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الملخص
يتناول هذا البحث موضوع نفاذ القرار اإلداري مستعينا ً في ذلك بقاعدة األثر الفوري أو المباشر وقاعدة عدم رجعية
القرارات اإلدار ية ،وقبل الخوض في تلك القاعدتين وأحكامهم ،تم التطرق في مقدمة بسيطة لتوضيح ولتحديد بعض
الفوارق بين موضوع البحث وما تشابه معه ،باإلضافة إلى أهمية تحديد توقيت نفاذ القرار اإلداري في ضوء القضاء
اإلماراتي الذي يتبنى نهج القضاء اإلداري ،من خالل تبنيه المبادئ واألس التي من شننها حماية الحقوق المكتسبة،
وعدم المسا بها في ضوء األمن القانوني الذي يوجب استقرار المعامالت وبث الطمننينة بين أفراده ،ولن يتنتى ذلك إال
من خالل تطبيق القاعدتين موضوع البحث.
لذلك تم التنكيد على ضرورة أن تنفذ القرارات اإلدارية بنثر فوري من توقيت صدوره ،لذلك تم السعي لتحديد توقيت
الصدور والكيفية التي يتم بها إشهار القرار اإلداري من خالل ثالثة طرق رئيسية تتمثل في النشر واإلعالن والعلم اليقيني
وبذلك يتم العلم بالقرار ويسري في مواجهة األفراد وتترتب أثاره من توقيت النفاذ وسريانه على األفراد أو جهة اإلدارة
على حد سواء .كما تم التطرق لالستثناء الوارد على هذه القاعدة من خالل إمكانية إرجاء أثارة إلى وقت الحق على
صدوره أو من خالل تعليق نفاذه على شرط واقف.
وبعدها تم التطرق لمضمون قاعدة عدم رجعية القرارات اإلدارية ،حيث تؤكد هذه القاعدة على عدم رجعية اآلثار إلى
الماضي ،إال أن لكل قاعدة استثناء ،لذلك تم التطرق لالستثناءات التي ترد عليها والي تجيز بموجبها إصدار قرارات ذات
أثر رجعي سوا ًء من خالل نصوص القانون أو بموجبه ،أو نظراً لطبيعة بعض القرارات التي تستتبع الرجعية ،أو
بموجب تنفيذ أحكام ال قضاء من خالل إلغاء القرارات واعتبار أثارها كنن لم تكن ،وبالتالي التزام جهة اإلدارة باحترام
أحكام القضاء وتنفيذها ،وذلك كله من خالل االطالع على رأي الفقه وتطعيمه بمبادئ وأحكام القضاء اإلماراتي سوا ًء
االتحادي أو المحلي ،مع ختامها ببيان أهمية ومكانة هذا الموضوع دستورياً.
كلمات البحث الرئيسية :نفاذ القرار اإلداري ،قاعدة األثر الفوري ،قاعدة عدم الرجعية.

