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عيب الشكل واإلجراءات 

 
يتحقق ىذا العيب عندما يصدر القرار اإلداري من دون مراعاة اإلدارة لمشكل أو اإلجراءات 

التي نص عمييا القانون ويتعمق ىذا العيب بالمظير الخارجي لمقرار اإلداري ونتناول في ىذا الجزء 
من الدراسة عيب الشكل واإلجراءات من خالل بحث مفيومو وصور قواعد الشكل وأخير تغطية ىذا 

 . العيب 
 
 

 
تعريف عيب الشكل : المطمب األول

يقصد بعيب الشكل في القرار اإلداري أن تيمل اإلدارة القواعد واإلجراءات الشكمية الواجب 

.  اتباعيا في القرار اإلداري 

ومن ثم يكون القرار معيبا في شكمو إذا لم تحترم اإلدارة القواعد اإلجرائية والشكمية المقررة 
لصدوره بمقتض القوانين والموائح كما لو اشترط القانون إجراءات تمييدية تسبق اتخاذ القرار أو 

.   استشاره جيات معينو أو تسبيب القرار ولم تتبع اإلدارة ذلك
واألصل في القرار اإلداري أن ال يتطمب إصداره شكمية معينة أال أن القانون قد يستمزم إتباع 
شكل محدد أو إجراءات خاصة ال إصدار قرارات معينة، وفي غير ىذه الحاالت تتمتع اإلدارة بحرية 

.  تقدير واسعة في إتباع الشكل المالئم ال إصدار قراراتيا
وعندما يشترط القانون إتباع شكل أو أجراء معين إنما يسعى من جية لتحقيق مصمحة 
األفراد وعدم فسح المجال لإلدارة إلصدار قرارات مجحفة بحقوقيم بطريقة ارتجالية، ومن جية 

أخرى يعمل عمى تحقيق المصمحة العامة في إلزام اإلدارة بإتباع األصول والتروي وعدم التسرع في 
.  اتخاذ قرارات خاطئة 

 بطالن القرار اإلداري جزاًء لمخالفة اإلدارة لمشكميات القضاء اإلداري في العراقوقد رتب 
الصادر في في حكمو  مجمس االنضباط العام ىضد قواإلجراءات التي يتطمبيا القانون فق



 إضافة لوظيفتيما كانا قد فرضا -ا م فضاًل عن ذلك فأن المعترض عميو… ) 27/10/2003
منو القانون المشار إليو التي أوجبت إجراء التحقيق اإلداري  (10)ىذه العقوبة خالفًا لنص المادة 

مع الموظف المخالف من لجنة تحقيق أصولية متكونة من رئيس وعضوين أحدىما حاصاًل عمى 
شيادة جامعية أولية في القانون وعميو ولكل ما تقدم ذكره قرر المجمس وباالتفاق الحكم بإلغاء 

(                                          )(..عقوبة الفصل المطعون بيا الصادرة بموجب األمر اإلداري المذكور في صدر ىذا الحكم 
ويحدد القانون بمعناه العام قواعد الشكل واإلجراءات بما ينص عميو الدستور أو التشريع 
العادي أو األنظمة كذلك تؤدي المبادئ القانونية العامة دورًا ميمًا في ابتداع قواعد شكمية غير 
منصوص عمييا في القانون واألنظمة باالستناد إلى روح التشريع وما يمميو العقل وحسن تقدير 

(    ). األمور 
 

صور قواعد الشكل : المطمب الثاني
درج القضاء اإلداري عمى التمييز بين ما إذا كانت المخالفة في الشكل واإلجراءات قد تعمقت 

بالشروط الجوىرية التي تمس مصالح األفراد وبين ما إذا كانت المخالفة متعمقة بشروط غير 
جوىرية ال يترتب عمى إىدارىا مساسًا بمصالحيم ويترتب البطالن بالنسبة لمنوع األول دون الثاني 

 . 
والتمييز بين األشكال الجوىرية واألشكال غبر الجوىرية مسألة تقديرية تتقرر في ضوء 

النصوص القانونية ورأي المحكمة وبصورة عامة يكون اإلجراء جوىريًا إذا وصفو القانون صراحة 
أما إذا صمت القانون فإن اإلجراء يعد جوىريًا إذا . كذلك أو إذا رتب البطالن كجزاء عمى مخالفتو 

كان لو أثر حاسم في مسمك اإلدارة وىي تحدد مضمون القرار اإلداري أما إذا لم يكن لذلك اإلجراء 
. ىذا األثر فإنو يعد إجراء ثانويًا ومن ثم فإن تجاىمو ال يعد عيبًا يؤثر في مشروعية ذلك القرار 

( )
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وقد استقر القضاء اإلداري عمى أنو ال ينبغي التشدد في التمسك بالقيود الشكمية إلى حد 
تعطيل نشاط اإلدارة، فالعيب الذي من شأنو أن يبطل القرار اإلداري ىو ذلك الذي يؤثر في 

مضمون القرار أو ينتقص من الضمانات المقررة لصالح األفراد المخاطبين بو في مواجية اإلدارة 
/ 3/12الصادرة في حكمو  ذىب في وىو ما اعتمدة مجمس االنضباط العام في احد قراراتو حيث

 إلى إعادة موظف إلى وظيفتو بعد أن اعتبرتو دائرتو مستقياًل وذلك ألن إجراءات التبميغ لم 1997
تكن قد تمت وفقًا لمقانون ، وقد صادقت الييئة العامة لمجمس شورى الدولة عمى القرار المذكور 

)لدى تمييزه أماميا  ) 
 
 
 
 
 
 

 . ونتناول فيما يمي ىذين النوعين من قواعد الشكل واإلجراءات 

: األشكال التي تؤثر في مشروعية القرار اإلداري- أوالً 
ال يمكن أن نحصر األشكال واإلجراءات التي يترتب عمى مخالفتيا بطالن القرار اإلداري، إال 

أن المستقر في الفقو والقضاء اإلداري أن أىم ىذه الشكميات تتعمق بشكل القرار ذاتو وتسبيبو 
.  واإلجراءات التمييدية السابقة عمى إصداره 

 
: شكل القرار ذاتو. 1

من المتفق عميو أنو ليس لمقرار اإلداري شكل معين يجب أن يصدر فيو فقد يأتي القرار 
شفويًا أو ضمنيًا، إال أن القانون قد يشترط أن يكون القرار مكتوبًا وفي ىذه الحالة يتوجب عمى 
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اإلدارة إتباع الشكل الذي تطمبو المشرع و إال عد قرارىا مخالفًا لشكل جوىري مما يؤدي إلى أبطالو 
 . 

 
 
: تسبيب القرار اإلداري. 2

األصل أن اإلدارة غير ممزمة بتسبيب قراراتيا إال إذا تطمب القانون ذلك، فمن المبادئ 
المقررة أن القرار اإلداري الذي لم يشتمل عمى ذكر األسباب التي استند عمييا، يفترض فيو أنو 
صدر وفقًا لمقانون وأنو ييدف لتحقيق المصمحة العامة، وىذه القرينة تصحب كل قرار إداري لم 
يذكر أسبابو وتبقى قائمة إلى أن يثبت المدعى أن األسباب التي بنى عمييا القرار المطعون فيو 

( ). ىي أسباب غير مشروعة 
أما إذا اشترط القانون تسبيب بعض القرارات فقد استقر قضاء محكمة العدل العميا عمى أن 
ىذا التسبيب يعد أحد عناصر الجانب الشكمي لمقرار يترتب عمى إغفالو بطالن القرار ولو كان لو 

( ). سبب صحيح 
واشتراط المشرع تسبيب بعض القرارات اإلدارية يعد من أىم الضمانات لألفراد ألنو يتيح 
لمقضاء مراقبة مشروعيتيا فضاًل عن أن معرفة األفراد لألسباب التي دعت اإلدارة التخاذ قرارىا 

يسيل عمييم الطعن فيو أمام القضاء، كما أن التسبيب يجعل اإلدارة أكثر حذرًا وروية عند إصدارىا 
.  لقراراتيا تجنبًا لمطعن فييا 

ولتوفير ىذه الضمانة يجب أن يكون التسبيب جديًا ومحددًا وواضحًا بما يسمح لمقضاء من 
بسط رقابتو عمى مشروعية القرار، و إال فإن القرار يعد بحكم الخالي من التسبيب مما يؤدي إلى 
إبطالو، ونظرًا لألىمية التي يولييا المشرع لتسبيب القرارات اإلدارية نحد أن المشرع الفرنسي قد 

 ضرورة تسبيب جميع القرارات الفردية التي ال تكون في مصمحة 11/7/1979أكد في قانون 
األفراد، واشترط أن يكون التسبيب مكتوبًا إال في حالة الضرورة القصوى والحاالت التي تنطوي 

( ). عمى قرارات ضمنية أو الصادرة في حاالت مستعجمة 
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: اإلجراءات السابقة عمى اتخاذ القرار. 3

يشترط القانون في بعض األحيان عمى جية اإلدارة سموك إجراءات قبل إصدار قرارىا و 
.  ويترتب عمى إغفال إتباع ىذه اإلجراءات بطالن قراراىا 

ومن قبيل ذلك مخالفة اإلدارة لإلجراءات الواجب اتباعيا في قراراتيا التأديبية مثل إعالن 
المتيم بالوقائع المسندة إليو قبل الجمسة المحددة لمحاكمتو وبيان وصف التيمة وتاريخ ارتكابيا 

وزمان ومكان محاكمتو وسماع دفاعو عن نفسو إلى غير ذلك من إجراءات جوىرية تحقق 
.  الضمانات األساسية التي يقوم عمييا التحقيق 

وقد يشترط القانون استشارة جية معينة قبل إصدار اإلدارة قرارىا، وقد تكون ىذه الجية 
فردًا أو ىيئة أو لجنة ما، وقد تكون اإلدارة ممزمة برأي تمك الجية أو غير ممزمة بو وفقًا لما 

ينص عميو القانون، وىنا ال بد من اإلشارة إلى أن اإلدارة في ىذه الحاالت جميعًا ممزمة باحترام 
ال كان قرارىا معيبًا وجديرًا باإللغاء  .  الشكمية التي فرضيا القانون وأخذ رأي تمك الجية وا 

: الشكميات الخاصة بالمجان والمجالس. 4
يتطمب القانون أحيانًا إجراءات خاصة النعقاد المجان أو المجالس انعقادًا صحيحًا فقد ينص 
عمى ضرورة اكتمال النصاب القانوني ويعد الجمسة باطمة إذا اقتصرت الدعوة عمى عدد معين من 

.  األعضاء دون اآلخرين 
ذا كان حضور أعضاء المجالس والمجان وفق التكوين الذي حدده القانون يشكل ضمانة  وا 
ميمة لألفراد، فإنو ال مجال لمقول بأن زيادة أعضاء ىذه المجالس يشكل زيادة في ىذه الضمانة 

.  ألن الضمانات المقررة في القوانين والموائح ال تتحقق إال بأتباع اإلجراء الذي حدده المشرع 
 
 
 

: األشكال التي ال تؤثر في مشروعية القرار اإلداري- ثانياً 
من المستقر في القضاء اإلداري أنو ال يترتب البطالن عمى كل مخالفة لمشكميات دون النظر 

ومن ، ورتب البطالن عمى  إغفال الشكميات الجوىرية دون الثانوية إلى طبيعة ىذه المخالفة 
: الشكميات التي التؤثر في مشروعية القرار اإلداري 



: األشكال واإلجراءات المقررة لمصمحة اإلدارة. 1
عمى عكس األشكال المقررة لصالح األفراد، اعتبر القضاء اإلداري األشكال واإلجراءات المقرة 
جراءات ثانوية ال يترتب عمى مخالفتيا الحكم بإبطال القرار اإلداري وىنا ال  لمصمحة اإلدارة أشكال وا 
يسمح لألفراد أن يستندوا إلى اإلجراءات المقررة لمصمحة اإلدارة وحدىا لمتوصل إلى إلغاء القرارات 

 ( ). اإلدارية 

ومثال ىذه الشكميات اشتراط تقديم ضمان مالي أو شخصي قبل منح رخصة معينة، فإذا 
.  أغفمت اإلدارة ىذا اإلجراء فال محل لمطعن ببطالن القرار اإلداري 

وىذا االتجاه لم يسمم من النقد من جانبين األول أنو من الصعب تحديد الحاالت التي تكون 
فييا األشكال مقررة لمصمحة اإلدارة وحدىا، والثاني أن ىذه األشكال ىي في الحقيقة مقررة 

.  لتحقيق الصالح العام وليس اإلدارة وحدىا 
كما أن الطبيعة الموضوعية لدعوى اإللغاء التي تختصم القرار اإلداري ذاتو تتعارض مع 

 (). النظر إلى مصالح أطراف النزاع 
 

 
: األشكال واإلجراءات التي ال تؤثر في مضمون القرار. 2

يتغاضى القضاء اإلداري أحيانًا عن مخالفة بعض الشكميات التي يعدىا ثانوية ال تؤثر في 
مضمون القرار اإلداري ومن قبيل ذلك إغفال اإلدارة اإلشارة صراحة في صمب قرارىا إلى النصوص 
القانونية التي كانت األساس في إصداره، أو عدم ذكر صفات أعضاء المجان والمجالس في صمب 

.  القرارات الصادرة عنيا 
ويبدو ظاىريًا أن ىذا االتجاه من القضاء ييدف إلى التقميل من الشكميات التي تضر بعمل اإلدارة 
وتقيدىا عن أداء وظيفتيا، إال أن القول بو ال شك سيؤدي إلى تعسف اإلدارة وادعائيا بأن أغمب 
اإلجراءات واإلشكال ال تؤثر في مضمون القرار اإلداري وليا سمطة تقديرية في ىذا المجال، وال 

يخفى ما لذلك من تأثير سمبي عمى سمطة القضاء اإلداري في الرقابة عمى مشروعية قرارات اإلدارة 
  .
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ومن ثم فإن احترام المشروعية يقتضي من اإلدارة أن تمجأ إلى المشرع إللغاء ما تعده مقيدًا 
لنشاطيا من شكميات إذا كانت مقررة بنص تشريعي وأن تعمد إلى إلغاء الشكميات غير الجوىرية 

 (). إذا كانت مقرر  بنص الئحي 
 

تغطية عيب الشكل : المطمب الثالث
عمى القول بأنو يمكن تالفي إلغاء القرار المعيب بعيب الشكل المقارن درج القضاء اإلداري 

الجوىري بإتباع أربع وسائل يمكن عن طريقيا تغطية ىذا العيب وىي استحالة إكمال الشكميات 
 .  لمشكل قالالحوالظروف االستثنائية وقبول صاحب الشأن واالستيفاء 

 
 

: استحالة إتمام الشكميات- أوالً 
 القول بأنو إذا استحال إتمام األشكال واإلجراءات الىاتجو القضاء اإلداري في فرنسا ومصر 

.  من الناحية المادية فيمكن تجاوز ىذه األشكال 
واالستحالة التي تجوز فييا لإلدارة أن تتحمل من الشكمية التي يفرضيا القانون ىي 

االستحالة المادية الطويمة، ألن االستحالة المؤقتة ال تكفي لتبرير إغفال اإلدارة لألشكال المطموبة 
( . )

ومن أمثمة االستحالة المادية المانعة من إتمام الشكميات عدم سماع دفاع الموظف المتيم 
إذا كان ذلك راجعًا إلى استحالة مادية حقيقية تعود إلى عدم تركو لعنوانو، واستحالة االستدالل 

.  عمى ىذا العنوان وكذلك رفض أحد أعضاء المجنة الحضور رغم تبميغو بقصد تأخير القرار 
الشركة قد اتخذت اإلجراءات الالزمة : " وفي ذلك قضت المحكمة اإلدارية العميا في مصر 

قانونًا في شأن عرض األمر عمى المجنة الثالثية قبل إصدارىا قرار الفصل المطعون فيو، وأن 
الذي ثبت " ممثل العمال " المجنة حاولت أن تعقد اجتماعًا أكثر من مرة إال أن العضو الثالث فييا 
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أنو أخطر شخصيًا بمواعيد االنعقاد تعمد التخمف عن الحضور أكثر من مرة، فأنو بذلك ال تتريب 
 ()" . عمى الشركة من جية النظر القانونية أن ىي أصدرت قرارىا بالفصل 

 
 

: الظروف االستثنائية- ثانياً 
تضطر اإلدارة أحيانًا إلى إغفال الشكميات الواجب مراعاتيا قانونًا تحت ضغط الظروف 

االستثنائية، وقد سبق أن بينا أن نظرية الظروف االستثنائية توسع من نطاق مبدأ المشروعية، 
وتؤدي إلى تحرر اإلدارة من كثير من القيود  القانونية ومنيا ما يتعمق بقواعد الشكل واإلجراءات 
فال تعد القرارات الصادرة مخالفة لألشكال واإلجراءات التي يتطمبيا القانون لصدورىا في ظل ىذه 

.  الظروف 
 

: قبول صاحب الشأن- ثالثاً 
من المقرر فقيًا وقضاًء أن األصل في الشكميات واإلجراءات أنيا مقررة لمصمحة عامة 

قدرىا المشرع، فيي تمس الصالح العام، ومن ىنا فإن قبول ذوي الشأن لمقرار المعيب ال يؤدي 
( ). إلى تصحيح العيب وزوال البطالن 

إال أن بعض أحكام القضاء اإلداري قد خرجت عن ىذا االتجاه وذىبت إلى قبول المخالفة أو 
العيب الذي انطوى عميو القرار اإلداري وتنازل من شرع الشكل لمصمحتو عن التمسك بالبطالن إذا 

( ). لم يكن ىذا الشكل متعمقًا بالنظام العام 
 
 
 
 

: حق لمشكلالالاالستيفاء - رابعاً 

                              
  . 144 المجموعة ص 1982 يناير 15 القضائية 16 لسنة 323القضية رقم  -  

  .  638 المجموعة ص 1957 قضائية جمسة أول يوليو 8 لسنة 3884حكم محكمة القضاء اإلداري المصري في القضية رقم  - 

  .  391 المجموعة  ص 1957 أبريل 28 قضائية جمسة 1 لسنة 1632حكم محكمة القضاء اإلداري المصري في القضية  - 



انقسم الفقو والقضاء اإلداري بشأن إمكانية تصحيح عيب الشكل باستيفاء اإلجراءات أو 
األشكال التي أىممتيا اإلدارة بعد صدور القرار المعيب فقد ذىب جانب من الفقو معززًا رأيو ببعض 

أحكام القضاء إلى عدم جواز تصحيح األشكال واإلجراءات بعد صدور القرار ألن ىذه اإلجراءات 
إنما وضعت كضمانة لألفراد ولممصمحة العامة قبل إصدار  اإلدارة قرارىا فإذا أىممت اإلدارة ىذه 
الضمانة فقرارىا يكون معيبًا ومستحقًا لإللغاء، وال يجوز لإلدارة أن تصحح ىذا العيب لتعطي 

( ). القرار أثرًا رجعيًا ألن ذلك يمنح اإلدارة رخصة الخروج عمى قواعد الشكل 
وذىب جانب آخر من الفقو إلى قبول تصحيح القرار باستيفاء الشكمية بعد صدور القرار 

(  ). تجنبًا إللغائو 
 

                              
:  ينظر  - 

  . 688ص – المصدر السابق – سميمان محمد الطماوي . د- 

  .   616ص – المصدر السابق – عبد الغني بسيوني . د- 

  .  469ص – المصدر السابق – محسن خميل . د - 


