
 

 القانون االداري

 م . د. عبد رزيج اسود

 اإلداري القرار أركان

 أركاان فيا  تتاوافر أن يجا  القاانون عالم في آلثاره ومنتجا   صحيحا   اإلداري القرار يكون لكي     
 .الغاية المحل، السب ، الشكل، االختصاص،: وهي القرار صحة عليها يتوقف أساسية

 االختصاص: أوال

 عمة  لمباشةر  موظة  أو عامةة لهيئةة تمنح التي القانونية الصالحية باالختصااص ويقصد    
 عااام، إداري شااخص كاال اختصاااص يحاادد الاا ي هااو المشاار  أن والقاعااد  ،القانونيةةة األعمةةا  مةةن
 ،(الماان  االختصااص)باا يسام  ماا وهاو واحاد  إدارياة بجهاة معيناا اختصاصاا المشار  يحصر وقد
 المختصين جمي  من مشتركا عمل   القرار اتخا  فيكون االختصاص في جهة من أكثر يشرك وقد
 .بمفردها االختصاص مباشر  جهة لكل المشر  يجيز قد كما اشتراكهم، القانون تطل  إ ا

 اآلخاار هااو يتعلاا  االختصاااص يصااي  الاا ي والعياا  ،العةةام النظةةام ماان االختصاااص قواعااد وتعااد
 :اآلتية النتائج  لك عل  ويترت  العام، بالنظام

 .الدعوى في الخصوم يثرها لم لو حت  نفس ، تلقاء من بمخالفت  الدف  أثار  للقاضي يمكن  -1

 .الدعوى مراحل من مرحلة أي في االختصاص قواعد بمخالفة الدف  يجوز -2

 .االختصاص قواعد تفسير في وس الت عدم -3

 أتفااا  وكاال االختصاااص، قواعااد تعااديل أو مخالفااة علاا  األفااراد ماا  تتفاا  أن لااادار  يمكاان ال -4
 .باطل   يعد القبيل ه ا من

 . مختصة جهة من الح  بتأييد االختصاص عدم بعي  المصا  القرار تصحيح يمكن ال -5



 الحةدود في به إليه عهد بما للقيام اإلدار  رج  صالحية: )بأن  االختصاص ركن الفقهاء ويعرف
 التعريف له ا وفقا االختصاص ركن ويقوم ،(القانون يبينها التي والزمانية والمكانية الموضوعية

 :وهي أربعة عناصر عل 

 أي اإلداري، العمل مباشر  ح  القانون يمنحهم ال ين األشخاص تحديد يعني: شخصي عنصر *
 يكاون والتاي القاانون حاددها التاي اإلدارياة الجهاة أو اإلداري العضاو مان يصدر اإلداري القرار أن
 الشخصاااي العنصااار ويتحااادد عاااام، معناااوي شاااخص إراد  أو الدولاااة إراد  عااان التعبيااار سااالطة لهاااا

 معينااة وظيفااة إلاا  نقلاا  أو تعييناا  عنااد الموظااف يمااار  إ  الموظااف، تعيااين بقاارار للختصاااص
 أو الموظاااف يملاااك وال يحتلااا ، الااا ي الاااوظيفي المركاااز يشاااغل لمااان قانوناااا   المحااادد  االختصاصااا 

 الموظااف ماانح وا  ا القااانون، يجيزهااا التااي االحااوال فااي إال للغياار اختصاصااها نقاال اإلداريااة الجهااة
 الاوظيفي، المركاز عان منفصالة تكاون للختصااص ممارست  فإن الشخصية بصفت  ما اختصاصا  

 مثااال الشخصااية، بصاافت  لساالف  ماانح اختصاااص ممارسااة بعااده المركااز هاا ا يشااغل لماان يجااوز فاال
 .ما اختصاصا   باالسم معينا   وزيرا   المشر  منح  لك

 التصارفا  أناوا  تحدياد أي- إداري عضاو كال أعماال تحدياد يعناي(: ماادي) موضوعي عنصر*
 لاا  يجااوز ال حياا  -اإلداري العضااو قباال ماان اتخا هااا يجااوز أو اتخا هااا يتوجاا  التااي والقاارارا 
 فااإ ا معيناة، بموضااوعا  إدارياة جهااة أو موظاف كال اختصاصااا  القاانون ويحاادد غيرهاا، مباشار 
 تحقااا  أخاارى جهاااة اختصاصااا  علاا  فتعااادى تلااك اختصاصااات  اإلدار  أو الموظاااف هاا ا تجاااوز
 اإلدار  رجال بمباشار  إما تكون الموضو  حي  من االختصاص ومخالفة االختصاص، عدم عي 

 السالطتين اختصاصاا  مان أي مباشار  اإلدار  لرجال فلاي  اإلدار  أعمال من ليس  اختصاصا 
 يادخل عمل   الموظف يباشر كأن صلحيات  في تدخل ال أعماال   بمباشر  أو والقضائية، التشريعية

 أو أخارى، إدارياة جهاة اختصاصاا  علا  إدارياة جهاة تعتادي أن أو آخار موظاف اختصااص في
 .اللمركزية الهيئا  اختصاصا  عل  المركزية السلطة اعتداء

 ماان( 08) الماااد  نااص  لااك مثااال موظااف، أو عامااة هيئااة كاال اختصاصااا  عاااد  المشاار  ويحاادد
 التي القوانين وك لك الوزراء، مجل  صلحيا  حدد  التي( 2885) لعام الناف  العراقي الدستور
 اإلداري القضااء أماا الا،،...  عام مدير أو محافظ أو وزار  وكيل أو وزير كل اختصاصا  تحدد
 تاااوازي) قاعاااد   لاااك ومااان للختصااااص الموضاااوعية الجوانااا  بعااا  تحدياااد فاااي أيضاااا   أساااهم فقاااد



 جهاااة يحااادد ناااص وجاااد ا ا) أنااا  ومقتضااااها الفرنساااي اإلداري القضااااء أنشاااأها التاااي( االختصااااص
 الغااءه او تعديلا  تملاك التاي الجهاة بيان عن سك  ثم معين قرار اصدار اختصاص معينة ادارية
 (.ابتداء   القرار اصدار تملك التي االدارية الهيئة لنف  يكون االختصاص ه ا فان

 إ  اإلدارياة، سالطات  اإلدار  رجال فيا  يباشار الا ي المكااني النطا  تحديد يعني: مكاني عنصر* 
 اختصاصاا  فهنااك معيناة، جغرافياة برقعاة االحياان مان كثير في اإلدار  رجل اختصاصا  تحدد
 وهنااااااك العااااارا ، فاااااي االتحادياااااة السااااالطا  اختصاصاااااا  مثااااال الدولاااااة إقلااااايم لكامااااا علااااا  تمتاااااد

 لموظف يجوز وال المحافظة، أو اإلقليم مثل الدولة إقليم من محدد جزء عل  تمار  اختصاصا 
 خااالف وان اختصاصاا ، لممارسااة المحاادد  الجغرافيااة الرقعااة حاادود خااار  آثاااره تمتااد قاارارا   يتخاا  أن
 .االختصاص عدم بعي  معيبا   قراره كان  لك

 فيهاا، اختصاصا  يباشار أن اإلدار  لرجال يجاوز التاي الزمنية الفتر  تحديد يعني: زماني عنصر* 
 اختصاصااا  لمباشاارتهم تكااون إ  محاادد ، زمنيااة بمااد  اختصاصاااتهم تتحاادد الهيئااة أو فااالموظف
 يتخا ه أن القارار يتخا  مان عل  وينبغي نهاية، ونقطة بداية نقطة الزمان حي  من العامة الوظيفة
 فاإن انتهائهاا بعاد أو الماد  ه ه بدء قبل القرار أتخ  إ ا أما اتخا ه، فيها ل  يجوز التي المد  خلل
 قارار صادور قبل إداريا   قرارا   اإلدار  رجل أصدر لو كما االختصاص، عدم بعي  معيبا   يكون قراره

 .التقاعد عل  إحالت  أو الوظيفة من فصل  أو استقالت  قبول بعد أو تعيين 

 المخالفاة فتكاون سالبية، صاور  فاي أو إيجابية صور  في تكون أن أما االختصاص قواعد ومخالفة
 إدارية جهة أو آخر موظف اختصاص من قرارا   اإلدارية الجهة أو الموظف يصدر عندما إيجابية
 بأن منهما ظنا   معين قرار إصدار اإلدار  أو الموظف يرف  عندما سلبية المخالفة وتكون أخرى،
 .اختصاصاتهما ضمن داخل غير القرار

 االختصاص( تفويض) تخوي 

 إال بنفس ، الموظف يمارس  أن ينبغي شخصي االختصاص أن العام القانون في المستقر  القاعد 
طااااراد بانتظاااااام العامااااة المرافااااا  وتساااايير اإلداري العمااااال ضاااارورا  أن  بعااااا  يخااااول إن أملااااا  وا 

 مرؤوساايهم، ماان يكونااون مااا غالبااا آخاارين مااوظفين إلاا  اعمااالهم ماان جاازء المختصااين المااوظفين
 ماااااان جااااازء بممارسااااااة االصااااايل االختصااااااص صاااااااح  يعهاااااد أن االختصاااااااص بتخويااااال ويقصاااااد



 أو الاوزار  وكيال إلا  اختصاصاات  بعا  الاوزير تخويل  لك مثال آخر، موظف إل  اختصاصات 
 .وزارت  في العامين المدراء

 األصاايل، االختصاااص صاااح  الاارئي  عاان العاا ء يخفااف جاناا  ماان فهااو عااد  مزايااا وللتخوياال
 علاا  المرؤوساين ويادر  األعمااال، أداء فاي والمروناة الساارعة تحقيا  إلا  آخاار جانا  مان وياؤدي
 .القياد  عل  والقدر  الثقة فيهم فينمي الرؤساء بأعمال القيام

 : هي صحيحا   يكون حت  مراعاتها يج  عامة شروط للتخويل(: التفويض) التخوي  شروط

 منح فإ ا ب ، القانون يسمح أن صحيحا   التخويل يكون حت  يلزم بنص، إال يكون ال التخويل -1
 سلطة إل  تخويل  أو االختصاص ه ا عن التنازل لها فلي  معينة جهة إل  االختصاص القانون
 .  لك القانون أجاز إ ا إال أخرى

 ألن اختصاصاات  جميا  اإلداري الارئي  يخاول أن يجاوز فال جزئياا ، يكاون أن يج  التخويل -2
 . القانون إلي  أسندها التي أعمال  جمي  مزاولة عن الرئي  من تنازال   يعد ه ا

 إليا ، المخاول مساؤولية إلا  باإلضاافة خولهاا التاي األعماال عن مسؤوال   المخول الرئي  يبق  -3
 . المسؤولية في تخويل وال السلطة في التخويل أن لمبدا تطبيقا  

 حصارا   األصايل االختصااص لصااح  يكاون فالتخويال غياره، يخول أن إلي  للمخول يجوز ال -4
 . واحد  لمر  إال يتم ال التخويل فإن ل ا القانون، بها يسمح التي الحدود وفي

 تثناءواالسا التخويال عادم هاو األصل ألن الرئي  جان  من في  للرجو  وقابل مؤق  التخويل -5
 ويساااترد بقااارار التخويااال إلغااااء دائماااا لااا  بقااارار مرؤوساااي  أحاااد خاااول كماااا فاااالرئي  التخويااال، هاااو

 .اختصاص 

 . توقي  وتخويل اختصاص تخويل نوعين عل  التخويل :التخوي  أنواع

 إلااا  - التخويااال نطاااا  فاااي - السااالطة ينقااال التخويااال مااان الناااو  هااا ا: االختصااااص تخويااال -1
 مااد  خاالل تخويلاا  تاام الاا ي االختصاااص ممارسااة االختصاااص لصاااح  يجااوز وال إلياا ، المخااول
 االختصاااص لاا  المخااول باساام تصاادر اإلداريااة واألواماار القاارارا  أن عاان فضاال التخوياال، سااريان



 بشخصا ، ال المخاول الموظاف بمركاز يتعلا  االختصااص وتخويال الوظيفياة، درجت  مرتبة وتأخ 
 . الوظيفي المركز ه ا في يخلف  ال ي الموظف إل  ينتقل االختصاص ان ه ا ومعن 

 ينطاوي فهاو إليا  المخاول شخصاية االعتباار بعاين يأخ  شخصي تخويل وهو: التوقي  تخويل -2
     التوقياا  وتخوياال إلياا ، المخااول أو المخااول مركااز بتغياار ينتهااي فهااو ثاام وماان باا  الاارئي  ثقااة علاا 
 صاااح  عاان األعباااء تخفيااف هااو علياا  يترتاا  مااا وكاال آخاار شااخص إلاا  االختصاااص ينقاال ال

 يساااامح التخوياااال هاااا ا أن كمااااا االختصاااااص، صاااااح  باساااام يتخاااا  فااااالقرار األصاااايل االختصاااااص
 تأخ  التخويل نطا  في الصادر  والقرارا  التخويل، رغم المخولة االختصاصا  بممارسة للمخول
 .األصيل االختصاص صاح  باسم تصدر القرارا  أن أي المخولة السلطة قرارا  مرتبة

 والوكالة الحلول

 ممارساة عان األسابا  مان لساب  عااجزا   األصايل االختصااص صااح  يصابح أن بالحلول يقصد
 مباشار  فاي محلا  فيحال كاان، ساب  ألي يتغي  أو بمر  أو دائم بعجز يصا  كأن اختصاص 

 شاخص حلاول علا  المشار  يانص أن ويجا  سالفا، القاانون حادده آخر موظف اختصاصات  كافة
 حاال الاا ي الموظااف فااإن وباا لك اختصاصاا ، ممارسااة ماان يااتمكن ال الاا ي الشااخص محاال معااين
 ل  المخول بعك  و لك كاملة، األصيل اختصاصا  يمار  األصيل االختصاص صاح  محل

 ممارسااااة مااااد  وتنتهااااي اختصاصااااا ، ماااان خااااول مااااا علاااا  صاااالحيات  تقتصاااار إ  االختصاااااص،
 وظيفتااااا  مهاااااام ومباشااااارت  األصااااايل بعاااااود  االختصااااااص صااااااح  محااااال يحااااال الااااا ي الموظاااااف

 .واختصاص 

 معيناا   موظفاا   القاانون يعاين لم الوكالة ففي االختصاص، تولي في الوكالة عن الحلول يختلف كما
 االختصاااص مباشاار  غيااره إلاا  اإلدار  فتوكاال الموظااف، غيااا  حالااة فااي مااا اختصاااص لمباشاار 
 ال أن وينبغااي لممارساات ، األصاايل االختصاااص صاااح  عااود  أو مخااتص موظااف تعيااين لحااين
 .معينة لمد  إال الوكالة تكون

 الفعلي الموظ 

 ها ه مان اساتثناء   انا  غيار االعتيادياة، الظاروف فاي االختصااص بقواعاد يتعل  آنفا أوردناه ما أن
 كااااالحرو  االسااااتثنائية الظااااروف فااااي العامااااة المرافاااا  سااااير اسااااتمرار دوام علاااا  وحرصااااا   القواعااااد



 علقة ال شخص من الصادر  لألعمال القانونية اآلثار ببع  والفق  القضاء أعترف فقد والثورا 
 اختصاصاا  ممارساة وباين األصايل الموظاف باين الظروف تلك تحول قد إ  العامة، بالوظيفة ل 

 االعتيادية، الظروف في المقرر  االختصاص لقواعد خلفا   بممارستها آخر شخص فيقوم وظيفت ،
 سااير لمتطلبااا  تلبيااة صااحيحة( الفعلااي الموظااف) هاا ا أعمااال افرنساا فااي اإلداري القضاااء عااد وقااد

 .العام النظام وحماية بانتظام العامة المراف 

 ال شااخص أعمااال تعااد فقااد االسااتثنائية، بااالظروف دائمااا تعلاال ال العااام الموظااف أعمااال أن غياار
 قااانوني سااند لاا  يكااون ان دون االعتياديااة الظااروف ظاال فااي صااحيحة العامااة بالوظيفااة لاا  علقااة
 :اآلتية الحاال  في و لك( فعلي موظف) بوصف  صحيح

 .صحيح غير تعيين  قرار كان أو بتعيين ، قرار وجود عدم -1

 .العامة الوظيفة مهام الشخص ه ا تولي قرار بطلن -2

 .اختصاصاتها ومباشر  مهماتها أداء في واستمراره بالوظيفة الموظف علقة انتهاء -3

 اساتثناء   النظرياة ها ه أن إ  االختصااص، بقواعاد الفعلاي الموظاف نظرياة علقاة تظهار تقدم ومما
( الفعلاااي الموظاااف) الشااخص هااا ا قااارارا  ليعااد االختصااااص قواعاااد علاا  اإلداري القضااااء أدخلهااا

 تترتاا  التااي الضااار  الجانبيااة اآلثااار لتجاااوز و لااك إصاادارها، فااي اختصاصاا  عاادم رغاام صااحيحة
 .باطل فهو باطل عل  بني ما تقول التي القانونية والقاعد  البطلن منط  عل 

 الوظيفااة ُيقااادلد لاام الاا ي المخااتص غياار الشااخص  لااك هااو العاديااة الظااروف فااي الفعلااي فااالموظف
 الوظيفياة صافت  عنا  وزالا  موظفاا كاان أو معيباا   العامة للوظيفة تقليده قرار كان أو أصل العامة
 تحاا  العامااة الوظيفااة يباشاار ماان هااو االسااتثنائية الظااروف فااي الفعلااي والموظااف كااان، سااب  ألي

 يتخاا ها التااي قراراتاا  اعتبااار واألصاال العامااة، المرافاا  توقااف عاادم بهاادف اسااتثنائية ظااروف ضااغط
 تتعلاا  والعتبااارا  اإلداري القضاااء أن إال ُمخااتص غياار ماان صااادر  ألنهااا قانونااا وباطلااة منعدمااة
 .القرارا  ه ه بصحة اعترف بانتظام العامة المراف  سير وضرور  القانونية المراكز باستقرار


