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ملخص البحث
قد يصدر القرار اإلداري بصورة خاطئة مما يضطر جهة اإلدارة إلى تصحيحه ,وأن
اإلدارة تقوم بالتصحيح إذا شاب القرار اإلداري عيب من العيوب لكن المشكلة التي ت ثار هي
الحقوق المكتسبة التي نجمت عن القرار اإلداري المعيب ومدى رجعية القرار المصحح
لعيوب القرار اإلداري السابق له ومساسه بمبدأ عدم الرجعية .وفي بعض األحيان تقوم الجهة
التشريعية بتصحيحه مما يتسبب بخرق لمبدأ مستقر هو مبدأ الفصل بين السلطات .وتكون
للسلطة التشريعية في ظل ظروف معينة منها حالة االزمات مثالً امكانية التدخل في تصحيح
القرار اإلداري المعيب.
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Abstract
The administrative decision may be wrongly issued, forcing the
administration to correct it. The administration corrects such decision
if this administrative decision has a defect in issuing it. However, the
problem raised is the acquired rights that resulted from the defective
administrative decision and the principle of being retroactive or nonretroactive for the resolution correcting the defects of the previous
administrative decision. Sometimes, the legislative authority corrects
it, which may breach the principle of separation of powers. The
legislative authority, under certain circumstances, including the state
of crises, for example, may intervene in correcting the defective
administrative decision.
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