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  :الملخص 

لدراسة بعنوان القرار اإلداري ودعوى اإللغاء في النظام السعودي ب�ین النظری�ة           جاءت ا 
والتطبیق، ھدفت الدراسة الى ضرورة إیجاد معنى شامل للقرار اإلداري، وتحلیل اركانھ          
والوقوق على مفھوم واھ�داف وال�شروط ال�شكلیة والموض�وعیة للقب�ول دع�وى  اإللغ�اء ،          

ثار القانونیة المترتبة على القرارات اإلداریة ، تأتى أھمیة وأسباب قیام دعوى اإللغاء واأل
الدراسة م�ن ان  دع�وى اإللغ�اء تمث�ل ال�ضمان الحقیق�ي لتحقی�ق مب�دا س�یادة حك�م الق�انون                
والمشروعیة ، كما تتمثل مشكلة الدراسة في تعدد القرارات اإلداریة وتعدد أسباب إلغائھا         

لي لتحقی�ق اھ�داف البح�ث ، واش�تملت الدراس�ة            ، واتبعت الدراسة المنھج الوصف والتحلی     
على عدد من مبحثین ، حیث تناولت في المبحث األول مفھوم وخصائص وأنواع الق�رار               
اإلداري  واركان��ھ وتح��دثت ف��ي المبح��ث الث��اني ع��ن مفھ��وم واھ��داف وخ��صائص دع��وى  

القانونیة اإللغاء  وكذلك تناول المبحث شروط قبول دعوى اإللغاء وأسباب قیامھا واألثار 
المترتبة على الغاء القرار اإلداري، وتوصلت الدراسة الى عدد من النت�ائج اھمھ�ا مفھ�وم                
المصلحة في القضاء اإلداري أكثر محدودیة وضیق وبالتالي ال یحقق القدر المطلوب من    
مبدا المشروعیة وسیادة حكم القانون، وان النظام السعودي لم یضع تعریفا ش�امال للق�رار                

ي باس��تثناء بع��ض الن��صوص الت��ي وردت ف��ي نظ��ام دی��وان المظ��الم، ك��ذلك وص��ت  اإلدار
الدراس��ة بع��دد م��ن التوص��یات أھمھ��ا، یج��ب ال��نص عل��ى تعری��ف ش��امال مانع��ا للق��رار،        
وضرورة توضیح وتحلی�ل أرك�ان الق�رار اإلداري وأس�باب إلغائ�ھ الموض�وعیة وال�شكلیة                 

  .بیان وتوضیح شرط المصلح في دعوى اإللغاء

مفھ�وم واھ�داف    ،السلطة اإلداریة  ،   دعوى اإللغاء    ،القرار اإلداري   :   المفتاحیة الكلمات
 ممی�����زات ، أن�����واع وأرك�����ان الق�����رار اإلداري   ،الق�����رار اإلداري 

  .وخصائص القرار اإلداري
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abstract: 

The study came under the title of the administrative decision 
and the cancellation lawsuit in the Saudi system between 
theory and practice. The study aimed at the necessity of 
finding a comprehensive meaning for the administrative 
decision, analyzing its pillars and establishing the concept, 
objectives, formal and objective conditions for accepting the 
cancellation lawsuit, the reasons for the cancellation lawsuit 
and the legal implications of administrative decisions. The 
study is that the cancellation lawsuit represents the real 
guarantee for achieving the principle of the rule of law and 
legitimacy, and the problem of the study is the multiplicity of 
administrative decisions and the multiplicity of reasons for 
their cancellation, and the study followed the description and 
analytical approach to achieve the objectives of the research, 
and the study included a number of two studies. And the 
types of administrative decision and its pillars, and I spoke 
about in the second topic about The concept, objectives, and 
characteristics of the cancellation lawsuit, as well as the 
discussion of the conditions for accepting the cancellation 
lawsuit, the reasons for its establishment, and the legal 
implications of canceling the administrative decision. The 
study reached a number of results, the most important of 
which is the concept of interest in the administrative judiciary 
more limited and narrow and thus does not achieve the 
required level of the principle of legality and rule of law The 
Saudi system did not set a comprehensive definition for the 
administrative decision with the exception of some texts 
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mentioned in the system of the Board of Grievances. The 
study also recommended a number of recommendations, the 
most important of which must be stipulated for a 
comprehensive definition prohibiting the decision, and the 
need to clarify and analyze the pillars of the administrative 
decision and the reasons for its objective and formal 
cancellation. Cancellation. 

Keywords: the administrative decision , the cancellation case 
, the administrative authority , the concept and objectives of 
the administrative decision , the types and pillars of the 
administrative decision , the advantages and characteristics 
of the administrative decision. 
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 المقدمة

لقد استقر الفقھ المقارن والقانون اإلداري السعودي ان ھنالك أركان أساسیة یق�وم   
علیھا القرار اإلداري من حیث الوقائع القانونیة ، واألسباب التي ت�دعوا ال�سلطة اإلداری�ة                 
الى اتخاذه ویستوجب النظام القانوني السعودي  أحیانا شكلیات وإجراءات لصدور القرار  

 بح��سب أن��واع ، وغای��ة ومح��ل وم��ضمون الق��رارات اإلداری��ة ،وال��سلطة الت��ي       اإلداري 
تصدره ومن حیث خضوع الق�رارات اإلداری�ة لرقاب�ة  الق�ضائیة باس�تثناء اعم�ال ال�سیادة                   
وإلغاء، ویظل  االخت�صاص حاض�را ك�ركن م�ن ارك�ان الق�رار اإلداري ، كم�ا یظ�ل نف�اذ               

اذ جبری��ا او الحج��ز اإلداري ف��ي حال��ة   الق��رار اإلداري مرتبط��ا ب��سریانة  س��واء ك��ان نف��    
الضرورة ، وحتى نكون امام قرار ادارى صحیح البد م�ن ت�وافر ارك�ان الق�رار اإلداري                  
بحیث تكون خالیة من العیوب واال كان القرار ادارى معیبا سواء كان عیب في السبب او 

سلطة  ألن إي ج��اء مخالف��ا للق��انون او متج��اوزا ال��نظم والل��وائح او اس��اءة ف��ي اس��تعمال ال�� 
عیب یعوق سیر العمل اإلداري ویبطل القرار بدعوى اإللغ�اء  الت�ي یخ�تص بھ�ا الق�ضاء                    
اإلداري تحقیق لمبدا المشروعیة الذى بدوره یحقق حكم وسیادة القانون ،فالقانون اإلداري 
ال��سعودي ح��ري بالدراس��ة المستفی��ضة والبح��ث الم��ستمر خاص��ة ف��ي فیم��ا یتعل��ق بأرك��ان   

ري والعی��وب الموجب��ة إلغرائ��ھ بع��د أن أص��بح دی��وان المظ��الم ق��ضاء إداری��ا    الق��رار اإلدا
م��ستقال وی��ساھم ب��دور أساس��ي وفع��ال ف��ي تط��ویر قواع��د ھ��ذا الق��انون ، ونظ��رًا لكث��رة          
نصوص الق�ـانون اإلداري وقواع�ده وت�شعبھا المتعلق�ة بأرك�ان الق�رار اإلداري والم�شاكل                

 ارك�ان الق�رار اإلداري وإلغائ�ھ م�ن حی�ث           الناتجة عن إلغائھ  ألغراض ھ�ذا البح�ث نحل�ل          
النظریة والتطبیق تناول  في عجالة من امرنا التعریف بالقرار اإلداري وتوض�یح مفھ�وم               
وطبیع��ة دع��وى اإللغ��اء  واألث��ار المترتب��ة عل��ى  الق��رار اإلداري ف��ي الق��انون اإلداري         

  السعودي والقوانین المقارنة 

  :مشكلة البحث 

وضیح  وتحلیل أركان القرار واي عیب فی�ھ ی�ؤدى ال�ى           تمكن مشكلة البحث في ت    
 س�واء ك�ان عی�ب ف�ي ال�سبب  او ال�شكل او االخت�صاص او ج�اء مخالف�ا للق�انون او              إلغائھ

متجاوزا النظم واللوائح او اس�اءة ف�ي اس�تعمال ال�سلطة  ألن اي عی�ب یع�وق س�یر العم�ل                 
 اإلداري تحقیق��ا لمب��دا اإلداري ویبط��ل الق��رار ب��دعوى اإللغ��اء  الت��ي یخ��تص بھ��ا الق��ضاء 

 وھ�ى بمثاب�ة إع�دام الق�رار اإلداري ،      المشروعیة الذى بدوره یحقق حك�م وس�یادة الق�انون         
كما تكمن مشكلة اإللغاء في التبعات  واألثار القانونی�ة المترتب�ة عل�ى اإللغ�اء  س�واء ك�ان              

ر  أو عل�ى أس�اس المخ�اطر ھ�و جب�     – الشخ�صي أو المرفق�ي    -اإللغاء  على أساس الخطأ      
  .الضرر بتعویض المصاب من النشاط الضار لإلدارة

 :أسباب اختیار موضوع البحث

تتمث��ل اس���باب اختی���اري لھ���ذا الموض��وع ألن موض���وع أرك���ان الق���رار اإلداري   
وإلغاءه م�ن المواض�یع المھم�ة ألن النظ�ام الق�ضائي أص�بح نظ�ام م�ستقل بذات�ھ ع�ن نظ�ام                   

قانونی�ة األساس�یة ف�ال ب�د م�ن التع�رف          القانون الخ�اص الخ�تالف منابعھم�ا وم�صادرھما ال         
  .على أركان القرار اإلداري وإلغائھ
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  :أھمیة ھذا البحث

  . لزوم ضرورة توضیح تحلیل أركان القرار اإلداري وإلغائھ .١
 توضیح طبیعة دعوى اإللغاء  .٢
  أھمیة تحلیل الشروط الشكلیة الموضوعیة لدعوى اإللغاء  .٣

 : أھداف البحث

  ي وطبیعة دعوى إلغاءالتعریف على القرار اإلدار .١
تحلی��ل أرك��ان الق��رارات اإلداری��ة ومقارنتھ��ا بم��ا ھ��و علیھ��ا الح��ال ف��ي الق��ضاء        .٢

 .المزدوج
  تحلیل دعوى إلغاء القرار اإلداري .٣

 :منھج البحث

 اتب���ع البح���ث الم���نھج الوص���في والتحلیل���ي والم���نھج الت���اریخي ل���سرد األح���داث     
  .التاریخیة والقانونیة

  :خطة البحث

مفھوم القرار اإلداري وأنواعھ    : المبحث األول ث في ثالثة مباحث     یأتي ھذا البح    
كم�ا یج�ئ البح�ث بخاتم�ة       المبح�ث الث�اني مفھ�وم واھ�داف دع�وى وإلغ�اء،              واركانھ وف�ى  

  .تشتمل على نتائج وتوصیات مع بیان المصادر والمراجع التي یعتمد علیھا البحث
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  المبحث األول

   القرار اإلداريھدافوأمفھوم : أوال                

 ممیزات وخصائص القرار اإلداري: ثانیا

  أنواع القرار اإلداري: ثانیا

   القرار اإلداريأركان: رابعا
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أو  داريرار اوم ا  

    یعتبر القرار اإلداري نشاطا  مھما من أنشطة  السلطة  اإلداریة ومظھر من           
تمتع بھا اإلدارة وتستمدھا من القانون العام مظاھرھا السلطة العامة واالمتیازات  التي ت

، إذ بواسطتھ تستطیع اإلدارة بإرادتھا المنفردة على خ�الف القواع�د العام�ة ف�ي الق�انون         
الخ��اص إن��شاء حق��وق أو ف��رض التزام��ات ، ویرج��ع ال��سبب ف��ي ذل��ك إل��ى أن اإلدارة        

  .)١(المصالح العامة والتي یجب تغلیبھا على المصالح الفردیة الخاصة 

 بالغ األھمیة وتمیزه عن غیره م�ن األعم�ال      أمر توضیح مفھوم القرار اإلداري     
القانونیة األخرى، مثل األعمال المادیة واألعمال الت�شریعیة واألعم�ال الق�ضائیة، حی�ث          
تت�داخل ھ��ذه األعم�ال القانونی��ة ال�سابقة م��ع الق�رارات اإلداری��ة، فی�صعب أحیان��ًا التفرق��ة      

ھمیة تعریف الق�رار اإلداري، وھ�ي تفرق�ة الزم�ة أی�ضَا لتحدی�د       بینھما، ومن ھنا تكمن أ   
األعمال التي تخضع لنطاق الرقابة القضائیة عن غیره ى، وبناء ع�ل م�ا س�بق،  یق�صد          

بالقرار من الناحیة اللغویة  أنھ من فعل أق�ر  یق�ر، ویعن�ى اس�تقر ، ام�ا م�ن االص�طالح                 
ق�ضاء ھ�و ذل�ك الق�رار ال�ذي تف�صح          تعددت تعریفاتھ ولكن اب�رز  التعریف�ات  تعری�ف ال           

الجھة اإلداریة عن إدارتھا الملزمة ف�ي ال�شكل ال�ذي یح�دده  الق�انون بم�ا لھ�ا م�ن س�لطة           
بمقت��ضى الق��وانین والل��وائح بق��صد إح��داث مرك��ز ق��انوني یك��ون ممكن��ًا وج��ائزًا وك��ان       
الباعث علیھ ابتغاء مصلحة عامة وتكمن أھمیة التعریف بأنھ ع�ن طریق�ھ یمك�ن إج�راء                 
التفرق��ة ب��ین الق��رارات اإلداری��ة م��ن جھ��ة واألعم��ال الحكومی��ة واألعم��ال الت��شریعیة          
واألعمال القضائیة من جھة أخرى ، وھي تفرقة الزمة لتحدی�د نط�اق الرقاب�ة الق�ضائیة       
عل��ى األعم��ال العام��ة ، إذ یقت��صر ھ��ذه الرقاب��ة عل��ى األعم��ال اإلداری��ة ، ف��ال تمت��د إل��ى   

  .غیرھا من األعمال العامة 

 داريرار اص ازات و -   

  : من خالل تعریف القرار اإلداري یتبین انھ یتصف باآلتي

  وھو كل تعبیر او تصرف عن إرادة یرتب علیھ القانون أثرًا معینًا، :  عمل قانوني-١

وق��د وض��حت المحكم��ة اإلداری��ة العلی��ا الف��رق ب��ین الق��رار اإلداري والعم��ل الم��ادي م��ن   
ویفت�رق الق�رار اإلداري ب�ذلك ع�ن     (ا للقرار اإلداري السابق ذك�ره، فقال�ت       خالل تعریفھ 

العمل المادي الذي ال تتجھ فیھ اإلدارة بإرادتھا الذاتیة إلى إحداث آثار قانونیة وإن رتب 
الق��انون علیھ��ا آث��ارًا معین��ة ألن مث��ل ھ��ذه اآلث��ار تع��د ولی��دة اإلرادة المباش��رة للم��شروع    

  . ة الذاتیةولیس ولید إرادة اإلدار

فالقرار اإلداري یتخذ ھذه ال�صفة ویتح�دد ب�النظر إل�ى ش�خص             :  یصدر سلطة إداریة   -٢
م��ن أص��دره، واإلدارة ھ��ي الت��ي ت��صدر الق��رارات، وبن��اء علی��ھ یع��د ك��ل ش��خص م��ن        

                                                           

جامع�ة بغ�داد كلی�ة    (ش�رط الم�صلحة ف�ي دع�وى اإللغ�اء رس�الة ماج�ستیر        / مثنى احمد جاسم ال�شافعي    )١(
  ) ٢٠٠٥القانون
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أم��ا . أش��خاص الق��انون الع��ام تنطب��ق علی��ھ ص��فة اإلدارة یمك��ن أن ی��صدر ق��رارًا إداری��اً   
  .نطبق علیھم ھذه الصفة ال یمكنھم ذلكغیرھا من األشخاص الذین ال ت

بحیث یصدر باإلرادة المنفردة دون اعتداد برضا المخاطبین، وھ�ذه          :  اإلرادة منفردة  -٣
أھم میزة للقرار اإلداري تمیزه عن العقد اإلداري، إذ إن القرار اإلداري ین�شأ ویكت�سب          

ادة الط��رف اآلخ��ر، ص��فتھ اإللزامی��ة بمج��رد التعبی��ر ع��ن إرادة اإلدارة دون اعت��داد ب��إر 
مثال ذلك قرار إداري بھدم منزل آیل للسقوط وتنفی�ذه أحیان�ًا ب�القوة المادی�ة عن�د رف�ض                     

  .مالك العقار

 وإذا كان القرار تعبیرًا عن إرادة اإلدارة، یجب صدوره لمن یملك التعبیر عن إرادة        -٤
  .اإلدارة من أصحاب االختصاص، طبقًا للقوانین واللوائح

یرتب القرار وتتمثل ھذه اآلثار في إنشاء أو تعدیل أو إلغاء المراكز   : نونیة قا اآلثار  -٥
القانونیة، فیكتسب المخاطبون فیھا حقوقًا أو یلتزم�ون بواج�ب األول قی�ام خ�صومة ب�ین            
طرفین، والثاني أن تقوم ھذه الخ�صومة عل�ى م�سألة قانونی�ة، والثال�ث أن یك�ون للق�رار                

ء المق��ضي فی��ھ، وبمعن��ى أوض��ح أن یع��د عن��وان  عن��د الف��صل ف��ي الخ��صومة ق��وة ال��شي 
  ).الحقیقة فیما قضى بھ

وعلى األساس السابق عد مجلس الدولة المصري أعماًال قضائیة ال یختص بھا،         
  األحكام القضائیة، سواء صدرت من جھة قضائیة عادیة أو استثنائیة

 داررارات اواع اأ  

سب أھمیتھ���ا، والم���شاركة فیھ���ا وموض���وعاتھا،      تتع���دد الق���رارات اإلداری���ة عل���ى ح��� 
    -: إلىوالوجھة التي ینظر منھا لذلك تنقسم 

  حسب درجة المشاركة والتنظیم: أوال

ھي التي تتضمن قاعدة عام�ة ومج�ردة مثل�ھ مث�ل الق�وانین              -:  القرارات التنظیمیة  -١
دة الصادرة عن البرلمان فال یتعلق بحالة معینة أو ش�يء معی�ین ب�ل م�سائل متج�د                  

  تجدد بأوصافھا وشروطھا

 وك�ذلك المتعلق�ة بتنظ�یم المح�الت التجاری�ة،           )١(القرارات المتعلقة بتنظیم المرور   : مثال   
   فھي تخص كل المحالت التجاریة دون استثناء

   فھ�����ي تخ�����ص أش�����خاص أو ح�����االت معین�����ة ب�����ذواتھم -:الق�����رارات الفردی�����ة  -٢
ھم ھو قرار فردي  ق�رار     قرار تعیین موظف أو عدة موظفین معینین بذوات       : مثال

إنشاء مستشفى ھو قرار فردي یخص حالة معینة ویختل�ف الق�رار التنظیم�ي ع�ن          
في كون ھذا األخیر یتم العلم ب�ھ بتبلی�غ ال�شخص، ویب�دأ س�ریانھ              ، القرار الفردي   

                                                           

المدنی�ة ف�ي المملك�ة العربی�ة       أحمد الصباب، ومحمد أحمد محجوب، شؤون الم�وظفین ونظ�م الخدم�ة،            )١(
 .٨٨ص  م،٢٠٠٣السعودیة، دار المجمع العلمي جدة، 
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بینما القرار التنظیمي من تاریخ نشره بالجریدة ، في حق األفراد من تاریخ التبلیغ
  الرسمیة

لتعلق�ھ بحق�وق مكت�سبة للمخ�اطبین ب�ھ، أم�ا             لقرار الفردي ال یجوز إلغاءه    كما إن ا  
  .القرار التنظیمي فیمكن إلغاءه دون االحتجاج بالحقوق المكتسبة

  -: على حسب الخضوع للطعن: ثانیا

  :قرارات السیادة وقرارات اإلدارة

 للخ�ضوع    تنقسم القرارات من حیث خضوعھا للطعن القضائي إلى ق�رارات إدارة قابل�ة              
  .وتسمى قرارات السیادة أو أعمال الحكومة لرقابة القضاء وأخرى غیر قابلة للطعن

 وأعم��ال ال��سیادة أو الحكوم��ة ھ��ي طائف��ة م��ن األعم��ال أخرجھ��ا الق��ضاء الفرن��سي م��ن      
ولق��د اختل��ف الق��ضاء ف��ي تحدی��د أعم��ال    . والیت��ھ ألس��باب تغل��ب علیھ��ا الط��ابع الت��اریخي  

ح ی��رى أن تحدی��د أعم��ال ال��سیادة یرج��ع إل��ى الق��ضاء، أو م��ا الحكوم��ة، لك��ن ال��رأي ال��راج
األعم��ال المت��صلة بعالق��ة ال��سلطة     وم��ن ب��ین أعم��ال ال��سیادة   . ی��سمى بالقائم��ة الق��ضائیة  

التنفیذیة، وعالقة الحكومة بالدول األجنبیة سواء في حالة الحرب أو السلم، وكذا األعمال             
  .)١(المتصلة بأمن الدولة الداخلي

  - :سب األھمیةعلى ح: ثالثا

ھو الق�رار ال�ذي یرت�ب أث�را قانونی�ا معین�ا یتمث�ل ف�ي إن�شاء                 :  القرار المنشئ  -/ ١
قرار التعیین ینشئ مركز   : مثال. مركز قانوني جدید أو تعدیل أو إلغاء مركز قانوني قائم         

: قانوني جدید ھو إضفاء الصفة الوظیفیة على الموظف وتمتعھ بالحقوق وااللتزامات مثل
   العطلة الراتب،

  الق��������������رار الكاش��������������ف ھ��������������و الق��������������رار ال��������������ذي یك��������������شف أو    / ٢ 
القرار الصادر بإحالة الموظف إل�ى  :  القانون من قبل مثال   یؤكد على مركز قانوني اقامھ    

وتتجل�ى أھمی�ة التمیی�ز ب�ین الق�رارات            وتظھ�ر   التقاعد لبلوغھ ال�سن الت�ي ح�ددھا الق�انون         
  : ھي اآلتیة أھمھا المنشئة والقرارات الكاشفة في عدة نواح لعل من

م��ن حی��ث مب��دأ ع��دم رجعی��ة الق��رارات اإلداری��ة ف��إذا ك��ان ال یج��وز ان        -١
تنط��وي الق��رارات المن��شئة عل��ى أث��ر رجع��ي فتن��تج آثارھ��ا القانونی��ة للم��ستقبل فق��ط، وم��ن  
تاریخ صدورھا ما لم یقرر القانون غیر ذل�ك، ف�إن الق�رارات الكاش�فة ترت�ب آثارھ�ا ب�أثر                

وعل�ة ذل�ك أن ھ�ذه    . أة المركز القانوني الذي تقرره، وتك�شف عن�ھ  رجعي، ومن تاریخ نش  
  القرارات ال تحدث بذاتھا آثارًا قانونیة 

  من حیث جواز سحب القرار اإلداري  -٢

                                                           

 .٣٩حسن محمد توفیق، مرجع سابق، ص )١(
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یمكن سحب القرارات الكاشفة دون التقید بمیعاد مع�ین إذا كان�ت غی�ر م�شروعة،            
ویخ�ضع  . ق�ررة م�ن الق�انون   فلم تنشأ بذاتھا حقوق�ًا لألف�راد، ب�ل أنھ�ا تك�شف ع�ن حق�وق م               

صاحب القرارات غیر المشروعة إلى شرط میعاد الطعن إذا كانت منشئة لحقوق مكتسبة           
  .لألفراد، إذ یجوز سحبھا خالل میعاد الطعن القضائي

  من حیث جواز مخاصمة مشروعیة القرار اإلداري   -٣

ون التقی�د  یمكن الطعن بالقرارات الكاشفة بدعوى اإللغ�اء ل�دى الق�ضاء اإلداري د         
بمیعاد معین، بینما تخضع القرارات المنشئة لشرط المیعاد القضائي، وبذا ال یج�وز تق�دیم    

  .دعوى اإللغاء، إال خالل میعاد الطعن القضائي

   ت�����سمى مراس�����یم رئاس�����یة ف�����ي الح�����االت العادی�����ة:  ق�����رارات ص�����ادرة م�����ن المل�����ك
 ص��ادرة ع��ن رئ��یس ق��رارات. الت��ي ت��صدر ف��ي الظ��روف االس��تثنائیة أو ف��ي حال��ة عطل��ة 

  .الحكومة أو الوزیر األول، وتسمى المراسیم التنفیذیة

س��واء ص��درت م��ن وزی��ر واح��د أو ص��درت باالش��تراك ب��ین     : ق��رارات وزاری��ة  -٢
ق�رار وزاري م�شترك ب�ین وزی�ر الع�دل ووزی�ر التعل�یم         : مث�ال . وزیرین أو أكث�ر   

 قرار بلدي قرار والئي صادر عن الوالي .  العالي بإنشاء مدرسة وطنیة للمحاماة    
  )١(صادر عن رئیس البلدیة أو صادر عن المجالس الشعبیة البلدیة أو الوالئیة 

را نداريأررار اا   -  

    :.  من األركان ونتناولھا تباعا  صحیح البد من توفر عددداريإ قرار أمامحتى نكون 

ویقصد . نھو عبارة عن الصالحیة القانونیة للقیام بعمل معی: االختصاص/ ١
باالختصاص في مجال القرار اإلداري القدرة على إصدار القرار اإلداري على وجھ یعتد 

 فإذا صدرت قراراتھ في حدود ھذا بھ قانونًا، أي أن یصدر القرار اإلداري ممن منحھ  
االختصاص كانت مشروعة، وأما إذا صدر منھ قرار خارج حدود اختصاصھ فإن ھذا 

ویعّرف الفقیھ الفرنسي لفریر االختصاص . سبب عدم االختصاصالقرار یكون باطًلا ب
بأنھ القدرة القانونیة التي یملكھا موظف عمومي أو سلطة عامة، وتخول لھ حق اتخاذ 

  ركن االختصاص . قرار معین

لھ ثالث صوره االختصاص الزماني والمكاني والموضوعي:  صور ركن االختصاص  

   -: االختصاص الزماني -١

ید كل جھة إداریة بمدة والیتھا، أي بالفترة الزمنیة التي تقع بین تاریخ بدء ھذه  ومعناه تق
فالموظف العمومي یكون لھ صالحیة ممارسة سلطاتھ بصدور . إنشائھاالوالیة وتاریخ 

كذلك أعضاء . قرار صحیح بتعیینھ ویفقد ھذه السلطات بفقده الوظیفة ألي سبب كان

                                                           

 .٨٧م، ص ١٩٧٧ماجد راغب الحلو، القانون اإلداري، دار الكتب للطباعة والنشر، . د )١(
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أن سلطاتھم محدودة بمدة زمنیة تبدأ من اللحظة التي تعلن المجالس البلدیة المنتخبین نجد 
 وتنتھي بانتھاء مدة عضویتھم، ولھذا یجب على عضو األعضاءفیھا نتیجة انتخاب 

لذلك في حالة صدور قرار من . المجلس عدم مزاولة عملھ بعد انتھاء مدة عضویتھ
ختصاصھ الزمني الشخص المختص موضوعا ومكانا ولكن بعد انتھاء المدة الزمنیة ال

  فإنھ یعتبر قرار باطل لزوال والیة من أصدره من حیث الزمان

  -:   االختصاص المكاني- ٢

یقصد بھ مزاولة الموظف الختصاصاتھ في داخل الحدود الجغرافیة المحددة لھ قانونا، 
 صحیحة كأمیر المنطقة مثًلا، یجب أال یتعدى النطاق اإلدارةولكي تكون قرارات رجل 

 جاز الطعن فیھا باإللغاء لعدم وإالي الذي خول القانون لھ ممارسة وظیفتھ داخلھ المكان
  . االختصاص المكاني

ویقصد بذلك أن یصدر القرار عن الشخص الذي اعترف لھ   :االختصاص الشخصي-٣
صاحبھ أن   القانون أو المشرع بالصالحیة إلصداره، بمعنى أن إصدار القرار واجب یلزم

یس بغیره وھو بذلك لیس حّقًا یسّوغ لھ أن یعھد بھ إلى سواه، ویستثنى یمارسھ بنفسھ ول
كل قرار یصدر عن غیر : مثال). الوكالة(من ذلك حالة التفویض والحلول واإلنابة 

الشخص المفّوض أو الذي أعطاه القانون حق إلصدار القرارات یعتبر إجراء أو تصرف 
  .لد إال عدماباطل وال یعتد بھ وبحكم العدم والعدم ال یو

   :االختصاص الموضوعي-٤

یشترط لصحة القرار اإلداري أن یصدر من سلطة تمتلك حق إصداره موضوعیًا، أي 
الجھة التي أصدرتھ، وعادًة  یجب أن یكون موضوع القرار مما یدخل في اختصاص

یكون االختصاص الموضوعي محددا في القوانین واللوائح، فإذا صدر القرار على 
. نون أو الالئحة كان ذلك القرار مشوبًا بعیب عدم االختصاص الموضوعيخالف القا

مدیر عام الشؤون المالیة : مثال . وعیب االختصاص الموضوعي إما جسیم وإما بسیط
لیس من ) عیب بسیط(في وزارة الصحة یصدر قرارًا بتعیین موظفًا في نفس الوزارة 

  .)١(داریة في نفس الوحدةاختصاصھ وإنما من اختصاص مدیر عام الشؤون اإل

فمن ، األصل أن القرار اإلداري لیس لھ شكل معین یتعّین أن یصدر فیھ   : الشكل: ثانیًا 
 مقیدة   لذلك فإن اإلدارة غیر، صریحًا أو ضمنیًا ، الممكن أن یكون مكتوبًا أو شفویًا 

اص بالنسبة لم یحتم القانون اتباع شكل خ بشكل معین تفصح فیھ عن إرادتھا الملزمة ما
لقرار معین ولذلك فقد یكون القرار مكتوبًا كما قد یكون شفویًا كما قد یحتاج إلى 

فمتى ما حدد القانون إجراءات معینة أو شكل ، إجراءات معینة لنشره وتوزیعھ مثًال 

                                                           

سلیمان محمد الطماوي، النظریة العامة للق�رارات اإلداری�ة، مطبع�ة جامع�ة ع�ین ش�مس، الطبع�ة           . د )١(
 .١٢٠م، ص ١٩٩١السادسة، 
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كالتوقیع والختم والتصدیق وإعطاء الرقم تحت ، محدد وجب على جھة اإلدارة التقّید بھا
 .ن عند مخالفة تلك اإلجراءاتطائلة البطال

المقصود بالمحل في القرار اإلداري ھو موضوعھ، أي األثر القانوني الذي   :المحل: ثالثًا
قرار تأدیبي  المحل في إصدار: ومن أمثلة المحل في القرار اإلداري ما یلي. یترتب علیھ

ة ھو إدخال والمحل في قرار التعیین في الوظیف. بحق موظف مخالف ھو توقیع الجزاء
والمحل في قرار النقل أو الندب ھو تغییر . الفرد صاحب العالقة بالقرار في الوظیفة

 .وھكذا... مكان عمل الموظف المنقول

  :وللمحل في القانون اإلداري عدة شروط لصحتھ ھي

أن یكون جائزًا قانونًا، فإن كان المحل غیر جائز قانونًا كان القرار باطًال لعیب  )١(
ل على ذلك إصدار قرار بتوقیع عقاب على موظف من غیر المحل، مثا

  .الجزاءان الجائز توقیعھا علیھ
أن یكن المحل ممكنًا مادیًا، فإن كان المحل غیر ممكن من الناحیة المادیة  )٢(

مثال على ذلك القرار الصادر بتعیین أحد الموظفین مع . استحال تنفیذ القرار
    !عدم وجود درجات شاغرة

. یجب أن یقوم القرار اإلداري على سبب یستند علیھ ویكون سبب إصداره :السبب: رابعًا
إلصدار القرار  ویعرف السبب بأنھ الحالة القانونیة أو الواقعیة التي تدفع جھة اإلدارة

ھذا وبالرغم . اإلداري، ومن ثم یعتبر السبب ھو الدافع والمبرر إلصدار القرار اإلداري
لكنھ ال ، بار أنھ أمر الزم وضروري إلصدار القرار من أھمیة وجود السبب على اعت

فإن لھا حریة اتخاذ أو عدم اتخاذ القرار ، یفرض على اإلدارة ضرورة اتخاذ القرار 
إال إذا نص ، فاألمر متروك في النھایة لتقدیر جھة اإلدارة وحدھا ، حتى ولو توفر سببھ 

ار في حالة توافر سببھ وفي القانون على خالف ذلك وأوجب على اإلدارة إصدار القر
 .)١(حاالت معینة

فقد أوضحنا معنى :          ویجب التفریق ھنا بین السبب والتسبیب في القرار اإلداري 
السبب غیر أن التسبیب یعني إلزام القانون في بعض الحاالت اإلدارة بضرورة تسبیب 

ي تعلیل سبب صدور بمعنى ذكر السبب من القرار في صلب القرار نفسھ أ، قراراتھا 
القرار ویترتب على تخلف ذلك اإلجراء قابلیة القرار لإلبطال والحظ ھنا أن تخلف ركن 
السبب یؤدي إلى إبطال القرار فورا بعیب تخلف ركن السبب في حین أن تخّلف التسبیب 
یؤدي فقط إلى قابلیة القرار لإلبطال إذ یمكن إضافة التسبیب إلى القرار فیصبح صحیحا 

  ).الفرق بین البطالن والقابلیة لإلبطال( نتج آثاره القانونیة و ی

  :وكما أن لركن المحل شروط لصحتھ فإن لركن السبب كذلك شروط وھي

أن یكون السبب موجود في الواقع، فال یجوز أن تتم ترقیة موظف غیر  .١
 !موجود في الخدمة

                                                           

 .٦٦م، ص ١٩٨٧قرار اإلداري، منشأة المعارف، حمدي یاسین عكاشة، ال )١(



 - ٤٢٢٩ -

  .أن یكون السبب صحیح من الناحیة القانونیة .٢
  .وصف القانوني الصحیحأن ینطبق علیھ ال .٣
 .أن یكون متناسبًا مع محلھ .٤

      ھذا وللقضاء دور بارز في مراقبة تلك الشروط عند التقدم بالطعن في أي قرار 
 .إداري للتحقق من صحة سببھ

في حین أن ، والحقیقة أن البعض ال یفرق بین ركني السبب والغایة   :الغایة : خامسًا
لسبب ھو الھدف األولي من وراء صدور القرار أو فإذا كان ا، الفرق واضح وجلي 

المحور الذي صدر القرار حولھ فإن الغایة ھي النتیجة النھائیة التي تسعى جھة 
ھذا ومن المستقر علیھ أن القرار اإلداري یجب أن یھدف  اإلدارة إلى تحقیقھا وإد

   )١(إلى

 وجود أي نص قانوني تحقیق المصلحة العامة وھذا االلتزام في الحقیقة ال یتطلب  -
  .ألن مصدره المبادئ القانونیة العامة

قد یحدد القانون ھدف معین إلصدار القرار وھو ما یعرف بقاعدة تخصیص   -
األھداف، وفي ھذه الحالة یجب على جھة اإلدارة عند إصدار القرار أن تحقق 

ب بعیب األھداف الخاصة التي حددھا القانون أو الالئحة وإال اعتبر القرار مشو
  .إساءة استعمال السلطة أو االنحراف في السلطة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

، حمی��د ی��ونس، عق��ود المق��اوالت الت��ي تك��ون الدول��ة طرف��ًا فیھ��ا، بح��ث مق��دم ال��ى مجل��س التخط��یط        )١(
 .٢٥، ص ١٩٧٠
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 الثانياملبحث 

  دعوى اإللغاء القرار اإلداري

أو          وىوم دءداريإرار اا    

وتطلق ) لواو وفتحھابكسر ا(الدعوى لغًة تعني اسم لما یدعى، في تجمع على دعاوى 
، حیث قال تعالى لُھْم ِفیَھا ١على معان حقیقیة كانت ام مجازیة تفید معنى الطلب والتمني 

واصطالحا ھي دعوى .  ، اي تطلق على الزعم حقا او باطال٢) فاكھة َوَلُھم مَّا َیدَُّعوَن
المصلحة یحركھا ویرفعھا أصحاب الصفة القانونیة و  قضائیة عینیة أو موضوعیة والتي
الحكم بإلغاء قرار إداري نھائي غیر مشروع ویختص   أمام القضاء اإلداري طالبین فیھا

شرعیة القرار اإلداري المطعون فیھ بعدم   القاضي بالنظر في مدى شرعیة أو عدم
  .الشرعیة

  دافءأوى اد   

المشروعیة الذي یقصد تتمثل الھدف الغایات األساسیة من دعوى اإللغاء في تحقیق مبدأ 
 القانون وسریانھ على كل من الحاكم أحكامبھ ھو مبدأ سیادة القانون أي یعني احترام 

 إلیھ باإلضافة وإنما لیس فقط فیما بینھم األفرادوالمحكوم، فالقانون یجب أن یحكم سلوك 
  .أن یحكم عالقاتھم بھیئات الحكم في الدولة

  : مفھوم المشروعیة - ١

ض توافق التصرفات التي تصدر من سلطات الدولة ومواطنیھا مع فالمشروعیة تفتر
 قواعده سواء أنواعقواعد قانونیة موضوعة سابقًا والذي یعني بھ ھو أن القانون بكافة 

  كانت دستوریة أم عادیة أم فرعیة یجب أن یطبق بصفة عامة على الكافة

  : مصادر المشروعیة - ٢

در رسمیة مكتوبة وأخرى ثانویة ، الرسمیة ففیما یتعلق بمصادر المشروعیة ھنالك مصا
فبالنسبة للتشریع الدستوري ) التشریع الدستوري، التشریع العادي، التشریع الفرعي --

  فیقصد بھ أن ھیئات الدولة وحكامھا ال یمارسون اختصاصاتھم إال بمقتضى الدستور 

دولة ویأتي ھذا فھو القانون الذي تقرره السلطة التشریعیة في ال:  التشریع العادي-
التشریع بالمرتبة الثانیة بعد التشریع الدستوري من حیث التدرج في الھرم القانوني ویعد 
المصدر الثاني من مصادر المشروعیة وعلى ذلك تلتزم كافة الھیئات في الدولة باحترام 

 كانت السلطة التشریعیة ھي صاحبة االختصاص فإذا:   التشریع الفرعي- - ، أحكامھ
 في مجال التشریع طبقًا لمبدأ الفصل بین السلطات فان الواقع العملي قد حتم لاألصی

                                                           

 ٢٦٦ ص -  بدون دار نشر١٩٨٢ ٥ج– لسان العرب - بن منظور١
 )٥٧( سورة یس األیة ٢
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 وضع نوع من القواعد األخرىالتخفیف من حدة ھذا المبدأ وتولت السلطة التنفیذیة ھي 
رغم ذلك فتعد ھي قرارات ) اللوائح أو التشریعات لفرعیة(العامة المجردة تعرف باسم 

  الناحیة  من حیث مصدرھا أي من إداریة

ھناك مصادر للمشروعیة ثانویة وغیر ملزمة، ھي المبادئ القانونیة العامة والقرارات 
  القضائیة والفقھ، وأیضا لھا مصادر غیر مكتوبة كاألعراف والعادات والتقالید اإلداریة

       ص  ءوى اد  

والطبیع��ة  ل��م تكت��سب دع��وى اإللغ��اء ال��صفة  : اإللغ��اء دع��وى ق��ضائیة    دع��وى - ١
 حی���ث ١٨٧٢ أي بع���د ٢٠ وبدای���ة الق���رن  ١٩الق���ضائیة إال ف���ي نھای���ة الق���رن    

دعوى اإللغاء قبل ھذا الت�اریخ مج�رد طع�ن أو تظل�م إداري رئاس�ي وذل�ك                   كانت
وجود القضاء اإلداري البات وسیادة فت�رة الق�ضاء المحج�وز            في ظل فترة انعدام   

دة قانونی�ا ف�ي ش�كل دع�وى         موجو) دعوى اإللغاء ( أصبحت) ق إ (وبعد استغالل   
ین����تج ع����ن حقیق����ة ك����ون دع����وى اإللغ����اء دع����وى ق����ضائیة أن    كم����ا  ق����ضائیة

تحریكھا ورفعھا من قبل أصحاب الصفة القانونیة والم�صلحة وممارس�تھا            عملیة
المختص فالبد أن تتم على أساس قاع�دة أو حج�ة قانونی�ة وطبق�ا                من قبل القضاء  

  .في المرافعات المتعلقة بالدعوى اإلداریةالقانونیة المقررة  للشروط واإلجراءات

ال یجب مقارن�ة أو معادل�ة دع�وى اإللغ�اء بال�دفوع الق�ضائیة والتظلم�ات اإلداری�ة                    كما أنھ 
اإللغ��اء دع��وى أي أداة ھج��وم ول��ست وس��یلة دف��اع كم��ا ھ��و الح��ال ف��ي ال��دفوع        ف��دعوى

  اإللغاء قضائیة ولیست بتظلم  القضائیة ودعوى

  القرارات اإلداریة  وى األصلیة والوحیدة إللغاء دعوى اإللغاء ھي الدع - ٢

غیر مشروع وإزالة آثاره القانونیة إال بواسطة  أي أنھ ال یمكن إلغاء قرار إداري   
وبالت���الي ف���ال یمك��ن أن تق���وم ال���دعاوى المختلف���ة ك���دعوى التف���سیر   دع��وى اإللغ���اء فق���ط 

ع�وى اإللغ�اء    تقوم بتعویض أي كبدیل عن د     . وتقدیر الشرعیة  والتعویض ودعوى فحص  
  .)١ ()ال یمكن(

   اإللغاء عینیة وموضوعیة ولیست دعوى شخصیة ذاتیة دعوى -٣

جھة القضاء المختص ال یھاجم وال یخاصم ال�سلطات           وذلك ألن رفع دعوى اإللغاء أمام     
وإنم���ا یھ���اجم ویخاص���م الق���رار اإلداري غی���ر   اإلداری���ة م���صدرة الق���رار المطع���ون فی���ھ 

دع��اوى الق��ضاء الكام��ل إل��ى حمای��ة   غ��اء ال تھ��دف مث��لدع��وى اإللوكم��ا . الم��شروع ذات��ھ
دعوى اإللغاء حمایة المصلحة العام�ة       المراكز القانونیة الذاتیة والشخصیة وإنما تستھدف     

                                                           

 دراس��ة خاص��ة لنظ��ام ت��أمین م��شتریات الحكوم��ة وعق��ود   محم��ود ع��اطف البن��ا، العق��ود اإلداری��ة م��ع   )١(
ھـ، ١٤٠٥التوظیف واستغالل الثروة الطبیعیة في المملكة العربیة السعودیة، الطبعة األولى، دار العلوم، 

 .٥٦ص 
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س��یادة ونف��اذ مب��دأ ال��شرعیة القانونی��ة     والمرك��ز الق��انوني الع��ام أي أنھ��ا ت��ستھدف حمای��ة   
لحة ف��ي دع��وي ض��یق ف��ي النظ��ام  وان مفھ��وم الم��ص. والنظ��ام الق��انوني الناف��ذ ف��ي الدول��ة 

   .السعودي والقوانین العربیة إذا قورنت بالقانون الفرنسي واإلنجلیزي

ًرا  وىول د روطءداريإرار اا   

  : ھنالك شروط شكلیة وموضوعیة لقبول دعوى اإللغاء

وط بالشروط الشكلیة لقبول دعوى اإللغاء ھي مجموع�ة ال�شر    یقصد :الشروط الشكلیة -١
بدعوى اإللغاء وھي شروط متعلقة بالقرار اإلداري  التي یجب توافرھا ینعقد االختصاص
  وشروط متعلقة بمیعاد رفع الدعوى

  -: وھي : ومحل وموضوع دعوى اإللغاءالشروط المتعلقة بالقرار اإلداري

   )١(أن یكون موضوع الطعن قرارا إداریا نھائیا -١

 یقبل الطعن في اإللغاء في ق�رار ل�م ی�صدر أو             أن یكون القرار إداریا موجودا فال      -٢
  .ألغي قضائیا أو إداریا قرار

مول�دا آلث�ار قانونی�ة      أن یكون القرار اإلداري صادرا من سلطة إداریة وأن یكون         - ٣
  أما بالتعدیل أو اإلنشاء أو ال غیا اللتزامات وحقوق ومراكز قانونا

  .على سلطة العلیا ھ بعد ذلكأن یكون القرار إداریا قابال للنفاذ وجوب عرض-٤

 استنفاذ مراحل التظلم اإلداري الرئاسي أساس�ا وأص�ال أو ال�تظلم اإلداري ال�والئي          -٥    
الق�رار المطع�ون فی�ھ ب�دعوى      في حالة عدم وجود سلطة رئاسیة للسلطة اإلداریة مصدرة      

ل�ذي یرف�ع    الطع�ن الت�دریجي ا     ال تكون الطعون بالبطالن مقبول�ة م�الم ی�سبقھا         " (١"اإللغاء
القرار فإن لم توجد فأمام م�ن   أمام السلطة اإلداریة التي تعلو مباشرة الجھة التي أصدرت        

ال��سلطات اإلداری��ة الرئاس��یة   برف��ع إل�ى ٢٧٥ف�التظلم ح��سب الم��ادة  ‘ )أص�در الق��رار نف��سھ 
الفردي وابتداءا من النشر  أصال خالل شھرین من تاریخ العلم الشخصي بالقرار اإلداري        

  لقرارات اإلداریة الرسمي ل

میعاد رفع الدعوى اإللغاء ھو ش�ھران م�ن   : الدعوى   شرط المدة أو شرط میعاد رفع      -٢
ال��صحیح ل��رفض ال��سلطات اإلداری��ة المخت��صة لم��ضمون     ت��اریخ التبلی��غ والعل��م ب��القرار  

  ٢(ومحتوى التظلم اإلداري في حالة الرد الصریح من اإلدارة العامة على التظلم

                                                           

احمد رفعت خفاجي، طبیعة الغرامات التعاقدیة في العقود االداریة، بحث منشور ف�ي مجل�ة المحام�اة،               )١(
 .٢٢م، ص ١٩٥٦ –ة المحامین في مصر، العدد العاشر، السنة السادسة والثالثین تصدرھا نقاب

محمد نور الدین عبد الرزاق، مبادئ علم اإلدارة م�ع دراس�ة، تطبیقاتھ�ا، دار العل�م للطباع�ة والن�شر،               )٢(
 .٢٦م، ص٢٠٠٣، جدة
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المخت�صة والم�تظلم أمامھ�ا ول�م ت�رد عل�ى ال�تظلم م�دة          لسلطة اإلداریة وفي حالة سكوت ا   -
 ٠٣یرفع دعوى اإللغاء خالل مدة ش�ھرین م�ن م�دة           أشھر فیجوز رفع ذلك التظلم أن      ٠٣

) إ.  ق٢٧٥( أمامھ�ا وھ�ذا م�ا ن�صت علی�ھ عن�ھ        أشھر لسكوت السلطة اإلداریة والم�تظلم    
 أش��ھر ع�ن ال��رد عل�ى طل��ب   ٠٣ن تزی��د ع�  أن س��كوت ال�سلطة اإلداری��ة م�دة  "ت�نص عل�ى   

وإذا كان��ت ال��سلطة اإلداری��ة ھیئ��ة   الطع��ن الت��دریجي أو اإلداري یع��د بمثاب��ة رف��ض ل��ھ ،  
ت�اریخ قف�ل أول دورة قانونی�ة تل�ي       أش�ھر ف�ي ال�سریان إال م�ن    ٠٣تداولیة ف�ال یب�دأ میع�اد        

   " إیداع الطلب

  : التالیة ویمكن مد رفع الدعوى لألسباب

الحكم�ة م�ن اعتب�ار رف�ع        إن: أم�ام محكم�ة ق�ضائیة غی�ر مخت�صة         رفع دعوى اإللغاء     -١
المیع�اد ف�ي رف�ع دع�وى       الدعوى اإللغاء أمام محكمة غیر مختصة سبب من أس�باب قط�ع           
اإللغ�اء وخط�أه ف�ي جھ�ة      اإللغاء وبدایة ھذا المیعاد من جدید، ذلك أن تحرك رافع دع�وى   
الق��رار اإلداري غی��ر  لغ��اءاالخت�صاص الق��ضائي دلی��ل عل��ى تم��سكھ بحق��ھ ف��ي المطالب��ة بإ 

اإللغ�اء ف�ال    المشروع ولكنھ أخطأ ف�ي الوص�ول إل�ى جھ�ة االخت�صاص الق�ضائي ب�دعوى           
  .االختصاص وتبدأ من تاریخ لتبلیغھ بالحكم بعد) دعوى اإللغاء(یجب حرمانھ من حقھ 

   :القضائیة طلب المساعدة القضائیة أو طلب اإلعفاء من الرسوم -٢

القانونی��ة م��ن    أن��ھ ال یج��ب حرم��ان ص��احب ال��صفة    والحكم��ة م��ن ھ��ذه القاع��دة   
وطلب�ھ   استعمال حق رفع دعوى اإللغاء ب�سبب فق�ره وعج�زه ع�ن رف�ع الرس�وم الق�ضائیة         

للم���ساعدة الق���ضائیة دلی���ل عل���ى تم���سك ص���احب ال���صفة بحق���ھ ف���ي اس���تعمال دع���وى         
ا من وننبھ ھنا بأن المشرع الجزائري لقد حول مسألة طلب المساعدة القضائیة سبب اإللغاء
وقف المدة ولیس سببا من أسباب قطع المیعاد أو المدة إذ یبدأ المیعاد ف�ي ال�سریان          أسباب

یوقف سریان میعاد الطعن بإیداع  " ٢٣٧جدید لمدة شھرین كاملین حسب نص المادة  من
ویب�دأ س�ریان میع�اد م�ن جدی�د للم�دة           –المساعدة القضائیة فكم كتابة المجلس األعلى      طلب

ق��رار أو رف��ض الطل��ب م��ن مكت��ب الم��ساعدة الق��ضائیة لك��ل ذي    ریخ تبلی��غالباقی��ة م��ن ت��ا
  . )١(لكتاب موصى علیھ یعلم الوصول مصلحة أما بالطریق اإلداري أو

اإلداري أن القوة القاھرة یترتب علیھا  یقرر القضاء: القوة القاھرة كسبب لوقف المیعاد-٣
لمدة الباقیة في ال�سریان م�ن جدی�د    وقف أو توقف میعاد رفع دعوى اإللغاء بحیث ال تبدأ ا    

  .إال بعد زوال أسباب القوة القاھرة

  :القضاء بمیعاد رفع دعوى اإللغاء آثار زوال

بح��صانة نھائی��ة ض��د اإللغ��اء إذا ل��م ترف��ع   ن��شیر إل��ى أن الق��رار اإلداري یك��سب  
الدعوى في میعادھا المحدد حفاظا عل�ى اس�تقرار الق�رارات اإلداری�ة ونظ�را لك�ون میع�اد              

مخالفتھا أو االتفاق على مخالفتھا فإنھ یجوز        رفع دعوى اإللغاء من النظام العام ال یجوز       

                                                           

 .٧١م، ص ٢٠٠٤ ٣طھـیكل جامعة الملك سعود : الـسید خـلیل، القانون اإلداري السعودي. د )١(
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ال�دعوى أي مرحل�ة م�ن مراح�ل التقاض�ي، كم�ا            للمحكمة إثارة مسألة الق�ضاء میع�اد رف�ع        
قب�ول دع�وى اإللغ�اء غی�ر ان�ھ ف�ي حال�ة               یجوز ان تقضي المحكم�ة م�ن تلق�اء نف�سھا بع�دم            

   یمكن اللجوء إلى وسائل أخرى الحصانة ضد دعوى اإللغاءاكتساب القرار اإلداري 

   تتقادم الدفع بعدم شرعیة ھذا القرار بصفة عرضیة فالدفوع ال .١
الطعن بدعوى اإللغاء في الق�رارات الفردی�ة الت�ي ت�صدر تطبیق�ا لق�رار تنظیم�ي                   .٢

واكتسب ح�صانتھ دع�وى اإللغ�اء ب�سبب ف�وات میع�اد رف�ع               : مشروع إداري غیر 
 .التنظیمي العام ء ضد القراردعوى اإللغا

الم�ضرورین م��ن   رف�ع دع�وى التع�ویض والم�سؤولیة ألص��حاب ال�صفة القانونی�ة       .٣
  .قرار إداري غیر مشروع

 .إذا ألغى القانون الذي أسس علیھ ھذا القرار أو عدل .٤

  :اإللغاء الشروط الموضوعیة لدعوى 

االخت��صاص للقاض��ي          بع��د تحقی��ق ال��شروط ال��شكلیة لقب��ول دع��وى اإللغ��اء وینعق��د  
الم��شروعیة  المخ��تص ب��دعوى اإللغ��اء ف��ي فح��ص وتحلی��ل الق��رارات اإلداری��ة م��ن حی��ث   

بدعوى اإللغاء   وعدمھا أي البحث في مدى توافر شروط األركان في القرار المطعون فیھ
 الموضوعیة الناحیة من معیبا یكون اإلداري القرار فإن وسالمتھ وخلوه من العیوب لذا

   عن أسباب قیام دعوى اإللغاءعبارة األركان، وھي للشروط ًامخالف جاء إذا

ً  وىم د بءأداريإرار اا  -  

 م�ستوفٍ  غی�ر  اإلدارة ع�ن  الق�رار  ی�صدر  عن�دما  العی�ب  ھ�ذا   یتحق�ق :ال�شكل  عی�ب / ١
 المظھ�ر  ھ�و  وال�شكل . الق�انوني  القواع�د  علیھ�ا ض�من   المنصوص واإلجراءات للشكلیات
 الق�رار  تجع�ل  اإلجرائی�ة وال�شكلیة   القواع�د  احت�رام  عدم فان لذا اإلداري لقرارل الخارجي
 القواعد إتباع في اإلدارة تقید لإللغاء، وإن معرضا عندئذ ویكون شكلھ في معیبا اإلداري
 والتعلیم�ات  ض�من األنظم�ة   أو القانونی�ة  القواع�د  ض�من  س�واء  علیھ�ا  المنصوص الشكلیة
أداء  عل�ى  س�لباً  ی�نعكس  مدروس�ة  غی�ر  ق�رارات  إص�دار  يف�  وال�سرعة  االس�تعجال  یجنبھ�ا 
 أم كان�ت  تنظیمی�ة  ق�رارات  كان�ت  س�واء  للق�رارات  باتخاذھ�ا  ممك�ن  وج�ھ  بأح�سن  واجبھ�ا 
تأسیسا على ذلك ھنالك شكلیات جوھریة وغیر جوھریة تؤثر في مشروعیة القرار .فردیة

ري مثال ت�سبیب الق�رار،    القرار اإلدا إلغاء إلىاإلداري وابرز الشكلیات الجوھریة  تؤدى       
 إل�ى  ت�ؤدي  ال األم�ر  حقیق�ة  في فھي جوھریة غیر وشكلیات والشكلیات المتعلقة باللجان،

  . األفراد لمصالح وضیاع مساس إھدارھا على ال یترتب ألنھ اإلداري القرار إلغاء

انعدام الوقائع المادیة أو القانونی�ة أو وق�وع خط�أ      یقصد بعیب السبب  :عیب السبب -٢
قرار إداري معین م�ن قب�ل س�لطة إداری�ة مخت�صة       قدیرھا وتكیفیھا خالل صدور   في ت 

إداری��ا بح��رق من��زل عل��ى اعتق��اد بأن��ھ   ك��أن ت��صدر ال��سلطة اإلداری��ة المخت��صة ق��رار
یمك�ن أن ت�صدر ال�سلطة اإلداری�ة        كذلك). أو تھدیمھ (موبوء ولكنھ سلیم من كل وباء       

  .حین أنھ لم یخالفھ انون فيقرار إداریا بمعاقبة الموظف على أنھ خالف الق
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واألھلی�ة وال�صفة القانونی�ة عل�ى        یعرف على أنھ انعدام الق�درة      :عیب عدم االختصاص  -٣
اعت��داء س��لطة  (اتخ��اذ ق��رار إداري مع��ین باس��م ولح��ساب اإلدارة العام��ة ب��صفة ش��رعیة      

وص��ور عی��وب  . )آخ��ر مركزی��ة عل��ى أخ��رى مث��ل اعت��داء وزی��ر عل��ى س��لطات وزی��ر       
ھ����ا عن����د ح����دیثنا ع����ن الق����رار اإلداري وھ����ي ع����دم االخت����صاص    االخت����صاص تناولنا

  .الموضوعي، عدم االختصاص الزماني والمكاني

 یكون أن فالبد ،يبالتال قانوني عمل ھو اإلداري القرار إن معلوم ھو  كما:عیب المحل-٤
 ش�روط ف�ي   أن تح�دثنا  أنولقد س�بق   القانون قواعد مع منسجمًا ومتناغمًا القرار ھذا محل

ممكنن�ا متاح�ا غی�ر م�ستحیل،      القرار محل یكون تناولنا لألركان القرار، وھي أنمعرض 
 القانونی�ة  إلحكام القواع�د  مخالف غیر أي ،جائز ومشروعا القرار محل یكون وأیضا أن

  النافذة

عی�ب االنح�راف بال�سلطة ھ�و الھ�دف          : عیب االنح�راف بال�سلطة وإس�اءة اس�تعمالھا        - ٥ 
ھ�ة م��صدرة الق�رار ، واألص�ل أن تم��ارس اإلدارة حقھ�ا ف��ي      الجإلی�ھ النھ�ائي ال�ذي ی��سعى   

إصدار القرار ، وذلك بقصد تحقیق الم�صلحة العام�ة ، وتخ�ضع ف�ي ذل�ك لرقاب�ة الق�ضاء                     
اإلداري ال��ذي إذا م��ا تب��ین ل��ھ أن جھ��ة اإلدارة ق��د ح��ادت ع��ن الغای��ة المبتغ��اة م��ن وراء       

ل التحقی�ق م�ن ت�وافر ھ�ذا      للقرار فیق�ضي ببطالن�ھ ، وللقاض�ي اإلداري ف�ي س�بی       إصدارھا
 الق�رار ویتحق�ق ھ�ذا العی�ب إذا     إص�دار الركن م�ن عدم�ھ أن یبح�ث ف�ي الباع�ث م�ن وراء           

كانت اإلدارة قد حادت عن الھدف الذي حدده النظ�ام ، ل�ذا ف�إن عی�ب االنح�راف بال�سلطة            
  :وإساءة استعمال السلطة یتحقق في أمرین 

أي االنح��راف ع��ن : م��صلحة العام��ةإس��اءة اس��تعمال ال��سلطة لتحقی��ق غ��رض مغ��ایر لل  -١
قاعدة تخصیص األھداف على اإلدارة وھي تصدر قراراتھ�ا علیھ�ا التقی�د باألھ�داف الت�ي               
ح���ددھا الق���انون وإال ك���ان م���صیره اإللغ���اء إلص���ابتھ بعی���ب االنح���راف ف���ي اس���تعمال        

  الصالحیات والحقوق، مثالھا القرارات التي تصدرھا اإلدارة في مجال الضبط اإلداري

  االنحراف في استعمال اإلجراءات المقررة قانونًا -٢

الصورة في قیام اإلدارة في إتباع أسھل اإلجراءات غیر مبالیة بالضرر ال�ذي            ھذه  تتضح  
قد یصیب األفراد وحقوقھم نتیجة لذلك، كما لو قامت اإلدارة باالستیالء على أمالك الغیر       

إذ إن مث��ل ھ��ذا  . ة للمنفع��ة العام��ة دون إتب��اع اإلج��راءات القانونی��ة الخاص��ة بن��زع الملكی��   
القرار یصور لنا عدم مباالة اإلدارة في إتباع اإلجراءات المنصوص علیھا قانون�ا ویثب�ت        

  مدى تعسفھا في مباشرة الصالحیات المنوطة بھا قانونًا

  ار او دوى اءً د

إص��داره ح��سما منھ��ا للم��شكلة الحك�م الق��ضائي ھ��و الق��رار أو العم��ل ال��ذي تق�وم المحكم��ة ب  
  المعروضة

  -:  اآلثار التي تنجم عن الحكم بدعوى إلغاء القرار اإلداري المعیب أثرین ھما

ع�دم ط�رح ق�ضیة عل�ى الق�ضاء اإلداري س�بق ان              : حجیة الشيء المقضي ب�ھ     -١
صدر فیھا حكم ویكون من غیر الممكن النظر فیھا ثانیة ألي طرف من أطرافھ�ا             
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حق الطرف الثاني ف�ي ال�دعوى الطع�ن بحجی�ة ال�شيء المق�ضي       وان تم ذلك فمن   
ب��ھ، أي إن الحك��م ال��ذي ص��در م��ن المحكم��ة ھ��و عن��وان للحقیق��ة، إي ان األحك��ام  
القضائیة الصادرة عن القضاء اإلداري ھي بمجموعھا تمتاز بأنھ�ا أحك�ام قطعی�ة             

ر أي لیس لھا الحق في الرجوع عنھا وھ�ذا یعن�ي إن م�ضمون ھ�ذه األحك�ام تعتب�                  
  .قرینة قانونیة غیر قابلة إلثبات العكس

  : تنفیذ الحكم الصادر باإللغاء- ٢

على اإلدارة ضرورة التقید بتنفیذ الحكم الصادر بإلغاء قرارھا المعی�ب وإال ف�ان تقاع�سھا     
عن أداء ھ�ذا الواج�ب یثی�ر الم�سؤولیة التق�صیریة بحقھ�ا، ف�ضال ع�ن الم�سؤولیة الجنائی�ة                   

فیذ الحكم الصادر باإللغاء، فاإلدارة ھنا ملزمة بضرورة إعادة للموظف الذي یمتنع عن تن
الوضع إلى ما كان علیھ ما قبل صدور الق�رار اإلداري وھ�و ج�زء م�ن واجبھ�ا االیج�ابي                 
باتجاه مح�و جمی�ع اآلث�ار القانونی�ة والمادی�ة الت�ي ترتب�ت ع�ن الق�رار المعی�ب وذل�ك ب�أثر                        

 القانونیة التي رتبھا القرار الملغي انطالقًا رجعي، من خالل سعیھا إلى إزالة جمیع اآلثار
من النتیجة الحتمیة لحكم اإللغاء ھذا من ناحیة، ومن ناحیة ثانیة إن على اإلدارة االمتناع          

  .عن مخالفة حكم اإللغاء 
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  الــخـــاتـــمــــــة

تحدث البحث عن النظریة العامة للقرار اإلداري من حیث المفھ�وم والخ�صائص              
 واألرك���ان وك���ذلك، وأی���ضا بی���ان طبیع���ة دع���وى اإللغ���اء وتحلی���ل ال���شروط       واألن���واع

 القرار اإلداري إلغاء القانونیة المترتبة على واآلثارالموضوعیة والشكلیة للدعوى اإللغاء 
  : عدد من النتائج والتوصیات إلىومن خالل ذلك توصل البحث 

                    :.النتائج : أوال

وعیة وتمث���ل ض���مانة حقیقی���ة لمب���دأ    تعتب���ر دع���وى اإللغ���اء دع���وى موض���     .١
  المشروعیة الذي بدوره یحقق سیادة وحكم القانون

ان مفھوم الم�صلحة ف�ي الق�ضاء اإلداري أكث�ر محدودی�ة وض�یق وبالت�الي ال                .٢
 یحقق القدر مطلوب من مبدا المشروعیة وسیادة حكم القانون

 بع�ض   ان النظام ال�سعودي ل�م ی�ضع تعریف�ا ش�امال للق�رار اإلداري باس�تثناء            .٣
 النصوص التي وردت في نظام دیوان المظالم

 -: التوصیات: ثانیا

  یجب النص على تعریف شامال مانعا للقرار اإلداري -١
 ض����رورة توض����یح وتحلی����ل أرك����ان الق����رار اإلداري وأس����باب إلغائ����ھ   - ٢

  الموضوعیة والشكلیة 

   بیان وتوضیح شرط المصلح في دعوى اإللغاء - ٣          
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  اجعالمصادر والمر

إب����راھیم ط����ھ الفی����اض، الق����انون اإلداري، مكتب����ة الف����الح، الكوی����ت، الطبع����ة    . د .١
  .م١٩٨٨األولى،

  .م١٩٨٧حمدي یاسین عكاشة، القرار اإلداري، منشأة المعارف،  .٢
  .م١٩٧٥بكر القباني، القانون اإلداري الكویتي، مطبوعات جامعة الكویت، . د .٣
داري، الج�زء األول، م�ذكرات عل�ى       داود العیسى، المبادئ العامة في الق�ضاء اإل       . د .٤

  .م٢٠٠٠اآللة الكاتبة، جامعة الكویت، كلیة الحقوق، 
سلیمان محمد الطماوي، النظریة العامة للقرارات اإلداریة، مطبع�ة جامع�ة ع�ین              . د .٥

  .م١٩٩١شمس، الطبعة السادسة، 
  .م١٩٩١عبد الغني بسیوني، القانون اإلداري، منشأة المعارف اإلسكندریة، . د .٦
  .م١٩٧٧اجد راغب الحلو، القانون اإلداري، دار الكتب للطباعة والنشر، م. د .٧
  ٢٠٠٤ ٣ھـیكل جامعة الملك سعود ط: الـسید خـلیل، القانون اإلداري السعودي. د  .٨
المدنی�ة ف�ي     أحمد الصباب، ومحمد أحمد محجوب، شؤون الموظفین ونظم الخدم�ة،          .٩

 .م٢٠٠٣، المملكة العربیة السعودیة، دار المجمع العلمي جدة
دروس في القانون اإلداري السعودي، مطابع جامعة المل�ك س�عود    عبد اهللا الفوزان،  .١٠

 .م٢٠٠٢الریاض، 
بكر القباني الخدمة المدنیة في المملك�ة العربی�ة ال�سعودیة، مطبوع�ات معھ�د اإلدارة            .١١

 .١٩٨٢العامة 
مطل��ب النفی��سة، مطبوع��ات جامع��ة المل��ك   : أم��ین س��اعاتي، نظ��ام مجل��س ال��وزراء   .١٢

 .ھـ١٤٣١ود، الریاض، سع
محمد نور الدین عبد الرزاق، مب�ادئ عل�م اإلدارة م�ع دراس�ة، تطبیقاتھ�ا، دار العل�م              .١٣

 .م٢٠٠٣، للطباعة والنشر، جدة
النظ�ام اإلداري   جعف�ر عب�د ال�سالم، اإلدارة العام�ة ف�ي المملك�ة العربی�ة، ال�سعودیة،         .١٤

 ١٩٧٧السعودي، المطبعة، السلفیة، القاھرة 
 التنظ��یم اإلداري ف��ي المملك��ة العربی��ة ال��سعودیة، دار العل��وم    عب��د المعط��ي ع��اف،  .١٥

 ١٩٨٣للطباعة والنشر الریاض 
یوس��ف إب��راھیم ال��سلوم، النظ��ام اإلداري ف��ي المملك��ة العربی��ة ال��سعودیة، ش��ركة          .١٦

  ١٩٨٦ ١الطباعة العربیة السعودیة ط
 العربی�ة  حسن محمد توفیق، اإلدارة العامة ف�ي المملك�ة العربی�ة ال�سعودیة، المنظم�ة         .١٧

 .م١٩٧١للعلوم اإلداریة 
 .م١٩٩٣محمود حافظ، القضاء اإلداري، دار النھضة العربیة، القاھرة، . د .١٨
موسوعة مبادئ القضاء اإلداري التي أقرتھا محكمة التمییز الكویتیة في سبعة عشر  .١٩

  .، الكتاب األول، الدعوى اإلداریة، الجزء الثالث)١٩٩٩-١٩٨٢(عامًا 
دار النھضة  ، ١٩٧٣ ، ١ظاھر السلطة في العقود االداریة، ط     احمد عیاد عثمان، م    .٢٠

 .العربیة
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احمد رفعت خفاجي، طبیعة الغرامات التعاقدی�ة ف�ي العق�ود االداری�ة، بح�ث من�شور                .٢١
في مجلة المحاماة، تصدرھا نقابة المحامین في مصر، العدد العاش�ر، ال�سنة ال�سادسة               

 .١٩٥٦ –والثالثین 
م، دار ١٩٦٥ العامة للعقود اإلداریة، الطبعة الثانیة سلیمان محمد الطماوي، األسس .٢٢

  .الفكر العربي
عبد اهللا حمد الوھیبي، القواعد المنظمة للعقود اإلداری�ة وتطبیقاتھ�ا، الطبع�ة الثانی�ة،          .٢٣

 .ھـ١٤٢٩بدون دار نشر،
محم��ود ع��اطف البن��ا، العق��ود اإلداری��ة م��ع دراس��ة خاص��ة لنظ��ام ت��أمین م��شتریات      .٢٤

ف واستغالل الث�روة الطبیعی�ة ف�ي المملك�ة العربی�ة ال�سعودیة،              الحكومة وعقود التوظی  
 ھـ١٤٠٥الطبعة األولى، دار العلوم، 

اإلصدار األول، مكتب�ة دار   / محمود خلف الجبوري، العقود اإلداریة، الطبعة الثانیة       .٢٥
 .م١٩٩٨الثقافة،

حمید یونس، عقود المقاوالت التي تكون الدولة طرفًا فیھ�ا، بح�ث مق�دم ال�ى مجل�س             .٢٦
 .١٩٧٠، لتخطیط ا

 


	احمد محمد الشمري
	الأستاذ المساعد وعميد كلية إدارة الأعمال 
	 جامعة حفر الباطن – المملكة العربية السعودية
	1441هـ -2020م



