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 التقديرشكر و 

عمى ما أسبغو عمي من نعم كثيرة  أحمد اهلل وأشكره قبل كل شيء 
وعظيم  عرفانلمنيا إكمال بحثي ال يسعني إال أن أتقدم بوافر الشكر وا

الذي  شهالء سميمان محمد ةالفاضم التقدير واالمتنان ألستاذتي
يشرفني بتفضيمو عمى بحثي وما أبداه من تعاون ومتابعة ولما قدمو 

 نجاز البحث.من توجييات سديدة فكان لو كير اإلسيام في إ

والعموم  معاممين في مكتبة كمية القانونكما أقدم الشكر الجزيل ل 
فقد كان لحسن أخالقيم ومعاممتيم الكريمة وطيب نفسيم  السياسية

والتسييالت الكبيرة التي قدموىا في إعارة الكتب األثر الكبير في إنجاز 
 ىذا البحث.
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 املقديح
 يىضىع انثحس  -: اولا 

من التحضير والديمقراطية اذا انو يجيد الرغبة العامة في  متقدمايمكن خضوع االدارة للقانون مستوى 
 أليتبداد االدارة فيما لو تركت تتعرف وتعمل دون اخضاعها حماية حقوق االفراد من تعسف واس

قواعد قانونية موضوعة مسبقآ , وبالتالي , فان خضوع االدارة للقانون مسألو اساسية وجوىرية 
لتحقييق مقتضيات حريات االفراد وفاعلية الجهاز االداري في اي دولة , والقرار االداري يحسبانو 

االداري , ال يعد حقآ شخصيآ يمارس وفق اىواء العاملين في االدارة  احدىم وسائل ممارسة النشاط
فيتصرفون ويتخذون القرارات االدارية وفق اجتهاداتهم  الشخصية البحتة , بل ان رجل االدارة يجب 

لحقوق االفراد وحرياتهم بل الحصن  ضمانوان تستند تصرفاتو الى قواعد المشروعية والتي تشكل 
ا من كل اعتداء , فااللتزام لمبدء المشروعية والتطبيق الكامل لقواعد العامة الذي يكفل حمايته

ونصوص النافذة نصآ وروحأ دون استثناء او تمييز يعد ضمانو مهمة وحيوية لالفراد في مواجهة تتمتع 
بو االدارة من امتيازات ,وتعد قواعد الشكل على جانب كبير من االىمية فهي تقوم كحاجز وموازن 

 .ات االدارة الخطيرة في مجال القرارات االدارية لسلط

 

 أسثاب اخريار انثحس  -شاَياا :

ومن اسباب اختيار البحث ىو لمعرفة مفهوم الشكل واإلجراء في القرار االداري وكذلك من اسباب 
 االختيار ىو لمعرفة قواعد الشكل واالجراء ومنها جزاء عيب الشكل وتصحيح عيب الشكل

. 
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 اهًيح انثحس  -شانصاا :

في القرار االداري بصفة مستقلة , اذا ان معظم واالجراء الشكل  الذي تناولوتكمن اىمية البحث 
اء ضمن موضوعات الرقابة القضائية وما يدور غلما تناولتو تحت عنوان الطعن باإل االبحاث غالبآ

اء ال تتصل غاللحولهامن مشكالت , في حيث ان احوال عدم المشروعية التي تبرر الطعن با
بموضوع الرقابة القضائية لكونها تمثل التنظيم الوضحي للجزاءات المقررة بسبب مخالفو التصرف 

 المطعون فيو الحكام القانون .

 هدف انثحس  -راتعاا :

يهدف ىذا البحث الى ابراز الدور المهم الذي يلعبة الشكل في القرار االداري بأشكالو كافة سواء 
او غير المكتوبة  وال سيما التسبب بوصف اىم الضمانات التي تحمي حقوق المكتوبة فيها 

على حساب  إلشكاليةباالسلبي لكثرة التمسك  براز الدورالمتعامل مع االدارة , ويهدف الى ا
مما يسسبب روتين اداري خانق لدى موظفي االدارة والمتعاملين معهما على حد  فرادمصالح اال

 .سواء 

 نثحس خايساا : يُهج ا

اعتمدنا في بحثنا ىذا على المنهج المقارن بين القانون العراقي والقوانين االخرى  والمنهج 
 التحليلي للقوانين والقرارات اإلدارية . 
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 املثحس األول
 مفهوم ركن الشكل واإلجراء

 املطهة األول
 تعريف القرار اإلداري

القرار  ي فعرفتو محكمة العدل العليا اإلردنيةتناولت إحكام القضاء اإلداري تعريف القرار اإلدار 
على تعريف القرار اإلداري بأنو عمل قانوني  االدارياإلداري في حكم لها بانو ) استقر الفقو والقضاء 

نهائي صادر باإلدارة المنفردة والملزمة لجهة اإلدارة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واألنظمة وفي 
ن ابتغاء للمصلحة العامة انون بقصد أنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني معيالشكل الذي يتطلبو الق

أن دعوى اإللغاء وكما سلف ذكره ال تكون اال ضد قرار إداري نهائي من شأنو أحداث ث حي. لهذا 
مركز قانوني للطاعن أو تعديل في وضع قائم وأن مضمون الكتب المشكو منها ال يمكن بأي حال 

 (1).(عتبارىا قرارات إدارية بالمعنى المقصود بالقرار اإلداري من األحوال ا

كما تناول الفقهاء تعريف القرار اإلداري كل حسب رأيو فقد عرفو العميد)ىوريو( بأنو ) اعالن لإلدارة 
بقصد أحداث أثر قانوني أزاء األفراد يصدر من سلطة إدارية في صورة تنفيذية أي في صورة تؤدي إلى 

( بأنو )العمل القانوني والذي يمكن أن يتلخص منو تعريف رمباشر ( وعرفو العميد ) بوناالتنفيذ ال
 القرار أو التعرف اإلداري بأنو ) العمل القانوني ىو كل عمل يحدث تعديال في األوضاع القائمة (.

انوني من كما تناول الفقو العربي تعريف القرار اإلداري فعرفو الدكتور محمد الذنيبات بأنو ) عمل ق
أحدى السلطات اإلدارية في الدولة ويحدث أثارا قانونية بإنشاء وضع  بارادةجانب واحد يصدر 

 افضاحبأنو ) قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني قائم كما عرفو الدكتور سليمان الطماوي 
حالة قانونية  غي او تعدلتنشا او تلملزمة بقصد أحداث أثر قانوني وذلك أما بأصدار ارادة اإلدارة عن 

                                                           

ــ 2112الشرق األوسط , األردن , ( نقال عن رائد محمد يوسف , نفاذ القرارات اإلدارية بحق األفراد , جامعة (1
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أو موضوعية حين يكون العمل الئحة وأما بإنشاء حالة فردية أو تعديلها أو إلغائها لمصلحة فرد أو 

 (1)أفراد معينين أو ضدىم في حالة القرار اإلداري الفردي .

ي صدر بإدارة أحدى السلطات اإلدارية فيكما عرفو محمد فؤاد بأنو ) عمل قانوني من جانب واحد 
 (2)الدول ويحدث أثار قانونية بإنشاء وضع قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني قائم .

 املطهة انصاَي

 تعريف ركن الشكل واإلجراء وأىميتو

 واإلجراء:تعريف ركن الشكل  األول:الفرع 

ة حددىا وىو يعني تقيد اإلدارة في إصدار قراراتها بشكل معين , وعليها أن تلتزم بإجراءات معين
القانون , ويعتبر الشكل واإلجراءات ركنا أساسيا في القرار اإلداري غير أن اإلدارة كاىل عام ليست 

 ملزمة بالتقيد بشكل معين تعضم من خالل إرادتها اال إذا نص القانون على ذلك .

لها إلى ما  ويقصد باإلجراءات تلك العمليات المختلفة التي تمر بها القرارات اإلدارية منذ التحضير
قبل صياغتها في الغالب الذي يظهر فيو أما الشكل فهو ذلك اإلطار نفسو الذي يصدر فيو عند 

كما تعدد   (3)صياغتو النهائية وكثير ما يأخذ مفهوم الشكل معنى واسع بحيث يشمل اإلجراءات ايضا .
واألنظمة المعمول بها , صيغ أشكال اتخاذ القرارات في الفقو اإلداري المقارن , تبعا لنظام سياسي 

فقد تتخذ القرارات اإلدارية بشكل أوامر أو مراسيم ملكية أو قرارات تصدر من رئيس الجمهورية , 
فالشكل يعني المظهر أو الشكل الخارجي للقرار أو طريقة تعبير اإلدارة عن إرادتها الملزمة في القرار 

ب أن يتبعها القرار اإلداري في مرحلة الصادر , في حين أن اإلجراءات تعني الخطوات التي يج
 (4)م الخارجي .لتحضيره وأعداده قبل صدوره إلى العا

                                                           

 .11( نقال عن رائد محمد يوسف , مصدر سابق , ص(1
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 .45, ص2118, دار الجامعة الجديدة , مصر ,1(ماجد راغب , القانون اإلداري , ط(4



 

 

00 

 انفرع انصاَي

 أىمية ركن الشكل واإلجراء في القرار اإلداري

هدف في الغالب إلى حماية المصلحة العامة وضمان حسن يان الشكل واالجراء في القرار االداري 
يضا إلى حماية المصلحة الخاصة بتوفير الضمانات لالفراد في هدف ايسير المرافق العامة كما 

ط شكليات اواجراءات معينة قبل اتخاذ القرار او عند اتخاذه من شأنو ان امواجهة االدارة , اذان اشتر 
للتاكد من مشروعيتو قبل اإلقدام عليو  سة العمل االداريار دارة على التأني وعدم االرتجال ديحمل اال

هذه االىمية فقد قامت دوال عدة بوضع قواعد قانونية تحدد الشروط الشكلية المطلوبة وتسليما من ب
واالجراءات الالزمة التخاذه خالفا لما ىو عليو الحال في فرنسا, اذا يتطلب االمر  في القرار االداري

 (1)واعدىذه الق ال ستباطالعودة إلى النصوص المتناثرة في القوانين واللوائح والسوابق القضائية 

منها من شأنو ان  واالكثار السرافا انا اال ية المتقدمة لقواعد الشكل واالجراءمو بالرغم من االى
االضرار بالمصلحة إلى للوظيفة االدارية مما يؤدي  يؤدي إلى البطء في السير العمل االداري وتعقيدا

ق توازن بين عدم التشدد في االفراد وتطبيقا على ذلك عمل القضاء االداري على خل العامة ومصالح
التمسك بقواعد الشكل واإلجراء إلى الحد الذي يعوق نشاط اإلدارة وبين عدم التفريط بهذه القواعد 

 (2)إلى الحد الذي يصل إلى اصدار المصلحة العامة ومصلحة األفراد .

لجوىري لقد ميز مجلس الدولة الفرنسي بين الشكل واإلجراء الجوىري والشكل واإلجراء غير ا
أذ تعد التفرقة بين الشكل واإلجراء الجوىري والشكل واإلجراء الثانوي أمرا في غاية  )الثانوي(

ة دون الثاني , أن معيار التميز بين ما ىو تاألىمية بسبب البطالن الذي يلحق األول نتيجة مخالف
دارة أتباع شكل جوىري وما ىو ثانوي يستند إلى ما أذا كان ثمة نص في القانون يوجب على اإل

 ( 3)وإجراء معين أم ال.
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فالشكل واإلجراء يعد جوىريا أذا نص القانون على ضرورة أتباعو مقررا البطالن جزءا على مخالفتو , 

عن  كتسولكن قد يحدد القانون إجراءات شكلية معينة دون أن يرتب جزءا على مخالفتو بأن ي
تلك اإلجراءات التي نص عليها القانون حيث ان  تقريره بطالن القرار اإلداري الصادر على خالف

ة تبين أن اإلجراء الشكلي الذي ينص عليو يعد من اإلجراءات الشكلية الجوىرية فأن جزاء مكحالم
األخالل بهذا اإلجراء الجوىري يكون البطالن دون حاجة إلى وجود نص يقرر ذلك على أنو ليس كل 

ىناك إجراءات شكلية ينص عليها القانون وال تؤدي و  يامت اجراءات يعد جوىر لقانون ما يرد في ا
وجاء في حكم المحكمة قضاء الموضفين ) مجلس انضباط العام مخالفتها إلى إلغاء القرار اإلدارية , 

لذا فقد طلبت دعوة المميز للمرافعة سابقًا جاء فيو بان الشكلية تعد من النظام العام في قضية 
وتأكيدا على ىذا االتجاه( ر ونتيجة المرافقة قرر مجلس االنضباط العام والحكم بإصدار عقوبة األنذا

انضباط /  166وفي قضية تتلخص وقاعها قرار الهيئة العمة لمجلس شورى الدولة جاء في القرار 
اقامت المدعية المميز عليها ) و .ن .ع ( الدعوة امام مجلس االنضباط تدعي بان  2118تميز / 

مستندا الى االمر االداري  2118/ 1/  15( في 626ر الوزاري المرقم ) دائرتها اصدرت االم
يتضمن توجيو عقوبة االنذار بحقها لذا فقد طلب الدعوة  2118/ 1/ 22( في 351المرقم ) 

المميزة للمرافعة والحكم بأصدار حكم االنذار ونتيجة المرافعة قرر المجلس االنضباط العام بقراره 
( الغاء عقوبة االنذار الموجو المعترضة  2118م /4وبعدد االضبارة )  2118/ 5/ 28المؤرخ في 

ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى  2118/ 22/1( في 351باالمر االداري المرقم )
طالبا  2118/ 26/6الطعن بو تميزا لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بالئحتو المؤرخة في 

 (1)اب الوارده فيها نقضو لالسب

 

 

 
                                                           

/ منشور في  2118/ انضباط / تمييز /  166( قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة العراقي رقم (1
 455قرارات مجاس شورى لدولة , ص 
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ويترتب على ىذا الحكم بان الشكلية من النظام العام يعني إن للقاضي إن يثيرىا من تلقاء نفسو وىذا 
امر منتقد لكن ما يفهم من ىذا الحكم إن الشكلية في القضية المعروضة جوىرية وىي تشكل ضماناً 

معيار محدد للشكل واإلجراء  عوإذا كان مجلس الدولة الفرنسي قد تفادي وضمهما للموظف 
او القيام  الجوىري فأن الفقو المعاصر يتجو إلى ان الشكلية الجوىرية ىي الشكلية التي تؤدي انقالها

بها على وجو غير صحيح إلى التأثير على مضمون القرار اإلداري , وبالمقابل فأن الشكل واإلجراء 
لقيام بها على وجو غير صحيح لما كان لها أثر على الثانوي يقصد بو الشكلية التي لو أغفلت أو تم ا

مضمون القرار , بمعنى أن الشكل واإلجراء يكون ثانويا أذا كان أغفالو أو تأديتو على وجو مخالف 
للقانون ال يؤثر على مضمون القرار والحقيقة أنو ال بد من أيجاد معيار يستند إلى شكليات القرار 

لها في محل القرار اإلداري ذاتها ومنفصل عن عيب الشكل حيث أن قائمة لوحدىا دون محاولة أدخا
الشكلية لم تكن الزمة قبل أصدار القرار ولم تكن متطلباتو اإلجرائية فال أثر لها على صحة القرار 
اإلداري, فمعيار البطالن ىو لزوم الشكل بوصفو متطلبا إجرائيا , بصرف النظر عن وجود نص قانوني 

ن عن عدم مراعاة شكل معين , على سبيل وجوب عرض مشروعات األنظمة التي يقرر ىذا البطال
تعدىا الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة مجلس شورى الدولة تدقيقها والتأكد من مطابقتها 
للقواعد التشريعية األعلى وإعادة صياغتها أذا اقتضى األمر ذلك , لضمان وحدة التشريع وتوحيد 

 (1)لتشريعية .أسس الصياغة ا

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .74, ص1969, دار الكتب المصرية , مصر , 1, ط1( محمود حافظ , القرار اإلداري , ج(1
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 املثحس انصاَي
 المطلب االول 

 حاالت الشكل واالجراء في القرار االداري 

 الكتابة  أوال:

األصل أن جهة اإلدارة غير مقيدة بشكل معين لألفصاح عن إرداتها بمناسبة ما تصدره من قرارات 
ن ىذا ال يمنع من توبا إال أصل أن يصدر القرار مكإدارية ما لم يلزمها المشرع بذلك , فإذا كان اإل

أصداره لهذا القرار الشفوي كافة أثار القرار المكتوب , وعلى الرغم من أن الكتابة ليست ركنا في 
القرار اإلداري حيث يصح بدونها اال أنو أذا الزم المشرع اإلدارة بان تصدر قراراىا في شأن ما مكتوبا 

لفت في إصدار الشكل الذي حدده المشرع , وأذا  , وخالفت اإلدارة ذلك بطل ىذا القرار حيث خا
كان المشرع يشترط صراحة لصحة القرار اإلداري أن يصدر مكتوبا , فإذا أشترط الشكل المكتوب 
يكون ضمنيا , كما تطلب المشرع نشر القرار , وفي ىذه الحالة يتعين أن يتضمن القرار تاريخ صدوره 

.(1  ) 

ال يكون الزما اال أذا نص عليو القانون صراحة أو ضمنا , وىذا يعني والشكل الكتابي للقرار اإلداري 
أن يصدر شفهيا أو تلفونيا أو برقيا أو حتى أشارة . ولكن أذا استلزم القانون صدوره كتابة تعين أن 
يصدر على ىذا النحو , وأن كانت اإلدارة قد اعتادت في الغالب على أن تصدر قراراتها مكتوبة 

, وفي ىذه الحالة صدور القرار مكتوبا يجب أن يحمل توقيع من أصدار القرار واال  بدون نص بذلك 
 (2)في شكلو . معيبا كان

 

 
                                                           

, دار الكتب المصرية , 1رارات اإلدارية في الفقو وقضاء مجلس الدولة , ط( عبد العزيز عبد المنعم خليفة , الق(1
 .96,ص2117مصر , 

 .431, ص2115, مكتبة الشهوري , بغداد , 1( محمد علي بدر وآخرون , مبادئ واحكام القانون اإلداري , ط(2
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 ثانيا : التوقيع 

من الممكن أن يصدر مكتوب أو اإلصل أن القرار اإلداري ليس لو شكل معين يتعين أن يصدر فيو ض
 بشكل معين فقد يكون القرار مكتوبا كماأو صريحا أو ضمنيا , لذلك فإن اإلدارة غير مقيدة  فهياش
القانون إجراءات معينة  صدرة لنشره وتوزيعو مثال , فمعنى يكون شفويا ويحتاج إلى إجراءات معين قد

أو شكل محدد وجب على جهة اإلدارة التقيد بها كالتوقيع والختم والتصديق عليو وأعطاء الرقم 
 (1)ت .تحت طائلة البطالن عند مخالفة تلك اإلجراءا

ل القرار بتوقيع مصدره وغياب التوقيع ينفي وجود القرار لذا فإن أغفال ذكر تاريخ يذإذ يجب أن ي
رار كون أصدار القرار يكون من قبل األخطاء المادية ولذا فهو عيب ثانوي فال يؤثر على صحة الق

الطعن في القرار أذ تقدر  حق للتوقيع بالرغم من أن لذكر التاريخ لو أىمية فيالتاريخ الموضوع عليو ال
ىذه المشروعية وفقا للنظام القانوني السائد وقت أتخاذ القرار , أن القانون قد يفرض أتخاذ القرار 
في مدة زمنية فضال عما يمكن أن يدعيو صاحب الشأن ما بين التوقيع وكتابة التاريخ من انو قد جد 

 (2)ظرف قانوني أو واقعي يستدعي تغير القرار .

معينة أو توقيع على الطلبات التي تصدر بناء عليها بعض القرارات  طوابعيستلزم القانون وضع حيث 
اإلدارية , فإذا لم يتم وضع الطوابع أو التوقيع المطلوبة على طلب من الطلبات , وصدر القرار 

مؤثر في  المستجيب لو , فإن ىذا القرار ال يكون قابال لألبطال , لتعلق اإلمر بإجراء قانوني غير
 (3)مضمون القرار .

 

 

 

                                                           

 .98( عبد العزيز عبد المنعم خليفة , مصدر سابق, ص(1
 .232صدر سابق , ص(د.وسام صبار العاني , م(2
 .113,ص2119, دار الجامعة الجديدة األسكندرية , مصر , 1( ماجد راغب الحلو , القرارات اإلدارية , ط(3
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 ثالثا : تسبيب القرار اإلداري

لب أن تصدر قراراىا الدوافع التي أدت إلى صإلداري يعني أن تذكر اإلدارة في تسبيب القرار ا
ب بالنسبة للقرارات اإلدارية يألحاطة المخاطبين بالقرار بذلك الدوافع , وحول أىمية التسب أصداره

اء اإلداري إلى أنو من الضمانات االساسية المقررة للخصوم , إذ يمكنهم فقد ذىبت محكمة القض
, وثمة فارق جوىري بين التسبيب في القرار اإلداري   الذي شابو من مراقبة مشروعية وتدارك الخطأ

كان في األثر ر تشياإلداري وأن كانا  ركإجراء شكلي غير ملزم لإلدارة بغير نص وبين سبب القرا
خلف أيا منها وىو بطالن القرار , ذلك ألن تسبيب القرار اإلداري يعني الدوافع المترتب على ت

رد يعاصر لصدور القرار حيث والمبررات التي حدت باإلدارة إلى أصدار قرارىا , ومن ثم فالتسبيب م
لبة , وعلى العكس من ذلك فإن سبب القرار اإلداري يشمل في الحالة القانونية او الواقعية صفي 
 (1)إلصداره. سابقومن ثم تسبب القرار الدفعت اإلدارة إلصداره  التي

التسبيب في القرار اإلداري ىو في ذكر االعتبارات القانونية والواقعية التي قادت اإلدارة أو دفعتها 
تسبيب قراراتها اال أذا الزمها القانون بذلك وحيئذ يكون بإلى أصداره , واألصل أن اإلدارة غير ملزمة 

 (2)يب شرطا شكليا في القرار اإلداري يكون تجاىلو سببا في شكل القرار يؤدي بو إلى البطالن.التسب

القرار ال تلتزم بو يضاف إلى ما تقدم من فروق ما يبين تسبيب القرار اإلداري وسببو أن تسبيب 
ية أو قرار ات التأديبالقرار اإل ينص بموجبو كما ىو الشأن بالنسبة لقرارات الجزاء ةاإلدارة مصدر 
يض , وعلى العكس من ذلك فإن سبب القرار اإلداري يتعين ان يكون قائما وصحيحا خرفض منح تر 

يتسبب  االدارة ملزمة ها وقضاء أندائما , سواء كان تسبيب القرار الزما أم ال , ومن المقرر فق
موظف المختص بإصدار قراراتها ما لم يلزمها القانون بذلك , وال يشترط لقيام التسبيب أن يصيغو ال

القرار بنفسو بل يكفي أعتماده لمذكرة معينة قدمت إليو بشأن القرار , حيث يكون في ىذه الحالة 
األسباب الواردة بالمذكرة مما يجعلها بمثابة اسباب لقرارىا , اذا كانت االدارة غير ملزمة بذكر  بنىي

حها طواعية عن اسباب ىذا القرار بخضع اسباب قراراتها اذا لم يلزمها المشروع بذلك, االانافصا

                                                           

 .97( عبد العزيز عبد المنعم خليفة , مصدر سابق , (1
 .431( د. عصام البرزنجي , ياسين السالمي وأخرون , مصدر سابق , ص(2
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تلك االسباب لرقابة القضاء للتأكد من مدى مشروعيتها , طالما انها طرحت على المحكمة 

 (1)واصبحت بذلك عنصرا من عناصر الدعوى الثابتة باالوراق

 المطلب الثاني

 حاالت االجراء في القرار االداري

 االستشارة اواًل: 

من جهة استشارية معينة  ان يسبق اصدارىا اخذ الراي ض القرارات االداريةمن المعتاد بالنسبة لبع
داء الرأي, ولكن مدى التزامها بالراي الذي طلبتو متفاوت من حالة إلى اخرى بحسب ابمتخصصة ب

النصوص القانونية المنظمة لهذا الموضوع ,ويمكن في ىذا الشان التميز بين ثالثة نماذج لالجراءات 
االختيارية واالستشارية االلزامية ودن االلتزام بالراي واالستشارة االلزامية مع  االستشارية,االستشارية 

 (2)االلتزام براي الهيئة االستشارية 

فقد يفرض القانون على اإلدارة قبل إصدار قرارىا أخذ رأي خبير أو ىيئة متخصصة وقد تكون ىذه 
في طلبها واختيارية في اتباعها , وقد تكون واجبة على استشارة أختيارية في طلبها واتباعها والزامية 

اإلدارة في طلبها واتباعها , فعلى اإلدارة في مثل ىذه اإلحوال طلب الرأي المذكور واتباعو وأن كان 
ذلك وجوبيا ينص القانون , ويعد إغفالنا لو أو تأديتو على الوجو غير المطلوب عيبا إجرائيا جوىريا 

 (3)يستوجب اإللغاء .

إذا فرض المشرع على الجهة اإلدارية مصدر القرار استشارة فرد أو ىيئة معينة قبا إصداره اعد ىذا 
األمر شكال واجب اإلتباع , بحيث يكون القرار مشوبا بسبب الشكل متى صدر دون العرض على 

ة الجهة أو الفرد الذي حدده المشرع , ويكون مثل ىذا القرار ما لو بطالن حيث قضت المحكم
اإلدارية العليا ببطالن قرار ترقية عضو بأحد اإلدارات القانونية , دون أخذ رأي لجنة شؤون مديروا 
أعضاء اإلدارات القانونية , وبذلك فقد أعتبر ىذا الحكم العرض على لجنة شؤون أعضاء ومديري 

                                                           

 .99فة , مصدر سابق , ص( عبد العزيز عبد المنعم خلي(1
 .431( عصام البرزنجي ,ياسين السالمي , مصدر سابق , ص(2
 .235( وسام صبار العاني , مصدر سابق , ص(3
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, تلتزم اإلدارة بإحترام  اإلدارات القانونية شكال إجرائيا جوىريا يتعين استيفائو قبل إصدار قرار إلزامي

الشكل اإلجرائي الذي حدده المشرع قبل إصدار القرار والمتمثل في االستشارة السابقة حتى ولو لم 
 ( 1)بة إلزامية بالنسبة لإلدارة المصدرة للقرار .صفلرأي المنبثق عن تلك االستشارة يكن ل

معة وىو السلطة المختصة بإصدار كما ىو الشأن بالنسبة ألخذ رأي مجلس الكلية ال يلزم رئيس الجا  
قرار التعين ومع ذلك فإن إصداره دون استعراض رأي مجلس الكلية يجعل منو قرارا باطال حيث 

ي صدر مشعبا يعيب الشكل وال يكفي لصحة القرار اإلداري أن يصدر بعد العرض على الهيئة الت
القانونية ويكون انعقاده صدرىا المشرع بل يجب أن تكون الهيئة مشكلة تشكيال سليما من الناحية 

و الذي حدده القانون ويكون االنعقاد المكان الذي حدده القانون , مع صدوره القرار حعلى الن
ة الشكلية أن باالغلبية التي حددىا المشرع ألصدار وال يكفي لصحة إصدار القرار اإلداري من الناحي

يصدر مبدأ أخذ رأي الجهة التي حددىا القانون , وأنما يتعين صدور ىذا القرار خالل مدة معقولة من 
بداء الجهة لرأيها , وال شك في أن تقدير المدة التي يتعين أن يصدر فيها القرار المستند إلى اتاريخ 

ن بوسعو إعتبار القرار باطال من استشارة جهة ما أمر متروك تقديره لسلطة القاضي , والذي يكو 
الناحية الشكلية أذا قدر بأن المدة ما بين أبداء الرأي وصدور القرار طويلة بحيث تغيرت معها 

في ظلها عن تلك التي صدرت فيها القرار إضافة إلى ما تقدم فانو ال يكفي  هظروف التي تم ابتداءال
ة معقولة من تاريخ أبداء الجهة التي حددىا لصحة القرار من الناحية الشكلية إلى أن يصدر بمد

القانون وأنما يتعين أن تحترم اإلدارة التسلسل في االستشارة في حالة ما أذا أوجب القانون عليها 
 (2)استشارة عدة جهات قبل إصدار القرار .

 

 

 

                                                           

, 1985, دار النهضة العربية , القاىرة , 5( د. مصطفى أبو زيد فهمي , القضاء اإلداري ومجلس الدولة , ط(1
 .111ص
 .117يق , ص( د. مصطفى أبو زيد فهمي , مصدر سا(2
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 يشترط حيث التأديبية العقوبات ميدان في يظهر الحالة ىذه تطبيق وأوضح اللجان تشكيل  ثانياً:

 ان وجوب بيعها قبل والعزل الفصل أو الدراجة تنزيل المهمةك للعقوبات بالنسبة غالبا المشروع
 اللجان ىذه تشكيل كيفية عادة المشروع وانظر الغرض لهذا مشكلة يا تحقيق لجنة بها توصي

 أعضائو وتحديد

 على عرض قرارىا اتخاذ قبل االدارة على والنظام القانون يوجب قد والتصويت االجتماع  ثالثاً:
 والزمان المكان مراعاة يجب الحالة ىذه وفي واهلل جد من وتثبت  موضوعو  لدراسة معين اجتماع
 يحدد ناصر وجود عدم حالت وفي القانوني النصاب بتوافر صحيح انعقاد ويكون االجتماع المحدد
 والقضاء المستقر طبق نصف من أكثر بو يحدد القانوني النصاب

 النظام في اكان سواء المصادقة في يظهر لها تطبيق واىم القرار على الالحقة اإلجراءات :رابعاً 
 المركزي اإلداري النظام في الصورة ىذه وتظهر الالمركزية اإلداري النظام وفي المركزي اإلداري

 رتظه كما ضمن صراحة طلعتنا أصل من الصادر القرار على المصادقة األعلى طلع اصل تقوم الحين
 الالمركزية الهيئات على إدارية وصايا المركزية السلطات تمارس ال حيث الالمركزية اإلداري النظام في
 (1)المركزية السلطة من عليها المصادقة بعد اال نافذة االخير قرارات تعد وال

 
 املثحس انصانس

 قواعد الشكل واألجزاء

 املطهة األول
 جزاء عيب الشكل

ي, فإذا أتخلف يمكن إلغائو أمام القاضي اإلداري دار في القرار األ او ثانوي رياعد ركن الشكل ركنا جوىي
اإلدارة واألفراد وإذا نص القانون  لمصلحة اعد الشكل إنما ىوتعيبو بعيب الشكل , وإن اإللتزام بقو  ل

قديره فيما على إن جزاء مخالفة قواعد الشكل يتعين عليو بطالن القرار اإلداري , فإن القاضي يعمد إلى ت
                                                           

 .128( وسام صبار العاني, مصدر سابق, ص(1
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مخالفة تنصب على  شروط جوىرية أو غير جوىرية ,  وإذا كانت القواعد الجوىرية يترتب الإذا كانت 

عليها بطالن وربما االنعدام , وإذا كانت الشروط قانونية  فإنو يحق للمحكمة إن تتمسك بو , أو تتنازل 

 (1)العيبعنها وبالتالي قد تلغي القرار أو ال تلغيو حسب تقديرىا لدرجة 

دارة في آن الفراد ولالمانة للتزام الشكل ضالمختلفة , فا ولقد نظر الفضاء إلى عيب الشكل من جوانبو
واحد , وىو بذلك يكون للصالح العام األمر الذي ينتج عنو ضرورة بطالن القرار المعيب بعيب الشكل 

لتزام بكل قواعد الشكل ,مهما كانت , إال إن القضاء رأى من ناحية أخرى , إن إلزام اإلدارة بضرورة اال
ىامة أو بسيطة ويترتب البطالن عليها كليا أو جزئيا , دون تمييز بين المهام الجوىرية منها و الثانوية 

 بضمانة من الضمانات , إنما ىو قيد لعمل اإلدارة.  

اري وفق أصولو وعلى مما يقلل من كفاءتها من تحقيق الصالح العام , ويعد الشكل متوافر في القرار اإلد
مدعي العكس إثبات عدم صحتو انعقاد اللجان المعنية وعدم صحة ما دونو  رئيس كل لجنة , حيث إن 

ت إدارية اقرار در تص نبت العكس , وإذا اقتضى القانون إالقرار اإلداري , تالحقو قرينة السالمة ما لم يث

  (2).في ىذه القضية بعيب القرار  سبيبتلف إحدى قواعد الشكل وىو التفي شكل معين فإن تخ

فقد استقر الفقو والقضاء اإلداريان على إن القرار اإلداري يجب إن يصدر القرار وفقا لإلجراءات التي 
حددىا المشرع وفي الشكل المرسوم لو , حتى إذا تأتي عن ذلك وخولفت قواعد الشكل واإلجراءات 

أنو اإلخالل يضمان حرص المشرع على توافر الصالح البطالن على القرار الصادر , بما إن ذلك من ش
الموظفين, وتحقيقا لهذه المصالح المجتمعة , وحتى ال تقدم مصلحة على حساب األخرى قرر القضاء 

 إن القرار اإلداري المعيب بعيب الشكل ال يكالن باطال إال في حالتين :ـ 

 الشكلذا نص القانون على بطالن جزاء لعيب أ ـ إ

                                                           

,  عواى, والٌشر,  دار الثقافح للتىزٌع,  1 ط,  وتطثٍقاتهأ هام الوحاكن,  القرار اإلداري, كرٌن كشاكش. د(1)

 .106 ص,  1991

 101 ص,  هصدر ساتق, كرٌن كشاكش(2)
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مؤثرا في صحة القرار  يعتبر جوىريا , أما إذا كان العيب ثانويا , فال الشكل العيب في كانب ـ إذا  

وىنالك ثالث اتجاىات عرضها الفقو اإلداري المقارن ليوضح ماىو  (1)وسالمتو , أي ال يترتب البطالن
 الشكل الجوىري والغير جوىري )الثانوي( على النحو التالي : ـ

صالح األفراد و اإلدارة , يذىب ىذا االتجاه إلى إن الشكليات التي تفرضها ـ الشكليات المقررة ل1
القوانين واألنظمة لصالح األفراد إنما ىي شكليات جوىرية  يؤدي إغفالها إلى بطالن القرار اإلداري , 

و بطالن وإن ما يتقرر من الشكليات لصالح اإلدارة فيكون من النوع الثاني الذي ال يرتب على إغفال
 اإلداري الفرنسي و المصري. لمعيار في القضاءالقرار اإلداري ولقد طبق ىذا ا

وقضت محكمة القضاء اإلداري المصري في حكم لهل بقولها " إن الئحة النظام الدراسي والتأديبي 

الجامعات تنص على إن كل طالب يرتكب جريمة غش في االمتحانات والشروع فيو ويضبط في لطالب 

جو العميد أو مدير المعهد فورا ويحرمو من دخول االمتحان في باقي المواد ويعتبر حالة تلبس يخر 

امتحانو باطال قانونيا , حيث إن القانون خول العميد اتخاذ إجراءات االحتياطية ضد الطالب الذي يؤدي 

ان في تلبس  بجريمة الغش في االمتحان , فإذا أغفلت وترك الطالب يؤدي االمتحالاالمتحان في حالة 

المواد , فال يترتب على ذلك بطالن في إجراءات ألنها لم تشرع كضمانة من ضمانات التحقيق , بل  

 (2)كإجراء تحفظي ضد الطالب 

ـ إغفال اإلجراءات الشكلية : ـ يرى بعض الفقهاء إنو إذا أغفلت اإلدارة الشكلية المنصوص عليها  2

بطالن القرار و بمعنى إنو إذا اتخذت اإلدارة إجراءات  لصدور قرار جزئيا أو كليا , فإن ذلك يؤدي إلى

أراد المشرع , فإنو ال يرتب  اموبجراءات على الوجو الصحيح لها , إلصدار قرار , ولكنها لم تتبع اإل

                                                           

 . 243 ص,  1991,  للتىزٌع والٌشرهٌشأج الوصارف ,  1 ط,  الدعاوي اإلدارٌح,  جوال الدٌي (1)

 213ص,2001,عواى,دار الثقافح لتىزٌع والٌشر,1ط, القضاء اإلداري فً األردى, ًىاف كٌعاى.د(2)
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على ذلك بطالن القرار إال إذا كان من شأنو تأثير في الهدف الذي تقرر من أجلو تلك الشكليات , وقد  

 نقد من بعض الفقهاء ألنو رتب البطالن. كان ىذا الرأي محل

دون النظر فيما إذا كان ىذا الشكل واإلجراء جوىريا من اء على مجرد إغفال اإلدارة للشكل واإلجر 

 (1)عدمو

من تقرر األجراء بـ درجة جسامة عيب الشكل : ـ فقد ظهر اتجاه جديد , مواده إن العبرة ليست 3

, وإنما العبرة بمدى جسامة عيب الشكل , الذي أصاب القرار لمصلحتو , إلغفال اإلجراء من عدمو 

نتيجة ىذه المخالفة ,ويقوم ىذا االتجاه على أساس البحث فيما إذا كان قد اتبع اإلجراء السليم 

 ضمن ومدى تأثيره في جوىر القرار وفحواه , من خالل استعراض قضاء المحكمة العدل العليا الصحيح

كمة اعتبرت إن مخالفو قواعد الشكل مخالفو جسيمو تؤدي إلى إلغاء القرار ىذا الموضوع وجد إن المح

انعقادىا بأقل من عدد األعضاء المبين  جزيل لجنو من أشخاص مختصين ولم يإذ نص القانون على تشك

ير صادرا عن لجنو غير يعتهم بغياب واحد أو أكثر من في القانون فأن القرار الصادر من ىذه اللجنة

ال قانونيا وحقيقيا باإللغاء ,ويالحظ إن عيب الشكل قد تداخل مع عيب مخالفو القانون شك مشكلة

الذي يؤثر في مضمون وفحوى القرار اإلداري ,وبذلك تقرر انعدام القرار لخروجو عن مبدأ المشروعية 

و عن ومن ىنا يمكننا القول إن عيب الشكل يؤدي بالقرار اإلداري إلى درجو االنعدام في حالو خروج

 القواعد المشروعة التي تقررت بموجب القوانين واللوائح واألنظمة

 املطهة انصاَي

 تصحيح عيب الشكل
                                                           

 القاهرج, دار الفكر العرتً, تال  طثعه, دراسح هقارًه, دروس فً القضاء اإلداري, سلٍواى هحود الطواوي.د(1)

 201ص,1916,
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ب أو تغطيتو , أي مدى عيقضية مدى إمكانية تصحيح ىذا ال إن مسألة القرار المعيب بعيب الشكل تثير

ر بصورة ثو قرار وىي مسألة تلتي تشوب ىذا الإمكانية اإلبقاء على القرار اإلداري رغم عدم المشروعية ا
, وقد سعى الفقو والقضاء إلى البتداع الحلول  الجواىري الشكل في القرار المشوب بعيبخاصة 

 .(1)المناسبة لتجنب إصدار قرار جديد وتالفي اإلشكاالت

 وتتجلى ىذه الحلول والوسائل فيما يلي : ـ  

أن تمنح اإلدارة مصدرة القرار الحق في إعادة الالحق للشكل :ـ وتقضي ىذه الطريقة  ستيفاءأوال : اال
تصيح قرارىا الصادر عنها أو استكمال ما أغفلتو من إشكال مطلوبة لصحة قرارىا. وقد تباينت آراء 

قسم بصده إلى اتجاىين األول انقة وعن موقف الفقو  اإلداري فقد الفقو وتوافق القضاء تجاه ىذه الطري
يح شاب القرار الذي سبق وإن صدر عنها من عيوب ذلك إن التصح : يرى إن ليس لإلدارة تصحيح ما

بتصحيح العيب  رجعية القرارات اإلدارية , فضال عما يؤدي إليو السماحالالحق يعني الخروج على مبدأ 
دار الغاية والحكمة من إقرار الشكل للقرار اإلداري , والذي من اإلدارةالتروي صبصورة الحقة إلى إ

عدم أخذ الحيطة بتصحيح القرار الالحق يعني ما يصدر عنها من قرارات إذ إن السماح وأخذ الحيطة في

 (2)فيما يصدره من قرارات 

المعيب بعيب الشكل , إال ما تعلق منها  في مواجهة القرار ىذا المسلك هيرفض أنصار ىذا االتجاوعليو 

 (3)باألخطاء المادية , التي ال تؤثر في مضمون القرار وجديتو 

ما االتجاه الثاني فرأى إن لإلدارة تصحيح القرار المعيب بعيب الشكل باعتبارىا إنها تملك سلطة أ

أنصار ىذا االتجاه بين الخطأ المادي في  قر فورىا تالفيا إللغاء القرار حيث يالتعديل لقراراتها بعد صد

قانوني الذي يعيب لقرار بين الخطأ الو تصحيحو  لالدارة الخطأ في الكتابة وىو ما يجوزكالقرار على  

اإلداري , فنجد المحكمة  ضاءوي المصلحة . أما عن موقف القفيجعلو قابال للطعن باإللغاء من ذ
                                                           

 111 ص,  عواى,  دار الثقافح للٌشر والتىزٌع,  1 ط,  اء اإلداريالقض,  هاجد راغة الحلى(1)

 209 ص,  هصدر ساتق,  كرٌن كشاكش(2)

  تاألسكٌدرٌح,  دار الكتة الوصرٌح,  الكتاب الثاًً,  هجلس الدولح,  القضاء اإلداري,  هصطفى فهوً,  زٌد أتى(3)

 325 ص,  1919, 
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في  او اإلدارية العليا قد أجازت تصحيح القرار شريطة أن يكون التصحيح ال يؤثر على مضمون القرار

من عناصر التقدير و وإن كانت مالئمة إصداره , أي ليس من شأن ىذا التصحيح إضافة الجديد 

المحكمة اإلدارية العليا المصرية قد أيدت أيضا االتجاه األول وقضت ببطالن القرار اإلداري الصادر 

بتوقيع جزاء تأديبي , على أحد الموظفين دون سماع أقوالو وعدم إعطائو الفرصة للدفاع عن نفسو , 

قرارىا السابق , وترى للذي أصدرتو جهة التصحيح ق احلمحكمة إن ال عبرة بالتحقيق الالحيث أكدت ا

إن القضاء اإلداري وإن أجاز التصحيح الالحق إال إنو قرن ذلك بأال يكون من شأن العيب التأثير على 

عامة وال يشكل اللقرار الحق في إصدار قيمة المبادىء لوتعديلو فإنو يتعين أن ال يكون  مضمون القرار

 (1)ضمانة للحقوق 

 

 

ت اإلدارية تحقيقا للمصلحة افي القرار  قبول صاحب المصلحة:ـ األصل أن توضع الشكليات :ثانيا
ن ىذه عإنو ليس ألي من الطرفين التنازل العامة , وتشمل اإلدارة واألفراد على حد سواء , بما يفيد 

ار اإلداري مصلحة العامة تشمل الفريقين معا , إال إنو أمام وجود عيوب في القر الالشكلية وىذه وإن 
تتعلق بالشكل فقد رأى الفقو وتبعو القضاء أحيانا في اعتبار قبول صاحب المصلحة الشكلية المفقودة 

ق و لمصلحة حقانب الفقو إلى إن الشكل لم يقرر ذىب ج (2)أو الناقصة تصحيحا للقرار المعيب 
أيضا , وىي بذلك تشبو وحريات األفراد وحدىم وإنما يشترك معهم في ذلك الصالح العام أي اإلدارة 

دعوى الحق العام فلو تنازل صاحب الحق الشخصي عن حقو فإن ذلك ال يعطيو صالحية التنازل 

                                                           

 129 ص,  الساتق الوصدر,  الحلى راغة هاجد(1)

 2012ص, هصدر ساتق, سلٍواى هحود الطواوي.د(2)
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لتصحيح العيب كما يستند أنصار ىذا الرأي إن دعوى اإللغاء من النظام العام وال يجوز التنازل عنها 

 مقدما .

أن يقبل صاحب المصلحة  القرار المعيب أما الجانب األخر من الفقو فقد رأى إن ال شيء يمنع من 
بعيب الشكل مما يؤدي إلى تصحيح القرار وزوال البطالن عنو , أما عن موقف القضاء اإلداري فنجده 
مترددا فتارة يأخذ بالرأي األول وأخرى يأخذ بالرأي الثاني ومن ذلك تقول المحكمة ال يكفي إن يلزم 

 ا , بل ويجب أن يصدر القرار ار اإلداري الصادر عنو سليمرجل اإلدارة حدود اختصاصو كي يصبح القر 
في الشكل المرسوم لو إذ إن قواعد الشكل واإلجراء قد وضعت و شرع وفقا لإلجراءات التي حددىا الم

لحماية المصلحة العامة ومصلحة األفراد على حدا سواء ويترتب على مخالفتها البطالن دون الحاجة إلى 
. وقد نرى إن ىذا التردد من جانب القضاء مؤداه عدم االستقرار على رأي نص من بطالنها صراحة 

محدد ونرى إنو جاز تصحيح العيب فيقول صاحب المصلحة في الحاالت التي يكون فيها السبب 
خاصة مؤثرا على صاحب المصلحة وحده . وبما يفيد إنو يجوز لصاحب المصلحة المقررة الطعن بالقرار 

 (1)إذا رفض قبولو 

 

 

 اخلامتح
 عن لنا كشفت والتي" اإلداري القرار في واالجراء الشكل عيب"  موضوع الدراسة ىذه تناولت لقد

 يترتب والذي اإلداري,القرار  لصحة وضرورتو األخرى األركان باقي غرارا على الركن ىذا أىمية مدى
 تسعى التي ماناتالض أىم بأحد يمس لكونو ,القرار ىذا ضد الشرعية عدم دعوى قيام غيابو عن

 مضى زمن منذ متعلقا كان واالجراءات الشكل عيب أن وبما عليها للمحافظة والقانون الحق دولة
 إلى النظر دون الخارجي القرار تمس والتي الخارجية المشروعية عدم أي االختصاص عدم بعيب

 .من النتائج المتخلصة بذاتو مستقال عيبا أصبح انو إال القرار  محتوى

                                                           

  تاألسكٌدرٌح,  دار الكتة الوصرٌح,  الكتاب الثاًً,  هجلس الدولح,  القضاء اإلداري,  هصطفى فهوً,  زٌد أتى (1)

 325 ص,  1919, 
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أن  يعقل ال إذ اإلداري, القرار وين تك في أىمية لو اإلداري القرار في واالجراء شكلال إن .1

 االلزام بمعنى معينة, واجراءات لشكليات إتباعها بدون إداريا قرار اإلدارية السلطة تصدر
 المقررة الشكليات ببعض والقيام اجراءات واتخاذ إتباع بضرورات المختصة السلطات اإلدارية

 القرارات واصدار اتخاذ وبعد وخالل قبل القضاء وأحكام ومبادئ اإلدارية نين واللوائحالقوا في
 .اإلدارية

ويقرره  يفرضو لما موافقا يكون أن يجب اإلداري القرار في واالجراءات الشكل لصحة إن .2
ممارسة  ظل في حتى القوانين تقتضيو لما وفقا القرار  ىذا صدور يبرر أن يجب بحيث القانون,

 .التقديرية دارة لسلطتهااإل
 .األخرى العيوب شأن ذلك في شأنو بذاتو قائم أصيل عيب ىو واإلجراءات  الشكل عيب إن .3

للحكم  وسيلة ىو العراقي  القضائي النظام في واإلجراءات الشكل مخالفة لعيب بالنسبة أما
 الفصل خالل من إليو توصلنا ما وىذا الشكليات لهذه المخالف اإلداري القرار على باإللغاء

 :يلي ما استخلصنا حيث الثاني, .4
الشكلية  على جراء توقيع يمكن فال ما, غاية خدمة في وسيلة مجرد ليست الشكليات إن .5

وضعت  التي الغاية في الشكلية تلك تخلف بالفعل عليها اثر إذا إال قانونا, عليها المنصوص
 .اجلها من الشكلية

 لإلدارة أي الخاضعين االفراد تحمي التي تلك ىي جوىريةال الشكليات بان نجد التطبيق في إن .6
 االداري يميل إلى القضاء وان اإلداري, القرار محتوى على احترامها عدم يؤثر والتي المواطنين,

 فإذا ذلك, من بالعكس وانو الشكليات, مخالفة من أكثر اإلجراءات مخالفة على الجزاء توقيع
 مجال فال حاسمة, بصورة القرار  االداري محتوى على جرائيةإ أو شكلية قاعدة مخالفة تؤثر لم

 .جوىرية غير الشكلية وتعتبر لإللغاء

 

 وشرعية القرارات  وسالمة صحة في وعيوبها مخالفتها تؤثر التي فقط ىي الجوىرية الشكليات إن .7
 وسببا اء,دعوى اإللغ في باإللغاء الحكم أسباب من سببا تكون التي فقط فهي وبالتالي اإلدارية,

اإلدارية وقواعد الشكل واالجراءات في العراق  التعويض دعوى في بالتعويض الحكم أسباب من
 .تتضمنها القوانين المختلفة واالعراف االدارية 

 والتي الثانوية والشكليات الجوىرية الشكليات بين يميز الذي والقانون اإلداري القضاء أن .8

 :يلي ما تتضمن
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 اإلدارية القرارات مضمون وتكوين شكل في يةالجوىر  غير الشكليات . 
 لها وليست فقط, اإلدارة ومصالح الداخلي اإلداري الروتين لحماية فقط المقررة الشكليات 

 .مباشرة غير آو مباشرة بصورة االفراد ومصالح وحريات حقوق بحماية عالقة
 وسرعة بسهولة واصطالحها تداركها لإلدارة يمكن التي الشكليات . 
 االستثنائية والظروف القاىرة القوة حاالت ظل في والتطبيق االتخاذ المستحيلة لشكلياتا. 

 

 انرىصياخ 
سن قانون اجراءات مثل بعض الدول التي قامت بسن قوانين خاصة  ندعو المشرع العراقي الى -1

 .تتضمن قواعد الشكل واالجراءات 

العراقي لم يوليها اىمية كبيرة اذ اعتمد مبدأ  التسبيب يشكل ضمانو مهمة لالفراد إال إن المشرع -2
 .ال تسبيب إال بنص 
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 .31, ص1966
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