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 الدسخور والبنبء القبنونى للدولت

 رة:عناصر ومحاور المحاض

 مفهوم الدستور. -1

 أهميته. -2

 أنواع الدساتير. -3

 أهم مكونات الدساتير وطرق وضعها. -4

 مفهوم القانون. -5

 مفهوم اللوابح والفارق بينها وبين القانون. -6

 أنواع اللوابح. -7

 مدى اعتبار المعاهدات جزء من البناء القانونى للدولة. -8

 التدرج الهرمى للقواعد القانونية فى الدولة. -9

 لدستور:أوالً: مفهوم ا

 تعريف القانون الدستورى:

كلمة الدستور ليست عربية األصل، وإنما كلمة فارسية األصل تعنى األساا  أو األصال، كماا 

 تعنى اإلذن والترخيص، وقد استخدم المعنى األول فى اللغة القانونية.

 وبهذا المعنى فإن الدستور يعنى األسا  الاذى تساير علياه أى جماعاة من ماة، وفاى مصار لام

. أماا قبال ذلال التااريا فكانات 1923تستخدم عبارة القانون الدستورى إال بعاد صادور دساتور سانة 
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عبارة "القاانون األساساى"، أو "القاانون الن اامى"، أو "ن اام السالطات العمومياة هاى التاى تساتخدم 

 للداللة على مادة القانون الدستورى.

ون الدساتورى، وبياان الموضاوعات التاى وينقسم الفقاه إلاى اتجااهين ب احن ت دياد مادلول القاان

يتعار  لهاا، فاالبع  ي ااول ت دياد مادلول هاذا االصاطوء بااللجوء إلاى معياار  اكلى يساتند إلااى 

مصااادر القاعاادة القانونيااة واإلجااراءات التااى اتبعاات فااى وضااعها، ويااذهت اتجااا  أخاار إلااى اسااتخدام 

ن الدساتورى واألسا  التاى يقاوم معيار موضاوعى يساتند إلاى طبيعاة القواعاد التاى يتضامنها القاانو

 عليها.

 المعيار الشكلى فى تعريف القانون الدستورى:

يعتماااد المعياااار ال اااكلى علاااى ال اااكل الخاااارجى للقاعااادة القانونياااة والجهاااة التاااى أصااادرتها 

 واإلجراءات التى تتبع فى وضعها وتعديلها.

القانونياة الصاادرة عان  ويعرف القانون الدستورى وفقا للمدلول ال كلى بحنه مجموعة القواعاد

 السلطة التحسيسية والمدونة فى وثيقة رسمية يطلق عليها اصطو اً اسم الدستور.

وعلى ذلل فى القانون الدستورى وفقاا لهاذا المادلول هاو الدساتور المطباق فعاو فاى بلاد معاين 

 وفى فترة زمنية معينة والمنصوص عليه فى وثيقة رسمية تسمى الدستور.

تعد قاعدة دستورية كل قاعدة تتضمنها تلل الوثيقة أيا كاان موضاوعها، أماا  ويترتت على ذلل

القواعد غير الواردة فى الوثيقاة، فاو تعاد قاعادة دساتورية  تاى ولاو كانات لهاا عوقاة بموضاوعات 

 دستورية.
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وعلى ذلل فإن هذا المعيار يضيق نطاق القانون الدستورى ويقتصر علاى ماا ورد فاى الوثيقاة 

هذا المعياار يقصار القاانون الدساتورى علاى الادول ذات الدسااتير المكتوباة، أماا الادول  فقط. كما أن

 ذات الدساتير العرفية فو يوجد فيها قانون دستورى وفقا لهذا المعيار.

كما أن هذا المعيار يؤدى إلى اختوف تعريفات القانون الدستورى من دولة إلاى أخارى، ومان 

 ما يتضمنه من دولة إلى أخرى.وقت إلى أخر الختوف الوثيقة و

 المعيار الموضوعى فى تعريف القانون الدستورى

يقااوم المعيااار الموضااوعى علااى أسااا  االعتااداد بااالجوهر والمضاامون دون اعتبااار لل ااكل أو 

 اإلجراءات.

وعلى ذلل فإنه وفقا للمعياار ال اكلى يمكان تعرياف القاانون الدساتورى بحناه مجموعاة القواعاد 

 طبيعة الدستورية  تى ولم تتضمنه وثيقة الدستور.والمسابل ذات ال

وماان ثاام يعاارف القااانون الدسااتورى وفقااا لهااذا االتجااا  بحنااه كاال قاعاادة قانونيااة أيااا كااان  ااكلها 

وطبيعتها تتعلق بسلطات الدولة وأجهزتها المختلفة واختصاصاتها وكيفية سير العمل بهاا والعوقاات 

عرفية وسواء وردت فى الوثيقة الدساتورية أو فاى قاانون  بها سواء كانت مكتوبة فى وثيقة أو كانت

 عادى.

 ومن ثم فإن القواعد ذات الطبيعة الدستورية هى تلل التى تتصل بن ام ال كم فى الدولة.
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ويمكن القول بحنها تلل التى ت دد  كل الدولة )بسيطة أو مركبة(، ون ام ال كم فيها )ملكاى أو 

صة بالسلطات العاماة واختصاصااتها وعوقتهاا ببعضاها وكاذلل جمهورى(، والمبادئ األساسية الخا

  قوق و ريات األفراد.

 أهمية الدستور: -2

سبق أن أ رنا إلى أن كلمة دستور تعنى البناء أو التن ايم أو التكاوين فهاى تتضامن إذن معناى 

م عليهاا الن ام األساسى، وبهذا المعنى يكاون لكال جماعاة قواعاد ت ادد تكوينهاا والعناصار التاى تقاو

 ووسابل تن مها وسيرها.

وعلااى ذلاال يكااون لسساارة دسااتور، وللنقابااة دسااتور، ولل ااركة التجاريااة دسااتور، وللجمعيااة 

الخيريااة دسااتور ويكااون للدولااة أيضااا دسااتور ألن الدولااة هااى أكباار الجماعااات اإلنسااانية وأكثرهااا 

 م الدولة.تن يما، وما الجماعات األخرى فى الغالت اإلجماعات تابعة وخاضعة لن ا

وعلى ذلل البد للدولة من دستور ي دد المعالم األساسية التاى تساير عليهاا والقواعاد األساساية 

 لن ام ال كم فيها.

كما أن وجود الدستور باعتبار  اسمى القواعد القانونية فى الدولة يعد ضرورة أساسية لت قياق 

 أن تسير على هديه.مبدأ الم روعية، ومن ثم فإن القواعد األخرى فى الدولة يجت 

كما أن وجود الدستور ي د من االستبداد بال كم عن طريق تقييد سلطات ال اكم وإبراز  قوق 

 و ريات األفراد موفقا فى ذلل بين السلطة وال رية.
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 أنواع الدساتير -3

 الدساتير المكتوبة والدساتير العرفية: -أ

يقة رسمية أو عن وثابق دستورية صاادرة هى تلل الدساتير المدونة فى وث الدساتير المكتوبة:

 عن الجهة أو السلطة المختصة بإصدار مثل هذ  الوثيقة أو الوثابق.

والتااريا ال قيقاى للدسااتير المدوناة يرجاع إلاى المساتعمرات اإلنجليزياة فاى أمريكاا ال امالية، 

فيرجنياا فاى وذلل عناد إعاون اساتقولها عان انجلتارا، ويعاد أول دساتور مكتاوت هاو دساتور والياة 

، ثااام تاااو  إعاااون االت ااااد الكونفيااادرالى أو االساااتقولى باااين الوالياااات المت ااادة 1776يونياااو عاااام 

، ثاام دسااتور الثااورة الفرنسااية عااام 1787، ثاام صاادر الدسااتور االت اااى عااام 1777األمريكيااة عااام 

 ، وبعدها انت رت الدساتير المكتوبة فى أغلت دول العالم.1789

وت ضمانه ضد ال كام المطلاق وانتهاال  قاوق و رياات األفاراد، كماا ويعد وجود دستور مكت

أنه يمتاز بحنه يمكن وضعه فى وقت على خوف الدستور العرفى الذى ي تااج إلاى مادة طويلاة لكاى 

 تتكون قواعد .

كما يتسم الدستور المكتوت بالوضوء مما يسهل على أفراد ال اعت معرفاة ماا لهام مان  قاوق 

 مما يجعلهم أكثر وعياً ب قوقهم وتمسكاً بالدفاع عنها.وما عليهم من واجبات 

وهو الدستور الذى يستند إلاى العارف والعاادات والتقالياد والدساتور العرفاى  الدستور العرفى:

 هى الدستور غير المدون أو غير المكتوت، فالقواعد التى يتضمنها غير ثابتة فى وثيقة مكتوبة.
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لتقليدى الذى يست هد به الفقه علاى الدسااتير غيار المدوناة، ويعتبر الدستور اإلنجليزى المثال ا

ألنه ال يستمد قواعد  من وثيقة دستورية أو عدة وثابق تمثل الدستور، وإنما يحخذ غالبية أ كامه مان 

 العرف والعادات والتقاليد والسوابق التاريخية.

الكثيار مان القواعاد والدستور اإلنجليزى رغم أنه دساتور عرفاى إال أناه يوجاد بجاوار العارف 

، وملاتم  ال قاوق عاام 1215المكتوبة، ومن هذ  القواعد المكتوبة العهد األع ام الاذى صادر عاام 

 ، وأمر اإل ضار أو ال ضور البدنى.1911وقوانين تورث العرش وقانون البرلمان عام  1628

مكنهاا مان بنصاوص مدوناة وهاو ماا ي دوللدساتير العرفية ميزة تتمثل فاى المروناة وعادم التقيا

مسااايرة متطلبااات المجتمااع وبمااا يواكاات المتغياارات السياسااية واالقتصااادية واالجتماعيااة، فاايمكن 

للبرلمان فى الدولة ذات الدستور العرفى أن يغير األعراف الدستورية دون أن يخضع فى ذلل ألياة 

 قيود.

الادول مازالات  ويو   أن مع ام دسااتير العاالم ادن دسااتير مكتوباة فيماا عادد قليال جاداً مان

 ت تف  بدساتير عرفية أهمها انجلترا وإسرابيل 

 الدساتير المرنة والدساتير الجامدة: -ب

 الدساتير المرنة: 

الدستور المرن هو الذى يعدل بنف  اإلجاراءات الوزماة لتعاديل القاوانين العادياة التاى تصادر 

 عن السلطة الت ريعية.
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ون غياار مدونااة، وماان أمثلتهااا الدسااتور اإلنجلياازى والدساااتير المرنااة قااد تكااون مدونااة وقااد تكاا

 فيستطيع البرلمان اإلنجليزى تعديل أى قاعدة دستورية بذات إجراءات تعديل القانون العادى.

وبسابت عادم نصاه  1848ومن أمثلة الدساتير المرنة المدونة الدستور اإليطالى الصاادر عاام 

ف  اإلجاراءات المتبعاة فاى تعاديل القاوانين على إجراء خاص لتعديل نصوصه، لذا يمكان تعديلاه بان

 العادية.

ويمتاااز الدسااتور الماارن بسااهولة تعديلااه، وهااو مااا يجعلااه أكثاار موبمااة للتطااورات السياسااية 

واالقتصادية واالجتماعية التى ت دث فى المجتمع، إال أن تلل الميزة تعد فى نف  الوقت عيباً يوجاه 

ور المرن تؤدى إلى إضعاف هيبته وا ترامه لادى كال مان إلى الدستور المرن، فسهولة تعديل الدست

 السلطات ال اكمة واألفراد.

 الدساتير الجامدة:

يقصد بالدستور الجامد ذلل الدستور الاذى ال يمكان تعاديل قواعاد  إال باإجراءات أ اد صاعوبة 

بقادر كبيار من تلل التى تتبع فى تعديل القوانين العادية مما يجعل تعديل الدستور صاعبا  تاى يتمياز 

 من الثبات وال يعدل إال  يث توجد ضرورة تستلزم ذلل.

وقااد  هاارت الدساااتير الجاماادة إبتااداء ماان نهايااة القاارن الثااامن ع اار منهااا الدسااتور األمريكااى 

 والدستور الفرنسى.
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ويو   أن إضفاء وصاف الجماود علاى الدساتور ال يعناى ثباات قواعاد  دون تعاديل أو تغييار 

يجاوز المساا  بهاا، وإنماا الماراد باالجمود هناا هاو عادم إمكاان تعاديل قواعاد على الادوام ب ياث ال 

 الدستور بإجراءات ووسابل القانون العادى.

 أهم مكونات الدساتير وطرق وضعها: -4

ي اادد الدسااتور كيفيااة تن اايم ممارسااة الساالطة، أى وضااع الساالطات ال اكمااة، وكااذلل طبيعااة 

  فيما يلى وأهداف ن اطها السياسى. ونوضح ذلل تفصيوً 

 الدستور يحدد السلطات الحاكمة وطرق ممارسة وظائفها:-0

فالدستور هو الذى ي دد من هم األفراد أو الهيبات التى تعاد إرادتهام معبارة عان إرادة الدولاة، 

فالفرد أو الهيبة التى يخولها الدستور  ق التغييار أو المسااهمة فاى التعبيار عان إرادة الدولاة يصابح 

وهاو الاذى يؤسا   مالدساتورية، ويعاد الدساتور عندباذ هاو الساند ال ارعى المتيااز اتهاأ د سلطاتها 

 سلطتهم وهو الذى ي د اختصاصات السلطات ال اكمة.

 الدستور يحدد فكرة أو فلسفة القانون التى يقوم عليها النظام السياسى للدولة. -2

اماة التاى يقاوم عليهاا ن اام فالدستور ي ادد االتجاهاات السياساية واالقتصاادية واالجتماعياة الع

 الدولة السياسى.
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الدستور يهتم بيان  قوق و ريات األفراد قبل الدولة كال رياة ال خصاية، و رياة التملال،  -3

و رياااة الااارأى، و رياااة العقيااادة، وال قاااوق فاااى المسااااواة وغيااار ذلااال مااان ال قاااوق االقتصاااادية 

 واالجتماعية والثقافية.

 أساليب وضع الدساتير:

يت وضع الدساتير، إال أن هذ  األساليت رغم اختوفها تستلزم وجود سالطة وضاع تختلف أسال

 الدستور.

وفى هذا الصدد يجت مو  ة الفرق بين السلطة التحسيسية األصالية، وباين السالطة التحسيساية 

 المن حة.

فالسلطة التحسيسية األصلية هى السلطة التى تقوم بوضع دستور لدولة جديدة لم يسابق أن كاان 

لديها دستور مكتوت فتعهد بذلل إلى سلطة أصلية تقوم بوضاع دساتور يؤسا  السالطات العاماة فاى 

الدولة، وتان م اختصاصااتها وهاى ال تساتند فاى عملهاا إلاى نصاوص دساتور ساابق علاى وجودهاا، 

 وتتمتع ب رية مطلقة فى وضع القواعد التى تن م ال كم فى الدولة.

ساالطة تساتمد وجودهااا و اارعية أعمالهاا ماان دسااتور قااابم أماا الساالطة التحسيسااية المن احة فهااى 

ونافذ، ي دد كيفية ت اكيلها، ويباين اختصاصااتها وممارساتها لعملهاا، ساواء ان تقاوم بوضاع دساتور 

جدياد أو تعاديل أ كاام الدساتور القاابم، والسالطة التحسيساية المن احة ال تلتازم فاى عملهاا باااإلجراءات 

 ابم.واأل كال التى يقررها الدستور الق
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ويقساام الفقااه الطاارق التااى يمكاان أن تن ااح بهااا الدساااتير إلااى طاارق غياار ديمقراطيااة وطاارق 

 ديمقراطية.

 أوالً: الطرق غير الديمقراطية فى وضع الدساتير:

يقصد بالطرق غير الديمقراطياة فاى وضاع وثيقاة الدساتور، الطارق التاى ال تساتقل فيهاا إرادة 

 رية، وتبدوا إرادة ال اكم كقوة  قيقية فى الن ام السياسى.ال عت تماماً فى وضع الوثيقة الدستو

 وتتمثل الطرق غير الديمقراطية فى طريقتى المن ة والعقد.

 المنحة: -0

يتم وضع الدستور وفقاً لهذ  الطريقة بإرادة ال اكم المنفاردة باعتباار  صاا ت السالطة الو ياد 

 ى يضعها فى الدستور.فى الدولة بمنح ال عت بعضا من ال قوق والضمانات الت

وفى  قيقة األمر يكون اللجاوء إلاى هاذ  الطريقاة بسابت الضاغط الواقاع علاى ال ااكم مان قبال 

 ااعبه، وت اات تحييااد هااذا الضااغط ال ااعبى بساابت وعااى ال ااعت ب قوقااه وإال تعاار  لثااورة عليااه، 

 فالدستور يصدر فى  كل من ه  فا اً على مكانه وهيبة ال اكم.
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ة فى وضاع الدسااتير باألن ماة الملكياة القديماة فاى فتارة سايادة ال كام وقد ارتبط أسلوت المن 

المطلق، ولكن مع انت ار الديمقراطية، فإن هذ  الطرق لم تعد لهاا مجاال فاى العمال، ومان الدسااتير 

 .1911التى مازالت موجودة إلى ادن فى صورة من ة دستور إمارة موناكو عام 

 

 العقد -2

ا  اتفااق إرادة ال ااكم ماع إرادة الم كاومين فاى وضاع الدساتور، وتقوم هذ  الطريقة على أس

فهذ  الطريقة على خاوف الطريقاة الساابقة تعناى انفاراد ال ااكم و اد  بوضاع الدساتور، وإنماا تقاوم 

 مع ال اكم فى وضع نصوص الدستور. -عن طريق ممثليه  -على أسا  م اركة ال عت 

ها، وإن كانت ال تدال خطوة نا ياة والزالات غيار وتعد هذ  الطريقة أكثر ديمقراطية من سابقت

 ديمقراطية.

ويثور تساؤل هل يجوز س ت هذا الدستور أو ألفا ه طالما صدر باإلرادة المنفردة لل ااكم أو 

بوسيلة العقد، يجيت غالبية الفقاه علاى هاذا التسااؤل باالنفى، ألن  اق ال اعت فاى أن يضاع دساتور  

 اااكم قااد اغتصاابه، فااإذا أعاااد  ال اااكم إليااه، وبالتااالى ال يجااوز لل اااكم ثابتاااً لااه منااذ البدايااة إال أن ال

الرجوع فى هذ  المن ة وإال كان غاصبا لهذ  ال قوق من جدياد ونفا  األمار نجاد  فاى  الاة العقاد، 

باال أنااه فااى هااذ  الطريقااة تكااون إرادة ال ااعت غالبااا هااى األقااوى  يااث يعااد ممثلااوا ال ااعت م ااروع 

 لموافقة عليه، وغالبا ال يعدل فيه  يبا.الدستور ويقوم ال اكم با

 الطرق الديمقراطية فى وضع الدساتير: -2
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تعتبر الطرق الديمقراطية فى وضع الدساتير الدليل على انتصار إرادة ال عت وانتقال السايادة 

من ال اكم إلى ال عت، فالديمقراطية تعنى  كم ال عت الذى يجات أن تكاون لاه السايادة و اد  ومان 

 أن يقضى ال عت و د  بوضع الدستور باعتبار  صا ت السيادة ومصدر السلطات.ثم يجت 

 وتتمثل الطرق الديمقراطية فى أسلوبين هما الجمعية النيابية التحسيسية واالستفتاء الدستورى.

 الجمعية النيابية التأسيسية -0

وم ال اعت يقا -يتم وضع الدستور وفقا لهذ  الطريقة عن طريق مجموعاة مختاارة مان ال اعت 

 ويعهد إليهم بمهمة وضع الدستور باسم ال عت ونيابة عنه. -بانتخابهم 

وتسمى هذ  الجمعية نيابية ألنها ت كيل أعضاء هذ  الجمعية يتم عن طريق االنتخاات بواساطة 

جموع ال عت، كما تسمى تحسيسية ألنها تعمل على وضع دستور للبود، أى أن ال اعت يعطاى لهاذ  

 ية وكالة خاصة فى وضع الدستور.الجمعية التحسيس

وبمجرد انتهاء الجمعية النيابية التحسيسية، أو الجمعية التحسيسية المنتخبة من عملهاا فاى وضاع 

الدسااتور، ثاام أصاادار  بعااد ذلاال، يصاابح دسااتوراً واجاات النفاااذ دون  اجااة لعرضااه علااى ال ااعت أو 

 استفتاء  فيه.

ومن األمثلة المعروفة للدساتير التى وضعن بهذ  الطريقة دساتور الوالياات المت ادة االت اادى 

 .1875وعام  1791الذى وضعت فى فيودلفيا، والدستور الفرنسى عام  1787عام 
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 االستفتاء الدستورى -2

وتقتضى هذ  الطريقة أن يقوم ال اعت بوضاع دساتور  مبا ارة دون وسااطة، وذلال باان تقاوم 

جنة بوضع م روع الدستور سواء عن طريق جمعية منتخبة لهذا الغر ، أو لجنة معينة تختارهاا ل

ال كومااة أو ربااي  الدولااة، ثاام يعاار  األماار علااى ال ااعت السااتفتابه فيااه، وال يصاابح نافااذاً إال بعااد 

 موافقة ال عت عليه.

طريقاة الجمعياة وبذلل يختلف أسلوت االستفتاء الدساتورى وأسالوت الجمعياة التحسيساية، ففاى 

التحسيسية يقوم ال عت بانتخات ممثلاين عناه يكوناون الجمعياة التحسيساية التاى تقاوم بوضاع الدساتور 

نيابة عنه، أما أسلوت االستفتاء الدستورى، فإنه يجت عر  م روع الدستور الذى أقرتاه الجمعياة 

 المنتخبة على ال عت إلعون رأيه فيه بالقبول أو الرف .

 القانونخامساً: مفهوم 

القااانون لغااة أصاال يقااا  عليااه أو قاعاادة يسااار بمقتضاااها والقااانون اصااطو ا هااو مجموعااة 

القواعد التى توضع لضبط سلول وعوقات األفراد والتى يجبرون على إتباعها عند االقتضاء بالقوة 

 االجتماعية.

 القانون ضرورة اجتماعية:

ن اوء القاانون، وعلاى ذلال يعاد القاانون الرغبة فى إلزام النا  بمراعاة سلول معين هى علاة 

 قدرة على ت ديد سلول األفراد. ةأكثر العوامل الدينية واألخوقي
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وعلى ذلل يتضح أن القانون  اهرة اجتماعية، بمعنى أنه لن يكاون للقاانون وجاود ولان يكاون 

بالضارورة،  له فابدة أو معنى إال إذا كان هنال مجتمع ين مه، ومتى وجد هذا المجتمع وجد القاانون

فكما ال يكون للقانون وجود دون أن يكون هناال مجتماع، فلان يكاون هناال مجتماع لاي  فياه قاانون، 

 فالقانون قرين لن وء المجتمع و رط لبقابه.

 القانون والحق:

كلمة ال ق تعطى اإل سا  باالساتبثار والتملال، ف اين ياذكر ال اخص أن لاه  قااً معيناا، فإناه 

االنفاراد بالقيماة التاى يعار  لهاا فضاوً عان مناع ادخارين مان المساا  يصرف التعبير إلى معنى 

 بهم.

 وتوجد عوقة وطيدة بين القانون وال ق.

فالقانون هو القواعد التى ينبغى أن يسير عليهاا الفارد، وال اق فاى االساتبثار يكاون نتيجاة هاذا 

ال توجاد إال بهماا، ذلال أن  السير، فالقانون وال ق يعكسان معا صورة ال ياة القانونية للمجتمع وهى

غاية تن يم المجتمع هى أن يتمتع كل فرد ب قه على أسا  مان المسااواة والعادل، ووسايلة المجتماع 

لبلوغ هذ  الغاية هاى القاعادة القانونياة التاى يلتازم كال فارد بمراعاتهاا . ومان هاذا يتباين أن القاانون 

كانات عوقاة الوسايلة بالغاياة، فالقاعادة  نصاف العوقاة بينهماا  ابنا أنال ق وجهان ل ا وا اد وإن 

 أداة هدفية أو وسيلة تهدف إلى تن يم ال قوق وكفالتها.

ويمكن على ذلل القول أن علة ن وء القاعدة القانونية هى بلوغ غاياة معيناة هاى كفالاة ا تارام 

 ال قوق وضمان التمتع بها.
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 القانون الوضعى والقانون الطبيعى:

موعااة القواعااد الملزمااة التااى توضااع ساالفاً بقصااد تن اايم ساالول يقصااد بالقااانون الوضااعى مج

األفراد فى مجتمع معين، فى مكان معين وفى زمان معين، ويبناى علاى ذلال أن هاذ  القواعاد تكاون 

 موضوعة سلفاً لكى يتمكن األفراد من معرفتها وأن ين موا أمورهم على أساسها.

)أى األبديااة والدابمااة( التااى ال تتغياار ويقصااد بالقااانون الوضااعى مجموعااة القواعااد الساارمدية 

بتغير الزمان أو المكان، والتى تعتبر القواعد المثالية التى ينبغى أن يتجه إلى األخاذ بهاا الم ارعون 

 فى مختلف البود.

 مفهوم اللوائح: -6

سبقت اإل ارة إلى أنه يقصد بالقاانون مجموعاة القواعاد التاى تان م سالول الفارد فاى المجتماع 

 تزم أن يراعيها.والتى يل

والقانون مجموعة قواعد، بمعنى أن القاعدة هى الو دة التى يتكون منها القانون ولهذ  القاعدة 

 خصابص 

 العمومية والتجريد. -1

 التن م االجتماعى. -2

 الجزاء. -3

 ولت ديد الفارق بين القانون واللوابح، البد أن ن دد المقصود بالقرار اإلدارى وأنواعه.

 ارى على تعريف القرار اإلدارى بحنه يستقر القضاء اإلد
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"إفصاء اإلدارة فى ال كل الذى ي دد  القانون عن أرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضاى 

القوانين واللوابح بقصد إ داث مركز قانونى معاين، متاى كاان ممكنااً وجاابزاً قانونااً، وكاان الباعاث 

 عليه ابتغاء مصل ة عامة".

بحنااه عماال قااانونى ماان جاناات وا ااد يصاادر بااإرادة إ اادى الساالطات ويمكاان تعريفااه ببساااطة 

اإلدارية فى الدولة، وي دث آثار قانونية بإن اء وضع قانونى جديد أو تعديل أو إلغااء وضاع قاانونى 

 قابم.

وتنقساام القاارارات اإلداريااة ماان  يااث مااداها إلااى قاارارات فرديااة وقاارارات تن يمااة أو الب يااة 

 )لوابح(.

 دية:القرارات الفر أ(

القاارار الفااردى هااو القاارار الااذى يتعلااق ب ااخص معااين بذاتااه أو بح ااخاص معينااين بااذواتهم، 

ويستنفذ القرار الفردى مضمونه بمجرد تطبيقه على الفرد، أو على األفاراد المعيناين أو  الاة معيناة 

 أو  االت معينة. 

عياين مجموعاة مان ومثال القرار الفردى، القرار الصاادر بتعياين مو اف عاام أو ترقيتاه، أو ت

األ ااخاص فااى بعاا  الو ااابف العامااة، أو توقيااع جاازاءات تحديبيااة علااى مجموعااة ماان المااو فين 

 العموميين.
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 القرارات التنظيمية أو اللوائح: ب(

وهى القرارات التاى تتضامن قواعاد عاماة مجاردة، وتان م مراكاز قانونياة عاماة لسفاراد، إماا 

بها، وبمعنى أخر هاى القارارات التاى تصادر لكاى تطباق علاى بإن اء هذ  المراكز أو تعديلها أو إلغا

 عدد غير م دد وغير معين من األ خاص.

وعلى ذلل فالقرارات التن يمية أو اللوابح تصدر فى صورة قواعد عامة مجردة، ولاذا هاى ال 

تخاطاات  خصاااً أو أ خاصاااً بااذواتهم ، وإنمااا تطبااق علااى كاال  ااخص فااى المركااز القااانونى الااذى 

 ه  روط هذ  القاعدة. مثال ذلل الب ة الم وت المقلقة للرا ة ال ا د أو الضارة بالص ة.تتوافر في

ومما تقدم يتضح أن القاانون قواعاد عاماة مجاردة تصادر عان السالطة الت اريعية، أماا اللاوابح 

فهى قواعد عامة مجردة تصدر عن اإلدارة، وتعتبر اللوابح أقل درجة من القانون فيما يتعلق بقوتها 

لقانونية فو يجوز لهاا مخالفاة أو تعاديل أو إلغااء القاانون، بينماا يساتطيع القاانون أن ي ادث فيهاا ماا ا

ي اء باستثناء لوابح الضرورة واللوابح التفويضية التى تقاوى علاى مخالفاة القاانون وتعديلاه ويرجاع 

ال تعبيار عان إرادة ذلل ألن القاانون تعبيار عان إرادة األماة بواساطة ممثليهاا، بينماا الوب اة ليسات إ

 السلطة التنفيذية.
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 ( أنواع اللوائح7

 توجد خمسة أنواع من اللوابح هى 

 اللوائح التنفيذية: -0

وهى اللوابح التى تصدرها السالطة التنفيذياة متضامنة التفصايوت المتعلقاة بتنفياذ قاانون معاين 

 كااام العامااة والخطااوط صااادر عاان الساالطة الت ااريعية، فعااادة مااا تقتصاار القااوانين علااى وضااع األ

العريضااة للموضااوعات المااراد تن يمهااا تاركااة المسااابل التفصاايلية للساالطة التنفيذيااة التااى لااديها ماان 

 الدراية الفنية ب كم ا تكاكها بالواقع، وسرعة البت فى األمور.

ويجت أال تخرج الوب ة التنفيذياة عان دورهاا الساابق لتضاع أ كامااً جديادة،  تاى لاو تام ذلال 

  قيق الهدف الذى يريد القانون ت قيقه.ب جة ت

 اللوائح التنظيمية:-2

هى اللوابح التى تصدر لتن ايم المرافاق العاماة، فن اراً ألن ت اغيل المرافاق العاماة يعتبار مان 

المهام الربيسية للسلطة التنفيذية، لذا تعد تلل السالطة وهاى التاى ت ارف وتهايمن علاى إن ااء وساير 

على إصدار هذا النوع من اللوابح. كما أن أثر هذ  اللوابح علاى  -واألقدر األنست  -المرافق العامة 

  قوق و ريات األفراد عادة ما ال يكون أثراً مبا راً.

واللوابح التن يمية تعاد لاوابح مساتقلة، إذ ال تساتند السالطة التنفيذياة فاى إصادارها علاى قاانون 

 ق.معين تساعد على تنفيذ  كما هو ال حن فى النوع الساب
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 لوائح الضبط: -3

هى اللوابح التى تضعها السلطة التنفيذية بهدف الم اف ة على الن ام العام بعناصر  األربعاة، 

 األمن العام، الص ة العامة، السكينة العامة، اددات العامة.

وهااذا النااوع ماان اللااوابح يضااع بطبيعتااه قيااوداً علااى  قااوق و ريااات األفااراد، وماان أمثلااة تلاال 

 بح المرور، واللوابح الخاصة بمراقبة التغذية وغيرها.اللوابح، لوا

 اللوائح التفويضية: -4

وهى لاوابح يطلاق عليهاا قارار بقاانون، تصادرها السالطة التنفيذياة فاى مساابل مان اختصااص 

 السلطة الت ريعية بتفوي  من هذ  األخيرة.

ن دون أن يغير ذلال مان ويكون لهذ  اللوابح قوة القانون من  يث إمكان تعديل أو إلغاء القواني

طبيعااة هااذ  اللااوابح كقاارارات إداريااة تخضااع لرقابااة القضاااء اإلدارى، ماداماات لاام تعاار  علااى 

 البرلمان فحقرها فت ولت إلى ت ريعات عادية.

 والتى تنص على أن   1971من دستور عام  118ومن أمثلتها المادة 

وبنااء علاى تفاوي  مان مجلا  "لربي  الجمهورية عناد الضارورة وفاى األ اوال االساتثنابية 

ال عت بحغلبية ثلثاى أعضاابه أن يصادر قارارات لهاا قاوة القاانون، ويجات أن يكاون التفاوي  لمادة 

م ااددة وأن تبااين فيااه موضااوعات هااذ  القاارارات واألساا  التااى تقااوم عليهااا، ويجاات عاار  هااذ  

  أو عرضات القرارات على مجل  ال عت فى أول جلسة بعد انتهااء مادة التفاوي ، فاإذا لام تعار

 ولم يوافق المجل  عليها زال ما كان لها من قوة القانون".
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 لوائح الضرورة: -5

هى لوابح تصدر لمواجهة  روف اساتثنابية مفاجباة تقتضاى معالجاة ساريعة مان أجال ال فاا  

على كيان الدولة وسومتها، وذلال عناد غياات البرلماان أو فيماا باين أدوار انعقااد ، ويكاون لهاا قاوة 

 ن على أن تعر  على البرلمان خول مدة معينة لكى يقرها.القانو

والتاى تانص علاى أن "إذا 1971مان دساتور 147ومن أمثلة تلل اللوابح ما تنص عليه الماادة 

 دث فى غيبة مجلا  ال اعت ماا يوجات األساراع فاى اتخااذ تادابير ال ت تمال التاحخير جااز لاربي  

 قوة القانون. الجمهورية أن يصدر فى  حنها قرارات تكون لها

ويجت عر  هذ  القرارات على مجل  ال عت خول خمسة ع ر يوماً من تااريا صادورها 

إذا كان المجل  قابماً، وتعر  فى أول اجتماع له فى  الة ال ل أو وقف جلسااته، فاإذا لام تعار  

م زال بحثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون  اجاة إلاى إصادار قارار باذلل، وإذا عرضات ولا

يقرها المجل  زال بحثر رجعى ما كان لها من قوة القاانون، إال إذا رأى المجلا  اعتمااد نفاذهاا فاى 

 الفترة السابقة أو تسوية ما ترتت على أثارها بوجه آخر.

ويوجد إلى جانت اللوابح التى ذكرناها مجموعة أخارى مان اللاوابح التاى تصادر عان الهيباات 

الجازاءات التحديبياة التااى تصادرها المصاالح ال كومياة، واللااوابح العاماة المختلفاة، ومان ذلاال لاوابح 

 التى تن م العمل بالمصالح ال كومية.
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 مدى اعتبار المعاهدات جزء من البنيان القانونى للدولة: -8

المعاهدة هى عبارة عن اتفاق باين الدولاة وغيرهاا مان الادول أو المن ماات الدولياة فاى مجاال 

 أو االجتماعية أو الثقافية أو العسكرية.من المجاالت االقتصادية 

وتختلااف القيمااة القانونيااة للمعاهاادة وفقاااً للن ااام الدسااتورى فااى كاال دولااة، ففااى فرنسااا ت تاال 

(، ونف  1958من دستور  55المعاهدات قيمة قانونية أكبر من الت ريع وأقل من الدستور ) المادة 

. وفااى مصاار وفقااا لدسااتور عااام 1949عااام ماان دسااتورالمانيا الصااادر  25األماار تجااد  فااى المااادة 

، ت غل المعاهدات ذات المرتباه التاى 2111واإلعون الدستورى ال الى الصادر فى مار   1971

 ت تلها القوانين.

وعلى ذلل فإن المعاهدات الدولية التى يتم إبرامها والتصديق عليهاا ون ارها وفقاا لاجاراءات 

خلى المصارى تصابح نافاذة فاى الاداخل دون  اجاة إلاى وال روط المنصوص عليها فى القانون الدا

صدور ت ريع خاص بها من البرلمان، أى أنها تصبح فاى مرتباة القاانون الاداخلى، وبالتاالى تصابح 

واجبة اال ترام والتطبيق من كافة سلطات الدولة بما فيها السالطة القضاابية بمجارد التصاديق عليهاا 

 ون رها فى الجريدة الرسمية.

 الهرمى للقواعد القانونية فى الدولة: التدرج -9

يعد تدرج القواعد القانونية فى الدولة عنصراً هاماا مان عناصار الدولاة القانونياة، ألناه بفضال 

هذا التدرج يتم الربط بين أجزاء الن ام القانونى للدولة ربطااً تسلسالياً تنفاذ أ كاام القاانون مان القماة 

 إلى القاعدة.



24 

 

عنااد قمااة الهاارم، ثاام تليهااا القواعااد الت ااريعية العاديااة، أى القااوانين  وتااحتى القواعااد الدسااتورية

الصااادرة عاان الساالطة الت ااريعية، ثاام يليهااا بعااد ذلاال القواعااد الصااادرة عاان الساالطة التنفيذيااة وهااى 

 اللوابح أو القرارات التن يمية وأخيراً القرارات الفردية التى ت كل قاعدة الهرم.

دة نتابج، تتمثال فاى خضاوع القاعادة القانونياة األدناى للقاعادة وينتج عن هذا التدرج الهرمى ع

القانونية األعلى فى سلم التدرج، سواء من  ياث ال اكل أو الموضاوع فالقاعادة األدناى ال يجاوز أن 

تصدر إال عن السلطة التى ت ددها القاعدة األعلى، ويجت أن تصدر باإلجراءات التى نصات عليهاا 

 وز أن تتضمن  كما يخالف القاعدة األعلى.القاعدة األعلى، كما ال يج

كمااا يجاات أن تصاادر القاارارات الفرديااة باالسااتناد إلااى قواعااد عامااة مجااردة موجااودة ساالفا، 

باالضافة إلى أن العمل المادى التنفيذى لن يكون إال تنفيذ للقرار المطبق للقواعد العامة علاى ال الاة 

ه دابما قرار إدارى فردى ي دد مجاال انطبااق القاعادة الفردية. وبمعيار أخر فإن التنفيذ المادى يسبق

 القانونية ويعين األفراد الذين تسرى عليهم.

ونخلااص مااا تقاادم أن لاادينا ثوثااة أنااواع ماان الت ااريعات هااى  الت ااريع الدسااتورى والت ااريع 

 العادى والت ريع الفردى، ومضمون التدرج أى بيان مراتباه أن الت اريع األدناى ال يساتطيع مخالفاة

 ت ريع أعلى.

 ويثور سؤال هام ما ال كم فى  الة مخالفة ت ريع أدنى لت ريع أعلى!

فمخالفة الت ريع األدنى للت ريع األعلى يمكن أن تكون من  يث ال كل ويمكن أن تكاون مان  

  يث الموضوع.
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يت قااق عناادما تكااون الساالطة التااى أصاادرت الت ااريع المخااالف ساالطة غياار مننن حيننش الشننكل: 

بعت فاى وضاعه إجاراءات غيار صا ي ة، فماثوً عنادما تقاوم السالطة التنفيذياة بتعاديل مختصة أو ات

 كم فى الت ريع العادى تكون ارتكبت مخالفة  كلية، وكذلل األمر  ين تصادر الب اة تن يمياة مان 

 وزير أو من وكيل وزارة.

يمة باإجراءات سال -فتتحتى من  يث تضع السلطة المختصاة  أما المخالفة من حيش الموضوع

 كماً يتعار  مع  كام آخار وارد فاى ت اريع أعلاى، فماثوً  اين تضاع السالطة الت اريعية قانونااً  -

يقاارر أن فعااوً معيناااً يعتباار جريمااة معاقباااً عليهااا ويقاارر أن هااذا القااانون يساارى علااى األفعااال التااى 

علااى ( التااى تقاارر أنااه ال عقااات إال 66وقعاات فباال صاادور  يكااون قااد خااالف نصاااً فااى الدسااتور )م

 األفعال الو قة لتاريا نفاذ القانون.

 أوالً: الوضع فى حالة مخالفة التشريع الفرعى لتشريع أعلى )شرعية اللوائح ودستوريتها(.

إذا خالفت الوب ة ت ريعاً قيل أنها غير  رعية، وإذا خالفت نصاً فاى الدساتور قيال أنهاا غيار 

 مام الم كمة الدستورية العليا.دستوريه. وتخضع اللوابح للرقابة على الدستورية أ

وإذا كانات الوب ااة مخالفااة للت ااريع أو الدسااتور، فإناه يكااون للم كمااة أن تمتنااع عاان تطبيقهااا، 

يستوى أن تكون المخالفة  كلية أو موضوعية، وسواء تمسل بذلل أ اد الخصاوم أو لام يتمسال ألن 

  رعية اللوابح أو دستوريتها أمر يتعلق بالن ام العام.

ناع عن تطبيق الوب ة التى ت وبها المخالفة أمر يملكه كل من القضاء العاادى والقضااء واالمت

اإلدارى، غير أن الم اكم العادية ال تملل ال كم ببطون الوب اة المعيباة، إذ أن اختصااص بطونهاا 
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أو إلغابها يدخل فى اختصاص القضاء اإلدارى و اد ، ب ارط أن ترفاع دعاوى اإللغااء خاول ساتين 

 ماً من تاريا نفاذ الوب ة.يو

 ثانياً: مخالفة التشريع العادى للدستور)دستورية القوانين(

فى  الة مخالفة الت ريع للدستور يمكن الطعن عليه بعدم الدساتورية، وفاى  الاة تاوافر إ ادى 

التصااادى(  -اإل الاااة  -وساااابل ت ريااال الااادعوى أماااام الم كماااة الدساااتورية العلياااا )الااادفع الفرعاااى 

فى مصر لم يحخذ بطريقة الادعوى األصالية )أى دعاوى مبتادأ  بعادم دساتورية قاانون ماا(  والم رع

 وإنما ينبغى أن يكون الطعن بعدم الدستورية بمناسبة دعوى قابمة فعوً.

 


