
 المحاضرة الثالثة لمادة المضاء االداري

 أ.م اسامه كرٌم بدن

 كلٌة المانون / جامعة مٌسان

 

 المطلب الخامس 

 االحكام المضائٌة مصدر من مصادر المشروعٌة

 

ٌواجه المضاء وهو بصدد المٌام بوظٌفته فً الفصل فً المنازعات حاالت 

معٌنة ال تتوفر لها الحلول فً المواعد التشرٌعٌة رغم وفرة هذه المواعد 

ولما كان الماضً ملزما لانونا بالفصل فً النزاع المعروض امامه واال عد 

الص المواعد منكرا للعدالة وممتنعا عن احماق الحك  فانه ٌلجأ الى استخ

التً استمرت فً ضمٌر الجماعة ومن ثم المشرع مستهدٌا فً ذلن 

بالمبادئ التً تضمنتها فروع المانون االخرى اذا وجدها مناسبة للروابط 

ٌجد وجب علٌه ان ٌستوحً او ٌستحضر لواعد المانون االدارٌة فان لم 

كبٌرة  بأهمٌةالطبٌعً ومبادئ العدالة وتتمتع الحلول التً ٌبتدعها المضاء 

 فً مجال المانون االداري باعتباره لانون غٌر ممنن ومحدود النصوص

كما تؤلف هذه الحلول لواعدا ومبادئا جدٌدة تضاف الى مصادر 

المشروعٌة االخرى التً تلتزم بها االدارة فً تصرفاتها وتتمتع االحكام 

 المضائٌة بحجٌة الشًء الممضً به

لشًء الممضً به وبماذا ٌختلف عن حجٌة السؤال هو ماذا ٌمصد بحجٌة ا

االحكام النسبٌة وهل هنان الزام على االفراد االخذ به وفً حالة عم تنفٌذه 



هو حكم المرار فً عدم التنفٌذ وهل هنان مسؤولٌة  من لبل االدارة ما

 على االفراد واالدارة

 ارجو االجابة على هذه االسئلة

المضائٌة وان كانت مصدرا من ومما تجدر االشارة الٌه ان االحكام )

التزام االدارة اال انها لٌست بذاتها عنصرا من عناصر المشروعٌة  مصادر

بالمعنى الصحٌح الن هذه العناصر تمتصر على المواعد العامة المجردة 

الملزمة ومن الواضح ان هذا الوصف ال ٌنطبك على االحكام المضائٌة 

اكز لانونٌة عامة وانما الذي ٌعد فهً ال تنشئ لواعد لانونٌة عامة او مر

عنصرا من عناصر المشروعٌة فً هذا الصدد هو مبدأ احترام حجٌة 

الشًء الممضً فٌه وعلى هذا ال تخرج االحكام المضائٌة عن كونها احدى 

(  تطبٌمات المبادئ المانونٌة العامة التً تعد بحك من مصادر المشروعٌة

فً االمتحان النهائً فً  مالحظة ما بٌن االلواس جاء كسؤال   

بمةاحد السنوات السا  

 

 

 

 المبحث الثانً 

 المصادر غٌر المدونة

تشكل المواعد العرفٌة والمبادئ المانونٌة العامة  للمانون مصادر اخرى 

للمشروعٌة ومن ثم فأن ذلن ٌرتب التزاما على عاتك االدارة بوجوب 

 احترامها وعدم مخالفتها .



 

 المطلب االول 

 العرف

 

العرف عامة : هو عادة درج الناس علٌها فً تنظٌم عاللة من عاللاتهم 

. ان احسو بألزامها  

العرف المانونً : هو المواعد التً لم تصدر من السلطة العامة بل نشأت 

 جراء االستعمال العام المستمر مع االٌمان بوجوب جزاء على مخالفتها 

. 

وال خالف حول لٌمة العرف كونه مصدرا للمواعد المانونٌة سواء اكان فً 

 نطاق المانون العام ام فً نطاق المانون الخاص 

. 

العرف االداري : هو ما ٌجري علٌه العمل من جانب االدارة فً شان من 

شؤونها على نحو معٌن وبشكل مضطرد بحٌث ٌشكل ذلن لاعدة ملزمة 

تلغى او تعدل بماعدة اخرى مماثلة .واجبة االتباع مالم   

حسب التعرٌف اعاله تنشأ لاعدة لانونٌة ماهً خصائص هذه الماعدة  

 ٌرجى االجابة من حضراتكم 

هو الجزاء الذي ٌترتب على ذلن  فً حال مخالفة االدارة لعرف انشأته ما

 ؟



جب هو الشرط الذي ٌ ان تعدل على المواعد العرفٌة وما لإلدارةهل ٌجوز 

ٌتوافر فً حال اذا كان لها الحك فً العدول ؟ ان  

وهل ٌجوز لإلدارة ان تطبك العرف على الرغم من وجود لاعدة تشرٌعه 

 تستطٌع االدارة اللجوء الٌها ؟

 

 

 

 

 

 المطلب الثانً 

 المبادئ المانونٌة العامة

 

المبادئ المانونٌة العامة : المواعد المانونٌة غٌر المكتوبة التً ٌستخلصها 

مضاء وٌكشف عنها بالرجوع الى روح التشرٌع وظروف المجتمع ال

السٌاسٌة واالجتماعٌة ومبادئ العدالة واالنصاف وٌعلنها فً احكامه 

 فتكتسب لوة الزامٌة وتصبح بذلن مصدرا من مصادر المشروعٌة .

س / من له الفضل فً ابراز المبادئ المانونٌة العامة وكٌف استنبطها 

 وفً اي سنة ؟

المشاركة واالجابة عن هذا السؤال ارجو   



 

المضاء االداري حٌن ٌموم بالكشف عن هذه المبادئ واالعالن عن 

وجودها فأنه ال ٌموم بخلمها او انشائها وانما الكشف عنها باعتبارها 

مبادئ موجودة وكائنة فً الضمٌر العام للجماعة وضمٌر المشرع الذي لم 

 ٌفصح عنها بنصوص صرٌحة .

المبادئ المانونٌة العامة التً الرها مجلس الدولة الفرنسً ومن امثلة 

مبدأ المساواة امام المانون و اغلبها من بعده المضاء المصري ـ  والر

المساواة امام الضرائب والمساواة فً استعمال االموال العامة ........ 

 وغٌرها من المبادئ االخرى .

الدارٌة احترام المبادئ  ولد فرض مجلس الدولة الفرنسً على السلطة ا 

المانونٌة فً لوائحها بما فٌها تلن التً ال تستمد من الدستور او ممدمته 

صراحة استنادا الى ما ٌرتبه مبدأ المشروعٌة من وجوب خضوع الدولة 

 بكل سلطاتها لكل لاعدة لانونٌة ملزمة أٌا كان مصدرها .

مٌمة االلزامٌة لهذه هذا التوجه لمجلس الدولة اثار نماشا محتدما حول ال

 المبادئ 

س / بٌن  مولف مجلس الدولة الفرنسً من المٌمة المانونٌة للمبادئ 

 المانونٌة العامة ؟

 االجابة هنا تكون على شكل مراحل زمنٌة 

الجمهورٌة الخامسة ...... االجابة بشكل اوال : مرحلة ما لبل دستور 

 تفصٌلً 

8591دستورثانٌا : رأي الفمٌه فٌدل بعد صدور   



 ثالثا : الرأي السائد فً الفمه الفرنسً 

رابعا : المٌمة المانونٌة للمبادئ المانونٌة العامة اعلى مرتبة من 

 اللوائح......

 

وفً مصر فالمالحظ ان المضاء المصري لم ٌخرج عن المسلن السابك 

للمضاء الفرنسً فمد استمر لضاء مجلس الدولة المصري على اعطاء 

مانونٌة العامة مرتبة معادلة لنصوص الموانٌن العادٌة وبذلن المبادئ ال

 فان هذه المبادئ تلزم االدارة وال تمٌد المشرع .

 

اما فً العراق فأن المشرع الدستوري عبر الدساتٌر العرالٌة عموما لم 

ٌعالج موضوع اصدار االنظمة فً الظروف العادٌة استمالال عن المانون 

م المرافك العامة ام ألغراض  الضبط االداري سواء اكانت ألغراض تنظٌ  

س / ما هو رأي الفمه العرالً حول اصدار انظمة استمالال عن المانون ) 

 المٌمة المانونٌة للمبادئ المانونٌة العامة (  

 

مالحظة : التحضٌر المادم ان شاء هللا سٌكون ) تدرج 

المواعد المانونٌة  الى رلابة المضاء االداري على 

  لطة التمدٌرٌة لإلدارة (الس


