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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 قسم القانون 

 اإلداري  القضاءمادة 

 لثةالمرحلة الدراسية الثا

 امر نجم عبدهللاثد. محاضرات التدريسي م.

 لفصل الثاني : نطاق مبدأ المشروعية :تمهيد لة : المحاضرة السابع 

، وبعد أن انتهٌنا من  المشروعية مبدأعن  األول الباباستعراض محتوٌات مسار فً  لم نزل   

وما اشتمل علٌه )من المصادر المشروعٌة  بمصادرمنه والخاص  األول الفصلاستعراض 

 بمسمٌها، وتدرج المواعد المانونٌة وجزاء مخالفتها ( .

سٌتم إن شاء هللا بدءاً من هذه المحاضرة وبعض المحاضرات التً تعمبها استعراض مفصل    

 . المشروعية مبدأ بنطاقاص الخ الثاني للفصل

من ممتضٌات مبدأ المشروعٌة التزام اإلدارة باحترام المانون ، وكذلن  الماعدة ) األصل ( أن    

لرلابة المضاء فً كل أعمالها ) كون أن هذه الرلابة هً أحدى عناصر الدولة خضوعها 

 .المانونٌة الستة ( 

لإلدارة الحك فً حاالت معٌنة المانون  منح عندٌتحمك واالستثناء على الماعدة ) أعاله (    

المضاء رلابة  ٌحد من اً ٌمثل لٌد ، وهذا الحكالتوسع فً نطاق مبدأ المشروعٌة من  (محددة)

 اإلداري على أعمالها .

 ومبررات توسٌع اإلدارة لنطاق عملها ضمن مبدأ المشروعٌة تتمثل بكل مما ٌأتً :   

بحٌث ال ، لٌامها بأعمالها ون لإلدارة بما ٌمكنها من ة التً ٌتٌحها المانهامش الحرٌ -1

تمٌداً مطلماُ، وهذا  ال تمٌدهاٌؤدي التزامها بالخضوع للمانون فً كل ما تموم به من أعم

  . لإلدارة التقديرية السلطة بــالهامش ٌسمى 

تسعى اإلدارة فً الظروف الطبٌعٌة ) العادٌة ( فً لٌامها بأعمالها إلى االلتزام أن   -2

تكون أعمالها فً حدود ونطاق مبدأ المشروعٌة فً إدارة المرافك العامة من أجل إشباع 

ٌتطلب الحاجات العامة لألفراد ، غٌر أنه لد ٌحدث أن تطرأ ظروف استثنائٌة 

دود نطاق مبدأ المشروعٌة والتوسع فٌه ؛ وإال تهددت لمواجهتها خروج اإلدارة عن ح

 سالمة الدولة وشعبها .
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ولما كان الهدف األعلى لإلدارة هو تحمٌك وتأمٌن سالمة الدولة وشعبها ، فإن هذا الهدف 

ٌسمو على جمٌع الموانٌن الوضعٌة بما فٌها مبدأ ونطاق مبدأ المشروعٌة ، وٌسمى هذا 

 بــــحالة الضرورة أو الظروف االستثنائية . المبرر فً هذه الحالة

الحالتٌن االستثناءٌن فً ومن الجدٌر بالمالحظة وحرّي االنتباه إلٌه أن رلابة المضاء على   

 ال(  حالة الضرورة أو الظروف االستثنائيةحالة السلطة التقديرية لإلدارة و السابمتٌن )

ارة فً ظلهما ال زالت خاضعة للرلابة وال اإلد ألنعلى مبدأ المشروعٌة ؛  خروجا   يُعدان

  سٌما رلابة المضاء .

تباشر اإلدارة أعمالها بحٌث ٌشمل كل المرافك العامة للدولة ، وتتنوع هذا المرافك  -3

ومرتبتها تبعاً لألهداف والمصالح التً تسعى اإلدارة إلى تحمٌمها ، فمنها ما تهدف إلى  

إشباع الحاجات العامة العادٌة الٌومٌة لألفراد ) مثل مرفك التعلٌم والصحة والنمل 

 والغذاء وغٌرها ( 

تحمٌك أو حماٌة  إلىفٌها ما تهدف اإلدارة فً عملها  ) أي مرافك عامة أخرى (ومنها 

ونظراً ألهمٌة هذه المصالح ،   السيادة بــأعمالوهً ما تسمى  مصالح علٌا للدولة ذاتها

فمد تتصرف اإلدارة خالفاً لمواعد المشروعٌة وذلن حٌن تتصل تصرفاتها وعلو مرتبتها ؛ 

 للدولة . بالمصالح العلٌا

وعدم لخروجها ؛ وذلن وال تتعرض تصرفات اإلدارة فً أعمال السٌادة إلى البطالن   

 عن رلابة المضاء.خضوعها 

ولد ذهب جانب غٌر للٌل من فمهاء المانون العام فً تحدٌد ما أذا كانت الحاالت االستثنائٌة 

لٌه ، بمثابة لٌود ترد على الثالث أعاله ، تُعد توسٌع فً نطاق دائرة المشروعٌة  أم خروج ع

 والٌة المضاء اإلداري وهو بصدد لٌامه بمهمته الرلابٌة على أعمال اإلدارة .

موازنة لمبدأ المشروعٌة ؛ لتنظٌم وضبط ونتٌجة لهذا التساؤل ، فمد اتجهوا لصٌاغة نظرٌات    

تلن المٌود والتخفٌف من غلوائها ، وهو ما سٌتم استعراضه بشكل مفصل فً بعض 

  المحاضرات المتعالبة التالٌة لهذه المحاضرة .

 


