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 واىخقـــدير اىشنــر

 مع اجلامعة رحاب يف قضيناىا اعوام اىل نعود وقفة من اجلامعية احلياة االخَتة خطواتنا طلطو وضلن لنا البد
 .. جديد من االمة لتبعث الغد جيل بناء يف كبَتة جهوداً  بذلك باذلُت الكثَت لنا قدموا الذين الكرام اساتذتنا

 لنا مهدوا الذين اىل...  احلياة يف رسالة أقدس محلوا الذين اىل واحملبة والتقدير واالمتتنان الشكر جبزيل اتقدم
 .. االفاضل اساتذتنا مجيع اىل وادلعرفة العلم طريق

 والذي البحث ىذا على باألشراف تفضل الذي زلي اللطيف عبد حسام  م.  م  والشكر بالتقدير واخص
 لطريقي ومنَتاً  ومرشداً  سنداً  كان والذي.  خَت اجلزاء عٍت اهلل فجزاه النافع عملو من االستفادة حاولت طادلا
  ومشورتو بدعمو تعثراً  اقل دريب وبات البحث ذلذا اعدادي فًتة طوال

 بادلعلومات وزودنا ادلساعدة يد لنا ومد العون لنا وقدم البحث ىذا اسبام على ساعدين من كل نشكر وكذلك
 . البحث ىذا ال سبام اللزمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ــرف اقــــرار المشــــــــ

( قد جرى تحت اشرافي ركن االختصاص في القرار االداري  اشهد ان ىذا البحث الموسوم )
في كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة ديالى وىو جزء من متطلبات نيل شهادة 

 البكالوريوس في القانون . 
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 ةـــــــــدمـــــــــالمق

 ىي النشاطات ىذه شلارسة معها ؽلكن اليت الوسيلة ان اال اخر قطاع اىل اداري قطاع من وزبتلف االدارية النشاطات تتحدد
 اثر احداث بقصد وادللزمة ادلنفردة بارادهتا ادلختصة االدارة تتخذه الذي القانوين التصرف بأن يعرف والذي االداري القرار
 كانت اذا اال االداري القرار ازباذ الؽلكن وعليو قائم قانوين مركز تعديل او جديد قانوين مركز انشاء ذلك من مبتغياً  قانوين
 يف الكبَت االثر لو كان الذي ادلبدأ ىذا السلطات يف الفصل مبدأ مع سباشياً  بأصداره سلتصاً  العام ادلوظف او العامة االدارة
 معو يعد مل الذي االمر احلكام مسؤوليات ازدادت واتساعها احلديثة الدولة وظائف لتعدد ونتيجة االختصاص قواعد وجود
 السلطة داخل االختصاصات فصل اىل تعداه بل فقط الثلث السلطات بُت الفصل على مقتصرا   السلطات بُت الفصل مبدأ

 اساسياً  ركناً  االختصاص يكون ان وجب االداري القرار ىي النشاطات ىذه شلارسة معها ؽلكن اليت الوسيلة ان ودبا الواحدة
 امر ادلشرع وتويل االداري القرار يف اساس كركن االختصاص وجود ان يف تتجلى اعلية من ذلك يف دلا االداري القرار يف

 االفراد ان كما.  مصاحلهم ضياع وعدم حقهم يف االدارة تعسف من لألفراد محاية فيو العام النظام من وجعلو بنفسو تنظميو
 اخرى ناحية ومن ويسر سهولة بكل قضائياً  فيو الطعن ذلم يتسٌت حىت االداري القرار بأصدار ادلختص ىو من معرفة ؽلكنهم
 نوع على ادلوظف وقصر.  اختصاصها على اخرى ادارة اعتداء من االدارة ػلمي االداري القرار يف كركن االختصاص فوجود
 الختيار الدافع والسبب االدارية االعمال اصلاز سرعة بذلك فيتحقق ادلمارسة بطول باجادهتا لو يسمح التصرفات من معُت
 فلؽلكن التطبيقي الدافعي ادلستوى على او االكادؽلي النظري ادلستوى على سواء ادلهمة ادلواضيع من كونو ادلوضوع ىذا
 توزيع قواعد منها االدارية خصوصاً  ومؤسساهتا ىيئاهتا ػلكم ان دون حكمها نظام او شكلها كان شلهما دولة تصور

 :  االتية التساؤالت طرح ؽلكن ىذا كل على ءوينا االختصاص

 اليت العيوب وماىي ؟ االختصاص ركن عناصر وماىي ؟ مصادره وماىي ؟ االداري القرارات يف االختصاص بركن مادلقصود
 مع سباشياً  وصفي ربليلي منهج وفق عنها االجابة سيتم االشكاليات ىذا كل ؟ االداري القرار يف االختصاص ركن تشوب
 :  مبحثُت يف ذلك ويكون ذلك تقتضي اليت ادلوضوع طبيعة

 ادلطلب يف اولسنت مطالب ثلث يف ذلك ويتم االداري القرار يف االختصاص ركن ماىية اىل فيو التطرق سيتم االول ادلبحث
 الثالث وادلطلب االداري القرار يف االختصاص ركن مصادر الثاين وادلطلب االداري القرار يف االختصاص بركن التعريف االول
 االداري القرار يف االختصاص عيب فيو نتناول سوف الثاين ادلبحث اما.  االداري القرار يف االختصاص ركن عناصر فيو نبُت
 عدم عيب صور فيو نتناول الثاين وادلطلب االختصاص عيب تعريف االول ادلطلب فيتضمن مطالب ثلث يف وذلك

 عدم وعيب اجلسيم االختصاص عدم عيب بُت التمييز اىل فيو نتطرق الثالث وادلطلب االداري القرار يف االختصاص
 . قًتحاتادلو  نتائجال اىم على تضمنت خباسبة حبثنا واهنينا البسيط االختصاص

0 



 األولالمبحث 

 ير اإلداماىية ركن االختصاص في القرار 

يقوم القرار االدراي على عدة اركان اساسية تتمثل يف السبب والشكل واالجراءات واحململ والغاية باالضافة اىل ركن 
اىل  قأ الفصل بُت السلطات ينبغي التطر االختصاص ونظرا للعلية اليت يكتسبها ىذا الركن االخَت من حيث ارتباطو دببد

يف ادلبحث االول اىل التعريف بركن  قبحث اىل ثلث مطالب يتم التطر ىذا ادل بيان ماىيتو ومن اجل ذلك سوف يقسم
 طلب الثاين واىل عناصر االختصاص يف ادلطلب الثالث .ركن االختصاص يف ادل االختصاص واىل مصادر 

 األولالمطلب 
 التعريف بركن االختصاص

 

يف القرار االداري قدرة ادلوظف قانوناً على بركن االختصاص  عٍتنية على قيام بتصرف معُت , فياالختصاص ىو القدرة القانو 
ازباذ القرارات اليت تدخل يف نطاق صلحيتو وبالتايل يكون القرار االدراي معيب من حيث االختصاص نتيجة عدم قدرة 

ار قرار اداري ما النو ادق عدم القدرة القانونية لسلطة من السلطات االدراية على اصد نونًا على ازباذه , ودبعٌتاادلوظف ق
 اليدخل يف نطاق ماسبتلكو من صلحيات مقررة ذلا قانوناً .

الشخص ادلختص قانونًا ال من غَته ذلك الن تنظيم االدارة العامة كما االدارة  عن ر القرارو ويقصد بركن االختصاص صد
اخلاصة يقوم على مبدأ التخصيص وتقسيم العمل , والقاعدة ان ربديد االختصاص من عمل ادلشرع وعلى ادلوظف او اذليئة 

 . (1)ادلنوطة هبا اصدار القرار االداري ان تلتزم حدود االختصاص كما رمسها ادلشروع 

ادلشرع من سلطة  والقدرة القانونية على مباشرة عمل اداري معُت جعل –ويعٍت االختصاص كركن من اركان القرار االداري 
ادلشرع يوزع االختصاصات فصلحية اصداره  ااخر واجلهة ادلختصة باصدار القرار االداري اليت ذبعل ادلشرع ذلىيئة او فردًا 

يف ذلك مستويات الوظيفة وطبيعة االختصاصات اال ان الفئة الوظيفية اليت سبلك سلطة التقدير يف االجهزة االدارية مراعيًا 
 . (2)ات االدارية تكون زلدودة نسبياً اي اصدار القرار 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

,  2112لقانونية , القاىرة , ( د. عبد الناصر عبداهلل ابو مسهدانو , القرار االداري يف النظرية والتطبيق , الطبعة االوىل , ادلصدر القانوين للصدارات ا1)
 .177ص

 .  251, ص 2111( د . نواف كنعان , القانون االداري , الكتاب الثاين , دار الثقافة , 2)
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ركن االختصاص من اىم اركان القرار االداري واقدمها من الناحية التارؼلية وذلك يرجع اىل شدة وضوحو فضل عن  عتربوي
ارتباطو بالنظام العام ومايًتتب على ىذا االرتباط من نتائج اعلها : ان القاضي اذا تبُت لو صدور القرار من غَت صاحب 

اجلهة ادلختصة التنازل عن  يثَته رافع الدعوى وعدم استطاعة االختصاص من ان يتصدى للعيب من تلقاء نفسو ومل
القانون ذلك صراحة , وعدم استطاعة اجلهة ادلختصة ذباوز قواعد  يزاخرى او تفويضها فيو مامل غل ختصاصها جلهةا

 . (1) االختصاص  حبجة االستعجال الذي قد تفوضو الظروف االستثنائية

وىناك فريق من الفقو يرى ان فكرة االختصاص يف القانون العام تقابل فكرة االىلية يف القانون اخلاص من حيث ان كل 
 تصرف لو نتائج قانونية . اتيانعلى منهما تعٍت القدرة 

جوىريًا وذلك ان االختصاص القانوين باالىلية يف القانون اخلاص , حيث ان ىناك فارقًا  ببووينتقد فريق اخر من الفقو تش
 واالختصاص ىي ربقيق ادلصلحة العامة بينما يرى يف ربديد قواعد االىلية مصلحة الفرد , كما وانالغاية من ربديد قواعد 

احملدد من  بالتنظيم مباشرة بالسلطة العامة و  ويتصل صالعمل على التخصىو بينما يكون اذلدف من ربديد االختصاص 
فاية النضج سؤلية . فان االىلية يف القانون اخلاص تركز على كادلوربديد  ازهالعمل وسرعة اصلحيث يتحقق سَت قبل ادلشرع 

مع االفراد االتفاق وقواعد االختصاص من النظام العام يًتتب على ذلك على انو الغلوز للدارة  دموالعقلي للشخص او ع
هبذا  وباً ر الذي يصدر مشنوح ذلا دبوجب القانون والقراعلى تعديلها كما وان الغلوز للدراة التنازل على االختصاص ادلم

 . (2)العيب يكون باطل التصححة االجازة اللحقة من صاحب االختصاص 
 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 252,صمصدر سابق ( د. نواف كنعان , 1) 

 65, ص 1993د.خالد مسارة الزغيب , القرار االداري بُت النظرية والتطبيق , الطبعة االوىل , عمان ,  ( 2)
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 الثاني المطلب

 اإلداري القرار في االختصاص ركن مصادر

 للقانون العامة وادلبادئ التشريع يف تتمثل اإلداري القرار بازباذ اختصاصو اإلدارة رجل منها يستمد مباشرة مصادر ىناك
 . واإلنابة واحللول التفويض يف أساسية بصورة تتمثل مباشرة غَت ومصادر

 اوالً  : المصدر المباشرة لالختصاص 

كمصدر مباشر للختصاص القواعد الدستورية والقواعد التشريعية االخرى ) القوانُت واالنظمة ( فالدستور   تشريع يشمل ال
لكل سلطة من السلطات الدولة الثلث انطلقًا من مبدأ الفصل بُت السلطات كما  وكلو ادل اتىو الذي ػلدد االختصاص

السلطة التنفيذية كاحدى السلطات العامة يف الدولة واليت انيط هبا القيام باعباء الوظيفية  اتختصاصاليبُت االطر العامة 
واوسعها تطبيقاً وذلك الن الصلحيات اليت يتمتع واالنظمة فتعترب من اىم مصادر قواعد االختصاص االدارية , اما القوانُت 

ل ادلبادئ كنظمة واىل جانب التشريع تشوبصورة مفصلة يف ىذه القوانُت واال هاالسلطة االدارية اظلا ذبد اساس هبا اعضاء
ور ومن االمثلة التشريع من قص يثَتًا ماتكمل ىذه ادلبادئ مايعًت القانونية مصدرًا مباشرًا الختصاصات السلطة االدارية وك

قرار اداري ؼلتص بسحبو والغاءه شريطة ان اليكون االختصاص اليت تعٍت ان من ؼلتص قانونًا بأصدار  وازيتعليها قاعدة 
(1)القانون قد نص على خلف ذلك 

 

 ثانياً : المصادر الغير المباشرة لالختصاص 

انون بنفسو االن ىناك او ادلبادى العامة للق االصل ؽلارس صاحب االختصاص االختصاص ادلمنوح لو دبوجب التشريع
توجب اخلروج على ىذا االصل العام , فقد ينص القانون على السماح لصاحب االختصاص بتفويض غَته  مليةضرورات ع

الداء العمل االداري , كما ان صاحب االختصاص قد يتغيب عن العمل , او يقوم بو  يسَتشلارسًا بعض اختصاصات تيف 
 .( 2) ػلل زلل غَته من ادلوظفُت يف اداء عملو لعرقلة سَت العمل االداري وىذاالوظيفية  اتل دون شلارسو االختصاصمانع ػلو 

لذلك سوف نعرض ادلصادر الغَت مباشرة للختصاص بالتتابع متناولُت التفويض يف االختصاص )أ( واحللول يف االختصاص 
 )ب( واالنابة )جـ( وادلقارنة بينهم )د( .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 279, ص 2115,  دار الثقافة,  اإلداري القانون يف لة , الوسيطياخلل علي ( د . زلمد1) 

 . 56, ص 2117ل  الدولة , شركة ناس للطبعة , رلعبد العزيز عبد ادلنعم خليفة , القرارات االدارية يف الفقو وقضاء د .  (2)
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 التفويض في االختصاص  –أ 

موظف اخر يف مستوى اداري ادىن دبباشرة بعض ى اداري اعلى بتكليف االختصاص يف قيام موظف يف مستو تفويض ثل يتم
 االختصاصات ادلنوطة هبا دبوجب نص قانوين يأذن لو بذلك .

اليت يستمدىا من القانون اىل احد مرؤسيو بناء على نص  اتاختصاصببعض ففي ىذا النظام القانوين يعهد الرئي  االداري 
 . (1)قانوين غليز لو ذلك 

 ولكن يشًتط لصحة التفويض عدة شروط وىي كمايلي: 

 : استناد التفويض الى نص يجيزهالشرط االول 

 شلارسة يف شلارستو من نص تشريعي اوالئحي فأنو اليستطيع ان يفوض غَته يف نظرًا الن صاحب االختصاص يستمد احلق
زلل التفويض وقد ح لو بذلك نص تشريعي يكون يف نف  قوة النص الذي منحو االختصاص ىذا االختصاص اال اذا مس

بقانون الغلوز النزول عنو اال يف  دداىل ان االختصاص الذي ػلتاكد ذلك بقضاء احملكمة االدارية العليا الذي ذىبت فيو 
 (.2) احلدود على الوجو ادلبُت يف القانون

ل قراره بتفويض جزء يىذا النص  قائمًا حىت يصدر االص واليكفي لصحة التفويض وجود نص يأذن بو بل غلب ان يصل 
 ( .3)من اختصاصاتو اىل غَته 

 الشرط الثاني : صدور قرار بالتفويض 

دود االبقرار تفويض يصدره االصيل صراحة ينقل بو بعض اختصاصاتو اىل ادلفوض اليو متضمناً حلحاً التفويض اليكون صحي
 البيانات من اي من القرار ىذا خل اذا التفويض يبطل مث ومن باطلً  التفويض قرار ويكونالتفويض ومدتو وشروط شلارستو 

  الذي العام االصل ىعل استثناء ان حيث صرػلاً  ادارياً  قراراً  بو يصدر ان يتعُت واظلا اليفًتض التفويض فأن مث ومن السابقة

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .183, ص 1983, االدارة العامة , دار النهضة العربية , سنة ( د . رمزي الشاعر 1) 

 .58مصدر سابق , ص( د . عبد العزيز عبد ادلنعم خليفة , 2)

 . 187التفويض يف االختصاص , رسالة دكتورا , جامعة عُت الشم  , ص, بشار مجيل يوسف . د( 3)
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وعبء اثبات قيام التفويض يقع دائمًا على عاتق االدارة  بنفسو ىذا ادارياً  اختصاصاً  اليو أوكل من ؽلارس ان يتعُت دبوجبو
 . (1)ادلعينة بقرار التفويض 

ذا ما طعن على قرار ادلدعي اثبات صحة مايدعيو فاذلك اال تطبيق للقاعدة العامة يف رلال االثبات اليت دبوجبها يلتزم  وما 
على يل صشلارسة االختصاص صادر عن صاحب االختصاص االدر عن احد رجاذلا مستنداً فيو اىل تفويض يف االدارة الصا

عدم االختصاص الستناده اىل تفويض غَت صحيح فيقع عبء اثبات صحة التفويض  بعيباساس ان ىذا القرار مشوب 
ض اذا  االدارة لنفي عيب عدم االختصاص عن مصدر القرار ولي  للمفوض اليو حبث مدئ مشروعية قرار التفوي عاتقعلى 

 . (2) اىل جوانب قاونية سلتصصة قا البحث يتطلب التطر كان ىذ

 الشرط الثالث : يجب ان يكون التفويض جزئياً 

ما فيقصد بو زبفيف ثقل ادلسؤليات عن االصيل بالسماح لو بنقل اختصاصاتو  اختصاصوسيلة استثنائية دلمارسة التفويض 
حيث يتناىف ذلك مع اذلدف من اجازة  وضواىل من ف بنقلها دلوظف اخر فاذلدف من التفويض لي  سلب كل اختصاصات

ومن مث فأن التفويض اليكون اال جزئيًا حبيث اليشمل كل اختصاصات االصيل , حبيث اليشمل صلحيات التفويض , 
يف منحها شخص من منحت لو روعي العامة , حيث ان تلك الصلحيات االصيل يف ربديد االىداف ووضع السياسات 

 . (3)هارات فنية التتوافر بالضرورة لدى ادلفوض اليو ممن خربات ادارية او يتمتع بو دبا 

 الحلول في االختصاص  –ب 

يصاب بعجز  كأنعاجزاً عن شلارسة اختصاصو   األسبابلسبب من  األصيليقصد باحللول ان يصبح صاحب االختصاص 
احللول غلعل  إندائم او دبرض فيحل زللو موظف اخر ؽلارس مجيع اختصاصاتو وؼلتلف احللول عن التفويض يف االختصاص 

مباشرة كل  إالالذي حل زللو بينما التفويض الغليز  األصيلم ان يباشر كل اختصاص ادلوظف امن حق ادلوظف الع
,  بانتظامويقتصر اختصاصو على مافوض فيو ويعترب احللول وسيلة لضمان سَت ادلرافق العامة  األصيلاختصاص ادلوظف 

 أمالعادية  اإلجازةسواء ان كان الغياب اختياريًا كما يف حالة  األصيلفاحللول يكون يف حالة غياب صاحب االختصاص 
 االصيل اختصاصات نفسها ىي اختصاصاتو نوتكو  ادلشرع اجبارياً كادلرض وػلل زللو يف شلارسة ىذا االختصاص عُت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 678ص بدون سنة طباعة , ( د . مصطفى ابو زيد فهمي , القضاء االداري , رلل  الدولة , الطبعة اخلامسة ,1) 

 . 61سابق , ص صدرخليفة , مد العزيز عبد ادلنعم ( د . عب2)

 .424ص , طباعة بدون سنة منشاة ادلعارف , االسكندرية ,( د . سامي مجال الدين , الدعاوي االدارية واالجراءات امام القضاء االداري ,3)

6 



ينظمو ة واحللول يكون بصورة مؤقتة يف مزاولة االختصاص البد ان حصحي ووان تكون اسباببنص  يقًتنان واحللول البد 
ادلشرع فأذا مل ينظمو ادلشرع اصبح احللول مستحيًل قانوناً , ومن حق القضاء االداري مراقبة مشروعية احللول يف االختصاص 
فأن ثبت لو عدم مشروعية احللول قضى بالغاء القرار االداري الصادر عن الذي حل مكان ادلوظف االصلي استنادًا لعيب 

 االختصاص .

حددىا ادلشرع يبقى ذلا احلق يف شلارسة االختصاص ادلعُت ذلا , مادامت ذلا الصفة اليت  اذليئة االدارية اليتوادلوظف العام او 
زبولو حق شلارسة تلك االختصاصات , اما ادلوظف او اذليئة هبذا الصفة فأنو الغلوز ذلا شلارسة االختصاص ادلعُت ذلا مادامت 

شلارسة  ااو اذليئة ىذه الصفة فأنو الغلوز ذلختصاصات اما اذا فقد ادلوظف تلك االحق شلارسة ذلا الصفة اليت زبوذلا 
االختصاصاهتما ىذه وذلك اما الن ادلشرع قد نقل ىذه االختصاصات جلهة اخرى او ان ىذا ادلوظف او اذليئة قد فقدت 

عام  وظفتو كمفذبعلو يفقد صاي سبب من االسباب اليت  والصفة هنائياً اما اليقاف ادلوظف عن عملو بسبب االستقالة ا
ل اذليئة االدارية اهنى اختصاصو اما يف حالة كون ادلوظف العام يف اجازة او يف عطلة رمسية فأن حباو صدر قرار 

 . (1)ذلك لعدم فقده لصفتو العامة فاالختصاص اثناء االجازة موجود ولكن الؽلارس االختصاصات تبقى لو و 

 .(2)بو واحللول يف شلارسة االختصاص عك  التفويض فيو بقوة القانون دبجرد قيام موجبو دون احلاجة اىل صدور قرار 

 االنــــــابــــــة -جـ 

ب من ىو يف ندقرار ي األعلى اإلدارية صدر اجلهةفت األولوذلك عند غياب  ألخر األصيلاختصاصات  إسنادويقصد هبا 
 .لقيام دبهام وضيفتو طوال فًتة غيابو ل ومن أعلىحىت  أو ومن أدىنمستواه او 

  ( .3)طوال فًتة غيابة وظيفتواحد الوزراء القيام دبهام  إىلاخلارج فيعهد رئي  اجلمهورية  إىليسافر احد الوزراء  أنمثال ذلك 

و يف حالة غياب احد نبالدولة على االعاملُت ادلدنيُت ( من قانون 57مانصت علية ادلادة ) لإلنابةومن الصور التشريعية 
من يقوم بعملو على ان يكون شاغًل لوظيفة من  إنابةلسلطة ادلختصة لشاغلي الوظائف العليا دون ان يكون لو نائب جاز 

 ( .4)مباشرة  األدىندرجة معادلة او من الدرجة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  72( د . خالد مسارة الزغيب , مصدر سابق , ص1) 

 . 66( د . عبد العزيز عبد ادلنعم خليفة , مصدر سابق , ص2)

 . 49, ص2115السكندرية , سنة ( د . عبد احلكم فودة , اخلصومة االدارية , دار ادلطبوعات اجلامعية , ا3)

 ادلعدل . 1978( لسنة 47( من قانون العاملُت ادلدنيُت بالدولة رقم )57( نص ادلادة )4)

7 



 المقارنة بين االنابة والتفويض والحلول .د . 

 ىذا تشبو التفويض وزبتلف عن احللول .يف ابة التكون االبقرار وىي نان اال -

 التفويض قرار مؤقت بطبيعتو غلوز اهناءه يف اي وقت ولو مل يكن االصيل قد عاد بعد .ـ وقرار االنابة مثل قرار -

 . وؼلتلف عن التفويض اليلزم ان يستند قرار االنابة اىل نص يسمح بو وىو يف ىذا يشبو احللول -

ىذا يف ي قرار االنابة وىي غيلودون حاجة اىل اصدار قرار اخر ـ تنتهي االنابة بقوة القانون بزوال سببها اي بعودة االصلي -
 تشبو احللول وزبتلف عن التفويض .

وادلفوض اليو واالنابة يف ذلك تشبو احللول وزبتلف عن  يلختصاصات االصيل اثناء غياب االصـ يقوم النائب بكافة ا-
 . (1)التفويض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .51صمصدر سابق , ( د . عبد احلكم فودة , 1) 
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 الثالث المطلب

 االختصاص ركن عناصر

 اجل من اإلدارية السلطة او اإلدارة لرجل القانون ؼلوذلا اليت واألىلية القدرة ىو اإلداري القرار يف االختصاص كان إذا
وعنصر  ( أول فرع) وعنصر موضوعي سنتناولو يف  شخصي بعنصر اما يتقيد االختصاص ىذا فأن اإلداري القرار إصدار

 مكاين وعنصر زماين سنتناولو يف الفرع الثاين .

 األول الفــــــرع

 والموضوعي  الشخصي االختصاص عنصر

 النطاق ويف بإصداره قانوناً  ادلخولة اذليئة او الشخص عن القرار يصدر إن االختصاص ركن عناصر من العنصر ىذا يعٍت
 القرار يصدر الذي اإلداري العضو ووضع صفة حبسب الشخصي االختصاص عنصر وؼلتلف االختصاص ذلذا قانوناً  احملدد
 اختصاصو ؽلارس قد القرار مصدر ان كما واحداً  فرداً  من أكثر يكون وقد واحداً  فرداً  يكون قد والذي

 إىليصدر القرار استنادًا  أن أوعنصر االختصاص الشخصي كما ىو احلال يف ) ادلوظف الفعلي (  إىلدون ان يستند 
 الشخصي مثل ىذه ادلشاركة التؤثر على عنصر االختصاص إن إذا وادلرؤوس اإلدارياالختصاص ادلشًتك بُت الرئي  

 رسو اختصاص معُت منفردًا وىي الصورة الغالبة يفدبافرد واحد  إىلمصدر القرار من فرد واحد : يعٍت ان يعهد ادلشرع ف
 العامُت ومدراء ادلؤسسات واذليئات العامة ادلختلفة . واألمناءالتطبيق العلمي كالقرارات الصادرة عن الوزراء 

يف وقت واحد : يعٍت اشًتاط القانون صدور قرار  اإلداريةالسلطة  أعضاءمن  أكثر أوصدور القرار من عضوين  إنكما 
 . (1) معُت من وزيرين معاً يف نف  الوقت وذبتمع صفة ىذين الوزيرين يف شخص واحد إداري

 –صدور القرار اليتوفر فيو عنصر االختصاص الشخصي : فمثال حالة ادلوظف الفعلي الذي يشغل يف ظروف معينة  أما
ىذا الوظيفة دون سن القانوين  إياىاصفة معينة وؽلارس اختصاصاهتما ويتخذ القرارات اليت زبولو  أو –او استثنائية  –عادية 

 . (2)ت على النحو الذي سبق بيانو يف نظرية ادلوظف الفعلي ىذه القرارا يةدبشروع اإلداريويعًتف القضاء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  118ص االسكندرية,  ادلعارف منشأة,  االدارية ادلنازعات,  الدين مجال سامي.  د( 1)

 . 259ص,  سابق مصدر,  كنعان نواف.  د( 2) 
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 بتعيُت يقوم الذي ىو فادلشرع ادلشرع عمل من االختصاص ربديد إن العامة القاعدة فأن  العنصر ادلوضوعي للختصاصاما 
 يلتزم ان وعليو شلارستها لو غلوز اليت اإلعمال شخص لكل ػلدد ان كما اإلداري القرار اصدار بو ادلنوط الشخص او اذليئة
 رئي  صلحيات ػلدد الدولة يف األمسى القانون ىو باعتباره والدستور صراحة ادلشرع حددىا كما االختصاص ىذا حدود
 . الوزراء ورلل  الدولة
 محاية االختصاص ىذا يعترب,  معُت موضوع يف عمل ىيئة او موظف لكل يكون حبيث االختصاصات ػلدد عندما وادلشرع
 ىيئة او أخر موظف اختصاص من ادلشرع جعل موضوع يف قراراً  اإلدارة رجل اصدر فإذا األخرى اذليئات تدخلت من ذلا

 حيث من االختصاص عدم يعيب ومشوب باطلً  القرار ىذا ويكون ادلشرع ماحدده على وخروجاً  اعتداء يعترب أخرى
 ( .1) ادلوضوع

 الثاني الفـــــــرع
 والمكاني ألزماني االختصاص عنصر

 زمنية بفًتة اختصاصاهتم تتحدد اذليئة او فادلوظف زلدد بزمن اداري قرار بازباذ سلتصة ادارية جهة كل اختصاص يتحدد
 يتخذذ من على وينبغي هناية ونقطة بداية نقطة الزمان حيث من ذلا العامة الوظيفية اختصاصاهتم مباشرهتم يكون اذ زلددوة
 بتاريخ االدارية اذليئة او للموظف الزمٍت االختصاص يبدا ازباذه خلذلا من غلوز اليت الزمنية الفًتة خلل يتخذ ان القرار
 دلباشرة معُت وقت ػلدد فقد حتمياً  امراً  لي  ادلبدأ ىذا ان اال عامة كقاعدة منتخبة اذليئة كانت ان االنتخاب او التعيُت
 .(2) لو ادلخول االختصاص اذليئة او ادلوظف
 تقدؽلو عند ادلوظف فان االساس ىذا وعلى للممارسة احملددة ادلدة من حلضة اخر حىت اختصاصو اذليئة او ادلوظف وؽلارس
 االستقالة طلب تقدًن تاريخ ولي  الوظيفي العمل من وانفكاكو االستقالة قبول تاريخ ىو عليو ادلعول فان للستقالة طلب
 وازباذ العادية االمور تسيَت يف اذليئة او ادلوظف استمرار تتطلب قد العامة ادلرافق سَت واستمرار انتظام ظرورات ولكن
 فأن اخر جانب ومن ومباشرتو اختصاصو مهام زلل ربل اليت االدارية اجلهة تويل حلُت وادللحة العاجلة القضايا بشأن القرارات
 رجعية عدم قاعدة دبيت االساس ىذا وعلى قراراهتما اثار اليو سبد ان تسطيع الذي الزمن حيث ومن زلددة االدارية اجلهة

 انتهاء بعد أثاره القرار ينتج أن األول الصدد هبذا احتمالُت تصور وؽلكن ادلستقبل إىل أثارىا إرجاع وعدم اإلدارية القرارات
 األخر ادلوظف اختصاص على اعتدى قد يكون هبذا ألنو سلتص غَت يكون فانو ذلك على وبناء أصدره من اختصاص مدة
 . بعده الوظيفة مهام يتوىل الذي
 التنفيذ تأخَت فان احلالة ىذه ويف الوظيفي مركزه يف يزل دلا ومتخذه التنفيذ حيز القرار دخول فهو الثاين االحتمال إما

 ( .3) االختصاص عدم عيب بالضرورة اليتضمن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 75والتطبيق دراسة مقارنة , دار الثقافة , ص د . خالد مسارة الزغيب , القرار االداري بُت النظرية (1)

 . 75ص, 1991,  والنشر للطباعة احلكمة دار,  بغداد,  االداري القرار,  علوي صاحل ماىر.  د( 2)

 . 75ص,  نفسو مصدر,  الزغيب مسارة خالد.  د( 3) 
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 فهناك معينة جغرافية برفو األحيان من كثَت يف اإلدارة رجل اختصاصاتبرقعة  تتحددفصر االختصاص ادلكاين نعاما 
 كل ادلركزية اذليئات وموظفي الوزراء ورلل  اجلمهورية رئي  اختصاصات مثل الدولة إقليم كامل على سبتد اختصاصات
 . اختصاصو حسب

 البلدية ورئي  الناحية ومدير مقام وقائم احملافظ اختصاصات مثل الدولة إقليم من زلدد جزء على سبارس اختصاصات وىناك
 قراره فان ذلك خالف وان اختصاصو للممارسة احملددة اجلغرافية الرقعة حدود خارج أثاره سبتد قراراً  يتخذ أن ادلوظف غلوز وال
 اختصاصو حدود موظف كل دلعرفة الوقوع نادرة ادلكاين االختصاص سلالفة تكون وقد االختصاص عدم بعيب معيباً  يكون
 الوحدات اختصاص ان إليو اإلشارة ذبد وشلا العملي الواقع يف تقع ال ادلخالفة ىذه مثل يعٍت ال ىذا أن اال ادلكان حيث من

 يف الفرنسي الدولة رلل  بو ماقضى ىذا اإلقليمية للمياه اخلارجية احلدود اىل ؽلتد البحار شواطئ على تقع اليت اإلدارية
 ( .1) 1981/ شباط/ 21 بتاريخ الصادرة القضية
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  76مصدر سابق , ص( د . ماىر صاحل علوي , 1) 
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 الثانيالمبحث 

 في القرار االداري االختصاص عدم عيب

ان ادلشرع عندما ػلدد االختصاصات حبيث يكون لكل موظف او ىيئة العمل يف موضوع معُت يعترب ىذا االختصاص محاية 
اعتداء  ذلا من تدخلت فاذا صدر رجل االدارة قراراً يف موضوع جعلو ادلشرع من اختصاص موظف اخر او ىيئة اخرى يعترب

دلعرفة عيب عدم رع ويكون ىذا القرار باطلً ومشوباً بعيب عدم االختصاص من حيث ادلوضوع و او خروج على ماحدده ادلش
تقسيم ىذا ادلبحث اىل مطلبُت سيتم التطرق يف ادلطلب االول اىل مفهوم عيب عدم االختصاص يف القرار  االختصاص مت

 تطرق فيو اىل صور عيب عدم االختصاص .االداري . اما ادلطلب الثاين فسيتم ال
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 المطلب االول

 مفهوم عيب عدم االختصاص في القرار االداري

لبيان مفهوم عيب عدم االختصاص يف القرار االداري ينبغي تعريفو يف الفرع االول . اما الفرع الثاين سيخصص لدراسة 
 خصائص ىذا العيب .

 الفرع االول
 االختصاص تعريف عيب عدم

يعٍت عدم االختصاص عدم القدرة على مباشرة عمل قانوين معُت الن ادلشرع جعلو من اختصاص عضو او ىيئة اخرى ,  
احد القرارات االدارية من السلطة او الصلحيات احملددة لو ا يعٍت خروج اجلهة االدارية او ادلسؤول االداري عند ازباذه مك

دبوجب القوانُت واللوائح ) االنظمة ( فهو ػلدث عندما تتخذ سلطة ما قرارًا اسند القانون والية ازباذه اىل سلطة اخرى او 
ون اغلابياً كأن بتعبَت اخر ػلدث عيب عدم االختصاص عن سلالفة قواعد االختصاص وعيب عدم االختصاص ؽلكن ان يك

م االختصاص سلبيًا وصورتو ان سبتنع عدان يكون تقوم اجلهة االدارية بعمل اليدخل ضمن اختصاصها قانونًا , كما ؽلكن 
 . (1) االدارة عن القيام بعمل اعتقاداً منو ان اليدخل يف اختصاصهما

يات السلطة االدارية اليت اصدرتو بل يندرح ويتحقق عيب عدم االختصاص أذا مل يندرج القرار االداري الصادر ضمن صلح
 ان ادلشروعية مبدأ الحًتام يتعُت ذلذا االختصاص توزيع قواعد سلالفة تتم حينما العيب ىذا يتحقق اخرى وبعبارة ضمن صل
 االختصاص قواعد رلاوزة فأن وعليو اختصاصات من بو ماانيط على االدارية السلطة اعضاء من عضو اي نشاط يقتصر
 اخرى .حيات سلطة ادارية صل االختصاص عدم يعيب الصادر القرار يوصم

 عدم اخر ودبعٌت معُت اداري قرار الصدار القانوين التأىيل غياب:  االختصاص عدم عيب يعرف ماسبق كل على وبالبناء
 . اخرى سلطة او موظف من اصداره لضرورة معُت اداري قرار ازباذ على القانونية القدرة

 مصدره حيث من دلخالفتو االداري القرار تشوب اليت ادلشروعية عدم الضيق ادلعٌت وفق االختصاص عدم بعيب بقصد كما
 على االخنصاص عدم فيقتصر(  تنظيمية او,  قانونية,  دستورية)  القواعد ىذه درجة كانت مهما االختصاص توزيع قواعد
 ( .2) االختصاص توزيع قواعد وعينتو حددتو الذي الشخص غَت,  اخر شخص من صادراً  القرار فيها يكون اليت احلاالت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 251د . وسام صبار العاين , القضاء االداري , الطبعة االوىل , دار السنهوري , ص(ـ 1)
 .689ص,   2114 لسنة  االردن,  والتوزيع للنشر الثقافة دار,  الثاين اجلزء,  االداري القضاء موسوعة,  شنطاوي خطار علي.  د( 2)
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 (1)كما يعرف ايضاً على انو : عدم القدرة علة مباشرة عمل قانوين معُت جعلــــــو ادلشرع مــــن اختصاص سلـــــطة او فـــــــرد اخر 

وانطلقًا من ىذه التعريفات فأن عيب عدم االختصاص ىو عيب عضوي ويعٍت عدم ادلقدرة القانونية الي شخص او الية 
 . (2)جهة ادارية على ازباذ قرار اداري ىو يف االصل من اختصاص شخص او ىيئة اخرى بتخويل من ادلشرع 

 الفرع الثاني

 

 خصائص عيب عدم االختصاص في القرار االداري
 

عد من العيوب اجلوىرية اليت تلحق بالقرار االداري ومن ىنا ػلرص ادلشرع على توزيع عيب عدم االختصاص ي ان
االختصاصات االدارية بُت ادلوظفُت العموميُت واجلهات االدارية ادلختلفة بدقة تامة , ولذلك يعترب البعض ان فكرة 

 االختصاص ىي اساس القانون العام كلو .

 النظام من يعد الذي الوحيد العيب وبأن التأرؼلية الناحية من فرنسا يف ظهوراً  االلغاء اوجو اول انو على العيب ىذا ويتميز
 ( .3) ةحتصحي او العيب ىذا طيوغت امكانية مسألة يثَت الذي االمر ىو,  العام

  العام بالنظام االختصاص عيب:  اوالً 

 . العام بالنظام االختصاص ديدرب قواعد الرتباط وذلك العام النظام من االختصاص عيب ان على والقضاء الفقو استقر

  -: مايلي ذلك على ويًتتب

 الطعن يتأس  مل اذا وخاصة نفسو تلقاء من بو والتمسك واثارتو العيب ذلذا التصدي عليو وغلب بل القاضي يستطيع ــ1
 . الشأن صاحب يثَته مل ولو اي عليو االداري القرار ضد بااللغاء

 طلبات قدم بأنو عليو ػلتج ان دون الدعوى عليها كانت حالة اي يف االختصاص بعيب الدفع ابداء للطاعن غلوز ــ2

  . جديدة

 . تعديلها او القانون يف االختصاص قواعد سلالفة على واالفراد االدارة بُت االتفاق الغلوز ــ3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 652, ص 2116, لبنان , اجلامعية خا , مبادئ واحكام القضاء االداري اللبناين , الدار ي( د . ابراىيم عبد العزيز ش1) 

 .261, ص  2116زلمد الشويكي , القضاء االداري , الطبعة االوىل , دار الثقافة للنشر والتوزيع , االردن ,  د . عمر( 2)

 398ص 2114,  االسكندرية,  ادلعارف منشاء,  االوىل الطبعة,  االدارية القرارات الغاء دعوى يف الوسيط,  الدين مجال سامي. د(  3)
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 قواعد الن وذلك وقانوناً  صحيح تفويض على بناء واال اخرى الدارة اختصاصاهتا عن تنزل ان ادارية جلهة الغلوز ــ4
 ومن العام للصاحل ربقيقاً  ادللزمة القواعد ىذه اشرعت وان,  تشاء كما منها فتعدل االدارة لصاحل مقررة ليست االختصاص

 ( .1) بنفسها دبباشرهتا عام كأصل االدارة تلزم صلحيات ىي واظلا للدارة حقوقاً  ليست فهي ىنا

     مدى جواز تصحيح القرار المعيب بعدم االختصاص    -ثانياً :

االداري ادلشوب بعيب عدم االختصاص يعد سلالفاً دلبدأ ادلشروعية الذي يرتب بطلن القرار ادلعيب بو االصل العام ان القرار 
دم االختصاص ــــــــــق عيب عــــــــــماىي اال تطبيق منطقي لتعلق وىذه النتيجة ــــــحال, حبيث اليصحح ىذا البطلن باجراء 

 . (2)ظام العام ـــبالن

 لقواعد سلالفة من شابو شلا وتنقيتو تصحيحو يف احلق القرار مصدره السلطة على ينكر انى ادلصري الدولة رلل  ان ورغم
 سلالفة من سابقاً  ماشاب اصداره يف متلشية ادلعيب القرار نف  يف جديداً  قراراً  تصدر ان يف ذلا ػلتفظ انو اال االختصاص
 لقرار وامتداداً  استكماالً  ولي  جديد قرار والن صدوره تاريخ من اجلديد القرار يسري ان الطبيعي ومن,  االختصاص لقواعد
 ادلعيب القرار تصحيح اجازة على الشان ىذا يف احكامو رتتتوا حيث ذلك خالف قد ادلصري الدولة رلل  ان اال سابق
 من يسري,  وصحيح مشروع قرار اىل وباطل مشروع غَت قرار من مث ومن ادلختصة السلطة من بأعتماده االختصاص بعدم
 (3) اصداره ملئمة او القرار مضمون تغَتاً  التصحيح االيتضمن ذلك لصحة اشًتط قد كان وان ادلشروع القرار صدور تاريخ

 االختصاص بعدم ادلعيب القرار تصحيح فرفضت العام االصل ىذا نشأهتا منذ مصر يف االداري القضاء زلكمة نقتتاع وقد
 واليغَت قانوناً  بأصداره ادلختصة اجلهة غَت من صدر وقد فيو ادلطعون القرار بان قضت ادلختصة اجلهة من اللحقة باالجازة
 باالعتماد اليصحح االختصاص عدم عيب بسبب الباطل القرار الن لو اعتماده او بو ادلصلحة مدير احاطة  الوضع ىذا من
 يف العربة ان القضاء ىذا ومقتضى,  لو ادلخولة السلطة دبقتضى منو يصدر ان غلب بل فيو الشان صاحب من بعد فيما

 القرار صدور بلحضة دائماً  تكون ان يتعُت االختصاص حيث من االداري القرار مشروعية اوعدم االداري القرار مشروعية
 ( .4) ذلك بعد يستجد دلا اعتبار دون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  398, ص سابقد . سامي مجال الدين , مصدر  (2) 

 . 691ص,  سابق مصدر,  شنطاوي خطار علي.  د (3)

 .241ص,  2119,  مصر,  للنشر اجلديدة اجلامعة دار,  االداري القضاء يف الوجيز,  زلمد الفتاح عبد علي.  د( 1)

 .411ص,  نفسو مصدر,  الدين مجال سامي.  د( 2)
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 المطلب الثاني

 صور عيب عدم االختصاص في القرار االداري

ماسيتم التطرق يأخذ عيب عدم االختصاص يف القرار االداري صورتُت اوىل  يتمثل يف عيب عدم االختصاص اجلسيم وىذا 
وسيتم التطرق اليو يف الفرع الثاين وللتميز بينهما اعلية   البسيط اليو يف الفرع االول وثانية وتتمثل يف عيب عدم االختصاص

 كبَتة وىذا ماسيتم التطرق تفصيلو يف الفرع الثالث .

 الفرع االول

 عيب عدم االختصاص الجسيم ) اغتصاب السلطة (

يأخذ عيب عدم االختصاص اجلسيم او مايعرف باغتصاب السلطة حاالت عدة اتفق عليها الفقو والقضاء االداريُت حيث 
  -تتمثل ىذه احلاالت يف :

 صدور قرار اداري من فرد عادي الصلة لو باالدارة   -اوالً : 

ظيفة االدارية ال بل وجود ) انتفاء كامل يف ىذه احلالة نرى عدم وجود اي علقة بُت مصدر القرار واختصاص شلارسة الو 
 لتقليد الوظيفة ( مثال على ذلك ان يصدر القرار من فرد او شخص يتحكم بنفسو على االدارة دون سند ودون صفة .

وعلى ىذا االساس يعترب القرار الصادر من الفرد العادي غَت مشروع لكونو صادرًا من غَت سلتص ودلا كان عيب عدم 
ذي يصبو جسميًا فان القرار اليعد باطًل فحسب واظلا يعترب من اغتصاب السلطة ينزل بالقرار اىل درجة االختصاص ال

 االنعدام وبالتايل ال اثر قانوين لو .

ذلك مايقتضيو ادلنطق القانوين لفكرة القرار االداري ادلعدوم ادلشوب بعيب عدم االختصاص , االن االعتبارات واذا كان 
عليو . وخلصة  االخذ بنظرية ادلوظفُت الفعليُت تلك النظرية اليت حققت من حدة النتائج قانونية ادلًتتبة العلمية ادت اىل

القول ان صدور القرار من شخص لي  لو اي والية الصدار القرارات االدارية يعترب اىم مظهر الغتصاب السلطلة باتفاق 
 . (1)الفقو والقضاء االداريُت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 117, ص1976جامعة بغداد ,  رسالة ماجستَت , الطبعة االوىل , , لرقابة على القرار االداريخضر عكويب يوسف , موقف القضاء العراقي من ا  (1)
.  
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 ثانياً : حالة صدور القرار االداري من شخص لم يصبح تعيينو بعد نهائياً 

 تصدر ان وقبل معينة وظائف الشغال االشخاص بعض باختيار او بًتشيح االدارية السلطة تقوم عندما احلالة ىذه تظهر
 بأصدار االشخاص ىوالء يقوم ان اىل ادلمارسة هىذ فتؤدي وظائفهم بواجبات القيام اليهم تعهد بتعينهم هنائياً  قراراً  االدارة
 السلطة اىل قانوناً  الينتمي شخص قبل من ادارية قرارات اصدار اختصاص شلارسة ان فيو شلاالشك ان حيث ادارية قرارات
 قبل اما التعيُت القرار بصدور اال اليتم للموظف القانوين ادلركز انشاء ان ادلعلوم من النو للسلطة اغتصاباً  يعترب ادارية,  العامة
 الفرد حبكم الزال بل العام ادلوظف بصفة متمتع غَت زال فل – فعلً  عملة تسلم قد الشخص كان وان القرار ىذا صدور
 . (1) العادي الفرد من الصادرة القرارات حكم ومن الصادرة القرارات تاخذ مث ومن العادي

ثالثاً : حالة ما اذا كان الشخص العادي قد تمتع بصفة الموظف العام اال ان السند القانوني الذي منح لو ىذه الصفة 
  لم يكن سنداً مشروعاً 

حيث ان القرارات االدارية الصادرة من شخص  وظيفة توليو من مدة بعد الغاء االداري ءالقضا يقرر او سحبو االدارة فتقرر
صفة ادلوظف العام اصدارىا يعترب اغتصابًا لسلطة الن ذلك يتضمن بشكل ما اعتداءًا على قواعد القانونية لو مل تكن 

 صحة تلك التصرفات . ما مل يتدخل ادلشرع لتقرير ادلنظمة للختصاص 

القرارات الصادرة من بعد صدور قرار االدارة بسحب قرار التعُت غَت ادلشروع ابو بعد صدور احلكم  واحلكم نفس وتاخذ
 اختصاص القضائي بالغاءه حيث تعترب تلك القرارات مشوبة بعيب اغتصاب السلطة الهنا قد تكون صدرت من شخص ال

من ادلوظف بعد انتهاء او اهناء سنة تقليده للوظيفة  لقًا ويطرد ىذا احلكم على القرارات الصادرةقانوين لو يف اصدارىا اط
االحالة اىل التقاعد وذلك النقطاع صلة ادلوظف باالدارة وصَتورتو حبكم الفرد  –العزل  –العامة الي سبب كاالفصل 

ات ادلشوبة العادي حيث تاخذ القرارات الصادرة منو حكم القرارات الصادرة من الفرد العادي ومن التايل تعترب من القرار 
 . (2)عدم االختصاص اجلسيم عيب بسبب 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 118, مصدر سابق , ص ( خضر عكويب يوسف1)

 . 119, صنفسو صدر م( خضر عكويب يوسف , 2)
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 الفرع الثاني
 عيب عدم االختصاص البسيط او العادي

 

حاالتو على سلالفة قواعد االختصاص ادلتعلقة بالوظيفة االدارية وينقسم اىل عدم االختصاص من جهة ادلوضوع  وتقتصر
 , سنتناول شرحها بالتتابع كمايلي :وعدم االختصاص من جهة ادلكان وعدم االختصاص من جهة الزمن 

 وعي ضاوالً : عدم االختصاص المو 
موظف او ىيئة غَت اليت قامت باصداره صورتو عندما يصدر قرارًا اداريًا يف موضوع معُت يكون من اختصاص  قوتتحق

 وتأخذ ىذه الصورة عدة اوضاع :ــــ
اعتداء سلطة ادارية على اختصاص سلطة ادارية اخرى موازية ذلا ومعٌت ذلك قيام سلطة ادارية بالتجاوز على اختصاص  –أ 

 تكون على قدم ادلساواة معها .سلطة ادارية اخرى 
حقق ىذه الصورة ان يكون القرار الصادر تاعتداء سلطة ادارية دنيا على االختصاص سلطة ادارية عالية , وغلب ان ت –ب 

 من السلطة الدنيا او ادلرؤسة ادارياً بادلعٌت الدقيق .
التوجيو والرقابة و الشراف ارئاسية حق السلطة للن ذا كاااعتداء سلطة ادارية عليا على اختصاص سلطة ادارية دنيا ف -جـــ 

سة اختصاص معُت دون ان على اعمال مروؤسيها من دون حاجة اىل نص , فأن ىناك حاالت يكون ادلروؤس فيها شلار 
 السلطة ادلساس بو بالغاءه وتعديلها . ئي يكون للر 

 . (1) اعتداء السلطة ادلركزية على اختصاصات اذليئات اللمركزية –د 
 

 ثانياً : عدم االختصاص المكاني 

فل ػلق ذلا ان تتجاوزه واال اصبح عملها  دلزاولة اختصاصاهتاجلهات االدارة حدود مكانية او نطاق اقليمي ػلدد القانون 
 معيباً بعدم االختصاص ادلكاين .

 ثالثاً : عدم االختصاص الزماني 
اىل جانب النطاق االقليمي او ادلكاين ىناك نطاق زمٍت يتعُت على السلطة االدارية التقييد هبا واال كان قراره مشوبًا بعيب 
عدم االختصاص الزماين ادلسلم بو ان مزاولة االختصاصات ادلمنوحة العضاء السلطة االدارية زلدودة الجل معُت وتنهي 

 . (2)ون شلارسة االختصاصات مؤبدة بانتهاء ىذا االجل قد الؽلكن ان تك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 253سابق , ص مصدرد . وسام صبار العاين ,  (1)

 .254( د . وسام صبار العاين , مصدر نفسو , ص2)
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 الفرع الثالث
 اىمية التمييز بين عيب عدم االختصاص الجسيم وعدم االختصاص البسيط

على كل منهما , ان اعلية التمييز بُت عيب عدم االختصاص اجلسيم وعدم االختصاص البسيط يكمن يف االثر ادلًتتب 
 فالقرار ادلشوب بعيب عدم االختصاص اجلسيم بعد قراراً منعدماً .

والقرار ادلنعدم ىو القرار الذي تتوافر فيو احد العيوب اجلسيمة اليت تنحدر بو اىل مرتبة العدم ففي ىذه احلالة يتجرد القرار 
. اما القرار ادلشوب جلزائية ادلتعلقة بالطعن بااللغاء من صفتو كقرار ويتحول اىل رلرد عمل مادي التسري بشانو االحكام ا

بالعيب عدم االختصاص البسيط فان مثل ىذا القرار يبقى متصرفًا قانونيًا اال انو بسبب ىذا العيب يتم ابطالو والغاءه من 
 . (1)قبل قاضي االلغاء 

عدم االختصاص البسيط ويتوقف ذلك التمييز  وؽليز الفقو والقضاء االداريُت بُت عيب عدم االختصاص اجلسيم وبُت عيب 
على درجة سلالفة قواعد االختصاص فاذا كانت سلالفة قواعد االختصاص كبَتة مفرطة يف اجلسامة اطلق على عيب 
االختصاص يف ىذه احلالة اصطلح اغتصاب السلطة ويًتتب عليو ربول القرار االداري جملرد عمل مادي وىو مايسمى 

الداري اما اذا كانت سلالفة قواعد االختصاص بسيطة التصل اىل درجة اغتصاب السلطة اطلق على عيب انعدام القرار ا
االختصاص يف ىذه احلالة عدم االختصاص او عيب االختصاص البسيط او العادي واليًتتب عليو عندئذ انعدام القرار 

و غصبها وبُت احوال عدم االختصاص اجلسيم ويرى االداري بل بطلنة , وغَت انو يوجد من يفرق بُت االغتصاب السلطة ا
يتعلق بركن من اركان القرار االداري وىو ركن ان الفقو والقضاء واالداريُت ؼللط بُت ادلصطلحُت ويرى بأن اغتصاب السلطة 

عيب عدم  النعدام القرار االداري امااالدارة ادلنفردة للجهة االدارية فاغتصاب فرد عادي لسلطة االدارة مثًل كان 
االختصاص اجلسيم فل علقة لو بركن االدارة ادلنفردة حبيث يفًتض انو صادر عن جهة ادارية غَت انو قد اصابو عيب يتصل 
بشرط االختصاص الن النظام قد حدد شخصًا يعينو الصدار القرار داخل السلطة االدارية ومع ذلك فأن الفقو والقضاء 

ايضًا يف حال عيب االختصاص اجلسيم ومع ذلك اليوجد معيار الداري ينعدم يف رايهما ؼللطان بينهما وذلك الن القرار ا
جامع مانع مت وضعو للتمييز بُت ادلخالفة البسيطة واجلسيمة لعيب االختصاص فمصطلح اغتصاب السلطة مت وضعو للتدليل 

  . (2)ظامية واكثرىا اولوية على فداحة ادلخالفة وجسامتها من حيث اهنا سبثل اعتداء على ابسط القواعد الن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القرار االداري , رسالة ماجستَت مقدمة اىل كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة ابو بكر بلقايد , قسم كنتاوي عبداهلل , ركن االختصاص يف ( 1)
 . 173, ص2111القانون العام , سنة 

 .  174( كنتاوي عبداهلل , مصدر نفسو , ص2)
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ينشأ يصبح عمًل ماديًا الػلتج بو وال ويًتتب على ىذا االعتبار اي اعتباره جسيمًا انعدامو وفقدانو لصفة النظامية حبيث 
عنو حقوق لصاحب العلقة واليتحصن دبرور مدة الطعن فيكون حرًا بالطعن فيو قضائًا يف اي وقت دون التقييد دبواعيد 
انقضاء الطعون ويتعرض لو القاضي العادي او االداري حىت لو مل يثَته اطراف الدعوى بينما عيب عدم االختصاص البسيط 

 . (1)ن القرار ادلشوب بو دبرور مدة الطعن بااللغاء ينحص

يغتصب فرد عادي لي  بينو  عندماة عيب يشوب ركن االدارة يف القرار االادري وذلك توان اغتصاب السلطة ىو يف حقيق
عامة او صفة وعندما زبتص سلطة  ص اداري ويصدر بشانو قرار دون سندالعلقة وظيفية اختصااي وبُت السلطة االدارية 

خلف السلطة االدارية مثل السلطة التشريعية او السلطة القضائية او احد اذليئات الشعبية او السياسية كاالحزاب 
او تلك السلطات من  يصدر عن ىذا الفرد واجلمعيات سلطة االدارة او اختصاصاهتا االدارية ففي مثل ىذه احلالة اليعد ما

االت تصرف الصادر يف احلالارة بان يكون تعبَتاً او افصاحًا عن ارادة سلطة ادارية و القرارات االدارية لتخلف شرط ركن االد
التعبَت عنها بسواىا ومن مث ينعدم وجود القرار  ارادة االدارة اليت الؽللكعن  غَت السلطة االداريةادلشار اليها يعد تعبَتًا ل

السلطة االدارية فيو فل يعتد فية كقرار اداري والػلتج فيو على الغَت , ويكون للقاضي احلق يف تقرير  ارادة نعدامالاالداري و 
 رادة يف القرار االداري فانو يتصل لعنصرانعدامو عندما يطرح امره عليو , اما عيب االختصاص والذي العلقة لو بركن اال

ة او ادلوظف من قرارات ادارية يشوهبا عدم ادلشروعية كوهنا لي  من االختصاص اي انو يفًتض اظلا صدر عن اجلهة االداري
اختصاصات ىذا ادلوظف او تلك اجلهة االدارية واظلا تدخل ضمن اختصاصات موظف اخر او جهة ادارية اخرى , 

م ؽللك او موظف عا اداريةفاالختصاصات ادلخولة يف رلموعها لسلطة ادارية التكون صحيحة جملرد صدورىا عن اي جهة 
التعبَت عن ارادة السلطة االدارية اذا تتوزع اختصاصات االدارة قانوناً بُت موظفي ىذه االدارة يف اجلهات االدارية ادلختلفة اليت 

 . (2)تتكون منها السلطة االدارية يف الدولة 

او جهة ادارية بعض احلدود اال ان لسلطة كل موظف واذا كان صحيحًا ان كل منهم ؽللك سلطة التعبَت عن ارادة االدارة 
ادلوظوعية والزمانية وادلكانية اليت يفرضها القانون لضمان حسن سَت العمل يف اجلهاز االداري ومنع التضارب بُت قرارات 

 اللزم لنحقيق السلطة االدارية االىداف ادلبتغى من تأسيسها .التنسيق موظفيها وتوفَت 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسات العليا جامعة نايف العربية , قسم العدالة اجلنائية , ( عبد اهلل بن امحد , االختصاص يف القرار االداري , رسالة ماجستَت , مقدمة اىل كلية 1)
 . 165, ص 2112الرياض , سنة 

 . 166( عبد اهلل بن امحد , مصدر نفسة , ص2)
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وعليو فان كل موظف او جهة ادارية قدر من اختصاصات السلطة االدارية ولو يف صدور ىذا القرار ان يعرب عن ارادة االدارة 
مايلزم من قرارات ادارية بصددىا فاذا تعدى موظف او اعتدت جهة ادارية على اختصاص موظف اخر او جهة باصدار 

ب القرار االداري ادلتصل هبذا االختصاص والصادر عن اجلهة ادلعتدية عيب عدم االختصاص وىو ادارية اخرى فانو يشو 
ة منفردة لسلطة ادارية والكنو عيب يتصل بعنصر االختصاص عيب اليتصل بركن االرادة النو يصدر ايضاً عن تعبَتاً عن اراد

بوصفو من العناصر اليت اذا شاهبا عدم ادلشروعية فانو يؤدي اىل قابلية ىذا القرار لللغاء دلخالفة القواعد القانونية اليت ربدد 
 . (1)االختصاص او صلحيات موظفي السلطة االدارية يف شلارسة االعمال االدارية 
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 . 393, ص ( د . سامي مجال الدين , مصدر سابق1)
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 الخاتــــــــمة

ان القرار االداري اليعترب صحيحًا ومشروعًا اال اذا صدر من سلطات ادارية خوذلا القانون الكفاءة  وينبغي لنا شلاتقدم حبث
االدارة العمومية ىي انو الؽلكن الي عضو اداري القيام بأعمال ادارية باسم اجلماعة لذلك فالقاعدة اليت هتيمن على سَت 

االدارية اذا مل يقلد االختصاص ادلطابق , فالقرار اليستوي واليستقيم اال بوجود ركن االختصاص وعليو فأن النتائج اليت 
  -ؽلكن استنباطها من خلل ىذا البحث تتمثل يف :

 ج ــــــاوالً : النتائ

ؽلثل ركن االختصاص يف القرار االداري احد العناصر االساسية يف تعريف القرار االداري ويًتتب على عدم توفره فقدان  ـــ1
احد االركان االساسية للقرار شلايتيح الطعن بو امام القضاء االداري هبذا العيب , وقد يكون العيب بسيطًا او جسيماً 

 حسب االحوال .

رة االختصاص ترتبط دببدأ الفصل بُت السلطات ومبدأ ادلشروعية ومن مث الغلوز الي سلطة ان تتجاوز االخرى ـــ ان فك2
 احًتاماً لتوزيع االختصاص فيما بينهما دبقتضى نصوص الدستور .

ذه القواعد مايسمح ـــ ان ركن االختصاص يف القرار االداري يرتبط ببعض القواعد القانونية االخرى اليت تؤثر فيو ومن ابرز ى3
 بو ادلشروع من تفويض او حلول يف االختصاص او أنابة .

 ـــ يشًتط يف القرار االداري ان يصدر من السلطة ادلختصة مكانياً وزمانياً وموضوعياً يف اصدار القرار .4

حيث يكون القرار  ــ اليتصف خروج القرار االداري على مبدأ ادلشروعية باجلسامة اذا كان عيب االختصاص بسيطاً 5ـ
 االداري قابًل لللغاء على عك  ذلك , فالقرار االداري يضحى منعدماً اذا ماشابو عيب عدم االختصاص اجلسيم .

 ــ ان عيب االختصاص يف القرار االداري ىو العيب الوحيد ادلتصل بالنظام اجلسيم .6

ـــ وشلا ؽلكن استنتاجو ايضًا ان قواعد االختصاص اادلتعلقة بالقرار االداري التتسم باجلمود رغم تعلقها بالنظام العام فلو  7
كان االمر كذلك وطبقت قواعد االختصاص بكل صراحة فلن ؽلارس االختصاص اال من صاحبو االصلي دون سواه مهما 

ؽلكن ان سبارس االختصاص اشخاص اخرى من غَت صاحب ك انو كانت الظروف بل تتسم بادلرونة , ومعٌت ذل
االختصاص االصيل بتطبيق انظمة التفويض واحللول واالنابة دلا يف ذلك من سهولة ويسر وسرعة يف اصلاز االعمال االدارية 

   واستمرارية ادلرافق العامة بأنتظام واطراء .
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 ثانياً : المقترحات 

 ادلشوبة االدارية القرارات يف والطعن االدارية احملاكم امام التقاضي يف الكاملة حبقوقهم لتعريفهم للموظفُت ندوات عمل ـــ 1
 . االختصاص عدم بعيب

 القضائية االحكام تنفيذ عدم دبشكلة يعٍت ادلظامل ديوان داخل مستقل قسم انشاءنرى من االفضل على ادلشرع العراقي  ـــ 2
 . االدارية

 اعمال من ادلتضرر على النفقات لتقليل وذلك اداري قضاء زلكمة من اكثر انشاء العراقي ادلشرع على االفضل من نرى ـــ3
 . االداري القضاء امام الدعوى رفع عتد اللزمة االجراءات ولتسهيل االدارة

 العقود منازعات تشمل اخرى قضايا اىل االداري القضاء زلكمة اختصاص مد العراقي ادلشرع على االفضل من نرى ـــ4
 . ادلادية وادلنازعات االدارية
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 .الجامعية الرسائل واالطاريح  -ب

 ـــ د . بشار مجيل يوسف , التفويض يف االختصاص , رسالة دكتورا , جامعة عُت الشم  1

 جامعة,  االوىل الطبعة,  ماجستَت رسالة االداري القرار على الرقابة من العراقي القضاء موقف,  يوسف عكويب خضرـــ 2
 . 1976,  بغداد

 نايف جامعة العليا الدراسات كلية اىل مقدمة,  ماجستَت رسالة,  االداري القرار يف االختصاص,  امحد بن اهلل عبدــــ  3
 . 2112 سنة,  الرياض,  اجلنائية العدالة قسم,  العربية

 جامعة السياسية والعلوم احلقوق كلية اىل مقدمة ماجستَت رسالة,  االداري القرار يف االختصاص ركن,  عبداهلل كنتاوي ـــ 4
 . 2111 سنة,  العام القانون قسم,  بلقايد بكر ابو

 القوانين  -جـ 

 ادلعدل . 1978( لسنة 47( من قانون العاملُت ادلدنيُت بالدولة رقم )57نص ادلادة ) -1
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