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تعرٌف مبدأ المشروعٌة  المحاضرة عنوان 3-

 ومصادره

 

 تألٌف –القضاء االداري  مصادر المحاضرة 4-

 الدكتور وسام صبار العانً

 

تعرٌف الطالب  :المحاضرة من الهدف 5-

بمبدأ المشروعٌة والتعرٌف بمصادره 

 .المدونة وغٌر المدونة

  

 :المحاضرة عنها تجٌب التً االسئلة 6-

ماهو المقصود بمبدأ المشروعٌة،وماهً 

مصادر مبدا المشروعٌة المكتوبة وغٌر 

 المكتوبة؟

  

 



 الجمٌع خضوع ٌعنً وهو للقانون الخضوع مبدأ هو المشروعٌة بمبدأ ٌقصد : المشروعٌة مبدأ تعرٌف  :العرض -7

 .للقانون االدارة خضوع به ٌقصد االداري القانون نطاق فً وهو للقانون ومحكومٌن حكاما

 القواعد وتشمل بها والمقصود المدونة المصادر هما رئٌسٌٌن قسمٌن الى تنقسم فهً المشروعٌة مبدأ مصادر اما

 عن الصادرة التنظٌمٌة والقرارات واالنظمة التشرٌعٌة السلطة من الصادرة والقوانٌن الدولٌة والمعاهدات الدستورٌة

 .العامة القانونٌة والمبادئ العرف هً المشروعٌة لمبدأ المدونة غٌر المصادر بٌنما ،القضائٌة واالحكام االدارة

 وتنظم العامة  االدارة لها تخضع التً العلٌا القانونٌة القواعد مجموعة وهو الدستور المدونة المصادر مقدمة فً ٌأتً

 وحرٌاتهم االفراد حقوق ىعلى وتؤكد واالقتصادي واالجتماعً السٌاسً النظام فلسفة وتحدد الدولة سلطات كافة عمل

 الدساتٌر عن المنفصلة الحقوق واعالنات المقدمة مشكلة تبرز العلٌا القاعدة باعتباره للدستور بالنسبة لكن . العامة

 الدستور فً وضعتها التً المبادئ التاسٌسٌة السلطة منها تستلهم الدستور من اعلى مرتبة فً بانها ٌرى الفقه فبعض

 قٌمة لها لٌست بانها ٌرى االخر والبعض الدستورٌة القواعد قوة بنفس تمتع الدستور مرتبة فً بانها ٌرى ولبعض

  .وسٌاسٌة ادبٌة مبادئ مجرد فهً قانونٌة

اما المصدر الثانً فهً المعاهدات واالتفاقٌات الدولٌة ولكن بشرط المصادقة علٌها من قبل السلطة التشرٌعٌة ولقد 

اختلفت الدول فً تحدٌد القٌمة القانونٌة للمعاهدات الدولٌة ففرنسا تعتبرها فً مرتبة اعلى من القوانٌن العادٌة وفً مصر 

تعتبر فً مرتبة هذه القوانٌن اما فً العراق فأوجب الدستور المصادقة علٌها من قبل البرلمان باغلبٌة الثلثٌن مما ٌجعلها 

 .فً مرتبة اعلى من القوانٌن العادٌة 

اما المصدر الثالث من مصادر المشروعٌة فهً القوانٌن العادٌة التً تصدر عن السلطة التشرٌعٌة وتعبر القوانٌن العادٌة 

عن االرادة العامة لعموم المجتمع وعلى االدارة ان تباشر اعمالها طبقا الحكام القوانٌن حتى التكون عرضة للطعن بعدم 

 .المشروعٌة ومن ثم االلغاء

اما المصدر االخر فهً االنظمة واللوائح والقرارات التنظٌمٌة وتعد االنظمة قرارات ادارٌة طبقا للمعٌار الشكلً كونها 

تصدر عن السلطة التنفٌذٌة اال انها طبقا للمعٌار االموضوعً تعد عمال تشرٌعٌا صادرا عن السلطة التنفٌذٌة نظرا 

لتضمنها قواعد عامة مجردة وعلى االدارة االلتزام بهذه القرارات التنظٌمٌة والٌجوز الخروج علٌها او مخالفتها بقرارات 

 .ادارٌة فردٌة 

وٌعتبر القضاء بما ٌصدر عنه من قرارات واحكام مصدرا من مصادر المشروعٌة وتتمتع الحلول الصادرة من القضاء 

باهمٌة كبٌرة فً مجال القانون االداري باعتباره قانونا غٌر مقنن ومحدود النصوص وتتمتع االحكام القضائٌة بحجٌة 

الشًء المقضً به وٌترتب على ذلك الزام االفراد واالدارة باحترام الحكم القضائً وٌعتبر امتناع االدارة عن تنفٌذ االحكام 

 . القانونٌة إخالال بمبد احترام حجٌة الشًء المقضً به و مخالفة االدارة  لمبدا المشروعٌة

اما المصادر غٌر المدونة لمبدا المشروعٌة فهً العرف والمبادئ القانونٌة العامة ، فالمقصود بالعرف فهو االلقواعد 

القاونٌة التً لم تصدر من السلطة العامة وما ٌهم هنا هو العرف االداري وهو ما ٌجري العمل من جانب االدارة فً شان 

من شؤونها على نحو معٌن وبشكل مطرد بحٌث ٌشكل قاعدة ملزمة واجبة االتباع ما لم تلغى او تعدل بقاعدة اخرى 

مماثلة واذا خالفت االدارة عرفا سائدا وكان ذلك بقصد العدول عن العرف المذكور وانشاء قاعدة جدٌدة تثبت افضلٌتها فال 

ٌعد القرار او االجراء الذي اتخذ بالمخالفة للعرف القدٌم باطال وكل ما ٌشترط هو ثبوت قصد االدارة فً العدول نهائٌا 

والٌجوز للعرف مخالفة نص قائم الن العرف ادنى مرتبة من النصوص القانونٌة .وبصفة مطلقة عن العرف القدٌم 

 .المكتوبة

اما المبادئ القانونٌة العامة فهً القواعد القانونٌة غٌر المكتوبة التً ٌستخلصها القضاء وٌكشف عنها بالرجوع الى روح 

التشرٌع وظروف المجتمع السٌاسٌة واالجتماعٌة ومبادئ العدالة واالنصاف وٌعلنها فً احكامه فتكتسب قوة الزامٌة 

ومن امثلة المبادئ القانونٌة العامة التً اقرها مجلس الدولة الفرنسً واقر .وتصبح بذلك مصدرا من مصادر المشروعٌة 

اغلبها من بعده القضاء االداري المصري مبدا المساواة امام القانون والمساواة امام الضرائب وامام الوظائف العامة 

 .الخ..

 



واستقر مجلس الدولة .وٌعتبر الفقه الفرنسً المبادئ القانونٌة العامة تعادل القوانٌن العادٌة فً المنزلة والقوة القانونٌة 

اما فً العراق فان .المصري على هذا الراي باعتبار المبادئ القانونٌة العامة مرتبة معادلة لنصوص القوانٌن العادٌة

 .  السلطة التنفٌذٌة ملزمة باحترام المبادئ القانونٌة العامة ولكن هذه المبادئ التقٌد المشرع العادي

ان المحاضرة المنشورة عمى شبكة المعمومات الدولية التمثل الحد االدنى : مالحظة

الطالب ان يراجع المنهج الدراسي ومصادر  بل يتطمب من,من المعرفة بمحاورها 

 عن المحاور التي يعرضها التدريسي في المحاضرة في قاعة المحاضرة فضالهذه 

 .الدرس 


