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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 قسم القانون 

 اإلداري  القضاءمادة 

 ةلثالمرحلة الدراسية الثا

 امر نجم عبدهللاثد. محاضرات التدريسي م.

  :وجزاء مخالفته  تدرج القواعد القانونية  : الخامسةالمحاضرة 

مصادر مبدأ المشروعٌة بقسمٌها ) المدونة وغٌر المدونة ( وما ٌشتمل علٌه ل ناعند استعراض 

لٌست على درجة واحدة  تبٌن بصورة جلٌة أنها   ؛متنوعة و كل منهما من أنها مصادر متعددة 

 من القوة والمرتبة ، وإنما هناك مصادر تعلو على مصادر أخرى .

صر من العناصر الواجب توافرها فً وجود وقد ذكرنا أن تدرج القواعد القانونٌة هو عن   

إذ ال  خطٌرة،  نتائج ٌترتب علٌه  فً أعمالهاالدولة القانونٌة ، وأن مخالفة اإلدارة لهذا التدرج 

غٌر رتبة منها ؛ وإال كان تصرفها ٌجوز للقاعدة األدنى تعدٌل أو إلغاء القاعدة األعلى م

 .مشروع

وجود دستور ،  عد أهم عناصر الدولة القانونٌة فضالً عنلذلك فإن تدرج القواعد القانونٌة ٌ    

 واعتماد الفصل بٌن السلطات ، ووجود رقابة قضائٌة على أعمال اإلدارة .

 وهناك معٌارٌن فً تحدٌد مرتبة ودرجة مصادر المشروعٌة ، هما :   

 أوالً : المعٌار الشكلً العضوي .

 ثانٌاً : المعٌار الموضوعً المادي .

ة فً موضوع التدرج القواعد القانونٌة ؛ لذا سٌتم إن شاء هللا ولهذٌن المعٌارٌن أهمٌة بالغ  

 اإلحاطة بهما بشكل مفصل وذلك وفقأً لما ٌأتً : 

 أوالً 

 (العضوي) المعيار الشكلي  

القانونٌة القاعدة التً أصدرت بــ مرتبة السلطة فٌه ٌتمثل  األساسللمعٌار الشكلً فإن طبقاً    

 راءات المتبعة فً ذلك .جواإل

 كما ٌأتً : ، ووالً زوٌتدرج سلم المعٌار الشكلً من القمة ن 
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 القواعد الدستورٌة المكتوبة . -1

قواعد التشرٌع العادي ، مع مالحظة أن المباديء القانونٌة العامة تأتً بذات المرتبة     -2

 ) بوصفها من المصادر غٌر المكتوبة للمشروعٌة ( .

 ألنظمة ) اللوائح ( أو القرارات التنظٌمٌة .ا -3

 العرف ) بمرتبة أدنى من النص المكتوب (  -4

ً ، فٌتم تطبٌق سلم    مع مالحظة أن الهٌئات والمصالح اإلدارٌة تتدرج فٌما بٌنها هً أٌضا

 صلحة .ومن ثَم تتدرج أعمال هذه الهٌئات بحسب مرتبة كل هٌئة أو مالتدرج اإلداري علٌها ؛ 

إن صدرت القاعدتٌن من سلطة ماذا  –وفقاً لما تقدم  –الذي ٌنبغً أن نحٌط بإجابته  ساؤلوالت 

 واحدة ، ففً هذه الحالة أي من تلك القاعدتٌن تقدم على األخرى ؟

: ٌتم األخذ باإلجراءات المتبعة فً إصدار كل منهما ، فٌتم ترجٌح القاعدة التً تصدر  الجواب 

أعلى مرتبة من تلك التً ال تتطلب إلصدارها  –بهذه الحالة  –وفق إجراءات أشد ، فتكون 

 سوى إجراءات عادٌة أو ال تتطلب أٌة إجراءات .

 ممٌزات المعٌار الشكلً : -

 هو المعٌار األنسب لترتٌب تدرج القواعد القانونٌة ؛ وذلك لسهولته ووضوحه .   

 سلبٌات المعٌار الشكلً : -

معٌار عدٌم الجدوى  -مع ما فٌه من ممٌزات  –داري أنه ٌرى البعض من فقهاء القانون اإل   

ً فً ٌد  فً حاالت أو فترات اندماج السلطات ؛ حٌث تركز الوظٌفة التشرٌعٌة والتنفٌذٌة معا

أن تصدر قرارات لها قوة القانون ، إضافةً إلى  –تبعاً لذلك  –واحدة ؛ إذ تستطٌع هذه الهٌئة 

، الذي  1791) مثال ذلك ما كان علٌه الحال فً دستور عام     القرارات ذات الصفة الالئحٌة 

نحل  –منح صالحٌات لمجلس قٌادة الثورة  بإصدار القوانٌن والقرارات التً لها قوة  –الم 

 القانون ، وكذلك إصدار القرارات فً كل ما تستلزمه ضرورات تطبٌق أحكام القوانٌن النافذة .

 ياً ثان

  (المادي) المعيار الموضوعي  

ً للمعٌار الموضوعً فإن  فً تحدٌد مرتبة   بـــ موضوع القاعدة ومحتواهافٌه  ساساألطبقا

ً لهذا المعٌار  –القواعد القانونٌة ، فتدرج هذه القواعد  ً لمدى عمومٌتها وتجردها  –طبقا تبعا

 عن السلطة التً أصدرتها واإلجراءات المتبعة فً شأنها . النظر بغض

 الموضوعً :ممٌزات المعٌار  -

ً ؛ إذ ٌمكن اللجوء إلٌه فً حالة فشل المعٌار  ٌمكن أن ٌمارس هذا المعٌار دوراً تكمٌلٌا

الشكلً ) العضوي ( فً تحدٌد مرتبة العمل أو التصرف ، مثال ، فً الترجٌح بٌن 

القرارات الصادرة من سلطة واحدة ، فٌتم ذلك بأن ٌكون موضوع العمل هو الحاسم فً 
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التنظٌمً أعلى مرتبة من القرار الفردي )كما سنوضح ذلك فً موضعه  ذلك ، فالقرار

 الحقاً بشكل مفصل فً موضوع أنواع القرارات اإلدارٌة ( .

) وذلك النتائج المترتبة على مخالفة تدرج القواعد القانونٌة وسنرجًء إن شاء هللا استعراض  

 إلى المحاضرة التالٌة .لما تشتمل علٌه من أنواع تتطلب التفصٌل فً استعراضها ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


