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 السادسةالمحاضرة 

 مادة التنظيم اإلداري

 الفوج أ(السداسي الثاني )

 األستاذ توفيق السعيد

 الفرع الثاني: المصادر غير المكتوبة للقانون اإلداري

يالحظ على قواعد القانون اإلداري أنها في أغلبها قواعد غير مدونة، بحيث أن مطلب 

للقانون اإلداري يبقى ضرورة ملحة، بحيث أن بعض تجميع قواعد القانون اإلداري في مدونة 

النصوص المنظمة لإلدارة والمؤسسات اإلدارية تبقى متفرقة. فإذا كانت السمة الطاغية على 

قواعد القانون اإلداري غياب التدوين والتقنين، فإن ذلك قد يجعل قواعده تتميز بالمرونة 

وضاع المتجددة والمتطورة التي يشهدها القانون والليونة وبالتالي يجعلها تتكيف وتتأقلم مع األ

 اإلداري.

وبناء عليه فالمصادر المكتوبة للقانون اإلدارية تتجلى في: العرف اإلداري، 

Administratif Coutime  .والمبادئ العامة للقانون واالجتهاد القضائي 

 المطلب االول : العرف االداري 

هو: "ما سارت عليه السلطة اإلدارية من سلوك،  نقصد بالعرف اإلداري في الفقه اإلداري

 .بصدد حالة معينة بالذات، دون أن يكون لهذا المسلك سند أو أساس من النصوص التشريعية"

من هنا نالحظ أن العرف هو عادة أو سلوك معين تكرر بصورة اعتيادية ومضطردة إلى 

 السلوك أصبح ملزما لها.أن ترسخ في ضمير اإلدارة حيث شعرت بأن هذه العادة أو هذا 

وإذا كان العرف يعد مجرد تعبير ضمني لما تقوم به اإلدارة في أداء مهامها، فإنه لكي 

نعتد بالعرف اإلداري ونقره البد من توفر ركنين أساسيين لقيامه، وهما الركن المادي للعرف 

 والركن المعنوي للعرف.

أو سلوك أو تصرف معين بكيفية منتظمة فالركن المادي: يتجلى في اتباع اإلدارة لعادة  -

ومتواثرة ومستمرة بدون انقطاع أو توقف، فإذا تخلفت هذه الشروط أو إحداها فإنه ال يمكن 

 أن نقول بأنه عرف بل عادة اتفاقية.
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أما الركن المعنوي: ومقتضاه شعور وإحساس اإلدارة بمدى إلزامية هذه العادة أو هذا  -

 ى ترسخه في ضميرها.السلوك أو هذا التصرف ومد

والعرف يجب أن ال يقوم على حساب نص مكتوب ومخالف له باعتبار التدرج القانوني 

أو التراتية اإلدارية بحيث يقدم للنص المكتوب )التشريع( على النص غير المكتوب )العرف(، 

ات هي كما أنه ال يمكن للعرف أن يخالف القرارات التنظيمية لإلدارة باعتبار أن هذه القرار

تعبير صريح ورسمي لإلدارة، ومثال للعرف اإلداري تغاضي اإلدارة عن الرعي في أراضي 

 الجموع التابعة لإلدارة ألجيال متعددة بشكل متوازن دون منعهم.

هذا وقد يختلط العرف اإلداري مع بعض المرادفات المشابهة له ومنها التساهل اإلداري أو 

ا. فتساهل اإلدارة لألفراد باالحتالل المؤقت للملك العام ال تنشأ التسامح في مسألة محددة لفترة م

عنه قاعدة عرفية، بحيث أن أمالك الدولة العامة ال تتقادم سواء كانت عقارية أو منقولة، بل يمكن 

 لإلدارة أن تمنعهم في أي وقت.

 ويالحظ بعض الباحثين أن مكانة العرف وقوته كمصدر من مصادر القانون بصفة عامة

والقانون اإلداري بشكل خاص يمكن استنباطها من الركن المعنوي وهو ركن االعتقاد القانوني. 

فهذا االعتقاد والشعور هو الذي يحول االعتياد العادي إلى قاعدة قانونية، وهو الذي يحدد القيم 

االعتقاد الحقوقية لهذه القاعدة على مستوى التدرج الهرمي للنظام القانوني في مجموعه. كما أن 

القانوني يتأثر بدورة بالحركة االجتماعية التي فرضت العرف، وماذا إذا كانت هذه القوة قادرة 

 على خلق قواعد عرفية عادية أو قواعد عرفية إدارية.

ورغم تضارب اآلراء حول أهمية العرف اإلداري ومكانته داخل مصادر القانون األخرى 

على مستوى إنشاء القواعد القانونية. والبعض حيث أن هناك من يعتبر أن دوره ضعيف 

اآلخر بجعل منه مصدرا رئيسيا من مصادر القانون، فإن العرف اإلداري ليس بالعادة الجامدة. 

بل يمكن أن يتطور ويتعدل حسب تطور الظروف المحيطة مما يضمن للعرف االستمرارية 

 في إطار التعديل والتغيير.
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 Les Principes Généraux deالمطلب الثاني: المبادئ العامة للقانون 

droit  

يقصد بالمبادئ العامة للقانون بوجه عام مجموع اآلراء واألفكار الثابتة الصادرة عن علماء 

القانون والفقهاء في شكل فتاوي وتعليقات وأبحاث ومساهمات ونظريات أو على شكل تفسير 

 وتوضيحها ودحضها.لنصوص قانونية قائمة 

والمبادئ العامة للقانون في حقيقة األمر ليس مصدرا أصليا للقانون اإلداري، بل يعد 

مصدرا استثنائيا له، ألنه يقوم على تقديم نوعا من اإلرشاد والتوجيه للقاضي والمشرع على 

على الحجج حد سواء باعتبار أن هذه المبادئ تعد بمثابة آراء علمية تم استخالصها باالعتماد 

واألسانيد والبراهين التي تبين ما يجب أن يكون عليه القانون بحيث أن قوته األدبية والمعنوية 

تكمن في عنصر اإلقناع وليس األمر عن طريق إيجاد حلول واإلجابة عن اإلشكاالت 

 المطروحة.

 وفي ميدان القانون اإلداري يبقى للفقه اإلداري دور ومكانة هامة في مجال إبراز

النظريات والمبادئ العامة التي تحكم موضوعات القانون اإلداري خاصة غير مقننة ولعل 

من أهل العوامل التي ساعدت على تزايد أهمية المبادئ العامة للقانون في ميدان القانون 

اإلداري حداثة التشريعات اإلدارية التي تحكم بعض الموضوعات اإلدارية وما يترتب عن 

و تناقض في بعض نصوص هذه التشريعات مما يفرض على هذه المبادئ ذلك من التباس أ

القيام بما يلزم لسد هذا النقص، خاصة إذا علمنا أن قواعد القانون اإلداري وموضوعات 

القانون اإلداري المتطورة باستمرار لمسايرة مقتضيات الحياة اإلدارية مما يلقي على هذه 

من أجل استحداث النظريات والمبادئ التي تساير هذه  المبادئ العامة اإلدارية مهمة العمل

 .التطور المستمر لموضوعات القانون اإلداري

والمبادئ العامة للقانون بصفة عامة هي مظهر من مظاهر الدولة الشرعية أو دولة 

، التي تحاول تطبيق القانون وروح القانون المتمثلة في المبادئ Etat de Droitالقانون 

تبطة به، وهذه المبادئ متعددة يحاول الفقهاء توسيعها بغية إعطاء أسس سليمة العامة المر

وشرعية لألعمال القانونية والتصرفات الروتينية لألفراد والهيآت العامة، وهناك من الفقه من 

أرجع كل هذه المبادئ العامة إلى مبدأين أساسيين وهما: مبدأ الحرية والمساواة ومنهم من لم 
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المبدأين فأضاف إليها مبدأ استقرار المعامالت ومبدأ تلبية احتياجات النشاط يكتف بهذين 

اإلداري، ومقتضيات الصالح العام وذلك هدفا لجعل اإلدارة تتوفر على أسس شرعية تعتمدها 

 .في أنشطتها اإلدارية

ويرجع الفضل للقضاء اإلداري في استكشاف هذه المبادئ العامة للقانون وذلك من خالل 

وعة من  االجتهادات التي يستوحيها من مضمون المقومات األساسية للتجمع، حيث أبرز مجم

مجلس الدولة الفرنسي مجموعة من المبادئ العامة والتي استلهمتها الدساتير واعالنات 

الحقوق ووضعتها في ديباجاتها ومنها: مبدأ المساواة بين الموظفين، ومبدأ الفصل بين 

ة واإلنصاف، ومبدأ كفالة حقوق الدفاع، ومبدأ حرية التنقل ومبدأ حق السلطات وقواعد العدال

 .التقاضي، ومبدأ المحافظة على الحريات العامة ومبدأ عدم المساس بالحقوق المكتسبة

وفي المجال اإلداري استنبط مجلس الدولة الفرنسي هذه المبادئ العامة للقانون في 

 تطبيقات عديدة ومنها:

ثل مبدأ المساواة في االلتحاق بالوظيفة العمومية ومبدأ المساواة في مبدأ المساواة: م-

التحمل بالتكاليف العمومية والدفاع عن الوطن ومبدأ المساواة أمام المرافق العامة، ومبدأ 

 المساواة في االنتفاع بخدمات المرفق العمومي.

المرفق العام للتغيير مبدأ استمرارية المرفق العام بشكل منتظم ومضطرد، ومبدأ قابلية  -

 والتكييف.

مبدأ عدم رجعية قواعد القانون اإلداري الذي يقضي بعدم سريان األنظمة اإلدارية التي  -

تم سنها اال على المستقيل والذي امتد ليشمل حتى القرارات اإلدارية الفردية إلى جانب 

 القرارات اإلدارية التنظيمية.

واألضرار المترتبة على بعض القرارات اإلدارية، ومجال مبدأ التوازن بين المنافع  -

 تطبيقه يكون على قرارات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.

مبدأ عدم جواز تعدد الجزاءات على الفعل الواحد، حيث أن قواعد القانون الجنائي  -

 تقضي بمعاقب المخالف في إطار أحكامه بعقوبة واحدة أي العقوبة األكبر.

 بدأ حرية التجارة والصناعة.م -

 مبدأ قوة الشيء المقضي به. -
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وقد أكد القضاء اإلداري الفرنسي خاصة مجلس الدولة على أهمية هذه المبادئ العامة 

للقانون كمصدر من مصادر القانون اإلداري، كما أطلق عليها بعض الفقهاء في فرنسا 

الفرنسي من  أكثر من حكم على مدى "المبادئ الكبرى" وهي مبادئ استخلصها مجلس الدولة 

أكثر من فترة من الزمان، وقد اتسع نطاق تطبيقها حتى أنه لم يعد هناك مظهر من مظاهر 

الدولة والمجتمع ال يخضع اليوم لتطبيق تلك المبادئ، سواء في مجال الحياة السياسية أو 

لدائمة والمستمرة على تكييف االجتماعية أو االقتصادية أو الثقافية، بل أن القضاء له القدرة ا

 .تلك المبادئ حتى تكون مواكبة للتغيرات والتطورات التي يعرفها المجتمع

ويالحظ أن أهمية هذه المبادئ العامة للقانون اإلداري كمصدر من مصادر القانون 

اإلداري ازدادت أهميتها في وقتنا الراهن بسبب تزايد السلطة التقديرية لإلدارة والناتج عن 

خلي المشرع  اإلداري أو عجزه في بعض األحيان عن تقييد سلطة اإلدارة عند استصدارها ت

لقراراتها ،األمر الذي دفع بالقضاء اإلداري إلى اللجوء إلى الدفاع عن الحقوق والحريات و 

حماية العدالة واإلنصاف ضد كل تعسف عن استعمال الحق أو االستبداد أو أي شطط في 

و ما يعرف في القانون المنشأ أو المنظم للمحاكم اإلدارية بتجاوز السلطة استعمال السلطة أ

وذلك للحد من حرية اإلدارة في التقدير الواسع حتى ال تغدو سلطة مطلقة من كل قيد حقيقي 

أو فعلي. وهذا ما حدا بالقضاء اإلداري إلى ابتكار بعض اآلليات لمراقبة سلطة اإلدارة أمام 

التقديرية باعتبار أن هذا النوع من المراقبة يتنافى مع مبدأ فصل السلط عدم مراقبة سلطتها 

ثم أنه يعوق عمل اإلدارة وفعاليتها في أداء مهامها، مما دفع بالقضاء اإلداري إلى ابتكار 

مراقبة أخرى ال تدع مجاال لإلدارة للتملص من مراقبة القاضي اإلداري وهي مراقبة المالئمة 

 إلدارة.في أعمال أو نشاط ا

أما حول القيمة القانونية لهذه المبادئ داخل مصادر القانون اإلداري، فهناك من يعطي 

لها نفس القيمة التي تتمع بها نصوص الدستور فهذا هو الرأي الذي كان غالبا في الفقه الفرنسي 

حتى أن هذه المبادئ يكون منصوص عليها في تصدير وديباجات الدساتير و هناك من يضعها 

ي نفس مرتبة القوانين العادية من خالل مجموعة من الممارسات القضائية، لكن مهما ف

تضاربت االتجاهات حول القيمة القانونية للمبادئ العامة للقانون اإلداري فإنه يتوجب على 

 اإلدارة احترام هذه المبادئ وااللتزام بها في أعمالها وتصرفاتها وأنشطتها.
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 القضائيالمطلب الثالث: االجتهاد 

يقوم القضاء اإلداري بدور هام على مستوى اكتشاف وضع القواعد القانونية بصفة عامة 

وقواعد القانون اإلداري بصفة خاصة، فالقاضي اإلداري هو الذي يفسر الغامض من 

النصوص ويوفق بين النصوص المتعارضة بل قد يعمل على استنباط القاعدة القانونية 

متنازع حولها وذلك عندما ال تسعفه النصوص القانونية في إيجاد حل وتطبيقها على الحالة ال

لها وهذا هو الذي يسمى بالدور اإلنشائي للقاضي اإلداري حيث يقوم بابتكار وخلق القواعد 

القانونية اإلدارية، وبالتالي يتحول دوره من تطبيق القانون باعتبار أن هذا الدور هو الدور 

في خلق وابتكار القاعدة القانونية تتناسب مع طبيعة القانون الطبيعي للقاضي إلى دوره 

اإلداري ومع روح التشريع المعمول به وكذلك مع روح المبادئ العامة للقانون التي تنسجم 

 مع األسس العامة التي يقوم عليها النظام القانوني والسياسي واالجتماعي للدولة.

قضائي في خلق القاعدة القانونية اإلدارية كمصدر إال أن هذا الدور الذي يقوم به االجتهاد ال

من مصادر القانون اإلداري يختلف من دولة إلى أخرى، بل داخل الدولة نفسها من زمن إلى 

آخر وهو ما يظهر جليا من خالل نشأة وتطور القانون اإلداري، ففي الدول التي تأخذ 

وخلق القواعد والمبادئ اإلدارية بازدواجية القضاء يزداد دور القاضي اإلداري في ابتكار 

على خالف ما هو معمول به في الدول التي تأخذ بوحدة القضاء حيث يكون دور االجتهاد 

 القضائي جد محدود.

وأهم ما يميز المبادئ واألحكام التي يتبناها االجتهاد القضائي ويتخذها كمصدر من 

السهل الذي تصاغ به ومن ناحية مصادر القانون اإلداري أنها واضحة ومرنة بسبب األسلوب 

أخرى تأخذ بعين االعتبار التوازن بين امتيازات اإلدارة وسلطاتها واحتياجاتها ومتطلباتها 

 .وكذلك حقوق األفراد وحرياتهم

ويذهب أغلب فقهاء القانون اإلداري إلى االعتراف بدور القاضي اإلداري في خلق وإنشاء 

ري، فهو المصدر ألغلب مبادئ القانون اإلداري ونظرياته مبادئ وأحكام وقواعد القانون اإلدا

الذي كان له  conseil d'Etatوأصوله، خاصة الدور الذي لعبه مجلس الدولة الفرنسي 

قصب السبق في خلق العديد من المبادئ التي أصبحت تشكل مصدرا هاما ورسميا للقانون 

ي أصاب التشريع وعدم استجابة اإلداري وقد ازداد وتعاظم هذا الدور نتيجة الجمود الذ
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التشريع اإلداري لمظاهر التطور والتحول الذي يعرفه الجهاز اإلداري، مما حدا باالجتهاد 

القضائي إلى تشييد بناء خاص من القواعد والمبادئ القانونية يكمل العمل التشريعي وينقحه 

لية على القوانين أحيانا أخرى وبهذا يضفي االجتهاد القضائي نوع من الحركية والفعا

 والتشريعات المكتوبة حتى ال يبقى في طي الجمود والنسيان..

وأهمية االجتهاد القضائي كمصدر من مصادر القانون اإلداري أدت إلى اهتمام مجموعة 

من األحكام الصادرة عن الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى بالمغرب حيث أن هذا المجلس 

شرها حتى يطلع عليها عموم الباحثين والدارسين للقانون أصدر مجلة يضمنها أحكامه وين

اإلداري وبالتالي يستفيدوا من اجتهاداته ألن هذه االجتهادات ستمكن من الكشف عن مضمون 

القواعد القانونية اإلدارية وتحدد كيفية تطبيقها على الواقع المعاش خاصة وأن مادة القضاء 

بكليات الحقوق بالمغرب، وهذا ما يفرض نشر  اإلداري أصبحت تدرس كمادة مستقلة تدرس

مختلف أحكام المجلس األعلى كدرجة عليا للتقاضي بكيفية مستمرة ومنتظمة حتى تكون مادة 

قانونية يتناولها مختلف الدارسين والباحثين في مجال الدراسات القانونية و اإلدارية وبالتالي 

ن شكل في تطوير مختلف قواعد القانون فتح باب االجتهاد على مصراعيه وهو ما يساهم بدو

 اإلداري.

فمن خالل دراسة وعرض مختلف مصادر القانون اإلداري سواء المصادر المكتوبة أو 

المصادر غير المكتوبة يتضح لنا مظاهر االستقاللية التي تتميز بها قواعد القانون والتي 

ر هذه االستقاللية ال تقف تختلف من حيث الطبيعة عن قواعد القانون الخاص، إال أن مظاه

عند مصادر القانون اإلداري بل تتجلى أيضا من خالل الخصائص والسيمات التي يتميز بها 

 هذا القانون.

 


