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 *ــةـــالمقـــــــدمـــ
ركف االختصاص مف أىـ أركاف القرار اإلداري وأقدميا ظيورًا، ويعني يعد 

االختصاص في ىذا السياؽ القدرة القانونية عمى مباشرة عمؿ إداري معيف، ومف ىنا 
فإف عيب عدـ االختصاص يعني عدـ القدرة عمى مباشرة عمؿ قانوني معيف، جعمو 

 .(1)طة أخرى أو فرد آخرالمشرع مف اختصاص سم

إف القاعدة في االختصاص ىي أنو شخصي، أي أف القرار يتـ صدوره مف  
فة شخصية مف أىـ مبدأ ممارسة االختصاص بص يعدالجية اإلدارية المختصة، و 

، ليا ممارسة التصرفات القانونية ألنو يحدد الجية التي يحؽ؛ عناصر االختصاص
ختصاص ىو تحديد العوو الذي سيتولى عممية فأوؿ ما ييتـ بو النص المنظـ لال

ف ىذا التحديد ال يأتي بصورة عشوائية بؿ ىو تجسيد لمعديد مف  إصدار القرار، وا 
وغالبًا ما ينص القانوف صراحة عمى الجية التي  ،(2)االعتبارات واالىتمامات التشريعية

                                                           

 القانوف اإلداري المساعد، جامعة كركوؾ/كمية القانوف والعمـو السياسية  مدرس *
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إدارة معينة، ى إل تممؾ االختصاص، ولكنو أحيانًا ينظـ بعض االختصاصات ويعيد بيا
 فيكوف ممثؿ اإلدارة أو رئيسيا ىو المختص.

مغتصبًا  يعدما تقدـ: إذا قاـ فرد عادي باتخاذ قرار إداري فيو إلى  استناداً  
لكف يوجد استثناء عمى ذلؾ وىي نظرية الموظؼ  ،لموظيفة العامة، ويكوف قراره معدوماً 

النظرية تعرؼ الموظؼ الفعمي  وىذه ،(1)الفعمي التي ابتدعيا مجمس الدولة الفرنسي
بأنو: ذلؾ الشخص الذي لـ يقمد الوظيفة العامة، أو كاف قرار شغمو معيبًا مف الناحية 
القانونية، أو انتيت المدة القانونية لشغمو، ومع ذلؾ يعترؼ القواء والفقو بمشروعية 

االعتراؼ  إف ىذا ،تصرفات وأعماؿ ذلؾ الشخص وبكونيا منتجة لكافة آثارىا القانونية
عدة أسس، حيث تجد النظرية السابقة مبررىا العممي بورورة دواـ سير إلى  يستند

المرافؽ العامة بشكؿ منتظـ، في حيف تجد مبررىا األخالقي بورورة تحقؽ المصمحة 
أما المبرر  ،(2)العامة، وحماية حقوؽ األفراد الذيف تعامموا بحسف نية مع ذلؾ الشخص

ؿ تغميب الواقع عمى القانوف عندما تتطمب الحالة ذلؾ حماية الفمسفي فنجده مف خال
  .(3)لمثقة المشروعة

لكف أعماؿ الموظؼ الفعمي تسوغ دائمًا بالظروؼ االستثنائية فقد تعد أعماؿ  
 .(4)شخص ال عالقة لو بالوظيفة العامة صحيحة في ظؿ الظروؼ االعتيادية أيواً 

 أهمية البحث:

 و يسمط الووء عمى قواعد االختصاصفي كون تتمثؿ أىمية ىذا البحث   
                                                           

 .499ص ،1997، دوف دار نشر، 3ط رمزي طو الشاعر، تدرج البطالف في القرارات اإلدارية،  (1)
، دار النيوة 1ط طارؽ عبد الرؤوؼ صالح رزؽ، دعوى اإللغاء في القانوف اإلداري الكويتي،  (2)

 .527ص ،2112العربية، القاىرة، 
، دار 1ط محمد ماىر أبو العينيف، المبادئ القوائية الحديثة لممحكمة اإلدارية العميا في مصر،  (3)

 ،  .978ص ،2113أبو المجد لمطباعة، اليـر
 ،1996الح عالوي الجبوري، مبادئ القانوف اإلداري، المكتبة القانونية، بغداد، ماىر ص  (4)

 .175ص
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 طة اإلدارية إلصدارالشخصي في القرار اإلداري والتي تعطي الصالحية القانونية لمسم
قرار إداري دوف غيرىا مف السمطات، وبيذا فيي تومف مصمحة اإلدارة وذلؾ ألف 

ونية موظفييا يكونوف عمى بينة فيما يصدر عنيـ مف نشاط بموجب الصالحيات القان
المقررة لكؿ منيـ دوف أف يكوف ىناؾ تداخؿ في االختصاصات ىذا مف جية، ومف 
جية أخرى فأنيا تومف مصمحة األفراد إذ بإمكانيـ معرفة النشاط الذي يصدر عف 

 موظفي السمطة اإلدارية الذيف يمثموف الدولة ويكوف في نفس الوقت ممزمًا ليـ.
 مشكمة البحث:

تصاص "ما ىي الرقابة المطبقة عمى عيب عدـ االختبرز إشكالية البحث في  
 وتتفرع عف ىذه اإلشكالية عدة تساؤالت أىميا:، الشخصي في القرار اإلداري؟"

 ما ىي طبيعة عيب عدـ االختصاص الشخصي؟ -
ما ىو األثر المترتب عمى عيب عدـ االختصاص الشخصي وأثره في القانوف  -

 اإلداري؟
 ي مف عيب عدـ االختصاص الشخصي؟ما ىو موقؼ القواء العراق -

 أهداف البحث:

تتمثؿ أىداؼ البحث في تسميط الووء عمى عيب االختصاص الشخصي الذي  
يعتري القرار اإلداري ورقابة القواء اإلداري عميو، مع تبياف موقؼ القواء اإلداري 

 العراقي مف ىذا العيب.

 منهج البحث:

نا المنيج المقارف بيف )العراؽ ولبناف بيدؼ اإلحاطة بكافة جوانب الموووع، اتبع
ومصر(، وكذلؾ المنيج التحميمي ألننا قمنا باالستعانة بقرارات وأحكاـ قوائية كاف ال 

 بد منيا.
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 هيكمية البحث:

مبحثيف أساسييف أفردنا المبحث األوؿ: في التعريؼ إلى  تـ تقسيـ ىذا البحث 
طمب األوؿ: مفيوـ عيب عدـ بعيب عدـ االختصاص الشخصي وذلؾ في مطمبيف: الم

االختصاص الشخصي وطبيعتو والمطمب الثاني: حاالت عيب عدـ االختصاص 
 الشخصي واآلثار المترتبة عميو.

أما المبحث الثاني: الرقابة عمى عيب االختصاص الشخصي، ومف مطمبيف:  
المطمب األوؿ: نطاؽ رقابة القواء عمى عيب االختصاص الشخصي، أما المطمب 

ي جاء بعنواف تصحيح القرار اإلداري المعيب بعيب عدـ االختصاص الشخصي الثان
 وموقؼ القواء اإلداري العراقي منو.

 عدة نتائج وتوصيات سنوردىا في نياية بحثنا.إلى  وفي الختاـ توصمنا 

 املبحث األول
 التعرٌف بعٍب عذم االختصاص الشخصً

ور قرار إداري مف يقصد بعيب عدـ االختصاص الشخصي أنو في حالة صد 
شخص )أو ىيئة( ال يممؾ سمطة إصداره، أي ليس لو التعبير عف إرادة اإلدارة )أو 
الدولة( فإنو يعد معتديًا أو مغتصبًا ويترتب عمى ذلؾ أف يكوف ما اتخذه مف قرار 
باطاًل، بؿ ليس لو أي أثر قانوني، فيكوف بمنزلة العدـ، وىذا يشمؿ القرار الصادر عف 

قة لو بالوظيفة العامة، كصدور قرار بنقؿ موظؼ مف دائرة صحة شخص ال عال
دائرة صحة بغداد، وال يكوف مف أصدر القرار موظفًا عامًا، أو لو عالقة إلى  كركوؾ

بالوظيفة العامة إال أنو ال يممؾ سمطة إصدار القرار الذي صدر عنو، سواء أكاف ال 
الخدمة في ىيئة االستثمار مثاًل يممؾ سمطة إصدار أي قرار مف األصؿ كقياـ عامؿ 

بإصدار إجازة استثمار لشركة ما، وبعبارة أخرى يمكف القوؿ إف االختصاص في 
إصدار القرار اإلداري إنما ىو لمجيات اإلدارية التابعة لمييئات العامة حصرًا، وال 
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يصنؼ ما يصدر عف الفرد االعتيادي أو ىيئة خاصة عمى أنو قرار اإلداري، اي أف 
تخرج األعماؿ الصادرة عف األفراد االعتيادييف  رار اإلداري عمؿ تتخذه اإلدارة، وبيذاالق

 والذيف ال عالقة ليـ بالوظيفة العامة، كما ونخرج الييئات الخاصة.

أي أف األصؿ وفؽ ىذا العنصر ىو صدور القرار اإلداري عف الشخص )أو  
يعبر عنو باالختصاص المنفرد، الييئة( الذي منحو القانوف سمطة إصداره وىو ما قد 

كما قد يشرؾ القانوف أكثر مف شخص إداري )أو أكثر مف ىيئة( في إصداره، وىو ما 
يعبر عنو باالختصاص المشترؾ، كاشتراؾ مجموعة مف الوزراء في اتخاذ قرار معيف 

، وال تتعارض ىذه الصورة مف االختصاص مع العنصر (1)اشترط القانوف صدوره عنيـ
 و يقوـ عمى أساس صدوره عف الممنوح قانونًا سمطة إصدار القرار.ألن؛ الشخصي

وليذا يعد عنصر االختصاص مف أىـ عناصر القرار اإلداري، ويترتب عمى  
عدـ مراعاتو بطالف القرار ومف ثـ إبطالو، وىو أوؿ عيب اعتمده قواء مجمس الدولة 

 . (2)الفرنسي لقبوؿ دعوى اإللغاء

 مطمبيف اثنيف، وذلؾ عمى الشكؿ اآلتي:إلى  ا المبحثوبناء عميو، سيقسـ ىذ

 مفهىم عٍب عذم االختصاص الشخصً وطبٍعته: املطلب األول
أف المبدأ العاـ الذي يحكـ عيب عدـ االختصاص ىو أف القرار المشوب بعيب  

شخصي يكوف قد صدر مف سمطة غير مختصة وبالتالي يشكؿ خرقًا لمقواعد القانونية 
 .(3)االختصاص، وبالتالي يتعيف عمى القاوي اإلداري إلغاءهالمنظمة لركف 

 فرعيف كاآلتي:إلى  وعميو سنقسـ المطمب األوؿ
                                                           

 ،2117، جسور لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 1ط د. عمار بو وياؼ، القرار اإلداري،  (1)
 .119ص

 .251ص ،2115د. وساـ صبار العاني، القواء اإلداري، مكتبة السنيوري، بغداد،   (2)
 ،2113، المؤسسة الحديثة لمكتاب، لبناف، 1ط . مازف ليمو راوي، القواء اإلداري،د  (3)

 .236ص
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 مفهوم عيب عدم االختصاص الشخصي: الفرع األول
يقصد بعيب عدـ االختصاص عدـ القدرة عمى مباشرة عمؿ قانوني معيف ألف  

عيب أوؿ أوجو االلغاء تقرر المشرع جعمو مف اختصاص سمطة أو فرد أخر ويعد ىذا ال
الذي اتخذ أساسًا  1791أكتوبر لعاـ  7/13أماـ مجمس الدولة الفرنسي إذ أف قانوف 

 .(1)لقواء اإللغاء لـ يذكر فيو إال طمبات عدـ االختصاص

كما ال يمكف تصحيح القرار المعيب بعدـ االختصاص بإجراء الحؽ مف قبؿ  
انوف جديد يحيؿ االختصاص لمف أصدر القرار السمطة اإلدارية المختصة إال بصدور ق

 .(2)المعيب بعدـ االختصاص

ويمتاز عيب االختصاص بأنو مف النظاـ العاـ، فالقاوي اإلداري يتصدى  
، كما أنو ال يجوز لإلدارة  لعيب االختصاص مف تمقاء نفسو، حتى لو لـ يثره الخصـو

ة لتحقيؽ المصالح العامة، وليست تمؾ القواعد مقرر  ؛ ألفواألفراد االتفاؽ عمى مخالفتو
 .(3)لمصمحة اإلدارة، وكما يجوز الدفع بو في أي مرحمة مف مراحؿ الدعوى

وقد استقر الفقو والقواء اإلداري في العراؽ عمى تعريؼ عيب عدـ  
المشرع جعمو مف  ؛ ألفاالختصاص بأنو عدـ القدرة عمى مباشرة عمؿ قانوني معيف

 .(4)مقواعد المنظمة لالختصاصاختصاص سمطة أخرى، طبقًا ل

وفي ىذا اإلطار، صادقت الييئة العامة في مجمس شورى الدولة العراقي،  
انوباط /42/2117بصفتيا التمييزية عمى قرار مجمس االنوباط العاـ باإلوبارة رقـ 

                                                           

سرى صاحب محسف، موقؼ القواء اإلداري في العراؽ، مف عيب االختصاص في القرار   (1)
 .7ص ،11اإلداري، بحث منشور في كمية التربية، جامعة واسط، بغداد، العدد 

ي، وصداـ حسيف ياسيف العبيدي، الوجيز في القواء اإلداري، أحمد خورشيد حميدي المفرج  (2)
 .84ص ،2117مكتبة القانوف المقارف، بغداد، 

 المعدؿ. 1969، لسنة 83( مف قانوف المرافعات المدنية العراقي رقـ 319/3المادة )  (3)
 .225ص ،2111د. مازف ليمو راوي، القواء اإلداري، جامعة دىوؾ، العراؽ،   (4)
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وجاء فيو: "ثبت لمجمس االنوباط العاـ مف أوراؽ الدعوى أف  7/5/2117في  2117
ظيفة المستشار، لـ يكف مف جية تممؾ ىذه الصالحية، ولـ تتـ تعييف المميز بو 

صدار المرسوـ الجميوري وفقًا لمقانوف".  المصادقة عميو وا 

كما قوت الييئة العامة بصفتيا التمييزية في قرار آخر ليا وبالعدد  
بما يمي: "عدـ تخويؿ المدير العاـ  15/5/2116في  2116/انوباط/تمييز/132

التقاعد يجعؿ مف قراره معدومًا مف الناحية القانونية، وال إلى  لموظؼصالحية إحالة ا
و عدـ، ال ينتج ؛ ألنتسري بحقو المدد القانونية، ويجوز الطعف فيو بأي وقت كاف

 .(1)شيئًا"

أف مصدر القرار يجب أف يكوف ذا إلى  أما في لبناف، فقد أشار البعض 
تج القرار اإلداري مفاعيمو القانونية، يجب صالحية التخاذه قانونًا، بمعنى أنو، لكي ين

أف تكوف السمطة اإلدارية التي اتخذتو مختصة بالقياـ بو، فإذا لـ تكف مختصة، فإف 
 .(2)القرار اإلداري يخرج مف عداد األعماؿ القانونية، وال ينتج مفاعيمو القانونية

 27ي وفي مصر، رأت محكمة القواء اإلداري المصرية في حكميا الصادر ف 
التالي: "... إف عيب االختصاص في دعوى اإلبطاؿ، ىو عدـ القدرة  1957يناير 

 .(3)عمى مباشرة عمؿ قانوني معيف، جعمو المشرع مف سمطة ىيئة أو فرد أخرى"

وانصافًا لمقوؿ يتوح مف العرض السابؽ أف عيب عدـ االختصاص يعد في  
ؽ القرار اإلداري مستقاًل عف عيوب الوقت الراىف واحدًا مف العيوب التي يمكف أف تمح

القرار اإلداري األخرى، فيو لو معنى محدد ومفيـو ويؽ يتمثؿ في عدـ توافر 
                                                           

 ي حسيف الثامر السعيدي، مرشد المحاميف والموظفيف في كيفية الطعف بالقرارات اإلدارية،عم  (1)
 .198ص ،2111، مكتبة المعارؼ، بغداد، 2ط

 ،2117محي الديف القيسي، القانوف اإلداري العاـ، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت،   (2)
 .112ص

تاب األوؿ، قواء اإللغاء، دار الفكر العربي، الك –سميماف محمد الطماوي، القواء اإلداري   (3)
 .593ص ،2113بيروت، 
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القانوف  ؛ ألفالصالحية القانونية التي تمكف اإلدارة أو أشخاصيا عمى اتخاذ قرارًا معيناً 
 قد جعؿ ىذه الصالحية القانونية مف اختصاص إدارة أخرى.

 يعة عيب عدم االختصاص الشخصيطب: الفرع الثاني
أف القانوف )بالمعنى العاـ( ىو مصدر االختصاص، بمعنى أف القانوف ىو  

الذي يحدد االختصاص لكؿ موظؼ عاـ أو جية إدارية، ويأتي العنصر الشخصي 
لالختصاص ليجعؿ مف شروط صحة القرار اإلداري صدوره عمف منحو القانوف سمطة 

 . (1)إصداره

شخصي لالختصاص يحجب صحة القرار اإلداري إال إذا صدر إف العنصر ال 
عف الشخص أو الجية التي حددىا القانوف ومنحيا صالحية إصداره، والقانوف ال يمنح 
مثؿ ىذا الصالحية أو السمطة إال لألشخاص الذيف يعترؼ ليـ بوجود قانوني، ذلؾ ألف 

لتي ىي جزء مف إرادة الدولة القرار اإلداري ىو عمؿ قانوني يعبر عف إرادة اإلدارة وا
فيو يعبر عف إرادة الدولة، ولكي تسمح الدولة لشخص ما أو جية ما بالتعبير عف 
إرادتيا يجب أواًل أف تعترؼ لو بالوجود القانوني ثـ تمنحو سمطة التعبير عف إرادتيا، 
 ولكف متى تعترؼ لو بالوجود القانوني الذي يحقؽ لو إمكانية التعبير عف إرادتيا؟
الجواب ىو عندما يجعؿ في مركز قانوني يؤىمو ليذا العمؿ، وجعؿ الشخص في مثؿ 
ىذا المركز القانوني ىو تعبير آخر عف شغمو لدرجة وظيفية ما، أي تعيينو في إحدى 
الوظائؼ العامة، إذف يستمد الشخص ىذه السمطة مف قرار تعيينو )إذا كاف صاحب 

الييئة )إذا كانت ىي صاحبة القرار( ومف القرار ىو شخص ما( أو مف قرار تشكيؿ 
 ات اإلدارية الصادرة عف أشخاص أوىنا نستطيع أف نفيـ السبب في عدـ صحة القرار 

                                                           

، مكتبة دار السالـ القانونية، 1ط محمد طو حسيف الحسيني، مبادئ وأحكاـ القواء اإلداري،  (1)
 .115 – 114ص ،2118النجؼ األشرؼ، 
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 .(1)جيات لـ يتمتع تعيينيـ أو تشكيميا بالمشروعية

وبما أف األصؿ في االختصاص ىو أنو شخصي: أي يمارسو العوو اإلداري 
عوو إداري آخر أف يحؿ محمو ويصدر قرارات  المخوؿ قانونًا، فعميو ال يسمح ألي

إدارية بداًل منو، إال بموجب تفويض أو حموؿ أو إنابة، عمى شرط قياميا وفؽ األصوؿ 
، وبعكس ذلؾ يستوجب إلغاء القرارات الصادرة بناء عمى التفويض أو الحموؿ (2)القانونية

واعد المنظمة لمتفويض ىنا يرى البعض أف الخروج عف ق ،أو اإلنابة المخالفة لمقانوف
إال أننا نجد أف  ،(3)انعداـ القرارات الصادرة عف المفوض إليوإلى  والحموؿ واإلنابة يؤدي

 –في حاالت معينة إلى  ىذه الطائفة مف القرارات معيبة بعيب بسيط قابؿ لمبطالف
يستوجب فييا أف يكوف العيب جسيمًا، وحجتنا في ذلؾ  –سندرجيا في الفرع التالي 

: أنو بالنسبة لنظاـ التفويض واإلنابة فإنيما يقوماف بناء عمى إرادة الجيات اإلدارية ىي
العميا ذات االختصاص والمخولة قانونًا بإصدار قرار التفويض، أو أنو يوجد قانوف 
ينظـ ذلؾ كما ىو الحاؿ بالنسبة لمحموؿ، كما إف المفوض إليو والحاؿ والنائب غالبًا ما 

وف باألساس معنييف باتخاذ القرارات، وعادة ما يعدوظفيف الذيف يكوف مف كبار الم
ينتموف لنفس الجية اإلدارية صاحبة االختصاص، وعميو نحرص عمى ىذا التكييؼ مف 

 .(4)أجؿ حماية المواطنيف المتعامميف مع مصدر القرار بحسف نية

                                                           

 ،2119الطبع، د. ماىر صالح عالوي الجبوري، الوسيط في القانوف اإلداري، بدوف ذكر مكاف   (1)
 .318ص

، العممية اإلدارية، دار أبو 1سعيد السيد عمي، الوسيط في مبادئ وأصوؿ عمـ اإلدارة العامة، ج   (2)
، مصر،   .276ص ،2111المجد، اليـر

سامي سميب، محاورات في القانوف اإلداري، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، الجامعة المبنانية،   (3)
 .  177ص ،2119

د. بنار سردار زىدي، عنصر االختصاص في القرار اإلداري، منشورات الحمبي الحقوقية،   (4)
 .151ص ،2117بيروت، 
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حاالت عٍب عذم االختصاص الشخصً واَثار :املطلب الثانً
 املرتتبة علٍه

يقصد بعنصر االختصاص الشخصي صدور القرار اإلداري عف الشخص أو  
وتأخذ ممارسة العوو اإلداري مصدر القرار  ،(1)الييئة المخولة قانونًا بإصداره

فقد يمارس مصدر القرار االختصاص منفردًا وذلؾ متى  ،لالختصاص أكثر مف صورة
ذه ىي الصورة األكثر انتشارًا وى ،ف دوف غيره بممارسة ىذا االختصاصعيد إليو القانو 

وتطبيقًا في الواقع العممي إذ كثيرًا ما تحدد القوانيف واألنظمة االختصاصات المختمفة 
وتبقى ىذه الصورة مف صور  ،عوو إداري معيف وبصورة منفردةإلى  وتعيد بممارستيا

ممارسة االختصاص قائمة حتى لو عيد القانوف بممارسة ىذا االختصاص لمجمس 
ف مف عدد مف األعواء، فعمى الرغـ مف أف غالبية ىؤالء األعواء يشاركوف في مكو 

إال أف القرار يكوف في نياية األمر صادرًا عف  –إف لـ يكف جميعيـ  –اتخاذ القرار 
كما أف ىذه الصورة تبقى قائمة، حتى لو  ،عوو إداري واحد ىو المجمس المعني

ة فرد أو ىيئة معينة قبؿ اتخاذ القرار أو استمـز القانوف مف العوو اإلداري استشار 
استمـز القانوف تصديقو مف سمطة رئاسية عميا فيما بعد، وعمى ذلؾ سنتعرض لطبيعة 

 عيب عدـ االختصاص الشخصي وحاالتو عمى النحو التالي:

 حاالت عيب عدم االختصاص الشخصي: الفرع األول
تصاص الشخصي مف خالؿ ىذا الفرع سيدور حديثنا حوؿ عيب عدـ االخ 

 وحاالتو التي يقوـ بيا، وذلؾ كاآلتي:
 أواًل: الموظف الفعمي:

 ختصاص وجدنا أف ىذا العنصر يحجبعند البحث عف العنصر الشخصي لال 

                                                           

 ،2112د. سميماف الطماوي، النظرية العامة لمقرارات اإلدارية، دار الفكر العربي، بيروت،   (1)
 .294ص
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 الجية التي حددىا القانوف ومنحياصحة القرار اإلداري إال إذا صدر عف الشخص أو 
ذا الصالحية أو السمطة إال صالحية إصداره، كما ذكرنا أف القانوف ال يمنح مثؿ ى

القرار اإلداري ىو عمؿ قانوني يعبر  ؛ ألفلألشخاص الذيف يعترؼ ليـ بوجود قانوني
عف إرادة اإلدارة والتي ىي جزء مف إرادة الدولة فيو يعبر عف إرادة الدولة، ولكي تسمح 

ود الدولة لشخص ما أو جية ما بالتعبير عف إرادتيا يجب أواًل أف تعترؼ لو بالوج
القانوني الذي يؤىمو لذلؾ، ثـ تمنحو سمطة التعبير عف إرادتيا، وجعؿ الشخص في 
مركز قانوني يؤىمو ليذا العمؿ ىو تعبير آخر عف شغمو لدرجة وظيفة ما، أي تعيينو 
في إحدى الوظائؼ العامة، أما إذا لـ يكف الشخص الذي باشر العمؿ اإلداري قد تـ 

ـ يصدر قرار بتعيينو أصاًل، أو انتيت عالقتو بالوظيفة تعيينو بقرار تعييف صحيح أو ل
العامة، ففي ىذه الحالة يكوف فاقدًا لمصفة التي تسمح لو بإصدار القرار اإلداري، فإذا 

إصداره يكوف معتديًا ومغتصبًا لمسمطة ويحكـ عمى ما قاـ بو مف عمؿ إلى  بادر
لمسألة، ولكف قد يرى المشرع بالبطالف، وىذه ىي القاعدة العامة أو األصؿ في ىذه ا

وجود أساس أو مقتض العتبار ما قاـ بو مثؿ ىذا الشخص مف عمؿ إداري صحيحًا 
استثناء مف األصؿ، ومثؿ ىذا الشخص ىو الذي يسمى بالموظؼ الفعمي أو الموظؼ 

 .(1)الظاىر

 ثانيًا: مخالفة قواعد تفويض االختصاص:

وى إداري أعمى بتكميؼ يتـ تفويض االختصاص بأف يقوـ موظؼ في مست 
موظؼ آخر بمستوى إداري أدنى بمباشرة بعض االختصاصات المنوطة بو، وذلؾ 

 .(2)بموجب نص قانوني، يسمح لو بيذا التفويض

ولكي يكوف قرار التفويض الصادر مف صاحب االختصاص األصيؿ سميمًا  
االلتزاـ والتقيد ولكي تكوف القرارات الصادرة مف المفوض إليو سميمة: يجب عمى كمييما 

                                                           

 .423ص ،مرجع سابؽد. ماجد راغب الحمو، القانوف اإلداري،   (1)
، 1ط د. عبد العزيز عبد المنعـ خميفة، دعوى إلغاء القرار اإلداري في قواء مجمس الدولة،  (2)

 .31ص ،2118المركز القومي لإلصدارات القانونية، القاىرة، 
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 ،وبخالؼ ذلؾ فنرى بأنو يحكـ عمييا بالبطالف ،(1)بالمبادئ التي تحكـ قواعد التفويض
ونجد ذلؾ في رأي ىيئة التشريع واالستشارات في وزارة العدؿ المبناني، حينما صرحت 

ومف األمثمة حوؿ  ،(2)بأف: القرار الصادر بناء عمى تفويض مخالؼ لمقانوف يعد باطالً 
ؿ التفويض المخالؼ لمقانوف: قياـ األصيؿ بتفويض كؿ اختصاصاتو أو ما لـ إبطا

، أو قياـ األصيؿ (3)يجزه القانوف، أو تفويض عووًا آخر غير الذي حدده القانوف
بإصدار قرار يتعمؽ بموووع تـ تفويوو، أو إصدار األصيؿ قرار التفويض بدوف 

أما  ،يض االختصاصات المفووة لو، أو قياـ المفوض إليو بتفو (4)وجود سند قانوني
انعداـ القرار فنرى بأنو يتحقؽ عند صدور قرار مف المرؤوس بموووع يختص بو 
الرئيس، ودوف أف يكوف المرؤوس قد فوض مف قبؿ رئيسو، أو إذا أصدر القرار بعد 

، أو إذا أصدر قرار قياـ التفويض مف موظؼ )غير األصيؿ (5)انتياء التفويض
(، أو إذا تـ تفويض مف ليس لديو سمطة التقرير، أو إذا ما أصدر المختص بو أصالً 

وىذا ما أكدتو المحكمة اإلدارية العميا في  ،المفوض إليو قرارًا لموووع )لـ يفوض بو(
                                                           

، ترجمة المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر 2جورج فوديؿ وبيار دلفوفيو، القانوف اإلداري، ج   (1)
 ،مرجع سابؽ؛ رأفت فودة، أصوؿ وفمسفة قواء اإللغاء، 228ص ،2118والتوزيع، بيروت، 

 .572ص
(، مجموعة اجتيادات ىيئة التشريع واالستشارات، 23/9/1999(، )399/1999استشارة رقـ )  (2)

 .1456ص ،14وزارة العدؿ المبناني، بيروت، المجمد 
، دار أبو المجد، 1حمدي ياسيف عكاشة، موسوعة القرار اإلداري في قواء مجمس الدولة، ج   (3)

 ،  .616ص ،2111اليـر
 ،2112، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، 1ط نواؼ كنعاف، القواء اإلداري،  (4)

 .265ص
كحالة التفويض الذي يصدره البرلماف: ليفوض الحكومة في تنظيـ موووع معيف بقرارات   (5)

لموائح التفويوية محصور في مدة معينة؛ جميورية، فيذه القوانيف تحرص عمى أف تجعؿ صدور ا
البرلماف، إلى  فإذا انقوت استحاؿ عمى الحكومة أف تتصرؼ بنفس الوسيمة ووجب الرجوع

وبخالؼ ذلؾ نكوف أماـ اغتصاب السمطة، مصطفى أبو زيد فيمي وماجد راغب الحمو، الدعاوى 
 .212ص ،2115اإلدارية، دعوى اإللغاء، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 
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مصر قائمة: "إذا كاف مأموؿ المركز مفووًا مف المحافظ في رئاسة مجمس المدنية، 
ف في إحدى الوظائؼ الخالية؛ فإف القرار فتجاوز حدود تفويوو؛ وأصدر قرارًا بالتعيي

 .(1)يكوف قد صدر ممف ال يممكو مما يجعمو معدومًا"

ؾ فقياء ال يروف مانعًا مف االعتداد بتصرفات المفوض إليو )المخالفة ىنا 
وذلؾ  ؛(2)لقواعد التفويض( تأسيسًا عمى فكرة الموظؼ الفعمي، إذا ما توافرت الشروط

ولسير المرافؽ العامة بانتظاـ، ىذا ما يسمونو بالتفويض  ،حسف النيةالغير لحماية 
 الومني.

 ثالثًا: مخالفة قواعد الحمول:

الحموؿ مصدر آخر غير مباشر لالختصاص، وىو أف يحاؿ االختصاص  
موظؼ آخر، وذلؾ بقوة القانوف، مع إلى  األصيؿ الغائب أو غير المستطاع ممارستو

وقد قوت  ،(3)ما لقرارات األصيؿ مف قوة ممزمةمنح قرارات المحاؿ إليو االختصاص، 
ف كاف  المحكمة اإلدارية العميا في مصر في أحد أحكامو ما يمي "... االختصاص وا 
األصؿ فيو أف يباشر صاحبو بنفسو، إال أف األصوؿ العامة تقتوي عند الورورة أف 

حتى ال  مف يميو، متى ما قاـ باألصيؿ مانع أو عذر،إلى  يحاؿ مباشرة االختصاص
إلى  وفي حكـ ليا قوت بجواز الحموؿ دوف نص، استناداً  ،(4) يتعطؿ سير العمؿ..."
 و مفػػػة بانتظاـ واطراد، الذي ىػػػعاممرار المرافؽ الػػبدأ استػػػقًا لمػػػحالة الورورة، أو وف

                                                           

(، نقاًل عف: عيد 1964/حزيراف/28(، )1531قرار المحكمة اإلدارية العميا في مصر، المرقـ )  (1)
 ،2111، منشورات الحمبي الحقوقي، بيروت، 1ط قريطـ، التفويض في االختصاصات اإلدارية،

 .215ص
 ،1لو خالد قباني، ج  فوزت فرحات، القانوف اإلداري العاـ، القسـ األوؿ، النشاط اإلداري، قدـ  (2)

 .162ص ،2112، دوف دار نشر، 2ط
 . 48ص ،مرجع سابؽعبد العزيز عبد المنعـ خميفة، دعوى إلغاء القرار اإلداري،   (3)
أورده د. عبد  3ؽ المجموعة السنة 31لسنة  796طعف رقـ  31/11/1975حكـ المحكمة في   (4)

 .48ص داري، المرجع نفسو،العزيز عبد المنعـ خميفة، دعوى إلغاء القرار اإل
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 .(1)المبادئ العامة لمقانوف الممزمة
 رابعًا: مخالفة قواعد اإلنابة:

لة أو اإلنابة عف الحموؿ مف حيث كونيا حال عالجيًا لحالة ال تختمؼ الوكا 
طارئة، وىذه الحالة الطارئة ال تختمؼ عف الحالة الطارئة لمحموؿ في أنيا تتحقؽ عند 
تغيب صاحب االختصاص األصيؿ أو عجزه عف مباشرة اختصاصاتو، فيقوـ موظؼ 

ؼ الوحيد بينيما آخر بممارسة ما لألصيؿ مف اختصاصات، وقد يكوف مورد االختال
يكمف في أف الذي يمارس اختصاصات األصيؿ في الحموؿ ينص عميو القانوف بصفتو، 
أما في الوكالة فال ينص عميو القانوف، أي في الوكالة ال يقـو القانوف بتعييف موظؼ ما 

إيكاؿ مباشرة إلى  بمباشرة اختصاصات األصيؿ عند غيابو، ولذا تبادر اإلدارة ذاتيا
ألحد الموظفيف ريثما يتـ تعييف موظؼ مختص بدؿ الموظؼ األصيؿ، أو  اختصاصاتو

 .(2)لحيف عودة الموظؼ األصيؿ لمباشرتيا بنفسو فتنتيي عند ذلؾ الوكالة

 اآلثار المترتبة عمى عيب عدم االختصاص الشخصي: الفرع الثاني
 ال يتصؼ خروج القرار اإلداري عمى مبدأ المشروعية بالجسامة إذا كاف عيب 

االختصاص بسيطًا حيث يكوف القرار اإلداري قاباًل لإللغاء ألف العيب المذكور يجعمو 
باطاًل ومف ثـ يمـز التقيد في طمب إلغائو أماـ القواء أو سحبو بواسطة اإلدارة 

 إف القرار اإلداري يوحي منعدمًا،وعمى العكس مف ذلؾ ف ،(3)بالمواعيد المقررة قانوناً 

                                                           

، منشأة المعارؼ، 2ط د. سامي جماؿ الديف، الدعاوى اإلدارية، دعوى إلغاء القرارات اإلداري،  (1)
 .214ص ،2113اإلسكندرية، 

د. عمي محمد بدير ود. عصاـ عبد الوىاب البرزنجي ود. ميدي ياسيف السالمي، مبادئ وأحكاـ   (2)
 .423ص ،2115ري، بغداد، القانوف اإلداري، مكتبة السنيو 

قرارات وفتاوى مجمس شورى  1/2/2111في  14/2111قرار مجمس شورى الدولة العراقي رقـ   (3)
 .63ص ،2111الدولة لعاـ 
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 .(1)تصاص الجسيـإذا ما شابو عدـ االخ

عند إصدار القاوي اإلداري حكمو بإبطاؿ القرار المعيب )بعيب شخصي(:  
كما يمكف ترتيب تصرفاتيـ كما لو كاف  ،يصبح لألفراد كامؿ الحؽ في تجاىؿ القرار

القرار الذي حكـ ببطالنو غير موجود؛ لذا يستطيع الموظؼ المكمؼ بتنفيذ القرارات 
عف تنفيذ ىذا القرار الباطؿ عمى أساس الحكـ القوائي  اإلدارية أف يؤسس امتناعو

" فتزوؿ (2)الصادر ، عمى أف الحكـ الذي يقوي بإبطاؿ القرار سيجعمو بحكـ "المعدـو
آثاره كميا منذ صدوره، ومؤدي ذلؾ أنو سيرتب أثرًا مف تاريخ صدوره بشكؿ يعيد 

الحاؿ بالنسبة لمقرار ما كانت عميو قبؿ صدور القرار الباطؿ )كما ىو إلى  األوواع
المعدـ(، لذلؾ ال يوجد فرؽ مف حيث األثر القانوني المترتب عمى الحكـ القوائي الذي 

 .(3)يقوي بانعداـ القرار أو إبطالو

 املبحث الثانً
 الرقابة على عٍب عذم االختصاص الشخصً

يمثػػػؿ القوػػػاء إحػػػدى الييئػػػات العامػػػة فػػػي الدولػػػة التػػػي يقػػػـو الدسػػػتور بإنشػػػائيا  
نحيا اختصاصاتيا، وعندما نقوؿ الرقابة القوائية عمى أعماؿ اإلدارة فإننػا نعنػي بيػا وم

قيػاـ ىػػذه الييئػة العامػػة بمباشػرة الرقابػػة، وقػد اسػػتؿ الفقػو مػػف ىػذا المعنػػى تعريػؼ الرقابػػة 
القوػػائية مػػع االخػػتالؼ فػػي التعبيػػر عنػػو، فعرفيػػا بعػػض الفقػػو بأنيػػا إسػػناد الرقابػػة عمػػى 

 مستقمةة ػػػػبارىا سمطػػػة باعتػػػمطة القوائيػػػالسإلى  اؿ وتصرفات اإلدارةػػػػمشروعية األعم

                                                           

د. غازي فيصؿ ميدي، محاورات ألقاىا عمى طمبة الماجستير لمقانوف اإلداري، جامعة   (1)
 .68ص ،2112 – 2111النيريف، كمية الحقوؽ، 

 – 425ص ،1997، د.ف، بيروت، 3ط مزي طو الشاعر، تدرج البطالف في القرارات اإلدارية،ر   (2)
426. 

، مطبعة 1محمد ماىر أبو العينيف، ووابط مشروعية القرارات اإلدارية وفقًا لممنيج القوائي، ؾ   (3)
 .251ص ،2117كمية الحقوؽ، جامعة القاىرة، 
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 .(1)ومحايدة دستوريًا عف السمطة التنفيذية وفروعيا مف الجيات اإلدارية

 مطمبيف كاآلتي:إلى  وعميو سنقسـ ىذا المبحث

 نطاق رقابة القضاء على عٍب االختصاص الشخصً: املطلب األول
قواء اإلداري عمى عيب عدـ االختصاص الشخصي ومف تتمثؿ رقابة ال 

حاالتو، وعمى ذلؾ، سنقـو بدراسة إمكانية الرقابة القوائية عمى عيب االختصاص 
 الشخصي، وذلؾ ومف ثالثة فروع كاآلتي:

 الرقابة القضائية عمى مخالفة قواعد التفويض: الفرع األول
إلى  (18/6/1995في )ذىبت المحكمة اإلدارية العميا في مصر في قرارىا  

تقرير انعداـ القرار في أمر يتعمؽ بتصحيح المباني المخالفة حاؿ صدوره عف مستشار 
لمشؤوف اليندسية )بناء عمى تفويض صادر لو مف المحافظ(: في حيف أف  المحافظ

القانوف قد حدد لممحافظ األشخاص الذيف يجوز لو تفويويـ في ىذا الشأف، وليس مف 
غير أف المحكمة اإلدارية  ،(2)اليندسي، وبذلؾ يكوف في تفويوو معيباً  بينيـ المستشار

(: عدلت عف رأييا وأقرت ببطالف التفويض 19/3/1996العميا في مصر بقرارىا في )
المخالؼ لمقانوف، وقد جاء في صمب ىذا القرار بأف: "عيب عدـ االختصاص الجسيـ 

ص سمطة أخرى ناط بيا المشرع ال يكوف إال في حالة اغتصاب مصدر القرار اختصا
أما غير ذلؾ مف حاالت عدـ االختصاص التي تعتور القرار اإلداري  ،سمطة إصداره

ف كانتػػػقرارات التفوي يرات القوانيف أوػػػبسبب تداخؿ االختصاص أو تفس  ض، فإنيا وا 

                                                           

داري، الكتاب األوؿ، منشورات الحمبي الحقوقية، د. محمد رفعت عبد الوىاب، القواء اإل  (1)
 .81ص ،2115بيروت، 

(. نقاًل 18/6/1995ؽ(، )36(، سنة )2261قرار المحكمة اإلدارية العميا في مصر، المرقـ )  (2)
، منشأة 1ط عف: عبد العزيز عبد المنعـ خميفة، أسباب قبوؿ دعوى إلغاء القرار اإلدارية،

 .69ص ،2111المعارؼ، اإلسكندرية، 
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 .(1)درجة االنعداـ"إلى  تعيب القرار بعيب مخالفة القانوف، إال أنيا ال تنحدر بو

مف جيتنا نؤيد التوجو الذي أقره ىذا الحكـ، وعمى ذلؾ نجد أنو مف المستحسف  
االعتداد ببطالف قرارات التفويض المخالفة لمقانوف؛ وعدـ اعتبارىا منعدمة، إال في 

زعزعة الثقة في القرارات إلى  ذلؾ التوسع يؤدي ؛ ألفالحاالت التي أشرنا إلييا سابقاً 
 ىـ وسائؿ اإلدارة لمباشرة سمطاتيا.اإلدارية، والتي تعد مف أ

 –عمى التفويض غير المشروع  –أما بخصوص تطبيؽ فكرة الموظؼ الفعمي  
، أو في حاالت (2)فقد رفض مجمس الدولة الفرنسي تطبيقيا إال في حاالت محدودة جداً 

لبناف إلى  أما بالنسبة ،وقد تأثر بذلؾ القواء اإلداري المصري (3)الظروؼ االستثنائية
ومف ىنا نؤيد توجو القواء  ،والعراؽ: فمـ نتممس مف قوائيما أي تأثر بيذا الخصوص

 اإلداري الفرنسي داعيف القواء اإلداري المقارف بأف يحذو حذوه.

 الرقابة القضائية عمى مخالفة قواعد الحمول: الفرع الثاني
يقصد بو أف يتغيب صاحب االختصاص األصيؿ أو يقوـ بو مانع يحوؿ دوف  

مارستو الختصاصو، فحينئذ يحؿ محمو في ممارسة اختصاصو مف عينو المشرع لذلؾ م
وىنا أيوًا ال حموؿ في مزاولة االختصاص  ،وتكوف سمطاتو ىي عيف سمطات األصيؿ

 .(4)إال إذا نظمو المشرع، بحيث إذا أغفؿ المشرع تنظيمو أصبح الحموؿ مستحياًل قانوناً 
                                                           

(، نقاًل 19/3/1996ؽ(، ) 38(، لسنة )1889قرار المحكمة اإلدارية العميا في مصر، المرقـ )  (1)
 .151ص ،2114عف: ماجد راغب الحمو، الدعاوى اإلدارية، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، 

 .228ص ،مرجع سابؽجورج فوديؿ وبيار دلفولفيو،   (2)
اإلدارية أف تفوض سمطاتيا في غيبة أي نص تشريعي أو مرسـو في زمف الحرب تستطيع الجية   (3)

يجيز ذلؾ: مارسو لونغ، برسبيؿ فيؿ، غي بريباف، بيار دلفو لفيو وبرونو جينفوا، القرارات الكبرى 
 ،2119، ترجمة المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1ط في القواء اإلداري،

اف، قانوف القواء اإلداري، منشورات الحمبي الحقوقية، ؛ حسيف عثماف محمد عثم211ص
 .67ص ،2111بيروت، 

 .299ص ،مرجع سابؽد. سميماف محمد الطماوي، النظرية العامة لمقرارات اإلدارية،   (4)
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حرية التقدير بشأف ممارسة االختصاص إذ وال يتصور في الحموؿ أي قدر مف  
يتولى القانوف تحديد حاالت أو أسباب الحموؿ، فإذا تحقؽ أي منيا حؿ محؿ األصيؿ 
مف يحدده القانوف والذي يطمؽ عميو اصطالح الحاؿ وذلؾ بصورة آلية أي بقوة القانوف 

 .(1)صدور قرار بذلؾ ال مف األصيؿ وال مف غيرهإلى  دوف حاجة

ا عدـ تجاىؿ نظرية الموظؼ الفعمي، إذ قد يحدث أحيانًا أف يحؿ عمينا ىن 
وبالتالي فميس مف العدؿ أف يقع  ،شخص محؿ شخص آخر بصورة مخالفة لمقانوف

المتعامموف مع اإلدارة وحايا لمثؿ ىذه المواقؼ التي يجيموف حقيقتيا إذ مف العسير 
الفرنسي عمى تقديـ الحماية لذلؾ عمؿ القواء اإلداري وال سيما  ،(2)عمييـ معرفتيا

لمغير الحسف النية؛ وبالتالي أقر بصحة القرارات الصادرة مف الشخص الحاؿ مكاف 
شخص آخر بصورة مخالفة لمقانوف استنادًا لفكرة الموظؼ الفعمي في الظروؼ 

كما وأقر بجواز الحموؿ المخالؼ لمقانوف في الظروؼ االستثنائية: حيث  ،(3)الطبيعية
ؿ الموظؼ محؿ السمطة المختصة في ممارسة صالحياتيا، إذ استحاؿ أجاز أف يح

عمى ىذه األخيرة بسبب الظروؼ االستثنائية ممارسة صالحياتيا، ومثاؿ ذلؾ حموؿ 
 .(4)المحافظ محؿ السمطة العسكرية في إعالف حالة الطوارئ

 الرقابة القضائية عمى مخالفة قواعد اإلنابة: الفرع الثالث
في حالة غياب شاغؿ الوظيفة أو قياـ مانع لديو يمنعو عف  تتمثؿ اإلنابة 

ممارسة اختصاصاتيا فتقـو سمطة أخرى تكوف أعمى منيا بتعييف نائب يقوـ بالعمؿ 
                                                           

نسار عبد القادر أحمد الجباري، عيب عدـ االختصاص الجسيـ في القرار اإلداري والرقابة   (1)
 .119ص ،2118العربي لمنشر والتوزيع، بغداد،  القوائية عميو، المركز

ماجد راغب الحمو، نظرية الظاىر في القانوف اإلداري، مجمة الحقوؽ والشريعة، جامعة الكويت،   (2)
 .71ص ،1981، 1السنة الرابعة، العدد 

صبري محمد السنوسي، ركف االختصاص في القواء اإلداري والرقابة القوائية عميو، مجمة   (3)
 .122ص ،2117، 4، العدد 31قوؽ، جامعة الكويت، السنة الح

 .67ص ،مرجع سابؽحسيف عثماف محمد عثماف، قانوف القواء اإلداري،   (4)
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حيف صدور قرار بإنياء ىذه النيابة أو انتياء حالة الغياب أو زواؿ إلى  بداًل منو وذلؾ
 وتسمى النيابة أيوًا بالوكالة. (1)المانع

لقواء اإلداري الفرنسي اإلنابة في حاؿ عدـ وجود نص تشريعي ينظـ أجاز ا 
( عندما أقر 21/4/1923اإلنابة، ومثالو ما ذىب إليو مجمس الدولة في حكمو في )

 ،بجواز اإلنابة دوف نص يجيزه، تسييرًا لألعماؿ الجارية وتحقيقًا النتظاـ سير العمؿ
نظرية إلى  ف في بعض الحاالت، استناداً كما وأجاز ىذا القواء الحموؿ المخالؼ لمقانو 

 .(2)الموظؼ الفعمي

ومف ىنا نشيد بدور القواء اإلداري الفرنسي في اعتناقو لفكرة الموظؼ الفعمي  
في مثؿ الحاالت المشار إلييا في النقاط الثالث الماوية، وندعو القواء اإلداري 

الصالح العاـ، كما وندعو المقارف بأف يسير بيذا النحو وذلؾ مف أجؿ تحقيؽ وحماية 
المشرع بالتدخؿ لمؿء مثؿ ىذه الفراغات، بغية عدـ فتح باب االجتياد أماـ القواء 

عمى كؿ حاؿ فإننا نجد بأنو ىنا أيوًا إذا قامت  ،الذي بدوره ال يقيد نفسو بمسار محدد
 اإلنابة بشكؿ مخالؼ لمقانوف فكؿ قرار صادر بموجبو يكوف عروة لإلبطاؿ. 

تصحٍح القرار اإلداري املعٍب بعٍب عذم : الثانًاملطلب 
 االختصاص الشخصً ومىقف القضاء اإلداري منه

أف سمطات القاوي اإلداري في تقدير مشروعية القرار اإلداري إنما تتوقؼ عمى 
طبيعة ركف القرار اإلداري ذاتو، وعمى نوع السمطة التي تتمتع بيا اإلدارة في اتخاذ 

وف فيو، ولما كاف يراد بعيب عدـ االختصاص عدـ القدرة قانونًا القرار اإلداري المطع
عمى اتخاذ قرار إداري معيف، فإف السائد فقيًا وقواء ليذا التحديد لمفيوـ عيب عدـ 

                                                           

عمي محمد بدير، وعصاـ عبد الوىاب البرزنجي، وميدي ياسيف السالمة، مبادئ وأحكاـ   (1)
 .424 – 423ص ،2115القانوني اإلداري، مكتبة السنيوري، بغداد، 

عصاـ عبد الوىاب البرزنجي، العنصر الشخصي لالختصاص في القرار اإلداري، مجمة العمـو   (2)
 .118ص ،1994، بيروت، 1القانونية، المجمة العاشرة، العدد 
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االختصاص أف اإلدارة ال تتمتع بالنسبة لركف االختصاص في القرار اإلداري بأية 
وجية الدقة اختصاص كؿ جية  سمطة تقديرية، حيث أف القانوف ىو الذي يحدد عمى

 .(1)مف جيات اإلدارة

عمى ذلؾ سنورد في ىذا المطمب مدى إمكانية تصحيح القرار اإلداري  وبناءً  
المعيب بعيب عدـ االختصاص الشخصي إف كاف ذلؾ ممكنًا كذلؾ سنبيف موقؼ 

 القواء اإلداري في العراؽ مف ىذا التصحيح.

 فرعيف:إلى  وعميو، سنقسـ ىذا المطمب

تصــــحيق القــــرار اإلدار  المعيــــب بعيــــب عــــدم االختصــــاص : الفــــرع األول
 الشخصي
أف القرار إلى  ، حيث يذىب بعض الفقياء،(2)اختمفت اآلراء الفقيية بيذا الشأف 

ف لحقو عيب عدـ االختصاص الشخصي ال يجوز تصحيحو باالعتماد أو  الذي حتى وا 
ف أصبح  إقراره مف قبؿ صاحب االختصاص األصيؿ مصدر القرار مختصًا بو )وا 

، وىو أمر (3)ذلؾ يجعؿ القرار يسري بأثر مستند أي رجعي ؛ ألفبموجب تشريع جديد(
إلى  ؛ عميو يذىب أنصار ىذا الرأي(4)الماويإلى  مخالؼ لمبدأ عدـ رجعية القرارات

فرض قيود قائميف: إنو إذا ما أرادت السمطة المختصة تبني موموف القرار الصادر مف 

                                                           

د. رمواف محمد بطيخ، االتجاىات المتطورة في قواء مجمس الدولة الفرنسي لمحد مف سمطة   (1)
 ،1994دولة المصري منيا، دار النيوة العربية، القاىرة، اإلدارة التقديرية وموقؼ مجمس ال

 .56ص
 .76ص ،مرجع سابؽعبد العزيز عبد المنعـ خميفة، أسباب قبوؿ دعوى إلغاء القرار اإلداري،   (2)
عمي خطار شطناوي، عيب عدـ االختصاص الخفي، مجمة دراسات الجامعة األردنية، المجمد   (3)

 .363ص ،2112، 2، العدد 29
 .411ص ،مرجع سابؽفوزت فرحات، القانوف اإلداري العاـ،   (4)
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 ، ونافذًا مف(1)اإلدارية غير المختصة: فال بد أف تصدر قرار جديد بيذا الشأفالجية 
: إال إذا نص بصدده القانوف عمى إجازة (2)تاريخ صدوره )ودوف أي أثر رجعي(

 .(3)التصحيح وبأثر رجعي

 –تسندىـ بعض تطبيقات القواء اإلداري  –يخالؼ ما سبؽ بعض الفقياء  
حيث تقوي بأف القرار اإلداري المعيب عمى النحو السابؽ "يجوز تصحيحو" واعتماده 

؛ فيو برأييـ يتفؽ ومنطؽ (4)مف صاحب االختصاص وبالتالي يصبح قرارًا صحيحاً 
األمور؛ فما دامت اإلدارة المختصة تممؾ إعادة إصدار القرار )الذي صدر مف جية 

 .(5)زتو، ليكوف األمر أيسر وأسرعغير مختصة( فمف حقيا مف باب أولى إجا

بالنسبة لمجمس شورى الدولة المبناني: فمـ يقبؿ التصحيح الالحؽ، فيو حريص  
عمى "تقدير مشروعية" القرار اإلداري بالووع القانوني، والظروؼ القائمة وقت صدور 

 .(6)القرار، وليس بتاريخ الحؽ لو

الصادر عف وكيؿ وزير  وبخصوص العراؽ فقوت محكمة التمييز بأف القرار 
المالية بتوميف الموظؼ "غير مشروع" حتى لو أجازه الوزير بعد إصداره؛ ذلؾ ألف 

                                                           

 ،2114، دار النيوة العربية، القاىرة، 4ط جورج شفيؽ ساري، المبادئ العامة لمقانوف اإلداري،  (1)
 .768ص

 .134ص ،مرجع سابؽصبري محمد السنوسي،   (2)
ية، المكتب الجامعي الحديث، عبد العزيز عبد المنعـ خميفة، األسس العامة لمقرارات اإلدار   (3)

 .94ص ،2112اإلسكندرية، 
 ،مرجع سابؽطارؽ عبد الرؤوؼ صالح رزؽ، دعوى اإللغاء في القانوف اإلداري الكويتي،   (4)

 .521ص
 .162ص ،2114ماجد راغب الحمو، الدعاوى اإلدارية، منشأة المعارؼ ، اإلسكندرية،   (5)
 .166ص ،مرجع سابؽداري، قواء اإللغاء، محمد رفعت عبد الوىاب، القواء اإل  (6)
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 فال يجوز ،زير المالية القانونيةاالختصاص بتوميف الموظفيف ىو مف سمطات و 
 .(1)التصحيح لتعمؽ قواعد االختصاص بالنظاـ العاـ

دى التدقيؽ والمداولة، وجد أف وفي قرار آخر، قررت محكمة التمييز ما يمي: "ل 
المميز عميو، رئيس بمدية كربالء، إوافة لوظيفتو،  ؛ ألفالحكـ المميز غير صحيح

كاف قد ووع يده عمى أثاث المقيى العائد لممميز واحتفظ بيا في مخزنو خالفًا لمقانوف، 
 متعديًا، وممزمًا بتعويض األورار. يعدفيو بذلؾ 

لتمييز العراقية عمى رقابة ركف االختصاص في وفي قرار آخر أكدت محكمة ا 
بصدد قرار محافظ  31/7/1968القرار اإلداري، فقد جاء قرارىا الصادر بتاريخ 

)متصرؼ الموصؿ( توميف موظؼ تابع لإلدارة المركزية )ميندس مدينة األشغاؿ 
أف قرار المتصرؼ مخالؼ لقواعد االختصاص المقررة التي حصرت  يعدالشمالية( ل

 صاص المتصرؼ عمى التوميف عمى )الموظؼ المحمي(.اخت

أما بالنسبة لمحاالت التي يصدر فييا تشريع الحؽ جديد يجعؿ العوو غير  
المختص بإصدار القرار مختصًا بو، تواربت التوجيات القوائية في جواز التصحيح 

 .(2)مف عدمو

لقرار المعيب وأخيرًا نؤكد عمى أنو لو أرادت الجية المختصة أف تعتمد عمى ا 
بعيب شخصي، أو أف الجية التي أصدرت القرار أصبحت مختصة بموجب تشريع 
نما يجب إصدار قرار جديد يقر  الحؽ، ىنا ال يجوز االعتماد عمى القرار األوؿ وا 

الماوي، وبشرط عدـ تغير موموف القرار إلى  التصحيح، تحاشيًا مف سرياف القرار
 األوؿ.

                                                           

(، النشرة القوائية 28/1/1971(، )1971(، )281قرار محكمة التمييز العراقي، المرقـ )  (1)
 .175ص ،1972(، 3(، السنة )1العراقية، العدد )

نيوة محمد فؤاد عبد الباسط، األعماؿ اإلدارية القانونية، الكتاب األوؿ، القرار اإلداري، دار ال  (2)
 .229ص ،2112العربية، القاىرة، 
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ء اإلدار  العراقــي مــن عيــب عــدم االختصــاص موقــف القضــا: الفــرع الثــاني
 الشخصي
أفرد القواء العادي في العراؽ قبؿ إنشاء محكمة القواء اإلداري رقابتو عمى  

ركف االختصاص، وقد أكدت محكمة التمييز تمؾ الرقابة في أحد أحكاميا بخصوص 
رة قرار إداري صادر مف محافظ )متصرؼ( الموصؿ بتعميؽ بتوميف موظؼ تابع لإلدا

المركزية )ميندس في مدينة األشغاؿ الشمالية( خالفًا لقواعد االختصاص المقررة التي 
مف اختصاص المحافظ في التوميف عمى الموظؼ المحمي حيث جاء فيو )أف مف 

القواء ليطمب منع معاروة المحافظ )المتصرؼ( لو وتكوف إلى  حؽ الموظؼ المجوء
لمقواء مف والية عامة عمى القرار اإلداري  دعواه مسموعة ويختص القواء بنظرىا بما

دوف معالجة أساس الدعوى وبحث عنصر المسؤولية إذ يكفي لمنع المعاروة أف يكوف 
 .(1)األمر المعارض فيو صادر ممف ال يممكو

ويالحظ أف الحكـ أعاله أف محكمة التمييز قد مارست الرقابة عمى مشروعية  
لمعاروة، إال أنيا في أحكاميا الالحقة قد ألغت القرار اإلداري عف طريؽ دعوى منع ا

قرارات إدارية لكونيا معيبة بعدـ االختصاص، ومنيا حكميا الذي ألغت فيو قرارًا 
؛ لمجمس نقابة المحاميف لعدـ اختصاصو بإصدار قرار منع محامي مف ممارسة المينة

لى جان ألف ب القواء االختصاص بإصداره معقود لمجنة االنوباط في النقابة، وا 
العادي كاف مجمس االنوباط العاـ يمارس الرقابة عمى مشروعية ركف االختصاص في 

 .(2)يومنا ىذاإلى  القرارات اإلدارية المتعمقة بحقوؽ الخدمة المدنية ال زاؿ يمارسيا

كما يمارس مجمس االنوباط العاـ رقابة اإللغاء عمى مشروعية ركف  
شكؿ يكاد يكوف متشابيا مع رقابتو التي يمارسيا االختصاص في القرارات التأديبية ب

                                                           

، نقاًل عف د. ماىر صالح عالوي، الوسيط في 31/7/1968في  444قرار محكمة التمييز رقـ   (1)
 .326ص ،مرجع سابؽالقانوف اإلداري، 

 .168ص ،مرجع سابؽد. ماىر صالح عالوي الجبوري، مبادئ القانوف اإلداري،   (2)
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حاليًا في ىذا المجاؿ، ففي قرار لمجمس االنوباط العاـ جاء فيو )ولما كاف مدير 
كمرؾ ومكوس المنطقة الجنوبية غير مخوؿ في فرض العقوبة االنوباطية مف قبؿ 

ف قانوف رئيس دائرة بالمعنى المحدد في المادة األولى م يعدالوزير المختص وال 
فعميو تكوف العقوبة المعترض عمييا  1936لسنة  69انوباط موظفي الدولة رقـ 

 .(1)صادرة مف جية غير مختصة بإصدارىا لذلؾ قرار المجمس الغاء عقوبة اإلنذار(

، قانوف التعديؿ الثاني لقانوف مجمس 1989لسنة  116وبصدور القانوف رقـ  
محكمة القواء اإلداري وأخذت تتصدى ، انشئت 1979لسنة  65شورى الدولة رقـ 

لمرقابة عمى مشروعية القرار اإلداري فتحكـ بإلغائو إذا تبيف ليا مجانبتو لمقواعد 
القانونية المنظمة لقواعد االختصاص ففي قرار ليا جاء فيو )وجدت المحكمة أف قرار 

ة يعد المدعى عميو )محافظ بغداد( أقالتو المدعي مف منصبو كمدير لناحية الفحام
قانوف  2118لسنة  21لو القانوف رقـ  باطاًل لمخالفتو لالختصاصات التي منحيا 

 .(2)المحافظات في المنتظمة في إقميـ لذا قررت إلغاءه...(

وجدير بالذكر أف الييئة العامة لمجمس شورى الدولة اعتبرت أف القرار اإلداري  
ينتج أثرًا ألنو صدر خالفًا  الصادر مف مجمس تدقيؽ قوايا المتقاعديف معدومًا ال

لقواعد االختصاص إذ أف المجمس المذكور قد ألغي ولـ يعد لو وجود قانوني وحمت 
مف قانوف التقاعد  21محمو لجنة تدقيؽ قوايا المتقاعديف المنصوص عمييا في المادة 

 .(3)النافذ، فأصبحت ىي المختصة بإصدار القرار 2116لسنة  27الموحد رقـ 

                                                           

مجمة العدالة، ÷ ،25/11/1976في  221/1976العراقي رقـ  قرار مجمس االنوباط العاـ  (1)
 .1163ص ،1976، 2السنة  4العدد 

، قرارات وفتاوى مجمس 9/3/2111في  6/2111قرار محكمة القواء اإلداري العراقي رقـ   (2)
 .431ص ، وزارة العدؿ،2111شورى الدولة لعاـ 

، قرارات وفتاوى 2116، تقاعد، تمييز، 11رقـ قرار الييئة العامة لمجمس شورى الدولة العراقي   (3)
 .571ص ، وزارة العدؿ،2116مجمس شورى الدولة لعاـ 
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 الخاتمة

في ختاـ ىذا البحث الموسوـ بعنواف "عيب عدـ االختصاص الشخصي ورقابة  
 مجموعة مف النتائج والمقترحات نوجزىا كاالتي:إلى  القواءعميو"،توصمنا

 االستنتاجات:أواًل: 

اتوح مف خالؿ ىذه الدراسة أف عيب عدـ االختصاص الشخصي ىو عيب  -1
و معنى محدد ومفيوـ ويؽ مستقؿ عف عيوب القرار اإلداري األخرى، فيو ذ

يتمثؿ بعدـ الصالحية القانونية التي ال تمكف اإلدارة أو أحد أشخاصيا عمى اتخاذ 
 قرار ما لـ يمنحيا القانوف ىذه الصالحية.

أف عيب عدـ االختصاص البسيط )الشخصي( الذي يصيب القرار اإلداري أقؿ  -2
األخير يجعؿ  ألف ؛خطورة مف عيب عدـ االختصاص الجسيـ )اغتصاب السمطة(

القرار المصاب بو متجردًا مف صفتو اإلدارية حيث يكوف بمثابة التصرؼ المنعدـ 
 في مفيوـ أحكاـ القانوف اإلداري.

اتوح أف بعض األحكاـ القوائية الصادرة عف كؿ مف محكمة القواء اإلداري  -3
ؿ إليو ومحكمة قواء الموظفيف في العراؽ لـ تكف بمستوى الطموح المراد الوصو 

 بشأف عيب عدـ االختصاص الشخصي.

 التوصيات:ثانيًا: 

ال يوجد في لبناف والعراؽ قانوف خاص ينظـ "حاالت التفويض والحموؿ واإلنابة"  -1
نما وجدنا القواعد المنظمة ليا ومف نصوص قوانيف متفرقة،  بالرغـ مف أىميتيا، وا 

ويات تطور العمؿ لذا نوصي معالجة كؿ منيا ومف قانوف خاص استجابة لمقت
اإلداري وأسوة بالمشرع المصري الذي عالج موووع التفويض بصياغة قانوف 

 (.1967( لسنة )42خاص بالتفويض بقانوف رقـ )
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حوؿ تصحيح القرار المعيب بعيب عدـ االختصاص الشخصي: نقوؿ بجواز  -2
التصحيح بشرط: أف يقوـ صاحب االختصاص بإصدار قرار جديد ودوف إحداث 

ر في موووع القرار؛ فجواز التصحيح دوف إصدار قرار جديد يعني: اعتبار تغيي
القرار صحيحًا منذ صدوره وىذا انتياؾ واوح لمبدأ عدـ رجعية القرارات اإلدارية، 
غير أنو يجوز التصحيح بأثر رجعي إذا أجازه القانوف، أو مراعاة لنظرية الموظؼ 

 الفعمي.

في العراؽ ويأخذ باجتيادات وأحكاـ القواء  نوصي بأف يتابع القواء اإلداري -3
مثؿ مصر  –اإلداري في الدوؿ التي ليا تاريخ عريؽ في مجاؿ القواء اإلداري 

التي تتفؽ أنظمتيا مع النظاـ القانوني في العراؽ، وعمى ذلؾ نأمؿ عمى  –ولبناف 
 المشرع العراقي أف يحذو حذو كؿ مف التشريعيف المبناني والمصري.
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 مصادر والمراجعقائمة ال

 أواًل: الكتب:

أحمد خورشيد حميدي المغربي، وصداـ حسيف ياسيف العبادي، الوجيز في  -1
 .2117القواء اإلداري، مكتبة القانوف المقارف، بغداد، 

بنار سردار زىدي، عنصر االختصاص في القرار اإلداري، منشورات الحمبي  -2
 .2117الحقوقية، بيروت، 

، دار النيوة العربية، 4ط العامة لمقانوف اإلداري،جورج شفيؽ ساري، المبادئ  -3
 .2114القاىرة، 

حسيف عثماف محمد عثماف، قانوف القواء اإلداري، منشورات الحمبي الحقوقية،  -4
 .2111بيروت، 

، 1حمدي ياسيف عكاشة، موسوعة القرار اإلداري في قواء مجمس الدولة، ج  -5
 ،  .2111دار أبو المجد، اليـر

 .2111وفمسفة قواء اإللغاء، دار النيوة العربية، القاىرة، رأفت فودة، أصوؿ  -6
، د.ف، بيروت، 3ط رمزي طو الشاعر، تدرج البطالف في القرارات اإلدارية، -7

1997. 
رمواف محمد بطيخ، االتجاىات المتطورة في قواء مجمس الدولة الفرنسي لمحد  -8

ار النيوة مف سمطة اإلدارة التقديرية وموقؼ مجمس الدولة المصري منيا، د
 .1994العربية، القاىرة، 

 .2118رمواف محمد بطيخ، القواء اإلداري، دار النيوة العربية، القاىرة،  -9
، منشأة 2ط سامي جماؿ الديف، الدعاوى اإلدارية، دعوى إلغاء القرارات اإلداري، -11

 .2113المعارؼ، اإلسكندرية، 
، العممية 1امة، ج سعيد السيد عمي، الوسيط في مبادئ وأصوؿ عمـ اإلدارة الع -11

، مصر،   .2111اإلدارية، دار أبو المجد، اليـر
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سميماف الطماوي، النظرية العامة لمقرارات اإلدارية، دار الفكر العربي، بيروت،  -12
2112. 

الكتاب األوؿ، قواء اإللغاء، دار  –سميماف محمد الطماوي، القواء اإلداري  -13
 .2113الفكر العربي، بيروت، 

 .2118، بغداد، د.ف، 2118جمس شورى الدولة العراقي صباح صادؽ جعفر، م -14
، 1ط طارؽ عبد الرؤوؼ صالح رزؽ، دعوى اإللغاء في القانوف اإلداري الكويتي، -15
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 :ـمخــــصــالمـ

عػػد االختصػاص، ويتػولى الدسػتور أو القػػانوف إف جميػع ىيئػات الدولػة تحكميػا قوا
أو تنظيـ تحديد ىذا االختصاص، وبناء عمى ىذه القواعد يجب عمى كؿ ىيئػة مػف تمػؾ 

 الييئات االلتزاـ بنطاؽ االختصاصات المحدد ليا قانونًا. 

وعمػػػػى ذلػػػػؾ يكػػػػوف القػػػػرار اإلداري مشػػػػروعًا عنػػػػدما يصػػػػدر مػػػػف الييئػػػػة اإلداريػػػػة 
 يصدر مف ىيئة أو عوو غير مختص بإصػداره، ممػا يػؤدي المختصة أي ال يمكف أف

 عػػػػدـ مشػػػػروعية ذلػػػػؾ القػػػػرار ويصػػػػبح مشػػػػوبًا بعيػػػػب عػػػػدـ االختصػػػػاص الشخصػػػػيإلػػػػى 
 موووع بحثنا( مما يجعمو عروة لمرقابة القوائية أما الجيات القوائية المختصة.)
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ABSTRACT : 

 It is clear from the above that the defect of personal lack of 

jurisdiction is one of the most important defects that may be the 

administrative decision, since the original in the jurisdiction is that 

it is personal, which is not issued by the competent administrative 

authority, that is that when making a decision to invalidate the 

defective decision, By ignoring this decision. 

 The Administrative Judiciary in Iraq had a desired position 

on the lack of personal jurisdiction. The Administrative Court, the 

General Disciplinary Council and the State Consultative Council 

of 1979 had an important position regarding this defect. 


