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التفرقة بین األثر الرجعي للقانون ورجعیة االجتھاد القضائي

صاري نوالمن إعداد

أستاذة محاضرة بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

سیدي بلعباس

. وُیعد األمن القانوني أحد هذه االعتبارات المرعیة. یوجد وراء كل قاعدة قانونیة، اعتبارات تتحكم بوضعها
فهل هذا االعتبار مرعي في . وبموجبه یتعین أن نضمن لألشخاص ومراكزهم القانونیة، حدا أدنى من االستقرار والثبات

عددة، قد یحدث أحیانا أن یتفوق األمن القانوني وأحیانا أخرى تتفوق كل القواعد القانونیة أم أنه من بین االعتبارات المت
كاعتباري العدل والتطور؟ : االعتبارات األخرى

وُتعد قاعدة عدم رجعیة القوانین أحد القواعد العامة التي ُیضرب بها المثل فیما یخص مراعاة المشرع لحاجة األمن 
على أنه یجوز للمشرع أن . یجب حمایة األوضاع والمراكز القانونیة الناشئةألن التشریع یتأثر بعامل الزمن، ف: القانوني

هو غیر عادي، ألنه " األثر الرجعي للقانون"وهذا . یخرج عن هذه القاعدة ویجعل للقوانین أثرا رجعیا في حاالت معینة
رحه، كانت رجعیة االجتهاد وألن القاضي یرتبط بالقانون، فهو من یفسره ویش. یمس باعتبار األمن القانوني ویهدده

.القضائي هي األصل، ألنها تستجیب للحاجة األساسیة المتمثلة في تطور القانون وتكیفه مع الحاالت الواقعیة المستجدة

هكذا من خالل إبراز الفرق بین األثر الرجعي للقانون ورجعیة االجتهاد القضائي، سنبین المكان الذي یحفظه كل 
وفي نفس الوقت، سنظهر اآللیات التي تقلل االصطدام بین كل من األثر الرجعي للقانون . القانونيمنهما العتبار األمن 

.  واالجتهاد القضائي واعتبار األمن القانوني

واعتبارا لحدود البحث والصعوبات المثارة، حصرنا دراسة التفرقة بین األثر الرجعي للقانون ورجعیة االجتهاد 
حیث أن العمل بالرجعیة في هذه القوانین، یزعزع مراكز المتعاقدین أو . ین المدنیة والتجاریةالقضائي في مجال القوان

المسئولین القانونیة، مما یدفعنا إلى وضع حدود لهذه الرجعیة بهدف الحفاظ على مصالح المتعاقدین وتجنیبهم قدر 
.     قضائياإلمكان عدم االستقرار الناتج عن األثر الرجعي للقانون واالجتهاد ال

رجعیة االجتهاد القضائي: األثر الرجعي للقانون، األصل: االستثناء: أوال
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لذا في . من القانون المدني استثناء یتمثل في األثر الرجعي للقانون2یرد على القاعدة العامة الواردة في المادة 
ا من خاللها سنقلل قدر اإلمكان من ألنن. الحاالت الخاصة التي یطبق فیها االستثناء، نراعي تحقق بعض الشروط

.  )1(فیما لو اعتبرنا أن األثر الرجعي یتناقض مع اعتبار األمن القانوني: المساس باستقرار المعامالت

وأن . ألن تفسیر القانون هو وظیفة القضاء األساسیة. على العكس، فإن االجتهاد القضائي هو رجعي بطبیعته
وهذا بال شك یهدر . بة تفسیر أحسن للقانون ویجري تطبیقه على كل النزاعات القائمةتغیر االجتهاد القضائي هو بمثا

لكن أال یمكن االنتقاص من حدة هذه النتیجة على االستقرار، توقعات األفراد والثقة المشروعة، . باعتبار األمن القانوني
د القضائي؟من خالل وضع ترتیبات تحد من آثار القرارات القضائیة التي تغیر االجتها

وعلیه، سنبرز في الفقرة األولى كیف أن األثر الرجعي للقانون یقتصر على حاالت معینة، تتوفر فیها شروط 
.ثم في الفقرة الثانیة سنتحدث عن رجعیة االجتهاد القضائي ومدى إلزامیتها. خاصة تجیز العمل به

إمكانیة مقَیدة للمشرع " األثر الرجعي للقانون"-أ

فهي لم تعالج كل المسائل . من القانون المدني2، هو االنطباع األولي الذي نبدیه على المادة "مختصرةجُد "
ولقد ساهم كل من الفقه والقضاء في إبراز الكثیر من القواعد المعمول . المرتبطة بمشكل تنازع القوانین من حیث الزمان

رع على اتخاذ تشریعات رجعیة، ألن اعتبار األمن القانوني ومن بینها وضع قیود على قدرة المش. بها في هذا المجال
.ُیحتج به على القانون

، بل نرید استخالص الشروط )2(وال نرید إعادة سرد الحاالت التي یجوز فیها استثناءا العمل باألثر الرجعي للتشریع
ویبدو من تحلیل القضاء بخصوص . يمن القانون المدن2التي تجیز للمشرع الخروج عن األصل العام المقرر في المادة 

وٕاسهامات الفقه، أن األمر لیس بالبساطة التي تعالج بها هذه المادة موضوع تنازع القوانین في " األثر الرجعي للقانون"
.الزمان

نتحدث في األولى عن شروط الرجعیة بمعزل : وحتى یسهل علینا إبراز هذه الشروط، ارتأینا أن نمیز بین حالتین
.خصومة قائمة یوم إصدار القانون الجدید؛ وفي الثانیة نعالج األثر الرجعي للقانون الجدید في الخصومات القائمةعن أیة

األثر الرجعي للقانون دون خصومة قائمة      : الحالة األولى
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یجوز العمل باالستثناء في مجال القوانین الخاصة الجدیدة، لتصبح ذات أثر رجعي، تنطبق على الحاالت
:وعموما یمكن إجمال شروط العمل باالستثناء فیما یلي. والمراكز الناشئة في ظل قوانین قدیمة

فإن كان القانون تفسیرا لتشریع سابق، . وجود أسباب منطقیة، بموجبها نقبل األثر الرجعي للقانون بدون حرج- 
نه ُیشكل مع القانون المَفَسر وحدة، من حیث وُیطبق هذا القانون بشكل رجعي، أل. فإنه یسري من تاریخ نفاذ هذا األخیر

وهذا . صراحة وبوضوح على تطبیقه الرجعي) ولو لم یكن تفسیریا(أیضا إذا نص المشرع في تشریع ما . أنه یفسره ویشرحه
هذا األخیر هو من یضع التشریع، قد . السبب هو اآلخر منطقي، ألن مبدأ عدم رجعیة القانون یقید القاضي ال المشرع

.     )3(قدر وجود مصلحة عامة تستوجب تطبیق التشریع الجدید على الماضيیُ 

في العقود التي تكونت في ظل تشریع قدیم وال تزال جاریة بعد نفاذ التشریع الجدید، یصطدم تطبیق األثر - 
ص الذین یربطون ذلك أن األشخا"فالعقود هي من أعمال التوقع، . الرجعي مع الحریة التعاقدیة وتوقعات المتعاقدین

مصالحهم بما یبرمونه من عقود، یكونون على علم مسبق بما ینتظرهم من نتائج تتولد عن الشروط الصریحة لهذه العقود 
بخصوص اآلثار المستقبلیة - رغم إلغائه–وفیها یستمر العمل بالتشریع القدیم .  )4("أو من نصوص القانون التي تحكمها

تخضع للتشریع الجدید بما له من أثر مباشر، إال إذا كان یتضمن قواعد آمرة متصلة بالنظام وال . للعقود المبرمة في ظله
فهنا یمس األثر المباشر للقانون الجدید، عندما یطبق على عقود سابقة التنظیم، بتوقعات المتعاقدین وبالثقة . )5(العام

والعمل بتفسیر )6(ین وجود مصلحة عامة كافیةلذا یجب مالحظة في الحالت. المشروعة مثلما یمس بها األثر الرجعي
.  ضیق، ألن الرجعیة في العقود تفید أحد األطراف على حساب اآلخر

یسري القانون الجدید "، ومما جاء فیه أنه 2003مارس 26هذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر في 
فوري على ما یستحق من الفوائد ابتداء من نفاذه على العقود الصادر بتخفیض الحد األقصى لسعر الفائدة بما له من أثر

وٕان قضاة الموضوع عندما جعلوا للقانون القدیم أثرا مستمرا بالنسبة لآلثار الجاریة للعقود التي . المبرمة قبل هذا النفاذ
لمقرر للفائدة حسب القانون أبرمت قبل سریان القانون الجدید وألزموا الطاعن بدفعه نسبة الفائدة خالفا للحد األقصى ا

من القانون المدني دون استنادهم إلى نص خاص 7الجدید قد خرجوا على القاعدة العامة المنصوص علیها في المادة 
فألن الحد األقصى لسعر الفائدة هو من . )7("یسمح بهذا الخروج مما یعد خطأ في تطبیق القانون ُیعرض قضاءهم للنقض

.ظام العام، فإنها تسري بأثر فوري حتى على العقود الجاریة التنفیذ والتي أبرمت في ظل القانون القدیمالقواعد المتعلقة بالن
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المتعلق بالنشاط العقاري، 1993مارس 01المؤرخ في 03- 93من المرسوم التشریعي رقم 20ونشیر أیضا إلى المادة 
القانون الجدید على اآلثار الجاریة لعقود اإلیجار التي ال یطبق هذا : حیث نظم المشرع بأحكام انتقالیة مجال تطبیقه

. وفي هذا خروج عن مبدأ األثر الفوري للقانون الجدید. ُأبرمت قبل سریانه

مراعاة القرارات القضائیة التي حازت قوة الشيء المقضي فیه، ولو أنها فصلت بخالف ما ورد في القانون - 
.التفسیري

عي للقانون في الخصومات القائمةاألثر الرج: الحالة الثانیة

وضع، تصحیح وحتى تطویر تفسیر النص بالنسبة للقوانین : لقد ُقرر األثر الرجعي للقانون لتحقیق غایة محددة
لذا یجب أن ال یؤدي استعماله إلى . التفسیریة؛ بدافع مصلحة عامة أساسیة، في حالة النص الصریح على الرجعیة

فهذا یسلب الطرف اآلخر . )8(ئمة أمام مختلف الجهات القضائیة لمصلحة أحد الخصومانحراف مسار الخصومات القا
، إال إذا أمكن تبریر ذلك بوجود مقتضى من مقتضیات المصلحة )9(الحق في المحاكمة العادلة ویمس األمن القانوني

. العامة

حیث . بدل إیجار تجاريوهذا ما توضحه وقائع قضیة عرضت على القضاء الفرنسي، في نزاع حول مراجعة
من القانون التجاري، في حین أن المؤجر تمسك بقانون جدید ال L.145-38تمسك المستأجر باجتهاد قضائي لتفسیر المادة 

وللفصل فیه، بحثت محكمة النقض في مسألة رجعیة أو عدم رجعیة هذا القانون . یتطابق مضمونه مع هذا االجتهاد
حیث لم یظهر في القانون وال في األعمال التحضیریة أن سببا ملحا متعلقا بالمصلحة : ةوتطبیقه على الخصومة القائم

ولقد . من القانون التجاري، ومن ثم یكون القانون رجعيL.145-38العامة أملى على المشرع تصحیح تفسیر القضاء للمادة 
تي تعترض على تدخل السلطة التشریعیة رفضت محكمة النقض تطبیق القانون الجدید على أساس المحاكمة العادلة، ال

في القضاء للتأثیر على مجرى العدالة، وأن هذه القاعدة العامة تطبق مهما كان تكییف القانون ولو لم تكن الدولة طرفا 
.  )10(في النزاع

ود أي أن المشرع یستطیع دائما اتخاذ قوانین رجعیة ُتطبق على الخصومات القائمة والنزاعات بین أطراف عق
وكأن القاضي یصبح مراقبا للقوانین الرجعیة وله بموجب . جاریة التنفیذ، بشرط وجود سبب ملح متعلق بالمصلحة العامة

كما في (هذه الرقابة، أن یستبعد تطبیقها كلما لم یالحظ هذا السبب أو إذا لم یستطع الخصم الذي یتمسك بالرجعیة إثباته 
). المؤجر: النزاع المذكور
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حیث . األسس المستعملة، توصلت محكمة النقض إلى رفض تطبیق القانون الجدید على النزاعفمن خالل
عبر األثر الرجعي، سیتخذ القضاء قرارا یهم السلطة العامة أو فئة : ستتدخل بموجبه السلطة التشریعیة في مجرى العدالة
. )11(من األشخاص، دون إمكانیة تبریره بالمصلحة العامة

د تقدیر األثر الرجعي للقانون في الخصومات القائمة، فإننا ال ننظر إلى الرجعیة في حد ذاتها وٕانما ویظهر أنه عن
اُتخذ القانون الرجعي أو التفسیري، للتأثیر على قرار قضائي یفصل في خصومة كانت : إلى الطریقة التي استعملت بها

.أو لمصلحة فئة من األشخاص)12(الدولة طرفا فیها

ُیعَطل األثر الرجعي للقانون الجدید في الخصومات القائمة، على أساس المحاكمة العادلة، األمن وبالتالي
. )13(القانوني، عدم التدخل في مجرى العدالة وغیاب المصلحة العامة الملحة

ي وعلى العكس فإن االجتهاد القضائ. وفي هذه الحدود، یبقى األثر الرجعي استثنائیا ومطبقا في حدود ضیقة
فهل نقبل بهذه الرجعیة من غیر فحص أثرها على األمن .  رجعي، یطبق حتى على ما وقع في ظل االجتهاد القدیم

. القانوني؟ هذا ما سنبینه فیما یأتي

حٌل یفسر القاضي من خالله القانون: رجعیة االجتهاد القضائي- ب

لخصومات، دون مراعاة لتاریخ الوقائع وعما إذا تفید رجعیة االجتهاد القضائي، تطبیق االجتهاد الجدید على كل ا
ومنه )14(ومثل هذا األثر عادي، ألن االجتهاد یفصل في مسائل سابقة التخاذ القرار. كانت سابقة لتغیر هذا االجتهاد

.  )15(طابعه الكاشف

من القانوني، وٕان كان االجتهاد القضائي بهذا الشكل، ألمكننا القول أنها تمس باعتبار األ)16(وٕاذا فهمنا رجعیة
ألیس في إخضاع المتقاضي الجتهاد ناتج عن تفسیر جدید : یجب أن ال یغیب هذا االعتبار عن ذهن القاضي أیضا
؟    )17(ومختلف عن ذلك السائد في تاریخ الوقائع، مساس بتوقعاته

ن مبدأ عدم رجعیة القانون أل. ومن هنا یبرز أكثر الفرق بین األثر الرجعي للقانون ورجعیة االجتهاد القضائي
فهو كما قلنا رجعي على . من القانون المدني ال ُیطبق على االجتهاد القضائي الجدید2المنصوص علیه في المادة 

ونشیر أن االجتهاد القضائي ال ُیعدل القانون، بل . - ولو كان أقل صرامة–الحاالت التي وقعت في ظل اجتهاد مختلف 
.  )18(إذا ما ظهرت عدم صحة التفسیر السابقُیعدل شرحه وتفسیره، 
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وحتى الحق في المحاكمة العادلة ال یعطینا صالحیة االعتراض على تطبیق اجتهاد قضائي جدید، بخصوص 
وال یمكن لألمن القانوني أیضا أن یحول دون إمكانیة تبدل الحلول التي قد یصل إلیها االجتهاد . وقائع سابقة على اتخاذه

إذ في تاریخ الوقائع كان االجتهاد القضائي یأخذ . ا ما تمسك به طبیب في قضیة مثارة أمام القضاء الفرنسيهذ. القضائي
العالج قدم ما بین : بالتزام ببذل عنایة، ولكنه تغیر وأصبح یأخذ بالتزام بتحقیق نتیجة لتقریر المسؤولیة المدنیة لألطباء

فهل اعتبار األمن القانوني یفرض على القضاة عند نظرهم في 1999، تغیر االجتهاد القضائي كان في 1982- 1981
الرجوع إلى االجتهاد القضائي السابق؟ حسب قرار الغرفة المدنیة األولى لمحكمة النقض فإن االعتبار 2008المسؤولیة في 

.   )19(للعدالةالمذكور ال یكرس حقا مكتسبا، على أن ال یسلب الطرف الذي یثیر األمن القانوني من حق اللجوء 

أي وضع . ، یقول بالحد من رجعیة االجتهاد القضائي)21(وجد له صدى لدى القضاء)20(على أن هناك اتجاها فقهیا
غیر أن موقفا آخر یتمسك . ترتیبات انتقالیة بخصوص االجتهادات القضائیة الجدیدة، للتخفیف من اآلثار السیئة للرجعیة

ألن الرجعیة هي . على هذه الترتیبات التي تحد من آثار القرارات القضائیة في الزمانبرجعیة االجتهاد القضائي ویعترض
كما أنه نادرا ما یتغیر االجتهاد القضائي؛ وٕاذا وقع فإنه . التي تكفل عندهم الحاجة الضروریة لتطور وتكیف القانون

. )22(ت عدم نجاعتهبل وفي بعض األحیان یأمل الفقه في تغیره، إذا ما أثب. ُیستقبل بالترحیب

ونحن من جهتنا ال نمنع تغیر االجتهاد القضائي، ولكن حاجة األمن القانوني تحرجنا وتدفعنا إلعادة النظر في 
وأن كون التغیر كان متوقعا أو له آثار مهمة على حقوق األفراد هو ما یوجهنا عند تقدیر . رجعیة االجتهاد القضائي

. )24(ى ال نبالغ في إثارة األمن القانوني، ال نقبل عرقلة تغیر االجتهاد القضائي إال استثناءاوحت. )23(تطبیق االجتهاد الجدید
أي أنه متى ظهر أن األثر الرجعي یرتب نتائج سیئة، فیمكن أن نستبعد التطبیق المباشر لالجتهاد القضائي الجدید، 

صالح األطراف في الخصومات المدنیة والتجاریة، إن تعارض م. بالنظر للمصالح المتواجدة وحقوق المتقاضین األساسیة
فلو أن اجتهادا قضائیا كان في . یدفع القاضي للبحث عن حل یوازن به بین هذه المصالح، بالنظر للنصوص وفكرة العدل

ولكن ألیس من حق الطرف الذي كان االجتهاد . مصلحة أحدهم، فإنه من دون شك سیكون ضد مصلحة الطرف اآلخر
أن یستفید من تطبیق االجتهاد الجدید إذا نجح في إقناع القاضي بحجته؟ ألیس في هذا مساس باألمن ضد مصلحته 

القانوني من حیث التوقع وهل یحفظ التوازن بین المصالح المتعارضة؟على كل هناك اتجاه في الفقه والقضاء یسیر في 
مثال قبل : نتتبعه حتى نستخلص القواعد والنتائجاتجاه قبول الحد من رجعیة االجتهاد القضائي في الزمان، یبقى أن 

وألن هذا المقابل . القضاء بالحد من ممارسة النشاط المهني في مقابل اشتراط المقابل المالي لصحة شرط عدم المنافسة
أیضا یجوز الحد من األثر الرجعي لالجتهاد القضائي الجدید الذي یقرر. یحمي مسألة أساسیة، فیتم تطبیقه مباشرة
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التطبیق المباشر لالجتهاد القضائي الجدید بخصوص مخالفة التزام . التقادم، ألنه یسلب المتقاضي من حق اللجوء للعدالة
وهذا یبین أن . )25(بتحقیق نتیجة لقیام المسؤولیة المدنیة للطبیب، طالما أن هذا التطبیق لم یسلبه من حق اللجوء للقاضي

. یس أبدا حقا للمتقاضي، بل یتوقف على ظروف كل قضیة على حدىالحد من رجعیة االجتهاد القضائي ل

مكان األمن القانوني في األثر الرجعي للقانون ورجعیة االجتهاد القضائي: ثانیا

نأتي اآلن لمسألة ترتیب االعتبارات التي تتحكم في وضع القواعد، لنبین المكان الذي یحفظه كل من األثر 
فهل یجوز التضحیة بهذا األخیر أمام الحاجة الملحة . الرجعي للقانون ورجعیة االجتهاد القضائي العتبار األمن القانوني

إلى تكیف القانون بالموازاة مع تطور الواقع؟ 

اعتبار األمن القانوني یبرز في میدان تطبیق القانون في الزمان، اعتبرناه أساسیا وموجها لألثر الرجعي وألن
یبنى المتقاضون تصرفاتهم واتفاقاتهم على (في حین أنه وبخصوص االجتهاد القضائي، فإن حاجة االستقرار . للقانون

ضرورة تغییر اجتهاد أثبت (ن تصمد أمام حاجة التطور ل) فكل تعدیل یلحقه یؤدي إلى االضطراب. أساس اجتهاد ثابت
ولهذا اعتبرنا األمن القانوني موجها ثانویا في رجعیة ). ضعفه أو أنه أصبح ال یواكب التطورات الحاصلة في المجتمع

. االجتهاد القضائي

األمن القانوني، اعتبار أساسي یوجه األثر الرجعي للقانون -أ

ولتحدید هذا . یتعین عندما یتم تعویض تشریع قدیم بتشریع جدید، تنظیم مجال تطبیقهماعلى المستوى التشریعي، 
اعتبار األمن القانوني، الذي یفرض علیه إبقاء القانون القدیم؛ أو : النطاق، على المشرع أن یراعي اعتبارین متناقضین

. جدیدوهو ما یعني ترجیح كفة القانون ال. اعتبار تطور القانون ووحدة التشریع

ألن األفراد نظموا . فاعتبار األمن القانوني یفرض التقلیص قدر اإلمكان من المجال الزمني لتطبیق القانون الجدید
وبالتالي، أي تعدیل یطرأ علیه، من شأنه أن یمس بصحة العقود . تصرفاتهم واتفاقاتهم وفق النظام القانوني الموجود أمامهم

. ومن ثم ضرورة إخضاعها للقانون الذي تمت في ظله. كیفها مع األحكام القانونیة الجدیدةأو الصیغ القانونیة األخرى أو ت
وبالتالي، لیس من العدل أن . في المقابل، اعتبار التطور یمنح نطاقا أوسع للقانون الجدید، ألنه أحسن من القانون القدیم



دیسمبر 5/6جامعة قاصدي مرباح ورقلة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، ملتقى األمن القانوني  2012

10

ساوي مع المتقاضین المتواجدین في نفس المراكز، وهذا لن أیضا یتعین التعامل بالت. نحرم األفراد من مزایا القانون الجدید
.   یتحقق إال مع القانون الجدید

من القانون المدني، أنها ترعى أمن األفراد واستقرار 2هكذا سنقول عن قاعدة عدم رجعیة القانون الواردة في المادة 
أثر رجعي وتبقي القانون القدیم ساریا على ما للقانون الجدید أي- كأصل عام–من حیث أنها ال تجعل . )26(المعامالت

فحاجة األمن القانوني حاجة أساسیة، تترجم بشكل . وهذا یضمن فعالیته وقبوله لدى المخاطبین به. حدث في ظله
ولقد اختصرت المادة المذكورة أعاله مشكلة تطبیق . ، بعدم مباغتة األفراد في تصرفاتهم، تقدیراتهم وتوقعاتهم)27(شخصي

.قوانین في الزمان ومن ورائها اعتبار األمن القانوني، الذي یضع قیودا على شروط تطبیق القانون في الزمانال

. فاالعتبار یشكل بذاته حمایة ضد رجعیة القوانین، یقوي مراكز األفراد ویؤمن االستقرار النسبي للمحیط القانوني
محدودة، وأن اضطراب -سیما في المواد المدنیة والتجاریةال–ولكل هذا تصبح قدرة المشرع على اتخاذ قوانین رجعیة 

الحاالت االستثنائیة التي - كما قلنا- وهي . المعامالت یحول دون إمكانیة المشرع التخاذ قوانین رجعیة وقوانین تفسیریة
هي مستعملة على فهل تجاوزنا فیها فعال اعتبار األمن القانوني؟ وهل. یجوز فیها تطبیق القانون الجدید على الماضي

نطاق واسع؟

حیث ال . في هذا الصدد، تُقلص مسألة تكییف القانون التفسیري من إمكانیة العمل به وبالتالي القبول برجعیته
ولكن هل یجب التقید . )28(یصح هذا التكییف، إال إذا كان القانون یسوي اختالفا في التفسیر دون أن یضیف شیئا جدیدا

بمعنى أنه لم یكتف بالشرح ورفع الغموض؟: ن ولو لم یكن متطابقا مع مفهوم القانون التفسیريبتكییف المشرع للقانو 

، F.Terréولدى . )29(بتكییف المشرع الذي قد یكون مضلالCh.Larroumetحیث ال یكتفي . هنا تختلف اآلراء
یمكن أن نشیر إلى رأي كل من و . )30(إذا كان المشرع یصف التشریع بأنه تفسیري، فما على القاضي سوى االنصیاع

J.Ghestin, G.Goubeaux & M.Fabre-Magnan الذین استندوا على قرار لمحكمة النقض الفرنسیة خالفت فیه
حیث فسروه على أنه إذا كان القانون رجعیا فیجب احترام إرادة المشرع، دون أن یتمتع التشریع بالرجعیة . إرادة المشرع

La rétroactivité renforcée des(المعززة للنصوص التفسیریة  textes interprétatifs .(یق القوانین وتعني تطب
أمام تكییف غیر صحیح، نعتبر أن القانون غیر تفسیري Roubierوبالنسبة ل . على القضایا العالقة أمام محكمة النقض

.  )31(ولكنه فقط رجعي
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ومن الطبیعي أن . وٕاذا تقیدنا بمفهوم القوانین التفسیریة، ألمكننا القول أنها تعد جزءا من القانون الذي ترید تفسیره
والمهم أن اعتبار األمن القانوني مرعي هنا أیضا، ألن . فیها بأثر رجعي، یمتد إلى تاریخ صدور القانون المفَسرنعمل 

.أو أنها تنهي خالفا بین الجهات القضائیة بخصوص هذه المسألةمثل هذه القوانین تجنبنا االختالف في التفسیر

وذلك . كن تفسیریا، فإن األمن القانوني محفوظ هنا أیضاأما في حالة النص الصریح على رجعیة القانون ولو لم ی
أن یفاجئ - عبر الرجعیة–فإذا كان للمشرع . العمل بهذه الرجعیة في المجال المدني والعقود بشكل خاص)32(بالنظر لقلة

فالسائد هنا . ون الجدیدتوقعات وتقدیرات المتعاقدین، إال أن الحریة التعاقدیة واعتبار األمن القانوني یحول دون تطبیق القان
.هو امتداد القانون القدیم ویبقى للقانون الجدید مجال ضیق أال وهو النظام العام

وألن رجعیة القوانین المدنیة تكون لمصلحة أحد األطراف على حساب اآلخر وتمس بتوقعاتهم، فمن األحسن أن 
، خصوصا بالنسبة لألثر الرجعي للقانون )33(ظام العامیستعمل المشرع هذه اإلمكانیة في إطار مصلحة أساسیة تتعلق بالن

فمن خالل هذه المصلحة األساسیة، لن یتم المساس بالعقود إال في . الجدید أثناء تنفیذ عقود مبرمة في ظل قانون قدیم
الستثنائي وطالما أن رجعیة القانون تعتدي على األمن القانوني، فإن هذا األخیر في ذاته یفرض تطبیقها ا. حدود ضیقة

.وتفسیرها الضیق

األمن القانوني، اعتبار ثانوي یوجه رجعیة االجتهاد القضائي- ب

ألن . ، فإنه یتراجع في االجتهاد القضائي)34(إذا كان اعتبار األمن القانوني یفرض وضوح القانون، دقته وتوقعه
.  القبول برجعیة هذا األخیر، ال یتوافق مع ثبات االجتهاد وتوقعه

فكل . ال یعني أبدا أن القضاء سیتبع في المستقبل، تفسیره لقاعدة ما في وقت معین)35(جتهاد القضائي الثابتفاال
مساوئه : وخصوصا إذا تبین أن االجتهاد السابق منتقد. اجتهاد یحتمل أن یطرأ علیه التطور والتغیر ولو كان ثابتا وقدیما

وهو ما یوجب تكییف . ا عن السیاق االجتماعي واالقتصادي المتطورتغلب على محاسنه أو أن النص المفسر أصبح بعید
وصحیح أن القاضي لیست له سلطة وضع القانون وال تغییر معنى النص عبر تفسیراته المحرفة . التفسیر مع هذا التطور

.  ولكن بیده أن یطور التفسیر ویكیفه، مستهدیا في ذلك بروح النصوص التي یطبقها ویفسرها

ع االجتهاد القضائي من خالل دور المحكمة العلیا في توحید هذا االجتهاد وٕاتباع القضاة لما قضت به هذه أما توق
فذلك یصطدم مع ضرورة تكیف . المحكمة أو جهات قضائیة أخرى، فیجب أن ال یصل إلى حد إیقاف االجتهاد وتجمیده

. تجدةالقانون مع التطورات ومرونة تطبیقه على الحاالت الواقعیة المس
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والذي ضحت فیه 2000مارس 21ینعكس هذا في قرار الغرفة المدنیة األولى لمحكمة النقض الفرنسیة بتاریخ 
على الرغم من أن الطاعن بالنقض استند على المحاكمة العادلة واألمن . باعتبار األمن القانوني لمصلحة تطور القانون
تعلق األمر بنزاع بین بائع ومشتري، أثار تفسیر عبارة األجل القصیر و . القانوني الستبعاد تطبیق اجتهاد قضائي جدید

وفي الحقیقة، . وأن انقضاء هذا األجل یؤدي إلى سقوط حق المشتري. من القانون المدني الفرنسي1648الواردة في المادة 
ي الذي یثیر العیب الخفي حیث كان یعتبر في السابق أن للمشتر : تغیر موقف القضاء بخصوص تفسیر هذه العبارة المرنة
مما . من ذات القانون1608من القانون المدني وأیضا المادة 1648في الشيء أن یتمسك بالضمان الخاص وفق المادة 
لفوات األجل القصیر، تبقى الدعوى مقبولة على أساس المادة 1648یعني أنه حتى لو سقط حق المشتري بموجب المادة 

كل من الغرفة المدنیة األولى والغرفة التجاریة من اجتهادهما، لتستبعدا الرجوع إلى المادة في هذا الصدد، غیرت. 1608
وفي القضیة انتقد المشتري أثر هذا التغیر الذي یجعل دعواه . كل دعوى لها مجالها الخاص: في حالة العیب الخفي1604

، 1648الي لن تقبل أیضا دعواه على أساس المادة غیر مقبولة، ألن األجل القصیر قد مضى وبالت1604على أساس المادة
رفضت محكمة النقض الطعن على أساس عدم تكریس . في حین أنه في السنوات الماضیة كان االجتهاد یقبل الدعوى

.  )36(حقوق مكتسبة بموجب االجتهاد القضائي

من القانون المدني، وبالتالي لم نمنحه 1648فالمشتري لم یتوقع تغیر التفسیر لمرونة العبارة المستعملة في المادة 
ولكن لیس عیبا أن تكون القاعدة القانونیة مرنة، بل إن هذه الصیاغة . األمن القانوني المنشود في القواعد القانونیة

ومثل هذه القواعد تجعل التفسیر . متعمدة، حتى تستطیع أن تتكیف القاعدة مع التطور وتستوعب الحاالت المختلفة
وٕاذا لزم األمر تغییر . فمن خالله سیتضح مضمون القاعدة بما یستجیب مع الواقع المتطور. هو اآلخر مرناالقضائي 

.   االجتهاد لتدارك نقص أو إصالح عیب، فال یكفي اعتبار األمن القانوني لوحده لتقدیر هذا األمر

كیف كنا نتصور : اجات الجدیدةتغیر االجتهاد القضائي هو الذي یضمن إذن تكیف القانون مع التطورات والح
المسؤولیة المدنیة الیوم، لو لم نسمح للقضاء تكییف النصوص الموجودة مع السیاق المتطور الذي تطبق فیه؟ هل كنا 
نتصور أن منع االستغالل التعسفي لوضعیة الهیمنة على السوق في قانون المنافسة كان سینطبق حتى على الممارسات 

و لم یبرز مجلس المنافسة والجهات القضائیة المختصة مفهوم التعسف في الهیكل الذي استوحي المشروعة بطبیعتها، ل
من تشریع المنافسة، لیطور بذلك المعنى الواجب إعطاؤه لالستغالل التعسفي، بما یحقق فعالیة هذا التشریع؟

فرض علینا التضحیة باألمن فرجعیة االجتهاد القضائي هي مؤشر للحیویة والتكیف وتطور القانون، وهو ما ی
أیضا، للمتقاضین في الخصومات المدنیة مجرد . القانوني ورفض االعتراف بأي حق مكتسب على أساس اجتهاد سابق
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وللقاضي أن یغیر اجتهاده، إذا رأى أن ذلك یتماشى مع النصوص ویحقق . أمل على أن یستمر العمل باالجتهاد مستقبال
.العدل

لى التخلي عن االجتهادات السابقة وتعویضها بأخرى، یبقى أن نشیر إلى أن تغییر وعلیه، إن كنا نشجع ع
االجتهاد ال یقع إال في حاالت قلیلة واستثنائیة، بالقدر الذي یجعله متفقا أكثر مع النصوص، متالئما أكثر مع الواقع 

.  ومتماشیا أكثر مع التطور

االجتهاد القضائي أنه على المشرع والقاضي أن یستعمالنهما تبین التفرقة بین األثر الرجعي للقانون ورجعیة 
فبالنسبة للمشرع، یكون العمل باألثر الرجعي للتشریع مسبوقا . بحذر، ألنه في كلیهما یكون اعتبار األمن القانوني معنیا

أثر الرجعیة على القطاع وذلك بالنظر لدواعي رجعیة التشریع، األشخاص المعنیین به و . بدراسة تبین تأثیر القانون الجدید
والمهم أنه . وٕاذا تطلب األمر، استشارة المؤسسات المعنیة التي قد تقدم معطیات مهمة بخصوص هذه المسألة. المعني

.یجب أن ال یغیب عن ذهن المشرع، أن األثر الرجعي للتشریع ال یكون إال لتحقیق مصلحة عامة ضروریة

حترام اعتبار األمن القانوني وعلیه أن یراعي حدا من االستقرار وهو یفسر أما بالنسبة للقاضي، فمن واجبه أیضا ا
ومن المفید، قبل أن یقرر القاضي رجوعه عن االجتهاد السابق، أن یدرس جیدا اآلثار التي تترتب عن الحل . القانون

.بهذا الشكل، لن نسلبه إمكانیة التغییر، ولكنه تغییر مدروس. الذي سیعطیه للنزاع

. ال یتناقض األثر الرجعي دائما مع األمن القانونيF.Pollaud-Dulianبالنسبة ل )1(

Cf. F.Pollaud-Dulian, A propos de la sécurité juridique, in Revue trimestrielle du droit civil 2001,
n°3, p.490.

، 2004علوم القانونیة الوجیز في نظریة القانون، دار ھومة، محمد سعید جعفور، مدخل إلى ال.د: وحول ھذه الحاالت، أنظر مثال) 2(
وما بعد؛251. الجزائر، ص

Cf. CH.Larroumet, introduction à l’étude du droit privé, tome I, 4e édition, 2004, ECONOMICA,
France, p.146 et s. ; F.Terré, Introduction générale au droit, 3e édition, 1996, Dalloz, France, p.391
et s.

أبریل 28المؤرخ في 07-05یعدل ویتمم القانون 2006یولیو 29المؤرخ في 10-06من األمر 101من ذلك مثال نص المادة )3(
دوالر 30رسما على األرباح االستثنائیة عندما یفوق سعر النفط سقف 2006أوت 01المتعلق بالمحروقات، التي فرضت منذ 2005

علما أن التطبیق .  14-86لبرمیل ویطبق ھذا الرسم بأثر رجعي على اتفاقات الشراكة وتقاسم اإلنتاج التي تمت في إطار القانون السابق ل
أمام مركز تسویة المنازعات المتصلة 2012الرجعي للرسم المذكور أثار نزاعا بین شركة سونطراك وشركات بترولیة دولیة تم تسویتھ في 

ولتأسیس طلب التعویض الذي قدمتھ الشركات البترولیة األجنبیة أن اتفاقات الشراكة تم . بواشنطن ومحكمة المنازعات بباریسباالستثمار
أما الطرف الجزائري فأكد على أحقیة . وھذا یشكل بالنسبة إلیھا تغییرا فجائیا وبأثر رجعي للتشریعات المطبقة10-06إبرامھا قبل قانون 
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انتھى ھذا النزاع لصالح الشركات . د تدابیر سیاسیة لحمایة عائداتھا خاصة مع االرتفاع القیاسي ألرباح الشركات األجنبیةالحكومة في اعتما
من حیث المبدأ  فرض الرسم .  البترولیة الدولیة بتعویض عیني وتعدیل بعض اإلجراءات الخاصة بالعقود خاصة منھا المتعلقة بتقاسم اإلنتاج

ولكن تطبیقھ بأثر رجعي ھو الذي أثار اإلشكال . عیم العائدات الجبائیة للدولة الجزائریة، السیما بعد ارتفاع أسعار النفطصحیح وقانوني لتد
ھكذا تدابیر . 2007وتحفظ الشركات البترولیة الناشطة في الجزائر بل حتى تردد الشركات الدولیة من االستثمار في قطاع المحروقات منذ 

شأنھا مضاعفة األعباء المالیة على الشركة الجزائریة وأیضا عدم استقطاب استثمارات جدیدة وفتح ملف تعدیل قانون غیر مدروسة كان من 
ومن جانب الشركات البترولیة فإن رجعیة الرسم على االتفاقات المبرمة قبل العمل بھ یؤدي الضطراب حساباتھا . المحروقات مجددا

.  ا قررت االستثمار في بالدناوتوازناتھا المالیة والتي على أساسھ

:وفي نفس السیاق. 269.أنظر، محمد سعید جعفور، المرجع السابق، ص)4(

« l’impératif de sécurité juridique conduit à considérer que, les parties au contrat ayant contracté
en fonction d’un certain état de droit, elles ne doivent pas voir leur prévisions déjouées par un
changement de législation ultérieure, car le commerce a besoin d’un minimum de prévisibilité.
C’est pourquoi, en principe, dans ce domaine, la loi ancienne survie pour s’appliquer aux effets
des contrats en cours, nonobstant la loi nouvelle ». Cf. F.Pollaud-Dulian, art.préc., p.492.

؛267.أنظر، محمد سعید جعفور، المرجع السابق، ص)5(

« Le législateur doit résister à la tentation (…) de l’application immédiate de quelque loi nouvelle
aux accords en cours d’exécution, que bride également le conseil constitutionnel (…) en exigent
que l’atteinte portée à l’économie des conventions et contrats, légalement conclus (donc au
principe de liberté contractuelle) soit justifiée par un « motif d’intérêt général suffisant » ». Cf.
B.Teyssié, L’impératif de sécurité juridique, in Le monde du droit, Ecrits rédigés en l’honneur de
Jacques Foyer, Economica, 2008, France, pp.999-1000.

امة بین القاعدة الرجعیة وھدف المصلحة الع(l’exigence de proportionnalité)شرط التناسب F.Pollaud-Dulianویضیف )6(
. الذي یبررھا

Cf. F.Pollaud-Dulian, art.préc., p.495.

.217.، ص2002-2المجلة القضائیة، العدد )7(

مثال في القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ . قد یكون ھذا الخصم ممثال في الدولة أو في شخص آخر غیر الدولة)8(
.  كان النزاع دائرا بین مؤجر ومستأجر23/01/2004

ي نفس الوقت یشكك في ھذه الصلة العالقة بین الحق في المحاكمة العادلة واعتبار األمن القانوني ولكنھ فF.Pollaud-Dulianیشرح )9(
:كاآلتي

« Il faut d’abord souligner le lien opéré entre principe de sécurité juridique et droit à un procès
équitable. Il ne va pas de soi de faire découler le premier du second. En effet, lorsque l’on pose le
principe du droit à un procès équitable, on peut, sans doute, en déduire que ce droit est bafoué si,
en cours de procédure, l’une des parties, en particulier l’Etat, parvient à faire adopter une loi
nouvelle qui lui assure le succès dans cette procédure. « Un joueur ne doit pas pouvoir changer
les règles du jeu en cours de partie ». L’égalité des armes représente ainsi une garantie de la
sécurité juridique à travers un procès équitable. Mais, à vrai dire, l’exigence d’un procès équitable
dépasse amplement l’idée de sécurité juridique : la règle du contradictoire, l’indépendance de la



دیسمبر 5/6جامعة قاصدي مرباح ورقلة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، ملتقى األمن القانوني  2012

15

magistrature, l’accès au service public de la justice, par exemple, en découlent tout aussi bien ».
Cf. F.Pollaud-Dulian, art.préc., p.492.

:، وجاء في قرارھا ما یلي23/01/2004ھذا ما قضت بھ محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ )10(

« Si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de
prééminence du droit et le notion du procès équitable consacrés par l’article 6 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’opposent, sauf
pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration
de la justice afin d’influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; cette règle générale s’applique
quelle que soit la qualification formelle donnée à la loi et même lorsque l’Etat n’est pas partie au
procès ». Assemblée plénière, cour de cassation, 23/01/2004, cité par P.-Y.Gautier, Rétroactivité
des lois et révision du loyer commercial : la Cour de cassation fête le Bicentenaire du code civil,
Recueil Dalloz, 2004, n°16, p.1108.

(11) Cf. F.Pollaud-Dulian, art.préc., p.494.

(12)« Le législateur qui modifie les « règles du jeu » en cours de procès agit délibérément et
exclusivement dans ce but, témoignant ainsi d’une déloyauté sanctionnable ; ce faisant, il
transgresse le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs… .En somme la rétroactivité
est une faute pour le législateur, qui menace à une vaste échelle la stabilité des actes et des
situations juridiques ». Cf. P.Morvan, Le revirement de jurisprudence pour l’avenir : humble
adresse aux magistrats ayant franchi le Rubicon, In Recueil Dalloz, 2005, n°4, p.249.

(13)« « L’intérêt général » s’oppose à « intérêts catégoriels », il faut donc que l’ordre public de
direction, que son assise soit sociale, économique ou politique, soit particulièrement –
« impérieusement »- impliqué pour que la norme votée soit dotée de rétroactivité saisisse les
affaires en cours ». Cf. Y.Gautier, art.préc., p.1113.

المدرج في عقد (أضاف المقابل المالي لصحة شرط عدم المنافسة ) 2002تم في عام (طبقت محكمة النقض الفرنسیة اجتھادا جدیدا )14(
والنتیجة ھي بطالن عقد العمل بفعل األثر الرجعي لالجتھاد ). وأن االجتھاد القضائي السائد آنذاك كان یعتبره صحیحا1996عمل مبرم في 

حمایة "ولقد بررت محكمة النقض التطبیق الرجعي لھذا االجتھاد بالضرورة الملحة المتمثلة في (لجدید وتطبیقھ المباشر على القضیة المعنیة ا
").وفعالیة الحریة األساسیة لممارسة نشاط مھني

Cass. soc., 17/12/2004, Recueil Dalloz, 2005, n°2, p.110, note P.Guiomard.

(15) Cf. F.Terré, op.cit., p.399 ; « L’interprétation jurisprudentielle d’une même norme à un moment
donné ne peut être différente selon l’époque des faits considérés ». Cass. 1re civ., 09/10/2001, cité
par B.Teyssié, art.préc., p.1002, réf. n°91.

(16)« Le mot (revirement) ne doit pas, en effet, être employé à tort et à travers. Lorsqu’une pratique
fait problème et qu’après des discussions plus ou moins vives, plus ou moins longues, la Cour de
cassation arrête une position, il n’y a pas revirement ;  simplement, la jurisprudence n’était pas
fixée et désormais elle l’est, fut-ce à l’encontre d’une pratique dominante, voir unanime. Pour que
l’on puisse pleinement faire état d’un revirement, il faut supposer que la Cour de cassation
abandonne non pas même une solution isolée adoptée précédemment par elle ou telle de ces
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chambres, mais une position qu’en termes de jurisprudence, sinon constante, du moins
suffisamment établie, elle retenue dans le passé ». Cf. F.Terré, op.cit., p.400.

وفیھ أُبرزت اآلثار . N.Molfessisبرئاسة 2004جتھاد القضائي، أنظر التقریر المعد في وحول اآلثار المترتبة عن رجعیة اال)17(
ھذا التقریر موجود على الموقع . السیئة لرجعیة االجتھاد القضائي، كما اقُترح الحد في الزمان من آثار تغییر محكمة النقض الجتھاداتھا

molfessis/-rapport-www.lexeek.com/document/931:اإللكتروني اآلتي

(18)« Il y a… une différence essentielle entre une loi rétroactive et un revirement de jurisprudence :
lorsqu’elle confère un certain sens à une règle, la jurisprudence fait corps avec celle-ci. Pourtant,
cette règle est censée avoir toujours eu cette signification ». Cf. F.Terré, op.cit., p.400 ; « Le juge
qui opère un revirement n’est animé que d’une volonté de promouvoir une solution conforme au
droit, à la justice voire sa politique judiciaire ; ce faisant, il agit dans le cadre de son pouvoir
juridictionnel ». Cf. P.Morvan, art.préc., p.249 ; F.Pollaud-Dulian, art.préc., p.500.

(19)« La sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable pour contester
l’application immédiate d’une solution nouvelle résultant d’une évolution de la jurisprudence, ne
saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, dès lors que la partie qui s’en prévaut
n’est pas privée du droit à l’accès au juge ». Cass. civ., 1re, 11/06/2009, cité par L.Kaczmarek,
Revirements de jurisprudence et sécurité juridique : la Cour de cassation module sa position, note
sous Cass. civ. 1re, 11/06/2009, in Petites affiches, 09/10/2009, n°202, p.10 et s.; comparé avec
Cass. civ., 1re, 21/03/2000 : « la sécurité juridique invoquée ne saurait consacrer un droit acquis à
une jurisprudence figée, l’évolution de cette jurisprudence relevant de l’office du juge de
l’application du droit », cité par F.Pollaud-Dulian, art.préc., p.500.

تھا، حتى یكون تغیر اجتھادھا متوقعا أن تسبب محكمة النقض قرارا-على غرار بعض القوانین األجنبیة واألوروبیة- C.Moulyاقترح )20(
وھو یرى أیضا أنھ ال شيء یعترض على إمكانیة حد محكمة النقض من رجعیة اجتھاداتھا، بالتمییز بین حجیة الشيء المقضي فیھ . أكثر

.والوظیفة المعیاریة لالجتھاد وبتحدید تاریخ نشر القرار في النشرة لتطبیق القاعدة الجدیدة

Cité par A.Debet, L’influence de la Convention européenne des droits de l’homme sur le droit civil,
thèse (préface L.Leveneur), Dalloz, 2002, France, p.224.

بقھ ، فإن كل قرار لمحكمة النقض من شأنھ أن یغیر حال سابقا أو فصل في مسألة كانت غیر محسومة یجب أن تسB.Teyssiéوبالنسبة ل 
ویقترح أن قرار . المترتبة عن الحلول المعتمدة...) ذات طابع اقتصادي، مالي، اجتماعي(دراسة اآلثار، لیتسنى للقاضي مالحظة النتائج 

وحتى ال یستغرق أجل إعداد ھذه الدراسة مدة . إجراء ھذه الدراسة یكون بید رئیس محكمة النقض باقتراح من رئیس الغرفة المختصة
.P.Morvan, art.préc., p.247 et sوأیضا.B.Teyssié, art.préc., p.1003.  ح تحدید أجل قصیر لھاطویلة، اقتر

(21)« L’application immédiate de cette règle (…) dans l’instance en cours aboutirait à priver la
victime d’un procès équitable au sens de l’article 6 §1 » de la Convention européenne des doits de
l’homme. Cass. civ. 2e, 08/07/2004, cité par P.Morvan, art.préc., p.247 ; « La sécurité juridique,
invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable pour contester l’application immédiate
d’une solution nouvelle résultant d’une évolution de la jurisprudence, ne saurait consacrer un droit
acquis à une jurisprudence figée, dès lors que la partie qui s’en prévaut n’est pas privée du droit à
l’accès au juge ». Cass. civ., 1re, 11/06/2009, cité par L.Kaczmarek.

(22) Cf. F.Terré, op.cit., p.401 ; F.Pollaud-Dulian, art.préc., p.501.
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، أن المساس باألمن القانوني واآلثار السیئة لتغیر بعض االجتھادات القضائیة ھي التي توجب 2004ومما جاء في التقریر المعد في )23(
دوث األثر الرجعي، كضرورة حمایة حریة ما أو تمنع ح- بحسب الحاالت–الحد منھا في الزمان  وعلى محكمة النقض أن تضع معاییر 

وأیضا اقترح التقریر تقدیر إیجابیات الحد من األثر . مصلحة عامة ھي من األمور التي تسمح تحدید ما ھو رجعي وما ھو غیر كذلك
راراتھا في الزمان، بأخذ كما أنھ خول لمحكمة النقض صالحیة الفصل في مسألة تطبیق ق. الرجعي بالنظر للتوقعات المشروعة للمتقاضین

P.Morvanوأنظر أیضا مقال . 17التقریر موجود على الموقع االلكتروني المذكور في الھامش رقم . مالحظات األطراف في االعتبار
.Cf. P.Morvan, art.préc., p.249 et s.  الذي یتحدث فیھ عن النظام القانوني لرجعیة االجتھاد القضائي في المستقبل

(24) Dans le même sens, v. F.Pollaud-Dulian, art.préc., p.502 ; P.Morvan, art.préc., p.249.

من 11/06/2009لماذا لم ُیسلب الطبیب في قرار الغرفة المدنیة األولى لمحكمة النقض الفرنسیة بتاریخ L.Kaczmarekویفسر )25(
:حق ممارسة الدعوى بقولھ

«…Le médecin ne se trouve pas privé d’une action, même s’il en est débouté. Il a pu en effet
tenter de convaincre les juges du fond et la Cour de cassation de revenir sur l’obligation de
sécurité de résultat institué en 1999, au moins pour les faits accomplis antérieurement. La non-
rétroactivité des revirements semble ainsi réservée à des hypothèses telles que la prescription,
qui interdit toute action ». Cf. L.Kaczmarek, art.préc., p.10 et s.

ئع أو تصرفات تمت في فترة زمنیة أساس من العدل الذي یأبى أن تسري قواعد التشریع الجدید على وقا" وفي نفس الوقت تستند على)26(
أما التشریع الذي سیصدر . ذلك أن األفراد تصرفوا على أساس التشریع الذي كان قائما حینئذ والذي كان یفترض علمھم بھ: سابقة على نفاذه

إخضاعھم إلى تشریع كان فإذا صدر ھذا التشریع وطبق علیھم بأثر رجعي، فمعنى ذلك أنھ تم . الحقا فلم یكن في وسعھم العلم بھ مسبقا
.  246.أنظر،محمد سعید جعفور، المرجع السابق، ص". یستحیل العلم بھ، وھذا ما یتعارض مع أبسط مبادئ العدل

(27)« La sécurité juridique est une norme objective. Le prolongement de ce principe, dans les droits
subjectifs, est le principe de confiance légitime. La sécurité juridique fait largement office de
principe juridique orienté selon des critères objectifs, tandis que la reconnaissance d’une
confiance légitime sert à la protection d’intérêts subjectifs. Par conséquent, si le principe de
sécurité juridique peut jouer en faveur ou en défaveur de tout individu, le principe de confiance
légitime ne joue qu’en sa faveur ». Cf. A.Debet, th.préc., p.195.

F.Terré, op.cit., p392:  حول مفھوم القانون التفسیري، أنظر)28( ; A.Debet, th.préc., p.217.

(29) Cf. Ch.Larroumet, op.cit., p.146.

(30)« Si le législateur n’a rien spécifié, le caractère interprétatif ne peut être reconnu à une loi que si
elle est intervenue à propos d’une question controversée et si la solution qu’elle édicte s’adapte à
la loi interprétée d’une manière telle que les tribunaux auraient pu eux-mêmes consacrer la
solution ».Cf. F.Terré, op.cit., p.392.

.A.Debet, th.préc., p.217, référence n°4: كال الرأیین مشار إلیھما في)31(

(32) Cf. F.Terré, op.cit., p.391.

(33)« Constitue un motif suffisant pour une loi rétroactive, la nécessité d’éviter un développement
des contentieux d’une ampleur telle qu’il aurait entrainé des risques considérables pour l’équilibre
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financier du système bancaire et partant pour l’activité économique générale ». Cf. A.Debet,
th.préc., p.213, référence n°4 et p.221.

(34) Cf. B.Teyssié, op.cit., p.985 et s.

F.Pollaud-Dulian, art.préc., p.496 et: وأنظر كذلك بالنسبة لعدم وضوح القواعد القانونیة وتعارضھ مع اعتبار األمن القانوني
s.ة تكیف القانونویصف ھذا التحلیل بأنھ مغري في مواجھ .

)35()Jurisprudence constante (ھي عبارة ترددھا محكمة النقض وتعني:

« Un ensemble de décisions convergentes, posant une solution bien établie, voir même un seul
arrêt de principe, par opposition à une jurisprudence incertaine et fluctuante ou encore à des
arrêts d’espèce. C’est une formule qui décrit une tendance que découvrent la doctrine et les
praticiens, qui scrutent les décisions des tribunaux et révèlent cette constance ». Cf. F.Pollaud-
Dulian, art.préc., p.497.

. 19أنظر الھامش رقم )36(
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المداخلة الثانیة
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روان محمد الصاحل:

 /

: : ملخص

 :

.للتعدیالت القانونیة ومدى تحقیقها لفكرتي االصالح واالمنمتطلبات اصالح العدالة رؤیة تحلیلیة 

مست االصالحات القانونیة العدید من القوانین، بغیة االستجابة لمتقضیات الواقع وتوافقا مع مختلف العهود 
: دیدةواستحداث منظومة قانونیة ح..االقلیمیة والدولیة التي صادقت علیها الجزائر، من ذلك اصالح العدالة، تعدیل 

والسؤال المطروح هل حققت . وغیرها...كقانون العقوبات ، االجراءات الجزائیة، االجراءات المدنیة، قانون مكافحة الفساد
هذه الحركة التشریعیة االصالحیة اهدافها، وٕاذا كان الجواب بالنفي فإلى أي اسباب یعود ذلك؟ واذا كان الجواب 

من االجتماعي؟مامظاهر ذلك على السلم واأل: باالیجاب

روان محمد الصاحل/د
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المداخلة الثالثة
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الفصل بین االختصاصین التشریعي والتنظیمي
وضعف وسائل حمایة مجالیھما

نبالي فطة . د
" ب " أستاذة محاضرة 
كلیة الحقوق
تیزي وزو-جامعة مولود معمري 

مقدمة
یعود . نتیجة لتكریس الدساتیر لمبدأ الفصل بین السلطاتیعتبر الفصل بین االختصاصین التشریعي والتنظیمي 

أن فیري الكاتب . وربط هذا المبدأ بحمایة الحریة". روح الشرائع"مونتسكیو في كتابه إلىمبدأهذا الالفضل في توضیح
التجربة أن كل من یملك السلطة یمیل إلى إساءة استعمالها إال دلتالحریة السیاسیة ال توجد إال في األنظمة المعتدلة، و 

1...بحكم األشیاء أن توقف السلطة السلطةولكي ال یكون هناك تعسف في استعمال السلطة یجب... أن یجد حدود

ة مونتسكیو بمقتضى هذا التصّور المستوحى من الدستور اإلنجلیزي، مبدأ من شأنه تجنب ارتداء السلطإذن وضع 
مجسدا الفرنسي لحقوق اإلنسان والمواطنوجاء اإلعالن . عن طریق توزیعها وبالتالي حمایة الحریة، 2طابعا استبدادیا

كل : أنعلى منه 16المادة نصتالفصل بین السلطات ضمانة من ضمانات حقوق المواطن، إذ لهذه الفكرة إذ اعتبر أن
.3بین السلطات مجتمع ال دستور لهمجتمع ال تتوافر فیه ضمانات الحقوق وال فصل 

تجسد إذن فكرة توزیع االختصاصات على األجهزة المختلفة للدولة بالخصوص التشریعي والتنظیمي، حمایة الحقوق 
للبرلمان الممثل للشعب، بینما  4والحریات للمواطن وتحقق له األمن القانوني، باعتبار أن المجال التشریعي یعود مبدئیا

ولكن تبقى تلك الضمانات القانونیة مجرد تصریحات فقط، ما لم توضع أجهزه . التنظیمي للسلطة التنفیذیةیعود المجال 
فتكمن اإلشكالیة إذن في البحث عن المجال القانوني . لرقابة الحدود الفاصلة بین االختصاصات التي نص علیها الدستور

. لكل سلطة واآللیات المؤسسة لحمایة المجالین

) المبحث األول(ودة إلى الدستور الجزائري أن المؤسس قد فصل بین االختصاصین التشریعي والتنظیمي یظهر بالع
).المبحث الثاني(ولكن تبدو آلیات الرقابة على المجالین التشریعي والتنظیمي ضعیفة 
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مظاهر الفصل بین االختصاصین التشریعي والتنظیمي: المبحث األول

. المعّدل، لمبدأ الفصل بین السلطات1989لتشریعي والتنظیمي نتیجة لتكریس دستور یعد الفصل بین االختصاصین ا
مع العلم أن هذا المبدأ لم ینص علیه الدستور صراحة إنما یستخلص من كیفیة تنظیم السلطة، وهو ما أكده المجلس 

. 5الدستوري في العدید من آرائه وقراراته

من الدستور المیادین التي یشرع فیها 123والمادة 122مقتضى المادة یظهر فصل المؤسس لالختصاصین، بتحدیده ب
المطلب (مجال السلطة التنظیمیة الذي یعود لرئیس الجمهوریة 125، بینما أطلق بمقتضى المادة )المطلب األول(البرلمان 

). الثاني
تحدید المجال التشریعي العادي والعضوي: المطلب األول

وانین العضویة فالمجال التشریعي الذي یعود للبرلمان ال یقتصر على التشریع العادي الق1996استحدث دستور 
).الفرع الثاني(إنما یمتد إلى التشریع العضوي ) الفرع األول(

تحدید مجال التشریع العادي: الفرع األول

لدستور، وهي متعددة من ا1226حدد المؤسس المیادین التي یشرع فیها البرلمان بموجب تشریع عادي في المادة 
ولكن ال یقتصر اختصاص البرلمان على ما حددته تلك المادة من میادین لیشرع فیها بموجب قانون . تقدر بثالثین میدان

.عادي، إنما أحال المؤسس في العدید من مواد أخرى إلى االختصاص التشریعي العادي

:االختصاص التشریعي في إطار مواد أخرى في الدستورتتمثل المواضیع التي أحال إلیها المؤسس صراحة إلى 

،7تحدید خاتم الدولة- 

، 8تحدید مشتمالت الملكیة العامة، تحدید وتسییر األمالك الوطنیة- 

، 9تحدید شروط ممارسة التجارة الخارجیة ومراقبتها- 

، 10نزع الملكیة وترتیب تعویض قبلي ومنصف- 

، 11استعمال السلطة، ضمان عدم تحیز اإلدارةالمعاقبة على التعسف في - 

، 12تعریف الجنسیة الجزائریة وشروط اكتسابها واالحتفاظ بها أو فقدانها أو إسقاطها- 

، 13المعاقبة ضد المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحریات وعلى كل ما یمس سالمة اإلنسان البدنیة والمعنویة- 

، 14ممارسة حریة التجارة والصناعة- 

، 15حمایة حقوق المؤلف، حمایة حرمة حیاة المواطن الخاصة وحرمة شرفه، ضمان عدم انتهاك حرمة المسكن- 
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، 16تحدید شروط وكیفیات إنشاء الجمعیات- 

ضمان مبدأ البراءة حتى ثبوت اإلدانة ومبدأ الشرعیة، تحدید حاالت وأشكال المتابعة والتوقیف واالحتجاز، تحدید - 
، 17د مدة التوقیف للنظر، تحدید شروط وكیفیات التعویض عن الخطأ القضائيشروط تمدی

، 18تحدید شروط تقلد المهام والوظائف في الدولة- 

، 19حمایة تخصیص األمالك الوقفیة وأمالك الجمعیات الخیریة- 

، 20تحدید شروط التعلیم المجاني- 

والنظافة وتحدید كیفیة ممارسة الحق في الراحة، تحدید شروط ضمان أثناء العمل الحق في الحمایة واألمن - 
، 21ممارسة حق اإلضراب والحدود الممكنة لممارسته

،22المعاقبة على الخیانة والتجسس والوالء للعدو وعلى جمیع الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة- 

رسم أو أي حق كیفما كان نوعه بأثر إحداث الضرائب مع التزام المشرع بعدم إحداثها أو إحداث جبایة أو - 
، 23رجعي

مجازاة اآلباء على القیام بواجب تربیة أبنائهم، ومجازاة األبناء على القیام بواجب اإلحسان إلى آبائهم - 
، 24ومساعدتهم

حمایة األجنبي الموجود على التراب الوطني في شخصه وأمالكه، عدم تسلیم المجرمین خارج التراب الوطني إال- 
، 25بناء وتطبیقا لقانون تسلیم المجرمین، منع تسلیم أو طرد الجئ سیاسي المتمتع قانونا بحق اللجوء

، 26تحدید میزانیة الغرفتین والتعویضات التي تدفع للنواب وأعضاء مجلس األمة- 

، 27وضع قواعد ممارسة السلطة القضائیة، وتحدید شروط استعانة القضاة بمساعدین شعبیین- 

، 28شرعیة وشخصیة العقوبات الجزائیة، حمایة المتقاضي من تعسف أو من أي انحراف یصدر من القاضي- 

. 29تحدید صالحیة مجلس المحاسبة وضبط تنظیمه وعمله وجزاء تحقیقاته- 

یظهر إذن أن المجال المخصص للبرلمان مقید إال أنه واسع جدا وال یقتصر على المواد المذكورة فحسب، إنما 
.1996یمتد إلى المجال المخصص للمشرع العضوي وهو المجال المستحدث بموجب التعدیل الدستوري لسنة 

تحدید مجال القانون العضوي : الفرع الثاني

123حدد أیضا المؤسس المیادین المخصصة للبرلمان یشرع فیها بموجب قوانین عضویة حسب ما ورد في المادة 

:من الدستور متمثلة في
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نظیم السلطات العمومیة وعملها، نظام االنتخابات، القانون المتعلق باألحزاب السیاسیة، القانون المتعلق ت" 
."باإلعالم، القانون األساسي للقضاء، والتنظیم القضائي، القانون المتعلق بقوانین المالیة، القانون المتعلق باألمن الوطني

:بالعودة إلى مواد أخرى في الدستور في عّده مجاالت متمثلة فيیشّرع البرلمان أیضا بقوانین عضویة 

،30ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة بتوسیع حظوظ تمثیلها في المجالس المنتخبة- 

المتعلقة بوفاة أحد المترشحین لالنتخابات الرئاسیة في الدور الثاني أو 89تحدید كیفیات تطبیق أحكام المادة - 
،31مانع آخر لهانسحابه أو حدوث أي

،32تحدید كیفیات تنظیم حالة الطوارئ أو الحصار- 

تحدید كیفیات انتخاب النواب وكیفیات انتخاب أعضاء مجلس األمة أو تعیینهم، وشروط قابلیتهم لالنتخاب، - 
،33ونظام عدم قابلیتهم لالنتخاب، وحاالت التنافي

،34د أعضائهتحدید الحاالت التي یقبل فیها البرلمان استقالة أح- 

،35تحدید شروط استخالف النائب أو عضو مجلس األمة في حالة شغور مقعده- 

،36تحدید تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة وعملهما، وكذا العالقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة- 

،37تحدید شروط نشر مداوالت جلسات البرلمان- 

،38الدولة ومحكمة التنازع وعملهم واختصاصاتهمتحدید تنظیم المحكمة العلیا ومجلس - 

،39تحدید تشكیل المجلس األعلى للقضاء وعمله وصالحیاته األخرى- 

،40تحدید تشكیلة المحكمة العلیا للدولة وتنظیمها وسیرها وكذا اإلجراءات المطبقة- 

.41تحدید اإلجراءات األخرى لسن التشریع- 

العادي أن یحیل إلى التنظیم المستقل، وینزل بعیدا لیحدد محتوى نص یمكن للقانون العضوي على غرار القانون
التنظیم الذي هو بصدد اإلحالة إلیه، كما یظهر ذلك من خالل األمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 

بالنص القانوني أوجب هذا األخیر، أن یرفق المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء هیئة الناخبین لالستفتاء،. االنتخابات
واللتان " ال " واألخرى كلمة " نعم " المقترح لالستفتاء، وأوجب أن یحدد لوني ورقتي التصویت، التي تحتوي إحداهما كلمة 

ستوضعان تحت تصرف الناخبین، كما أوجب أن یتضمن المرسوم الرئاسي، نص السؤال المطروح على االستفتاء محترما 
.  42القانون العضويفي ذلك الصیاغة التي أوجبها
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، إنما )بالنسبة للتشریع العضوي(123فقط والمادة 122ال ینحصر إذن اختصاص البرلمان كما نالحظ، في المادة 
یمتد أیضا اختصاصه إلى میادین أخرى نصت علیها مواد أخرى في الدستور، إما بطریقة صریحة كما نالحظه من خالل 

.43ة تجعل تلك المجاالت من اختصاص البرلمانالمواد المذكورة، وٕاما بطریقة ضمنی

إطالق المجال التنظیمي: المطلب الثاني

بعد أن حدد المؤسس مجال اختصاص البرلمان التشریعي العادي والعضوي، أطلق مجال السلطة التنظیمیة، 
:125فسمح لها التدخل في المیادین غیر المرصودة للبرلمان، فتنص المادة 

."44یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون" 

یتولى إذن رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة المستقلة ویختص الوزیر األول في ممارسة السلطة التنظیمیة 
ل تحت رقابة رئیس التنفیذیة، وال یمارس الوزیر األول هذا االختصاص بمفردة وفقا للتعدیل الدستوري األخیر ب

.  45الجمهوریة

یبدو إذن مبدئیا أن المجال التشریعي محدد ومقید بینما المجال التنظیمي مطلق، وهو ما أكده المجلس الدستوري 
:نفسه في رأیه

من الدستور، فإن المجلس 115ونظرا لكون الصالحیات التشریعیة للمجلس الشعبي الوطني محددة في المادة " 
ي حین كون لجنة دائمة لتطلع على العرائض التي ترسل إلیه، وتدرسها، وتخطر إذا اقتضت الحال األجهزة الشعبي الوطن

والهیاكل التابعة للدولة، قد تجاوز في هذا الجانب األخیر مجال اختصاصه، كما أن هذه الصالحیة األخیرة مخالفة 
."46لألحكام الدستوریة

الموزعة لالختصاصات التشریعیة والتنظیمیة عدم وضوح الحدود الفاصلة ما یالحظ من خالل النصوص الدستوریة 
.بین المجالین التشریعي والتنظیمي المستقل

ال یتدخل التشریع بمفرده حتى في المیادین المخصصة له للتشریع فیها، فتدخله طبقا للمواد أعاله مقّید مرة أخرى، 
، ... "النظام العام" ، ... "التشریع األساسي" ، ... "القواعد العامة: " دةفاستعمل المؤسس لتحدید تلك المیادین عبارات عدی

الضمانات " ، ..."الخطوط العریضة" ، ... "الخطوط األساسیة" ، ... "تحدید سیاسة" ، ... "المبادئ األساسیة" 
ى مفّسرة للبعض من تلك یؤدي هذا االختالف والغموض في التعبیر، رغم وجود مواد أخر ... " تحدید شروط...األساسیة

المجاالت في الدستور ذاته، إلى التساؤل عن الفرق الموجود بین تلك المصطلحات من جهة، وعن ما هو الفرق بینها 
، وللعلم أن المؤسس الجزائري انتهج في هذا اإلطار 47وبین األشكال األخرى لتدخل السلطة التشریعیة من جهة أخرى

. سس الفرنسينفس االتجاه الذي انتهجه المؤ 
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ضمن بنود معدودة، إلى جانب مواد أخرى متناثرة 34حدد الدستور الفرنسي اختصاص البرلمان أساسا في المادة 
" أو تحدید المبادئ العامة " Fixe les règles" ال یضع القانون بمقتضى هذه المادة إال القواعد العامة . 48في الدستور

Détermine les principes fondamentaux"49 على أن المسائل غیر المخصصة للقانون 37، ونصت الفقرة األولى من المادة
. 50تعود إلى المجال التنظیمي

الضمانات األساسیة " و" المبادئ األساسیة " ل وّسع المجلس الدستوري الفرنسي مجال التشریع بإعطاء مفهوم واسع 
ستوري ال یتقید المشرع بوضع القواعد العامة، إنما یمكنه أن ینزل أبعد ، فطبقا الجتهاد المجلس الد34الواردة في المادة " 

.51من ذلك في تنظیم الموضوع المعني

مصادر أخرى الختصاص المشرع، فاعتبر أنه یدخل في 34وجد أیضا المجلس الدستوري الفرنسي خارج المادة 
كما استخلص . إلى القانون لكي یتدخل1946تور أو دیباجة دس1789اختصاص التشریع كل إحالة من الدستور أو إعالن 

المجلس مبادئ عامة للقانون، وهي تلك القواعد التي ال نجدها في نص محدد، لكن یضعها ویخلقها القاضي بعد تفكیر 
في روح النظام القانوني، واعتبر المجلس الدستوري أن المشرع هو الوحید الذي لدیه اختصاص تعدیل وٕالغاء هذه المبادئ 

أضف إلى ذلك أن بعض القوانین العضویة یمكن أن تحیل إلى القانون وتنشئ اختصاص .52ذات القیمة التشریعیة
.53للتشریع العادي

أدى اجتهاد المجلس الدستوري الفرنسي إلى توسیع مجال التشریع وٕالى إعادة اعتباره، مما أدى بالفقه الفرنسي إلى 
بین التشریع والتنظیم، وٕالى درجة القول باختفاء التنظیم المستقل والتخلي عن التساؤل واالعتقاد باختفاء الحد الفاصل

ویرى البعض من الفقهاء أن ذلك عارضا وراجع إلى اعتبارات . المفهوم الموضوعي للتشریع لصالح المفهوم الشكلي
المجال لكبح النشاط ظرفیة، تتمثل في تفادي المعارضة استعمال حقها في اللجوء إلى األحكام المؤسسة في هذا 

، بعد عملیة اإلصدار عن 54السترجاع مجالها37التشریعي، ویمكن للحكومة دائما اللجوء إلى الفقرة الثانیة من المادة 
طریق إعادة التصنیف، وخاصة أن هذه المادة لم تقرن ذلك بمیعاد معین، فإذا كان الحد الفاصل لتوزیع االختصاصات 

. 55وتقلص المجال التنظیمي، ال یعني هذا أنه قد اختفىتغیرت حدوده لصالح التشریع

ضعف آلیات الرقابة على المجالین التشریعي والتنظیمي: المبحث الثاني

لم یضع المؤسس الجزائري آلیات خاصة لرقابة حدود المجالین التشریعي والتنظیمي على خالف نظیره الفرنسي، بل 
للقواعد العامة التي تحدد اختصاصاته، ورغم الجهود التي قام بها المجلس في یختص المجلس الدستوري بهذه المهمة وفقا 

).المطلب الثاني(، إال أن ذلك یبقى غیر كاف للقیام بهذه المهمة )المطلب األول(هذا اإلطار 

جهود المجلس الدستوري في حمایة المجالین التشریعي والتنظیمي: المطلب األول

في حمایته للمجالین التشریعي والتنظیمي المستقل والتنفیذي من خالل قراراته تظهر جهود المجلس الدستوري
. وآرائه، فرغم قلتها إال أنها تعبر عن نیة المجلس في تحقیق هذه المهمة
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حمایة المجلس الدستوري للمجال التنظیمي: الفرع األول

هاده السلطة التشریعیة من توجیه أّي أمر إلى قام المجلس الدستوري بحمایة المجال التنظیمي ومنع منذ بدایة اجت
:1989أوت 30السلطة التنفیذیة، فجاء في قراره المؤرخ في 

ونظرا لكون هذا اإلجراء یشكل أمرا موجها للسلطة التنفیذیة وال یندرج بتاتا ضمن صالحیات النائب الدستوریة، " 
."56لطاتعلى هذا النحو یستبعد مبدأ الفصل بین الس21ونص المادة 

:2011یولیو 6جاء أیضا في رأي المجلس الدستوري المؤرخ في 

تحمالن إلزامیة الحضور على التوالي من الوزیر المعني أو " وجوبا" وكلمة "یتعین علیه" عبارة اعتبارًا أن- " 
الحالة، ألشغال مجلس الدولة ممثله، وأصحاب الوظائف العلیا الذین لهم على األقل مرتبة مدیر اإلدارة المركزیة، حسب 

وجلسات الجمعیة العامة واللجنة الدائمة في القضایا التابعة لقطاعاتهم،

بین السلطات یقتضي أن كل سلطة تمارس صالحیاتها في الحدود المنصوص علیها في مبدأ الفصلواعتبارًا أن- 
الدستور،

تفرض على سلطة أخرى التزامات تدخل ضمن مجال یمنع أیة سلطة أنمبدأ الفصل بین السلطاتواعتبارًا أن- 
اختصاص سلطة أخرى ،

وأصحاب الوظائف العلیا الذین على الوزیر المعني أو من یمثله،التزاماتواعتبارًا بالنتیجة، فإن المشرع بإقراره - 
".57لهم على األقل مرتبة مدیر اإلدارة المركزیة ، یكون قد أخل بمبدأ الفصل بین السلطات

: ع أیضا المجلس الدستوري البرلمان من استحداث آلیة لرقابة عمل الحكومةمن

العضوي، تطبیق القانونمدىحولتقییميتقریرالبرلمان أمامبتقدیمالحكومةبإلزاماعتبارا أنه-" 
والوالئیةالبلدیةالشعبیةسانتخاب للمجالكلللدراسة، بعدالدستورياإلخطار، المعروض على المجلسموضوع

الحكومي،العمللرقابةآلیة لنفسهأّسسقد المشّرعوالبرلمان یكون

المحّددةالحدودفيعملهاكل سلطةتحصریقتضي أنالسلطاتبینالفصلمبدأواعتبارا أن-
الدستور،فيلها

الحصر، الحكومة، وحّددت على سبیلحق رقابة عملستور خولـت البرلمانمن الد99واعتبارا أن المادة -
الرقابة،ممارسة هذهمن الدستور آلیات134و 133و 84و 80في المواد

في اآللیات المنصوص علیها خارجالحكومةعمل علىللرقابةآلیةبإقـرارواعتبارا بالنتیجة أنه-
مما یتـعّیـن التصریح بعدم مطابقة یكون المشّرع قد تعدى مجال اختصاصه،من الدستور،134و 133و 84و 80المواد 
..."58من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، للدستور8المادة 
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منع إذن المجلس الدستوري السلطة التشریعیة من توجیه أّي أمر إلى السلطة التنفیذیة، كما منعها من استحداث آلیة
وعلى أساس هذا المبدأ قام المجلس الدستوري بحمایة المجالین . لرقابة الحكومة تأسیسا على مبدأ الفصل بین السلطات

. التشریعي والتنظیمي

لم یكتف المجلس الدستوري بحمایة المجال التنظیمي المستقل الذي یعود لرئیس الجمهوریة فحسب، إنما امتدت 
).رئیس الحكومة سابقا(تنفیذي الذي یعود إلى الوزیر األول حمایته إلى المجال التنظیمي ال

حمایة المجلس الدستوري للمجال التنظیمي المستقل/ أ

: جاء في قرار المجلس الدستوري في إطار حمایته للمجال التنظیمي الذي یعود لرئیس الجمهوریة

لكل سلطة تابعة للدولة ملزمة بمهمة دائمة أو نظرا لكون الجواز الدبلوماسي، یسلم حسب األعراف الدولیة،" 
وقتیة تمثیلیة أو في إطار نشاط دولي یهم الدولة، وبهذه الصفة فهو یسلم حسب إرادة السلطة التنفیذیة وحدها طبقا للمواد 

،59من الدستور116و74و67

ستور، أن ینص على كیفیات من الد11560ونظرا لكونه ال یعود حینئذ للقانون المحدد مجاله خاصة في المادة 
تسلیم وثائق السفر أو وضعها حیز التداول أو استعمالها، ألن ذلك من اختصاص السلطة التنظیمیة وحدها كما هي 

61... "من الدستور116محددة في المادة 

:1996أكد المجلس الدستور رأیه هذا في ظل دستور 

، أن المرتبة التشریفیة الالئقة والمرتبطة بالمهمة 123و122مادتین واعتبارا أنه یستنتج من الدستور السیما من ال-" 
الوطنیة لعضو البرلمان، واستفادته في سفره في الداخل والخارج من المساعدات والتشریفات المرتبطة بصفته البرلمانیة، 

مواضیع ال تندرج ضمن مجال القانون،

من الدستور، أن المسائل 125الفقرة األولى من المادة واعتبارا أن المؤسس الدستوري ینص صراحة، بموجب - 
غیر المخصصة للقانون یعود االختصاص فیها للسلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة،

واعتبارا بالنتیجة أن المشرع حین أدرج المواضیع المذكورة أعاله ضمن هذا القانون یكون قد خالف مبدأ الفصل - 
." 62بین السلطات

مجلس الدستوري للمجال التنظیمي الذي یعود للوزیر األولحمایة ال/ ب

اعتبر المجلس الدستوري األحكام التشریعیة التي تحیل على مكتبي الغرفتین التشریعیتین، لتحدید بموجب تعلیمة 
على المجال التنظیمي المخصص لرئیساكیفیات تطبیق بعض أحكام القانون محل رقابته، مخالفة للدستور العتدائه

):الوزیر األول حالیا(الحكومة 
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اعتبارا أن أحكام المواد المذكورة أعاله، تحیل تحدید كیفیات تطبیق هذه األحكام بموجب تعلیمة على كل من -" 
مكتب المجلس الشعبي الوطني ومكتب مجلس األمة،

... یندرج" الدستور أن تطبیق القانون من ) الفقرة الثانیة(125واعتبارا أن المؤسس الدستوري قد أقر في المادة - 
في المجال التنظیمي الذي یعود لرئیس الحكومة،

من الدستور ) الفقرة الثانیة(125أن المشرع في هذه الحالة یكون قد أخل بمقتضیات المادة ةواعتبارا بالنتیج- 
."63المذكورة أعاله

ضمن تأشیرات القانون 125ي ال حق، إدراج المادة ألزم المجلس الدستوري بناء على ذلك المشرع العضوي في رأ
:العضوي محل رقابته

یفیة تطبیق بعض أحكامه على التنظیم،كاعتبارا أن القانون العضوي موضوع اإلخطار أحال - " 

من الدستور تنّص على أنه یندرج تطبیق القوانین في المجال التنظیمي الذي ) 2الفقرة (125واعتبارا أن المادة - 
یعود للوزیر األول،

واعتبارا بالنتیجة، أن عدم إدراج المشرع هذه المادة ضمن تأشیرات القانون العضوي موضوع اإلخطار، ُیعدُّ سهوا - 
".64یتعیَّن تداركه

حمایة المجلس الدستوري للمجال التشریعي: الفرع الثاني

ین ممارستها الختصاصاتها التشریعیة، وهي أكد المجلس الدستوري على اختصاصه في رقابة السلطة التشریعیة ح
.نوع من الحمایة لكي ال تتعدى مجالها وأال یعتدى علیه

الفقرة (98واعتبارا أنه إذا كان من اختصاص المشرع إعداد القانون والتصویت علیه بكل سیادة طبقا للمادة " 
ه الدستوریة أن یسهر على احترام المشرع من الدستور، فإنه یعود للمجلس الدستوري، بمقتضى اختصاصات) األخیرة

."65األحكام الدستوریة حین ممارسته سلطته التشریعیة

:ألزم المجلس الدستوري السلطة التشریعیة مراعاة حدود اختصاصاتها التي رسمها لها الدستور

واألحكام األخرى 123و122واعتبارا أن القانون األساسي الخاص لموظفي البرلمان ال یعود بموجب المادتین -" 
120من الدستور إلى مجال القانون، وال یمكن بالتالي أن یخضع إلجراءات اإلعداد والمصادقة واإلصدار المقررة في المادة 

."66من الدستور126والفقرة األولى من المادة 

یراعي، كلما مارس واعتبارا أن المشرع، طبقا للمبدأ الدستوري القاضي بتوزیع االختصاصات، مطالب بأن-" 
صالحیة التشریع، المجال المحدد في الدستور للنص المعروض علیه بحیث ال یدرج ضمنه أحكاما ومضامین تعود 

." 67دستوریا لمجاالت نصوص أخرى مما یستوجب استثناءها من النطاق الذي یعود لهذا القانون
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تخلي المشرع عن اختصاصاته لصالح سلطات راقب المجلس الدستوري في سبیل حمایة المجال التشریعي أیضا،
.البرلمانیینأخرى، متمثلة في كل من السلطة التنظیمیة والنظام الداخلي للمجلسین

رقابة المجلس الدستوري لتخلي المشرع عن اختصاصه لصالح السلطة التنظیمیة/ أ

دید عدد ومقر ودائرة اختصاص اعتبر المجلس الدستوري األحكام التشریعیة، التي أحالت إلى التنظیم لتح
:المحاكم، غیر دستوریة لكون تلك األحكام تدخل أصال في المجال التشریعي وال تدخل في المجال التنظیمي

من األمر المتعلق بالتقسیم القضائي موضوع اإلخطار، عندما أحالت 2واعتبارا ومن جهة أخرى، أن المادة - " 
الفقرة 125المحاكم، على التنظیم بموجب مرسوم رئاسي، قد أخلت بأحكام المادة أمر تحدید عدد ومقر ودائرة اختصاص

األولى من الدستور، التي تحدد مجال ممارسة السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة في المسائل غیر المخصصة 
."68للقانون

ة اتخاذ تنظیم یدخل موضوعه لقد أخرج الدستور الفرنسي التنظیمات من مجال رقابة المجلس الدستوري، ففي حال
یعود االختصاص في مجال هذه الرقابة إلى مجلس الدولة . في المجال التشریعي فال یمكن للمجلس الدستوري التدخل

الذي یمكن أن یلغي التنظیم لتجاوز السلطة، ولكن وٕان كان میعاد الطعن محدد بشهرین من تاریخ نشر التنظیم، إال أن 
دار قرار اإللغاء یمكن أن تدوم عّدة أشهر أو عّدة سنوات، ویظهر من ذلك عدم التناسب في اإلجراءات إلى غایة إص

.   69الحمایة المقررة للمجالین التشریعي والتنظیمي

رقابة تخلي المشرع الختصاصه لصالح مكتب المجلس الشعبي الوطني وللنظام الداخلي للمجلسین البرلمانیین/ ب

ألحكام التشریعیة التي تحیل تقدیر المنحة الشهریة التي تدفع للنائب الممثل للجالیة اعتبر المجلس الدستوري ا
الوطنیة المقیمة بالخارج، على مكتب المجلس الشعبي الوطني، واألحكام التي تحیل تقدیر تعویضة البحث والتوثیق التي 

: یتقاضاها عضو البرلمان على المجلسین، مخالفة للدستور

من الدستور، أن نّیة المؤسس الدستوري أن یحدد 115ه یستنتج من صیاغة الفقرة الثانیة من المادة واعتبارا أن- "
القانون مختلف التعویضات التي تدفع للنواب وأعضاء مجلس األمة، بما في ذلك التعویضات التي تدفع للنواب الذین 

ضاها عضو البرلمان عن البحث والتوثیق،یمثلون الجالیة الوطنیة المقیمة في الخارج، والتعویضة التي یتقا

واعتبارا بالنتیجة، أن المشرع لما أحال تقدیر المنحة الشهریة الخاصة التي تدفع للنائب الممثل للجالیة الوطنیة - 
المقیمة بالخارج على مكتب المجلس الشعبي الوطني، وأحال تقدیر التعویضة التي یتقاضاها عضو البرلمان، عن البحث 

."70من الدستور115ثیق، على المجلسین یكون قد خالف أحكام الفقرة الثانیة من المادة والتو 

حدود المجلس الدستوري في حمایة المجالین: المطلب الثاني

.لم یضع المؤسس إجراءات خاصة لرقابة المجلس الدستوري التشریعي والتنظیمي على خالف المؤسس الفرنسي
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منه إجراءات لرقابة الحدود الموضوعة 41والمادة 37ى الفقرة الثانیة من المادة أسس الدستور الفرنسي بمقتض
المتعلقة بالرقابة على دستوریة 61للتشریع والتنظیم، بینما أثیر تساؤل عن مدى إمكانیة اللجوء إلى الفقرة الثانیة من المادة 

.71القوانین من أجل رقابة المجالین التشریعي والتنظیمي

إذن الرقابة على الحدود التشریعیة والتنظیمیة وفقا للدستور الفرنسي، إما أثناء اإلجراء التشریعي وقبل تمارس 
ورد . 3772من الدستور، وٕاما بعد اإلصدار وذلك حسب الفقرة الثانیة من المادة 41التصویت على القانون بمقتضى المادة 

یمكن للحكومة … اقتراح قانون أو تعدیل ال یدخل في المجال التشریعيإذا تبین أثناء إعداد التشریع أن أنه41في المادة 
أو لرئیس الغرفة المخطرة أن یعترض بعدم القابلیة، وفي حالة االختالف بین الحكومة ورئیس إحدى الغرفتین المعنیة، 

على 37ة من المادة جاء في الفقرة الثانی. 73یفصل المجلس الدستوري في األمر بطلب من أحدهما في ظرف ثمانیة أیام
النصوص التشریعیة التي وردت في المجال التنظیمي، یمكن تعدیلها بمقتضى مرسوم بعد أخذ رأي مجلس الدولة، أما أن

النصوص التي ترد في هذا المجال بعد دخول الدستور حیز التنفیذ، ال یمكن تعدیلها بمقتضى مرسوم إال بعد أن یصّرح 
.75، وتعد هذه المادة األكثر استعماال من قبل الحكومة74ابع تنظیميالمجلس الدستوري أنها ذات ط

، رقابة المجالین بعد إخطاره بمقتضى 1982جویلیة 30رفض المجلس الدستوري الفرنسي ابتداء من قراره المؤرخ في 
تضى هذه المادة رقابة تخلي قِبل بالمقابل عند إخطاره بمق. المتعلقة برقابة دستوریة القوانین61الفقرة الثانیة من المادة 

المشرع بصورة مفرطة عن اختصاصه لصالح السلطة التنظیمیة، أي رقابة عدم االختصاص السلبي للمشرع، بمقتضى 
.199376أوت 5، قرار 1992فیفري 21، قرار 1985جویلیة 10عّده قرارات، قرار 

ردا على أصحاب اإلخطار الذین عارضوا 1982جویلیة 27صّرح المجلس الدستوري الفرنسي في قراره المؤرخ في 
اختصاص التشریع، أن الموضوع الذي تناوله القانون محل اإلخطار یدخل في المجال التشریعي بالنظر إلى هدفه، فیكون 

.77المجلس الدستوري قد رّجح روح الدستور على األحكام الصریحة له

بعد إخطاره بناء على الفقرة 1982جویلیة 30مؤرخ في أوضح المجلس الدستوري الفرنسي أیضا بمقتضى قراره ال
، بشأن دستوریة أحكام تنظیمیة واردة في التشریع محل اإلخطار، أن الدستور لم یقصد اعتبار األحكام 61الثانیة من المادة 

المشرع في المجال فال یمكن إذن االستناد إلى تدخل . الواردة في القانون والتي تدخل في المجال التنظیمي غیر دستوریة
.79، إنما یسمح فقط هذا اإلجراء للحكومة بحمایة مجالها إذا أرادت ذلك78التنظیمي للتمسك بعدم دستوریة الحكم المنتقد

عمل المجلس الدستوري الفرنسي أیضا على حمایة المجال التشریعي، فراقب عدم االختصاص السلبي للمشرع، 
، بمنعه من التخلي عن اختصاصاته التشریعیة المحددة له في الدستور لصالح 80فهي بمثابة حمایة للمشرع ضد نفسه

عامة تترك سلطة تقدیریة واسعة للسلطة التنظیمیة، بحیث یمكن لهذه األخیرة التدخل في هیئات أخرى، أو وضعها بصورة 
اختصاص السلطة التشریعیة، وبناء على ذلك ألزم المجلس الدستوري المشرع بالذهاب بعیدا لتحدید بدقة القواعد التي 

اختصاصهیراقب بذلك المجلس الدستوري الفرنسي التقیید المفرط للمشرع لمجال. 81یضعها
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82

.

لم یؤسس الدستور الجزائري إجراءات خاصة مماثلة لنظیره الفرنسي لحمایة المجالین التشریعي والتنظیمي، بل 
لم یسبق للمجلس . یمارس المجلس الدستوري هذا االختصاص وفقا للقواعد العامة المتعلقة بالرقابة على دستوریة القوانین

الحكومة (وري الجزائري حتى في هذا اإلطار أن أخطر بشأن تنظیم، ویعود ذلك أساسا إلى عدم منح الوزیر األول الدست
، 83حق اإلخطار، فعلى سبیل المثال رغم استحواذ رئیس الجمهوریة على سلطة التعیین في وظائف الدولة) سابقا

، لم یتمكن رئیس الحكومة 84لوظائف المدنیة والعسكریةالمتعلق بالتعیین في ا240–99بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 
.  85من استرجاع مجاله

، أي لحمایة 86الدستوري الفرنسي أساسا لضمان الحدود المفروضة على المشّرع من قبل الدستورسأنشئ المجل
تتمثل في الحكومة من خطر تجاوز البرلمان حدود اختصاصاته المحددة في الدستور على حسابها، العتبارات خاصة

ولكن تأسیس مثل تلك اإلجراءات في الدستور الجزائري . سیادة لمدة طویلة في فرنسا فكرة التشریع معبر عن اإلرادة العامة
.لیست له من أهمیة ألن السلطة التنفیذیة تتمتع بحصة األسد في المجال المتعلق بسن القواعد القانونیة

البرلمان سلطة تشریعیة من خالل الفصل الثاني المخصص لهذه یظهر لنا ألول وهلة أن الدستور یجعل من 
یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من غرفتین، وهما المجلس الشعبي الوطني : " 98، فتنص المادة 87األخیرة

ة التشریعیة نالحظ بالعودة إلى أحكام الدستور أن السلط". وله السیادة في إعداد القانون والتصویت علیه .ومجلس األمة
ال تتجسد في البرلمان، بل السلطة التنفیذیة تتفوق على هذا األخیر فیما یخص وضع القواعد القانونیة عن طریق األوامر 

... التشریعیة، اللجوء إلى االستفتاء، تعدیل الدستور، التصدیق على المعاهدات، المبادرة بالقوانین، وضع التنظیمات
فتبقى إذن أفضل ضمانة للفصل بین السلطات وحمایة المجال . لمان ضد السلطة التنفیذیةفاألصل أن تُأسس حمایة للبر 

.المخصص لكل سلطة ال یتأتى إال عن طریق توسیع حق إخطار المجلس الدستوري

خاتمة

د یظهر لنا من الدستور أن المؤسس قد وّزع الوظیفة التشریعیة والتنظیمیة بین البرلمان والسلطة التنفیذیة وحد
غیر أن المالحظ، رغم عدم وضوح الحدود الفاصلة بین المجالین التشریعي والتنظیمي، . المواضیع التي تعود لكل سلطة

. هو عدم تأسیس إجراءات خاصة لحمایة المجالین التشریعي والتنظیمي على خالف ما هو علیه في الدستور الفرنسي

لجزائري، من أهمیة لوجود خلل في توزیع الوظیفیة التشریعیة ال یكون لتأسیس لمثل تلك اإلجراءات في الدستور ا
نسجل رغم ذلك في إطار اجتهاد المجلس الدستوري محاولته لحمایة المجالین، ویبقى اجتهاده . لصالح السلطة التنفیذیة

.  غیر كاف ومحدود نظرا لتقیید جهات إخطاره
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من القانونيمن القانونيالقانونیة لفكرة األالقانونیة لفكرة األتطور القیمة تطور القیمة 
--جامعة أدرارجامعة أدرار––موفق طیب شریف موفق طیب شریف . . إعداد دإعداد د

موفق طیب شریف: اسم المشترك.

أستاذ محاضر : الدرجة العلمیة.
أدرار–الجامعة اإلفریقیة العقید درایة : ةالمؤسســـــ -.
0050191439: لالهاتف النقا

يالبرید اإللكترون :tmouf@yahoo.fr

تطور القیمة القانونیة لفكرة األمن القانوني: المحور األول:محور المداخلة.

::تمهیدتمهید
األمن القانوني وٕان كان مصطلحا حدیثا نسبیًا، إّال ان تطبیقاته الواقعیة لها جذورها التاریخیة وامتداداتها الفلسفیة، 

في مجموعها حول مراعاة القواعد القانونیة لحدٍّ أدني من الحقوق والمراكز القانونیة التي تجعل المواطن في التي تلتقي 
.أمن اتجاه مصالحه وحقوقه، مما یدفعه إلى التفاعل اإلیجابي داخل مجتمعه

ع، الحق المكتسب إلى ثم أن األمن القانوني له مفاهیم متعددة وأبعاد متنوعة، منها حفظ الحقوق، التوقع المشرو 
.غیر ذلك

ومن خالل هذه المداخلة یتم التعرض للتطور التاریخي والفلسفي لفكرة األمن القانوني ببعده الحقوقي، المتمثل 
وذلك من خالل . في الحّد األدنى من الحقوق والمراكز القانونیة الواجب مراعاتها أثناء عملیة التشریع وٕاصدار القوانین

:تالیینالمبحثین ال
.التطور التاریخي لفكرة األمن القانوني: المبحث األول- 
.التطور الفلسفي لفكرة األمن القانوني: المبحث الثاني- 

:التطور التاریخي لفكرة األمن القانوني: المبحث األول
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oالفترة األحادیــة: المطلب األول
ات السیاسیة القدیمة التي تحتل في مجموعها الجزء والجماع، كان مفهوم القانون في المجتمعات البدائیة

.وما هو غیر مسموح به من التصرفات ، د ما هو مسموحدِّ حَ األكبر من تاریخ البشریة أنه مجموعة من األوامر التي تُ 
وذلك بسبب االستبداد السیاسي، "األمن القانوني"و في ظل هذا المفهوم لم یكن هناك أي مجال لوجود فكرة 

واحتكارهم لمختلف السلطات بما فیها سلطة التشریع، التي لم تكن مقّیدة بأیة ، الذي كان یمارسه الحكام على المحكومین
.88مراكز تجب مراعاتها عند استصدار القوانین

و الخضوع إلى الحاكم الذي كانت له السلطة ، وكانت العالقات داخل الجماعة تقوم على أساس التبعّیة
إذ لم یكن لهم من مراكز أو حقوق إال تلك التي ُیقرُّها لهم الحاكم، والتي غالبا ما كانت ، طلقة على أموالها وأفرادهاالم

.89مراكز ظرفیة 
ففي العصر الحجري كان ، وعلى أساس القوة قامت العالقات بین األفراد والجماعات في العهود األولى

.90قدیر الحاكم الذي كان ُیَعدُّ أقوى أفراد جماعتهوجود الحق والوفاء به متروكا لت
وجعل لعامل القوة آثاره في إنشاء ، وهذا الوضع وّلد انعدام الشعور باحترام حقوق أو مراكز الغیر

. 91الحقوق
یاة ومرحلة الح، مرحلة الحیاة الّطبیعّیة: أّن اإلنسانّیة مّرت في تاریخها بمرحلتین92"هوبز"ویرى 

حیث كان لّلكل الحق في أن . وكانت الحقوق في الحیاة الّطبیعّیة ترجع إلى القّوة سواء كانت حسّیة أو معنوّیة. الّسیاسّیة
.93لكن تعارض هذه الّرغبات جعل الّناس یتطاحنون ویترّبصون ببعضهم البعض، یفعل ما یشاء حسب رغباته

وكذلك الشأن في اإلمبراطوریة الرومانیة، فقد كان اإلمبراطور صاحب األمر في مواجهة األفراد وتحدید 
.94الحقوق والواجبات

ألن القوانین لم تكن سوى تعبیر وهكذا فان مبدأ األمن القانوني كمفهوم لم یكن له وجود طوال هذه الفترة،
.الغالب على المغلوبعن إرادة الملوك والحّكام، وأوامر

oالفترة الثنائیة: المطلب الثاني:
ّ◌اح القانون من إبراز فكرة الحق في ، 95ابتداًء من عصر النهضة األوروبیة تمّكن الَمحِشیُّون من ُشرَّ

كما ، للدَّعاوىأنه ینبغي النظر إلى القانون باعتباره نظاما للحقوق ولیس نظاماً : "96وفي ذلك یقول ُدوُنو، مقابل القانون
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ومان فالدعوى القضائّیة لیست سوى الوسیلة القانونیة التي ُتعطي للحق ُقّوته وُتوفِّر له الجزاء عند المساس ". كان یفعل الرُّ
.به

ممّا أّدى إلى ظهور النظرّیة الثنائّیة للنظام ، وهكذا بدأت تظهر بجانب القانون فكرة أخرى هي فكرة الحق
لهما القانون: القانوني الذي أصبح یتكّون من شطرین وثانیهما الحقوق التي یجب أن ، وهو مجموعة من القواعد العامة، أوَّ

.ة توّفر لها قواعد القانون الحمایة الّالزم
" آرسطو"ویرى أكثر أهل القانون أن أّول من أشار إلى فكرة االزدواج بین الحق والقانون الفیلسوف الُیوناني 

وخالصتها أّن اإلنسان ، والتي الزالت َتحتلُّ الصدارة بین النظریات الفلسفیة المعاصرة، واضع نظریة القانون الطبیعي
وتصبح إرادته خاضعة لمبادئ ، إّنه یفقد حرّیته المطلقة في أن یفعل ما یشاءباعتباره یعیش في مجتمع سیاسي منّظم ف

وخضوع الفرد للفضیلة یقتضي منه أن یخضع أیضا للقانون الوضعي الذي َیصدر عن المشّرع في ، الفضیلة والعدل
ومن ، وعها لمبادئ الفضیلةوهكذا تخضع إرادة الفرد إلرادة المشرِّع كنتیجة حتمیة لخض، المجتمع السیاسي الذي یعیش فیه

وهكذا وبإخضاع االثنین معًا ـ الفردوالدولة ـ إلرادة الفضیلة ، ناحیة أخرى فإنَّ إرادة المشرِّع تخضع كذلك لمبادئ الفضیلة
.97تتحقق السعادة 

ا یتم ویرى أنَّ إدراكه. والمقصود بالفضیلة عند أرسطو المبادئ و الحقوق التي تدور حول العدل والمساواة 
.98بواسطة العقل 

والتي ، كالعدل والمساواة، وعلیه یمكن القول من خالل نظریة آرسطو أنَّ الُمثل العلیا التي ُیدركها العقل
في خضوع ألّنه . فلیس له أن ُیشرِّع إالَّ القوانین الُمِقرَّة بها والمتَِّفَقة معها، تعتبر عمدة الحقوق َتْحُكُم وتَُقیِّد إرادة المشرِّع

. 99" مبدأ األمن القانوني"القانون الوضعي للقانون الطبیعي و مبادئ الفضیلة أعظم ضمان لتحقیق 
، وسبقها علیه، وقد بلغ االهتمام بفكرة األمن القانوني درجة القول باستقالل بعض الحقوق عن القانون

وُنظر إلیها ، "حقوق اإلنسان والحریات العامة"ق علیها اسم وُأطل، وعدم قدرة القانون على المساس بها أو االنتقاص منها
هو حمایتها بما 100بحیث یكون هدف القانون الوضعي، على أّنها التعبیر المثالي لقواعد القانون الطَّبیعي ومبادئ العدل

أو عن مبادئ ، بیعيبحیث ال یستطیع المساس بهذه الحقوق الناشئة مباشرة عن القانون الط، یؤدِّي إلى حمایة كل إنسان
. 101العدل والفضیلة أو اإلنتقاص منها

oالفترة األحادیة الحدیثة: المطلب الثالث:
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مع أواخر القرن التّاسع عشر وبدایة القرن العشرین بدأ االّتجاه یمیل إلى بناء القانون على أساس فكرة 
. 102القواعد وهو لهذا مجموعة من االلتزاماتفالقانون هو مجموعة من ، ولیس على أساس فكرة الحق، االلتزام

، "النظریة الخالصة للقانون"الذي أطلق علیها اسم 103" هانز كلسن"ویرجع وضع هذه الفكرة إلى األستاذ 
. حیث یرى أن القانون هو ما تصدره السلطة من أوامر مجّردة عن كل العوامل المحیطة به من أخالق وعقائد وغیرها

واألوامر ال ُتشكِّل إّال التزامات تقع على عاتق ، ّن القانون صادر عن السلطة فهو مجموعة أوامروأل
ألّن الحق ما هو إّال التزام یقع على عاتق شخص معّین بعدم ، وبالتالي ال یوجد أي مكان لما یسمى بالحقوق، األفراد

ل مساعد لتوضیح فكرة االلتزام على أساس أنَّ الحق هو وٕاّنما فكرة الحق تصلح كعام. التعّرض لهذا الحق المّدعى به
. 104الوجه اآلخر لاللتزام

فالقانون ال ُیخاطب صاحب الحق المقول به، وٕانَّما ُیخاطب فقط الشَّخص الذي ُیلِزُمه بعدم التَّعرُّض
، لقانون مبنیًا على فكرة االلتزامولهذا كان ا، ال من یحوز الحق، وهو بذلك یخاطب من یقع علیه االلتزام، لصاحب الحق

.105ولیس على فكرة الحق
فالدولة نفسها قد ُتخالف ، وهذا مخالٌف للواقع، دمج بین الدولة والقانون"كلسن"وقد انتُِقَدت الفكرة ألنَّ 

امها باحترام الحقوق وٕالز ، إذ من المسّلم به أن تنص الدساتیر على تقیید سلطة الدولة، القانون بدلیل توقع الدستور ذلك
.106والحرّیات القائمة في المجتمع

oالفترة الثنائیة الحدیثة: المطلب الرابع                              :
إلى التمییز بین القواعد القانونیة و " الحقوق و المراكز القانونیة"في كتابه " بول روبیه"ذهب الفقیه الفرنسي 

أما المراكز القانونیة فهي تشمل المراكز الشخصیة والتي . اعدة القانونیة تتمّیز بالعمومیة والتجریدإذ الق، المراكز القانونیة
والمراكز الموضوعیة والتي تدور حول ، وغیرها من الحریات العامة، تضم أساسا ما یسمى بالحقوق الخاصة كحق الملكیة

.107ي تقع على األفرادو أداء الضرائب الت، كوجوب الخدمة العسكریة ، فكرة الواجب
فهناك من ناحیة القانون وهو مجموعة ، و بهذا یكون الفقه القانوني قد انتهى إلى فكرة ازدواج النظام القانوني

. وهي أثر تطبیق لقواعد القانون العامة، وهناك من ناحیة أخرى المراكز القانونیة الخاصة، من القواعد العامة المجّردة
، ومنها ما هو مبني على فكرة الواجب، وُتسمى بالمراكز الشخصیة، الحقوهذه المراكز منها ما هو مبني على فكرة 

.108وتسمى بالمراكز الموضوعیة
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وبهذا تكون قد ارتسمت معالم نظریة األمن القانوني الذي من خالله یستلزم على المشّرع مراعاة هذه المراكز 
. القانونیة في عمله التشریعي

فلسفيمرحلة التطور ال: المبحث الثاني
شّكل ظهور الدولة میدانا خصبا جلب اهتمام الفكر الفلسفي من خالل تعّرضه للعالقة التي تحكم الدولة بالفرد، 
وقد كان لهذا الفكر الفلسفي على مّر العصور األثر البارز في تطور الوعي لدى الشعوب واألفراد، فقامت العدید من 

.   109بتعزیز كرامة اإلنسان، والتقلیل من القیود المفروضة على حقوقهالثورات ضد األنظمة االستبدادیة للمطالبة 
فقد ساهمت المذاهب والنظریات الفلسفیة والفكریة ابتدءًا من الفلسفة الیونانیة وظهور فكرة القانون الطبیعي، 

و بآخر بعض المفاهیم وصوال إلى عصر النهضة األوربیة وظهور فلسفة العقد االجتماعي في بلورة اتجاه یخدم بشكل أ
. والمبادئ الحقوقیة

ومن ثم فإن التعرض لبعض التیارات أو األفكار التي ساهمت عبر تاریخ البشریة في إرساء األصول الفكریة 
. والنظریة لفكرة األمن القانوني أمر یساعد على فهم جانب من األصول الفكریة لتطور هذا المبدأ

لفكریة لم تخلو من االتجاهات الفلسفیة المتعارضة مع هذه الفلسفات الحقوقیة، وفي المقابل فإن الساحة ا
المنكرة لوجود الحقوق أو المراكز، على اعتبار أن الدولة أو السلطة السیاسیة ما هي إّال مظهر من مظاهر القوة، وكل ما 

ل الُمثل والقیم ما هي إال تضلیل طبقي ینتج عنها تابع وأثر من آثار تلك القوة حسب فلسفة نیتشه، كما أن الحقوق وك
. وانعكاس لعالقات القوة االقتصادیة والسیاسیة المهیمنة في المجتمع حسب رأي ماركس وفلسفته المادیة

وتفصیل هذه الفلسفات على تناقضاتها، وبحث مواطن االختالف بینها یكون بالتعرض لفلسفة النزعة 
م الحقوق والقیم في المطلب األول، وبعدها یتم التعرض للفلسفة المشّككة والمتوجسة في اإلنسانیة المنادیة بضرورة احترا

.المطلب الثاني
فلسفة النزعة اإلنسانیة: المطلب األول.
الفلسفة المشّككة: المطلب الثاني.

: المطلب األول
األمن القانوني أصوله الفكریة والنظریة، إّال أن تعتبر فلسفة العقد االجتماعي الخلفیة الفلسفیة التي یجد فیها مبدأ 

هذه الفلسفة لم تنطلق من فراغ، بل استعان أصحابها في صیاغتها بنظریة القانون الطبیعي التي أنشأها الیونانیون، مما 
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على یرى أن فلسفة العقد االجتماعي ما هي إّال امتداد وطرح جدید لفكرة القانون الطبیعي ولإلجابة 110جعل البعض
:هذا اإلشكال وعالقة النظریتین بمبدأ المن القانوني یتم بحثهما من خالل الفرعین اآلتیین

.فلسفة القانون الطبیعي: الفرع األول-
.فلسفة العقد االجتماعي: الفرع الثاني-

:فلسفة القانون الطبیعي: الفرع األول
وا منذ زمن بعید بوجود قانون أسمى من القوانین ، عَرَف الُمَفّكُروَن والفالسفة منذ القدم فكرة القانون الطبیعي وأقرُّ

والذي یتكّون من ، ومثاال أعلى یجب االعتماد علیه عند وضعها، ُعِرَف بالقانون الطَّبیعي، الوضعیة یعتبر أساسا لها
وهي لیست من صنع اإلنسان وٕانما ، وال تتغّیر باختالف الزمان أو المكان، تختلفمجموعة قواعد عامة أبدیة ثابتة ال

.111یكشف عنها بعقله
، ویرى الفالسفة أن أقوى تعبیر عن هذه القواعد العامة التي أمكن لإلنسان استخالصها من القانون الطبیعي

.1948دیسمبر 10لصادر في هو تلك الحقوق التي نص علیها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ا
إّنه من الواجب أن نتّفق على أنَّ حقوق اإلنسان هي الوجه الوحید ": "جاك ماریتان"وفي ذلك یقول الفیلسوف 

.112"للقانون الطَّبیعي
بالرغم من أن اإلرهاصات األولى لنشأة القانون ، 113وكان میالد هذه الفكرة على ید الفیلسوف الیوناني أرسطو

وُتحّقق نظامه ، ي كمذهب فلسفي ترجع إلى ما الحظه فالسفة اإلغریق منذ القدم من أن هناك قوة علیا تحكم العالمالطبیع
فالعالم یسیر وفق قوانین ثابتة ال تتغیر، وهذه القوانین تحكم الظواهر الطبیعیة كما . وتناسقه من الوجهة المادیة والروحیة

. 114صنع البشر، بل ناتجة عن الطبیعة یهتدي إلیها اإلنسان بفطرتهتحكم الروابط االجتماعیة، وهي لیست من
یرى أرسطو أّن اإلنسان یمیل بطبعه إلى الحیاة داخل مجتمع سیاسي منّظم یخضع للعدل وتتحّقق معه 

وحفظ ، انبل ما هي إّال وسیلة لحمایة اإلنس، كما أّن المجتمع أو الدولة لیست هدفًا في ذاتها، مصالحه وتصان كرامته
التي ال یمكن أن تتحّقق إال من خالل التزام قواعد ثابتة خالدة، والمتمثلة في  115حقوقه وفق مبادئ العدل والفضیلة

والتي تعدُّ المثل األعلى الذي یسعى القانون الوضعي إلى ، قواعد القانون الطبیعي التي ُتحقِّق العدالة على أكمل وجه
.116خیر أن یكون عادًال إّال إذا اتّفقت قواعده مع قواعد القانون الّطبیعيبحیث ال یمكن لهذا األ، تحقیقه

فلسفة العقد االجتماعي:  الفرع الثاني
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ُتشّكل فكرة العقد االجتماعي، على الرغم من طابعها الَفَرِضي من الزاویة التاریخیة، الفكرة المحوریة للفلسفة السیاسیة 
تصور المجتمع  والسلطة والسیاسة، وقد شّكلت هذه الفكرة مطّیة تحول أساسي في فكرة الحدیثة، وعنوان ثورة فكریة في 

الشرعیة حیث أصبحت السلطة من خالل المنظور التعاقدي مؤسسة إنسانیة تستمد شرعیتها من التعاقد بین الناس، وهو 
ة مرتبطة بالذاتیة اإلنسانیة كذاتیة وبذلك أصبحت المشروعیة السیاسیة واالجتماعی. التعاقد المنّظم للحریات والحقوق
.مسؤولة وفاعلة من حیث أنها حرة

إلى غایة ، ویفترض هذا المذهب أّن األفراد كانوا یعیشون على الفطرة ال یخضع أيٌّ منهم ألیَّة ضوابط معّینة
راعات والنِّزاعات بسبب تضارب المصالح یاتهم إلى فوضى مّما فتحّولت ح، ظهور الملكّیة الفردّیة حیث كثرت الصِّ

فاستبدلوا . تّم من خالله تحدید الحقوق والواجبات فیما بینهم". العقد االجتماعي: "ُسمِّي بـ، اضطّرهم إلى إبرام عقد بینهم
وقد أّسس هذه الّنظرّیة، بذلك القانون الّطبیعي الذي كان ینّظم حیاتهم الّطبیعّیة بقانون وضعي بشري اتّفقوا علیه فیما بینهم

، "وجون لوك"، "توماس هوبز: "مجموعة من الفالسفة انطالقا من الفیلسوف الهولندي جروتوس، ثم الفیلسوفان اإلنجلیزّیان
غیر أّن هؤالء وٕان اشتركت مذاهبهم في التسمیة إّال أن كل واحد منهم ، "جان جاك روسو"وصوًال إلى الفیلسوف الفرنسي 

فإذا كان جروتیوس ولوك وروسو قد استعانوا بها لتبریر الحرّیة الفردیة وحقوق ، یةاختلف عن اآلخر في تفسیره لهذه الّنظر 
.117فإّن هوبز وعلى النقیض من ذلك  اعتمد علیها لتبریر الحكم المطلق، اإلنسان الطبیعیة

عناصر تناول جمع من فالسفة القانون نظریة العقد وأسسوا لها، وقد تباینت مفاهیمهم حولها، ویتم من خالل ال
:اآلتیة تناول أهمها

.نظریة العقد عند جروتیوس.1
.نظریة العقد عند توماس هوبز.2
.نظریة العقد عند جون لوك.3
.نظریة العقد عند جون جاك روسو.4
: GrotiusHugo()1583–1645(118(نظرّیة العقد عند هیغو  جروتیوس .1

قانون "هو حقوقي، ودبلوماسي، ومؤرخ، وفقیه لغوي هولندي، یعرض فلسفته السیاسیة خاصة في كتابه 
وأهداه للویس الثالث عشر عندما كان سفیرا في فرنسا، ویتألف هذا الكتاب من ثالثة 1625الذي ألفه سنة "الحرب والسلم

:ها المبادئ التي یقوم علیها هذا الحق، والمتمثلة في اآلتيأجزاء یفسر فیها جروتیوس الحق الطبیعي، مبّینًا من خالل
:استقاللیة الحق الطبیعي.أ
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ویتمیز في نفس المبدأ األساسي األّول الذي یصوغه في هذا الكتاب یتعلق بالحق الطبیعي الذي ینفصل
یعة اإلنسانیة، وبالتحدید على الوقت عن األخالق وعن السیاسة والحق الوضعي، فالحق الطبیعي عنده ُمؤسٌَّس على الطب

.المبدأ العقالني للخاصیة االجتماعیة للطبیعة اإلنسانیة، فاإلنسان له میل طبیعي لالجتماع
وبناء على ذلك فإن الحق الطبیعي ال یؤّسسه وال یحّدده أي مشّرع وضعي، إذ هو كوني وأزلي، وانطالقا من 

تمع، ذلك أن المجتمع ال یمثل شراكة بأتم معنى الكلمة، بل أنه یتوّلد عن ذلك یقدم جروتیوس نظریة فردانیة حول المج
.اإلرادة العاقلة للناس التي تدفعهم لالتحاد بما یضمن الحقوق الفردیة

:قیام الدولة على فكرة التعاقد.ب
كامل یتكون من " جسد"فالدولة هي . فكرة التعاقد التي تمّثل أساس قیام الدولة والمجتمع المدني عند جروتیوس

لذلك ینظر جروتیوس إلى دولة قویة تكون . أشخاص أحرار اجتمعوا للتمتع بطریقة سلمیة بحقوقهم وبمصالحهم المشتركة
فتكون المصلحة العامة الغایة األساسیة للدولة التي وٕان كانت متكونة من . قادرة على إحالل السلم الداخلي والخارجي

.رادا وال تنتفي معهم إذ هي متأبِّدةأفراد، تتعداهم باعتبارهم أف
:تأسیس القانون الدولي على فكرة الحق.ج

، ففي فترة تاریخیة زاخرة بالنزاعات بین الدول األوروبیة، "أبًا للقانون الدولي"هذا المبدأ جعل من جروتیوس 
العالقات على الحق الذي ینادون بحلها بواسطة القوة، دعا قروتییس إلى إقامة هذه119وفي حین كان بعض المفكرین

یؤسسه العقل، لذلك فإنه ال یعتبر الرقعة األرضیة التي تقوم علیها الدولة عنصرا في الدولة، إذ ال تمثل في أقصى 
الحاالت إال موضوع حق ملكیة وسیادة، وهو حق تحده حدود مرتبطة بالعالقات بین الدول، وخاصة المرور في المیاه 

.  األجنبیةاإلقلیمیة بالنسبة للسفن
:Thomas Hobbes)1588–1679(120نظرّیة العقد عند توماس هوبز .2

، وبسبب األنانیة والطمع بحیاة فطریة سابقة عن نشأة الجماعةأن البشریة بدأت )التنین(هوبز في كتابه یرى
لها، فاهتدوا إلى التفكیر في مخرجٍ إلى األفراد ضطر معهااحیاة فوضى وصراع أعقب حیاة الفطرةالتي ُطِبع علیها البشر

حاكما لم یكن طرفًا في وبكامل إرادتهم وهذا التعاقد تم بینهم واختاروا بمقتضاه ،التعاقد إلنشاء الجماعة السیاسیةفكرة
ثم منحوه سلطة مطلقة في تحدید الحقوق ، يءتجاههم بشاولم یرتبط عن جمیع حقوقهم الطبیعیةلهالعقد تنازلوا 

السلطان الحاكم غیر مقید بشيء ب على ذلك أنوترتّ ، 121ألّن سلطته أرحم من الّرجوع إلى حیاة الفوضى، اتوالواجب
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وانتهى إلى تفضیل النظام الملكي على النظامین األرستقراطي ،وهو الذي یضع القوانین ویعدلها حسب مشیئته
.122والشعبي

نكر طبع االجتماع والتعاون بین البشر، وی،مسیرة اإلنسان كلها قائمة على غریزة حب البقاءأنیرى كما 
یذهب إلى القول بأن ذلكنفضًال ع. ن الكل في حرب ضد الكلأذئب لإلنسان و أنه اإلنسان فياألصلیرى أنو 

ر به من خیرات األرض وٕان أعوزتُه القوة استشعار القوة یحمالن الفرد على االستئثار بأكثر ما یستطیع الظفإلى الحاجة 
.123لجأ إلى الحیلة

الناس ال یملكون القدرة على أنقد جعلت هوبز یستنتج ) م1640(كانت تجربة الحرب األهلیة اإلنكلیزیة عام 
من الخوف المستحوذ علیهم من بعضهم البعض، ورغبة منهم في الحصول على النظاموللتخلص،بأنفسهمحكم أنفسهم 

قد تنازلوا بمقتضاه عن حریتهم وأوكلوها إلى ید اعتأو الاالتفاقنوع من لجؤوا إلىواألمن والتمتع بمزایا القانون والحق
.124یستطیع حفظ النظامبها وحدهاوكان من الضروري أن یملك هذا الحاكم سلطة مطلقة غیر مقیدة إذ ،الحاكم

األفراد ةى الحاجة إلى هذا النظام لتوفیر السالم الداخلي وطمأنعن الحكم المطلق قائمًا علهوبزوكان دفاع
ن الحكومة أأن السلطة المطلقة اعتمدت على اتفاق اختیاري عقلي قبلها الشعب بمقتضاه و حیث یرى،وسیادة القانون

.125المطلقة التي تخرج عن شروط هذا االتفاق خروجًا صریحًا واضحًا یصعب تبریرها
الثمرة االصطناعیة لمیثاق إرادي هووٕانماز أن المجتمع السیاسي لیس واقعة طبیعیة، یرى هوبوعلیه 
. روا أن یكون لهم ملكبین األفراد الذین قرّ اجتماعي تم كما یرى أن السیادة تقوم على عقد،ولحساب مصلحي

:LockeJohn)1637–1704 (126نظرّیة العقد عند جون لوك.3
هفهو یعارض هوبز في تصویره اإلنسان قوة غاشمة، ویذهب إلى أن،المذهب الحر الجدیدیعتبر لوك أحد مؤسسي 

ن العالقة الطبیعیة باقیة بغض النظر عن العرف االجتماعي، وهي تقیم بین أالمجتمع، و نشؤهالإلنسان حقوق مطلقة ال یُ 
ویرى أّن حیاة الفطرة كانت ًا على القانون المدنيالناس مجتمعًا طبیعیًا سابقًا على المجتمع المدني وقانونًا طبیعیًا سابق

ذلك أّن اإلنسان قد ُخلق حرا ، تّتسم بالمساواة والّسالم والحرّیة في ظل قانون طبیعي ملزم لكل األفراد حیث ال فرق بینهم
اع بسبب إلى أن ظهر العنف والّصر ، وقد عاش طلیقا من كل قید أو حدود قبل تكوین أو نشوء المجتمعات، بطبیعته

وٕانشاء هیئة ، یتم فیه تحدید الحقوق والحّریات، فحصل التفكیر في إنشاء مجتمع ذو تنظیم أحسن، تضارب المصالح
. 127تتولى تنفیذ بنود العقد التي تصاغ من قواعد القانون الّطبیعي بحیث ُتطبَّق على الجمیع وعلى قدم المساواة

ولذلك تكون سلطته مقّیدة بما ، فراد والحاكم المختار من ِقَبِلِهموطرفا العقد حسب لوك خالفا لهوبز هما األ
یاتهم، اتُّفق علیه أثناء التعاقد ر كامل جهده لحمایة حقوق األفراد وحرِّ فإذا أخّل بالتزاماته یحقُّ لألفراد . ومن واجبه أن ُیسخِّ
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وٕاّنما عن الجزء الضروري إلقامة الّسلطة بما واألفراد حسب لوك لم یتنازلوا عن كامل حقوقهم ، فسخ العقد معه وتنحیته
. 128یكفل احترام وحمایة حقوق الغیر

نها سابقة للمجتمع المدني وهذه النظریة أإن لوك بعكس هوبز یرى أن الملكیة الخاصة موجودة في حال الطبیعة، و 
.حول الملكیة تحمل عند لوك مكانة كبیرة

على أن حق الملكیة ،قدار العمل ال على الحیازة أو القانون الوضعيحق الملكیة حق طبیعي یقوم على العمل ومف
.خاضع لشرطین األول أن المالك ال یدع ملكیته تتلف أو تهلك والثاني أن یدع لآلخرین ما یكفیهم

حیاة یملكون بحكم الطبیعة حقوقًا معینة ال عالقة لها بوجود الدولة مطلقًا، وهذه الحقوق هي حق الأن الناسلوك رىی
ورفع حالة الخالف الدخیلة على الجماعة الدولة هو الحفاظ على الحریة، ذلك أن الغرض من إنشاء والحریة والتملك

. 129فإن الحكومة ال یجوز أن تكون تعسفیةهوعلیالبشریة بعد االتفاق الذي ساد حالة الفطرة،
وألنه یستحیل على الناس حمایة حقوقهم بأنفسهم لما ینتج عن ذلك من فوضى وخالف یمنعان المجتمع من االستقرار 

على إقامة حكومة فإّن ذلك كان سببا حمل أفراد المجتمع على االتفاق فیما بینهمومن ممارسة الحقوق سبب االختالف، 
بین أفراد الجماعة والحكومة الممّثلة في وهكذا نشأت الحكومة بمقتضى عقد ،حقوق الجمیعاحترامالناس على لزم تُ 

فإذاشخص الحاكم، إال أن هذا العقد حسب لوك وخالفا لهوبز مشروط بالتزامات متقابلة على الحكومة وعلى األفراد، 
وله ،النظر في هذه الحكومةإعادةاألفرادإنه یكون من حق دت الحقوق الطبیعیة فحكومة عن أحكام العقد وهدّ الخرجت 

.130عند الضرورة القصوى أن یثور علیها
أعطیت له مثال سلطة األب ، فمعنى الحریة الشخصیة عند لوك هو أنه لیس هناك سیادة طبیعیة ألحد على اآلخرو 

وهي مؤقتة وال تشبه في شيء سلطة السید على ،فهي واجب طبیعي أكثر منه سلطة،ویجعل منه إنساناً االبني لكي یربّ 
.، وعلى قیاس ذلك فإن سلطة الحاكم هي لحفظ حقوق الناس ومنع االعتداء علیهافقد بسوء االستعمال والتقصیرالعبد، وتُ 

ى الطبقة الوسط، فتعاطفت معها يئسكانت فلسفة لوك بمثابة هجوم كبیر على التقالید والحكم التعسفي والسلطان الكناو 
من واحتشدوا خلفها،وبرجال الدیناألرستقراطيرت المالكة بالمجتمع اسرة ستیو أالنامیة التي اصطدمت اصطداما مریرًا ب

.131التي ترفع عنهم تلك األوضاعأجل الحصول على قدر من الحریات 
:132) 1778ـJean-Jacques Rousseau)1712نظرّیة العقد عند جون جاك روسو .4

قّرر فیه أنه ال " العقد االجتماعي: "كتابا بعنوان"  روسو"الثامن عشر أصدر الفیلسوف الفرنسي مع أواخر القرن
التي " الدفاع عن الحّریات والحقوق الطبیعیة لإلنسان"األمر الذي مّهد قیام الثورة الفرنسیة تحت شعار ، سلطان إال للشعب

1789وقد أصدر مجلس الثورة الفرنسیة سنة . 133و االنتقاص منهاوال للقوانین المساس بها أ، ال یجوز للحاكم أو السلطان
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أّن جهل اإلنسان بحقوقه أو نسیانها أو حّتى "اوالتي جاء في دیباجته"إعالن حقوق اإلنسان والمواطن"الوثیقة الشهیرة 
وجاء في ، وز التنازل عنهاوأّكدت أّن هذه الحقوق مقّدسة ال یج، "تجاهلها هي األسباب الوحیدة للبؤس العام وفساد الحّكام

: ونّصت المادة الثانیة على أنّ ، "أّن الناس یولدون أحرارا ویستمرون أحرارا متساوین في الحقوق: "المادة األولى منها
ال دستور : "كما نّصت المادة الّسادسة على أّنه، "الغایة من كل مجتمع سیاسي حفظ الحقوق الطبیعّیة الخالدة إلنسان"

. 134"ضمان هذه الحقوق فیه غیر مكفوللمجتمع یكون
أنیرى و . حاجاته الطبیعیةإرضاءبسهولة على وسائل یحصلاإلنسان كان متوحدًا في الغالب أنیفترض روسو 

یرى الذي اإلنسان بخالفالحیوان ینقاد لدافع الطبیعة أنحیثعن غیره من الكائناتالحریة هي التي تمیز اإلنسان 
یعتقد روسو أن هوبز قد أخطأ في قوله أن حالة الطبیعة تتمیز بالطمع كما ،االنقیاد له أو مقاومتهنفسه حرًا في 

، إال د كان كامًال سعیدًا ألن حاجاته قلیلة، فاإلنسان المتوحّ االجتماعوالكبریاء، فإن هاتین العاطفتین ال تنشآن إّال في حالة 
حیاة إلى ثم،التعاون مع غیرهضرورةإلىتعاون ألسباب متعددة دفعته أنه اضطر للخروج من حیاة الطبیعة إلى حیاة ال

.135والطمعبرز الحسدثم ،ر السلوكرعت اللغة فتغیّ بصفة مستدیمة فاختُ االجتماع
یمكن فعله وكل ما ، ه والعودة إلى حالة الطبیعةقد أضحى ضروریا ومن العبث فضُّ بسلبیاتهاالجتماعإال أن هذا

.136المواطنین الصالحینوتهیئةالحكومة الصالحة ن خالل إقامةممفاسده إصالح
تهم الطبیعیة إلى كل فرد آخر، وأذابوا إرادتهم الفردیة في ااألفراد عن حریالقد كان العقد أداة إرادیة یتنازل به

كأحكام نهائیة قاطعة، وكانت هذه اإلرادة العامة هي "اإلرادة العامة"إرادة عامة مشتركة واتفقوا على قبول أحكام هذه 
. وال یمكن الخروج علیها"مقدسة"و"مطلقة"همت هذه السلطة فهما صادقا فإنها سلطة السلطة صاحبة السیادة، وٕاذا ما فُ 

السلطة أما الحكومة فهي أمر ثانوي عرضي، فالملك والموظفون أو الممثلون المنتخبون ممثلون عن الشعب الذي یملك 
.137والسیادة

كما - وال عقدًا بین األفراد والسلطات -كما عند هوبز-فراد األإن العقد االجتماعي عند روسو لیس عقدًا بین 
، بحیث یضع كل واحد شخصه وقدرته في الشراكة تحت سلطات اإلرادة العامة؛بین المجموعةوٕانما هو - عند لوك

.حد مع أي شخص بشكل خاصحدًا مع الكل وال یتّ وسیكون كل شریك متّ 
مرحلة من التطور یمثل من منظور روسو هوإن العقد االجتماعي هو الشرط الضروري والمالزم لكل سلطة شرعیة و 

ن ما یخسره اإلنسان من جراء العقد هو حریته أشیر إلى االنتقال من الحالة الطبیعیة إلى المجتمع المدني، و تالتاریخي 
یربح بالمقابل الحریة ، إال أنه به وكل ما یستطیع أن یبلغه ویطولهدود في كل ما یقرّ محالطبیعیة والحق الالّ 

.138المدنیة
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م أي إنسان من قبل أي حكَ أن یُ نُه یستحیل في المجتمع الحرّ أثبت أن یُ "العقد االجتماعي"حاول روسو في لقد 
ون مهامهم بمقتضى حقهم غلون منصبًا عامًا ال یؤدُّ تكمن في اإلرادة العامة، والذین یش- حسبه–السیادة فإنسان آخر، 

.139اإلرادة العامةالخاص، أو حق موروث، وٕانما بمقتضى سلطة أوكلتها إلیهم
ولذا فال ، وبالتالي فإنها متأّخرة في الوجود عن األفراد، وعلیه فإن الدولة حسب روسو ولیدة عقد اجتماعي

ووضع ، و على ضرورة احترام حقوق األفراد الّطبیعیة التي ُیدركها العقل البشريو قد ألّح روس، یمكنها أن تتعالى علیهم
. 140الحرّیة الفردّیة في المقام األّول إلى درجة أّنه كان یرى أّن األفراد لیسوا ملزمین بقبول ما یقّرره الّنواب الذین انتخبوهم

فقد كان ألفكار لوك وروسو األثر الكبیر ،141وباستثناء التفسیر الذي سلكه هوبز في إطالق سلطة الحاكم
وانتشار الوعي بین األفراد بأّن الحّكام ، في اندالع الثورات والخروج على سلطة الملوك الذین حكموا شعوبهم بالغلبة والقهر

حقوق اإلنسان وكان من أبرز تلك الثورات الّثورة الفرنسیة التي ُتّوجت بإعالن. والملوك لیسوا إّال أفرادًا أمثالهم منهم
. 142والمواطن

الفلسفة المشّككة: المطلب الثاني
تتسم الفلسفة المعاصرة باتخاذها موقفا توجسیًا وتشُكِكیًا تجاه الُمُثل والقیم العامة، إذ تكشف عما َیكُمن خلفها 

الحریة والحق والدیمقراطیة فُمُثٌل كالوحدة و . من رغبات وٕارادات قوة أو استثمارات اقتصادیة وٕایدیولوجیة وسیكولوجیة
معّرضة لالستثمار أو االستغالل من طرف أفراد أو - حسب هذه الفلسفة–واالشتراكیة قیم نبیلة في حّد ذاتها، لكنها 

.فئات أو نخب اجتماعیة تتخذ منها أقنعة ُتخفي بها إستراتیجیتها في الهیمنة

ات، إما على الصعید الداخلي لكل بلد، حیث یتم وخطاب حقوق اإلنسان نفسه لم یسلم من هذه االستثمار 
توظیفها من قبل الدولة أو األحزاب أو بعض الفئات المهنیة كالحقوقیین والمحامین واألساتذة، كل بطرقه الخاصة، وٕاما 

كقوة ضاربة ضد المعسكر " العالم الحر"على الصعید الخارجي خاصة بعد أن تم استغاللها من طرف الغرب و
ضد بعض الدول باسم حمایة حقوق اإلنسان فیها، كما حدث من تدخل " حق التدخل"سابقا، أو بانتزاع االشتراكي

أمریكي ضد أفغانستان ثم العراق ولبنان وسوریا وٕایران وغیرها من البلدان باسم حقوق اإلنسان عامة تارة، وباسم حقوق 
. األقلیات تارة أخرى

ا وما نتج عنها من انتهاك فاضح لكرامة اإلنسان و الذي لم تشهده حتى هذه األحداث والوقائع وبفعل تكّرره
. عصور االستبداد قّدمت الّسند واألساس الفكري الذي ساعد على تطویر موقف الشك والتوجس تجاه هذه الُمُثل العامة
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فیه فكرة الواجب أو وقد حاولت هذه الفلسفة المشّككة هدم فكرة األمن القانوني، واستبدالها بنموذج آخر تحلُّ 
.الوظیفة االجتماعیة مقام فكرة االستئثار أو التسّلط الفردي، وفكرة المركز القانوني محل فكرة الحق

مثل هذا الموقف المشّكك نجده واضحا ضمن فلسفات كان لها األثر البارز في تغییر الكثیر من مجریات 
ماركس، وفلسفة القوة التي قال بها نیتشه، وبحّدة أقل فلسفة التضامن التاریخ، هي الفلسفة المادیة التي أسسها كارل 

.  االجتماعي لصاحبها العمید لیون دیجي

oالماركسیة(الفلسفة المادیة : الفرع األول:(
الُمُثل أوهاما وتضلیال طبقیا، ناظرا إلى القانون وٕالى وجهه اآلخر المتمثل في ) 1883- 1818(143یعتبر ماركس

144.على أنهما انعكاس لعالقات القوة االقتصادیة والسیاسیة المهیمنة والسائدة في المجتمعالحق، 

ویؤسس ماركس فلسفته االجتماعیة على أّن اإلنسان المنعزل ال وجود له إّال في مخّیلة فالسفة المذهب الحر 
ولذا فال یصُلح ما تفّرع عن أصل هذه الفكرة من أّن حقوق الفرد وحّریاته الطبیعیة سابقة في وجودها عن ، أو اللیبرالي
والمتمثل في الجماعة التي ال ِقَبَل للفرد ، لى أساس واقعي محسوس و مشاهدوٕاّنما ینبغي أن یقوم القانون ع، وجود الدولة

. 145إّال أن یعیش على أساسها ووفق قوانینها
بحیث تكون ، وتذهب النزعة االجتماعیة إلى أّن الحقوق لیست من عمل األفراد بل من عمل المجتمعات

إذ الحقوق إّنما تتصّور ضمن ، الذات البشرّیة مجّرد خرافة میتافیزیقیةالحقوق الّطبیعّیة التي یزعم أنصارها أّنها نابعة من 
فلكل جماعة حقوق وقوانین ، حتى و لو كان هذا المجتمع مجتمع لصوص كما یقول أفالطون في جمهوریته، المجتمع

یة لیست إّال مطالب ألّن الحقوق الطبیع، وال یمكن استخالص هذه الحقوق تبعا لمتطلبات كل فرد، تنّظم عالقات أفرادها
.  146فالمجتمع هو الذي یمنح الحقوق ال العكس. ذاتّیة تفتح المجال أمام النزوات الّشخصّیة

o147)1900- 1840نیتشه (فلسفة القوة : الفرع الثاني:
الذي یعتبر الُمُثل بنیات فریدریك نیتشه ومثل هذا الموقف المتشّكك لدى كارل ماركس یوجد أیضا عند 

وقد سبق لنیتشه في كتابه إرادة القوة أن عّرف . تحمل أقنعة ماكرة من حیث أنها تعبیر مقنَّع عن إرادة القوةأخالقیة
القوة الحالي ) أو عالقات(الرغبة في تخلید میزان "الحق من خالل القانون الذي یصّوغه ویعّبر عنه على أنه تعبیر عن 

148."للطرف الذي هو في صالحه
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ره الشدید بنظریة داروین في تأثّ والتي بناها من خالل،الحدیثةالقوة في الفلسفة الغربیةفكرةرز ممثل لأبویعتبر نیتشه 
من فلسفة زرادشت، واستعان بعلم الطبیعي، والبقاء لألقوى، فطرح مبدأ اإلنسان األرقى أو األقوى واستوحى ذلكاالنتخاب

.150نونابلیو 149األحیاء الدارویني، وُأعجب جدًا ببسمارك
النقیصة الوحیدة، وٕان الحكم الفصل في جمیع الخالفات إن القوة هي الفضیلة األساسیة بنظر نیتشه، والضعف هو

مجرد ینتهي نیتشه إلى المناداة بتحویل العقل من وظیفته المعرفیة والقیمیة إلىوبهذاالعدالة، ومصائر األمور هو القوة ال
. المفرغة من أي توجیه قیميخادم للغریزة وقوة الحیاة

حیث لم یعد اإلنسان فكرا وجسما، إنما النقد النیتشوي للوظیفة المعرفیة للعقل یمتد إلى نفي الثنائیة الدیكارتیة،إن هذا
وبذلك یسقط التمییز الدیكارتي بین الكائن . !الجسمي، أصبح اإلنسان جسما فقطبإرجاع وظیفة التفكیر إلى االمتداد

.!اني والكائن الحیواني؛ ألن كلیهما مجرد امتداد بیولوجي حیوياإلنس
oفلسفة التضامن االجتماعي:  الفرع الثالث :

ونشر أفكاره في ، أواخر القرن التاسع عشر"Leon Duguit" "لیون دیجي"أّسس هذا المذهب المفّكر الفرنسي 
أو المذهب العلمي الواقعي، " مذهب التضامن االجتماعي"ویطلق على مذهبه اسم ، "المطّول في القانون الدستوري: "كتابه

،، ویرى أن خضوع األفراد ألحكام القانون لم یكن نتیجة عقد صوري بین األفراد والحاكم"مذهب دیجي"ویقال له أحیانا 
. 151"وٕانما وقع بإرادتهم طبقا لما یفرضه مبدأ التضامن بین أفراد الجماعة

ویقوم هذا المذهب على أساس واقعي بدل األساس المثالي التقلیدي للقاعدة القانونیة، وٕانكاره لفكرة الحق وفكرة 
دخیلة على عالم القانون ألنها فكرة الشخصیة القانونیة وغیرهما من األفكار الثابتة في فقه القانون، ویرى أّن فكرة الحق

فلسفیة میتافیزیقیة، وبالتالي فال یصح أن تبقى في علم القانون باعتباره علما وضعیا یجب أن تكون حقائقه مبنیة على 
له المشاهدة وتؤیده التجربة وكل ما یجاوز دائرة  الواقع الملموس والمشاهد، فالعلم حسب دیجي هو ما یستند إلى ما تسجِّ

لمشاهدة والتجربة فلیس عنده من العلم في شيء إذ هو ضرب فیما وراء الطبیعة وعالم مجهول غیر محسوس تستحیل ا
معه المعرفة الیقینیة وتروَّج على حسابها الظنون والفروض، والتزام هذا المنهاج العلمي الواقعي هو الذي حدا بالفقیه 

فیه من أفكار غیر واقعیة وغیر مبنیة على الواقع الملموس والمشاهدة، إلى الدعوة لتطهیر القانون من كل ما دخل" دیجي"
.152وفي مقدمتها فكرة الحق

وانتقد دیجي فكرة القانون الطبیعي التي یقوم علیها المذهب الفردي، حیث أنكر وجود حق طبیعي یمكن أن 
أكید على أّن الحق ال یمكن أن یوجد إال في یوجد قبل قیام القانون وخارج نطاقه، بل وُیفرض علیه، وذهب إلى حد الت
هو الذي رّوج لوجود تلك الحقوق بل " دیجي"الجماعة، وأن هذه ال یمكن أن توجد بغیر قانون، فالمذهب الفردي عند 

یعة واّتخذها أساسا للقانون حینما اعتبر أنها ثابتة لألفراد منذ عهد الفطرة األولى قبل قیام المجتمع، ألنها مالزمة للطب
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اإلنسانیة، وأن القانون لم یوجد ولم یقم إال على أساس كفالة تمتُّع األفراد بهذه الحقوق تمتعا متساویا، فالقول بوجود حقوق 
الفطرة "مجرد اّدعاء یستحیل إصابته بدلیل مادي محسوس، ومقولة " دیجي"ثابتة للفرد بمقتضى صفته اإلنسانیة یعتبر عند 

ـ في نظره ـ محض خرافة ینُقُضها الواقع المشاهد المسّجل من أن الفرد كائن اجتماعي ال ال تعدو أن تكون " األولى
.153یستطیع الوجود إال في مجتمع من األفراد ولم یوجد أبدا إال في مثل هذا المجتمع

ه من وحسب دیجي  فاإلنسان لیس كائنا حرًا مستقّال عن غیره، ولكنه كائن اجتماعي وتبعا لذلك فما یتقّرر ل
فاَألَ◌وَلى تحقیق سعادة الجماعة وفي ذلك ، حقوق ینبغي أن ُینظر فیه إلى هذا االعتبار، أي أّنه إنسان یعیش في جماعة

تحقیق لسعادة الفرد، ألن صالح الكل یترّتب علیه صالح الجزء والعكس غیر صحیح، األمر الذي یدفعه إلى الّتضامن 
ر ضروري لتحقیق الحیاة المشتركة، وهذا الّتضامن ال یتحّقق إّال بوجود قواعد تَُنظَُّم وهو أم، معهم لتعذُّر كفایة نفسه بنفسه

. 154وُتحدِّد مركز كل فرد، سلوك األفراد في المجتمع
الذي تُنشئه " الحق المكتسب"، بل تعّداه إلنكار فكرة "الحق الطبیعي"عند حدود إنكار فكرة " دیجي"ولم یقف 

ما اصَطلح الفقهاء على تسمیته بالحق لیس عنده إال وجهًا ثانیًا للقاعدة القانونیة نفسها في تطبیقها قواعد القانون، ذلك أن 
على األفراد حینما یستفید بعض األفراد من أداء اآلخر لما تفرضه علیهم هذه القاعدة من واجبات والتزامات، وهكذا كان 

من اتّفق على تسمیته بصاحب الحق عن طریق القول بما مضطرا ألن ُیفسر المركز الخاص الذي یكون فیه " دیجي"
وعنده لیس ثمة حقوق وواجبات تكون لألفراد أو علیهم وٕانما یوجد األفراد في مراكز قانونیة ". المركز القانوني"یسمیه 

.معینة ایجابیة أو سلبیة
ُج عن هذه القواعد التي تفرض فهو یرى أن الشخص بالنسبة للقواعد إما أن یكون في مركز قانوني ایجابي یْنتُ 

على غیره عمال أو امتناعا عن عمل یفید منه هو، وٕاما أن یكون في مركز قانوني سلبي یترتب علیه أن ُیكلََّف بعمل أو 
.155امتناع یفید منه غیره
فال یمكن الكالم عنه بالنسبة لفرد یعیش في معزل عن ، ال ُیمكن تصوُّره إّال في وسط اجتماعي" الحق"كما أّن 

وملزم كذلك بإنجاز ، ولّما كان كذلك فالفرد وحفاظا على استقرار الجماعة ملزم باالمتناع عّما ُیخلُّ بهذا الّتضامن، الّناس
. 156كل فعٍل ُیؤّدي إلى صیانته و تنمیته

ألنه ، وعلى ِوفِقه یجب أن ُتصاغ القوانین، ویرى دیجي أّن الّسلطة التي تعلو الّدولة هي الّتضامن االجتماعي
ألّن الّدولة حدث ، أو یتعارض معه ُیعدُّ عمًال غیر مشروع، فكل قانون ال یتماشى. األصل الذي تنشأ عنه الحقوق

.157اجتماعي ما ُوجد إّال لخدمة هذا الّتضامن
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ألّنه ال ُیمكنه تحقیق حاجاته إّال إذا ، وتعویل دیجي على هذه الفكرة یجد مصدره في حاجة الفرد إلى الجماعة
. 158لما لألفراد من حاجة إلى الّتعاون والحیاة المشتركة، شارك الغیر في العمل والعیش معا

ألّن الفرد ، ئّیا ضمن تحقیق مصلحة المجتمعأّما عن المصالح أو الحقوق الفردّیة فإّنها حسب دیجي تتحّقق تلقا
وال شخصّیة منفردة ذات مصلحة خاّصة مستقّلة عن ، أي لیس له كیان ذاتي، ولیس مستّقًال عنه، جزء تكویني فیه
كما أّن الحقوق ما هي إّال مراكز قانونّیة یشغلها ، فلیس للقانون من أساس وغایة إّال المصلحة العاّمة. مصلحة المجتمع

وبالتالي فهو ، یعد للمجتمع مصلحة في حق ما ألغي ذلك الحقمفإذا ل، فرد ألداء وظائف اجتماعیة للمجتمع ال ألنفسهمال
ر وجوده .  159قابل للّزوال إذا فقد مبرِّ

، ووفق هذا المذهب فإّن الحقوق ُتعتبر وظائف اجتماعّیة خالصة، أو مراكز قانونّیة ُینشئها المشّرع متى شاء
دون الّنظر إلى األفراد، وبهذا فلم یعد لتعریف الحق حسب هذا المذهب ، شاء حسب ما تقتضیه مصلحة المجتمعوكما ی

أو واجبا محضا بعد أن كان ، حیث جعله دیجي وظیفة اجتماعّیة خالصة، "المعنى االجتماعي"إّال مفهوما واحدا هو 
. 160یورِّث صاحبه سلطة مطلقة، مفهومه فردیًا خالصاً 

وذلك ألّنه أعدم المبادرة الفردّیة وألغى شخصّیة الفرد وقّید ، ا المذهب قد انتُقد من طرف فقهاء القانونوهذ
كما أّن الحق في مفهوم هذا ، حرّیته التي جعلها مجّرد مركز قانوني ُیوسَّع ویضّیق حسب ما یقتضیه التضامن االجتماعي

وبذلك یكون . وٕاّنما أصبح وظیفة اجتماعّیة، امتدادا لشخصّیة الفردالمذهب لم یعد ُیطلق على معناه الخاص بحیث یكون 
والحقیقة أّنه ال یمكن تجاهل شخصّیة الفرد أو مركزه في ، 161هذا المذهب قد عالج تطّرف المذهب الفردي بتطّرف مثله

یقتضي الموازنة بین كما أّن العدل.162وٕارادته المستقّلة، مسؤول له ذاتّیته، فهو كائن حي عاقل مفّكر حرّ ، المجتمع
بحیث ال یمكن المیل إلى مصالح المجتمع جملة وتجاهل مصالح ، رعایة للحقین معاً ، مصالح الفرد ومصالح المجتمع

ثّم ُیقّید األّول بما یدفع كل ضرر غیر ، فالعدل یقتضي اإلقرار بالحق الفردي وحق المجتمع على الّسواء، األفراد كلّیة
. 163ألّن تقیید الحق خیر وأولى من إلغائهوذلك. عادي یلحق بالغیر

من خالل هذه المداخلة یمكن استخالص النتائج التالیة:خاتمة:
مجموعة الحقوق والمبادئ الواجب ، وتشترك في مجموعها حول واألبعادالمعانيل و األمن القانوني متعدد األشكا.1

.احترامها تأمینا لقاعدة قانونیة سلیمة من العیوب
.القانوني أحد أهم األسس التي یقوم علیها بناء الدولة القانونیةاألمنیعتبر مبدأ.2
.األمن القانوني ابتدأ تاریخیًا فكرة فطریة مرتبطة بنظریة القانون الطبیعي.3
.اتضحت فكرة األمن القانوني عقب التزاوج الحاصل في إطار النظام القانوني بین فكرتي الحق والقانون.4
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.قانوني خلفیات فلسفیة أبرزها فلسفتي القانون الطبیعي، والعقد االجتماعيتقف خلف فكرة األمن ال.5
ال زال مبدأ األمن القانوني مجرد

المداخلة الخامسة 
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االجتهاد القضائيغییر ت

بین النص والتطبیق

بوبشیر محند أمقراندكتورال

أستاذ بكلیة الحقوق

جامعة مولود معمري، تیزي وزو

المبتدئ في دراسته تتمثل في إذا كانت المشكلة األولى التي تواجه المواطن المعني بتطبیق القانون أو 
إیجاد النص القانوني الذي یطبق على نزاع معین، وهي المشكلة التي تتعقد في حالة تنظیم محل النزاع بموجب نصوص 

المراسیم والقرارات، فإن و التشریعو جات مختلفة، مثل الدستورقانونیة متنوعة، سواء كانت من نفس الدرجة أو من در 
المشكلة التي تواجه المتخصصین في مجال القانون، والسیما القضاة والمحامین، تتمثل أساسا في تفسیر القانون الساري 
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في االجتهادات والمؤكد أن هذه المشكلة تعتبر سببا ونتیجة التعارض . المفعول وتحدید الحل المناسب لقضیة معینة
.القضائیة للمحكمة العلیا

ونعني باالجتهاد القضائي الحل الذي تتخذه الجهة القضائیة في قضیة معروضة أمامها في حالتي عدم 
الفصل في كل قضیة شرع یوجب على القضاء فالم. أو عدم كفایته)1(وجود النص القانوني الواجب التطبیق أو غموضه

حتى في حالة تعددها، ) 3(من ذلك ال یجوز للقضاء السهو عن الفصل في أحد الطلبات األصلیة واألكثر ، )2(یه ترفع إل
إذا كان النص القانوني غامضا أو منعدما، ففي الحالة األولى یتولى القاضي تفسیره، وفي الحالة الثانیة یحكم القاضي 

، تحت طائلة )مدني1م (الطبیعي وقواعد العدالة بمقتضى مبادئ الشریعة اإلسالمیة أو العرف أو بموجب مبادئ القانون 
).4(اعتباره منكرا للعدالة

بغدادي جیاللى، االجتهاد . إلى االجتهاد حین وجود نص واضحن المؤكد أنه ال یجوز للقاضي أن یلجأ مـ )1(
الدیوان الوطني لألشغال ،25/02/1991و، 24و23نادي الصنوبر أیام ،وزارة العدل،الندوة الوطنیة الثانیة للقضاء،القضائي
.157ص ،1993التربویة، 

جب الفصل في كل قضیة ترفع إلى او نص صراحة على من قانون اإلجراءات المدنیة ت469كانت المادة ـ )2(
.القضاء

.السهو عن الفصل في أحد الطلبات األصلیة وجها للطعن بالنقض17ـ358تعتبر المادة ـ )3(

136تكون المسئولیة الجزائیة استنادا إلى المادة و . ـ إن إنكار العدالة یؤدي إلى مساءلة القاضي جزائیا وتأدیبیا)4(

ر اإلشارة أن هذه المادة تجعل لعقوبة التي یمكن تسلیطها على القاضي الذي یصر على إنكار وتجد.من قانون العقوبات
وهي عقوبة ال تتناسب مع خطورة الجریمة وال تبرر ،ج.د000.00100إلى 20.000ح بین و االعدالة مجرد غرامة مالیة تتر 

راءات الجزائیة التي تتعلق بالجنایات والجنح المرتكبة من قانون اإلج581إلى 573اإلجراءات الخاصة المقررة في المواد من 
المساءلة التأدیبیة أمام المجلس األعلى القضاء طبقا ألحكام وتكون .من القضاة وأعضاء الحكومة وبعض الموظفین

.خاص بهذا الجهازالقانون األساسي لل

صدور قانون اإلجراءات المدنیة ضد القاضي بعد ) دعوى المخاصمة(ولكن لم یعد باإلمكان رفع دعوى مدنیة 
المؤرخ 04/11واإلداریة، وأحل المشرع مسؤولیة الدولة محل المسؤولیة الشخصیة للقاضي، بموجب القانون العضوي رقم 
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تخول ألعلى الجهتین القضائیتین في الدولة مهمة توحید االجتهاد القضائي 1996من دستور 152/3والمادة 
، "... توحید االجتهاد القضائي في جمیع أنحاء البالد) 1(تضمن المحكمة العلیا ومجلس الدولة": بنصها على ما یلي

.بمعنى جعل الحلول القضائیة واحدة بالنسبة لنفس المسائل القانونیة

هل أصبحت الجزائر تأخذ بنظام السوابق القضائیة سمح بالتساؤل وهذه المهمة المنوطة بالمحكمة العلیا ت
یعتبر طرح هذا السؤال و تهاد القضائي للمحكمة العلیا یعتبر غیر ملزم ؟ المعروف في النظام األنجلوسكسوني ؟ أم أن االج

:مشروعا لسببین، یستخلص أحدهما من القانون وثانیهما من الواقع 

ولها نصوصه في لفظها ایسري القانون على جمیع المسائل التي تتن": ـ تنص المادة األولى من القانون المدني 1
د نص تشریعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشریعة اإلسالمیة، فإذا لم توجد فبمقتضى وٕاذا لم یوج. أو في فحواها

مما یستخلص أن المشرع لم یلزم قضاة الموضوع . "العرف، وٕاذا لم یوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة 
).2(بموجب نص صریح باألخذ باالجتهاد القضائي 

األحكام والقرارات التي تصدرها الجهات القضائیة غیر متوقعة، ففي العدید من المرات ـ إن الواقع العملي یجعل2
مختلفة بشأن قضایا مماثلة، فمن یصدق مثال أن جماعة من العمال الذین طردوا من مناصب عملهم من ماتصدر أحكا

:ویقع إثر ذلك ما یلي طرف الهیئة المستخدمة لهم، في نفس الظروف واستنادا إلى نفس السبب، فیقاضونها، 

.وتةاأ ـ یصدر القسم االجتماعي للمحكمة أحكاما تفید جمیع المدعین بتعویضات متف

ال یكون القاضي : "منه31، إذ تنص المادة )57ر عدد .ج(2004المتضمن القانون األساسي للقضاء لسنة 06/09/2004في 
خطئه الشخصي، ال یتحمل القاضي مسؤولیة خطئه الشخصي المرتبط بالمهنة، إال عن طریق دعوى مسؤوال إال عن 

."الرجوع التي تمارسها الدولة ضده 

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة 30/05/1998المؤرخ في 01ـ98من القانون العضوي رقم 2/2ـ تنص المادة ) 1(
مع العلم أن "....لس الدولة ـ توحید االجتهاد القضائي اإلداري في البالدیضمن ـ مج"): 37عدد ر .ج(وتنظیمه وعمله 

). 43ر عدد .ج(26/07/2011المؤرخ في 13ـ11هذا القانون ُعدل وُتمم بموجب القانون العضوي رقم 

مة العلیا ج أن النقاط التي تقطع فیها المحك.إ.ق524وإ.م.إ.ق374/2ـ یستخلص بمفهوم المخالفة من المادتین ) 2(
.غیر ملزمة سوى للجهة القضائیة التي تعاد إلیها القضیة بعد النقض
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ستئنافات المقدمة أمام الغرفة االجتماعیة للمجلس، تنوعت القرارات الصادرة إثر ذلك، وفق المبین ب ـ وبعد اإل
:مما یلي

.ـ تقرر في أغلب القضایا تأیید الحكم المستأنف1

.ـ وتقرر في بعض القضایا إلغاء الحكم المستأنف، ومن جدید رفض طلبات المدعین في الحال2

.ـ وتقرر في القضایا األخرى إلغاء الحكم المستأنف، ومن جدید عدم االختصاص النوعي للقضاء االجتماعي3

لعلیا قرارات تصنف إلى نوعین ج ـ وٕاثر الطعن بالنقض المقدم من البلدیة، أصدرت الغرفة االجتماعیة للمحكمة ا
:

.)1(رفض الطعن بالنقض : األول

إلغاء القرار المستأنف دون إحالة، لعدم اختصاص القسم االجتماعي بالفصل في هذا النوع من القضایا: الثاني
)2.(

هات ومما ال شك فیه أن المحكمة العلیا تتحمل قدرا من المسئولیة في اختالف الحلول التي تقدمها الج
بخصوص المشاكل القانونیة التي تعرض علیها، فقرارات المحكمة العلیا تتضمن ) المحاكم والمجالس القضائیة(القضائیة 

.اجتهادات مختلفة ومتعارضة في بعض األحیان، وذلك دون تمكین الجهات القضائیة األخرى من اإلطالع علیها

تلتزم بالمبادئ التي تقررها، واألكثر من ذلك ال تلتزم وٕاذا كانت المحكمة العلیا تتذبذب في اجتهادها وال
، والسیما فیما یتعلق بالمهمة األساسیة المسندة إلیها والمتمثلة في )3(حتى بالقانون المتعلق بصالحیاتها وتنظیمها وسیرها 

ها انسالعلیا نظرا لعدم تجتلتزم الجهات القضائیة الدنیا بقرارات المحكمة توحید االجتهاد القضائي، فمن الطبیعي أن ال
.وتعارضها

).غیر منشورین(88867و88866تحت رقمي 30/09/1992ـ قرارا الغرفة االجتماعیة للمحكمة العلیا مؤرخان في )1(
.)غیر منشور(110978تحت رقمي 22/11/1994ـ قرار الغرفة االجتماعیة للمحكمة العلیا مؤرخ في )2(
المعدل ،)53عدد ر.ج(المتعلق بصالحیات المحكمة العلیا وتنظیمها وسیرها 12/12/1989المؤرخ في 22- 89ـ القانون العضوي رقم ) 3(

).48ر عدد .ج(ا هالمتعلق بصالحیات المحكمة العلیا وتنظیمها وسیر 12/08/1996المؤرخ في 25-96والمتمم بموجب األمر رقم 
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االجتهاد القضائي، وما یجري غییرومن أجل توضیح بعض معالم هذه المشكلة، نبین موقف القانون من ت
.في أرض الواقع بهذا الخصوص، قبل أن نقدم اقتراحاتنا قصد ضمان التطبیق السلیم للقانون

االجتهاد القضائيغییرموقف القانون من ت: أو ال 

، بل وسیلة لتحقیق المهمة المسندة اعنه غایة في ذاتهراجعال یعتبر استقرار االجتهاد القضائي وعدم الت
والتي تتمثل في توحید االجتهاد القضائي، والذي یهدف بدوره إلى تحقیق غرض ومجلس الدولة،محكمة العلیا كل من الل

.إتباع ذلك االجتهاد من الجهات القضائیة الدنیاضمان أسمى، غیر معلن عنه صراحة، هو

ومجلس الدولة لمحكمة العلیا كل من اولكن لما ال یتحقق توحید االجتهاد القضائي سوى حین استقرار 
جهتین ل هل یوجد تناقض بین تكلیف الؤ تساالمشروع ال، ألیس من راجع عنهعلى اجتهاد قضائي معین وعدم الت

عن راجع تلك الجهتین بتوحید االجتهاد القضائي والحدیث في الوقت ذاته عن إمكان تأعالهالقضائیتین المذكورتین 
ا السابق وٕاقرار اجتهاد قضائي مغایر ؟ماجتهاده

المؤكد أن اإلجابة عن السؤال المطروح یستدعي اإلجابة أوال عن أسئلة أخرى، تتمثل في مدى واجب من 
ا أن قررته ؟ وفي حالة اإلیجاب هل هذا األمر مم باالجتهاد القضائي الذي سبق لهبااللتزاومجلس الدولة المحكمة العلیا 

إجراءات معینة ؟بعد اتباع ؟ أم یتعین أن یتم تلك الجهتین القضائیتینمتروك للسلطة التقدیریة الكاملة لقضاة 

االجتهاد القضائيغییرـ مشروعیة ت1

حتى حین سریان قانون من درجات التقاضي) 1(ة ثالثة كان المتقاضون یعتبرون المحكمة العلیا درج
تقتصر على مراقبة األحكام كانت بحكم القانون كون مهمتها فرغم عدم اعتبارها كذلك ، اإلجراءات المدنیة الملغى

إال أنها في نظر المتقاضین على األقل درجة ،الذي یرى أنه وٕان لم یقصد بالمحكمة العلیا أن تكون درجة ثالثة للتقاضي،أحمد مسلم. دـ راجع)1(
ما یجعلها مرحلة من مراحل ووه،فإنها درجة تقاضي مطلقة عن كل قید وشرط،التقاضي، فرغم أنها ال تتعرض للوقائعفعلیة من درجات 
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كان من ، مما )1(القضائیة الصادرة من الجهات القضائیة الدنیا، عادیة كانت أو استثنائیة، من ناحیة القانون دون الوقائع 
القول أن المحكمة العلیا، فیما عدا الحاالت التي ینص القانون على اعتبارها محكمة موضوع وقانون في الوقت البدیهي 

.القضایا، تفصل في األحكام ال)2(نفسه 

م بیان الحكأما في ظل قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، فإن المحكمة العلیا تكتفي في الطعن األول ب
في حالة قبولها الطعن المقدم، ونقض الحكم المطعون فیه القانوني السلیم الواجب تطبیقه على الدعوى المعروضة أمامها، و

الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم أمامال تنظر في موضوع النزاع بل تحیل القضیة ،)إ.م.إ.ق363م (كلیا أو جزئیا 
، والتي تلتزم بتطبیق )إ.م.إ.ق364/1م ( درجة الوأنوع نفس الائیة أخرى من جهة قضأمامأو بتشكیلة جدیدة المنقوض 

).3(ت فیها المحكمة العلیا فصلقرار اإلحالة فیما یتعلق بالمسائل القانونیة التي 

ولكن في حالة عدم امتثال جهة اإلحالة لقرار المحكمة العلیا الفاصل في مسألة قانونیة، فإنه یجوز لهذه األخیرة
وفي حالة الطعن الثالث یقع على المحكمة العلیا ). إ.م.إ.ق374/3م (البت في موضوع النزاع بمناسبة الطعن بالنقض الثاني 

).إ.م.إ.ق374/4م (واجب الفصل في القضیة من حیث الوقائع والقانون 

الخاضعة للنظام وٕاضافة إلى وظیفة الرقابة التي تمارسها على األحكام التي تصدرها الجهات القضائیة
القضائي العادي بمناسبة الطعون بالنقض التي تقدم ضدها، تعتبر المحكمة العلیا مدعوة بنفس المناسبة إلى إقرار اجتهاد 

.قضائي یتضمن الحلول التي سوف تسهل عمل جمیع الجهات القضائیة، بما فیها هي

،دار الفكر العربي،التنظیم القضائي واإلجراءات واألحكام في المواد المدنیة والتجاریة والشخصیة،أصول المرافعات،جدالالتقاضي بال
.3هامش ،182ص ،1978،القاهرة

السلطة التقدیریة جه الطعن إذا كانت خاصة بالوقائع التي تدخل ضمن أو ال تراقب و ،ـ تتحقق المحكمة العلیا هل هناك مخالفة للقانون)1(
.وما بعدها71ص ،43،1988العدد ،نشرة القضاة،24/04/1982الصادر في 24416قرار المجلس األعلى رقم .لقضاة الموضوع

الذي یحدد تنظیم المحكمة العلیا وعملها واختصاصاتها 26/07/2011المؤرخ في 11/12من القانون العضوي رقم 3ة مادتنص الـ )2(
.المحكمة العلیا محكمة قانون، ویمكن أن تكون محكمة موضوع في الحاالت المحددة في القانون): " 42ر عدد .ج(

".جراءاتتمارس المحكمة العلیا الرقابة على األوامر واألحكام والقرارات القضائیة من حیث تطبیقها السلیم للقانون واحترامها ألشكال وقواعد اإل
،4العدد ،المجلة القضائیة،22267رقم تحت 11/05/1981وقرار المجلس األعلى الصادر في ،إ.م.إ.ق374/2ـ راجع المادة )3(

نفس ،29562رقم تحت 25/12/1984في ینوقراري المجلس  األعلى الصادر ،ج.إ.ق523والمادة .173ـ 170ص ص ،1989
.283ـ 280ص ص ،4،1991العدد ،فس المجلةن،50727رقم تحت 19/04/1988و.275ـ 272صص،2،1990العدد ،المجلة
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یبقى مطروحا بخصوص مجلس الدولة، والسیما وٕاذا كان األمر بدیهیا بالنسبة للمحكمة العلیا، فإن السؤال
درجة ثانیة من درجات التقاضي، یفصل في موضوع القضایا التي تعرض علیه، مثله مثل ) 1(لكونه كقاعدة عامة 

ولكن نظرا لكون مجلس الدولة أعلى هیئة قضائیة خاضعة للنظام القضائي . المجالس القضائیة بالنسبة للقضایا العادیة
).د .م.ع.ق2م ( د كلف بدوره بمهمة توحید االجتهاد القضائي اإلداري في البالد والسهر على احترام القانون اإلداري، فق

قوة ایعطي لهةا القضائیمهاتعلى اجتهادومجلس الدولة المؤكد أن استقرار المحكمة العلیا لما یعتبر من و 
بتوحید جهتین القضائیتین المذكورتین من الجهات القضائیة الدنیا، فإنه ال یوجد تناقض بین تكلیف الاویضمن األخذ به

بل بالعكس طبیعة عمل تلك . نه وٕاقرار اجتهاد مغایرراجع عا في الوقت ذاته بالتماالجتهاد القضائي والترخیص له
ا ال ترقى إلى مستوى القانون الذي یتضمن مقراراتهفي الطعون الخاصة بقضایا معینة، یجعلنا تفصالم، وكونهجهتینال

الحریة في التقید باالجتهاد الذي قررته أو التراجع عنه وٕاقرار اجتهاد هماما یخول لوهو،قواعد عامة، مجردة وملزمة
.وذلك بشرط إتباع اإلجراءات المقررة قانونا،قضائي مغایر

االجتهاد القضائيغییرـ إجراءات ت2

االجتهاد القضائي طبقا غییریتعین أن یتم تكان ر الثقة في جهاز القضاء واستبعاد كل شبهة، قصد نش
المتعلق بصالحیات المحكمة العلیا وتنظیمها وسیرها 12/12/1989المؤرخ في 22ـ89رقم لإلجراءات المقررة بموجب القانون 

الذي یحدد تنظیم المحكمة العلیا وعملها 26/07/2011رخ في المؤ 12ـ11، قبل أن یتم تعدیلها بموجب القانون العضوي رقم )2(
.واختصاصاتها

:الدعوى في هیئة الغرفة الموسعة في مرحلتین ، كان المشرع یشترط الفصل في 22ـ89ففي ظل القانون رقم 

11م ( وكذا فـي قـرارات مجلـس المحاسـبة ،ـ ینظر مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائیة اإلداریة الصادرة نهائیا)1(

).د .م.ع.ق
عندما یتوقع من تشكیلة المحكمة العلیا إصدار قرار یغیر االجتهاد القضائي في ": ع .م.ع.ق7ـ تنص المادة )2(

."من هذا القانون 24إلى 22تطبق أحكام المواد ،قضیة مرفوعة أمامها
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إذا الحظت الغرفة التي عرضت علیها القضیة أنها یمكن أن تصدر قرارا یتضمن : في المرحلة األولىأ ـ 
إلى انعقاد الغرفة المختلطة التي تتشكل من غرفتین، اجتهادا قضائیا یتعارض مع ما استقرت علیه المحكمة العلیا، تدعو

).ع .م. ق22م ( أعضاء على األقل ) 9(والتي ال تبت بصفة قانونیة إال بحضور تسعة 

إذا رأت الغرفتان أن اإلشكال القانوني یمكن أن یؤدي إلى تغییر في االجتهاد : في المرحلة الثانیةو ب ـ
، والتي تتألف من الرئیس األول، نائب الرئیس، رؤساء الغرف، )1(القضائي، تحیل القضیة إلى هیئة الغرفة المجتمعة 

وال یصح أن تبت في القضیة إال بحضور خمسة ) ع .م.ق24م ( رؤساء األقسام، عمید المستشارین في كل غرفة 
.عضوا على األقل) 25(وعشرین 

م ( وفي كل الحاالت، تتخذ القرارات بموافقة األغلبیة، مع ترجیح رأي الرئیس في حالة تعادل األصوات 
). ع .م.ق22

مجتمعة عندما یكون من شأن القرار ، تنعقد المحكمة العلیا في هیئة الغرف ال12ـ11وبموجب القانون العضوي رقم 
، وذلك بأمر من الرئیس األول للمحكمة )2(تغییر في االجتهاد القضائي الذي سیصدر عن إحدى غرف المحكمة العلیا 

.ع.م.ع.ق23و22/5ـ انظر المادتین )1(
والذي قرر ضرورة الشكل الرسمي في العقد المتضمن بیع ،18/02/1997الصادر في 136156راجع قرار الغرفة المجتمعة للمحكمة العلیا رقم ـ )2(

ص ،1997، 51العدد ، وفي نشرة القضاة. 13ـ 10ص ص،1،1997العدد ،منشور في المجلة القضائیة،18/02/1997الصادر في 136156قاعدة تجاریة رقم 
.50ـ 46ص ص ،1999،المحكمة العلیا،عدد خاص،وفي االجتهاد القضائي للغرفة التجاریة والبحریة.120ـ 116ص 

والذي قرر سقوط الخصومة بعد إحالة القضیة بعد النقض ،27/03/2001الصادر في 201823وراجع أیضا قرار الغرفة المجتمعة للمحكمة العلیا رقم 
.103ـ 99ص ص ،1،2001العدد ،المجلة القضائیة،بمضي سنتین من تاریخ النطق بقرار المحكمة العلیا

ونذكر ،ونود اإلشارة إلى أنه كثیرا ما تصدر المحكمة العلیا قرارات تتضمن تحوال في االجتهاد القضائي دون حاجة إلى دعوة الغرفة المجتمعة
یا لوفي هذا مخالفة صریحة للقانون المتعلق بصالحیات المحكمة الع،على سبیل المثال التحول في االجتهاد القضائي الذي حصل بخصوص الخلع

.وتنظیمها وسیرها

الصادر : قرارا المجلس األعلى (أ ـ فبعد أن كانت المرأة ال تستطیع الحصول على حكم یقضي بفك العالقة الزوجیة سوى بعد موافقة الزوج
ـ 38صص،3،1989العدد ،المجلة القضائیة،11/06/1984الصادر في 33652ورقم .172ـ 170ص ص ،الجزء األول،مجموعة األحكام،12/03/1969في 

،2،1993،المنشور أیضا في المجلة القضائیةو .101ـ 99ص ص ،1997، 52العدد ،، نشرة القضاة23/04/1991الصادر في 73885وقرار المحكمة العلیا رقم .40
).57ـ 55صص
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تتشكل تلك الغرفة التي یرأسها و. )1) (ع.م.ع.ق18م (العلیا، وبمبادرة منه أو بناء على اقتراح من رئیس إحدى الغرف 
للمحكمة العلیا من نائب الرئیس ورؤساء الغرف ورؤساء األقسام وعمید المستشارین بكل غرفة ومستشار الرئیس األول

وفي كل الحاالت، تتخذ القرارات باألغلبیة، . وال یصح أن تبت في القضیة إال بحضور نصف أعضائها على األقل. مقرر
).ع.م.ع.ق19م (مع ترجیح رأي الرئیس في حالة تعادل األصوات 

مشكال من كل الغرف یعقد جلساته في حالة الضرورة، مجلس الدولة وقریب من ذلك، یالحظ أن 
). د .م.ع.ق30م ( فیها القرار المتخذ بشأنها تراجعا في االجتهاد القضائيمثلمجتمعة، السیما في الحاالت التي ی

. عمداء رؤساء األقسامو رؤساء الغرفو نائب الرئیسو من رئیس مجلس الدولةفي هذه الحالة،مجلس الدولة یتشكل و 
).د .م. ع.ق32م ( نصف عدد األعضاء المذكورین على األقل بت في القضیة إال بحضور یصح أن یوال

بإتباع اإلجراءات المذكورة ومجلس الدولة المحكمة العلیا كل من التزاموالسؤال المطروح یتمثل في مدى 
في حالة عدم احترام تلك اءد القضائي ؟ وفي حالة اإلیجاب هل قرر المشرع جز في االجتهاغییر إحداث تاكلما أرادت

اإلجراءات ؟

:فمن حیث القانون، یالحظ ما یلي 

المشرع في العام، بل بالعكس استعمل أ ـ لم یستعمل المشرع أي لفظ یفید اعتبار اإلجراءات المذكورة من النظام 
للغرفة المختلطة إذا ما ارتأت أن اإلشكال القانوني یمكن یجوز" عبارة تفید الجواز ال اإللزام، وتتمثل في 22ـ89القانون رقم 

االجتهاد القضائي ،21/07/1992الصادر في 83603رقم : العلیا قرارات المحكمة(ب ـ أصبح من الممكن للزوجة أن تخالع نفسها باإلرادة المنفردة 
115118ورقم .99ـ 96ص ،51،1997العدد ،نشرة القضاة،19/04/1994الصادر في 103793ورقم .137ـ 134ص ،2001،عدد خاص،لغرفة األحوال الشخصیة

ـ 120ص ،1998ـ 1، العدد ، المجلة القضائیة30/07/1996في الصادر141262ورقم .110ـ 106ص ،52،1997العدد ،نفس النشرة،19/04/1994الصادر في 
).141ـ 138ص ،مرجع سابق،االجتهاد القضائي لغرفة األحوال الشخصیة،16/3/1999الصادر في 216239ورقم .122

الصادر في 309301رقم : حكمة العلیاالماقرار . (بطلب األطراف المتخاصمةیتقرر انعقاد الغرف المجتمعة بسعي من قضاة المحكمة العلیا الـ )1(
219صص،1،2005العدد محكمة العلیا،مجلة ال،11/05/2005الصادر في 350925رقم و . 297ـ 293صص،1،2003العدد قضائیة،مجلة الال،15/07/2003

).223ـ 
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م ( "أن یؤدي إلى تغییر في االجتهاد القضائي، أن تقرر إحالة القضیة أمام المحكمة العلیا في هیئة الغرفة المجتمعة 
).1(قرت على أنه ال بطالن دون نص صریح والثابت أن المحكمة العلیا است). ع .م.ع.ق22/5

، والذي نص على أن انعقاد الغرف المجتمعة یكون بأمر من 12ـ11ولم یختلف األمر بصدور القانون العضوي رقم 
، ولم یخول غیرهم حق )18/2م (الرئیس األول للمحكمة العلیا، إما بمبادرة منه أو بناء على اقتراح رئیس إحدى الغرف 

.نعقادهاالمطالبة با

في االجتهاد القضائي دون غییرا تضمن تتتيالمحكمة العلیا الاتلم یقرر المشرع أي طریق للطعن في قرار ب ـ 
375م (والتماس إعادة النظر ) إ.م.إ.ق379م (قرارات المحكمة العلیا غیر قابلة للمعارضة مراعاة اإلجراءات المذكورة، ف

التماس ، وتقبل )إ.م.إ.ق953م (دولة، والتي تقبل المعارضة إذا صدرت غیابیا ، وهذا خالف قرارات مجلس ال)إ.م.إ.ق
:إعادة النظر في حالتین 

.مجلس الدولةألول مرة أمامتمزورة قدماكتشف أن القرار صدر بناء على وثائقـ إذا 1

.)إ.م.إ.ق967م (خصم بسبب عدم تقدیم وثیقة قاطعة كانت محتجزة عند الخصم ـ إذا حكم على 2

یمكن أن نستخلص أن اإلجراءات المنصوص علیها في القانون قصد ،ومن واقع عمل المحكمة العلیا
في االجتهاد القضائي تعتبر غیر ملزمة، وال یلجأ إلیها سوى حین یقرر قضاتها ذلك، فهؤالء أحرار في إقرار غییر إجراء ت

.أي اجتهاد قضائي دون أي قید وال شرط

في االجتهاد القضائي غییر ع، نتساءل عن جدوى النص على اإلجراءات المقررة إلحداث تأمام هذا الوضو 
ذي یحدد توجد في قمة هرم التنظیم القضائي ال تحترم اإلجراءات التي یتضمنها القانون الجهة قضائیة ؟ وماذا ینتظر من 

ا ؟تنظیمها وعملها واختصاصاته

االجتهاد القضائيغییرواقع ت: ثانیا 

دیوان ،اإلجراءات االستثنائیة،نظریة الخصومة،نظریة الدعوى،ـ راجع في تفصیل ذلك مؤلفنا تحت عنوان قانون اإلجراءات المدنیة)1(
.وما بعدها189ص ،2001،الطبعة الثانیة،المطبوعات الجامعیة
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إن المشكلة في الجزائر ال تكمن في النصوص القانونیة، فالنصوص موجودة وهي تضاهي تلك الساریة 
وهذه واقعة ثابتة في أغلب المجاالت، وال تمثل . المفعول في الدول األكثر تطورا، بل تتمحور في الغالب حول التطبیق

).1(یننموذجینیكمثالاناستثناء، بل بالعكس تبدو ومجلس الدولة المحكمة العلیا

والمتمثل في توحید االجتهاد ،امور المنوط بهان الدؤدییال ومجلس الدولة المحكمة العلیایالحظ أن 
فیه دون إتباع اإلجراءات المشترطة قانونا لذلك، حتى غییرا وتجري تةا القضائیمهاتتذبذب اجتهادتإذ كثیرا ما ،القضائي

في أداء ومجلس الدولة ویساهم في فشل المحكمة العلیا ،هات القضائیة الدنیاأصبحت قراراتها ال تؤخذ بجدیة من الج
.ا مجهوال في غالبیة المجاالتمهاتا على اجتهادما المذكور في إبقائهمدوره

االجتهاد القضائيغییرـ أمثلة عن ت1

لإلجراءات المقررة قانونا، طبقا نشرت المجلة القضائیة قراران صدرا عن الغرفة المجتمعة للمحكمة العلیا
:یتضمنان أساسا ما یلي 

ضرورة الشكل الرسمي في العقد المتضمن بیع 136156تحت رقم 18/02/1997ـ یتضمن القرار الصادر بتاریخ 1
).2(قاعدة تجاریة تحت طائلة البطالن 

إحالة القضیة بعد النقض سقوط الخصومة بعد 201823تحت رقم 27/03/2001ـ یتضمن القرار الصادر بتاریخ 2
).3(بمضي سنتین من تاریخ النطق بقرار المحكمة العلیا 

للفصل في الموضوع في قضیة على إثر طعن ثان أن ع التین تستدعیان .م.ع.ق22و21تحترم نص المادتین لم تكن المحكمة العلیا ـ )1(
أو الثالث أو ،فالغرفة التي یعرض علیها الطعن الثاني.على األقلوعض15تنعقد في هیئة الغرفة المختلطة المشكلة من ثالث غرف ومن 

.وبتشكیلتها المعتادة،هي التي تفصل فیه،الرابع
،51العدد ،ونشرة القضاة.13ـ 10ص ص ،1،1997العدد ،المجلة القضائیة: ـ راجع النص الكامل للقرار في )2(

ص،1999،المحكمة العلیا،عدد خاص،وكذا في االجتهاد القضائي للغرفة التجاریة والبحریة.120ـ 116ص ص ،1997
.50ـ 46ص

.103ـ 99ص ص ،1،2001العدد ،القضائیةـ راجع النص الكامل للقرار في المجلة) 3(
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، تقرر بمقتضاه أن رجوع األبوین 23/02/2009بتاریخ 444499مجلة المحكمة العلیا قرارا تحت رقم ونشرت 
. )1(عن عقد الهبة جائز عن طریق عقد توثیقي، دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء 

:قرارات صدرت عن الغرف المجتمعة لمجلس الدولة، تتمثل فیما یلي خمس مجلس الدولة ونشرت مجلة

:الذي قرر ما یلي11081تحت رقم 16/06/2003ـ القرار الصادر بتاریخ 1

.أ ـ یعتبر النزاع المتعلق بانتخابات مجالس المنظمات الوطنیة للمحامین من اختصاص مجلس الدولة

نظمت في مرحلتین، مما یسمح بالطعن في سالمتها في أجل ثمانیة أیام عملیة واحدة ولوخاباتاالنتب ـ تعتبر عملیة 
.من تاریخ المرحلة الثانیة

.ج ـ  یمكن أن ترفع الدعوى جماعیا من طرف عدة أشخاص إذا كانت المصلحة مشتركة

).2(د ـ ال یسمح للوكیل الواحد أن یستلم عدة وكاالت

:الذي قرر ما یلي 11053تحت رقم 17/06/2003بتاریخ ـ القرار الصادر 2

أ ـ ال یتمتع المكتب المكلف باإلشراف على انتخابات أعضاء مجلس نقابة المحامین للناحیة بأهلیة التقاضي وال 
.بالشخصیة المعنویة

ل القانوني ضد النقیب بصفته الممثاالنتخاباتب ـ یتعین توجیه كل دعوى قضائیة ترمي إلى الطعن في صحة 
).3(لنقابة المحامین

:الذي قرر ما یلي 008247تحت رقم 22/07/2003ـ القرار الصادر بتاریخ 3

أ ـ إن النزاع المتعلق بالتعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العامة یدخل بطبیعته ضمن منازعات القضاء الكامل، 
وزارة السكن ( ي رغم كون أحد طرفیه سلطة إداریة مركزیة ویعتبر بالتالي من اختصاص الغرفة اإلداریة للمجلس القضائ

).في هذه القضیة

.113ـ 107ص ص ،1،2009العدد محكمة العلیا،مجلة الـ ) 1(

.63ـ 56ص ص ،2003، 3العدد ،ـ مجلة مجلس الدولة)2(
.55ـ 53ص ص ،ـ نفس المجلة) 3(
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وال عنها، وبتلك الصفة یكون اآلمر بصرف ئب ـ یعتبر الوالي ممثال للدولة على مستوى الجماعة اإلقلیمیة التي یكون مس
ة أو وجدت منازعة جدیة الغالف المالي المخصص ألي مشروع قطاعي إذا لم یذكر المستفید من عملیة نزع الملكی

.)1(بخصوص هذه الصفة
:الذي قرر ما یلي و ،18743تحت رقم 15/06/2004القرار الصادر بتاریخ ـ 4

أ ـ إن الهیئة التي لها صالحیة وقف تنفیذ القرار اإلداري هي الغرفة اإلداریة بالمجلس القضائي بتشكیلتها 
ضي االستعجال أن یقرر بمفرده وقف التنفیذ، ذلك أن الغرفة اإلداریة الجماعیة، وال یمكن في أي حال من األحوال لقا

الفاصلة في دعوى اإللغاء هي نفسها التي لها صالحیة الفصل في هذا الطلب، وبالتالي ال یمكن تقدیمه منعزال، وٕانما 
.یجب أن یرتبط حتما بدعوى إلغاء سابقة أو متزامنة معه وٕاال كان غیر مقبول شكال

قرار الغرفة اإلداریة بالمجلس القضائي الفاصل في طلب وقف التنفیذ قابال لالستئناف أمام مجلس ب ـ یكون 
من قانون 170من المادة 13الدولة، والذي یفصل فیه أیضا بتشكیلة جماعیة، كما یمكن لرئیس مجلس الدولة طبقا للفقرة 

یوما من 15تنفیذ شریطة أن یرفع االستئناف في میعاد اإلجراءات المدنیة أن یأمر فورا وبصفة مؤقتة بوضع حد لوقف ال
.تاریخ التبلیغ

ج ـ لقاضي األمور المستعجلة كقاض فرد صالحیة اتخاذ كافة اإلجراءات والتدابیر المؤقتة التي یراها مناسبة، 
األخیر یشكل تعدیا شریطة أن ال تمس بأصل الحق وبالنظام العام أو تعترض تنفیذ قرار إداري باستثناء ما إذا كان هذا
وتكون أوامره قابلة . أو استیالء أو غلقا إداریا، وهي تدابیر یمكن أن یتخذها حتى في حالة عدم وجود قرار إداري أو نزاع

لالستئناف أمام مجلس الدولة، والذي یفصل فیها بتشكیلة جماعیة، ویمكن لرئیس مجلس الدولة، بناء على طلب خاسر 
).2(بصفة مؤقتة تنفیذ األمر المستأنف الدعوى أن یوقف فورا و 

أن مقررت المجلس األعلى للقضاء في تشكیلته الذي قرر و ،16886تحت رقم 07/06/2005القرار الصادر بتاریخ ـ 5
التأدیبیة تكتسي طابعا قضائیا، وبهذه الصفة ال یمكن الطعن فیها بالبطالن وٕانما عن طریق الطعن بالنقض أمام مجلس 

).4(وكان ذلك استنادا إلى كون ذلك المجلس التأدیبي جهة قضائیة إداریة متخصصة تصدر أحكاما نهائیة ،)3(الدولة

.67ـ 64ص ص ،ـ نفس المجلة)1(
.251ـ 247ص ص ،2004، 5العدد ،ـ نفس المجلة)2(
.57ص ،2009، 9العدد ،ـ نفس المجلة)3(
.58و57ص ،نفس المجلة، 19/04/2006الصادر في 025039قرار مجلس الدولة رقم ـ )4(
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مفاجئا في االجتهاد القضائي بموجب قرار صادر عن غرفة وحیدة غییرا وفیما عدا ذلك، كثیرا ما یالحظ ت
راجع فة المجتمعة، ونذكر على سبیل المثال التوالتي ال ترى ضرورة دعوة الغر أو مجلس الدولة،من غرف المحكمة العلیا
بعد أن كانت إذ . من قانون األسرة54الذي حصل بخصوص الخلع المنصوص علیه في المادة في االجتهاد القضائي 

، أصبح من الممكن للزوجة )1(موافقة الزوج ال تستطیع الحصول على حكم یقضي بفك العالقة الزوجیة سوى بعد رأةمال
).2(نفسها باإلرادة المنفردة أن تخالع 

االجتهاد القضائي مؤكدا بالنسبة للخلع، فإن العدید من المشاكل القانونیة التي عرضت راجعٕاذا كان تو 
ویتعلق األمر ،تثیر الشك في مصداقیتها،على المحكمة العلیا قد صدرت بشأنها قرارات قضائیة تتضمن حلوال متعارضة

:على سبیل المثال بما یلي 

من قانون األسرة إجراء جوهریا أو ال ؟ 49ولة الصلح بین الزوجین المقررة بموجب المادة اـ هل تعتبر مح1
.عن المحكمة العلیاةالصادر اتحین اإلطالع على القرار اویعتبر هذا التساؤل مشروع

الزوج طالب فك الرابطة ألزمت و ).3(ولة الصلح بین الزوجین اأن القاضي ملزم بإجراء محتقرر بعضها أ ـ ف
.)1(الزوجیة حضور جلسة الصلح شخصیا، تحت طائلة رفض دعواه

.172ـ 170صص،لو الجزء األ،مجموعة األحكام،12/03/1969:فيینـ راجع قرارا المجلس األعلى الصادر )1(
وقرار المحكمة العلیا الصادر في .40ـ 38ص ص ،3،1989العدد ،المجلة القضائیة،33652رقم تحت 11/06/1984و

العدد ،والمنشور أیضا في المجلة القضائیة.101ـ 99صص،52،1997العدد ،نشرة القضاة،73885رقم تحت 23/04/1991
.57ـ 55ص ص ،2،1993

عدد خاص، ،االجتهاد القضائي لغرفة األحوال الشخصیة،83603رقم تحت 21/07/1992: في ةـ راجع قرارات المحكمة العلیا الصادر )2(
19/4/1994و.99ـ 96صص،1997، 51العدد ،نشرة القضاة،103793رقم تحت 19/04/1994و.137ـ 134ص ص ،2001

العدد ،المجلة القضائیة،141262رقم تحت 30/07/1996و.110ـ 106ص ص ،1997، 52العدد ،نفس النشرة،115118رقم تحت 
ص ص ،مرجع سابق،االجتهاد القضائي لغرفة األحوال الشخصیة،216239رقم تحت 16/3/1999و.122ـ 120ص ص ،1،1998

.295ـ 293ص ص ،1،2001العدد ،المجلة القضائیة،252994رقم تحت 21/11/2000و.141ـ 138
المجلة ، 25/12/1989الصادر في 57812أسرة، وقرارات المحكمة العلیا رقم 49إ و.م.إ.ق439ن یلمادتانظر اـ )3(
ص، ص1993، 1العدد المجلة، نفس ، 18/06/1991الصادر بتاریخ 75141رقم و .74ـ 71صص،3،1991العدد ،القضائیة

وقد كانت . 491، ص "عن الوجه األول"، 2007، 2، نفس المجلة، العدد 11/10/2006الصادر بتاریخ 401317ورقم . 68ـ65
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وى اولة الصلح بین الطرفین في دعا، قرر أن مح189311تحت رقم 21/07/1998صدر بتاریخ بعضها اآلخر ب ـ و 
).2(الطالق لیست من اإلجراءات الجوهریة 

من القانون التجاري 176محل التجاري المقرر بموجب المادة ـ هل یحدد تعویض االستحقاق مقابل استرجاع ال2
.حسب قیمة العناصر المادیة والمعنویة للمحل وقت إجراء الخبرة أو ابتداء من تاریخ توجیه التنبیه باإلخالء ؟

ة ویبقى طرح هذا السؤال مبررا رغم البحث الذي أعده السید نائب الرئیس األول للمحكمة العلیا ورئیس الغرف
التجاریة والبحریة في العدد الخاص من االجتهاد القضائي للغرفة المذكورة، والذي أكد فیه بوضوح أن العبرة في تحدید قیمة 
العناصر التي تشكل تعویض المستأجر هي بالتاریخ الذي تم فیه رفض تجدید عقد اإلیجار، أي في یوم تبلیغ التنبیه 

صدور قرارات أخرى والسبب بسیط هو). 4(ن المحكمة العلیا تكرس هذا المبدأ ورغم صدور عدة قرارات ع). 3(باإلخالء 
).5(قررت تحدید قیمة عناصر المحل التجاري وقت إجراء الخبرة 

ـ وهل یجوز للقاضي الذي فصل في النزاع أمام المحكمة أن یشارك في نظره أمام المجلس القضائي، والمؤكد 3
:رة لن یقدم إجابة مقنعة، وذلك لما یلي بیانه أن اإلطالع على القرارات المنشو 

من قانون اإلجراءات المدنیة قبل صدور قانون األسرة، وكانت المصالحة بالتالي في 17تطبق على محاولة الصلح المادة 
، نشرة 21/10/1970الصادر بتاریخ : راجع قراري المجلس األعلى(دعاوى الطالق اختیاریة كحال غیرها من الدعاوى 

، 1990، 2العدد ، المجلة القضائیة، 03/06/1985الصادر بتاریخ 36962ورقم . 66، ص )الوجه األول(، 1972، 1العدد اة، القض
).67ـ65صص

.274ـ 271، ص ص 2009، 2، مجلة المحكمة العلیا، العدد 14/01/2009الصادر بتاریخ 474956قرار المحكمة العلیا رقم ـ ) 1(
.42ـ 40ص ص ، 1999، 56نشرة القضاة، عدد ، 21/07/1998الصادر بتاریخ 189311العلیا رقم قرار المحكمة ـ )2(

.39ص ،1999،عدد خاص،االجتهاد القضائي للغرفة التجاریة والبحریة،تعویض االستحقاق في المادة التجاریة،ـ حسان بوعروج)3(
ـ 121ص ص ،1،2000المجلة القضائیة، العدد ،189311رقم تحت 08/05/1999:في ینالمحكمة العلیا الصادر يقرار انظر ـ )4(

).غیر منشور(250731رقم تحت 10/04/2001و.124
ـ 239ص ص ،2،2001المجلة القضائیة، العدد ،258634رقم تحت 01/07/2001: الصادرین في المحكمة العلیا يقرار انظر ـ )5(

).غیر منشور ( 305013رقم تحت 14/1/2003و.241
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) .1(أ ـ فقد نشرت عدة قرارات تجیب عن السؤال المطروح بالسلب، لتعارض ذلك مع مبدأ درجتي التقاضي 

اعتبرت أن قیام القاضي الذي فصل في النزاع على مستوى المحكمة إذ ب ـ ونشرت قرارات أخرى قررت خالف ذلك، 
یسمح سوى بطلب رد بالمشاركة في هیئة حكم المجلس القضائي ال یعد خرقا لمبدأ درجتي التقاضي، ألن ذلك الاالبتدائیة 
إلى ویرجع سبب هذا الموقف األخیر . اوالذي یستوجب لقبوله أن یقدم حسب اإلجراءات وضمن المواعید المقررة قانون،القاضي

عن التمسك بها، كما یمكن للجهة المختصة بنظر طلب الرد أن تسمح یمكن للخصوم التنازل ، اعتبار حاالت الرد جوازیة
).2(للقاضي بالفصل في النزاع رغم توافر أسباب الرد 

من القانون المدني، أم أن صلة القرابة تكون مانعا أدبیا یحول 829ـ وهل یجوز اكتساب الحقوق المیراثیة طبقا للمادة 4
. )4(، وصدرت قرارات أخرى ترجح الحل الثاني)3(الحل األول فقد صدر عدة قرارات تعتنق . دون ذلك

یثور بخصوص عدة مسائل، نذكر من بینها تحدید تاریخ بدء سریان كان التساؤل وفي إطار القضاء اإلداري، 
میعاد االستئناف أمام مجلس الدولة، فهل یتمثل في تاریخ التبلیغ عن طریق محضر قضائي أو تاریخ استخراج نسخة من 

، )5(وفق المبین في القرارات المتعددة الصادرة عن مجلس الدولةمن أمانة الضبط قرار الغرفة اإلداریة للمجلس القضائي 
وهل یختلف األمر بین حالة استخراج نسخة من القرار القضائي من المتقاضي شخصیا أو استخراجها . أو من كلیهما معا

ة األخیرة هل یتعین التمییز بین حالة استخراج نسخة من القرار من المحامي من وكیله العادي أو من محامیه ؟ وفي الحال

،2،1989المجلة القضائیة، العدد ،29276رقم تحت 05/01/1983: في ةـ راجع قرارات المجلس األعلى الصادر )1(
رقم تحت 07/12/1987و.وما بعدها53ص ،4،1989العدد ،نفس المجلة،34143رقم تحت 03/04/1985و.36و35ص 
مع مالحظة أن هذا القرار األخیر أكد على تعلق هذه الحالة .وما بعدها57ص ،4،1990نفس المجلة، العدد ،47370

.بالنظام العام

.31و30ص ،2،1972العدد ،نشرة القضاة،17/03/1981: في ینـ راجع قراري المجلس األعلى الصادر )2(
.وما بعدها139ص ،3،1989العدد ،المجلة القضائیة،32721رقم تحت 01/04/1985و

، ص ص 2004، 2جتهاد القضائي للغرفة العقاریة، ج اال، 22/11/2000لصادر بتاریخ 204939قرارا المحكمة العلیا رقم انظر ـ )3(
.232ـ 228ص نفس المرجع، ص ، 20/02/2002الصادر بتاریخ 220023رقم و . 237ـ 233

ـ 211، ص ص 2004، 2، االجتهاد القضائي للغرفة العقاریة، ج 31/05/2000في الصادر 197177قرار المحكمة العلیا رقم ـ )4(
215.

،002331تحت رقم 09/04/2001و،000262تحت رقم 05/02/2001: الصادرة في راجع قرارات مجلس الدولةـ )5(
.)قرارات غیر منشورة ( 005744تحت رقم 24/12/2001و
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مام لالستئناف أالمتوكل في القضیة أمام الغرفة اإلداریة للمجلس القضائي وبین حالة استخراجها من المحامي المقدم 
مجلس الدولة ؟

اإلجراء األصلي والقانوني لضبط هویعتبر التبلیغ عن طریق كتابة اكان تجدر اإلشارة إلى أن مجلس الدولة 
لتبلیغ القرارات الصادرة عن الجهات القضائیة اإلداریة، ویعتبر تبلیغها عن طریق المحضر القضائي مجرد إجراء تكمیلي

.)2(والعبرة في حساب میعاد الطعن تكون بالتبلیغ األسبق).1(

ستئناف مقبول شكال القرارات مجلس الدولة بالتصریح بأن اویعتبر التساؤل األول مشروعا نظرا الكتفاء العدید من 
. )3(ما دام ال یوجد بالملف أثر ألي تبلیغ قانوني للقرار المستأنف

ـ یبقى االجتهاد القضائي مجهوال2

في نشر القرارات التي تصدر ) 5(ومجلس الدولة) 4(حكمة العلیا كل من المرغم المجهودات التي تبذلها 
إذ العدید من القرارات تبقى مجهولة من المتقاضین ومن .نقص كبیرشوبها یا، فإنها تبقى غیر كافیة و مغرفهعن مختلف 

وال شك أن هذا یساهم في إحداث . مذكورتینلجهتین القضائیتین اقضاة البعض المحامین وحتى من القضاة، بما فیهم 
.امائیة للمشاكل المعروضة علیهتذبذب في الحلول القانونیة التي تقدمها مختلف الجهات القض

.180و179ص ،3،2003العدد ،مجلة مجلس الدولة،12045تحت رقم 8/10/2002مجلس الدولة مؤرخ في قرار ـ )1(
.127ـ 125ص ص ،4،2003العدد ،ةنفس المجل،13164تحت رقم 01/04/2003مجلس الدولة مؤرخ فيقرار ـ )2(
.80ص ،4،2003العدد ،مجلة مجلس الدولة،008072تحت رقم 15/04/2003: راجع قرارات مجلس الدولة الصادرة في ـ )3(
،7152تحت رقم 24/06/2002و.128ص ،نفس المجلة،06/05/2003و.125ص ،نفس المجلة،13164تحت رقم 01/04/2003و

تحت رقم 15/06/2002و.175ص ،نفس المجلة،10502تحت رقم 15/01/2004و.127ص ،2004، 5العدد ،نفس المجلة
.138نفس المجلة، ص ،13968

قسم الوثائق والدراسات : ... بالهیاكل اإلداریة اآلتیةالمحكمة العلیا زود ت": ع .م.ع.ق31ـ تنص المادة )4(
."...القانونیة والقضائیة، 

".ینشر مجلس الدولة قراراته ویسهر على نشر كل التعالیق والدراسات القانونیة : " د .م.ع.ق8ـ تنص المادة )5(
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تمیز بطرق خاصة في معالجة الإلى ،وخاصة المحاكم،وقد وصل األمر ببعض الجهات القضائیة
غیر مبالیة بالغرض السامي المنتظر تحقیقه من طرفها، والمتمثل في إفادة المواطنین بالحمایة وى التي تعرض علیها، االدع

والمؤكد أنه لوال إرادة تحقیق هذا الغرض لما وجد داع لتكوین وتوظیف القضاة وال إلنشاء . مالقضائیة إحقاقا للحق ورفعا للظل
.الجهات القضائیة

كي ،كانت غیر منصوص علیها في القانونحتى لو،كما تفشت ظاهرة البحث عن أیة مخالفة إجرائیة
، وذلك قصد تحقیق غرض مزدوج )1(لها تصدر أحكاما ببطالن اإلجراءات أو بعدم قبول الدعوى أو برفضها على حا

ویالحظ . یتمثل في تفادي الفصل في موضوعها من جهة، وتضخیم إحصائیات القضایا التي فصلت فیها من جهة أخرى
أو القرار تتمثل في تأیید الحكم ،العلیاالمحكمة مجلس الدولة و قرارات المجالس القضائیة و العظمى من غلبیة األأیضا أن 

راجع أساسا إلى العمل على ذلك ما ال شك فیه أن و.ةلثرفض الطعن بالنسبة للثاالثانیة، و بالنسبة لألولى و المستأنفین 
.تصفیة القضایا بدال من الفصل في موضوعها

ودرجت بعض الجهات القضائیة على وضع شروط تعجیزیة تفشل كل من یتقدم إلى القضاء طمعا في 
:لك ، ومن أمثلة ذ)2(الحمایة القضائیة 

انعدمت تلك العقود في أ ـ اشتراط عقود ملكیة مشهرة لدى المحافظة العقاریة في المنازعات العقاریة حتى لو
الحائز لحق "من القانون المدني التي تنص 823المنطقة وعدم إثارة األطراف أي دفع یخص الملكیة، مع العلم أن المادة 

ال تزال ساریة المفعول ؟،"ك یفرض أنه صاحب لهذا الحق حتى یتبین خالف ذل

متناع عن الحكم ألنه لم یعتمد ابمثابة والحكم القاضي برفض الدعوى على الحال ه"ـ قررت المحكمة العلیا )1(
القرار الصادر بتاریخ . }ومدعاة إلطالة الخصام الذي ال یحقق الهدف المعقود على القضاء. ..،على أي نص قانوني

.81ـ 79ص ص ،2،1998العدد ،المجلة القضائیة،179557تحت رقم 17/03/1998

وجدوا طریقة للتقلیص ،ـ بدال من تفكیر بعض قضاة التحقیق في أداء مهامهم قصد البحث الجدي عن الحقیقة في القضایا الموكلة إلیهم)2(
فهل یعقل أن .ج.د000.0070ج و.د000.0050ح بین و اكفالة تتر إیداعتتمثل في اشترط ،ى المصحوبة باالدعاء المدنيو امن الشك

ویتنازل حتى عن ،مع العلم أن ذلك قد یجعله یتراجع عن استعمال طریق االدعاء المدني،یطلب من ضحیة أن تدفع مبلغا مالیا مبالغ فیه
الغرض من تخویل قضاة التحقیق سلطة تقدیریة في تحدید قیمة الكفالة التي یتعین على المدعيو والمؤكد أن هذا لیس ه.حقه الضائع ؟

.ج.إ.ق75المدني إیداعها لدى كتابة الضبط طبقا للمادة 
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ب ـ اشتراط تبلیغ األحكام التحضیریة والتمهیدیة قبل االتصال بالخبیر والمطالبة منه بإعداد تقریر خبرة وٕاعادة 
:السیر في الدعوى رغم ثبوت ما یلي 

بتأكیدها ـ قررت المحكمة العلیا صراحة عدم وجوب تبلیغ القرارات الصادرة قبل الفصل في الموضوع، وذلك1
:على ما یلي 

إجراء غیر ضروري عندما یأمر لكن حیث أن إجراء تبلیغ قرار صادر عن مجلس قضائي لمحكوم علیه هو"
.الحال بالنسبة للقضیة الحالیةذلك القرار بإجراء خبرة كما هو

ان مهلة الطعون القانونیة مطلوب إال لبدایة سریحیث أن إجراء التبلیغ ال یؤثر على تنفیذ القرار التمهیدي وما هو
).1("في ذلك القرار 

).2(ـ ال یوجد أي نص قانوني یوجب تبلیغ األحكام التحضیریة والتمهیدیة الصادرة عن المحاكم 2

من 106ـ ال فائدة ترجى من تبلیغ األحكام التحضیریة، ما دامت تلك األحكام غیر قابلة لالستئناف طبقا المادة 3
فهل یعقل أن یلزم الطرف الذي یهمه التعجیل بتبلیغ الحكم التحضیري قصد تمكین خصمه من . المدنیةقانون اإلجراءات 

).3(القضاء بعدم قبوله لعدم جوازه قانونا استئنافه إن أراد ذلك، مع أن النهایة الحتمیة لالستئناف إن قدم، هو

دم تبلیغ الحكم الصادر قبل الفصل في ـ إن التصریح بعدم قبول دعوى إرجاع الدعوى بعد الخبرة بسبب ع4
في إطالة أمد المنازعات، والسیما في حالة تقریر الجهة القضائیة استبعاد الخبرة المنجزة وتعیین خبیر ) 4(الموضوع یزید 

119ص ،2،1996العدد ،المجلة القضائیة،140798تحت رقم 27/02/1996ـ قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ )1(

).ل و عن الوجه األ( 

الصادرة عن المجالس القضائیة والمتضمنة األمر بإجراء ـ تجدر اإلشارة إلى أن قانون اإلجراءات المدنیة یقرر تبلیغ منطوق القرارات ) 2(
.)121/2م ( تحقیق بناء على طلب الطرف الذي یهمه التعجیل 

ـ تجدر اإلشارة إلى أن عدم تبلیغ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع یبقي المواعید التي تسري من تاریخ )3(
.م ومواعید الطعن.إ.ق52لخبیر المنصوص علیه في المادة ویتعلق األمر أساسا بمیعاد رد ا،التبلیغ مفتوحة

ز السنتین، وتتأخر فترة مماثلة في طباعة األحكام و اـ یالحظ أن العدید من الجهات القضائیة تتأخر في الفصل في المنازعات لمدة تتج)4(
یثیر الشك و . صل في الموضوع مهددة بالحكم بسقوطهاوتمكین المتقاضین من استخراج نسخا رسمیة منها، مما یجعل األحكام الصادرة قبل الف
.حول جدوى سیاسة وزارة العدل المبنیة في رقابتها للجهات القضائیة على اإلحصائیات
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وما ال شك فیه أن إطالة أمد . آخر من أجل القیام بنفس المهام المحددة بموجب الحكم التحضیري أو التمهیدي األول
.زاع یعتبر عامال أساسیا في فقدان الثقة في جهاز العدالةالن

الضامن األول لتوحید االجتهاد القضائي، إذ من غیر المقبول ومع العلم أن نشر القرارات القضائیة هو
لة أو مجلس الدو یتعارض مع اجتهاد المحكمة العلیا درجة األولى والمجالس القضائیة في حالة الحكم بما مساءلة قضاة ال

. تینالقضائیتینالجهاتین إذا بقي هذا االجتهاد في أدراج ه

بغربلة القرارات ومجلة مجلس الدولة في الوقت الحالي، حیث یقوم المشرفون على إعداد المجلة القضائیة و 
القابلة للنشر، یتعین العمل على تفادي نشر قرارات تتضمن اجتهادا قضائیا تم التراجع عنه، ومن باب أولى تفادي نشر 

:ن قضائیین متعارضین في المجلة القضائیة، كما یتبین من المثالین التالیین یجتهاداقرارات تتضمن 

مكان مخالعة الزوجة ایتضمن قرارین متعارضین، فاألول یتضمن عدم 1997من نشرة القضاة لسنة 52أ ـ إن العدد 
).2(مكان وقوع الخلع سواء رضي به الزوج أو رفضه ا، والثاني یتضمن )1(لنفسها دون رضا الزوج 

ذكور بتاریخ میتضمن القرار الصادر عن المجلس ال2002ب ـ إن العدد األول من مجلة مجلس الدولة لسنة 
، والعدد الثالث )3(الذي قرر عدم اكتساب مدیریة البرید والمواصالت الصفة في التقاضي ،149303رقم ت تح01/02/1999

والذي قرر ،012676رقم تحت 03/12/2002یتضمن القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاریخ 2003من نفس المجلة لسنة 
02/06/1998والمقرر المتخذ تطبیقا له بتاریخ 10/05/1998المؤرخ في 143- 98عكس ذلك طبقا للمرسوم التنفیذي رقم 

). 4(والمتضمن منح مدیریة البرید والمواصالت األهلیة لتمثیل اإلدارة أمام الجهات القضائیة 

.101ـ 99ص، ص52،1997العدد ،نشرة القضاة،23/04/1991الصادر بتاریخ 73885ـ قرار المحكمة العلیا رقم )1(
ـ 106صص،52،1997نشرة القضاة، العدد ،19/04/1994الصادر بتاریخ 115118ـ قرار المحكمة العلیا رقم )2(

110.

، ما دام أنه 2002وقد كان من األفضل تفادي نشر القرار المذكور في مجلة مجلس الدولة لسنة .94و93ـ ص )3(
والذي یتضمن منح مدیریة البرید ،10/05/1998المؤرخ في 98/43فائدة عملیة بعد صدور المرسوم التنفیذي رقمو لم یعد ذ

.والمواصالت األهلیة لتمثیل اإلدارة أمام الجهات القضائیة

.192و191ـ ص )4(
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فقط إلى تحقیق غرض ال یرمي ومجلس الدولة وتجدر اإلشارة إلى أن نشر جمیع قرارات المحكمة العلیا 
افة، والسیما القضاة والمتقاضین، بالحلول التي تتضمنها، بل یرمي إلى تحقیق غرض إعالمي، والمتمثل في إعالم الك
على البحث الجدي عن الحل القانوني بخصوص المشاكل جهتین القضائیتین المذكورتین وقائي، یتمثل في حث قضاة ال

مهلاألوجه التي  یمكنوٕاثارة أو االستئناف التي تعرض علیهم،الطعن بالنقض عرائض القانونیة التي تتضمنها 
.جتهاد القضائيإل، بالشكل الذي یضمن توحید اماستخالصها من عناصر الملفات المعروضة علیه

مــةـخـات

ورد ضمن الكلمة االفتتاحیة للسید وزیر العدل بمناسبة إنشاء المجلة القضائیة أن دولة القانون تعني 
أساسا مبدأ سیادة القانون واحترامه من طرف المواطن ومؤسسات الدولة، ولتحقیق ذلك ال بد من وجود هیئة قضائیة علیا 

وتضمن إحداث وٕاثراء وتوحید .هاعلى مختلف درجاتة الدنیا من الجهات القضائیمستقلة تراقب تطبیق القواعد القانونیة 
50قرابة سنة من ذلك، ومضي ) 20(أكثر من عشرینأنه بعد مضي ویبدو). 1(االجتهاد القضائي على مستوى الوطن 

.سنة من إنشائها، ال تزال المحكمة العلیا بعیدة عن المجرى المؤدي إلى تحقیق غرضها األصیل

كي ومجلس الدولة المحكمة العلیا كل من حان األوان من أجل العمل على تفعیل دور والمؤكد أنه قد
الكفیل باحترام الجهات ا ضمان احترام القانون وتوحید كیفیة تطبیقه على كامل المستوى الوطني، ألن ذلك هومیتسنى له

.المواطنین في القضاءالقضائیة الدنیا لالجتهاد القضائي الذي تقرره، وما یستتبع ذلك من زرع ثقة 

:ومن أجل تحقیق ذلك الغرض، نقترح ما یلي 

من القضاة األكثر كفاءة، وتفادي جعل الترقیة أو النقل ومجلس الدولة المحكمة العلیا كل من ـ ضمان تشكیل 1
.وسیلة للتخلص من بعض القضاة في انتظار إحالتهم على التقاعدجهتین القضائیتین إلى تلك ال

االجتهاد القضائي من النظام العام، وتخویل حق تقدیم التماس إعادة النظر غییراإلجراءات المقررة لتـ جعل 2
.ضد كل قرار یصدر دون مراعاة تلك اإلجراءات

.8ص ،1،1989العدد ،ـ المجلة القضائیة)1(
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وتسهیل عملیة التعرف على كافة الحلول ومجلس الدولة،ـ نشر جمیع القرارات التي تصدر عن المحكمة العلیا 3
.ویكون ذلك عن طریق إعداد بنك للمعطیات القانونیة والقضائیةنونیة المطلوب منهم الفصل فیها،الممكنة للمشاكل القا

وهذا بغرض التوصل تدریجیا إلى التقلیل من إصدار قرارات قضائیة شاذة والتوصل في الختام إلى إحداث تنسیق كامل 
.في االجتهاد القضائي

لفرنسیة في بدایة القرن التاسع عشر على ضرورة نشر وقد عبر رینوار المستشار لدى محكمة النقض ا
سواء صدرت أحكام وقرارات المجالس، مشكلة من قاض فرد أو عدة قضاة، فإنها ال تعتبر ملكا : "أحكام القضاء كما یلي 

للمتقاضین إنها ملك للدولة كاملة، ویعتبر نشرها ضمانا. للهیئة التي تصدر عنها، وال للمتقاضین الذین كانوا سببا فیها
).1"(ووسیلة لإلعالم لكل المواطنین في نفس الوقت

، بغرض ضمان )2(ـ یتعین اإلعالن عن كل تغییر في االجتهاد القضائي وٕارفاقه بالعناصر التي تسهل فهمه 4
.توحید االجتهاد القضائي بعد تحوله

للقضاء من أكفأ المتخصصین في مختلف المجاالت، ةالوطنیدرسةـ اختیار األساتذة المكونین على مستوى الم5
والسهر على عقد ندوات وملتقیات علمیة قصد معالجة ومناقشة وٕایجاد الحلول للمشاكل القانونیة التي تطرح على القضاء، 

.بشرط عدم استعمال تلك الملتقیات لفرض التعلیمات دون أي نقاش

غرضا في ذاته، بل وسیلة للتطبیق السلیم للقانون وملء الفراغ ـ یتعین عدم اعتبار توحید االجتهاد القضائي6
الذي یعتریه وتفسیر الغموض الذي یشوبه، وال یتحقق ذلك بصفة فعالة سوى عن طریق مواكبة التشریع لالجتهاد 

.القضائي

الذي فالمؤكد أنه حین یسود النظام،)1("أفضل كثیرا الظلم عن الفوضى ": قد ذكر GOETHEوٕاذا كان 
الزوال، وهذا ینتج عن االلتزام بالقانون سوف لن یكون هناك أي مجال للتفضیل بین الظلم والفوضى ألن مآل كلیهما هو

.ما ینتظر تحقیقه على األقل في ساحة العدالةهو

(1) – ( Les jugements et arrêts des cours et tribunaux , que ces tribunaux soient composés d’un juge ou de plusieurs , ne sont la
propriété ni du siège duquel ils émanent , ni des plaideurs qui les provoquent. Ils appartiennent au pays tout entier ; leur publicité
est à la fois une garantie pour les justiciables et un moyen d’enseignement pour tous les citoyens ). Augustin-Charles
RENOUARD, Traité des droits d’auteurs dans la littérature, les sciences et les beaux-arts, 1839. Cité in : Emmanuel LESUEUR
de GIVRY, La diffusion de la jurisprudence, mission de service public, Rapport de la Cour de cassation 2003, La documentation
Française, Paris 2004, p. 269.
(2) – Ibid,  p. 277.
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المداخلة السادسة 

(1)  - ( J’aime mieux une injustice qu’un désordre ). Citée in : Antide MOREAU, La haute trahison du président de la république sous la V°
république, Chronique constitutionnelle, R.D.P, 6, 1987, p. 1563.
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فعالیة عملیة التقنین في محاربة التضخم القانوني

االقتصادي واالجتماعيفي المجالین 

:من إعداد

الدكتورة حسان نادیة

"أ"أستاذة محاضرة قسم 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

-تیزي وزو–جامعة مولود معمري 

مقدمة

بعد إرساء نظام اقتصاد السوق، سعت الجزائر إلى مسایرة تطور القانون االقتصادي والقانون االجتماعي 
وبالتالي تم إرساء . في العالم من خالل تبني نصوص قانونیة جدیدة تستقبل المفاهیم االقتصادیة واالجتماعیة الرأسمالیة

.مة ذات الطابع االشتراكيمعاییر قانونیة لیبرالیة تلغي المعاییر القدی
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وما كانت نتیجة هذا العمل إال ظهور نصوص قانونیة كثیرة ومبعثرة یصعب حتى على المختص التحكم 
االیجابي من جهة ألنه كان من الضروري وضع قواعد : بجانبیه164" التضخم القانوني"فظهر ما یعرف بـ . في تطورها

ن هذه القواعد قد تتناقض فیما بینها، أو حتى لیس لها جدوى أحیانا، وكل هذا والسلبي أیضا من جهة أخرى ألمتعددة،
.طرح مشكل األمن القانوني

كانت دائما مائلة إلى تطبیق نظام اإلصالحات، وهذا منذ االستقالل -حسب تعبیر أحد االقتصادیین- فالجزائر 
لكن ظاهرة . 165" ظیمي الذي أخذ في الزیادة واألهمیةالجنون التشریعي والتن" والنتیجة الیوم أن هناك ما أسماه بـ 

وال یخفى على . التضخم القانوني لیست حكرا علیها؛ فهي معروفة في العالم وتظهر في شكل اإلفراط في التشریع والتنظیم
آثار (غیر المباشرة أو ) الثقل الحاد للبیروقراطیة(أحد مما لهذه العملیة من آثار سیئة سواء فیما یتعلق بالتكالیف المباشرة 

.مما یجعلها تهدد األمن القانوني). الفساد كالرشوة

L’accèsومن المتعارف علیه والمتفق علیه أیضا أن من أهم ركائز األمن القانوني تحقیق الوصول إلى القانون 

au Droit مما یتطلب توفیر سهولة ، "ال عذر بجهل القانون" للجمیع، خاصة وأنه من أهم مبادئ القانون أیضا مبدأ
وهذا أمر صعب في الجزائر حتى بالنسبة للمختصین في القانون االقتصادي أو القانون . االطالع على القاعدة القانونیة

. االجتماعي
ونظرا لكل هذه االعتبارات یستلزم األمر إیجاد حلول، ونرید من خالل هذه المداخلة أن نطرح حال من بین 

فال ننسى كیف القت هذه العملیة رواجا كبیرا بعد . La codificationي فكرة وضع التقنین أو عملیة التقنین هذه الحلول وه
فكیف یمكن . التقنین المدني الفرنسي الذي جمع القانون العرفي الروماني، وكیف حلت مشكل الوصول إلى النص القانوني

وني في المجالین االقتصادي واالجتماعي ؟ وسنحاول توضیح ذلك لهذه العملیة أن تكون فّعالة في مواجهة التضخم القان
).المبحث الثاني(، ثم تحدید آثارها على التضخم القانوني )المبحث األول(من خالل تحدید مفهوم عملیة التقنین 

:المبحث األول
تحدید مفهوم عملیة التقنین
وجود مفهوم حدیث لها مما یتطلب ضبط عرفت عملیة التقنین منذ عصور قدیمة لكن تطورها أسفر عن 

، ثم تحدید أنواع التقنینات التي نتجت عن استعمال هذه )المطلب األول(تعریف هذه العملیة  وتحدید أصلها التاریخي 
).المطلب الثاني(التقنیة 
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المطلب األول
تعریف عملیة التقنین وأصلها التاریخي

، وفي )الفرع األول(بتعریفه واألمر كذلك بالنسبة لعملیة التقنین من الصعب جدا فهم أي مفهوم إن لم نقم 
).الفرع الثاني(بعض األحیان یساعد التطور التاریخي على فهمه أیضا 

:الفرع األول
.تعریف عملیة التقنین

فاستعملت كلمة تقنین  التي هي عملیة كتابة Codeمن الصعب لغة إیجاد مصطلح باللغة العربیة یترجم كلمة 
. التي تعني مرجع بصفحات یتم قلبهاCODEXمشتقة من الالتینیة Codeالقانون، أما باللغة الفرنسیة أو الالتینیة فكلمة 

الكلمة لكن حالیا تستعمل . وكان هذا بعد التطور التاریخي لألداة المستعملة في كتابة القانون من حجر ثم ورق فملفوف
فإذا كانت في السابق الكلمة تعني األداة التي یكتب علیها . 166للداللة على عملیة جمع النصوص بهدف توحیدها 

.القانون، إال أنها حالیا تعني العملیة التقنیة لجمعه
عملیة تسمح بالقیام بترتیب منظم ومهیكل للنصوص " ومن التعریفات التي أعطیت لعملیة التقنین أنها 

تقدیم " ، وعموما هي 168" محاولة ترتیب وتوضیح القانون"وهي أیضا .167" القانونیة في جزء موحد یسمى التقنین
إعطاء القوة القانونیة لهذا التقدیم، وٕالغاء القوانین السابقة : منسق ومنطقي لقانون ینظم مجاال معینا، ولدیه هدف مزدوج

.169..."له
:قنین إلى تحقیق عدة أهداف یمكن إجمالها فيویتم السعي من خالل عملیة الت

أن أول هدف للتقنین هو تنظیم مجموع القواعد القانونیة في مجال معین من القانون، في شكل منهجي ومرتب - 
.170مثال في شكل مواد متتابعة 

نین الجمع فتهدف عملیة التقنین إلى جمع نصوص متعددة مشتركة في موضوع معین، وبالتالي قد یتضمن التق- 
. جزءا تشریعیا وآخر تنظیمیا

فدوره إذن تنظیمي وتصحیحي أیضا ألن العملیة تسمح باالطالع على عدم التناسق  وحتى التناقض الموجود في - 
171.النظام القانوني للدولة 

دور عملي هو تحقیق وصول الجمیع إلى القانون- 
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. وكنتیجة لكل ذلك ینتج عن عملیة التقنین إنشاء وثیقة وحیدة متناسقة ومنهجیة

:الفرع الثاني
.األصل التاریخي لعملیة التقنین

إلى قانون حمورابي، ثم انتشرت التقنیة خاصة في أوروبا التي –حسب المختصین -یعود أصل التقنین 
كما كانت أولى التقنینات في الدول اآلسكندنافیة أي في . في المجال الجزائيتعتبر مهدا لها، وكانت أولى التقنینات

. 172السوید والدانمارك 
الذي تم تصدیره 1804لكن تبقى فرنسا من الدول الرائدة في هذا المجال بفضل التقنین المدني الفرنسي لسنة 

قنین نابلیون الذي سمح بجمع األعراف والقانون المكتوب إلى اغلب الدول األوروبیة وحتى غیر األوروبیة، والمعروف بت
.في وثیقة موحدة

:173وتلى التقنین المدني كّل من 
تقنین اإلجراءات المدنیة الذي تكفلت به لجنة متكونة من ثالث قضاة ومستشار دولة وأستاذ في الجامعة، وبعد - 

لرأي وتمت المصادقة علیها من قبل مجلس الدولة في انتهاء الصیاغة سلمت لمختلف الجهات القضائیة إلبداء ا
.1806سنة 

، لكن أمام تأخر اللجنة في إعداده، قرر نابلیون األول، 1801مشروع التقنین الجزائي الذي شرع فیه في سنة - 
Le code deفهكذا صدر تقنین التحقیق الجنائي. األول متعلق باإلجراءات والثاني بالعقوبات: تقسیمه إلى مشروعین

l’instruction criminelle و التقنین الجزائي 1808في سنة ،Le code pénal 1810في سنة.
.1810ولم ینته ویرى النور إال في سنة 1801أما التقنین التجاري فقد شرع في إعداده في سنة - 

المطلب الثاني
أنواع عملیات التقنین

، والتقنین )الفرع األول(استعمال معیار الرسمیة فهناك التقنین الرسمي یتم عادة التمییز في مجال التقنین ب
).الفرع الثاني(غیر الرسمي 

الفرع األول
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التقنین الرسمي
تعتبر عملیة التقنین رسمیة لما تصدر عن جهة رسمیة في الدولة؛ والتي قد تكون إما البرلمان أو السلطة 

.التقنین التشریعي والتقنین اإلداري: التقنیناتمما ینتج عنه نوعین من. التنفیذیة
فأما التقنین التشریعي فیعني إصدار نص من البرلمان، وهو بذلك یكون في شكل قانون أي في شكل وثیقة 

وهذا النوع من عملیة التقنین معروف عندنا في الجزائر فقد صدر عن البرلمان عدة تقنینات منذ االستقالل ". تقنین"تسمى 
.Codeفي حین احتفظ باللغة الفرنسیة بتسمیة " قانون"لكنها تحمل باللغة العربیة تسمیة 

وقد یكون سبب التسمیة اإلشارة إلى نص كبیر الحجم؛ أي متكون من الناحیة التقنیة من مواد كثیرة قد تصل 
ئیة وقانون العقوبات وقانون المدني والقانون قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة وقانون اإلجراءات الجزا: إلى األلف مثل

تحقیق الجانب العملي فقط فالنص بطبیعته لیس كبیر الحجم مثل قانون -أي سبب التسمیة-كما قد یكون . التجاري
.المرور وقانون البلدیة قانون الوالیة

ولتوضیح ذلك نستعین " لتقنین اإلداريا"أما التقنین التنفیذي فهو الذي تعده السلطة التنفیذیة، لذا یسمى أیضا بـ 
La commission" اللجنة العلیا لعملیة التقنین"بالتجربة الفرنسیة في هذا المجال، إذ أنشئت في فرنسا لجنة سمیت بـ 

Supérieure de la codification 174یترأسها الوزیر األول 12/09/1989المؤرخ في 647-89بموجب المرسوم رقم .

:الثانيالفرع 
.التقنین  غیر الرسمي

التقنین "یعتبر التقنین غیر رسمي لما یصدر عن جهة غیر تابعة للدولة، لذا تطلق علیه أیضا تسمیة 
إما رجل قانون یجمع نصوص قانونیة قد تكون تشریعیة أو : ویمكن للتقنین الرسمي أن یكون له مصدرین". الخاص

ت تسمیة تقنین، فیحمل التقنین اسمه ألن یعود إلیه الفضل في عملیة الجمع، تنظیمیة في موضوع معین ویصدرها تح
.وهذه العملیة معروفة في الجزائر إذ یعود الفضل للكثیر من رجال القانون في وضع تقنینات

Codificationكما قد تكون عملیة الجمع أیضا نتیجة مجهود مطبعة أو دار نشر والمعروف في اللغة الفرنسیة بـ

éditorialeلكن یعود أصلها التاریخي إلى فرنسا عندما شرعت دار النشر . ، وبدورها معروفة في الجزائر مثل تقنینات بیرتي
وتتمیز هذا النوع من عملیات التقنین بجمع النص القانوني الذي قد LITECفي ذلك ثم تلتها دار لیتكDALLOZدالوز 

.175إضافة شروحات الیه والتي تصدر عن دار النشر ولیست لها أیة قیمة رسمیة یكون تقنینا تشریعیا في األصل ثم 
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:المبحث الثاني
.آثار عملیة التقنین على التضخم القانوني

تحقیق : تترتب عن عملیة التقنین وتوحید النص القانوني في وثیقة عملیة، عدة آثار نجملها في فكرتین
، وتنسیق عملیة إزالة التنظیم في المجالین االقتصادي )المطلب األول(ت عامة العملیة بالنسبة لكل أنواع التقنینا

).المطلب الثاني(واالجتماعي خاصة 
:المطلب األول

.تحقیق العملیة بالنسبة لكّل أنواع التقنینات
قانوني إن فعالیة عملیة التقنین في أنها تحقق العملیة وذلك من خالل تحقیق سهولة الوصول إلى النص ال

).الفرع الثاني(، والتحكم في نوعیة القاعدة القانونیة )الفرع األول(

:الفرع األول
تحقیق سهولة الوصول إلى النص القانوني

من أكبر المشاكل التي تطرحها النصوص القانونیة المتعلقة بالمجال االجتماعي أو المجال االقتصادي، 
فلو أخذنا مثاال واحدا فقط أال وهو قانون عالقات العمل الذي هو القانون . كثرتها من جهة وتبعثرها من جهة أخرى

وعدل ثالث مرات، وكل نص موجود في جریدة رسمیة 1990المرجعي في مجال العمل فنجده صادر بموجب القانون سنة 
.ولم یتم وضع طبعة منقحة له، مما یتطلب جمع أربع جرائد رسمیة

وما دام كّل تعدیل إلى جانب النص األصلي یوجد في عدد من الجریدة الرسمیة، ولو فرضنا أن أي عامل یرید 
فتهدف التقنینات إذن تسهیل . تقنیات البحث العلمي في القانونأن یطلع على حقوقه، فیجد نفسه مضطرا أوال للتحكم في 

.عملیة االطالع على النصوص القانونیة سواء للمختصین أو المواطنین

:الفرع الثاني
التحكم في نوعیة القاعدة القانونیة

لمرونة في وضع لكن بعیدا عن الجانب العملي للتقنین، فإنه یحقق أیضا جانبا علمیا وقانونیا، إذ یمنح ا
القاعدة القانونیة، ویسمح بتطویر مضمونها باختیار المصطلحات المالئمة، وٕادخال تصحیحات قانونیة على النص، 
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ومتى تم حل مشاكل الشكل یسهل إصالح . وكذلك حذف األحكام الملغاة  صراحة أو حتى الملغاة ضمنیا بأحكام جدیدة
.176المضمون والموضوع 

نة فنجد التجربة الفرنسیة مثال عندما تم تبني نظام التقنین عن طریق لجنة أي التقنین أما بخصوص المرو 
اإلداري، كان اكبر مشكل لتحقیق فعالیة التقنین، هو تعدیل القانون الذي قلما یهم المشرع، فتم منح سلطة التشریع عن 

. 177ین طریق األوامر للحكومة، وهذا ما جعل التجربة الفرنسیة تنجح حسب المختص
:المطلب الثاني

تنسیق عملیة إزالة التنظیم
إزالة التنظیم تسمح بإلغاء العراقیل التي تثقل كاهل المؤسسة في میادین متنوعة كاالقتصاد، والمناخ "إّن 

، وبالتالي هي ضروریة إلرساء دعائم اقتصاد حّر، ولتفادي أن تنقلب هذه العملیة على مصداقیة 178"الخ ...االجتماعي 
ولتوضیح ذلك نتعرض . القاعدة القانونیة في الجزائر أو حتى على نوعیتها من الالزم أن یتم التنسیق بین كل هذه القواعد

). الفرع الثاني(تحقیق التنسیق ، ثم إلى كیفیة )الفرع األول(إلى مفهوم عملیة إزالة التنظیم 

:الفرع األول
مفهوم عملیة إزالة التنظیم

كحركة في الدول المتقدمة وجاءت بها كتابات االقتصادیین اللیبیرالیین لمدرسة شیكاغو " إزالة التنظیم"ظهرت 
فاقترحوا . لدولة في القطاع الخاصمن نقد مفاده ثقل المصاریف العمومیة والنظام االجتماعي وتدخل ا"... الذین انطلقوا 

ألول مرة La déréglementationولقد طبقت هذه األفكار ومعها موضوع إزالة التنظیم . 179"منح مكانة مهمة آللیات السوق
والهدف المتبع آنذاك كان تخفیف ثقل األحكام أو القواعد التي كانت تسنها : في الوالیات المتحدة األمریكیة في السبعینات

جان والوكاالت الفیدرالیة المزودة بوظائف تنظیم القطاعات، وذلك بمنح المتعاملین االقتصادیین هامش أكبر من الل
.180"الحریة

، لذا تعرف بأنها 181فتهدف إزالة التنظیم إلى التقلیل من دور القواعد القانونیة لصالح آلیات السوق
كمیا فیأخذ شكال ...وهذا التقلیل قد یكون . أو ثقل القواعد القانونیة/والتي تهدف إلى تقلیل حجم... مجموعة اإلجراءات "

وعلى العموم . 182..."كما یمكن أن یترجم بآلیة التخفیف من العراقیل القانونیة... بسیطا بإعادة إعداد المنظومة القانونیة
.  فتم إیجادها كحل للتنظیم" . نونيللتضخم القا" یتم بواسطته التحسین من الناحیة التقنیة إلصالح اآلثار السلبیة 
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:الفرع الثاني
.كیفیة تحقیق التنسیق

التزاید المبالغ فیه لحجم التنظیم، وهو ظاهرة عامة تمس، تحت عدة أشكال " ویظهر التضخم القانوني من خالل 
نون الجبائي وقانون فإذا كان تكاثر النصوص في بعض المجاالت كالقا: وبدرجات مختلفة، كل الدول وكل فروع القانون

یأخذ التضخم صورة ... بحیث یكون المختصون عاجزین بأنفسهم على إیجاد وجهتهم... العمل وقانون البناء والتهیئة
تسعى ... بل مجموعة نصوص متخصصة... كمجموعة قواعد عامةُ سّلِمیة ..  فال یصبح ... الزیادة في عدد النصوص

.القانونیة كان مرتبطا بعمومیتهاإن استقرار القاعدة ... إلى التفصیل

ومتى أصبحت مضبوطة ومفصلة قد تصبح بسرعة عدیمة األثر، فیصبح القانون هنا ملزما بتجدید معدله 
فبمجرد صدور قانون ُیضطر إلى تصحیح نقصه ومعالجة السلبیات التي ظهرت من خالل تطبیقه، ویسعى : بأكثر سرعة 

والحل لكل هذا قد یكون . 183"تطورة ، فظهر القانون أكثر فأكثر كأنه قانون انتقاليإلى جعله یوافق وقائع متحركة وم
.184الّالتنظیم أو إزالة التنظیم لیس فقط بإلغاء التنظیمات لكن أیضا باستخالفها بقواعد أكثر مرونة وأكثر تطبیقیة

الخاتمة
نظام في القانون ووضوح فیه، ومن إلى خلق - حسب مناصریه ولهم الحق في ذلك–وألن التقنین یهدف 

الناحیة التقنیة لعب دورا في توحید النصوص القانونیة مما جعلها في متناول الجمیع، خاصة عندما تنوعت عملیة التقنین 
. سواء تعلق األمر بتقنین المشرع أو تقنین اإلدارة أو تقنین المطابع، كان الحل األمثل في محاربة التضخم القانوني

نقترح على السلطات في الجزائر إنشاء لجنة تشبه اللجنة العلیا لعملیة التقنین كتلك الموجودة في فرنسا، لذا
.للقیام بهذه العملیة في المجالین االقتصادي واالجتماعي



دیسمبر 5/6جامعة قاصدي مرباح ورقلة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، ملتقى األمن القانوني  2012

83

المداخلة السابعة 

آليات عمل المجلس الدستوري لتحقيق األمن القـانوني  
اني محمد منیر حس
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Mohammad Mounir HASSANI1.
مقدمة

ومؤدى هذا المبدأ أن . القانونیعتبر مبدأ األمن القانوني أحد أهم مقومات الدولة القانونیة الحدیثة القائمة على سیادة 
یـتمكن تلتزم السلطات العمومیة بضمان قدر من الثبات للعالقات القانونیـة وحـّد أدنـى مـن اإلسـتقرار للمراكـز القانونیـة، كـي

علــى مبإعمالهــا وترتیــب أوضــاعهالقائمــةاألشــخاص مــن التصــرف باطمئنــان علــى هــدي مــن القواعــد واألنظمــة القانونیــة
.تعرض لتصرفات مباغتة تهدم توقعاتهم المشروعة وتزعزع إستقرار أوضاعهم القانونیةئها، دون الضو 

واعتبـــارا مـــن أن القـــانون هـــو الوســـیلة المتحكمـــة فـــي خلـــق المراكـــز القانونیـــة وتحـــدیثها وٕالغائهـــا، فـــإن االمـــن القـــانوني 
ام دستوري آلیات سیاسیة وقانونیة لضـمان ویوفر أي نظ. بالمفهوم السابق یقوم على جودة ومعیاریة القانون ومدى إستقراره

معیاریة القانون وسالمته، منها تطلب إجماع نصاب معین من ممثلي المواطنین للمصادقة علیه وصدوره، واستشارة بعض 
.األجهزة المختصة، وٕاقامة نظام للرقابة البرلمانیة

إلطـار، فهـي لیسـت برقابـة سیاسـیة علـى مـا ورقابة المجلس الدستوري لمدى دستوریة العمل التشریعي تأتي في نفس ا
یحویه القانون، بل رقابة مطابقة قانونیة للقانون مع المبادئ الدستوریة التي یفترض فیهـا السـالمة والصـحة، لـذا فهـي رقابـة 

یفـة، ولتـأمین األمـن القـانوني مـن خـالل هـذه الوظ. 2لمماثلة عمل المشرع لنماذجه المعیاریة، لیأخـذ صـحته ومعیاریتـه منهـا
، والثانیة آلیة إجتهادیة وهي وسیلة )أوال ( إعتمد المجلس الدستوري آلیتین لعمله؛ األولى آلیة دستوریة وهي وسیلة اإللغاء 

).ثانیا ( التحفظات التفسیریة 

آلیة  اإللغاء: أوال

. 3بتلـك التـي للمشـرعإن مبدأ عمـل رقابـة الدسـتوریة یكمـن فـي تمتـع المجلـس الدسـتوري بسـلطة إلغـاء القـوانین شـبیهة 
وهي سلطة ال تنبه عن إرادة سیاسیة في  إلغـاء قـانون مـا، بـل هـي آلیـة للحفـاظ علـى معیاریـة القـانون فحسـب، یشـارك مـن 

لذا فإن حریته في اتخاذ قـرار اإللغـاء هـي المحـددة لحجـم . خاللها المجلس الدستوري في الحفاظ على جودة ونوعیة القانون

.E.              و باحث في مجال القانون البرلماني.، الجزائربكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلةمساعد أستاذ : حسانيمحمد منیر -1
Afaif_8@yahoo.frmail:

2  - KALMO ( H ), La Hiérarchie Réinterprétée : les multiples sens de supérieur , résumé du chapitre 3 de la thèse « The End of
Hierarchy ? A Study on the Structure of Law », Università Roma Tre, 30 September 2008. p. 02. ( Version électronique )
http://www.europeanlegalcultures.eu.

3-M. FROMONT, La Justice Constitutionnel en France et Exceptionnel France, Anuario Iberoamericano de Justicia
Constitucional, Núm. 8, 2004 p. 172.
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و إلغاء األحكـام التشـریعیة یكـون بـإعالن عـدم مطابقتهـا للدسـتور، نتیجـة . یفة المعیاریة من خاللهمساهمته في تأمین الوظ
یظهر إجتهاد المجلس الدستوري، أن و .  من الدستور169و165الحتوائها على عیوٍب توجب عدم دستوریتها، وفقا للمادتین 

كمـا ضـمن بهـا، أیضـا، ، )أ(   ن الدستوریة الخارجیـةالمجلس عمل بسلطة اإللغاء لمعاقبة المشرع على إغفاالته لضما
).ب(   إحترام المشرع لقواعد االختصاص

معاقبة إغفاالت المشرع، لضمان الدستوریة الخارجیة-أ

كغیرهــا مــن األعمــال القانونیــة، رســم الدســتور للســلطة التشــریعیة أشــكاال تفــرغ ضــمنها، وٕاجــراءات تتخــذ وفقهــا، وبهــذا 
عنــد رقابــة المجلــس لشــكل العمــل .یة الخارجیــة، التــي یتــدخل المجلــس لضــمانها بمعاقبــة إغفــال هــذه القواعــدتتكــون الدســتور 

إضــافة لهــذا فقــد خــول الدســتور ،)1( البرلمــاني، فإنــه یــتفّحص مــدى احتــرام المشــرع لألشــكال التــي تطلبهــا الدســتور لعملــه
ووفقـا لمبـدأ توزیـع االختصاصـات، أوجـب .ارسـته بنظـام داخلـيالبرلمان حق القیام بأعمال أخـرى، لتنظـیم عملـه وقواعـد مم

.)2( الفصل بین أشكال العمل البرلماني؛ التشریع والنظام الداخليالدستوري المؤسس 

شكلیـة العمل التشریعي، العیـوب الشكلیة- 1

( وهــذا، بتحدیــد مجــال . یقضــي المفهــوم التقلیــدي لمبــدأ الفصــل بــین الســلطات، بتوزیــع الســلطة علــى جهــات متباینــة
و لتـــأمین هـــذا المفهـــوم، جعـــل المؤســـس الدســـتوري ممارســـة الســـلطة . كـــل ســـلطة، مـــع الشـــكل الـــذي تمـــارس بـــه) موضـــوع 

. قانون عضوي و قانون عادي: التشریعیة بشكلین 

ـــذا؛ میـــز المؤســـس. إن التطبیـــق العمیـــق لمبـــدأ توزیـــع االختصاصـــات، یقتضـــي التمییـــز بـــین شـــكلي التشـــریع نفســـه ل
الدستوري بعض المجاالت ألهمیتها، فجعل تنظیمها بنصوص عضویة، وجعل تنظیم باقي مجاالت التشریع بقانون، لینـتج 

وال یعد التمییز تمییز شكلي بین أحكام التشریع، بل ینبنـي علـى ". تدرج النصوص في النظام القانوني الداخلي " بهذا مبدأ 
ین، مــن حیــث أهمیتهــا، فــالقوانین العضــویة تــنظم مجــاالت حساســة هــي فــي الفــرق بــین المجــاالت المنظمــة بهــاذین الشــكل

األصــل المبــادئ دســتوریة منظمــة بقواعــد تشــریعیة لحركیتهــا وعـــدم اســتقرارها، لــذا ال یمكــن للمشــرع تنظــیم هــذه المجـــاالت 
األمن القـانوني، حیـث بقانون عادي، وٕاال قد یمس بالصرامة التي أرادها لها المؤسس الدستوري، وهذا مساس بأحد مظاهر 

. یجعل إمكانیة تعدیلها أو إلغائها سهلة مثل القوانین العادیة

إال أن اجتهــادات المجلــس تبــرز تطبیقــا آخــر لهــذا المبــدأ، و ذلــك بفصــلها بــین مواضــیع كــل شــكل تشــریعي، كمطابقــِة 
مؤســــس الدســــتوري تــــدرجا للقواعــــد بنــــي ال، مبــــدأ التــــدرج القــــانونيحیــــث أنــــه إســــتنادا ل.صــــارمٍة إلرادة المؤســــس الدســــتوري
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و یعــد هــذا فصــل أهمیــة، تســمو بــه . التشــریعیة، بفصــله لمجــاالت التشــریع العضــوي علــى مجــاالت التشــریع بقــانون عــادي
و یجسد هذا الفصل بالتمییز بین إجراءات التصویت عل كل منهما، كون القـانون . األحكام العضویة على األحكام العادیة

بینمــا یصــوت . األغلبیــة المطلقــة للنــواب، و یخضــع قبــل صــدوره وجوبــا لرقابــة المطابقــة للدســتورالعضــوي یصــادق علیــه ب
. النواب على القانون العادي بأغلبیة بسیطة فقط، و إخضاعه لرقابة الدستوریة هو أمر اختیاري

ســس مــن خاللــه، ســواء فتجاهــل المشــرع لهــذا التوزیــع الصــارم للمجــاالت، هــو تجاهــل للتــدرج القــانوني الــذي یبنیــه المؤ 
حیث اعتبر المجلس في رأیه لمطابقة النظام الداخلي للمجلس . أأفرَغ أحكاما قانونیة في شكل عضوي، أو العكس من ذلك

الشــعبي الــوطني، أن إخضــاع مشــاریع القــوانین العادیــة لــنفس إجــراءات صــدور القــوانین العضــویة، یشــكل إخــالال بــالتوزیع 
ال القـــوانین العضـــویة، و مـــا یـــدخل فـــي مجـــال القـــوانین العادیـــة، و تجاهـــل لمبـــدأ التـــدرج الدســـتوري بـــین مـــا یـــدخل فـــي مجـــ

، ویمــس بــاالجراءات 1القــانوني، النــاتج عــن ســمو القــانون العضــوي فــي النظــام القــانوني عــن غیــره مــن األعمــال التشــریعیة
.الدستوریة لتعدیل وٕالغاء القانون العضوي وحصانته

. ة هذا الحكم، كان إنطاقا مـن عـدم احتـرام المشـرع التوزیـع بـین مجـاالت شـكلي التشـریعفإعالن المجلس لعدم دستوری
.الدستوري، مما یوجب رقابة هذا العمل" التدرج القانوني" وعدم االلتزام بهذا التوزیع، یعد خرقا لمبدأ 

قـد زاد الدسـتور ف،لفصـل بـین موضـوعات كـل شـكل تشـریعيالمشـرع لإغفال إلى جانب هذا، راقب المجلس الدستوري 
في تفصیل السلطة التشریعیة للمشرع، بفصله بین موضوعات كل شكل من أشكال القانون على انفراد، سـواء كـان عضـویا 

وهذا لیس فصال عشوائیا، بل یؤمن المؤسس الدستوري من خالله أحـد أهـم مبـادئ االمـن القـانوني، مبـدأ وضـوح .أو عادیا
هــذا مــا الوصــول إلیهــا، مــن خــالل وجبــه للفصــل بــین موضــوعات التشــریع حســب كــل مجــالالقاعــدة القانونیــة مبــدأ إمكانیــة

لمجـــاالت القـــانون 123مـــن الدســـتور، و بالمـــادة 122قصـــده المؤســـس الدســـتوري بتعـــداده لمجـــاالت القـــانون العـــادي بالمـــادة 
یاریـة للمشـرع، الـذي علیـه أن ال بهـذا التفصـیل یبـین الدسـتور مجـاالت السـلطة المع. العضوي، مع مواد أخـرى فـي الدسـتور

الدسـتوري لمؤسـسكمـا أنـه وٕالـى جانـب هـذا، قـد اتخـذ ا. وٕاال أحـدث غموضـا بجمعـه لعـدة مجـاالت فـي قـانون واحـدیتعداها
، وبتجــاوزه قــد یخــرق هــذا تعــداد مجــاالت الســلطة التشــریعیة كمعیــار فاصــل بــین الســلطتین التشــریعیة و التنظیمیــةاســلوب

. 2من أسس االمن التشریعيالمعیار، الذي یعد

.09: ، ص5/2000: ، رقمج . د. ف. أ. نلمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، 2000مایو 13المؤرخ في 2000/د. ن. ر/10الرأي رقم -1
.تعدي البرلمان على اختصاصات المؤسس الدستوري: أنظر الحقا -2
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دمــج موضــوعین فــأكثر لشــكل واحــد فــي نــص مفــرد، ســببا كافیــا إلعــالن الدســتوريو بنــاء علــى هــذا، اعتبــر المجلــس
ففــي رأیــه لمطابقــة القــانون العضــوي المتضــمن القــانون األساســي للقضــاء، اعتبــر أن المؤســس الدســتوري . عــدم الدســتوریة

فــي . تنظیمـه ضــمن مجــاالت القــانون العضــوي، بـالنظر ألهمیــة المواضــیع التــي ینظمهــاأعطـى أهمیــة لهــذا القــانون، بجعــل 
ـــى للقضـــاء، بقـــانون عضـــوي مســـتقل بالمـــادة  مـــن الدســـتور، هـــو قصـــد للمؤســـس 157حـــین أن إفـــراد تنظـــیم المجلـــس األعل

ري للقـانونین مختلفـا، و هذا الفصل بـین الموضـوعین، یجعـل األسـاس الدسـتو . الدستوري، لتبین تشكیلة و عمل هذا الجهاز
ووفقــا لهــذا التفســیر، حكــم المجلــس بعــدم دســتوریة القــانون العضــوي . و یقــر فصــال صــارما بــین كــل قــانون عضــوي منهمــا

المشرع حین أدرج في نص واحد المواضیع التي مجالها لقانونین عضویین منفصلین، فإنه یكون قد أخل ... « بكامله ألن 
.ا بین المجالین، وأحدث غموض1»بهذا التوزیع 

التداخل بین شكلي التشریع و النظام الداخلي- 2

تشــریع إلنشــاء القواعــد القانونیــة، ونظــام داخلــي لتنظــیم عملــه : جعــل المؤســس الدســتوري عمــل البرلمــان، علــى نــوعین
العمــل و نظــرا الخــتالف طبیعــة العملــین الخــتالف طبیعــة المخــاطبین بهمــا، میــز الدســتور بــین شــكلي . عنــد هــذا اإلنشــاء

، فــال یمكــن للبرلمــان الخلــط تنظــیم مجــاالت التشــریع بالنظــام الــداخلي وال العكــس، ألن هــذا البرلمــاني و إجــراءات صــدورهما
سیسهل انتهاك القاعدة القانونیة بسهولة تعدیلها أو إلغائها إذا أفرغت في شكل النظام الداخلي، ویمس هذا باالمن القـانوني 

.نتها الدستوریةالذي یبنیه المؤسس لها بحصا

، وفسـر المجلـس هـذه االسـتقاللیة 2في هـذا الصـدد، تتمتـع غرفتـي البرلمـان باالسـتقاللیة فـي إعـداد نظامیهمـا الـداخلي
ـــداخلي 115المـــادة ... « بـــأن  ـــس األمـــة فـــي إعـــداد نظامـــه ال ـــدأ اســـتقاللیة مجل ـــة مب مـــن الدســـتور كرســـت فـــي فقرتهـــا الثالث

یقتضي أن یكون اختصاص مجلس األمة عند وضع قواعد نظامه الداخلي محصورا في والمصادقة علیه، و أن هذا المبدأ 
. 3»...المذكورة أعاله، أو مجاالت القانون األخرى 115النطاق الذي ال یدخل ضمن مجال الفقرة األولى من المادة 

الداخلي، و في هذا تجاهل فتضمین النظام الداخلي أحكاما من القانون، یسمح بتعدیل هذا األخیر عند تعدیل النظام
بهـذا یكـون المجلـس الدسـتوري قـد حفـظ شـكل عمـل البرلمـان، بمراعاتـه لمبـدأ . إلجراءات اإلعداد و المصادقة علـى القـوانین

. د. ف. أ. نللدسـتور، یتعلـق بمطابقـة القـانون العضـوي المتضـّمن القـانون األساسـي للقضـاء،2002بر سـنة نـوفم16المؤرخ في 02/ م د / ق ع . ر/13رأي رقم  -1
.09: ، ص07/2002: ، العدد رقمج 

".علیهمایعد المجلس الشعبي الوطني و مجلس األمة نظامهما الداخلي و یصادقان " ، بنصها على أن 1996من دستور 3/115هذا ما تقره المادة -2
.25: ، ص04/1999: عدد رقمج. د. ف. أ. نحول مطابقة النظام الداخلي، المعدل والمتمم لمجلس األمة للدستور، 99/ م د/ د.ن.ر/ 09الرأي رقم -3
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التدرج في األحكام القانونیة، الذي ینبني على قاعدة عدم معارضة حكم أدنـى لمـا هـو أعلـى منـه، و بـاألحرى عـدم إمكانیـة 
فس السیاق، اعتبر المجلس أن تضمین النظام الداخلي لمجلس األمة حكمـا عضـویا، هـو إدراج لهـذا الحكـم و في ن. تعدیله

. 1ضمن النظام الداخلي، و عده إخالل بتوزیع االختصاصات بین القانون و النظام الداخلي

قواعد االختصاص-ب

فقــد قواعـد الشـكل واإلجـراءات،للـه هرســم، و خـتص بتنظیمهـایلمجـاالت التـي المؤسـس الدسـتوري للبرلمــان امـع تحدیـد
وّزع الدســـتور ســـلطة إنشـــاء حثـــي لتحقیـــق مبـــدأ الفصـــل بـــین الســـلطات، تبـــین اختصـــاص الســـلطة التشـــریعیة، قواعـــد وضـــع 

القواعـــد القانونیـــة بـــین ثالثـــة أجهـــزة رئیســـیة للدولـــة؛ المؤســـس، البرلمـــان و الســـلطة التنفیذیـــة، و هنـــا یكمـــن الـــدور الرئیســـي 
.یتصرف في حدود اختصاصاته–باستثناء المؤسس طبعا –وري، بجعل كل من هذه األجهزة للمجلس الدست

لـذا، فـإن . بالنسبة للبرلمان، قد رسم له الدستور معالم رئیسیة لممارسة التشریع، وعرف له مواضیع كل شكل تشریعي
مـن سـلطته التقدیریـة، بمناســبة فقـد یوســع البرلمـان . خروجـه عـن هـذه المواضـیع، هـو تعــدى علـى اختصاصـات جهـاز آخـر

و بهـذا فهــو یتعـدي علــى . تفسـیره للقواعـد الدســتوریة لوضـعها موضـع التطبیــق، لیـنظم مسـائل أخــرى لـم یمنحهـا لــه الدسـتور
كمــا قــد یتنــاول مجــاالت وضــعها المؤســس مــن اختصاصــات الســلطة ). 1" ( التأســیس " االختصــاص األصــیل للمؤســس 

). 2( التنظیمیة 

رلمان على اختصاصات المؤسس الدستوريتعدي الب- 1

تعد زیادة البرلمـان فـي االختصاصـات المحـددة لـه فـي الدسـتور، بتوسـعه لتنظـیم مجـاالت أخـرى خارجـه، تجاهـل منـه 
و تعد في ذات الوقـت؛ تأسـیس لمهمـة أخـرى، و هـذا . للحدود التي یضعها المؤسس، وبهذا فهو یعدل في مهمته الدستوریة

.س فقطاختصاص أصیل للمؤس

و فــي هــذا الســیاق اعتبــر المجلــس الدســتوري أن تخویــل المشــرع مجلــس الدولــة حــق إبــداء آرائــه فــي مشــاریع األوامــر 
و التـي حـددها المؤسـس علـى سـبیل . ومشاریع المراسیم، هو زیادة مـن المشـرع فـي اختصاصـات مجلـس الدولـة االستشـاریة

راره عـرض مشـاریع األوامـر، و مشـاریع المراسـیم الرئاسـیة و التنفیذیـة بإق«  فالمشرع . الحصر بمشاریع القوانین دون سواها

: ، ص5/2000: ، رقـــمج . د. ف. أ. نلمراقبـــة مطابقـــة النظـــام الـــداخلي للمجلـــس الشـــعبي الـــوطني، 2000مـــایو 13المـــؤرخ فـــي 2000/د. ن. ر/10: الـــرأي رقـــم-1
09.
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لم یتقید بـالنص الدسـتوري، بـل أضـاف اختصاصـات استشـاریة أخـرى لـم یقرهـا (...) على مجلس الدولة إلبداء الرأي فیها، 
، ویغیـر مـن الشـكلیة 1»ر مـن الدسـتو 119المؤسس الدستوري و بالتالي یكون قد استأثر لنفسه ما لم تقض به أحكام المادة 

.الدستوریة التي یضعها المؤسس الدستوري لتحقیق االمن القانوني من خالل رسمه لهذه اإلجراءات

و في نفس السیاق، اعتبر المجلس أن إلزام المشرع السلطات الوالئیة و البلدیة بالوضع تحت تصرف عضو البرلمان 
دد األسـاس الدسـتوري المعتمـد علیـه، هــي صـالحیات خارجـة عـن اإلطــار المعلومـات و الوثـائق التـي یحتاجهـا، دون أن یحــ

فهـي زیـادة فـي اإلطـار المخصـص لـه، وتجـاوز مـن المشـرع . 161، و139،135الدستوري لعمل عضو البرلمان المحدد بالمواد 
.2لصالحیاته الدستوریة

تعدي البرلمان على اختصاصات السلطة التنظیمیة- 2

فـــي المســـائل غیــــر " مـــن الدســـتور، فهـــو یمارســـها 125التنظیمیـــة لـــرئیس الجمهوریـــة بالمــــادة نظـــم الدســـتور الســـلطة 
".المخصصة للقانون 

بهذا، یكون النص األساسي قد عرفها بطریقة سلبیة، فقد عـدد اختصاصـات التشـریع، وجعـل تنظـیم المسـائل الخارجـة 
. اصـات القـانون هـو دخـول لمجـال السـلطة التنظیمیـةو تحـرك البرلمـان خـارج اختص. عنه، من صالحیة السلطة التنظیمیـة

الفصل بین السلطتین التشریعیة والتنظیمیة، بفصل مجاالت القانون -عملیا –غیر أنه بهذا األسلوب، یجعل من الصعب 
وتظهـر أهمیـة الفصـل بـین اإلختصاصـین، فـي أن القـانون هـو تكـریس لـإلرادة العامـة موكولـة. 3عن تلك المتروكة للتنظـیم

لمفوضي الشعب، بینما التنظیم هو عبارة عن قرارات للسلطة التنفیذیة في تكریس تطبیق القانون وتنظیم المجاالت التـي ال 
لــذا فـالخلط بینهمــا هـو تجــاوز ألهمیـة كــل مجــال قـد ینــتج عنـه إمــا خــرق . تحتـاج، حســب أهمیتهـا وقیمتهــا، تنظیمهـا بقــانون

.التنفیذیة، وهذا یمس بمبدأ االمن القانوني من خالل التوزیع بین السلطتینلالرادة العامة، أو التنازل عنها للسلطة

یتعّلق بمراقبة مطابقة القانون العضوّي المتعّلق باختصاصات مجلس الّدولة و تنظیمه و عمله ، 1998ماي 19المؤرخ في ،98/ م د/ ع.ق.ر/06رقم الرأي- 1
.08: ص1998یونیو 01في الصادرة ، 37العدد ر .جللّدستور،

.06/2001العـدد، ج . د. ف. أ. لرقابـة دسـتوریة القـانون المتضـمن القـانون األساسـي لعضـو البرلمـان، ن، 2001ینایر 13مؤرخ في ، 01/ م د/ق. ر/12رقم رأيال-2
37رقـــم ر.ج، 1989وت أ30المـــؤرخ فـــي 89-ق،ق، مـــد-02مـــن القـــانون األساســـي للنائـــب برأیـــه رقـــم 21و20و لـــنفس العیـــب حكـــم المجلـــس بعـــدم دســـتوریة المـــادتین 

.1989سبتمبر 04الصادرة في 
:القانون و التنظیم، أنظر: لتفصیل أكثر حول صعوبة الفصل بین المجالین-3

- B. MATHIEU, La part de loi, la part du règlement, De limitation de la compétence réglementaire à la limitation de la
compétence législative, Pouvoirs 2005/3, n°114, p. 81.
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في هذا الخصوص، اعتبر المجلس أن تنظیم الرتبة التشریفیة لعضو البرلمـان لمهمتـه الوطنیـة، و اسـتفادته فـي سـفره 
تنــدرج ضــمن مجــال القــانون فــي الــداخل و الخــارج مــن المســاعدات و التشــریفات المرتبطــة بصــفته البرلمانیــة، مواضــیع ال 

.1من الدستور، وتناول المشرع لهذه المواضیع هو تعدي على اختصاصات السلطة التنظیمیة123و 122المحدد بالمواد 

و لقد اتخذ المجلس الدستوري تفسیرا واسعا لتعدي البرلمـان علـى المجـاالت المخصصـة للسـلطة التنظیمیـة، إذ اعتبـر 
فالمؤســس فــي . 2هوریــة بالحالــة االســتثنائیة، هــي مــن مجــاالت الســلطة التنظیمیــة لهــذا الجهــازالســلطة المخولــة لــرئیس الجم

هذه الحالة، لم یعـّرف السـلطة التنظیمیـة للـرئیس بالمجـاالت الخارجـة عـن اختصاصـات القـانون كالحالـة األولـى، بـل عّرفهـا 
تستوجب الحفاظ على استقالل األمـة و المؤسسـات بحالة البالد سلم أم حرب، و خول الرئیس اتخاذ جمیع اإلجراءات التي 

وفقا لهذا المفهوم للحالة االسـتثنائیة، فـإن مجـال القـانون ُیضـّم إلـى . الدستوریة، بما فیها اختصاصات هذه المؤسسات ذاتها
ترجاعها، اختصاصات السلطة التنظیمیة، و بهذا ُتغّل ید البرلمان حتى عن اختصاصاته األصیلة بالقانون، و إن حاول اس

).السلطة التنظیمیة ( یكون قد تعدى على اختصاصات صاحبها الجدید 

وفقــا لهــذا التفســیر أعلــن المجلــس غیــر مــرة، عــدم دســتوریة انفــراد المشــرع بتنظــیم األحكــام المحــددة لمقــر المؤسســات 
فعنــد رقابتــه . االســتثنائیةباعتبــار أنهــا تشــكل إغفــال الختصــاص رئــیس الجمهوریــة بتنظیمهــا فــي الحالــة. الدســتوریة للدولــة

لمطابقــــة القــــانون العضــــوي لمجلــــس الدولــــة، اعتبــــر المجلــــس الدســــتوري أن تحدیــــد المشــــرع لمقــــر مجلــــس الدولــــة بــــالجزائر 
یكون قـد أغفـل « العاصمة، هو تجاهل لما تخوله الحالة االستثنائیة لرئیس الجمهوریة بتنظیمه للحفاظ على استقالله، لذا، 

.»...ئیس الجمهوریة في الحالة االستثنائیة السلطة المخولة لر 

و أبعــد مــن هــذا، فقــد توســع المجلــس الدســتوري فــي تفســیر الســلطة التنظیمیــة، لتشــمل اختصــاص تحدیــد مقــر غرفتــي 
وهذا ما أعلنه بخصوص مطابقة المادة . البرلمان نفسه، و حكم بعدم دستوریة الحكم الذي یتجاهل فیه المشرع هذه السلطة

ن القانون العضوي المحدد لتنظیم المجلس الشعبي الوطني و مجلس األمـة، وعملهمـا و العالقـات الوظیفیـة بینهمـا الثانیة م
.3والحكومة

المســـائل غیـــر المخصصـــة للقـــانون یعـــود االختصـــاص فیهـــا الـــى الســـلطة التنظیمیـــة لـــرئیس ... « : أن01/ م د/ق.ر/12حیـــث قـــرر المجلـــس الدســـتوري فـــي رأیـــه رقـــم -1
.الرأي السابق.»خالف مبدأ الفصل بین السلطات وأن المشرع حین أدرج المواضیع المذكورة أعاله في هذا القانون یكون قد . الجمهوریة 

تخـول الحالـة االسـتثنائیة رئــیس الجمهوریـة أن یتخـذ اإلجـراءات االسـتثنائیة التـي تسـتوجبها المحافظـة علـى اســتقالل " علـى أن 1996مـن دسـتور 3/93إذ تـنص المـادة -2
".لمؤسسات الدستوریة في الجمهوریة ااألمة و 

.، رأي سبق ذكره99/ م د/ع.ق.ر/08رأي رقم -3
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آلیة التحفظات التفسیریة: ثانیا

غایــة الســلطة المعیاریــة هــي تحــدیث النظــام القــانوني الموجــود، بتقریــر حقــوق جدیــدة أو تعــدیل وٕالغــاء أخــرى، لوضــع 
و یـــؤمن المشـــرع هـــذه الوظیفـــة بإنشـــائه لمبـــادئ قانونیـــة، تفـــرغ فـــي أحكـــام تشـــریعیة . 1دســـتوریة موضـــع التطبیـــقالمبـــادئ ال

، وٕاذا خالف المشرع بعمله الحق االساسي فهـو یخـرق مبـدأ األمـن بصیاغة تفید المعنى الذي یطابق الحق األساسي المقرر
.القانوني الذي یبنیه هذا الحق

التشـــریعي معیــٌب دســـتوریا، غیـــر أن المجلــس الدســـتوري بــدال مـــن إلغائــه، ســـیحتفظ بـــه فــي األصـــل، یعــد هـــذا الحكــم 
فــالنص إذا، مطــابق للدســتور بواســطة التحفظــات . 2لیصــححه بتفســیر محــدد، عنــد احترامــه یكــون الحكــم مطابقــا للدســتور

حیث . انوني الذي یریده المؤسسالتفسیریة و لیس وحده، مما یجعل المجلس الدستوري یتدخل إیجابیا إلعادة بناء األمن الق
للتحفظـــات التفســـیریة المحضـــة، إلـــى االحتفـــاظ بـــالحكم المعیـــب، مـــع تقـــویم عـــدم هاســـتعمالمـــن یهـــدف المجلـــس الدســـتوري 

ویظهـــر اإلجتهـــاد الدســـتوري، أن . ، وهـــذا قمـــة التـــدخل لحفـــظ األمـــن القـــانونيدســـتوریته بتفســـیرات یســـتبعد فیهـــا هـــذا العیـــب
بتحفظات تفسیریة لمعالجة ضعف الوظیفة المعیاریـة بمواجهتـه لعـدم االختصـاص السـلبي للمشـرع المجلس الدستوري تدخل

).ب ( ضمانات حمایة الحقوق والحریات األساسیةلهتعزیز بلمواجهة الغموض المعیاري ، كما إستعملها)أ ( 

للمشرععدم االختصاص السلبي بمواجهةالمعیاریةالوظیفةالتحفظات، أداة لمواجهة ضعف -أ
مواجهتــه لتنــازل المشــرع نفســه عــن بعــض : عــالج المجلــس الدســتوري ضــعف الوظیفــة المعیاریــة، علــى وجهــین اثنــین

.اختصاصاته ألجهزة أخرى، و مواجهة خطر المساس بقواعد الوظیفة التشریعیة ذاتها
ا، و ال یعطـــي دومـــا إن توزیـــع االختصـــاص بـــین مجـــاالت القـــانون و تلـــك التـــي للتنظـــیم، لـــیس بالســـهل إجـــراؤه دائمـــ

موضعا لقرار واضح، و ذلك أنه لیس باإلمكان دائما تقسیم النص بین األحكام التي تدخل في المجال التشریعي و األخرى 
.3التي في المجال التنظیمي، إال من جهة المقاربات

المعیاریــة، غیــر الوظیفـةالفصــل بـین الســلطات و توزیـع االختصــاص، یحفظــان سـیادة المشــرع فـي ممارســة :فمبـدأي
إمكانیـة تفویضـه المباشـر قد تصعب مسألة تداخل المجاالت من سیطرة البرلمان على سلطته، و ینجم عن هـذا،أنه عملیا

1 - R. DIDIER, Le juge constitutionnel peut-il se faire législateur ? À propos de la décision de la cour constitutionnelle d’Afrique
du Sud du 02 Décembre 1999, C.C.C, n° 9 / 2000, p. 07.
2 - B. YELLES CHAOUCH, La technique des réserves d'interprétation dans la jurisprudence du conseil constitutionnel algérien, la
justice constitutionnelle au Maghreb, Sixièmes journées maghrébines Mustapha CHAKER de Droit constitutionnel, du
06/03/2008, ATDC, Tunis, p. 15. Version électronique : http://www.atdc.org.tn/journees_6.php
3 - Jean-Philippe Lebreton, cité par; A. VIALA, Les réserves d'interprétation dans la jurisprudence du conseil constitutionnel,
Thèse  de Doctorat , Droit, Montpellier I, L.G.D.J, Paris, 1999. p. 101.
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أو غیر المباشر ألجهزة أخرى االسـتثمار فـي مجـال التشـریع، بسـهو منـه أو تحـت تـأثیر متطلبـات المؤسسـات العصـریة، و 
.1"اص السلبي للمشرع عدم االختص:" هذا ما یسمى بنظریة

و یجري التمییز بین حالتین من عدم . 2،3"هو بقاؤه دون اختصاصاته " فمفهوم عدم االختصاص السلبي للمشرع؛ 
االختصاص السلبي، الحالة التي یعهد فیها المشرع إلى سلطة أخرى أمر االهتمام بتحدید قواعـد موضـوع مـن اختصاصـه؛ 

وتشكل الحالتان خطرا على األمـن . اختصاصاته، و ال یحیلها إلى سلطة أخرىكامل و الحالة التي ال یستنفذ المشرع فیها 
و فــي الحــالتین یتعلــق األمــر بالنســبة للقاضــي الدســتوري بحمایــة اختصــاص المشــرع مــن خــالل معاقبــة تفویضــه . التشــریعي

و تنــازل المشـــرع بهــذا الطـــرح، مــن شـــأنه أن یضــعف مـــن الســلطة المعیاریـــة أمــام الســـلطات . 4الختصاصــاته بهــذا الشـــكل
لمان في مهمة التشـریع، التـي قـد تسـتعمل امتیازاتهـا فـي األخرى، و باألخص السلطة التنظیمیة، باعتبارها شریكا رسمیا للبر 
.هذا المجال لتخویل نفسها تنظیم أحكام تشریعیة في شكل التنظیم

و تــزداد خطــورة هــذا الطــرح علــى حریــات األفــراد، عنــدما تكــون األجهــزة المتنــازل لهــا مســتقلة عــن البنــاء الكالســیكي 
ز دور برُ من هذا الطرح، یَ . تنظیم حقوق األفراد، من خالل سلطتها التنظیمیةللوزارات، حینها؛ یمكنها أن تشارك الدولة في 

فـإن موقـف ،لـذا. المجلس في إعادة تعلیم حدود ممارسة السلطات، لجعل التوزیـع یـتم، حفاظـا علـى سـیر السـلطة المعیاریـة
لسـلطة المعیاریـة التـي تنصـل ال یعالج ضـعف االمجلس من هذا الضعف، سوف لن یكون بإلغاء الحكم المعیب، ألنه بهذا

فهـو فـي حاجـة لمواجهـة ضـعف إذا. منها صاحبها، كما أن طبیعة وظیفته، ستمنعه من الوقوف مباشرة إلى جانب المشرع
والوسـیلة . المشرع بتدخل ایجـابي یتناسـب ووظیفتـه الرقابیـة، و فـي نفـس الوقـت یعیـد للمشـرع االختصاصـات المتنـازل عنهـا

، التـي تبـدوا مناسـبة إلعـادة األمـن القـانوني أفضـل مـن المناسبة لذلك، هي تفسیرات المطابقـة بتحفظـاتالرقابیة المالئمة و 
. وسیلة اإللغاء

و تظهر حذاقة التحفظات التفسیریة، لتقویة السلطة المعیاریة، عند تعلیق المجلس دستوریة هذا الحكم على تفسیرات 
على السلطة المتنازل لها احترام مقتضیات دستوریة تتعلـق، بـاألخص، یبعد فیها مصدر عدم االختصاص السلبي، بفرضه 

ة، فـي شـكل تفسـیر قَ یِّ َضـو تتیح له تقنیة التحفظات التفسیریة بصیاغة هذه المقتضیات المُ . 5بالحقوق و الحریات األساسیة
.للحكم، یحفظ للبرلمان اختصاصاته

أن الصــیاغة التــي حــدد بهــا المشــرع اختصاصــات مجلــس اعتبــر المجلــس الدســتوري 1998مــاي 19ففــي رأیــه بتــاریخ 
... « ، یشــوبها بعـــض الغمــوض، والتـــي "تحدیــد تنظـــیم مجلــس الدولــة وعملـــه واختصاصــاته " الدولــة فــي نظامـــه الــداخلي؛
أن نیتــه هــي تحدیــد كیفیــات تنظــیم و عمــل مجلــس الدولــة، ألنــه فــي حالــة العكــس، یكــون قــد ،یستشــف مــن قراءتهــا الوحیــدة

1 - Cf, F. GALLETTI, Existe-t-il une Obligation de Bien Légiférer? Propos sur  l’incompétence négative du législateur  dans la
jurisprudence du Conseil constitutionnel, RFDC, 2004/2, n° 58,  p. 388.
2 - Ibid, p. 389.

:أنظر.»... المشرع ال یمارس اختصاصاته كاملة ... « و اعتبر المجلس الدستوري الفرنسي عدم االختصاص السلبي للمشرع وفقا لهذا المفهوم؛ أن-3
Sa décision n° 99-423 DC du 13 janvier 2000, de la loi relative à la réduction négociée du temps de travail J . O du 20 janvier

2000 p. 992.
.659، مجد، الصفحة رقم RDP ،2006لور میالنو، مراقبة الدستوریة و نوعیة القانون، مجلة القانون العام و علم السیاسیة-4

5 - B. MATHIEU, op. cit., p. 78..
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اضــیع مــن اختصــاص القــانون العضــوي علــى النظــام الــداخلي لمجلــس الدولــة، و یكــون بــذلك قــد أخــل بمقتضــیات أحــال مو 
.1»من الدستور 153المادة 

و لتدارك هذا الغموض، فسر المجلس الدسـتوري قصـد المشـرع مـن هـذه العبـارة بتحدیـد كیفیـات تنظـیم وعمـل مجلـس 
س، سیجعل المشرع یتنـازل عـن إحـدى موضـوعات اختصاصـه بقـانون عضـوي، ألن الفهم الثاني، الذي أراده المؤس،الدولة

و بنصه على أن هـذا التفسـیر هـو الوحیـد المقبـول دسـتوریا، فـإن المجلـس یضـیق . إلى مجلس الدولة لتنظیمه بنظام داخلي
ذاته، باعتبار أن هذا تعامل مجلس الدولة مع هذا الحكم، بإلزامه باختصاص تحدید كیفیات التنظیم فقط، ال تحدید التنظیم

و بهذا التفسـیر یعیـد القاضـي الدسـتوري للمشـرع اختصاصـه المتقـاعس عنـه، كمـا ینقـذ . األخیر اختصاصا دستوریا للمشرع
. ، أي یعید بناء األمن التشریعي الذي یریده المؤسس الدستوريدستوریة الحكم من عدم الدستوریة

من القانون العضوي المتعلق باختصاصات محكمـة 14دستوریة المادة أنقذ المجلس الدستوري عدم ،و بنفس السیاق
إذ أعـاد للمشـرع اختصـاص تنظـیم محكمـة . التنازع و تنظیمها و عملهـا، باعتبارهـا مشـوبة بعیـب عـدم االختصـاص السـلبي
تحدیـد " اختصـاص بـتحفظ فسـر فیـه،وهـذا. التنازع وعملها و اختصاصاتها، والمتنازل عنه للنظام الداخلي لمحكمة التنازع

المشار إلیها، بتحدید كیفیات عمل محكمة التنازع ال حق تنظیم نفسها، و اعتبـره 14في المادة " قواعد سیر محكمة التنازع 
.2التفسیر الوحید الممكن دستوریا

تعزیز ضمانات حمایة الحقوق والحریات األساسیةلالتحفظات أداة لمواجهة الغموض المعیاري -ب
الســـلطة المعیاریـــة أمـــام الســـلطة اإلداریـــة، فـــإن غمـــوض بعـــض األحكـــام التشـــریعیة أحیانـــا، لحملهـــا إضـــافة لضـــعف 

األمر الذي یجعـل مـن المجلـس وتهدد أمنه،خصائص جد مبهمة، وغیر محددة، قد تشكل خطر آخر في النظام القانوني،
مــل عــدة تفســیرات، ســواء لصــمت المشــرع أو الدســتوري، أیضــا، فــي تــیقظ لمواجهــة هــذه الظــاهرة، برقابتــه للقــانون الــذي یحت

و مواجهة خطورة هذا الغموض المعیاري للمشرع على الحقوق و الحریات الفردیـة، تسـتلزم . غموض قصده في هذا القانون
.تدخل المجلس الدستوري بتفسیرات المطابقة إلجالئه بما یحفظ هذه الحقوق

غموض المعیـاري أیضـا، عنـد اسـتعمال المجلـس الدسـتوري ألهـداف ز أهمیة التحفظات التفسیریة في مواجهة البرُ و تَ 
احتـرام الدسـتور، وتعزیـز : ذین المجالین، سیؤمن متطلبـین اثنـیناوعمل المجلس بهذه التقنیة في ه. المشرع كسند للدستوریة
.تماسك و متانة القانون

ي، تثبت أن مجالها الممتاز هو القواعد التي إن الدراسة التحلیلیة للتحفظات التفسیریة في اجتهادات المجلس الدستور 
علـى أن التفســیرات موجهـة لتجنــب عـدم دســتوریة الحكـم لعیــب عـدم االختصــاص الســلبي، افبنــاء. 3تتنـاول الحریــات العامـة

إذ أن إعمـال مبـدأ الفصـل بـین . لحـدود السـلطة التنظیمیـةتعلیمهـافإنها بهذا ستضمن حمایة للحریات األساسیة، من خـالل 

.، رأي سبق ذكره98/ م د/ ع.ق.ر/06الرأي رقم -1
، یتعّلق بمراقبـة مطابقـة القـانون العضـوّي المتعلّـق باختصاصـات محكمـة التّنـازع و تنظیمهـا و عملهـا 1998مایو سنة 24، المؤرخ في 98/م د./ع.ق.ر/07: الرأي رقم-2

.06: ، ص1998یونیو 07في 39عدد ر . جللّدستور، 
3 - A. VIALA, op. cit., p. 113.
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حمایـــة الحریـــات، بضـــبطها عنـــد مـــن ســـلطات إللـــزام الســـلطات اإلداریـــة بـــاحترام بعـــض المبـــادئ الدســـتوریة، یمثـــل ضـــربا ال
.1ممارستها لسلطتها التقدیریة

ضـــد غیــر أن المجلـــس الدســتوري، قـــد یتــدخل مباشـــرة لحمایـــة الحریــات الفردیـــة باســتعمال آلیـــة التحفظــات التفســـیریة
أیه بشأن مطابقة القانون العضوي لالنتخابات، أورد المجلـس بعـض التحفظـات التفسـیریة، ففي ر . غموض اإلنتاج المعیاري

.حفظ النظام العام و الحریات الفردیة المعروفة دستوریا للمواطنین:  غایتها الموافقة و المقاربة بین مقتضیین اثنین
یحق للممثلین المعتمدین قانونا لألحزاب " بأنه من القانون العضوي المشار إلیه، التي تفید04فبالنسبة لرقابته للمادة 

السیاســـیة المشـــاركة فـــي االنتخابـــات و للمترشـــحین األحـــرار، وللجـــان المراقبـــة اإلطـــالع علـــى القائمـــة االنتخابیـــة البلدیـــة و 
ع ، اعتبــر المجلــس الدســتوري أن المشــر "الحصــول علــى نســخة منهــا " ، و بتركیــزه علــى عبــارة "الحصــول علــى نســخة منهــا 

بهذه الصیاغة یعطي لألطراف المشاركة في االنتخابات، حـق الحصـول علـى نسـخة مـن القائمـة االنتخابیـة البلدیـة، بیـد أن 
و . مــن الدســتور39و 35هــو حرمــة الحیــاة الخاصــة المعروفــة بالمــادتین ،ممارســة هــذا الحــق قــد تمــس بمبــدأ دســتوري آخــر
تقریـر هـذا الحـق ال یمكـن ممارسـته ... « یري یزیـل غموضـها، باعتبـار أن لمطابقة هذه المادة، أرفقها المجلس بـتحفظ تفسـ

.2»منه 63دون التقید باحترام الحقوق المعترف بها للغیر بموجب أحكام الدستور، السیما المادة 
ــم یعلــن مخالفتــه لنموذجــه األساســي، بــل احتــرم ســلطة أرقابــة المجلــس الدســتوري لهــذا الحكــم، و المالحــظ مــن  نــه ل

فموقـف المجلـس . شرع فـي تقریـره لهـذا الحـق، إال أنـه رأى مقابلـة هـذا الحـق لمبـدأ دسـتوري آخـر، علـى المشـرع مراعاتـه الم
: للموافقــة بــین متطلبــین اثنــین" التحفظــات التفســیریة " لــم یكــن بإلغــاء هــذا الحــق المـــوافق للدســتور، بــل لجــأ إلــى تقنیـــة ،هنــا

، و أهمیــة هــذا القــانون، بــإقراره حقــوق )حرمــة الحیــاة الخاصــة ( یــات األساســیة صــرامة الدســتور فــي حمایــة الحقــوق و الحر 
فرغم أهمیة الحق الذي قرره المشرع، إال أنه یحمل غموضا یجعل الحاجة لتفسیر یقویـه، . قانونیة لتأمین العملیة االنتخابیة

األمـر الــذي مــن شـأنه تهدیــد الحریــات . بین بــهلیتجنـب االنزالقــات التفســیریة الخطـرة، التــي قــد ُتولَـد عنــد تطبیقــه مـن المخــاط
.3الفردیة لألشخاص

السماح للمؤسسة العامة بإجراء أشغال و ترتیبات مهمة غیر محددة على الممتلكات « : في اجتهاد واضح للمجلس الدستوري الفرنسي بهذا الخصوص؛ اعتبر أن- 1
هذه المعدات المثبتة؛ للتثبیت أو حق ترخیص ألعوان المؤسسة العامة بالولوج داخل هذه الممتلكات، بالنسبة لمحالت السكن خاصة الستخدام العامة والخاصة، و إعطاء 

:»الزیارة لمثبتیها یجب أن یحدد بوجه كاف الستبعاد تجاوزات الحقوق و الحریات الدستوریة المضمونة، والتي على القانون حفظها
- CC n° 85-198 DC du 13 décembre 1985, Loi modifiant la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 et portant diverses dispositions
relatives à la communication audiovisuelle J. O. F du 14 décembre 1985.

شـوال عـام 27المـؤرخ فـي 07-97، یتعلـق بمراقبـة مطابقـة القـانون العضـوي المعـدل و المـتمم لألمـر رقـم 2004فبرایـر 05مـؤرخ لــ 04/م د/ ر ق ع/01: الرأي رقم-2
.2004فیفري 11الصادرة في 09ر العدد . ج.والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات، للدستور1997ارس سنة م6الموافق 1417

3 - Voir pour les risques de l'obscurité de la loi; Ph. MALAURIE, L’Intelligibilité des Lois, Pouvoirs 2005/3, n° 114, p. 131, 132.
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كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة-ب–أستاذة محاضرة قسم 

جامعة جیاللي لیابس سیدي بلعباس

0773676184:رقم الهاتف

krimkarima_22@yahoo.frالبرید اإللكتروني 

المشاركة في الملتقى الوطني حول األمن القانوني

تأثیر استعمال التقنیات الحدیثة في تحقیق األمن القانوني:عنوان المداخلة

المقـدمـة

صر الحدیث یفتح آفاقـا ضـخمة أمـام تقـدم البشـریة و تحقیـق مسـتوى أفضـل التقدم العلمي و التكنولوجي في الع
و نتیجـة . من الحیاة، لكن یحمل في نفس الوقـت بـین طیاتـه مخـاطر ضـخمة تهـدد قـیم و حقـوق و أمـن األفـراد و الجماعـة

كانـت نحـو القـانون لذلك فقد بدت الحاجة ماسة لمواجهة تلك المخـاطر و التغیـرات، و لعـل أول التطلعـات فـي هـذا المجـال 
ــالقیم و الحقــوق و الحریــات  الــذي یعــد أقــدس مهامــه وضــع الصــیغ المالئمــة لإلســتفادة مــن التقــدم العلمــي، دون المســاس ب
األساسیة لالفراد، و من هذا كانت أهمیة وجود الضوابط القانونیـة التـي یعمـل فـي إطارهـا التطـور التكنولـوجي و بـدون هـذه 

.185ي طامة كبرى على المجتمع و حقوق و أمن المواطنینالضوابط یصبح التقدم العلم

فهو من la sureté "186" من العناصر المكونة لألمن ككل la sécurité juridiqueیعد األمن أو اإلستقرار القانوني 
ة إال فـي و على الرغم من ذلك فانه لـم یـتم الـنص علیـه صـراحة فـي الدسـنور أو النصـوص التشـریعی، مالمح دولة القانون

و لكــن . ، ممــا یظهــر معــه صــعوبة بــل و اســتحالة فــي تحدیــد تعریــف مثــالي لألمــن و االســتقرار القــانوني187بعــض الــدول
یعنـي فـي "أو" ،أنـه القضـاء علـى إلتجـاء كـل فـرد إلـى اقتضـاء حقـه بنفسـه بـالقوة"یمكن تقدیم محاوالت لذلك، فقد یفهـم علـى 

ؤكدة و محددة في تنظیمها للمراكز القانونیة أو تضمن تأمین النتائج بحیث أن كل حقیقة األمر أن تكون القواعد القانونیة م
فــرد یســتطیع أن یتوقــع هــذه النتــائج و یعتمــد علیهــا بــأن یتوقــع مقــدما نتــائج تصــرفاته مــن حیــث مالــه و مــا علیــه، فــاألمن 

ني مــرتبط بإمكانیــة التنبــؤ بالقــانون ألن فــاألمن القــانو . 188"القــانوني یــؤدي إلــى امكانیــة توقــع األفــراد لنتــائج أفعــالهم ســلفا
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القواعـــد القانونیـــة تحكـــم التصـــرفات المســـتفبلیة قـــذلك یمكـــن األشـــخاص مـــن التنبـــؤ باآلثـــار القانونیـــة لتصـــرفاتهم و أعمـــالهم 
لیمكـــنهم مـــن اإلحتیـــاط و الوقایـــة، بالتـــالي فهـــم و اســـتیعاب النصـــوص بعـــد نشـــرها و احتـــرام االجـــراءات و الشـــكلیات عنـــد 

189ئهم للقضاء حمایة لحقوقهم و مراكزهم القانونیةالتجا

تتعــدد العوامــل التــي تحقــق شــفافیة مبــدأ األمــن و اإلســتقرار القــانوني أهمهــا الفصــل بــین الســلطات، اســتقاللیة 
، كمـا تتعـدد آلیـات تحقیـق األمـن و 190القضاء و عدم قابلیة عزله، حجیة الشيء المقضي فـیهن اإللتـزام بتسـبیب األحكـام

اإلستقرار القانوني بإختالف الدول و األنظة القانونیة، لكن یمكن تقسیمها إلى نوعین من اآللیـات القانونیـة التـي تسـتخدمها 
. ألیـات قانونیـة متعلقـة بتكـوین القـانون و أخـرى متعلقـة بـالنظم القانونیـة: 191األنظمة الوضـعیة لتحقیـق ذلـك المبـدأ و هـي

القانوني ذاته كاعتبار التشریع المصدر الرسمي األول للقانون، استخدام منهج الصیاغة تتعلق األولى أساسا بجوهر النظام 
الجامدة، مع اتساع نطاف الفواعد اآلمرة، مبدأ عـدم رجعیـة القـانون، قاعـدة عـدم جـواز اإلعتـذار یجهـل القـانون، أمـا الثانیـة 

.األمر المقضي فیه، نظریة الوضع الظاهر و الشكلیةفتتمثل في النظم القانونیة كالتقادم، القرائن القانونیة، مبدأ حجة

و باعتبار األمن أو االستقرار القانوني یعد من أهم شروط وصف القانون یسمح بتحقیق و بشكل فاعل و دائم 
و مســتمر مراضــیع القــانون، فهــل لســیطرة اســتعمال التقنیــات و التكنولوجیــات الحدیثــة فــي كــل مجــاالت الحیــاة مــن طــرف 

شــخص تــأثیر فــي تحقیــق ذلــك األمــن القــانوني ؟ و هــل یــؤدي ذلــك العتبــار القــوانین أكثــر تقنیــة مــادام إخضــاع الســلوك ال
البشري للنظام و للقـانون ال ینفصـل عمـا هـو واقعـي حقیقـي؟ أم ال بـد مـن بقـاء القـوانین محایـدة مـن الناحیـة الثقنیـة؟ و هـل 

ألفــراد بالقــانون و بالتــالي نفــاذه و تطبیقــه علــیهم دون أن یتمكنــوا مــن هــذه الســیطرة ستســاعد أكثــر علــى تحقیــق فكــرة علــم ا
اإلعتذار بجهله؟

و مــن أجــل تحدیــد أثــر تكنولوجبــات المعلوماتیــة و الثقنــات الحدیثــة علــى تحقیــق األمــن القــانوني و تدعیمــه ســیتم 
األولــى مرتبطــة بنكــوین القــانون و األمــر یتعلــق بقاعــدة عــدم جــواز اإلعتــدار بجهــل القــانون، و : التركیــز علــى آلیــاین فقــط

و ذلــك بعــد تحدیــد تــأثیر ، بالكتابــة التــي أصــبحت تعتمــد علــى المعلوماتیــةالثانیــة مرتبطــة بــالنظم القانونیــة و األمــر یتعلــق
.التكنولوجا و التقنیة على وظیفة القانون و رجل القانون ككل

:تأثیر التقنیات الحدیثة في تغییر وظیفة القانون و المختصین فیه:المبجث األول

باعتبار القانون مرآة عصره فلقد تأثر هو أیضا بزخم و باعتبار العصر الحالي عصر التقنیة و التكنولوجیا و 
، فقد كان من نتائج هذا "، أو ثقننة أو مكننة القانون"نتكنولوجیا القانون" وهج التكنولوجیا، و هو ما دفع إلى توصیفه بعبارة
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بـة التقسـیم الثقنـي للقـانون إلـى عت-عـام و خـاص-التفكیر بروز فروع جدیدة للقانون تتجاوز عتبة التقسیم التقلیدي للقانون
كقـــانون التهیئـــة و التعمیـــر، الصـــحة، النقـــل،المرور، المصـــرفین، حمایـــة المســـتهلك، المنافســـة، التـــأمینن، الجبـــائي، البیئـــي، 

...، مع ظخور قانون المعامالت اإللكترونیة أو التجارة اإللكترونیة192التقییس، الملكیة الفكریة

-تقننة القانون-التقنیةتوجه القانون نحو: المطلب األول

أصبحت القواعد القانونیة نتیجـة التطـورات التكنوبوجیـة، قواعـد تقنیـة تتجـاوز النظـرة التفلیدییـة للقـانون مـن حیـث 
، كمــا قــد 193و حتــى مصــدر إلزامهــا هــي القــوانین التقنیــة التــي تحكمهــا كقــوانین الفیزیــاء أو الهندســة. كونهــا آمــرة و مكملــة

تطبیـق القـوانین الكالسـیكیة كالقـانون المـدني لفائـدة القـوانین الثقنیـة كمـا هـو الشـأن بخصـوص تقننـة العقـد تراجعت مجاالت 
بــأن أصــبح عقــدا إلكترونیــا و تقننــة قــانون الشــركات بظهــور الشــركات االفتراضــیة، بــل و حتــى مجــال القــانون الدســتوري و 

یة و االنتخـاب االلكترونـي و القـرار و العقـد اإلداري اإللكترونـي، اإلداري لم یسلم من هذا التأثیر بظهور الحكومة االلكترون
ـــالجرائم  ـــات أو مـــا یعـــرف ب ـــدخل لتجـــریم و معاقبـــة أفعـــال مرتبطـــة اساســـا باســـتعمال التكنولوجی ـــانون العقوبـــات ت و أیضـــا ق

ون بـل تبدعـه، و یتحـول مـن ، لیصبح القانون ال یكتشف الواقع مثلما تعتقد النظریـة الكالسـیكیة للقـان...........المعلوماتیة
غایة اجتماعیة إلى مجرد وسیلة عمل أو قاعدة عمل یوفر حكمها تقنین التقنیة في حد ذاتهـا مـن حیـث كونهـا وقـائع نافعـة 

.194أو ضارة ،و كونها تصرفات قانونیة معینة

القانون علم للتنظیم كالهندسة: المطلب الثاني

الخالفات و تحدید من أخطأ و من أصاب، و من هو الضحیة و كیفیة لم یعد القانون وسیلة لفض النزاعات و
، بـل 195تعویضه و الدفاع عـن الفـرد مـن تصـرفات االدارة، و أداة لترشـید سـلوك الفـرد علـى مسـتوى تنظـیم جمـاعي معـین

مـراد تنظیمهـا ال... أصبح اآلن موضوع القانون تلك األنشطة و األوضاع و العالقات و العملیات و الظواهر و التجمعات 
.196الن القاعدة القانونیة أصبحت تخاطب الوضعیات القانونیة التي یتواجد فیها األشخاص

و من العوامل المؤثرة في إنشاء القاعدة القانونیة، هي ردود أفعال الشخص من المـؤثرات المحیطـة بـه شخصـیة 
و تصـرفاته، فهـذه الوسـائل التقنیـة التـي تتسـم بالسـرعة كانت أو تقنیة كوسائل اإلعالم و األنترنت و تأثیرها علـى الشـخص 

قــد تعــد ضــارة بالعدالــة بحیــث تــؤثر فــي نفســیات القضــاة و رجــال القــانون ككــل، فعــوض أن یتخــذوا قــرارات متوازنــة تحقــق 
وجــود العدالــة ســیجدون أنقســهم ملزمــون لمســایرة التكنولوجیــا عنــد مباشــرتهم أعمــالهم، و مثــل هــذه المخــاطر تكثــر أمــام عــدم 

.197أخصائیین لتحلیل هذه الظواهر
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لیصــبح للقاعــدة القانونیــة مفهومــا واســعا فتعــد وســیلة للتنظــیم القــانوني لتشــمل التشــریعات و البنــود التــي تحویهــا 
العقــود و االتفاقیــات بالتــالي القــائم بإنشــاء هــذا التنظــیم قــد تكــون الســلطات أو األشــخاص أو الهیئــات المتخصصــة، لیصــبح 

، فقـد أصـبح یـنظم االقتصـاد الحـالي الـذي یتسـم بـالتطور السـریع بعـد إكتسـاح التجـارة اإللكترونیـة 198ون علمـا للتنظـیمالقان
كل حاسوب متصل بشبكة األنترنت و تأثیرها على مستخدمها إما إیجابا بالتعاقد اإللكترونـي إلسـتهالك المنـتج أو الخدمـة، 

...على أموال الغیر أو التجسس على أسرارهمأو سلبا عند إرتكاب جرائم متعلقة باإلستیالء

و هذا ما یدفع للقول أن رجل القـانون البـد أن یكـون قیمـة مضـافة مقدمـة للمجتمـع و لـیس عائقـا لتنظـیم النشـاط 
فیـه، فعلمــه بالقـانون وحــده غیــر كـافي بــل صـفته تتطلــب منــه رؤیـة األشــیاء مـن خــالل تــأثیرات المحـیط و القیــام بتحلیلهــا و 

هیل التعبیر عنها بكل وضوح للوصول إلى وضـع الحلـول فیقـوم بإدخـال آثـار الواقـع علـى القـانون، فـال تحـل المشـاكل و تس
.199األوضاع من خالل القانون و الشخص یؤثر في تطویر القانون من خالل طریقة نشاطه و ردود أفعاله

لم تصبح حتى معرفته الوحیدة للقانون تكفـي مـع ، ف200فرجل القانون الذي ال یعلم إال القانون ال یعرف القانون
عصــر تعــد فیــه شــبكات اإلتصــال و المعلوماتیــة عصــب الحیــاة ككــل خاصــة فــي المجــال االقتصــادي، فســن القــانون أصــبح 
یتــأثر باألحكــام االقتصــادیة و التقنیــة و ال بــد مــن تــدخل رجــل القــانون للتأكیــد علــى بقــاء دور القــانون و أن یعمــل لتحقیــق 

201ذلك

فالقانون في لزومه ألي مجتمع لیس مجرد أداة لتقریر ما یجوز و ما ال یجوز، أصبح في الحقیقة علـم تنظـیم أو 
تصمیم كالهندسـة، یهـتم عنـد تناولـه ألي موضـوع بوضـع األسـس و القواعـد التـي تالئمـه أي التصـمیم المناسـب لـه، و ذلـك 

ختلفة من جهة أخرى، و بغیة إرساء التـوازن بینهـا لبلـوغ أهـداف بمراعات احتیاجاته من جهة و ما یتصل به من مصالح م
desو توجیهات معینة من خالل أدوات هذا العلم و وسائله، و هو مـا یجعـل رجـال القـانون منظمـین أو مهندسـین قـانونیین

ingénieurs juridiques202.

.األمن القانونيإستعمال تكنولوجیا اإلتصال لإلعالم بالقانون و تحقیق : المبحث التاني

تعــد قاعــدة عــدم جــواز االعتــذار بالجهــل بالقــانون مــن القواعــد األساســیة فــي الــنظم القانونیــة الحدیثــة، و یرجــع 
الیعــد مــن "للقاعــدة الرومانیــة ignorantia legis non exusatاألصــل التــاریخي لمبــدأ عــدم الجــواز االعتــذار بالجهــل بالقــانون

و ذلك بعد تدوین القواعد و الـنظم القانونیـة مـن السـجالت ، nemo censetur ignorare legem" لقانونالمفروض في أحد جهله با
الرســـمیة التـــي كانـــت مخصصـــة فقـــط الـــى األشـــراف و رجـــال الـــدین الـــذین كـــانوا یمنعـــون تســـربها لإلســـتئثار بهـــا لوحـــدهم و 
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رة لوحــة تنصــب فــي الســاحة الكبــرى برومــا تفســیرها بمــا یخــدم مصــالحهم، لتنقــل فــي نصــوص ظــاهرة معلنــة علــى إثنــي عشــ
.203لیطلع علیها من یشاء فلم یعد بذلك العامة جاهلین لمحتواها

تقوم هذه القاعدة على أن مجرد نشر التشـریع و مضـي المـدة المحـددة لنفـاده، تقـوم قرینـة قانونیـة قاطعـة علـى 
هـــي محـــددة لالســـتقرار االجتمـــاعي و ســـلطة القـــانون علـــى علـــم األفـــراد بـــه، بالتـــالي ال یمكـــن االحتجـــاج بجهلـــه بالقـــانون و

ال یعــذر بجهــل :" 205مــن الدســتور الجزائــري60و هــي قاعــدة دســتوریة تضــمنتها المــادة . 204تصــرفات و ســلوك األفــراد
".و یجب على كل شخص أن یحترم الدستور و قوانین الجمهوریة. القانون

لمدة الزمنیة المحددة للنفاذ، و هس الشروط المحددة في المادة اإلصدار و النشر، مع مرور ا: من أهم شروطها
من القانون المدني الجزائري، سیتم التركیز أكثر علـى النشـر الـذي فـي األصـل یكـون عادیـا و لكـن ظهـر نتیجـة للتطـور 04

.التكنولوجي ما یعرف بالنشر اإللكتروني

.جهل القانونالنشر كأهم شرط لتطبیق قاعدة ال یعذر ب: المطلب األول

تطبـــق القـــوانین فـــي تـــراب الجمهوریـــة الجزائریـــة الدیمقراطیـــة :" 206مـــن القـــانون المـــدني الجزائـــري04تـــنص المـــادة 
.الشعبیة ابتداءا من یوم نشرها في الجریدة الرسمیة

اق كـل تكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي یوم كامل من تـاریخ نشـرها و فـي النـواحي األخـرى فـي نطـ
دائرة بعد مضي یوم كامل من تاریخ وصول الجریدة الرسمیة إلى مقر الدائرة و یشهد على ذلك تاریخ ختم الدائرة الموضوع 

:و لكن النص الفرنسي للمادة خاصة الفقرة األولى منها یتضمن ما یلي".على الجریدة

« Les lois promulgués sont exécutoires sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire. »

و لیس القانون المصادق علیه مـن البرلمـان promulguéو ما یقصد منه أن التطبیق مرتبط بالقانون الذي تم إصداره 
دة األولـى مـن فالقـانون الجزائـري كـان متـأثرا بالقـانون الفرنسـي المـا. الذي ال یصح حتى تسمیته قانون مادام لـم یـتم إصـداره

.قبل تعدیلها، الذي سیتم تحدیده الحقا207القانون الفرنسي

األول متعلــق بــاالعالم بوجــوده و الثــاني مــرتبط بالزمــان و هــو مــرور یــوم : لــذلك فنفــاذ القــانون یتطلــب شــرطین 
ســاعة فقــد یــتم 24إمــا مــن النشــر أو الوصــول للــدائرة مــن دون حســاب الیــوم األول ألن الیــوم فاصــل زمنــي یمتــد 208كامــل
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و . 209النشر في أي وقت فیه و قد یتراخى إلى آخره بالتالي ال یفترض علم الناس بالقانون الجدید مـن أولـه بـل فـي آخـره
.210من القانون المدني03التاریخ المعتمد علیه عند التطبیق هو التاریخ المیالدي و لیس الهجري تطبیقا للمادة 

فاالصدار یكون بموجب مرسوم رئاسـي یشـهد وجـود و نظامیـة القـانون و : ختلفتینإن االصدار و النشر عملیتین م
یأمر بنشره و بالتالي تنفیذه فهـو همـل قـانوني النشـائه القـانون، فبعـد االصـدار یطبـق القـانون لكـن ال ینفـذ علـى الجمیـع إال 

ئـــیس الحجمهوریـــة هـــو المكلـــف إن ر . ابتــداءا مـــن الوقـــت الـــذي یصـــبح فیـــه معلومـــا مـــن طــرفهم و ذلـــك عـــن طریـــق النشـــر 
عكـس القـانون الفرنسـي الـذي یمـنح 211مـن الدسـتور126یوما من تاریخ تسـلمه القـانون إعمـاال للمـادة 30باإلصدار خالل 

، و هـي مـدة قصـیرة -1958212لسـنة مـن الدسـتور الفرنسـي10المـادة -لرئیس الجمهوریة مدة خمـس عشـرة یومـا لالصـدار
.قارنةمقارنة مع بعض القوانین الم

أمــا النشــر فیعــد بــذلك عمــال مادیــا یتضــمن إدراج القــانون فــي الجریــدة الرســمیة فهــو ال ینــتج بذاتــه مباشــرة آثــار 
213قانونیة بل الطریقة المستخدمة لكي یوصل القانون إلى معرفة كل المواطنین

الجریدة الرسمیة للدولة، و یتم ذلك ان السلطة التنفیذیة هي المكلفة بالنشر باعتباره عملیة اشهار مكتوبة للنص في
ینشر هـذا :" بأمر رئاسي موجه إلى مصالح المطبعة الرسمیة، لذلك فإن المادة األخیرة من كل نص تشریعي تحرر كالتالي

"القانون في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

ع إلى المخاطبین فـال تكلیـف إال بمعلـوم،و العـدل و المنطـف لتحقیق الغرض من النشر و هو إبالغ مضمون التشری
یقتضــیان تمكیــنهم مــن العلــم لیســلكوا مســلكا یوافــق مقتضــاه و ال یتفاجــأون بتطبیقــه علــیهم، فالوســیلة الوحیــدة المعتمــدة هــي 

نها أیة وسیلة أخرى حنـى ، فال تغني ع"نشرها في الجریدة الرسمیة"...من القانون المدني 04الجریدة الرسمیة تطبیقا للمادة 
و لو كانـت أجـدى مفعـوال منهـا علـى إعـالم أفـراد المجتمع،كاإلذاعـة فـي الرادیـو أو التلفزیـون أو النشـر فـي الصـحف أو فـي 

التــي ال -ماعــدا المراســیم -فــاألمر هنــا ال یتعلــق بــالقرارات اإلداریــة . 214إعالنــات تلصــق فــي األمــاكن العامــة و غیرهــا
یـــدة الرســـمیة بـــل تعـــد نافـــذة بشـــكل مباشـــر لصـــدورها مـــن الســـلطة التنفیذیـــة التـــي تنفـــذها، كمـــداوالت یشـــترط نشـــرها فـــي الجر 

الجماعــات المحلیــة التــي تعلــق فــي أمــاكن خاصــة بهــا و القــرارات الفردیــة التــي تشــترط التبلیــغ الشخصــي، لــذلك ال بــد مــن 
مـن 60مـن القـانون المـدني و المـادة 04لمـادة ا-إستبعاد ها من النشـر فـي الجریـدة الرسـمیة خاصـة و أن الـنص جـاء عامـا

اساســي، عــادي و عضــوي،و فرعــي، و لتفــادي مثــل هــذا التوســیع فقــد تــدخلت بعــض : لیشــمل كــل فــروغ القــانون-الدســتور
.215التشریعات صراحة البعاد أعمال اإلدارة االنفرادیة
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فــه قاعــدة قانونیــة مكتوبــة، و إن تطــور فوســیلة النشــر ال بــد أن تكــون كتابیــة ألن التشــریع یتضــمن بحســب تعری
وسائل اإلتصال المتزامن مع تطـور الحضـارة ینبغـي اسـتغالله بـأن تطبـع أعـداد كافیـة مـن الجریـدة الرسـمیة لكـل مـن یرغـب 

.216في شرائها و أن توضع موضع التوزیع الفعلي في كل أنحاء البالد

ى الجریــدة الرســمیة، و بــالرجوع دائمــا للقــانون الفرنســيفقــد انتقلــت طریقــة اإلعــالم مــن األلــواح اإلثنــا عشــر إلــ
و ذلـك بموجـب Bulletin des Loisالمصـدر التـاریخي للقـانون المـدني الجزائـري، فقـد كـان نشـر القـوانین یـتم فـي نشـرة القـوانین

قسام األخرى یرتفـع الـى ، ففي باریس یتم تنفید القوانین بعد یوم من وضع النشرة في وزارة العدل أما األ1816توفمبر 27أمر 
من القانون المدني ،مما یعني التأخر بسـبب عـدم سـرعة اإلتصـال و لكـن منـذ القـرن 1یوم عن كل مسافة معینة في المادة 
، و لكن تم تحویلها لتصبح الجریدة الرسمیة للجمهوریة الفرنسیة بموجب المرسوم 217التاسع عشر أصبح النظام ككل قدیم

فـان النشـر ینـتج مـن اإلدراج فـي الجریـدة الرسـمیة -1: یي بموجبه تم تعدیل طریقة النشر فـي نقطتـینو الذ1870نوفمبر 05
لكــن یحــتفظ بالنشــرة لألعمــال التــي ال تنشــر فــي الجریــدة الرســمیة و لكــن تــم الغــاء العمــل بهــا (التــي عوضــت نشــرة القــوانین

و المحافظـات التـي تظهـر فیهـا الجریـدة الرسـمیة بعـد یـوم یعـد القـانون ملزمـا فـي بـاریس -2، )1930أفریـل 19بموجب قانون 
كامل من النشر و في كل محافظة من یوم كامل من وصول الجریدة الى رئیس المحافظة، و یقصـد مـن الیـوم الكامـل مـن 

و مــازال 2004ســاعة الــى منتصــف اللیــل دون حســاب تــاریخ النشــر أو وصــول الجریــدة، و لكــن المــادة تــم تعــدیلها فــي 00
.لقانون الجزائري محتفظا بنفس محتواهاا

مـــن القـــانون المـــدني بحصـــرها فقـــط فـــي الجریـــدة الرســـمیة الورقیـــة أي 04و لكـــن هـــل یقصـــد المشـــرع مـــن المـــادة 
المكتوبة بطریقة عادیة أم یمكن أن تكون أیضا بشكل إلكتروني؟ و بذلك تساهم تكنولوجیات المعلوماتیـة فـي تحقیـق األمـن 

القانوني من خالل تسهیل علم الجمهور بالقوانین الصادرة؟و اإلاستقرار 

مكرر من القانون 323وحتى المشرع عندما عرف الكتابة لم یمیز بین العادیة و اإللكترونیة و ذلك بناءا على المادة 
ى مفهوم، مهمـا ینتج اإلثبات بالكتابة من تسلسل الحروف أو أوصاف أو أرقام أو أیة عالمات أو رموز ذات معن:" المدني

، بالتالي كتابة الجریدة الرسـمیة تتخـذ شـكلین إمـا الكتابـة العادیـة أو 218"كانت الوسیلة التي تتضمنها، و كذا طرق إرسالها
.اإللكترونیة

النشر اإللكتروني للجریدة الرسمیةو تحقیق فكرة العلم بالقانون: المطلب الثاني

:219ثار جدل فقهي حول مدى االعتداد بالنشر اإللكتروني للقوانین و تطبیق مبدأ ال یعذر بجهل القانون
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أنـــه علـــى الـــرغم مـــن أن وســـیلة النشـــر الوحیـــدة و هـــي الجریـــدة الرســـمیة غیـــر كافیـــة ألن 220بحیـــث یـــرى الـــبعض
مطبعــة الرســمیة و بالتــالي فــي غیــر متنــاول الحصــول علیهــا ال یكــون إال عــن طریــق اإلشــتراك أو عــن طریــق طلبهــا مــن ال

.عامة الناس، فإن استعمال الوسائل المدعمة لها من جرائد یومیة و وسائل سمعیة بصریة ال یقوم مقامها أبدا

أما الرأي الثاني فیرى بحجیته مما یسمح بإعمال مبدأ ال عذر بجهل القانون من تاریخ نشره في بالموقع اإللكترونـي 
سمیة، و ال یحتاج في هذا الشكل إلى أیـة مهلـة بـل مـن اللحظـة التـي یـودع فیهـا القـانون فـي الموقـع علـى سـبیل للجریدة الر 

.www.joradp.dzالمثال موقع األمانة العامة للحكومة الجزائریة

و بالتـــالي إلمكامیـــة اســـتعمال 221بـــل و حتـــى الموقـــف الـــرافض لحجیـــة النشـــر اإللكترونـــي للجریـــدة الرســـمیة 
تطورات العلمیة في مجال االتصال لنشر القوانین، یقبلون بطریقة غیر مباشرة الجریدة الرسمیة االلكترونیة ألنهـم یجعلـون ال

مــن الــالزم علــى الدولــة قبــل اســتخدام وســائل اإلتصــال األخــرى أن تحســن إســتخدام الوســیلة المتاحــة لهــا و هــي النشــر فــي 
وهـو مــا تحققــه . تطبــع بأعــداد كافیـة و تــوزع فـي كــل مكــان یوجـد فیــه النــاس الجریـدة الرســمیة، بـأن تظهــر فــي مواعیـدها و 

و التي مفادها إذا كان الفرد ال یذهب 222بالفعل الجریدة الرسمیة االلكترونیة، كما أنها تؤكد الفكرة التي نادى بها البعض
.إلى القاعدة القانونیة فیجب على القاعدة القانونیة أن تذهب إلى الفرد

النشــر الــذي ال یمكــن أن تكــون إال بالجریــدة الرســمیة تتــواله الســبطة التنفیذیــة أو اإلدارة ككــل، و التــي هــي مــن 
المــنظم للعالقــات بــین االدارة 131-88أجــل القیــام بوظائفهــا مقیــدة بمحموعــة مــن االلتزامــات القانونیــة المحــددة فــي المرســوم 

مة بتحسین نوعیة خدماتها باستمرارو تبسیط إجراءاتها و طرقها و دوائر تنظیم ، فالحكومة و اإلدارة ككل ملز 223والمواطن
عملها قصد تحسین صورتها باعتبارها تعبیرا عن السلطة، لتصل إلى مالءمة خـدماتها مـع التقنیـات الحدیثـة فـي التنظـیم و 

. 225خدمة جیدةو ذلك بتكییف مهامها و هیاكلها مع احتیاجات المواطنین لتضع تحت تصرفه، 224التسییر

و تحقیقــا لكــل ذلــك فهــي ملزمــة بتطــویر كــل إجــراء ضــروري لتــتالءم دومــت مــع الثقنیــات الحدیثــة فــي التنظــیم و 
، و هـــو فعـــال مـــا تســـعى الدولـــة الجزائریـــة إلـــى تحقیقـــه و إن كـــان بشـــكل متـــأخر تحقیقـــا لمـــا یعـــرف بالحكومـــة 226التســـییر

و -الـوزیر األول-لكترونیـة مـع مطلـع هـذا القـرن یارأسـها رئـیس الحكومـةاإللكترونیة و ذلك عـن طریـق تنصـیب اللجنـة اإل
و بالتـالي امكانیـة .227الوزراء المعنیین بهذا المجال كما تم تشكیل لجنة ثقنیـة لتـوفیر الـدعم الفنـي لهـذه اللجنـة االلكترونیـة

سي الذي نص صراحة على ضرورة أن استعمال تكنولوجیا المعلوماتیةسیحقق كل تلك اإللتزامات، على عكس القانون الفرن
Laتحـت عنـوان 1343-2004و أكـده أیضـا قـانون 228تستعمل الحكومة مثل هـذه التكنولوجیـا لتسـهیل عمـل االدارة المحلیـة

simplification du droit229.
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طریـق القـانون و ذلـك عـنsimplifierوتسـهیل فالقانون الفرنسي مـنح صـراحة للحكومـة و خـول لهـا سـلطة تبسـیط
أوامــر تتخــذها تــرتبط خاصــة بتلــك القواعــد المتعلقــة بشــروط دخــول القــوانین و األوامــر و المراســیم و بــاقي األعمــال اإلداریــة 
حیــز التنفیــذ، و أیضـــا شــكلیات و طـــرق نشــر تلـــك النصــوص و علــم الجمهـــور بهــا مـــع األخــذ بعـــین االعتبــار االمكانیـــات 

.230تصالالممنوحة من طرف تقنیات المعلوماتیة و اإل

فكثرة القوانین و النصوص و التعدیالت التي تطرأ علیها تجعل البحث الیدوي العـادي صـعبا بـل و مسـتحیال و 
الـذین تختلـف ظـروفهم الصـحیة المكانیـة -یتطلب وقتـا أطـول، ممـا تصـعب معـه المعرفـة القانونیـة علـى المـواطنین العـادین

ون المختصـین، و الـذي یشـكل إنعـداما كبیـرا لألمـن و االسـتقرار القـانوني لمـا قـد و حتى على رجال القـان-الثقافیةو العلمیة
.231یترتب عنه من مخاطر قانونیة

مثال إذا كان مسـتثمر وطنـي أو أجنبـي بحاجـة لمعرفـة اإلطـار القـانوني للدولـة التـي یرغـب االسـتثمار فیهـا مـن 
یة في المشروع ،سیجد صعوبة في معرفة كل النصوص و حتـى نصوص تنظم التشاط الذي یرغب االستثمار فیه قبل البدا

مـن أقـراص : اتصاله برجال القانون ال یكفیه، لذلك فالبوابة االلكترونیة و حتى الوسـائط األخـرى لحفـظ المعلومـات القانونیـة
القـوانین و مضغوطة و الصادرة مـن وزارة العـدل ستسـهل علیـه و علـى رجـل القـانون و المـواطن ككـل عملیـة التعـرف علـى 

بالتـــالي اتخـــاد القـــرار المناســـب، خاصـــة و أن المعلومـــات التـــي یتضـــمنها موقـــع الجریـــدة الرســـمیة ســـهل الوصـــول إلیهـــا و 
،و -عكـس بـاقي الوسـائط التـي تكـون المعلومـات التـي تحویهـا خاصـة بمجـال معـین-مجانیة،وكاملة تتعلق بكل النصـوص

یخ صدورها، و دقیقة، و هو ما أخدت به إلـى جانـب الجزائـر عـدة دول إفریقیـة المهم أنها محینة بمفهوم أنها تتزامن مع تار 
.232أخرى

فقد أصبح من الضروري أن یكون النشر بنسخة عادیة ورقیة و أخرى الكترونیـة مـع ضـمان الحكومـة لرسـمیة 
ة و التي یتم توزیعهـا و بتهـا فـي الشكلین، فالدور الجدید الذي یمنح بإدراج النصوص في الشكل االلكتروني للجریدة الرسمی

نفــس وقــت الشــكل المطبــوع العــادي، كمــا تعــد صــحیحة و لهــا القــوة القانونیــة و تتــرجم إرادة األخــد بعــین اإلعتبــار تقتیــات 
لیقـــوم النشـــر . االتصـــال، وٕاســـتعمال الصـــورة االلكترونیـــة هـــو دائـــم و مجـــاني ممـــا یســـهل االتصـــال بموقـــع الجریـــدة الرســـمیة

المــرتبط بــاألمن –جریــدة الرســمیة بــنفس دور النشــر العــادي و البــد مــن تقــدیم ضــمانات خاصــة لتحقیــق األمــن االلكترونــي لل
، خاصة و أن اإلضطالع على الجریدة الرسمیة یعـد مـن الخـدمات التـي یقـدمها موقـع الحكومـة المخـتص كمـا -المعلوماتي

wwwهـــو األمـــر بالنســـبة لموقـــع خدمـــة التشـــریع الفرنســـي  .legifrance.gouv.fr الـــذي یقـــدم كـــل الخـــدمات الخاصـــة بالمعلومـــات
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،و هو من أولـى اإللتزامـات المرتبطـة بوضـع موقـع لـإلدارة علـى الشـبكة و ان كـان فـي بدایاتـه غیـر مجـاني 233القانونیة 
.234لكن حالیا تقریبا مثل تلك المواقع كلها مجانیة

یضمن خدمة القوانین و تصفح الجرائد التي یقصـد www.joradp.dzو بالنسبة للجزائر فإن موقع أمانة الحكومة 
ـــان المســـتعملتان فـــي تحریـــر  ـــة باعتبارهـــا الرســـمیة أو اللغـــة الفرنســـیة، و همـــا اللغت ـــدة الرســـمیة إمـــا باللغـــة العربی بهـــا الجری

رة الخاصـة بمناقشـات البرلمـان بغرفتیـه فهـي تتواجـد علـى النصوص القانونیة و نشرها في الجریدة الرسمیة الورقیة، أما النشـ
و ذلـك لتشـكیل مـا یعـرف ببنـك ،بوابة المجلس الشعبي الوطني و مجلس األمة، و التي غالبـا مـا تسـاعد فـي تفسـیر القـوانین

.235أو قاعدة المعطیات القانونیة

علـــى الجریـــدة باعتبـــاره وســـیلة اإلثبـــات فـــإذا كـــان النشـــر العـــادي یعتمـــد علـــى تـــاریخ الخـــتم الـــذي تضـــعه الـــدائرة 
، دون أخــذ بعــین االعتبــار إن كانــت الجریــدة قــد 236الوحیــدة، عكــس الجزائــر العاصــمة فانــه یحســب یــوم كامــل مــن النشــر 

وصــلت أم ال و ذلــك علــى افتــراض أن الغاصــمة هــي مكــان تواجــد الســلطة التشــریعیة و االدارة المكلفــة بالنشــر و مؤسســة 
هـي الكتابـة فـي سـجل خـاص و 1816لكن طریقة العلم بالوصول في القـانون الفرنسـي قبـل إلغـاء مرسـوم الطبع و النشر، و 

فالنشـر اإللكترونـي 2004، لكـن بعـد 237هي شكلیة عادیة تم التخلي عنها عموما بالتالي یمكن االثبات بكـل طـرق االثبـات
. سهل عملیة وصول الجریدة الرسمیة

تشـــریعي لجعــــل النفـــاد یومـــا كــــامال مـــن النشــــر فـــي الجریـــدة الرســــمیة إمـــا العادیــــة أو و أمـــام انعـــدام التــــدخل ال
األلكترونیة، فیبقى وجود النص القانوني و نفاذه مرتبط بالنشر العادي بالتالي العلم القانوني، لكن في الوقت الحالي أصبح 

.النشر االلكتروني یحقق العلم الفغلي و الحقیقي بالقوانین

داركت بعض التشریعات المقارنة خاصة القانون الفرنسي ذلك، من خـالل الـنص صـراحة علـى أن النشـر لقد ت
نـوفمبر 05الذي قـام بإلغـاء المرسـوم الصـادر فـي 2004فیفري 20یكون في شكل و رقي و آخر إلكتروني إعتمادا على أمر 

من القانون المدني، فأصبح نتیجة لذلك نفـاذ 01و الذي كان یلزم النشر في الجریدة الرسمیة، و هو الذي عدل المادة 1870
القــانون بعــد یــوم مــن نشــره و النشــر هنــا یقصــد بــه إمــا العــادي أو اإللكترونــي بطبیعــة الحــال مــا لــم یوجــد نــص علــى تحدیــد 

مــن القــانون المــدني الفرنســي قبــل التعــدیل یتشــابه 01ذكیر فــإن المــادة و للتــ.238إحــراء آخــر لــدخول القــانون حیــز التطبیــق
.من القانون المدني الجزائري04محتواها مع المادة 
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وحتى لو وجدت أخطاء فیمكن تداركها من طرف السلطة التشریعیة التي ارتكبت الخطأ و لـیس للقضـاء دخـل 
و التـي 2005240مـارس 2یة للجمهوریـة الفرنسـیة الصـادرة بتـاریخ مثـال ذلـك مـا تضـمنته الجریـدة الرسـم239في التصحیح

.و في النسخة االلكترونیة التي تنشر عبر األنترنت-الكتابة العادیة-صححت بعض األخطاء الواردة في النسخة الورقیة

نیـة كأقصـى حـد و هو ما یفتقده التشریع الجزائري، فعلى الرغم مـن سـعي الجزائـر نحـو تجسـید الحكومـة اإللكترو 
مــن خــالل البوابــات اإللكترونیــة لتقــدیم الخــدمات العمومیــةمنها الخاصــة باألمانــة العامــة، البرلمــان بغرفتیــه، 2013إلــى غایــة 

، إال أن النصـــوص القـــانون المنظمـــة لتلـــك الوضـــعیات منعدمـــة ماعـــدا تلـــك المنظمـــة ....المركـــز الـــوطني للســـجل التجـــاري
ــــى التوقیــــع، و لألنترنــــت كخدمــــة تقــــدمها وزارة  البریــــد و تكنولوجیــــات اإلتصــــال، و التشــــریع المــــنظم لشــــهادة التصــــدیق عل

النصـــوص التـــي یتضـــمنها القـــانون المـــدني المتعلقـــة بالكتابـــة و التوقیـــع االلكترونـــي، أو التـــي یتضـــمنها القـــانون التجـــاري و 
بخصــوص قــانون االجــراءات المدنیــة و المنظمــة لطــرق الــدفع الحدیثــة، مــع النصــوص المحاربــة للجریمــة المعلوماتیــة، أمــا

اإلداریــة فالتــأثر بهــذه التحــوالت المعلوماتیــة قلیــل منهــا المتعلقــة بــالتحكیم، بــل و حتــى الصــفقات العمومیــة أصــبح باالمكــان 
.ابرامها بشكل الكتروني

دور الشكلیة أو الكتابة االلكترونیة في تدعیم األمن القانوني: المبحث الثالت

الشكلیة من الوسـائل األساسـیة التـي یلجـأ إلیهـا المشـرع لتحقیـق الیقـین أو األمـن و اإلسـتقرار فـي یعـض تعتبر 
المظاهر الخارجیة التي یفرض على األفراد اتباعها فـي تصـرفاتهم إلمكـان ترتیـب " المراكز القانونیة، و تعرف الشكلیة بأنها

ي عنصـــر خـــارجي یؤكـــد وجـــوده و یضـــمن مفعولـــه فـــي نطـــاق و بـــذلك ینضـــاف إلـــى العنصـــر الـــداخل. آثـــار قانونیـــة معینـــة
و یقصد باشتراط هذه األشكال و تلك المظاهر الخارجیـة، إمـا التنبیـه إلـى خطـورة بعـض التصـرفات، و إمـا تیسـیر . القانون

242باشرة، و تعد الكتابة الصورة األولى و المهمة للشكلیة الم241"إثباتها من بعد، و إما إمكان االحتجاج بها على الغیر

فالكتابـــة تحقـــق غایـــة القـــانون و فعالیتـــه كونهـــا تحقـــق الحمایـــة مـــن االعتـــداء علـــى األمـــوال و المحافظـــة علـــى 
استقرار المراكز القانونیة و تدعیم الثقة في العالقات القانونیة مما یحقق األمان الحقیقي على الصـعیدین المـادي و النفسـي 

.كتابة و اإلجراءات الشكلیة التي تحكم الدعوى القضائیة، و یتضح ذلك من خالل ال243للمواطنین

الكتابة خاصة الرسمیة تؤكد إستقرار المعامالت و تدعم األمن القانوني:المطلب األول

ترجـع الحكمـة فـي اشـتراط الكتابــة الرسـمیة فـي بعـض التصـرقات القانونیــة إلـى غایـة تحقیـق األمـن و االســتقرار 
، و ذلك ألن الرسمیة تنبه األطراف إلـى خطـورة التصـرف المزمـع إبرامـه، كمـا تسـهل عملیـة اإلثبـات و في المراكز القانونیة
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تؤدي أیضا فـي بعـض العقـود كـالزواج إلـى تحدیـد الحالـة المدنیـة لألفـراد، بمـا یحقـق المحافظـة علـى كثیـر مـن مـن الحقـوق 
، فــإذا كــان االمــر كــذالك إذا 244غیرهــا مــن الحقــوقكــالحق فــي النفقــة و النســب و المیــراث و: المترتبــة علــى هــذه الحالــة

كانت الكتابة عادیة، فهل األخذ بالكتابة اإللكترونیة سیدعم هو اآلخر مبدأ استقرار المعامالت و بالتالي األمن القانون؟

.األخذ بالشكلیة االلكترونیة و تدعیم األمن و االستقرار القانوني: أوال

ائري بحجیـة الكتابـة اإللكترونیـة بشـروط معینـة خاصـة التأكـد مـن هویـة الشـخص الـذي رغم إعتراف القانون الجز 
، إال أنــه لــم یفصــل فــي تحدیــد مواصــفات 245أصــدر الكتابــة و ان تكــون معــدة و محفوظــة فــي ظــروف تضــمن ســالمتها

، و 246نفـس القـانونمـن1مكـرر323التوقیع اإللكتروني بل جعل اإلعتددا به مـرتبط بالشـروط التـي تـم تحدیـدها فـي المـادة 
لـم یفصـل فـي 247حتى المرسوم التنفیذي الذي حاول تحدید المقصود بالتوقیع اإللكتروني و خدمات التصدیق اإللكترونـي 

ـــع، أمـــا التوقیـــع  ـــة مـــن جهـــاز إلنشـــاء التوقیـــع، و أســـالیب ثقنیـــة لفحـــص التوقی أحكامهـــا بـــل ربطهـــا أكثـــر باألســـالیب الثقنی
مكـرر و 323ي یـنجم عـن اسـتخدام أسـلوب عمـل یسـتجیب للشـروط المحـددة فـي المـادتین اإللكتروني فیعد ذلك المعطى الـذ

و المتمثلة في تسلسل لحروف أو أرقام أوأوصاف أو رموز ذات معنـى مفهـوم تسـاعد 248من القانون المدني1مكرر 323
.على التأكد من هویة صاحبها معدة و محفوظة ضمن ظروف تضمن سالمتها

،أو 250من أنواع للتوقیع اإللكتروني فقـد یكـون بیومتریـا 249ذلك یختلف حسب ما قرره الفقهو أسلوب العمل
و المصادقة على التوقیـع تعمـل علـى تقـدیر صـفة التوقیـع و إذا كانـت تتـوافر فیـه . 252، أو بالقلم اإللكتروني :251كودیا

تناسب مع تلـك العملیـة و لكـن دون تـدخل لرجـل الشروط، و ذلك التقدیر سیؤدي إلى تحدید القواعد العلمیة و الثقنیة التي ت
.القانون

یوجــــد إتجــــاه یعــــارض و ذلــــك لوجــــود : 253إختلفــــت اآلراء الفقهیــــة حــــول األخــــذ بالكتابــــة اإللكترونیــــة الرســــمیة
نصــوص فانونیــة صــریحة تســتثني المعــامالت التــي تشــترط الرســمیة مــن مجــال الكتابــة االلكترونیــة و ذلــك إلتعــدام إمكانیــة 

و إتجاه مؤید علـى رأسـه القـانون الفرنسـي یسـعى بـذلك إلـى عصـرنة . 254ل الضابط العمومي في مثل هذه التصرفاتتدخ
اإلدارة و التســهیل علــى أصــحاب المشــاریع، عــن طریــق مــنح موقــع إلكترونــي للمــوثقین بحیــث یمكــنهم اإلتصــال بــالعمالء و 

.255تحریر تصرف إلكتروني رسمي 

ع بـین تكنولوجیـات المعلوماتیـة و بـین الثقـة فـي الرسـمیة التـي یحققـا العقـد الموثـق، ممـا و أمام ذلك فقد تـم الجمـ
.یدعم الثقة و استقرار المعامالت المبرمة الكترونیا
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األمن القانوني یرتبط باألمن التقني كأثر للتكنولوجبا: ثانیا

األمــن و االســتقرار فــي تكــوین التصــرفات القانونیــة بــالطرق االلكترونیــة لــیس قــانوني فقــط بــل أیضــا ثقنــي، و 
األمــن ال یمكــن أن یكــون قانونیــا إال ألنــه أوال و قبــل كــل شــيء ثقنــي،و فــي هــذا المجــال یمكــن الجمــع بــین بقــاء و اســتمرار 

فالحــدیث عــن العلــم و الثقنیــة أو التكنولوجیــا ككــل و تحقیقهــا . یــة إثباتــهالتصــرف القــانوني فــي وجــوده االلكترونیــة مــع إمكان
laلألمــن و االســتقرار ال یكــون دون تحدیــد قــدرة اإلجــراءات و الشــكلیات اإللكترونیــة علــى ضــمان الثقــة بمحتــوى التصــرف

fiabilité ف تضـمن سـالمته، و ، و یكون ذلك عن طریق الربطه الفعلي للتصرف بصاحبه الذي یعده و یحفظه في ظـرو 256
هو ما دفع للتخوف من الشروط التي تمكن تصرفا مبرما إلكترونیا من إنتاج آثار قانونیة مساویة لتلك الناتجة عن تصرف 

مبرم بطرق الكتابة التقلیدیة

لیطرح تسـاؤل آخـر، هـل تـدخل منظمـات و هیـآت لمـنح التصـدیق علـى التوقیـع اإللكترونـي اعتمـادا علـى قواعـد 
یحقـق La normalisationثقنیـة موضـوعة مـن أجـل توحیـد و اسـتعمال تكنولجـات المعلوماتیـة أو مـا تعـرف باللغـة الفرنسـیة ب

ي؟ اإلجابـة تكـون بـالنفي ألنـه فقـط النصـوص القانونیـة و التنظیمیـة األمن و االستقرار بمـنح الثقـة فـي التصـرفات االلكترونـ
هي التي تعد ذات قیمة قانونیة و مثل تلك القواعد الثقنیة للنوحید لیست ذات طابع تنظیمي، فانتقال االختصاص من رجل 

ل لتلــك القواعــد القیمــة اعتمــادا علــى النصــوص القانونیــة ال یجعــ-المخــتص فــي االعــالم اآللــي-القــانون الــى الرجــل الثقنــي
.257القانونیة التنظیمیة و من أجل ذلك ال بد من وجود نصوص تمنح لها تلك الصفة القانونیة صراحة

و هــل هــذا یعنــي أن للقواعــد الثقنیــة المرتبطــو باســتعمال تكنولوجیــات المعلوماتیــة خاصــة فــي الكتابــة أو التوقیــع 
من القانون المـدني 4-1316بنص المادة 258جابة عن ذلك التساؤل تمسك البعضاإللكتروني قیمة القواعد القانونیة؟  لإل

التي تجعـل لشـهادة التصـدیق علـى التوقیـع قـوة قرینـة بسـیطة یمكـن اثبـات عكسـها، و ذلـك للقـول بـأن القواعـد 259الفرنسي 
ي أن یحكــم بــبطالن عملیــة الثقنیــة ال تمــنح لهــا الســلطة التنظیمیــة للقــانون، لیطــرح تســاؤال آخــر و هــو هــل ســیمكن للقاضــ

التصدیق المرتبطة بالتكنولوجیا لمخالفتها تلك القواعد الثقنیة الموضوعة لتوجید استعمال و صنع األجهـزة المسـتعملة أو مـا 
یعرف بالقواعد التوحیدیة؟

المطلب الثاني الشكلیة االجرائیة تدعیم استقرار المراكز القانونیة وبالتالي األمن القانوني

إن قواعــد القــانون اإلجرائــي باعتبارهــا تنفــذ و تطبــق القــانون الموضــوعي، تهــدف إلــى تنظــیم الحمایــة القضــائیة 
للحقوق في محال المعامالت الخاصة، فهي تكفل سیادة القانون و احترام الحقوق، و بذلك یتحقـق االسـتقرار االجتمـاعي و 
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اإلجرائیـــة یحـــول دون تعســـف الجهـــاز القضـــائي و یؤكـــد المراكـــز تنشـــر الثقـــة و اإلئتمـــان فـــي المعـــامالت، فهیمنـــة الشـــكلیة
.260القانونیة الموضوعیة، مما یحقق الیقین و الثبات و االستقرار في المعامالت

بدایــة مــن رفــع الــدعوى بعریضــة مكتوبــة 261و علــى كــل فــإن األصــل فــي إجــراءات التقاضــي أن تكــون مكتوبــة
إلـى غایـة صـدور الحكــم الـذي ال بـد أن یكـون مكتوبــا 263قیـد فـي سـجل خــاص وفـق أشـكال معینــة و ت262باللغـة العربیـة 

، فكبف یتحقق األمن القانوني نتیجة لذلك خاصـة مـع سـیطرة تكنولوجیـات 264باللغة العربیة تحت طائلة البطالن و مسببا
المعلوماتیة؟

نيالبطالن لمخالفة الشكلیات االجرائیة للدعوى یضمن األمن و االستقرار القانو :أوال

مــن المســتقر علیــه فــي فقــه المرافعــات أن الــبطالن ال یترتــب علــى مخالفــة شــكلیة، و إنمــا ینبغــي أن تكــون هــذه 
فقواعــد المرافعــات ال تشــجع علــى الــبطالن، و إنمــا تعمــل علــى تفادیــه بوســائل مختلفــة، و . المخالفــة علــى قــدر مــن األهمیــة

، و هــو مــا تؤكــده نصــوص قــانون االجــراءات 265ي المراكــز القانونیــةذلــك بهــدف تحقیــق الیقــین و الثبــات و االســتقرار فــ
التي تمـنح للقاضـي إمكانیـة مـنح أجـل للخصـوم لتصـحیح اإلجـراء المشـوب 62منها المادة 266المدنیة و االداریة الجزائري

یـة ال یتقـرر بالبطالن، و لكن بشرط عـدم بقـاء أي ضـرر قـائم بعـد التصـحیح، و ذلـك ألن بطـالن شـكلیات األعمـال اإلجرائ
من 63و 60بناءا على المادتین -إال إذا نص القانون صراحة على ذلك كما ال یتمسك به إال من تقرر البطالن لمصلحته

، و دعمــا أكثــر الســتقرار المراكــز القانونیــة ال یقضــى بــبطالن إجــراء مــن االجــراءات -قــانون اإلجــراءات المدنیــة و االداریــة
267ب البطالن بإجراء الحق أثناء سیر الخصومةالقابلة للتصحیح إذا زال سب

و على الرغم من التعقیدات التـي قـد تترتـب مـن اشـتراط الكتابـة و الشـكلیة فـإن القاضـي مـن ناحیـة ملـزم بحمایـة 
الحقوق بضرورة احترام النصوص االجرائیة المبنیة أغلبها على الكتابة و بین إلزامه بالفصل في الـدعاوى المعروضـة علیـه 

مــن القــانون العضــوي 10، و المــادة 268مــن قــانون اإلجــراءات المدنیــة و االداریــة4فقــرة 3ي آجــال معقولــة تطبیقــا للمــادة فــ
، و هــل إســتعمال تكنولوجیــات المعلوماتیــة ســیدعم أكثــر إســتقرار المراكــز 269المتضــمن القــانون األساســي للقضــاء04-11

القانونیة؟

حمایة و استقرار المراكز القانونیة و تحقیق األمن القانونيثانیا التقاضي اإللكتروني یساعد على 

إن مختلـف الشـكلیات و اإلجــراءات التـي یشــترطها القـانون للتقاضــي مـن أوراق و مواعیــد و اعـالن للحصــوم و 
لحق تنفیذ الحكم و الطعن فیه، تعد وسائل لحمایة أصحاب الشأن من خطـر الـدعاوى التـي ترفـع ضـده، بـل هـي مرتبطـة بـا
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فقــــد أدت الضــــرورات الحالیــــة إلــــى اســــتخدام نكنولوجــــات .270فــــي الــــدعوال أو الحــــق فــــي الحصــــول علــــى حمایــــة القــــانون
المعلوماتیة في المحاكم بظهور ما یعرف بالتقاضي و المحاكم الإللكترونیـة، بحیـث أصـبح التقاضـي ال یعـد تلـك الشـكلیات 

تنظیم ثقني معلوماتي للمتقاضـین، تسـجل دعـواهم و تقـدیم أدلـتهم و اإلجرائیة التي تتطلب تقدیم سندات ملموسة، بل مجرد
حضور جلسات المحاكمة تمهیـدا للوصـول علـى الحكـم و تنفیـذه مـن خـالل وسـائل االتصـال اإللكترونیـة، و التـي هـي جـزء 

خـالل من نظام معلومـاتي یمكـن القضـاة اإلتصـال بالمتقاضـین دون حضـورهم الشخصـي و مباشـرة إجـراءات التقاضـي مـن
271هذا النظام، كما یتیح هذا النظام من خالل المحكمة اإللكترونیة شفافیة و سرعة في الحصول على المعلومات

لیصــبح تســجیل الــدعوى و تســلیمها الكترونیــا علــى موقــع فــي شــبكة االنترنــت، دفــع الرســوم و تقــدیم الوثــائق و 
لطریقـة، و حتـى هیئـة الـدفاع تكـون غیـر ملزمـة باالنتقـال للمحكمـة بـل العرائض الجوابیة و تقاریر الخبرة كلها تكون بنفس ا

.272تمارس مهامها عبر الشبكة فقط

فأصـبح بـال منـازع الوسـیط اإللكترونـي المتمثـل فـي اآللـة هـو الـذي یسـیر العمـل بالنصـوص القانونیـة بـأن تحــل 
تصـبح هـي السـند القـانوني الوحیـد المتـاح للطـرفین فـي حـال الدعائم اإللكترونیة محل الدعائم الورقیة و الرسالة اإللكترونیـة 

نشوء نزاع، و مثل هـذه الثقنیـة سـتخفف مـن حـاالت فقـد ملفـات القضـایا، كمـا أنهـا تسـاهم فـي ارتفـاع مسـتوى أمـن سـجالت 
ا بجانـب المحكمة نتیجة أن الوثائق و المستندات اإللكترونیة أكثر مصداقیة و أسهل فـي إكتشـاف أي تغییـر أو تحـویر فیهـ

.273سهولة اإلطالع و الوصول إلیها

و حتــى القاضــي ســیجد نفســه مقیــدا بالثقنیــة و القــانون فــي وقــت واحــد ممــا قــد یجعلــه یحكــم دون أن یكــون لمیلــه 
ألحــد الطــرفین تــأثیر، ممــا یبعــده عــن التعســف و الحیــدة عــن تطبیــق القــانون بــدافع الشــفقة أو االعتبــارات الشخصــیة، فیجــد 

، بل و في بعض المرات یكـون 274ا بالنصوص القانونیة مما یدعم المراكز القانونیة و یحقق االستقرار المنشودنفسه ملزم
برنـــامج خـــاص للفصـــل فـــي النزاعـــات یتأكـــد مـــن وجـــود الحـــق عـــن طریـــق الوثـــائق لیفصـــل مباشـــرة دون أن یكـــون لحضـــور 

إجرائـي وحیـد تـتحكم فیـه اآللـة و لكـن مـا یعـاب عـن األطراف أي تأثیر، فیصبح الحكم القضائي عملیة تلقائیة نتیجة لعمـل 
.ذلك أنه في الوقت نفسه یعد مخالفا لمبدأ المحاكمة العادلة

الخـاتمـة

إن نجـــاح النظـــام القـــانوني، رهـــین بمـــدى اســـتجابته ألصـــداء التطـــور الـــذي یمـــر بـــه المجتمـــع، إمـــا مـــن خـــالل 
و األفكــار القائمــة مــع المرونــة فــي تطبیقهــا، لــیمكن القــول أن التطــور مواجهــة مســتجداته، أو عبــر تطویــع مفــاهیم المبــادئ 
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الذي أحدتثه تكنولوجیات المعلوماتیة في النصوص و المصطلحات القانونیة سواء كان ذلك في القانون المدني أو التجاري 
غلبة فیها لمجتمـع المعلومـات و في القانون عموما، سیؤدي للقول أن العالم على أعتاب مرحلة جدیدة تكون ال...أو اإلداري

بحیث أصبحت الوسـائط اإللكترونیـة طرفـا .على غرار الثورة الصناعیة التي مرت بها البلدان المتقدمة خالل القرن الماضي
....، و االثبات اإلكتروني275في إبرام العقود التي أصبحت إلكترونیة

نزعـة التقنیـة للقـانون إلـى اسـتحداث مبـادئ قانونیـة جدیـدة فقد أدى تأثیر التكنولوجیات الحدیثة على القانون أو ال
منها مبدأ النشر و اإلعالم و اإلتصال الذي بموجبه یتعین على السلطة ترقیة نشر القانون لیس فقـط عبـر إیصـال الجریـدة 

ة ذات إتجـاهین الرسمیة على المخاطبین بالقانون بل التحسیس بمضمون القانون، ألن عملیـة نشـر القـانون عملیـة دینامیكیـ
همــا اإلرســال و اإلســتقبال و ال یمكــن أن یتحقــق اإلتصــال إال بالنشــر العمــومي للقــانون و لــیس أن تخاطــب الدولــة نفســها 

276.

لتصبح عملیة التبسیط و التسهیل على الجمهور الوصول للجریدة الرسمیة و المعلومات القانونیة و على العموم 
، فقــد أصـبحت مصــادر المعلومـة القانونیــة إلكترونیـة بالتــالي یمكــن 277اإلسـتقرار القــانونيالخدمـة العامــة مـرتبط بــاألمن و

القـول و بشــكل إیجــابي بــأن القــوانین اســتطاعت إختــراق المنــازل ممــا ینــتج عنــه تواجــد أعــذار أقــل مقارنــة بالماضــي للتمســك 
.بالجهل بالقانون و غالبا ما تكون ثقنیة

األمانـة العامـة -جهة التحـدي الحـالي مـن أجـل تمـوین و تقـدیم خـدمات القطـاع العـامو تكون الجزائر ملزمة لموا
للمــواطنین و للمؤسســات العامــة و -للحكومــة، قطــاع العدالــة، البرلمــان و المحاكم،بــافي المؤسســات التــي تقــدم خدمــة عامــة

لكترونیـــة، و لـــن یتـــأتى ذلـــك إال اذا و ذلـــك باســـتعمال تكنولوجیـــا المعلوماتیـــة، لتتجســـد بالفعـــل الحكومـــة اال-الخاصـــة منهـــا
.وضعت تشریعات تتناسب الوضع الراهن و تؤكد دولة القانون بأن یعم األمن و االستقرار القانوني رغم التحوالت الحالیة

فیســــتلزم علــــى المشــــرع إذن عنــــد وضــــعه للتشــــریعات أن یراعــــي تحقیــــق االمــــن القــــانوني مجموعــــة مــــن األمــــور 
و الدراسات و المناقشات الكافیة قبل وضع التشریعات أو تعـدیلها 278إجراء األبحاثالجوهریة منها على وجه الخصوص

من القـانون المـدني الجزائـري لجعـل 04إعادة النظر في المادة القائمة، كلیكون القانون الجدید مالئما و مطابقا لإلحتیاجات
.عملیة النشر تتناسب مع التطور الحالي بالتوسیع من مفهوم الجریدة الرسمیة لیقصد بها العادیة و اإللكترونیة

قنیــة أو و فــي األخیــر، فبعــدما كــان القــانون یســعى لتحقیــق األمــن القــانوني، فقــد أصــبح اآلن أكثــر ارتباطــا بالث
التكنولوجیا في عصر المعلوماتیة، مما یدفع لطرح فكرة أخرى تتمثل في أن التكنولوجیا هي المسیطرة على نشـاط و سـلوك 
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االنسان الذي أصبح مرتبطا بها ارتباطا وثیقا، بالتالي استقرار تصرفاته و أمنها و تنظیمها أصبح مرتبطا بتلك التكنوبوجیا 
أن االمن و االسـتقرار القـانوني أصـبح مرتبطـا أوال بـاألمن التقنـي و التكنولـوجي و بتحققـه : عنىو تحقیق األمان التقني، بم

فقط یتدخل القانون لضبط السلوك البشري، فهل سیجعل من ذلك القاضي خبیرا غلمیـا أو ثقنیـا أكثـر مـن كونـه رجـل قـانون 
یبحث عن القاعدة و یطبقها على القضایا المعروضة علیه؟
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المداخلة التاسعة 

األمن القانونيىعدم فعلیة القاعدة القانونیة وأثرها عل
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.كایس شریف، أستاذ التعلیم العالي. د.أ: من إعداد

:مقدمة

القانونیة تنظم سلوك األفراد في المجتمع، فهي تؤثر على الكیان العام لهذا األخیر سلبا و إیجابا ةباعتبار القاعد
على هذا األساس، یقاس مدى مالئمة القانون للمجتمع تبعا الستجابة األول . حسب طبیعة التفاعل الموجود بینهما

.رة فعلیة قواعد هذا األخیر في الواقع العمليلمتطلبات و لطموح الثاني، مما یدفع بفقهاء القانون إلى دراسة فك

فالفعالیة تدل على . إن الحدیث عن فعلیة القاعدة القانونیة قد یجرنا إلى فكرة فعالیتها و واقعیتها، ثم نجاعتها
أما الواقعیة، فهي تدل على التطابق بین. النجاح و االیجابیة، كما ترمز إلى مدلول المردودیة بالمفهوم االقتصادي

و بصفة عامة، ینظر الفقه إلى مسألة فعلیة القاعدة . الجانب النظري للقاعدة القانونیة و المیدان الذي تجسد فیه
القانونیة من خالل كیفیة استقبالها من قبل المخاطبین بأحكامها، اإلدارة باعتبارها شخص من أشخاص القانون، ثم 

. ىكسلطة عامة، من جهة، و أفراد المجتمع من جهة أخر 

فكلما كانت القاعدة القانونیة مقبولة من قبل المخاطبین بأحكامها، كلما كانت فعلیة و جسدت أحكامها بصورة 
بینما لما تكون هذه القاعدة غیر موافقة و غیر مطابقة للواقع االجتماعي و للمصالح الفردیة و . سلیمة في الواقع العملي

بذلك تؤثر طبیعة هذه .رض لمعارضة قوى هذا المجتمع، إدارة و أفرادا و جماعاتتتعالجماعیة لكیاناته، تفقد فعلیتها و 
، ثم تتدخل اآللیات و األدوات المسخرة من قبل الدولة باعتبارها صاحبة السلطة )أوال(القاعدة و محتواها على مدى فعلیتها

. )ثانیا(طة بهاالعامة، لتؤثر في كیفیة تنفیذها و تجسیدها حسب المعطیات المتوفرة و المحی

:عدم فعلیة القاعدة القانونیة المرتبطة بطبیعتها: أوال

ینظر الفقه إلى القاعدة القانونیة من عدة جوانب، سواء من حیث محتواها المادي، أو من حیث طبیعة الجهة التي 
لمنوطة بها أهم زاویة تحلل و یعد الجانب المرتبط بالوظیفة ا. الخ...، أو من حیث الغایة منها)الجانب العضوي(وضعتها

إن القانون، عكس ما یذهب إلیة البعض ال یعكس دوما الواقع االجتماعي في مختلف . من خاللها هذه القاعدة القانونیة
جوانب حیاته، بل كثیرا ما یطلب منه إعادة هیكلة السلوكات االجتماعیة و إعادة ترتیب المصالح و األولویات و غیرها 
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فیطلب من القانون إعداد تصورات جدیدة لسلوكات یجب إرساؤها في المجتمع، كما یسعى إلى قمع . اعیةمن القیم االجتم
فلم یعد القانون یعكس ما هو موجود في المیدان االجتماعي، بل ینشئ و یخلق ما . و منع تصرفات اعتاد األفراد علیها

.هو غیر موجود و ما قد یكون بعیدا عن هذا الواقع االجتماعي

یتسم القانون المعاصر بالطابع الدوالني لمصدره بحیث تنتجه الدولة في أغلب الحاالت و األوضاع، إذ *
أدى التطور الذي عرفه المجتمع في مختلف المجاالت إلى استبعاد األنماط القدیمة إلنتاج القانون، و المتمثلة في 

لقد أدى الطابع المعقد و المركب للنشاطات . الصادر عن الحكومةاألعراف و التقالید، و استبدالها بآلیة التشریع الوضعي 
الحكومیة التي تتوالها السلطات العامة في الدولة، إلى تكییف القاعدة القانونیة من حیث محتواها و من حیث شكلها و من 

، على هذا األساس.حیث دورها، لكي تتمكن من تسخیرها لتحقیق مختلف البرامج المسطرة و تجسید األهداف المرسومة
فسواء النصوص التشریعیة أو . تعد القاعدة القانونیة وسیلة للحكم و آلة لتجسید و لتحقیق الوظیفة الحكومیة

فاإلدارة هي التي .النصوص التنفیذیة، تكاد تحتكر الحكومة، و منه اإلدارة وظیفة التشریع و صنع القواعد القانونیة
، و هي التي تشرف على إعدادها و متابعتها في مختلف المراحل التي تمر بها، كما تبادر بالقوانین في أغلب الحاالت

في هذا ) على رأسه مؤسسة رئیس الجمهوریة( و یلعب الجهاز التنفیذي . تتولى مهمة تنفیذها و تجسیدها في المیدان
الجهاز التنفیذي برمجة هذه فیتولى. الصدد الدور الفعال و األساسي، إذ ال تصدر أیة نصوص قانونیة دون موافقته

النصوص وفقا ألولویات البرنامج الحكومي الرئاسي بجوانبه المختلفة، األیدیولوجیة منها و االقتصادیة و االجتماعیة و 
. غیرها، كما تقوم بتغییر المنظومة القانونیة الموجودة وفقا للتوجهات الجدیدة

وسیلة ضبط مارسة الوظیفة الحكومیة، تعد القاعدة القانونیة و باإلضافة إلى كونها أداة و وسیلة للحكم و لم
و لقد أدى . مختلف أقطاب الحیاة العامة بصفة شاملة، و الحیاة االقتصادیة بصفة خاصةتستعملها اإلدارة لتأطیر 

تشار من القطاعات االقتصادیة إلى انو خوصصة الكثیرمن التدخل المباشر في المجال االقتصادي، انسحاب الدولة
خاصة تلك التي تنبع من الهیئات اإلداریة المستقلة و مختلف التنظیمات المهنیة المتشعبة القواعد القانونیة الضبطیة 

كمجلس النقد و (التي تعد سلطات إداریة و تتمتع باختصاص وضع التنظیمات في المجاالت المرتبطة بنشاطاتها
و یتسم الضبط بكونه یستعمل ). القرض، و سلطة الضبط للبرید و المواصالت، و لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة

أدوات مختلفة عن تلك التي كانت مستعملة سابقا بحیث یتمیز بالمهنیة و التخصص و الواقعیة، مما یجعله یشكل 
.قانونا یتسم بالقانونویة الذاتیة



دیسمبر 5/6جامعة قاصدي مرباح ورقلة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، ملتقى األمن القانوني  2012

116

فمن جهة أدى انتشارها إلى . قانون الضبط تأثیرین متناقضین على المنظومة القانونیة الدوالنیةلقواعد و 
و كثرة انتشارهاإضفاء المرونة و السرعة و النجاعة في معالجة القضایا المطروحة على القانون، و من جهة أخرى، أدت 

مع ما هو معمول به في التضارب في الحلول و التناقضإلىاإلداریة المستقلة اللجوء المفرط إلى إنشاء الهیئات
كما قد یؤدي التضارب بین المصالح االقتصادیة بین مختلف األقطاب المتنافسة . المجاالت األخرى لدى القواعد التقلیدیة

وى السوق في المجال االقتصادي إلى التجمید المتبادل للقواعد المطروحة من قبل الجهات المخولة ذلك، خاصة و أن ق
.المتناقضة المصالح قادرة على التأثیر السلبي على ذلك

ینجر عن كون القانون المعاصر من صنع الجهاز التنفیذي وفقا لبرامج الحكومة و لمخططاتها، ابتعاده و * 
نها، إلى انفصاله عن الواقع االجتماعي، بحیث كثیرا ما تؤدي الظروف الداخلیة و الظروف الخارجیة، خاصة الدولیة م

.اضطرار الحكومة إلى اعتماد حلول و ترتیبات بعیدة كل البعد عن هذا الواقع

بمختلف القواعد الدوالنیةالنابعة عن هذا الواقع و المتطابقة مع متطلباته، تتدخل القواعد االجتماعیةفأمام 
عتبار ضرورات برامجها و مخططاتها درجاتها و أنواعها و التي تضعها الحكومة و تفرضها على المجتمع، آخذة بعین اال

التي تتأقلم بسرعة و و أمام المكانة التي تحتلها القواعد االجتماعیة في المیدان، . دون إیالء األهمیة الالزمة لهذا الواقع
بسهولة مع أوضاع المجتمع، تتعارك و تتضارب مع القواعد الدوالنیة التي عادة ما تتسم بالجمود و الثبات، مما یؤثر

.سلبا على فعلیة القانون

بحیث یرسم األهداف قانونا إرادویاو من بین العوامل التي تؤدي إلى فقدان الفعلیة، كون القانون الدوالني 
یكون القانون لذلك كثیرا ما . المتوخاة منه و النتائج المرجوة بغض النظر عن توفر الظروف االجتماعیة الضروریة لها

و في هذا المجال، یتسم القانون . تمع، بحیث یطلب منه القیام بدور القاطرة لدفعه و لجرهاإلرادوي متقدما عن المج
، أو مجتمع اشتراكيسواء في المرحلة األولى عند نیل االستقالل عند رسم الخطة الالزمة لبناء بالطابع اإلرادويالجزائري 

، خاصة مع طلب االنظمام إلى اعتناق اللبرالیةمع 1989في المرحلة التالیة بمناسبة اإلصالحات االقتصادیة ابتدءا من 
المنظمة العالمیة للتجارة، الذي استلزم الشروع في إصالحات جذریة في المنظومة القانونیة دون توفر الظروف الواقعیة 

.المالئمة لها

ل الوالیة في أما في المجال االجتماعي، لقد عدل قانون األسرة إلرضاء منظمات حقوق اإلنسان خاصة في مجا
.الزواج و كذا التلقیح االصطناعي
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كذالك ینجر عن القواعد القانونیة الدوالنیة اكتسائها للطابع التقني و الفني لما للتطور التكنولوجي من تأثیر على 
ال ، في المجالین االجتماعي و االقتصاديالتخلف الذي یتمیز به المجتمع الجزائريلكن أمام . القانون شكال و موضوعا

فبینما بقي المجتمع في اهتماماته التقلیدیة و القدیمة، یستدعي القانون .یلتقي القانون المتطور بهذا المجتمع المتخلف
لقد . الجدید مستوى عالي من التطور الفكري و الثقافي و تجاوز للنمط البدائي للسلوك االجتماعي و للنشاط االقتصادي

، مما جعل من بعض القواعد القانونیة خالیة من أیة ارات بین القانون و المجتمعأدى هذا االختالف إلى حدوث انكاس
:و نذكر على سبیل المثال. فعلیة منذ تصورها و صنعها نظرا النعدام الظروف المواتیة لها

،2009، الملغى في المتعلق بحمایة المستهلك07/2/1989المؤرخ في /89/02قانون -
،2003الملغى فيیتعلق بحمایة البیئة05/02/1983المؤرخ في /83/03قانون -
.المعدل والمتممیتعلق ببورصة القیم المنقولة23/5/1993مؤرخ في / 93/10مرسوم تشریعي - 
، فیما یخص المناطق الحرة 2003ملغى في(یتعلق بترقیة االستثمار05/10/1993مؤرخ في /93/12مرسوم تشریعي -

. 2006یتعلق بالمناطق الحرة، الذي ألغي في 19/7/2003مؤرخ في /03/02عوض باألمر رقم 
بحیث منذ اللحظة األولى لوضعها لم تكن بعدم فعلیة أصلیةتتسم هذه النصوص المذكورة على سبیل المثال 

.زخرفي و رمزيقوانین ذات طابع الظروف الالزمة لها متوفرة مما جعل منها 

، توجد نصوص أخرى متناقضة مع المصالح االجتماعیة و العدیمة الفعلیةإلى جانب هذه الكتلة من النصوص 
منها على سبیل . لقد تصدى لها المجتمع منذ لحظة صدورها نظرا لعدم توافقها مع توجهاته. المالیة و االقتصادیة للمجتمع

:المثال

.1996اإلجباري ألجور العمال الصادر في قرار الحكومة المتضمن االقتطاع-
2005التي عورضت في منطقة القبائل منذ الوهلة األولى فتم إلغاؤها في 2002المحلیة المنظمة في تاالنتخابا-

. 24/11/2005و نظمت انتخابات محلیة جزئیة جدیدة في 
.التقییم واالنتقال و إعادة التوجیه في الجامعةو المتعلقة بنظام 1993قرارات وزیر التربیة الوطنیة الصادرة في -
.دج500/750دج إلى 200من 2001مبلغ حقوق التسجیل في الجامعة الذي رفع في -

بأحكامها بحیث اعتبروا بأنها ال تتوافق مع معارضة المخاطبینلقد جمدت هذه النصوص القانونیة بسبب 
.عد اشتداد معارضة المجتمع لهامصالحهم، فاضطرت الحكومة إلى سحبها و تغییرها ب

:عدم فعلیة القاعدة القانونیة المرتبطة بآلیات تنفیذها:ثانیا
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فنظرا للمركز القانوني الذي . لقد سبق و أن أشرنا إلى الدور الفعال الذي تلعبه اإلدارة في صنع و وضع القانون
للدولة، فإنها تتكفل بعملیة السهر على احترام تحتله هذه األخیرة وسط المؤسسات األخرى باعتبارها الجهاز التنفیذي

لكن من جانب آخر، كثیرا ما تستغل اإلدارة هذا المركز المتمیز وتمنح نفسها سلطة . القانون و على تنفیذه و تطبیقه
.تجاوز القانون و مخالفته

فباعتبارها .القانونتكلیف اإلدارة بالسهر على تطبیق و تنفیذ تنص مختلف النصوص األساسیة على * 
و اإلجراءات المناسبة لوضع القانون حیز التنفیذ و التطبیق جمیع الترتیباتالجهاز التنفیذي للدولة، تقوم اإلدارة باتخاذ 

.بالشكل األحسن

لقد تطور مجال تدخل اإلدارة في هذا النطاق بحیث انتقل من التقیید إلى اإلطالق و ذلك حسب تطور كل من 
بالقانون محل التنفیذ الذي یعد مجاله مطلقا و فبعد ما كان مجال الالئحة مقیدا . نون و مجال الالئحةمجال القا

و لقد . مفتوحا و مطلقا بحیث تم تقیید مجال القانون و حصره1958، أضحى بعد صدور الدستور الفرنسي لسنة مفتوحا
بحیث یقتصر القانون على ) ، 1996، و 1989، و 1976(اعتنق المؤسس الجزائري هذا المبدأ خاصة في الدساتیر األخیرة

وضع القواعد العامة و المبادئ العامة للمجاالت األساسیة للدولة و للمجتمع، بینما یعود كلما هو غیر مخصص له 
تجسیده لمجال الالئحة أو التنظیم الذي یتولى تأطیره كما یضع التفاصیل و یسد النقائص و الثغرات عند قیامه بتنفیذه و 

.في المیدان

بالسلطة لكن تمتع هذه األخیرة . و من الناحیة المبدئیة، تعتبر اإلدارة مكلفة بالسهر على احترام القانون و تطبیقه
من القانون ذاته في بعض العامة یجعلها في مركز أسمى من األشخاص اآلخرین المخاطبین بأحكام القانون، بل أسمى 

و أمام هذه السلطات ال یوجد . تقدیریة و بامتیاز األولویة و كذا بامتیاز التنفیذ المباشرفتتمتع بالسلطة ال.الحاالت
.سوى القضاء الذي یمكنه إلغاء أي تصرف تتجاوز فیه اإلدارة سلطاتها و تخرق فیه القانون

تتخذ هذه الترتیبات ف. ، تلتزم اإلدارة باتخاذ جمیع الترتیبات و اإلجراءات الكفیلة لذلكمجال تنفیذ القانونو في 
بوضع المبادئ و القواعد فنظرا الكتفاء القانون . و في حدود احترام نص و روح القانون محل التنفیذأجل معقولفي 

أم لم نص على ضرورة صدور التنظیم، سواء التفاصیل الضروریة لوضعه محل التنفیذ، یتولى التنظیم وضع العامة
.20/5/2003لس الدولة الجزائري في قراره المؤرخ في مجینص على ذلك، و هو ما ذهب إلیه 
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یبقى التنظیم القدیم ساري المفعول إلى غایة ، غیاب التنظیم الضروري لتنفیذ القانون الجدیدو في حالة 
، و المراسیم الصادرة في )82/302مرسوم ( الفردیةفي مجال عالقات العمل عمل به النظام الجزائري، و هو ما صدوره

، و كذا القرار الوزاري المنظم لالنتقال في الدراسات العلیا 1983مایة البیئة و المنفذة للقانون القدیم الصادر في مجال ح
لم 2012بحیث إلى غایة 2008،و كدا القانون األساسي الخاص باألستاذ الباحث الصادر في 1981/ 24/01الصادر في 

ساري 1989المرسوم التنفیذي، حیث بقي المرسوم التنفیذي الصادر في یهداةتصدر القرارات الوزاریة التطبیقیة الخاص
المفعول فیما یخص الحجم الساعي األسبوعي لألساتذة الباحثین في مجال التدریس و كدا الحراسة في االمتحانات 

2008الدوریة في الجامعة،رغم إلغائه في 

أو التنظیم، إال و أن المناسب لها إلصدار الالئحةاختیار الوقتفي بالسلطة التقدیریةو رغم تمتع اإلدارة 
و رغم هذا التحدید، تعرف عدة . لوضع هذا التنظیمباألجل المعقولالقضاء الفرنسي و القضاء الجزائري قیدا اإلدارة 

، و یئةقانون حمایة البقوانین في التجربة القانونیة الجزائریة تأخرا صارخا في صدور النصوص التنفیذیة لها، منها 
، و قوانین المالیة، كقوانین االنتخاباتبینما تجسد بعض النصوص األخرى بسرعة فائقة . للمحاكم اإلداریةالقانون المنظم 

بل حدث و أن صدرت النصوص التنفیذیة قبل النصوص التشریعیة كما هو الشأن في القانون المتعلق بتبییض األموال 
، كذالك المرسوم التنفیذي المنشئ للهیكلة الجدیدة 07/04/2002بینما صدر المرسوم التنفیذي في 06/02/2006الذي صدر في 

.سنواتبعد عدةإالفي حین لم یصدر التشریع2004للتعلیم العالي الصادر في

لكن . الشرعیةلدى قیامها بتطبیق و تنفیذ القانون تلتزم اإلدارة بأحكام القانون و تمتنع عن مخالفته عمال بمبدأ * 
. رغم ذلك، كثیرا ما تتعدى علیه بصورة عمدیة سواء في الظروف العادیة أو في الظروف االستثنائیة

مخالفة أحكامه سواء من زاویة التدرج القانوني أو من ، تلتزم اإلدارة باحترام القانون و بعدم بمبدأ الشرعیةفعمال 
أما إذا خالفت هذا المبدأ، فتتعرض قراراتها إلى تصدي القضاء .رادحیث محتواها خاصة ما یتعلق بحقوق و حریات األف

. و مراقبة السلطة الرئاسیة، إذ تقوم مسؤولیتها اإلداریة، كما یجوز لكل متضرر من جراء تصرفاتها طلب التعویض
. لناحیة الموضوعیةاو من الناحیة الشكلیةلدى ممارستها لنشاطاتها من تخضع اإلدارة للقانونانطالقا من هذا الطرح 

لكن رغم ذلك حدث و أن تجاوزت اإلدارة القانون لدى قیامها بنشره و الشروع في تنفیذه، مستغلة في ذلك مركزها 
.المتفوق، بحیث هي التي تضع النواة األولى له و هي التي تقوم بتنفیذه
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باعتباره یتسم بالعمومیة و الشمولیة في النص محل التنفیذباستغالل النقائص و الثغرات الموجودةتقوم اإلدارة 
و یؤدي مثل هذا الوضع إلى تقویة السلطة التقدیریة لإلدارة في اتخاذ الترتیبات . فتوجهه نحو تحقیق مصالحها الظرفیة

و تمتد المخالفة في هذا المجال حتى إلى التصرف بكل حریة في مدى جدوى .التي تریدها، خاصة لما یخولها القانون ذلك
لتضع القواعد المالئمة لها و انسجام المنظومة القانونیةكما تستغل اإلدارة نقص . ر النصوص التنفیذیة من عدمهاإصدا

و في 2002و یعد مشكل انتخاب رئیس المجلس الشعبي البلدي أشهر مثال على ذلك بحیث طرح في سنة . لمصالحها
في بعض والیات الوطن، و ذلك النعدام 24/10/2005ت في بمناسبة االنتخابات المحلیة الجزئیة التي أجری2005سنة 

لمحافظ بنك الجزائر باعتباره رئیسا المركز القانونيكذلك مثال . االنسجام بین القانون الجدید لالنتخابات و قانون البلدیة
.للجنة المصرفیة، الذي یطرح مشكل التضارب بین فكرة العهدة و فكرة التعیین

را ما تتعمد اإلدارة إلى خرق القانون دون مبرر یذكر سوى كون القانون ال یخدم مصالحها، و في جانب آخر، كثی
:فتخلق شرعیة موازیة للشرعیة األصلیة و نذكر على سبیل المثال

.التأخیر العمدي في توزیع اإلعتمادات المالیة بمناسبة تنفیذ قوانین المالیة طوال فترة التسعینیات- 

اعتداء اإلدارة على مجال القانون بمناسبة صدور قرار رئیس الحكومة باالقتطاع مخالفة الدستور و-
.1996اإلجباري ألجور العمال في فیفري 

إلى غایة الوقت 1976تعلیق حكم الدستور و مخالفة القانون في مجال قانون ضبط المیزانیة و ذلك منذ -
و لم تعرض برنامجها السیاسي على البرلمان وفقا ألحكام 2006كما حدث و أن عینت حكومة جدیدة في ماي . الحاضر

.الدستور بمبرر عدم تغیر البرنامج السابق الذي صادق علیه البرلمان من ذي قبل

تعدیل توزیع االعتمادات المالیة التي یقرها قانون المالیة بواسطة تقنیة التحویالت التي تتم بواسطة -
.المراسیم الرئاسیة

النقابات و األحزاب السیاسیة الجدیدة من قبل الحكومة رغم توفر الشروط القانونیة في تجمید اعتماد-
.، عقب أحداث الربیع العربي2011ملفاتها، بحیث لم یتم اعتمادها إال في
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أما في الظروف االستثنائیة، فقد یحدث و أن تلجأ الحكومة إلى اتخاذ اإلجراءات اإلستثنلئیة لمواجهة ظروف 
بشرعیة العادیة عوضت الشرعیةلقد . 2009إلى غایة 1992و منذ سنة 1991حدث في الجزائر في سنة طارئة كما
...استثنائیة

:الخاتمة

نوعان من خالل االستعراض المختصر لظاهرة عدم فعلیة القواعد القانونیة في النظام الجزائري، نستنتج بأنه یوجد 
و التي تتعلق بمضمون النص القانوني الذي ال یتطابق مع الواقع الفعلیة البنیاویةفمن جهة توجد عدم . من عدم الفعلیة

توجد عدم الفعلیةو من جهة أخرى، . االجتماعي و العملي، و ذلك بسبب االنكسارات الموجودة بین القانون و المجتمع



دیسمبر 5/6جامعة قاصدي مرباح ورقلة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، ملتقى األمن القانوني  2012

122

و لتطبیق القانون و التي تتحكم فیها اإلدارة باعتبارها الجهاز و التي تتعلق باآللیات المختلفة المسخرة لتنفیذ التقنیة
.التنفیذي للدولة

تنعكس عدم الفعلیة على المصالح المختلفة للدولة و للمجتمع سواء على الصعید االجتماعي أو في المجال 
غیر قابلة للتقاضي في شأنها، فعلى الصعید االجتماعي تزعزع المراكز القانونیة و الحقوق و الحریات لكونها . االقتصادي

فتؤدي هده الوضعیة إلى . مما یعدمها ألن الحق الذي ال یمكن االحتجاج به أمام القضاء ال یعد حقا بأتم معنى الكلمة
عدم االستقرار االجتماعي، مما یقلل من سلطة الدولة و هیبتها، كما یغذي الرشوة و المحسوبیة فتصبح الحقوق مرهونة 

أما على الصعید االقتصادي، فتسببت عدم الفعلیة في ضرب . طویة لألشخاص و لیس بهیبة و قوة القانونبالمراكز السل
المصالح العلیا لالقتصاد الوطني نظرا لتفشي السوق الفوضویة أو السوق السوداء، رغم وجود قانون المنافسة و قانون 

زینة العمومیة في المجال التهرب الضریبي، كما سبب في لقد أدى هدا الوضع إلى خسارة فادحة للخ. المعامالت التجاریة
.خوف المستثمرین األجانب من المغامرة في السوق الجزائریة نظرا النعدام األمن القانوني ألموالهم

: ختاما لهده الدراسة، یمكن تقدیم المقترحات و الحلول التالیة

التي تقضي بإتباع منهجیة مجزئة على )المنهج التشریعي(ة تقنیة یمكن معالجتها بواسطالفعلیة التقنیةإن - 1
إن المنهج . كل مراحل عملیة صنع التشریع بحیث ترتبط بمفاهیم و مصطلحات مالئمة لكل مرحلة من هذه المراحل

.التشریعي یجمع بین الوسائل و األدوات و األهداف المرجوة من أي نص قانوني

من قبل اإلدارة، فال یمكن حلها بواسطة حل إجرائي أو منهجي ألن اإلدارة للقانونالمخالفة العمدیةأما - 2
. تتمتع بمركز قانوني متمیز مقارنة بالهیئات و المؤسسات األخرى

في وضع النصوص حیز التنفیذ و التطبیق و التهاون فیها، یمكن اللجوء إلى المسائلة السیاسیة و أما التأخر
حول عملیة تنفیذها فتقوم الحكومة بتقدیم عرض سنوي أمام البرلمان . لى هذا التهاون و االستخفافالقانونیة للحكومة ع

كما یمكن للحكومة بهذه المناسبة، تقدیم عرض حول . للقوانین المصادق علیها، و التدابیر المتخذة في شأن ذلك
تراها مناسبة باعتبارها شریكة في التغیرات التي و تطلب إجراءالصعوبات التي واجهتها عند قیامها بتنفیذ هذه القوانین

84و یكون هذا التقریر مكمال لبیان السیاسة العامة الذي تقدمه الحكومة سنویا أمام البرلمان طبقا للمادة . العمل التشریعي
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مسؤولیة إداریةأمام الهیئة التشریعیة، كما تكونمسؤولیة سیاسیةتكون مسؤولیة الحكومة في هذا المجال . من الدستور
.مهام الحكومة في أي وقت شاءإنهاءو مباشرة أمام رئیس الجمهوریة الذي یمكنه 

بحث یكون تفعیل دور مجلس الدولةأما مشكل الغموض و الرداءة في النصوص القانونیة، فنرى بضرورة - 3
كل یمكن التقلیص من األخطاء في اللغة و بهذا الش. ، بینما ال یجب أن یمس الموضوعالمسائل اإلجرائیةرأیه إجباریا في 

.      المصطلحات و تفادي التناقض و نقص االنسجام في المنظومة التشریعیة الوطنیة

:المراجع المعتمد علیها

.1988/1989دار الكتب القاهرة ) دراسة مقارنة(إصدار القوانین: بركات عمرو فؤاد-

دون (دار النهضة العربیة القاهرة .تقویة السلطة التنفیذیة في الدولة المعاصرةاالتجاه نحو : خلیل هیكل-
).تاریخ النشر

. 1990دار النهضة العربیة القاهرة . فكرة القوانین األساسیة دراسة مقارنة: علي عبد العال سید أحمد-

.1994نهضة العربیة القاهرة دار ال) دراسة مقارنة(مصادر المشروعیة اإلداریة و منحنیاتها: فودة رأفت-

مجلة المیادین، كلیة العلوم القانونیة و . القانون الطبیعي بین المثالیة و الواقعیة: برسوم جمیل صبحي-
.25إلى الصفحة 13الصفحة من 021986عدد ) بوجدة(االقتصادیة و االجتماعیة 

شتراكیة إلى سلطة تخدم المصلحة وظیفة تخدم مصالح الثورة االالقضاء من: بوبشیر محند أمقران-
.53إلى الصفحة 25الصفحة من 2005دیسمبر 03مجلة المحاماة عدد . العلیا للمجتمع

المتضمن القانون العضوي لألحزاب / 97/09نظام اعتماد األحزاب السیاسیة طبقا لألمر : بوكرا إدریس-
.65إلى 45لصفحة من ا02/1998مجلة إدارة عدد . السیاسیة بین الحریة و التقیید

االقتراع النسبي و أثره على التعددیة السیاسیة على ضوء تجربة االنتخابات التشریعیة : بوكرا إدریس-
.  71إلى 40الصفحة من 2005جویلیة 09مجلة الفكر البرلماني عدد . األخیرة
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.

مجلة الحقوق للبحوث القانونیة و االقتصادیة . عالقة القانون بالالئحة دراسة مقارنة: محسن خلیل-
.  75إلى 01الصفحة من 041969و 03العددان 

التطبیقات العملیة لقوانین المالیة و انعكاساتها على الصالحیات البرلمانیة، مجلة : یلس شاوش بشیر-
.40إلى الصفحة 29الصفحة من 03/2003الفكر البرلماني عدد 

یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق 07/12/1996مؤرخ في 96/438مرسوم رئاسي .1996دستور -
الجریدة الرسمیة . ، في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة و الشعبیة28/11/1996علیه في استفتاء 

الجریدة الرسمیة عدد 10/4/2002مؤرخ في /02/03قد عدل بمقتضى القانون رقم و ل. 08/12/1996مؤرخة في 76عدد 
.14/4/2002مؤرخة في 25

-AMSLEK Paul : L’évolution générale de la technique juridique dans les pays occidentaux. RDP N° 01 1982, pp
275 à 294.

- AMSLEK Paul : Le rôle de la volonté dans l’édiction des normes juridiques selon HANS KELSEN. RDP N° 01
1991, pp 37 à 59.

- AMSLEK Paul : La teneur indécise du droit. RDP N° 04 1991, pp  1199 à 1216.

.

-BENAZZI Lakhdar : Les résistances aux changements. Revue IDARA N° 23/2003, pp  129 à 138.

- BLANKENBURG Erhard : La recherche de l’efficacité de la loi. Réflexions sur l’étude de la mise en œuvre : Le
concept d’implémentation. DROIT et SOCIETE N° 02/1986, pp 59 à 75.

- CHALABI Elhadi et MEKARBECH Charef : Les fonctions de la loi. RASJEP N° 3/1985, PP 711 à 744.
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- CONNEN Bernard : La force exécutoire de la loi base de la démocratie, étude de la force exécutoire dans les
systèmes juridiques des pays francophones. RJPIC N° 01/1991, pp 24 à 32.

- GRANGER Roger : La tradition en tant que limite aux réformes du droit. RIDC N° 01/1979, pp 37 à 125.

- GUIBAL Michel : Le retard des textes d’application des lois. RDP N° 04/1974, pp 1039 à 1078.

- LAFERRIERE J : De l’authenticité du texte des lois publiées au « journal officiel »  RDP N° 01/1949, pp 113 à
152.

.- LASCOUMES Pierre et SERVERIN Evelyne : Théories et pratiques de l’effectivité du droit. DROIT et SOCIETE
N°02/1986, pp 101 à 124.

- MAHIOU Ahmed : Rupture et continuité  du droit en Algérie. RASJEP N° spécial 20éme anniversaire de
l’indépendance 1982, pp 107 à 135.

- MARCEL David : Positivisme juridique et souveraineté du peuple selon Michel TROPER. RDP N° 04/1997, pp
965 à 993.

- MORAND Charles Albert : Les exigences de la méthode législative et du droit constitutionnel  portant sur la
formation de la législation. DROIT et SOCIETE N° 10/1988, pp 391 à 407.

- PETRUKHIN I L : La norme de droit optimale et son application efficace : in La création du droit : aspect
sociaux, 2éme colloque juridique Franco-soviétique Moscou 1978 CNRS Paris 1981, pp281 à 290.

- PUIGELIER Catherine : La création du droit (libres propos sur la norme jurisprudentielle) Revue  de la
Recherche Juridique N° 01/2004, pp 17 à 31.

- REDDAF Ahmed : De quelques réflexions sommaires sur l’effectivité du droit de l’environnement en Algérie.
Communication au colloque de Tlemcen sur le droit de l’environnement et développement durable, Faculté de droit

Université de Tlemcen les 20 et 21 janvier 2003 (document non publié), 09 pages.

-

- VEDEL Georges : La soumission de l’administration à la loi. صفحة 02/1952مجلة القانون و االقتصاد عدد ،
.247إلى 01من 

- - WERNER Alain : Contribution à l’étude de l’application de la loi dans le temps en droit public. RDP N° 03
1982, pp 739 à 771
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- ZABIGAILO Vladimir : De l’accroissement de l’activité législative de l’Etat contemporain : in problèmes du
monde contemporain N° 57. Académie des sciences de l’URSS Moscou 1978, pp 76 à 80.

- ZOUAIMIA Rachid : Le droit économique dans la régulation en Algérie. RADIC V2 Pt1 T2 N°01 1990, pp 103 à
116.

- ZOUAIMIA Rachid : Déréglementation et ineffectivité des normes en droit économique Algérien. Revue IDARA
N° 21/2001, pp 125 à 138.

تم بحمد اهللا و توفیقه
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دیسمبر 5/6جامعة قاصدي مرباح ورقلة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، ملتقى األمن القانوني  2012

128

قسم الحقوق

maitremeziani@yahoo.fr:البرید االلكتروني 

قصیر علي /األستاذ

جامعة الحاج لخضر باتنة 

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

قسم الحقوق

ali_asma53@yahoo.fr: البرید االلكتروني 

الغرامة التهدیدیة في تحقیق األمن القضائيدور 
مقدمة

یفصل القضاء اإلداري في المنازعات اإلداریة و التي تكون الدولة أو الوالیة أو البلدیة أو المؤسسة العمومیة 
اإلداریة طرفا فیها و یعمل على حمایة الفرد من انتهاكات اإلدارة إذ یسعى المتقاضي إلى صدور الحكم أو القرار 

ى حكم یعترف له بحقه ، لذا ینبغي أن یتابع إجراءات القضائي لكن ال تتحقق له الحمایة بمجرد حصوله عل
التنفیذ للحصول على الحمایة الفعلیة ألن األحكام و القرارات القضائیة تفقد قیمتها القانونیة و العملیة في حاالت 

.عدم التنفیذ 
ازن بین طرفین غیر فالقاضي اإلداري له دور مهم في إقامة دولة القانون و تجسیدها فعال بالعمل على تحقیق التو 

.متكافئین ، اإلدارة بصفتها صاحبة سلطة عامة و الفرد الذي یفتقد لهذه السلطات
قد تتخذ اإلدارة موقف سلبیا من تنفیذ حكم القضاء هذا یجعل المتقاضي یتوجه لطلب التعویض عن األضرار التي 

.لحقته من جراء امتناع اإلدارة عن التنفیذ أو تأخرها في ذلك 
هذا الحل غیر عادل إذا كنا بصدد حكم بإلغاء قرار إداري ألنه مهما كانت مبالغ التعویض المدفوعة فلن لكن 

.تحقق له نتیجة اإللغاء
و من بین الوسائل التي أقرها التشریع الفرنسي و التشریع الجزائري الغرامة التهدیدیة
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ة إللزام اإلدارة على تنفیذ األحكام و القرارات القضائیة و تتمثل اإلشكالیة في ما مدى فعالیة الغرامة التهدیدیة كأدا
الحائزة لحجیة الشيء المقضي به في تحقیق األمن القضائي ؟

: لإلجابة على اإلشكالیة نتناول الموضوع في المحاور التالیة 
مفهوم الغرامة التهدیدیة : أوال

ن وسائل وامتیازات السلطة العامة ،وقد تتخذ موقفا سلبیا تتمتع اإلدارة بمركز القوة في مواجهة األفراد لما لها م
لذا یلجأ . من حكم القضاء ألن لها الحریة في مجال تنفیذ أحكام القضاء وقد تختار الوقت المناسب للتنفیذ 

. المتقاضي إلى طلب التعویض عن األضرار التي لحقته من جراء امتناع اإلدارة  أو تأخرها التنفیذ 
ام الطرف المتضرر من تصرف جهة اإلدارة برفع دعوى إلغاء قرار إداري غیر مشروع وصدر حكم وفي حالة قی

باإللغاء ، وامتنعت اإلدارة عن التنفیذ فإن قیامه بطلب التعویض عن األضرار مهما كانت مبالغ التعویض 
المدفوعة فإنها ال تحقق له اآلثار التي یرتبها حكم اإللغاء 

ل التي توفر الحمایة للمتقاضي في مواجهة رفض اإلدارة احترام حجیة الشيء المقضي به یجب البحث عن الوسائ
لذا أقر المشرع الجزائري الغرامة التهدیدیة والتي تعد من وسائل إجبار اإلدارة على تنفیذ .وتنفیذ حكم القضاء

.   1األحكام والقرارات القضائیة اإلداریة
تعریف الغرامة التهدیدیة-1

لم ینص الدستور على الغرامة التهدیدیة كوسیلة إلجبار اإلدارة على تنفیذ األحكام والقرارات القضائیة اإلداریة 
لتكون لها قوة التنفیذ "یصدر القضاء أحكامه بإسم الشعب:"على أن 1996من دستور سنة 141نصت المادة 

وم في كل وقت وفي كل مكان ، وفي جمیع على كل أجهزة الدولة المختصة أن تق:" بأنه 145ونصت المادة 
یشمل األحكام القضائیة العادیة و اإلداریة ، إذ حرص المؤسس الدستوري على " الظروف ، بتنفیذ أحكام القضاء 

.ألجل تحقیق األمن القضائي 2تكریس دولة القانون واستقالل القضاء وهیبة األحكام القضائیة
أجاز للجهات القضائیة اإلداریة 3هدیدیة في قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة وأورد المشرع الجزائري الغرامة الت

یجوز للجهة القضائیة اإلداریة المطلوب منها إتخاذ أمر :"على أنه980األمر بغرامة تهدیدیة حیث تنص المادة 
" .سریان مفعولها أعاله ، أن تأمر بغرامة تهدیدیة مع تحدید تاریخ978،979بالتنفیذ ، وفقا للمادتین 

. 275،ص2010شفیقة بن صاولة ، إشكالیة تنفیذ اإلدارة للقرارات القضائیة اإلداریة، دراسة مقارنة ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ، سنة -1
2009زیع ، الطبعة األولى ، سنة عمار بوضیاف ، دعوى اإللغاء في قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ، دراسة تشریعیة وقضائیة وفقهیة ، جسور للنشر والتو / د-2

. 212،ص 
أفریل 23بتاریخ 21المتضمن قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ، جریدة رسمیة رقم 2008فبرایر سنة 25المؤرخ في 08/09من القانون رقم 987- 980المواد - 3

2008  .
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لم یعرف المشرع الجزائري الغرامة لكن بین األحكام التشریعیة المنظمة لها وشروط الحكم والجهة المختصة بها 
.واآلثار المترتبة عن الحكم بها
مبلغ من النقود یحكم به القاضي على المدین عن كل عن فترة زمنیة معینة ال :" تعرف الغرامة التهدیدیة بأنها 

.1"یتم فیها تنفیذ المدین اللتزاماته عینا حیث یكون التنفیذ العیني یقتضي تدخال شخصیا من جانبه 
خیر، ویصدرها القاضي بقصد ضمان حسن عقوبة مالیة تبعیة تحدد بصفة عامة عن كل یوم تأ:" وتعرف بأنها 

2"تنفیذ حكمه ،أو حتى بقصد حسن تنفیذ أي إجراء من إجراءات التحقیق

خصائص الغرامة التهدیدیة -2
:تتمیز الغرامة التهدیدیة بالخصائص التالیة 

ن ما لحق الدائن من للقاضي الحریة في تقدیر المبلغ المالي بغض النظر ع: ذات طابع تحكیمي -أ
وله أن .ضرر،قد یحددها أكثر من قیمة الضرر إلجبار اإلدارة على التنفیذ، وله سلطة تحدید الغرامة من عدمها 

یفرض الغرامة حتى ولم یطلبها الخصوم إذا رأى لزومها في الحكم وله كامل الحریة في تقدیر مبلغ الغرامة ویحدد 
.3و یرفعهبدء سریانها، وله أن یخفض المبلغ أ

یقدرها القاضي تقدیرا تحكمیا وال یتقید فیه إال بمراعاة القدر الذي یرى أنه منتج في تحقیق غایتها وهي إخضاع 
.4المحكوم علیه وحمله على تنفیذ إلتزاماته

. بموجبها یتم الضغط على إرادة المحكوم علیه ویلزم على تنفیذ إلتزماته : ذات طابع تهدیدي-ب
ال تفرض الغرامة إال بوجود حكم قضائي بالزام المحكوم علیه بتنفیذ التزماته ، وال تعتبر : لتبعیةخاصیة ا- ج

من قانون 625تعویضا بل هي جزاء للتأخر في التنفیذ أو اإلصرار على عدم التنفیذ ، وبالرجوع للمادة 
البة بالتعویض أو المطالبة بالغرامة اإلجراءات المدنیة واإلداریة یتبین أن المشرع قد خیر المحكوم له بین المط

.التهدیدیة 
إن تطبیق الغرامة التهدیدیة لها أهمیة لها أهمیة في مجال تنفیذ أحكام إلغاء القرارات الصادرة عن جهة اإلدارة 
لتجاوز أو االنحراف في السلطة أي في حالة عدم تنفیذ حكم صادر عن جهة القضاء اإلداري ، ألن المشرع نص 

عندما یقضي الحكم الحائز لقوة الشيء :" من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة نص على أنه 986لمادة في ا

.13،14، ص 2008ي ، دار ھومة للطباعة والنشر ، الجزائر ،سنة مرداسي عز الدین ، الغرامة التھدیدیة في القانون الجزائر- 1
.   15، ص2002سكندریة ، سنة منصور محمد أحمد ، الغرامة التھدیدیة كجزاء لعدم تنفیذ أحكام القضاء اإلداري الصادرة ضد اإلدارة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اال- 2
08/09من القانون رقم 981،980المادتان - 3
الحلبي الحقوقیة ، بیروت عبد الرزاق أحمد السنھوري ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، نظریة االلتزام بوجھ عام ، اإلثبات ، أثار االلتزام ، منشورات / د- 4

.813، ص 1998لبنان ، الجزء الثاني ، الطبعة الثالثة ، سنة 
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المقضي به بإلزام أحد األشخاص المعنویة العامة بدفع مبلغ مالي محدد القیمة ، ینفذ طبقا لألحكام التشریعیة 
الذي حدد إجراءات تنفیذ أحكام 08/01/1991المؤرخ في 91/02ویتمثل في القانون رقم " الساریة المفعول 

.   1التعویض من الخزینة العمومیة
:  لها طابع مؤقت -د
تقدر عن كل وحدة زمنیة       - ه
الطبیعة القانونیة للغرامة التهدیدیة-3
الجهة المختصة بالنظر في الغرامة التهدیدیة : ثانیا
المحاكم االداریة -1
مجلس الدولة -2

إجراءات تطبیق الغرامة التهدیدیة : ثالثا 
إجراءات الحكم بالغرامة -1
إجراءات تصفیة الغرامة-2

.91/02من القانون رقم 5المادة - 1
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ةالمداخلة الحادیة عشر
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الجوانب الشكلیة لالستقرار التشریعي

أیا كان ما یساهم به الصائغون في المجال التشریعي في محتوى ومضمون التشریعات، فتكمن مسؤولیتهم 

.األساسیة بال شك في التأكد من الوقایة ضد عدم ترابط النظام القانوني وعدم ثباته،وأیضا عدم استقراره

عدم الترابط وعدم الثبات بین وكذلك تجنب ممارسات الصیاغة القانونیة غیر الدقیقة من اجل  تحاشي 

.التشریعات

:وقد انطلقنا  من اإلشكالیات التالیة

.بدءا بالحاجة إلى وجود تنظیم عام لقوانین البلد
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.وكذلك عدم القدرة على تحدید القوانین الساریة وهذا بسبب ضخامة الترسانة القانونیة

. مة لالنتقال من قانون قدیم الى قانون جدیدوأیضا االفتقار إلى الوضوح في اإلجراءات العملیة الالز 

وبناء على هذه اإلشكالیات تم محاولة إیجاد ووضع آلیات وأدوات التي یعالج بها الصائغون في المجال التشریعي 

: عدم الثبات وعدم االستقرار التشریعیین 

.من خالل التنظیم العام لمجموعة التشریعات

.لزماني واألحكام المشابهةوأیضا بمراعاة أحكام السریان ا

.  ثم آلیات التعدیالت واإللغاءات التي تطول التشریعات دون إغفال األحكام االنتقالیة

في المجال التشریعي أدوات متنوعة للوقایة ضد الخلط المتصل بتحدید ما یعد وعلیه فقد وضع الصائغون

لتشریعات في أي بلد وتبویبها حسب المیادین، وكذلك وضع آلیات قانونا،وقد تضمنت هذه المداخلة ،أیضا وسائل تجمیع ا

تسهل التحقق إذا كان قانون معین ساریا ام ال، باإلضافة إلى  سبل إزالة التعارض بین التشریعات القدیمة والحدیثة، ودون 

.تناسي األحكام االنتقالیة الخاصة بالتشریعات

: مقدمة 
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فالصیاغة التشریعیة تعني تهیئة القواعد القانونیة وبناؤها على قواعد مخصوصة ،ووفقا لقواعد مضبوطة تلبیة 

، كما تعني أیضا مجموعة األدوات .لحاجة تستدعي التنظیم في سلوك األفراد والجماعات والهیئات العامة على نحو ملزم

.ي إخراجا یحقق الغایة التي یفصح عنها جوهرهاالتي تخرج القاعدة القانونیة إلى الوجود العمل

وصناعة القانون تتطلب مهارة بالغة وفن عال سواء انصبت على النواحي الشكلیة للصیاغة التشریعیة،والشكل 

الخارجي للقواعد القانونیة المدونة في صلب التشریع ، او من حیث الجوانب الموضوعیة للقواعد القانونیة وطریقة 

.  الناحیة المادیة والفنیة تحقیقا للغایات المقصودة منهاصیاغتها من 

غیران الجوانب الشكلیة للصیاغة التشریعیة تتضمن عدة عناصر جوهریة ،أهمها بنیة المشروع وكیفیة تبویبه 

إلى جانب لغته وأسلوب الصیاغة التشریعیة ،وبعض الجوانب الفنیة في الصیاغة التشریعیة 

ن ما یساهم به الصائغون في المجال التشریعي في محتوى ومضمون التشریعات، فتكمن بید انه أیا كا

مسؤولیتهم األساسیة بال شك في التأكد من الوقایة ضد عدم ترابط النظام القانوني وعدم ثباته،وأیضا عدم استقراره ، وكذلك 

.ط وعدم الثبات بین التشریعاتتجنب ممارسات الصیاغة القانونیة غیر الدقیقة من اجل  تحاشي عدم التراب

وكنتیجة حتمیة ال بد أن یتسم النظام القانوني ككل بالثبات والترابط ،فبدونهما تناقض القواعد القانونیة بعضها 

البعض ، ویتولد عدم الترابط بین القوانین عن مجموعة متنوعة من األسباب ،فمنها ما یستطیع الصائغون معالجتها ألنهم 

:م للقیام بذلك وهيفي موضع مالئ

الحاجة إلى وجود تنظیم عام لقوانین البلد_ أ

.عدم القدرة على تحدید القوانین الساریة_ ب

.القوانین غیر الثابتة_ ج
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. االفتقار إلى الوضوح في اإلجراءات العملیة الالزمة لالنتقال من قانون قدیم إلى قانون جدید_ د

:التي یعالج بها الصائغون مظاهر عدم الثبات وهيوتقف هذه الورقة البحثیة عند األدوات

.التنظیم العام لمجموعة القوانین_ أ

.أحكام السریان الزماني واألحكام المشابهة_ ب

.التعدیالت واإللغاءات_ ج

.األحكام االنتقالیة_ د

.أسباب عدم الترابط والثبات القانوني: المبحث األول 

.تنظیم عام لقوانین البلدالحاجة إلى وجود : المطلب األول 

ثمة عدد كبیر من البلدان ال تستطیع متابعة ومسایرة حركة تشریعاتها ،ذلك أن التشریع الذي یتم 

إقراره،وبالرغم من انه یدخل حیز التنفیذ من الناحیة الشكلیة ، فانه یختفي من اإلدراك البشري،وال تتبعه تشریعات فرعیة 

)1.(ختفي إمكانیة التنبؤ بالقانون ، ویصبح حكم القانون مجرد ذكرىمطلقا،وكنتیجة لكل ذلك ت

.والمخطط التالي یوضح لنا ضرورة الحاجة إلى وجود تنظیم عام لقوانین البلد

:المخطط األول 
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.عدم القدرة على تحدید القوانین الساریة: المطلب الثاني 

ثمة سبب ثان للخلط  الذي یحدث في النظام القانوني نتیجة عدم القدرة على تحدید القوانین المطبقة،إذ یكتب 

)2(.الصائغون أحكاما متنوعة ال تتصل بالغرض الموضوعي للقوانین 

القوانین غیر الثابتة: المطلب الثالث 

علیهم توخ الحذر من احتواء هذا التشریع الجدید على في حالة ما إذا قام الصائغون بصیاغة تشریع جدید ، ف

مواد تتعارض مع مواد وأحكام التشریع القائم ، وكنتیجة لذلك فیمكن ان یتسبب هذا في حدوث عدم ترابط او تناقض مع 

.التشریع القائم ،ویؤدي إلى عدم استقرار وثبات تشریعي 

وأیضا على الصائغین عند إحداث تعدیالت  على التشریعات بصفة عامة والضمنیة منها بصفة خاصة 

.  اخذ االحتیاطات لتفادي الخلط بین التشریعات السابقة والالحقة
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.عدم القدرة على تحدید القوانین الساریة: المطلب الثاني 
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وأیضا على الصائغین عند إحداث تعدیالت  على التشریعات بصفة عامة والضمنیة منها بصفة خاصة 
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.االفتقار إلى الوضوح في اإلجراءات العملیة الالزمة لالنتقال من قانون قدیم إلى قانون جدید: المطلب الرابع 

قد یكتب الصائغون أصنافا عدیدة من األحكام االنتقالیة لیبینوا بوضوح الكیفیة التي یعتزم المشرعون 

بواسطتها االنتقال من القانون القدیم إلى القانون الجدید ، وهذه التشریعات تتمیز بانها تستهدف الحفاظ على حقوق 

.یة تغییرا واضحا األشخاص الذین یغیر التشریع الجدید مراكزهم القانون

وتراعي أیضا المحافظة على التشریعات الفرعیة ذات الصلة التي لها عالقة بالتشریع محل التعدیل والتي 

)3).(السابق( صدرت بموجب التشریع القدیم 

.آلیات وٕاجراءات االستقرار التشریعي: المبحث الثاني 

.لتشریعاتالتنظیم العام لمجموعة ا: المطلب األول 
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.وسائل تنظیم المنتج التشریعي : الفرع األول 

تقوم الیوم بعض النظم القانونیة بتجمیع تشریعاتها ووضعها جمیعا في مجموعة واحدة ضخمة ، والوسیلة االنجع 

لیها في ذلك هي جهاز الكمبیوتر ،حیث یقوم المسئولین على الصیاغة بإدخال كل تشریع جدید في المجموعة التي ینتمي إ

من حیث الموضوع ، وكمثال على ذلك یتم تجمیع التشریعات المصاغة في شكل مجموعة قوانین البیئة في مجلد واحد 

، وبعد ذلك توضع التشریعات الخاصة بتلوث المیاه في باب واحد تحت هذا >>البیئة<<:،یمكن ان نطلق علیه ،العنوان 

).4(الخ ....ة بتلوث الهواء العنوان ، وفي الباب الثاني التشریعات الخاص

وبذلك فهذه الطریقة تسمح للصائغین بإدخال التشریعات  الجدیدة بسهولة ضمن مجموعة التشریعات التي تنتمي 

.إلیها من حیث الموضوع

.مراحل وٕاجراءات تنظیم التشریعات على مستوى الدولة: الفرع الثاني 

م القانوني ككل على مستوى الدولةإنشاء قاعدة بیانات تشریعیة تشمل النظا: أوال 

.الرصد والقیام بعملیة مسح لجمیع التشریعات المعمول بها داخل الدولة: ثانیا 

.بعد االنتهاء من عملیة الرصد ، نقوم بجمع التشریعات المعمول بها: ثالثا 

التكنولوجیة من أجهزة كمبیوتر التخزین التكنولوجي لواد التشریعات داخل الدولة ، وذلك باستعمال الوسائل : رابعا 
.وبطاقات التخزین وغیرها

.ولكن حتى نتمكن من تنظیم هذه التشریعات فال بد من تصنیفها حسب موضوها: خامسا 

)النظام القانوني ككل(تنظیم التشریعات على مستوى الدولة : المخطط الثاني 
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.توى الوزارات والدوائر الحكومیةمراحل وٕاجراءات تنظیم التشریعات على مس: الفرع الثالث 

.إنشاء قاعدة بیانات تشریعیة تشمل النظام القانوني ككل على مستوى كل وزارة على حدة: أوال 

.تجمیع التشریعات األصلیة التي تنظم أنشطة الوزارة أو الدائرة الحكومیة: ثانیا 

.المعمول بهابعد االنتهاء من عملیة التجمیع ، نقوم بحصر التشریعات : ثالثا 

بعدما تقوم الوزارات بجمع كل التشریعات التي لها عالقة بانشطتها،فهذا االجراء یتیح لها تطویر هذه : رابعا 
.التشریعات بما یتفق مع الظروف الجدیدة والرهانات والتحدیات

.إعادة صیاغة وتبسیط التشریعات: خامسا 

توى الدولة ككل أو على مستوى الوزارات والدوائر الحكومیة ومن خالل هذه المراحل واإلجراءات إن على مس
.،یستطیع الصائغون متابعة التشریعات الساریة وحذف والتخلص من التشریعات العتیقة

.وللتوضیح أكثر انظر إلى الشكل التالي
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).ةالوزارات والدوائر الحكومی( تنظیم التشریعات على المستوى القطاعي : المخطط الثالث 

.األحكام التي تهدف إلى تجنب الخلط بشان القوانین الساریة: المطلب الثاني 

فمن خالل مواد اإلقرار الشكلیة الواردة في التشریع ،والتي تحدد بدورها موعد سریان هذا التشریع،ومواد 

.السریان المؤقت ،وكذلك تاریخ انتهاء العمل به،وأیضا نستطیع من خاللها معرفة نطاق السریان
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.أحكام السریان الزماني: الفرع األول 

لبدء ،ویجب أن یتضمن التشریع األحكام الخاصة بالتاریخ الذي یدخل فیه وهي التي تسمى عادة بنصوص ا

حیز التنفیذ،وهذا لتجنب عدم الترابط القانوني ،وكذلك بغیة معرفة المخاطبین بالقانون تاریخ دخوله حیز التنفیذ  ،وكأمثلة 

ره في الجریدة الرسمیة،أو بعد مدة عن ذلك هناك بعض األنظمة التشریعیة تحدد السریان الزماني للقانون منذ تاریخ نش

زمنیة من نشره في الجریدة الرسمیة،أو یمكن أن یكون بأثر رجعي في حاالت خاصة،أو عندما یوقع رئیس الجمهوریة 

.على القانون،أو عند ما یصدر وزیر أو أي مسؤول آخر قرار بذلك

.السریان المكاني: الفرع الثاني 

عة التشریع المقترح بان یشار بشكل واضح في صلب التشریع إلى الظروف فبعض األحیان تستلزم طبی

.المتعلقة بتطبیقه،وألجل هذا فوجب وضع نص تطبیق محدد،ویكون منفصل عن نص البدء

).المواد التي تجعل القانون یسري قبل تاریخ إقراره(مواد األثر الرجعي : الفرع الثالث 

یان المباشر واألثر الفوري للقانون أما األثر الرجعي فیعتبر استثناءا ،وعلیه فالقاعدة العامة هي مبدأ السر 

فان اغلب تشریعات الدول تضع قیودا على هذا األخیر،بسبب أن األثر الرجعي ینتهك مبدأ المشروعیة والذي یعتبر مرآة 

وني ،والذي تفرضه المصلحة العامة، من للعدالة وتطبیقا لسیادة القانون ،بید انه یضمن في أحیان أخرى مبدأ األمن القان

)5.( مقتضى حمایة حقوق األفراد وصونا لمراكزهم القانونیة من انهیارات مفاجئة ،لم یكن لهم ید في إنشائها 

وفي اغلب األحیان تبرر الظروف إقرار قانون بأثر رجعي،وعلیه فعلى الصائغون األخذ في الحسبان عند 

. البحث ، وقبل إقرار مواد وأحكام األثر الرجعي المقترحة إذا كانت ستصمد أمام الرقابة الدستوریة آم ال

.التعدیالت و األحكام االنتقالیة : المطلب الثالث 
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التعدیالت: ل الفرع األو 

إن إدخال التعدیالت على التشریع القائم قد تأخذ شكل إدخال جزء أو نص جدید من النصوص 

.التعدیلیة،وبصفة عامة یمكن إتباع أسلوبین

.أما أولهما فیتعلق باستبدال مصطلحات معینة في النص بأخرى

.المعدلإدخال مصطلحات إضافیة الستبدال النص كامال بالنص: وثانیهما 

اإللغاء الكلي،فعندما ال یستبدل التشریع المعمول به بشكل كامل فان التشریع الجدید یمكن أن : الحالة األولى _ 1

یضع نصوصا أو أجزاء جدیدة مكان أجزاء أو نصوص من القانون المعمول به ،والقاعدة العامة التي یمكن تطبیقها على 

نص تعدیلي یجب تصمیمه بطریقة منسجمة ومنطقیة فیما یتعلق بباقي نصوص ا ن ي :<<كال األسلوبین هي كالتالي

.>>التشریع المقترح من حیث شكله ولغته و مصطلحاته

والتي تتعلق باستبدال جزء من نص أو إدخال شروط إضافیة ،فهناك توصیا ت وٕارشادات : الحالة الثانیة _  2

.یمكن أن تساعد في جعل النص سهل الفهم

یتضمن كل نص تعدیلي اإلشارة إلى النص المعدل بالمادة والبند والفقرة والى القانون الذي یشتمل یجب أن_ أ

.على هذا القسم،إال إذا عدل قانون واحد فقط وهذا یشار إلیه في البدایة 

كل قسم تعدیلي یجب أال یعدل أكثر من قسم واحد ،لكن یمكن أن یحوي سلسلة من التعدیالت علیه إذا كان_ ب

.سیعدل نفس المصطلح أو العبارة حیثما كان في التشریع ،النص التعدیلي
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إذا شطب أو ادخل قسم أو أي تقسیم فرعي آخر في التشریع القائم دون تعدیل أو استبدال التشریع بشكل _ ج

دال عن ذلك یجب كامل فان األقسام الالحقة أو التقسیمات الفرعیة األخرى یجب أال یعاد ترقیمها أو كتابة أحرفها ،وب

.استخدام األعداد والحروف الممیزة

عندما یتم تعدیل نص المتكلم عنه بشكل موسع او تم مسبقا تعدیله بشكل متكرر فانه من المفضل بشكل عام _ د

استبداله كلیا بنص جدید ،حیث أن التشریع المقترح یحمل في طیاته التعدیالت العامة لعدد مهم من النصوص الواردة في 

.تشریع القائم او في تشریعات جدیدة ال

مثال في العراق ،فالطریقة المتبعة ،إذ یلغي النص المادة المستهدفة ویقرا بالشكل الجدید، أو ترد عبارة ویحل محله 

)6.( ما یأتي ویذكر النص الجدید

.النصوص االنتقالیة والتحفظ : الفرع الثاني 

لقائم،فعندما یدخل حیز التنفیذ فمن المرغوب فیه ضمان وجود نصوص إذا قام التشریع الجدید بإلغاء التشریع ا

معینة من التشریع القائم تستمر بإحداث تأثیرات قانونیة في ظروف معینة ،ویمكن أن یكون هناك حاجة لتقدیم نصوص 

كون موجودة التحفظ في نص التشریع الجدید،مع مراعاة أن مسالة تطبیق التشریع المقترح على ظروف معینة والتي ت

عندما یدخل حیز التنفیذ ،فانه رغم استخدام النصوص االنتقالیة ،وال یوجد تمییز واضح بین هذین النصین المسمیین 

.بشكل مختلف ،وغالبا ما یتقاطع محتواهما 

.اإللغاء : المطلب الرابع 

زمة،والحكمة من ذلك هي انتفاء فیقصد باإللغاء إنهاء العمل بالنص التشریعي ورفع قوته القانونیة المل

وغیاب المصلحة العامة المستهدفة من التشریع،ویجب مراعاة في ذلك مبدأ تدرج القواعد القانونیة في قوتها الملزمة ومبدأ 
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العمل المضاد،فان النص ال یلغي إال النص الذي یماثله أو األدنى منه في التدرج والقوة القانونیة،وأیضا بنفس اإلجراءات 

.قانونیة والسلطة المختصة بذلكال

:واإللغاء نوعان وهما 

:اإللغاء الصریح 

وهو أن یصدر تشریع جدید ینص صراحة على إلغاء تشریع معمول به ،مع التحدید بالتدقیق طبیعة اإللغاء 

حیث ینتهي اهو كلي أم جزئي،أو أن یكون سریان التشریع محدد بفترة زمنیة ،أو في غضون حاالت محددة ومعینة 

.بانتهائها

:اإللغاء الضمني 

ویقصد به تعارض تشریع الحق مع تشریع سابق بان یعد الالحق الغیا للسابق كلیا أو جزئیا ،بالقدر الذي 

یتعارض معه وناسخا له ،وكمثال على ذلك قیام المشرع بإعادة تنظیم بعض األوضاع القانونیة بشكل مخالف لما رتبه 

)7.(تشریع سابق

تحقق اإللغاء الضمني  یجب حصول تعارض بین نصین من ذات على انه ینبغي مالحظة انه لكي ی

الصنف ،فإذا كانا من صنفین مختلفین احدهما عام واألخر خاص ،فیعد األخیر مقیدا للعام ویطبق الخاص لرفع التعارض 

.،وال یتناوله باإللغاء أو التعدیل

ى خالف تنظیمها في التشریع ویمكن ان یظهر أیضا في صورة صدور تشریع الحق ینظم مسالة معینة عل

. السابق
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الیجوز إلغاء نص <<: وفي هذا المجال نجد أن المادة الثانیة من القانون المدني المصري تنص على مایلي 

تشریعي اال بنص تشریعي الحق ینص صراحة على هذا اإللغاء،أو یشتمل على نص یتعارض مع نص التشریع القدیم 

.>>ذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشریع،أو ینظم من جدید الموضوع ال

ویكون ....<<:أما بالنسبة إلى المشرع الجزائري فنجد انه اقر في المادة الثانیة  من القانون المدني مایلي 

اإللغاء ضمنیا اذا تضمن القانون الجدید  نصا یتعارض مع نص القانون القدیم او نظم من جدید موضوعا سبق ان قرر 

.>>القانون القدیمقواعده ذلك 

غیر انه في بعض البلدان،تظل بعض القوانین العتیقة ساریة اسمیا على الرغم من ندرة استعمالها ،وقد 

تشكل هذه القوانین تهدیدا محتمال لحكم القانون،ففي والیة وینسكونسون األمریكیة مثال ،كن ثمة قانون جنائي قدیم یعود 

ر یحرم إقامة عالقة جنسیة بین ذكر وأنثى غیر متزوجین،وبحلول الستینات ومع تغیر إلى منتصف القرن التاسع عش

األخالقیات الجنسیة ،كان مواطنو ویسكونسون یتصرفون في حیاتهم الیومیة ،وكان هذا القانون ال وجود له،ولم یطبق هذا 

ذلك أراد احد وكالء النیابة أن یجبر صدیقة القانون وكالء النیابة،الذین طالهم تیار تغیر األخالقیات بالقدر نفسه،ومع 

مدعى علیه لتشهد ضده ،فاتهمها بانتهاك القانون،مهددا إیاها بالسجن ما لم تشهد ضد صدیقها ،وهو ما یعد مثاال واضحا 

ین على االستخدام الخاطئ لسلطة وكیل النیابة ،ومن ثم یجب على جهة الصیاغة الرئیسة الیقظة، وان تقترح إلغاء القوان

)8.(العتیقة

:خاتمة 

أیا كان ما یساهم به الصائغون في محتوى التشریعات سواء من النواحي الشكلیة أو الموضوعیة ، فتكمن 

مسؤولیتهم بال شك في التأكد من الوقایة ضد عدم ترابط النظام القانوني وعدم ثباته،وعلیه فقد وضع الصائغون أدوات 

.قرار التشریعيوالیات متنوعة للحفاظ على االست
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وقد استعرضنا في هذه الورقة البحثیة وسائل وٕاجراءات تنظیم التشریعات ،والمواد التي تمكن من التحقق ما إذا 

كان تشریع معین ساریا أم ال ، وقد تطرقنا إلى المواد واألحكام التي تزیل التعارض بین التشریعات القدیمة والجدیدة دون 

.أن نغفل المواد االنتقالیة

وباستخدام تلك األدوات  ، یستطیع الصائغ أن یزید من احتمال استیفاء التشریع للمعاییر العامة والتي تؤدي 

.بدورها إلى وضوح واستقرار النظام القانوني ككل والثقة به

:الھوامش 

ترجمة –) دلیل ارشادي للمشرعین(تقییم التشریعات –ان سیدمان،روبرت سیدمان،ونالین ابیسیكیري _ )1(

–2003–القاھرة –مكتبة صبره للترجمة القانونیة 

. 1988–لبنان –بیروت –الدار الجامعیة –الطبعة الثالثة –المدخل للعلوم القانونیة –توفیق حسن فرج .د_ )2(

الیوم الدراسي المنظم من طرف مركز البحوث –آلیات إعداد مشروع قانون آو تعدیلھ –یحي بوخاري _ )3(

.الجزائر- 2009فبرایر 15القانونیة والقضائیة یوم 

ورشة عمل تطویر نموذج للصیاغة التشریعیة –الصیاغة التشریعیة للحكم الجید –علي الصاوي .د_ )4(

.2003فبرایر 6-3–لبنان –بیروت –POGARو UNDP–للبرلمانات العربیة 

–الموازنة بین فكرة األمن القانوني ومبدأ رجعیة اثر الحكم بعدم الدستوریة –د عامر زغیر محیسن .م_ )5(

.العراق-2010–العدد الثامن عشر –مركز دراسات الكوفة 

الطبعة –التشریع بین الصناعة والصیاغة –عثمان سلمان غیالن العبودي .رافد خلف ھاشم البھادلي،د.د_ )6(

.2012–شورات الحلبي الحقوقیة من–األولى 

ورشة عمل -) الخبرات المقارنة والدروس المستفادة(العملیة التشریعیة في الدول العربیة –علي موسى _ )7(
.2003فبرایر 6-3–لبنان –بیروت –POGARو UNDP–تطویر نموذج للصیاغة التشریعیة للبرلمانات العربیة 
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الصیاغة التشریعیة من اجل التغییر االجتماعي - آن سیدمان،روبرت سیدمان،ونالین ابیسیكیري_ )8(
.2005–القاھرة –مكتب صبره للتألیف والترجمة –الدیمقراطي 
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Sécurité juridique et incertitude scientifique: le cas du principe de
précaution

Introduction

Le principe de précaution constitue l’une des évolutions juridiques récentes
particulièrement stimulées par le droit international de l’environnement. Avec les
risques écologiques, il est difficile d’appréhender les dommages qu’ils peuvent
provoquer, tant sur le plan de leur localisation, du moment de leur survenance, de

leur durée et de leur ampleur.

Ainsi, la précaution joue un rôle déterminant dans la gestion des problèmes
environnementaux globaux. Les connaissances relatives aux effets nuisibles de
certains polluants sont, en effet, loin d’être complètes et les mesures de protection

ne peuvent être adoptées que dans un esprit de précaution.

Section I : La formulation du principe de précaution

C’est dans les discours sur les régimes relatifs à l’environnement marin que le
principe de précaution est apparu. La première formulation explicite du principe à un
niveau international se trouve dans les décisions adoptées par les Etats réunis aux
conférences interministérielles sur la protection de la mer du Nord. Ils ont déclaré

qu’ils acceptaient que :
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‘‘Dans le but de protéger la mer du Nord des effets potentiellement nocifs des
substances les plus dangereuses, une approche empreinte de précaution était
nécessaire, qui pouvait impliquer une action pour contrôler les apports de telles
substances, y compris avant qu’un lien de causalité ait été établi selon une preuve

scientifique limpide et absolue’’.

Ainsi, le lien qui existe entre les produits concernés et les dommages à
l’environnement ne doit plus obligatoirement être démontré par une preuve
scientifique car le potentiel de causalité entre les deux suffit. La protection était
précédemment subordonnée à la démonstration scientifique rigoureuse d’un lien
direct entre les produits incriminés et les dommages causés à l’environnement. Tant
que la preuve de cette causalité n’était pas faite d’une manière claire (‘‘limpide’’) et
sans contestation possible (‘‘absolue’’), les mesures de protection ne se justifiaient
pas. Par l’avènement du principe de précaution, il y a présomption du lien de
causalité qui implique la mise en œuvre de mesures de protection. C’est un
changement radical pour la protection de l’environnement, longtemps subordonnée
à des preuves scientifiques difficiles à obtenir dans un domaine aussi complexe et

interactif.

D’autres textes relatifs au milieu marin ont repris ce principe (1).

Le principe déborda rapidement de ces domaines pour s’étendre à d’autres
pans du droit international de l’environnement. Il fut ainsi successivement consacré
comme un principe général de la politique de l’environnement : le 16 mai 1990 par
la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe à Bergen (2), le 25 mai
1989 par l’Exécutif du programme des Nations Unies pour l’environnement (3), en
juillet 1990 par le Conseil des ministres de l’Organisation de l’unité africaine à
Addis-Abeba (4), en octobre 1990 par la Conférence ministérielle sur
l’environnement organisée par la Commission socio-économique des Nations Unies
pour l’Asie et le Pacifique et enfin, en janvier 1991 par les ministres de

l’environnement de l’O.C.D.E. (5).

Mais c’est lors du Sommet de la Terre, réuni à Rio en juin 1992, que la
précaution connut une consécration universelle (6). La Conférence de Rio vit aboutir
une Déclaration et deux instruments non contraignants qui reconnaissent ces
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mesures (7). Ainsi, la Déclaration du 13 juin 1992 sur l’environnement et le
développement proclame en son principe 15 que :

‘‘Pour protéger l’environnement, des mesures de précaution doivent être
largement appliquées par les Etats selon leur capacité. En cas de risque de
dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne
doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives

visant à prévenir la dégradation de l’environnement’’.

La Convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992 intègre le principe
dans son préambule au neuvième alinéa et précise que :

‘‘Lorsqu’il existe une menace de réduction sensible ou de perte de la diversité
biologique, l’absence de certitudes scientifiques totales ne doit pas être invoquée
comme une raison pour différer les mesures qui permettraient d’en éviter le danger

ou d’en atténuer les effets’’.

On retrouve la même idée, avec des formulations un peu différentes dans la
Convention-cadre sur les changements climatiques qui énonce, dans son article 3

paragraphe 3 :

‘‘(Il) Incombe aux Parties de prendre des mesures de précaution pour prévoir,
prévenir ou atténuer les causes des changements climatiques et en limiter les effets
néfastes. Quand il y a risque de perturbations graves ou irréversibles, l’absence de
certitudes scientifiques absolue ne doit pas servir de prétexte pour différer l’adoption

de telles mesures…’’.

Si la Convention sur la diversité biologique reprend la formulation classique du
principe de précaution, la Convention-cadre  sur les changements climatiques est
intéressante en ce qu’elle situe bien les ‘‘mesures de précaution’’ comme des
moyens au service d’une fin qui est de ‘‘prévoir, prévenir ou atténuer les causes des
changements climatiques et en limiter les effets néfastes’’.  Le premier objectif
traduit la volonté d’anticiper l’avenir en agissant sur les causes des changements
climatiques. C’est une démarche en amont qui semble être hiérarchisée en fonction

de l’urgence.
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Le principe de précaution est désormais repris dans la plupart des
conventions internationales à vocation universelle où régionales vouées d’une

manière ou d’une autre à la protection de l’environnement.

Cependant, cette intégration du principe dans différents textes amène à
réfléchir sur sa valeur actuelle. Car il est regrettable que ses sources internationales

n’en précisent pas  pour autant sa nature juridique.

Section II : La consécration de la valeur juridique du principe de
précaution

Le principe de précaution a été invoqué devant différentes juridictions
internationales. La plupart de ces juridictions se sont montrées jusqu’à présent fort

réservées quant à une application directe et autonome de ce principe.

A deux reprises, la Cour Internationale de Justice, a été saisie d’une
argumentation tirée du principe de précaution et, dans les deux cas, elle a refusé de

statuer sur son fondement.

La première affaire est celle qui a été déclenchée par la reprise des essais
nucléaires français en 1995.  La Nouvelle-Zélande a, en effet, attaqué la France à
ce propos et,  s’appuyant sur une conception radicale du principe de précaution.
Elle a sommé cette dernière de faire la preuve de l’innocuité totale de ces essais

pour l’environnement.

La CIJ a éludé, pour des motifs de procédure, le grief développé par la
Nouvelle- Zélande qui s’appuyait sur le principe de précaution (8).
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De même, dans l’affaire du projet Gabcikovo- Nagymaros, qui opposa la
Hongrie à la Slovaquie, au sujet d’un grand projet d’aménagement d’écluses sur le
Danube. La Cour Internationale de Justice est à nouveau parvenue à éviter de se
prononcer directement sur l’application du principe de précaution qui était invoqué à
mots couverts par la Hongrie pour se libérer de ses engagements et arrêter les

travaux (9).

Ainsi, la Cour Internationale de Justice ne précise donc ni le contenu ni la
valeur juridique du principe de précaution. Les affaires Essais nucléaires et
Gabcikovo-Nagymaros témoignent pourtant de son émergence dans les

argumentaires des Etats pour la protection de l’environnement.

C’est dans l’affaire dite de « la viande aux hormones », l’Union européenne
invoquait explicitement le principe de précaution pour justifier l’interdiction
d’importation de viande bovine contenant des substances hormonales en

provenance d’Amérique du Nord.

L’Organe d’appel bute sur le statut juridique du principe de précaution. Il
souligne que ce principe fait actuellement l’objet de débats ;

‘‘Le statut du principe de précaution en droit international continue à être le
sujet d’un débat entre les académiques, les praticiens, les réglementateurs et les
juridictions. Le principe de précaution est perçu par certains comme s’étant
métamorphosé dans un principe de droit général de nature coutumière de droit
international de l’environnement. Il n’est pas clair qu’il s’agit là d’un principe de droit
général ou d’un principe de droit coutumier …il n’est pas nécessaire, et
probablement imprudent, pour l’Organe d’appel de prendre position dans le cas

d’espèce sur cette question…’’ (10).

L’organe admet qu’un Etat puisse prendre une mesure en cas de danger
potentiel, mais prétend que ‘‘le principe de précaution ne fait l’objet d’aucune
formulation faisant autorité et ne saurait donc être conçu comme un principe général
auquel on peut se référer en cas de conflit’’ (11). Il se réfère d’ailleurs, pour
conforter sa position, au fait que la Cour Internationale de Justice ne mentionne pas
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ce principe parmi les nouvelles normes du droit de l’environnement dans son arrêt
dans l’affaire Gabcikovo-Nagymaros.

D’autres litiges ont donné l’occasion à l’Organe de règlement des différends
de se prononcer sur la valeur juridique du principe de précaution. Mais sa position

n’a pas changée.

Dans l’affaire des thons à nageoire bleue, portée en référé, devant le tribunal
International du droit de la mer de Hambourg, l’Australie et la Nouvelle-Zélande
invoquaient le principe de précaution pour demander au Tribunal l’octroi de mesures
conservatoires destinées à empêcher le Japon de continuer à procéder à des

pêches au-delà du quota qui lui a était attribué.

Amené à se prononcer sur l’adoption de mesures conservatoires, le Tribunal
semble, néanmoins, vouloir inverser la tendance. Il a jugé qu’en raison de
l’incertitude scientifique sur les risques qu’engendrait le programme japonais pour la
survie de l’espèce de thon à nageoires bleue, ‘‘les Parties devraient … agir avec
prudence et précaution et veiller à ce que des mesures de conservation efficaces
soient prises dans le but d’empêcher que le stock du thon à nageoires bleue ne

subisse des dommages graves’’(12).

Ainsi,  le tribunal fit, certes, droit à la requête en mesures conservatoires des
deux demandeurs,  mais n’a pas appliqué comme tel le principe de précaution, il a

plutôt suivi une approche de précaution.

La Commission du droit international a également fait état de son malaise à
l’égard du principe de précaution, à travers son refus de l’entériner ouvertement
dans son projet d’articles relatif à la responsabilité internationale pour les
conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le
droit international. Alors qu’elle consacre un article entier (art. 4) au principe de
coopération. Seul le commentaire de l’article 10, alinéa c, s’attarde sur le sens à
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accorder au principe de précaution (13), décrit comme « une règle très générale de
conduite prudente ».

Par cette absence d’application du principe de précaution par ces différentes
juridictions, on ne peut par conséquent, guère retirer  une consécration, même
indirecte, du caractère coutumier du principe de précaution. Ce qui entrave sans
doute la consécration définitive du principe de précaution comme norme de droit
international général tient à deux éléments. Le premier est l’absence de définition
univoque de son contenu. Le second, par voie de conséquence, est la difficulté qu’il
y a à cerner ses implications concrètes et ses répercussions économiques, à définir

à vrai dire dans chaque cas considéré (14).

On pourra aussi reprocher à ce principe d’être trop ‘‘jeune’’ pour constituer
une règle coutumière mais son omniprésence semble contrecarrer cet argument. La
Cour Internationale de Justice a admis que le temps requis à la cristallisation d’une
coutume n’est pas le même que par le passé (15). La pratique doit rassembler des
précédents fréquemment répétés provenant d’une large majorité d’Etats et
d’instances internationales. Elle doit  présenter un certain caractère d’uniformité ou,
du moins, de similarité. Elle traduit, par l’accumulation des faits, une opinio juris.
Dans le cadre du principe de précaution, c’est l’ensemble des Etats qui est intéressé
par l’application de ce principe qui peut contribuer à améliorer l’environnement

planétaire.

Les éléments recueillis vont dans le sens d'une reconnaissance par la
communauté internationale et par les Etats du principe de précaution, même si
certains d'entre eux sont encore réticents. Le débat doctrinal illustre également cette
difficulté à mettre en œuvre le principe de précaution avec l'apparition d'une
distinction entre principe de précaution et ‘‘approche’’ de précaution. Pour certains
auteurs, certains textes relèvent davantage d'une ‘‘approche’’ de précaution qu'un
principe de précaution. C'est l’opinion de E. BROWN-Weiss (16) qui distingue les
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deux instruments juridiques qui sont le ‘‘principe’’ de précaution et ‘‘l'approche’’ de
précaution : ‘‘ ‘le principe’ se référerait à la ‘ligne dure’ de la règle proposée pour la
gestion des activités hautement polluantes. Les approches seraient relatives aux
manières pratiques et aux jeux des mesures qui relèvent par nature de la

précaution’’(17).

La doctrine définit le principe de précaution de la manière suivante : ‘‘afin
d’assurer la protection et la préservation de l’environnement et de parvenir au
développement durable, l’absence de certitude scientifique ne doit pas être utilisée
comme une raison pour différer la prise de mesures destinées à assurer la qualité

de l’environnement’’ (18).

L’application stricte de ce principe impliquait l’interdiction pure et simple de
certaines pratiques et certains Etats n’étaient pas prêts à accepter cette
interprétation contraignante. Ils ont ouvert le débat en introduisant l’idée
‘‘d’approche’’ de précaution, plus généralement acceptable parce qu’elle implique
davantage de souplesse et admet la possibilité d’adapter la technique à l’impératif
de durabilité (19).  Il est vrai que cette ‘‘approche’’ de précaution permettrait une
application différenciée du principe en fonction des impératifs locaux qui ne sont pas
forcément les mêmes. Le principe 15 de la Déclaration de Rio de Janeiro sur
l’environnement et le développement, du 13 juin 1992 s’en écarte dans la mesure
où il reconnait des différences dans les capacités locales d’application  ‘‘(…) des
mesures de précaution doivent être largement appliquées par les Etats selon leurs

capacités(…)’’.

L’approche de précaution semble donc être privilégiée par les Etats qui
veulent limiter la force obligatoire du principe de précaution.

Mais on ne peut nier, que le principe de précaution tend vers un principe
général du droit international avec l’idée de répétition  dans le temps, de la
constance de sa présence dans les différents textes relatifs à la protection de
l’environnement et de son acception comme une règle de droit international par de

nombreux Etats qui l’intègrent dans leurs législations nationales (20).
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Section III : La mise en œuvre du principe de précaution

Toute action fondée sur la violation du principe de précaution emprunterait les
voies de la responsabilité pour faute afin d’aller plus loin dans les exigences qui
pèsent sur tous ceux qui sont susceptibles d’exposer autrui à des risques mal

maîtrisés (21).

Ainsi, c’est non seulement celui qui n’aura pas pris toutes les mesures de
prévention du risque connu ou prévisible qui devrait être considéré comme fautif,
mais également celui, qui en situation d’incertitude ou de doute, n’aura pas adopté

une attitude de précaution pour se prémunir d’un risque encore incertain (22).

Cependant, il ne saurait exister de responsabilité sans dommage. La mise en
jeu de la responsabilité suppose un dommage certain ou au moins potentiellement
certain mais pas éventuel. Dans la mesure où l’homme dépend du bon
fonctionnement des processus écologiques, les atteintes ne sont pas seulement

actuelles, elles sont aussi futures.

Les conditions de mise en œuvre du principe de précaution

Au regard des définitions retenues par les textes internationaux, trois critères
de mise en jeu du principe sont identifiables :

- le degré de connaissance des effets de l’activité qui se réfère à la notion
d’incertitude scientifique,

- puis, vient la question de la probabilité que ces effets nocifs se réalisent,
abordant le risque, son évaluation et sa gestion,

- enfin, avec le seuil de gravité acceptable du dommage, on en vient à
s’intéresser à son caractère grave et irréversible.
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1 / L’absence de certitude scientifique

Pour mettre en œuvre le principe de précaution, les textes ne réclament-ils
aucune certitude scientifique « totale » (23) ou « absolue » (24), « preuve(s)
concluante(s) d’un rapport de causalité entre les apports et les effets » (25) ou

existence pleinement démontrée d’un lien de causalité.

Dès lors, un minimum de doutes ou de soupçons doit exister quant à la nature
ou l’existence du risque : le seul fait que des études existent en la matière prouve
que des soupçons existent  cela suffit pour mettre en œuvre le principe de
précaution (26). La mesure de précaution s’attache alors à un minimum de
connaissances, c’est-à-dire à des bases scientifiques présentant une certaine
consistance. La précaution est destinée à gérer le risque inconnu ou mal connu. Il

s’agit donc de démonter qu’il soit scientifiquement probable que le risque existe.

Pour examiner le rapport entre la probabilité et l’importance du dommage, on
a recours à la théorie des probabilités (27), selon laquelle un risque se compose de
deux éléments : la probabilité d’un évènement et le dommage. Il faut considérer que
plus le dommage est faible, plus la probabilité de sa survenance doit être élevée
pour qu’il soit pris en considération et vice versa : la faible probabilité de survenance
d’un évènement ne doit pas occulter l’importance des dommages qui pourraient
survenir. Certains textes vont donc jusqu’à affirmer que plus les données sont

incertaines, plus la prudence doit être grande.

Ensuite, souvent, le coût de l’intervention est apprécié pour mesurer s’il
dépassera ou ne dépassera pas le coût des dommages qui pourraient être évités en
effectuant une analyse coût-bénéfice.  L’intervention est conditionnée par la hauteur
des dégâts occasionnés par la survenance du risque certain. Mais le choix
d’intervenir ou de s’abstenir est fortement conditionné par la valeur accordée
respectivement à la partie de l’environnement menacée et aux intérêts qui se
trouveraient lésés si les mesures préventives venaient à être appliquées. Toute la
difficulté tient ici au fait que le coût du préjudice socio-économique est chiffrable, à
court terme, alors que le coût des dommages écologiques, et principalement qui

sont causés aux res communis, et donc à long terme, ne l’est pas nécessairement.
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D’où l’intérêt de la dimension nouvelle introduite par le principe de précaution :
le facteur temps. L’hypothèse de la précaution va de pair avec une nouvelle prise en
compte de la durée dans la causalité des activités humaines. Et la longue durée est
largement affaire d’incertitude. Le principe de précaution gère donc les incertitudes

scientifiques.

Juridiquement, lorsque l’on sait qu’une activité entraîne un risque de causer
un dommage transfrontière. L’Etat sur le territoire ou sous le contrôle duquel elle est
exploitée doit appliquer le principe de prévention, donc déployer l’ensemble des
moyens nécessaires au regard des circonstances afin qu’un préjudice transfrontière
ne se produise pas. L’utilisation de l’énergie nucléaire présente certes des risques
de dommages écologiques parmi les plus graves, mais les dangers encourus sont
connus. En revanche, lorsqu’une activité – en général nouvelle – est soupçonnée
pouvoir causer des dommages transfrontières, mais que les connaissances
scientifiques du moment ne permettent pas d’assurer, non pas l’occurrence du
dommage, mais la réalité du risque, alors l’Etat d’origine se devrait d’appliquer le
principe de précaution, c’est-à-dire, ne pas considérer les limites des connaissances
scientifiques comme un prétexte pour ne pas anticiper un risque éventuel. En clair,
ce n’est pas parce qu’aucun risque du caractère dangereux d’une activité n’est
établi que l’Etat doit se comporter comme si cette activité n’était pas dangereuse, et
ne pas adopter les mesures préventives qui s’imposent. L’exemple type est celui de
l’utilisation des organismes génétiquement modifiés. Contrairement au principe de
prévention, le principe de précaution est destiné à appréhender juridiquement
l’incertitude scientifique. Cette incertitude est la principale caractéristique du principe

de précaution.

Le « principe » de précaution a vocation à s’appliquer dans l’hypothèse
précise de l’absence de certitude scientifique. C’est dans ce seul cadre qu’il prend
tout son sens (28).  De ce fait, il constitue « l’avatar le plus contemporain » (29) du

principe de prévention, applicable à une situation particulière.
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2 / Le risque de dommages

Pourtant, l’état d’incertitude a pour objet un risque de dommage. Le dommage
est certes imaginable mais en même temps règne un certain nombre d’incertitudes.
Ces risques ne sont alors pas de véritables risques au sens propre mais des
incertitudes dans le sens où le risque ne peut être mesuré par manque de base
scientifique de quelque sorte que ce soit. Le principe de précaution a alors pour

domaine, l’incertitude et pour espace temps, le moyen et le long terme.

En tant qu’émanation du principe de prévention, le principe de précaution a en
effet vocation à appréhender une large palette de risques de dommages. Il inclut
donc les risques encore incertains encourus par l’environnement. Les risques, c’est-
à-dire tous les risques, importants ou non, de dommages graves ou non, dès lors
qu’ils franchissent le seuil du dommage lui-même, donc du préjudice « significatif ».

Il n’est dès lors pas surprenant de constater que les instruments
internationaux qui mentionnent le principe de précaution ne limitent pas son champ
d’application aux soupçons de dommages catastrophiques. Ainsi, dans l’une de ses
premières formulations, en 1991, le principe de précaution est présenté de la

manière suivante :

‘‘ Chaque Partie s’efforce d’adopter et de mettre en œuvre, pour faire face au
problème de la pollution, des mesures de précaution qui comportent, entre autres,
l’interdiction d’évacuer dans l’environnement des substances qui pourraient
présenter des risques pour la santé de l’homme et pour l’environnement, sans
attendre d’avoir la preuve scientifique de ces risques. Les Parties coopèrent en vue
d’adopter les mesures appropriées de mise en œuvre du principe de la précaution
pour faire face à la prévention de la pollution au moyen de méthodes de production
propres, plutôt qu’en observant des limites d’émissions autorisées en fonction

d’hypothèses relatives à la capacité d’assimilation’’ (30).

De manière similaire, la Convention d’Helsinki sur la protection et l’utilisation
des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, du 17 mars 1992,

dispose que :
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‘‘Lors de l’adoption des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent
article, les Parties sont guidées par les principes suivants : a) le principe de
précaution en vertu duquel elles ne différent pas la mise en œuvre de mesures
destinées à éviter que le rejet de substances dangereuses puisse avoir un impact
transfrontière au motif que la recherche scientifique n’a pas pleinement démontré
l’existence d’un lien de causalité entre ces substances, d’une part, et un éventuel

impact transfrontière, d’autre part’’.

Les touts premiers instruments internationaux qui firent référence au principe
de précaution, font également apparaître l’éventail large de la gamme de
dommages auquel ce dernier a vocation à s’appliquer. Il en va ainsi, notamment, de
la Charte mondiale de la nature, adoptée par l’Assemblée générale des Nations

Unies, le 28 octobre 1982, selon laquelle :

‘‘Les activités pouvant avoir un impact sur la nature seront contrôlées et les
meilleures techniques disponibles, susceptibles de diminuer l’importance des

risques ou d’autres effets nuisibles sur la nature, seront employées’’ (31).

La charte ne vise pas les hypothèses d’activités pouvant avoir un impact
catastrophique sur la nature, mais « pouvant avoir un impact » écologique, quelle
qu’en soit l’ampleur. On retrouve la même caractéristique dans les mesures à
adopter pour lutter contre la pollution de la mer du Nord, cadre dans lequel le

principe de précaution connut une importante maturation.

Cette conception du principe conduit en effet à l’interdiction pure et simple de
toute activité potentiellement préjudiciable pour l’environnement, tant que son
innocuité n’a pas été établie. Selon cette conception, toute activité soupçonnée de
pouvoir causer des dommages à l’environnement, sans que le risque puisse être
établi scientifiquement, ne pourra être menée qu’une fois la preuve apportée que

cette activité est en réalité sans danger.

L’influence sur le droit international de la responsabilité serait alors décisive,
car elle signifierait l’introduction en droit international d’une présomption de fait
illicite et l’inversion de la charge de la preuve du fait illicite, comme la Nouvelle-
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Zélande a tenté de le faire reconnaître dans l’affaire de la demande d’examen de la
situation au titre du paragraphe 63 de l’arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974
dans l’affaire des essais nucléaires (32). La Nouvelle-Zélande soutenait dans cette

affaire que :

‘‘L’adoption, dans le droit de l’environnement, du principe de précaution avait
pour effet d’imposer, à l’Etat désirant se comporter d’une manière susceptible
d’avoir des effets dommageables pour l’environnement, la charge de prouver au

préalable que ses activités ne provoqueraient pas de contamination’’ (33).

Le refus de la Cour de consacrer une telle conception du principe de
précaution reflète également l’insuffisance de la pratique conventionnelle. Les
auteurs favorables à une telle vision du principe de précaution citent en effet
volontiers à son appui une disposition de la Convention pour la protection du milieu
marin de l’Atlantique du Nord-Est (Ospar), adoptée à Paris, le 22 septembre 1992
(34). Il s’agit de l’article 3, paragraphe 3, alinéa c, de l’annexe II de cet instrument
qui organise, dans une hypothèse particulière, le renversement de la charge de la
preuve. Les Parties contractantes doivent rendre compte à la Commission OSPAR
des résultats scientifiques montrant que les activités envisagées n’entraîneraient

pas les risques énumérés à l’article 2 § 2 (a).

Il n’est donc guère surprenant que les instruments récents adoptés aux fins de
préservation de l’environnement imposent de manière quasi systématique de mener
des études d’impact sur l’environnement (35). Introduire dans la législation interne
l’obligation de mener des études d’impact sur l’environnement constitue une part
importante de la mise en œuvre par les Etats du principe de précaution et du
principe de prévention (36). La Convention d’Espoo, qui lui est consacrée, la
considère ainsi comme « une procédure nationale ayant pour objet d’évaluer

l’impact probable d’une activité proposée sur l’environnement » (37).

Aussi, l’obligation de mener une étude d’impact sur l’environnement ne signifie
pas en elle-même l’inversion de la charge de la preuve ? Cette importante question
fut abordée dans l’affaire des essais nucléaires II.  Le fardeau de la preuve est donc
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renversé pour prouver l’innocuité de l’activité. Dès lors, tout l’apport d’un tel
renversement, donne au principe de précaution sa pleine efficacité (38).

3 / Le dommage grave ou irréversible

L’idée du risque de dommage grave et irréversible semble imposer une
anticipation. Il s’agit de risques à venir, de la mise en péril de certains éléments,
pour lesquels l’incertitude se conjugue avec la gravité potentielle du dommage. En
outre, l’irréversibilité s’inscrivant dans le long terme, dans celui des générations

futures, la prudence invite à rompre avec les logiques juridiques classiques (39).

Mais les notions de gravité et d’irréversibilité des risques de dommages ne
rendent pas la tâche aisée, car il est difficile de mesurer ces deux données
rapportées à des dommages potentiels et à la technicité des matières concernées.
Le risque de dommage sera donc mesuré par les experts (40).  Le principe de
précaution invite alors à se détacher d’une trop grande exigence de certitude face à

des dommages graves et irréversibles.

La Convention sur le climat (41) et les Déclarations de Bergen et de Rio de
1992, n’admettent-elles le recours au principe pour que « prévenir un risque de
dommages graves ou irréversibles ». Mais la gravité du dommage est tout à fait
subjective, elle est perçue différemment en fonction du lieu, des personnes

affectées et de l’époque.

L’idée d’irréversibilité vise le fait de « transformer la nature de la nature » (42).
On pourrait alors penser que le risque d’un dommage irréversible s’appréhende plus
facilement que le risque d’un dommage grave dans la mesure où l’irréversibilité
paraît pouvoir être objectivée d’un point de vue scientifique (43). Mais la notion
d’irréversibilité ne doit pas être confondue avec la notion d’irrémédiable car, dans ce
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cas, le dommage irréversible est le dommage qui est irréparable ou définitif, on
s’attache au résultat et non au processus. Le fait qu’un dommage soit irréparable
est indépendant de la durée au bout de laquelle cette irréversibilité surviendra.
L’idée d’irréversibilité est liée au « développement durable » (44) dans la mesure où
la prise en compte de l’irréversibilité permet d’empêcher la destruction irréparable
des ressources naturelles afin que celles-ci soient transmises aux générations

futures.

Si l’irréversibilité peut être envisagée comme une des expressions de la
gravité particulière d’un dommage, un dommage grave n’est pas forcément

irréversible.

Néanmoins, on ne peut nier qu’à la différence du principe de prévention, le
principe de précaution n’intègre pas le risque écologique dans un raisonnement
ascendant. Il peut au contraire être considéré comme descendant au moins tel qu’il
est issu d’une partie des instruments qui y font références. En effet, les préjudices
les plus graves ne sont pas toujours visés par le principe de précaution sur le
fondement d’un raisonnement a fortiori, mais parfois de manière prioritaire. Cela

ressort nettement du Principe 15 de la Déclaration de Rio de Janeiro selon lequel :

‘‘ En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de
certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard
l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de

l’environnement’’.

Il n’est pas certain que l’expression « dommages graves ou irréversibles »
reflète les dommages catastrophiques, mais il pourrait aussi bien en être ainsi.

En cas de risque de dommage non encore soutenu par de solides preuves
scientifiques, c’est avant tout aux risques soupçonnés de dommages les plus
graves qu’il convient de s’attacher. C’est dans cette hypothèse en particulier qu’il
importe de prendre des mesures alors même qu’aucune certitude ne vient étayer le
risque. Qu’il s’agisse de l’utilisation des organismes génétiquement modifiés, de
l’élaboration de nouvelles substances chimiques ou de l’exploitation de ressources
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halieutiques, c’est le risque de dommage de grande ampleur qui justifie avant tout le
recours à des mesures préventives en cas d’incertitude scientifique. C’est d’ailleurs
sur ce fondement que le Tribunal international du droit de la mer marqua un pas
dans le recours au principe de précaution par une juridiction internationale. C’est le
risque de voir disparaître le thon à nageoire bleue, bien qu’aucune certitude
scientifique ne puisse le confirmer, qui fonda l’ordonnance dans laquelle il demanda

au Japon de ne pas mettre en application son projet de pêche expérimentale (45).

Rappelons que la gravité du dommage encouru ne suffit pourtant pas à
convaincre la Cour internationale de Justice d’accorder pleine valeur juridique au
principe de précaution. Dans l’affaire du Projet Gabcikovo-Nagymaros, elle déclare

ainsi que :

‘‘Le péril allégué par la Hongrie s’inscrivait dans le long terme et demeurait
incertain. Comme le reconnaît elle-même la Hongrie, les dommages qu’elle
appréhendait devaient résulter avant tout de processus naturels relativement lents
dont les effets ne pouvaient être aisément évalués. (…). Si ‘ grave’ qu’il eût pu être,
le péril allégué pouvait difficilement, au vu de ce qui précède, être tenu pour

suffisamment certain et, dès lors, ‘imminent’ en 1989’’ (46).

Dès lors, que faire en effet dans le cas où une activité soupçonnée de causer
des « dommages graves ou irréversibles » se révèlerait, une fois la science ayant
avancé, relativement bénigne ? Les opérateurs impliqués qui auraient subi les
contraintes imposées au nom du principe de précaution pourraient-ils agir contre
l’Etat ? Cela n’aurait pas de sens, car c’est justement l’incertitude du risque qui

fonde la mise en œuvre du principe de précaution.

Conclusion

Ainsi actualisée et enrichie (47), la responsabilité modifie les rapports
qu’entretiennent les hommes avec la société. Il s’agit de qualifier le comportement
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que doit adopter aujourd’hui un sujet de droit : « un comportement de précaution »
qui réoriente la responsabilité vers l’avenir car commet une faute celui qui méprise
un risque potentiel. De plus, le devoir de prudence oblige la personne à adopter une
certaine conduite pour mieux éviter une catégorie nouvelle de dommage : un
dommage collectif ou en série (48), grave, irréversible. Par ailleurs, la « faute de
précaution » (49) aménage la notion même de faute en ce qu’elle relie les
générations actuelles avec les générations futures. Toutefois, l’émergence d’un tel
comportement nécessite l’implication des Etats et la réception dans leur ordre
interne du principe de précaution. Le choix des termes employés dans les traités
confirme le souci de laisser une marge de manœuvre importante aux organes qui

sont appelés à mettre en œuvre le principe.

.

(1) Convention de Londres sur la prévention, la lutte et la coopération en
matière de pollution par les hydrocarbures, 30 novembre 1990 ; Convention de
Paris sur la protection de l’environnement marin du Nord-Est Atlantique (OSPAR),
du 22 septembre 1992 ; Convention d’Helsinki sur la protection et l’utilisation des
cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux du 17 mars 1992 ; Convention
d’Helsinki pour la protection du milieu marin pour la zone de la mer Baltique du 2
avril 1992 ; Convention de Rotterdam sur la protection du Rhin du 22 janvier 1998 ;
Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d’origine

tellurique suite à son amendement du 10 juin 1995 à Barcelone.
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(2) Déclaration de la Conférence de Bergen du 16 mai 1990 sur le
développement durable, § 7 ‘‘lorsqu’il existe une menace de dommage grave ou
irréversible, l’absence de certitude complète  au plan scientifique ne devrait pas être
utilisée pour reporter à plus tard les mesures de prévention de la dégradation de

l’environnement’’.

(3) Quinzième session du Conseil de l’UNEP.

(4) V. aussi la Convention de Bamako du 30 janvier 1991 sur les déchets
dangereux et le contrôle de leurs mouvements transfrontières (art. 4  al. 3 f).

(5) Déclaration des ministres de l’environnement de l’OCDE : ‘‘l’absence de
véritables certitudes scientifiques ne servira pas de prétexte pour ajourner des

mesures visant à prévenir une dégradation de l’environnement’’.

(6) Sur les développements du principe de précaution en droit international, V.
de  SADELEER (N.),  ‘‘Les principes du pollueur-payeur, de prévention et de
précaution. Essai sur la genèse et la portée juridique de quelques principes du droit
de l'environnement’’, op. cit., pp. 138-142 ; FREESTONE D. et HEY E., ‘‘Origins and
Development of Precautionary Principle’’ in FREESTONE D. et HEY E.,
Precautionary Principle and International Law, the Challenge of Implementation,
Kluwer Law International, The Hague /Boston, 1996, pp. 3 s. ; KISS (A.), ‘‘Chronique

de droit international’’, RJE, 1996/1-2, pp. 83 s.

(7) Le principe est également reconnu dans l’agenda 21, 16 juin 1992, UN
Doc. A/ Conf. 151/26, vol. III (1992).

(8) CIJ, ordonnance, 22 septembre 1995, Affaire des essais nucléaires, Rec.
1995, p. 298 § 34. Cependant l’opinion dissidente du juge WEERAMANTRY,
souligne que ‘‘lorsqu'une Partie allègue devant la Cour d'éventuels dommages, de
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caractère irréversible, qu’une autre Partie est en train de causer ou menace de
causer à l'environnement, il peut être difficile au demandeur de produire des
moyens de preuve ou de réfutation, vu que la plupart des informations nécessaires
sont probablement détenues par la Partie qui cause ou menace de causer des
dommages. Ce n'est que si un principe juridique est élaboré pour résoudre cette
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l'environnement. C'est ainsi qu'a été conçu, dans le cadre du droit de
l'environnement, ce que l'on appelle désormais le ‘‘principe de précaution’’ qui
recueille une adhésion croissante en tant que composante du droit international

l'environnement’’, CIJ, Rec. 1995, p. 342.

(9) ‘‘ Le péril allégué par la Hongrie s'inscrivait dans le long terme et - élément
plus important - demeurer incertain. Comme le reconnaît elle-même la Hongrie, les
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relativement lents dont  les effets ne pouvaient aisément être évalués (…). Si grave
qu'il pût être, le péril allégué pouvait difficilement, au vu de ce qui précède, être tenu
pour suffisamment certains et dès lors, imminent en 1989’’, CIJ, 25 septembre 1997,

Hongrie c/ Slovaquie, Rec. 1997, § 56.

(10) Mesures C.E. relatives à l’hormone dans la viande, Plainte des Etats-
Unis, OMC WT/DS 26/R/USA du 18 août 1997 ; Mesures C.E. relatives à l’hormone

dans la viande, Plainte du Canada, OMC WT/DS 48/R/CAN du 18 août 1997.
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une règle coutumière générale de droit international, les États-Unis qu’il est une
simple approche de précaution et le Canada qu'il n'est pour l'instant qu'un principe

de droit naissant.

(12) Tribunal du droit de la mer, Ordonnance du 27 août 1999, Affaire du thon
à nageoires bleues, WECKEL (P.), (dir.), ‘‘Chronique de jurisprudence
internationale’’, RGDIP, 2000, n° 2, p. 523-524. V. de SADELEER (N.), ‘‘Les
principes du pollueur payeur, prévention et de précaution, Essai sur la genèse et la
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BOSSIS (G.), ‘‘Le principe de précaution au niveau international et communautaire’’,
Droit de l'environnement, juillet-août 2001, n° 90, p. 117 ; DUPUY (P.M.), ‘‘Le
principe de précaution, règle émergente du droit international général’’, op. cit.,

p.110.

(13) V. Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa
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(14) DUPUY (P.M.), ‘‘Le principe de précaution, règle émergente du droit
international général’’, op. cit., p.110.
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droit international coutumier (…)’’, CIJ, 20 février 1969, Affaires du plateau
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Fisheries Management, Ocean and Coastal Managment, Vol. 22,1994, p.106, cité

dans LABROT V., op. cit., p. 175.

(18) HEY (E.), op. cit., p. 304.

(19) A∕CONF. 164/INF/8, p. 7 §21, document F.A.O. produit lors de la
conférence des Nations-Unies sur les stocks chevauchants et les stocks poissons
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(24) Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le
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de précaution. Essai sur la genèse et la portée juridique de quelques principes du

droit de l'environnement’’, op. cit., p. 122.
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droit de l’environnement’’, RJE, 1992-1, p. 5.
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de voûte du principe’’, KOURILISKY P. et VINEY G., ‘‘Le principe de précaution’’,

op. cit., p. 185.
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9 mai 1992.

(42) EWALD (F.), ‘‘Philosophie de la précaution’’, op. cit., p. 396.
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de précaution. Essai sur la genèse et la portée juridique de quelques principes du

droit de l'environnement’’, op. cit., p. 182-184.

(44) REMOND-GOUILLOUD (M.), ‘‘A la recherche du futur. La prise en
compte du long terme par le droit de l’environnement ‘’, op. cit., p. 13.

(45) Ord. Du 27 août 1999 précitée note 149, pars. 79-80, et par. 90, 1,d).

(46) CIJ., arrêt, 25 septembre 1997, Rec. 1997, par. 56. pp. 43-44.

(47) Sur cette idée V. MARTIN G.J., ‘‘Principe de précaution et
responsabilités. Les transformations de la régulation juridique’’, LGDJ, Paris, 1998.

(48)  THIBIERGE (C.), ‘‘Libre propos sur l'évolution du droit de la
responsabilité’’, RTDCiv., 1999, p. 561; ENGEL (L.), ‘‘Vers une nouvelle approche
de la responsabilité’’, Revue Risques, juin 1993, p. 5; RICOEUR (P.) ‘‘La
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(49) Une faute attachée au non respect du principe de précaution, JACOTOT
D., ‘‘Le principe de précaution et le renforcement de l’action en responsabilité pour

faute’’, op. cit., p. 94.

1 - Montesquieu, De l’esprit des lois, Tome 1, Ouvrage présenté par Djillali LIABES, ENAG,
Algérie, 1990, p. 180.

أندري ھوریو، القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، ترجمة علي مقلد وشفیق حداد وعبد المحسن سعد، الجزء -2
.209، ص 1977والتوزیع، بیروت، األول، الطبعة الثانیة، األھلیة للنشر 

3 - Article 16 de la déclaration de 1789 : “ Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est
pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n’à point de constitution.” www.conseil-
constitutionnel.fr/textes/d1789.htm

ألن السلطة التشریعیة لم تصبح حكرا على البرلمان، فالسلطة التنفیذیة تساھم بقسط كبیر في الوظیفة -4
. التشریعیة
عنصرا أساسیا في تنظیم السلطات ونظرا لكون محرر الدستور، أقام مبدأ الفصل بین السلطات باعتباره "... -5
جاء أیضا في رأي . 32، ص 1997، أحكام الفقھ الدستوري الجزائري، 1989-م د -ق . ر-1رأي رقم ... "العمومیة

واعتبارا أن المؤسس الدستوري، باعتماده مبدأ الفصل بین السلطات كمبدأ أساسي لتنظیم السلطات العمومیة، قد : " آخر
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ت التي حددھا الدستور عمد إلى تحدید اختصاص كل منھا، والتي ال یمكن أن تمارسھ إال في المجاالت ووفق الكیفیا
من األمر 2حول دستوریة المادة 1997فبرایر سنة 19الموافق 1417شوال 12م د مؤرخ في -رأ 4رأي رقم ." صراحة

، الجریدة الرسمیة 1997ینایر سنة 6المتعلق بالتقسیم القضائي المصادق علیھ من طرف المجلس الوطني االنتقالي بتاریخ 
. 11، ص 1997، 2؛ أحكام الفقھ الدستوري الجزائري، رقم 29، ص 15، العدد 1997نة مارس س19المؤرخة في 

، 1996دیسمبر سنة 7الموافق 1417رجب عام 26مؤرخ في 438-96الدستور الصادر بالمرسوم رئاسي رقم -6
دة الرسمیة للجمھوریة في الجری1996نوفمبر سنة 28یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، المصادق علیھ في استفتاء 

1989من دستور 116تقابلھا المادة . 76، العدد 1996دیسمبر8الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة المؤرخة في
، یتعلق بنشر نص تعدیل 1989فبرایر 28الموافق 1409رجب عام 22مؤرخ في 18-89الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 

. 9، العدد 1989، في الجریدة الرسمیة المؤرخة في أول مارس 1989فبرایر سنة 23لیھ في استفتاء الدستور الموافق ع
لقد خول أیضا المؤسس المشرع العادي، تحدید العلم الوطني وكذا النشید الوطني . من الدستور5المادة - 7

نوفمبر 15الموافق 1429ذي القعدة عام 17المؤرخ في 19–08واللذان أصبحا محددان بالدستور بمقتضى القانون رقم 
.  63، العدد 2008نوفمبر 16، یتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 2008سنة 

.على الترتیب18و17المادتان -8
.19المادة -9

.20المادة -10
.23و22المادتان -11
.30المادة -12
.35المادة -13
.37المادة -14
.40والفقرة األولى والثانیة من المادة 39والفقرة األولى من المادة 38الفقرتان األولى والثانیة من المادة -15
.من الدستور43المادة -16
.49إلى 45المواد من -17
. 51المادة -18
.52المادة -19
.53المادة -20
.57و55المادتان -21
.61الفقرة الثانیة من المادة-22
.64المادة -23
.65المادة -24
.من الدستور69إلى 67المواد من -25
.115المادة -26
.147، 146، 138المواد -27
.150، 142المادتان -28
.170المادة -29
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.أعاله19-08القانون رقم ،)3(مكرر31المادة-30
.أعاله1996دستور من 89المادة -31
.92المادة -32
.103المادة -33
.108المادة -34
.112المادة -35
. 115الفقرة األولى من المادة -36
.116الفقرتان األولى والثانیة من المادة -37
.153المادة -38
.157المادة -39
.158المادة -40
.120الفقرة األخیرة من المادة -41
یتضمن القانون 1997مارس سنة 6الموافق 1417شوال عام 27مؤرخ في ال07–97من األمر رقم 168المادة -42

من القانون 147، 146المادتین . 12، العدد 1997مارس 6الجریدة الرسمیة المؤرخة في ،العضوي المتعلق بنظام االنتخابات
.أعاله01-12العضوي رقم 

حریات : " 41؛ المادة ... "نیة والرسمیةاللغة العربیة ھي اللغة الوط: " 3المادة : نذكر على سبیل المثال-43
."الحق النقابي معترف بھ لجمیع المواطنین: " 56؛ المادة ."التعبیر، وإنشاء الجمعیات، واالجتماع، مضمون للمواطن

.1989من دستور 115تقابلھا المادة -44
اه دة على الّسلطات التي تخولھا إیّ زیایمارس الوزیر األّول: أعاله19-08المعدلة بالقانون رقم 85المادة -45

یوّقع المراسیم -3یسھر على تنفیذ القوانین والتنظیمات،-2... :أخرى في الّدستور، الصالحیات اآلتیة صراحة أحكام
..."بعد موافقة رئیس الجمھوریة على ذلكالتنفیذیة،

.35ئري، المرجع السابق، ص ، أحكام الفقھ الدستوري الجزا1989-م د -ق . ر-1رأي رقم -46
47 - TALEB Tahar, Le Président de la République secrétaire général du F.L.N, Thèse pour
l’obtention du grade de Doctorat d’Etat en droit, Université Clermont 1, Faculté de droit et des

sciences politiques, 1985, pp. 690 et s.
48 -Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, 4e édition, Dalloz, Paris, 2001, p.

133.
49 - Dominique TURPIN, Contentieux constitutionnel, Droit juridictionnel, P.U.F, Paris,

1994, p. 362.
50 - Alinéa 1e de l’art. 37 : “ Les matières autres qui sont du domaine de la loi ont un

caractère réglementaire.”
http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.asp

51 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, 3e édition,
Montchrestien, Paris, 1993, pp. 235 et s.

52 - Ibid, pp. 238, 239.
53 - Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 138.

54 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, pp.240 et s.
55 - Ibid, p.242 ; Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel,op. cit, pp.141 et s.
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یتعلق بالقانون 1989غشت سنة 30الموافق 1410محرم عام 28مؤرخ في 89-م د -ق . ق-2قرار رقم -56
لجزائري، المرجع أحكام الفقھ الدستوري ا؛37، العدد 1989سبتمبر 4األساسي للنائب، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 

.22السابق، ص 
، یتعلق بمراقبة 2011یولیو سنة 6الموافق 1432شعبان عام 4مؤرخ في 11/م د .ر/ 02رأي رقم - 57

مایو سنة 30الموافق 1419صفر عام 4المؤرخ في 01-98العضوي رقم للقانونوالمتمم القانون العضوي المعّدلمطابقة
، 2011غشت سنة 3الجریدة الرسمیة المؤرخة في،وتنظیمھ وعملھ، للدستورمجلس الدولةوالمتعلق باختصاصات 1998

. 6، ص 43العدد 
مطابقة یتعـلق بمراقبة2011دیسمبر22الموافـق 1433محرم 27المؤّرخ في 11/ د . م . ر/ 05رأي رقم -58

ینایر 14، الجریدة الرسمیة المؤرخة في المنتخبةلمجالستمثیل المرأة في اتوسیع یحّدد كیفیاتالقانون العـضوي الذي
.45، العدد األول، ص 2012سنة 

.1996على الترتیب من دستور 125و77و70تقابلھا المواد -59
.1996من دستور 122تقابلھا المادة -60
یتعلق بالقانون 1989غشت سنة 30الموافق 1410محرم عام 28مؤرخ في 89-م د -ق . ق-2قرار رقم -61

أحكام الفقھ الدستوري الجزائري، المرجع ؛ 37، العدد 1989سبتمبر 4األساسي للنائب، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 
.23السابق، ص 

بالرقابة على ق، یتعل2001ینایر سنة 13الموافق 1421شوال عام 18مؤرخ في 01/ م د / ق .ر/ 12رأي رقم -62
والمتضمن القانون األساسي لعضو البرلمان، الجریدة الرسمیة المؤرخة ....الموافق....مؤرخ في... ون رقمدستوریة القان

.7، ص 09، العدد 2001فبرایر سنة 04في 
حول دستوریة 1998یونیو سنة 13الموافق 1419صفر عام 18مؤرخ في 98/ م د / ق . ر/ 04رأي رقم -63

والمتضمن نظام التعویضات ....الموافق....المؤرخ في....من القانون رقم23و15، 14، 12، 11و7إلى 4المواد من 
.7، ص 43، العدد 1998یونیو سنة 16والتقاعد لعضو البرلمان، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 

مطابقة ، یتعلق بمراقبة 2011یولیو سنة 6الموافق 1432شعبان عام 4مؤرخ في 11/م د. ر/ 01رأي رقم - 64
31، الجریدة الرسمیة المؤرخة في القانون العضوي الذي یحّدد تنظیم المحكمة العلیا وعملھا واختصاصاتھا، للدستور

. 5، 4، ص أعاله، المرجع السابق11/د . م.ر/ 02رأي رقم أنظر أیضا ال. 5، 4، ص 42، العدد 2011یولیو 
.أعاله98/ م د / ق . ر/ 04الرأي رقم -65
، یتعلق بمراقبة 2000مایو سنة 13الموافق 1421صفر عام 9مؤرخ في 2000/ م د / د . ن. ر/ 10رأي رقم -66

، ص 46، العدد 2000یولیو سنة 30مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 
4.

.أعاله01/ م د / ق . ر/ 12رأي رقم ال-67
من األمر 2حول دستوریة المادة 1997فبرایر سنة 19الموافق 1417شوال 12م د مؤرخ في -رأ 4رأي رقم -68

، الجریدة الرسمیة 1997ینایر سنة 6المتعلق بالتقسیم القضائي المصادق علیھ من طرف المجلس الوطني االنتقالي بتاریخ 
.29، ص 15، العدد 1997مارس سنة 19المؤرخة في 

69 - Bertrand MATHIEU et Michel VERPEAUX, Contentieux constitutionnel des droits
fondamentaux, L.G.D.J, Paris, 2002, p.151.

.أعاله01/ م د / ق. ر/ 12رأي رقم -70
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71 - Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 134.
72 - Ibid.

73 - Art. 41 : “ S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un
amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu
de l'article 38, le Gouvernement ou le président de l'assemblée saisie peut opposer l'irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l'assemblée intéressée, le Conseil
Constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours.”

http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.asp
74 - Alinéa 2e de l’art. 37 : “ Les textes de forme législative intervenus en ces matières
peuvent être modifiés par décret pris après avis du conseil d’Etat. Ceux de ces textes qui
interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente constitution ne pourront être modifiés par
décret que si le conseil Constitutionnel a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de

l’alinéa précédent.” http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.asp
75 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 243.

76 - Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 136.
77 - Dominique TURPIN, Contentieux constitutionnel, op. cit, p. 391.

78 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p.240.
79 - Dominique TURPIN, Contentieux constitutionnel, op. cit, p. 392.

80 - François LUCHAIRE, Le conseil constitutionnel, Tome 3, jurisprudence, Deuxième et
troisième parties : l’Etat, 2e édition refondue, Economica, Paris, 1999, p.136.

81 - Dominique TURPIN, Contentieux constitutionnel, op. cit, p. 394.
82 - Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, pp. 139,140.

.134، ص 2005اإلداري، الطبعة الثالثة، الناشر لباد، التنظیم : ناصر لباد، القانون اإلداري، الجزء األول-83
، یتعلق بالتعیین 1999أكتوبر سنة 27الموافق 1420رجب عام 17مؤرخ في 240–99المرسوم الرئاسي رقم -84

كانت ھذه الوظائف . 76، العدد 1999أكتوبر سنة 31في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 
المؤرخ 44–89الرئاسي رقم موزعة بین كل من رئیس الجمھوریة ورئیس الحكومة طبقا للدستور، بمقتضى المرسوم

یتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة، الجریدة 1989أبریل سنة 10الموافق 1409رمضان عام 4في 
1412صفر عام 28المؤرخ في 307–91، والمرسوم التنفیذي رقم 15، العدد 1989أبریل سنة 12الرسمیة المؤرخة في 

، الجریدة "وظائف علیا " یحدد كیفیات التعیین في بعض الوظائف المدنیة للدولة المصنفة 1991سنة سبتمبر 7الموافق 
239-99ن بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ان المرسوم، ألغي ھاذا43، العدد 1991بر سنة سبتم18الرسمیة المؤرخة في 

4المؤرخ في 44-89إلغاء المرسوم الرئاسي رقم ، یتضمن1999أكتوبر سنة 27الموافق 1420رجب عام 17المؤرخ في 
والمتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة، الجریدة الرسمیة 1989أبریل سنة 10الموافق 1409رمضان عام 
.76، العدد 1999أكتوبر سنة 31المؤرخة في 

العتراف لھ بحق إخطار المجلس الدستوري في ھذا المجال، لیست للوزیر األول حالیا أّیة فائدة یجنیھا من ا-85
أعاله، ال یمكن للوزیر األول أن یعّین في وظائف الدولة إال 19–08من الدستور المعّدلة بقانون 85فبمقتضى المادة 

.  بموافقة رئیس الجمھوریة
86 - Gilbert KNAUB, Le conseil constitutionnel et la régulation des rapports entre les

organes de l’Etat, R.D.P, 1983, p. 1149.
" تنظیم السلطات " لالفصل الثاني من الباب الثاني من الدستور المخصص -87

.8ص، مصر ، اإلسكندریة ، منشأة المعارف ، ت،د،1ط ، النظریة العامة للقانون:ـ سمیر تناغو88
.18ص، لبنان ، بیروت ، المؤسسة الجامعیة ، 1998، 1ط، تاریخ القوانین :ـ علي محمد جعفر89
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.17ص، المرجع السابق : ـ علي محمد جعفر90
.124ص، الكویت، 1981فبرایر، 1العدد، 5السنة، مجلة الحقوق، األساس الفلسفي للحقوق: ـ عدنان حمودى الجلیل91
وحتمّیة تنازل ،   دافع فیه عن حكم الملوك المطلق" التّنین الجّبار: "اشتهر بكتابه ،فیلسوف انجلیزي ) 1679ـ1577(ـ توماس هوبز 92

. وسبینوزا واضعي النظریات السیاسیة الحدیثة ، ویعتبر مع مكیافیلي، األفراد عن حقوقهم الطبیعّیة
. 123ص، بیروت، دار الكتب العلمیة، 1992، 1ط، موسوعة أعالم الفلسفة: روني إیلي ألفا

. 285ص، 1ج، لبنان، بیروت، المؤّسسة الجامعّیة، المدخل للعلوم القانونیة: ـ سلیمان مرقس93
. 8ص، المرجع السابق: ـ سمیر تناغو94
.1789ـ ذهب أغلب المؤرخین إلى أن عصر النهضة انطلق مع الثورة الفرنسیة 95
.127ص، المرجع السابق : فا روني إیلي أل.ـ فقیه روماني ساهم في وضع قانون جوستینیان 96
.374ص، بیروت، مكتبة سعید رأفت،1973ط ،ترجمة عّزت قرني، المشكالت الكبرى في الفلسفة: ـ أولف جیجن 97
.108ص، بیروت ، دار القلم ، 1980ط، آرسطو : ـ عبد الرحمن بدوي 98
.48ص، الجزائر ، ج.م.د، 1982ط، محاضرات في فلسفة القانون: ـ إبراهیم أبو الّنجا 99

.ویقصد بالقانون الوضعي القانون الساري المفعول ، ـ یقصد بالقانون الطَّبیعي مبادىء العدل التي یدركها العقل 100
. 37ص ، بیروت ، مؤّسسة فرنكلین ، 1982، 1مدخل إلى فلسفة القانون ، ط: ـ روسكوباوند 101
.37ص، المرجع السابق: ـ ابراهیم أبو النجا102
كما ُعرف باسم مذهب ، كّون بتعالیمه مذهبا ُعرف باسمه، 1917كان أستاذا لفلسفة القانون بجامعة فیینا سنة، ـ فیلسوف نمساوي103

.36ص، المرجع السابق: إبراهیم أبو النجا/أ.م.و.بال" بركلي"ثّم انتقل الى جامعة ، القانون البحت
.420ص، بدون دار الطبع، 2،1983ط، مدخل لدراسة القانون : ـ توفبق العّطار104
.87ص، المرجع السابق: ـ توفیق حسن فرج105
.47ـ44المرجع السابق ، ص: ـ ابراهیم أبو النجا 106
.52ـ49ص، المرجع السابق: ـ عبد الفتاح عبد الباقي107
. 143ص، المرجع السابق: ـ سلیمان مرقس108
.15قانون حقوق اإلنسان في الفكر الوضعي والشریعة اإلسالمیة، ص : عبد الواحد محمد الفار-109

ر خروج اإلنسان من حالته الفطریة لیصبح عضوًا صوِّ إذ تُ القانون الطبیعي، لنظریةاتعتبر نظریة العقد االجتماعي امتداد-110
تفاق الجماعة إلقامة نوع من التنظیم الذي یضمن لها األمن واالستقرار، وأنصارعلى االعقد القائم وهي تقوم على فكرة. في مجتمع منظم

: محمد سعید المجذوب/ سلطة والدولة نشأتها نتیجة اتفاق بین األفراد تعاقدیًا، في إطار المجتمع الیفسرون ظاهرة وجود هذه النظریة
.20الحریات العامة وحقوق اإلنسان، ص

.50ص، المرجع السابق: ابراهیم أبوالنجا/ 347ص، المرجع السابق: سلیمان مرقس/ 121ص،المرجع السابق: ـ حسن كیرة111
.248المرجع السابق، ص: ـ سمیر تناغو112
.95ـ94ص، المرجع السابق: حسن فرج/ 123ص، المرجع السابق: ـ حسن كیرة113
، دار النهضة 1988، نشأة القانون وتطوره، ط 1ج ، 1988ط واالجتماعیة،فلسفة وتاریخ النظم القانونیة : طه عوض غازي-114

.263ص ،1جالعربیة، القاهرة، مصر،
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. 131ـ130ص، المرجع السابق: ـ سمیر تناغو115
.152ـ151ص، الجزائر. ج.م.و.د، 1990، 2ط، دولة القانون: ـ میشال میاي116
. 32ص، القانون الدستوري: ـ سعید بو شعیر117
الذي ألفه سنة "حق الحرب والسلم"خ، وفقیه لغوي هولندي، یعرض فلسفته السیاسیة خاصة في كتابه حقوقي ودبلوماسي، ومؤرّ -118

.43قانون الحرب وقانون السالم، ص : ناجي صادق شراب/ عندما كان سفیرا في فرنسا وأهداه للویس الثالث عشر1625
.به األمیرمن خالل كتاأمثال الفیلسوف میكیافیلي-119

وحتمّیة ، دافع فیه عن حكم الملوك المطلق" التّنین الجّبار: "اشتهر بكتابه، فیلسوف انجلیزي:)1679ـ1588(توماس هوبز -120
موسوعة أعالم : روني إیلي ألفا./ وسبینوزا واضعي النظریات السیاسیة الحدیثة، ویعتبر مع مكیافیلي، تنازل األفراد عن حقوقهم الطبیعّیة

.123ص، لسفةالف

. 208ص، سوریا، دمشق، دار الفكر، 1968ط، تاریخ عصر النهضة األوربیة: ـ نور الدین حاطوم121
.88-84، دار الطلیعة، بیروت، لبنان، ص1982، 1الثورة الفرنسیة وامتداداتها، ترجمة هنبریت عبودي، ط: ـ  روبرت بالمر122
.64-53صمنشأة المعارف، اإلسكندریة، مصر،، 1980، 2الموسوعة الفلسفیة، ط: ـ سمیر كرم123
.54-43، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد، العراق، ص 1991رواد الفكر االجتماعي، ط: ـ إحسان محمد124
.35، الهیئة المصریة للكتاب، مصر ص1972ط التاریخ وكیف یفسرونه، ترجمة عبد العزیز توفیق،: ـ ألبان ویدجري125
رِه، فیلسوف إنجلیزي تأّثر بتعالیم دیكارت): 1704ـ1637(جون لوكـ 126 محاولة "، ومن آثاره، وفلسفته حسّیة تجریبّیة، وُعِرف بتحرُّ

" . ما هي الحقیقة؟"و ، "في الفهم اإلنساني
یع، بیروت، القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، ترجمة علي مقلد وآخرون، منشورات األهلیة للنشر والتوز : ـ اندریه هوریو127

.128ص، 1ج، لبنان
، النظم السیاسیة: ثروت بدوي/ 16ص، مصر، اإلسكندریة، منشأة المعارف، 1970ط، القانون الدستوريمبادئ: ـ سّید صبري128
.58ص، 1ج، مصر، دار النهضة العربیة، 1972ط

تاریخ العالم : بالمر/ 146، بیروت، ص ، دار الحقیقة1973، 1مدخل إلى الفلسفة، ترجمة أنور عبد الملك، ط :ـ جون لویس129
.96، ص، العراقمكتبة دار المتنبي، بغداد، 1964ط الحدیث، ترجمة حسن علي ذنون، 

.129–123المرجع السابق، ص : ـ سمیر كرم130
.157_ 151المرجع السابق، ص : جون لویس/ 117المرجع السابق، ص : ـ بالمر131

وهو الكتاب " االجتماعيالعقد "من آثاره ، ولد في جنیف السویسریة، فیلسوف اجتماعي فرنسي): 1778ـ1712(ن جاك روسووـ ج132
.47ص، فلسفة الثورة الفرنسیة: برنارغروتویزن/ "اعترافات"و، "إیمیل"وروایة ، الذي تأّثر به قادة الثورة الفرنسیة

.129ص:المرجع نفسهـ 133
.37ـ35ص، المرجع السابق: د اهللاـ عمر اسماعیل سع134

.194المرجع السابق، ص : ـ كرم یوسف135
.203، دار الطباعة، بیروت، ص1981، 1نوار، طفلسفة األ : ـ هنریت عبودي136
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.209–208ص : المرجع نفسهـ 137
.203، دار الطباعة، بیروت، ص1981، 1فلسفة النوار، ط: ـ هنریت عبودي138
.63المرجع السابق، ص : ـ بالمر139

.  103ـ98،مصر، دار المعارف، 1984ط، ترجمة عّالل زعیتر، أصل التفاوت بین الّناس: ـ جان جاك روسو140
.ـ ألّنه من مناصري عائلة استوارت الملكیة141
. 129ص، 1ج، المرجع السابق: ـ اندري هوریو142

عشرالتاسعالقرنفياالشتراكیینالمؤثرینأكثرأصبحألماني،تماعياجوفیلسوفاقتصاديالمع: كارل ماركس-143
سمىوقد. أنجلزفریدریكصدیقهمعكتبهالذي) م1848(الشیوعيالبیانفيـبدایةـالرئیسیةاالشتراكیةأفكارهعنعّبروقد. المیالدي
وأنوالعاملین،المالكینبینصراعالتاریخأنماركسویعتقد. المثالیةاالشتراكیةوبینبینهالیفرقالعلمیة،باالشتراكیةاشتراكیتهماركس

.الرأسمالیةمحلوتحلالطبقيالصراعهذاستنهياالشتراكیة
.6، منشورات الجمل، بیروت، لبنان، ص1986إسهام في نقد فلسفة الحقوق، ترجمة هیثم مناع، ط: كارل ماركس-144
.45ص، الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده: فتحي الدریني-145
. 49ـ48ص، المرجع السابق : عبد الفتاح عبد الباقي-146

ولد في بیت كاهن رعیة روكن، في إحدى مناطق تورینج التي جرى ضمها إلى ): م1900-1844(فریدریك غلیوم نیتشه -147
" إنساني جداً "الفلسفة وعّین أستاذا في بال، ثم اختص  في الفلسفة والنقد الكلي فكتب بروسیا، من عائلة قساوسة، درس فقه اللغة ثم 

الذي بلغ معه النقد إلى أعلى مستویاته، جعل منه ) 1885- 1883(، وزرادشت بأجزائه األربعة )1880(، الفجر )1879(، المسافر وظله )1878(
لیصل إلى انتقاد الدین ثم ). 1887(، وأصل األخالق )1886(كتابیه ما وراء الخیر والشر سالح تحویل في القیم، وأكمل نظریته في نقد القیم ب

" السفلس"، وفجأة أصابه مرض Ecce Homo) (1888)غسق األوثان، قضیة فاغنر، المسیح الدجال، (التبشیر بموت اإلله من خالل سلسلته 
، 1981، 1نیتشه والفلسفة، ترجمة أسامة الحاج، ط: جیل دولوز/ 1900فأقعده مشلوال ثم جّن بفعل ذلك إلى أن مات في قایمار عام 

.16-8المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ص 

.216، وكالة المطبوعات، الكویت، ص 1975، 5نیتشه، ط: عبد الرحمن بدوي-148
وأخضع فرنسا في شهور قلیلة، ودمج الدویالت األلمانیة في على النمسا،كان یلقب بسیاسي القوة فرض سیادته: بسمارك-149

.عظمى، لم یكن یؤمن بأخالق الحب والتسامح والتواضعإمبراطوریة
، عاش خالل أواخر الفرنسیینروملك إیطالیا، وٕامبراطو هو قائد عسكري وحاكم(napoléon Bonaparte)نابلیون بونابرت األول-150

حكم فرنسا في أواخر القرن الثامن عشر بصفته قنصًال عاًما، ثم ،ائل عقد العشرینیات من القرن التاسع عشرالقرن الثامن عشر وحتى أو 
یوسف سعد / كان ألعماله وتنظیماته تأثیر كبیر على السیاسة األوروبیة وقدبصفته إمبراطوًرا في العقد األول من القرن التاسع عشر، 

.9-5لمركز العربي الحدیث، مصر، ص ، ا1988، 1نابلیون بونابرت، ط: یوسف

.15العراق، ص ،، وزارة العدل، بغداد1981، 1دروس في القانون العام، ترجمة رشدي خالد، ط: ـ لیون دیجي151
.424المرجع السابق، ص : حسن كیرة/ 16ص :ـ المرجع نفسه152
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، جامعة الكویت، 1970، 1المدخل لدراسة العلوم القانونیة، ط: عبد الحي حجازي/ 263ـ261ص، النظم السیاسیة: ـ محمد كامل لیلة153
.13، ص 2ج

. 126ـ125ص، المرجع السابق: ثروت بدوي. / 123ص، المرجع السابق: ـ حسن كیرة154
.21دروس في القانون العام، ص : ـ لیون دیجي155
. 24ص: نفسهالمرجعـ 156
. 127ـ125ص، المرجع السابق : ـ ثروت بدوي157
. 119ص، المرجع السابق: ـ  توفیق حسن فرج158
.125ص، الكویت، 1981فبرایر، 1العدد، 5السنة، مجلة الحقوق، األساس الفلسفي للحقوق: ـ عدنان حمودى الجلیل159
.349ص، نظریة التعّسف في استعمال الحق: ـ فتحي الدریني160
.37ص، المرجع السابق: عبد المنعم بدراوي/ 25ص ، المرجع السابق: ـ عبد الفتاح عبد الباقي161
.350ص، نظرّیة التعّسف في استعمال الحق : ـ فتحي الدریني162
. 51ـ50ص، الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده: ـ فتحي الدریني163

164-CHEVALLIER (Jacques),« Problématique de la déréglementation », Revue Marocaine de
Finances Publique et d’économie, N°6 , 1990,p171.
165-HAMIANI (Rédha), « Le Caractère universel des réformes », Mutations, N°01,Novembre
1991,pp56 et 57.
166 -HALPERIN (Jean-Louis), «Profils des mondialisation du Droit», Dalloz, Paris, 2009,164.
167 -« La norme juridique ».www.wikia.com
168 -DENOIX DE SAINT MARC (Renaud), « Histoire de la loi », Editions Privat, Toulouse, 2008,
p.187.
169 - Idem,p.188.
170 - « La codification ».www.lesinfostrateges.com.
171 - Idem.
172 -HALPERIN (Jean-Louis), Op.cit, p.164.
173 -DENOIX DESAINT MARC (Renaud), op.cit, p.189.
174 -« Codification, simplification et constitution», ».www.conseil-constitutionnel.fr
175 - Idem, p.191.
176 -« Codification, simplification et constitution ». op.cit.
177-DENOIX DESAINT MARC (Renaud), op.cit, p., p.193.
178- CHEVALLIER (Jacques), op.cit.
179- Idem, p 112.
180- Idem.

182- Idem , p169.
183-Idem ,p173.

.6.، ص2007، دار اجلامعة اجلديدة، األسكندرية "االلكرتونيةاملسؤولية" راجع يف ذلك، حممد حسني منصور،- 185
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، الذي يعترب األمن من بني احلقوق الطبيعية لإلنسان و غري القابلة للتقادم كاحلرية و 1789من االعالن الفرنسي حلقوق االنسان و املواطن لسنة 7و 2املادة هو ما حددتهو -186
املادة و هو ما تؤكدهيشمل محاية احلقوق،األموال، و لكن احلقيقة أن األمنالتفكري يف محاية األشخاص و suretéفكان يعتقد أن واضعوا هذا االعالن كانوا بقصدون من كلمة . امللكية

.la sécurité juridiqueالقانوينمن االعالن، فحماية احلقوق تعين بالتأكيد تأمني االستقرار8و 10
و أسضا القانون اإلسباين 20ادة كما هو بالنسبة ألملانيا حيث أن األمن و االستقرار القانوين يعد مبدأ دستوري حمدد يف امل-187

راجع يف ذلك، يأخذ به كمبدأ دستوري،
Martin NADEAU,« Perspectives pour un principe de sécurité juridique en droit canadieen :les pistes du droit
européen »,Article, 40 R.D.U.S (2009-10) ,p.525,Charlotte LEMIEUX, « Jurisprudence et sécurité juridique :une

prespective civiliste », R.D.U.S, 29(1998-99), p.225.
.180-179.، ص ص2000ت اجلامعية، االسكندرية،،دار املطبوعا"غاية القانون دراسة يف فلسفة القانون" راجع جول مفهوم األمن و اإلستقرار القانوين، أمحد إبراهيم حسن،-188

189 -Voir, Martin NADEAU, art-préc, pp.516-519.
للتفصيل أكثر يف هذه العوامل، و مقارنتها يف النظامني الالتيين و األجنلوسكسوين، راجع، -190

Charlotte LEMIEUX,op-cit, pp.224 à234.
.199-194-193.ص صاملرجع السابق،حسن،راجع يف ذلك التقسيم، أمحد إبراهيم -191
.212-180. ، ص ص2009اجلياليل، مدخل للعلوم القانونية، اجلزء األول، نظرية القانون، بريت، اجلزائر، عجةللتفصيل أكثر يف هذه الفروع، راجع يف ذلك،-192
.230-229. املرجع السابق، ص ص،راجع حول إضفاء رداء التقنية على فكرة وحدة القواعد التقنية، عجة اجلياليل-193

194 -Voir, J-PAILLUSSEAU, « Le Droit moderne de la personnalité morale », revue Droit civil,Paris, 1993, p.750.
. ، دار رحيانة، اجلزائر، ص ص2000، الطبعة الثانية، "اجلزائرييف التشريع " راجع حول تعريف القانون، عمار بوضياف،-195
13-15.

196 -Voir, J- PAILLUSSEAU, « Le droit est aussi une science d’organisation », Rev, ssoc, 1996, pp.7.9.10, n°.15-20.
197 -Voir,Recha ROROY, « L’avenir du droit : optimisme malgré tous », dans « L’avenir du droit », Mélange en
hommage à François TERRE, p.822.
198  -Voir, Michéle BONNECHERE, « Introduction au droit », CASBAH, Alger, 1999, p.46.
199  -Voir, J- PAILLUSSEAU, « Le droit est aussi une science d’organisation »,art-préc, pp.50-51,n°.108-109.
200 -Voir, J-PAILLUSSEAU, art-prec, n°. 114-115.
201 -Voir, Recha ROROY,op-cit, p.835.

، ، منشأة املعارف، االسكندرية، ص"دراسة يف التشريع الراهن للشركات يف القانون املصري و الفرنسي- تقنني الشركات-حنو قانون واحد للشركات" راجع يف ذلك، مراد منري فهيم،- 202
،233فقرة 216
، دار هومة، اجلزائر، 2002انون، الطبعة القالتة راجع يف التطور التارخيي ملبدأ عدم جوتز االعتذار جبهل القانون، حممد سعيد جعفور، مدخل إىل العلوم القانونية، الوجيز يف نظرية الق-203
.240-239.،ص ص2005مقدمة يف القانون، موفم للنشر، اجلزائر،، علي فياليل،؛219،ص

204 -Voir, François TERRE, « Introduction générale au droit », 3édition, Dalloz, 1996, Paris, pp. 358-357, n°. 399 .
تأخذ بذلك ، و لكن بعض الدول كالعراق مل 2008نوفمرب 15املؤرخ يف29- 08و قانون 2002أبريل 10املؤرخ يف 03-02املعدل مبوجب قانون 1996و هو دستور -205

"ال يعتد باجلهل مبضمون ما ينشر يف الوقائع العراقية:" حني نصت1977لسنة 78من قانون النشر يف اجلريدة الرمسية رقم 6املبدأ يف الدستور بل نصت عليه املادة 
.تمماملعدل ز امل1975سبتمرب سنة 26املوافق ل 1395رمضان عام 20املؤرخ يف 58-75أمر الصادر مبوجب-206

207 -L’article 1 alinéa 3 du cod civil : …la loi est réputée connue, dans le département ou siége de gouvernement, un
jour apré celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départements, après l’expiration du méme délai
augmenté d’autant de jours qu’ily aura de fois 10 myriamétres( environ 20 lieues anciennes) entre la ville ou la
promulgation en aura été faite et le chef-lieu de chaque départemen: »

على أن يسري مفعول القانون بإصداره من جانب امللك :" اليت تنص1952عام من الدستور األردين ل93من املادة 2استنادا على الفقرة التشريع األردين يأخذ مبدة أطول، و ذلك-208
فاملدة حمددة بثالتني يوما من النشر، و هو نفس موقف القانون " بسري مفعوله من تاريخ آخرو مرور ثالتني يوما على نشره يف اجلريدة الرمسية إال إذا وجد نص خاص يف القانون على أن

نشر القانون يف اجلريدة الرمسية خالل أسبوعني من يوم إصداره و العمل به بعد شهر من اليوم التايل لتاريخ اليت تنص على1971من الدستور املصري لعام 188ملادة املصري اعتمادا على ا
،إذا حدد لذلك ميعاد آخرنشره إال

.130،، دار الثقافة، عمان األردن، ص2011عة األوىل، القانون، الطبعلمراجع يف طريقة احلساب، غالب علي الداودي، املدخل إىل-209
".حتسب اآلجال بالتقومي امليالدي، ما مل ينص القانون على خالف ذلك"من القانون املدين اجلزائريك03تنص املادة -210
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املنصوص أخطرت سلطة من السلطاتغري أنه إذا.إبتداءا من تاريخ تسلمه إياهيوما -30-القانون يف أجل ثالتنييصدر رئيس احلمهورية:" من الدستور اجلزائري126تنص املادة -211
".اآلتية167قبل صدور القانون، يوقف هذا األجل حىت يفصل يف ذلك166يف املادةعليها

212  -« Le prisident de la République promulgue les los dans les quinze jours qui suivent la transmission au
Gouvernement de la loi définitivement adoptée.Il peut, avant l’expiration de ce délai, demander au Parlement une
nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles.Cette nouvelle délibération ne peut étre refusée »

؛ راجع الفرق بني االصدار و النشر، علي فياليل، مقدمة يف 234.، دار الثقافة، عمان، املرجع السابق، ص2009الطبعة األوىل، منذر الشاوي، فلسفة القانون،جع يف ذلك،ار - 213
. 233إىل 221. رجع السابق، ص ص؛ منذر الشاوي، امل244- 242. القانون، املرجع السابق، ص ص

؛ علي 315،؛ مسري عبد السيد تناغو، النظرية العامة للقانون، منشأة املعارف، دون تاريخ نشر، ص158-157. حممد سعيد جعفور، املرجع السابق، ص صراجع يف ذلك،-214
.244،صاملرجع السابق،فياليل، 

بعد التعديلاملدين الفرنسيمن القانون 01و هو ما تضمنته املادة -215
،« les dispositions du pr&sent article ne sont pas applicables aux actes individuels » .

.315- 314،عبد السيد تناغو، املرجع السابق،ص صمسريراجع يف ذلك،- 216
217 -Voir,François TERRE, op-cit,p.368, n°.413.

.املعدل و املتمم للقانون املدين2005يونيو 20املؤرخ يف 10ذ-05املادة اليت متت إضافتها مبوجب قانون و هي -218
.395-394، و هو ما أشار إليه، عجة اجلياليل، املرجع السابق، ص ص-219
.244. فياليل، املرجع السابق، صو هو موقف علي-220
.601.لنفاذ القانون، املرجع السابق، صالوسيلة الوحيدةالنشر يف اجلريدة الرمسيةمنهم مسري عبد السيد تناغو الذي يعترب -221
Fو هو موقف،-222 TERRE , « Le role actuel de la mxim ‘ nul n’est censé ignorer la loi’,in,Etudes de droit

contemporain,nouvelle série, 1966,p.113 601،تناغو، املرجع السابق،صمشار إليه من طرف، مسري عبد السيد.
.1013.، ص1408ذو القعدة 22، ج ر املؤرخة يف 1988يوليو 4املؤرخ يف -223
.املنظم للعالقات بني اإلدارة و املواطن131-88من مرسوم 21و ذلك تطبيقا للمادة-224
.املنظم للعالقات بني اإلدارة و املواطن131-88من مرسوم 6بناءا للمادة -225
.املنظم للعالقات بني االدارة و املواطن131-88من مرسوم 21/3بناءا على املادة -226
من أهم األهداف اخلاصة بتطوير . 13-12.،ص ص2008ن ديسمرب "اجلزائر اإللكرتونية" تقرير حول"راجع يف ذلك اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، اللجنة الغلكرتونية،-227

و الذي يهدف إىل وضع : اخلاصة بإقامة خمطط توجيهي لإلدارة اإللكرتونية378عملية منها العملية رقم أ 44مة، اخلدمات اإللكرتونية املوجهة إىل اإلدارات و اليت تتضمن تطبيقات احلكو 
اخلاصة بإقامة بوابة احلكومة اإللكرتونية لتشكل نقطة 381اإلدارة العمومية، و العملية أ تدابري لتسهيل املساعي اإلدارية إلكرتونيا و إجياد حميط منظيمي و قانوين للتوقيع اإللكرتوين على وثائق 

.18.إلتقاء و إتصال وحيدة جتاه املواطنني و اإلدارات، راجع كل ذلك التقرير احملدد سابقا، ص
228 -Larticle 28 Loi n°2003-591 du 02 juillet 2003, habilitant le Gouvernement à simplifier le droit,
NOR :FPPX0300014L, JORP, 3 juillet 2003, p.11192 : « « Dans les conditions prévues par l’article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires pour développer
l’utilisation des technologies de l’information afin de simplifier : 1- Les conditions de fonctionnement des collectivités
territoriales et des autorités administratives ; 2- Les procédures de transmitions des actes des collectivités territoriales
et des autorités administratives soumis au contrôle du représentant de l’Etat dans le département ».
229 -Voir, Loi n°2004-1343 du 09 décembre 2004 de simplification du droit, n° NOR :FPPX0400010L, JORF du 10
décembre 2004, précisament les articles 1, 2, 3.
230 -L’article 04, Loi n°2003-591 du 02 juillet 2003, habilitant le Gouvernement à simplifier le droit,
NOR :FPPX0300014L, JORP, 3 juillet 2003, p.11192 : « Dans les conditions prévues par l’article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à simplifier et harmoniser par ordonnance les régles relatives aux
conditions d’entrée en vigueur des lois, ordonnances, décrets et actes administratifs, ainsi que les modalités selon
lesquelles ces textes sont publiés et portés à la connaissance du public, en prenant en compte les possibilités offertes
par les technologies de l’information et de la communication»

منذر الشاوي، فلسفة القانون، الطبعة ؛بري لالمن و اإل ستقرار القانوينالتضخم التشريعي و تعدد االجتهاد القضائي و الذي يعد انعكاسا النعدام كاآلتار املرتتبة عنراجع حول- 231
،131،،صاملرجع السابق؛ غالب علي الداودي،237-236، دار الثقافة، عمان، االردن، ص ص2009األوىل،

François TERRE, op-cit, p.356, n°.398, p.325, n°.372.،
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املغربن بوركينافاسو،الكونغو، تونس، راجع تفصيل ذلك: منها على اخلصوص-232
SEHIRI Asmae LABIDI, « Nul n’est censé ignoré la loi le portail national de l’information juridique »,intervantion
dans la conférence Panafricaine de renforcement des capacités de leadership, de politiques publiques et de
gouvernance, intuitilé « Place et role des femmes dans le processus d’émergence des pays africains », Tanger, Maroc,
20-21 Février 2012.

NORن حتت رقم2004فيفري20املؤرخ يف164- 2004رقم أمرالتقرير املقدم لرئيس اجلمهورية الفرنسية حولراجع تفصيل ذلك-233 :JUSX0400033R,JORF,
du 21-02-2004, pp.3512-3513.

أكثر، راجعللتعرف على كل ذلك و التفصيل-234
Nicole TORTELLO , Pascal LOINTIER, « Internet pour les juristes », Dalloz, Paris, 1996, p.191.

جلريدة ا، service public des bases de données juridiquesاملتعلق باخلدمة العامة لقاعدة املعطيات القانونية 1996ماي 31بالرجوع إىل املرسوم املؤرخ يف - 235
ووكل ، CNIJالذي وضع املركز الوطين الفرنسي للمعلوماتية القانونية 1984أكتوبر 24، و الذي عدل النظام االبتدائي احملدد مبوجب املرسوم املؤرخ يف 1996جوان 4الرمسية بتاريخ 

.إىل إحدى الشركات اخلاصةبث النصوص التشريعية و القرارات القضائيةخدمة
.من القانون املدين اجلزائري املعدل و املتمم04مادة تطبيقا لل-236

237 - voir, François TERRE, op-cit, p.369, n°.415 et note de bas de page n° .1.
238-Ordonnance n°2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de

certains actes administratifs, NOR :JUSX0300196R,JO du 21-02-2004, p.3514, modifier l’article 1du droit civil : ،
« les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République Française, les actes administratifs entrent en
vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publucation.Toutfois, l’entrée en vigueur de celles de
leurs dispositions dont l’éxcution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigeur de ces

mesures.
En cas d’urgence, entrent en vigueur dés leur publication les lois dont le décret de promulgation lerescrit et les
actes administrations pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale.Les dispositions du
présent article ne sont pas applicables aux actes individuels » .

.321-319،ص صاملرجع السابق،،لقد ثار خالف فقهي حول كيفية تصحيح األخطاء بعد النشر، راجع يف ذلك، مسري عبد السيد تناغو،-239
240  -voir, Loi n° 2004-1343 du 9décembre 2004 de simplification du droit( rectificatif) NOR : FPPX0400010Z,
Rectificatif au Journal Officel du 10 décembre 2004, édition papier, page20875, 1 re colonne, article 92, 7e ligneet
édition électronique, texte n°1, au lieu de : « 75 », lire : « 72 » .

.191.، ص1970راجع يف ذلك، حسن كرية، املدخل إىل القانون، منشأة املعارف، االسكندرية، - 241
البظالن املطلق للتصرف، و اليت تنقسم اىل الكتابة أو بني الشكلية املباشرة و الشكلية غري املباشرةن فاألوىل مرتبطة بتكوين التصرف و تكون ركنا فيه يرتتب على انعدامهامييز الفقه-242

و بتفصيل أكثر او بعد ابرام التصرف لتحقيق أغراض معينة، للتعرفقبلالقانونفرضهااالجراءات اليت يخمتلفالقيام بفعل ماكالتسليم يف العقود العينية، و شكلية غري مباشرة املتمثلة يف
.316إىل 291. ، اجلزائر، ص ص2008للعقد، موفم للنشر،علي فياليل، اإللتزامات النظرية العامةحول هذه التقسيمات، راجع،

و حوهر القانون طبيعة و خصائص القاعدة القانونية مصادر القانون و تطبيقهط، دار اجلامعة اجلديد للنشر، نظرية القانون مفهوم و فلسفةحممد حسني منصور،ا/ راجع يف ذلك-243
.24-23.ص ص، 2009االسكندرية، 

.202- 201. صاملرجع السابق،ص راجع يف ذلك، أمحد إبراهيم حسن،-244
يعترب اإلثبات بالكتابة يف الشكل اإللكرتوين كاإلثبات بالكتابة على الورق، بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص :" من القانون املدين املعدل و املتمم1مكرر 323تنص املادة -245

".تضمن سالمتهاالذي أصدرها و أن تكون معدة و حمفوظة يف ظروف
.من القانون املدين اجلزائري املعدل و املتمم327/2تطبيقا للمادة - 246

و املتعلق بنظام االستغالل املطبق 2001مايو 9املؤرخ يف 123-01يعدل و يتمم املرسوم التنفيذي رقم 2007مايو 30املؤرخ يف 162-07رسوم التنفيذي و األمر يتعلق بامل-247
.12.، ص2007يونيو 7الصادرة يف ،37الكهربائية و على خمتلف خدمات املواصالت السلكية و الالسلكية، ج ر عدد على كل نوع من أنواع الشبكات مبا فيها الالسلكية

.احملدد سابقا162-07من املرسوم التنفيذي 3مكرر اليت أضافتها املادة 3و هو مضمون املادة - 248
ري و العريب و األجنيب، دار النهضة العربية، قانون التوقيع و الئحته التنفيذية و التجارة االلكرتونية يف التشريع املص/راجع حول طرق التوقيع االلكرتوين قدري عبد الفتاح الشهاوي-249

؛ 31- 21، 17.، ص ص2005القاهرة، 
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Didier GOBERT & Etienne MONTERO, « La signature dans les contrats et les paiements éléctroniques :L’approche
fonctionnelle » ,In , « Commerce éléctronique le temps des certitudes », Cahiers du Centre de Rocherches
Informatique et Droit (CCRID), DELTA ,BRUYLANT, 2001, Belgique, pp.57-61, n°.10-15.

التشفرياحلاسوب عن طريقمسح العني و نربة الصوت على أن يتم ختزين تلك املعلومات يف ، الفيزيائية الطبيعية و السلوكية لالنسان، كالبصمةو اخلواصباستخدام املواصفات- 250
باستعمال رقم سري يف شكل أحرف أو أرقام يتم تركيبها بشكل معني لتحديدشخصية صاحبها و ال تكون معلومة إال له- 251

ذلك برسم الشخص لتوقيعه على شاشة احلاسوب مث يتم ختزينه يف ذاكرة احلاسوب- 252
" ؛ علي كحلون،254.، ص2006، طبعة أوىل، دار النهضة العربية، القاهرة، "-دراسة مقارنة-عاقد عرب ثقنيات اإلتصال احلديثةالت" راجع يف ذلك، مسري حامد عبد العزيز اجلمال،- 253

.244.،ص2002، دار إسهامات يف أدبيات املؤسسة، تونس،"اجلوانب القانونية لقنوات اإلتصال احلديثة و التجارة اإللكرتونية
.2002- 09- 14بحريين املتعلق بالتجارة اإللكرتونية الصادر يف من القانون ال02كاملادة - 254
على16املتعلق بتأسيس التصرف املوثق، حيث تنص مادته2005أوت 10املؤرخ يف 973- 2005خاصة بعد صدور مرسوم -255

:« Le notaire qui établit un acte sur support électronique utilise un systéme de traitement et de transmission de
l’information agrié par le conseil supérieur du notariat et garantissant l’intégrité et la confidentialité du contenu de
l’acte.Les systémes de communication d’informations mis en œuvre par les notaires doivent étre intéropérable avec
ceux des autres notaires et des organismes aux quels ils doivent transmettre des données »
256  -Anne PENNEAU, « La sécurité juridique à travers le processus de normalisation », p.2.
257 - Voir, Anne PENNEAU, art-préc, p.6.

. السلطة التنظيمية للقانون، راجع يف ذلك مقاله السابق، صالثقنية تشابهللقواعدالقيمة التوحيديةاملوقف املعارض فيدافع على فكرةأما ، Anne PENNEAUو هو موقف،- 258
6.

259 - L’article 1316-4 code civile alinié 2: « Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable
d’identificationgarantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusq’à
preuve contraire,.. »

.203- 202، أمحد ابراهيم حسن، املرجع السابق،ص صراجع يف ذلك،-260
.يةمن قانون االجراءات املدنية و االدار 9بناءا على املادة -261
.من قانون االجراءات املدنية و االدارية8، و 4املادة -262
.من قانون االجراءات املدنية و االدارية16و 15: املادتني-263
.من قانون االجراءات املدنية و االدارية11و 9و 8تطبيقا للموادك -264
.و ما بعدها658. ، ص1999اجلامعة للنشر، االسكندرية، راجع يف ذلك، نبيل امساعيل عمر، الوسيط يف قانون املرافعات، دار -265
.2008-04- 23املؤرخة يف 21رقم ، ج ر2008فرباير 25املوافق ل 1429صفر عام 18املؤرخ يف 09-08الصادر مبوجب قانون-266
.من قانون االجراءات املدنية و االدارية66بناءا على املادة -267
".تفصل اجلهات القضائية يف الدعاوى املعروضة أمامها يف آجال معقولة:" قانون االجراءات املدنية و االداريةمن 4فقرة3تنص املادة -268
جيب على القاصي أن يفصل يف القضايا املعروضة عليه يف :" منه على10، حيث تنص املادة 13.، ص2004سبتمرب 8، الصادرة يف 57، ج ر عدد 2004سبتمرب 6املؤرخ يف -269
".ن اآلجالأحس
.385.راجع يف ذلك،  مسري عبد السيد تناغو، املرجع السابق، ص-270
، الطبعة األوىل، دار الثقافة، "و التطبيقو كفرع من فروع القانون بني النظريةالثقنيةالتقاضي اإللكرتوين و احملاكم اإللكرتونية كنظام قضائي معلومايت عايل" حازم حممد الشرعة،راجع،-271
2010،عمان
.78- 59.راجع يف تفصسل ذلك، حازم حممد الشرعة، املرجع السابق، ص ص-272
-36.ن ص ص2007الطبعة األوىل،، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،"" خالدد حممود إبراهيم،راجع يف ذلك،-273
37.

، غياب التعسف اإلداري و حتقيقفمن مقومات -274
.185- 183.القضائي، راجع يف ذلك، أمحد إبراهيم حسن، املرجع السابق، ص ص

.9.، ص2007دار اجلامعة اجلديدة، االسكندرية، " مقارنةالعقد اإلداري اإللكرتوين دراسة حتليلية" ع يف ذلك، رحيمة الصغري ساعد منديلي،راج، إما عقود إدارية أو مدنية- 275
.539- 534،عجة اجلياليل، املرجع السابق، ص ص، راجع-276
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القانون الفرنسي، منها و هو ما أكدته صراحة بعض نصوص-277
L’article 2 du LOI n° 2004-1343 du 09 décembre 2004 de simplification du droit : « Dans les conditions prévues par
l’article 38 de la constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour
harmoniser les régles de retrait des actes administratifs, dans un objectif de simplification st de sécurité juridique ».

.24- 23.رامها لتحقيق األمن و االستقرار القانوين، حممد حسني منصور، املرجع السابق، ص صإحراجع حول األمور اجلوهرية اليت ال بد من ا- 278


