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مصادر القانون اإلداري

یقصد بمصادر القانون اإلداري األصول والمنابع التي یسقي منھا 
وأحكامھ، ویشترك القانون اإلداري مع غیره مبادئھ  اإلداريالقـانون 

من فروع القوانین األخرى فیما یخص ھذه المصادر، لكن أھمیة تمیز 
ھذه المصادر، أي أنھ  تراتبیةمصادر القانون اإلداري تكمن في  ھذه المصادر، أي أنھ  تراتبیةمصادر القانون اإلداري تكمن في 

اعتبارا للطبیعة المتجددة والمتطورة لقواعد القانون اإلداري تتجدد 
.أیضا مصادره وبالتالي تجعل مكانة مصدر تطغى على مصدر آخر



القانون اإلداري وھو أنھ قانون مرن بمعنى أنھ  بھا یتمیزأھم میزة 
.مكتوب لكن ھذه السمة أو المیزة لیست نعتا مطلق الصحة

فبعض نصوص القانون اإلداري نجدھا متفرقة منھا ما ھو منصوص  

.لمصادر المكتوبة للقانون اإلداريا

فبعض نصوص القانون اإلداري نجدھا متفرقة منھا ما ھو منصوص  
علیھ في الدستور أو في األنظمة األساسیة أو بعض التشریعات خاصة 
أمام انتشار حركة التدوین، لكن ال یمكن الجزم بوجود مدونة للقانون 

.اإلداري شاملة لمختلف نصوصھ



:وعموما تتوزع مصادر القانون اإلداري المكتوبة كالتالي
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.القانون العادي والتشریع– 3

.المعاھدات الدولیة– 4 .المعاھدات الدولیة– 4
.القرارات التنظیمیة– 5



الشریعة اإلسالمیة

تعتبر الشریعة اإلسالمیة المصدر األساسي للقانون اإلداري، ولیس 
القانون باعتبار أن مبادئ الشریعة اإلسالمیة  مصادرھذامصدر من 

الغراء تعد المصدر األساسي لمختلف فروع القانون سواء العام أو 
ھي التي تضمن احترام مبدأ  السمحاءالخاص، فمبادئ ھذه الشریعة  ھي التي تضمن احترام مبدأ  السمحاءالخاص، فمبادئ ھذه الشریعة 

.الشرعیة الذي یخضع لھ جمیع القوانین



ومما یدل على اعتبار الشریعة المصدر األساسي للقانون 
اإلداري وھو قصب السبق فیما یخص تنظیمھا لإلدارة 

والقضاء، وذلك من خالل إنشاء الدواوین أو ما یعرف حالیا 
، وكذلك إنشاء قضاء اإلداري الشكایاتبالوزارة كدیوان  ، وكذلك إنشاء قضاء اإلداري الشكایاتبالوزارة كدیوان 

الذي كان یعرف بوالیة المظالم، 



، 1992، 1972، 1970، 1962وفي الدساتیر المغربیة 
المملكة "، أنھا تقرر في تصدیرھا بأن 2011، 1996

، كما یقرر الفصل الثالث من دستور "المغربیة دولة إسالمیة
مما یعني أن الشریعة " اإلسالم دین الدولة"بأن  2011

اإلسالمیة تحتفظ بسموھا بالنسبة لتدرج القواعد القانونیة اإلسالمیة تحتفظ بسموھا بالنسبة لتدرج القواعد القانونیة 
قواعد القانون  وإغناءوبالتالي تلعب دورا أساسیا في تطویر 
. اإلداري وتطبیقاتھ



من ھنا جاز القول بأن القانون اإلداري لم یكن منشأه فرنسا بل 
أن الدول اإلسالمیة بالمشرق عرفت أنظمة اإلداریة مبنیة على 

، لكـن ال یمكن إنكار أھمیة السمحاءقواعد الشریعة اإلسالمیة 
دولة فرنسا في تأكید استقاللیة ھذا القانون خاصة الدور الـذي 
لعبھ مجلس الدولة الفرنسي في إحقاق وبعت القاعدة القانونیة 
اإلداریة، كما أن القضاء اإلداري المغربي استند إلى مبادئ اإلداریة، كما أن القضاء اإلداري المغربي استند إلى مبادئ 
الشریعة اإلسالمیة إلى أجل إحقاق بعض الحقوق حیث أن 

إلبطال اإلسالمیة  الشریعةالقاضي اإلداري المغربي استند إلى 
ةالشرعیقرار إداري مشوب بعیـب 



الدستور والقوانین التنظیمیة.

یعد القانون الدستوري مصدر من مصادر القانون اإلداري، فكثیر 
من مبادئ وقواعد القانون اإلداري یتضمنھا القانون الدستوري 

للدولة باعتبار أن القانون اإلداري، ھو امتداد للقانون الدستوري بل 
أن العدید من األنشطة اإلداریة والتنظیمیة تجد أصلھا في القانون أن العدید من األنشطة اإلداریة والتنظیمیة تجد أصلھا في القانون 

.الدستوري



بل أن الدستور یعد القانون األسمى واألساسي للدولة وتخضع لھ جمیع 
.السلطات الدستوریة في الدولة بما في ذلك السلطة التنفیذیة

خصص الباب الخامس للسلطة  2011لذلك نجد الدستور المغربي لسنة  
التنفیذیة كسلطة إداریة وحدد صالحیاتھا واختصاصاتھا وھیاكلھا 

والتنظیم اإلداري المغربي،المركزیة والالمركزیة خاصة الفصول من 
.94 الى 87 .94 الى 87



باإلضافة إلى الدستور نجد القوانین التنظیمیة التي تعتبر مكملة لبنود  
في مرتبة أدنى من الدستور وأعلى من القوانین  تتموقعالدستور، 

عن مسطرة إعداد القانون  العادیة، باعتبار أن مسطرة إعدادھا تختلف
كما أنھ ال یمكن ) البرلمان(أو التشریع العادي، فمنشأھا المشرع العادي 

إال بعد إحالتھا على المحكمة الدستوریة لیؤكد مدى مطابقتھا  بھاالعمل  إال بعد إحالتھا على المحكمة الدستوریة لیؤكد مدى مطابقتھا  بھاالعمل 
لنصوص الدستور نظرا ألھمیتھا ألنھا تتولى بالتنظیم لبعض المؤسسات 

.الدستوریة الھامة



المعاھدات الدولیة

تتجلى أھمیة المعاھدات الدولیة كمصدر للقانون اإلداري من خالل طغیان 
القانون الدولي العام على القوانین الداخلیة ألن ھناك من األنشطة الدولیة التي 
تحد امتدادات إداریة لھا على صعید الدولة الوطنیة والتي تكون ملزمة بتطبیق 

شطر من ھذه المعاھدات على تراب ھذه الدول، كالتزام الدول باحترام 
اإلجراءات اإلداریة المتعلقة باستعمال النقـل الجوي التي تكون الدولة ملزمة 

بتطبیقھا بمجرد التوقیع والتصدیق على المعاھدة، وكـذلك التزام الدول باحترام بتطبیقھا بمجرد التوقیع والتصدیق على المعاھدة، وكـذلك التزام الدول باحترام 
بعض المواثیق الدولیة، كاحترام بعض الحقوق والحریات التي یمارسھا األفراد 

صراحة على أولویة تطبیق  تنصعلى إقلیم الدولة، كما نجد بعض الدول 
المعاھدة والقوانین الخارجیة على جمیع القوانین الداخلیة بما في ذلك الدستور 

المغرب یحترم "أعلى في دیباجتھ أن  2011كفرنسا والمغرب، فدستور سنة 
.أي بنفس المعاییر الدولیة" علیھا دولیا حقوق اإلنسان كما ھي متعارف



القانون العادي
یعتبر التشریع المصدر األول لسائر القوانین ویندرج ضمنھا 

مجموع القواعد القانونیة المكتوبة  بھالقانون اإلداري، ونقصد 
الصادرة عن السلطة العامة المختصة، فـإذا صدرت القاعدة 

. القانونیة عن السلطة التأسیسیة األصلیة تسمى الدستور
 أن باعتبار قانون تسمى التشریعیة السلطة عن صدرت وإذا أن باعتبار قانون تسمى التشریعیة السلطة عن صدرت وإذا

 لسن والطبیعیة الرسمیة الجھة تعد )البرلمان( التشریعیة السلطة
  .عام بوجھ القوانین



القرارات التنظیمیة
تعتبر القرارات التنظیمیة القرارات الصادرة عن 

الحكومة، وتكون على شكل قواعد عامة ومجردة بالنسبة 
إلى عموم األشخاص الذین تتوفر فیھم الشروط، فھي 
تتوفر على جمیع خصائص القاعدة القانونیة ولكنھا تتوفر على جمیع خصائص القاعدة القانونیة ولكنھا 

صادرة عن ھیئة تنفیذیة علـى مختلف جمیع مستویاتھا 
.التي ینبغي علیھا احترام مقتضیاتھا



والقرارات التنظیمیة تصدر عن السلطة التنظیمیة التي یمارسھا في  
من الدستور وتحمل  90المغرب رئیس الحكومة، بمقتضى الفصل 

المعنیین بتنفیذھا وھي تدخل في  التوقیع بالعطف من لدن الوزراء
من  72إطار المجال التنظیمي المنصوص علیھ في الفصـل 

.الدستور
ومن حیث تدرج القرارات التنظیمیة فإنھا تأتي بدرجة أدنى من 
القانون ولكن تأتي في درجة أعلى من القرارات اإلداریة الفردیة القانون ولكن تأتي في درجة أعلى من القرارات اإلداریة الفردیة 
وتتمیز عنھا بأنھا ال تستھلك مجرد تطبیقھا بل یستمر تنفیذھا كلما 

كمثال على ذلك القرار التنظیمي . توفرت الشروط الموضوعیة
.إلجراء االمتحان یبقى یطبق إلى حین إلغائھ أو تعدیلھ


