
(7المحاضرة رقـ )  
 أوجو الطعف باإللغاء

 
بعد أف يبحث القضاء اإلداري في اختصاصو بنظر الدعوى وتوفر الشػرو  الشػية ل لقبوليػا  
ينتقل إلى فحص موضوع الدعوى والبحث في أوجو إلغاء القرار المطعوف ف ػو وىػل خػالل القػانوف 

 أو وافقو . 
د إلييػا الطػاعف إللغػاء القػرار اإلداري بجيػود وقد ظيرت أوجو اإللغاء أو األسباب التي  سػتن

مجةس الدولل الفرنسي خالؿ تطور تدريجي طويل . وأوؿ ما ظير فييا عيػب عػدـ اتختصػاص  ػـ 
ظير عيب الشيل  ـ عيب الغا ػل أو انحػراؼ السػةطل  ػـ عيػب المحػل أو مخالفػل القػانوف بػالمعنى 

 ( 1الضيق  وأخيرًا عيب السبب الذي ظير متأخرًا . )
ذا ياف ظيور أوجو اإللغاء في فرنسا بفضػل القضػاء  فػظف ظيورىػا فػي مصػر)  العػراؽ( و 2وا 

 ياف دفعل واحدة بنص المشرع . 
 6989لسػػنل  606فػػي المػػادة السػػابعل /  ان ػػًا مػػف  القػػانوف رقػػـ  العراقػػيفقػػد نػػص المشػػرع 

 :(  6979لسنل  65)قانوف التعديل ال اني لقانوف مجةس شورى الدولل رقـ 
  عتبر مف اسباب الطعف بوجو خاص ما يةي:  ))
 اف يتضمف اتمر او القرار خرقًا او مخالفل لةقانوف او اتنظمل والتعة مات.  -6
 اف  يوف اتمر او القرار قد صدر خالفًا لقواعد اتختصاص او معيبًا في شيةو.  -2
التعة مػات او تفسػيرىا  اف يتضمف اتمر او القرار خطأ فػي تطبيػق القػوانيف او اتنظمػل او -3

او ف ػػو اسػػاءة او تعسػػل فػػي اسػػتعماؿ السػػةطل و عتبػػر فػػي حيػػـ القػػرارات او اتوامػػر التػػي يجػػوز 
الطعف فييا رفض او امتنػاع الموظػل او الييتػات فػي دواتػر الدولػل والقطػاع اتشػتراخي عػف اتخػاذ 

 قرار او امر ياف مف الواجب عة و اتخاذه قانونًا ((. 
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 مستةدال ماسرإ  ي . 



او اوجػػو الطعػػف باتلغػػاء امػػاـ عيػػوب القػػرار اإلداري  مػػف الدراسػػو سػػنبحث فػػيوفػػي ىػػذا الجػػزء 
 محيمل القضاء اتداري.

 
 المبحث األوؿ

 عيب عدـ اتختصاص
 

عيب عدـ اتختصاص أوؿ العيوب التي أخذ بيا مجةس الدولل الفرنسي لةطعف باإللغػاء لمػا 
موظػل عػاـ أو ىيتػل إداريػل مػف  يتمتع بو مف أىم ػل يبيػرة لخونػو يتعةػق بتحديػد اختصاصػات يػل
 جيل  وألنو أخ ر عيوب القرار اإلداري وضوحًا مف جيل أخرى . 

فمف الجدير بالذير أف توزيع اتختصاصات بيف الجيات اإلداريل مف األفخار األساسػ ل التػي 
 قػـو عةييػػا نظػػاـ القػػانوف العػػاـ ويراعػػي فييػػا مصػػةحل اإلدارة التػػي تسػػتدعي أف يػػتـ تقسػػ ـ العمػػل 
حتى يتفرغ يل موظل ألداء المياـ  المناطل بو عةى أفضل وجو  يما أف قواعد اتختصاص تحقق 
مصةحل األفراد مػف حيػث أنيػا تسػيل توجػو األفػراد إلػى أقسػاـ اإلدارة المختةفػل وتسػاىـ فػي تحديػد 

 المسؤول ل الناتجل عف ممارسل اإلدارة لوظ فتيا . 
 المطةب األوؿ: تعريل عيب عدـ اتختصاص

اسػتقر الفقػػو والقضػاء اإلداري عةػػى تعريػل عيػػب عػدـ اتختصػػاص فػي دعػػوى اإللغػاء بأنػػو 
عدـ القدرة عةػى مباشػرة عمػل قػانوني معػيف ألف المشػرع جعةػو مػف اختصػاص سػةطل أخػرى طبقػًا 

  ( 3لةقواعد المنظمل لالختصاص . )
اـ بقواعػد وبسبب ىذا التعريل فقػد شػبو بعػض الفقيػاء قواعػد اتختصػاص فػي القػانوف العػ

األىة ػػل فػػي القػػانوف الخػػاص ألف يالىمػػا  قػػـو فػػي األسػػاس عةػػى القػػدرة عةػػى مباشػػرة التصػػرؼ 
 القانوني . 

إت أف اتختالؼ يتضح مف حيػث المقصػود فػي يػل منيمػا  فاليػدؼ مػف قواعػد اتختصػاص 
ف ىػػو حما ػػل المصػػةحل العامػػل أمػػا قواعػػد األىة ػػل فاليػػدؼ منيػػا ىػػو حما ػػل الشػػخص ذاتػػو  يمػػا أ

 األىة ل في القانوف الخاص ىي القاعدة أما عدـ األىة ل فاست ناء عةى ىذه القاعدة. 
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ويختةػػل اتختصػػاص عػػف ذلػػؾ فػػي أنػػو  سػػتند داتمػػًا إلػػى القػػانوف الػػذي يبػػيف حػػدود أميػػاف 
مباشرة العمل القانوني وأف سبب عدـ األىة ل يتريز في عدـ يفا ل النضوج العقةػي لةشػخص بينمػا 

في تحديد اتختصاص ىو العمل عةى التخصص وتقسػ ـ العمػل بػيف أعضػاء السػةطل  يوف الدافع 
 ( 4اإلداريل . )

( ويترتب عةػى 5عيب الوحيد الذي يتعةق بالنظاـ العاـ )الويتميز عيب عدـ اتختصاص بأنو 
ذلؾ أف الدفع بعدـ اتختصاص ت  سقط بالدخوؿ في موضوع الدعوى ويجوز إبداؤه في أي مرحةػل 

 حةيا وأف عةى القاضي أف  حيـ بعدـ اتختصاص تةقات ًا ولو لـ ي يره طالب اإللغاء . مف مرا
فضػػػاًل عػػػف أف قواعػػػد اتختصػػػاص مػػػف عمػػػل المشػػػرع وعةػػػى الموظػػػل أف  حتػػػـر حػػػدود 
نمػا شػرعت لتحقيػق الصػالح العػاـ  لػذلؾ ت  اختصاصو ألنيا لـ تخػف قػد وضػعت لمصػةحل اإلدارة وا 

ألفػراد عةػى تعػديل قواعػد اتختصػاص وت يجػوز لػإلدارة أف تتنػازؿ عػف يجوز لإلدارة أف تتفق مػع ا
 اختصاص منحو ليا القانوف أو تضيل تختصاصاتيا اختصاص آخر . 

يمػػا اسػػتقر القضػػاء اإلداري عةػػى أنػػو ت يجػػوز تصػػح ح عيػػب عػػدـ اتختصػػاص أو تغطيتػػو 
ف جاز أف تصدر قػراراً  جديػدًا عةػى الوجػو الصػح ح  بقرار تحق مف اإلدارة التي تمةؾ اتختصاص وا 

 ت ينتج أ ره إت مف يـو صدوره . 
 

 المطةب ال اني: صور عيب عدـ اتختصاص
اتفق القضاء والفقو اإلداريػاف عةػى وجػود صػورتيف لعيػب عػدـ اتختصػاص ىمػا عيػب عػدـ 

 اتختصاص الجس ـ وىو ما  عرؼ باغتصاب السةطل  وعيب عدـ اتختصاص البس ط . 
قػػرار منعػػدمًا وفاقػػدًا لصػػفتو يقػػرار إداري و صػػبح مجػػرد واقعػػل ماد ػػل ت تةحقػػو األوؿ يجعػػل ال

حصانل وت يزيل  عيبو فوات مع اد الطعف ف و  أما العيب البس ط فيجعل مف القرار باطاًل إت أنو ت 
  فقد القرار اإلداري مقوماتو ويتحصف مف اإللغاء بمرور الستيف يومًا المحددة لةطعف ف و . 

 
 عيب عدـ اتختصاص الجس ـ: -أوتً 
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 طةق الفقو و القضػاء عةػى عيػب عػدـ اتختصػاص الجسػ ـ اصػطالح ب اغتصػاب السػةطل ب 
نما  عد  و يوف مف أ ره فقداف القرار لصفتو وطب عتو اإلداريل فال  عد باطاًل وقاباًل لإللغاء فحسب وا 

اد الطعػف ف ػو وت يتقيػد الطعػف ف ػو القرار معدومًا ت تةحقو أ ل حصػانل وت يزيػل انعدامػو فػوات م عػ
لغاءه بعد انتياء م عاد الستيف يومًا المحددة لةطعف .   بشر  الم عاد  إذ  ميف سحبو وا 

وعةى ىذا األساس فأف تنفيذ اإلدارة ليذا القرار   شيل اعتػداء  ماد ػًا  سػمح لةقضػاء العػادي 
 فضػي إلػى القػوؿ بعػدـ قبػوؿ دعػوى بالتصدي لتقرير انعدامػو  وأف يػاف المنطػق القػانوني السػة ـ 

 اإللغاء ضد القرار اإلداري المعدـو ألنو ت يترتب عة و أي ا ر قانوني . 
ومػػف ىنػػا القضػػاء اإلداري مسػػتقر عةػػى قبػػوؿ الطعػػف ضػػد القػػرار اإلداري المعػػدـو ت لمجػػرد 

نما إلزالل الشبيل المتعةقل بمشروعيتو .   إلغاءه وا 
 

الحاتت التي  ميػف اعتبػار القػرار مشػوبًا فييػا بعيػب عػدـ  ارف القضاء اتداري المقوقد حدد 
 .الحاتت ىذه اتختصاص الجس ـ أو اغتصاب السةطل ونتناوؿ ف ما  أتي 

 
 صدور القرار اإلداري مف فرد عادي أو ىيتل خاصل: -6

في ىذه الحالػل يتػدخل فػرد عػادي ت يتمتػع بصػفل الموظػل فػي أعمػاؿ اإلدارة أو أف تتػدخل 
خاصل في ذلؾ وىي  تمةؾ حق مباشرة اتختصاصات اإلداريػل  ف عػد القػرار الصػادر فػي ىػذه ىيتل 

 الحالل منعدمًا وت تترتب عة و أ ل آ ار قانون ل . 
( غيػػر أف مجةػس الدولػػل الفرنسػػي 6وىػو مػػا درج عة ػو القضػػاء اإلداري فػي فرنسػػا ومصػر )

  Les Fonctrionsnaires de Faitاسػػت نى مػػف ىػػذه القاعػػدة حالػػل المػػوظفيف الفعةيػػيف 
والموظل الفعةي ىو ذلؾ الشخص غير المخػتص الػذي لػـ  قةػد الوظ فػل أصػاًل أو يػاف قػرار تقةػده 

 الوظ فل معيبًا مف الناح ل القانون ل  ومع ذلؾ تخوف قراراتو منتجو أل ارىا. 
يػر حسػف وتقـو ىذه الناح ل عةى أساس األخذ بفيػرة الظػاىر فػي األحػواؿ العاد ػل حما ػل لةغ

الن ل الذي يتعامل مػع الشػخص العػادي لظيػوره بمظيػر الموظػل العػاـ  وتقػـو عةػى أسػاس حالػل 
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صنندقىا لم تصننلق  مااننقمق دننم لننقل اننال: لد لم تصننلق مااننقمق دننم سننرإ  لننت مننام دننم ماتصنناا سننرإ  لاننق  كننيم تتننداى ماسننرإ  
 مات ووات  ادالف دم مادال ماسرإ  مااضا ت  لد ماسرإ  ماتمقاةت  ي . 



الضرورة أو لتحقيق المصةحل العامل في عدـ توقل المرافق العامل عف أداء وظ فتيا في الظروؼ 
 اتست نات ل . 

بصػدد القػرارات  وصار ليذا المبدأ صدى فطبق في ألمان ػا فػي نيا ػل الحػرب العالم ػل األولػى
فقػد قػرر القضػاء ف مػا بعػد أف ىػذه  6968التي اتخذتيا مجالس المجنديف ومجػالس العمػاؿ سػنل 

 المجالس يانت تتصرؼ لتحقيق المصةحل العامل وقراراتيا صح حل والدولل مسؤولل عنيا . 
د يذلؾ طبق ىذا الحيـ عةى القرارات التي أصدرتيا لجاف التحرير التػي ظيػرت فػي فرنسػا بعػ

 .  6944احتالؿ األلماف لفرنسا عاـ 
 
 
 

 
 اعتداء السةطل التنفيذ ل عةى اختصاص السةطتيف التشريع ل أو القضات ل: -2

 حػػدد المشػػرع غالبػػًا اختصاصػػات يػػل سػػةطل مػػف السػػةطات ال ال ػػل التشػػريع ل والقضػػات ل 
ريع ل أو القضػات ل والتنفيذ ل  فظذا أصدرت اإلدارة قرارًا في موضوع ىو مف اختصاص السةطل التشػ

 فظف قرارىا ىذا  يوف مف قبيل اغتصاب السةطل . 
فةػػ س  فػػي العػػراؽ لػػـ يتسػػنى ليػػا القضػػاء بيػػذا الخصػػوصمحيمػػل القضػػاء اإلداري  ومػػع اف

 . فييا ما  شير الى سةوؾ طريقا آخر
 
 صدور القرار مف جيل إداريل اعتداء عةى اختصاص جيل إداريل أخرى ت تمت إلييا بصةل: -3

 يوف مرجع العيب في ىذه الصػورة انتيػاؾ قواعػد اتختصػاص فػي نطػاؽ الوظ فػل اإلداريػل  
 يما لو صدر المحافظ قرارًا ىو مف اختصاص وزير ال قافل . 

فػي  قضػى حيػث ىػذه الفيػرة أحػد  قراراتػو  فػي العػاـ فػي العػراؽمجةػس اتنضػبا  وقد طبػق 
ـ  يػف مػف ىيتػل الػوزراء فأنػو ت  مةػؾ )وحيػث أف أمػيف بغػداد لػ 26/3/6995الصادر فػي حيمو 

ىذه الصالح ل يمػا ت  مةػؾ تخويةيػا و يػوف األمػر اإلداري الصػادر بفصػل الموظػل  قػد وقػع بنػاًء 
عةى توىـ الموظل اإلداري بأنو  مةػؾ ىػذه السػةطل   وحيػث ت اختصػاص إت بػنص ف يػوف حيمػو 



الطعػف مػف القػرارات المعدومػل مػف حيـ الغاصب ليذه السةطل ممػا يجعػل القػرار الصػادر ف ػو محػل 
 (. 7حيث األ ر القانوني وت يخضع لمدة الطعف المقررة قانونًا( )

 
 
 

 عيب عدـ اتختصاص البس ط: - ان اً 
عيػػب عػػدـ اتختصػػاص البسػػ ط يختةػػل عػػف اغتصػػاب السػػةطل أو عيػػب عػػدـ اتختصػػاص 

نمػا يجعةػو قػ اباًل لإللغػاء فقػط  فػالقرار اإلداري الجس ـ في أنو ت يػؤدي إلػى انعػداـ القػرار اإلداري وا 
 يبقى محتفظًا بمقوماتو يقرار إداري ويبقى نافذًا حتى  صدر القضاء حيمو بظلغاتو . 

وىػػذا العيػػب أقػػل خطػػورة مػػف عيػػب عػػدـ اتختصػػاص الجسػػ ـ لػػذلؾ فػػظف القػػرار المشػػوب بػػو 
 يتحصف مف الطعف بفوات مدة الستيف يومًا المحددة لةطعف باإللغاء . 

األمور المسػتقرة فػي القضػاء اإلداري أف ىنػاؾ  ػالث حػاتت مختةفػل لعػدـ اتختصػاص ومف 
البس ط وىػي عػدـ اتختصػاص مػف حيػث الميػاف وعػدـ اتختصػاص مػف حيػث الزمػاف وعيػب عػدـ 

 اتختصاص مف حيث الموضوع . 
 
 . عيب عدـ اتختصاص مف حيث المياف:6

نطػاؽ األقة مػي أو الجغرافػي المحػدد قانونػًا يترتب ىذه العيب في حالػل تجػاوز جيػل اإلدارة لة
لممارسل اختصاصيا  فال يجوز لةمحافظ أف يتخذ قرار خارج النطاؽ الجغرافي لمحافظتو فػظذا اتخػذ 
قرار يدخل ضمف حدود محافظػل أخػرى فأنػو   يػوف مشػوبًا بعيػب عػدـ اتختصػاص لصػدوره خػارج 

 النطاؽ اإلقة مي المحدد لو . 
دوث في العمل ألف المشرع ي يػرا  مػا  حػدد وةدقػل النطػاؽ الميػاني الػذي وىذا العيب قةيل الح

يجوز لرجل اإلدارة أف  مارس اختصاصو ف و وغالبػًا مػا يتقيػد رجػل اإلدارة بحػدود ىػذا اتختصػاص 
 وت يتعداه . 

 
 . عدـ اتختصاص مف حيث الزماف:2
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ل اإلدارة قػػرارًا و قصػػد بعيػػب عػػدـ اتختصػػاص مػػف حيػػث الزمػػاف أف  صػػدر الموظػػل أو جيػػ
خػػارج النطػػاؽ الزمنػػي المقػػرر لممارسػػتو  يمػػا أو أصػػدر رجػػل اإلدارة قػػرارًا إداريػػًا قبػػل صػػدور قػػرار 

 تعيينو أو بعد قبوؿ استقالتو أو فصةو مف الوظ فل أو إحالتو عةى التقاعد. 
ر يذلؾ إذا حدد المشرع مدة معينل لممارسل اختصاص معيف أو إلصدار قرار محدد فأف القرا

الصادر بعد انتيػاء المػدة الزمن ػل المعينػل إلصػداره  عػد بػاطاًل ومعيبػًا بعػدـ اتختصػاص إذا اشػتر  
 (8المشرع ذلؾ فظف لـ  فعل فقد درج القضاء اإلداري المقارف عةى عدـ ترتيب البطالف . )

 
 
 
 
 
 . عدـ اتختصاص مف حيث الموضوع:3

ما  صدر قػرار إداري فػي موضػوع ىػو ويتحقق عدـ اتختصاص مف الناح ل الموضوع ل عند
مف اختصاص موظل أو جيل إداريل غير التي قامػت بظصػداره فتعتػدي بػذلؾ عةػى اختصػاص تةػؾ 

 الجيل . 
و يوف ىػذا اتعتػداء أمػا مػف جيػل إداريػل عةػى اختصػاص جيػل إداريػل موازيػل أو مسػاو ل 

ل إداريػػل عة ػػا عةػػى ليػػا  أو مػػف جيػػل إداريػػل دن ػػا عةػػى اختصػػاص جيػػل إداريػػل عة ػػا أو مػػف جيػػ
 اختصاص جيل أدنى منيا  أو اعتداء السةطل المريزيل عةى اختصاص الييتات الالمريزيل . 

 
 اتعتداء عةى اختصاص جيل إداريل موازيل: -أ

ومضموف ىذا العيب أف تقـو جيل إداريل باتعتداء عةى اختصػاص جيػل إداريػل أخػرى ىػي 
تاسػ ل أو رقاب ػل بػيف ىػاتيف الجيتػيف  يمػا لػو أصػدر مساو ل أو موازيػل ليػا ولػ س ىنػاؾ تبع ػل ر 

 وزير العدؿ قرارًا ىو مف اختصاص وزير التعة ـ . 
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أما إذا منح المشرع اتختصاص في إصدار قرار معيف ألخ ػر مػف جيػل ففػي ىػذه الحالػل إذا 
ع أصدرت إحدى الجيتيف القرار  متنع عةى الجيل اإلداريل األخرى أف تصػدر قػرار آخػر يتعػارض مػ

 (9القرار األوؿ . )
 
 اعتداء جيل إداريل دن ا عةى اختصاص جيل أعةى منيا: -ب

ىذه الحالل مف أخ ر حاتت عدـ اتختصاص وقوعًا في العمل اإلداري  وتحدث عندما  صػدر 
المرؤوس قرارًا مػف اختصػاص رت سػو دوف تفػو ض منػو  فػظذا حصػل ذلػؾ فػظف القػرار  يػوف معيبػًا 

   وم اؿ ذلؾ أف  صدر ناتب المحافظ قرارًا ىو مف اختصاص المحافظ . بعدـ اتختصاص البس ط
 اختصاص جيل ادني منيا: ىاعتداء جيل إداريل عة ا عة -جػ

يتولى الرت س اإلداري حق الرقابػل واألشػراؼ والتوج ػو عةػي أعمػاؿ مػرؤ سػو ضػمانا لحسػف 
ع المػػػرؤوس بعػػػض سػػػير المرفػػػق العػػػاـ الػػػذي يػػػديره و شػػػرؼ عة ػػػو ومػػػع ذلػػػؾ فقػػػد  مػػػنح المشػػػر 

الصالح ات في إصدار قرار معيف دوف تعقيب مف رت سو اإلداري وفي ىذه الحالل ت يجوز أف  حل 
الرت س نفسو محل السةطل أو الجيل اإلداريل التي ىي ادني منو ويتوجب عةػي الػرت س أف ينتظػر 

 بحدود القانوف .  لحيف مباشرة الجيل األدنى ت اختصاصيا ومف  ـ يباشر سةطتو في الرقابل عة و
وقػػد  حصػػل أف  يػػوف اتختصػػاص مشػػتريا بحيػػث  قػػـو بممارسػػتو الػػرت س والمػػرؤوس وفػػي 
ىػػػذه الحالػػػل ت يجػػػوز أف  سػػػتقل الػػػرت س اإلداري بممارسػػػل اتختصػػػاص أت إذ مارسػػػو بصػػػحبل 

 (10اعتبر القرار مشوبًا بعيب عدـ اتختصاص .) تا  و مرؤوسل 
 
 ختصاص الييتات الالمريزيل:اعتداء السةطل المريزيل عةي ا -د

 قـو النظاـ الالمريزيػل عةػي أسػاس وجػوده مصػالح إقة م ػل أو مرفق ػل أعتػرؼ ليػا المشػرع 
معيف مف اتستقالؿ في مزاولل ىذه اتختصاصات تحت وصا ل  ربقدر محدد مف اتختصاصات وقد
 السةطات المريزيل في الدولل . 

لسةطل المريزيل عةى الييتات الالمريزيػل سػواء والقانوف  ضع حدود األشراؼ الذي تمارسو ا
اتخذت ىذه الرقابل طابع التصديق عةي القرارات المتخػذة أو الحةػوؿ فػي بعػض األح ػاف محػل ىػذه 

 (66السةطات في مباشرة جانب مف اختصاصاتيا في الحدود التي رسميا القانوف. )
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بػو الحػدود القانون ػل التػي  وةناء عةي ذلؾ ت يجوز أف تصدر السةطل المريزيل قػرار تتجػاوز
رسميا ليا المشرع وتمارس اختصاصا  قػع فػي ضػمف اختصػاص الييتػات المحة ػل أو الالمريزيػل  
وت يجوز ليا أف تحل محةيا في مباشرة اختصػاص معػيف لػـ يخوليػا القػانوف حػق الحةػوؿ ف ػو وت 

 تختصاص .      يجوز ليا أف تعدؿ قرار اتخذتو وأت ياف عمةيا ىذا مشوبًا بعيب عدـ ا
 
 
 

                                                                                       
 .   176ا  -مادصلق ماساأق  -ت غسود ت األ ماا -ل  - 1


