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 باإللغاء الطعن اسباب او اوجه

 غيفر فتجعلفه االداري القفرار تصفيب التف  العيفوب مختلف  االلغبب  اسببب  او الطعن بأوجه يقصد
 االختصبص هي اركبن خمسة االداري للقرار ان المعلوم من بإلغائه، الحكم طلب وتسوغ مشروع
 االختصببص عبدم عيب  تقريببب، يقببله االركبن هذه من ركن فكل والغبية، والمحل والسب  والشكل
 المحبل ركني يقببل القبنون مخبلفة وعي  الشكل ركن يقببل الشكل وعي  االختصبص ركن يقببل

 .الغبية ركن يقببل السلطة استعمبل في االنحراف وعي  والسب 

 عففففدم بعيففففب تتمثببببل عيببببو  خمسببببة وهببببي تببببدريجي بشببببكل فرنسببببب فببببي العيببببو  هببببذه ظهببببر  وقببببد
 وقبد ،الغايف  وعيفب السفبب وعيفب القفاوون مخالفف  وعيفب واالجراءات الشكل وعيب االختصاص

 ففبي والعبرا،، مصبر ومنهبب البدول مبن كثيبر فبي المشرع بهب اخذ وكذلك العيو  هذه الفقهب  تلقف
 لقببنون الخببم  التعبديل قببنون مبن( اوال/7) المببد  في االلغب  اسبب  اورد المشرع ان نجد العرا،
 خببص بوجبه االداريبة والقبرارا  االوامبر في الطعن اسبب  من يعد)  على نص  اذ الدولة مجل 

 :يأتي مب

 االنظمببة او التعليمببب  او االنظمببة او للقبببنون مخبلفببة او خرقببب القببرار او االمببر يتضببمن ان – 1
 .الداخلية

 فببي او شببكله فببي معيبببب او االختصبببص لقواعببد خالفببب صببدر قببد القببرار او االمببر يكببون ان – 2
 ،.سببه او محله في او االجرا ا 

 االنظمببة او التعليمببب  او االنظمببة او القببوانين تطبيبب، فببي خطببأ القببرار او االمببر يتضببمن ان – 3
 .عنهب االنحراف او السلطة استعمبل في تعسف او اسب   فيه او تفسيرهب في او الداخلية

 عيببببب  ثبببببم القببببببنون مخبلفبببببة بعيببببب  مبتبببببد ب ايبهبببببب معبببببددا   االلغبببببب  اسببببببب  المشبببببرع غطبببببى وقبببببد   
 .السلطة استعمبل في االنحراف عي  واخيرا السب  ثم المحل بعدهب الشكل فعي  االختصبص



 بقرينبببة تتمتببب  االداريبببة القبببرارا  ان ببلبببذكر حبببري المبببذكور  العيبببو  عبببر  فبببي الببببد  وقببببل      
 ومشروعب صحيحب القرار اصدر  قد االدار  ببن يفتر  القبنون ان وعنبهب المشروعية او الصحة
 اثببب  عب   يقب  المبدعي وعلبى العكب  إلثببب  قببلبة هبذه الصبحة وقرينبة القبنونيبة، للقواعبد طبقب
 صبدوره وقب  تكبون القبرار مشبروعية عبدم او مشبروعية تحديبد فبي العببر  ان كمب المشروعية، عدم

 المشببرع وقبببم ورهصببد وقبب  شببكله فببي معيبببب قببرارا ان فلببو لببذلك، الحبب، او سبببب، تبببري  فببي ولببي 
 تسري القوانين تلك دام  مب الشرعية إلضفب  بهب يعتد فال المعي  شكله صحح  قوانين بإصدار

 .رجعي ببثر ترتد وال صدورهب تبري  من

 :االتي الشكل وعلى االلغب  اسبب  بدراسة وسنقوم

  .االختصاص  عدم عيب: اوال

 اعتمبده عيب  اول وهبو االداري القبرار تصبي  التبي العيبو  اهبم مبن االختصببص عبدم عيب  ان 
 مختصف  غيفر جهف  مفن القفرار صفدور ومعنببه االداري، القبرار عيبو  مبن الفرنسبي الدولة مجل 

 ببلجهبب  وينيطهبب الصالحيب  ويحدد االختصبص قواعد يض  القبنون ان المعلوم فمن بإصداره،
 بعبببببدم تصببببرفهب اصببببي  اليهببببب يعهببببد لبببببم اختصبصببببب االدار  مبرسبببب  فبببببن بممبرسببببتهب، المختصببببة

 لقواعببببد خالفببببب اتفببببب، ببببببي يعتببببد فببببال العبببببم النظبببببم مببببن االختصبببببص عيبببب  ويعتبببببر المشببببروعية،
 بعبببدم الببدف  اثبببر  ويجببو  المبببدعي يثببره لببم ولببو نفسببه تلقبببب  مببن يثيببره ان وللقبضببي االختصبببص،
 .االختصبص قواعد تفسير في التوس  للقبضي كمب الدعوى، مراحل من مرحلة ببي االختصبص

 االختصبص عدم عي  صور

 عبببدم وعيببب  البسبببيط االختصببببص عبببدم عيببب  وهمبببب االختصببببص عبببدم لعيببب  صبببورتبن ثمبببة     
 .الجسيم االختصبص

 قواعببببد علببببى االعتببببدا  جسبببببمة تبلبببب  عنببببدمب ويحببببد : البسففففيط االختصففففاص عففففدم عيففففب: اوال
 :وانواعه القرار، بطالن يرت  حدا االختصبص

 اختصفاص ضفمن يفدخل لقفرار االدارة اصفدار عوفد ويحصفل: الموضفوع  االختصفاص عدم – 1
     الببذي القببرار ومثبلببه موا يببة سببلطة اختصبببص ضببمن يببدخل قببرارا االدار  تصببدر كببأن ،اخففر  ادارة



 سببلطة اختصبببص مببن قببرارا ادنببى سببلطة تصببدر ان او اخببر، و يببر بببه يخببتص و يببر مببن يصببدر
 اعلببى سببلطة تصببدر او الببو را ، مجلبب  اختصبببص ضببمن يببدخل قببرارا الببو ير يصببدر كببأن اعلببى
 االداري البر ي  يصدر كأن واالشراف الرقببة مهبم ا ا هب تمبر  ادنى سلطة اختصبص من قرارا

 مرك يبة سبلطة صبالحية من قرارا المرك ية سلطة تصدر او المرؤو ، اختصبص من قرار ابتدا   
 من قرارا مرك ية سلطة تصدر او الو را ، مجل  صالحية من قرارا المحبفظة مجل  يصدر كأن

 اختيبببره انبببط قببد القبببنون ان رغببم محبببفظ ببختيبببر الببو را  مجلبب  كقببرار المرك يببة هي ببة صببالحية
 .المحبفظة بمجل 

 المحفدد االقليمف  الوطفا  االدارة عضفو يتجفاوز عوفدما ويحصل: المكاو  االختصاص عدم – 2
 .اخرى لمحبفظة الجغرافي النطب، ضمن يدخل قرارا محبفظ يصدر كأن اختصاصاته لممارس  له

 يكفون ال وقفت فف  موظف  مفن االداري القفرار صفدور عود ويق : الزماو  االختصاص عدم – 3
 احبلتببه بعببد او الوظيفببة مببن يببده سببح  فتببر  فببي منببه القببرار يصببدر كببأن بإصففداره، قاوووففا مختصففا
 صبببيد بمنببب  االدار  قبببرار ايضبببب ومنهبببب المنصببب ، مبببن اقبلتبببه بعبببد او اجب تبببه فبببي او التقبعبببد علبببى

 .التكبثر مد  انتهب  بعد البرية الحيوانب 

 جسفام  تبلف  عوفدما ويحفد  السبلطة ببغتصبب  ويسبمى: الجسفيم االختصفاص عفدم عيفب: ثبنيب  
 القبنونيبة صبفته يفقبد وان االداري القفرار اوعفدام الفى تؤدي كبيرة درج  االختصاص على االعتداء
 المنعبدم القبرار ان كمبب الشبأن، لصببح  حقو، عنه تنشأ وال به يحتج وال مبدي عمل الى ويتحول

 التقيببد دون وقبب  أي فببي قضبب    فيببه الطعببن فيجبو  الطعببن، ميعبببد بفبوا  االلغببب  ضببد يتحصبن ال
 فبرد مبن القبرار يصبدر كبأن الجسبيم االختصببص عبدم لعيب  حببال  وتوجبد البدعوى، رف  بمواعيد
 السلطتين اعمبل ضمن يدخل االدار  من قرارا يصدر او بصلة العبمة الوظيفة الى يم  ال عبدي

 اخبرى اداريبة سبلطة اختصبصب  على ادارية سلطة اعتد  اذا يحد  كمب القضب ية او التشريعية
 .     المحبفظ صالحية ضمن يدخل قرارا الشرطة مدير يصدر كأن بهب الصلة منبتة


