمال قانونية وهي التي تنحصر في القرارات اإلدارية والعقود التي  :األولنوع الوالتصرفات، 

تكون االداة طرفًا فيها سواء كانت األخيرة عقود إدارية أم عقود خاصة تنزل فيها اإلدارة منزلة 
ى اعتبار القرار االداري عماًل قانونيًا فهي األعمال المادية ويترتب عل: النوع الثانياألفراد، أما 

 .2استبعاد االعمال المادية من رقابة قاضي اإللغاء

 .وليس عماًل مادياً ن القرار االداري يجب ان يكون عماًل قانونيًا فإوبالتالي 

واألعمال المادية هي األعمال والتصرفات التي تصدر عن الجهة اإلدارية والتي ال يكون الهدف 
ترتيب آثار قانونية مباشرة، وهذه األعمال تخرج عن نطاق الطعن باإللغاء أمام القضاء منها 

اإلداري ألنها ال تحوز صفة القرارات اإلدارية التي يجوز الطعن فيها، أو أن إزالتها تحتاج إلى 
ال صدور قرار من الجهة اإلدارية وهذا ما يملكه القضاء، أو أن إزالة آثارها ال يتحقق بالفعل إ

باللجوء إلى القضاء الكامل للحصول على تعويض مقابل ما وقع من ضرر نتيجتها ومن أمثلة 
عتبر قرارات إدارية، إذ ال تعدو كونها مجرد يال  حيث إجراءات الحجز اإلداري  :األعمال المادية

 .3وسيلة تنفيذية لتحصيل الرسوم المستحقة للدولة

أي إلى ار اإلداري نهائيًا، أي قابل للتنفيذ دون الحاجة يشترط لقبول دعوى اإللغاء أن يكون القر 
، بمعنى آخر أن يكون القرار قد استنفذ جميع المراحل التحضيرية الالزمة إلصداره، 4إجراء الحق

وصدر من السلطة التي تملك البت في أمره نهائيًا دون أن يكون الزمًا لنفاذ وجوب عرضه على 
 .5أو التصديق عليه العتمادهسلطة أعلى 

                                                           
 .141صأبو سمهدانة، القضاء االداري في فلسطين، الكتاب االول، عبد الناصر  1
 .111غانم، مرجع سابق ص هاني  2
 .34بعلوشة، دعوى إلغاء القرار االداري، رسالة ماجستير،صشريف  3
 111غانم، مرجع سابق،صهاني  4
 .511، ص1055مازن نور الدين، القضاء االداري، 5
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الطعن يكون بالقرار اإلداري النهائي " وهذا ما أشارت إليه محكمة العدل العليا في فلسطين بقولها 
 .1الذي يحدث أثرًا قانونيًا معيناً 

وحيث إنه من المستقر فقهًا وقضاًء أن القرارات اإلدارية النهائية "كما وقررت في حكم آخر بأنه 
ال تحتاج لتصديق جهة أخرى،، بينما تبين مما سلف أن القرار محل الطعن هي تلك القرارات التي 

المستدعى ضدها الذي يحتاج لتصديق اللجنة المركزية بوزارة من  وهو مشروع الشارع الصادر
الحكم المحلي والتي ثبت أنها لم تصادق عليه حتى اللحظة كما أسفرت عنه البينة ولإلقرار 

وعليه ، 6/10/2015مستدعى ضدها أمام هذه المحكمة بجلسة القضائي الصادر عن وكيل ال
 .2"يكون تقديم المستدعي لطلبه الراهن على غير محل وسابق ألوانه األمر الموجب لرفض الطلب

كما أقرت محكمة العدل العليا صالحياتها النظر في القرارات الصادرة عن الجمعيات والنقابات  
اإلعالن الصادر عن نقابة " المهنية، كنقابة المحامين والمهندسين؛ حيث قررت المحكمة بأن

المحامين ال يصل إلى درجة القرار، وال يدخل في مناط اختصاص هذه المحكمة التي يجب 
 .3"اختصاصها وجود قرار إداري نهائيالنعقاد 

ولم تخرج آراء الفقهاء حول تعريفهم لنهائية القرار اإلداري القابل للطعن باإللغاء عن المفهوم 
يكون قاباًل للتعقيب عليه أو للمناقشة من جانب  اليجب أ" القضائي لها حيث عرفه البعض بأنه 

 .4"سلطة إدارية أعلى 

   5:أمران كون نهائيًا إال إذا تحقق فيهفإن القرار اإلداري ال ي وعلى ضوء ذلك،

صدور القرار اإلداري من جهة إدارية تملك إصداره دون تعقيب عليها من جهة إدارية  :األول
صدوره على نحو يكون من شأنه إحداث أثر قانوني معين، أي إنشاء أو تعديل أو  :والثانيأعلى 

 .اعنإلغاء المركز القانوني للط

                                                           
 .12 ، نصر هللا وجرادة، العدل العليا في عشرين عامًا، ص11/1/1050، جلسة 412/1001قرارها رقم  1
 .، غير منشور2/50/1051، بتاريخ 30/1051قرار محكمة العدل العليا، رقم  2
 .12، عويضة، أحكام محكمة العدل العليا، ص51/2/1005، جلسة 20/1000قرارها رقم  3
 .111غانم، مرجع سابق، ص  هاني 4
 .522ص الشوبكي، القضاء اإلداري دراسة مقارنة،عمر  5
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دارية األعمال التمهيدية والتقارير والمذكرات التحضيرية وبناء عليه، ال تعد من قبيل القرارات اإل
. القرار، فهذه األعمال ال تولد آثارًا قانونية معينة وال يجوز الطعن فيها باإللغاء تخاذإالتي تسبق 

درته أن تسحبه، وكذلك وهذا ال يمنع من نهائية القرار أن يكون في استطاعة الجهة التي أص
 .1القرار الموقوف يعتبر نهائيًا ألنه قد ينفذ في أي لحظة دون الحاجة إلى تصديق من سلطة أعلى

القرار اإلداري يحب أن يكون وقت إقامة الدعوى استقرت أحكام محكمة العدل العليا على أنه 
 2نهائيًا ليكون قاباًل للطعن أمام القضاء اإلداري 

المحكمة إلي أن صفة النهائية للقرار اإلداري هي التي ال تحتاج إلى تصديق من سلطة وقد ذهبت 
وإن كان مجلس التأديب قد قرر إصدار عقوبة الفصل من الخدمة " إدارية أعلى، حيث قررت بأنه 

بحق المستدعي، وأن القرار قد أصبح نهائيًا بالتصديق عليه من مدير الداخلية واالمن العام طبقًا 
 .3"قانون لل

هذه المحكمة قرارًا إداريًا ثابتًا  ميجب أن يكون القرار المطعون فيه أما" وقررت المحكمة بأنه 
ن قرار وقف الموظف إونهائيًا، وإال فإن الطعن فيه يكون سابقًا ألوانه ويتعين رفضه، وبالتالي ف
 .4"هائيعن عمله وتذييل القرار بعبارة لحين صدور تعليمات أخرى هو قرار غير ن

حيث إنه وبعد االطالع على األوراق وتدقيقها "وفي مثال آخر لمحكمة العدل العليا الفلسطينية 
وسماع المرافعة والمداولة قانونًا والرجوع للمذكرات الختامية لألطراف فقد ارتأت المحكمة ابتداًء أن 

 -لق برد الطلب شكاًل من قبل المستدعى ضدها الثانية المتع -تتصدى بالرد على الدفع المثار 
قررت رفض الطلب لتقديمه قبل  31/2014بالقول أن هذه المحكمة وعلى صفحات الطلب رقم 

أوانه كون أن القرار المطعون فيه لم يكن نهائيًا بسبب عدم التصديق عليه من اللجنة المركزية 
ع الطلب األمر لألبنية وتنظيم المدن، وبالتالي فإن المحكمة في ذلك القرار لم تحسم موضو 

 .5"الموجب لرد الدفع الراهن

                                                           
 .111القانون اإلداري، دراسة في أسس التنظيم اإلداري وأساليب العمل االداري ، ص أمين، مبادئ دمحم سعيد  1
2
 .م، رام هللا، قرار منشور 7/4/2004، بتاريخ 8/2000قرارها رقم  
 .53/30، مجموعة الحايك، ج11/3/5221، جلسة 23/23قرارها رقم  3
، جلسة 44/1001، رقم 521/1000قراراها رقم ، و 24مجموعة عويضة ص  12/51/1001جلسة  552/1000قرارها رقم  4

 .، رام هللا غير مشور51/2/1002
 .، غزة، غير منشور52/1/1052، جلسة 11/1051قرارها في الطلب رقم  5
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وقد استقر اجتهاد القضاء الفلسطيني على أن القرار االداري يجب ان يكون وقت إقامة الدعوى 
نهائيًا ليكون قاباًل للطعن فيه أمام القضاء اإلداري، وبما أن القرارات محل الطعن ليست كذلك فإن 

 .1مما يتوجب رد الطعناالستدعاء يكون والحالة هذه غير مقبول 

أحكام المحكمة قد استقرت على أنه لو رفضت الدعوى قبل صيرورة " وقررت في حكم آخر أن
القرار المطعون فيه نهائيًا ثم أكتسب هذا القرار صفة النهائية قبل صدور الحكم من هذه المحكمة، 

 .2" فإن طلب اإللغاء يكون مقبوالً 

مما سبق مرونة المحكمة في قبول دعوى اإللغاء القرارات اإلدارية غير النهائية  يجد الباحثوهنا 
 .بشرط اكتسابها صفة النهائية قبل الحكم في الدعوى 

 

 الفرع الثاني

 القرار اإلداري تعبير عن إرادة منفردة لإلدارة

يميز القرار دارة وحدها، وهو ما نفردة من جانب اإلممن خصائص القرار أنه يصدر باإلرادة ال
رادتين سواًء أكانت هاتين اإلرادتين لشخصين من إداري الذي يصدر باتفاق داري عن العقد اإلاإل

 .3كانت أحدهما شخص من أشخاص القانون الخاص مأشخاص القانون العام أ

، أو موقف ضمني والتعبير عن اإلرادة قد يتمثل في أمر إيجابي، وقد يستفاد من موقف سلبي
 .4القرار االيجابي والسلبي والضمنيلذلك يوجد 

يجابي إإذا أظهرت فيه اإلدارة إرادتها باتخاذ موقف  يجابياا إالقرار يكون تجدر اإلشارة إلى أن 
أما القرار معين، وذلك قد يكون إما بكتابة القرار أو النطق به شفاهة أو التعبير عنه باإلشارة؛ 

                                                           
، مشار إليه كتاب الدكتور شريف 51/1/1003م، جلسة رقم 1004لسنة  11قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام هللا رقم  1

 .412، ص 1052" دراسة تحليلية مقارنة "جراءات التقاضي أما القضاء االداري بعلوشة، إ
 .510، رام هللا غير منشور، مشار اليه أبو سمهدانة، مرجع سابق ص 2/3/1003جلسة  1/1000قرارها رقم  2
 . 412، الوجيز في القانون االداري ، ص راضي ليلومازن  3
 .وما بعدها122ص  1052لسنة  4قانون المنازعات االدارية الفلسطيني الجديد رقم غانم، القضاء االداري في ضوء هاني  4
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تخاذ إجراء معين يلزمها إفهو القرار الذي يتحقق في امتناع جهة اإلدارة أو رفضها أو  السلبي
 .القانون واللوائح باتخاذه؛ فهو القرار الذي يتحقق وجوده من سكوت االدارة سكوتًا مالبساً 

 .1فهو القرار الذي يفترضه المشرع استنادًا إلى سكوت اإلدارة سكوتًا مالبساً  أما القرار الضمني

ستقرت أحكام محكمة العدل العليا على ضرورة أن يكون القرار اإلداري صادر باإلرادة إولقد 
حيث إنه وبعد قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الطعن باإللغاء وفي  المنفردة حتى يقبل

خالفًا لما دفع -والمداولة قانونًا فإن هذه المحكمة ارتأت  ستماع للمرافعةعلى األوراق واإل طالعاإل
أن القرار المطعون فيه هو قرار إداري أفصحت فيه المستدعى  -به ممثل المستدعى ضدهما

 .2ضدها األولى عن إرادتها المنفردة بما لها من سلطة عامة بإحداث أثر قانوني معين

 الفرع الثالث

 صادر عن سلطة إدارية وطنية

، وعلى هذا األساس يندرج 3االدارية الوطنيةإن مبدأ المشروعية اإلدارية يحكم عمل السلطات 
السلطات اإلدارية المركزية، كما يشمل  احدىالتي تصدر من  تتحت معنى القرار اإلداري القرارا

اإلقليمية، وكذلك القرارات الصادرة من  وأ المحليةأيضًا القرارات التي تصدرها األشخاص العامة 
 .4لمؤسسات والهيئات العامةكا أو المرفقية األشخاص العامة المصلحية

لطة التي تستمد والعبرة في تحديد ما إذا كان القرار صادرًا من سلطة وطنية أم ال، هو بمصدر الس
القرار، وليس بجنسية المرفق أو بجنسية أعضاءه، فقد يكون المرفق منتميًا إلى منها والية إصدار 

رار داخله قد يكون مستندًا إلى سلطة دولة معينة أو إلى المنظمات الدولية إال أن مصدر الق
وطنية، وقد يكون المرفق متمتعًا بجنسية دولة معينة إال أن القرار بشأنه قد اتخذ استنادًا على 

 .5سلطة أجنبية، كما هو الشأن في حالة احتالل األجنبي لجزء من الدولة أو إشرافه عليها

                                                           
1
 .163عبد الناصر أبو سمهدانة، رسالة دكتوراة، ص 

  م، من 1118لسنة ( 4)من قانون الخدمة المدنية رقم ( 11)ومن أمثلة القرار الضمني في فلسطين ما نصت عليه المادة رقم

 .إذا لم يبث فيها خالل ثالثين يوما  من تاريخ تقديمها قبول االستقالة للموظف حكما  
 .، قرار غير منشور13/3/1053، جلسة بتاريخ 15/1053قرارها رقم  2
 .120، ص 1052لسنة ( 4)غانم، القضاء اإلداري في ضوء الفصل في المنازعات اإلدارية الفلسطيني رقمهاني  3
 .111، ص5222سنة  دمحم آمين، مبادئ القانون االداري، 4
 .522عبد الناصر ابو سمهدانة، الخصومة االدارية ومستقبل القضاء االداري في فلسطين، رسالة دكتوراه، ص 5
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ي أن يصدر هذا القرار من شخص عام له وبناء على ما تقدم، ولكي نكون أمام قرار إداري ينبغ
الصفة اإلدارية وقت إصداره وال عبرة بتغير صفته بعد ذلك، وهو ما يميز القرار اإلداري عن 
األعمال التشريعية والقضائية وفقًا للمعيار الشكلي، إذ يتم النظر إلى صفة الجهة التي قامت 

 .1بالعمل واإلجراءات المتبعة في إصداره

محكمة العدل العليا في فلسطين على اعتبار القرارات الصادرة عن بعض المؤسسات وقد استقرت 
الخاصة ذات النفع العام قرارات إدارية ويجوز الطعن فيها باإللغاء أمامها؛ حيث قررت المحكمة 

المستشفى األهلي بغزة هي مؤسسة ذات نفع عام تخضع لرقابة وإشراف وزارة الصحة، مما " بأن 
 2ج ضمن األشخاص والهيئات العمومية التي تخضع أوامرها وقراراتها لرقابة المحكمةيجعلها تندر 

محكمة العدل العليا بقولها إلى أن القرار الذي يجوز الطعن فيه يجب أن يكون إداريًا،  توقد أكد
 .3والبد أن يصدر من هيئة إدارية تابعة لشخص من أشخاص القانون العام

جرى قضاء محكمة العدل العليا واستقر عليه أنها صاحبة "  إلى أنهكما ذهبت المحكمة 
االختصاص في النظر في القرارات واألوامر الصادرة عن الجمعيات والنقابات والهيئات العامة 

 .4ذات النفع العام

 

 رابعالفرع ال

 معينةآثاراا قانونية  بذاته أن يحدث

للطاعن أي أن ينتج عنه بالضرورة ضرر لرافع يجب أن يؤثر القرار اإلداري في المركز القانوني 
، وعليه يجب أن ينتج عن القرار اإلداري آثارًا قانونية، قد تكون إنشاء أو تعديل أو 5دعوى اإللغاء

                                                           
 .51أنظر رسالة ماجستير المزين، سحب القرارات االدارية في التشريع الفلسطيني، ص 1
 .12العليا في عشرين عام،ص، نصرهللا، وجرادة، العدل 51/2/5222، جلسة رقم 20/1000قراراها رقم  2
 (.12ص )، نصرهللا،وجرادة، العدل العليا في عشرين عاماً 55/4/5222، جلسة 22/5221قرارها رقم  3
 .12، نصر هللا، وجرادة، العدل العليا في عشرين عامًا،ص55/4/5222، جلسة 22/5221قرارها رقم  4
 .منشور، رام هللا غير 2/3/1001جلسة  51/1001قرارها رقم  5
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ثار من هذا القبيل فإنه ال يعد آأو إلغاء مركز قانوني معين، فإذا لم يترتب على القرار اإلداري 
 .1قرارًا إدارياً 

داري بأنه تصرف ينطوي على التعبير عن إرادة اإلدارة  بقصد ترتيب أثر قانوني ويتميز القرار اال
شأن العقد اإلداري  في ذلك هو أن يرتب آثار قانونية شأنهاألعمال المادية لإلدارة فما يميزه عن 

فقد عرفته محكمة العدل العليا إفصاح سلطة إدارية عامة عن ادارتها الملزمة بما لها من سلطة 
 .عامة بمقتضى القانون بقصد إحداث مركز قانوني معين

واستقر قضاء محكمة العدل العليا الفلسطينية على ان القرار االداري الذي يجوز الطعن فيه بإلغاء 
حيثيات حكمها أنه بالنسبة  داث أثر قانوني معين حيث قالت فيالذي من شأنه احهو القرار 

م، فهي مستمدة من قانون مجلس الدولة 5221من النظام الدستوري لقطاع غزة لسنة  11للمادة 
أن القرارات  م، والتي نصت على5221ب قانون سنة م، المعدلة بموج5212المصري لسنة 

فيها بإلغاء أمام مجلس الدولة هي أنه يجب أن يتعلق األمر في قرار اإلدارية التي يمكن الطعن 
وأن يكون هذا القرار إداريًا ، ومن شأنه إلحاق ضرر بالمركز القانوني أو المادي للمستدعي 

 . 2الطاعن

 

أركان، تميزه عن األعمال اإلدارية التي  للقرار اإلداري خصائص وأن  :نستخلص مما سبق
إلدارية في الدولة، فإن تخلف أحد هذه األركان لم يتحقق وجود القرار اإلداري، تمارسها السلطات ا

وبناًء على ذلك ال يمكن لقاضي اإللغاء قبول الدعوى إذا تخلف أحد هذه األركان ويرد الدعوى 
 .شكالً 

 

 

                                                           
 .121غانم، القضاء االداري، مرجع سابق، صهاني  1
م، غير منشور، مشار إليه عند شريف 55/4/5222م، جلسة 5221لسنة ( 22)قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بقطاع غزة رقم  2

 .412،  ص1052" دراسة تحليلية مقارنة"بعلوشة، إجراءات التقاضي أما القضاء االداري 
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 الثانيلمبحث ا
 شروط صحة القرار اإلداري 

 تمهيد وتقسيم
 
 

أساسية إذا لم يستوفيها يكون معيبًا أو غير مشروع، وقد درج  شروطيقوم القرار اإلداري على   
 صحو أو شروط  الفقه والقضاء على أنه يلزم للقرار اإلداري باعتباره عماًل قانونيًا خمس عناصر

و  االختصاص، الشكل: هي وحتى يتمتع القرار بالمشروعية لينتج آثاره ويكون صحيحًا 
 .1، السبب، المحل، الغايةاإلجراءات

 

باستثناء شرط وعلى هدي ما سبق، سيتناول الباحث في هذا المبحث شروط صحة القرار اإلداري 
على اعتبار اننا سوف نتناوله بالتفصيل في الفصل الثاني وبناًء على ما سبق  واإلجراءاتالشكل 

 :نقسم المبحث هذا إلى أربعة مطالب على النحو التالي 
 

 الختصاص: األول المطلب
 السبب: الثاني المطلب
 المحل: الثالث المطلب
 الغاية :الرابع المطلب

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .116نم، مرجع سابق، صهاني غا 

  م2011لسنة ( 5)رقم ( 34)راجع قانون تشكيل المحاكم النظامية، المادة . 
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 األول المطلب
 الختصاص

 
توزيع االختصاصات بين الجهات االدارية من األفكار اإلدارية األساسية التي يقوم عليها نظام يعد 

يتفرغ كل  القانون العام ويراعي فيها مصلحة اإلدارة التي تستدعي أن يتم تقسيم العمل حتى
موظف ألداء المهام المناطة به على أفضل وجه، كما أن قواعد االختصاص تحقق مصلحة 
األفراد من حيث أنه يسهل توجه األفراد إلى أقسام اإلدارة المختلفة ويساهم في تحديد المسؤولية 

العيب الوحيد من عيوب المشروعية  جح أنافالرأي الر  ،1الناتجة عن ممارسة اإلدارة لوظيفتها
 .المتعلق بالنظام العام

وليس  اختصاصاتهوالقاعدة العامة في هذا الشأن أن القانون هو الذي يحدد لكل عضو اداري 
 .2لرجل اإلدارة أن يؤدي إال األعمال المسندة إليه

ال من غيره، ذلك  بإصداره صدور القرار عن الشخص المختص قانوناً " ويقصد بركن الختصاص 
 .3أن تنظيم اإلدارة العامة كما اإلدارة الخاصة يقوم على مبدأ التخصيص وتقسيم العمل

واالختصاص واجب يلزم صاحبه أن يمارسه وليس حقًا لمن تقرر له يسوغ له أن يعهد به لسواه 
جازة إال بتفويض قانوني مستند إلى نص، كما أن العيب الذي يلحق باالختصاص ال تصححه اإل

أما صدور قرار من وزير " الالحقة من صاحب االختصاص كما قضت محكمة العدل العليا 
الداخلية بالموافقة على قرار المتصرف فال يصحح اإلجراء الذي قام به المتصرف ألن قرار 
المتصرف بفرض أنه مختص بإصدار ال يفتقر إلى موافقة وزير الداخلية من جهة وألن وزير 

 .4"ته بحق المستدعين بصورة مباشرة يستعمل صالحيالداخلية لم 

في القانون العام بفكرة  االختصاصوتجدر االشارة إلى أن بعض الفقه اإلداري قد شبه فكرة 
األهلية في القانون الخاص، كونهما تعنيان القدرة على مباشرة تصرف قانوني معين، إال أن هذا 

                                                           
 525، ص 1001مازن راضي ليلو، القانون االداري،  1
 .112مرجع سابق ، ص أمين، مبادئ القانون االداري،دمحم  2
 .122صرسالة دكتوراه،  أبو سمهدانة،عبد الناصر  3
 .24ص الوجيز في القانون االداري،مازن نور الدين،  4
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تهدف إلى حماية  االختصاصوالمتمثل في أن قواعد التشابه ال يحجب االختالف الجوهري بينهما 
 .1المصلحة العامة، في حين تهدف قواعد األهلية إلى حماية الشخص ذاته

 ةعدم االختصاص هو من النظام العام، وتحكم به المحكم" وقد قضت محكمة العدل العليا بأن 
لمحاكمات المدنية من قانون أصول ا( 21)في أي حالة تكون عليها الدعوى، عماًل بالمادة

 .10052لسنة  1والتجارية رقم 

م، على 1005لسنة ( 1)من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم( 43)حيث جاء في المادة رقم 
ُيشترط في الطلبات والطعون المرفوعة لمحكمة العدل العليا من األفراد أو الهيئات الواردة في )أنه 

االختصاص، . 5: بب الطعن متعلقًا بواحد وأكثر مما يليمن هذا القانون، أن يكون س( 44)المادة

 3.(االخ....وجود عيب في الشكل. 1

حتى يكون القرار االداري صحيحًا يجب أن يصدره الشخص صاحب االختصاص وعلى ذلك 
القانوني المكلف في إصداره، ويجب أن ال يتجاوز هذا الشخص حدود اختصاصاته في اصدار 

القانون وخوله بها، وإذا تجاوز حدود اختصاصاته في اصدار القرار باطاًل القرار التي حددها له 
 .يقبل الطعن فيه

الصورة األولى فهي تلك التي يكون فيها عيب : ويكون عيب االختصاص بإحدى صورتين
وفيما ينزل القرار االداري إلى مرحلة العدم وال  االختصاص جسيمًا، وتسمى اغتصاب السلطة

؛ أما الصورة الثانية فال يكون فيها عيب االختصاص بهذه الجسامة ة لإللغاءتعتبر لمدة معين
 .وتسمى عيب عدم االختصاص البسيط

 :وسنطرق لهاتين الصورتين، وذلك على النحو اآلتي 

 سيم الختصاص الجعيب عدم : األول الفرع

 عيب عدم الختصاص البسيط: الثاني الفرع

                                                           
 .24وما بعدها، نور الدين، الوجيز في القانون االداري، ص  21الزعبي، القرار اإلداري بين النظرية والتطبيق، ص 1
 .542،ص1054-1002، نصرهللا وجرادة، مبادئ محكمة العدل العليا،52/2/1050، جلسة 32/1050قرارها رقم  2
 م1005لسنة ( 1)نون تشكيل المحاكم النظامية رقممن قا( 43)المادة رقم  3
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 الفرع األول

 الجسيمعيب عدم الختصاص 

، ويكون عيب عدم االختصاص الجسيم أو اغتصاب السلطة أو 1يسمى هذا العيب بغصب السلطة
اال انهم اتفقوا  االنعدام في حاالت محددة، واختلفوا الفقهاء حول تحديد حاالت اغتصاب السلطة

 فرد عادي ليست له الصفة العامة، من ، كان القرار قد صدرحول حاالت معينة تتمثل في حالة
أو اعتداء من اإلدارة على اختصاصات السلطتين القضائية والتشريعية، أو اعتداء اإلدارة على 

 .2ال عالقة لها بهاأخرى  اختصاصات سلطة ادارية

 صدور القرار من فرد عادي :أول

وفي هذه الحالة يقوم أحد األفراد ممن ال يتمتعود بصفة الموظف العام بإقحام نفسه في مباشرة 
دارية؛ فإذا صدر القرار عن فرد لم يصدر قرار صحيح وسليم بتعينه، أو فقد االختصاصات اإل

الجسيم، فهو بذلك قرارًا منعدمًا  االختصاصشرعية قرار تعينه، كان هذا القرار معيبا بعيب عدم 
 .3ال أثر له

ذا كان مشوبًا بعيب القرار اإلداري يعتبر منعدمًا إ:" وأكدت محكمة العدل العليا الفلسطينية أن 
جسيم، ويكون ذلك إذا صدر القرار من فرد عادي أو هيئة ال تختص أصاًل بمزاولة هذا 
االختصاص، أو صدر القرار من سلطة في شأن من اختصاص سلطة أخرى، كأن تتولى السلطة 

جبات اإلدارية عماًل من أعمال السلطتين القضائية أو التشريعية، أو إذا أصدره موظف ليس من وا
 .4وظيفته أن يصدر قرارات إدارية

 

 

                                                           
 .422،ص5212دمحم أنس جعفر، الوسيط في يالقانون العام، 1
، وغانم ، الوسيط في مبادئ القانون 552، ورسالة ماجستير شريف بعلوشة،ص120أبو سمهدانة،ص عبد الناصر راجع رسالة دكتوراه، 2

 .وما بعدها 102االداري ، ص
 .102مرجع سابق ، ص غانم، هاني  3
 .منشور ، قرارم، رام هللا 11/1/1004، جلسة 5222، لسنة 23قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية، رقم  4
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 :اعتداء اإلدارة على اختصاصات السلطتين القضائية والتشريعية: ثانياا 

قرارات تدخل في اختصاص  اتخاذفي حالة إقدام السلطة اإلدارية على  االعتداءويتحقق هذا 
قرار إداري بقصد تنظيم أمر ما ال  بإصدارالسلطة التشريعية أو السلطة القضائية كأن تقوم اإلدارة 

يملك تنظيمه إال المشرع وبقانون وفقًا ألحكام الدستور، وفي هذه الحالة يعتبر القرار اإلداري عديم 
على أن فرض  1004من القانون األساسي الفلسطيني لسنة ( 11)، ونصت المادة1الوجود

؛ وذلك اذا أصدرت اإلدارة ..." بقانون الضرائب العامة والرسوم، وتعديالها وإلغاؤها، ال يكون إال
قرارًا تنظيميًا بخالف ذلك، فإن مثل هذا القرار يكون منعدمًا ويجوز الطعن فيه في أي وقت ودون 

 .2التقيد بميعاد الطعن القضائي

القرار الصادر من محافظ طولكرم يشكل اعتداء على " وقررت محكمة العدل العليا الفلسطينية بأن 
ائية، ذلك أن المحاكم الحقوقية هي صاحبة الوالية والصالحية بتحديد الحقوق وليس السلطة القض

المحافظ، وهذا القرار يعتبر من قبيل اغتصاب السلطة وفي هذه الحالة فإنه يعد منعدمًا ال يرتب 
 .3حقوقًا أو التزامات ألنه في حكم العدم

 :اعتداء سلطة إدارية على سلطة إدارية أخرى : ثالثاا 

احترام قواعد االختصاص في نطاق الوظيفة االدارية،  ميكون العيب في هذه الحالة مرجعه عد
ويعتبر العيب رغم ذلك من قبيل اغتصاب السلطة ال عدم االختصاص البسيط نظرًا لجسامة 

 .5، ومن أمثلة ذلك أن يقوم وزير الداخلية بفصل موظف في وزارة الصحة أو التعليم4العيب

سلطة النقد ال تملك الحق في إيقاف أو إقالة : " لعدل العليا الفلسطينية بأن ا ةوقضت محكم
رئيس مجلس إدارة أي بنك وممارستها لهذا االختصاص يخالف القانون وبالتالي فإن عيب مخالفة 

 .6القانون وعيب عدم االختصاص يردان على القرار المطعون فيه مما يستوجب إلغاؤه

                                                           
 .21الزعبي، القرار االداري بين النظرية والتطبيق،ص خالد1
 .1004من القانون االساسي الفلسطيني المعدل لسنة ( 11)المادة  2
 .12/2/1001جلسة  55/1003، وقرارها رقم 12/50/1001جلسة رقم ، 42/1003قرارها رقم  3
 .122ابو سمهدانة، رسالة دكتوراة مرجع سابق، ص عبد الناصر 4
 .155غانم، مرجع سابق، ص هاني  5
 .منشور ، قرار، رام هللا 4/50/1001جلسة ، 512قرار رقم ، 1005، لسنة 55رقم دعوى  6
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 الفرع الثاني

 الختصاص البسيطعيب عدم 

يشكل عدم االختصاص صورة لعيب عدم االختصاص ولكن أقل خطورة من اغتصاب السلطة إذ 
أنه ال يمس مبدأ الفصل بين السلطات بل يقتصر على التجاوز على االختصاصات بين السلطات 

 .1ما إيجابيًا أو سلبياً إاالدارية نفسها، ويكون عدم االختصاص في هذه الحالة 

عيب : ث صور تقليدية متفق عليها فقهًا وقضاًء لعيب عدم االختصاص البسيط هيوهناك ثال
االختصاص  معدم االختصاص الموضوعي، وعيب عدم االختصاص المكاني، وعيب عد

 .2الزماني

ويتحقق إذا قامت إحدى الجهات االدارية بإصدار  :عيب عدم الختصاص الموضوعي  .5
التقدير فيه، ألن تلك السلطة تملكها جهة إدارية  قرار في موضوع ال تملك قانونًا سلطة

 .3أخرى 

سلطة إدارية  اختصاصسلطة إدارية على  اعتداءومن تطبيقات عيب االختصاص الموضوعي، 
آخر، ومن تطبيقات أخري وهو أن  مديراً  اختصاصموازية لها كما لو أصدر مديرًا قرارًا وهو من 

سلطة إدارية عليا مثال ذلك أن يعتدي مدير عام على  اختصاصتعتدي سلطة إدارية دنيا على 
صالحيات واختصاصات الوزير، وتطبيق آخر على عكس ما سبق اعتداء جهة إدارية عليا على 

 . اختصاصات جهة ادارية دنيا ومثال ذلك اعتداء رئيس الدائرة على اختصاصات رئيس القسم

أقل الصور حدوثًا في واقع يعتبر هذا العيب من : عيب عدم الختصاص المكاني   .7
وهي عادًة ما تكون واضحة  واألقاليمالعمل، بسبب الحدود المكانية بين المحافظات 

، ومثال 4داريةالمعالم إلى حد كبير، وهذا يقلل حدوث تداخل في اختصاصات الجهات اإل

                                                           
ما تتعدى سلطة ادارية او موظف عام بصورة قصدية او غير قصدية على اختصاص موظف يكون عدم االختصاص ايجابيًا عند 1

آخر، ويكون  سلبيًا وذلك اذا امتنعت سلطة ادارية عن مباشرة اختصاصها في موضوع معين معتقدة خطأ انها غير مختصة في شأنه، 
 .وما بعدها 21الزعبي، مرجع سابق، ص خالد 

 .120،ص1001ي،كنعان، القضاء االدار  نواف 2
3
 .607سليمان الطماوي، القضاء اإلداري، الكتاب األول،ص 
4
 .355دمحم البنا، الوسيط في القضاء اإلداري، ص 



 

28 
 

ومثال ذلك كما لو أصدر رئيس بلدية بيت حانون بهدم محالت تجارية في سوق فراس 
 .الذي يقع ضمن حدود بلدية غزةالتجاري 

ويقصد به أن يصدر الموظف أو جهة اإلدارة قرارًا  :عيب عدم الختصاص الزماني  .4
خارج النطاق الزماني المقرر لممارسته؛ مثل قيام موظف انتهت صفة الوظيفة العمومية 

 .1عنه باالستمرار في مباشرة اختصاصاته
 

 لثانيالفرع ا

 السبب

السبب هو الحالة الواقعية أو القانونية السابقة على القرار والتي تظهر فتدفع جهة اإلدارة إلى 
إصدار القرار، ويقصد بالسبب أنه الباعث الدافع إلى اتخاذ القرار اإلداري، ويظهر في حالة 

ًا سابقًا عنصر واقعية نشأت ودفعت اإلدارة إلى إصدار قرارها بشأن تلك الحالة، وبذلك يكون السبب 
 .2وخارجًا عن القرار

استقر الفقه والقضاء اإلداريين " وهذا ما قضت به محكمة العدل العليا الفلسطينية بقولها إلى أنه
على أن اإلدارة عندما تسبب قرارها، سواٍء ألزمها القانون بالتسبيب أم اختارت التسبيب من تلقاء 

الواقعية والقانونية، وطالما بني القرار المطعون  ذاتها، يجب أن يكون السبب صريحًا من الناحيتين
 .3فيه على سبب غير صحيح، فإن الطعن يرد على القرار المطعون فيه

ويختلف سبب القرار االداري عن تسبيبه، فالسبب يعتبر ركن من أركان القرار االداري يؤدي 
ويعني ذكر  القرار اإلداري من أشكال  تخلفه إلى بطالن القرار اإلداري، أما التسبيب فيعد شكالً 

مبررات القرار ويترتب على تخلفه في حالة اشتراطه إلى عدم مشروعية القرار لمخالفته للشكل 
 .4المقرر إلصداره

                                                           
1
 .513بعلوشة، رسالة ماجستير، مرجع سابق ،صشريف  
 .142ابو سمهدانة، رسالة دكتوراه مرجع سابق،صعبد الناصر  2
 .122هللا  وجرادة، العدل العليا في عشرين عامًا، ص، نصر 15/3/1001، جلسة 22/1002قرارها رقم  3
 .515بعلوشة، مرجع سابق، صشريف  4
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وقد اشترط الفقه والقضاء االداري لسالمة ومشروعية الوقائع التي ينبني عليها سبب القرار االداري 
، نها يحكم القاضي اإلداري بإلغاء القرار اإلداري تحقق مجموعة من الشروط، فإذا تخلف أي م

 :ومن هذه الشروط

 :1وجود الواقعة التي يستند إليها القرار .5

يجب أن يكون سبب القرار االداري قائمًا وموجودًا وقت إصدار القرار االداري أما إن حدث 
القرار معيبًا في صدارها للقرار على وقائع غير موجودة كان إالعكس بأن استندت االدارة حين 

 .سببه

 :2استناد الدارة على أسباب صحيحة من حيث تكيفها القانوني .7

إن القرار االداري حتى يكون صحيحًا في سببه ال يكفي أن يستند إلى وقائع قانونية أو مادية 
موجودة حتى تاريخ إصداره، بل يلزم باإلضافة إلى ذلك أن يستند على أسباب مشروعة أي 

للوقائع المسلم  -الوصف القانوني –للقانون، بمعني أن يكون التكييف القانوني صحيحة طبقًا 
 .بثبوتها ماديًا يبرر القرار المتخذ بناًء عليها

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .515البدوي، القضاء االداري، دراسة مقارنة، الجزء الرابع، صإسماعيل  
 .وما بعدها 140غانم، مرجع سابق، صهاني  2
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 لثالثا الفرع

 المحل

حل القرار اإلداري، موضوعه، وهو األثر القانوني الذي يحدثه القرار، حااًل ومباشرًة مويقصد ب
المراكز، إنشاًء أو تعدياًل أو إلغاًء، وبحيث يكون هذا األثر ممكنًا وجائزًا ومستندًا وذلك بالتغير في 

 .1إلى قاعدة قانونية تسوغه

والقرار االداري باعتباره عماًل قانونيًا يتميز في محله عن العمل المادي الذي يكون محله دائمًا 
أن  بالسجالت المعدة لذلك، ويجنتيجة ظروف واقعية مادية ، مثل قيد المواليد والوفيات في 

 .2يكون األثر القانوني الناشئ عن القرار اإلداري متعينًا وممكنًا وجائزًا قانوناً 

وعلى هذا األساس، يجب أن يكون القرار صحيحًا في عنصر المحل، وحتى يتحقق ذلك البد من 
هو أن يكون محل القرار اإلداري  :الشرط األولتوافر شرطين أساسين في محل القرار اإلداري؛ 

 .3ممكنًا تنفيذه من الناحية الفعلية وليس مستحياًل وإال اعتبر القرار معيبًا في محله

أن يكون المحل مشروعًا، أي أن األثر القانوني الذي تقصد اإلدارة ترتيبه من حيث  :الشرط الثاني
 .لنظام القانوني السائد في الدولةمخالفته ومعارضته قواعد القانون االداري وا ماتفاقه وعد

ذين الشرطين في محل القرار اإلداري أو أثره القانوني، ه في حال تخلف هونستنتج مما سبق أن
 .باإللغاءكان القرار معيبًا في محله وواجب الطعن فيه 

 :وتتخذ مخالفة القرار اإلداري للقواعد القانونية أوضاعاا ثالثة، وهي على النحو اآلتي

وذلك بأن تتجاهل اإلدارة القاعدة القانونية كليًة،  :المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية: أولا 
وتتصرف على خالفها، كأن ترفض تعيين األول في مسابقة تجريها وتعين غيره، وكما لو رفضت 

                                                           
 .11الزعبي، مرجع سابق ، صخالد  1
 .144أمين، مرجع سابق،صدمحم  2

 .143غانم، مرجع سابق،صهاني  3
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خيص في منح أحد األفراد ترخيصًا استوفى الشروط المقررة لمنحه إذا كان القانون يحتم منح التر 
 .1هذه الحالة

وتتحقق هذه الحالة عندما تخطئ اإلدارة في تفسير  :الخطأ في تفسير القاعدة القانونية: ثانياا 
القاعدة القانونية فتعطي معنًى غير المعنى الذي قصده المشرع سواًء بحسن نية أو بسوء نية؛ 

ن جانب اإلدارة، فيقع بسبب والخطأ في تفسير القاعدة القانونية إما أن يكون خطًأ غير مقصود م
إما أن يكون غير مقصود من جانب اإلدارة، فيقع بسبب غموض و  غموض القاعدة القانونية

القاعدة القانونية وإبهامها وعدم وضوحها، واحتمال تأويلها إلى معان عدة، وقد يكون مقصودًا 
ال يحتمل الخطأ والتفسير، حينما تكون القاعدة القانونية المدعى بمخالفتها فيها من الوضوح بما 

 .ولكن اإلدارة تتعمد التفسير الخاطئ فيختلط عيب المحل في هذه الحالة بعيب الغاية

القاعدة القانونية مرهونًا  تطبيقويحصل ذلك إذا كان : الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية: ثالثاا 
وقائع التي يقوم عليها القرار بتحقيق حالة واقعية معينة أو تحقيقها على نحو معين، فإن تخلف ال

 .2أو عدم استيفائها للشروط التي يتطلبها يؤدي إلى بطالنه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .452مرجع سابق صرسالة دكتوراه، أبوسمهدانة، عبد الناصر  1
الطماوي، مرجع سابق ، سليمان وما بعدها،  452أبو سمهدانة، مرجع سابق صعبد الناصر ، 42المزين، مرجع سابق صاياد  2

 .121ص
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 رابعال الفرع

 الغاية

إن الغاية هي الغاية من القرار اإلداري هي الهدف الذي يسعى هذا القرار إلى تحقيقه، وبالتالي ف 
، وبكلمات أخرى فإن الغاية هي النتيجة النهائية التي مصدر القرار عنصر نفسي داخلي لدى

؛ فالهدف من إصدار يسعى رجل اإلدارة إلى تحقيقها، عن طريق األثر المباشر المتولد عن عمله 
قرار بتعيين موظف هو لتحقيق استمرار سير العمل في المرفق الذي تم تعيينه فيه، والهدف من 

السكينة العامة ، والصحة : ة النظام العام بعناصر الثالثةإصدار قرارات الضبط اإلداري هو حماي
 1.العامة، واألمن العام

واإلدارة في ممارستها لنشاطها يجب أن تهدف دائمًا لتحقيق المصلحة العامة، فإذا خرجت عن 
هذا الهدف إلى هدف سواه من الكيد أو االنتقام أو الصالح الشخصي، كان قراراها مشوبًا بعيب 

 .، أو ما يسمى اساءة استعمال السلطة أو التعسف في استعمال السلطةاالنحراف

إلى هذا الهدف العام الذي يجب أن تتوخاه االدارة في جميع تصرفاتها وتحقيق  وباإلضافة
المصلحة العامة، يفرض المشرع على اإلدارة في معظم األحوال أهدافًا محددة يجب أن تتوخاها 

 .2عند استخدام سلطات معينة، فال يجوز استخدام هذه السلطات لتحقيق غير األهداف المقصودة

 :اية من القرار اإلداري وفقاا لقاعدتينويمكن تحديد الغ

فالقاعدة العامة التي تحكم جميع أعمال السلطة  :استهداف المصلحة العامة :القاعدة األولى
اإلدارية هي تحقيق المصلحة العامة في جميع القرارات اإلدارية التي تصدر عنها؛ فإذا حادت 

مصلحة العامة بصلة، كمحاباة الغير أو اإلدارة عن هذا الهدف لتحقيق مصالح شخصية ال تمت لل

                                                           
 ،404بو راس، مرجع سابق، ص، أ124أمين، مرجع سابق، صدمحم ، 21الزعبي، مرجع سابق،صخالد  1
 .وما بعدها 523حلمي، مرجع سابق،صمحمود  2

قد اشار إلى عيب االنحراف في استعمال السلطة كسبب للطعن بإالغاء القرار االداري، حيث  وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع الفلسطيني
يشترط في الطلبات والطعون المرفوعة لمحكمة العدل العليا : على أنه 1005لسنة  1من قانون تشكيل المحاكم رقم  43/3نصت المادة

التعسف  أو االنحراف : ن أن يكون سبب الطعن متعلقًا بواحٍد وأكثر مما يليمن هذا القانو  44من األفراد أو الهيئات الواردة في المادة 
 .في استعمال السلطة على الوجه المبين في القانون 
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تحقيق غرض سياسي أو استخدام السلطة بغرض االنتقام، فإن قراراتها تكون معيبة وغير مشروعة 
  .1وقابلة لإللغاء

فكثيرًا ما يحدد المشرع في إطار فكرة المصلحة : قاعدة تخصيص األهداف :القاعدة الثانية
لى إن يسعى أدارية، بحيث انه ال يجوز لمصدر القرار القرارات اإلالعامة، األهداف المتوخاة من 

 إلى دارة بأنه يهدفن تذرع رجل اإلإهداف المخصصة، حتى و خرى غير هذه األأهداف أ تحقيق 
 .2تحقيق المصلحة العامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .124الطماوي، الوجيز في القانون االداري،ص سليمان ،141،  أمين مرجع سابق، ص22مرجع سابق، ص لزعبي،خالد ا1
 .وما بعدها 130غانم، مرجع سابق، صهاني ، 113أبوسمهدانة، مرجع سابق،صعبدالناصر  2
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 الفصل األول

 ماهية عيب الشكل واإلجراءات

 : تمهيد وتقسيم

الناحية التاريخية الخطوة الثانية التي خطاها مجلس الدولة الفرنسي وهو يمثل عيب الشكل من  
ال يكفي لمشروعية القرارات اإلدارية، ف مشروعية ي الرقابة علىيمضي في سبيل توسيع سلطاته ف

القرار اإلداري أن يلتزم رجل اإلدارة حدود اختصاصه، وإنما يجب أن يصدر وفقًا للشكليات 
أن تكون بمقتضى  البد ألن تلك الشكليات التخاذ هذا القرار؛ المشرعواإلجراءات التي حددها 

 . تحقيقًا للمصلحة العامة والخاصة لألفراد( اللوائح)القوانين واألنظمة 

م، على 1005لسنة ( 1)من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم( 43)ث جاء في المادة رقم حي
ُيشترط في الطلبات والطعون المرفوعة لمحكمة العدل العليا من األفراد أو الهيئات الواردة في )أنه 

اص، االختص. 5: من هذا القانون، أن يكون سبب الطعن متعلقًا بواحد وأكثر مما يلي( 44)المادة

 .1(االخ....وجود عيب في الشكل. 1

م، 1052لسنة ( 4)من قانون الفصل في المنازعات اإلدارية رقم ( 3)وكذلك في المادة رقم 
أن يكون سببها متعلقًا بواحد أو أكثر مما دعوى بالخاصة  االستدعاءاتيشترط في  تقديم 

 .... 2وجود عيب في الشكل أو اإلجراءات -1عدم االختصاص  -5: يلي

ولإلدارة أن تعفي نفسها في أوقات األزمة من احترام األشكال التي يجب أن تحيط بالقرار اإلداري 
 .3عادة؛ حتى لو كانت هذه األشكال تقدم ضمانات جوهرية للموظفين العامين أو للمكلفين

الفة الجهة ويعتبر من أسباب إلغاء القرار اإلداري اقترانه أو إجراءات إصداره بعيب الشكل، أي مخ
اإلدارية لإلجراءات واألشكال التي رسمها المشرع التخاذ القرار، والتي تهدف إلى  تحقيق 

مصلحة الجهات اإلدارية، والتي تتمثل في كفالة حسن سير المرافق العامة من : مصلحتين هما
الشكل  خالل تجنيب اإلدارة االرتجال والتسرع في اتخاذ قراراتها، ومصلحة خاصة تتمثل في كون 

                                                           
1
 .م1005لسنة ( 1)من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم( 43)المادة رقم  

 .م1052لسنة ( 4)من قانون الفصل في المنازعات اإلدارية رقم ( 3)المادة رقم  2
3
 .م2001، 212القرارات الكبرى في القضاء اإلداري الفرنسي، ص 
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واإلجراءات في القرار اإلداري عبارة عن ضمانات يتمتع بها األفراد مقابل امتيازات السلطة العامة، 
فإذا اشترط القانون على عند قيامها بإصدار  اإلداري ُيعدُّ ركن الّشكل ركنًا جوهريًا في القرار لذا 

على اإلدارة اإللتزام بهذا بعض القرارات اإلدارية اتباع شكل خاص أو إجراءات معينة يتعين 
الشكل وتلك اإلجراءات وهي بصدد إصدار هذا النوع من القرارات وإال فإن قراراها يكون معيبًا 
بعيب الشكل واإلجراءات ويمكن الطعن فيه باإللغاء أمام القضاء بإعتباره سببًا من أسباب أوجه 

 .إلغاء القرار اإلداري 

 

 :في هذا الفصل ثالثة مباحث رئيسية وبناء على ما سبق سيتناول الباحث 

 .مفهوم عيب الشكل واإلجراءات في القرار اإلداري : المبحث األول 

 .صور قواعد عيب الشكل واإلجراءات: المبحث الثاني 

 .تغطية عيب الشكل واإلجراءات وأثره على صحة القرار اإلداري : المبحث الثالث 
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 لمبحث األولا

 واإلجراءات في القرار اإلداري مفهوم عيب الشكل 

 

 تمهيد وتقسيم

 وإلصدارهااألصل العام أنه ال يشترط إلصدار القرارات اإلدارية شكل معين أو إجراءات خاصة  
مالم ينص القانون على عكس ذلك على سبيل االستثناء، وعندئذ ال تكون القرارات مشروعة إال إذا 

الشكليات واإلجراءات المحددة، وعدم احترام اإلدارة لهذه  وبإتباعصدرت ممن يملك إصدارها،  
 .1واإلجراءات الشكليات يجعل قراراها مشوبًا بعيب مخالفة الشكل

يرتبط اإلجراء بإعداد القرار بينما الشكل فيعكس مظهره الخارجي، وتتمثل اإلجراءات في خطوات 
القالب أو المظهر الخارجي الذي بناء القرار من لحظة إعداده وحتى إصداره، أما الشكل فهو 

 .2يتخذه القرار عند صدوره

يقصد بعيب الشكل في القرار اإلداري أن تهمل اإلدارة القواعد واإلجراءات الشكلية الواجب إتباعها 
 . في القرار اإلداري 

لصدوره ومن ثم يكون القرار معيبا في شكله إذا لم تحترم اإلدارة القواعد اإلجرائية والشكلية المقررة 
بمقتض القوانين واللوائح كما لو اشترط القانون إجراءات تمهيدية تسبق اتخاذ القرار أو استشاره 

 .جهات معينه أو تسبيب القرار ولم تتبع اإلدارة ذلك
 :وسنتناول في هذا المطلب اآلتي 

 التعريف الفقهي للشكل واإلجراءات: المطلب األول

 للشكل واإلجراءاتالتعريف القضائي : المطلب الثاني

 

                                                           
 .423،ص1052الوسيط في أصول القضاء اإلداري في فلسطين، الطبعة األولى،غانم، هاني  1
 .515دمحم شبير، مبادئ القانون اإلداري في دولة فلسطين،ص 2
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 المطلب األول

 واإلجراءاتالتعريف الفقهي للشكل 

عدم احترام القواعد اإلجرائية أو الشكلية المحددة إلصدار :" بأنه من عرفه الفقه الفلسطيني في
في القوانين واللوائح، سواء كان ذلك بإهمال تلك القواعد كليًة أو بمخالفتها  اإلداريةالقرارات 

 .1جزئياً 

، يتحقق عيب الشكل واإلجراءات عندما يصدر القرار اإلداري دون مراعاة اإلدارة ومنهم من عرفه
للشكل أو اإلجراءات التي نص عليها القانون ويتعلق هذا العيب بالمظهر أو القالب الخارجي 

 .2للقرار اإلداري 

 .3الشكل، الصورة والمظهر الخارجي الذي يتخذه القرار اإلداري لدى صدوره ومنهم من عرف

مجموعة من القواعد اإلجرائية والشكلية التي أوجبها القانون على  :الفقه العربي من عرفه وفي
 .4رجل اإلدارة مراعاتها قبل إصدار القرار اإلداري 

للشكليات واإلجراءات التي استوجبتها بأنه تجاهل اإلدارة الكلي أو الجزئي :" ومنهم من عرفه
 .5النصوص القانونية أو اللوائح التنظيمية في إصدار القرار اإلداري 

يعتبر عيب الشكل واإلجراءات سببًا من أسباب إلغاء القرار اإلداري، وذلك عند  :"ومنهم من عرفه
تباعها في االعامة  تجاوز السلطة اإلدارية الشروط واإلجراءات التي يوجب القانون أو المبادئ

 .6"إصدار قراراتها

الشكليات والقواعد اإلجرائية التي نصت عليها  بإتباعجهة اإلدارة  التزامبأنه عدم  :"ومنهم من عرفه
 .1"األنظمة واللوائح في إصدار القرارات اإلدارية

                                                           
 .554،ص1005عدنان عمرو، ابطال القرارات االدارية الضارة باالفراد والموظفين، 1
 422،ص1052لسنة ( 4)ت اإلدارية الفلسطيني الجديد رقم غانم، القضاء اإلداري، في ضوء قانون الفصل في المنازعاهاني  2
 .522دمحم أبو عمارة، القضاء اإلداري،ص 3
 .112،ص"دراسة مقارنة"  الديداموني أحمد مصطفى، االجراءات واالشكال في القرار االداري  4
 .545،ص1054أبو بكر النعيمي، حدود سلطات االلقضاء اإلداري في دعوى االلغاء، 5
 .125،ص1001كنعان،القضاء اإلداري،نواف  6
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القواعد في عد احترام يتمثل عيب الشكل : ومنهم من عرف الشكل واإلجراءات كٍل على حدا
اإلجرائية أو الشكلية المقررة في القوانين واللوائح والمنظمة إلصدار القرارات اإلدارية سواء كان 

هي الخطوات التي يتعين مرور ، واإلجراءات ذلك بإهمال تلك القواعد كليًة أو بمخالفتها جزئياً 
 ".2القرار بها قبل إصداره

أن عيب الشكل واإلجراءات يحدث عند مخالفة اإلدارة للقواعد واإلجراءات  :ونلخص مما سبق
الشكلية التي فرضها القانون على اإلدارة بمناسبة إصدار قراراتها، ويستوي في ذلك أن تكون هذه 

 .المخالفة كاملة أو جزئية

 المطلب الثاني

 واإلجراءاتالتعريف القضائي للشكل 

، على أن القرار المشوب بعيب الشكل واجب اإللغاء، ألنه قرار حيث قالت محكمة العدل العليا
 .3مخالف للقواعد التي نص عليها القانون بمعناه الواسع

نص المشرع الفلسطيني في قانون تشكيل المحاكم النظامية على أن عيب الشكل باعتباره وأيضًا 
 .4محكمة العدل العلياأحد العيوب التي يقوم عليها طلب إلغاء القرار اإلداري أمام 

م، 1052لسنة ( 4)من قانون الفصل في المنازعات اإلدارية رقم ( 3)وكذلك في المادة رقم 
أن يكون سببها متعلقًا بواحد أو أكثر مما دعوى بالخاصة  االستدعاءاتيشترط في  تقديم 

 .5وجود عيب في الشكل أو اإلجراءات -1عدم االختصاص  -5: يلي

 

                                                                                                                                                                        
 .544،ص5223دمحم السناري، القرارات االدارية في المملكة العربية السعودية،  1
 .12،ص1001عبد العزيز خليفة، أوجه الطعن بإلغاء القرار االداري في الفقه وقضاء مجلس الدولة، 2
 .414له عند علي صادق، مرجع سابق، صم، مشار 1/55/5223بتاريخ  12/23قرار محكمة العدل العليا رقم  3
ُيشترط في الطلبات والطعون )م، على أنه 1005لسنة ( 1)من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم( 43)حيث جاء في المادة رقم  4

متعلقًا بواحد وأكثر من هذا القانون، أن يكون سبب الطعن ( 44)المرفوعة لمحكمة العدل العليا من األفراد أو الهيئات الواردة في المادة
 .االخ....وجود عيب في الشكل. 1االختصاص، . 5: مما يلي

5
 .م1052لسنة ( 4)من قانون الفصل في المنازعات اإلدارية رقم ( 3)رقم المادة  
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القرار اإلداري وفقًا لإلجراءات التي حددها المشرع وفي الشكل المرسوم له، إذ أن يجب أن يصدر 
قواعد الشكل واإلجراءات قد وضعت لحماية المصلحة العامة ومصلحة األفراد على السواء، 
ومخالفتها تستدعي بطالن اإلجراء المتخذ دون حاجة للنص على ذلك صراحة ألن عدم مراعاتها 

 .1لألفراد ةنات المقرر فيه إخالل بالضما

فإن وإذا كان األصل عدم الزام اإلدارة بإفراغ إرادتها في شكل معين، ما لم يلزمها المشرع بذلك، 
مطلق الحرية في كيفية التعبير عن هذه اإلرادة، حيث استقر االجتهاد القضائي في فرنسا لها 

جهة اإلدارة غير مقيدة : نومصر على ذلك، وبهذا الخصوص، قضت المحكمة االدارية العليا بأ
بشكل معين تفصح فيه عن إرادتها الملزمة ما لم يحتم القانون إتباع شكل خاص بالنسبة لقرار 

 .2معين، وذلك فقد يكون القرار مكتوبًا، كما يكون شفوياً 

ويتضح لنا من خالل التعريفات السابقة أن عيب الشكل واإلجراءات يحدث عند مخالفة وتجاوز 
دارية لقواعد وإجراءات إصدار القرار التي قررها القانون، وبذلك يعتبر عيب الشكل السلطة اإل

 .واإلجراءات سببًا من أسباب إلغاء القرار اإلداري 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .421هاني غانم،مرجع سابق ،ص.م، مشار له عند د12/55/5222، جلسة بتاريخ 2/22قرارها برام هللا رقم  1
، 15، مبدأ رقم 55، مجموعة المبادئ السنة 51/51/5221ق، جلسة  50، لسنة 5422حكم المحكمة االدارية العليا في القضية رقم  2

 .512ص
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 المبحث الثاني

 صور قواعد عيب الشكل واإلجراءات

 تمهيد وتقسيم

واإلجراءات قد تعلقت  درج القضاء اإلداري على التمييز بين ما إذا كانت المخالفة في الشكل
بالشروط الجوهرية التي تمس مصالح األفراد وبين ما إذا كانت المخالفة متعلقة بشروط غير 
 جوهرية ال يترتب على إهدارها مساسًا بمصالحهم ويترتب البطالن بالنسبة للنوع األول دون الثاني

تقديرية تتقرر في ضوء النصوص ر الجوهرية مسألة يوالتمييز بين األشكال الجوهرية واألشكال غ
القانونية ورأي المحكمة وبصورة عامة يكون اإلجراء جوهريًا إذا وصفه القانون صراحة كذلك أو 

 .1إذا رتب البطالن كجزاء على مخالفته

وهما   واإلجراءاتوبناء على ما سبق سوف يميز الباحث بين طائفتين رئيسيتين من قواعد الشكل 
  .ال الجوهرية التي تؤثر في مشروعية القرار اإلداري ألشكا: المطلب األول

 .التي ل تؤثر في مشروعية القرار اإلداري  غير الجوهريةاألشكال : المطلب الثاني

 

 

 
                                                           

، وفي كتاب 422كتاب الدكتور هاني غانم، الوسيط في أصول القضاء اإلداري في فلسطين،صو ، 355علي صادق، مرجع سابق،ص 1
 .151يط في مبادئ القانون االداري،صالدكتور مازن نور الدين،الوس

  إن قواعد الشكل في إصدار القرار " وقد استقر القضاء االداري في مصر على ذلك حيث قضت المحكمة االدارية العليا على
االداري ليست كأصل عام هدفًا في ذاتها أو طقوسًا، وإنما هي إجراءات ترمي إلي تحقيق المصلحة العامة ومصلحة األفراد 

السواء وينبغي التفرقة في هذا المجال بين الشكليات الجوهرية التي تنال من تلك المصلحة ويؤثر إغفالها على سالمة  على
القرار وصحته وغيرها من الشكليات الثانوية إذ ال يبطل القرار لعيب شكلي اال إذا نص القانون على البطالن متى تم إغفال 

وفي حكم ( 1")ته بحيث يترتب على اغفاله تفويت المصلحة التي عنى القانون بتأمينهااالجراء أو كان االجراء جوهريا في ذا
القرار اإلداري ال يبطل لعيب شكلي إال إذا نص القانون على البطالن متى تم إغفال االجراء أو كان اإلجراء "آخر قضت بأنه 

دده المشرع تفويت المصلحة التي عني القانون بتأمينها جوهريا في ذاته يترتب على اغفاله او عدم القيام به في الموعد الذي ح
جلسة  -ع.ق 32لسنة  2040حكم المحكم االدارية العليا في الطعن رقم . ومن ثم بطالن القرار بحسب مقصود الشارع منه

ة األولى، المبادئ التي قررتها المحكمة االدارية العليا، الدائر  كتب الفني لمجلس الدولة، مجموعة، الم1002 – 52-51
  ".1002الجزء األول من أكتوبر 
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 األول المطلب

 األشكال التي تؤثر في مشروعية القرار اإلداري 

 "األشكال الجوهرية"

مخالفتها بطالن القرار اإلداري حيث لم ال يمكن حصر األشكال واإلجراءات التي يترتب على 
يضع القضاء االداري معيارًا حاسمًا مانعًا لما يعد من قبيل االشكال واإلجراءات الجوهرية وما ال 

، إذا ما تضمنت الالئحة أو القانون نصًا يتطلب اتباع اإلدارة بشكل أو إجراء معين 1يعد كذلك
النص، فإذا خالفت االدارة النص أصدرت قرارها دون عند اصدار قراراها فإنه يتقيد بما جاء في 

 اتباع الشكل أو اإلجراء التقدمي عليه فان قرارها يكون عرضة لإللغاء ألنه معيب بعيب الشكل
، وكما سبق القول فان مجلس الدولة الفرنسي قد فرض على االدارة في حالة سكوت واإلجراءات

قرارتها، فإذا لم تتبع اإلدارة ما  اتخاذباعها عند تاالنص قواعد شكلية أو إجرائية يجب عليها 
افترضه مجلس الدولة من شكل أو إجراءات يكون قرارها عرضة لإللغاء لعيب الشكل مع مالحظة 
أنه ال يكفي النص في القانون أو الالئحة على الشكل واإلجراء الذي يجب على االدارة اتباعه عند 

 .2حكم ببطالنه لعيب الشكللقرار لالقرار فإذا لم تتبعه تعرض ال اتخاذ

والمستقر في الفقه والقضاء أن أهم هذه الشكليات تتعلق باإلجراءات التمهيدية السابقة على إصدار 
 .القرار والمظهر الخارجي للقرار أو يعرف بشكل القرار ذاته

 :اإلجراءات التمهيدية السابقة على اتخاذ القرار: أولا 

لقرارات اإلدارية بعض الخطوات التمهيدية، المنصوص عليها تشريعًا أو غالبًا ما يستلزم إصدار ا
التي استقر القضاء على تطبيقها، وينتج عن عدم انتهاج  3المقررة وفقًا للمبادئ العامة للقانون 

كل  أهملتاالدارة لتلك االجراءات في اصدار القرار بطالنه، وذلك سواء كانت اإلدارة قد 

                                                           
 .143هاني غانم، مرجع سابق،ص 1
 .422السيد خليل هيكل ، رقابة القضاء على اعمال اإلدارة دراسة النظمة كل من امريكا وفرنسا ومصر،ص 2
يقصد بها مجموعة من القواعد غير المكتوبة التي استخلصها القضاء في أحكامه من روح التشريع ومن ضمير " المبادئ العامة للقانون  3

 .31دمحم الشافعي أبوراس، مرجع سابق، ص، الجماعة ومن المقومات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للمجتمع
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 نحرافاإلاإلجراءات أو بعضها، أو كانت قد استخدمت إجراًء في غير موضعه، كما في حالة 
 .1عن قاعدة تخصيص األهداف

 :الضمانات اإلجرائية للتأديب -9

، ولتحقيق 2حترامهاإضمانات التأديب اإلجرائية من أهم اإلجراءات التي يتعين على اإلدارة 
جال، مثال ذلك يجب أن يكون التحقيق سليمًا وكاماًل الضمانات التي قررها القانون في هذا الم

وأن تحترم اإلدارة مقتضيات حق الدفاع ويجب على اإلدارة قبل إصدار القرار التأديبي أن تواجه 
 .3الموظف بالمخالفات المنسوبة إليه وأن تسمع شهوده ودفاعه

جراء ضده بقصد تمكينه ولقد أقر مجلس الدولة الفرنسي بأنه يجب إخطار صاحب الشأن باتخاذ إ
ر الذي دبي، ويجب أن يتم في مدة معقولة قبل توقيع الجزاء أو التمن تقديم دفاعه على وجه مجدٍ 

يصيبه، أي ليس قبل األوان، وال بعد األوان، ولقد أقر المجلس الدستوري ذلك واعتبر حقوق الدفاع 
 .4مبدأ أساسيًا في المجال اإلداري 

لقد نص قانون الخدمة المدنية الفلسطيني أنه، عدا عقوبة التنبيه ولفت النظر ال يجوز توقيع 
عقوبة على الموظف إال بعد إحالته إلى لجنة للتحقيق معه وسماع أقواله، ويتم إثبات ذلك 

 .5بالتسجيل في محضر خاص، ويكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببًا 

العليا الفلسطينية هذا حيث ذهبت إلى عدم جواز توقيع عقوبة الوقف عن وقد أكدت محكمة العدل 
العمل أو الخصم من الراتب إال إذا ثبت ارتكاب الموظف مخالفة للقوانين واألنظمة والتعليمات 

                                                           
 .21طعن بإلغاء القرار اإلداري في الفقه وقضاء مجلس الدولة،صأوجه ال عبد العزيز خليفة،1
 .504عبد العزيز خليفة، مرجع سابق ،ص 2
 .513دمحم أنور حمادة، القرارات االدارية ورقابة القضاء، ص 3
 .مشار له عند الدكتور هاني غانم،مرجع سابق 4

  يفترض أن يكون ثمة استجواب من خالل أسئلة ، بحيث 12/3/5221حيث قضت المحكمة اإلدارية المصرية في في جلسة
ال  -محددة موجهة إلى العامل بشأن اتهام محدد في عبارات صريحة وبطريقة تمكنه من إبداء دفاعه والرد على ما يوجه إليه

األفعال يكون التحقيق مستكماًل أركانه ومحله وغايته إال إذا تناول الواقعة محل اإلتهام بالتمحص فيحدد عناصرها من حيث 
 .إغفال ذلك يعيب التحقيق وقرار الجزاء الذي بني عليه -والزمان والمكان واألشخاص وأدلة االثبوت

 .1،الفقرة 22، المادة  م بإصدار قانون الخدمة المدنية5221لسنة (  3) قانون رقم  5
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والقرارات المعمول فيها في الخدمة المدنية أو في تطبيقها بعد إحالته إلى لجنة للتحقيق معه 
   .1ر قرار مسبب بتوقيع العقوبةوسماع أقواله وصدو 

متى عجزت النيابة العامة بصفتها ممثلة لديوان الموظفين عن إثبات " وذهبت المحكمة إلى أنه
إدارة شئون الموظفين قبل توقيع العقوبة على الموظف، وعجزت  اتبعتهاصحة اإلجراءات التي 

 .2ن إلغاء قرار العقوبةعن إبراز ملف التحقيق إلى المحكمة لمعرفة الحقيقة فإنه يتعي

يجب أن يسبق توقيع جزاء االستغناء عن الخدمة تحقيق إداري " وقررت في حكم آخر بأنه 
الموظف وتمكينه من  ةقانونًا إلى سالمة نتائجه، وبوجه خاص مواجه طمئناناإلصحيح يمكن 

 .3الدفاع عن نفسه

عقوبة على موظف أو عامل إال بعد وفي قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية ال يجوز توقيع 
 .4التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه يجب أن يكون قرار العقوبة مسبباً 

متي لم يطلع المستدعي على تقارير تقييم األداء الخاصة به  -5" وقد أقرت محكمة العدل بأن 
توضع من األشخاص بحيث يتاح له التظلم منها مع وجود المقتضي، وأن هذه التقارير لم 

المختصين ولم تراعي فيها األصول الصحيحة عند وضعها، لذلك تعتبر هذه التقارير باطلة في 
متى تم االستناد الى تقارير تقييم األداء في حجب الترقية غير قائم على سند  -1. حق المستدعي

 .5"صحيح من القانون 

بحق موظفيها بعد اإلدانة من جهة تحقيق  لإلدارة الحق في إيقاع العقوبة المناسبة" كما وأقرت 
من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، كما أن  11صحيحة مشكلة طبقًا للقانون سندًا للمادة 

 .6"لإلدارة سلطة تقديرية في هذا المجال طالما أنها لم تتعسف باستخدام السلطة

                                                           
 .غير منشور ،12/51/1002، وبتاريخ 42/1000قرار محكمة العدل العليا في رام هللا في الطلب رقم  1

 .12مجموعة عويضة ص 52/4/5221جلسة  51/5222قراراها رقم  2
 .45مجموعة عويضة ص 51/4/1005جلسة  12/1000قرارها رقم  3
 .م، رام هللا، غير منشور11/2/5222، جلسة 511/5222قرارها رقم  4
 .ومابعدها 541المستشار أشرف نصرهللا وآخرين،مرجع سابق ،ص، مجموعة 42/1055قرار محكمة العدل العليا بغزة في الطلب رقم  5

 .، مجموعة المستشار أشرف نصرهللا وآخرين2/2/1051، جلسة 21/1050قرار محكمة العدل العليا بغزة في الطلب رقم  6
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قضاء هذه المحكمة مبدأ التدرج في توقيع وحيث إن المقرر في ومثال ذلك من محكمة العدل العليا، 
العقوبات التأديبية بحق الموظف العمومي، وحيث إن المستدعي لم يسبق ارتكابه سابقًا ألي مخالفة من 

وحيث إن من صالحيات هذه المحكمة تعديل القرار المطعون فيه طبقًا للمادة ، شأنها المساس بوظيفته
، وعليه فإنها ترى بأن عقوبة 2001لسنة  2ة والتجارية رقم من قانون أصول المحاكمات المدني 211

الفصل من الخدمة هي أشد وأخطر العقوبات المقررة في قانون الخدمة المدنية، ولكون أنه لم يسبق وأن 
ارتكب المستدعي أي مخالفة قبل هذه المخالفة، وحفاظًا على مستقبل المستدعي وأسرته وحمايتهم من 

محكمة ترى تعديل العقوبة لتصبح اإلنذار النهائي بالفصل من الخدمة بداًل من الضياع، فإن هذه ال
 . 1الفصل النهائي كفرصة أخيرة

وحيث أنه حول عدم صحة اإلجراءات التي ترتب عليها "وفي مثال آخر من محكمة العدل العليا الفلسطينية 
بشأن تشكيل  2014لسنة  1/327/11 الفصل فإن هذا القول في غير محله إذ تم إصدار قرار مجلس الوزراء

لجنة تحقيق وباشرت اللجنة أعمالها حسب األصول وثبت لديها المخالفات الواردة في قرار لجنة التحقيق وأن 
 .2"منه 67و 66والمادتين  1118لسنة  4هذه المخالفات تشكل مخالفة لقانون الخدمة المدنية رقم 

تيقنت أن حبس المستدعي هو حبس غير مشروع لم تراع فيه أحكام  بعد التدقيق" وفي حكم محكمة العدل العليا
 .3"م2001لسنة ( 3)قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 

في حال عدم إتباع اإلدارة الضمانات اإلجرائية للتأديب، يطعن في قراراها أمام أنه : نستخلص مما سبق
 .المحاكم المختصة باإللغاء

 اإلجراءات الستشارية -7

دارية مختلفة إاالستشاري في مجال األعمال االدارية هو إجراء يستوجب التعبير عن رأي جهة  الرأي
عن تلك الجهة المختصة أصاًل باتخاذ القرار وذلك بقصد تنوير هذه األخيرة بالكيفيات وباألساليب 

 .4التي تكفل لها حسن ممارستها لسلطتها

                                                           
 .، غير منشور11/50/1051، بتاريخ 11/1053قرار محكمة العدل العليا، في الطلب  1
 .، غزة، قرار غير منشور2/2/1051، بتاريخ 25/1053 قرارها في الطلب رقم 2
3
 .م، غزة، غير منشور7/2/2012م، جلسة بتاريخ 6/2012قرارها في الطلب  
 .111هاني غانم، مبادئ القانون االداري في ضوء اجتهاد محكمة العدل العليا في فلسطين،ص 4



 

45 
 

معين استشارة فرد أو هيئة ما، وحينئذ يتعين قد يفرض المشرع على اإلدارة قبل إصدار قرار 
 .القيام بهذه الشكلية قبل إصدار القرار، حتى ولو كان الرأي في ذاته غير ملزمًا لإلدارة

حال إصدارها  حترامهإوقد يكون رأي الجهة االستشارية ملزمًا لجهة اإلدارة، حيث ينبغي عليها 
بًا في شكله، إال أنه في حاالت أخرى قد للقرار، فإن خالفته بطل القرار حيث يعتبر معي

يقتصر دور األجزاء االستشاري على مجرد إبداء الرأي لجهة اإلدارة على سبيل االسترشاد 
 .1دون إلتزام منها باألخذ به، فبوسعها إصدار القرار على خالفه

نة حيث إذا نص المشرع على ضرورة قيام جهة اإلدارة بأخذ مشورة أو رأي فرد أو جهة معي
قبل إصدار قرارها، فإنه يتعين على اإلدارة الحصول مقدمًا على هذه المشورة أو الرأي أو كان 

قرارها دون اتباع هذا االجراء فإن قرارها يكون  بإصدارذلك غير ملزم لها، فإذا قامت االدارة 
 .2عرضة لإللغاء ألنه مشوب بعيب الشكل

بالموضوع الذي يصدر القرار بشأنه، وأن يكون ويشترط أن تكون الفتوى أو االستشارة متعلقة 
بطل  ،فحسب االستشارة في جزءٍ  كانت الموضوع كله معروضًا على الهيئة االستشارية فإذا

القرار وأن يصدر الرأي من الهيئة أو الشخص الذي نص عليه المشرع، فإذا استلزم المشرع 
 .خذ رأي موظف معين فال يغني في ذلك أخذ رأي رئيسهأ

                                                                                                                                                                        

 إغفال عرض الترقيات على لجنة شئون الموظفين ولو " ن وقد أكد القضاء اإلداري في فرنسا وفي مصر هذه القاعدة، على أ
وغير ملزم إال أن ذلك ال يسوغ مجال عدم أخذ الرأي ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه انطوى على  استشاري أن رأيها 

هللا، مرجع سابق مشار له في كتاب الدكتور عبدالغني  بسيوني عبد" مخالفة قانونية تعيبه بعيب جوهري ، ويتعين لذلك إلغاؤه
 .552،ص

 .21عبد العزيز خليفة، مرجع سابق،ص 1
 بشأن اإلدارات  5224لسنة  32طبقًا للقانون رقم " وقد ذهبت المحكمة اإلدارية العليا في مصر في هذه الشأن إلى أنه

اإلدارات، ورأي اللجنة ملزم القانونية، فإن لجنة شئون مديري وأعضاء اإلدارات القانونية لها إبداء الرأي في ترقيات أعضاء 
 2للسلطة المختصة، فإذا كان للسلطة المختصة وجهة نظر مخالفة عليها عرض األمر على اللجنة المنصوص عليها بالمادة 

من القانون والمشكلة برئاسة وزير العدل، ولهذه اللجنة األخيرة أن تصدر قرارًا نهائيًا ملزمًا، وعدم عرض التوصيات على هذه 
 .514، ص 45، س50/55/5211ق ، جلسة  11لسنة  220قرارها طعن رقم " ة األخيرة يؤدي إلى بطالن القراراللجن

 422السيد خليل هيكل، مرجع سابق، ص 2
  بأن المشرع يوجب عدم فصل  4/5224/ 41هذا ما قضت به المحكمة االدارية العليا في مصر في حكم لها بتاريخ ،

اال بموافقة وكيل الوزارة، بعد أخذ رأي اللجنة الفنية المشار إليها في القانون، ولذلك يكون في  العامل من الخدمة بسبب تأديبي
عدم اتباع هذا اإلجراء إهدار صريح لضمانة حرص المشرع عليها لصالح العمال، وبناء على هذا يكون قرار الفصل خليقا 

 .باإللغاء
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تكون الجهة المستشارة في هذه الحالة فنية تبدي رأيها الفني بخبرتها وعلمها، وقد تكون وقد 
 .قانونية، كمجلس الدولة، إذ يجب عرض مشاريع اللوائح عليه لصياغتها

،  تأخذوقد تكون االستشارة اختيارية يجوز لجهة اإلدارة أن تأخذ رأي الجهة األخرى أو ال 
فإنه يجيز للمحافظ والوزراء المختصين أخذ رأي المجلس  قانون الحكم المحلي ،: مثل 

 .1الشعبي المحلي للمحافظة في كل موضوع يرون أخذ رأيه فيه

ومن ثم سواء كان رأي الجهة االستشارية ملزمًا أو غير ملزمًا فإنه يتعين استطالعه قبل 
 .إصدار القرار وإال كان قراراها معيبًا وجديرًا باإللغاء

جهة ما أمر  استشارةتقدير المدة التي يتعين أن يصدر فيها القرار المستند إلى  وال شك في أن
مثل هذا القرار باطاًل إذا رأى أن المدة  اعتبارمتروك لسلطة القاضي اإلداري، والذي بوسعه 

مابين إبداء الرأي وصدور القرار طويلة بحيث تغيرت الظروف التي تم إبداء الرأي فيه عن 
 .من خاللهاصدر  التي تلك

يجب أن يصدر في مدة معقولة،  االقتراحويالحظ أن القرار الصادر بناء على االستشارة أو 
ذلك أن القانون إذا نص على هذه اإلجراءات فإنه يريد أن يضع المركز الواقعي بجميع 
تفاصيله الحاضرة أمام مصدر القرار فإذا مضت مدة كبيرة وجب عرض األمر من جديد على 

 .2الستشارية فقد يكون لها رأي آخر يستنير له مصدر القرارالجهة ا

إذا  االستشارةعلى اإلدارة احترام التسلسل في  يتعين ونؤيد إلى ما وصل إليه جانب من الفقه
 .3عدة جهات قبل إصدار القرار استشارةكان القانون قد أوجب 

 

 
                                                           

 .22إسماعيل البدوي، القضاء اإلداري،ص 1
 .421اطف البنا، الوسيط في القضاء االداري،صمحمود ع 2
 .501عبد العزيز خليفة، مرجع سابق، ص 3

 " وقد انتهت المحكمة االدارية العليا المصرية في هذا الشأن إلى بطالن تقرير قياس كفاية أحد العاملين، لعرض اإلدارة للتقرير
ق ، جلسة  12لسنة  4122، طعن رقم "اشر للمدعيعلى رئيس لجنة شئون العاملين مباشرة، دون أخذ رأي الرئيس المب

54/3/5212. 
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 الشكليات الخاصة باللجان والمجالس -4

قد يوكل أمر القيام ببعض األنشطة اإلدارية إلى مجموعة من الموظفين يطلق عليهم وصف 
العمل اإلداري من خالل هذا النظام من شأنه توفير مزيد من  وأداءلجنة أو مجلسًا أو هيئة، 

القرار إلى فرد، وقد يصدر عن هوى نفسه، أو  اتخاذالضمانات الفردية، حيث ال يترك أمر 
 .قص الدرايةخطأ مرجعه ن

 قانونياً إال أنه حتى تقوم تلك اللجنة بعملها في إطار قانوني، يتعين أن تكون مشكلة تشكياًل 
وأن تصدر قراراتها باألغلبية المطلوبة بعد انعقاد في المكان المحدد وبعد مداوالت ومناقشات 

لصادر مدونة في محاضر جلسات، ومن شأن اإلخالل بأي من تلك الضوابط جعل القرار ا
 .1عن الهيئة اإلدارية مشوبًا بعيب الشكل الذي يبطله

حيث يتطلب القانون أحيانًا إجراءات خاصة النعقاد اللجان أو المجالس انعقادًا صحيحًا فقد 
عد الجلسة باطلة إذا اقتصرت الدعوة على عدد تينص على ضرورة اكتمال النصاب القانوني و 

كان حضور أعضاء المجالس واللجان وفق التكوين معين من األعضاء دون اآلخرين، وإذا 
الذي حدده القانون يشكل ضمانة مهمة لألفراد، فإنه ال مجال للقول بأن زيادة أعضاء هذه 
المجالس يشكل زيادة في هذه الضمانة ألن الضمانات المقررة في القوانين واللوائح ال تحقق 

 .2إال بإتباع اإلجراء الذي حدده المشرع

رت غالبية قرارات محكمة العدل العليا على ضرورة أن تصدر قرارات المجالس أو ولقد استق
اللجان وفق التكوين واإلجراءات الذي حدده القانون وإال كانت قراراتها معيبة في الشكل قابلة 

قرار رئيس البلدية بفصل المستدعي من عمله المستند لقرار  -5" لإللغاء وتأكيدًا لذلك قررت
هو مخالف للقانون،  1002../../المنعقدة بتاريخ )...( بجلسة رقم )...( دي رقم المجلس البل

ألنه كان يتوجب على المجلس البلدي أن يشكل لجنة للتحقيق مع المستدعي عماًل بأحكام 
من قانون الخدمة المدنية المطبق على العاملين في الهيئات المحلية، وال يغني عن  22المادة 

                                                           
 .502عبد العزيز خليفة، مرجع سابق، ص  1
2
 .222مازن نور الدين، مرجع سابق، ص 
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ي للتحقيق من قبل المساعد القانوني للبلدية، ألن مجالس التحقيق ذلك إخضاع المستدع
 .1والمثول أمامها يشتمل على ضمانات عدة ال يمكن توافرها عبر المحقق الفرد

وفي قرار آخر لها، أكدت المحكمة على أنه لدي تشكيل مجالس التأديب العسكرية، يجب 
العسكرية ألعضاء اللجنة واألعضاء مراعاة ما نص عليه القانون من التناسب بين الرتب 

فيما يتعلق بتشكيل محاكم التأديب، فإنه ووفقًا :" وفي هذا ، تقول المحكمة. المحالين إليها
 3/5232المعدل بالقانون رقم  31/5242من قانون البوليس رقم ( 51)من المادة ( 1)للفقرة 

فتش العام ويكون نائب المفتش من رئيس يندبه الم -أ: ، تؤلف محاكم التأديب المشار إليها 
ومن عضويين ينتدبهما المفتش العام من بين ضباط  -ب. العام أو مدير بوليس أي لواء

عضاء وقت ولما كان الثابت أن أثنين من األ. البوليس من رتبة ضباط بوليس فأعلى
مباحث عضويتهما لمحكمة التأديب كان من رتبة ضابط بوليس فأعلى، إذ كان أولهما مديرًا لل

العامة واآلخر مساعدًا لمدير البوليس، فإن الطعن على تشكيل المجلس التأديبي يكون على 
 .2غير سند من القانون 

 

                                                           
1
( 3)مشار إليه في كتاب الدكتور هاني غانم، القضاء االداري في ضوء قانون الفصل في المنازعات االدارية الفلسطيني الجديد رقم  

 .386م، ص2016لسنة 
 .وما بعدها431، مشار له عند علي صادق، رسالة دكتوراة،ص45/1/5212، جلسة 42/11القرار رقم  2

المشرع ولئن كان قد تطلب  –التنفيذية  من الئحته 43والمادة رقم  5222لسنة  34من قانون اإلدارة المحلية رقم  25المادة رقم  -
القطاع  التأديبية التي قد يتقرر اتخاذها نحو أحد العاملين بالجهاز اإلداري للدولة أو أن يخطر المجلس الشعبي المحلي باإلجراءات

المجلس علمًا بما سيتخذ من إجراءات حيال  العام باألعضاء به قبل مباشرة تلك اإلجراءات مستهدفًا بذلك مجرد أن يحاط هذا
 كما هو الشأن عند نقل أحد أعضاء المجلس من وظيفته الذي اإلجراءات على إرادة المجلس العضو إال أنه لم يعلق السير في هذه

أي جزاء في حالة عدم إخطار  النص لم يتضمن صراحة –اشترط بشأنه وجوب موافقة المجلس عليه حسبما يقرره النص صراحة 
ابة اإلدارية بواجب اتخاذها قبل أحد األعضاء يضاف إلى أن قيام الني المجلس الشعبي المحلي بأن ثمة إجراءات تأديبية سيتم

 وصالح العمل في تلك الشعبية وحدها تمكينًا لها من متابعة تصرفات أعضاءها بما يتفقذه المجالس لمصلحة ه اإلخطار قد شرع
من قانون اإلدارة (  11) هؤالء األعضاء طبقًا لحكم المادة  وحتى يتسنى لها إتخاذ إجراءات إسقاط العضوية عن أي منالمجالس 
من البديهي  –المجلس  التحقيق الذي تجريه النيابة اإلدارية بما يفقده الثقة واالعتبار كعضو من أعضاء متى كان موضوعالمحلية 

وبالتالي فإن اإلخطار ال يرقى إلى مرتبة اإلجراء الجوهري الذي  أن هذا المجال يغاير المجال الوظيفي محل التحقيق ويستقل عنه
 . البطالن يترتب على إغفاله
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ال يتم االستغناء عن خدمة ضباط الصف أو " ولقد نصت محكمة العدل العليا في حكمها 
وزير المختص، الفرد إال بعد التحقيق معه من قبل لجنة تحقيق تشكل لهذا الغرض من قبل ال

عن خدمته وفي الحالة األخيرة يجب أن  االستغناءوللجنة أن توصي ببقائه في الخدمة أو 
 .1"يصدر قرار باالستغناء عن الخدمة، وإال كان القرار مخالفًا للقانون 

وفي حكم محكمة العدل العليا على أن زيادة العدد في المجالس واللجان ال يشكل مخالفة 
 .2تستوجب البطالن

ومن جانبنا ننتقد إلى ما ذهب قضاء محكمة العدل العليا بأن زيادة عدد أعضاء اللجان 
القضاء الخاصة بالتحقيق مع الموظف ال يشكل مخالفة تستوجب البطالن ، ونحن نوصي 

الفلسطيني بالعدول عن مسلكه وأن ال يعتبر أي تشكيل مخالف الزمه المشرع، غير مشروع 
 .وحري باإللغاء

 :المظهر الخارجي للقرار اإلداري  :ثانياا 

يقصد بالمظهر الخارجي للقرار اإلداري شكل القرار ذاته والقاعدة أنه ليس للقرار اإلداري شكل 
أو قالب معين يجب أن يصدر فيه، فالسلطة اإلدارية تتمتع بحرية تقدير إفراغ القرار في 

ص بالنسبة لقرار معين، ولذلك فقد الشكل الذي تراه مناسبًا، مالم يحتم القانون اتباع شكل خا
يكون القرار االداري مكتوبًا وقد يكون شفويًا، صريحًا أو ضمنيًا، كما قد يكون مسببًا أو غير 

 :مسبب، وهو ما نفصله فيما يلي 

 :القرار اإلداري يمكن أن يكون كتابياا أو شفوياا  .9

تذيل بتوقيع الموظف أو الموظفين القاعدة العامة في القرارات اإلدارية أن تكون مكتوبة، وأن 
الذين يصدرونها بتاريخ اصدارها، ولذلك يشترط المشرع بصدد الكثير من القرارات االدارية أن 

 .3تكون مكتوبة، وهو ما يستفاد ضمنا كذلك من اشتراط المشرع نشر القرارات أو إعالنها

                                                           
1
 .8من قانون قوى األمن رقم  182، وفي نص المادة  برام هللا م،2008لسنة  146رقم في الطلب قرارها  
2
 .م2016قرارها مشار إليه مجموعة اشرف نصر هللا و نضال جرادة،  
3
 .151ابراهيم شيحا، القضاء االداري، مرجع سابق، ص 
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مكتوبًا ممهورًا بتوقيع منسوب إذا كانت القاعدة العامة في القرار اإلداري أن تصدره اإلدارة 
لمصدره، إال أن ذلك ال يمنعها من إصدار قرارًا شفويًا، من شأنه أن ينتج كافة اآلثار القانونية 
للقرار المكتوب، فالمعول عليه في ترتيب تلك اآلثار مضمون القرار وليس شكل إصداره ومثل 

إذا ما توفر موجب  وإلغاؤهلغاء هذا القرار يخضع لرقابة القضاء حيث يمكن الطعن عليه باإل
ذلك ، وذلك إرساء لمبدأ المشروعية الذي قد تنتهكه اإلدارة من خالل ما يصدر عنها من 

 .1قرارات شفوية ، معتمدة في ذلك على عدم رقابة القضاء عليها

ية لصحة القرار الشكل شتراطإولقد كان قضاء مجلس الدولة المصري صريحًا في عدم 
إلى أن القرار اإلداري ليست له صيغ معينة البد انصبابه فيها بصورة  ذهباإلداري، حيث 

 .2إيجابية

ال يشترط سكب " حيث قررت بأنهعلى ذلك وقد أكدت محكمة على ذلك محكمة العدل العليا 
القرار اإلداري في قالب معين، فالقرار اإلداري قد يكون صريحًا وقد يكون ضمنيًا، حيث يعتبر 

ات اإلدارية رفض السلطة اإلدارية أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار كان من في حكم القرار 
الواجب عليها اتخاذه وفقًا للقوانين واألنظمة، وهذا ما ينطبق على اإلجراء المشكو منه في هذه 

 .3"الدعوى 

نه ونشير هنا إلى أن اشتراط الكتابة يستفاد ضمنًا حين يلزم القانون اإلدارة بنشر القرار أو إعال
لم  -موضوع الطلب -حيث إن قرار الوزير الصادر:" وفي هذا تقول محكمة العدل العليا

يصدر في مواجهة الشركة المستدعية وحدها، وإنما جاء عامًا، وأنه لم يتم نشره في الوقائع 
الفلسطينية وال بأي وسيلة أخرى من وسائل النشر، في الوقت الذي كان الواجب بنشره قبل 

مه، فإنه ولكل ما سلف، يكون قرار الوزير غير قائم على أساس من الواقع العمل بأحكا
 .4والحقيقة والقانون وبالتالي يتعين إلغاؤه

                                                           
 .554في الفقه وقضاء مجلس الدولة، مرجع سابق،صعبد العزيز خليفة، اوجه الطعن بإلغاء القرار االداري  1
 .432علي صادق، مرجع سابق،ص 2
 .م، قرار منشور55/2/1000، جلسة  51/1000قراراها برام هللا رقم  3
 .432د علي صادق، مرجع سابق، صنع أيضاً  ، مشار له1/1/1004، جلسة 512/1001القرار رقم  4
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التنظيمية، حيث أوجب  إالعلى ذلك بما نص عليه قانون تنظيم المدن بشأن تشكيل المناطقً  
أن يصدر على المندوب السامي حين استعمال صالحياته اإلدارية بشأن تشكيل هذه المناطق 

أمرًا أو مرسومًا يقضي فيه اعتبار أي منطقة واقعة في اللواء، منطقة تنظيم مدينة إذا قدمت 
ع الفلسطينية، وإذا إليه لجنة ذلك اللواء طلبًا بذلك، وينشر هذا األمر أو المرسوم في الوقائ

كانت تلك المنطقة تشمل على منطقة هيئة بلدية أو على قسم من منطقة هيئة بلدية، وجب 
عرض ذلك األمر أو المرسوم أيضًا على دائرة البلدية، ويعمل بهذا األمر أو المرسوم بعد 

 .1للعمل بهمضي سبعة أيام من تاريخ نشره في الوقائع الفلسطينية إال إذا عين فيه تاريخ آخر 

رغم من أن الكتابة ليست أحد أركان القرار اإلداري ومن ثم فهو يصح بدونها، إال أنه إذا بالو 
ألزم القانون اإلدارة بكتابة القرار وخالفت ذلك بطل قرارها ويصبح مشوبًا بعيب جوهري وحري 

ن يتم نشر باإللغاء، ويشترط كتابة القرار ضمنًا، وليست صريحة، فعندما يشترط القانون أ
القرار اإلداري في الجريدة الرسمية أو أن يكون مسبب دون النص على أن يكون مكتوبًا فهذا 

يعني بالضرورة أن يكون القرار مكتوبًا ويأخذ حكم الحالة السابقة ومن ثم تخلف الكتابة في    
 .  2مثل هذه الحالة تمثل عيب في الشكل

 : اا القرار اإلداري قد يكون ضمنياا أو صريح .7
دارة المنفردة لجهة اإلدارة الى استقر القضاء اإلداري على أن كل ما يحمل معنى اتجاه اإل

رادة نما ينطوي على قرار إداري، ولذلك فقد يتم االفصاح عن هذه اإلإاحداث أثر قانوني 
لى عدم اصدار قرار صريح، ما دام القانون لم يلزمها بذلك، ولم إدارة صراحة، وقد تعتمد اإل

دارة مسلكًا قد يستفاد منه وجود قرار ضمني يتمثل يضطرد القضاء على غير ذلك فتتخذ اإل

                                                           
جراءات والمحل في القرار االداري، بحث محكم، مجلة جامعة االسراء، العدد االول، عمر التركماني، عدم مشروعية الشكل واال 1

 .520ص
يجوز للمندوب السامي أن يصدر أمرًا أو ) ، حيث نصت على 5242لسنة ( 11)من قانون تنظيم المدن رقم ( 50)راجع المادة -

مدينة إذا قدمت اليه لجنة ذلك اللواء طلبًا بذلك، وينشر هذا األمر أو مرسومًا يقضي فيه اعتبار أي منطقة واقعة في اللواء، منطقة تنظيم 
المرسوم في الوقائع الفلسطينية، وإذا كانت تلك المنطقة تشمل على منطقة هيئة بلدية أو على قسم من منطقة هيئة بلدية وجب عرض 

م بعد مضي سبعة أيام من تاريخ نشره في الوقائع الفلسطينية ذلك االمر او المرسوم أيضًا في دائرة البلدية، ويعمل بهذا األمر أو المرسو 
 (اال اذا عين فيه تاريخ آخر للعمل به

 .421هاني غانم، مرجع سابق،ص 2
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دارة حيال أمر محدد ، تكشف عنه ظروف الحال دون إفصاح في موقف معنى تتخذه اإل
 .1صريح من جانبها ، سواء بالقبول أو بالرفض

لى عدارية باتجاه نية اإلدارة عتداد بالقرار الضمني أن العبرة في إصدار القرارات اإلوحكمة اإل
ذلك وال يهم الشكل الذي عبرت به اإلدارة عن تلك النية فيستوى أن يتم ذلك بشكل صريح أو 

 .2ضمني يقطع واقع الحال فيه باتجاه نية اإلدارة إلى إصدار القرار

لى تفصح اإلدارة عن إرادتها المنفردة صراحًة أو ضمنًا فيطلق ع" نصت محكمة العدل العليا
القرارات التي تعبر فيها اإلدارة عن إرادتها صراحًة بالقرارات الصريحة أو اإليجابية ويطلق 

 .3"على الطائفة الثانية تسمية القرارات الضمنية

من قانون الخدمة المدنية رقم ( 501)حيث وجد القرار الضمني اعترافًا تشريعًا أكدته المادة 
ظلم لجهة اإلدارة المختصة دون تعلى تقديم ال يوماً  20، التي جعلت من فوات  3/5221

من ( 22)ونصت المادة . الرد على ذلك خطيًا بمثابة قرار ضمني منها برفض هذا التظلم
يومًا على التقدم باالستقالة دون البت فيها بمثابة قرار اداري  40ذات القانون على أن مرور 

 1/1005شكيل المحاكم النظامية رقم كذلك اعتبر المشرع الفلسطيني في قانون ت. بقبولها
رفض الجهة االدارية أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار، كان يجب عليها اتخاذه وفقًا ألحكام 

 .4والقوانين أو األنظمة المعمول بها، قرارًا إداريًا قاباًل للطعن أمام محكمة العدل العليا

 .ًة وآال يشوب القرار الضبابيةإلى ضرورة إفصاح اإلدارة عن إرادتها صراح ويرى الباحث،

 :تسبيب القرارات اإلدارية  .4

أن تذكر في صلبه دوافع إصداره بهدف إحاطة المخاطبين به  لقرارهايقصد بتسبيب اإلدارة 
، إال أنه قد 5باألسباب القانونية والواقعية التي ألجلها قامت اإلدارة بإصدار قرار في حقهم

يشترط القانون على اإلدارة تسبيب بعض القرارات اإلدارية، ويعتبر هذا اإلجراء أحد المظاهر 
                                                           

 .152ابراهيم شيحا، القضاء االداري، مرجع سابق،ص 1
 .551عبد العزيز خليفة ، مرجع سابق، ص 2
 .1054لسنة  11قرارها برام هللا رقم  3
 .م1/1005يل المحاكم النظامية رقم من قانون تشك( 44)من المادة  (1)الفقرة  4
 .432علي صادق، مرجع سابق، ص 5
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حيث أن القاعدة في فقه القانون  ،1الخارجية للقرار اإلداري فإن لم يلزمها القانون ذكر السبب
محكمة العدل العليا ، وهذا ما أكدته 2اإلداري أن الجهات اإلدارية غير ملزمة بتسبيب قراراتها

 .3"القرار اإلداري ال يلزم أن يكون مسببًا إال إذا اشترط القانون ذلك"في أحكامها بأن 

االدارة غير ملزمة بذكر سبب صدور القرار االداري "ن أوقد استثرت محكمة العدل العليا على 
اراها كانت رقابة ذا الزمها القانون بذلك، فإن لم يلزمها بذكر السبب ولم تذكر سبب قر إال أ

محكمة العدل العليا على عنصر السبب رقابة نظرية، ألن السبب ال يكون معلومًا لدى 
المحكمة لتراقب صحته من ناحية واقعية أو قانونية، ولهذا فإن وجوب االفصاح عن السبب 

 .4من أهم الضمانات المقررة لحرية األفراد

لم يشمل عللى ذكر األسباب التي استند اليها ومن المبادئ المقررة أن القرار اإلداري إذا 
يفترض فيه أن صدر وفقًا للقانون وأنه يهدف لتحقيق مصلحة عامة، وهذه القرينة التي 
تصحب كل قرار إداري لم تذكر أسبابه تبقى قائمة إلى أن يثبت المدعي أن األسباب التي 

بصلة إلى المصلحة العامة  بني عليها القرار المطعون فيه هي أسباب غير مشروعة وال تمت
 5وللمحكمة كامل السلطان في تقدير الدليل الذي يقدمه المدعي في هذا الصدد

أما إذا اشترط القانون ضرورة تسبيب القرار، وأغفلت اإلدارة هذا اإلجراء كان قراراها باطاًل 
انات لعيب في الشكل، واشتراط المشرع تسبيب بعض القرارات اإلدارية يعد من أهم الضم

 . لألفراد ألنه يتيح للقضاء مراقبة مشروعيتها

                                                           
 .304مرجع سابق،ص ابوسمهدانة، عبدالناصر 1
 .121طعيمة الجرف، مرجع سابق،ص 2
 .513مشار له عند عمر التركماني،بحث بحكم مجلة جامعة االسراء، ص 3
، مشار اليه عند علي صادق  و هاني غانم، مرجع سابق، 1/2/5221، جلسة 1/22 في الطلب قرار محكمة العدل العليا برام هللا 4

 .112ص
 .121مرجع سابق،ص طعيمة الجرف، 5

  أذا لم يلزم المشرع جهة االدارة بتسبيب قراراتها فإنه من يفترض أن للقرار أسبابًا "حيث قضت المحكمة االدارية المصرية بأنه
مشروعة الى ان يقوم الدليل على عكس ذلك واذا ذكرت االدارة أسبابًا لقراراها فان هذه االسباب تكون خاضعة لرقابة القضاء 

 . ها للقانون وأثر ذلك على النتيجة التي انتهى اليها القرار، مشار اليه عند الدكتور هاني غانماالداري للتحقق من مطابقت
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أوجب المشرع أن يكون القرار اإلداري مسببًا مشتماًل " هذا ما أكدت عليه محكمة العدل العليا
على األسباب التي تبرر إصداره حتى يتسنى لمحكمة العدل العليا بسط رقابتها عليه بشكل 

 .1"كامل

يجب أن يصدر القرار اإلداري وفقًا لإلجراءات " قراراها ولقد نصت محكمة العدل العليا في 
التي حددها المشرع وفي الشكل المرسوم له إذ وضعت قواعد الشكل واالجراءات لحماية 
المصلحة العامة واألفراد على السواء ومخالفتها تستدعي بطالن القرار المتخذ دون النص 

 .2"ضمانات المقررة لألفراد على ذلك صراحًة ألن عدم مراعاتها فيه إخالل بال

أن عدم ذكر سبب القرار اإلداري إذا " وفي قرار آخر نصت محكمة العدل العليا الفلسطينية 
 .3"تطلب القانون ذكر سببه يجعل القرار االداري معيبًا من حيث الشكل

يجعل  ن قيام اإلدارة بإصدار القرار دون ذكر األسباب التي دعت إلى اتخاذ القرارفإوبالتالي 
من قرارها باطاًل ومخالفًا للقانون وال يسعفها أن تذكر سبب اتخاذ القرار بعد صدوره، إذ أن 
القرار اإلداري المعيب بسبب عدم ذكر األسباب التي استند إليها يعد باطاًل وال يصحح بذكرها 

م أمام المحكمة بل البد من صدور قرار جديد يتضمن ذكر األسباب، ألن المشرع إذا ألز 
اإلدارة أن تذكر األسباب وجب عليها ذكرها بصورة واضحة وجلية وإال كان قراراها باطاًل 

 .ومخالفًا للقانون 

أنه إذا كانت اإلدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها  إليه ة الهامةطوما تنتهي هذه النق : خالصة
ون خالفت إجراء هام ما لم ُيلزمها بذلك، فإنها في حالة مخالفة ذلك حيث يلزمها القانون تك

 .أوجبها القانون بالتزامه يترتب على تخلفه بطالن القرار

ويجب علينا هنا أن نشير إلى نقطة تثير اللبس في األذهان وهي أنه ثمة فارق جوهري بين 
تسبيب القرار اإلداري كإجراء شكلي غير ملزم بغير نص، وبين سبب القرار اإلداري كأحد 

ونها، وذلك باعتباره الحالة القانونية أو الواقعية التي دفعت االدارة إلى أركانه التي ال يقوم بد
إصدار القرار، فإذا كان من الجائز أن يصدر القرار اإلداري غير مسببًا، فال يتصور صدوره 

                                                           
 .غير منشورم، 2/55/5222، بتاريخ 5221لسنة  11قرارها برام هللا رقم  1
 .غير منشور، 1/51/5222، بتاريخ 5222لسنة  1قراراها برام هللا رقم  2
 .، غير منشور12/55/5222، بتاريخ 5222لسنة  2قراراها برام هللا رقم  3
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بال سبب حيث ال يقوم أي تصرف قانوني بغير سبب يبرره، ومن هنا تذهب المحكمة اإلدارية 
في القرار اإلداري يجب أن يكون قائمًا وصحيحًا، سواء كان التسبيب العليا إلى أن السبب 

 . 1الزمًا أم غير الزم

نوصي بأن تنص التشريعات الفلسطينية على إلزام اإلدارة بتسبيب كافة قراراتها، ألنه تعتبر 
من أنجع الضمانات المقررة لألفراد ألنه يسمح لهم وللقضاء على السواء بمراقبة مشروعية 

 .ب القرار اإلداري أسبا

، أن لصور قواعد عيب الشكل واالجراءات أشكااًل جوهرية يترتب على ونستخلص مما سبق
مخالفتها إهدارًا ومساسًا بمصالح األفراد ويترتب على ذلك البطالن، ويعد عيبًا يؤثر في 

 .مشروعية القرار اإلداري ويقبل الطعن فيه باإللغاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .442دعوى اإللغاء دراسة مقارنة، ص -المشروعية علي عبد الفتاح دمحم، الوجيز في القضاء اإلداري مبدأ 1

  وقد أكد محكمة العدل العليا األردنية في أحكامها المتتالية على وجوب التسبيب عندما يكون ملزما وحددت عناصره التي
الوقائع الموجبة للجزاء التأديبي، واألساس القانوني الذي يستند اليه القرار التأديبي، وتضمين التسبيب الرد  تحديد: تشمل على

 .122على ما يبديه الموظف المتهم من اوجه الدفاع، مشار اليه في كتاب الدكتور نواف كنعان، مرجع سابق، ص
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 المطلب الثاني

 األشكال غير الجوهرية

 األشكال واإلجراءات التي ل تؤثر في مضمون القرار: أولا 

لفة اإلدارة لبعض الشكليات غير امن المستقر في القضاء اإلداري أنه ال يترتب على مخ 
الجوهرية أو الثانوية بطالن القرار اإلداري وعلى وجه الخصوص إذا لم يكن من شأن تخلفه 

 .1عني القانون بتأمينها تفويت المصلحة التي

فقد استقر القضاء اإلداري على  لذلكإذ أنها تكون في معظم األحيان مقررة لمصلحة اإلدارة، 
 اسمإبطال القرار اإلداري وإلغائه، ومن أمثلتها عدم ذكر  أيأن إغفالها ال يؤدي بالضرورة 

ة في التحقيق وما إلى ته منتجدالمحقق في القرار التأديبي، أو عدم سماع شاهد ال تعد شها
، كما أن عدم إتباع إجراءات نشر القرار في الجريدة الرسمية ال يبطل القرار، ألن غاية 2ذلك

النشر إعالم صاحب الشأن به وقد تحققت تلك الغاية بالعلم اليقيني بالقرار ومن ثم يكون 
 .3إجراء النشر ثانويًا في صحة القرار

رنسا ومصر على أن إغفال األشكال الثانوية ال يعيب كما استقر قضاء مجلس الدولة في ف
القرارات االدارية وال يؤدي إلى إلغائها حيث ال ينتج عن مخالفتها أي تغيير في محتوى 

 .4االدارية القرارات

 

 

                                                           
 .352،ص053عبد الناصر ابو سمهدانة، القضاء االداري في فلسطين،  1
 .315،ص1051دمحم شبير،القضاء االداري في فلسطين، 2
 511،ص1001عبد العزيز خليفة، أوجه الطعن بإلغاء القرار اإلداري في الفقه وقضاء مجلس الدولة، 3
 .511دمحم أنور حمادة، القرارات االدارية ورقابة القضاء،ص 4

  يشوب القرار اإلداري ال يصلح حتمًا بالضرورة أساس للتعويض اذا لقد أكدت المحكمة اإلدارية العليا في مصر على أن الذي
كان القرار سليمًا في مضمونه محموال على اسبابه المبررة إلصداره وبمعنى إذا كان سيصدر بذات المضمون لو أن القاعدة 

انم، أصول القضاء االداري في الشكلية التي أهدرت قد راعتها اإلدارة قبل اصدار القرار، مشار له عند كتاب الدكتور هاني غ
 .421فلسطين،ص
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 : الشكليات المقررة لمصلحة اإلدارة:  ثانياا 

داري الصادر دون مراعاتها، ألن إذا كانت الشكليات مقررة لمصلحة اإلدارة، فال يبطل القرار اإل
تجاهل اإلدارة للشكليات التي تقررت لمصلحتها، ال يصح أن يكون سببا يستند إليه األفراد للطعن 

 .1على القرار اإلداري 

دارة للشكليات التي تقررت لمصلحتها وحدها ال ن تجاهل اإلأوقد ذهب فريق من الفقه وبحق على 
ألفراد الطعن باإللغاء، والصعوبة في هذا المجال تتركز في تحديد يمكن أن يكون سببًا يبني عليه ا

ن الشكليات قد قررت لمصلحة اإلدارة وحدها، ألن كما يقول الفقيه أالحاالت التي يعترف فيها ب
حوال سوف نجد أن المصلحة العامة إلى جوار مصلحة اإلدارة، فال في الغالبية العظمى من األ
ام التي تضمنت تطبيقًا لهذه الفكرة هي من الندرة بحيث تعد على نندهش إذا عملنا أن األحك
 .2أصابع اليد الواحدة أو اليدين

إذا كانت هناك أشكال قررها المشرع حماية لمصلحة األفراد كضمانة لهم ضد تعسف اإلدارة 
 السابقة على توقيع الجزاء، فإن هناك شكليات أخرى مقررة لمصلحة اإلدارة هدفها كاإلجراءات

العمل اإلداري، كتوقيع الكشف الطبي على من يرشح لتقلد وظيفة عامة، فإذا أغفلت  أداءتحسين 
 .3اإلدارة هذا اإلجراء فال محل للطعن ببطالن القرار اإلداري 

ولقد جرى قضاء مجلس الدولة الفرنسي وتبعه في ذلك قضاء مجلس الدولة المصري على أن 
لمصلحة اإلدارة وحدها، ال يترتب عليها بطالن القرار، كما أن  اغفال الشكليات واإلجراءات المقررة

 .4هذه الشكليات ال يجوز تغير االدارة والتمسك بها باعتبارها مقررة لمصلحتها وحدها

فراد، وكان من شأنها إلتزامها وكان صدور جراءات مقررة لصالح األإلذا كانت الشكليات واإحيث 
مراعاتها، فإنها تعتبر من األوضاع الجوهرية، التي يترتب قرار مخالف لذلك الذي صدر دون 

 .5على مخالفتها بطالن القرار اإلداري 

                                                           
 .421، و هاني غانم، اصول القضاء االداري،ص102،ص5222نبيلة كامل، الدعاوي اإلدارية والدستورية، 1
 .352،مرجع سابق،ص، عبدالناصر أبو سمهدانة 2
 .542اء القرار االداري،ص، كذلك انظر رسالة ماجستير شريف بعلوشة، دعوى الغ511عبد العزيز خليفة، مرجع سابق،ص 3
 .513دمحم عبدالعال السناري، القرارات االدارية في المملكة العربية السعودية، ص 4
 .502دمحم عبد الحميد ابوزيد، القضاء االداري دراسة مقارنة،ص 5
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ومع غياب معيار التمييز بين ما يعد شكاًل مقررًا لمصلحة اإلدارة، وما يعد مقررًا لمصلحة األفراد، 
ينة، والذي يترك االمر لتقدير القاضي الذي يطعن امامه على القرار الذي خال من شكلية مع

بوسعه رفض الطعن تأسيسًا على أن تقرير الشكل الذي خولف هدفه مراعاة مصلحة اإلدارة، كما 
يمكنه قبول الطعن وإلغاء القرار لعيب في الشكل، إذا ما ارتأى أن الشكل الذي خالفته اإلدارة كان 

ع لما تنبئ عنه الهدف من تقريره مصلحة الطاعن، وال شك أن تقدير القاضي في هذا الشأن خاض
 .1طبيعة كل إجراء

ومن قضاء محكمة العدل العليا، حكمها الذي ذهبت فيه إلى القول بأن تنازل جهة اإلدارة عن 
استكمال اإلجراءات الالزمة لمنح الترخيص للجهة المستدعية ال يترتب عليه بطالن اإلجراءات 

افقت على السير فيها من النقطة ألنها شرعت في األصل لمصلحة اإلدارة، فإذا تنازلت عنها وو 
 .2التي توقفت عندها، فإن بقاء القرار المطعون فيه، يغدو والحالة هذه ال مبرر له

يتعين التخلي عن هذه التفرقة التي يقيمها القضاء اإلداري، ألنه  ه، أنويؤيد الباحث هذا الرأي
ًا كافيًا إلهدار المشروعية مهما كانت العلة أو الحكمة من هذا التمييز، فإنها ال تنهض أساس

ومخالفة القانون دون جزاء، بحجة عدم جوهرية الشكل أو اإلجراء، إذ يتعين على القاضي االداري 
ول االلتزام باحترام المشروعية دون تقصي ألهداف المشرع وعلة وهو قاضي المشروعية األ

ا نتيجة بعض الشكليات ، ن رأت أن هناك إعاقة من شأنها شل عملهإالتشريعات، وعلى اإلدارة 
أن تبادر الى إلغائها ان كانت مقررة بنص الئحي، أو طلب من المشرع أن كانت مقررة بنص 

بها بداًل من محاوالت الدفع أمام القضاء االداري بثانوية أو عدم  االلتزامتشريعي، واال عليها 
منها على مسلك القضاء، جراء الذي أغفلته، واعتادت على تجنبه اعتمادًا جوهرية الشكل واإل

والقول بأن هناك شكليات ال قيمة لها ، يحمل ضمنًا اتهامًا غير جائز للمشرع بالعبث، كما أنه 
نما تحطم الروتين وتهدر البيروقراطية، فهذه كلمات حق إليس لإلدارة التمسح بأنها ال تتجاوزها 

ألفراد أو المال العام، فهذه بالسلطة تجاه ا االنحرافيراد بها باطل، إذ هي محاوالت لستر 
الشكليات وتلك اإلجراءات هي في حقيقتها ضمانات ضد احتماالت تعسف االدارة، وال ريب في 

                                                           
 .512، مرجع سابق،صةعبدالعزيز خليف 1
 .منشور، قرار غير 4/55/5221، جلسة 41/22قرارها برام هللا رقم  2
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دارة باتباعه، وهو أن صدور حكم قضائي واحد بثانوية أحد االجراء أو الشكل، مؤداه عدم التزام اإل
 .قية للدستورما يعني تعطيل تطبيق النصوص القانونية مما يعد مخالفة حقي

كما أنه يكفي في هذا الصدد ما أقره القضاء من حاالت او أسباب من شأنها تغطية عيب  
الشكل، للتخفيف عن االدارة من ذلك العبء الموهوم نتيجة االلتزام بالشكل أو االجراء الذي 

 .1يستلزمه القانون 

لمصلحة اإلدارة، ولكنها في نوصي ببسط رقابة القضاء اإلداري على الشكليات، وإن كانت مقررة 
 .ذات الوقت مقررة للصالح العام ألن الصالح العام أهم من مصلحة اإلدارة واألفراد

، أنه لصور قواعد عيب الشكل واإلجراءات أشكااًل ثانوية، طالما لم ينص ونستخلص مما سبق
الشكليات غير الجوهرية عليها القانون بإلزام جهة اإلدارة ال يترتب على مخالفة جهة اإلدارة لبعض 

 .أو الثانوية بطالن القرار اإلداري، ومن ثم تجاهله ال يعد عيبًا يؤثر في مشروعية القرار اإلداري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .112-111،ص1001إبراهيم عبدالعزيز شيحا، القضاء االداري، والية القضاء االداري دعوى االلغاء، 1
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 الثالثالمبحث 

 القرار الداري  في واإلجراءاتتغطية عيب الشكل 

 :المقدمة 

حيث أن إهمال بعض اإلجراءات الشكلية الجوهرية ينتج عنه بطالن القرارات اإلدارية واألصل أنه 
ح القرار اإلداري بأثر رجعي ألن هذا القرار الذي أهملت الشكليات في لإلدارة تصحال يجوز 

اإلدارة إذ  إصداره قرار ولد معيبًا ، إال أنه توجد بعض السبل لتصحيح عيب الشكل من جانب
يمكن تغطيتها فتتحول القرارات اإلدارية التي تصدر دون مراعاة تلك األشكال المحددة قانونًا من 

 .1مجال عدم المشروعية فتنجو بذلك من اإللغاء

تغطية  يمكن من خاللها  وسائل استقر القضاء اإلداري وتابعه في ذلك الفقه، على أن هناك عدة
عيب الشكل أو اإلجراء في القرار اإلداري بحيث ال يؤدي العيب إلى بطالن القرار وتتمثل هذه 

 : 2في الحاالت اآلتية الوسائل

 

 

 

 

 

                                                           
 .542شريف بعلوشة، دعوى الغاء القرار اإلداري، رسالة ماجستير،ص 1
 .351عبد الناصر أبو سمهدانة، مرجع سابق، ص 2

 اتخذت االجراءات الالزمة قانونًا في شأن عرض األمر على الشركة قد " إلدارية العليا في مصرفي ذلك قضت المحكمة ا
اللجنة الثالثية قبل إصدارها قرار الفصل المطعون فيه، وأن اللجنة حاولت أن تعقد اجتماعًا أكثر من مرة إال أن العضو 

ثر من مرة، فغنه الذي ثبت أنه أخطر شخصيًا بمواعيد االنعقاد تعمد التخلف عن الحضور أك( ممثل العمال)الثالث فيها 
 52لسنة  414القضية رقم " بذلك ال تترتب على الشركة من جهة النظر القانونية أن هي التي أصدرت قرارها بالفصل

 .533المجموعة ص 5211يناير  51القضائية 
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 :استحالة إتمام الشكليات: أولا 

يقصد بذلك االستحالة المادية الفعلية أو الحقيقية ، نتيجة القوة القاهرة مثاًل أو فعل الغير ، وكذلك 
 الستحالة القانونية نتيجة الظروف االستثنائية وقيام حالة الضرورة، في إتمام الشكليات أو ا

 1االجراءات التي يستلزمها القانون قبل إصدار القرار اإلداري 

ح القرار اإلداري بأثر رجعي فالقرار الذي أهملت الشكليات صل أنه ال يجوز لإلدارة أن تصحاأل
بًا ولتصحيحه يتعين استيفاء الشكليات واالجراءات الناقصة بإصدار في إصداره هو قرار ولد معي

 .قرار جديد

ولكن مجلس الدولة الفرنسي وتبعه في ذلك مجلس الدولة المصري رفضا إلغاء القرار اإلداري إذا 
تم تدارك الشكل الناقص في القرار بشرط أال يكون من شأن هذا التدارك الالحق التأثير بأي 

 .2مضمون القرار أو في مالئمة إصدارهصورة في 

اتجه القضاء اإلداري في الدول المقارنة إلى إمكانية التجاوز عن األشكال واإلجراءات الجوهرية 
التي يستحيل إتمامها من الناحية المادية، حيث يعد القرار اإلداري في مثل هذه الحالة صحيحًا 

 .3رغم خلوه من الشكل الذي تطلبه القانون إلصداره

ومن أمثلة االستحالة المادية يعتبر غياب المستدعي عن الجلسة التأديبية بسبب المرض المانع  
 من الحضور والمعزز بتقرير طبي غيابًا مشروعًا وعليه فإن سماع لجنة الموظفين لشهود اإلثبات 

ة والدفاع وإصدارها للقرار المطعون فيه بذات الجلسة مما فوت على المستدعي فرصة مناقشة األدل
عن نفسه، وبالتالي فتكون االجراءات المتخذة بتلك الجلسة قد جرت خالفًا لمقتضيات تأمين حق 

 .1الدفاع للمستدعي مما يجعلها معيبة ومخالفة للقانون 
                                                           

 112إبراهيم عبدالعزيز شيحا، مرجع سابق،ص  1
 .512دمحم عبد العال السناري، مرجع سابق، ص 2
 .410مرجع سابق،صهاني غانم،  3

 عيب مخالفة " وقد ذهبت المحكمة االدارية العليا إلى إجازة التصحيح الالحق لعيب الشكل في القرار االداري حيث قضت بان
الشكل يقتصر عن إحداث أثره إذا قامت اإلدارة بتدارك ما فاتها من استيفاء الشكل دون أن يكون من شأن ذلك التدارك 

 5310، 115القضيتان رقم  51/2/5224، حكمها في "ر اإلداري أو مالئمة إصدارهالتأثير في مضمون القرا
ق المكتب                              11لسنة  121الطعن رقم  15/55/5221وحكمها في  5122ق مجموعة أحكام السلطة الثامنة، ص 2لسنة             

 .352الناصر ابو سمهدانة، مرجع سابق،ص، مشار اليه في كتاب الدكتور عبد11، ص5، ج12الفني، 
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االستحالة المادية التي تحول دون إتمام اإلجراء الواجب قانونيًا في القرار اإلداري  كما يعد من
ظف المخالف أمام مجلس التأديب عندما يكون ذلك راجعًا إلى استحالة عدم سماع دفاع المو 

مادية حقيقية تعود مثاًل إلى عدم تركه لعنوانه، أو استحالة تشكيل مجلس تأديبي على النحو 
المحدد بالنظام مما يترتب عليه رفض طلب إلغاء القرار التأديبي الصادر من المجلس لوجود 

يشترط لتغطية عيب الشكل في مثل هذه الحالة أن تكون االستحالة  نهأ االستحالة في تشكيله، إالّ 
المادية طويلة األمد وليس مؤقتة، ألن االستحالة المؤقتة ال تبرر إغفال اإلدارة إلتمام الشكل 
واإلجراءات التي تطلبها المشرع، ومثال ذلك أن يوجب القانون أخذ رأي موظف معين قبل اتخاذ 

لك الموظف في إجازة قصيرة، ففي مثل هذه الحالة تعتبر االستحالة المؤقتة، وال القرار فيتبين أن ذ
 .2تعفي اإلدارة عندئٍذ من االلتزام بالشكل الواجب إتباعه في إصدارها للقرار اإلداري 

ويعتبر من قبيل االستحالة تعذر اتخاذ القرار لسبب يرجع إلى المخاطب بالقرار نفسه، ومثال ذلك 
همية التحقيق باعتباره إجراء أ عن حضور تحقيق إداري رغم استدعائه إليه، ورغم امتناع موظف 

جوهريًا الزمًا قبل توقيع الجزاء، ففي هذه الحالة يكون لإلدارة حق التغاضي عنه، ومن ثم توقيع 
 .3الجزاء عليه بدونه

قعت ظروف استثنائية، إذا و  اإلدارةأما عن االستحالة القانونية ، فإنه وفقًا لنظرية الضرورة، فإن 
تحول بينها وبين استيفاء الشكل المقرر قانونًا، قبل اصدار القرار االداري الذي ال يحتمل التأخير 
في إصداره، أن تغفل هذا الشكل وتصدر قراراها الذي يكون مشروعًا في هذه األحوال وفقًا 

 .4لمقتضى نظرية الضرورة
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 :الظروف الستثنائية : ثانياا 

إبداع القضاء اإلداري، وتتلخص في احالل المشروعية إن فكرة الظروف الطارئة، هي من 
االستثنائي، محل المشروعية العادية، وقد لعب مجلس الدولة الفرنسي دورًا مهمًا في انشائها 

 .1وتحديد فحواها ومضمونها

ونية تستهدف ونظرية الظروف االستثنائية هي من صنع القضاء، تقوم إلى جانب أنظمة قان
 .2مواجهة أوقات األزمات، وتجد أساسها في نصوص دستورية وتشريعية

إن اإلدارة تضطر إلى إغفال كثير من األشكال الجوهرية بسبب الظروف االستثنائية، ومع ذلك 
فإن مجلس الدولة الفرنسي يقضي بصحة القرارات اإلدارية اعتمادًا على فكرة المشروعية المتسعة 

 .طرادإنتظام و إ، فالحفاظ على مبدأ سير المرافق العامة بفي هذه الظروف التي أوجدها

المشروعية في الظروف االستثنائية والتغاضي عن بطالن القرارات االدارية لعدم  اتساعاقتضى  
 .3إتمام الشكل إذا كان عدم اإلتمام هذا بسبب الظروف االستثنائية التي حالت دون إتمامه

اإلدارية التي تصدرها اإلدارة خارج إطار المشروعية في ظل الظروف االستثنائية وتعتبر القرارات 
 .4قرارات شرعية، إذ يمتد أثر هذه الظروف ليشمل مجال الشكل واالجراءات في القرارات االدارية

ولقد أقر مجلس الدولة الفرنسي بأن الظروف االستثنائية قد تسمح لإلدارة باالستيالء دون اتباع 
 .5ية التي يجب أن تتوافر في الظروف العاديةالشكل

تباع اإلدارة لبعض قواعد الشكل المقررة إلصدار اعدم  االستثنائيةإال أنه حتى تبرر الظروف 
القرار اإلداري، يتعين توافر شروط إعمال نظرية الظروف االستثنائية، من وجود حالة تمثل خطرًا 

المرافق العامة، بحيث ال تستطيع االدارة دفع هذا  جسيمًا يهدد المصلحة العامة، أو يعوق سير
تباع اتباعها أو لعدم كفايتها أو أن يكون من شأن االخطر بإتباع قواعد المشروعية العادية، لتعذر 

تلك القواعد تعريض المصلحة العامة للخطر، كما بجب أن تكون اإلجراءات المتخذة من جانب 
                                                           

 .12م، ص5221القيسي، القضاء االداري، الطبعة االولى، سأعاد  1
2
 .م1002، 151صمجموعة القرارات الكبري في القضاء اإلداري الفرنسي،  
 .113، مازن نورالدين، القضاء االداري،ص521دمحم عبدالعال السناري، مرجع سابق، ص 3
 .530شريف معلوشة، مرجع سابق،ص 4
 .411هاني غانم، مرجع سابق،ص 5



 

64 
 

وذلك بتأمين النظام العام والمرافق العامة ودفع الخطر  اإلدارة هدفه حماية المصلحة العامة،
 .1المحدق بها

ولعل أوضح مثال للظروف االستثنائية هو الحرب، إذ أن مجلس الدولة الفرنسي قد أسس هذه 
النظرية بمناسبة الحرب العالمية األولى وعاد إلى تطبيقها خالل الحرب العالمية الثانية، إال أن 

النظرية عند ظروف الحرب، فما الحرب إال مثال على هذه الطروف، ولهذا  المجلس لم يقف بهذه
مد مجلس الدولة الفرنسي أحكام هذه النظرية إلى فترات العصيبة التي يتعرض لها المجتمع وقت 
السلم، وليس ضروريًا أن يكون الظرف االستثنائي عامًا يشمل كافة أرجاء الدولة فقد يقتصر على 

 .2إقليم بعينه جزء محدد منها أو

الثابت أن " ومن قضاء محكمة العدل العليا بهذا الخصوص، حكمها الذي ذهبت فيه إلى القول
، 5232المعدل سنة  5231من نظام قانون الطوارئ سنة ( 551)الحاكم العام له بمقتضى المادة 

ر موضوع كافة التدابير للمحافظة على أمن القطاع، وبذلك يكون إصداره األم اتخاذالحق في 
الطعن قد صدر في حدود اختصاصه، وال يقدم في ذلك كون األمر قد استند إلى سند قانوني آخر 

 .3("123)غير األمر 

" أنه ( 5)فقرة 553-550ي المواد فولقد وردت نظرية الظروف االستثنائية في التشريع الفلسطيني 
دوث كارثة طبيعية يجوز عند تهديد لألمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو ح

( 1)، وجاء في الفقرة "إعالن حالة الطوارئ بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة ثالثين يومًا 
أنه يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثالثين يومًا أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني 

لى أنه يجب أن ينص مرسوم فقد نصت المادة ع( 4)بأغلبية ثلثي األعضاء، وأما في الفقرة 
 .إعالن حالة الطوارئ بوضوح على الهدف والمنطقة التي يشملها والفترة الزمنية
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على أنه  يحق للمجلس التشريعي أن يراجع اإلجراءات والتدابير كلها أو ( 3)وأخيرًا نصت الفقرة 
أثناء حالة الطوارئ أو في جلسة التمديد أيهما أسبق وإجراء االستجواب الالزم  اتخذتبعضها التي 

 .1بهذا الشأن

اقتضى اتساع إذا الحفاظ على مبدأ سير المرافق العامة بانتظام واطراد  أن ويرى الباحث
 المشروعية في الظروف االستثنائية والتغاضي عن بطالن القرارات االدارية لعدم اتمام الشكل إذا

 .كان عدم اإلتمام هذا بسبب الظروف االستثنائية التي حالت دون اتمامه

ورغم األوضاع األمنية الصعبة التي تحيط بفلسطين وحالة العدوان المستمر الذي تتعرض له 
البالد من قبل العدو الصهيوني إال أن السلطة الفلسطينية لم تعلن حالة الطوارئ في البالد، وهذا 

، ويذكر هذا سيرة السلطة الفلسطينييناالعتداءات الصهيونية على المواطنين  الستمراريةيرجع 
الحاكمة في قطاع غزة رغم الظروف الخطيرة التي مّر بها القطاع من حروب صهيونية وكوارث 
طبيعية وحصار غاشم إال أنها لم تلجأ إلى إعالن حالة الطوارئ بموجب القانون االساسي 

 (.550)الفلسطيني المادة 

 :الستيفاء الالحق للشكل : ثالثاا 

األصل أنه ال يجوز لإلدارة أن تصحح القرار اإلداري بأثر رجعي، فالقرار الذي أهملت الشكليات 
في إصداره هو قرار ولد معيبًا، ولتصحيحه يتعين استيفاء الشكليات واالجراءات الناقصة بإصدار 

 .2قرار جديد

تصحيح القرار باستيفاء الشكلية بعد صدور القرار تجنبًا وذهب جانب آخر من الفقه إلى قبول 
 .3إللغائه

فعيب مخالفة الشكل يقصر عن إحداث أثره إذا قامت اإلدارة بتدارك ما فاتها من استيفاء الشكل 
 .دون أن يكون من شأن ذلك التدارك التأثير في مضمون القرار
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من بعض أحكامها أنها اتجهت إلى تأييد فيستفاد " أما في قضاء محكمة العدل العليا األردنية 
الرأي الذي يجيز لإلدارة استيفاء الشكل بإجراء الحق، وقد أبرزت ذلك في حكم لها في هذا 

إن المبادئ المقررة في الفقه اإلداري تجيز تصحيح القرار الباطل بإجراء الحق : " المجال بقولها
صبح الدعوى بطلب إلغائه غير ذات موضوع يزيل ما كان ينطوي عليه القرار من عيب، وعندئٍذ ت

"...1. 

الذي يشوب القرار اإلداري ( الخطأ المادي)وفي حكم آخر لمحكمة العدل العليا االردنية لم تعتبر 
إال االلتباس في اسم " خطأ يرقى إلى مستوى العيب في شكل القرار أو اإلجراء، فقضت بقولها 

إلى مستوى العيب في الشكل الذي يعيب القرار اإلداري المستدعية هو مجرد خطأ مادي وال يرقى 
 2.."المطعون فيه

انقسم الفقه والقضاء االداري بشأن امكانية تصحيح عيب الشكل باستيفاء االجراءات أو األشكال 
، فذهب جانب إلى أنه يجوز تصحيح عيب الشكل التي أهملتها اإلدارة بعد صدور القرار المعيب

خالل االستيفاء الالحق للشكل أو اإلجراء الذي تم نجاهله، بينما ذهب رأي واالجراءات وذلك من 
معززًا رأيه ببعض أحكام القضاء إلى عدم جواز تصحيح األشكال واالجراءات بعد  آخر من الفقه

صدور القرار ألن هذه االجراءات إنما وضعت كضمانة لألفراد وللمصلحة العامة قبل إصدار 
أهملت اإلدارة هذه الضمانة فقرارها يكون معيبًا ومستحقًا لإللغاء، وال يجوز اإلدارة قراراها فإذا 

لإلدارة أن تصحح هذا العيب لتعطي القرار أثرًا رجعيًا ألن ذلك يمنح اإلدارة رخصة الخروج على 
 .3قواعد الشكل

له،  وينتقد جانب من الفقه بحق جواز تصحيح القرار المعيب من حيث الشكل باالستيفاء الالحق
إذ يتضمن هذا التصحيح رجعية في القرارات االدارية وهي أمر غير مشروع، عالوة على اهداره 
للحكمة التي تقررت االجراءات والشكليات من أجلها، وخاصة إذا تعلقت بالحفاظ على حقوق 

اك األفراد وتحقيق المصلحة العامة، كما أنه إذا أصابت اإلدارة في بعض التطبيقات، فإنها بانته
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االجراءات سوف تتعرض للخطأ مرات عديدة، والمسألة تتعلق بقاعدة عامة، وقد تنساق اإلدارة الى 
 .1الدفاع عن هذا الخطأ، فيكون اإلتمام الالحق للشكليات نوعًا من التحايل على القانون 

للشكليات وقد استقر قضاء محكمة العدل العليا الفلسطينية إلى عدم مشروعية االستيفاء الالحق 
محاولة وكيل المستدعي ضدها في وقت الحق ومتأخر بيان السبب :" اإلجرائية ، حيث قضت أن 

الذي حدى بالمستدعي ضدها التخاذ القرار المشكو منه وهو تخلف المستدعي عن دفع مبالغ 
غير مالية مطلوبة منه واإلشارة بهذا الشأن إلى االتفاقيات المعقودة بين الفريقين فهي محاولة 

موفقة إذ أن القرار اإلداري المعيب ابتداًء بسبب عدم ذكر األسباب التي استند إليها يعتبر باطاًل 
ومخالفًا للقانون وال تصححه ذكرها أمام المحكمة ، بل ال بد من صدور قرار جديد يتضمن ذكر 

 .2األسباب

ا أمام هذه المحكمة ال يغير من ذلك محاولة ممثل المستدعي ضده: " وقضت في قرار آخر أنه 
بيان السبب الذي حدي بالمستدعي ضدها التخاذ القرار المطعون فيه وهو االدعاء بأن المستدعي 
لم يسدد بدالت االيجار في مواعيدها واإلشارة بهذا الشأن إلى الشرط الخامس عشر من عقد 

ي استند إليها يعتبر اإليجار ذلك أن القرار االداري المعيب ابتداًء بسبب عدم ذكر األسباب الت
ور قرار جديد يتضمن باطاًل ومخالفًا للقانون وال تصححه ذكرها أمام المحكمة ، بل ال بد من صد

 .3"ذكر األسباب

وكان للفقه الفلسطيني موقفًا من عدم جواز تصحيح عيب الشكل ألن اإلجراءات الشكلية تقوم 
 .4العامةكضمان لتروي اإلدارة وعدم تسرعها، وتحقيقًا للمصلحة 

إلى ما وصل إليه جانب من الفقه من عدم جواز تصحيح عيب الشكل واإلجراء  ويؤيد الباحث
الجوهري عن طريق استيفاء اإلجراءات الجوهرية بعد إصدار القرار، وذلك لقوة المبررات والحجج 

جراءات في التي قدمها لدعم رأيه، وألنه يحقق الحكمة التي توخاها المشرع من تقرير األشكال واإل
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القرارات اإلدارية، ولكون هذه االشكال واالجراءات قررت في األصل كضمانة هامة لألفراد 
 .وللمصلحة العامة وحتى تتروى اإلدارة في إصدار القرارات

 :قبول صاحب الشأن : رابعاا 

   األصل في وضع الشكليات واإلجراءات حماية مصلحة عامة قررها المشّرع، لذلك ال يؤدي       
وقد اختلف الفقه والقضاء . قبول ذوي الشأن للقرار المعيب إلى تصحيح العيب وزوال البطالن

 .اإلداريان في قبول هذه الوسيلة من وسائل تصحيح عيب الشكل

ر القرار، ثم يقبل صاحب الشأن هذا اإلغفال، فهل يعتبر رضاء قد تهدر اإلدارة الشكل في إصدا
 1صاحب الشأن سببًا يغطي عيب الشكل ويمنعه من اللجوء إلى القضاء طالبًا إلغاء القرار؟

األصل هو عدم تصحيح العيب باإلتمام الالحق لإلجراءات أو  أن يرى الدكتور دمحم عاطف البنا
 .2بقبول صاحب الشأن

يجب أن يصدر القرار اإلداري وفقًا " حكمة العدل العليا الفلسطينية بأنهوفي ذلك قضت م
لإلجراءات التي حددها المشرع، وفي الشكل المرسوم له إذ أن قواعد الشكل واإلجراء قد وضعت 
لحماية المصلحة العامة ومصلحة األفراد على السواء، ومخالفتها تستدعي بطالن اإلجراء المتخذ 

ص على ذلك صراحة، ألن عدم مراعاتها فيه إخالل بالضمانات المقررة دون حاجة إلى الن
 .3"لألفراد

اختلف الفقه في هذه المسألة وانقسموا إلى رأيين، الرأي األول، يرى أن الشكليات لم تفرض 
لمصلحة األفراد وحماية حقوقهم وحرياتهم لوحدهم، وإنما هي كذلك لتحقيق الصالح العام، وإذا كان 

أخرى  ومن ناحية. لألفراد أن يتنازلوا عن مصالحهم، فإنهم ال يملكون التنازل عن الصالح العام
فالغالب أن يكون قبول األفراد للقرارات المعيبة بعيب الّشكل تحت ضغط اإلدارة وإكراهها، أو لعدم 
تبصرهم لصالحهم، التي توخاها المشّرع بفرض هذه الشكليات، ومن هنا، فإنه ال يعتدُّ بقبول 

وي الشأن للقرار لذلك ال يؤدي قبول ذ. األفراد، وإنما يبقى القرار المعيب بعيب الّشكل باطالً 
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 .10رزاق دالل، مرجع سابق،ص 2
 .535سابق،صم، مشار اليه عند شريف بعلوشة،مرجع 5222لسنة ( 2)قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام هللا رقم  3
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وأما الرأي الثاني فإّنه يرى أن قبول صاحب المصلحة للقرار المعيب . المعيب إلى تصحيح العيب
 .1بعيب الّشكل ُيصّحح القرار، ويزيل ما به من بطالن

ال ريب في أنه إذا اعتبر المشرع أن الشكل المقرر من النظام العام استثناًء من " ويقول البعض أن
تباعه ابأنه جوهري وملزم لإلدارة، أو قرر البطالن لعدم وصفه و مة في هذا الشأن أالقاعدة العا

فإن رضاء صاحب الشأن في هذه الحاالت ال قيمة له وال يؤدي إلى تصحيح العيب أو زوال 
 .2البطالن

اإلذعان للقرار اإلداري هو موافقة صاحب المصلحة " ولقد قررت محكمة العدل العليا بأنه 
وال بد أن يكون صادر عن إرادة صريحة أو الضمنية على قرار إداري ضد مصلحته الصريحة 

 .3حرة غير مشوبة بإكراه 

، أنه ال يكفي قبول صاحب المصلحة لتصحيح القرار اإلداري المعيب بعيب من الفقه اا ؤيد جانبوي
بدا أنها مقررة شكلي قرر لمصلحته، وآية ذلك، أن كافة الشكليات مقررة للصالح العام، حتى وإن 

لصالح األفراد، ومن ثم تعتبر هذه الشكليات من النظام العام وال يجوز االتفاق على مخالفتها حتى 
 .4ولو من قبل من تقررت لصالحه ظاهرياً 

قواعد الشكل واإلجراءات وضعت لحماية المصلحة "وتأكيدًا لذلك، قضت محكمة العدل العليا بأن 
لسواء، ومخالفتها تستدعي بطالن اإلجراء المتخذ دون حاجة إلى العامة ومصلحة األفراد على ا

 .5"النص وعلى ذلك صراحة

                                                           
،علي صادق، دعوى االلغاء في 535، شريف بعلوشة، دعوى الغاء القرار االداري،ص101كريم كشاكش، عيب الشكل واالجراءات،ص 1

 .552وورد ايضًا في كتاب دمحم كامل ليلة، الرقابة من اعمال االدارة، ص، 421القضاء االداري الفلسطيني،ص
 .310صعبدالناصر أبو سمهدانة، مرجع سابق،  2

 من المقرر فقهًا وقضاًء أن األصل في الشكليات أنها " هذا ما أخذت به محكمة القضاء اإلداري المصري حيث قضت بأنه
مقررة لمصلحة عامة قدرها المشرع، فهي تمس الصالح العام الذي ال يؤدي قبول صاحب الشأن للقرار المعيب إلى تصحيح 

، مشار له عند الدكتور 521ص 55ق مجموعة أحكام السنة 1لسنة  1153 العيب وزوال البطالن، حكمها في قضية رقم
 . 310عبد الناصر ابو سمهدانة،مرجع سابق ،ص

3
 .م، قرار غير منشور25/2/1117، جلسة 1/1116قرارها برام هللا، رقم  
 .422علي صادق، مرجع سابق،ص 4
 .رم، في رام هللا ، غير منشو 51/1/5222، بتاريخ 2/22قرارها رقم  5
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إلى عدم تصحيح القرار المشوب بعيب الشكل، إال إذا كان هذا الشكل مقررا  ويرى الباحث
لمصلحة المخاطب بالقرار، هنا تكون مصلحة خاصة لصاحب الشأن ويحق له التنازل، في حال 
تنازله عنه بصورة صريحة وبرضى سليم مع إدراكه لوجود هذا العيب الشكلي بالقرار، مثال أن 

مع الموظف أقل درجة منه في الوظيفة وأن يقبل بهذا، وإدراكه لآلثار  يكون أعضاء لجنة التحقيق
الناجمة، مع ضرورة أال يكون الشكل المقرر من النظام العام، أو أنه شكل جوهري ملزم لإلدارة، 

 .تباعهاكما يجب أال يكون المشرع قد قرر البطالن لعدم 

 :تحقق الغرض من الشكل : خامساا 

الشكليات ليس غاية في ذاتها، وإنما هي وسائل لتحقيق غايات يقصدها استقر القضاء على أن 
المشرع، ومن ثم فإنه إذا تحقق الغرض من االجراء أو الشكل الذي أغفلته اإلدارة فليس من مبرر 
إللغاء القرار اإلداري المعيب بهذا العيب، وذلك لعدم جدوى التمسك بإتمام الشكل في مثل هذه 

 .1ن أعباء اإلدارةالحاالت وتخفيفًا م

غفال متداركًا من سبيل أخر دون مساس بمضمون القرار االداري وعليه فإذا تبين للقاضي أن اإل
وسالمته موضوعيًا وضمانات ذوي الشأن واعتبارات المصلحة العامة الكامنة فيه، فإن اإلجراء 

 .يستتبع بطالنه جوهرياً  الذي جرى إغفاله ال يستوي اجراءً 

ك فإن القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة على عقار واحد معين بالذات، وقد تضمن وتطبيقًا لذل
تعيينًا واضحًا له في غير جهالة مفصحًا عن بياناته الجوهرية واألغراض التي خصص من أجلها، 

رفاق مذكرة بيان المشروع أو رسم التخطيط االجمالي الذي تطلبه القانون إال يكون باطاًل لعدم 
أن القرار الطعين تدارك هذا االغفال بما انطوى عليه من بيانات في صلبه تغني عن حيث 

 .2خر منفصلآترديدها في مذكرة أو بيان 

                                                           
 .143، ابراهيم شيحا، مرجع سابق،ص123أنظر رسالة دكتوراة عبدالناصر أبو سمهدانة، الخصومة االدرية، ص 1

 بجواز االكتفاء بالتحقيق الجنائي إذا كان يغني عن التحقيق االداري في كشف حقيقة " قضت المحكمة اإلدارية المصرية
رغم اهمية هذا الشكل قبل اصدار قرار الجزاء حيث أن الهدف من االتهام، حيث يمكن أن يصدر قراردون اجراء تحقيق 

التحقيق االداري كفالة حق العامل في الدفاع عن نفسه فإذا اتيحت له هذه الضمانة أمام النيابة العامة فال ضرورة لتكرارها 
 .15،ص5، ج11الفني ق، المكتب 15لسنة  11، الطعن رقم 11/5/5222، حكمها في تاريخ "امام جهة التحقيق الرئاسي

 .141ابراهيم شيحا، مرجع سابق، ص 2
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كما أكد قضاء محكمة العدل العليا في العديد من أحكامه على أن قواعد الشكل ليست كأصل عام 
 .1حة األفراد على السواءهدفًا في ذاتها، وإنما هي إجراءات هدفها المصلحة العامة ومصل

مام المحقق إلبداء أقواله يغني عنه حضوره من أ، أن الموظف المتهم بالحضور ومن أمثلة ذلك
داري إذا خضع الموظف لتحقيق جنائي سابق تلقاء نفسه، كذلك يمكن االستغناء عن التحقيق اإل

ويتمتع بالضمانات التي عن نفس الواقعة محل القرار اإلداري حيث يسمح له بالدفاع عن نفسه 
 .2كانت له أمام لجنة التحقيق االداري 

وتأكيدًا لذلك، أكدت محكمة العدل العليا على أن التحقيق اإلداري، وإن كان قد حقق الغرض منه 
الحقيقة، إال أنه ال يجوز توقيع أكثر من عقوبة إدارية واحدة على الموظف الذي لم  إظهاروهو 

 .3يحاكم جنائيًا ولم يدان

حيث أن للشكل على نحو ما رأينا غاية محددة ففيه إجبار لإلدارة على التروي في إصدار قراراتها 
حتى ال تقع في خطأ يجرفها إليه التسرع الخالي من الدراسة والتمحيص، كما أنه ضمانة مقررة 

 .لصالح األفراد تقيهم من اعتداء اإلدارة على حقوقهم

العليا المصرية ذلك حين ذهب إلى أن قواعد الشكل ليست كأصل وقد أكد قضاء المحكمة االدارية 
عام هدفًا في ذاتها، أو طقوسًا ال مندوحة من إتباعها تحت جزاء البطالن الحتمى، وإنما هي 

 .إجراءات هدفها المصلحة العامة ومصلحة األفراد على السواء

هي وسيلة لتحقيق غاية أرادها وبموجب هذا الحكم تكون قواعد الشكل ليست غاية في ذاتها وإنما 
المشرع، فإذا أغفلت اإلدارة شكاًل أو إجراء معينًا أوجبه المشرع يكون قراراها باطاًل، ولكن استثناًء 
من هذا األصل العام إذا كانت الغاية التي قصدها المشرع من إلزام اإلدارة بهذا اإلجراء أو الشكل 

أو الشكل قد تحققت، فإن قرار اإلدارة يصبح صحيحًا  قد تحققت، فإن قرار اإلدارة بهذا اإلجراء
 .4وفي ذلك تخفيف من أعباء اإلدارة دون إهدار لمبدأ المشروعية

                                                           
، ومشار اليه عند الدكتور هاني 422، مشار إليه رسالة دكتوراة، علي صادق،ص12/55/5222، جلسة بتاريخ 22/2قرارها رقم  1

 .411غانم، مرجع سابق،ص
 .412هاني غانم، مرجع سابق،ص 2
 .ر منشور، غزة، غي10/4/5222، حلسة 51/21قرارها رقم  3
 .534عبد العزيز خليفة، أوجه الطعن بإلغاء القرار االداري،ص 4
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ضرورة تفعيل الدوائر القانونية بكافة الهيئات اإلدارية نوصي المشرع الفلسطيني على  :خالصة
للدولة، وتزويدها بالكفاءات القانونية المتخصصة، وذلك لمراجعة القرارات اإلدارية التي 

، للتأكد من مدى مطابقة هذه القرارات لمبدأ المشروعية، اعتمادهاتصدرها تلك الهيئات قبل 
 .وخلوها من مخالفة الشكل واالجراءات
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 الفصل الثاني

 رقابة قاضي اإللغاء على عيب الشكل واإلجراءات

 الرقابة القضائية ماهية: المبحث األول 

 مفهوم دعوى اإللغاء وخصائصها: المبحث الثاني 

 شروط قبول دعوى اإللغاء وميعاد رفعها: المبحث الثالث 
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 المبحث األول

 الرقابة القضائية ماهية

 تمهيد وتقسيم

المقصود برقابة القضاء العمال اإلدارة أن يتحقق القضاء من مدى مشروعية هذه 
إذ ال يمكن للرقابة .األعمال في مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون بمعناه الواسع 

اإلدارية أن تفي بالغرض المرجو من ضمان سيادة مبدأ المشروعية الن مرجع القرار 
الخطأ ،وقد يجاريه رئيسه ، ولهذا فان رقابة اإلدارة في كيفية قد يرفض االعتراف ب

ممارسة نشاطها يجب أن يعهد بها إلى القضاء اإلداري المحاكم اإلدارية وعلى هذا 
األساس فأن الرقابة القضائية هي من اكثر صور الرقابة على أعمال اإلدارة أهمية ، 

لمشروعية من انحراف االدارة ذلك الن القضاء هو الجهة المؤهلة لحماية مبدأ ا
إّن كفالة الرقابة القضائية على مشروعية األعمال . وتعسفها وتجاوزها حدودها احيانا

التي تقوم بها االدارة لتحقيق المصلحة العامة وما يصدر عنها من تصرفات يعد من 
 سمات الدولة الديمقراطية وفي هذا الشأن نجد أن هذه الرقابة إّما تمارس من خالل
أنظمة القضاء المزدوج حيث يباشر مثل هذه الرقابة قضاء مستقل يختص بنظر 
المنازعات االدارية والفصل فيها أو أن تكون الدولة قد اعتمدت في منظومتها 
القضائية على نظام القضاء الواحد إاّل أنها تمد والية هذا القضاء ليشمل االختصاص 

 . األفراد بنظر المنازعات التي تكون بين االدارة و 

 

 :سنتناول في هذا المبحث ثالث مطالب وهي كالتاليفي ضوء ما تقدم و 

 مفهوم الرقابة القضائية : المطلب األول

 تطبيقات الرقابة القضائية : المطلب الثاني

 خصائص الرقابة القضائية : المطلب الثالث
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 :المطلب األول

 مفهوم الرقابة القضائية

الرقابة التي تباشرها المحاكم، وتوصف بأنها أكثر أنواع الرقابة ضمانًا لحقوق وحريات األفراد  تعد
لما يفترض في القضاء من حيدة ونزاهة ، واستقالل عن أطراف النزاع، ودراية بالشئون القانونية 

 .1ومسائل المنازعات، وإن كانت هذه الرقابة مكلفة وليست سهلة اإلجراءات

الرقابة القضائية أهم صور الرقابة على أعمال اإلدارة العامة، إذ إن الرقابة السياسية حيث تعتبر 
غير فعالة، تتطلب توافر العديد من الشروط األساسية التي ال تتوافر في كثير من دول العالم، 

 طراد،إوالرقابة اإلدارية وإن كانت تحقق في معظم األحيان ضمان سير المرافق العامة بانتظام و 
إال أنها غير كافية لحماية حقوق وحرياتهم ودفع اعتداءات اإلدارة عنهم ألنها رقابة ذاتية وليست 
من سلطة محايدة، فُمصِدر القرار قد ال يعترف بالخطأ، وقد ينحاز إلى رئيسه، فاإلدارة طبقًا لهذا 

 .2النوع من الرقابة تكون خصمًا وحكمًا في النزاع

ستقالاًل ا، فهي أكثرها 3ية أفضل أنواع الرقابة لتحقيق مبدأ المشروعيةلذلك تعتبر الرقابة القضائ
وحيدة ونزاهة، وهي بالتالي أكثرها ضمانًا للمواطن ومشروعية لإلدارة وقدرة على حفظ التوازن بين 

 . الفرد والسلطة من جهة والفاعلية والضمان من جهة أخرى في إطار النظام القانوني السائد

ية رقابة الحقة وال تتم إال بناء على دعوى من صاحب الشأن الذي يجب أن تكون الرقابة القضائ
انون وإال كانت له مصلحة في رفعها وهذه الدعوى تخضع لإلجراءات والمواعيد التي نص عليها الق

 طروح أمامها للتحقق من مدىوتقتصر أيضًا على فحص العمل اإلداري الم غير مقبولة شكالً 
 .مشروعيته

 اتخاذطيع القاضي كقاعدة عامة  وهو يقوم بالرقابة القضائية أن يحل محل  اإلدارة في ال يست
نما تقتصر إقرار معين، أو تعديل ما اتخذته من قرارات، كما ال يجوز أن يصدر أمر لإلدارة، 

 .  1سلطته على إلغاء القرار إذا ثبت عدم مشروعيته، أو التعويض

                                                           
 .22، ماجد الحلو، القضاء االداري،ص32حسين عثمان، دروس في قانون القضاء اإلدي،ص 1
 .10سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات االدارية،ص 2
 .535سيط في القانون العام،صدمحم جعفر، الو  3
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لعليا بقطاع غزة الرقابة على أعمال اإلدارة من خالل وفي فلسطين، مارست محكمة العدل ا
عن عمل معين، أو  االمتناعإصدارها أوامر قضائية، بحيث تأمر اإلدارة بالقيام بعمل ما، أو 

األمر بوقف تنفيذ قرار إداري أو إلغائه، كما يجوز لها إصدار أوامر تحذيرية لإلدارة إلنهاء حالة 
وعلى ذلك، فإن هذه المحكمة مارست الحق في الرقابة على غير مشروعة أو إيقاف تنفيذها، 

 .2االختصاصأعمال اإلدارة والطعن في دستورية قانون من القوانين الصادرة عن الجهات ذات 

ومن بين األعمال التي تخرج على هذا األساس من رقابة القضاء يجب تخصيص المعاهدات 
القاضي اإلداري النظر بشرعية كل األعمال  واالتفاقات الدولية بذكر خاص، ففي الواقع يرفض

 3المتعلقة بإعالن هذه االتفاقات وتوقيعها والتصديق عليها

، وقد تتولى الرقابة على أعمال اإلدارة المحاكم العادية 4وتختلف الدول في تنظيم هذه الرقابة
هو نظام القضاء فتختص بالفصل في كافة أنواع المنازعات، اإلدارية منها وغير اإلدارية، وهذا 

الموحد وقد يعهد بالرقابة على أعمال اإلدارة إلى قضاء متخصص يقوم بالفصل في المنازعات 
اإلدارية، إلى جانب القضاء العادي الذي يتولى الحكم في المنازعات الجنائية والمدنية والتجارية 

بإيجاز عن كل  ومنازعات األحوال الشخصية، وهذا ما يعرف بنظام القضاء المزدوج، سنتحدث
 .5من النظامين فيما يلي

 

 

 
                                                                                                                                                                        

1
 .147جعفر، مرجع سابق،صدمحم  
2
 علي صادق، رسالة دكتوراه، دعوى اإللغاء في القضاء اإلداري الفلسطيني 
3
 .م2001، 38مجموعة القرارات الكبرى في القضاء اإلداري الفرنسي، ص 
4
 .26محمود خلف الجبوري، القضاء االداري،ص 
5
 .66ماجد الحلو، القضاء االداري،ص 

  ع، جلسة -ق68، لسنة 6868، طعن رقم فى شأن األسلحـة والـذخائـر 5213لسنة  423من القانون رقم ( 3)المادة
52/9/5002. 

المشرع أعـطى لوزير الداخلية أو من ينيبه عـنه سلطة واسعة فى رفض التـرخـيص بحمـل السالح أو تقصيـر مـدتـه أو قصره على أنواع 
الحق فى سحب الترخيص مؤقتًا أو إلغائه نهائيًا ، إال أن المشرع لم يجعل من معينة من األسلحة أو تقييده بأى شرط يراه ، كما خوله 

هذه السلطة التقديرية سلطة مطلقة من أى قيد أو شرط ، بل قيدها بضرورة أن يكون رفض الترخيص أو سحبه أو إلغاؤه مسببًا ، وال ريب 
ف تسبيب القرار الصادر فى هذا الشأن أو عدم صحته إلى أن هذا التسبيب يشكل ضمانة أسـاسية لصاحـب الشـأن ، حيث يؤدي تخل

 .عليهالرقابة القضائية  النيل من مشروعية القرار واستعداء



 

77 
 

 لمطلب الثانيا

 تطبيقات الرقابة القضائية

 One Track System( النظام األنجلوسكسوني ) نظام القضاء الموحد : أولا 

هو ذلك النظام القضائي الذي يتضمن جهة قضائية واحدة هي جهة القضاء العادي، واختصاص 
كل أنواع المنازعات القضائية، وبالتالي ال يوجد بهذه الجهة القضائية الواحدة عام وشامل للنظر 

في هذا النظام قضاء إداري مستقل ومتخصص في المنازعات اإلدارية، ألن هذا النظام يرفض 
ث المبدأ التمييز بين القضاء المختص أو القانون المطبق أو بين اإلدارة باعتبارها سلطة من حي

 .1عامة وبين األفراد

 حيث يسود هذا النظام في إنجلترا و الواليات المتحدة األمريكية والسودان والعراق واألردن 
 .2وبعض الدول األخرى  وفلسطين حتى وقت قريب

 : الموحد موقف الفقه من نظام القضاء 

انقسم الفقه إزاء هذا النظام، فهناك فريق يدافع عنه ويرى فيه مزايا، وفي حين فريق آخر يرى فيه 
 .المآخذ والعيوب

وعية إذ يخضع األفراد فأنصاره يقولون إن هذا النظام يتميز بأنه أكثر اتفاقًا مع مبدأ المشر  
األفراد،  ةاإلدارة أي امتيازات في مواجه لى قضاء واحد وقانون واحد مما ال يسمح بمنحواإلدارة إ

باإلضافة إلى اليسر في إجراءات التقاضي إذا ما قورنت بأسلوب توزيع االختصاصات القضائية 
 .3بين القضاء العادي واإلداري في نظام القضاء المزدوج

                                                           
 .311عبدالناصر أو سمهدانة، سالة دكتوراة، الخصومة االدارية ومستقبل القضاء االداري في فلسطين،ص 1
، دمحم جعفر، مرجع 32، حنين عثمان، مرجع سابق،ص24سابق،ص، علي صادق، مرجع 22مازن نور الدين، القضاء االداري،ص 2

 .533سابق، ص
 .22مازن نورالدين، مرجع سابق، ص 3
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ب قواعد يشير ناقدي هذا النظام، بأنه يتجاهل حاجات اإلدارة ومقتضيات الصالح العام التي تتطل
قانونية مختلفة ومتميزة عن قواعد القانون الخاص التي تقررت لحكم عالقات األفراد فيما بينهم، 

 .1تلك العالقات القائمة على مبدأ المساواة التامة المطلقة

 : 2ويؤخذ أيضاا على هذا النظام في فلسطين خصوصاا 

المثلى من الكوادر القانونية الموجودة بالرغم من وجود أكثر من كلية  ستفادةاإلعدم  -5
 .للحقوق وتشمل على أقسام الدراسات العليا

صحابها مع وجود محكمة عدل عليا واحد في محافظات الشمال وأخرى أُبعد العدالة عن  -1
في محافظات الجنوب، وتقتصر اختصاصاتها على قضاء اإللغاء دون التعويض 

 .من درجة واحدة وال تقبل الطعن وأحكامها
 .قصور النظام القائم عن استيعاب المحاكم التأديبية للموظفين العمومين -4

 
 القضاء المزدوج: ثانياا 

 .3يقصد بنظام القضاء المزدوج وجود جهتين قضائيتين مستقلتين في الدولة
اإلدارة إذا لم يكن تصرفها تتخصص في المنازعات العادية التي تتعلق باألفراد أو : أحداهما 

 .ينطوي على استخدام مظاهر السلطة العامة 
تختص بالفصل في المنازعات اإلدارية التي تكون اإلدارة طرفًا فيها بصفتها سلطة : ثانيهما 

عامة، أي أن المنازعة اإلدارية يكون لها قضاء إداريًا متخصصًا، ويتم الفصل فيها طبقًا لقواعد 
 .4القانون العام

بحيث تكون جهة القضاء اإلداري تختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين األفراد واإلدارة 
عندما تظهر األخيرة بصفتها صاحبة السلطة وتتمتع بامتيازات ال يتمتع بها األفراد ويطبق القضاء 

 . اإلداري على المنازعة قواعد القانون العام

                                                           
 .10حسين عثمان، مرجع سابق، ص 1
 .311عبد الناصر أبو سمهدانة، مرجع سابق، صص 2
 .21ماجد الحلو، مرجع سابق ، ص 3
 .520دمحم جعفر، مرجع سابق، ص 4
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أنها أخذت بهذا النظام بعد قيام الثورة الفرنسية بفترة وتعتبر فرنسا مهد القضاء المزدوج، ذلك 
وجيزة، ويكاد يرتبط نظام القضاء المزدوج بفرنسا، ويرتبط نظام القضاء المزدوج الفرنسي بالثورة 

 .ومنها انتشر هذا النظام في الكثير من الدول كبلجيكا واليونان ومصر الفرنسية
عمال السلطة التنفيذية يمثل ضمانة حقيقية وإن وجود قضاء متخصص يمارس الرقابة على أ 

لحقوق األفراد وحرياتهم في مواجهة تعسف اإلدارة، وتتجلى أهمية وجود قضاء إداري متخصص 
للفصل  في المنازعات اإلدارية في أن رقابة القضاء على أعمال اإلدارة تعتبر الجزاء األكبر لمبدأ 

قانون والتزام حدوده وبه تكتمل عناصر الدولة المشروعية والضمانة الفاعلة لسالمة تطبيق ال
 .القانونية  وحماية حقوق وحريات األفراد من تعسف اإلدارة

 :  مزدوجموقف الفقه من نظام القضاء ال

انقسم الفقه إزاء هذا النظام، فهناك فريق يدافع عنه ويرى فيه مزايا، وفي حين فريق آخر يرى فيه 
 .المآخذ والعيوب

القضاء المزدوج إلى أن تطبيق مبدأ التخصيص يزداد يومًا بعد يوم التقدم  ذهب مؤيدو نظام
تزداد األهمية إلى ضرورة التخصص كما أنه والتخصص في العالم بأكمله، وفي جميع المجاالت 

في المنازعات القضائية بشكل عام، ومن المسلم به اختالف طبيعة العالقات القانونية الخاصة 
القانونية العامة، فإن المنطق يتطلب وجود قضاء إداري متخصص بجانب عن طبيعة العالقات 

 .القضاء العادي
وذلك كون القضاء اإلداري يكون متخصصًا ويكون األقدر على حل المنازعات اإلدارية، وبحكم 

 .1معرفته بأوضاع اإلدارة وأساليبها ويستطيع الفتوى وإبداء الرأي في المسائل اإلدارية
لفقه بانتقاد القضاء المزدوج ويتمثل في العيب الرئيسي لنظام القضاء المزدوج وذهب بعض من ا

فيما يؤدي إليه من تعقيد وتنازع في االختصاص بين جهتي القضاء العادي واإلداري، سواء أكان 
التنازع إيجابيًا فتتمسك كلتا الجهتين باختصاصها في نظر نزاع معين، أم كان التنازع سلبيًا يمتنع 

القضاء العادي واالداري عن نظر هذا النزاع بحجة عدم واختصاصه ويرد على ذلك بأن فيه 

                                                           
 .101القضاء االداري،صسالن، وسيط أنور ر  1
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وجود محكمة تنازع االختصاص يعتبر مكماًل لنظام القضاء المزدوج، وتقوم هذه المحكمة بفض 
 .1أحوال التنازع وتحديد جهة االختصاص ومنع تناقض االحكام

الكثيرة  واإليجابياتوج لما يتصف بالمزايا نرى تفوق نظام القضاء المزد ونحن من جانبنا،
إلى أن هذا النظام هو  باإلضافةالتي كانت دومًا بجانب الفرد واالدارة في آن واحد، 

واالستمرار بهذا العمل يؤكد التالزم بين  باإلسالملديوان المظالم الذي كان سائدًا  امتداد
لدستوري الفلسطيني في المادة القانون والشريعة اإلسالمية الغراء بحيث نص المشرع ا

على إنشاء محكمة دستورية عليا تنظر في الفصل في تنازع االختصاص بين ( 504)
اإلداري، حيث تم إنشاء المحكمة  االختصاصالمحاكم القضائية والجهات اإلدارية ذات 

م لعا( 4)اإلدارية في المحافظات الجنوبية وفق قانون الفصل في المنازعات االدارية رقم 
وبهذا تصبح المحافظات الجنوبية لها السبق في تطبيق نظام القضاء المزدوج ( م1052)

على خالف المحافظات الشمالية التي تختص بها المحكمة العليا الفلسطينية في كافة 
 .القضايا والمنازعات اإلدارية

على ( م1052)لسنة ( 4)نوصي بأن يتم تطبيق قانون الفصل في المنازعات اإلدارية رقم 
قطاع )المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية، مثلما في المحافظات الجنوبية لفلسطين 

 .حيث أصبح ساريًا القضاء اإلداري على درجتين ( غزة

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .23ماجد الحلو، مرجع سابق، ص 1
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 :المطلب الثالث
 1 خصائص الرقابة القضائية

واالستقالل ما الرقابة القضائية تتوالها هيئة مستقلة عن االدارة لما لها من الضمانات 
دارة فضاًل عن ذلك ما يتميز به رجال السلطة يمكنها من ممارسة رقابة فعالة على اإل

 .القضائية من تخصص قانوني
أما ما جاء في كتاب المستدعي ضده من "... وتأكيدًا لذلك، تقول محكمة العدل العليا، 

بالكفالة، فليس إال تعرض لمحكمة االستئناف بخصوص اخالء سبيل بعض االشخاص 
تبريرًا غير مفهوم لخطأ ارتكبه في تطبيق القانون، فضاًل عن كونه تعرضًا غير مقبول 
للسلطة القضائية المصانة من التدخل في شئونها، والمستقلة استقالاًل تامًا في أعمالها 

 .2..."دون تدخل من أي جهة كانت 
دعوى، يعتبر جريمة معاقبًا سكوت القاضي وامتناعه عن الدعوى عن الفصل في ال -5

عليها، أما االدارة في الرقابة االدارية، فليست ملزمة بالرد على كافة التظلمات 
 .المقدمة لها

 .الرقابة القضائية هي رقابة المشروعية دون المالئمة -1
األصل أن القضاء اإلداري ال يجوز له : " وتطبيقًا لذلك، تقول محكمة العدل العليا

القرار االداري، وعليه البحث في صحة الوقائع التي بني عليها القرار مراقبة مالئمة 
وذلك توصياًل إلى تقدير شرعية القرار، ذلك أن سلطة االدارة في إصدار القرار 

داري فحص ما إذا كان القرار اإلداري محددة بنص القانون، وعلى القضاء اإل
 .3"طعنالمطعون فيه متوافقًا مع النصوص التي تنظم موضوع ال

                                                           
، دمحم جعفر، مرجع 21، محمود حافظ، القضاء االداري في القانون المصري المقارن، ص23على صادق، مرجع سابق، ص 1

 .511، دمحم أبوزيد، القضاء االداري، ص32، حسين عثمان، مرجع سابق،ص22، مازن نورالدين، مرجع سابق، ص534سابق،ص
 .م، رام هللا، غير منشور11/2/5222، جلسة 51/22قرارها رقم  2
3
 .، منشور، رام هللا30/1/2003، جلسة 144/2002قرارها رقم  

  من قانون  22،  31،  32،  32حتى  35لمواد من ا ، المكتب الفني،11/2/5221ع، جلسة -ق 34لسنة  1133طعن رقم
 .5225لسنة  502هيئة الشرطة رقم 

النظام التاديبى الذي يهدف إلى تقويم سلوك  سن نظامين لمواجهة اعوجاج سلوك الضباط والمخالفات التي تصدر عنه، أحدهماالمشرع  -
 نظام اإلحالة إلى االحتياط وهو نظام من شأنه تنحية الضابط عن وظيفته وسلبه حقوقها الضابط بتوقيع الجزاء المناسب، وثانيهما

وهو جزاء يوقع على الضابط بغير الطريق  –المعاش  د عن سنتين متربصًا إما إعادته للخدمة أو أحالته إلىومزاياها وإبقاءه مدة ال تزي
المشرع أسند سلطة  – تحقيق يجرى معه ثم معاقبته إداريًا أو بعد محاكمته تأديبيًا أمام مجلس التأديب التأديبي الذي نظمه القانون دون 

السلطة بثبوت ضرورة تلك اإلحالة من واقع أسباب جدية تتعلق بالصالح  اخلية وقيده في ممارسة تلكاإلحالة إلى االحتياط إلى وزير الد
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إثارة  ال يمكنالمقضي فيه، حيث  الشيءالرقابة القضائية تنتهي بحكم يحوز حجية  -4
هذا النزاع مرة أخرى من جديد، كما أن المحكمة ال تستطيع تعديل حكمها، ألن ثمة 
قرينة قانونية قاطعة مفادها أن الحكم القضائي هو التبيان الحقيقي لحكم القانون، 

 .به وعنوان الحقيقة فيما قضي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        

إلى ضرورة تقتضيها وأسباب  اإلحالة إلى االحتياط يجب أن تكون مستنده –قراره بعد أخذ رأى المجلس األعلى للشرطة  العام، ويصدر
االستيداع تخضع لرقابة القضاء سواء من حيث وجودها المادي أو  حالة إلىأسباب اإل –ذات صلة بالصالح العام وخطورة تبررها 

ية متروك تقديره للسلطة اإلدار  ذلك ال يعد تدخاًل من المحكمة في أمر –تكيفها وتقدير مدة الخطورة الناجمة عنها  القانوني أو من حيث
 .قرارات اإلداريةوالقانونية على ال ي الرقابة القضائيةوإنما هو إعمال لحق المحكمة ف
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 لمبحث الثانيا

 مفهوم دعوى اإللغاء وخصائصها

  وتقسيمتمهيد 

دعوى اإللغاء في نطاق الدعاوي اإلدارية إن لم تكن أهمها على اإلطالق والتي ميزت تندرج 
، وتعّد من أهم الوسائل الرقابية على 1بوضوح اختالف القضاء اإلداري عن القضاء العادي

اإلدارة، دعوى  فاإلدارة فهي تهدف إلى حماية حقوق األفراد وحرياتهم من تعسمشروعية قرارات 
االلغاء دعوى قضائية عينية تستهدف الطعن في القرارات اإلدارية التي تصدرها الجهات اإلدارية 

، وتعد محكمة العدل العليا في فلسطين هي الجهة 2الوطنية والتي تخرج فيها عن مبدأ المشروعية
لسنة ( 1)لمختصة بإلغاء القرارات اإلدارية وفقًا لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم القضائية ا

، بينما المحكمة اإلدارية هي الهيئة 3(43-44)، وذلك من خالل ما أوردته المواد (م1005)
( م1052)لسنة ( 4)من قانون رقم ( 4)القضائية المختصة بنظر دعاوي اإللغاء بموجب المادة 

في المنازعات اإلدارية النظر في دعوى اإللغاء القرار االداري الصادرة من أشخاص  بشأن الفصل
القانون العام، بيد أن هذه الدعوى ليست الوحيدة التي تكون اإلدارة طرفًا فيها، وعلى ذلك فإنه 
يتعين على المشرع أن يضع تحت تصرف كل ذي مصلحة الوسائل القانونية الكافية إلجبار 

مبدأ المشروعية حال مخالفتها له، ومن أهم الوسائل القانونية الفعالة دعوى  احترام اإلدارة على
 .4قضائية يطلق عليها دعوى اإللغاء

                                                           
1
 .1، صباألفرادعدنان عمرو، إبطال القرارات االدارية الضارة  
 :، ومشار ما يلي عنده 5شريف بعلوشة، مرجع سابق، ص 2

  من الميثاق ( 15)أكد المشرع الفلسطيني على مبدأ المشروعية أو سيادة القانون فيما أصدره من وثائق، فقد نصت المادة
يؤمن الشعب الفلسطيني بمبادئ العدل والحرية : " م، على أنه 5223منظمة التحرير الفلسطينية سنة الوطني الصادر عن 

والسيادة وتقرير المصير والكرامة االنسانية وحق الشعب في ممارستها، ويؤيد جميع المساعي الدولية التي تهدف إلى إقرار السلم 
 ".على أساس الحق والتعاون الحر

  التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل  -5: م على انه 1001من القانون االساسي لسنة ( 40)فقد نصت المادة
يحظر  -1فلسطيني حق اإللتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا، 

 ".ء النص في القوانين على تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضا
 

 (.م1005)لسنة ( 1)من قانون أصول تشكيل المحاكم رقم ( 44)انظر المادة  3
 .10أحمد الشامي، رسالة ماجستير، الميعاد في دعوى االلغاء، ص 4
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 :وفي ضوء ما تقدم سنتناول في المطلبين التاليين 

 .تعريف دعوى اإللغاء: المطلب األول 

 .خصائص دعوى اإللغاء: المطلب الثاني 
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 ولالمطلب األ 

 دعوى اإللغاء تعريف

مصطلح الطعن باإللغاء أو دعوى اإللغاء أو الطعن بسبب تجاوز السلطة أو طلب اإللغاء أو 
استدعاء اإللغاء تعبر جميعها عن مفهوم واحد يحمل نفس المعنى والغاية وهو إلغاء القرار 

 .1اإلداري المخالف لمبدأ المشروعية

قضائية موضوعية عينية يرفعها صاحب المصلحة، والصفة دعوى : " فقد عرفها البعض بأنها 
أمام الجهات القضائية المختصة قصد إلغاء قرار إداري غير مشروع وجود عيب في إحدى عيوب 

دعوى القانون العام القضائية التي يتطلب الطاعن " البعض  ا، وعرفه"2أركان القرار اإلداري 
ة قرار إداري، والحكم بإلغائه كليًا أو جزئيًا إذا تبين بمقتضاها من القضاء االداري مراقبة مشروعي

 ".3له أنه غير مشروع

هي الدعوى التي يرفعها أحد األفراد إلى القضاء اإلداري بطلب إعدام قرار إدارى " وعرفها البعض
 ".4مخالف للقانون 

مصلحة الذي الدعوى القضائية العينية التي يرفعها صاحب الشأن أو ال" وقد عرفها البعض بأنها 
أضير من جراء قرار إداري نهائي صادر عن إحدى الجهات اإلدارية الوطنية وأثر بذاته في مركزه 
القانوني أمام القضاء المختص، مستهدفًا مخاصمة هذا القرار وطالبًا إلغائه لعدم مشروعيته 

 .5"وإبطال ما يترتب عليه من آثار

شأن من الموظفين العموميين واألفراد والهيئات الدعوى الي يرفعها أصحاب ال" وعرفها البعض 
 .6"أمام القضاء اإلداري ألجل إلغاء القرارات اإلدارية النهائية بسبب مخالفتها للقانون 

بأنها الدعوى التي تهدف إلى " وفي تعريف محكمة العدل العليا الفلسطينية لدعوى اإللغاء 
إعالًء لمبدأ المشروعية، وحماية لالفراد من مخاصمة قرار إداري معيب بقصد التوصل إلى إلغائه 

                                                           
1
 .102شريف بعلوشة، إجراءات التقاضي أمام القضاء االداري،ص 
2
 .18، ص2010، سنة 1للبحث القانوني، عددبودريوه عبدالكريم، آجال رفع دعوى االلغاء، المجلة االكاديمية  
3
 .276، ص2011علي شطناوي، موسوعة القضاء االداري، الجزء االول، دار الثقافة والنشر،  
4
 .151سليمان الطماوي، الوجيز في القضاء االداري، ص 
5
 .381المستشار حمدي ياسين عكاشة، المرافعات االدارية في قضاء مجلس الدولة، 
6
 .334لقضاء االداري في فلسطين،صدمحم شبير، ا 
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عسف اإلدارة، وهي بذلك دعوى عينية الخصم فيها هو القرار الطعين، وبالتالي فإن محكمة 
 .1"القضاء اإلداري تحاكم القرار ال اإلدارة بما يجعل الدعوى متحررة من  الخصوم

منها فحص مشروعية  دعوى اإللغاء ليست دعوى شخصية بل عينية القصد" وفي حكم آخر 
 .2"القرار اإلداري ورّد اإلدارة إلى جادة الحق تحقيقًا للمصلحة العامة

هي الدعوى التي يرفعها صاحب المصلحة إلى القضاء المختص "  ويعرف الباحث دعوى اإللغاء
 ".مختصمًا فيها قرارًا إداريًا طالبًا إلغاءه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .، منشورم، رام هللا3/50/1001، بتاريخ 34/1001قرارها رقم  1
 .، منشور، رام هللا51/4/1004، جلسة 1004 لسنة 13قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية، رقم  2
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 المطلب الثاني

 خصائص دعوى اإللغاء

دعوى اإللغاء الدعوى القضائية العينية التي يرفعها صاحب الشأن أو المصلحة الذي أضير من 
جراء قرار إداري نهائي صادر عن إحدى الجهات اإلدارية الوطنية وأثر بذاته في مركزه القانوني 
ا أمام القضاء المختص، مستهدفًا مخاصمة هذا القرار وطالبًا إلغائه لعدم مشروعيته وإبطال م

يترتب عليه من آثار، وتتميز دعوى اإللغاء بعدة خصائص تميزها عن غيرها، والتي يمكن 
 :إجمالها بالتالي

 .قضائية اإللغاء دعوى  دعوى : أولا 

 .موضوعية عينية اإللغاء دعوى  دعوى : ثانياا 

 .مشروعية  اإللغاء دعوى  دعوى : ثالثاا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 
 

 : دعوى اإللغاء دعوى قضائية : أولا 

يقصد بأن دعوى اإللغاء دعوى قضائية أي أنها دعوى ترفع إلى جهة تملك الوالية القضائية 
وتتسم دعوى اإللغاء ، 1بالمعنى الفني الدقيق، وتصدر أحكامًا ال معقب عليها من أية جهة أخرى 

بالطبيعة والصفة القضائية، فهي دعوى قضائية إدارية في طبيعتها وليست بدفع قضائي او تظلم 
داري، وقد اكتسبت دعوى اإللغاء الطبيعة والصفة القضائية هذه بعد تطورها من مجرد تظلم إ

 .2إداري رئاسي إلى دعوى قضائية إدارية

وتستمد دعوى اإللغاء وجودها في فلسطين من النصوص التشريعية المتعاقبة فهي دعوى قضائية 
الضفة ) ظات الشمالية لفلسطين ، ففي المحاف( م5211)منذ أن تقررت بموجب أحكام مرسوم سنة

تختص به محكمة العدل العليا، وفق قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم  باإللغاءالطعن ( الغربية
 .3(44)مادة  1005لسنة ( 1)

حيث أصبح التقاضي على درجتين بعد انشاء ( قطاع غزة)أما في المحافظات الجنوبية لفلسطين 
بشأن الفصل في  1052لسنة ( 4)من قانون رقم ( 5)رقم المحكمة اإلدارية، حسب المادة 

 .4المنازعات اإلدارية

 : دعوى اإللغاء دعوى موضوعية عينية : ثانياا 

وهي  تعتبر دعوى اإللغاء دعوى موضوعية أو عينية حيث تستهدف الدفاع عن مصلحة عامة
اإللغاء دعوى موضوعية ، وتعتبر دعوى 5حماية القواعد القانونية أو باألحرى حماية المشروعية

وليست شخصية حيث يقسم البعض الدعاوي إلى قضاء عيني أو موضوعي وقضاء شخصي، 
ويقوم هذا التقسيم على أساس النظر إلى طبيعة المركز القانوني الذي يؤسس عليه المستدعي 

                                                           
 .40مقارنة، رسالة ماجستير،ص مشيب البقمي، مواعيد دعوى إلغاء القرار االداري في النظام السعودي دراسة تأصيلية 1

  طالما صدر في _ الحكم القضائي_ الحكم في الدعوى " هجري، 5354ت لعام /12وفي حكم ديوان المظالم السعودي، رقم
ضوء ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات وقام على أسباب صحيحة مستخلصة استخالصًا سائغًا من األوراق، فإنه 

 ".جب النفاذيكون عنوان الحقيقة وا
 .413عوبادي عمار، النظرية العامة للمنازعات االدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، نظرية الدعوى االدارية،ص 2
 .(44)مادة  1005لسنة ( 1)تشكيل المحاكم النظامية رقم  انظر قانون  3
 (.5)، المادة 1052 لعام( 4)انظر قانون الفصل في المنازعات االدارية قانون رقم  4
 .120إبراهيم شيحا، مرجع سابق،ص 5
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دعواه، فالدعوى التي يكون الهدف منها مهاجمة قرار صادر وحماية المشروعية وتصحيح وضع 
عام يخالف القواعد المقررة التي تحكم النظام القانوني للمجتمع ويعتبر قضاًء عينيًا، فالدعوى 
اإللغاء تكون في مواجهة قرار فردي أو الئحي عام ال في مواجهة شخص أو خصم فالخصم هنا 

 .1هو القرار ألنه يتسم بعدم المشروعية

مطعون فيه تهدف تحقيق مصلحة عامة تتمثل فرقابة االلغاء هي رقابة على ذات القرار اإلداري ال
في فحص مدى مشروعيته أو عدم مشروعيته وبالتالي محو اآلثار المترتبة عليه في حالة ثبوت 

 .2عدم مشروعيته، دون أن تتجاوز إلى تعديله أو ترتيب حقوق معينة للطاعن

نية القصد منها دعوى اإللغاء ليست دعوى شخصية بل عي" حيث قضت محكمة العدل العليا بأن 
فحص مشروعية القرار اإلداري ورد اإلدارة إلى جادة الحق تحقيقًا للمصلحة العامة، فالمحكمة 

 .3تقرر فحص مشروعية القرار الصادر عن المستدعي ضد األول إلنزال حكم القانون عليه

لغاء يشترط لقبول الطعن أن تكون للطاعن مصلحة شخصية مباشرة ألن دعوى اإل" وفي حكم آخر
هي دعوى موضوعية القصد منها ليس الدفاع عن المشروعية والصالح العام فحسب، بل والدفاع 
عن مصلحة ذاتية للمستدعي أثر فيها القرار المطعون فيه تأثيرًا مباشرًا، والقول بغير ذلك يجعل 

 .4"دعوى اإللغاء دعوى حسبة لم يجز القانون قبولها

 .مشروعية  اإللغاء دعوى  دعوى : ثالثاا 

، فهي توجه ضد القرار اإلداري غير المشروع بهدف 5دعوى اإللغاء من دعاوي قضاء الشرعية
، وسيادة القانون، وبالتالي يكون دائمًا الطلب في دعاوي اإللغاء 1إلغائه لمخالفته مبدأ المشروعية

 .2هو العودة إلى مبدأ المشروعية بإلغاء القرار الصادر بإهدار هذا المبدأ

                                                           
 152عبدالناصر أبو سمهدانة، مرجع سابق،ص 1
 .11طعيمة الجرف، مرجع سابق، ص 2

  من المقرر أن الخصومة في دعوى اإللغاء هي خصومة عينية تلحق " حيث قضت المحكمة االدارية العليا في مصر بأنه
ال يدع حاجة إلقامتها ضد المستفيد من القرار، كما أن الحكم يصدر فيها يكون حجة على  بالقرار االداري المطعون فيه بما

 .152،ص31م، س50/4/1005ق، جلسة 31لسنة ( 5145)، قرارها الطعن رقم "الكافة بمجرد صيورته نهائياً 
 .، غير منشور، رام هللا51/4/1001جلسة بتاريخ ، 13/1004قرارها رقم  3
 .، غير منشورم، رام هللا53/2/1001لسة بتاريخ ، ج22/1001قرارها رقم  4
 412عوبادي عمار، النظرية العامة للمنازعات االدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، نظرية الدعوى االدارية،ص 5
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محكمة العدل العليا في فلسطين أن دعوى اإللغاء دعوى مشروعية، وأنها تهدف إللغاء  قد أكدتو 
من حق القضاء االداري البحث في مدى " القرار اإلداري المخالف لمبدأ المشروعية حيث قضت 

صحة الوقائع المادية التي بنى عليها القرار، وذلك حتى يتسنى لهذا القضاء تقدير تلك الوقائع 
لينزل عليها حكم القانون، وذلك أن السلطة التقديرية لإلدارة التي أصدرت القرار ال يحول دون 
مراقبة السلطة القضائية بالنسبة لشرعية وصحة القرار اإلداري، إذ إن السلطة التقديرية التي منحها 

ير المرافق العامة، المشرع لإلدارة ليست امتيازًا خاصًا لتلك اإلدارة، وإنما ضرورة استلزمها حسن س
وتحقيق العدالة عند تطبيق األنظمة والقوانين على المواطنين، وهي على هذا األساس سلطة ليست 
مطلقة وإنما مقيدة ومحددة فهي مقيدة بالصالح العام ومحددة بحسن استعمال السلطة في الحدود 

دارية أن ال يتم تجاوز حدودها التي يستلزمها القانون والعدالة مما يستلزم معه لسالمة القرارات اإل
 .3أو إساءة استعمالها أو مخالفتها ألحكام القانون واألنظمة

" م، على أنه 1001ساسي المعدل لسنة من القانون األ( 40)حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 
، وبهذا يكون التشريع "يحظر النص في القوانين على تحصين قرار إداري من رقابة القضاء 

فلسطيني كان له دورًا بارزًا في عدم تحصين القرارات اإلدارية من الخضوع لرقابة القضاء ال
 .4والطعن فيها باإللغاء في حال مخالفتها لمبدأ المشروعية والقانون 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        
 .1شريف بعلوشة، مرجع سابق،ص 1
 .115عبدالناصر أبو سمهدانة، مرجع سابق،ص 2
 .40م، مشار إليه عند أحمد الشامي،رسالة ماجستير،ص12/4/1004م، بتاريخ الفصل 23/1001قرارها رقم  3
 (.40)م المادة 1001راجع القانون االساسي المعدل لسنة  4
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 المبحث الثالث

 شروط قبول دعوى اإللغاء

موضوع الدعوى، فإن لم البد من توافر مجموعة من الشروط حتى يقبل قاضي اإللغاء النظر في 
تتوافر هذه الشروط مجتمعة قرر القاضي رد الدعوى شكاًل، وتتمثل هذه الشروط في محل الدعوى 
أي القرار اإلداري، وعليه يتعين لقبول دعوى اإللغاء أن توجه في األصل إلى قرار إداري، فإذا 

 .1انتفى وجود القرار اإلداري انتفى مناط قبول دعوى اإللغاء

سبق أن تناولنا محل دعوى اإللغاء أال وهو القرار اإلداري لذلك نجيب لما ذكر سابقًا وسوف ولقد 
 :ما يليتقتصر الدراسة على 

 شروط تتعلق برافع الدعوى : المطلب األول 

 ميعاد رفع دعوى اإللغاء :المطلب الثاني 

 شروط تتعلق بانعدام الطعن الموازي : المطلب الثالث 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
، مرجع سابق، (1052)لسنة ( 4)غانم، القضاء االداري في ضوء قانون الفصل في المنازعات االدارية الفلسطيني الجديد رقم  1

 .131ص
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 األولالمطلب 

 شروط تتعلق برافع الدعوى 

يشترط للطعن في القرار اإلداري باإللغاء، أن يكون للطاعن صفة في الدعوى، وأهلية تمكنه 
للمرافعة أمام المحكمة، ووراء كل ذلك األهم أن يكون له مصلحة يحققها جراء طعنه للقرار 

لية ، وفي الثاني شرط الصفة ، باإللغاء، وستناول في هذا المطلب ثالثة فروع في األول شرط األه
 .وفي الثالث شرط المصلحة 

 الفرع األول

 شرط األهلية

مؤهاًل قانونًا للتقاضي أو المخاصمة أمام القضاء اإلداري،  يكون  يشترط في رافع دعوى اإللغاء أن
حيث ال تقبل الدعوى من شخص له مصلحة في الدعوى وال يتمتع باألهلية والمثول أمام القاضي، 

عشر سنة، حيث أنه يمكن رفع دعوى اإللغاء نيابة عن ناقصي  51يكون عمره أال يقل عن  أن
العامة فيما يتعلق األهلية بواسطة الولي أو الوصي أو القيم الذي يمثله فانونًا، وتطبق القواعد 

 .1بشروط األهلية لرفع دعوى اإللغاء فتحيل إليها

األهلية المخاصمة لدى القضاء شرط الزم لصحة  توافر:" حيث قضت المحكمة االدارية المصرية
إجراءات التقاضي ، وشرط قبول الدفع ببطالن هذه اإلجراءات أن تتوافر المصلحة لذي الشأن 

 ."الذي يتمسك به

ن بإلغاء قرار ع، أنه يجب للتقدم للتقاضي أو التخاصم أمام المحاكم للطويتضح لنا مما سبق
هلية التي تؤهله قانونًا لرفع الدعوى، حيث أن في خالف مما سبق األ مإداري، أن تتوافر في المتقد

 . يدفع بعدم قبول الدعوى لرافع الدعوى لعدم أهليته

 

 
                                                           

 .320أنور رسالن ، مرجع سابق،ص 1
  م1/1/5210ق ، جلسة 13لسنة ( 11)قرارها الطعن رقم. 
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 الثاني الفرع

 شرط الصفة

ويقصد بشرط الصفة في دعوى اإللغاء أن يكون رافعها هو صاحب الحق المدعى به وذا صفة 
القضائية ال يمكن أن يرفعها إال ذو صفة وعادة ما ، ومن المسلم به أن الدعوى 1في رفع الدعوى 

 .2يكون صاحب الحق أو المصلحة أو وكيله القانوني

رافع الدعوى أن يكون ذا صفة، بمعنى أن يكون لرافعها اإلمكانية القانونية أو  يشترط في
شرة ، في حين أن الصفة هي السلطة أو أهلية مبا3الصالحية لرفع الدعوى أو ليكون طرفًا فيها

واستعمال الدعوى، حيث قال بعض الفقه أنه إذا لم يكن لرافع الدعوى صفة فإنها تكون غير 
 .4مقبولة

الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي :" وهذا ما أكدته محكمة القضاء اإلداري المصرية
لشأن صاحب صفة قرار جزاء وموافقة الوزير عليه، واعتبار الوزير أيًا كان اختصاصه في هذا ا

صفة قانونًا في االختصاص باعتبار أن السبيل إلى إلغاء قراره أن كان لذلك ثمة وجه من واقع أو 
قانون ال يكون اال باختصامه ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وقبولها 

 .5...."أساس ذلك 

في طلب إلغاء القرار اإلداري أن يمس يشترط " أما محكمة العدل العليا الفلسطينية فقد قضت بأنه 
ومباشرة في طلب  شخصيةالقرار المطعون فيه حالة قانونية خاصة بالمستدعي تجعل له مصلحة 

 .6"إلغائه يميزه عن غيره وتجعله في وضع خاص إزاء القرار المعيب

داري أن يكون وقد اشترطت الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المعدل، للتظلم من القرار اإل
هذا القرار مرتبطًا بشخص وبوظيفة المتظلم، أن يكون صاحب صفة لتقديم التظلم للجهات 

                                                           
 .122محمود حافظ، القضاء االداري في القانون المصري والمقارن،ص 1
 .21ف بعلوشة، مرجع سابق، صيشر  2
 .52عدنان عمرو، مرجع سابق، ص 3
 .152علي عبدالفتاح دمحم، الوجيز في القضاء االداري،ص 4
 (.22)، القاعدة رقم 312ص، "12"م،  المكتب الفني 2/1/5215ع جلسة .ق 11لسنة  200قرارها طعن رقم  5
 .م4/55/5222، جلسة 5221لسنة ( 10)قرارها برام هللا رقم  6
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ال يجوز للموظف أن يتظلم من القرار اإلداري إال إذا كان للقرار :" اإلدارية حيث نصت على أنه 
 .1"ارتباطه بشخصه وبوظيفته وخالل عشرين يومًا من تاريخ علمه به 

أن يكون رافعها هو صاحب الحق المدعى به، ومن المسلم به أن الدعوى  مما سبقويتضح لنا 
القضائية ال يمكن أن يرفعها إال ذو صفة وعادة ما يكون صاحب الحق أو المصلحة أو وكيله 

 .القانوني

 الفرع الثالث

 شرط المصلحة

لمراد إلغائه، ومعنى يجب أن تتوافر المصلحة لرافع الدعوى، في الطعن ضد القرار اإلداري ا    
، وتعتبر المصلحة شرطًا أساسيًا 2هذا أن دعوى اإللغاء ال يمكن أن يرفعها إال من له مصلحة
" أو " ال دعوى بغير مصلحة " لقبول أية دعوى أمام المحاكم المختلفة وفقًا للقاعدة القانونية 

مما ال  3و خاصسواء رفعت من شخص طبيعي أو معنوي عام أ" المصلحة هي مناط الدعوى 
شك فيه أنه ال بد من توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى وإال حكم بعدم قبولها أما عن وجوب 
استمرار المصلحة منذ وقت رفع الدعوى حتى صدور الحكم فيها كما هو الحال في القضايا 

 .العادية، فهو محل خالف

لك بأن يكون القرار المطلوب يجب أن يكون للمدعي مصلحة شخصية مباشرة في رفع الدعوى وذ
إلغاؤه قد مس حالة قانونية خاصة بالمدعي، حيث ال تقبل الدعوى من غير صاحب مصلحة 

 .4شخصية مهما كانت صلته بصاحب المصلحة

حيث أخذت محكمة العدل العليا الفلسطينية على أن مناط قبول دعوى االلغاء وجود المصلحة، 
وحيث إن المستدعي تقدم بطعنه بصفته وكياًل لوزارة األوقاف وحيث تبين أن المستدعي تم نقله 

                                                           
 .هم وتعديالت5221لسنة ( 3)من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدني الفلسطيني رقم ( 520)الفقرة الثانية المادة  1
 .155علي عبدالفتاح دمحم، الوجيز في القضاء االداري،ص 2
 .52عدنان عمرو، مرجع سابق ، ص 3
 .122ماجد الحلو، مرجع سابق، ص 4
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 النتقاءإلى ديوان الموظفين العام ولم يعد يشغل هذه الوظيفة، فإن دعواه تكون واجبة الرد 
 .1مصلحةال

الفائدة : حيث أن األصل في المصلحة في الدعوى أنها " حيث نصت محكمة العدل العليا 
شخصيًا ومباشرة، سواء ( أو صاحب الطلب، المتدخل، الطاعن)القانونية التي تعود على المدعي 

كانت هذه الفائدة هي حماية حقه أو اقتضائه أو اإلستيثاق له أو الحصول على تعويض عنه، 
الحقوق المالية )  االستحقاقمجال الدعاوي اإلدارية ال يكاد يختلف األمر بالنسبة لدعاوي  وفي

، وأما في دعاوي اإللغاء فإنه يكتفي أن يكون للمدعي مصلحة شخصية مباشرة يؤثر (والتعويض 
فيها القرار، وهذه المصلحة تتوافر إذا ما مس القرار المطعون فيه أو المطلوب صدوره حالة 

ونية خاصة بالطالب، وقد بلغ القضاء اإلداري من التوسع في مجال رفع الدعوى من ذي قان
صفة، إلى حد أنه يمكن القول أنه أدمج الصفة في المصلحة، بحيث أنه إذا توافرت المصلحة 
توافرت الصفة معها تبعًا، وبناًء على ما تقدم فإنه من المبادئ المستقرة في فقه القانون، أنه ال 

 .2فال دعوى  مصلحة

من أصول المحاكمات المدنية والتجارية، والتي تمنع قبول الطلبات ( 4)وهذا ما قررته المادة رقم 
 .3المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية

 . ، فإنه يبدو أن المصلحة شرط أساسي لقبول جميع الدعاوي ويتضح لنا مما تقدم

عدول محكمة العدل العليا الفلسطينية عن ما عليه ضرورة على  القضاء الفلسطيني كما ونوصي
من إلزامية توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى واالستمرار بها لحين الفصل في الدعوى 
وصدور الحكم، بل تكتفي بضرورة توافر المصلحة عند رفع الدعوى فقط، ذلك نظرًا لطبيعة 

 .اإللغاء مقترن بالتعويض، وسيما إذا كان طلب دأ المشروعيةبالدعوى وتعلقها بم

 

 
                                                           

، رام هللا، المقتفي، موقع الكتروني جامعة بيرزيت، تاريخ الزيارة 14/3/1002تاريخ الحكم  1002لسنة  42قرارها رقم  1
 .مساءً  1:00، الوقت 54/55/1052

 .،غزة11/55/1053، جلسة 30/1053قرارها في الطلب رقم 2
 (.4)نصت في المادة رقم  1005لسنة ( 1)قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  3
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 الثاني لمطلبا

 ميعاد رفع دعوى اإللغاء

أوجب المشرع الفلسطيني لقبول دعوى االلغاء أن يتم رفعها إلى محكمة العدل العليا خالل    
ستين يومًا من تاريخ نشر القرار اإلداري المطعون فيه أو تبليغه إلى صاحب الشأن وفي حالة 

ديم أي قرار يبدأ الميعاد من تاريخ انقضاء ثالثين يومًا على تق تخاذإرفض اإلدارة أو امتناعها عن 
الطلب إليها، أما فيما يتعلق بالطلبات المتعلقة بأوامر اإلفراج عن األشخاص الموقوفين بوجه غير 

 .1مشروع فتتقدم طيلة مدة إيقافهم دون التقيد بميعاد

م وتعديالته على 5221لسنة ( 3)من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم ( 501)ونصت المادة 
لرئيس الدائرة الحكومية من أي قرار إداري وذلك خالل عشرين يومًا للموظف أن يتظلم  -5:" أنه 

 .من تاريخ علمه به

ويتم البث في التظلم خالل ستين يومًا من تاريخ تقديمه، فإذا انقضت هذه المدة دون الرد  -1
 .خطيًا على المتظلم اعتبر تظلمه مرفوضاً 

إبالغه رفض تظلمه أو انقضاء المدة  للموظف اللجوء إلى القضاء خالل ستين يومًا من تاريخ-4
 .2المنصوص عليها في الفقرة الثانية

 :قطع ميعاد دعوى اإللغاء

بعد وقوع أمر معين أو واقعة معينة تؤدي إلى إسقاط المدة التي مضت على حساب الميعاد، أو  
أن يبدأ الميعاد كاماًل في السريان بعد انقضاء هذا األمر أو الواقعة، وينقطع ميعاد الطعن باإللغاء 

رسوم القضائية، في القرار اإلداري بقيام إجراء من ثالثة هي التظلم اإلداري، وطلب اإلعفاء من ال
 .ورفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة

وهو لجوء صاحب الشأن إلى اإلدارة شاكيًا قرار إداري يعتقد أنه معيب،  :التظلم اإلداري : أولا 
 .1ويطلب إلغاؤه جزئيًا أو كلياً 

                                                           
 .م5221لسنة ( 1)من قانون أصول المحاكمات  المدنية والتجارية رقم ( 51)المادة  1
 .م وتعديالته5221لسنة ( 3)الفلسطيني رقم من قانون الخدمة المدنية ( 501)المادة  2



 

17 
 

بشأن تقديم االستدعاء والمواعيد الخاصة بدعوى ( 1)ولقد أكد المشرع الفلسطيني في المادة 
بشأن الفصل في المنازعات اإلدارية، ينقطع سريان ( م1052)لسنة ( 4)لغاء في قانون رقم اإل

 :من هذه المادة في أي من الحاالت التالية( 5)الميعاد المذكور في الفقرة 

التظلم اإلداري للجهة المختصة خالل ميعاد الطعن باإللغاء، ويجب أن ُيبت في التظلم  .5
قديمه، ويعتبر فوات ستين يومًا على تقديم التظلم دون أن خالل ستين يومًا من تاريخ ت

تجيب عنه السلطات المختصة، بمثابة رفضه، ويحسب ميعاد تقديم االستدعاء من تاريخ 
 .الرفض الصريح أو الضمني بحسب األحوال

 .2إلى محكمة غير مختصة شريطة أن يقدم خالل ميعاد الطعن باإللغاء االستدعاءتقديم  .1

من قانون الخدمة المدنية، فإن  501وفقًا للمادة " مة العدل العليا الفلسطينيةوفي حكم محك
للموظف التظلم من أي قرار إداري لرئيس الدائرة الحكومية، وذلك خالل عشرين يومًا من 
تاريخ العلم بالقرار، ويتم البت في تظلمه خالل ستين يومًا من تاريخ تقديمه، فإن انقضت هذه 

ًا وللموظف اللجوء إلى القضاء خالل ضخطيًا على المتظلم اعتبر التظلم مرفو المدة دون الرد 
 .3ستين يومًا من تاريخ انتهاء مدة الستين األولى أو من تاريخ تبلغه بقرار الرفض

حيث أنه في حال تقدم المتضرر من القرار اإلداري بطلب إلى محكمة العدل العليا قبل الرد 
خالل ثالثين يومًا يعتبر طلبه مرفوضًا ألنه تقدم قبل ميعاد التقديم الرد عليه من جهة اإلدارة 

لسنة  3من القانون رقم  46من المادة  2الفقرة  "وهذا ما أكدت عليه محكمة العدل العليا 
إذا لم يصدر قرار من المجلس بشأن )) بشأن تنظيم مهنة المحاماة التي نصت على  1111

، ((ومًا من تاريخ تقديمه يعتبر الطلب موافقًا عليه ضمنيًا أي طلب يقدم إليه خالل ثالثين ي
وهذا يفرض ويوجب على المتضرر من القرار اإلداري الصادر عن المستدعى ضده الراغب 
في التظلم من ذلك القرار أن يتقدم بطلبه على أن ينتظر على المستدعى ضده انتهاء مدة 

                                                                                                                                                                        
 .552، ص1055عمار بوضياف، الوسيط في قضاء اإللغاء، دار الثقافة الطبعة األولى،  1
 .بشأن الفصل في المنازعات اإلدارية( م1052)لسنة ( 4)قانون رقم أنظر  2
 1، الوقت 54/55/1052م، المقتفي، موقع الكتروني جامعة بيرزيت، تاريخ الزيارة 1002لسنة  52قرارها في الدعوى االدارية رقم  3

 .مساءً 
  من قانون أصول المحاكمات  113/5ال يشترط إليداع طلب التظلم من قرار إداري صدور مثل هذا القرار، إذ وفقًا لنص المادة

 .كفي أن ترفض اإلدارة أو تمتنع عن اتخاذ أي قراري( الباب الرابع عشر)
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العدل العليا خالل مدة الستين يومًا التالية لمدة  الثالثين يومًا ليكون من حقه االلتجاء لمحكمة
الثالثين يومًا، وبالرجوع لوقائع الطلب الراهن ولمرافعة المستدعين نلحظ بأن كتابهم قد ُسِلَم 

وبالتالي وجوبًا عليهم االنتظار النتهاء مدة الثالثين  15/1/2015للمستدعى ضده بتاريخ 
، أما وقد تقدم (ما لم يتبلغوا بالرد قبل انتهاء الثالثين يوماً طال) يومًا بدءًا من التاريخ المذكور

المستدعين بطعنهم الراهن أمام هذه المحكمة بعد أسبوع فقط فيكونوا قد وقعوا في مخالفة 
المشار إليها أعاله، األمر الذي يجعل من طلبهم غير قائم على  46قانونية لنص المادة 

 1"الشيء قبل أوانه فال بد وأن يعاقبوا بحرمانه أساس من القانون كونهم قد استعجلوا

دارة قد تقتنع بوجهة نظر مقدم التظلم، وتعترف بعدم داري بأن اإلن التظلم اإلإونظراا لما تقدم 
مشروعية قرارها فتقوم بسحبه أو تعديله فيمكن بذلك حل كثير من المنازعات بطريقة ودية 

 .2دون تدخل القضاء

بالتظلم الوجوبي في جميع القرارات اإلدارية سواء القرار نوصي بأن تأخذ اإلدارة كما و 
خفف عن كاهل القضاء، ويعود الحق للمتظلم بأفضل الطرق وفي ذلك ت، اإليجابي أم السلبي

 .وأيسرها

األصول الخاصة لم ينص المشرع الفلسطيني في : طلب المساعدة القضائية : ثانياا 
أمام محكمة العدل العليا على تقديم طلب االعفاء من الرسوم القضائية  بالمحاكمات المتبعة

وآثرها على ميعاد رفع دعوى اإللغاء، بينما تضمن قانون رسوم المحاكم النظامية الفلسطيني 
م، نصًا يجيز للشخص غير المقتدر على دفع الرسوم القضائية تقديم 1004لسنة ( 5)رقم 

ذا اقتنعت بصحة هذه اإلدعاء قررت قبول الدعوى برسم طلب للمحكمة المختصة بذلك، فإ
 .3مؤجل

م 1052لسنة ( 4)تقديم طلب تأجيلها خالل ميعاد الطعن حيث نص قانون رقم حيث نظم 
ينقطع سريان الميعاد المذكور / ج( 3)فقرة ( 1)بشأن الفصل في المنازعات اإلدارية المادة 

 :الت التاليةمن هذه المادة في أي من الحا( 5)في الفقرة 

                                                           
1
 .غزة، غير منشور، 22/1/2015بتاريخ  7/2015رقم قرارها في الطلب  

 .415ص مرجع سابق، ماجد الحلو، القضاء اإلداري، 2
3
 .11مرجع سابق ،صم ، مشار إليه عند شريف بعلوشة، 2003لسنة ( 1)من قانون رسوم المحاكم الفلسطيني رقم ( 14/1)المادة  
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 1"تقديم طلب تأجيل الرسوم شريطة أن يقدم هذا الطلب خالل ميعاد الطعن باإللغاء" -ج

لسنة ( 5)من رسوم المحاكم النظامية الفلسطيني رقم ( 53)ونصت الفقرة األولى من المادة 
 :م على مايلي1004

قوم المحكمة إذا ادعى شخص بعدم اقتداره على دفع الرسوم في أية دعوى حقوقية ت -5"
. بالتحقق من حالة عدم اقتداره فإذا اقتنعت بصحة االدعاء تقرر قبول الدعوى برسم مؤجل

إذا ثبت للمحكمة أن الشخص الذي قبلت دعواه برسم مؤجل قد أصبح قادرًا على تأدية  -1
الرسوم في أي دور من أدوار المحاكمة تأمر المحكمة بوقف اإلجراءات ريثما تدفع كافة 

إذا صدر حكم قطعي في الدعوى لصالح الشخص الذي  -4. م المستحقة على الدعوى الرسو 
قبلت دعواه برسم مؤجل على الوجه المذكور في هذا القانون يأمر رئيس المحكمة بإعداد 
كشف بجميع الرسوم المستحقة على جميع االجراءات المتخذة في الدعوى إلضافة تلك الرسوم 

وفي من متحصالت التنفيذ باعتباره دينًا ممتازًا على تلك على المبلغ المحكوم به وتست
إذا ردت أو شطبت دعوى الفريق الذي قبلت دعواه برسم مؤجل أو لم  -3. المتحصالت

يتمكن مأمور التنفيذ من تحصيل الرسوم بسبب فقر المحكوم عليه أو ألي سبب يجوز لرئيس 
عضها أو أن يصدر القرارات التي التنفيذ أن يأمر بدفع الرسوم المستحقة جميعها أو ب

تعفي الحكومة أو أي شخص مفوض بتمثيلها من تأدية الرسوم -1. يستصوبها في هذا الشأن
بموجب هذا القانون على أنه إذا قضى أي حكم أو قرار بتأدية رسوم المحكمة من قبل الفريق 

م به وتذكر في إعالم اآلخر فإن الرسوم التي تدفع عادًة في الدعوى تضاف إلى المبلغ المحكو 
تعفي لوائح  -2. الحكم وتدفع بعد تحصيلها إلى صندوق المحكمة التي أصدرت الحكم

المرافعة الختامية أو المذكرات الخطية التي تقدم بناًء على أمر المحكمة أو بإذنها من دفع 
م الفصل تعفى من دفع الرسوم المستندات المبرزة في القضايا أو الطلبات التي ت -2. الرسوم

فيها نهائيًا والتي يطالب أصحابها باستردادها شريطة إيداع صور عنها ويصدق عليها رئيس 
 .2"القلم مجانًا بما يفيد أنها صورة طبق األصل عن المستند الذي تسلمه صاحبه

                                                           
1
 .(3)فقرة ( 1)م بشأن الفصل في المنازعات اإلدارية المادة 1052لسنة ( 4)قانون رقم  
 م1004لسنة ( 5)من رسوم المحاكم النظامية الفلسطيني رقم ( 53)المادة  2
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نوصي بأن تكون دعوى اإللغاء بدون رسوم قضائية وبدون تطلب توكيل محاٍم، ذلك ألن مبدأ 
 .أسمى من القدرة على دفع التكاليف المالية للتقاضيالمشروعية 

 : رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة: ثالثاا 

لسنة ( 4)من قانون رقم ( ب)الفقرة الرابعة ( 1)لقد نص المشرع الفلسطيني في المادة 
( 5)بشأن الفصل في المنازعات اإلدارية ينقطع سريان الميعاد المذكور في الفقرة ( م1052)

 :ذه المادة في أي من الحاالت التاليةمن ه

 ".تقديم االستدعاء إلى محكمة غير مختصة شريطة أن يقدم خالل ميعاد الطعن باإللغاء" 

حيث يؤدي رفع دعوى اإللغاء إلى محكمة غير مختصة إلى قطع سريان ميعاد رفع دعوى 
، وذلك لما 1صاصاإللغاء وتبدأ مدة ستين يومًا جديدة من تاريخ صدور الحكم بعدم االخت

ينطوي عليه رفع الدعوى ولو أمام محكمة غير مختصة من داللة تؤكد عدم قبول صاحب 
الشأن للقرار اإلداري المطعون فيه، األمر الذي يترتب عليه قطع سريان ميعاد الطعن 

 .2باإللغاء

م فرفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة يدل على االستمساك بالحق، وعدم التباطؤ في تقدي
طلب االلغاء، األمر الذي يبرر األخذ بمبدأ قطع الميعاد نظرًا لرغبة صاحب الشأن الواضحة 

 .3في اقتضاء حقه

نوصي بأن يسمح بالطعن باإللغاء في اللوائح غير المشروعة دون التقيد بشرط وختامًا 
 .الميعاد

 

 

 

                                                           
 .122حسين عثمان، مرجع سابق،ص 1
 .221عبد العزيز خليفة، دعوى إلغاء القرار االداري في قضاء مجلس الدولة، ص 2
 .131عمر الشوبكي، القضاء االداري، ص 3
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 المطلب الثالث

 شروط تتعلق بانعدام الطعن الموازي 

 الفرع األول

 دعوى الموازيةلنظرية ا مفهوم

شروط المصلحة لقبول دعوى اإللغاء بجواز يعتبر طريق الطعن الموازي الشرط الرابع واألخير 
والمدة وطبيعة القرار ويقصد به عدم وجود طريق قضائي آخر أمام المدعي إلقامة دعوى في 
الغاء قرار إداري معيب يحقق له النتائج العملية التي يريد الوصول إليها فيما لو لجأ إلى 

اعتبار  طريق دعوى اإللغاء أمام المحاكم اإلدارية، وقد عمل مجلس الدولة الفرنسي آنذاك في
طريق دعوى االلغاء كدعوى قضائية احتياطية إلى جانب الدعوى الموازية ال يلجأ إليها الفرد 
طالما نظم القانون صاحب العالقة مراعاة ذلك، وعدم اللجوء إلى دعوى اإللغاء أمام القضاء 

ثار واآلاإلداري ما دام باستطاعته قانونًا مراجعة القضاء اآلخر للحصول على ذات النتائج 
 .1العملية

أنه يجب لقبول دعوى اإللغاء، أال يكون المشرع قد :" ويقصد بشرط نظرية الدعوى الموازية 
نظم لصاحب الشأن طريقًا قضائيًا آخر للطعن بإلغاء القرار اإلداري، يستطيع بمقتضاه أن 

 .2يحقق ذات النتائج التي تحققها له دعوى اإللغاء

قانوني في فرنسا بل هو من تقرير االجتهاد القضائي لمجلس وهذا الشرط ال يستند إلى نص 
الدولة الفرنسي، بهدف وضع حد لتدفق الدعاوي المرفوعة أمامه على سبيل اإللغاء، والتي 

إجراءاتها وقلة نفقاتها، وحتى ال تصبح دعوى اإللغاء دعوى  يفضلها األفراد نظرًا لسهولة
 .3شاملة الختصاصات المحاكم األخرى 

  

                                                           
 .522القيسي، مرجع سابق، ص أعاد1
 .423دمحم أنس قاسم جعفر، وسيط في القانون العام، القضاء االداري، مرجع سابق، ص 2
 .21مرجع سابق، ص عدنان عمرو، إبطال القرارات اإلدارية، 3
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 رع الثانيالف

 شروط انطباق نظرية الدعوى الموازية

حدد مجلس الدولة الفرنسي شروط معينة ال بد من توافرها في الدعوى الموازية حتى تعتبر 
دعوى اإللغاء، فال بد أن يكون طريق الطعن الموازي دعوى، وأن تكون سببًا لعدم قبول 

 .1ى اإللغاءقضائية، وأن تحقق لصاحبها ذات النتائج التي تحققها دعو 

 :يجب أن تكون الدعوى الموازية دعوى قضائية: أولا 

حتى يمكن إعمال الطعن الموازي ومن ثم يرفض قاضي اإللغاء النظر في الدعوى المرفوعة 
مكانية لرفع دعوى قضائية حقيقية أمام جهة قضائية إأمامه البد وأن يكون أمام المدعي 

داري طعنًا موازيًا يكفي لرفض قبول دعوى اإللغاء، اإل أخرى، وبناًء على ذلك ال يعتبر التظلم
ألن التظلم اإلداري ال يوازي الطعن القضائي في الضمانات والحقوق التي تكفلها له المحاكم، 

 .2كما ال يعتبر التحكيم طعنًا موازياً 

 :أن يؤدي الطعن الموازي إلى النتيجة نفسها التي تؤدي إليها دعوى اإللغاء: ثانياا 

إبطال القرار وإلغاء أثاره أو شلها على األقل، وال يستثنى من ذلك األثر المتعلق بحجية  أي
 .3الحكم باإللغاء، والذي قد ال يتحقق من خالل الطعن الموازي 

إنه وإن كانت محكمة العدل العليا ال تملك صالحية "كما قضت بذلك محكمة العدل العليا 
اإللغاء إذا كان هناك طريق طعن مواٍز يمكن اللجوء إليه، إال أنه يشترط النظر في طلبات 

في الدعوى القضائية الموازية أن تحقق كل ما تحققه دعوى اإللغاء من الناحية القانونية، وأن 
يكون للحكم فيها أثر قبل الكافة، فإذا كان الدعوى أمام المحاكم المدنية ال تحقق هذه المزية 

م الذي يصدر فيها نسبيًا مقصورًا على الخصوم في الدعوى وال يسري على وكان أثر الحك

                                                           
 .22بعلوشة، دعوى إلغاء القرار االداري، رسالة ماجستير، مرجع سابق، ص شريف1
 .431، ص5ط(م1052)لسنة ( 4)غانم، القضاء اإلداري في ضوء قانون الفصل المنازعات االدارية الفلسطيني الجديد رقم هاني  2
 .22عدنان عمرو، إبطال القرارات اإلدارية، مرجع سابق، ص 3
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الكافة، مما يضطر األفراد المعنين إلى أن يرفعوا دعاوى متعددة بشأن القرار الواحد كلما 
 .1طبقته اإلدارة عليهم، فإن الدفع بوجود طريق مواٍز يكون غير وارد

 :عيأل يكون الطعن القضائي مجرد دفع فر : ثالثاا 

يثيره صاحب الشأن بمناسبة نزاع معين، وإنما يجب أن يكون من قبيل الدعاوي األصلية 
المباشرة، فالدفع بعدم مشروعية الالئحة الذي يمكن أن يلجأ إليه الفرد ال يحول دون حقه في و 

 .طلب إلغائها

ير سلطة والحكمة من ذلك أن الدفع الفرعي يثير مشكلة جانبية وبالتالي ال يخول للقاضي غ
 .2محددة ال تصل في الغالب إلى حد ترتيب كل النتائج التي ترتبط عادًة بدعوى اإللغاء

ومثااًل على ذلك لو أن الئحة من لوائح الضبط اإلداري صدرت مخالفة للقانون كأن تصادر 
 لتوقي أثرها، األولى مفادها أنحقوقًا من حقوق المتهم التي نص عليها القانون فتوجد وسيلتين 

يتريث الفرد حتى يباشر القاضي الجنائي تطبيقها عليه فهنا يستطيع أن يدفع بعدم مشروعيتها 
أمامه، أما الوسيلة الثانية فهي تتمثل في أن يبادر صاحب المصلحة قبل أن تنطبق عليه 

 .3فيطعن بعدم مشروعيتها أمام قاضي اإللغاء

في فلسطين ال تختلف عنها في فرنسا، فهي ال تعدو ( الموازي )حيث إن فكرة الطعن المقابل 
أن تكون مجرد ترديد لمجمل األفكار الفرنسية وما لحقها من تطورات بهذا الخصوص، ومفاد 

يجب أال هذه الفكرة، أنه من أجل أن تكون دعوى اإللغاء مقبولة أمام محكمة العدل العليا، 
نون نظم طريقًا قضائيًا آخر للطعن في القرار اإلداري غير طريق الطعن باإللغاء يكون القا

أمام هذه المحكمة، وبشرط أن يحقق لصاحب الشأن جميع المزايا التي يسعى لتحقيقها من 
، وعلى ذلك، إذا نظم المشرع الفلسطيني طريقًا قضائيًا آخر للطعن في القرار دعوى اإللغاء

                                                           
 .22، مشار له عند الدكتور عدنان عمرو، مرجع سابق، ص123، ص52م، مجلة نقابة المحامين السنة 5222لعام  1قرارها رقم  1
 .430أبوسمهدانة، القضاء االداري في فلسطين، الكتاب األول، مرجع سابق، ص عبد الناصر2
 .434، ص5ط(م1052)لسنة ( 4)ية الفلسطيني الجديد رقم غانم، القضاء اإلداري في ضوء قانون الفصل المنازعات االدار هاني  3
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ع على صاحب الشأن الطعن في ذلك القرار باإللغاء أمام محكمة العدل اإلداري، فإنه يمتن
 .1العليا، وإنما يجب عليه اللجوء للطريق اآلخر، الطعن الموازي أو المقابل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .111صادق، دعوى اإللغاء في القانون الفلسطيني، رسالة ماجستير، مرجع سابق، ص 1

  بهذا الخصوص1/1055راجع قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ،. 
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 النتائج والتوصيات

 نتائج الدراسة: أولا 

ال بد من توافر خمسة أركان حتى يتحقق للقرار اإلداري وجوده القانوني وهي أن يكون  .5
نهائي ، وصادر باإلرادة المنفردة لإلدارة، وأن يصدر عن سلطة  وأن يكون  قانونيعمل 

 .إدارية وطنية، أن يحدث بذاته آثار قانونية معينة
ال تعتبر من قبيل القرارات م ومن ثن األعمال المادية ال تحدث آثار قانونية بذاتها إ .1

 .اإلدارية ومن ثم ال يجوز الطعن فيها باإللغاء
األصل أن تتمتع القرارات اإلدارية بقرينة الصحة والمشروعية، ولكن هذه القرينة تقبل  .4

 .إثبات العكس من قبل المستدعي
، الشكل واالجراءات، المحل ، السبب، االختصاصعناصر صحة القرار اإلداري هي  .3

 .الغاية
، والشكل واالجراءات، االختصاصأسباب إلغاء القرار اإلداري قاصرة على عيب  .1

 االنحرافوالسبب، ومخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تفسيرها، باإلضافة إلى عيب 
 .وإساءة استعمال السلطة

 .االختصاصالعيب الوحيد من عيوب المشروعية المتعلق بالنظام العام هو عيب عدم  .2
األصل العام أنه ال يشترط إلصدار القرارات اإلدارية شكل معين أو اتباع إجراءات  .2

 .خاصة إلصداره، مالم ينص القانون على خالف ذلك 
 ا، أمللقرار اإلداري  شكل القرار االداري هو المظهر الخارجي أو القالب الخارجي .1

عند اصدارها للقرار  التي يجب على اإلدارة اتباعها اإلجراءات فهي الخطوات والمراحل
 .االداري 

، احترامهان ضمانات التأديب اإلجرائية من أهم اإلجراءات التي يتعين على اإلدارة إ .2
، وتخلفها يصبح القرار ولتحقيق الضمانات التي قررها القانون في مجال الوظيفة العامة

 .معيب بعيب الشكل واالجراءات وحري باإللغاء
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في حال  وتسبيب القرار وكذلك االستشارة السابقةيعتبر كل من كتابة القرار  .50
من قبيل العيوب الشكلية التي يترتب على تخلفها الحق في رفع  تتطلب القانون ذلك

 .ويترتب على تخلفها عدم مشروعية القرار االداري  دعوى اإللغاء
 باإللغاءومن ثم ال يقبل الطعن القانوني  لقرار االداري االستقرارليجب أن يكفل  .55

للعلم  لتالييوم من اليوم ا 20سبب عيب شكلي إال من خالل مدة قصيرة نسبيًا هي ب
أو من القرارات المستمرة أو  االنقطاع وأما لم يكن ضمن حاالت الوقف  بالقرار،

 .المنعدمة 
تنطوي قواعد الشكل واالجراءات على أهمية كبيرة إذ أنها تهدف لتحقيق المصلحة  .51

بإتباع االجراءات التي نص عليها القانون وذلك لحثها على العامة في الزام اإلدارة 
 .التروي والتأني قبل إصدار القرار اإلداري كما أنها ضمانة لألفراد المخاطبين بالقرار

إن األشكال واالجراءات التي يترتب على مخالفتها بطالن القرار غير واردة على  .54
عد من قبيل األشكال الجوهرية التي سبيل الحصر، ولم يضع القضاء معيارًا حاسمًا لما ي

 .يترتب على مخالفتها بطالن القرار
 .األشكال الثانوية أي غير الجوهرية ال يترتب على تخلفها بطالن القرار .53
تسبيب القرار االداري يعني بان تفصح االدارة العامة عن العناصر القانونية التي  .51

 .اراستند إليها القرار االداري وذلك داخل منطوق القر 
أنه إذا كانت الشكليات مقررة لمصلحة اإلدارة، فال يبطل القرار االداري الصادر  .52

وهذا بخالف تلك التي تكون مقررة لمصلحة األفراد، حيث يترتب البطالن  دون مراعاتها
 .في حال عدم إتباعها

جواز تصحيح عيب الشكل واإلجراء الجوهري عن  أختلف الفقه والقضاء حول .52
 .طريق استيفاء اإلجراءات الجوهرية بعد إصدار القرار

وتوصف بأنها ، الرقابة القضائية هي أهم صور الرقابة على أعمال اإلدارة العامة .51
أكثر أنواع الرقابة ضمانًا لحقوق وحريات األفراد لما يفترض في القضاء من حيدة ونزاهة 

ل عن أطراف النزاع، ودراية بالشئون القانونية ومسائل المنازعات، وإن كانت ، واستقال
 .هذه الرقابة مكلفة وليست سهلة اإلجراءات
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جوازي، إال أن المشرع  القرار الغيجابي هوالتظلم اإلداري في فلسطين من  .52
 .الفلسطيني اشترط التظلم الوجوبي من القرارات السلبية

حًا رغم تخلف الشكل الجوهري وذلك في حالة استحالة يعتبر القرار اإلداري صحي .10
اتمام الشكل واالجراءات وفي حاالت الظروف االستثنائية، وكذلك تحقق الغرض من 

 .أو اإلجراء التي أغفلته اإلدارة الشكل
المحكمة المختصة بنظر عدم مشروعية القرارات اإلدارية في المحافظات الشمالية  .15

العدل العليا وهي على درجة واحدة، أما في المحافظات  هي محكمة( الضفة الغربية)
ي المحكمة اإلدارية والتي يطعن في أحكامها أمام محكمة العدل هف( قطاع غزة)الجنوبية 

 4العليا أي أنها على درجتين وذلك بعد اقرار قانون الفصل في المنازعات اإلدارية رقم 
 .فقط( قطاع غزة)وبية م، والذي ساري فقط في المحافظات الجن1052لسنة 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

108 
 

 توصيات الدراسة

( م1052)لسنة ( 4)نوصي بأن يتم تطبيق قانون الفصل في المنازعات اإلدارية رقم  .5
  .على المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية

القانونية ءات ضرورة تفعيل الدوائر القانونية بكافة الهيئات اإلدارية للدولة، وتزويدها بالكفا .1
، اعتمادهاراجعة القرارات اإلدارية التي تصدرها تلك الهيئات قبل المتخصصة، وذلك لم

للتأكد من مدى مطابقة هذه القرارات لمبدأ المشروعية، وخلوها من مخالفة الشكل 
 .واالجراءات

نوصي ببسط رقابة القضاء اإلداري على الشكليات، وإن كانت مقررة لمصلحة اإلدارة،  .4
ولكنها في ذات الوقت مقررة للصالح العام ألن الصالح العام أهم من مصلحة اإلدارة 

 .واألفراد
نوصي بأن تنص التشريعات الفلسطينية على إلزام اإلدارة بتسبيب كافة قراراتها، ألنه  .3

تعتبر من أنجع الضمانات المقررة لألفراد ألنه يسمح لهم وللقضاء على السواء بمراقبة 
 .باب القرار اإلداري مشروعية أس

ومن جانبنا ننتقد إلى ما ذهب قضاء محكمة العدل العليا بأن زيادة عدد أعضاء اللجان  .1
الخاصة بالتحقيق مع الموظف ال يشكل مخالفة تستوجب البطالن ، ونحن نوصي 
القضاء الفلسطيني بالعدول عن مسلكه وأن يعتبر أي تشكيل مخالف الزمه المشرع، غير 

 .اإللغاءمشروع وحري ب
نوصي قضاة المحكمة اإلدارية العدول عن ما عليه من إلزامية توافر شرط المصلحة عند  .2

رفع الدعوى واالستمرار بها لحين الفصل في الدعوى وصدور الحكم، بل تكتفي بضرورة 
 بمبدأتوافر المصلحة عند رفع الدعوى فقط، ذلك نظرًا لطبيعة الدعوى وتعلقها 

 .كان طلب اإللغاء مقترن بالتعويض، وسيما إذا المشروعية
نوصي بأن تأخذ اإلدارة بالتظلم الوجوبي في جميع القرارات اإلدارية سواء القرار اإليجابي  .2

أم السلبي، وفي ذلك تخفف عن كاهل القضاء، ويعود الحق للمتظلم بأفضل الطرق 
 .وأيسرها
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سواء في  ل محامٍ نوصي بأن تكون دعوى اإللغاء بدون رسوم قضائية وبدون تطلب توكي .1
، ذلك ألن مبدأ المشروعية أسمى من القدرة على دفع التكاليف المالية غزة أم في الضفة 

 .، وعلى األقل القضاي المتعلقة بالحقوق والحرياتللتقاضي
الذي يرفض  رجل االدارةنوصى المشرع الفلسطيني بتبني فرض الغرامة التهديدية على  .2

 .تنفيذ قرارات المحكمة الخاصة بإلغاء القرار اإلداري 
 .نوصي بأن يسمح بالطعن باإللغاء في اللوائح غير المشروعة دون التقيد بشرط الميعاد .50
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الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، فإنني ال أّدعي الكمال، فالكمال هلل وحده   : اماا أقولتوخ
ولكتابه، ولكني قد بذلت كل ما في وسعي إلخراج هذا البحث في صورته الماثلة، فإن كنت قد 
أحسنت فيما جمعت، وأصبت في الذي صنعت، فذلك من عظيم منن هللا تعالى وجزيل فضله، 

ت، وأخطأت فيما وضعت، فما أجدر اإلنسان باإلساءة والعيوب إذا لم وإن أساءت فيما فعل
يعصمه عاّلم الغيوب، فأرجو من هللا سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في هذه الرسالة، وإن 

 .قصرت فحسبي أنني بذلت غاية جهدي وطاقتي
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 لمراجع والمصادرا

 القرآن الكريم: أولا 

 الكتب: ثانياا 

 االلغاء دعوى  االداري  القضاء والية االداري، القضاء ،إبراهيم عبد العزيز شيحا،  .5

 (1001.) 

رقابة القضاء على أعمال اإلدارة دراسة ألنظمة كل من أمريكا وفرنسا )السيد خليل هيكل،  .1
 .دار النهضة العربية( ومصر

دراسة " رار االداري أحمد مصطفى الديداموني، االجراءات واالشكال في الق .4
 (.م5221)"مقارنة

دراسة مقارنة، دار ( حدود سلطات القضاء اإلداري في دعوى اإللغاء) النعيمي  أبوبكر .3
 (م1054) ، .الجامعة الجديدة

 (5221)الطبعة االولى ، عمان ، دار وائل للنشر( القضاء االداري )إعاد القيسي،  .1

 .(1055)دار الثقافة ،الوسيط في قضاء اإللغاء، الطبعة األولى ،بوضياف عمار .2

الجزء الثاني، دار أبو المجد ، (القرار اإلداري في قضاء مجلس الدولة) ،عكاشة حمدي .2
 .م1005للطباعة، القاهرة، 

 ( .م5212)حسين عثمان، دروس في قانون القضاء اإلداري، الدار الجامعية .1

-لبنان-مصر-فرنساالقرار اإلداري بين النظرية والتطبيق دراسة مقارنة )خالد الزعبي،  .2
 (.م5222)، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع(األردن

 (.م5225)، دار الفكر العربي2، طالنظرية العامة للقرارات ،سليمان الطماوي  .50
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، الكتاب األول، الطبعة ألولى، مركز (القضاء اإلداري السعودي)بعلوشة شريف،  .55
 .(م1052)الدراسات العربية للنشر والتوزيع

، الكتاب (إجراءات التقاضي أمام القضاء اإلداري، دراسة تحليلية مقارنة)وشة، بعلشريف  .51
 .(م1052)األول، الطبعة ألولى، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع

 (.م5222)شفيق ساري جورجي ، المبادئ العامة للقانون اإلداري، دار أم االقري  .54

دار النهضة ( العامة قضاء اإللغاءرقابة القضاء ألعمال اإلدارة )طعيمة الجرف،   .53
 (.م5213)العربية

عبدالكريم بودريوه ، آجال رفع دعوى االلغاء، المجلة االكاديمية للبحث القانوني،  .51
 .5(1050)عدد

 (.م5221)، دار النهضة العربية"دراسة مقارنة"عبد الفتاح أبو الليل، ، قضاء المشروعية  .52

 دراسة اإللغاء دعوى  -المشروعية مبدأ اإلداري  اءالقض في الوجيز ، ،دمحم علي الفتاح عبد .52
 .مقارنة

، الكتاب الثاني، مكتبة (موسوعة القضاء الداري في فلسطين)،سمهدانةو أبعبد الناصر  .51
 أبو ديس -دار الفكر القدس

 .(1052)،األول، الكتاب (القضاء الداري في فلسطين)عبد الناصر أبو سمهدانة،   .52

، الجزء األول، (التقاضي أمام محكمة العدل العليا إجراءات)عبد الناصر أبو سمهدانة،  .10
 . (1054  )س أبو دي-الكتاب الثاني، الطبعة االولي، مكتبة دار الفكر القدس

 (.1055)والنشر الثقافة دار االول، الجزء االداري، القضاء موسوعة، شطناوي  علي  .15

النظام القضائي الجزائري، الجزء عمار عوبادي، النظرية العامة للمنازعات االدارية في  .11

 .(م5221)الثاني، نظرية الدعوى االدارية
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 .، منشأة المعارف باإلسكندرية(القضاء اإلداري، مبدأ المشروعية)عمرو، عدنان  .14

، الهيئة الفلسطينية المستقلة (إبطال القرارات اإلدارية الضارة بالموظفين)عدنان عمرو،  .13
 (.م1005)هللا،لحقوق المواطن، رام 

، (أوجه الطعن بإلغاء القرار اإلداري في فقه وقضاء مجلس الدولة) خليفة، عبدالعزيز  .11
 .(م1001)الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي

 (.5222)، منشأة المعارف للنشر، "(قضاء اإللغاء"القضاء اإلداري )عبد الغني بسيوني،  .12

 (.م5221)الدار الجامعية،( اإلداري القانون ) عبدالغني بسيوني عبد هللا،   .12

، 5، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، طالقضاء اإلداري دراسة مقارنة، الشوبكي عمر .11
 (.1002) االصدار الثالث،

 (.م1055)مازن نورالدين، الوجيز في القانون االداري، جامعة األمة للتعليم المفتوح .12

 (.م1055)االمة للتعليم المفتوحمازن نور الدين، القضاء اإلداري، جامعة  .40

، منشورات االكاديمية العربية في الوجيز في القانون االداري  ،راضي ليلو مازن  .45
 (.م1001)،الدنمارك

، دار النهضة "قضاء اإللغاء" ،(األصول العامة للقضاء اإلداري ) ماهر جبر نضر، .41
 (.5222)العربية

 .(م5221)اإلسكندرية، دار المطبوعات الجديدة، (اإلداري القضاء )ماجد راغب الحلو، .44

، مكتبة دار الثقافة للنشر (القضاء اإلداري دراسة مقارنة)الجبوري،محمود  .43
 (.م5221)والتوزيع،

 .(م1054)الطبعة األولى، دار وائل للنشر( القضاء اإلداري دراسة مقارنة)العتوم،منصور  .41

 .(م5221)دار النهضة العربية( القضاء اإلداري دراسة مقارنة)أبوزيد، دمحم  .42
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، الطبعة األولى، دار النهضة (القضاء اإلداري في فلسطين ) دمحم شبير،  .42
 (. م1052)العربية

 .(م5223) (القرارات اإلدارية في المملكة العربية السعودية)السناري، دمحم  .41

الكتاب الثاني، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر ( القانون اإلداري )  الخاليلة،دمحم  .42
 .(م1051)والتوزيع

دار النهضة ( القضاء اإلداري في القانون المصري المقارن ) حافظ، محمود  .30
 .(م5224)العربية

 .(5221)، الجزء الثالث(في فلسطين وقطاع غزة اإلداري القضاء ) ،عمارةابو  دمحم .35

 .(م5212)دار النهضة العربية( الوسيط في القانون العام القضاء اإلداري )جعفر،  دمحم  .31

مبادئ القانون اإلداري، دراسة في أسس التنظيم اإلداري وأساليب العمل  ،أمين دمحم سعيد .34
 .(م5222)،، دار الثقافة الجامعية للنشراالداري 

 .(م5213)الفكر العربي، دار 1حلمي، موجز مبادئ القانون االداري، القاهرة، طمحمود  .33

، دار افكر "دعوى اإللغاء ودعوى التعويض"  االداري  القضاء البنا،عاطف  محمود   .31
 .(م5221)العربي

 .دمحم الشافعي أبوراس، القضاء اإلداري، مكتبة النصر .32

 (.م5222)دار النهضة العربية( الدعاوي اإلدارية والدستورية)نبيلة كامل،  .32

 (.م1001)الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع( اإلداري القضاء )نواف كنعان،  .31

 

، غزة، مكتبة نيسان للطباعة في فلسطين اإلداري القضاء  أصولالوسيط في  ،هاني غانم .32
 (1052) .5والنشر، ط
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هاني غانم، الوسيط في مبادئ القانون اإلداري في ضوء إجتهاد محكمة العدل العليا في  .10
 (.م1052) .5نيسان للطباعة والنشر، طفلسطين، غزة، مكتبة 

 (م5212)القضاء اإلداري، دار النهضة العربية يحيى الجمل، .15

 الرسائل العلمية: ثالثاا 

، جامعة االزهر، "دراسة تحليلية مقارنة( "القرار اإلداري  إلغاءدعوى ): بعلوشة شريف .5
 ( .1050)فلسطين

دراسة تحليلية ( "التقاضي أمام القضاء اإلداري الفلسطيني إجراءات) ،بعلوشة شريف .1
 (1051) .، جامعة اإلسكندرية، مصر"مقارنة

، جامعة (الخصومة اإلدارية ومستقبل القضاء اإلداري في فلسطين)عبدالناصر أبو سمهدانة، .4
 (.1002)عين شمس، مصر

بخوث والدراسات ، معهد ال(دعوى اإللغاء في القضاء اإلداري الفلسطيني)علي صادق،  .3
 (.1053)العربية

 .(م1053)(اإلداري عيب الشكل واالجراءات في القرار )  ،دالل رزاق .1

 .(1054) (اإلداري في القرار  واإلجراءاتالشكل )   ،عقيلة بونة .2

 (.م1052) (سحب القرارات االدارية في التشريع الفلسطيني)، المزين  اياد .2

 (.م1052) (الميعاد في دعوى اإللغاء)احمد الشامي،  .1

مواعيد دعوى إلغاء القرار االداري في النظام السعودي دراسة )مشيب البقمي ،  .2

 .(م1053)،(تأصيلية مقارنة
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 األبحاث العلمية : رابعاا 

 . (1002) (عيب الشكل في قضاء محكمة العدل العليا األردنية) ، كشاكش كريم .5
  .(1052) (اإلداري عدم مشروعية الشكل واالجراءات والمحل في القرار )، التركماني عمر .7

 مجموعة األحكام القضائية: خامساا 

 .م1002مجموعة القرارات الكبرى في القضاء اإلداري الفرنسي،  .5

أشرف نصر هللا، نضال جرادة، العدل العليا في عشرين عام، المبادئ التي أرستها محكمة  .7
م، الضفة الغربية وقطاع 1051-5221الفلسطينية في الفترة من العدل العليا 

  (.م1052)غزة

 القوانين: سادساا 

 .، وتعديالته1004المعدل القانون االساسي الفلسطيني لسنة  .5

 .1005لسنة ( 1)قانو اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  .1

 .1005لسنة ( 1)قانون تشكيل المحاكم االدارية الفلسطيني رقم  .4

 .1001سنة  3رقم  والمعدل 5221لسنة ( 3)قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم  .3

 .1001لسنة( 1)قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم  .1

 .1005لسنة ( 1)قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم  .2

 .1005لسنة ( 4)قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  .2

 (.1052)لسنة ( 4)عات االدارية رقم قانون الفصل في المناز  .1

 المواقع اللكترونية: سابعاا 

 . اللكتروني الرابط على ,المقتفي موقع ,فلسطين في والتشريع القضاء منظومة .9

http://muqtafi.birzeit.edu 

http://muqtafi.birzeit.edu/
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 . على الرابط اللكتروني، ديوان الفتوى والتشريع الفلسطيني .7

.http://www.dft.gov.ps 

 

https://hrdiscussion.com/hr111894.html 
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