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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 قسم القانون 

 مادة القضاء اإلداري 

  المرحلة الدراسية الثالثة 

 امر نجم عبدهللاثد. محاضرات التدريسي م.

  :) الملزمة لإلدارة ( لمبدأ المشروعٌة  تكملة المصادر المدونة  المحاضرة الرابعة :

 .المعاهدات واالتفاقٌات الدولٌة ثانٌاُ : 

 .ثالثاً : التشرٌعات العادٌة 

 .القرارات التنظٌمٌة  –اللوائح ( رابعاً : األنظمة ) 

 .خامساً : األحكام القضائٌة 

 وفٌما ٌلً استعراض لكل مما تقدم بشًء من التفصٌل :   

 ثانٌاُ : المعاهدات واالتفاقٌات الدولٌة 

لمشروعٌة فً الدولة شرٌطة أن ٌتم تُعد المعاهدات واالتفالٌات الدولٌة مصدراً من مصادر ا  

 التصدٌك علٌها من السلطة المختصة وفماً لإلجراءات المانونٌة .

 كما ٌلً : لها مراتب متفاوتة ومة المانونٌة لها من دولة ألخرى ، إذ وتختلف المٌ  

 مثل فرنسا ودول أخرى .فً مرتبة أعلى من الموانٌن العادٌة :  -1

 مثل فً بعض الدساتٌر فً مصر .فً مرتبة مساوٌة للموانٌن العادٌة :  -2

مثل العراق الذي فً مرتبة مساوٌة للموانٌن العادٌة أو مرتبة أعلى من هذه الموانٌن :  -3

وإن لم تتضمن دساتٌره المتعالبة نصاً صرٌحاً ٌحدد لٌمتها تحدٌداً فً هذا الخصوص ، 

إال أن ما نصت علٌه تلن الدساتٌر من حٌث تحدٌد كٌفٌة التصدٌك والجهة المخولة 

بالتصدٌك على تلن المعاهدات واالتفالٌات ، فإن ذلن ٌؤشر إلى اتجاه المشرع 

فً مرتبة الموانٌن العادٌة إن لم تكن فً مرتبة أعلى من هذه لوضعها الدستوري 

 الموانٌن .

 ثالثاً : التشرٌعات العادٌة 

بالتشرٌعات العادٌة : الموانٌن التً تصدر عن السلطة التشرٌعٌة ، وتأتً هذه التشرٌعات  ٌمصد  

المانونٌة ) كما  المواعد تدرجبعد المواعد الدستورٌة )الدستور ( من حٌث  الثانٌة المرتبةفً 
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من دراستنا ( نظراً لصدورها عن  استعراضه بالتفصٌل فً المحاضرة األخرى التالٌةسٌتم 

 المجالس النٌابٌة  )البرلمان ( التً تمثل اإلرادة العامة لعموم المجتمع .

دم وٌنبغً لإلدارة أن تباشر أعمالها طبماً ألحكام الموانٌن حتى ال تكون أعمالها عرضةُ للطعن بع

 المشروعٌة ومن ثَم اإللغاء .

 القرارات التنظٌمٌة  –رابعاً : األنظمة ) اللوائح ( 

فً سعٌها لتحمٌك الصالح العام  وسائل وأسالٌب متنوعة تمارس اإلدارة ) السلطة التنفٌذٌة (   

 . " أعمال اإلدارة" تسمٌة ، والتً ٌطلك علٌها هور وإشباع الحاجات العامة للجم

المرارات اإلدارٌة التنظٌمٌة التً تصدرها اإلدارة ،  ) أعمال اإلدارة (  هذه األعمالومن بٌن   

أو ما ٌعرف باألنظمة أو اللوائح ، كما أن لإلدارة ) السلطة التنفٌذٌة ( أن تضع اللوائح الالزمة 

 لضمان تنفٌذ الموانٌن التً تصدر عن السلطة التشرٌعٌة .

هً  –أي اإلدارة  –منه تلن األنظمة من لواعد لانونٌة كونها واإلدارة تلتزم باحترام ما تتض 

 الواضعة لها ، ومن ثَم فال ٌجوز لها الخروج علٌها أو مخالفتها بمرارات إدارٌة فردٌة .

 خامساً : األحكام القضائٌة 

لها  تتوفر ال معٌنة حاالتٌواجه المضاء وهو بصدد المٌام بوظٌفته فً الفصل فً المنازعات ،   

غم وفرة هذه المواعد ؛ وجب على الماضً أن ٌستوحً أو لحلول فً المواعد التشرٌعٌة را

ٌستحضر لواعد المانون الطبٌعً ومباديء العدالة ، وتتمتع  الحلول التً ٌبتدعها المضاء أهمٌة 

 : كبٌرة فً مجال المانون اإلداري ؛ وذلن لألسباب التالٌة 

 لانون غٌر ممنن ومحدود النصوص .أن المانون اإلداري من خصائصه أنه  -1

ً جدٌدة تضاف إلى مصادر  -2 تألف الحلول ) التً ٌبتدعها المضاء ( لواعداً ومبادئا

 المشروعٌة األخرى التً تلتزم بها اإلدارة فً تصرفاتها .

تتمتع بحجٌة الشًء الممضً به ،وأنها تمثل عنوان الحمٌمة األحكام المضائٌة  أن -3

 المانونٌة .

جدٌر بالمالحظة وحرُي االنتباه إلٌه أن تلن األحكام المضائٌة فً هذا الخصوص ومما هو    

أنها وإن كانت مصدراً من مصادر التزام اإلدارة ، إال أنها لٌست عنصراً من عناصر 

المشروعٌة بالمعنى الصحٌح ؛ ألن هذه العناصر تمتصر على المواعد العامة المجردة الملزمة ) 

بظروف وشخصٌة وموضوع ورة عامة لٌست كذلن ، بل مرتبطة واألحكام المضائٌة بص

الدعوى والحكم الذي ٌصدر هو مرتبط بخصوصٌة الدعوى التً صدر فٌها ( مما ٌعنً أن الذي 

 ً " مبدأ احترام حجٌة الشًء ٌُعد عنصراً من عناصر المشروعٌة فً هذا الصدد هو تحدٌدا

كونها إحدى تطبٌمات المباديء المانونٌة  ؛ لذلن ال تخرج فً هذه الحالة عن المقضً فٌه "

العامة ) المباديء العمة للمانون ( التً تُعد بحك من مصادر المشروعٌة ) كما سٌتم توضٌحه 

 أدناه ( .

-------------------------------- 
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 : ) الملزمة لإلدارة ( لمبدأ المشروعٌة المصادر غٌر المدونة  -

ً على     تشكل المصادر غٌر المدونة مصادر أخرى للمشروعٌة ؛ ومن ثَم فإنها ترتب التزاما

 عاتك اإلدارة بوجوب احترامها وعدم مخالفتها ، وهذه المصادر تتمثل بكل مما ٌلً : 

 : العرف :أوالً 

اللة الناس علٌها فً تنظٌم ع درج  ٌمصد به : عادةً  العرف بصورٍة عامةمن بداهة المول أن    

 من عاللاتهم ، إن أحسوا بإلزامها .

فٌمصد به :  المواعد التً نشأت ) ولم تصدر من السلطة العامة ( جراء  أما العرف القانونً  

 االستعمال العام المستمر مع اإلٌمان بوجوب جزاء على مخالفتها .

فً نطاق المانون  وال خالف أن العرف له لٌمته ؛ كونه مصدراً للمواعد المانونٌة سواء أكان  

 العام ، أم فً نطاق المانون الخاص .

هو ما ٌجري علٌه الذي ٌمصد به :  العرف اإلداريوما ٌهم فً دراستنا فً هذا الشأن هو   

العمل من جانب اإلدارة فً شأن من شؤونها على نحو معٌن وبشكل مضطرد ) متواتر 

ما لم تلغى أو تعدل بقاعدة أخرى ومستمر ( بحٌث ٌشكل ذلك قاعدة ملزمة واجبة اإلتباع 

 مماثلة .

، ال ري لى  عرف إداأن لإلدارة التً جرت ع ومن الجدٌر بالمالحظة وحرُي االنتباه إلٌه   

ً ٌعنً  ؛ بل تملن اإلدارة وأنها تبمى رهٌنة لجمٌع لواعده أبدٌة ذلن العرف اإلداري ذلن مطلما

؛ كلما تطلبت دواعً التطور  تعدٌلها ، أو العدول عنهاأو تلن المواعد العرفٌة اإلدارٌة،  تعدٌل

ال ٌُعد فً هذه الحالة مخالفتها للعرف اإلداري المدٌم أو التضت مصلحة العمل ذلن ، وبالتالً 

العدول نهائٌاً وبصفة هو اإلدارة فً ذلن  قصدفً حالة ثبوت أن   البطالنباطالً ، ولكن ٌتحمك 

 . مطلقة عن العرف القدٌم

لاعدة تدرج إلى لائم ؛ استناداً داري أن ٌخالف نص لانونً اإلعرف للٌجوز  كما أنه ال 

 ؛ كون العرف اإلداري أدنى مرتبة من النصوص المانونٌة المكتوبة .الموانٌن

 ثانٌاً : المباديء العامة للقانون ) المباديء القانونٌة العامة ( :

التً ٌستخلصها المضاء وٌكشف عنها بالرجوع إلى  ٌمصد بها المواعد المانونٌة غٌر المكتوبة و  

روح التشرٌع وظروف المجتمع السٌاسٌة و االجتماعٌة ومباديء العدالة واإلنصاف ، وٌعلنها 

 فً أحكامه ؛ فتكتسب لوة إلزامٌة وتصبح بذلن مصدراً من مصادر المشروعٌة .

 يء العامة للمانون ) المباديء المانونٌة العامة ( :المباد أمثلةومن   

 مبدأ المساواة أمام المانون . -1

 المساواة أمام الضرائب . -2

 .المساواة فً استعمال المال العام  -3

 المساواة أمام الوظائف العامة . -4
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 المساواة فً االنتفاع بخدمات المرافك العامة .  -5

 المساواة أمام األعباء أو التكالٌف العامة . -6

 مبدأ استمرار سٌر المرافك العامة . -7

 المرارات اإلدارٌة .مبدأ عدم رجعٌة  -8

 مبدأ تخصٌص المؤسسات العامة . -9

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


