
 (8المحاضرة رقم )
 عيب الشكل واإلجراءات

 
يتحقق هذا العيبب عدباما دربار القبرار اإلاار  مبن اون مراعباة اإلاارة لمشبكل أو اإلجبراءات 
التي دص عميها القادون ويتعمق هذا العيب بالمظهر الخارجي لمقرار اإلاار  ودتداول في هذا الجزء 

مفهومه ورور قواعا الشكل وأخير تغطدة هذا  من الاراسة عيب الشكل واإلجراءات من خالل بحث
 العيب . 
 
 

 
 المطمب األول: تعريف عيب الشكل

دقرببا بعيببب الشببكل فببي القببرار اإلاار  أن تهمببل اإلاارة القواعببا واإلجببراءات الشببكمدة الواجببب 

 اتباعها في القرار اإلاار  . 

ا اإلجرائدبة والشبكمدة المقبررة ومن ثم دكون القرار معيبا في شكمه إذا لم تحتبرم اإلاارة القواعب
لراوره بمقتض القوادين والموائح كما لو اشبتر  القبادون إجبراءات تمهيادبة تسبخق اتخباذ القبرار أو 

 استشاره جهات معيده أو تسخيب القرار ولم تتبع اإلاارة ذلك.  
م إتبباع واألرل في القرار اإلاار  أن ال يتطمب إرااره شكمدة معيدة أال أن القادون قا دسبتمز 

شكل محاا أو إجراءات خارة ال إراار قرارات معيدة، وفي غير هذه الحاالت تتمتبع اإلاارة بحريبة 
 تقاير واسعة في إتباع الشكل المالئم ال إراار قراراتها. 

وعدبباما دشببتر  القببادون إتببباع شببكل أو أجببراء معببين إدمببا دسببعل مببن جهببة لتحقيببق مرببمحة 
ة إلربباار قببرارات مجحفببة بحقببوقهم بطريقببة ارتجالدببة، ومببن جهببة األفببراا وعببام فسببح المجببال لبب اار 

أخرى دعمل عمل تحقيق المرمحة العامة في إلزام اإلاارة خإتباع األرول والترو  وعام التسرع فبي 
 اتخاذ قرارات خاطئة . 

بطببالن القببرار اإلاار  جببزاءل لمخالفببة اإلاارة لمشببكمدات  القضبباء اإلاار  فببي العببرا  وقببا رتببب
الرببباار فبببي فبببي حكمبببه مجمبببس االدضببببا  العبببام  لضبببا قراءات التبببي يتطمخهبببا القبببادون فقبببواإلجببب



إضبافة لوظدفتهمبا كادبا قبا فرضبا  -ا مبفضالل عن ذلبك فب ن المعتبرض عميه …)  77/01/7112
( مده القادون المشار إلده التي أوجخت إجراء التحقيق اإلاار  01هذه العقوبة خالفال لدص المااة )

خالف من لجدة تحقيق أرولدة متكودة مبن رئبدس وعضبوين أحباهما حاربالل عمبل مع الموظف الم
شهااة جامعدة أولدة في القادون وعمده ولكل مبا تقبام ذكبره قبرر المجمبس وباالتفبا  الحكبم خإلغباء 

                       (                  0) (عقوبة الفرل المطعون خها الراارة بموجب األمر اإلاار  المذكور في رار هذا الحكم ..
ودحاا القادون بمعداه العبام قواعبا الشبكل واإلجبراءات بمبا يبدص عمدبه الاسبتور أو التشبريع 
العاا  أو األدظمة كذلك تؤا  المباائ القادوددبة العامبة اورال مهمبال فبي اختبااع قواعبا شبكمدة غيبر 

ا دممدبه العقبل وحسبن تقباير مدروص عميها في القادون واألدظمة باالستداا إلبل روح التشبريع ومب
 (   2األمور . )

 
 المطمب الثادي: رور قواعا الشكل

ارج القضاء اإلاار  عمل التمييز خين ما إذا كادت المخالفة في الشكل واإلجراءات قبا تعمقبت 
بالشببرو  الجوهريببة التببي تمببس مرببالح األفببراا واببين مببا إذا كادببت المخالفببة متعمقببة بشببرو  غيببر 

عمل إهاارها مساسال بمرالحهم ويترتب البطالن بالدسبة لمدوع األول اون الثبادي  جوهرية ال يترتب
 . 

والتمييببز خببين األشببكال الجوهريببة واألشببكال غخببر الجوهريببة مسبب لة تقايريببة تتقببرر فببي ضببوء 
الدروص القادوددة ورأ  المحكمة وبرورة عامة دكون اإلجراء جوهريال إذا ورفه القبادون ربراحة 

تب البطالن كجزاء عمل مخالفته . أما إذا رمت القادون فإن اإلجراء دعبا جوهريبال إذا كذلك أو إذا ر 
كان له أثر حاسم في مسمك اإلاارة وهي تحاا مضمون القرار اإلاار  أما إذا لبم دكبن لبذلك اإلجبراء 

رار . هذا األثر فإده دعا إجراء ثادودال ومن ثم فإن تجاهمه ال دعا عيببال يبؤثر فبي مشبروعدة ذلبك القب
(2) 
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وقا استقر القضاء اإلاار  عمبل أدبه ال يدبغبي التشباا فبي التمسبك ببالقيوا الشبكمدة إلبل حبا 
تعطيببل دشببا  اإلاارة، فالعيببب الببذ  مببن شبب ده أن يبطببل القببرار اإلاار  هببو ذلببك الببذ  يببؤثر فببي 

اارة مضمون القرار أو يدتقص من الضمادات المقررة لربالح األفبراا المخباطخين ببه فبي مواجهبة اإل
/ 2/07الرباارة فبي حكمبه ذهبب فبي  وهو ما اعتماة مجمس االدضبا  العام في احا قراراتبه حيبث

إلل إعااة موظف إلل وظدفته بعا أن اعتخرته اائرته مستقدالل وذلك ألن إجراءات التخمدغ لم  0997
ر المبذكور تكن قا تمت وفقال لمقادون ، وقا رااقت الهيئة العامة لمجمس شورى الاولبة عمبل القبرا

 (4)لاى تمييزه أمامها 
 
 
 
 
 
 

 ودتداول فدما يمي هذين الدوعين من قواعا الشكل واإلجراءات . 

 األشكال التي تؤثر في مشروعدة القرار اإلاار : -أوالل 
ال دمكن أن دحرر األشكال واإلجراءات التي يترتب عمل مخالفتهبا بطبالن القبرار اإلاار ، إال 

لقضبباء اإلاار  أن أهببم هببذه الشببكمدات تتعمببق بشببكل القببرار ذاتببه وتسببخيبه أن المسببتقر فببي الفقببه وا
 واإلجراءات التمهيادة السابقة عمل إرااره . 

 
 . شكل القرار ذاته:0

من المتفبق عمدبه أدبه لبدس لمقبرار اإلاار  شبكل معبين يجبب أن دربار فدبه فقبا دب تي القبرار 
ن القبرار مكتوببال وفبي هبذه الحالبة يتوجبب عمبل شفودال أو ضمددال، إال أن القادون قا دشتر  أن دكو

                              
ساام مدارناام ، رسااالم ماجسااةير مددماام للااى ،لياام الحدااو  ، ماجااد نجاام نياادان ، النظااام الدااانوني لاادنوا اإللقاااد فااي العاارا  ، درا اشااار اليااو  (2)

 . 327 – 320، ص 3000جامعم النيرين ، 



اإلاارة إتباع الشكل الذ  تطمبه المشرع و إال عا قرارها مخالفال لشكل جوهر  مما يؤا  إلل أبطاله 
 . 

 
 
 . تسخيب القرار اإلاار :7

األرببل أن اإلاارة غيببر ممزمببة ختسببخيب قراراتهببا إال إذا تطمببب القببادون ذلببك، فمببن المببباائ 
القرار اإلاار  الذ  لبم دشبتمل عمبل ذكبر األسبباب التبي اسبتدا عميهبا، دفتبرض فدبه أدبه  المقررة أن

رار وفقال لمقادون وأده يهاف لتحقيبق المربمحة العامبة، وهبذه القريدبة تربحب كبل قبرار إاار  لبم 
يذكر أسبابه وتبقل قائمة إلل أن يثخت المباعل أن األسبباب التبي خدبل عميهبا القبرار المطعبون فدبه 

 (5سباب غير مشروعة . )هي أ
أما إذا اشتر  القادون تسخيب بعض القرارات فقا استقر قضاء محكمبة العبال العمدبا عمبل أن 
هذا التسخيب دعا أحا عدارر الجادب الشكمي لمقرار يترتب عمل إغفالبه بطبالن القبرار ولبو كبان لبه 

 (6سخب رحدح . )
أهببم الضببمادات لدفببراا ألدببه يتببدح  واشببترا  المشببرع تسببخيب بعببض القببرارات اإلااريببة دعببا مببن

لمقضباء مراقببة مشبروعيتها فضبالل عبن أن معرفبة األفبراا لدسبباب التبي اعبت اإلاارة التخباذ قرارهبا 
دسببهل عمببيهم الطعببن فدببه أمببام القضبباء، كمببا أن التسببخيب يجعببل اإلاارة أكثببر حببذرال ورودببة عدببا 

 إراارها لقراراتها تجدبال لمطعن فيها . 
لضمادة يجب أن دكون التسخيب جادال ومحااال وواضحال بما دسمح لمقضباء مبن ولتوفير هذه ا

بسط رقاخته عمل مشروعدة القرار، و إال فإن القرار دعا بحكم الخبالي مبن التسبخيب ممبا يبؤا  إلبل 
إبطاله، ودظرال لدهمدة التي يوليها المشبرع لتسبخيب القبرارات اإلااريبة دحبا أن المشبرع الفردسبي قبا 

ضببرورة تسببخيب جمدببع القببرارات الفرادببة التببي ال تكببون فببي مرببمحة  00/7/0979ادون أكببا فببي قبب
األفبراا، واشببتر  أن دكببون التسبخيب مكتوبببال إال فببي حالبة الضببرورة القرببوى والحباالت التببي تدطببو  

 (7عمل قرارات ضمددة أو الراارة في حاالت مستعجمة . )
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 . اإلجراءات السابقة عمل اتخاذ القرار:2

القببادون فببي بعببض األحدببان عمببل جهببة اإلاارة سببموك إجببراءات قخببل إربباار قرارهببا و  دشببتر 
 ويترتب عمل إغفال إتباع هذه اإلجراءات بطالن قراراها . 

ومن قخيبل ذلبك مخالفبة اإلاارة ل جبراءات الواجبب اتباعهبا فبي قراراتهبا الت ايخدبة مثبل إعبالن 
اة لمحاكمته وادان وربف التهمبة وتبارير ارتكاخهبا المتهم بالوقائع المسداة إلده قخل الجمسة المحا

وزمببان ومكببان محاكمتببه وسببماع افاعببه عببن دفسببه إلببل غيببر ذلببك مببن إجببراءات جوهريببة تحقببق 
 الضمادات األساسدة التي دقوم عميها التحقيق . 

وقا دشبتر  القبادون استشبارة جهبة معيدبة قخبل إرباار اإلاارة قرارهبا، وقبا تكبون هبذه الجهبة 
يئببة أو لجدببة مبا، وقببا تكببون اإلاارة ممزمبة خببرأ  تمببك الجهبة أو غيببر ممزمببة ببه وفقببال لمببا فبراال أو ه

يدص عمده القادون، وهدا ال خا مبن اإلشبارة إلبل أن اإلاارة فبي هبذه الحباالت جمدعبال ممزمبة بباحترام 
ال كان قرارها معيبال وجايرال باإللغاء  .  الشكمدة التي فرضها القادون وأخذ رأ  تمك الجهة وا 

 . الشكمدات الخارة بالمجان والمجالس:4
يتطمب القادون أحدادال إجراءات خارة الدعقاا المجان أو المجالس ادعقااال رحدحال فقبا يبدص 
عمل ضرورة اكتمال الدراب القادودي ودعا الجمسة باطمة إذا اقتررت الاعوة عمل عباا معبين مبن 

 األعضاء اون اآلخرين . 
ذا كان حضور أعضاء المجالس والمجان وفق التكبوين البذ  حبااه القبادون دشبكل ضبمادة  وا 
مهمة لدفراا، فإده ال مجال لمقول ب ن زيااة أعضاء هذه المجالس دشبكل زيبااة فبي هبذه الضبمادة 

 ألن الضمادات المقررة في القوادين والموائح ال تتحقق إال ب تباع اإلجراء الذ  حااه المشرع . 
 
 
 

 األشكال التي ال تؤثر في مشروعدة القرار اإلاار : -ثاددال 
من المستقر في القضاء اإلاار  أده ال يترتب البطالن عمل كل مخالفة لمشكمدات اون الدظر 

ورتببب البببطالن عمببل  إغفببال الشببكمدات الجوهريببة اون الثادودببة ، ومببن إلببل طخدعببة هببذه المخالفببة 
 القرار اإلاار  :الشكمدات التي التؤثر في مشروعدة 



 . األشكال واإلجراءات المقررة لمرمحة اإلاارة:0
عمل عكس األشكال المقررة لرالح األفراا، اعتخر القضاء اإلاار  األشكال واإلجراءات المقرة 
جراءات ثادودة ال يترتب عمبل مخالفتهبا الحكبم خإبطبال القبرار اإلاار  وهدبا  لمرمحة اإلاارة أشكال وا 

أن دسببتداوا إلببل اإلجببراءات المقببررة لمرببمحة اإلاارة وحبباها لمتورببل إلببل إلغبباء  ال دسببمح لدفببراا
 ( 8القرارات اإلاارية . )

ومثال هذه الشبكمدات اشبترا  تقبادم ضبمان مبالي أو شخربي قخبل مبدح رخربة معيدبة، فبإذا 
 أغفمت اإلاارة هذا اإلجراء فال محل لمطعن خبطالن القرار اإلاار  . 

م من الدقا من جادخين األول أده من الرعب تحايا الحباالت التبي تكبون وهذا االتجاه لم دسم
فيهببا األشببكال مقببررة لمرببمحة اإلاارة وحبباها، والثببادي أن هببذه األشببكال هببي فببي الحقدقببة مقببررة 

 لتحقيق الرالح العام ولدس اإلاارة وحاها . 
اتببه تتعببارض مببع كمببا أن الطخدعببة الموضببوعدة لبباعوى اإللغبباء التببي تخترببم القببرار اإلاار  ذ

 (9الدظر إلل مرالح أطراف الدزاع . )
 

 
 . األشكال واإلجراءات التي ال تؤثر في مضمون القرار:7

يتغاضببل القضببباء اإلاار  أحدادبببال عبببن مخالفبببة بعبببض الشببكمدات التبببي دعببباها ثادودبببة ال تبببؤثر فبببي 
ارهبا إلبل الدربوص مضمون القرار اإلاار  ومن قخيل ذلك إغفال اإلاارة اإلشارة رراحة في رمب قر 

القادوددة التي كادت األساس في إرااره، أو عام ذكر رفات أعضاء المجان والمجبالس فبي ربمب 
 القرارات الراارة عدها . 

ويخاو ظاهريال أن هذا االتجاه من القضاء يهاف إلل التقميل من الشبكمدات التبي تضبر بعمبل اإلاارة 
 شك سيؤا  إلل تعسبف اإلاارة وااعائهبا بب ن أغمبب وتقياها عن أااء وظدفتها، إال أن القول به ال

اإلجراءات واإلشبكال ال تبؤثر فبي مضبمون القبرار اإلاار  ولهبا سبمطة تقايريبة فبي هبذا المجبال، وال 
يخفل ما لذلك من ت ثير سمخي عمل سمطة القضاء اإلاار  في الرقابة عمل مشروعدة قرارات اإلاارة 

 . 
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تضي من اإلاارة أن تمج  إلل المشرع إللغاء ما تعاه مقيباال ومن ثم فإن احترام المشروعدة دق
لدشاطها من شكمدات إذا كادت مقررة خدص تشريعي وأن تعمبا إلبل إلغباء الشبكمدات غيبر الجوهريبة 

 (10إذا كادت مقرر  خدص الئحي . )
 

 المطمب الثالث: تغطدة عيب الشكل
إلغاء القبرار المعيبب بعيبب الشبكل  عمل القول ب ده دمكن تالفيالمقارن ارج القضاء اإلاار  

الجوهر  خإتباع أراع وسبائل دمكبن عبن طريقهبا تغطدبة هبذا العيبب وهبي اسبتحالة إكمبال الشبكمدات 
 لمشكل .  قحلالاوالظروف االستثدائدة وقخول راحب الش ن واالستدفاء 

 
 
 استحالة إتمام الشكمدات: -أوالل 

ب ده إذا استحال إتمام األشكال واإلجبراءات  القول اللاتجه القضاء اإلاار  في فردسا ومرر 
 من الداحدة الماادة فدمكن تجاوز هذه األشكال . 

واالسبببتحالة التبببي تجبببوز فيهبببا لببب اارة أن تتحمبببل مبببن الشبببكمدة التبببي دفرضبببها القبببادون هبببي 
وببة االستحالة الماادة الطويمة، ألن االستحالة المؤقتة ال تكفي لتخرير إغفبال اإلاارة لدشبكال المطم

( .11) 
ومن أمثمة االستحالة الماادة المادعة من إتمام الشكمدات عبام سبماع افباع الموظبف المبتهم 
إذا كان ذلك راجعبال إلبل اسبتحالة ماادبة حقدقدبة تعبوا إلبل عبام تركبه لعدوادبه، واسبتحالة االسبتاالل 

 قرار . عمل هذا العدوان وكذلك رفض أحا أعضاء المجدة الحضور رغم تخمدغه بقرا ت خير ال
وفي ذلك قضت المحكمة اإلاارية العمدا فبي مربر : ا الشبركة قبا اتخبذت اإلجبراءات الالزمبة 
قادودببال فببي شبب ن عببرض األمببر عمببل المجدببة الثالثدببة قخببل إربباارها قببرار الفرببل المطعببون فدببه، وأن 

البذ  ثخبت  المجدة حاولت أن تعقا اجتماعال أكثر من مرة إال أن العضو الثالث فيها ا ممثل العمبال ا

                              
 ينظر في ىذا الرأي :  - 10

   . 139ص  –المصدر السابق  – الكتاب الثاني –دعوى اإللغاء أمام القضاء اإلداري  –د. دمحم ماهر أبو العينين  -

 .   260ص  –المصدر السابق  –د. حنا نده   - 11



أده أخطر شخردال بمواعيا االدعقاا تعما التخمف عن الحضور أكثر مبن مبرة، ف دبه خبذلك ال تتريبب 
 (12عمل الشركة من جهة الدظر القادوددة أن هي أرارت قرارها بالفرل ا . )

 
 

 الظروف االستثدائدة: -ثاددال 
ال تحببت ضببغط الظببروف تضببطر اإلاارة أحدادببال إلببل إغفببال الشببكمدات الواجببب مراعاتهببا قادودبب

االستثدائدة، وقا سخق أن خيدا أن دظريبة الظبروف االسبتثدائدة توسبع مبن دطبا  مخباأ المشبروعدة، 
وتؤا  إلل تحرر اإلاارة من كثير من القيوا  القادوددة ومدها مبا يتعمبق بقواعبا الشبكل واإلجبراءات 

هبا القبادون لرباورها فبي ظبل هبذه فال تعا القرارات الراارة مخالفة لدشكال واإلجراءات التبي يتطمخ
 الظروف . 

 
 قخول راحب الش ن: -ثالثال 

مببن المقببرر فقهببال وقضبباءل أن األرببل فببي الشببكمدات واإلجببراءات أدهببا مقببررة لمرببمحة عامببة 
قارها المشرع، فهي تمس الربالح العبام، ومبن هدبا فبإن قخبول ذو  الشب ن لمقبرار المعيبب ال يبؤا  

 (13ن . )إلل ترحدح العيب وزوال البطال 
إال أن بعض أحكام القضاء اإلاار  قا خرجت عن هذا االتجاه وذهخت إلل قخول المخالفة أو 
العيب الذ  ادطوى عمده القرار اإلاار  وتدازل من شرع الشكل لمرمحته عن التمسك ببالبطالن إذا 

 (14لم دكن هذا الشكل متعمقال بالدظام العام . )
 
 
 
 

 ل:حق لمشكالالاالستدفاء  -رابعال 
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ادقسببم الفقببه والقضبباء اإلاار  بشبب ن إمكاددببة ترببحدح عيببب الشببكل باسببتدفاء اإلجببراءات أو 
األشكال التي أهممتها اإلاارة بعا راور القرار المعيب فقا ذهب جادب من الفقه معززال رأدبه خببعض 
ت أحكام القضاء إلل عبام جبواز تربحدح األشبكال واإلجبراءات بعبا رباور القبرار ألن هبذه اإلجبراءا

إدما وضعت كضبمادة لدفبراا ولممربمحة العامبة قخبل إرباار  اإلاارة قرارهبا فبإذا أهممبت اإلاارة هبذه 
الضببمادة فقرارهببا دكببون معيبببال ومسببتحقال ل لغبباء، وال يجببوز لبب اارة أن ترببحح هببذا العيببب لتعطببي 

 (05القرار أثرال رجعدال ألن ذلك دمدح اإلاارة رخرة الخروج عمل قواعا الشكل . )
هب جادب آخر مبن الفقبه إلبل قخبول تربحدح القبرار باسبتدفاء الشبكمدة بعبا رباور القبرار وذ

 ( 06تجدبال إللغائه . )
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