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 الممخص

جميع األعمال في إطار القانون ليا مجال زمني معين تحدث أثرىا خاللو ومن ثم تزول حيث يستحيل عقال 

ة، ال بل نستطيع القول إن ىذه األعمال تكون أكثر من غيرىا داريقانوني ، ومنيا األعمال اإلأبدية أي عمل 

تحكمو المرونة استجابة لمتطمبات المصمحة العامة  داريعرضة لمتبدل والتغير عمى اعتبار إن النشاط اإل

بوصفو الميدان األىم من  داريالتي ييدف إلى تحقيقيا المرفق العام من خالل أدائو لميامو ، ليذا فالقرار اإل

قد ينتيي صدوره من السمطة ألمختصة و  النشاط القانوني لإلدارة لو حياة في عالم القانون تبدأ من لحظة

ة وضمن ذلك يقتضي التمييز بين القرارات المشروعة والقرارات غير داريالقرار بتدخل من السمطة اإل

ستعماال لسمطة تقديريو أما بالنسبة لمقرارات ألمشروعة فيقتضي المشروعة فبالنسبة لألخيرة لإلدارة سحبيا ا

الغاؤىا ، فبالنسبة لمقرارات التنظيمية فيمكن قرارات التنظيمية وغير التنظيميةأيضا التمييز ضمن نطاقيا بين ال

وحدة وىذا ينسحب أيضا عمى القرارات الفردية غير المنشئة لحقوق ل ذاتيو حقوقا  أي وقت لعدم توليدىا في 

العمة التي تجمعيا مع القرارات التنظيمية، أما بالنسبة لمقرارات الفردية المنشئة لحقوق فإنيا متى صدرت 



ا حتى تنتيي نياية طبيعية نظرا لما يترتب عمييا من حقوق آثارىسميمة فينبغي أن تظل سارية منتجة لجميع 

أي حال من األحوال جمودىا وبما يتنافى مع يعني في  يمكن المساس بيا بصورة عامو لكن ىذا ال ذاتية ال

نما يراد بذلك إن انياء ىذه القرارات ال ومقتضيات ألتطور دارية العمل اإلطبيع عمال سمطة يتم إال باست وا 

تباعا لضمانات قانونية او قضائية، وأن يكون ذلك بأثر يمتد لممستقبل ، أي عن مقيدة في أغمب الحاالت ، وا 

  .المضاد داريطريق فكرة القرار اإل
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Abstract 

Activities within the Legal Framework have a time frame to occur its impacts and 

eliminated where the continuation of Legal acts becomes illogical، such acts are 

the Administrative acts. Indeed, Administrative acts are more revocable or 

replaceable due to the flexibility towards the requirements of the Public interest 

which Public Sector aims to achieve assuming its mission. Thus، the life cycle of 

the Administrative decision as the critical field of Administration Legal activities 

starts at its issuance by the concerned authority and might eliminated through the 

intervention from the Administrative Authority, meanwhile, the distinction 

between legitimate and illegitimate decisions becomes crucial whereas the 

illegitimate decisions are repealed by the authority, however, the legitimate 

decisions are distinguished on the base of regulatory or non-regulatory basis. The 

regulatory decisions are repealed at any time where it introduce non individual 



rights، such principle is applicable for the individual decisions based upon the 

Causality with the regularity decisions، moreover, the effects of the legitimate 

individual decisions which introduced rights are considered abiding unto naturally 

eliminated inasmuch of the prejudice to the acquired rights، hence، this does not 

meant to produce inacted decisions that contradict with either Administrative 

activity nature  or the evolution requirements، indeed, this includes that such 

decisions are repealed by restricted authority to insure Legal and Judicial 

guarantees as the impacts shall be affecting the future, which introduce the 

principle of the counter decision. 

 


