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المصادر   بيان  خالل  من  االداري  القضاء  مادة  في  المشروعية  مصادر  سنتناول 

وعلى   فرعين  في   ) المدونة  )غير  المكتوبة  غير  والمصادر  المدونة(   ( المكتوبة 

 النحو االتي : 

 الفرع األول : المصادر المكتوبة 

قيمتها   عن  النظر  بغض  المكتوبة  القانونية  القواعد  كافة  المدونة  المصادر  تمثل 

القانونية، فالقواعد القانونية المكتوبة هي تلك القواعد التي وضعتها السلطة المختصة 

القواعد   درجات  وتختلف  مكتوبة،  وثيقة  في  وصاغتها  الدولة  في  القانون  بسن 

يلي  الق ما  وفي  القانونية  القواعد  تدرج  بهرم  تسميته  على  يصطلح  ما  وفق  انونية 

 نوضح هذا التدرج في القاعدة القانونية. 

قمة    .الدستور1 ويمثل  الدولة،  كل  في  واألعلى  األسمى  التشريع  الدستور  يعتبر   :

اإلطالق.   وجه  على  حجية  أكثرها  و  مرتبة  أعالها  و  القانونية  النصوص  هرم 

با في  ويقصد  الحكم  نظام  تبين  التي  القانونية  القواعد  مجموعة  الدستورية  لقواعد 

السياسية   واألهداف  األسس  وتقرر  لألفراد  العامة  والحريات  الحقوق  وتحدد  الدولة 

وتنظم   ئ  تنش  التي  القواعد  هذه  كانت  ولما  للدولة.  واالجتماعية  واالقتصادية 

من كل  اختصاص  نطاق  وتحدد  جميعها  العامة  هذه السلطات  ممارسة  وكيفية  ها 

األولى   المرتبة  القواعد وتحتل  أن تسمو هذه  ذلك  يترتب على  فإنه  االختصاصات، 

 على قمة التنظيم القانوني للدولة، وتبعا لذلك تلتزم  جميع السلطات باحترامه 

تعتبر المعاهدات مصدرا من مصاد ر الشرعية في الدولة، وذلك بعد    .المعاهدات:2

السلطة المختصة وفقا لإلجراءات القانونية، إذا أنها تصبح بعد    التصديق عليها من

تلتزم    يلتزم األفراد كما  ثم  للدولة  ومن  الداخلي  القانون  التصديق عليها جزءا من 

 السلطات العامة جميعا باحترامها والنزول على أحكامها 

عن    .القوانين)التشريعات(:  3 الصادرة  القانونية  القواعد  كل  بها  السلطة ويقصد 

أو   النيابي(  )المجلس  البرلمان  في  التشريعية  السلطة  هذه  تمثلت  سواء  التشريعية، 



للسلطة  البد  حيث  التشريع،  بسلطة  الدستور  لها  ر  أق  أخرى  سلطة  أو  هيئة 

القانونية   القواعد  تكون  أن  ذلك  ومعنى  الدستورية  القواعد  تراعي  أن  التشريعية 

ا للدستور بصفته  اإلدارة  الصادرة عنها مطابقة  ويتوجب على  لتشريع األساسي  ، 

 العامة أن تلتزم بما تضعه السلطة التشريعية من قوانين . 

)اللوائح(:  4 الفرعية  التشريعات  جهة  .  تصدرها  التي  التنظيمية  القرارات  وهي 

ال   أعما  تعتبر  ولكنها  إدارية،  أعماال  الشكلية  الناحية  من  اللوائح  وتعتبر  اإلدارة، 

أسا على  قانونية  تشريعية  قواعد  تتضمن  ألنها  المادي،  أو  الموضوعي  المعيار  س 

عامة ومجردة، ولهذا تعتبر عنصرا من عناصر البناء القانوني للدولة ومصدرا من  

من   أنها  رغم  قائمة  مادامت  تتضمنه  ما  باحترام  اإلدارة  وتلتزم  الشرعية.  مصادر 

بقرارات اللوائح  اإلدارة مخالفة  تملك  ثم فال  وإذا أصدرت   أصدرها، ومن  إدارية، 

   مثل تلك القرارات كانت غير  مشروعة

 المكتوبة  غير  المصادر: الثاني الفرع

  دورها   جليا  يبرز  حيث  المشروعية،  لمبدأ  هاما  مصدرا  المدونة  غير  المصادر  تعتبر

  إلى   يلجأ   ي  فالقاض   المكتوب،  القانوني   النص  غياب   في   إليها  اللجوء  خالل  من

  لم   حال  في  عليه  المعروضة  المنازعات  في  للفصل  المكتوبة  غير  القانونية  القواعد

 . المكتوب القانوني  النص يجد

  للقانون   العامة  والقواعد  العرف   هما  قسمين  إلي  المكتوبة  غير  المصادر  وتنقسم

 .   حدى  على منهما كل في ونفصل

 اإلداري  العرف -1

  تدوين   تنامي   ورغم  وأقدمها،  المشروعية  مبدأ   مصادر   أهم   من   العرفية  القواعد  تعتبر

  ثم   ومن  المشروعية،  مصادر  أهم  أحد  يعتبر  مازال  العرف   أن  إال  القانونية  القواعد

 أي  إلغاء  يوجب   ما  وهذا  أحكامه  بمقتضى  والعمل  به  االلتزام  اإلدارة  على  فيجب

  عرفية   قواعد   إلى   العرفية  القواعد  وتنقسم .  نطاقه   عن   يخرج  لإلدارة  تصرف 

 العرف   يحتلها  التي  األهمية  تلك   على واضحة  داللة يدل ما  إدارية،  وأخرى  دستورية 

 ونتناول  المشروعية   مبدأ  ركائز  وأحد. القانونية  للقواعد  منشأ  مصدر  أنه  اعتبار  على

 . بموضوعنا  الوثيق الرتباطه اإلداري العرف  الدراسة هاته  في

  أداء   في  إتباعها  على   اإلدارة  اعتادت  التي  القواعد  مجموعة  هو  اإلداري  العرف   إن

 النشاط،  هذا يضبط تشريعي نص   غياب في نشاطها من  معين مجال في وظيفتها



  في   إتباعه  على  اإلدارة  درجت  الذي  السلوك "  أنه  على  المصري  القضاء  عرفه  وقد

  تصرفاتها   إبطال  إلى  وتؤدي  للمشروعية  مخالفة   مخالفته  وتعد  معين  نشاط  مزاولة

  في   مرتبة  أقل  اإلداري  العرف   أن  إلى  ننوه   أن  يفوتنا   وال "   قانونا   المقررة  بالطرق

  قانونية   قاعدة  اإلداري  العرف   يخالف   ال  أن  وجب  حيث  القانونية  القواعد  تدرج  هرم

 .  القانونية للقاعدة مكمال اعتباره على الفقه دأب كما فهو

 وتبطل  لإلدارة   ملزمة  قاعدة  ويصبح  القانونية  آثاره  اإلداري  العرف   ينتج  وحتى

  والركن   المادي  الركن  هما  أساسين  ركنين  فيه  تتوافر  أن  وجب  خالفته  إن  أعمالها

 .المعنوي

  على   نشاطها  في  اإلدارة  سلوك   تكرار  من  المادي  الركن  ينشأ:    المادي  الركن  -  أ

.  عاداتها  من  عادة   التكرار  هذا   يصبح  بحيث  انقطاع،   دون   منتظم  وبشكل  معين  نمط

  عدم   إلى  ذلك   يؤدي  ال  حتى  السلوك   هذا  إتباع  في  اإلدارة  اعتياد  ينقطع  أال  ويجب

  القيام   صورة  في  إيجابيا  العمل  هذا  يكون  وقد.  المادي  للركن  المكون  التكرار  توافر

 أو  بعمل  القيام  عن  االمتناع  صورة  في  سلبيا   يكون   قد  أو  معين،  تصرف   أو  بعمل

  والقدم   والثبات  العمومية  المادي  العنصر  هذا  في  يتوفر  أن  يجب  لهذا.  معين  تصرف 

  أن   العمومية  عنصر  فيعني  التشريعي  النص  العرف   يخالف   ال   أن    وجب   والعالنية،

  بل   بذاته  معينا  فردا  تمس  ال  بحيث  القانونية  القاعدة  شأن  شأنها  عامة  العادة  تكون

 في العادة تلك  وضوح  فيعني والثبوت القدم عنصر أما تعنيهم،  من جميع على تنطبق

  تكون   أن   بها  فنعني  العالنية  أما.  انقطاعها  وعدم  واستقرارها  وثبوتها  الناس  نفوس

 . خفية تكون ال أي العامة قبل من معلومة

  إتباع   بإلزامية  اإلدارية  الجهات  لدى  االعتقاد  يسود  أن  ويعني :    المعنوي  الركن  -  ب

 العرف،  بهذا  االلتزام  ضرورة  تستشعر  بحيث  عليها،  رجت  د  التي  العادة  أو  السلوك 

:  أنه  المصري  القضاء  عرفه   وقد.     المكتوبة   القانونية   القاعدة   باحترام   تلتزم   كما

  في   إتباعها  على   اإلدارية  الجهات درجت  التي   األوضاع  على  إطالقه  أصطلح  تعبير"

  السير   و   األوضاع   بهذه   التزامها  و   اإلدارة  استمرار  من   وينشأ   معين،   نشاط  مزاولة

  ما   اإلتباع  الواجبة  القانونية   القاعدة   بمثابة فتصبح  النشاط،  هذا   مباشرة  في  سنتها  على

 "  مماثلة بقاعدة تعدل لم

 : للقانون العامة المبادئ  -2

  المقومات   من  القضاء  يستنبطها  التي  المبادئ   عام  بشكل  للقانون   العامة  المبادئ  تعني

  القانون   مجال  في   تعني  وهي   أحكامه،  في   ويعلنها  ويقررها  للمجتمع،  األساسية

 في  وأبرزها  اإلداري  القضاء  استخلصها  التي  المكتوبة  غير  العامة  المبادئ  اإلداري



  الهامة   المصادر  من  مصدر  للقانون   العامة  المبادئ  إن  الملزمة  القوة   ومنحها  أحكامه

  المبادئ   إلى  إلداري  ا  القضاء  لجأ  فقد.  اإلداري  القانون  تقنين  لعدم  وذلك   للمشروعية

  اإلداري   القضاء  فألغى  اإلدارية،  المنازعات   من  العديد  في  للفصل  للقانون   العامة

 . للقانون العامة للمبادئ لمخالفتها اإلدارية القرارات من العديد

   الذي  الفرنسي  الدولة  مجلس  إلى  للقانون  العامة  المبادئ  إبراز  في  الفضل  ويرجع

  والتي   الحقيقي،  بالمعنى   للقانون   العامة  األساسية  المبادئ  من   مجموعة  استخلص

  بين   المساواة  مبدأ  تشمل  والتي  الدساتير،  ومقدمات  الحقوق  إعالنات  وضعتها

  المساس   عدم  ومبدأ  التقاضي،  حق   ومبدأ   الدفاع،   حقوق  كفالة  ومبدأ   المواطنين،

 . المكتسبة بالحقوق

  للقانون   العامة  األساسية  المبادئ  هذه  من   ي  الفرنس  الدولة  مجلس  استخرج  وقد

  بتطبيقاته   المساواة  مبدأ  أهمها،  ولعل  اإلداري  القانون  مجال  في   عديدة  تطبيقات

  االنتفاع   في  األفراد  ومساواة  العامة،  بالوظيفة   االلتحاق   في   المساواة  مثل  المتعددة،

   الفرعية   التطبيقات   عديد  كذلك   منه  اشتق  الذي  الحرية  ومبدأ  العامة،  المرافق  بخدمات 

  فيرى   للقانون   العامة  المبادئ   إللزامية  بالنسبة  أما  الرأي  وحرية   االعتقاد   كحرية

 ذلك   ،مفسرين  لها  اإللزامية  القوة  مصدر  هو  القضاء  أن  ي  الفرنس  الفقه  من  جانب

 .اإللزامي الطابع عليها ويضفي   يقرها  من هو بأنه

  قضائي   مصدر  ذات  للقانون  العامة  المبادئ  إن  André de Laubadère    فيرى

 أجزائها  بكل  العامة  المبادئ  نظرية  إن   Jean Pierre Chudet  يرى  كما  خالص

  من   االبتداع  خلق  على  وقدرته  الدولة  مجلس  جرأة  تمثل  هي  و  القضاء،"    صنع  من

 ." والحريات الحقوق حماية  في واجبه وأداء بمهمته االضطالع أجل

  في   جانبه   من   ضمني   برضاء  المشرع  محل  يحل   اإلداري  ي  القاض  أن   هذا  ومعنى

  يفعله   أن  له  يحق  كان   بما  فيقوم  وتنظيمها،  معالجتها  له  يسبق  لم  التي  المسائل

  القاضي   فيها  تدخل  التي  الموضوعات  لهذه  منظمة  تشريعات   أصدر  لو  المشرع

 . اإلداري
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