
(7)المحاضرة رقـ   
أوجو الطعف باإللغاء 

 
بعد أف يبحث القضاء اإلداري في اختصاصو بنظر الدعوى وتوفر الشروط الشكمية لقبوليا، 
ينتقؿ إلى فحص موضوع الدعوى والبحث في أوجو إلغاء القرار المطعوف فيو وىؿ خالؼ القانوف 

.  أو وافقو 
وقد ظيرت أوجو اإللغاء أو األسباب التي يستند إلييا الطاعف إللغاء القرار اإلداري بجيود 

وأوؿ ما ظير فييا عيب عدـ االختصاص ثـ . مجمس الدولة الفرنسي خالؿ تطور تدريجي طويؿ 
ظير عيب الشكؿ ثـ عيب الغاية أو انحراؼ السمطة ثـ عيب المحؿ أو مخالفة القانوف بالمعنى 

(  ). الضيؽ، وأخيرًا عيب السبب الذي ظير متأخرًا 
ذا كاف ظيور أوجو اإللغاء في فرنسا بفضؿ القضاء، فإف ظيورىا في مصر  العراؽو ()وا 

.  كاف دفعة واحدة بنص المشرع 
 1989 لسنة 106ثانيًا مف  القانوف رقـ /  في المادة السابعة العراقيفقد نص المشرع 

:  ( 1979 لسنة 65قانوف التعديؿ الثاني لقانوف مجمس شورى الدولة رقـ )
:  يعتبر مف اسباب الطعف بوجو خاص ما يمي ))
.  اف يتضمف االمر او القرار خرقًا او مخالفة لمقانوف او االنظمة والتعميمات- 1
.  اف يكوف االمر او القرار قد صدر خالفًا لقواعد االختصاص او معيبًا في شكمو- 2
اف يتضمف االمر او القرار خطأ في تطبيؽ القوانيف او االنظمة او التعميمات او تفسيرىا - 3

او فيو اساءة او تعسؼ في استعماؿ السمطة ويعتبر في حكـ القرارات او االوامر التي يجوز 
الطعف فييا رفض او امتناع الموظؼ او الييئات في دوائر الدولة والقطاع االشتراكي عف اتخاذ 

(.  (قرار او امر كاف مف الواجب عميو اتخاذه قانونًا 

                              
1- De Laubadere op .cit ،p 266 .  

يشترط في طمبات إلغاء القرارات اإلدارية النيائية ان : "  المصري 1972 لسنة 47تنص المادة العاشرة من قانون مجمس الدولة رقم  - 
يكون مرجع الطعن عدم االختصاص او عيبًا في الشكل أو مخالفة القوانين أو الموائح أو الخطأ في تطبيقيا أو تأويميا أو إساءة 

 " . استعمال السمطة 



او اوجو الطعف بااللغاء اماـ  عيوب القرار اإلداري وفي ىذا الجزء مف الدراسو سنبحث في
. محكمة القضاء االداري

 
المبحث األوؿ 

عيب عدـ االختصاص 
 

عيب عدـ االختصاص أوؿ العيوب التي أخذ بيا مجمس الدولة الفرنسي لمطعف باإللغاء لما 
يتمتع بو مف أىمية كبيرة لكونو يتعمؽ بتحديد اختصاصات كؿ موظؼ عاـ أو ىيئة إدارية مف 

.  جية، وألنو أكثر عيوب القرار اإلداري وضوحًا مف جية أخرى 
فمف الجدير بالذكر أف توزيع االختصاصات بيف الجيات اإلدارية مف األفكار األساسية التي 

يقـو عمييا نظاـ القانوف العاـ ويراعي فييا مصمحة اإلدارة التي تستدعي أف يتـ تقسيـ العمؿ 
حتى يتفرغ كؿ موظؼ ألداء المياـ  المناطة بو عمى أفضؿ وجو، كما أف قواعد االختصاص تحقؽ 

مصمحة األفراد مف حيث أنيا تسيؿ توجو األفراد إلى أقساـ اإلدارة المختمفة وتساىـ في تحديد 
.  المسؤولية الناتجة عف ممارسة اإلدارة لوظيفتيا 

تعريؼ عيب عدـ االختصاص : المطمب األوؿ
استقر الفقو والقضاء اإلداري عمى تعريؼ عيب عدـ االختصاص في دعوى اإللغاء بأنو 
عدـ القدرة عمى مباشرة عمؿ قانوني معيف ألف المشرع جعمو مف اختصاص سمطة أخرى طبقًا 

(   ). لمقواعد المنظمة لالختصاص 
وبسبب ىذا التعريؼ فقد شبو بعض الفقياء قواعد االختصاص في القانوف العاـ بقواعد 

األىمية في القانوف الخاص ألف كالىما يقوـ في األساس عمى القدرة عمى مباشرة التصرؼ 
.  القانوني 

إال أف االختالؼ يتضح مف حيث المقصود في كؿ منيما، فاليدؼ مف قواعد االختصاص 
ىو حماية المصمحة العامة أما قواعد األىمية فاليدؼ منيا ىو حماية الشخص ذاتو، كما أف 

.  األىمية في القانوف الخاص ىي القاعدة أما عدـ األىمية فاستثناء عمى ىذه القاعدة

                              
 .  24ص – المصدر السابق – محمد ماىر أبو العينين . د - 
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ويختمؼ االختصاص عف ذلؾ في أنو يستند دائمًا إلى القانوف الذي يبيف حدود أمكاف 
مباشرة العمؿ القانوني وأف سبب عدـ األىمية يتركز في عدـ كفاية النضوج العقمي لمشخص بينما 
يكوف الدافع في تحديد االختصاص ىو العمؿ عمى التخصص وتقسيـ العمؿ بيف أعضاء السمطة 

(  ). اإلدارية 
ويترتب عمى  ()عيب الوحيد الذي يتعمؽ بالنظاـ العاـ اؿويتميز عيب عدـ االختصاص بأنو 

ذلؾ أف الدفع بعدـ االختصاص ال يسقط بالدخوؿ في موضوع الدعوى ويجوز إبداؤه في أي مرحمة 
.  مف مراحميا وأف عمى القاضي أف يحكـ بعدـ االختصاص تمقائيًا ولو لـ يثيره طالب اإللغاء 
فضاًل عف أف قواعد االختصاص مف عمؿ المشرع وعمى الموظؼ أف يحتـر حدود 

نما شرعت لتحقيؽ الصالح العاـ، لذلؾ ال  اختصاصو ألنيا لـ تكف قد وضعت لمصمحة اإلدارة وا 
يجوز لإلدارة أف تتفؽ مع األفراد عمى تعديؿ قواعد االختصاص وال يجوز لإلدارة أف تتنازؿ عف 

.  اختصاص منحو ليا القانوف أو تضيؼ الختصاصاتيا اختصاص آخر 
كما استقر القضاء اإلداري عمى أنو ال يجوز تصحيح عيب عدـ االختصاص أو تغطيتو 

ف جاز أف تصدر قرارًا جديدًا عمى الوجو الصحيح  بقرار الحؽ مف اإلدارة التي تممؾ االختصاص وا 
.  ال ينتج أثره إال مف يـو صدوره 

 
صور عيب عدـ االختصاص : المطمب الثاني

اتفؽ القضاء والفقو اإلدارياف عمى وجود صورتيف لعيب عدـ االختصاص ىما عيب عدـ 
.  االختصاص الجسيـ وىو ما يعرؼ باغتصاب السمطة، وعيب عدـ االختصاص البسيط 

األوؿ يجعؿ القرار منعدمًا وفاقدًا لصفتو كقرار إداري ويصبح مجرد واقعة مادية ال تمحقو 
حصانة وال يزيؿ  عيبو فوات معياد الطعف فيو، أما العيب البسيط فيجعؿ مف القرار باطاًل إال أنو ال 

.  يفقد القرار اإلداري مقوماتو ويتحصف مف اإللغاء بمرور الستيف يومًا المحددة لمطعف فيو 
 

: عيب عدـ االختصاص الجسيـ- أوالً 

                              
:  ينظر  - 
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" اغتصاب السمطة " يطمؽ الفقو و القضاء عمى عيب عدـ االختصاص الجسيـ اصطالح 
نما يعد  ويكوف مف أثره فقداف القرار لصفتو وطبيعتو اإلدارية فال يعد باطاًل وقاباًل لإللغاء فحسب وا 

القرار معدومًا ال تمحقو أية حصانة وال يزيؿ انعدامو فوات ميعاد الطعف فيو وال يتقيد الطعف فيو 
لغاءه بعد انتياء ميعاد الستيف يومًا المحددة لمطعف  .  بشرط الميعاد، إذ يمكف سحبو وا 

وعمى ىذا األساس فأف تنفيذ اإلدارة ليذا القرار  يشكؿ اعتداَء ماديًا يسمح لمقضاء العادي 
بالتصدي لتقرير انعدامو، وأف كاف المنطؽ القانوني السميـ يفضي إلى القوؿ بعدـ قبوؿ دعوى 

.  اإللغاء ضد القرار اإلداري المعدـو ألنو ال يترتب عميو أي اثر قانوني 
ومف ىنا القضاء اإلداري مستقر عمى قبوؿ الطعف ضد القرار اإلداري المعدـو ال لمجرد 

نما إلزالة الشبية المتعمقة بمشروعيتو  .  إلغاءه وا 
 

 الحاالت التي يمكف اعتبار القرار مشوبًا فييا بعيب عدـ القضاء االداري المقارفوقد حدد 
. الحاالت ىذه االختصاص الجسيـ أو اغتصاب السمطة ونتناوؿ فيما يأتي 

 
: صدور القرار اإلداري مف فرد عادي أو ىيئة خاصة- 1

في ىذه الحالة يتدخؿ فرد عادي ال يتمتع بصفة الموظؼ في أعماؿ اإلدارة أو أف تتدخؿ 
ىيئة خاصة في ذلؾ وىي  تممؾ حؽ مباشرة االختصاصات اإلدارية، فيعد القرار الصادر في ىذه 

.  الحالة منعدمًا وال تترتب عميو أية آثار قانونية 
غير أف مجمس الدولة الفرنسي  ()وىو ما درج عميو القضاء اإلداري في فرنسا ومصر 

  Les Fonctrionsnaires de Faitاستثنى مف ىذه القاعدة حالة الموظفيف الفعمييف 
والموظؼ الفعمي ىو ذلؾ الشخص غير المختص الذي لـ يقمد الوظيفة أصاًل أو كاف قرار تقمده 

.  الوظيفة معيبًا مف الناحية القانونية، ومع ذلؾ تكوف قراراتو منتجو ألثارىا
وتقـو ىذه الناحية عمى أساس األخذ بفكرة الظاىر في األحواؿ العادية حماية لمغير حسف 
النية الذي يتعامؿ مع الشخص العادي لظيوره بمظير الموظؼ العاـ، وتقـو عمى أساس حالة 

                              
أن العمل اإلداري ال يفقد صفتو وال يكون معدومًا إال إذا كان مشوبًا بمخالفة جسيمة، ومن : " قضت محكمة القضاء اإلداري المصري  - 

صورىا أن يصدر  القرار من فرد عادي أو أن يصدر القرار من سمطة في شان من اختصاص سمطة أخرى كأن تتولى السمطة 
 " . التنفيذية عماًل من اعمال السمطة القضائية أو السمطة التشريعية 



الضرورة أو لتحقيؽ المصمحة العامة في عدـ توقؼ المرافؽ العامة عف أداء وظيفتيا في الظروؼ 
.  االستثنائية 

وصار ليذا المبدأ صدى فطبؽ في ألمانيا في نياية الحرب العالمية األولى بصدد القرارات 
 فقد قرر القضاء فيما بعد أف ىذه 1918التي اتخذتيا مجالس المجنديف ومجالس العماؿ سنة 

.  المجالس كانت تتصرؼ لتحقيؽ المصمحة العامة وقراراتيا صحيحة والدولة مسؤولة عنيا 
كذلؾ طبؽ ىذا الحكـ عمى القرارات التي أصدرتيا لجاف التحرير التي ظيرت في فرنسا بعد 

  . 1944احتالؿ األلماف لفرنسا عاـ 
 
 
 

 
: اعتداء السمطة التنفيذية عمى اختصاص السمطتيف التشريعية أو القضائية- 2

يحدد المشرع غالبًا اختصاصات كؿ سمطة مف السمطات الثالثة التشريعية والقضائية 
والتنفيذية، فإذا أصدرت اإلدارة قرارًا في موضوع ىو مف اختصاص السمطة التشريعية أو القضائية 

.  فإف قرارىا ىذا يكوف مف قبيؿ اغتصاب السمطة 
فميس  في العراؽ لـ يتسنى ليا القضاء بيذا الخصوص محكمة القضاء اإلداري ومع اف

.  فييا ما يشير الى سموؾ طريقا آخر
 
: صدور القرار مف جية إدارية اعتداء عمى اختصاص جية إدارية أخرى ال تمت إلييا بصمة- 3

يكوف مرجع العيب في ىذه الصورة انتياؾ قواعد االختصاص في نطاؽ الوظيفة اإلدارية، 
.  كما لو صدر المحافظ قرارًا ىو مف اختصاص وزير الثقافة 

في  قضى حيث ىذه الفكرة  أحد  قراراتو في العاـ في العراؽمجمس االنضباط وقد طبؽ 
وحيث أف أميف بغداد لـ يكف مف ىيئة الوزراء فأنو ال يممؾ ) 26/3/1995الصادر في حكمو 

ىذه الصالحية كما ال يممؾ تخويميا ويكوف األمر اإلداري الصادر بفصؿ الموظؼ  قد وقع بناًء 
عمى توىـ الموظؼ اإلداري بأنو يممؾ ىذه السمطة ، وحيث ال اختصاص إال بنص فيكوف حكمو 



حكـ الغاصب ليذه السمطة مما يجعؿ القرار الصادر فيو محؿ الطعف مف القرارات المعدومة مف 
(.   )(حيث األثر القانوني وال يخضع لمدة الطعف المقررة قانوناً 

 
 
 

: عيب عدـ االختصاص البسيط- ثانياً 
عيب عدـ االختصاص البسيط يختمؼ عف اغتصاب السمطة أو عيب عدـ االختصاص 

نما يجعمو قاباًل لإللغاء فقط، فالقرار اإلداري  الجسيـ في أنو ال يؤدي إلى انعداـ القرار اإلداري وا 
.  يبقى محتفظًا بمقوماتو كقرار إداري ويبقى نافذًا حتى يصدر القضاء حكمو بإلغائو 

وىذا العيب أقؿ خطورة مف عيب عدـ االختصاص الجسيـ لذلؾ فإف القرار المشوب بو 
.  يتحصف مف الطعف بفوات مدة الستيف يومًا المحددة لمطعف باإللغاء 

ومف األمور المستقرة في القضاء اإلداري أف ىناؾ ثالث حاالت مختمفة لعدـ االختصاص 
البسيط وىي عدـ االختصاص مف حيث المكاف وعدـ االختصاص مف حيث الزماف وعيب عدـ 

.  االختصاص مف حيث الموضوع 
 
: عيب عدـ االختصاص مف حيث المكاف. 1

يترتب ىذه العيب في حالة تجاوز جية اإلدارة لمنطاؽ األقميمي أو الجغرافي المحدد قانونًا 
لممارسة اختصاصيا، فال يجوز لممحافظ أف يتخذ قرار خارج النطاؽ الجغرافي لمحافظتو فإذا اتخذ 

قرار يدخؿ ضمف حدود محافظة أخرى فأنو  يكوف مشوبًا بعيب عدـ االختصاص لصدوره خارج 
.  النطاؽ اإلقميمي المحدد لو 

وىذا العيب قميؿ الحدوث في العمؿ ألف المشرع كثيرَا ما يحدد وبدقة النطاؽ المكاني الذي 
يجوز لرجؿ اإلدارة أف يمارس اختصاصو فيو وغالبًا ما يتقيد رجؿ اإلدارة بحدود ىذا االختصاص 

.  وال يتعداه 
 
: عدـ االختصاص مف حيث الزماف. 2
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ويقصد بعيب عدـ االختصاص مف حيث الزماف أف يصدر الموظؼ أو جية اإلدارة قرارًا 
خارج النطاؽ الزمني المقرر لممارستو، كما أو أصدر رجؿ اإلدارة قرارًا إداريًا قبؿ صدور قرار 

.  تعيينو أو بعد قبوؿ استقالتو أو فصمو مف الوظيفة أو إحالتو عمى التقاعد
كذلؾ إذا حدد المشرع مدة معينة لممارسة اختصاص معيف أو إلصدار قرار محدد فأف القرار 

الصادر بعد انتياء المدة الزمنية المعينة إلصداره يعد باطاًل ومعيبًا بعدـ االختصاص إذا اشترط 
( ). المشرع ذلؾ فإف لـ يفعؿ فقد درج القضاء اإلداري المقارف عمى عدـ ترتيب البطالف 

 
 
 
 
 
: عدـ االختصاص مف حيث الموضوع. 3

ويتحقؽ عدـ االختصاص مف الناحية الموضوعية عندما يصدر قرار إداري في موضوع ىو 
مف اختصاص موظؼ أو جية إدارية غير التي قامت بإصداره فتعتدي بذلؾ عمى اختصاص تمؾ 

.  الجية 
ويكوف ىذا االعتداء أما مف جية إدارية عمى اختصاص جية إدارية موازية أو مساوية 
ليا، أو مف جية إدارية دنيا عمى اختصاص جية إدارية عميا أو مف جية إدارية عميا عمى 
 . اختصاص جية أدنى منيا، أو اعتداء السمطة المركزية عمى اختصاص الييئات الالمركزية 

 
: االعتداء عمى اختصاص جية إدارية موازية- أ

ومضموف ىذا العيب أف تقـو جية إدارية باالعتداء عمى اختصاص جية إدارية أخرى ىي 
مساوية أو موازية ليا وليس ىناؾ تبعية رئاسية أو رقابية بيف ىاتيف الجيتيف، كما لو أصدر 

.  وزير العدؿ قرارًا ىو مف اختصاص وزير التعميـ 
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أما إذا منح المشرع االختصاص في إصدار قرار معيف ألكثر مف جية ففي ىذه الحالة إذا 
أصدرت إحدى الجيتيف القرار يمتنع عمى الجية اإلدارية األخرى أف تصدر قرار آخر يتعارض مع 

( ). القرار األوؿ 
 
: اعتداء جية إدارية دنيا عمى اختصاص جية أعمى منيا- ب

ىذه الحالة مف أكثر حاالت عدـ االختصاص وقوعًا في العمؿ اإلداري، وتحدث عندما يصدر 
المرؤوس قرارًا مف اختصاص رئيسو دوف تفويض منو، فإذا حصؿ ذلؾ فإف القرار يكوف معيبًا 
.  بعدـ االختصاص البسيط، ومثاؿ ذلؾ أف يصدر نائب المحافظ قرارًا ىو مف اختصاص المحافظ 

:  اختصاص جية ادني منياىاعتداء جية إدارية عميا عؿ- جػ
يتولى الرئيس اإلداري حؽ الرقابة واألشراؼ والتوجيو عمي أعماؿ مرؤ سو ضمانا لحسف 

سير المرفؽ العاـ الذي يديره ويشرؼ عميو ومع ذلؾ فقد يمنح المشرع المرؤوس بعض 
الصالحيات في إصدار قرار معيف دوف تعقيب مف رئيسو اإلداري وفي ىذه الحالة ال يجوز أف يحؿ 
الرئيس نفسو محؿ السمطة أو الجية اإلدارية التي ىي ادني منو ويتوجب عمي الرئيس أف ينتظر 
.  لحيف مباشرة الجية األدنى ال اختصاصيا ومف ثـ يباشر سمطتو في الرقابة عميو بحدود القانوف 
وقد يحصؿ أف يكوف االختصاص مشتركا بحيث يقـو بممارستو الرئيس والمرؤوس وفي 

ىذه الحالة ال يجوز أف يستقؿ الرئيس اإلداري بممارسة االختصاص أال إذ مارسو بصحبة 
المرؤوسة  ( ). اعتبر القرار مشوبًا بعيب عدـ االختصاص وا 

 
: اعتداء السمطة المركزية عمي اختصاص الييئات الالمركزية- د

يقـو النظاـ الالمركزية عمي أساس وجوده مصالح إقميمية أو مرفقية أعترؼ ليا المشرع 
 معيف مف االستقالؿ في مزاولة ىذه االختصاصات تحت وصاية ربقدر محدد مف االختصاصات وقد

.  السمطات المركزية في الدولة 
والقانوف يضع حدود األشراؼ الذي تمارسو السمطة المركزية عمى الييئات الالمركزية سواء 
اتخذت ىذه الرقابة طابع التصديؽ عمي القرارات المتخذة أو الحموؿ في بعض األحياف محؿ ىذه 

( ). السمطات في مباشرة جانب مف اختصاصاتيا في الحدود التي رسميا القانوف
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وبناء عمي ذلؾ ال يجوز أف تصدر السمطة المركزية قرار تتجاوز بو الحدود القانونية التي 
رسميا ليا المشرع وتمارس اختصاصا يقع في ضمف اختصاص الييئات المحمية أو الالمركزية، 
وال يجوز ليا أف تحؿ محميا في مباشرة اختصاص معيف لـ يخوليا القانوف حؽ الحموؿ فيو وال 

.       يجوز ليا أف تعدؿ قرار اتخذتو وأال كاف عمميا ىذا مشوبًا بعيب عدـ االختصاص 
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