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يهخص انبحث

إن من أىم وأخطر األعمال القانونية التي تصدر عن اإلدارة ،ىو :القرار اإلداري ،فهو
يمثل تجلياً لسلطة اإلدارة ،وأحد أىم امتيازاتها في مواجهة األفراد ،إال أن ىذا النوع المهم
من األعمال القانونية ال يخلو من العوز ،أو النقص ،أو الخلل ،أو العيب ،لذلك :فإن اإلدارة
لها من اإلجراءات ما يمكنها من تالفي ما وقعت بو من خطأ أو خلل أو عيب ،وتستخدم في
ذلك وسائل قانونية متعددة أجازىا القانون ،منها :إلغاء ،أو تعديل ،أو سحب ،أو تصحيح ما
صدر عنها من قرارات ،ولكن اإلدارة ليست حرة في كل ذلك ،ال يحدىا قيد وال يفرض عليها
حدودا في التعبير عن إرادتها ،وضوابط
شرط ،فهي مقيدة بمدد زمنية محددة ،كما إ ّن لها
ً
تحكم ىذه اإلرادة ،فهدف عمل اإلدارة ىو تحقيق المصلحة العامة ،وتخضع جميع أعمالها
فضال عن رقابة الجهات اإلدارية الرئاسية لها ،إال أن ىنالك
إلى رقابة تشريعية ورقابة قضائيةً ،
وسائل قانونية تمكن اإلدارة من معالجة حاالت أخرى من القرارات؛ لمنع سقوطها في ىوة

اإللغاء من قبل القضاء ،ومن ىذه الصور :تحول القرار اإلداري الباطل أو المنعدم إلى قرار
إداري جديد وصحيح؛ بأن يعمل على إنقاذ القرار اإلداري من اإللغاء ،الذي ىو بطبيعتو يولد
مقروناً بقرينة الصحة ،ويحاط بمجموعة من الضمانات؛ بهدف تحقيق المصلحة العامة .ولعدم
وضوح فكرة القرار اإلداري المتحول من حيث أصلها ،وشروطها ،وكيفية تحول القرار الباطل
أو المنعدم إلى قرار صحيح ،تصدى الباحث لهذا الموضوع؛ من خالل ىذا الجهد اإلنساني
المتواضع ،الذي ال يخلو بدوره من العوز والنقص ،ولكل شيء إذا ما تم نقصان.
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Abstract
Administrative decision is one of the most important and
dangerous legal acts issued by the administration. It represents a
manifestation for the authority of management and one of its most
important privileges encountering the individuals. However, this
important type of legal act is not free of deficiency, shortcoming, or
defect. Therefore, administration shall have some procedures
enabling it to avoid any mistake or defect committed. By means of
using several legal ways, authorized by law, including nullifying,
modifying or correcting the issued decisions. Nevertheless, the
administration is not free of restrictions but it has limitations for
specified periods and has limits for clearing up its will as well as has
regulations governing this will. As the purpose of administrative work
is to achieve the public interest. Thus, its entire works are subject to
legislative and judicial censorship. In addition to the censorship of
the administrative authorities, there are many lawful methods
enabling the management of addressing other issues of decision to
avoid nullifying by Jurisdiction. Out of these issues is the process of
changing the null and the void administrative decision into a new and
valid one working as a savior for the administrative decision. As it is
produced to be characterized by its validity and to be surrounded by
set of guaranties for realizing the public interest. Because of such
implicit idea of the counter ?administrative decision in terms of its
origin and conditions, the researcher, by a modest effort, addresses
this subject matter to make it more explicit.
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