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المصادر غیر المكتوبة للقانون اإلداري

یالحظ على قواعد القانون اإلداري أنھا في أغلبھا قواعد غیر 
مدونة، بحیث أن مطلب تجمیع قواعد القانون اإلداري في مدونة 

أن بعض النصوص  جیستللقانون اإلداري یبقى ضرورة ملحة، 
فإذا كانت  .لإلدارة والمؤسسات اإلداریة تبقى متفرقةالمنظمة  فإذا كانت  .لإلدارة والمؤسسات اإلداریة تبقى متفرقةالمنظمة 

السمة الطاغیة على قواعد القانون اإلداري غیاب التدوین 
والتقنین، فإن ذلك قد یجعل قواعده تتمیز بالمرونة واللیونة 

وبالتالي یجعلھا تتكیف وتتأقلم مع األوضاع المتجددة والمتطورة 
مكتوبـة  الغیرفالمصادروبناء علیھ . التي یشھدھا القانون اإلداري
العامة والمبادئ  اإلداريالعـرف : للقـانون اإلداریـة تتجلى في

.القضائيللقانون واالجتھاد 



لعرف اإلداريا

ما سارت علیھ : "نقصد بالعرف اإلداري في الفقھ اإلداري ھو
، بصدد حالة معینة بالذات، دون أن یكون سلوك منالسلطة اإلداریة 

من ھنا نالحظ  التشریعیةلھذا المسلك سند أو أساس من النصوص 
أن العرف ھو عادة أو سلوك معیین تكرر بصورة اعتیادیة أن العرف ھو عادة أو سلوك معیین تكرر بصورة اعتیادیة 

ومضطردة إلى أن ترسخ في ضمیر اإلدارة حیث شعرت بأن ھذه 
وإذا كان العرف یعد مجرد  .العادة أو ھذا السلوك أصبح ملزما لھا

اإلدارة في أداء مھامھا، فإنھ لكي نعتد  بھتعبیر ضمني لما تقوم 
بالعرف اإلداري ونقره البد من توفر ركنین أساسیین لقیامھ، وھما 

.للعرفوالركن المعنوي للعرف  الماديالركن 



:المادي فالركن
 بكیفیة معین تصرف أو سلوك أو لعادة اإلدارة إتباع في یتجلى 

 ھذه تخلفت فإذا توقف، أو انقطاع بدون ومستمرة ومتواترة منتظمة
.اتفاقیة عادة بل عرف بأنھ نقول أن یمكن ال فإنھ إحداھا أو الشروط

:  أما الركن المعنوي - 
ھذا  أوومقتضاه شعور وإحساس اإلدارة بمدى إلزامیة ھذه العادة 

.السلوك أو ھذا التصرف ومدى ترسخھ في ضمیرھا.السلوك أو ھذا التصرف ومدى ترسخھ في ضمیرھا



والعرف یجب أن ال یقوم على حساب نص مكتوب ومخالف لھ 
باعتبار التدرج القانوني أو التراثیة اإلداریة بحیث یقدم للنص 

، كما أنھ )العرف(على النص غیر المكتوب ) التشریع(المكتوب 
ال یمكن للعرف أن یخالف القرارات التنظیمیة لإلدارة باعتبار أن 
ھذه القرارات ھي تعبیر صریح ورسمي لإلدارة، ومثال للعرف 
   اإلداري تغاضي اإلدارة عن الرعي في أراضي الجموع التابعة    اإلداري تغاضي اإلدارة عن الرعي في أراضي الجموع التابعة 

ھذا وقد یختلط  .متعددة بشكل متوازن دون منعھم ألحیاللإلدارة 
العرف اإلداري مع بعض المرادفات المشابھة لھ ومنھا التساھل اإلداري أو 

.التسامح في مسألة محددة لفترة ما



المبادئ العامة للقانون
Les Principes Généraux de droit 

یقصد بالمبادئ العامة للقانون بوجھ عام مجموع اآلراء واألفكار الثابتة 
وتعلیقات وأحداث  فتاويالصادرة عن علماء القانون والفقھاء في شكل 

ومساھمات ونظریات أو على شكل تفسیر النصوص قانونیة قائمة 
.وتوضیحھا ودحضھا

والمبادئ العامة للقانون في حقیقة األمر لیس مصدرا أصلیا للقانون والمبادئ العامة للقانون في حقیقة األمر لیس مصدرا أصلیا للقانون 
اإلداري، بل یعد مصدرا استثنائیا لھ، ألنھ یقوم على تقدیم نوعا من اإلرشاد 

والتوجیھ للقاضي والمشرع على حد سواء باعتبار أن ھذه المبادئ تعد 
بمثابة آراء علمیة تم استخالصھا باالعتماد على الحجج واألسانید والبراھین 
التي تبین ما یجب أن یكون علیھ القانون بحیث أن قوتھ األدبیة والمعنویة 
تكمن في عنصر اإلقناع ولیس األمر عن طریق إیجاد حلول واإلجابة عن 

.اإلشكاالت المطروحة



.االجتھاد القضائي

وضع ویقوم القضاء اإلداري بدور ھام على مستوى اكتشاف 
عامة وقواعد القانون اإلداري بصفة  القواعد القانونیة بصفة

خاصة، فالقاضي اإلداري ھو الذي یفسر الغامض من النصوص 
ویوفق بین النصوص المتعارضة بل قد یعمل على استنباط ویوفق بین النصوص المتعارضة بل قد یعمل على استنباط 
القاعدة القانونیة وتطبیقھا على الحالة المتنازع حولھا وذلك 

عندما ال تسعفھ النصوص القانونیة في إیجاد حل لھا وھذا ھو 
الذي یسمى بالدور اإلنشائي للقاضي اإلداري حیث یقوم بابتكار 

.وخلق القواعد القانونیة اإلداریة



 الدور ھو الدور ھذا أن باعتبار القانون تطبیق من دوره یتحول وبالتالي
 مع تتناسب القانونیة القاعدة وابتكار خلق في دوره إلى للقاضي الطبیعي

 روح مع وكذلك بھ المعمول التشریع روح ومع اإلداري القانون طبیعة
 النظام علیھا یقوم التي العامة األسس مع تنسجم التي للقانون العامة المبادئ
.للدولة واالجتماعي والسیاسي القانوني

    
 القانونیة القاعدة خلق في القضائي االجتھاد بھ یقوم الذي الدور ھذا أن إال

 بل أخرى، إلى دولة من یختلف اإلداري القانون مصادر من كمصدر اإلداریة
 نشأة خالل من جلیا یظھر ما وھو آخر إلى زمن من نفسھا الدولة داخل

.اإلداري القانون وتطور



فمن خالل دراسة وعرض مختلف مصادر القانون اإلداري سواء المصادر 
غیر المكتوبة یتضح لنا مظاھر االستقاللیة التي تتمیز  أوالمصادرالمكتوبة 

قواعد القانون والتي تختلف من حیث الطبیعة عن قواعد القانون  بھا
الخاص، إال أن مظاھر ھذه االستقاللیة ال تقف عنــد مصادر القانون 

  ھذا بھاالتي یتمیز  والسیماتاإلداري بل تتجلى أیضا من خالل الخصائص 
.القانون



خصائص القانون اإلداري.

 الداخلي العام القانون فروع من كفرع اإلداري القانون یتمیز
 القانون فروع باقي عن تمیزه والسمات الخصائص من مجموعة
:كون في الخصائص ھذه عنھا،وتتجلى اسـتقاللیتھ وتؤكـد األخرى

.النشأة حدیث قانون اإلداري القانون -
.قضائي قانون اإلداري القانون - .قضائي قانون اإلداري القانون -
  .مقنن غیر أو مرن قانون اإلداري القانون -
.العمومیة القوة قانون اإلداري القانون -



حداثة نشأة القانون اإلداري.

تعود نشأة القانون اإلداري وتطور نظریاتھ إلى حدود النصف الثاني من 
كل من الفقھ  بھالقرن التاسع عشر وذلك بفضل الدور الریادي الذي قام 

والقضاء اإلداریین الفرنسیین في جعل قواعده 
.متمیزة عن قواعد القانون الخاص ومستقلة عن قواعد القانون المدني

كما أن نشأة نظریاتھ تمت على عدة مراحل حتى استقرت على ما ھي  كما أن نشأة نظریاتھ تمت على عدة مراحل حتى استقرت على ما ھي  
ولھذا فالقانون اإلداري یعد قانون حدیث المنشأ إذ ما قورن . علیھ اآلن

بالقانون المدني الذي ترجع أصول نشأتھ إلى العصر الروماني
وھناك من یرى أن قواعد القانون اإلداري أو بعضھا على األقل قد تم 

تطبیقھا منذ زمن بعید، أي منذ أن وجدت الجماعات البشریة التي قطعت 
دروبا في مجال التنظیم، أما الحدیث في القانون اإلداري الحالي فھو یتمیز 

لھ كیان مستقل تجعل  أنبقواعد قانونیة حدیثة، ومبادئ واضحة تساھم في 
.كفرع من فروع القانون



.اإلداري قانون قضائيالقانون 

ھذا القانون،  بھاتعتبر ھذه الخاصیة من أبرز الخاصیات التي یتمتع 
وخلق قواعد  انشاءبحیث یلعب االجتھاد القضائي دورا محوریا في 

وأحكام القانون اإلداري ذلك أن أبرز مبادئ القانون اإلداري من 
.صنع القضاء.صنع القضاء

 األخرى القوانین من غیره عن اإلداري القانون بھا یتمیز التي الخاصیة فھذه إذن
 یعلب اإلداري القاضي جعلت وقد القضائي، االجتھاد ابتكار من قانونا منھ تجعل
 بعض دفع الذي األمر القانون، ھذا وأحكام قواعد وخلق إنشاء في بارزا دورا
 المشـرع یتبنى قد وبشكل .اإلداري للقاضي التقنینیة السلطة على التأكید إلى الفقھ

 عنھا ینفي ال ھذا أن إال قانونیة نصوص شكل في صیغھایو القضائیة االجتھادات
.القضائیة الصفة



.اإلداري قانون مرنالقانون 

حدیث النشأة، وأن جل أحكامھ كونھ اإلداري القانون یتمیز 
وقواعده مستمدة من االجتھاد القضائي فمن النتائج المترتبة عن 
ھاتین الخاصیتین أن تجعل من القانون اإلداري مرن ومتطور 

 التعرفباستمرار بتطور األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة التي 
االستقرار كما ھو الشأن بالنسبة للقانون المدني الذي ظل محتفظا االستقرار كما ھو الشأن بالنسبة للقانون المدني الذي ظل محتفظا 

حیث  1804بجذوره األولى منذ صدور مدونة نابلیون سنة 
ظلت ھذه المدونة محتفظة جذورھا رغم بعض التعدیالت التي 

.تخضع لھا على مر العصور



قواعد القانون اإلداري  بھاوتبدو خاصیة المرونة التي تتمتع 
في أنھا تجعل من قواعد القانون اإلداري أكثر تجاوبا ومالئمة 
مع الظروف العامة المتطورة والمتنوعة، وتساھم في تحقیق 

العدالة : الغایات التي ینشدھا المشرع اإلداري وھي
االجتماعیة واإلنصاف، والمصالح العامة للمجتمع والمصلحة 

الخاصة لألفراد، ذلك أن تحقیق ھذه الغایات یتطلب جانبا الخاصة لألفراد، ذلك أن تحقیق ھذه الغایات یتطلب جانبا 
كبیرا من المرونة التي یجب أن تأخذ بعین االعتبار عند 

وضع قواعد وأحكام القانون اإلداري ألن القواعد القانونیة 
المرنة عند تطبیقھا تعمل على تحقیق قدر أكبر من المالئمة 

.واإلداريمع متطلبات الواقع االجتماعي 



وبناء علیھ فإن عدم تقنین قواعد القانون اإلداري یساھم في 
ویستطیع تغییر قواعده وأحكامھ بقواعد  وحركیتھدینامیكیة 

، كما أن ھذه منقضایاأخرى أكثر انسجاما وتناسبا مع ما یستجد 
المرونة تتیح لھ مسایرة النشاطات المتجددة لإلدارة والتي قد المرونة تتیح لھ مسایرة النشاطات المتجددة لإلدارة والتي قد 

.الخواصحتى إلى نشاط الذي كانت حكر على تمتد 



.القانون اإلداري قانون القوة العمومیة

من أھم سمات وخصائص القانون اإلداري ھي  
قواعد ھذا القانون  بھالذي تتسم  التحكميالطابع 

باعتبار أن بروز ھذا القانون یرتكز باألساس على 
.واإلكراه االمرما یفرضھ من سلطة  .واإلكراه االمرما یفرضھ من سلطة 



فھذه الخاصیة ھي تمكن اإلدارة من إعطاء األوامر والتعلیمات  
الالزمة لتسھیل تنفیذ أعمالھا بصفة مستمرة، ویعطیھا حق 

التنفیذ المباشر الذي یتیح لإلدارة اقتضاء ما تراه حق لھا دون 
اللجوء إلى القضاء ومن ذلك حق االحتالل المؤقت للملك 

الخاص، ونزع الملكیة من أجل المنفعة العامة واستفادتھا من 
الشروط غیر المألوفة في القانون الخاص، واستعمالھا لسلطاتھا الشروط غیر المألوفة في القانون الخاص، واستعمالھا لسلطاتھا 

في إطار القانون الخاص  بھالتقدیریة عكس ما ھو معمول 
باعتبار أن اإلدارة تعد سلطة عامة والقانون اإلداري یستمد 

األخرى بوصفھ القوانین  عنوجوده من اإلدارة لذلك فھو یتمیز 
،العمومیةالسلطة أو القوة قانون 


