
 جامعة مٌسان  المحاضرة الثانٌة

المضاء االداري     كلٌة المانون 

 أ. م اسامه كرٌم بدن المرحلة الثالثة

 

 المطلب الثانً

 المصادر المدونة لمبدأ المشروعٌة

 المعاهدات واالتفالٌات الدولٌة

تعد المعاهدات واالتفالٌات الدولٌة مصدرا من مصادر المشروعٌة فً الدولة 

المانونٌة اذ  لإلجراءاتوفما شرٌطة ان ٌتم التصدٌك علٌها من السلطة المختصة 

انها بعد هذا التصدٌك تصبح جزءا من المانون الداخلً للدولة ومن ثم ٌلتزم 

زول عند احكامها .االفراد والسلطات العامة جمٌعا باحترامها والن  

السؤال الذي ٌطرح فً هذا الموضوع ماهً المٌمة المانونٌة للمعاهدات 

 واالتفالٌات فً كل من ) فرنسا و مصر والعراق ( واالجابة علٌه تكون كاالتً :

تختلف المٌمة المانونٌة للمعاهدات واالتفالات من دولة الى اخرى ففً فرنسا 

على من مرتبة الموانٌن العادٌة .تعطٌها لٌمة لانونٌة فً مرتبة ا  

تجعلها بمرتبة الموانٌن العادٌة فحسب. اما فً مصر  

وفً العراق فلم تنص الدساتٌر العرالٌة المتعالبة نصا صرٌحا ٌحدد المٌمة 

المانونٌة للمعاهدات واالتفالٌات الدولٌة واكتفت تلن النصوص ببٌان كٌفٌة 

ة التصدٌك . وهذا ما اشارت الٌه المادة التصدٌك علٌها والجهة التً تمتلن صالحٌ

علٌه  تما نصوكذلن  5291السادسة والعشرون من المانون االساسً لسنة 

/  08وكذلن المادة )  9881/ سادسا ( من الدستور العرالً لسنة  08المادة ) 

 رابعا ( من الدستور العرالً 



/ ثانٌا ( الجهة المختصة بالمصادلة على المعاهدات  37فً حٌن بٌنت المادة ) 

 واالتفالٌات الدولٌة 

اتٌر العرالٌة ٌحدد وعلٌه ٌمكن المول على الرغم من عدم وجود نص فً الدس

علٌه تلن الدساتٌر  تما نصنٌة للمعاهدات واالتفالات الدولٌة اال ان المٌمة المانو

المخولة بالتصدٌك ٌؤشر الى اتجاه  والجهةلتصدٌك علٌها بشأن بٌان كٌفٌة ا

المشرع الدستوري لوضعها فً منزلة الموانٌن العادٌة ان لم ٌكن فً منزلة اعلى 

 من هذه الموانٌن .

ٌجب علٌكم االجابة علٌه هو ) فً حال تعارض لاعدة تشرٌعٌة مع السؤال الذي 

اعدة التشرٌعٌة ام المعاهدة فً احدى النصوص فً معاهدة دولٌة اٌهما ٌطبك  الم

  كل من فرنسا والعراق (

وفً حال تعارض لاعدة دستورٌة مع نصوص معاهدة دولٌة اٌهما ٌطبك فً كل 

 من مصر والعراق

 

 

 

 

 المطلب الثالث 

 التشرٌعات العادٌة

 

ونعنً بها الموانٌن التً تصدر عن السلطة التشرٌعٌة وفما لالجراءات المنصوص 

فً الدستور فالسلطة التشرٌعٌة تتحدد بحكم تخصصها الدستوري فً وضع علٌها 

الموانٌن العامة التً تنظم العاللات فً جوانب الحٌاة المختلفة للدولة السٌاسٌة 



التشرٌعات العادٌة فً المرتبة الثانٌة بعد المواعد  وتأتًوااللتصادٌة واالجتماعٌة 

الدستورٌة من حٌث تدرج المواعد المانونٌة نظرا لصدورها عن المجالس النٌابٌة 

 ) البرلمان ( التً تمثل االرادة العامة لعموم المجتمع

الموانٌن حتى ال تكون عرضا  ألحكاموٌنبغً على االدارة ان تباشر اعمالها طبما 

عدم المشروعٌة ومن ثم لاللغاءللطعن ب  

وخضوع االدارة الحكام الموانٌن العادٌة ال ٌعنً خضوع اعضاء السلطة االدارٌة 

عضوٌا للسلطة التشرٌعٌة ذلن ان هذا الخضوع ٌمتصر على الجانب الوظٌفً فمط 

من دون ان ٌؤدي ذلن الى خضوع عمال االدارة وموظفٌها خضوعا رئاسٌا 

ٌة وذلن طبما لما ٌمضً به مبدأ الفصل بٌن السلطاتالعضاء السلطة التشرٌع  

السؤال المطروح هل تلتزم االدارة التزاما مطلما بالمواعد المانونٌة جمٌعها بغض 

بشكل د ؟ ارجو االجابة على هذا النظر عن طبٌعة العاللة التً تنظمها هذه المواع

) االجابة موجودة فً كتاب المضاء االداري (تفصٌلً   

 

 

 

ب الرابعالمطل  

 االنظمة )اللوائح ( ـ المرارات التنظٌمٌة

 

تمع على عاتك االدارة او السلطة التنفٌذٌة بشكل عام مهمة تحمٌك الصالح العام 

واشباع الحاجات العمه للجمهور ولكً تتمكن من الوفاء بالتزاماتها هذه تمارس 

عمال وسائل واسالٌب متنوعة ٌطلك علٌها اعمال االدارة ومن بٌن هذه اال

المرارات االدارٌة التنظٌمٌة التً تصدرها االدارة او ما ٌعرف باالنظمة او اللوائح 

بانواعها المتعددة التنفٌذٌة والمستملة كأنظمة انشاء وترتٌب المرافك العامة 



وانظمة الضبط فضال عن االنظمة التً تصدرها االدارة فً حالة الضرورة وكذلن 

 االنظمة التفوٌضٌة .

نظمة لرارات ادارٌة طبما للمعٌار الشكلً كونها تصدر عن السلطة وتعد اال

صادرا عن التنفٌذٌة االدارٌة اال انها طبما للمعٌار الموضوعً تعد عمال تشرٌعٌا 

السلطة التنفٌذٌة نظرا لتظمنها لواعد عامة مجردة تطبك على عدد غٌر محدد من 

بااللزام باعتبارها عمال االفراد او الجماعات وال شن ان هذه المواعد تتصف 

لانونٌا ٌعبر عن ارادة االدارة فً احداث اثر لانونً او تعدٌل فً المراكز المانونٌة 

 ولذلن تعد عنصرا من البناء المانونً للدولة ومصدرا من مصادر المشروعٌة .

 االسئلة المطروحة فً هذا الموضوع هً :

نٌة وهل لها لٌمة لانونٌة ؟س / هل االدارة ملزمة بما تتضمنه من لواعد لانو  

 س/ هل لالدارة مخالفة هذه االنظمة بمرارات ادارٌة فردٌة ؟

كل ولت ؟س/ هل لالدارة الغاء او تعدٌل هذه االنظمة فً   

 ارجو االجابة على هذه االسئلة

 

التحضٌر المادم ان شاء هللا سٌكون االحكام المضائٌة كمصدر من مصادر 

المدونةالمشروعٌة والمصادر غٌر   


