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  فهد يوسف عبد اهللا الجمعة  اســم الباحـث
  سحب القرار اإلدارى فى القانون الكويتى  عـنـوان البحث
  الخليجية  جـامـعــــة
  جامعة الخليجيةالقانون فى ال  كـلـيـــــة
  القانون اإلدارى  قـســــــم
  )م٢٠٠٩يونيو (الماجستير   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
الشك أن القرارات اإلدارية بصفة عامة أكثر مرونة وأقل استقرارا من 
سائر األعمال القانونية األخرى فى مجال القانون الخاص والتى من أهمها 

أن العقد شريعة "قاعدة العامة المعمول بها فى شأن العقود العقود، ذلك أن ال
 نقضه أو تعديل -منفردا–ومن ثم فال يجوز ألى من طرفيه " المتعاقدين

والسحب هو موضوع بحثنا الحالى والتعريف بالقرار اإلدارى . أحكامه
وأنواعه وتمييزه عن غيره من أعمال اإلدارة األخرى، حتى يتسنى لنا معرفة 

  .سحب على كل منهاأثر ال
  منهج الدراسة

  .اعتمد الباحث فى دراسته على المنهج الوصفى التحليلى
  استنتاجات الدراسة

هناك نقاط اتفاق كثيرة فى هذا الموضوع بين الفقه بعضه البعض  -١
وبين القضاء والفقه وإن االختالفات تكاد تكون بسيطة جدا وتبزغ 
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 فى سحب القرارات فى جزئيه األساس القانون لحق جهة اإلدارة
  .اإلدارية

أن سحب القرارات اإلدارية غير المشروعة هو األصل وهو واجب  -٢
على جهة اإلدارة سواء تقدم صاحب الشأن بتظلم من القرار أم لم 
يفعل ذلك، فإنه يجوز سحب القرارات اإلدارية السليمة فى حاالت 
محددة وأن سلطة اإلدارة فى السحب مقيدة بحسب األصل بمدة 

وهذه المدة يقطعها التظلم الذى قد يقدم من صاحب . إللغاء القضائىا
 .الشان بحيث يبدأ ميعاد جديد من تاريخ تقديم التظلم

ثراء الجانب الفقهى فيما يتعلق بموضوع البحث وكذلك أحكام  -٣
القضاء كثيرة ومتواترة فى هذا الشأن وفى هذا المقابل نجد ندرة 

ى تعالج هذا الموضوع، كذلك هناك كبيرة فى النصوص القانونية الت
التباس فيما إذا كانت اإلدارة تلجأ للسحب أم لإللغاء اإلدارى حيث 
الغالب األعم أن اإلدارة ال تبادر من تلقاء نفسها بسحب قراراتها أو 
إلغائها خاصة إذا لم يترتب عليها ضرر لها وقد يظل القرار الخاطئ 

ه أحد بثمة مطعن مما حينا منالزمن ويتحصن دون أن يطعن علي
يستوجب تدخال تشريعيا يوضح هذه األمور دون تحديد مقيد أو وسع 

  .مفرط
  
  
  
  
  


