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 القانون مخالفة وعيب الشكل عيب

 عيب ثم واالجراء الشكل عيب وهما االداري القرار عيوب من اثنان المحاضرة هذه في نوضح
 :وكاالتي( المحل عيب) القانون مخالفة

 واإلجراءات الشكل عيب

 في تغيير إحداث في إرادتها عن فيه اإلدارة تعلن الذي الخارجي المظهر هوالشكل      
 وأشكال إجراءات إتباع عنها واالفصاح اإلدارة إرادة لتكوين يتطلب قد فالقانون ،القانونية المراكز
 واإلجراءات الشكليات وهذه اإلداري، القرار في واإلجراءات الشكل بقواعد عليها يصطلح معينة،
 .وارتجالية متسرعة قرارات اتخاذ دون من تحول

 ،القرار التخاذ تمهيدا   اإلدارة بها تقوم مادية أعمال مجموعة أو عمل فهي اإلجراءات أما
 عدم ألن ذلك، مراعاة وعليها القرار اتخاذ قبل معينة إجراءات بإتباع اإلدارة يلزم قد  فالمشرع

 العقوبة قرار إصدار قبل تحقيق إجراء ذلك ومثال اإلداري، قرارها يعيب اإلجراءات بتلك تقيدها
 .القرار إصدار قبل معينة جهة رأي استطالع أو الموظف على االنضباطية

 الواجب واالجراءات الشكلية بالشروط االدارة التزام عدم واالجراء الشكل بعيب ويقصد     
 اغفلت ما اذا واالجراء الشكل بعيب مشوبا القرار فيعتبر ،االدارية القرارات اصدار في اتباعها
 غير او صحيح غير بشكل به قامت او قانونا، الواجب واالجراء الشكل القرار اتخاذ عند االدارة
 .كامل

 واالجراء الشكل قواعد هدف

 مصلحة تحقيق إلى جهة من يسعى إنما معين إجراء أو شكل إتباع القانون يشترط وعندما      
 جهة ومن ارتجالية، بصورة بحقوقهم مجحفة قرارات إلصدارها لإلدارة المجال فسح وعدم األفراد
 التسرع وعدم والتروي األصول بإتباع اإلدارة ألزام في العامة المصلحة تحقيق على يعمل أخرى



 تحدد قانونية قواعد بوضع الدول من الكثير قامت االهمية هذه وبسبب خاطئة، قرارات اتخاذ في
 .التخاذه الالزمة واالجراءات القرار في المطلوبة الشكلية الشروط

 بطالن الى يؤدي اذ القرار سالمة في تؤثر التي الجوهرية الشكليات بين القضاء ميز وقد   
 من بالرغم سليما يبقى فالقرار ،القرار سالمة في تؤثر ال والتي الثانوية والشكليات القرار،

 .الجوهرية غير واالجراء الشكل وحاالت الجوهرية واالجراءات الشكل حاالت ونوضح تخلفها،

 القرار اصابة تجاهلها على يترتب اذ الشكل، عيب مناط وهي: الجوهري واالجراء الشكل: اوال  
 :وهي واالجراء الشكل بعيب

 ان واالصل القرار، فيها يفرغ ان تحتم التي الخارجية الصورة ومعناه: ذاته في القرار شكل – 1
 منشورا او مكتوبا القرار يكون ان القانون يقرر قد انه اال  معين، لشكل يخضع ال االداري القرار

 .الشكل بعيب القرار يصيب ذلك ومخالفة واجبا الشكل يصبح الحالة هذه في رسمية، جريدة في

 القرار في القرار التخاذ والواقعية القانونية االسباب ذكر يعني القرار تسبيب: القرار تسبيب – 2
 يكون عندها بذلك، يقضي نص وجد اذا اال قراراتها بتسبيب ملزمة غير االدارة ان واالصل ذاته،

 .القرار بطالن الى يؤدي والذي الشكل عيب وجود اهماله على يترتب اساسيا شكال التسبيب

 بعض اتخاذ االدارة على المشرع يفرض فقد: الجوهرية والمدد ديةالتمهي االجراءات – 3
 قبل المخالف انذار او المناقصة، او المزايدة عن كاإلعالن القرار إلصدار الممهدة االجراءات

 مراعاتها عدم على يترتب القرار التخاذ معينة مدة القانون يحدد قد كما بحقه، العقوبة اتخاذ
 .الشكل بعيب القرار اصابة

 القرار، اصدار قبل هيئة او فرد استشارة االدارة على القانون يفرض قد: مقدما الرأي اخذ – 4
 اتخاذ قبل االستشاريين المهندسين رأي بأخذ االدارة كالزام القرار، من جزءا   االستشارة تكون بحيث
 .هدمه او المشروع بإنشاء القرار

 كلجان القرار اتخاذ قبل مجالس او لجان تشكيل القانون يفرض احيانا: اللجان اجراءات – 5
 المزايدات احالة مجال في العطاءات وتحليل فتح ولجان الموظفين انضباط مجال في التحقيق

 .والمناقصات



 الشكل بعيب إلصابته باطال قرارها يجعل المتقدمة لإلجراءات االدارة مراعاة عدم ان      
 . واالجراءات

 يبقى القرار عن تخلفت وان فهي الشكل، عيب بوجودها يتحقق وال: الثانوية الشكليات: ثانيا
 :وهي الشكليات هذه عن القضاء ويتغاضى سليما،

 اال االفراد، لصالح مقررة واالجراءات الشكليات ان االصل: االدارة لصالح المقررة الشكليات – 1
 بتعيين القرار صدور قبل الطبي الكشف اجراءات ومثالها االدارة، لمصلحة يتقرر البعض ان

 .االفراد لمصلحة وليس االدارة لمصلحة مقرر االجراء هذا ان اذ موظف،

 يؤثر ال الشكل في الخلل كان فاذا: موضوعيا القرار سالمة على تؤثر ال التي الشكليات – 2
 لم الموظف ملف الى جديدة اوراق تضاف كأن ثانوية، مخالفة حينئذ فيعد القرار فحوى على
 .مضمونه في تؤثر ولم جديدا   حتويت ال كانت اذا عليها يطلع

 طويلة لمدة مادية الستحالة الشكلية اتمام امكانية عدم ثبت فان :الشكلية اتمام استحالة – 3
 معها تجعل التي القاهرة للقوة تطبيق فهذا الشكل، عيب من االدارة قرار يسلم الحالة هذه ففي

 الموظف دفاع سماع عدم ثبوت ومثالها فيها، لإلدارة يد ال ألسباب الشكليات اتمام استحالة
 .العنوان هذا على االستدالل استحالة مع عنوانا يترك ان دون اقامته مقر لمغادرته

 باثر المعيب االداري القرار تصحيح يجوز ال انه االصل :اهمالها بعد الشكلية اتمام – 4
 عيب تصحيح اجاز القضاء ان اال الغائه، الى يؤدي شكله في معيب صدر الذي فالقرار رجعي،
 او هيئة اعضاء احد توقيع ومثاله القرار، مضمون في التأثير عدم بشرط الحق بإجراء الشكل
 .     ابتداء   عليها يوقع لم انعقاد جلسة على الحقا مجلس

 القانون مخالفة عيب

 ويتسم للقانون، موافق ارياالد القرار محل يكون ان يجب اذ المحل، بعيب ايضا ويعرف    
 القانون مخلفة عيب ان الى الفقه من جانب ذهب اذ الغموض من بشيء القانون مخالفة عيب
 ان حين في اركانه، جميع وفي االداري القرار تشوب ان يمكن التي العيوب كافة ليستغرق يتسع

 الموضوعي الجانب على يقتصر القانون مخالفة عيب ان الى ذهب الفقه من االوسع االتجاه



 على يترتب الذي القانوني االثر او القرار مضمون به يراد القرار محل الن المحل، عيب وهو
 فحواه او القرار موضوع هو القرار فمحل قانوني، مركز الغاء او تعديل او بإنشاء القرار صدور
 .القرار يحملها التي القانونية باألثار المتمثل

 والواقعية، القانونية الناحية من ممكنا المحل يكون ان منها المحل في متعددة شروط وتوجد
 ال ان بمعنى مشروعا يكون ان أي جائزا ، القرار محل يكون وان مستحيال، غير يكون أي

 .القانون يخالف

 القانون مخالفة عيب صور

 :وهي القانون مخالفة لعيب مختلفة صورة هناك

 تتجاهل االدارة فان الحالة هذه وفي: القانونية للقاعدة الصريحة او المباشرة المخالفة – 1
 يشترط كأن جزئيا، او كليا  صريح بشكل القاعدة لهذه مخالفا قرارها وتصدر القانونية القاعدة
 صور اكثر الصورة وهذه غيره، تعيين الى االدارة وتعمد مسابقة في االول الفائز تعيين القانون
 يستند التي القانونية القاعدة قيام يثبت ان اال المدعي على فما اثباتا، واسهلها وضوحا العيب

 .اليها

 التصويت دون منصبه من المحافظ عزل العراق في االداري القضاء محكمة عدت وقد   
 . للقانون المباشرة المخالفة حاالت قبيل من ويعد للقانون، خالفا الثلثين بأغلبية

 الذي غير اخر معنى القانون على االدارة تخلع ان هو: القانونية القاعدة تفسير في الخطأ-2
 هذا وفي خاطئا   تفسيرا   تفسيرها على االدارة يحمل مما غامضة القاعدة تكون فقد المشرع، قصده
 االدارة تفسرها ذلك ومع للتأويل فيها مجال ال واضحة القاعدة تكون وقد متعمد، غير الخطأ يكون
 .   لإللغاء معرضا االدارة قرار يكون الحالتين كلتا وفي متعمدا ، الخطأ يكون وهنا خطأ  

   


