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 لدراسة:  أهمية ا

عن نطاق   رجذاتي فيخالجماعة، ينس ى واجبه ويتحلل من قيوده ويسعي للحصول على نفع  ن رجل اإلدارة الذي يعين للسهر على تحقيق مصالح  إ 

 مي، وظف عمو مقام به    العمومة، ولوال فقد صفته  إ عامة و اللى تحقيق املصلحة  إ ن كل عمل يجب أن يهدف  أ وظيفته ويفقد عمله صفته العامة، ذلك  

ويعتبر  أ و  العامة،  الوظيفة  في مجال  تطبيقاتها  النشاط  إ كثر  القانون    ألهداف  داري اإل خضاع  بحكم  مبدأ  اعدة سلوك وق،  داري اإل ذات مصلحة عامة 

 . داري ، ويلتزم بها كافة موظفي الدولة في ممارستهم لنشاطهم إل إجبارية

 مشكلة الدراسة:

 لى اإلجابة على هذه األسئلة التالية: إ هذه الدراسة  ى، وتسعداري في القرار اإل  ن االختصاصتتمثل مشكلة هذه الدراسة على التعرف على رك

 ؟داألفرا ما هو دور القضاء في حماية حقوق  .1

 ما هي قواعد االختصاص القضائي؟ .2

 ؟  داري رجل اإلدارة من القرار اإل  موقفما هو  .3
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 :امللخص

ن يصدر عن ـيجب    داري فالقرار اإل   معين،  إداري نونية على مباشرة عمل  القدرة القا  نه:أ على    داري يعرف ركن االختصاص في القرار اإل 

القانون االختصاص   التي خولها  الجهة  ا   بذلك،تلك  الفقه  القدرة    بأنه:عيب عدم االختصاص    داري إل وعرفه  على مباشرة عمل قانوني  عدم 

   الوظيفية.ت ويراعي ذلك املستويا ة،دارياإل زة فاملشرع يوزع االختصاص لدى األجه هيئة،سلطة أو   اختصاصاملشرع من  جعلهمعين 

على    لخاص،ا ذا املعنى تقابل فكرة األهلية في القانون وبه التاريخية،ومن الناحية  ،داري اإل ويعتبر ركن االختصاص من أهم أركان القرار  

  ذلك، ية على  وال يملك القدرة القانون  صداره،إ   الذي يصدر من ال يملك حق   داري والقرار اإل   واحد،  أصل ن كل القدرتين تتبعان من  أ أساس  

   البطالن.يكون مصيره 

بمنح ترخيص  فاالختصاص    العمل،من يملك نقض هذا    عين، هومعلى أنه من يملك بعمل قانوني    داري وقد استقر القضاء والفقه اإل 

 مطلقة.ن هذه القاعدة غير أ ال إ بسحب هذا الترخيص  االختصاص،معين يقتض ي ضمنا 

اإل  القاض ي  على  كل  التصدي    داري أن  في  االختصاص  عدم  وفيلعيب  مراحل    وقت،  من  مرحلة  أحد    التقاض ي،أي  يثره  لم  لو  حتى 

   العام.ختصاص مرتبط بالنظام وذلك كون ركن اال  ،داري اإل باب الغاء القرار وذلك كسبب من أس الخصوم،

 .ص؛ اختصا؛ قضاءإداري   قرار ة:الكلمات املفتاحي
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 ما هي مصادر ركن االختصاص؟ .4

 ؟ اصركن االختصما هي عناصر  .5

 هداف الدراسة: أ

 لى تحقيق األهداف التالية: إهذه الدراسة  ىتسع

 . داري التعرف على ركن االختصاص في القرار اإل  .1

 صاصالتعرف على مصادر ركن االخت .2

 التعرف على عناصر ركن االختصاص .3

 الدراسة:منهج 

 جراء. التشريعات العربية من هذا اإل  ع األردني، وموقفعلى موقف التشري يعتمد هذا املنهج :املنهج املقارن  •

 داري ركن االختصاص في القرار ال  مصادر : املبحث األول 

توزيع  إ  يتولى  من  هو  املشرع  الت  ختصاصات، اال ن  الجهات  التعوتعيين  صالحية  تملك  عن  ي  بالقرار   اإلرادة،بير  املخاطبين  األشخاص  وتحديد 

 من حيث  داري وحتى يكون القرار اإل  ،داري اإل 
ً
ويتحدد االختصاص بصورة ه إصدار سلطة  هيئة أوو أ ن يصدر عن موظف أ يجب   االختصاص،ركن سليما

  (1) مباشرة.مباشرة أو غير 

الأما   املباشرة واملتمثلة في  األمثلة عليها مبدأ توازي    األنظمة(  القوانين،  )الدستور،تشريع  الصورة  الذيواإلجرا   واالشكال،  االختصاص،ومن    ءات 

 لغاءه.إ القرار هو وحده من يملك  إصدارن من يملك أيفض ي ب

اختصاصه بنفسه   بأن يمارسكل صاحب اختصاص أصيل  إلزامن أ ساس على أ  اإلنابةواملتمثلة في التفويض والحلول و   املباشرة،ما الصورة غير أ و 

ك ال بد من وجود الية لتوزيع االختصاص بالصورة التي تضمن سير املرفق العام ذلل  ،داري اإل باك وخاصة بالنسبة ملن هم في قمة الهرم  لى األر إ مما يؤدي  

 (2) .طرادإ بانتظام و 

 التشريع: املطلب األول 

بين مختأ نه من األصل  إ  املشرع بتوزيع االختصاص  اإل ن يقوم  التنظيم  اإلدارة أ وعليها    داري لف مستويات  الحدود، ولكن قد يستمد رجل  بهذا  تلتزم  ن 

 صاصه من مصادر أخرى كالتفويض والحلول، وقاعدة توازي االختصاص. اخت

ب االختصاص  بتوزيع  املشرع  السلطة    ،داري اإل القرار    إصدارويتولى  بحسب  اختصاصه من    ة،دارياإل وذلك  يستمد  الوزراء  أ   ،الدستور فامللك  ما 

   (3)  األنظمة.اختصاصهم من اء العامون واملدراء فيستمدون األمنما أ  القوانين،فيستمدون اختصاصهم من 

   كاالتي:ما مستويات التشريع فهي أ 

: القاعدة الدستورية
ً
   : أوال

سلطات  من  لكل سلطة  االختصاصات  عادة  الدستور  بي   يحدد  ما  الفصل  مبدأ  من  وذلك  الثالثة،  حدد  الدولة  األردني  فالدستور  السلطات،  ن 

التنفيذية،  اختصاصات   السلطة  رئيس  كونه  وذلك  الداخلية امللك،  الدولة  شؤون  جميع  إدارة  يتولى  كونه  الوزراء،  مجلس  اختصاصات  حدد  كما 

  (4) خرى. خر أو هيئة أ آ لى شخص إ و أي قانون أو نظام أ جب الدستور، ستثناء ما يعهد به من تلك الشؤون بمو إوالخارجية، ب

: القوانين واألنظمة
ً
 : ثانيا

أهم مصادر ق القوانين واألنظمة هي من   واعد االختصاصتعتبر 
ً
اإل ، واوسعها تطبيقا السلطة  يتمتع بها أعضاء  التي  الصالحيات  ة داري، وذلك ألن 

، الذي العام  األمنة قانون  داريددت االختصاصات اإل ، ومن األمثلة على القوانين واألنظمة التي حنظمةنما تجد أساسها بصورة مفصلة في القوانين واأل إ 

 م باعتباره املسؤول األول عن مرافق الدولةالعا  األمنحدد اختصاص مدير  
ً
  األمنعطاه املسؤولية املباشرة إلدارة شؤون  إ ، و ملا نص عليه القانون   ، وفقا

  (5) حها ومراقبة نفقاتها .، بما يتعلق بتنظيمها وتدريبها وتسلي فروعها ووحداتهاوذلك بمختلف ، العام

 
 116، ص 2004م اإلداري، منشاة دار املعارف باإلسكندرية، الدكتور عبد الغني بسيوني عبد هللا، التنظي  1

 املرجع السابق    2

 116، ص 2004، التنظيم اإلداري، منشاة دار املعارف باإلسكندرية، الدكتور عبد الغني بسيوني عبد هللا  3

 118عبد هللا، مرجع سابق، ص  الدكتور عبد الغني بسيوني 4

 19، ص 1979داري، الكتاب األول، جامعة بغداد، د. شاب توبا منصور، القانون اإل   5
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بها " مجموع األنظمة والتي يقصد  السلطأما على صعيد  الصادرة عن  املكتوبة  القانونية  القواعد  التنفيذية  ة  الوظيفة  أ ة  " العامة.ثناء ممارستها 

األنظمة ومنها أو    الداخلية(،  )وزيرنحها التراخيص  التي تم  ن السلطةأ نظام االتجار باألسلحة النارية والذخائر على    وهناك العديد من األمثلة على هذه 

   (6)  الوزراء.عطى اختصاص تعيين الفئة العليا من املوظفين ملجلس أ كذلك نظام الخدمة املدنية الذي  خيص،الترا تلك  إصدارمن ينيبه عن 

: تفويض االختصاص
ً
   :ثالثا

 إ ختصاصه صاحب االختصاص األصيل بجزء من ا هو أن يعهد  االختصاص:يض ويقصد بتفو 
ً
ألحكام القانون وبهذا املعني  لى بعض مرؤوسيه وفقا

التفويض ،  يكون 
ً
اختصاصاتها    تشريعيا ببعض  التشريعية  السلطة  في  إ وذلك متى عهدت  املقررة  الحدود  في  التنفيذية  السلطة  يكون    الدستور،لى  وقد 

 إداريالتفويض  
ً
اإلدارة ببعض اختصاصاتها  م  ا اإل   أخرى،ة  إداريلى جهة  إ تى عهدت  الجهاز  التي ينص    خارجه، أو    داري سواء كان داخل  الحدود  وذلك في 

  (7) قانون.لا علها 

ره وشعو   االختصاص،  إليهالذي يفوض    للموظف،ورفع املعنوية    املدربة،ن يخلق صف ثاني من القيادات  أ ن التفويض في االختصاص من شأنه  إ 

 و ن تفويض االختصاص يأ ال إ بالقدرة على تحمل املسؤوليات 
ً
   منها:ط ال ضمن شرو إ  إليهوال يجوز اللجوء  القاعدة، على هذه ستثناء إ عد خروجا

 ال بوجود نص قانوني  إيجوز التفويض  ال  .1

يض، كذلك ال يجوز للموظف األصيل التنازل  ال بوجود نص قانوني يجيز التفو إ خر  آ لى موظف  إ االختصاص من املوظف األصيل    ال يجوز تفويض

ن  عن هذا االختصاص بدون  املشرع، ورغبته في  إرادة  النص عن  الجزء من االختصاص  قل هنص قانوني صريح، يعبر هذا  و هيئة أ خر  آ لى شخص  إ ذا 

  (8)  الة.ر في هذه الحأخرى.  وفي حال عدم وجود نص قانوني يجيز هذا التفويض يترتب عليه بطالن التفويض الصاد

 أن يصدر قرار التفويض من األصيل   .2

التفو أ يجب   املفوض  إ ر من األصيل  يض بقرار يصدن يكون  يلتزم األصيل  أ وهنا يجب    ض(،فويالت  )قرارويسمى    إليهلى  الن  النص  قانون بحدود 

   (9)  شروطه.ن خالل مدة التفويض أو أو م التفويض،أو من حيث موضوع  املفوض،سواء من حيث صفة  االختصاص،تفويض  إليهي أجاز ذال

 ن يكون التفويض جزئي  أ .3

الحكمة من    السلطة،تنازل عن  ال كان ذلك عبارة عن  إ التفويض في كافة االختصاصات و   ال يكون أن   ن هناك من أ ال  إ   التفويض،وهذا يتنافى مع 

 إذا نه أ ال إ  يمارسه،هو الذي يخلق االختصاص وهو من يحدد من  ألنه ملشرع،ا أجاز املشرع تفويض كامل االختصاص فال بد من احترام إرادة   إذا نه أ يرى 

نه ال مانع من  أ ما من وجهة نظر الباحث فيرى  أ  (10)  معنى.نصبه ال يعد له أي  وده في م نه وجإف اختصاصاته،احب االختصاص األصيل عن جميع زل صتنا

 .ن يكون التفويض بكامل االختصاص ولكن ملدة محددة أ 

 لتفويض ال يرفع املسؤولية عن األصيل ا .4

التي فوضها تبقى قائمة في   االختصاص،عن    ن مسؤولية املفوضأ وذلك    املسؤوليات،اص دون  لى االختصإ ن التفويض في جميع األحوال يذهب  إ 

ما من أ  (11) التفويض.اتجاه املفوض في حدود  إليهنه وفي نفس الوقت تنشأ مسؤولية جديدة يتحملها املفوض أ ال إ   العليا،عالقته مع السلطات الرئاسية 

 .إليهولية على املفوض ن تكون كامل املسؤ أ وجهة نظر الباحث فيرى 

 عن إرادة ال عن إرادة األصيل  من املفوض يعبر القرار الصادر  .5

املفوض  إ  الزامية لقرارات  القرارات ذات قوة  املقررة    ،إليهن هذه  القوة  الفقه يرى  أ   الإ   لألصيل،وليست ذات  العدول عن  أ ن جانب من  نه يجب 

تفق مع هذه  أ نني ال  أ ال  إ   التفويض،جرى فيه    وضوع الذي في نفس امل  السابقة،األصيل    قرارات  و تعديلأ الغاء    إليهيتسنى للمفوض    القاعدة حتىهذه  

  اء.لغواإلإلجراء التعديل    إليهويمكن الرجوع    غيابه،النظرية ألن األصيل يفترض وجوده وعدم  
 (12)

نه يجب إعطاء  أ نه يرى  إة نظر الباحث فهما من وجأ  

 األصيل.لغاء لقرارات إ و  كامل الصالحيات في تعديل إليهاملفوض 

 يض التفويض  وز تفو ال يج .6

الى غيره مرة  أ األصل   التفويض باالختصاص  املفوض بنقل هذا    إذا ذلك  ولكن يستثنى من    املسؤولية،والهدف من ذلك ضياع    أخرى،ن ال يقوم 

   .بنص صريح التفويض، وذلك  اجازاملشرع تفويض

 

 
  113، ص 1974اهرة، ربية، القالعبدوي، القانون اإلداري، دار النهضة وت د ثر   6

 . 47د عبد الغني بسيوني، القانون اإلداري، الدار الجامعية، بيروت، ص   7

 50الغني بسيوني، مرجع سابق، ص  د عبد 8

 897، ص 9861، مجلة نقابة املحامين لسنة 115/1985م محكمة العدل العليا، قرار رق  9

  رات مركز عدالة، منشو 473/2001محكمة العدل العليا، قرار رقم  10
 ، منشورات مركز عدالة 31/10/2004تاريخ  2004/  386محكمة العدل العليا، قرار رقم   11

 1489، ص 8019، مجلة نقابة املحامين، لسنة 22/5كمة العدل العليا، قرار رقم مح  12
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 تحديد التفويض  .7

فويض، وذلك ألن التفويض  و في قرار التأ تحديد في النص الذي يجيز التفويض،  ال  ص محدد املدة، سواء ورد يكون التفويض باالختصا  أنيجب  

 التنازل عن االختصاص 
ً
 (13) .إليهللمفوض غير املحدد املدة يعني صراحتا

 يجوز للمفوض ان يمارس االختصاص  .8

 لذلك.كان هناك مبرر  إذا  ،إليهض يضها الى جانب املفو ن يمار تلك االختصاصات التي قام بتفو أ يجوز ملن يفوض بعض اختصاصاته 

 وضوح التفويض   .9

التفويض واضح وال لبس   أن يكون  أن يكون    فيه،يجب   ويجب 
ً
ب  ، مكتوبا القائل  الرأي  القانون    إذا ال  إ   التفويض،عدم شفوية  ونحن مع  على  نص 

اإل   ذلك،  خالف والقضاء  الفقه  كي  داري ولكن  التفويض  نشر  وجوب  على  به    متفقان  على    فة،الكايعلم  حجة  النص   الكافة،ويكون  سكت  لو  حتى 

 (14) النشر.بالتفويض بعدم 

 الحلول : املطلب الثاني

بالحلول في   اال أ   االختصاص:ويقصد  أو يحدث مانع يحول دون ممارسته الختصاصه، فيحل محله موظف  ختصاص  ن يتغيب صاحب  االصيل، 

ب يمنع صاحب االختصاص األصيل من ممارسة اختصاصه.  ويمكن تحديد أهم  عي  أ ذا طر ذلك، وذلك إ معين في ممارسته للوظيفة ممن عينه املشرع ب

  (15)نته بالتفويض، وبيان أوجه الشبه واالختالف بينهما. ختصاص من خالل مقار القواعد القانونية التي تنظم الحلول في اال 

 
ً
 : إليهيجب أن يكون هناك نص قانوني يستند  :أوال

ولكن في الحلول ال بد من   ،إليهى املفوض  إ نه يتنازل عن جزء من صالحيته ا أ ملفوض رغم  ا   إليهنص قانوني يستند    ن يكون أ جب  ففي التفويض ي

و تعلو أ ويشترط في النص أن يكون له القوة اإللزامية تعادل قوة النص الذي يعطي االختصاص لألصيل    الحلول،حدى حاالت  إ وجود نص قانوني ينشأ  

 .عليها

 
ً
 :ص األصيل عاجز عن ممارسة االختصاصيجعل صاحب االختصاسبب  : قيامثانيا

ذلك بالنقل أو االستقالة أو الوقف عن    أن يكون هناك سبب جوهري يمنع صاحب االختصاص األصيل يمنع من ممارسته االختصاص سواء كان

 
ً
    تصاص األصيل غير موجود.ل صاحب االخو أي سبب يجعأ لى التقاعد إ حيل أ خارج البالد، أو  العمل، أو كان األصيل مسافرا

: الحلول في اال 
ً
 ختصاص يدور وجودا وعدما مع سببه: ثالثا

إذا عاد صاحب االختصاص األصيل   أي  الحلول،  أو مسافر وعاد  إإذا زال سبب  إجازة  ن  إلى عمله، وانتهت مدة االجازة فإلى عمله، كونه كان في 

 الحلول ينتهي. 

 وكالةال أو  النابة: الثالث املطلب 

بالوكالة كمصر من مصادر  أ  الحالي  املدنية  الخدمة  ديوان  نظام  في  األردني  املشرع  بتكليف    بالوكالة:ويقصد    االختصاص،خذ  قرار   أحد صدور 

 اإلنابة وهناك العديد من الشروط لصحة    األصلية،لى مهام وظيفته  إ إضافة    األصيل،وذلك بسبب غياب    شاغرة،للقيام بمهام وظيفة أخرى    املوظفين

   يلي:وهي كما 

 
ً
ة املدنية وهذا ما أكده نظام ديوان الخدم  مؤقت،و  أ سواء كان املانع دائم    اختصاصه،وجود مانع يمنع صاحب االختصاص األصيل من ممارسته    :أوال

ازة رسمية دون راتب أو كان دورة أو إجسواء في بعثة أو    شاغلها،شغرت اية وظيفة من وظائف أي من الفئتين العليا أو األولى أو تغيب    إذا الذي قال "  

 " م
ً
  (16)عارا

:
ً
أو في    سواء   اإلنابة وجود نص قانوني يجيز    ثانيا القانون  أو في  الدستور   ومثال    أنظمة،ية  أ وردت في 

ً
الدولة قرارا أو رئيس  الوزراء  أن يصدر رئيس   ذلك 

ما هي االختصاصات    اإلنابةوقد يحدد قرار    األسباب، بب من  عمله ألي س  خر غاب عنآ الوزراء ملمارسة اختصاصات وزير    أحدن ينيب  أيبين بموجبه ب

للنائب مباشرتها من بين اختصاصات   أخ  األصيل، التي يمكن  له مباشرة اختصاصات  النص هذه   إذا اما    (17)  النص.رى لم يحددها  وال يجوز  لم يحدد 

 األصيل.ن يباشر النائب جميع اختصاصات أ في ذلك  نإف ختصاصاتاال 

 
 184، ص  عبد هللا، التنظيم اإلداري، منشاءه دار املعارف ، اإلسكندريةد عبد الغني بسيوني   13
 93، ص 1998د أعاد علي حمود القيس ي، الوجيز في القانون اإلداري، األولى، دار وائل للنشر، عمان،  14
 .  188د عبد الغني بسيوني، مرجع سابق، ص   15
 .  206بسيوني، مرجع سابق، ص عبد الغني  د  16
 . 235، ص 2009مان، الكتاب الثاني، دار الثقافة، ع –واف كنعان، القانون اإلداري د ن  17
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 ثال
ً
 ال كان القرار  إ و   النائب،والذي بموجبه يحدد    التشريعي،و النص  أ من الشخص الذي خوله القانون    ة باألنارار  صدر قأن ي  :ثا

ً
وذلك لعيب عدم   ،باطال

تلك    االختصاص، البطالن  املخ  التصرفات.ويلحق  السلطة  التشريعات  تحدد  لم  بوإذا  ضمإف  اإلنابةقرار    إصدارتصة  تدخل  الصالحيات  هذه  ن  ن 

 (18) العليا.اختصاصات السلطة الرئاسية 

:
ً
ن اإلدارة ملزمة وهي تختار املوظف املناب  أ و   تليها،و الدرجة التي  أ أو الفئة    األصيل،ن ال تقل فئة ودرجة املوظف املناب عن فئة ودرجة املوظف  أ   رابعا

 صريحة.هذه املسالة بصورة ن ما يحدده املشرع في الحالة التي يعبر فيها األخير عوفق   له،باملستوى الوظيفي 

:
ً
وفي جميع األحوال  أشهر،تقل عن ستة ال  اإلنابةكانت مدة  إذا  وعالواته،لى راتبه إ ربع راتبه األساس ي باإلضافة  اإلنابةيمنح املوظف املناب مقابل  خامسا

 ( 19)  .وأن تكون الوظيفة شاغرة ألي سبب من األسباب ،أشهرعن ستة  اإلنابةن ال تزيد مدة أ 

 عناصر ركن االختصاص : حث الثانيبامل

اإل   العناصر،مجموعة من  هناك   القرار     داري هي من تحدد فكرة االختصاص حتى يكون 
ً
   سليما

ً
ناك عدة عناصر منها  وه  القانونية، ألثاره    ومنتجا

والعنصر الزمني الذي يمكن اتخاذ القرار   ها،اتخاذ داري وأنواع تلك القرارات التي يمكن للعضو اإل   ،داري اإل ن تصدر القرار  أ والهيئات التي يمكن  األفراد

 (20) .داري اإل ال وهو العنصر املوضوعي للقرار أ  هم تلك العناصرألى إ باإلضافة  نطاقه،كذلك العنصر املكاني الذي يمكن ملصدر القرار اتخاذه في  خالله،

 لشخص ي االختصاص ا: املطلب األول 

، وفي تلك  من الشخص أو الهيئة التي حددها القانون   داري ، أن يصدر القرار اإل داري رار اإل ي القويقصد بالعنصر الشخص ي في ركن االختصاص ف

 القانونية من قرار التعيينقدرته    داري ، ويستمد مصدر القرار اإل الحدود القانونية
ً
يمكن أن يصدر فيها   رة  ، وهناك أكثر من صو أو هيئة  ، سواء كان فردا

اإل  الداري القرار  يمكن صدور  اإل ،     داري قرار 
ً
فردا وذلك متى عهد  من  االختصاص  إليه ،  بممارسة هذا  دون غيره   القانون 

ً
انتشارا األكثر  الصورة  وهي   ،  

 
ً
الوتطبيقا ان يصدر  اإل ، كذلك ممكن  التناوب  داري قرار  أي  بأسلوب  اكثر  إدارين يكون هناك عضوان  أ ،  أو  يستطيع كل منهما ممارسة االختصاص ان 

 
ً
يكون  منفردا بحيث  اإل لا ،     داري قرار 

ً
   سليما

ً
القدرة على    وصادرا يملك  األعضاءه إصدار ممن  أي عضو من  وذلك من  ، من  تعقيد  أ ،  التخفيف من  جل 

 (21) .األفرادسهيل معامالت ، وتةداريإجراءات السلطة اإل 

القانون  أ كذلك   يشترط  اإل أ ن  القرار  يصدر  اإل   داري ن  السلطة  أعضاء  اكثر من  أو  و داريمن عضوين  في  و ة  العضو داحقت  يستطيع  لذلك ال   ،

   إصدار  داري اإل 
ً
اإل إ ال  إ ،  بمفرده   قرارا القرار  مصدر  صفة  فيه  اجتمعت  اإل داري ذا  القرار  صدور  القانون  يشترط  كان     داري ، 

ً
معا وزيرين  نفس    من  في 

 موعبمجحاطة طائفة من قرارات اإلدارة  إ ، وهدف املشرع من ذلك  احد، وتجتمع صفة هذين الوزيرين في شخص و الوقت
ً
ألهميتها    ة من الضمانات نظرا

 ، وهناك أيهاإصدار في    إداري كثر من عضو  أ ن يستلزم موضوع هذه القرارات اشتراك  أ أو    من وجهة نظر املشرع 
ً
، وهو الذي ما يسمى املوظف الفعلي  ضا

، أو لبطالن تعيينه  الالزمةدوت توافر الصفة    ،يمارس صالحياته ويتخذ القرارات التي تخوله إياها هذه الوظيفةيشغل في ظروف معينة وظيفة معينة و 

.   ، واعتبارها كما لو كانت صادرة من موظف عام ه، وذلك في ظروف معينة تستوجب إضفاء الشرعية على التصرفات الصادرة من لعدم وجوده من األصل

 أ ال إ 
ً
سواء في الظروف  الحاالت،ت املوظف الفعلي في بعض  تصرفا سالمة أعلنقد  داري ن القضاء اإل إف طراد،أ و املرفق العام بانتظام  على سير نه حفاضا

 (22)  .نظريتينبينها من خالل أ وسوف  االستثنائية،العادية أو في الظروف 

 نظرية املوظف الفعلي في الظروف العادية: األول الفرع 

 عامة، ظيفة  خذ بالظاهر، وذلك بأن يتعامل الجمهور مع موظف عام يشغل و وظف الفعلي في الظروف العادية هو األ ن املإحسب هذه النظرية ف

التي تصدر   القرارات  بتلك  الجمهور  يتقيد  الت  عنه،وعليه سوف  الخدمة  الوقت يستفيد من  اتخاذ هذه    عليها،ي يحصل  وفي نفس  ألن   القرارات،جراء 

  كان قر   إذا في كل مرة فيما    داري ار اإل الجمهور ال يسأل مصدر القر 
ً
ومن هنا يفترض توافر حسن النية   عمله،أو ما زال على رأس    ال،م  أ ار تعيينه صحيحا

  (23) .ي دار اإل بغض النظر عن توافر حسن النية من مصدر القرار  الجمهور،لدى 

 نظرية املوظف الفعلي في الظروف االستثنائية : رع الثانيالف

، والتي تتمثل في الظروف االستثنائية وني لنظرية املوظف الفعلي في الظروف االستثنائية، على األساس القانية على فكرة الضرورة تقوم هذه النظر 

ق التي ن يغادر السكان املناطأ لى  إ و في االضطرابات والكوارث مما يؤدي  أ ،  رجيةال في حاالت الحروب الداخلية او الخاإ ، ولكن هذه النظرية ال تقوم  فقط

إقليم  إ يقيمون فيها متوجهين   بينهم من    ،خرآ لى  اختيار مجموعة من  السكان على  الشرعية مما يحمل  السلطات  مورهم وإنجاز أ جل تصريف  أ وتختفي 

 
 170، ص 8419د سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات اإلدارية، دار الفكر العربي، الطبعة الخامسة،   18

 237د، نواف كنعان، مرجع سابق، ص   19

 260اف كنعان، مرجع سابق، ص د نو   20

 ، دار وائل للنشر 2010ألولى، ، القانون اإلداري، ا الجزء الثاني، لطبعة اقبيالتكتور حمدي  الد  21

 36القانون اإلداري، ص  قبيالت،الدكتور حمدي    22

   421، ص 1993اإلداري، جامعة بغداد،  د محمد السالمي، مبادي واحكام القانون   23
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العام املرفق   ، وخاصة ما كان منها  أعمالهم ولضمان سير 
ً
الشعب  ضروريا العليا  لحياة  اإلدارة  لو بقيت  ب  فإنها، وحتى  ختيار مجموعة من  إهي من تقوم 

، ومع ةداري، ويخذون القرارات اإل ، وتجعلهم يشغلون الوظائف العامةن تدقيق في مدى انطباق الشروط القانونية عليهم وعلى وجه السرعة ودو   األفراد

 ( 24).ي األوقات العاديةعلى خالف الحال ف ألثارهاجموعة من املوظفين تكون مشروعة وسليمة ومنتجة ن القرارات الصادرة عن هذه املإذلك ف

 املوضوعي  االختصاص: املطلب الثاني

االختصاص   تملك  التي  والهيئات  لألشخاص  املشرع  جهة    ة،دارياإل يحدد  لكل  دون    األعمالويحدد  ممارستها  عليها  يجب  وجوب    غيرها،التي  مع 

ب ا لتز اإل املشرع تحت طائلة  العضو    طالن م بما حدده  التي تصدر عن  در  وعندما يخرج مص  تصرفات،من    إليهوكل  أ ما  وبخصوص    ،ي دار اإل التصرفات 

املوضوعية   القيود  عن  اتخذ    لالختصاص،القرار  قد  يكون  ذلك  فان  االختصاص    أحدويخالفها  عدم  االختصاص    الجسيم،الصورتين  عدم  وصورة 

  البسيط.
 (25)  

 عدم االختصاص الجسيم: ع األول الفر 

 فاق  داري يكون ذلك عندما يصدر القرار اإل 
ً
وال يولد أي   نعدام،واإلويترتب عليه البطالن    دية،مافيصبح عبارة عن واقعة    األساسية،ألحد اركانه    دا

 عل القرار  ن يجأ كان العيب جسيم    وإذا   معينة، ن تحدد بمدة  أ ودون    وقت،في أي    لإلدارة سحبهحقوق لألفراد ويحق 
ً
يبقى    داري فان القضاء اإل   ،منعدما

 
ً
 الن القرار ولو كان    مشروعيته،بالنظر في    مختصا

ً
ثاره آ ويحتمي من    داري لى القضاء اإل إ   أ ن يلجأ ويمكن لصاحبه    ،إداري قرار  نه في الظاهر  أ ال  إ   ،منعدما

  (26) ونتائجه.

ن يصدر القرار من فرد عادي ليس له صفة  أ األولى    حالتين،نما يكون في  إ م  ن عيب عدم االختصاص الجسي أ ان على  داريويتفق الفقه والقضاء اإل 

بالوظيفة  أ موظف عام   لها  املقررة للسلطتين  أوالثانية    ة،دارياإل و من هيئة خاصة ال عالقة  اإلدارة على اختصاصات  اعتداء من جانب  ن يكون هناك 

  (27) .داري اإل القرار  إصداربة أخرى ال عالقة لها إداريطة ة على اختصاص سلإداريو اعتداء سلطة أ  والقضائية،التشريعية 

 عدم االختصاص البسيط  :الفرع الثاني

ن هناك تجاوز أ ، وكل ما في األمر  ال يمس مبدأ الفصل بين السلطات  ألنه   ،ورة من عيب عدم االختصاص الجسيم قل خطأ ن هذه الصورة تكون  إ 

اإل  السطات  اختصاصات  فيما  داريعلى  بأ بينها  ة  سلبية  اتخاذ صورة  تمتنأو  االختصاص العتقادهة  إداريع سلطة  ن  الخاطئ  عن ممارسة  ليست أ ا  نها 

و أ ،  و اعتداء الرئيس على اختصات املرؤوسأ ،  عتداء املرؤوس على اختصاصات الرئيسا ،  مثلة الكثيرة نذكر منها، وهناك العديد من األ مختصة بذلك

 (28) ون ..الخ ، أو صدور قرار بناء على تفويض أو حلول مخالف للقانغير مركزية والعكس اعتداء هيئة مركزية على اختصاص هيئة

 عنصر ركن االختصاص الزمني : املطلب الثالث 

املوظف وقت    معينة،املختصة خالل مدة زمنية  هيئة  الوظف أو  املعن    داري ن يصدر القرار اإل أ     داري ر القرار اإل ا دصإ وهي عندما يكون 
ً
 مختصا

 
ً
القرارات  رإصدا ن تستمر بأ ال أو  تشكيلها،ن تصدر هيئة قرار قبل أ و أ  تعيينه،قبل  إداري قرار  أصدرا لذلك ال يجوز للموظف  القرار،اتخاذ هذا ب قانونا

فترة   انتهاء     اختصاصها،بعد 
ً
انطالقا اإل   وذلك  القرارات  رجعية  يؤدي    املستقبل،لى  إ ثارها  آ رجاء  إ ة وعدم  داريمن مبدأ عدم  ذلك  االعتداء على لى  إ الن 

 واالنتداب.سلطة السلف وسلطة الخلف من ناحية الحلول 

ة أو دارين تتولى الوظيفة اإل أ ة قبل  داريعن السلطة اإل   داري صدور القرار اإل   منها،ة نذكر  داريحاالت عدم االختصاص الزمني في القرارات اإل هناك  

 حياأ ن املشرع  أ وذلك    ه،صدار إل املدة الزمنية املحددة  بعد    داري كذلك صدور القرار اإل   الوظيفية،نتهاء الرابطة  إ بعد  
ً
ن يصدر أ ب  يحدد مدة زمنية يج  نا

     خاللها. داري القرار اإل 

 عنصر االختصاص املكاني : املطلب الرابع

اإلدارة  أ وهو   يباشر رجل  اإل   إصدارن  القانون   داري القرار  في  له  املحدد  اإلقليمي  النطاق  يجوز  في حدود  وال  يتجاوزه  أ ،  إقليم  إ ن  ويتولى  خرآ لى   ،

لإلدارة  يمكن  الذي  املكاني  النطاق  تحديد  املختلفةأ   املشرع  االختصاصات  فيه  تمارس  األ ن  املشرع  حدد  وقد  السلطات  ،  بعض  اختصاصات  ردني 

الوزراء   مجلس  باختصاصات  الشأن  هو  كما  الدولة  إقليم  كافة  يشمل  والذي  بهم التنفيذية  املناطق  يخص  فيما  و والوزراء  ينحصر ،  ذلك  بخالف 

، لذلك يجب على ومدير القضاءكزية واإلدارات الالمركزية كالبلديات واملحافظين واملتصرف  ، كما هو باإلدارات املر اختصاصهم في نطاق إقليمي محدد

 
 ، دار وائل2008ى، نون اإلداري، التنظيم اإلداري، النشاط اإلداري، الطبعة األولبيالت، القانون اإلداري، ماهية القاد. حمدي ق  24

 . 46د. حمدي قبيالت، مرجع سابق، ص   25

 343، ص 1991السادسة، د سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات اإلدارية، الطبعة   26

 392، ص 1973ين، لسنة ، مجلة نقابة املحامي102/72رار رقم محكمة العدل العليا، ق  27

 49الجزء الثاني، مرجع سابق، ص  د حمدي القبيالت، القانون اإلداري،  28
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املكانية الحدود  احترام  اإل إ، فصاحب االختصاص  السلطة  املكانيدارين صدور قرار عن عضو  عيب عدم يهو قرار معيب  ،  ة خارج نطاق اختصاصه 

  (29) االختصاص .

   
ً
أحيانا التساؤل  اإل   حول مصير  ويثور  يمكن  داريالقرارات  التي  اإل أ ة  العضو  قبل  تصدر من  قرارات   داري ن  هي  بعيد عن مكان عمله، هل  وهو 

ال إ لدولة وهو بعيد عن مكان عمله الرسمي.  ان في فرنسا على صحة القرارات التي يصدرها رئيس ا داريم باطلة، لذا استقر الفقه والقضاء اإل أ صحيحة  

القرا  صدور  القانون  اشترط  اإل إذا  امل  داري ر  إرادة  احترام  وجب  هنا  املحدد،  الرسمي  املكان  و في  االختصاص  إ شرع  عدم  بعيب  معيب  القرار  كان  ال 

   (30)املكاني.
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Abstract: The jurisdiction corner in the administrative decision is defined as the legal ability to carry out a 
specific administrative work. The administrative decision must be issued by the authority that the law has 
authorized the jurisdiction to do so, and the administrative jurisprudence defined the defect of lack of 
jurisdiction as the inability to undertake a specific legal act that the legislator has rendered it the 
jurisdiction of an authority or body. The legislator allocates competence to the administrative bodies, taking 
into account the functional levels. (1) Historically, the jurisdiction corner is considered one of the most 
important administrative decisions, in this sense corresponds to the idea of eligibility in private law. 
On the basis that all the two capabilities follow one origin, and the administrative decision issued by 
someone who does not have the right to issue it and does not have the legal capacity to do so, will be null. 
(2) The judiciary and administrative jurisprudence have established that who owns a specific legal act is the 
one who has the power to set aside this act. 
The jurisdiction to grant a specific license implies jurisdiction to withdraw this license, but this rule is not 
absolute. That the administrative judge must address the defect of lack of jurisdiction at all times at any 
stage of the litigation, even if it is not raised by one of the litigants, this is one of the reasons for canceling 
the administrative decision, as the jurisdiction pillar is linked to the public order.  

Keywords: administrative decision; judiciary; jurisdiction. 
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