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Abstract 

      This study examines that the administrative custom is considered 

as a one source of administrative law, especially where the rules 

arising from the custom find its origin in habits have exercised before 

the administrative organs with regular and frequent practice for a long 
time. Exercising these habits by this way leads to believe that these 

habits have become binding rules whose breach give rise to 

punishment.    

In order to gain a deeper understanding of the concept of the 

administrative custom, it is important to paint a clear picture of its 

general framework by defining administrative custom, stating its 

elements and indicating the basis of its binding effect. Then, this study 
will indicate the role of administrative custom as a source of 

administrative law by stating the necessity of its existence beside the 

legislations. Finally, this paper will determine its value within the 
legal order, and identify its types. 
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 ملخص

جتد القواعد دور فكرة البحث حول العرف اإلداري بوصفه مصدرَا من مصادر القانون اإلداري , حيث ت      

الناشئة عن هذا العرف مصدرها فيما تواضع عليه سلوك اإلدارة العامة من العمل بالعادات اإلدارية املستقرة حتى 

 يرسخ االعتقاد لديها بأن هذه العادات اصبحت ملزمة وأن خمالفتها تستوجب العقاب.

العام له من خالل تعريفه وبيان وبهدف التعرف على مفهوم العرف اإلداري حاولت بداية رسم اإلطار      

عناصره وأساس قوته امللزمة , ومن ثم استظهار دوره كمصدر من مصادر للقانون اإلداري , وذلك ببيان ضرورة 

 وجوده إىل جانب التشريع وحتديد منزلته يف التنظيم القانوني والتعرف على أنواعه.

 قدمةم

لوحيد للقانون يف اجملتمعات القدمية قبل نشوء الدولة كان للعرف قدميًا أهمية كربى, فقد كان املصدر ا  

ضطر األفراد حتت ضغط احلاجات والظروف إىل إجياد قواعد خيضع هلا الكافة, ابشكلها احلديث, حيث 

كضوابط لتنظيم الروابط االجتماعية, وهو األمر الذي جعل العرف أول املصادر على اإلطالق, كما جعله احلجر 

 قانون. األساس يف بناء ال

وقد كان يعهد تطبيق األعراف اىل حمكمني خيتارهم اخلصوم, ثم أخذ السلطان أو احلاكم ينشئ حماكم 

تطبق العرف, وانتهى األمر بأن أصبح هو ينشئ قواعد قانونية من خالل ما يصدره من أوامر تلزم الرعية, ومن 

ن أن يطرد يف مجيع الشرائع, على الرغم مىل جانب العرف, مما جعل وجود هذين املصدرين إ هنا وجد التشريع

واحتل مكان الصدارة إال أن العرف استمر إىل جانبه سدًا لنقصه وذلك ملرونة  التشريع قد استقرت له الغلبة

 العرف وخصوبته. 

, تسلم جلميع القوانني الوضعية احلديثة الرومانية واإلسالمية, واليت تعد أصاًل وملا كانت الشرائع القدمية

عشر املعروفة,  االثينكانة العرف, إذ ارتكزت الشريعة الرومانية على القواعد العرفية اليت دونت يف األلواح مب

واجبه اإلتباع  لشرعية, مما جيعل العادات امللزمةمقرة للعرف كمصدر من املصادر ا اإلسالميةوجاءت الشريعة 

 قواعد مسنونة. كأنها

القانون اخلاص منها والعام, باستثناء القانون اجلزائي الذي خيضع وللعرف دورًا ظاهرًا يف مجيع فروع 

بيد إن دور العرف يف القانون اخلاص أجُل شأنًا, إذ يعد العرف مصدرًا إال بنص(,  دة )ال جرمية وال عقوبةلقاع

ريع, كما أن رمسيا يف الغالب األعم من القوانني املدنية شأنه يف ذلك شأن التشريع, وإن كانت منزلته تلي التش
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قواعد بلغه يف القانون اخلاص, ذلك إن للعرف دورًا يف فروع القانون العام, وإن كان شأنه فيها مل يبلغ ما 

م يعتمد القانون العام بوجه عام مل تبلغ من النضج الشأو الذي بلغته قواعد القانون املدني, فالقانون الدولي العا

, بسبب عدم وجود سلطة عليا ختتص ظم قواعده من األعراف الدوليةد مععتمادًا كبريًا إذ تستمعلى العرف ا

دستوري قبل ظهور الدساتري بالتشريع امللزم للمجتمع الدولي, كذلك كان العرف املصدر الوحيد للقانون ال

, وإن كانت هذه الدساتري حتتل مكان الصدارة يف الدول املعاصرة, فإن العرف مل يزل مصدرًا لبعض املدونة

ائل الدستورية, وملا كانت التطورات الدستورية هي مسة القرن التاسع عشر, فإن تطور القانون اإلداري كان املس

مسة من مسات القرن العشرين, وذلك ملواكبة التطورات السريعة يف كافة جماالت احلياة االجتماعية, لذا كان 

تدخلها يف  أنه بقدر زيادة نشاط الدولة ومبقدارللعرف دورًا غري منكور يف نطاق القانون اإلداري, فمن البديهي 

املختلفة وبعالقاتها  بهيئاتها اإلدارية, وتتضاعف أهمية اإلدارة , يكون ازدياد املشاكلاوجه النشاط املتباينة

هلذا التطور يكون العرف خري معني لسد قصور  االستجابةيف حالة قصور التشريع عن و املتجددة واملتطورة,

ع يف نطاق القانون اإلداري الذي مل يزل غري مقنن ملواكبة هذه التطورات, حيث تقوم اإلدارة يف نصوص التشري

لتزام به, باالعتقاد بوجوب اإلكثري من األحيان بالسري على حنو معني يف مواجهة بعض احلاالت سريًا مصحوبًا 

 ضوعًا لبحثنا. وهذا ما يؤدي اىل إجياد أعراف إدارية ملزمة, وهذه األعراف جعلناها مو

, إذ إن نظرية العرف وإن كانت قد ُبحثت باهتمام واسع يف فروع القانون وملوضوع البحث أهمية كبرية

من الدراسة والبحث, إذ ُيكتفي مبا جاء يف الدراسات  العرف اإلداري مل يلقى ما يستحقه اخلاص والعام, فإن

كان يشرتك مبفهومه العام مع األعراف املتعلقة بسائر عام, فالعرف اإلداري وإن تعلقة بفكرة العرف بوجه امل

فروع القانون, إال أن له مفهومًا خاصًا وهذا ما يستوجب إلقاء الضوء على هذا املفهوم اخلاص, باإلضافة إىل أن 

قانون اإلداري, وال خيفى العرف اإلداري يعد عنصرًا من عناصر املشروعية, فضاًل عن كونه مصدرًا من مصادر ال

املشروعية من أهمية كونه يتعلق بسيادة القانون وهو األمر الذي ُيلزم اإلدارة باحرتام حكم األعراف  ا ملبدأم

 اإلدارية اليت تضعها بنفسها .

ويقتضي حبث موضوع العرف اإلداري دراسة اإلطار العام للعرف اإلداري من حيث تعريفه وبيان عناصره, 

أساس قوته , من حيث للقانون اإلداري ًامصدرباعتباره دور العرف بيان  وأساس قوته امللزمة, ومن ثموأهميه 

 وحتديد منزلته وبيان أنواعه. امللزمة

لذلك مت دراسة املوضوع من خالل مبحثني يتناول أوهلما اإلطار العام للعرف , أما املبحث الثاني فيعاجل 

 دور العرف كمصدر أساسي للقانون اإلداري.
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 املبحث األول

 اإلطار العام للعرف اإلداري

العرف اإلداري,  مفهومأحاول يف هذا املبحث رسم اإلطار العام للعرف اإلداري, لذا سأعمد على حتديد 

 :, وذلك يف املطالب الثالث اآلتيةومدى أهميتهعناصره , وبيان 

 املطلب األول

 العرف اإلداري مفهوم

حتديد مفهوم العرف بشكل عام , ثم يف نطاق القانون  وبإجياز سأتناولللتعرف على مفهوم كلمة العرف 

 اإلداري, وذلك يف الفرعني اآلتيني: 

 الفرع األول

 مفهوم العرف بشكل عام

بهدف التعرف على مفهوم العرف بشكل عام, سأعمد إىل بيان تعريفه يف اللغة, وعند الفقه االسالمي, ثم 

 يف القانون املدني:

 يف اللغةالعرف أوال: 

ومنه عرف الفرس  الشيء متصاًل بعضه ببعض,تتابع يدل أحدهما على  ,ف لغة يدور حول أمرينْرالُع

هذا أمر معروف  :تقول والِعرفان, , ومنه املعرفةواآلخر على السكون والطمأنينة, ومسي بذلك لتتابع الشعر فيه

 .(1)مئن إليهن من أنكر شيئا توحش منه, ومسي املعروف بذلك؛ ألن النفوس تطلسكونه إليه, أل

, والعرف  (2)وتطمئن إليه -أي تأنس به–والُعْرُف ضد النكر, وهو كل ما َتْعِرفه النفس من اخلري وَتْبَسُأ به 

 . (4){ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِهِلنَي}, وهذا معنى العرف يف قوله تعاىل: (3)املعروف من اإلحسان

يف اللغة تنبئ عن الظهور والوضوح, ويغلب استعماهلا فيما ارتفع من االشياء, وقد ذكر القرآن وكلمة العرف 

الكريم والسنة النبوية كلمة العرف وما اشتق منها يف مواضع كثرية, مع استعماهلا ملعنى جامع لكل ما هو 

األقوال يف نظر الشريعة معروف بني الناس ال ينكرونه وال يستقبحونه, ولكل ما هو مستحسن من األفعال و

 .(5)االسالمية
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 ثانيا: العرف عند فقهاء الشريعة االسالمية

عرف القدماء من فقهاء الشريعة االسالمية العرف بقوهلم: )ما استقر يف النفوس من جهة العقول, وتلقته 

وعرفته وحتقق يف قرارتها , وبيان التعريف يعين, هو األمر الذي اطمأنت إليه النفوس (6)الطباع السليمة بالقبول(

وألفته مستندة يف ذلك إىل استحسان العقل ومل ينكره أصحاب الذوق السليم يف اجلماعة, وإمنا حيصل استقرار 

, أما عند احملدثني (7)الشيء يف النفوس وقبول الطباع له باالستعمال الشائع املتكرر الصادر عن امليل والرغبة

, وعرفه االستاذ الزرقا (8)اروا عليه من قول أو فعل أو ترك ويسمى العادة(فالعرف هو: )ما تعارفه الناس وس

, وقد عرف جممع الفقه االسالمي الدولي العرف بأنه: )ما اعتاده  (9)بأنه: )عادة مجهور قوم يف قول أو عمل(

 . (10)الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك, وقد يكون معترب شرعًا أو غري معترب(

 العرف يف نطاق القانون املدني ثالثا:

أما عند فقهاء القانون املدني, فالعرف هو )اعتياد الناس على سلوك معني يف تنظيم ناحية من نواحي 

, وقيل هو: )اطراد التقليد (11)حياتهم االجتماعية حبيث تنشأ منه قاعدة يسود االعتقاد بضرورة االلتزام بها(

, أو هو: )جمموعة القواعد  (12)العتقاد يف إلزام هذه السنة كقاعدة قانونية(على اتباع سنة معينة يف العمل مع ا

اليت تنشأ من درج الناس عليها يتوارثونها جياًل عن جيل, واليت هلا جزاء قانوني كالقانون املسنون سواء 

عني مع شعورهم , كما قيل بأنه: )العادة اليت تتأصل إىل حد اإللزام بسبب اطراد األفراد على حكم م(13)بسواء(

, ويصطلح على العرف يف القانون (14)بأنه ملزم قانوني, على أن تكون هلذه العادة صفة العموم, والقدم, والثبات(

بالعرف القانوني ويراد به جمموعة القواعد واالحكام املنظمة للسلوك اإلنساني على حنو ملزم, وان خمالفتها تعد 

 .(15)خمالفة لواجب حمدد

التعريفات اليت سقناها للعرف عند فقهاء القانون أنها عامة تشمل العرف يف جماالت التعامل ويالحظ على 

كافة, سواء أكانت يف إطار القانون العام أو القانون اخلاص, ويتبني منها أن مصطلح العرف عند فقهاء القانون 

اليت تنشأ عن إطراد الناس على سلوك  ينصرف إىل معنيني, األول: يدل على القاعدة القانونية ذاتها غري املكتوبة

معني يف مسألة معينة على وجه حمدد, لذا يقال يقضي العرف بكذا, أي تقضي القاعدة اليت اعتاد الناس على 

كتوبة, أي يطلق على املغري ية التعامل بها على وجه اإللزام, أما الثاني: فيدل على مصدر هذه القاعدة القانون

فيقال جرى العرف على كذا, مبعنى أن الناس قد درجوا عليه وتعاملوا به, واملعنى الثاني  االعتياد امللزم نفسه,

 هو املقصود عند احلديث عن العرف دون ختصيص.
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 الفرع الثاني

 مفهوم العرف يف القانون اإلداري

بصدد حالة ما أما يف جمال القانون اإلداري فإن العرف اإلداري هو: )اعتياد اإلدارة على اتباع مسلك معني 

, (16)بصورة دائمة ومنتظمة ومستمرة حبيث يتولد لديها الشعور بإلزامية اتباع هذا املسلك بصدد احلاالت املماثلة(

وقيل بانه: )سلوك اإلدارة املطرد يف مسألة معينة على حنو معني فرتة من الزمن حبيث تصبح اإلدارة واملتعاملون 

 .(17)دة عن ذلك قانونًا(معها ملزمني باحرتام القاعدة املتول

يف حني عرفه الدكتور بكر القباني بأنه: ) القواعد املكتوبة اليت تتكون من جراء العادات اليت تلتزمها 

اإلدارات العامة يف جمال الشؤون اإلدارية املختلفة, وذلك فيما بينها أو فيما بينها وبني األفراد, مع توافر 

, كما عرف بأنه: )القاعدة غري املكتوبة اليت جرى عليها (18)لدة عن ذلك قانونًا(الشعور بإلزامية هذه القواعد املتو

, وقيل أيضًا بأنه: )ما جرت السلطة اإلدارية على اتباعه من (19)عمل السلطة ملباشرة اختصاصاتها اإلدارية(

ساس من النصوص قواعد يف مباشرة وظيفتها, بصدد حالة معينة بالذات, دون أن يكون هلذه القواعد سند أو أ

 .(20)التشريعية(

أما القضاء اإلداري فقد أورد عدة تعريفات للعرف اإلداري يف أحكامه, إذ عرفته حمكمة القضاء اإلداري يف 

مصر بأنه: )القواعد اليت جتري اإلدارة على اتباعها يف ممارسة مهامها بالنسبة حلالة معينة, مع عدم استناد 

, يف حني عرفته احملكمة اإلدارية العليا يف مصر على أنه: )تعبري اصطلح (21)التشريع(هذه القواعد إىل أساس من 

اطالقه على االوضاع اليت درجت اجلهات اإلدارية اتباعها يف مزاولة نشاط معني, وينشأ من استمرار اإلدارة 

اعدة القانونية واجبة االتباع التزامها هلذه االوضاع والسري على سنتها يف مباشرة هذا النشاط أن تصبح مبثابة الق

, أما حمكمة العدل العليا يف االردن فقد عرفت العرف اإلداري بقوهلا: )هو (22)ما مل تعدل بقاعدة أخرى مماثلة(

أن تسري اإلدارة على حنو معني يف مواجهة حالة معينة حبيث تصبح القاعدة اليت تلتزمها خمتارة مبثابة القانون 

دارة سارت على سنن معينة بإطراد املدة الكافية والتزمت به دائما وطبقته يف مجيع املكتوب, ما دام أن اإل

 .(23)احلاالت الفردية وكان هذا العرف غري خمالف ألي نص من نصوص التشريع(

ومما سبق خنلص إىل أن العرف اإلداري هو اعتياد اإلدارة العامة يف جمتمع ما أسلوبًا معينًا يف العمل 

 بهذا السلوك االعتقاد بقوته متواترة, حتى يتولد لدى املتعاملنيالتعامل مع األفراد بصفة مطردة و اإلداري أو يف

امللزمة, شأنه يف ذلك شأن القواعد القانونية املكتوبة, وكان هذا السلوك غري خمالف ألي نص من نصوص 

إزاء مسألة إدارية, ويطرد العمل يف  التشريع, فقد تقوم اإلدارة العامة يف الدولة باتباع سلوك معني يف تصرفها
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استخدام ذلك السلوك دون اعرتاض من جانب االفراد الذين يعنيهم, مما يكسبه صفة االلزام القانوني, ويؤدي 

 إىل نشأة عرف مقرر لقاعدة قانونية من قواعد القانون اإلداري.

 املطلب الثاني

 عناصر العرف اإلداري

شأن سائر األعراف بصفة عامة على عنصرين أساسني, هما العنصر  يقوم العرف اإلداري شأنه يف ذلك

, وقد عرض القضاء اإلداري لتحديد عنصري العرف أذ قضى بأن: )يقوم العرف بتوافر (24)املادي والعنصر املعنوي

د هناك سنة عامة مطردة تقادم عليها العه تركنني هما الركن املادي والركن املعنوي ... وهو يتوافر إذا كان

 .(25)واستقر عليها العمل, ثم شعور اجلماعة بضرورة احرتام القاعدة العرفية وبعدم جواز اخلروج عليها ...(

 وسنتناول هذين العنصرين يف الفرعني اآلتيني:

 الفرع األول

 العنصر املادي

اإلدارة على اتباع ينصرف مفهوم العنصر املادي الالزم لقيام العرف اإلداري إىل العادة, ويراد بها اطرد 

سلوك معني, وغالبا ما تكون العادة اجيابية تتمثل يف ممارسة اإلدارة لتصرف معني, وقد تكون سلبية تتمثل يف 

, وهو األمر الذي يرتتب عليه يف احلالتني نشوء (26)الرتك, وذلك يف حال امتناع اإلدارة عن القيام بإجراء العمل

 .(27)صرفات أو تلكعادة إدارية من جراء تكرار هذه الت

وتقتضي العادة بداهة تكرار التصرف االجيابي او السليب مرات عديدة, أي القيام بذات التصرف بصدد 

مجيع احلاالت املتماثلة, ذلك أن تكرار ذات التصرف ضروري كيما يوصف بأنه مكون لالعتياد اإلداري, بيد أن 

الختالف العادات اإلدارية, وهو األمر الذي يتعذر معه حتديد عدد مرات التكرار مسألة نسبية ختتلف تبعًا 

, يقدره يف كل حالة على حدة حسب (28)إخضاعه حلدود دقيقة وموحدة, لذا ينبغي تركه لتقدير القاضي

 . (29)الظروف الواقعية احمليطة باملسلك اإلداري

شروط عدة, يقتضي احلال  يف العرف اإلداري ًامادي عنصرًاويشرتط للعادة اإلدارية حتى تستكمل وجودها 

 بيانها, فضال عن حتديد جهة صدور العادة, وهذا ما سنتناوله تباعًا يف املقصدين اآلتيني: 
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 املقصد األول

 شروط العادة اإلدارية

يشرتط لقيام العنصر املادي املتمثل بالعادة اإلدارية أربعة شروط, هي العمومية, والقدم, والثبات, 

 واملشروعية:

 عمومية العادةأوال: 

مبا أن العادة العرفية متثل العنصر املادي لقاعدة قانونية, لذا جيب أن تتصف مبا تتصف به القاعدة 

القانونية من عمومية وجتريد, فال ينصرف حكمها إىل شخص أو أشخاص معينني بالذات, فلكي تكون العادة 

ب أن تكون عامة, أي ان تتبع اإلدارة ذات بوصفها العنصر املادي للعرف اإلداري مشروعة وصحيحة فإنه جي

املسلك اإلداري )اإلجيابي أو السليب( بصدد مجيع احلاالت املتماثلة واملتشابهة, مبعنى أن ال يكون أتباع اإلدارة 

دون حاالت أخرى مماثلة, وهو األمر الذي يفرتض جتدد العمل حبكم احلالة السابقة من هذه العادة يف حاالت 

 , وذلك حتقيقًا لعمومية تطبيق العادة.(30)الشروط اخلاصة بانطباقهفرت اكلما تو

بيد أن اشرتاط عمومية العادات اإلدارية ال تعين اتباع مجيع اإلداريات احلكومية ذات املسلك املتبع من 

يف , فقد يكون هذا االتباع عامًا حني يتم اتباع السلوك من جانب اإلدارة املركزية ومجيع فروعها (31)إحداها

الوحدات اإلدارية, ومع ذلك فإن من اجلائز صدور املسلك اإلداري عن إدارة المركزية معينة )إقليمية أو 

مرفقية(, وتظل هلذه العادة مع ذلك صفة العمومية, طاملا أن العمل بهذا املسلك اإلداري يتم يف احلاالت 

 .(32)رية تبعا لتعدد اإلدارة الالمركزيةعمليًا إىل تعدد العادات اإلدا ِداملتماثلة, وهو األمر الذي يؤ

 ثانيا: قدم العادة

يشرتط يف السلوك االداري حتى ُيكَّون عادة متثل العنصر املادي للعرف اإلداري, ان يكون قد تقادم عليه 

, والعلة يف (33)من الزمن تتناسب مع طبيعة الوضع مدةالعهد, بأن تكون قد مضى على اتباع اإلدارة هلذه العادة 

قصرية,  ملدةستلزام هذا الشرط هي التدليل على أن قيام اإلدارة باتباع هذه العادة مل يكن نتيجة نزعة عابرة ا

وإمنا كان نزواًل على نزعة دائمة مضى عليها زمن طويل, ووليد تفكري طويل وعميق ومتأن, غري أنه يصعب 

 علىملسبق يتسم بطابع َتَحُكمي ال يستند ن التحديد التحقيق شرط القدم, إذ إ حتديد عدد السنوات الالزمة

, ال سيما  (34)أساس منطقي وواقعي, فاملسألة نسبية يتوىل القضاء اإلداري أمر حتديدها وفقًا لكل حالة على حدة
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السهل يف أغلب األحيان حتديد موعد بداية العادة, لذا فأنه ال جيوز يف هذا الشأن األخذ بالرأي  من وأنه ليس

 .(35)القديم الذي كان حيدد للقدم فرتات زمنية معينة, كما كان احلال يف القانون الكنسي وبعض القوانني القدمية

 ثالثا: اطراد العادة وثباتها

متواترة ومنتظمة, أي تكرار تطبيقها على نسق واحد حبيث يتوافر هلا يقصد باالطراد اتباع العادة بصورة 

الثبات فهو أن يطرد األمر على إتباع اإلدارة املسلك ذاته بال انقطاع يف مجيع  ا, أم(36)عندئذ معنى االستقرار

تظمة غري فر شروط انطباقه, فالعادة اإلدارية يلزم أن تكون متبعة بصفة دائمة وبطريقة منااحلاالت حيث تتو

, فإذا أتبعت اإلدارة هذه العادة تارة وتركتها تارة أخرى وأخذت مبسلك جديد فإنها تكون (37)متغرية او متقطعة

قد عدلت عن مسلكها السابق, وبذلك ال ميكن القول بأن السري على هذا املسلك قد صار عادة من جانب 

واحدة أو عدول اإلدارة عن إتباع املسلك مرة واحدة ال يعد , وأن كان إهمال العمل باملسلك املذكور مرة (38)اإلدارة

تباع املسلك ذاته يف معظم احلاالت يد, وال سيما إذا عادت اإلدارة إعدواًل عن املسلك القديم وبدء مسلك جد

 .(39)املتماثلة أو املتشابهة

املوضوعية اليت يرتك تقديرها  وحري باإلملاع إليه أن عمومية العادة وقدمها وثباتها واطرادها تعد من املسائل

للقضاء اإلداري الذي يتثبت يف كل حالة من أن القاعدة العرفية قد مضى علي إطراد العمل بها وقت كاٍف يؤكد 

حتقق األمور الثالث أنفًا, إذ ال توجد يف هذا الشأن حدود معينة ملعنى العمومية والقدم والثبات, سواء تعلق األمر 

, ولذا يتوىل القاضي بالنسبة لكل عادة التحقق من مدى توافر أو عدم (40)و غريها من العاداتبالعادات اإلدارية أ

 توافر هذه الشروط كلها أو بعضها.

 رابعا: مشروعية العادة

يقصد مبشروعية العادة عدم خمالفة مسلك اإلدارة أي قاعدة قانونية بطريق مباشر أو غري مباشر, إذ ال 

ُتَكِوُن العنصر املادي الالزم لقيام العرف اإلداري إذا كانت خمالفة لقاعدة قانونية  ميكن للعادة اإلدارية أن

, أي جيب (41)ويستوي يف ذلك ان تكون القاعدة دستورية أو قاعدة واردة يف قانون عادي أو يف أنظمة وتعليمات

فة العادة للنصوص اآلمرة وخمال ,ال خيالف أية قاعدة تشريعية, ذلك أن العرف ال ينشأ إال عن عادة مشروعةأ

 .(42)يسلب من العادة مشروعيتها وحيول دون قيام العرف

وقد أكد القضاء اإلداري يف مصر هذا الشرط, إذ قضت احملكمة اإلدارية العليا بان: )... ويشرتط العتبار 

يف حكم آخر , كما قضت (43)أال يكون العرف قد نشأ خمالفًا لنص قائم ...( -2فر شرطان ... االعرف أن يتو

م به أن العرف ... ال جيوز ان خيالف نصًا آمرًا, والنصوص اإلدارية مجيعًا قواعد آمرة ال بقوهلا: )أن املسّل
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, كذلك أقر القضاء اإلداري بأن العرف ال جيوز له ان خيالف قاعدة (44)يستساغ أن ينشأ عرف على خالفها ...(

, كما أقر هذا الشرط القضاء األردني الذي قضى بأن العرف الذي , أي أنظمة وتعليمات(45)تنظيمية إدارية مكتوبة

, وقد عرض القضاء اإلداري السعودي هلذا (46)ُيعتد به هو الذي يكون غري خمالف ألي نص من نصوص التشريع

 .(48)أو تعليمات إدارية تقضي خبالف هذا العرف (47)الشرط وأقر بانه يشرتط لألخذ بالعرف أن ال يوجد أي نظام

ا كانت العادة اإلدارية هي عمل إداري ومشروعيتها مرتبطة مبشروعية العمل اإلداري فإنها ال يكفي ومل

, وجتدر (49)لتحقق مشروعية هذه العادة عدم التعارض مع القوانني, وإمنا البد من التوافق مع نص القانون

كون خمالفة للنظام العام أو املبادئ العليا ا تاإلشارة إىل أن من الفقهاء من يشرتط لقيام العادة املكونة للعرف أّل

 .(50)اليت يرتكز عليها النظام السياسي واالجتماعي يف الدولة, وإال انعدمت قيمة هذه العادة

اإلشارة إليه أن التعارض بني القاعدة العرفية والنصوص التشريعية إمنا يتم يف نطاق تطبيق  والذي جتدر

, وهذا ما أقره القضاء اإلداري إذ قضى بانه: )إذا ميكن أن تطبق قاعدة القاعدة العرفية وليس يف جمال آخر

عرفية يف شخص إداري عام ما دامت ال تتعارض مع أحكام هذا النظام, وإن تعارضت مع قواعد تشريعية أخرى 

اليت مطبقة لدى شخص آخر, وبالتالي فال جمال إلثارة التعارض بني القاعدة العرفية والنصوص إال يف احلدود 

تطبق فيها القاعدة, وليس مع انظمة مطبقة يف جمال آخر, كذلك فال جمال إلثارة تعارض العرف اإلداري السائد 

 .(51)يف أشخاص عامة أخرى أو يف قسم إداري آخر يف ذات الشخص املعنوي(

فإنها جيب أن ال ونرى من جانبنا أن العادة اإلدارية لكي ُتكوِّن العنصر املادي للقاعدة العرفية اإلدارية, 

العنصر املعنوي ستنشأ قاعدة قانونية فر هلا اختالف أحكام الشريعة اإلسالمية, ذلك أن هذه العادة متى ما تو

( من 2أوال( من املادة )-, وهذه القاعدة جيب ان ال تتعارض مع ثوابت أحكام االسالم وفقا لنص الفقرة )أعرفية

, اليت تنص على: )ال جيوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام 2005دستور مجهورية العراق النافذ لسنة 

اإلسالم(, فهذا النص جيعل ثوابت أحكام اإلسالم من مصادر مبدأ املشروعية, لذا يتوجب على اإلدارة أن تكون 

ليت مجيع أعماهلا القانونية منها واملادية متفقه مع ثوابت أحكام اإلسالم, مبا يف ذلك املسالك اليت تتبعها وا

تكون حماًل للعادات اإلدارية, لكون هذه العادات متى اقرتنت باالعتقاد امللزم انقلبت قاعدة قانونية عرفية, 

 جيب أن ال ختالف ثوابت أحكام اإلسالم. -وفقًا للنص آنفًا-وهذه القاعدة 
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 املقصد الثاني

 جهة صدور العادة اإلدارية

أم  اإلدارية العامة سواء كانت مركزيةتتميز العادة اإلدارية عن غريها بصدورها عن إحدى اهليئات 

 , كالوزارات و الدوائر احلكومية, وكذلك االشخاص املعنوية اإلقليمية واملرفقية.(52)المركزية

فهي بهذا تصدر عن فإذا كانت العادة يف نطاق القانون املدني تتأصل بسبب إطراد األفراد على حكم معني 

, وكانت تنشأ يف نطاق القانون الدولي من تكرار التزام الدولة يف تصرفاتها مع غريها حاالت (53)جهة األفراد

ن جريان سري اهليئات احلاكمة على , وكانت العادة الدستورية تنشأ ع(54)معينة فهي تصدر عن الدول املتحضرة

, فإن العادة اإلدارية وليدة نشاط اهليئات اإلدارية ومن (55)وريحنو معني يف موضوع من مواضيع القانون الدست

 .(56)غري املتصور وجودها خارج أروقة اإلدارة

 -إجيابيًا كان أم سلبيًا-وينبغي صدور العادة اإلدارية عن جهة إدارية ذات اختصاص مبباشرة التصرف 

بوصفها سلطة عامة تستعمل أساليب ووسائل , وان يصدر عن اإلدارة (57)الذي يكون حماًل لالعتياد اإلداري

القانون العام, ال بوصفها فردًا عاديا عندما تزاول نشاطها باستخدام وسائل القانون اخلاص اليت جتعلها على 

قدم املساواة مع اإلفراد, إذ ال يتصور حبال أن يكون ألحد من اإلفراد خلق أعرافًا إدارية, فالعادة اإلدارية لكي 

ون العنصر املادي الذي تقوم به القاعدة العرفية البد أن تتكون بسلوك متكرر يصدر عن اإلدارة تصلح ان تك

 .(58)وحدها, دون مشاركة من اإلفراد املتعاملني معها

وملا كانت العادة اإلدارية تصدر عن جهة إدارية يف مواجهة جهة أخرى أو يف مواجهة اإلفراد )كاملوظفني 

خبدماتهم او املتعاملني معها(, فإن هذه العادة ينبغي ان حتظى بالقبول يف الغالب األعم العموميني أو املنتفعني 

من جانب اجلهات أو اهليئات اإلدارية األخرى أو اإلفراد الذين يوجه إليهم حكم هذه العادة أو ميسها بشكل 

وبلت دائما باالحتجاج اجلدي من , وان ال تكون العادة اإلدارية قد ق(59)من األشكال, على أن تتم املوافقة حبرية

 .(60)جانب ذوي الشأن
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 الفرع الثاني

 العنصر املعنوي

 سنأتي هنا إىل بيان ماهية العنصر املعنوي , ومتييزه عن مما يشتبه به, وذلك من خالل املقصدين اآلتيني:

 

 املقصد األول

 ماهية العنصر املعنوي

جهة اإلدارة بإلزامية القاعدة اليت درجت على اتباعها كلما املقصود بالعنصر املعنوي توافر االعتقاد لدى 

جتددت احلالة اليت اتبعت فيها من قبل, أي توافر عقيدة اإللزام أو ما يسمى بالشعور القانوني أو االعتقاد 

إتباع , مبعنى أن (61)القانوني من جانب اهليئة اإلدارية اليت قامت بالعمل املعتاد الذي كان حماًل للعنصر املادي

ا تعرض اإلدارة لقاعدة معينة ولد لديها شعورًا بان هذه القاعدة أصبحت واجبة االحرتام وال جيوز خمالفتها وإّل

قضى بان: )النظام الذي تقرره جهات اإلدارة يف حدود أمر  إذمن خيالفها للجزاء, وهذا ما أقره القضاء اإلداري 

لالئحة من حيث وجوب احرتامه والعمل به, إىل أن حيصل معني وتسري على سنته, هو مبثابة القانون أو ا

 .(62)تغيريه بإجراء عام, فعدم اتباعه يف الوقت الذي يكون ساريًا فيه يكون من جانب اإلدارة خمالفة للقانون(

وجتدر اإلشارة إىل أن درجة العرف يف القوة وبصورة خاصة العرف اإلداري, ميكن استخالصها من العنصر 

ن هذا االعتقاد هو الذي يصري العادة اإلدارية إىل قاعدة قانونية, وهو الذي من االعتقاد القانوني, إذ إوي أي املعن

, وتقدير توافر عنصر االعتقاد بإلزامية (63)حيدد قيمة هذه القاعدة يف التدرج اهلرمي للنظام القانوني يف جمموعه

يسر بسهولة, لذا يرتك أمر حتديد مدى توافره لتقدير العادة اإلدارية لتصبح قاعدة قانونية عرفية ملزمة ال يت

 .(64)القاضي

ويشار إىل أن توافر االعتقاد القانوني بإلزامية األعراف اإلدارية, يرتتب عليها آثار عدة, منها أن القرارات 

القضاء اإلدارية املخالفة للعرف اإلداري تعد غري مشروعة وتصبح عرضة لإللغاء إذا ما طعن مشروعيتها أمام 

, ومنها أيضا وجوب التزام اإلفراد باحرتام األعراف اإلدارية, مما خيول اهليئة اإلدارية املختصة (65)اإلداري

 .(66)احلق يف إكراه املخاطبني بأحكام األعراف اإلدارية امللزمة على أتباع هذه األحكام
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عليها ال مينعها من تعديل هذه القواعد غري أن التزام اهليئات اإلدارية باحرتام القواعد العرفية اليت تسري 

أو العدول عنها متى استلزم ذلك تغري الظروف أو حتقيق مصلحة العمل, ويقع هذا العدول إذا خالفت اإلدارة 

تصلح أن تكون حماًل للعنصر املادي و ,عرفًا قائمًا بقصد العدول عنه وإنشاء عادة إدارية جديدة ثبتت أفضليتها

إذا ما اقرتنت بالعنصر املعنوي, أما إذا ثبت أن اإلدارة خالفت العرف القائم يف حالة فردية  لقاعدة عرفية جديدة

معينة بالذات مع احتفاظها بهذا العرف واستمرارها  يف تطبيقه على غري تلك احلالة, فإن القاعدة العرفية 

 .(68)ة ملزمة, وأن عمل اإلدارة الفردي يقع باطاًل ملخالفته قاعدة عرفي(67)القدمية تبقى

 املقصد الثاني

 متييز العنصر املعنوي مما يشتبه به

قد يشتبه العنصر املعنوي املتمثل باإللزام القانوني مع التسامح والرتخيص اإلداريني, لذا أحاول هنا التمييز 

 :بني العنصر املعنوي وكل من التسامح اإلداري والرتخيص اإلداري تباعًا

 والتسامح اإلداريأوال: العنصر املعنوي 

أن قيام عقيدة االلتزام اليت متثل العنصر املعنوي للعرف, ال تتوافر للهيئة اإلدارية إذا صدر عنها تصرفات 

, فالتسامح الذي يصدر من جانب اهليئة (69)معينة ملدةلة حمددة لتسامح أو التساهل يف مسأمعينة من قبيل ا

العرف اإلداري, فإذا كان التصرف الذي تتخذه اهليئة اإلدارية مبنيًا اإلدارية يف حالة معينة ال يرقى إىل مرتبة 

على التسامح من قبلها, فإن تكرار استعماهلا هلذا التسامح ليس من شأنه أن خيلق قاعدة عرفية تلتزم بتطبيقها 

بأن قيام وزير يف احلاالت املماثلة, وهذا ما أقره القضاء اإلداري, فقد قضت احملكمة اإلدارية العليا يف مصر 

سم, مع مساح اإلدارة االقتصاد بقصر الرتخيص مبزاولة عمليات النقد األجنيب على البنوك ومؤسسات معينة باال

لصيارفة البحر يف بور سعيد مبزاولة هذه العمليات لظروفهم اخلاصة, ال يكسبهم حقًا باالستمرار يف عملهم 

قتضى ما تقدم يكون نشاط صيارفة البحر واملدينة جمافيًا تقول: )ومن حيث أنه على م إذاملخالف للقانون, 

للقانون ويعد الرتخيص به خمالفة ألحكام قانون النقد, فإذا كانت اإلدارة قد تساحمت يف تنفيذ القانون فسمحت 

هلؤالء الصيارفة بالعمل رمحة بهم ورغبة يف عدم تشريدهم مستهدفة بذلك التيسري على أهالي بورسعيد ... وليس 

يف شأن هذا التسامح أن يكسب هؤالء الصيارفة حقًا يف االستمرار يف مزاولة أعماهلم, ملا يف ذلك من تعطيل لقانون 

 .(70)النقد وخمالفة أحكامه(
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ويفرق العرف اإلداري عن التسامح اإلداري, من حيث أن العرف ملزم وال تستطيع اإلدارة اخلروج على 

ي حق, وتستطيع وال يؤدي إىل فقدان أو اكتساب أمح اإلداري فال يعد ملزمًا احكامه أو إغفال تطبيقه, أما التسا

, وهذا ما أكده القضاء اإلداري , إذ (71)اإلدارة دائمًا اخلروج عليه ألنه ال يعد مصدرًا من مصادر القانون اإلداري

راد حقًا مكتسبًا سنده هو قضى بأن: )تسامح اإلدارة على حنو معني خمالف للقانون ال ميكن ان يولد هلؤالء اإلف

الف القانون مهما تكررت احلوادث املتماثلة أو فية, حيث ال ينشأ عرف ملزم على خهذه القاعدة التنظيمية العر

 .(72)تكررت احللول املتماثلة هلذه احلوادث(

 ثالثا: العنصر املعنوي والرتخيص اإلداري

إذا كان التصرف الذي جرت عليه ال يعدو ان يكون جمرد إن االعتقاد امللزم ال يتوافر لدى اهليئة اإلدارية 

ن تكرار استعمال رخصة معينة ال يولد قاعدة عرفية تلتزم بها اهليئة اإلدارية يف , إذ إ(73)رخصة ترتخص بها

 .(74)احلاالت املشابهة

سلطة وهذا ما أقره القضاء اإلداري, إذ قضى بأن تكرار استعمال اإلدارة لرخصة معينة استعمااًل لل

االستثنائية اليت منحت هلا بنص القانون, ال خيلق بأي حال من األحوال قاعدة تنظيمية عامة على اإلدارة 

 .(75)إتباعها يف كل حالة تعرض عليها, وإمنا تقدر كل حالة بظروفها وتصدر قرارها بشأنها حسبما تراه

 املطلب الثالث

 أهمية العرف اإلداري

الوحيد لتنظيم العالقات القانونية يف اجملتمع القديم, إال أن تطور اجملتمعات لقد كان العرف هو املصدر 

البشرية واتساع نطاق الروابط القانونية, أظهر عدم كفاية األعراف لتنظيم هذه الروابط, ولذلك وجد التشريع يف 

سباب عدة, منها اجملتمعات احلديثة كمصدر أساسي للقانون وتزايدت اهميته إىل حد كبري, وذلك بتأثري أ

أنتشار فكرة الدميقراطية اليت استلزمت الفصل بني السلطات مما أظهر احلاجة  إىل أن يكون التشريع من 

اختصاص سلطة مستقلة قائمة بذاتها, ومنها أيضًا تدخل الدول املعاصرة عن طريق التشريع لتنظلم كثري من 

ن ظهور مزايا التشريع املتمثلة بالسهولة يف سنه وتعديله الروابط يف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية, فضال ع

والغائه عند اللزوم, وفيما يتعلق بالرجوع إليه, إضافة إىل وضوح التشريع نظرًا إلفراغ ألفاظه ومعانيه يف عبارات 

ه مكتوبة وصياغات حمددة, وذلك خبالف العرف الذي يفتقر إىل ما يثبت وجوده ومضمونه وما حيدد بداية قيام

 .(76)وسريانه
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بينما ذهب أنصار العرف إىل اتهام املشرع بالتحكم وعدم اإلبصار, لكونه يضع قواعد عامة موحدة حلكم 

حاالت خمتلفة مع جتاهل تفصيالتها املتعددة, وكذلك إتهام التشريع بالنقص واحتمال اخلطأ فيما يصدر عنه 

جتماعية, على عكس العرف الذي يتطور تطورًا من توقعات, فضال عن عجز املشرع عن مسايرة التطورات اال

 .(77)مضمونًا وأن كان بطيئًا مع جميئه مطابقًا ملقتضيات احلاجات اجلماعية

ومهما يكن أمر اجلدال بني أنصار العرف ومناوئيه, فإن العرف ال يزال يعد مصدرًا رمسيا للقانون, وقد  

( أن يصف العرف Jennigsدى بالفقيه جننجز )حتقق هذا الدور للعرف بسبب قصور التشريع, وهذا ما ح

: )ال يوجد ( فيقولBooysen)االنكليزي ه الفقي , أما(78)بانه يقدم اللحم الذي يكسو عظام القانون اجملردة

أحد مصادر القانون االداري, يف الواقع انها تتطابق لفكرة القائلة ان العرف االداري شيء يف قانونا يتصادم مع ا

ه يف نون االداري ليست غريبة على الفقأحد مصادر القاداري كدستورنا, ظاهرة ان العرف اإل وروحمع طبيعة 

 .(79)العامل االنكلوسكسوني(

, على الرغم (80)بيد أن من الفقهاء من مييل إىل التقليل من شأن احلاجة إىل العرف كمصدر للقانون اإلداري

, وميكن إرجاع حتمية قيام العرف اإلداري إىل  (81)اإلدارية من حتمية قيام القواعد العرفية والسيما يف املسائل

 سبيني هما عدم كفاية التشريعات اإلدارية, وعدم تقنني القانون اإلداري, وهذا ما سأبينه يف الفرعني اآلتيني:

 الفرع األول

 عدم كفاية التشريعات اإلدارية

املسنونة اليت تدخل يف نطاق القانون اإلداري, سواء ينصرف مفهوم التشريع اإلداري إىل القواعد القانونية 

وردت يف نصوص الدستور أم يف التشريع العادي, أم وردت يف التشريع الفرعي )األنظمة والتعليمات(, وال خيفى 

تزايد عدد التشريعات اإلدارية منذ منتصف القرن املنصرم, ويستبني ذلك من كثرة التشريعات اليت تعاجل 

بتكوين اهليئات اإلدارية وتنظيمها وحتديد مهامها, وبيان االختصاصات املقررة هلا, وكذا القيود  مواضيع تتعلق

املفروضة عليها, فضاًل عن القوانني اليت تنظم العالقات اليت تنشأ فيما بني اهليئات اإلدارية مع بعضها أو بينها 

 .(82)وبني األفراد

بهدف مسايرة التطور املستمر يف جماالت الوظيفة اإلدارية وما وجتدر اإلشارة إىل أن تزايد التشريعات كان 

يرافق ذلك من قيام عالقات جديدة مل تكن موجودة تتطلب باستمرار إجياد قواعد قانونية لتنظيمها وحكمها, 
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وميكن إرجاع اتساع جماالت الوظيفة اإلدارية إىل مجلة أسباب, منها ظروف احلرب العامليتني وتطور وظيفة 

 .(83)لة واتساع تدخلها يف احلياة االقتصادية واالجتماعية والتقدم العلمي, فضال عن تزايد عدد السكانالدو

وعلى الرغم من ذلك فإنه ال ميكن القول بكفاية التشريعات اإلدارية ملواجهة الدور اجلديد للدولة, وذلك 

ريعة للتغيري, مما أدى إىل نشوء روابط إدارية لتعقد احلياة االجتماعية واالقتصادية وتطورها املطرد وقابليتها الس

, فضال عن أن التشريعات اإلدارية (84)جديدة ولدت مشكالت مل تكن يف احلياة وليس مبقدور املشرع التنبؤ بها

تكتفي عادة بوضع احللول اجلزئية لبعض املسائل التفصيلية وقلما تقرر مبدأ من املبادئ العامة للقانون 

 .(85)اإلداري

ن شك أن عدم كفاية التشريعات اإلدارية وعدم قدرة املشرع على التنبؤ مبا يستجد من مشكالت وما م

إدارية, يوجب على اإلدارة أن تتصدى هلذه املشكالت وتضع هلا احللول املناسبة, حتقيقًا ملهمتها وامتثااًل 

دارية على اتباع سلوك يف مزاولة للواجب امللقى على عاتقها, وال مستجيب هلذه األوضاع إال أن تدرج اجلهة اإل

نشاط معني هلا, وتستمر على هذا السلوك والسري على سنتها يف مباشرة هذا النشاط حتى يصبح مبثابة قاعدة 

, وعليه ميكننا القول بضرورة وجود العرف إىل جانب التشريع, بهدف تقديم ما يسد (86)قانونية واجبة االتباع

د من روابط إدارية أو ما حيتاجه التطبيق اإلداري من تفصيالت مل ترد يف قصور التشريع, على ضوء ما يستج

 .(87)جممل النصوص

 الفرع الثاني

 عدم تقنني القانون اإلداري

اليت  (88)يستند الفقه الذي ينكر على العرف اإلداري دوره كمصدر للقانون اإلداري, إىل وجود التقنينات

, مع أن الواقع (89)تغين عن قيام األعراف يف نطاق القانون اخلاص بدعوى أن هذه التقنينات حتوي كل شيء

أثبت عدم اكتمال أي تقنني وال سيما مع مرور الزمن وحصول التطور, وكذلك عدم كفاية استعمال طرق التفسري 

 .(90)اله على التقنني من مراجعة أو تنقيحلسد ما يشوب التقنني من قصور, فضال عن عدم كفاية ما يتم إدخ

وأيًا كان األمر فإنه ال حمل إلثارة احلجة القائمة على وجود التقنني للتدليل على عدم احلاجة إىل األعراف 

, وكان ذلك بسبب حداثة قواعده ومبادئه (91)اإلدارية, وذلك لعدم امتداد حركة التقنني إىل قواعد القانون اإلداري

ني يتطلب ثباتًا نسبيًا يف املواضيع املراد تقنينها, ويتطلب من القائمني به أن ينظروا إىل املواضيع ولكون التقن

, (92)املراد تقنينها نظرة شاملة, وذلك ما ال ميكن حتققه لتشعب املواد اإلدارية وتطورها املستمر وسرعة تغريها

 .(93)وهذا ما يفسح جمااًل واسعًا للعرف يف ظل القانون اإلداري
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ولذلك يسلم فقهاء القانون اإلداري بوجود األعراف اإلدارية بوصفها مصدرًا رمسيًا من مصادر القانون 

 .(94)اإلداري

 املبحث الثاني

 العرف مصدر للقانون االداري

للتعرف على دور العرف بصفته مصدرًا للقانون اإلداري , ينبغي ان نتعرف عن أساس إلزام العرف 

العرف, واخريًا بيان أنواع العرف اإلداري, وسأتناول ذلك من خالل املطالب الثالث  اإلداري, ومنزلة هذا

 اآلتية:

 املطلب األول

 أساس القوة امللزمة العرف اإلداري

متى اقرتنت العادة اإلدارية )العنصر املادي( باالعتقاد القانوني بإلزاميتها )العنصر املعنوي( فإنها تصبح 

, وهذا ما أقره التشريع إذ جعل (95)قوة إلزامية تدخل يف نطاق قواعد القانون اإلداري قاعدة قانونية عرفية ذات

بأن قواعد العرف  إذ قضا, كما أقر ذلك القضاء اإلداري (96)العرف من املصادر الرمسية غري املكتوبة للقانون

للتساؤل عن مصدر هذه القوة امللزمة , وهذا ما يدعو (97)اإلداري تتمتع باإللزام الذي تتمتع بِه القواعد املسنونة

وأساسها, وجتدر اإلشارة هنا إىل ضرورة التفريق بني عقيدة اإللزام كعنصر معنوي للعرف اإلداري, وبني املقصود 

 بأساس إلزام هذا العرف باعتباره مصدر رمسي للقانون اإلداري.

املصدر الذي يستمد منه العرف قوته  وملا كان فقه القانون املدني قد عين بهذا املوضوع حماواًل حتديد

امللزمة, حيث برزت عدة نظريات تباينت يف حتديد مصدر إلزام العرف, ولعدم وجود مثل تلكم النظريات يف فقه 

القانون اإلداري, فإن األمر يدعونا إىل استعراضها للوقوف على مدى صالحيتها لإلعمال يف جمال األعراف 

 اإلدارية, وفقا لآلتي:

 نظرية إرادة الشعب أوال:

الشعب بأن أساس إلزام العرف هو رضاء أسس بعض الفقهاء القوة امللزمة للعرف على إرادة الشعب, ويرون 

رضاًء ضمنيًا, يدُل عليه اتباعهم هلا  اجلميعأو رضاء اجلماعة, فالقاعدة العرفية تلزم األفراد استنادًا إىل رضاء 
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كون بإمكان الشعب وهو صاحب احلق األصلي يف التشريع أن يضع , لذلك ي(98)على نسق متواتر مدة طويلة

 .(99)بنفسه ما يشاء من القواعد القانونية عن طريق ما يتعارف عليه الناس, تعبريًا عن الضمري اجلماعي

وال ميكن إعمال هذه النظرية لتأسيس القوة امللزمة للعرف يف نطاق القانون اإلداري, لكونها تقوم على 

سي هو صدور العرف عن الشعب او ضمريه اجلماعي, وهو افرتاض ال حمل له بالنسبة للعرف افرتاض أسا

 .(100)اإلداري, لكونه يصدر عن اهليئة اإلدارية ال اهليئة االجتماعية

 ثانيا: نظرية إرادة املشرع

أصحابها أن تقوم هذه النظرية على أساس النظرة الشكلية للقانون بوصفه تعبريًا عن إرادة الدولة, ويرى 

و ضمنية يف صورة عرف أو غريه من مصادر , صرحية يف صورة تشريع, أالقانون وليد إرادة سلطان سياسي

نشئ قواعد التشريع بإرادته الصرحية, و يقر العرف بسكوته حيال قيام العرف املعرب عن القانون, فاملشرع ُي

طريق العرف رغم اختصاصه بالتشريع أصاًل,  إرادة الشعب, ذلك أن الشعب ال ميلك مهمة التشريع بنفسه عن

ض املشرع حق وضع القانون وتنازل له بهذا التفويض عن حقه يف إنشائه, وهذا ما جيعل بدعوى ان الشعب فّو

 .(101)قواعد العرف غري ملزمة إال إذا ارتضاها املشرع صراحة أو ضمنا

بل ظهور مرحلة التشريع, لكون العرف ويالحظ على هذه النظرية أنها تعجز عن تفسري إلزامية العرف ق

سابق يف وجوده على املشرع والتشريع, وأن العرف ما زال مصدرًا رمسيًا للقانون ألن العهود بالتشريع إىل ممثلي 

الشعب ال يعين نضوب معني العرف, وال يعين كمال التشريع وعدم حاجته إىل تكميل عن طريق العرف , فضال 

ىل ممثلي الشعب ال يستلزم القول حبرمان الشعب من حق التشريع, وذلك على أساس عن أن العهود بالتشريع إ

 . (102)أن لألصيل وهو الشعب احلق يف ممارسة ما عهد به إىل النائب وهو اهليئة التشريعية

 ,وال ميكن إعمال هذه النظرية يف جمال العرف اإلداري كونها تقوم على افرتاض صدور العرف عن الشعب

ال األعراف اإلدارية نظرًا تقد يف جمقة ملزمة, وهذا االفرتاض ُمناعتياد الناس على مسائل معينة بطري متمثال يف

, فضال عن املآخذ اليت قيلت حبق هذه النظرية يف (103)عراف عن جهة اإلدارة ال عن جهة الشعبلصدور هذه األ

 فقه القانون اخلاص واليت أشرنا إليها آنفًا.

 القضاءثالثا: نظرية أحكام 

يؤسس أصحاب هذه النظرية القوة امللزمة على أحكام القضاء, ويرون أن إلزام العرف ال ينشأ من تلقاء 

نفسه, وان ما جيري به العرف يظل جمرد عادة حتى يتدخل القضاء فيقره ويطبقه فيما يعرض عليه من 
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صر على اسباغ صفة اإللزام عليه وإمنا منازعات ويسبغ عليه بذلك القوة امللزمة, ويدعون ان تدخل القضاء ال يقت

جياوز ذلك إىل تكوينه وحتديد مضمونه, فتدخل القضاء هو الذي حيول العادات من وضع واقعي إىل وضع 

 .(104)قانوني ملزم, مما جيعل أحكام احملاكم قوة منشئة للزومية العرف

يم, إذ أن استقراء التاريخ يشري إىل وهذا الرأي منتقد يف نطاق القانون اخلاص, كونه ال يستند إىل منطق سل

أن كثري من األعراف نشأت خارج نطاق القضاء ودون تدخله, بل واستقر بعضها دون رغم رفض احملاكم األخذ 

بالعادات اليت كانت أساسًا هلا, ومن جهة أخرى فإن الزعم بأن العرف ينشأ عن أحكام القضاء يتعارض مع 

نون, ويقتضي ذلك ان ينشأ القانون مبعزل عن القضاء وقبل تدخله, ألن وظيفة وظيفة القضاء اليت هي تطبيق القا

القاضي االصلية تتمثل يف تطبيق القانون أيًا كان مصدره , وهو ال يطبق العرف إال إذا استكمل أركانه وشروطه 

ت ومنها القانون كقاعدة قانونية, كما أن القول بان القضاء هو الذي ينشأ العرف يفنده ما تنص بعض التشريعا

 .(105)املدني العراقي من وجوب رجوع القضاء إىل العرف حلسم القضايا املنظورة أمامه عند افتقاد النص

ويف جمال العرف اإلداري ال ميكن التسليم بهذه النظرية أيضًا, ذلك آلنه وأن كان من املسلم به أن القضاء 

ال يكون إال يف حالة عدم وجود نص أو عرف قائم, فإذا وجد اإلداري هو قضاء إنشائي, إال أن قيامه بهذا الدور 

عرف تعني على القاضي اإلداري إعماله طاملا قد أستوفى أركانه وشروطه , كما أنه ال يعد دورًا إنشائيًا للقاضي 

جمرد قيامه باالستيثاق من استيفاء هذه الشروط وتلك األركان الالزم توافرها يف العرف, وقصارى القول أن 

 .(106)القاضي اإلداري ال ينشأ العرف, وإمنا هو يكشف عن قيامه كقاعدة قانونية ملزمة

بيد أن ما قررناه سالفًا ال ينقص أهمية الدور التقريري الذي يؤديه القضاء اإلداري فيما يتعلق بالعرف 

خالل قيامه  اإلداري, إذ يعنى هذا القضاء قبل احلكم مبقتضى العرف اإلداري بضبط معناه وحتديده, من

بالتحقق من توافر األركان والشروط الالزمة لقيام القاعدة العرفية, فضال عن أن إطراد األحكام القضائية اليت 

 .(107)تتعلق باألعراف اإلدارية تساعد على تهذيب هذه األعراف وتدعيم قوتها امللزمة

 رابعًا : نظرية القوة الذاتية للعرف 

غري كافية لتفسري أساس القوة امللزمة للعرف, فهي وليدة التصور البحت وال  ان النظريات اليت سقناها آنفًا

سند هلا من ظروف احلياة, فالواقع أن القوة امللزمة للعرف تنبع من الضرورات االجتماعية, فحاجة الناس إىل 

رهم بضرورة قاعدة حتكم عالقاتهم اقتضت نشوء العادة, واطرادهم على اتباعها أفضى إىل استقرارها, وشعو

االلتزام بها أدى إىل انقالبها عالفًا, ويرسخ هذا الشعور من بتأثري عدة اعتبارات, منها أن العرف يتولد عن 

حاجة اجتماعية حمسوسة ويرضي املصاحل املتعارضة على حنو قد يعجز التشريع عن حتقيقها, ومنها أن العرف 
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وتأمن إىل ما استقر من مظاهره, ومنها أن الثبات الالزم متجاوب والغريزة البشرية اليت تطمئن إىل التقليد 

للعالقات االجتماعية يدفع الناس إىل التقيد مبا اطرد اتباعه من القواعد لتنظيمها, وعليه فإن للعرف قوة ملزمة 

ذاتية يستمدها من الضرورة االجتماعية اليت فرضت وجوده لالستجابة حلاجات اجملتمع ولتنظيمه تنظيما حيقق 

, ذلك أن العرف هو املصدر اخلصب اخلالق الذي يغزو اآلفاق اليت مل متتد إليها (108)العدل واخلري العام

التشريعات, مما يساعد على تكميل القانون وتطويره, مع حتقيق االتصال بينه وبني متطلبات احلياة, بدون أي 

 .(109)تصارع مع القوانني التشريعية

كن إعماهلا يف جمال العرف اإلداري لذات االسباب اليت قيلت يف نيما ونرى أن هذه النظرية هي اليت مي

يتعلق بالعرف يف جمال القانون اخلاص واليت اشرنا إليها, ذلك ان عمل اإلدارة العامة متجدد ومتطور ليواكب 

ق بعالقاتها تطور احلياة العامة, وهي حتتاج دائما إىل قواعد جديدة سواء لتنظيم هيئاتها أو نشاطها أو ما يتعل

 مع األفراد, وهذا ما سنحاول اثباته يف املبحث الثاني.

 املطلب الثاني

 منزلة العرف اإلداري

توصلنا فيما سلف إىل ضرورة قيام العرف إىل جانب التشريع كمصدرين رمسيني للقانون اإلداري, ولتحديد 

القانون املدني, نظرًا لعدم تعرض القوانني اليت منزلة العرف اإلداري يف التنظيم القانوني, يتعني الرجوع اىل 

تدخل يف نطاق القانون اإلداري لبيان هذه املنزلة, والذي يربر ذلك أن من املبادئ املستقرة يف نطاق القانون العام 

ثل يف أنه ميكن إعمال بعض القواعد الواردة يف القانون املدني يف نطاق القانون اإلداري لسد الفراغ التشريعي املتم

, فضال عن أن القانون املدني ميثل األصل يف للنظام القانوني, وما من شك يف أن (110)عدم تقنني القانون اإلداري

هذا الوضع يقتضي من القانون املدني العناية بتنظيم مسائل عامة, بعضها يتعلق بصياغة القواعد القانوني بوجه 

 .(111)عام

تسري النصوص التشريعية على مجيع املسائل  –1يف أول مواده أن: ) وقد جاء القانون املدني العراقي مقررًا

فإذا مل يوجد نص تشريعي ميكن تطبيقه حكمت  –2اليت تتناوهلا هذه النصوص يف لفظها او يف فحواها. 

احملكمة مبقتضى العرف فإذا مل يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة االسالمية االكثر مالئمة لنصوص هذا القانون 

وتسرتشد احملاكم يف كل ذلك باالحكام اليت  –3تقيد مبذهب معني فإذا مل يوجد فبمقتضى قواعد العدالة. دون ال

, وبهذا فإن (112)(اقرها القضاء والفقه يف العراق ثم يف البالد االخرى اليت تتقارب قوانينها مع القوانني العراقية.
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نون, وهو مل يقصد جمرد تعداد هذه املصادر وإمنا أراد القانون املدني العراقي قد مجع يف أول مواده مصادر القا

بوجه خاص بيان تدرجها من حيث األولوية يف التطبيق, ومن هنا تبدو مكانة العرف وأهميته كمصدر أساسي 

, لذلك يتعني على القاضي أن يلتمس احلكم الذي يطبق على النزاع يف نصوص (113)يلي التشريع يف املنزلة

 ومتى وجد احلكم فيه أو استخلصه منه فعليه أن ميضيه, فإن مل جيد عليه اللجوء إىل العرف.التشريع أواًل, 

ومما جيدر اإلشارة إليه أن ما توىل املشرع العراقي حتديده, أمسًا وترتيبًا يف الفقرة الثانية من املادة األوىل 

ني, فإن أهمية بعضها تتضاءل أو تتالشى, هي املصادر الرمسية للقانون املدني, أما بالنسبة إىل سواه من القوان

فإذا كان التشريع حيتل منزلة سامية بني املصادر الرمسية يف خمتلف فروع القانون, فإن العرف كذلك هو مصدر 

 .(114)عام جلميع القوانني باستثناء القانون اجلنائي وقانون األحوال الشخصية

ثانية بعد التشريع مباشرة, نزوال على القاعدة اليت وخنلُص مما سلف أن العرف اإلداري حيتل املنزلة ال

وأنه ال جيوز للقاضي اللجوء إىل   (117), وقضاًء(116), وهذا األمر مسلم به فقها(115)أوردها القانون املدني العراقي

العرف اإلداري إال إذا أستحال عليه الوصول إىل احلكم من النص التشريعي, أي ال جيوز اللجوء إىل عرف أو 

إال بعد إعمال النص, وغين عن البيان أن مما يرتتب على علو منزلة التشريع بالنسبة للعرف اإلداري أنه غريه 

 .(118)ميكن للتشريع إلغاء العرف أو خمالفته

, وملا كان تدرج القواعد (119)وحري بنا اإلشارة إليه أن القواعد ذات املصدر اإلداري تأخذ مراتب خمتلفة

شكلية وموضوعية , فإن تدرج األعراف اإلدارية ال ميكن أن يقوم على أساس  القانونية يقوم على حقائق

, وعلى (120)موضوعي, وإمنا يقوم على درجة العضو اإلداري وعلى اإلجراءات املتخذة يف إصدار العمل اإلداري

اإلدارية حيكمها ذلك فان األساس املعتمد لتدرج القواعد اإلدارية هو املعيار العضوي, ومن ثم فان منزلة األعراف 

تدرج اهليئات املنشأة هلذه األعراف, فالقاعدة حتتل يف سلم القواعد القانونية املنزلة اليت حتتلها اهليئة اإلدارية 

اليت جرت عليها, وعليه فالقاعدة العرفية تلغى بقاعدة عرفية خمالفه هلا ومتثلها يف املنزلة أو تعلو عليها, كما 

من جهة اإلدارة املنشئة للعرف أو من جه إدارية أعلى منها أو من السلطة  انها تلغى بنص مكتوب صادر

التشريعية, فضاًل عن أن القاعدة العرفية ال تستطيع اخلروج على قاعدة عرفية أو مكتوبة تصدر من السلطة 

 .(121)األعلى

 املطلب الثالث

 أنواع العرف اإلداري
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يتخذ العرف اإلداري صورًا متعددة, فقد يكون مفسرًا للقاعدة القانونية اإلدارية املكتوبة, أو مكماًل هلا ومنه 

 ما يكون خمالفًا أو مسقطًا للقاعدة القانونية, وتفصيل ذلك وفقًا لآلتي: 

 أواًل: العرف املفسر 

ما صاغه غامضًا, أي إن أثره يقتصر  العرف املفسر هو الذي ينظم تفصيالت ما سنه الشارع جمماًل ويوضح

على تفسري نص من النصوص, دون أن يتعدى ذلك إىل إنشاء قاعدة قانونية جديدة, ومن ثم يعد العرف املفسر 

, فقد (122)جزءًا من النص املكتوب الذي يقوم بتفسريه, فيكون له املرتبة القانونية ذاتها اليت يتمتع بها النص

صًا يشوبها اإلبهام أو الغموض, فتعمد إىل تفسريها لكي تتمكن من تطبيقها, وبهذا تقوم تواجه اإلدارة العامة نصو

اإلدارة بتطبيق النص التشريعي املبهم بصورة معينة, مع اجلري على اتباعه مما ينشئ لدى اإلدارة اعتيادًا قد 

زامية اتباع ذات االعتياد وبذات يقرتن بعنصر اإللزام القانوني فينشئ عرفًا إداريا مفسرًا, فشعور اإلدارة بإل

 . (123)التفسري يعد مكونًا للعرف املفسر

وحنن من جانبنا نؤيد ما ذهب اليه البعض من أنه ال جمال للقول بوجود عرف إداري مفسر, لكون اإلدارة 

حسب مطالبة بتطبيق القاعدة القانونية وفقًا للتفسري الصحيح هلا, فالتفسري ليس سوى اجتهاد لتطبيق النص 

, كما أن العرف املفسر ال يرتتب عليه بذاته نتائج أو آثارًا قانونية, إذ هو ليس سوى مسلك (124)مضمونه الصحيح

لإلدارة العامة يف ما يتعلق بتفسري وكيفية تطبيق النص الغامض, يف حني يشرتط يف العمل القانوني أن يكون له 

 النص املكتوب يعد جتاوزًا لوظيفتها وافتئاتًا على اختصاص , فضال عن أن قيام اإلدارة بتفسري (125)نتائج قانونية

السلطة املختصة بتفسري التشريع, وعلى ذلك ميكننا القول بأن العرف اإلداري املفسر ال يعدو أن يكون جمرد 

 تطبيق للقاعدة املشرعة اليت شابها اإلبهام .

 ثانيًا: العرف املكمل

قانونية اليت حتكم النشاط اإلداري, فالعرف املكمل يقوم حيث ال هو العرف الذي يسد نقصًا يف النصوص ال

, وهو أمر كثري احلدوث يف اجملال (126)يوجد نص تشريعي, ويظهر أثره فيما أهمل الشارع تنظيمه من عالقات

اإلداري, نظرًا لتعدد جماالت النشاط اإلداري وتطورها السريع من ناحية, ولعدم تقنني القانون اإلداري من 

, ففي حالة عدم كفاية النصوص التشريعية لتنظيم موضوع معني تلجأ اإلدارة إىل -كما أسلفنا-حية أخرى نا

اتباع مسلك معني بصفة دائمة وبصورة منتظمة حبيث يتولد لديها الشعور بإلزامية اتباع هذا املسلك يف احلاالت 

 ادي واملعنوي. , وبذلك تقوم قاعدة عرفيه إدارية لتوافر عنصريها امل(127)املماثلة
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وميكن للعرف اإلداري املكمل أن يأتي بناًء على إحالة من املشرع, ومن ذلك ما نص عليه املشرع العراقي يف 

قانون اخلدمة اجلامعية إذ نص على أن:) يلتزم موظف اخلدمة اجلامعية بالقوانني واألنظمة والتعليمات املقررة  

 . (128)...( ومبا تقتضيه األعراف والتقاليد اجلامعية

كما انه قد يأتي من غري طريق اإلحالة مما جيعله عرفًا قائمًا بذاته وهذا هو األغلب, ومن ذلك ما جاء يف 

حكم حمكمة القضاء اإلداري يف مصر والذي قضت فيه:) أن قضاء هذه احملكمة قد استقر على أن العرف 

باشرة اختصاصات املدير أثناء غيابه ما مل ينص اإلداري قد جرى منذ عهد بعيد على ختويل وكيل املديرية حق م

صراحة على منعه من مباشرتها, وملا كانت الئحة الرتع واجلسور قد خلت من أي نص حيرم وكيل املديرية من 

مباشرة اختصاص املدير يف رياسة جلان خمالفة الري, فإن حلوله حمله يف رياسة هذه اللجان جائز وال خمالفه 

, وكذلك ما ورد يف حكم هليئة التأديب يف اململكة العربية السعودية الذي نص على )... (129)ن(فيه ألحكام القانو

يرى أن ما جرى عليه العمل واستقر يعترب عرفًا  _جملس التأديب  _ومن حيث انه وملا تقدم فإن اجمللس 

 . (131)عند عدمه من حيث حتديد املسؤولية أو عدمها (130)يأخذ حكم النظام

سبق اىل أن العرف اإلداري املكمل هو عرف منشئ لقاعدة قانونية ليس هلا أساس من و خنلص مما 

, وهو يقوم على عدم خمالفة التشريع, وهذا ما جيعله عرفًا معتربًا الستيفائه كافة عناصر وشروط (132)التشريع

ميكن للتشريع العرف, مع حتقيق الغاية اليت شرع من أجلها وهي ضرورة سد قصور التشريع, وهو قصور ال 

تالفيه مهما أفرط املشرع يف احلرص ومهما بذل من اجلهد, وذلك لتعذر أن يتنبأ املشرع سلفًا بكل املسائل اليت 

ميكن أن تطرأ يف املستقبل إلفراغها يف النصوص, وهذا ما حيتم أن يرتك للعادات اإلدارية امللزمة مهمة سد ما قد 

 . (133)يشوب التشريع من قصور

العرف اإلداري املكمل هو عرف مشروع وملزم, وجيب التقيد به طاملا توافرت عناصر وشروط  وعليه فإن

 قيامه, سواء متت اإلحالة إليه صراحة, أو كان قد نشأ للحاجة إليه لسد النقص يف النصوص القائمة .

 ثالثا: العرف املخالف 

نص تشريعي, وهو يقوم عندما يطرد العرف املخالف هو العرف الذي يأتي حبكم يناقض حكما ثابتًا يف 

اعتياد اإلدارة يف مباشرة نشاط معني هلا على ما خيالف قاعده قانونيه, سواء كانت قاعدة دستورية أم قاعدة 

 .(134)عادية أم يف التشريع الفرعي, مبعنى آخر كل قاعدة عرفية خمالفة لقاعدة قانونية مكتوبة

كما -داري خمالف لنص تشريعي, ألن شرط قيام العرف ومن املسلم به أنه ال ميكن أن ينشأ عرف إ

مشروعية العادة اإلدارية املكونة لركنه املادي, وذلك بأن ال تكون خمالفة لنص قائم, وبذلك ُتنشئ  -أسلفنا
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, فضاًل عن أن العرف (135)العادة اإلدارية املخالفة للقانون مسلكا إداريًا معيبًا وغري مشروع ينبغي العدول عنه

منزلة من النصوص املشرعة, وهو ما يوجب عدم جواز خروج ما يقضي به العرف على هذه النصوص وهي أدنى 

 .(136)األعلى مرتبه

ويستدل على ذلك يف نطاق التشريع مبا أورده املشرع املصري يف القانون املدني بأنه:) ال جيوز إلغاء نص 

تمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم, تشريعي إال بتشريع الحق ينص صراحة على هذا اإللغاء, أو يش

 .(137)أو ينظم من جديد املوضوع الذي سبق أن قرر قواعد ذلك التشريع (

وإذا كان املشرع العراقي مل يأتي مبثل هذا النص يف القانون املدني, فإنه ميكن لنا أن نستدل على عدم 

( من املادة 3راق, مبا أقره املشرع العراقي يف الفقرة )جواز خمالفة النص التشريعي يف نطاق القانون اإلداري يف الع

( إذ يقول: )وتسرتشد احملاكم يف كل ذلك باألحكام اليت أقرها القضاء والفقه يف العراق ثم يف البالد األخرى 1)

ية أقرب اليت تعد القوانني العراق-اليت تتقارب قوانينها مع القوانني العراقية(, ذلك بأن القضاء اإلداري يف مصر 

قضى بأن قواعد القانون اإلداري مجيعها قواعد آمرة ال يستساغ أن ينشأ عرف على  -(138)ما تكون إىل قوانينها

ال يسبغ الشرعية على  -بفرض حدوثه –خالفها, فقد جاء يف حكم له بأن: )إطراد العمل على خمالفة القانون 

وإن جاز أن يعدل أو -هذه املخالفة, بل تظل برغم ذلك احنرافًا ينبغي تقوميه, كما أن من املسلم به ان العرف 

فإنه ال جيوز أن خيالف نصًا آمرًا ... والنصوص اإلدارية  _يغري من القواعد املفسرة أو املكملة إلرادة الطرفني

ه ال يستساغ أن ينشأ عرف على خالفها, والقول بغري ذلك جيعل إطراد اإلهمال يف جمال مجيعها قواعد آمر

, فضاٍل عن أن الفقه قد أكد (139)الوظيفة العامة عرفًا حيول دون جمازاة من ارتكبوه, وهذه نتيجة ظاهرة الفساد(

 ذلك كما أسلفنا.

داخلية اليت تصدر عن اإلدارة العامة ال تعد من وجتدر اإلشارة إىل أنه ملا كانت الكتب الدورية واملنشورات ال

التشريعات, فإنه ميكن القول تأسيسًا على ذلك جبواز جميء العرف اإلداري خمالفًا ملا تقضي به هذه الكتب 

 .(140)واملنشورات

, ذلك أن اخلطأ يف فهم القانون (141)كما أن العرف الناشئ عن اخلطأ يف فهم القانون ال ميكن التعويل عليه

 . (142) ميكن أن ينشئ قاعدة قانونية واجبة تطبق, وإن القاعدة القانونية تطبق وفقًا للفهم الصحيح ملضمونهاال

 رابعا: العرف املسقط

يقع العرف املسقط عندما تعرتض قاعدة عرفية سلبية حمضة, تطبيق نص تشريعي دون أن تأتي حبكم 

مل اإلدارة العامة على عدم إعمال حكم نص من أخر, وهذه هي حاله سقوط القانون, وذلك عندما يطرد ع
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نصوص التشريع مده طويله رغم توافر ظروف انطباقه, وهذا ما يؤدي اىل وجود ما يصطلح عليه العرف اإلداري 

 . (143)السليب او العرف امللغي

 ولئن كان قد أثار خالف يف فقه القانون اخلاص حول مشروعية العرف املسقط او السليب, بني من يرى

, فان األمر خمتلف يف جمال القانون اإلداري, إذ ال (144)مشروعية العرف السليب, ومن يرى عدم مشروعيته

ميكن القول مبشروعيته العرف اإلداري املسقط ألن ذلك مؤداه أن يكون للجهات اإلدارية سلطة إلغاء نصوص 

أن عدم تطبيق نص تشريعي معني طال الزمن , كما أنه من املتفق عليه (145)التشريع افتياتًا على السلطة التشريعية

أم قصر ال يسقطه وال يزيل مفعوله وأثره القانوني, بل إن هذا النص يبقى قائمًا من الناحية القانونية واحتمال 

 . (146)تطبيقه وارد يف أي وقت

ء نص )ال جيوز إلغا:بأنه 1948( لسنة 131( من القانون املدني املصري رقم )2هذا وقد أقرت املادة )

تشريعي إال بتشريع الحق(, وقد ورد يف املذكرة اإليضاحية هلذه املادة:)أن النص على عدم جواز نسخ التشريع 

, كما أكد القضاء (147)إال مبقتضى تشريع آخر يستتبع عدم جواز نسخ النص التشريعي مبقتضى عرف الحق(

يغري من القواعد اآلمرة, وال خيفى أن النصوص اإلداري هذا املبدأ بتقريره صراحًة عدم جواز أن يعدل العرف أو 

 .(148)اإلدارية مجيعها قواعد آمره ال يستساغ أن ينشأ عرف على خالفها

والقاعدة لدى مجهور الفقهاء أن التشريع يظل ساريًا حلني إلغائه صراحة أو ضمنا بتشريع آخر, فال يلغيه 

مية, يقول الدكتور عبداهلل مصطفى بأن نظرية النسخ العرف وال عدم االستعمال, وبالنسبة إىل الشريعة اإلسال

وفكرة النسيان إسالميتان وضع أساسهما يف املصدر األول من مصادر القانون اإلسالم, فقد نص على أساس 

 106النظرية وأصلها يف اآلية الكرمية " ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منها أو مثلها ..." )سورة البقرة , 

ان الناس األحكام التشريعية دهرًا فال ينهض ناسخا عند األصوليني املسلمني, فإن النسيان ال يتصور ( أما نسي

حصوله إال يف حالني: األول مضي زمان دون أن حتدث الوقائع القانونية اليت وضعت األحكام املنسية بإزائها , 

يف أي من احلالني ما يستدعي أو يربر نسخ والثانية إهمال السلطة العامة تنفيذ األحكام مدة من الزمن, وليس 

األحكام التشريعية , ذلك أن إهمال سلطة عامة تنفيذ بعض األحكام إمنا هو يف واقع األمر خمالفة ألحكام 

التشريع إرتكبها من يتوىل السلطة العامة فرادى أو جمتمعني, و إن خمالفة القانون ال توجب النسخ لألحكام 

 .(149)عاقبة من ارتكبوهاالتشريعية بل هي سبب م
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وأيًا كان األمر فأنه ال ميكن االعتداد بالعرف القائم على عدم استعمال نص تشريعي يدخل يف نطاق القانون 

اإلداري, إذ أن اإلدارة العامة هي املختصة بتنفيذ التشريعات وال جيوز حبال السماح هلا بعدم إجراء هذا 

 طة إلغاء التشريع .التنفيذ, وإال أصبح للجهات اإلدارية سل

وحري باإلملاع إليه أن ما هو مسلم به قانونًا أن األنظمة والتعليمات كالقانون وذلك فيما يتعلق بضرورة 

و من ثم ال جيوز لإلدارة أن تهمل العمل بها وهي  ,(150)استمرار العمل بها ما دامت مل تلغ صراحة أو ضمنًا

 تتغيا من ذلك إنشاء عرفًا مسقطًا هلا.

 اخلامتة

لقد شاع أن العرف فقد أي دور قانوني له, وذلك بعد حركة التشريع اليت دونت مبوجبها خمتلف 

األنشطة, وخضعت لقواعد تشريعية واضحة وحمدده, غري أنه تبني لنا من خالل دراسة العرف اإلداري أن له 

رق بها الفقه إىل فريق ينكر على العرف أهمية ودورًا ال ميكن للحركة التشريعية أن تسقطه, وما املثاقفة اليت تف

دوره بوصفه مصدرًا للقاعدة اإلدارية وآخر يقر به له ويعده وجهًا من وجوه القانون غري املكتوب للقاعدة القانونية 

اإلدارية الوضعية, إال عالمة من عالمات تلك األهمية اليت ملا تزل حتيط اليوم مبوضوع العرف اإلداري, وهذا ما 

 اآلتية : والتوصيات بيانه من خالل البحث و توصلنا إىل النتائجحاولنا 

 النتائجاواًل: 

ري, حيث يلي التشريع يف املنزلة, أن العرف ال يزال حيتفظ مبكانته كمصدر من مصادر قواعد القانون اإلدا -1

ميكن هلا إنشاء األعراف أن الذي ينشأ العرف اإلداري هو اإلدارة العامة, فاجلهات اإلدارية املختلفة هي اليت و

 اإلدارية, بينما ال يكون لألفراد إنشاء العرف اإلداري .

املقصود بالعنصر املادي للعرف اإلداري هو العادة اإلدارية اليت تتكون من درج اجلهات اإلدارية على اتباع  -2

السري على سنتها يف مباشرة هذا سلوك يف مزاولة نشاط معني هلا, وتلتزم باتباع هذا السلوك يف احلاالت املماثلة و

 النشاط, وال تتحقق هذه العادة إال بتوافر أربعة شروط هي: العمومية والقدم والثبات واملشروعية .

أن مشروعية العادة املكونة للعنصر املادي للعرف اإلداري تقتضي إال خيالف مسلك اإلدارة أي قاعدة قانونية  -3

بطريق مباشر أو غري مباشر, ويستوي يف ذلك ان تكون القاعدة دستورية أو واردة يف قانون عادي أو يف أنظمة 

دئ العليا اليت يرتكز عليها النظام السياسي وتعليمات, فضال عن أن ال تكون خمالفة للنظام العام أو املبا

واالجتماعي يف الدولة, ونرى من جانبنا أن العادة اإلدارية لكي ُتكوِّن العنصر املادي للقاعدة العرفية اإلدارية, 
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فإنها جيب أن ال ختالف أحكام الشريعة اإلسالمية, ذلك أن هذه العادة متى ما توفر هلا العنصر املعنوي ستنشأ 

أوال( من -ه قانونيه عرفيه, وهذه القاعدة جيب ان ال تتعارض مع ثوابت أحكام االسالم وفقا لنص الفقرة )أقاعد

, اليت تنص على: )ال جيوز سن قانون يتعارض مع 2005( من دستور مجهورية العراق النافذ لسنة 2املادة )

در مبدأ املشروعية, اليت جيب على ثوابت أحكام اإلسالم(, فهذا النص جيعل ثوابت أحكام اإلسالم من مصا

 اإلدارة العامة احرتامها يف كل ما يصدر عنها من.

املقصود بالركن املعنوي للعرف اإلداري هو االعتقاد بإلزامية العادة املتبعة, من قبل اإلدارة واملخاطبني بهذه  -4

عنوي, ويرتتب على توافر االعتقاد القاعدة, وأن درجة العرف اإلداري يف القوة ميكن استخالصها من العنصر امل

بإلزامية األعراف اإلدارية, أن القرارات اإلدارية املخالفة للعرف اإلداري تعد غري مشروعة وتصبح عرضة لإللغاء 

إذا ما طعن بعدم مشروعيتها أمام القضاء اإلداري, كما يرتتب عليها وجوب التزام اإلفراد باحرتام األعراف 

هليئة اإلدارية احلق يف إكراه املخاطبني بأحكام األعراف اإلدارية امللزمة على أتباع هذه اإلدارية, مما خيول ا

 األحكام.

إىل جانب التشريع, بهدف تقديم ما يسد ه الضروري وجوداألهمية ما جيعل من من للعرف اإلداري أن  -5

داري من تفصيالت مل ترد يف قصور التشريع, على ضوء ما يستجد من روابط إدارية أو ما حيتاجه التطبيق اإل

أن العرف اإلداري حيتل املنزلة الثانية بعد التشريع مباشرة, نزوال على القاعدة اليت أوردتها و, جممل النصوص

وعليه ال جيوز للقاضي اللجوء إىل  وهذا األمر مسلم به فقها وقضاًء,املادة األوىل من القانون املدني العراقي, 

 .العرف اإلداري إال إذا أستحال عليه الوصول إىل احلكم من النص التشريعي

أن العرف اإلداري املكمل هو عرف منشئ لقاعدة قانونية ليس هلا أساس من التشريع, وهو يقوم على عدم  -6

عناصر وشروط العرف, مع حتقيق الغاية اليت  خمالفة التشريع, وهذا ما جيعله عرفًا معتربًا الستيفائه كافة

 أنشيء من أجلها وهي ضرورة سد قصور التشريع.

ال جمال للقول بوجود عرف إداري مفسر, لكون اإلدارة مطالبة بتطبيق القاعدة القانونية وفقًا للتفسري  -7

رف اإلداري املفسر الصحيح هلا, فالتفسري ليس سوى اجتهاد لتطبيق النص حسب مضمونه الصحيح, و أن الع

ال ميكن القول مبشروعيته العرف  ال يعدو أن يكون جمرد تطبيق للقاعدة املشرعة اليت شابها اإلبهام, كما

أن يكون للجهات اإلدارية سلطة إلغاء نصوص التشريع افتياتًا على السلطة  داري املسقط ألن ذلك مؤداهاإل

 التشريعية.
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كن أن ينشأ عرف إداري خمالف لنص تشريعي, ألن شرط قيام العرف إذا كان من املسلم به أنه ال مي -8

وإذا كان املشرع العراقي مل ينص صراحة يف القانون املدني على  مشروعية العادة اإلدارية املكونة لركنه املادي,

( من املادة 3عدم جواز خمالفة التشريع, فإنه ميكن لنا أن نستدل على ذلك, مبا أقره املشرع العراقي يف الفقرة )

( إذ يقول: )وتسرتشد احملاكم يف كل ذلك باألحكام اليت أقرها القضاء والفقه يف العراق ثم يف البالد األخرى 1)

اليت تعد القوانني -اليت تتقارب قوانينها مع القوانني العراقية(, ذلك بأن القضاء اإلداري والفقه  يف مصر 

ا بأن قواعد القانون اإلداري مجيعها قواعد آمرة ال يستساغ أن ينشأ قرر -العراقية أقرب ما تكون إىل قوانينها

ال تعد واليت الكتب الدورية واملنشورات الداخلية اليت تصدر عن اإلدارة العامة  , فضال عن أنعرف على خالفها

 نشورات.من التشريعات, فإنه ميكننا القول جبواز جميء العرف اإلداري خمالفًا ملا تقضي به هذه الكتب وامل

 ثانيا: التوصيات

على القضاء اإلداري يف العراق, وال سيما بعد صدور التعديل اخلامس لقانون جملس شورى الدولة, أن يقضي  -1

بعدم مشروعية القرارات اإلدارية املخالفة للعرف اإلداري, إذا ما طعن أمامه بشرعيتها من قبل املخاطبني بها, 

 هلا من اإللزام ما للقاعدة املسنونة. لكون القواعد العرفية اإلدارية

على اإلدارة العامة والتزامًا منها مببدأ املشروعية, أن تكون مجيع أعماهلا القانونية منها واملادية متفقه مع  -2

ثوابت أحكام الشريعة اإلسالمية, مبا يف ذلك املسالك اليت تتبعها واليت تكون حماًل للعادات اإلدارية, لكون 

ات متى اقرتنت باالعتقاد امللزم انقلبت قاعدة قانونية عرفية, وهذه القاعدة جيب أن ال تتعارض مع هذه العاد

, 2005( من دستور مجهورية العراق النافذ لسنة 2أوال( من املادة )-ثوابت أحكام االسالم وفقا لنص الفقرة )أ

فهذا النص جيعل ثوابت أحكام  اليت تنص على: )ال جيوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام اإلسالم(,

 اإلسالم من مصادر مبدأ املشروعية.

( من 1على املشرع العراقي أن يقدم الشريعة االسالمية على العرف, حني عدد مصادر القانون يف املادة ) -3

األولوية القانون املدني, فهو مل يقصد جمرد تعداد هذه املصادر وإمنا أراد بوجه خاص بيان تدرجها من حيث 

يف التطبيق, وحبذا لو أخذ بالتدرج الذي جاء به املشرع املدني األردني الذي نص يف املادة األوىل من القانون 

مة نصًا يف هذا القانون حكمت بأحكام الفقه االسالمي األكثر كفإذا مل جتد احمل -2 املدني على ما يلي: )...

فإن مل توجد حكمت  -3ى مبادئ الشريعة االسالمية. موافقة لنصوص هذا القانون, فإن مل جتد فبمقتض

 .مبقتضى العرف ...(
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 اهلوامش
                                                             

بريوت,  –معجم مقاييس اللغة, حتقيق: عبدالسالم حممد هارون, دار الفكر ابو احلسن أمحد بن فارس بن زكريا,  (1)

 .281, ص4, ج1979
,  239هـ , اجمللد التاسع , ص1414بريوت,  –مجال الدين حممد بن مكرم أبن منظور, لسان العرب, دار صادر  (2)

 1بريوت, ط –اء الرتاث العربي وحممد بن أمحد بن األزهري, تهذيب اللغة , حتقيق: حممد بن عوض مرعب, دار إحي

 .208, ص 2, ج 2001, 
دمشق  –الراغب األصفهاني , املفردات يف غريب القرآن , حتقيق: صفوان عدنان الداودي , دار القلم و الدار الشامية  (3)

 . 561, ص 1هـ , ج1412بريوت , 
 .199سورة األعراف : اآلية  (4)
ينظر: الشيخ عمر عبداهلل, العرف يف الفقه االسالمي , حبث منشور يف جملة احلقوق للبحوث القانونية واالقتصادية, السنة  (5)

 .97, ص 2و  1, العدد  1951آذار-2اخلامسة , ك
 –اث العربي حممد أمني بن عابدين, نشر العرف يف بناء األحكام على العرف, جمموع رسائل أبن عابدين, دار احياء الرت (6)

 , وهو التعريف الوارد عن عبداهلل بن أمحد النسفي الفقيه احلنفي يف كتابه املستصفى.112, ص 2بريوت, ج
 .8, ص 1947أمحد فهمي أبوسنه , العرف والعادة يف رأي الفقهاء, مطبعة األزهر ,  (7)

 .89, ص 8مصر , ط –عبدالوهاب خالف, علم أصول الفقه , مكتبة الدعوة  (8)
, وقد أورد التعريف يف 141, ص 1, ج 1998,  1دمشق , ط –مصطفى أمحد الزرقا , املدخل الفقهي العام , دار القلم  (9)

 من الكتاب بأنه: )عادة مجهور قوم يف قول أو فعل(. 872ص
ودية , العدد اململكة العربية السع -جملة جممع الفقه االسالمي الدولي , تصدر عن منظمة التعاون االسالمي جبدة  (10)

 2847, ص 5, ج1988 1ك 15إىل  10اخلامس , الصادر عن الدورة اخلامسة للمجمع املنعقدة يف الكويت للفرتة من 

 برتقيم املكتبة الشاملة.
النجف األشرف ,  –عبدالباقي البكري , املدخل لدراسة القانون والشريعة االسالمية , اجلزء األول , مطبعة اآلداب  (11)

 . 381-380, ص 1972
 .351, ص1958االسكندرية ,  –د. حسن كرية , أصول القانون , منشأة املعارف  (12)
 –د. عبدالرزاق امحد السنهوري و د. أمحد حشمت أبو ستيت , أصول القانون , مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر  (13)

 .87, ص 1950القاهرة , 
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 .235, ص 1974االسكندرية ,  -, النظرية العامة للقانون , منشأة املعارف  د. مسري عبدالسيد تناغو (14)

 .136-135, ص 2002بغداد ,  –ينظر: د. رياض القيسي , علم اصول القانون , بيت احلكمة  (15)
,  األردن - عمان –, دار الثقافة للنشر والتوزيع 1د. على خطار شطناوي, موسوعة القضاء اإلداري , اجلزء األول , ط (16)

 .47, ص2002
بريوت ,  -د. حممد كامل ليله, مبادئ القانون اإلداري , الكتاب األول , مقدمة القانون اإلداري, دار النهضة العربية  (17)

 . 427, ص 1969 -1968,  1ط
 .18, ص 1976القاهرة ,  –د. بكر القباني, العرف كمصدر للقانون اإلداري, دار النهضة العربية  (18)
م(, 1988هـ ) 1408السعودية ,  –د. أنور أمحد رسالن , القانون اإلداري السعودي , منشورات معهد اإلدارة العامة  (19)

 .110ص
 .36, ص1966,  3د. حممود حممد حافظ , القضاء اإلداري )دراسة مقارنة( , القاهرة ,دون دار نشر , ط (20)
 . 697, جمموعة أحكام احملكمة السنة الرابعة , ص 4/5/1950بتاريخ حمكمة القضاء اإلداري يف مصر , حكمها الصادر  (21)

مة يف عشر ك, جمموعة املبادئ اليت اقرتها احمل 24/2/1962احملكمة اإلدارية العليا يف مصر , حكمها الصادر بتاريخ  (22)

 . 1038, ص 1965 – 1955سنوات 
, منشور يف جملة نقابة احملامني االردنيني ,  13/6/1981 بتاريخ 8081حمكمة العدل العليا االردنية , حكمها رقم  (23)

 .1265, ص 1981
 –, و د. حممد رفعت عبدالوهاب , القانون اإلداري , دار اجلامعة اجلديدة 151د. رياض القيسي , مصدر سابق , ص (24)

 . 68, ص 2010االسكندرية , 
,  316, اجملموعة , السنة احلادية عشر , حكم رقم  22/6/1957حمكمة القضاء اإلداري يف مصر , حكمها بتاريخ  (25)

 .496ص

,  2009األردن ,  –عمان  -, دار وائل للنشر والتوزيع  1ينظر: د. علي خطار شطناوي , القانون اإلداري األردني , ط (26)

,  2009ألردن , ا –عمان  –, دار الثقافة للنشر والتوزيع  1, و د. هاني علي الطهراوي , القانون اإلداري , ط 55ص

 . 79ص

األردن ,  –الشارقة و دار إثراء للنشر والتوزيع  –, مكتبة اجلامعة  1ينظر: د. حممد قدري حسن , القانون اإلداري , ط (27)

 . 37, ص 2009
 . 20د. بكر القباني , مصدر سابق , ص (28)

 . 55, مصدر سابق , ص القانون اإلداري األردني ينظر: د. علي خطار شطناوي, (29)

 350, ص 97, اجملموعة , السنة الرابعة , حكم رقم  9/2/1950ينظر: حكم حمكمة القضاء اإلداري يف مصر , بتاريخ  (30)

. 
 .48د. علي خطار شطناوي , موسوعة القضاء اإلداري , مصدر سابق , ص (31)
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 . 22-21ينظر: د. بكر القباني , مصدر سابق , ص (32)
 . 80مصدر سابق , صد. هاني علي الطهراوي ,  (33)

, 1981, منشور يف جملة نقابة احملامني األردنيني, 13/6/1981حمكمة العدل العليا األردنية , حكمها بتاريخ  (34)

 .1265ص

, د. طعيمه اجلرف , القانون  55, ص 1968القاهرة ,  -ينظر: د. فؤاد العطار , القضاء اإلداري , دار النهضة العربية  (35)

 . 99, ص 1973القاهرة ,  –ة القاهرة احلديثة اإلداري , مكتب
 . 383عبدالباقي البكري , مصدر سابق , ص (36)
 . 112ينظر: د. أنور أمحد رسالن , مصدر سابق , ص (37)
,  295, اجملموعة , السنة السابعة , حكم رقم  11/2/1953ينظر: حمكمة القضاء اإلداري يف مصر , حكمها بتاريخ  (38)

)ال وجه ملا يتحدى به املدعي من بطالن إجراءات التعيني, مبقولة أن اجلامعة أطرحت ما جرى  , إذ تقول: 495ص

عليه عرفها من اإلعالن عن خلو الكرسي واملفاضلة بني املتقدمني. ذلك ألن القانون مل يستوجب مثل هذا اإلجراء , كما أنه 

فًا إداريًا مستقرًا يقوم مقام القاعدة التنظيمية العامة من جهة مل يثبت أن العمل جرى أو أطرد على ذلك, حبيث اصبح عر

الواجبة االتباع, بل غاية األمر أن اجلامعة كانت تلجأ إىل ذلك من حني إىل آخر, وتلك من املالئمات اليت تقدرها يف كل 

 حالة على حدتها حبسب ظرفها( .
 . 49ص د. علي خطار شطناوي , موسوعة القضاء اإلداري , مصدر سابق , (39)
 .449, ص 1972الكويت ,  -د. عبداحلي حجازي , املدخل لدراسة العلوم القانونية , مكتبة وزارة العدل  (40)
, و د. وحيد فكري  498, ص 1970القاهرة , د. سليمان حممد الطماوي , الوجيز يف القضاء اإلداري , دون دار نشر ,  (41)

 .99و د. طعيمه اجلرف , مصدر سابق , ص 226رأفت , مصدر سابق , ص
 . 384عبدالباقي البكري , مصدر سابق ,  (42)
, جمموعة املبادئ اليت قررتها احملكمة اإلدارية العليا يف  24/2/1962احملكمة اإلدارية العليا يف مصر , حكمها بتاريخ  (43)

 . 1038, ص 1965 – 1955عشر سنوات 
 . 246م , ص248, جمموعة أبو شادي , بند 1965/ 8/5احملكمة اإلدارية العليا يف مصر , حكمها بتاريخ  (44)
, جمموعة املبادئ اليت قررتها حمكمة القضاء  17/1/1957مة القضاء اإلداري يف مصر , حكمها بتاريخ ينظر: حمك (45)

 . 151, ص 106اإلداري , السنة احلادية عشرة , بند 
, جملة نقابة احملامني األردنيني ,  81/80, رقم  13/6/1981ينظر: حمكمة العدل العليا األردنية , حكمها بتاريخ  (46)

 . 1265ص,  1981
 عندما يطلق مصطلح النظام يف التشريع او القضاء او الفقه يف السعودية, فرياد به القانون . (47)
( لسنة 38م( , القضية رقم )6/6/1976هـ )8/6/1396ينظر: هيئة التأديب باململكة العربية السعودية , حكمها بـتاريخ  (48)

وما  330هـ , ص1397الثانية , األحكام الصادرة حتى نهاية هـ  , جمموعة أحكام هيئة التأديب , اجملموعة 1396

 بعدها .
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 .140القاهرة, ص  _الفضائية, دار النهضة العربية  عبد الوهاب عصام الربزجني, السلطة التقديرية لإلدارة و الرقابةد.  (49)
, و د.  55, ص 1960 – 1959, دون دار نشر , القاهرة ,  4ينظر: د. عثمان خليل عثمان , القانون اإلداري, ط (50)

أمحد حشمت أبو ستيت , أحباث يف أصول القانون )العرف كمصدر من مصادر القانون( , حبث منشور يف جملة القانون 

 . 637مصر , السنة اخلامسة , ص –قتصاد واال
, السنة الثالثة القضائية , جمموعة  61, القضية رقم  2/2/1957احملكمة اإلدارية العليا يف مصر , حكمها بتاريخ  (51)

 . 1691احملكمة اإلدارية العليا , السنة الثالثة , ص
 37د. حسن حممد قدوري حسن, القانون االداري, مصدر سابق, ص (52)
 . 235, مصدر سابق , صينظر: د. مسري عبدالسيد تناغو (53)
 . 47, ص 1966القاهرة ,  –, دار النهضة العربية  4ينظر: د. حامد سلطان , القانون الدولي العام يف وقت السلم , ط (54)
 . 27, ص 1963القاهرة ,  –ينظر: د. حممد كامل ليلة , القانون الدستوري , دار الفكر العربي  (55)
ينظر: د. مشس مرغين علي فراج , العرف كمصدر لإلعمال اإلدارية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة , حبث منشور يف  (56)

 . 309, ص 1987جامعة االمارات العربية املتحدة , العدد األول , آيار  –جملة الشريعة والقانون 
 . 28ينظر: د. بكر القباني , مصدر سابق , ص (57)
 . 68حممد رفعت عبدالوهاب , مصدر سابق , صينظر: د.  (58)

(59) Lebrun: La coutume, ses sources, son autorité en droit prive. These. 
Caen 1932. P. 250 . 

وهناك من يرى أن الفعل أو التصرف اإلداري جيب أن يكون مقبوال لدى كافة اجلهات أو اهليئات اإلدارية األخرى اليت  (60)

تصرف, حبيث إذا اعرتضت أو احتجت عليه إحدى هذه اجلهات أو اهليئات فإنه ال يرقى إىل مرتبة ميسها هذا ال

 القاعدة القانونية امللزمة.

, و د. سعيد السيد علي , أسس وقواعد القانون اإلداري , دار الكتب  37د. حممد قدري حسن , مصدر سابق , ص

 .  39مصر , دون سنة نشر , ص –احلديث 
 . 29ر القباني , مصدر سابق , صد. بك (61)
, جمموعة األحكام اليت أقرتها احملكمة , السنة الثانية ,  17/2/1948حمكمة القضاء اإلداري يف مصر , حكمها بتاريخ  (62)

 . 356, ص 62حكم رقم 
,  2008األردن ,  –عمان  –, دار الثقافة للنشر والتوزيع  1د. نواف كنعان , القانون اإلداري , الكتاب األول , ط (63)

 .60ص

(64) Gény (f), Méthodes d'Interprétation et Sources en Droit Prive Positif. 2ed, 
T (1) Paris, 1954, N. 119, P. 364 . 

 . 50د. علي خطار شطناوي , موسوعة الفضاء اإلداري , مصدر سابق , ص (65)

 . 29ينظر: د. بكر القباني , مصدر سابق , ص (66)
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, ود.  55, و د. فؤاد العطار , القضاء اإلداري , مصدر سابق , ص 427ينظر: د. حممد كامل ليلة , مصدر سابق , ص (67)

 . 80هاني علي الطهراوي , مصدر سابق , ص
 .85القاهرة , دون سنة نشر , ص –ينظر: السيد خليل هيكل , الوجيز يف القانون اإلداري , دار النهضة العربية  (68)

 . 57, و د. فؤاد العطار , مصدر سابق , ص 499يمان حممد الطماوي , مصدر سابق , صد. سل (69)
, جمموعة احكام احملكمة اإلدارية العليا , السنة التاسعة  25/1/1964احملكمة اإلدارية العليا يف مصر , حكمها بتاريخ  (70)

 . 522, ص 45, مبدأ رقم 
 . 111د. أنور أمحد رسالن , مصدر سابق , ص (71)
 . 29, جمموعة أحكام جملس الدولة , السنة الثانية , ص 4/11/1947حمكمة القضاء اإلداري يف مصر , حكمها بتاريخ  (72)
 . 60د. نواف كنعان , مصدر سابق , ص (73)
 . 56د. فؤاد العطار  , مصدر سابق , ص (74)
األحكام اليت أصدرتها احملكمة , السنة , جمموعة  15/12/1955حمكمة القضاء اإلداري يف مصر , حكمها بتاريخ  (75)

 . 92, ص 109العاشرة , حكم رقم 
 . 218, ص 1972القاهرة ,  –ينظر: د. عبداملنعم البدراوي , مبادئ القانون , مكتبة سيد عبداهلل وهبة  (76)

(77) Lebrun: La coutume, Op. Cit, P. 506 . 
 . 304د. مشس مرغين على فراج , مصدر سابق , ص (78)

(79) Booysen, H. "ADMINISTRATIVE CUSTOM AND THE ULTRA VIRES 
DOCTRINE", South African Law Journal, 1975, vol. 92, pp. 291.     

, و د. طعيمه اجلرف , القضاء مصدر انشائي للقانون  71د. حممد رفعت عبدالوهاب , مصدر سابق , ص ينظر:  (80)

كانون األول  –اإلداري , حبث منشور يف جملة إدارة قضايا احلكومة , السنة السادسة , العدد الرابع , تشرين األول 

 .  19, ص 1962

,  32شائي للقضاء االداري , حبث منشور يف جملة القانون واالقتصاد , السنةينظر: د. امحد كمال ابو اجملد , الدور االن (81)

 . 439, ص 1962العدد الثالث , ايلول 
 . 48د. بكر القباني , مصدر سابق , ص (82)

د. علي حممد بدير ود. عصام عبدالوهاب الربزحني ود. مهدي ياسني السالمي , مبادئ وأحكام القانون اإلداري , ينظر:  (83)

 . 41-36, 2015بغداد ,  –كتبة السنهوري م
 . 298ينظر: مشس مرغين علي فراج , مصدر سابق , ص (84)
, و د. طعيمه اجلرف , القضاء مصدر إنشائي للقانون اإلداري ,  111ينظر: د. حممد كامل ليلية , مصدر سابق ,  (85)

 . 20مصدر سابق , ص
 . 298د. مشس مرغين علي فراج , مصدر سابق , ص (86)
 . 49ينظر: د. بكر القباني , مصدر سابق , ص (87)



 العاشر العدد                                 والسياسية القانونية للعلوم األنبار جامعة مجلة
 

 
 

330 
 

                                                                                                                                                                                              

املقصود بالتقنني: )مجع القواعد القانونية  الرئيسية واملبادئ العامة اخلاصة بفرع من فروع القانون يف وثيقة رمسية أو  (88)

 . 33مصدر سابق , ص ’جمموعة واحدة تصدر من اجلهة املختصة بالتشريع(, د. علي بدير وآخرون 

 . 218ينظر: د. عبداملنعم البدراوي , مصدر سابق , ص (89)

(90) Lebrun: La coutume, Op. Cit, P. 5-7 . 
 . 34وما بعدها , ود. علي بدير وآخرون , مصدر سابق , ص 121د. حممد كامل ليلة , مصدر سابق , ص (91)
 . 40-39, ص 2009جامعة املوصل ,  –د. ماهر صاحل عالوي , الوسيط يف القانون اإلداري , دار ابن األثري  (92)
عرب عن ذلك د. عبداحلي حجازي بقوله: )أنه بسبب عدم وجود تقنني متناسق يف القانون العام كان البد أن يقوم العرف  (93)

بدور هام يف ذلك القانون, إذ جنده يف القانون الدستوري ... ويف القانون اإلداري حيث ال توجد قواعد عامة يف هذا 

 . 470, مصدر سابق , صاجملال(
 –أصول القانون اإلداري, منشأة املعارف , و د. سامي مجال الدين ,  49د. علي بدير وآخرون , مصدر سابق , ص (94)

 –, منشأة املعارف  3, موسوعة القضاء اإلداري , ط عبداهلل , ود. عبدالغين بسيوني 69, ص 2004االسكندرية, 

 . 47لي خطار شطناوي , موسوعة القضاء اإلداري , مصدر سابق , ص, ود. ع 28, ص 2006االسكندرية , 
,  426و د. حممد كامل ليلة , مصدر سابق ,  381عبدالباقي البكري , مصدر سابق , ص ينظر: يف فقه القانون املدني, (95)

 , و120, ص1964مصر ,  –و د. حممود مجال الدين زكي , دروس يف مقدمة الدراسات القانونية , دار ومطابع الشعب 

 Lebrun: La coutume, op. Cit, P. 221, 507. 

, و د. سامي مجال الدين, مصدر سابق,  48مد بدير وآخرون , مصدر سابق , صويف فقه القانون اإلداري: د. علي حم

 .426, و د. حممد كامل ليلة, مصدر سابق, ص71ص
( من القانون املدني 1( من املادة )2, والفقرة ) 1951( لسنة 40( من القانون املدني العراقي رقم )1( من املادة )2الفقرة ) (96)

, الفقرة  1976( لسنة 43( من القانون املدني األردني رقم )1( من املادة )3, والفقرة ) 1948( لسنة 131املصري رقم )

 . 1949( لسنة 84( من القانون املدني السوري رقم )1( من املادة )2)
ينظر: حمكمة التمييز يف العراق فقد ذهبت إىل أنه إذا مل يوجد نص تشريعي ميكن تطبيقه حكمت احملكمة مبقتضى  (97) 

, عبدالرمحن العالم, املبادئ القضائية , القسم 11/1/1955, بتاريخ 1954 –ح  1766عرف اجلاري, القرار رقم ال

, وكذلك أقرت بأن للعرف قوة القانون إذا مل يوجد نص تشريعي, القرار 256, ص1957بغداد,  –املدني, مطبعة العاني 

, 1957جزيران, -بغداد, العدد الثالث, مايس -, جملة القضاء 3/2/1957, بتاريخ 1956 –ص  – 2332رقم 

. و احملكمة اإلدارية العليا يف مصر فقد قضت مبا نصه: )أن عيب خمالفة القانون, ليس مقصورًا على 407-406ص

, خمالفة نص يف قانون أو الئحة بل هو يصدق على خمالفة كل قاعدة جرت عليها اإلدارة واختذتها شرعة هلا ومنهاجا(

, وحمكمة القضاء  570, جمموعة األحكام اليت أقرتها احملكمة , السنة اخلامسة , ص 26/3/1960خ حكمها بتاري

اإلداري يف مصر إذ تقول: )النظام الذي تقرره جهات اإلدارة يف صدد أمر معني وتسري على سنته, هو مبثابة القانون أو 

إجراء عام, فعدم اتباعه يف الوقت الذي يكون ساريًا الالئحة من حيث وجوب احرتامه والعمل به, إىل ان حيصل تغيريه ب

, 62الثانية, حكم رقم  , اجملموعة, السنة17/2/1948جانب اإلدارة خمالفة للقانون( حكمها بتاريخ فيه يكون من 
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, كما أقرت ذلك حمكمة العدل يف األردن بقوهلا: )من املبادئ الفقهية املسلم بها فيما يتعلق بالعرف اإلداري الذي 356ص

جرت اإلدارة على اتباعه سواًء أكان مسطورًا أو غري مسطور يعترب حبكم القاعدة القانونية, ويتحتم على اإلدارة اتباعه يف 

, جملة  19/6/1973, كما يباح لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا العرف متسكه بالقانون ...( قرارها بتاريخ إجراءاتها

, وايضًا حمكمة االستئناف العليا يف الكويت إذ تقول: )من املقرر قانونًا أن 929, ص1973نقابة احملامني األردنيني, 

)جتاري(  432/1967, االستئناف رقم 10/12/1967ها بتاريخ العرف يعترب مصدرًا من مصادر القانون اإلداري ...( حكم

 .27, ص1969بريوت,  –, أشار إليه د. عبدالفتاح حسن, مبادئ القانون اإلداري الكوييت, دار النهضة العربية 
 .119صد. حممود مجال الدين زكي , مصدر سابق ,  (98)

(99) Duguit: Traité de droit constitutionnel  2éme éd. Paris, 1921, Tome 1, P. 
72-84.   

 .38د. بكر القباني , مصدر سابق , ص (100)
 . 348, د. حسن كرية , مصدر سابق , ص 405ينظر: عبدالباقي البكري , مصدر سابق , ص (101)
, ود. عبدالفتاح عبدالباقي , نظرية القانون , مطابع دار  406-405صينظر: عبدالباقي البكري , مصدر سابق ,  (102)

 . 148, ص 1954القاهرة ,  –الكتاب العربي 

 . 36ينظر: د. بكر القباني , مصدر سابق , ص (103)

  (104) Lambert: La Fonction De Droit Civil Comparé Tome 1. Paris 1903, P. 
135-143. 

 . 353-351, و د. حسن كرية , مصدر سابق , ص 408-407ينظر: عبدالباقي البكري , مصدر سابق , ص (105)
 .78ينظر: د. بكر القباني , مصدر سابق , ص (106)
-117, و د. حممود مجال الدين زكي , مصدر سابق , ص 153ينظر: د. عبدالفتاح عبد الباقي , مصدر سابق , ص (107)

 . 353ر سابق , ص, و د. حسن كرية , مصد 118
. و د. حسن كريه, 426, و د. حممد كامل ليله , مصدر سابق, ص 409ينظر: عبدالباقي البكري , مصدر سابق ,  (108)

 .120, و د. حممود مجال الدين زكي , مصدر سابق ,  ص 354مصدر سابق, ص
(109) Lebrun: La coutume, Op. Cit, P. 4, 221, 507 . 

, و قد أقر ذلك القضاء اإلداري , فقذ قضت احملكمة العليا  52-51ينظر: د. ماهر صاحل عالوي , مصدر سابق , ص (110)

يف مصر بأنه ميكن إعمال بعض القواعد الواردة يف القوانني املدنية يف جمال القانون اإلداري, إذا كانت هذه القواعد أصولية 

ت ال تتعارض مع ما تتطلبه املصلحة العامة من مراعاة الحتياجات الروابط تقوم على املنطق القانوني اجملرد وما دام

اإلدارية, وما دامت تتسق مع تسيري املرافق العامة وتكفل التوفيق بني ذلك وبني املصاحل الفردية اخلاصة, حكمها بتاريخ 

 . 106, ص 15, اجملموعة , السنة اخلامسة , مبدأ رقم  12/12/1959
 196مال التحضريية للقانون املدني املصري , اجلزء األول , الباب التمهيدي , وزارة العدل املصرية , صجمموعة اإلع (111)

 . 123, أشار أليه د. حممود مجال الدين زكي , مصدر سابق , ص
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, ما 1948( لسنة 131وقد سار عدد من القوانني املدنية العربية على هذا النحو , إذ قرر القانون املدني املصري رقم ) (112)

ذهب إليه املشرع العراقي, فعد العرف املصدر الثاني بعد التشريع, وهذا ما أوضحته املذكرة االيضاحية ملشروع تنقيح 

: )العرف هو املصدر الذي يلي التشريع يف املرتبة, ومن الواجب أن يلجأ إليه القانون املدني املصري, فقد جاء فيها أن

القاضي إذا أفتقد النص ... وقد ظل هذا املصدر وسيظل إىل جانب التشريع مصدرا تكميليًا خصبًا ال يقف انتاجه عند 

املدني وسائر فروع القانون اخلاص  حدود املعامالت التجارية , بل يتناول املعامالت اليت تسري يف شأنها قواعد القانون

 ( .188-187والعام على السواء( , جمموعة االعمال التحضريية للقانون املدني املصري , مصدر سابق ص

وقد أنتقد الدكتور عبدالرزاق السنهوري على هذا التدرج ملصادر القانون املدني العراقي, إذ أشار خماطبًا أعضاء جلنة  (113)

دني العراقي بقوله: )ال حظت أنكم أخرمت مكان الشريعة االسالمية بني مصادر القانون إىل املرتبة الثالثة مراجعة القانون امل

متشيًا مع القانون املصري, والقانون العراقي يستمد من الشريعة االسالمية بنصيب أوفر , فلم يكن غريبًا أن جيعل الشريعة 

مال التحضريية للقانون املدني العراقي , اجلزء األول , إعداد ضياء شيت االسالمية يف املرتبة الثانية(, جمموعة األع

 .  13, ص 1998بغداد ,  –خطاب وآخرون , مطبعة الزمان 
 . 228-227ينظر: عبدالباقي البكري , مصدر سابق , ص (114)
ع املصري, إذ جعلت منزلة العرف يف حني خالف هذا عدد من القوانني املدنية العربية ما ذهب اليه املشرع العراقي واملشر (115)

( منه 1, إذ نصت املدادة ) 1976( لسنة 43بعد التشريع ومبادئ الشريعة االسالمية, ومنها القانون املدني األردني رقم )

تسري نصوص هذا القانون على املسائل اليت تتناوهلا هذه النصوص بألفاظها ومعانيها وال مساغ لالجتهاد يف  -1) على: 

مة نصًا يف هذا القانون حكمت بأحكام الفقه االسالمي األكثر موافقة لنصوص هذا كفإذا مل جتد احمل -2نص مورد ال

فإن مل توجد حكمت مبقتضى العرف ...( , والقانون املدني  -3القانون, فإن مل جتد فبمقتضى مبادئ الشريعة االسالمية. 

ـ تسري النصوص التشريعية على 1( 1املادة )( على: )1املادة )( من 2, إذ نص يف الفقرة )1949( لسنة 84السوري رقم )

ـ فإذا مل يوجد نص تشريعي ميكن تطبيقه, حكم 2مجيع املسائل اليت تتناوهلا هذه النصوص يف لفظها أو يف فحواها. 

القانون  القاضي مبقتضى مبادئ الشريعة اإلسالمية, فإذا مل توجد, فبمقتضى العرف, وإذا مل يوجد, فبمقتضى مبادئ

 (الطبيعي وقواعد العدالة

 . 45, ود. ماهر صاحل عالوي , مصدر سابق , ص 42ينظر: د. علي بدير وآخرون , مصدر سابق , ص (116)

احملكمة اإلدارية العليا يف مصر, حيث تقول: ) ... وقد نص الشارع على العرف كمصدر للقانون, غري أنه من حيث  (117)

, اجملموعة, السنة السابعة, 24/2/1962تدرج القواعد القانونية يأتي يف املرتبة الثانية بعد التشريع ...(, حكمها بتاريخ 

 .   355, ص 42مبدأ رقم 
 . 356, و د. حسن كرية , مصدر سابق , ص 467ازي , مصدر سابق , صد. عبداحلي حج (118)

 . 355, ص 43ينظر: احملكمة اإلدارية العليا يف مصر , اجملموعة ,السنة السابعة , حكم رقم  (119)
, 1975القاهرة ,_دار النهضة العربية  ,ينظر: د. عبداحلميد كمال حشيش , مبادئ القضاء اإلداري, اجمللد األول (120)

 .73ص
 . 27ينظر: د. عبدالفتاح حسن , مصدر سابق , ص (121)
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ينظر: د. احسان محيد املفرجي و د. كطران زغري نعمة و د. رعد ناجي اجلدة, النظرية العامة يف القانون الدستوري  (122)

 .204, ص1990بغداد,  -والنظام الدستوري يف العراق, املكتبة القانونية
 . 58القانون اإلداري األردني, مصدر سابق, صينظر: د. علي خطار شطناوي,  (123)
 . 116ينظر: د. انور امحد رسالن, مصدر سابق, ص (124)
 . 70ينظر: د. سامي مجال الدين, مصدر سابق, ص (125)
 . 121ينظر: د. حممود مجال زكي, مصدر سابق, ص (126)
 . 50ينظر: د. علي خطار شطناوي, موسوعة القضاء اإلداري, مصدر سابق, ص (127)
 النافذ. 2008( لسنة 23( من قانون اخلدمة اجلامعية رقم )13املادة ) (128)

,  188, اجملموعة , السنة السادسة , حكم رقم  26/2/1953حمكمة القضاء اإلداري يف مصر, حكمها بتاريخ  (129)

 .554ص

 األنظمة . يراد بالنظام هنا القانون, حيث يطلق على القوانني يف اململكة العربية السعودية مصطلح (130)

هـ  8/6/1396هـ , جلسة  1396( لسنة 28هيئة التأديب يف اململكة العربية السعودية, حكمها يف القضية رقم )(131)

وما  330هـ , ص 1397( جمموعة أحكام هيئة التأديب, اجملموعة الثانية, األحكام الصادرة حتى نهاية 6/6/1976)

 بعدها .

 . 57القانون اإلداري األردني, مصدر سابق, صينظر: د. علي خطار شطناوي,  (132)
 .  59ينظر: د. بكر القباني, مصدر سابق, ص (133)
 .114ينظر: د. أنور امحد رسالن, مصدر سابق, ص (134)

 58ينظر: د. علي خطار شطناوي , القانون اإلداري االردني, مصدر سابق, ص (135)
 .38ينظر: د. حممود حممد حافظ, مصدر سابق , ص (136)
( من 5, وكذلك أورد املشرع األردني هذا النص يف املادة )1948( لسنة 131( من القانون املدني املصري, رقم )2ملادة )ا (137)

( لسنة 84( من القانون املدني السوري رقم )2, واملشرع السوري يف املادة )1976( لسنة 43القانون املدني األردني رقم )

1949 . 

هذا ما أشار إليه الدكتور عبدالرزاق السنهوري إذ يقول: )ال حظت بوجه عام أن كثريًا من التعديالت اليت أدخلتموها  (138)

على الالئحة من شأنها أن تقرب كثريًا ما بني مشروع القانون املدني العراقي والقانون املدني املصري ...(, جمموعة 

 . 13ي , مصدر سابق , صاألعمال التحضريية للقانون املدني العراق
-1219, ص116, اجملموعة السنة العاشرة, مبدأ رقم8/5/1965احملكمة اإلدارية العليا  يف مصر, حكمها بتاريخ  (139)

1220. 
 . 63ينظر: د. بكر القباني, مصدر سابق, ص (140)
 . 355(, ص42عة , مبدأ رقم ), اجملموعة , السنه الساب24/2/1962احملكمة اإلدارية العليا يف مصر, حكمها بتاريخ  (141)

 115ينظر: د. انور امحد رسالن, مصدر سابق, ص (142)
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 .  205ينظر: د. احسان محيد املفرجي وآخرون, مصدر سابق, ص (143)
وما  212وما بعدها, ود. عبد املنعم البدراوي, مصدر سابق, ص 174ينظر: د. عبد احلي حجازي, مصدر سابق, ص (144)

 بعدها.
 . 125ود مجال الدين زكي, مصدر سابق, صينظر: د. حمم (145)
 . 125ينظر: د. علي خطار شطناوي, موسوعة القضاء اإلداري, مصدر سابق, ص (146)
 . 196جمموعة األعمال التحضريية القانون املدني املصري, مصدر سابق, ص (147)
 , سبقت اإلشارة إليه.8/5/1965احملكمة اإلدارية العليا يف مصر, حكمها بتاريخ  (148)
 .309د. رياض القيسي , مصدر سابق , ص (149)

 , ص.28, حكم رقم 28/5/1947حمكمة القضاء اإلداري يف مصر, حكمها بتاريخ  (150)

 

 

 


