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ِحميِ  ْمحَِن الر� ِ الر� �  ِ�ْسِم ا
 
  

لَْيِه ��ِن�ُب  ﴿     
�
ُت َوا ِ !َلَْيِه تََولك� �ال� ِ"

�
     ﴾َوَما تَوِف&ِقي ا

  88اآلية]سورة هود[                                                       
  

ْن قَْوِلهَا َوقَاَل ﴿    َم َضاِحًاك ِمّ َرّبِ �6ْوِزْعِين �6ْن �6شُكَر ف2َ3ََس�
�ِيت �6نَْعمَت !َيل�  ِلIًا ا�6َمعَل صَ  َو�6نْ  ي� Dَِ و َو!ََىل  ِنعَمَتَك ال

  ﴾ِلIنيَ اِعَباِدَك الص�  Oَِرَمحِتَك يفِ  َو�6ْدLِلِْين  هُ اضَ Jَرْ 
 19اآلية]سورة النمل[                                        
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  ٕاهداء
  

امحلد e !ىل م3تاىل �ٓالئه وواسع `رمه،^شكره !ىل مجيع النعم اليت ٔ�نعمها !لينا مهنا     
اnDن،والعقل،والصIة والعاف&ة،ونصيل !ىل سmيد اخللق ٔ�مجعني واملرسل رمحة hلناس ٔ�مجعني 

  سmيدt محمد صلوات هللا !ليه ؤ�زىك الoسلمي،

ٕاىل من سهرت ومل متل،وحyت وكفت،وربت ؤ�حسuت،وفرحت وOكت،و!ل�مت     
ؤ�حسuت،ورخست ف&نا قمي التواضع وإالحسان واL�ٔالق احلسmنة،وتقدمي الشكر 
و��رتام،ٕاىل من دمعتين "لصلوات ؤ�!انoين "Dعوات،ٕاىل من ال Jكفهيا لك لكامت الشكر 

  والثناء ٕاىل الواDة العزnزة،

ل جبد وكد،وسعى وشقى لننعم "لرا�ة والهناء،و!ل�منا ٔ�ن �جهتاد والتعمل وا�متسك ٕاىل من مع  
  "ٔ�هداف هو س2&ل الن�اح،ٕاىل من !لمين ٔ�ن ارتقي سمل احلياة حبمكة وصرب ٕاىل واDي العزnز،

t سو¡ وحنن ^شق طريق الن�اح وإالبداع معا،ٕاىل من ٔ�قدرمه و ٔ��رت�م ٔ�خويت     ٕاىل من ِرسْ
  . أ�عزاء

ر،وعبارات من ٔ�مسى و ٔ�¤ل عبارات      ٕاىل من !لموt حروفا من ذهب،ولكامت من در�
 لنا احلمكة والتعّمل،ٕاىل من صاغوا لنا !لمهم حروفا،ومن ٔ�ساليهبم مهنا¤ا،ومن فكرمه مyارة تنري

  .تذيت الكراماس2&ل العمل حبمكة وجناح،ٕاىل لك من تعلمت وتتلمّذت !ىل يدمه،ٕاىل ٔ�س

ٕاىل لك من جشعين يف .ٕاىل لك من !لمين و L�ٔذ بيدي،و t�ٔر يل س2&ل العمل واملعرفة    
ٕاىل لك من اكن الن�اح طريقه،والتفوق هدفه،وا�متزي س2&°،ٕاليمك مجيعا .س2&ل ا�متزي والن�اح

 .ق الشكر والتقدمي و��رتاممين فائ
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  شكر وعرفان
  

 وا�ٓالء،وا^شقت النعم بفض° وتتابعت أ�شmياء بقدرته Jكونت ا²ي e والشكر امحلد    
 والسالم والهناء،والصالة الشقاوة مبشmي¶3ه أ�رض،وكتب بعظمته السامء واسmتوت حبمكته

 الصالة ٔ�فضل !ليه أ�يم النيب !مل،محمد من وLري تعمل من هللا،ٔ�صدق Lلق سmيد !ىل
   :الoسلمي،وبعد ؤ�مت

قراءة  عناء لتحملهم املناقشة جلنة ٔ�عضاء hلسادة أ�ساتذة الكرام الشكر لك الشكر     
لÁٔسmتاذ و��رتام والعرفان  التقدnر معاين ب¿ٔمسى ٔ�تو¤ه ،فٕانينهتاالرسا¾ ومyاقشm هذه

رئ�س اhلجنة !ىل قÅوJ Äرٔ�س هذه اhلجنة وحتم° عناء القراءة  عزاوي عبد الرمحن اDكتور
  ،hلبحث العلمي وق3ه والتصحيح،وJكرÇس

اn²ن ٔ�`رموt تذة أ�فاضل ٔ�عضاء جلنة املناقشة اأ�س ٔ�يضًا ٕاىل موصول والشكر       
أ�سmتاذ اDكتور وخنص "²`ر لك من  ٕ"رشافهم !ىل هذا البحث املتواضع ومyاقشmته

،فلمك مين جزيل الشكر والتقدnر و��رتام ملكلك بوز¡ن ،واDكتور م&لوى زnن
  .والعرفان

 "مجليل و�!رتاف و�م3نان الشكر معاين ب¿ٔمسى ٔ�تقدم ٔ�ن رسوري دواعي ملن و ٕانه    
 هذه !ىل ٕ"رشافها رشف3ين ،اليتÒشوار محيدو ̀زية:اDكتورةأ�سmتاذة الفاضÑ  ٔ�سmتاذيت

 فرتة طوال يل قدم3ه ما !ىل والثناء التقدnر لك مين !لمها،فلها طيف من وزيuهتا الرسا¾
 هذا ٕاجناز البالغ يف اÕ�ٔر لها سديدة،اليت اكن وتوجهيات نصاحئ الرسا¾ من هذه ٕا!داد

  ،جزيالً  فشكًراوحتملها عناء القراءة والتصحيح،العمل،
 أ�ساتذة أ�فاضل حقهم ٕايفاء عن والثناء والعرفان الشكر لكامت لك تعجز وL�ًٔريا      

والتوف&ق والن�اح  اDامئة الصIة هلم هللا ٔ�س¿ٔل جمال البحث العلمي،فٕانين يف قدموه ف×
  ،اجلزاء Lري عين هللا املسmمترnن،وجزامه

كام ٔ�تقدم "لشكر اجلزيل للك من سا!دين من قريب ٔ�و من بعيد !ىل ٕامتام هذا     
  البحث املتواضع،ولو Oلكمة طيبة،
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  مقدمة      
 خبضوع يقضي القانون،الذي سيادة مبدأأمهها  األساسية املبادئ من جمموعة على1الدميقراطية الدولة قومت

 وظائف بتقسيم يقضي الذي2السلطات بني الفصل مبدأ؛و لقانونل وحمكومني حكاماً  الدولة، يف من مجيع
 التشريعية السلطة فتختص،الدولةيف  الثالثالعامة  سلطاتال على رئيسية،موزعة وظائف ثالث إىل الدولة
 بالقوانني التقيد ظل يف الشعب مصاحل حيقق مبا البالد شؤون بإدارة التنفيذية السلطة القوانني،وختتص بسن
 إليها احملالة املسائل يف فرعية تشريعات إصدار سلطة التنفيذية السلطة التشريعية،وتُعطى السلطة سنتها اليت

  .3من قبل املشرع،على أن ختتص السلطة القضائية بتطبيق القانون
ا4الدميقراطية الدولة مميزات أهم منإن        سلطات عدة بني الدولة احلكم،ووظائف مهام توزعُ  ،أ 

 هذه ،واحليلولة دون تركيزاملعامل واضح سلطة كل اختصاص تشريعية،وتنفيذية،وقضائية؛ويكون

                                                 
املبـادئ  ملا كان تعريف لنكولن لفكرة الدميقراطية يعين حكم الدولة من قبل الشعب و من أجـل الشـعب،فإن الدولـة الدميقراطيـة املعاصـرة تعـين جممـوع -1

ســا علــى مبــدأ بكــل حريــة،على أن الدولــة الدميقراطيــة تقــوم أساواألســس والقــيم واملؤسســات الدميقراطيــة الــيت تكفــل للشــعب حــق ممارســة الســيادة الوطنيــة 
حلقوق ســـيادة الشـــعب مصـــدر كـــل الســـلطات يف الدولة،مبـــدأ املســـاواة بـــني مجيـــع األفـــراد واملـــواطنني يف احلقـــوق والواجبات،ضـــمان متتـــع مجيـــع األفـــراد بـــا

دور املؤسسـات  الدسـتورية  واحلريات،اعتماد نظام التعددية السياسية واحلزبية،التداول السلمي على السلطة عن طريق انتخابـات عامـة حـرة ونزيهـة،تفعيل 
يـع األفـراد، كضمانة من ضمانات تكريس مبدأ الدميقراطية؛كما ميكن تعريف الدولـة القانونيـة بأـا الدولـة الـيت يسـودها مبـدأ املشـروعية ،حبيـث خيضـع مج

واإلدارية و أعماهلا للنظام القانوين القائم يف الدولـة يف السلطات واملؤسسات واهليئات،واألجهزة العامة السياسية والدستورية الربملانية والقضائية والتنفيذية،
 ،2006،نــوفمرب)جملــة يصــدرها جملــس األمــة اجلزائــري(وســيلة وزاين،االســتفتاء طريــق الدميقراطيــة يف اجلزائر،جملــة الفكــر الربملــاين،انظر،الدولة؛لتفاصــيل أكثر

 اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية،،،اجلزء الثاين،الطبعة السابعة السياسية املقارنة سعيد بوشعري،القانون الدستوري والنظم؛77.ص ،ص14العدد اجلزائر،
  .164.ص ص،2005

كمبدأ سياسي ودستوري،الذي اجته " مونتيسكيو"،مث بلوره بعض الفالسفة وعلى رأسهم الفقيه لقد نشأ مبدأ الفصل بني السلطات عمليا يف بريطانيا-2
  :  إىل القول

"Tout serait perdu si le même homme, ou le même corps principaux ou des nobles ou de peuple exerçait ces trois 
pouvoirs" 

تقــل مفهــوم حيـث مت تطبيــق هــذا املبــدأ يف بريطانيــا منــذ القـرن الســابع عشــر،أين مت تقســيم الســلطة وتوزيعهــا بعــدما كانـت مجيــع الســلطات بيــد امللــك،مث ان
وتوزيعهــا إىل الفكــر الفرنســي و األمريكي،حبيـــث أصــبح مبــدأ الفصــل بــني الســلطات مبـــدأ دســتوري وسياســي مهــم وضــروري ألي نظـــام تقســيم الســلطة 

  .سياسي
 ذلــك بــأن هــذا املبــدأ ينطلــق مــن فكــرة أن الســلطة ال ميكــن أن ترتكــز يف يــد جهــة واحدة،ويــذهب مونتيســكيو إىل القــول بــأن كــل شــخص تتجمــع يف يــده

ميكن أن يؤدي إىل االحنراف أو التعسـف فيهـا ،و أحسـن ضـمانة لتفـادي ذلـك هـي ) السلطة التشريعي،التنفيذية،القضائية(العامة الثالثمجيع السلطات 
ـذا  الفصل بني السلطات الذي يعترب من مقومات الدولة القانونية ،وضـمانة مـن ضـمانات محايـة احلقـوق واحلريـات العامـة،ومن جهـة أخـرى فـإن األخـذ

ة يســـاهم بصـــورة فعالـــة ودقيقـــة يف إقامـــة التـــوازن بـــني الســـلطات العامـــة الـــثالث يف الدولة؛انظر،مونتســـكيو،روح الشـــرائع،ترمجة عـــادل زعيرت،مؤسســـ املبـــدأ
  .296.ص ،ص2013هنداوي للتعليم والثقافة،مصر،

- PORTELLE.H, Droit constitutionnel, 7 ème édition, Dalloz ,Paris, 2007,p.28.  

لعام،كليــة انظر،خالــد باجلياليل،الســلطة التشــريعية يف الدســتور اجلزائري،دراســة مقارنــة مــع الدســتورين الفرنســي واملصــري،مذكرة ماجســتري يف القــانون ا-3
  .2.،ص2012-2011احلقوق والعلوم السياسية،جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان،السنة اجلامعية 

ن يكــون هلــا  دســتور حيــدد نظــام احلكــم فيها،ويؤســس ســلطاا احلاكمــة،ويبني العالقــة فيمــا بينهــا ،كمــا حيــدد إن مــن أهــم مقومــات الدولــة القانونيــة أ-4
التقيــد  الضــمانات الالزمــة حلمايــة احلقــوق واحلريــات العامــة للمحكــومني،ومن مث وجــب علــى كــل الســلطات العامــة يف الدولــة مبــا فيهــا الســلطة التشــريعية
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مبدأ  ،األمر الذي جيعللالستبداد والتعسف يف استعمال هذه السلطة منعا واحدة سلطة بيد االختصاصات
حجر  باعتبارهيف الفقه الدستوري احلديث  أساسيةمكانة حيتل الفصل بني السلطات العامة يف الدولة 

 السلطات أهم من التشريعية السلطة تعد،و قيام الدولة القانونيةل فعالةضمانه وكالزاوية يف النظم السياسية 
 القوانني سن كقاعدة عامة تتوىل األم،اليت السلطةاليت يعتربها جانب من الفقه على أا  الدولة يف العامة

  .للربملان األساسية الوظيفةاملختلفة،
قانوين  عديدة،بعضها العتبارات التشريعية بالسلطة الدميقراطية الدول يف التشريع سلطة أُنيطت قدلو       
ومن السيادة، صاحب الشعب إرادة متثل جمموعهايف  املنتخبة التشريعية فالسلطة،فلسفي أو عقلي واآلخر
 حكم عيني الذياحلقيقي، مبعناها الدميقراطية معىن جيسد التشريعية للسلطة التشريع وظيفة إسنادمث فإن 
بصفة غري مباشرة عن طريق ممثليه يف   حالياً،أو ممارسته يصعب ما مباشرة،وهو سواء بنفسه لنفسه الشعب
  .1االختصاصات هذه ملمارسة الربملان
 للمبادئ برملاا،طبقا يف الشعب،ممثله األمة،أو إرادة عن تعرب اليت هي التشريعية السلطة كانتوملا        

كما أنه ،2النظري االعتبار هذا عن بعيدة تبدو قد العملية احلقائق الكالسيكية،فإن  يف الدميقراطية التقليدية
ي فرنسال الدستورالسيما يف  العامل دول معظم يف التنفيذية السلطة دور أنيؤكد ب بالرغم من أن الواقع

،إال أن السلطة 3كبري حد إىل الربملانات دور تضاءل الصدارة،بينما مكان  إىل برز قدي،صر ي واملاجلزائر و 
 رئيسي بدور تقوم خاصة وأاالدميقراطية، السياسية األنظمة يف أساسيا ركنا تعتربالتشريعية باملعىن العضوي 

 .4والرقابة التشريع يف جمال
ومما ال شك فيه أن الدستور بوصفه التشريع األساسي األعلى يف الدولة الذي يسمو على كافة       

القواعد القانونية القائمة يف الدولة ضمن مبدأ تدرج القواعد القانونية،يعد حجر الزاوية يف بناء الدولة 
قيام دولة القانون،وخضوع كل من يف القانونية اليت ترتكز على مبدأ سيادة القانون كأحد املبادئ الرئيسية ل

                                                                                                                                                         
ر نشاطها للقواعد القانونية تكريسا ملبدأ مسو قواعد الدسـتور ضـمن مبـدأ تـدرج القواعـد القانونيـة يف الدولة؛انظر،حممـد أبـو بقواعد الدستور يف كافة مظاه

 ؛عبـد الوهـاب حممـد رفعت،األنظمـة السياسية،منشـورات احللـيب احلقوقيـة،لبنان،11.،ص2000زيد،مبادئ القانون الدسـتوري،دار النهضـة العربية،مصـر،
  .257.،ص2004

  .167.،ص 2000 ،األردن،والتوزيع للنشر الثقافة دار ،مكتبةالطبعة األوىل الدستوري، والقانون السياسية ،النظم الكرمي علوان عبد انظر، -1
واملعـرب عـن آفاقـه اجلدير بالذكر أن الربملان ال يعد ممثل إرادة الشعب الوحيد،وإمنا يعترب كذلك رئيس اجلمهورية ممثل الشـعب،باعتباره منتخـب مـن قبـل -2

   .وطموحاته،مثله مثل الربملان
؛ماجــد راغــب احللــو،النظم السياســية والقــانون 437.ص ،ص2006انظــر،زهري شكر،الوســيط يف القــانون الدســتوري اللبناين،بــدون دار نشــر،بريوت،-3

  ؛671.،ص2000الدستوري،الطبعة األوىل،منشأة املعارف،اإلسكندرية،
- GUICHARD.A, Etudes sur le parlement de la V ème République ,P U F, Paris,1965,p p.80. 

  .343.،ص1996انظر،إمساعيل الغزال،الدساتري واملؤسسات السياسية،مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر،مصر،-4
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الدولة حكام وحمكومني،سلطات عامة وأفراد للقواعد القانونية القائمة يف الدولة،وتبعا لذلك جيب على كل 
  .1سلطة من السلطات العامة الثالث أن تكون تصرفاا متفقة مع النظام القانوين القائم يف الدولة

 األعلى القانون باعتباره القانونية املمارسة يف مكانته عن فضال تواهحم إىل تعودالدستور   أمهيةإن       
 العامة الثالث لوظائفها السلطات ممارسة وطريقة للدولة ايتاملؤسس اإلطار بتحديد يقوم ؛فهو الذيللبالد

 واملبادئ لمجتمعل الرئيسية القيم بتحديد كذلك  يقومو ،،وكذا العالقة بينها)والقضائية والتنفيذية التشريعية(
  .2وطموحاا لألمة العليا املثل عن كذلكيعرب و ،األفراد وحريام العامة حقوق حلماية العامة األساسية

 للضوابط قويا نظاما بوصفه التشريع األمسى ضمن مبدأ تدرج القواعد القانونية رتو الدس تضمنكما ي       
وتأكيده على مبدأ سيادة القانون وتكريس مبدأ الفصل بني ،كلها  الدولة مؤسسات بني والتوازنات

دميقراطية حرة  انتخابات عن طريق للسلطةوالدميقراطي  السلمي التداول آلياتالسلطات،وتعزيز 
،األمر الذي أكد عليه كل من الدستور السياسية للنزاعات والسلمي فعالال لالعمل على احلونزيهة،و 

 01- 16املعدل مبوجب القانون رقم1996اجلزائري لسنة والدستور ،2014يناير17يفاملصري الصادر 
   .3املتضمن التعديل الدستوري 2016مارس06املؤرخ يف

                                                 
  .157.ص ،ص2004 ،مصر،انظر،عبد الفتاح ساير،القانون الدستوري،الطبعة الثانية،دار الكتاب العريب 1-
  .215.،ص1986انظر،حسان حممد شفيق العاين،األنظمة السياسية والدستورية املقارنة،مطبعة جامعة بغداد،العراق،- 2
ختتلف ؛حيث 2016مارس7املؤرخة ي14،ج ر العددللدستور اجلزائري املتضمن التعديل الدستوري 2016مارس06املؤرخ يف01-16القانون رقم -3

،فــاملالحظ علــى الدســتور الفرنســي بأنــه مل يــنص يف صــلب الوثيقــة الدســتورية علــى مبــدأ الفصــل بــني الســلطات و الدســاتري فيمــا بينهــا يف الــنص صــراحة 
واملــواطن صــراحة علــى مبــدأ الفصــل بــني الســلطات ال يف ديباجــة الدســتور وال يف صــلب  وثيقــة الدســتور ،غــري أنــه بــالرجوع إىل إعــالن حقــوق اإلنســان 

  :جند أن املادة السادسة عشر منه تنص على 1789لعام
« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, 
n’a point de Constitution. » 

م أي أن كــل جمتمــع ال يضــمن احلقــوق وال يكــون فيــه الفصــل بــني الســلطات حمــدد ال دســتور لــه،وذلك ألن وجــود قواعــد الدســتور  ومسوهــا يعتــرب مــن أهــ
علـى مقومـات الدولـة 2014وخالفا لذلك فقد نص املؤسس الدستوري املصري صراحة يف الدسـتور املصـري الصـادر يف سـنة.عناصر قيام الدولة القانونية

لسـلمي للسـلطة، و القانونية يف الباب األول من هذا الدستور  واملتعلق بالدولة السيما التأكيد على مبـدأ الفصـل بـني السـلطات والتـوازن بينها،والتـداول ا
 18الصــادر يف ري تــالزم املســؤولية مــع الســلطة،واحرتام حقــوق اإلنســان وحرياتــه املضــمونة دســتورا،حيث جــاء يف نــص املــادة اخلامســة مــن الدســتور املصــ

يقــوم النظــام السياســي علــى التعدديــة السياســية واحلزبية،والتــداول الســلمي للســلطة ،والفصــل بــني الســلطات ،والتــوازن بينهــا «:علــى مــا يلــي 2014ينيــار
   » .،وتالزم املسؤولية مع السلطة،واحرتام حقوق اإلنسان وحرياته ،على الوجه املبني يف الدستور

أو يف ،سـواء يف ديباجـة الدسـتور،أن الدساتري السابقة على التعديل الدستوري األخري مل تنص صراحة على مبـدأ الفصـل بـني السلطات أما يف اجلزائر،جند
نصوص الدستور على الرغم من أن املؤسس الدستوري قـد اعتمـد علـى مبـدأ الفصـل بـني السـلطات وهـو بصـدد توزيـع االختصـاص بـني السـلطات العامـة 

على تثمــني ديباجــة الدســتور الــذي جــاء  متــأخرا نوعــا مــا،- 2016 مــارس6املــؤرخ يفالتعــديل الدســتوري قــد عمــل ف وخالفــا لــذلك .لــةالــثالث يف الدو 
ترقيـة و التداول للسلطة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة،و مبدأ الفصل السلطات،و مبجموعة من املبادئ األساسية كدسرتة ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية ،

التعـــديل ؛حيث جـــاء يف ديباجـــة العدالـــة االجتماعيـــة،مع إضـــفاء القيمـــة الدســـتورية علـــى ديباجـــة الدســـتور واعتبارهـــا جـــزءا ال يتجـــزأ مـــن الدســـتورمبـــادئ 
غري أن الشعب اجلزائـري واجـه مأسـاة وطنيـة حقيقيـة ....« : 2016لسنةلقد ورد يف ديباجة التعديل الدستوري  بأنه2016 مارس6املؤرخ يفالدستوري 

هو مصمم ومتسكه الثابت بوحدته، قّرر بكل سيادة تنفيذ سياسة السلم واملصاحلة الوطنية اليت أعطت مثارها و  وبفضل إميانه. ّرضت بقاء الوطن للخطرع
  .احلفاظ عليهاعلى 
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ومادام أن الدستور هو الذي حيدد اختصاص كل سلطة عامة من السلطات الثالث يف إطار احلدود       
ارس اختصاصات سلطة أخرى تطبيقا ملبدأ الفصل بني اليت يضعها هلا،فإنه ميتنع على كل سلطة عامة أن مت

السلطات،حبيث يشرتط يف القوانني اليت يصدرها املشرع أال تتعارض أو ختالف أحكام الدستور تطبيقا ملبدأ 
  .مسو قواعد الدستور ضمن مبدأ تدرج القواعد القانونية

تشريعية كغريها من السلطات العامة و إذا كان مبدأ سيادة الدستور يقضي بضرورة خضوع السلطة ال      
يف الدولة ألحكام الدستور والعمل يف إطاره،إال أن ذلك ال يعين عدم متتع السلطة التشريعية جبانب من 
حرية التقدير واالختيار وهي بصدد مباشرة اختصاصاا اليت أوكلها هلا الدستور بسن التشريع،خاصة وأن 

امة يف اتمع يتأثر بالظروف واملستجدات اليت يفرضها الواقع كأداة لتنظيم العالقات الع1القانون
العملي،ومن مث يتعني يف التشريع الصادر عن السلطة التشريعية أن يكون مواكبا للمستجدات والتطورات 

  .2احلاصلة يف كافة جماالت احلياة العامة
عية إحدى أهم السلطات العامة يف ومن أجل إقامة نوع من التوازن بني ضرورة التزام السلطة التشري      

الدولة مببدأ املشروعية،وبني ضرورة متتع املشرع جبانب من حرية االختيار ملواجهة املستجدات اليت يفرضها 
الواقع العملي نشأت السلطة التقديرية للمشرع،اليت تعين حرية املشرع يف املفاضلة بني عدة بدائل أوخيارات 

  .3م التشريعيموضوعية للمسألة حمل التنظي
إن احلديث عن السلطة التقديرية للمشرع مل يكن مقبوال من طرف فقهاء القانون العام إال بعد دخول       

حيز التطبيق،وذلك بالنظر إىل املكانة اليت كان يتمتع ا الربملان يف تلك 1958الدستور الفرنسي لعام

                                                                                                                                                         
واحلضــارية الــيت تــدعو إىل احلــوار خــالل ترســيخ قيمــه الروحيــة  إن الشــعب يعتــزم علــى جعــل اجلزائــر يف منــأى عــن الفتنــة والعنــف وعــن كــل تطــرف،من    

  .واملصاحلة واألخوة،يف ظل احرتام الدستور وقوانني اجلمهورية
وهـــو متمســـك بســـيادته واســـتقالله الـــوطنيني،ويعتزم أن يبـــين ـــذا الدســـتور  إن الشـــعب اجلزائـــري ناضـــل ويناضـــل دومـــا يف ســـبيل احلريـــة والدميقراطيـــة،   

احلريـة لكـل فـرد،  تسيري الشؤون العمومية، والقدرة على حتقيق العدالة االجتماعية، واملساواة، وضمان ئرية يفمؤسسات،أساسها مشاركة كل جزائري وجزا
  .يف إطار دولة دميقراطية ومجهورية

الــيت أحــدثها،  تطلعاتــه، ومثــرة إصــراره،ونتاج التحــوالت االجتماعيــة العميقــة فالدســتور جيســم عبقريــة الشــعب اخلاصــة، ومرآتــه الصــافية الــيت تعكــس      
  .عليه يؤكد بكل عزم وتقدير أكثر من أي وقت مضى مسو القانون ومبوافقته

واحلريــات الفرديـــة واجلماعيــة، وحيمــي مبــدأ حريـــة اختيــار الشــعب، ويضـــفي  إن الدســتور فــوق اجلميع،وهــو القـــانون األساســي الــذي يضــمن احلقـــوق   
  .قراطي عن طريق انتخابات حّرة ونزيهةممارسة السلطات،ويكّرس التداول الدمي املشروعية على

تسـوده الشـرعية، ويتحقـق فيـه  يكفل الدسـتور الفصـل بـني السـلطات واسـتقالل العدالـة واحلمايـة القانونيـة، ورقابـة عمـل السـلطات العموميـة يف جمتمـع    
  .» هتفتح اإلنسان بكل أبعاد

  .البحث هذا وال بأس من استخدام أي من املصطلحني يف  القانون مفهوم إىل باملعىن الضيق ينصرف مفهوم التشريع -1
2
  .5.،ص2004،،مصررمزي الشاعر،رقابة دستورية القوانني دراسة مقارنة مع دراسة حتليلية للقضاء الدستوري يف مصر ،دار النهضة العربية انظر،- 

3
  .339.ص انظر،إمساعيل الغزال،الدساتري واملؤسسات السياسية،املرجع السابق،ص - 
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الربملان يف ممارسة اختصاصه بسن القوانني بوصفه املعرب الوحيد الفرتة،فلم يكن يـَُتصور تقييد حرية أو سلطة 
  .1عن اإلرادة الوطنية،أو احلديث عن سلطة تقديرية حتمل بني طياا بعض درجات التقييد

واحلقيقة أن مفهوم السلطة التقديرية ظهر يف بداية األمر يف جمال القانون اإلداري مث انتقل إىل جمال       
، 2وري،أي أن مالمح السلطة التقديرية لإلدارة ظهرت مع ظهور مفهوم الدولة البوليسيةالقانون الدست

ومفهوم الدولة القانونية اليت خيضع فيها اجلميع حلكم القانون،على أن مفهوم السلطة التقديرية لإلدارة مل 
نه أبني السلطات على يكن باملعىن الذي هو عليه اآلن،إذ كان رجال الثورة الفرنسية ينظرون ملبدأ الفصل 

  .3يعين  تبعية السلطتني التنفيذية والقضائية للسلطة التشريعية
مع العلم بأن مراحل تطور السلطة التقديرية للمشرع ال ختتلف عن مراحل تطور السلطة التقديرية       

ت سلطة لإلدارة،ألن السلطة التقديرية للمشرع هي األخرى قد مرت بعدة مراحل أساسية،فبعد أن كان
الربملان ال حدود هلا وال تقبل أي تقييد أو ختضع للرقابة،أصبحت السلطة التشريعية كغريها من السلطات 
العامة يف الدولة ختضع ملبدأ سيادة القانون الذي يقضي خبضوع كافة السلطات العامة يف الدولة حلكم 

شرع خيتلف عن املفهوم التقليدي لدور القانون،ومن مث بدأ احلديث عن مفهوم جديد للسلطة التقديرية للم
  .4الربملان وسلطاته غري احملددة أو املطلقة

وإذا كان مفهوم السلطة التقديرية لإلدارة قد استقر واتضحت معامله يف جمال القانون اإلداري،فإن       
فقه مل احلديث عن مفهوم منضبط للسلطة التقديرية للمشرع أمر صعب حلداثة الفكرة من جهة،وألن ال

                                                 
1- BOCKEL.A, Le pouvoir discrétionnaire du législateur ,Mélange Léo Hamon ,Economica ,1982,p p.43.  
2-BOUNARD.R,Le pouvoir discrétionnaire des autorités administratives et le recours pour excès de pouvoir 
R.D.P,1923 , p p.75. 

   .12.ص ،ص2010املالءمة والسلطة التقديرية لإلدارة ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،سامي مجال الدين،قضاء ؛أخذا عن
ونظـم رئاسـية،ونظام اجلمعيـة،اليت   احلقيقة أن مبدأ الفصل بني السلطات مل يعد يصلح كأساس لتقسيم األنظمة السياسـية املعاصـرة إىل نظـم برملانيـة، - 3

،األمـر الـذي دفـع الـبعض إىل البحـث علـى أسـاس جديـد  ائل القرن العشـرين نتيجـة سـيادة املـذهب الفـردي احلـركانت سائدة يف القرن التاسع عشر و أو 
بني األنظمة  لتقسيم األنظمة السياسية املعاصرة ينسجم مع أهداف الدولة احلديثة ،وذلك بالنظر إىل جماالت السلطة و أهدافها كمعيار للفصل والتمييز

مبــدأ الفصــل بــني الســلطات يف بدايــة األمــر لصــاحل الســلطة التشــريعية علــى حســاب الســلطات العامــة األخــرى الســيما الســلطة  املعاصــرة،ولقد كــان لتطــور
يف مقابـل تراجـع التنفيذية اليت اقتصر دورها على تنفيذ مـا يصـدره الربملـان مـن قـوانني، مث يف مرحلـة ثانيـة أصـبحت السـلطة التنفيذيـة حتتـل مكـان الصـدارة 

ان ،وذلــك بســبب ازديــاد حجــم املشــاكل االقتصــادية واالجتماعيــة ،واحلاجــة للتــدخل الفعــال ملواجهــة هــذه الظــروف ،كــل ذلــك ال يتناســب مــع دور الربملــ
تلـك الظـروف طبيعة عمل السلطة التشريعية الذي يتسم بالبطء والتعقيد،ومن مث استطاعت السلطة التنفيذية مبا متلكه مـن قـدرات ماديـة وفنيـة أن تواجـه 
لربملـان يف مركــز وتلبيـة احلاجـات العامـة لألفراد،األمـر الـذي ســاعدها يف اهليمنـة علـى كافـة السـلطات العامـة يف الدولــة السـيما السـلطة التشـريعية ،ليصـبح ا

 الربملان،منشـأة أعمـال علـى التنفيذيـة السـلطة هيمنـة الدسـوقي، رأفـت،التـابع للسـلطة التنفيذيـة يف كافـة جوانـب اختصاصـها التشـريعي أو الرقايب؛انظر
  .23.سعيد بوشعري،القانون الدستوري والنظم السياسية املقارنة،املرجع السابق،ص؛ 114.ص ،ص2006اإلسكندرية،مصر، املعارف

4
  .358.ص ،ص2010انظر،عبد ايد إبراهيم سليم،السلطة التقديرية للمشرع،دار اجلامعة اجلديدة،اإلسكندرية،مصر،- 
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يكن يقبل حىت وقت قريب وجود قيود ميكن فرضها على املشرع من جهة أخرى،ومن مث كان من الصعب 
  .1احلديث عن السلطة التقديرية للمشرع يقابلها سلطة مقيدة أو اختصاص مقيد

قييد هو توالغالب يف الفقه يرى بأن األصل هو حرية املشرع يف ممارسة اختصاصه التشريعي وال      
،إال أن هذا الرأي الفقهي مل يعد مقبوال اآلن،خاصة بعد تبوء القواعد الدستورية مرتبة الصدارة 2ستثناءاال

 3بني القواعد القانونية يف الدولة وإنشاء نظم للرقابة الدستورية،فضال عن ازدياد دور القاضي الدستوري

                                                 
  .2.ص ،ص1971الوهاب الربزجني،السلطة التقديرية لإلدارة والرقابة القضائية عليها،دار النهضة العربية،مصر،انظر،عصام عبد - 1

2 - MICHOUD.L, Etude sur le pouvoir discrétionnaire de l’administration ,R.G.A,1914,p p.8. 

   .361.عبد ايد إبراهيم سليم،املرجع السابق،ص :أورده

القضـاء ،فهيئـة أو كيـان ماديعلـى أنـه  القضـاء الدسـتوري  ينظر إىلعضوي ،األول،وفقا ملعيارينملفهوم القضاء الدستوري  حتديدهمانقسم الفقهاء يف -3
أو احملكمـة الدسـتورية (كمـة،حيث تُعـد احملكمـة الدسـتورية احملبل هيئة مستقلة هلا صـفة حسب ميشيل فرومان،يعين ممارسة وظيفة قضائية من قِ  الدستوري

إىل القضـاء  ينظـرالثاين موضـوعي املعيار ؛و مراقبة دستورية القوانني من أهم حماكم اجلهاز القضائي اليت منحها الدستور حق)تسميات الدولحبسب العليا 
؛  5.ص 2013،اإلســكندريةاجلديدة،مصر، اجلامعــة لقضــاء الدســتوري، دارحممــد بــاهي أبــو يونس،أصــول ا؛انظر،)وظيفــة( كنشــاط  أوالدســتوري كعمــل 

نـه اختصـاص أالقضاء الدستوري على  إىلينظر  أما املعيار املوضوعيهيئة، نه حمكمة أوأعلى كما ميكن تعريف القضاء الدستوري وفقا للمعيار العضوي 
 شيخ،مدى استقالل القضـاء الدسـتوري يف شـأن الرقابـة علـى دسـتورية التشـريعات،دارعصمت عبد اهللا ال؛انظر،بغض النظر عن اجلهة اليت تتواله والية أو

  . 7.ص ،2003 القاهرة، النهضة العربية،
 مبـدأ مسـواحـرتام ضـمان علـى  تسـهرالجتـاه العضـوي مصـطلح يعـين وجـود حمكمـة أو هيئـات قضـائية متخصصـة وفقا لالقضاء الدستوري  وبالتايل فإن    

بـأن القضـاء الدسـتوري مـؤداه إنشـاء حمكمـة  ميشـيل فرومـانويرى حـق الرقابـة علـى دسـتورية القـوانني؛الدسـتور  منحهـانه اجلهة القضائية الـيت أ الدستور،أو
يكون هلذه واحدة عليا تتوفر فيها كل ضمانات املعرفة والنزاهة واالستقالل املمكنة،ويرفع أمامها من قبل األطراف املعنية موضوع عدم الدستورية،وبكلمة 

ن القضــاء الدســتوري ال فــإ ومــن مث؛8.،صنفســهاملرجع عصــمت عبــد اهللا الشــيخ،؛انظر،احملكمــة العليــا،تقرير دســتورية أو عــدم دســتورية القــوانني واملراسيم
ا دسـتوريا،حىت ولـو ال يعـد حمكمـة أوجهـة قضـائية،ال يعـد قضـاء يكون مفـاده أن كـل مـا ينصرف إال إىل ما يصدق عليه وصف احملكمة دون غريه،وهو ما

يف مصــر،أو نظريـا اإليطاليـة أو األملانية،تعــد قضـاءا دستوريا،بوصــفها  العليـا احملكمــة الدسـتورية إذا كانـتفـ.انعقـد لـه االختصــاص برقابـة دسـتورية القــوانني
 قابـة الـيت ميارسـها الـس الدسـتوري الفرنسـي هـياألمر الـذي جيعلنـا نتجـه إىل القـول بـأن الر حماكم،فإن الس الدستوري الفرنسي ال يعد قضاءا دسـتوريا،

  .رقابة سياسية ال قضائية
ت تعد أي حمكمة قضاءا دستوريا،وإمنا يلزم أن تكون خمتصة برقابة دستورية القوانني،وعلى ذلك ال تعد احملكمة االحتادية العليا بالواليا ال إضافة إىل ذلك

ذا املفهـوم،نظرا ألـا ليسـت قضـاءا متخصصـا برقابـة دسـتورية القـوانني فحسـب،وإمنا النعقـاد اختصاصـها هلـ احمضـا وفقـ قضـاءا دسـتوريا األمريكيـةاملتحـدة 
حممـد بـاهي أبــو انظر،؛وتقليديبأنـه ضـيق لقضـاء الدسـتوري املفهـوم العضـوي لهـذا واملالحـظ علـى .أيضـا بالفصـل يف غريهـا مـن املنازعـات غـري الدسـتورية

  .6. ،ص2013اجلامعة اجلديدة،مصر،اإلسكندرية،يونس،أصول القضاء الدستوري،دار 
 تنصـب الـيت القضـائية الواليـة مـن نـوع بأنـه ESEINMANNالدسـتوري،فيعرفه القضـاء وظيفـة علـى يركـزللقضاء الدستوري فهـو  املوضوعيأما املفهوم     
السـلطات  قبـل مـن االختصـاص قواعـد توزيـع احـرتاموضـمان والدسـتور  التشـريع العـادي بـني االختصـاص توزيـع يضـمن الدسـتورية،وبالتايل القـوانني علـى

 بصــدد وهــي ودرجاــاأنواعهــا  اخــتالف علــى احملــاكم جممــوع هــوالســيما الســلطتني التشــريعية والتنفيذيــة،أو أن القضــاء الدســتوري   الدولــة داخــلالعامــة 
إىل  ينصـرفوهو الدسـتورية،الـدعوى  يف أساسي،الفصـل بشـكل يعـيني وفقا للمعيار املوضوع الدستوري القضاءوبالتايل فإن .الدستورية مسألة يف البحث

 احملكمة اد،دور أبو كمال محدأسواء كانت جهة قضائية أو هيئة مستقلة؛انظر،عليه، القائمة اجلهة طبيعة عن النظر به،بغض القائمإىل  ال االختصاص
  .6 .ص األول، األوىل، العدد السنة ، 2003الدستورية ،يناير  مصر،جملة يف والقانوين السياسي النظامني يف العليا الدستورية

 املتحـــدة بالواليـــات واحملكمـــة االحتاديــة العليـــا املصـــرية العليـــا الدســتورية الدســـتورية،كاحملكمة احملـــاكم علـــى يصــدق الدســـتوري القضـــاء وصـــف وإذا كــان   
 اللـــه وصـــف القضـــاء الدســـتوري  كالمهـــا ،إذواجلزائـــري الفرنســـي الدســـتوري الدســـتورية،كالس للمجـــالس بالنســـبةفإن ذلك،يصـــدق كـــذلك ،األمريكيـــة

 املســائل، هــذه يف بالفصــل إنفــرادا املتخصــص الدســتوري القضــاء يوصــف أن يصــح الدســتورية،وكما املســائل يف بالفصــل الختصاصــهما وإمنــا لطبيعتهمــا،
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سلطات الربملان والتضييق من اختصاصه  وطبيعة قراراته وأحكامه امللزمة،وهو أمر أدى نوعا ما إىل احنسار
التشريعي بالشكل الذي يقيد من نطاق السلطة التقديرية للمشرع،سواء كانت هذه القيود موضوعية 
يفرضها الدستور ذاته أو نتيجة ازدياد حجم القواعد ذات القيمة الدستورية،أو كانت تلك القيود إجرائية  

غريها من التشريعات اليت يُلزم فيها املؤسس الدستوري املشرع بضرورة كالنظام اإلجرائي للقوانني العضوية أو 
  .1إتباع أسلوب معني من أجل إقرارها كالقوانني املالية مثال

إن تطور األنظمة الدستورية وما تبعه من تطور لقيم ومبادئ حقوق اإلنسان وحتول ومن ناحية أخرى،      
ة للحقوق األساسية،وازدياد حجم القواعد ذات القيمة الدستورية نظرية احلقوق واحلريات العامة إىل نظري

واتساع جماهلا،إضافة إىل ظهور مفاهيم حديثة لتوزيع االختصاص بني السلطتني التشريعية والتنفيذية وما تبعه 
وهو  ،كل ذلك قد أدى إىل تقييد السلطة التقديرية املشرع )التنفيذية(من تطور للعالقة بني القانون والالئحة

بصدد ممارسة اختصاصه التشريعي خاصة فيما يتعلق بالتدخل التشريعي يف جمال احلقوق واحلريات 
األساسية،أين يتقيد املشرع حال تنظيمه للحقوق واحلريات العامة إىل مجلة من الضوابط أو القيود احملددة 

   .2دستورا
وعلى الرغم من أن الدستور يعترب أمسى القواعد القانونية القائمة يف الدولة ضمن مبدأ تدرج القواعد       

القانونية،إال أن التشريعات الربملانية هلا أمهية بالغة باعتبارها أداة فعالة يف رسم السياسة العامة يف الدولة 
إىل كافة جماالت احلياة العامة،األمر الذي يدفعنا إىل وتنظيم سلوك األفراد يف اتمع،واليت ميتد نطاقها 

القول بأنه ال يوجد حظر على املشرع فيما يتناوله بالتنظيم،فيستطيع أن يسن من القوانني ما يشاء باستثناء 
  .3املوضوعات احملجوزة لالئحة أوالتنظيم املوضوعات اليت ينظمها املؤسس الدستوري بشكل ائي قطعي أو

                                                                                                                                                         
 احملكمـة علـى يصـدق هـو الدسـتورية،وبذلك غـري املنازعـات يف بالفصـل اختصـاص مـن هلـا مـا االختصـاص،جبانب هـذا هلـا ينعقد اليت احملاكم على يصدق

  564.،ص2004 ،األردنالثقافة للنشر والتوزيع، النظم السياسية والقانون الدستوري،دار الوسيط يفمحد اخلطيب،أنعمان انظر،؛العليا االحتادية
احملكمــة الدســتورية،بغض النظــر علـــى يف كــل قــاض معــني   هـــووترتيبــا علــى مــا ســبق ميكننــا القــول بـــأن القاضــي الدســتوري وفقــا للمعــىن العضــوي الضــيق 

؛أمـــا القاضـــي الدســـتوري وفقـــا للمعـــىن املوضـــوعي الواســـع هـــو كـــل قـــاض يفصـــل يف املســـائل ...)حمكمـــة دســـتورية عليـــا ،حمكمـــة احتاديـــة عليـــا(تســـميتها 
   .ستوريةالد

ية وعليــه،فإن اســتخدام اصــطالح القاضــي الدســتوري يف هــذا املوضــوع ينصــرف إىل املعــىن العضــوي للقضــاء الدســتوري عنــد احلــديث عــن احملكمــة الدســتور 
قاضــي الدســتوري عنــد العليــا يف مصــر،أو احملكمــة االحتاديــة العليــا يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة مــن جهــة؛ومن جهــة ثانيــة،يعرب عــن املعــىن املوضــوعي لل

مبعــىن أن اســتخدام مصــطلح .)الــس الدســتوري الفرنســي واجلزائــري(احلــديث عــن اهليئــة املكلفــة مبمارســة الرقابــة الدســتورية يف الدســتور الفرنســي واجلزائــري
  .)الدستوري العليا الس الدستوري،احملكمة(القاضي الدستوري إمنا يدل على اهليئة اليت هلا صالحية ممارسة الرقابة الدستورية

  .420.،ص2000،جملس النشر العلمي،جامعة الكويت،)دراسة مقارنة(ني السلطتني التشريعية والقضائيةعادل الطبطبائي،احلدود الدستورية بظر،ان-1
  26.،ص2009العربيـة مصـر،ار النهضـة ،د02للحريـات العامـة بـني املشـرع والقضـاء،الطبعة  ةانظر،حممد صالح عبد البديع السيد،احلماية الدسـتوري-2

  .11.،صنفسهعبد ايد إبراهيم سليم،املرجع 
  ؛98.،ص2001للمشرع،دراسة مقارنة،دار الفكر العريب،مصر، عيد أمحد الغفلول عيد أمحد،فكرة عدم االختصاص السليب انظر،-3

- TURPIN.D,Contentieux constitutionnel,2 ème édition ,P.U.F, Paris,1994 ,p.13 et 39. 
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عا لذلك،فلقد اجتهت معظم الدراسات الفقهية اليت تناولت طبيعة سلطة املشرع وكيفية ممارسة وتب      
اختصاصه التشريعي إىل التسليم بإطالق السلطة التقديرية للمشرع وأن التقيد هو االستثناء،األمر الذي دفع 

ون االس التشريعية بصفة البعض إىل القول بأن السلطة التشريعية تتمتع بسلطة تقديرية واسعة حيث ال تك
املشرع هو األقدر على املوازنة  عامة  مقيدة مسبقا بأي قاعدة ملزمة،بينما اجته البعض اآلخر إىل القول بأن

يف املسائل حمل التشريع يف كافة جوانبها،وال جمال للحديث أو املقارنة بني السلطة التقديرية للمشرع 
السلطة "كد عليه الفقيه الدكتور عبد الرزاق السنهوري بالقول بأنوالسلطة التقديرية لإلدارة،وهو ما أ

   1 ."التقديرية للمشرع تكاد تستغرق النشاط التشريعي برمته

غري أن هذا الفكر مل يعد يتناسب مع الواقع الذي يعيشه الربملان يف الوقت احلايل والذي يعمل يف       
إطاره خاصة بعد ظهور مفهوم الدساتري اجلامدة،ومبدأ مسو القواعد الدستورية،وخضوع التشريعات الربملانية 

الدستورية امللزمة  ئ ذات القيمةللرقابة الدستورية،وبروز دور القاضي الدستوري يف استخالص املباد
للمشرع،باإلضافة إىل تطور العالقة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية وهيمنة هذه األخرية على كافة املراحل 
اليت مير ا العمل التشريعي بدءًا بعملية املبادرة بالتشريع،وحتديد جدول أعمال الربملان إىل غاية إصدار 

  .2القوانني
كانت الرقابة الدستورية تعترب ضمانة أساسية حلماية قواعد الدستور،فإنه من الضروري إخضاع   وملا      

أعمال السلطات العامة يف الدولة مبا فيها السلطة التشريعية لنوع من الرقابة،وذلك للتأكد من دستوريتها 
دستور ومتنع صدور أي ومطابقتها ألحكام الدستور عن طريق هيئة تضمن التزام املشرع بأحكام ونصوص ال

  .3قانون يناقض أو خيالف أحكامه
اختلفت النظم السياسية حول نوع هذه الرقابة واهليئة اليت تتوالها بني هيئة سياسية أوجهة  ولقد      

أن إعطاء هذه املهمة جلهة قضائية قد يشكل ضمانة فعالة لصون أحكام الدستور ومحايتها من  غريقضائية،
السلطات العامة يف الدولة مبا فيها السلطة التشريعية،كما أن الرقابة القضائية اليت  أي اعتداء من قبل

                                                 
جملة جملــــس الدولــــة املصري،الســــنة الثالثــــة، عبــــد الــــرزاق أمحــــد الســــنهوري،خمالفة التشــــريع بالدســــتور واالحنــــراف يف اســــتعمال الســــلطة التشــــريعية،انظر،-1

  .16.،ص1952يناير
2
اليت أصبحت تتدخل يف كافة مراحل اليت ركها يف ذلك السلطة التنفيذية احيث مل تعد السلطة التشريعية وحدها حتتكر العمل التشريعي كامال،بل تش- 

ختصاصـاته مير سن القانون،وتبعا لذلك أصبح الدور التشـريعي لـرئيس اجلمهوريـة أكثـر فعاليـة نظـرا لتحكمـه يف العمـل التشريعي،سـواء عـن طريـق مباشـرة ا
،جملــة دوريــة يع عــن طريــق املبادرة،جملــة النائبلتشــر انظر،نصــر الــدين معمري،ا،احلكومة؛لتفاصــيل أكثر التشــريعية الــيت منحهــا لــه الدســتور أو عــن طريــق

  .22.،السنة الثانية،العدد الرابع،اجلزائر،ص2004يصدرها الس الشعيب الوطين،
 ترمجة جورج سعد،الطبعة األوىل،املؤسسة اجلامعية للدراسات.األنظمة السياسية الكربى.انظر،موريس دوفرجيه،املؤسسات السياسية والقانون الدستوري-3

  .245.،ص1992والنشر والتوزيع،بريوت،
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يفرتض بأا تقوم على مبدأ احلياد واملوضوعية واالستقاللية تعترب أحسن وسيلة إللزام املشرع بأحكام 
  .1ونصوص الدستور

ويعترب موضوع الرقابة على دستورية القوانني من أكثر املواضيع أمهية يف جمال القانون الدستوري،باعتبار       
م املشرع بضرورة إصدار تشريعات مطابقة ألحكام الدستور مبا ز أن ِإعمال هذه الرقابة من شأنه أن يـُلْ 

بالرغم من عدم اتفاق فقه القانون يضمن مبدأ مسو الدستور ويكرس مبدأ الفصل بني السلطات،وذلك 
  . 2الدستوري وقضاؤه حول مسألة خضوع السلطة التقديرية للمشرع لرقابة القضاء

 القيود، ذلك بأن الدستور ُخيضع سلطة التشريع وهي بصدد سن القوانني موعة من الضوابط أو      
للقانون،اليت تتعلق بالقواعد الشكلية  سواء كانت هذه القيود شكلية ترتبط بعناصر املشروعية اخلارجية

                                                 
 واحرتامـه،ولكن الدسـتور مسـو لضـمان وذلـك القـوانني، دسـتورية علـى الرقابة إجياد ضرورة إىل ،الدساتري أغلب ،وسايرته يف ذلكالدستوري الفقه انتهى-1

 ؛الرقابة هذه متارس أن جيب اليت اهليئة حول اختلفوا أم إال ،لضمان دستوريتها القوانني على الرقابة إجياد وجوب حول اتفاقهم على الرغم من  الفقهاء
 جلهـة صالحية ممارسة الرقابة الدستورية  أعطى اآلخر البعض أن جندحق مراقبة دستورية القوانني ، السياسية هيئة إعطاء إىل ذهب البعض أن جند فبينما

مــن 61الرقابــة الدســتورية إىل هيئــة سياســية تتمثــل يف الــس الدســتوري تطبيقــا لــنص املــادة ؛وبالرجوع إىل الدســتور الفرنســي جنــده قــد اســند مهمــة قضــائية
،وخالفــا فقـــد عهـــد املؤســس الدســـتوري املصـــري يف الدســـاتري املتعاقبــة للمحكمـــة الدســـتورية العليــا كهيئـــة قضـــائية مســـتقلة 1958الدســتور الفرنســـي لعـــام

أمــا الدســتور اجلزائــري جنــده قــد تــأثر بالدســتور الفرنســي يف مــنح الــس الدســتوري كهيئــة .ت والتنظيمــاتمهمتهــا مراقبــة مــدى دســتورية القــوانني واملعاهــدا
وذلــك بــالنظر إىل طبيعــة تشــكيلتها الــيت يغلــب عليهــا الطــابع السياســي،متارس الرقابــة الدســتورية  لصــون أحكــام الدســتور،على أن دور الــس -سياســية 

قـد تضـمن العديـد مـن املسـتجدات 2016ابات هو قضـائي حبت؛واجلـدير بالـذكر أن التعـديل الدسـتوري اجلديـد لسـنةالدستوري فيما خيص مراقبة االنتخ
 الـيت مســت عمــل بعــض املؤسســات الدســتورية أمههــا إعــادة النظــر يف تشــكيلة الــس الدستوري،وتوســيع حــق اإلخطــار بواســطة الــدفع عــن طريــق اجلهــات

،حيـث جـاء يف نـص املــادة 2016 مـارس6املـؤرخ يفالتعـديل الدسـتوري مـن 188و187تطبيقـا لـنص املـادتني )دولـةاحملكمـة العليـا أو جملـس ال(القضـائية
ُخيِطــر الــَس الدسـتوري رئــيُس اجلمهوريــة أو رئـيُس جملــس األمــة أو رئـيُس الــس الشــعيب «علـى أن2016 مــارس6املــؤرخ يفالتعــديل الدسـتوري مـن 166

ميكـن إخطــار الــس «بأنــه 188واملـادة » .عضــوا يف جملـس األمــة) 30(نائبــا أو ثالثـني ) 50(ميكــن إخطـاره مــن مخسـني كمـا . الـوطين أو الــوزيُر األول
ضــائية أن الدســتوري بالــدفع بعــدم الدســتورية بنــاء علــى إحالــة مــن احملكمــة العليــا أو جملــس الدولــة، عنــدما يــدعي أحــد األطــراف يف احملاكمــة أمــام جهــة ق

فاملالحظ على التعديل الدستوري بأنه عمل على توسيع » .يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك احلقوق واحلريات اليت يضمنها الدستور احلكم التشريعي الذي
رئيسـي جملسـي حق اإلخطار الذي يعد مبثابة حمرك رقابة املطابقة للدستور ورقابة الدستور بعدما كان هذا اإلجراء مقتصر فقط على رئيس اجلمهوريـة ،أو 

إن .احملكمـة العليـا ،جملـس الدولـة(ملان،ليشمل كذلك الوزير األول،أو أعضاء الربملان،أو عن طريق الدفع بعـدم الدسـتورية املرفـوع أمـام اجلهـات القضـائيةالرب 
الربملـان عنـد مباشـرة  مسألة إخطار الس الدستوري من طرف أعضاء الربملان تثري تساؤال هاما حول ما الغايـة أو السـبب  مـن عـدم املسـاواة بـني أعضـاء

،فإذا كـان حق إخطار الس الدستوري،واشرتاط قيـام مخسـني نائبـا يف الـس الشـعيب الـوطين ،أو ثالثـني عضـوا يف جملـس األمـة إخطـار الـس الدسـتوري
الـرغم مـن أن عـدد أعضـاء جملـس السبب يف ذلك يرجع إىل عدد أعضاء كل غرفة ،فـإن املؤسـس الدسـتوري الفرنسـي قـد سـاوى بـني أعضـاء الربملـان علـى 

،األمـر الـذي نصـت عليـه ) سـتني نائبـا يف اجلمعيـة الوطنيـة،أو سـتني عضـوا يف جملـس الشـيوخ(الشيوخ قد يشكل نصف عدد أعضاء اجلمعية الوطنية أكرب
  :اليت جا فيها1958من الدستور الفرنسي لعام02فقرة61املادة

«Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le 
Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou 
soixante députés ou soixante sénateurs. » 
- YELLES CHAOUCHE.B, Le conseil constitutionnel en Algérie du contrôle de constitutionnalité  à la créativité 
normative, O. P. U, Alger , 1999, p . 11. 

  .10.ص ،ص1978،اإلسكندريةالباز،الرقابة على دستورية القوانني يف مصر،دار اجلامعات املصرية، يعل،انظر-2
- PORTELLE.H,op cit ,p.201. 
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واإلجرائية اليت حددها املؤسس الدستوري لصحة التشريعات اليت يصدرها املشرع،أو قيودا موضوعية ترتبط 
  .1مبضمون التشريع

ال يراقب تقديرات القاضي الدستوري يف الدستور الفرنسي واجلزائري واملصري،فالقاعدة العامة أن       
مات التشريع وال حيل تقديره حمل تقدير املشرع،غري أنه ميكن للقاضي الدستوري أن يراقب املشرع ومالء

السلطة التقديرية للمشرع يف احلالة اليت يتجاوز فيها املشرع حدود سلطته التقديرية ضمانا ملبدأ مسو 
لرقابة على ا على السلطة التقديرية للمشرعللقاضي الدستوري احلد األدىن ومن صور رقابة .الدستور

إضافة إىل الرقابة على التناسب يف التشريع للوقوف على مدى التوافق والتناسب بني سبب التشريع وحمله،
عيب االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية إللغاء التشريعات غري الدستورية تطبيقا للرقابة على عنصر 

تور الفرنسي واجلزائر واملصري،ومن أجل الغاية يف التشريع،على أن رقابة القاضي الدستوري يف الدس
الكشف عن الطبيعة احلقيقية للتشريع والغاية من وراء إصداره، جيب أن ال تتوقف عند جمرد املقابلة احلرفية 
بني نصوص الدستور ونصوص التشريع،ألن التشريع يف هذه احلالة يكون صحيحا يف ظاهره باطال يف 

  .2باطنه
ي الدستوري يف الدستور الفرنسي واجلزائر واملصري حال رقابته على عنصر الغاية كما أن اكتفاء القاض       

يف التشريع على جمرد املقابلة احلرفية بني نصوص الدستور ونصوص التشريع من شأنه أن يرتك للمشرع جماال 
ذلك ألن واسعا لسن التشريعات املختلفة اليت قد تنطوي على االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية،و 

التشريع يف هذه احلالة يكون تشريعا سليما يف كافة جوانبه،غري أنه مشوب بعيب يف الغاية،باعتبار أن 
املشرع حتت ستار ممارسة اختصاصاته املشروعة قد يسعى إىل حتقيق غايات غري مشروعة،وهو ما جيعل 

لى القاضي الدستوري من أجل عيب االحنراف التشريعي يعترب من أخطر العيوب الدستورية،ومن مث وجب ع
الوقوف على الغاية احلقيقية اليت يسعى املشرع إىل حتقيقها من وراء إصدار هذا التشريع البحث يف النية 

  .3احلقيقية اليت قصدها املشرع من وراء إصدار التشريع
قبل السلطات املختصة وملا كان التشريع مبعناه الواسع هو جمموعة القواعد القانونية اليت مت وضعها من       

يف الدولة سواء كانت السلطة التشريعية أو التنفيذية،فإن املعىن اخلاص للتشريع يقصد به جمموعة القواعد 

                                                 
حيــي اجلمل،القضــاء الدســتوري يف مصــر ؛745.،ص2000العزيــز شــيحا،النظام السياســي والقــانون الدســتوري،دار املعــارف ،اإلســكندرية ،انظر،عبــد -1

  .197.،ص2000دار النهضة العربية،مصر،
 جــورجي شـفيق ســاري ؛60.ص ،ص1997انظر،زكـي حممـد النجــار،فكرة الغلـط البــني يف القضـاء الدستوري،دراســة مقارنـة،دار النهضــة العربية،مصـر،-2

  .16.،ص2000،دار النهضة العربية،مصر،)دراسة حتليلية تطبيقية مقارنة لبعض األنظمة (لتناسب يف نطاق القانون الدستوريرقابة ا
  .704.،ص2015،دار النهضة العربية ،مصر،)دراسة مقارنة(عماد حممد حممد أبو حليمة ،الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع  ،انظر -3
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القانونية الصادرة من السلطة التشريعية اليت منحها الدستور سلطة وضع القواعد املنظمة للعالقات العامة يف 
  .1الدولة
لتشريعية هو اآلخر يتخذ معنيني،فاملعىن الواسع للسلطة التشريعية ينصرف ذلك بأن مفهوم السلطة ا      

إىل مفهوم اجلهة أو اهليئة اليت هلا سلطة وضع قواعد عامة وجمردة وتشمل كل من الربملان ورئيس 
 ،أما املعىن العضوي أو الضيق ملفهوم السلطة التشريعية يقصد به الربملان كهيئة تشريعية منتخبة2اجلمهورية

املادة (من قبل الشعب منحها الدستور حق إقرار القوانني والتصويت عليها بكل سيادة تطبيقا لنص املواد
 2014من الدستور املصري لسنة101،املادة2016 مارس6املؤرخ يفالتعديل الدستوري من 112
  .3)1958من الدستور الفرنسي لعام34واملادة
لذا جيب أن نشري بأن دراستنا ملوضوع السلطة التقديرية للمشرع كدراسة مقارنة بني الدستور اجلزائري       

والدستورين الفرنسي واملصري سوف تنصب أساسا حول البحث يف طبيعة السلطة اليت يتمتع ا املشرع 
ص املعىن العضوي للسلطة التشريعية عند ممارسة اختصاصاته التشريعية،أي أن الدراسة خت) العادي(الربملاين 

،خاصة وأننا سوف نتناول بالدراسة دور السلطة التنفيذية يف جمال التشريع،باعتبار أن هذه )املشرع الربملاين(
،واليت تضيق )الربملان(األخرية تعد من أهم العوامل اليت تؤثر على عمل السلطة التشريعية مبعناها العضوي 

                                                 
عــادال  يتجـه جانـب مــن الفقـه يف التعريـف بالقــانون علـى أسـاس الغايــة بأنـه جمموعـة القواعــد امللزمـة الـيت تــنظم عالقـات األشـخاص يف اتمــع تنظيمـا -1

قواعـد العامـة اجلربيـة  ألفراد؛كما يعرفه جانب آخر من الفقـه القـانون علـى أسـاس اجلـزاء بأنـه جمموعـة اللحيقق اخلري العام ويكفل احلقوق واحلريات  العامة 
إىل جانــب ذلــك يتجــه الفقــه الغالــب يف تعريفــه للقــانون بــالنظر إىل .الصــادر عــن إرادة الدولــة ،والــيت تــنظم ســلوك األفــراد املكــونني هلــا واخلاضــعني لقوانينهــا

وعالقـام يف اتمـع تنظيمـا عامـا ،والـيت تكـون مرتبطـة  اخلصائص املميزة لقواعـده بأنـه جمموعـة القواعـد القانونيـة العامـة واـردة  الـيت تـنظم سـلوك األفـراد
الوجيز يف نظرية القانون،الطبعة الثالثة عشر،دار هومة للطباعـة (مدخل إىل العلوم القانونية انظر،حممد سعيد جعفور،: باجلزاء عند خمالفته ؛لتفاصيل أكثر

  : Weill؛كما يعرفه 129.،ص2006والنشر والتوزيع،
« Le droit désigne l’ensemble  des règles de conduite qui dans notre société organisée ,gouvernement les 
rapports des hommes entre eux et s’imposent à eux au besoin par le moyen de la contrainte sociale . » ; WEILL. 
A, Droit civil. Introduction générale,2 ème édition,1970,p.2. 

اإلنسـان واملـواطن  ؛وبالرجوع إىل النظام الدستوري الفرنسي جند أن املادة السادسة من إعالن حقـوق130.،صالسابقحممد سعيد جعفور،املرجع  :أورده
ممثلـيهم يف وضـعه،على أن يكـون القـانون تعرف القانون بأنه التعبري عن اإلرادة العامة ،وجلميع املواطنني حق املشاركة شخصيا ،أو عـرب 1789الصادر يف

والوظــائف  واحــد بالنســبة إىل اجلميــع ،ســواء كــان حيمــي أو يعاقــب،حيق جلميــع املــواطنني باعتبــارهم سواســية يف نظــر القــانون شــغل كافــة املناصــب واملواقــع
  :ما يلي العامة وفقا لقدرم ودون متييز آخر إال حسب فضائلهم ومهارام؛حيث جاء يف نص هذه املادة

« La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou 
par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle 
punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et 
emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. » 

الـذي يعتـرب مصـدر للسـلطة الدسـتوري  املسامهة يف وضع قواعد عامة وجمـردة القضـاء اجلهة أو اهليئة اليت هلا صالحيةكما ميكننا أن ندرج حتت مفهوم -2
نـا أمـام الـدور التقديرية للمشرع،األمر الذي جيعل القاضي الدستوري يعترب مبثابة مساهم حقيقي يف جمال التشريع  إىل جانب املشرع العـادي،وهو مـا جيعل

  .الدراسة  يف مصادر السلطة التقديرية للمشرع،وهو ما سنتناوله ب)اإلنشائي للقاضي الدستوري
مـن الدسـتور الفرنسـي  34املـادةو ،2014لسنةمن الدستور املصري 101املادةو ،2016مارس6املؤرخ يفالتعديل الدستوري من 112ةاملاد نص انظر- 3

  .1958لعام
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ية للمشرع،ذلك بأن االعتماد يف هذه الدراسة على مصطلح املشرع يقصد به من نطاق السلطة التقدير 
  .فقط) العادي(املشرع الربملاين

واجلدير بالذكر أن السلطة التقديرية بصفة عامة توجد لدى مجيع السلطات العامة يف الدولة،باعتبار       
تقدير والتقييد عند ممارستها أن القانون مبفهومه الواسع هو الذي حيدد لكل سلطة عامة جوانب ال

الختصاصاا،ذلك بأن السلطة التقديرية للمشرع ال ختتلف عن السلطة التقديرية لإلدارة إال من حيث 
درجة اتساعها،حبيث يكون نطاق السلطة التقديرية للمشرع أكثر اتساعا مقارنة بنطاق السلطة التقديرية 

وع سلطة املشرع لقواعد الدستور فقط،يف حني تتقيد ،والسبب يف ذلك هو خض1املمنوحة جلهة اإلدارة
  .          2اإلدارة مبا يصدره املشرع من قوانني إىل جانب التزامه بأحكام الدستور

تتضمن هذه الدراسة حتليل لواقع السلطة التشريعية إحدى أهم السلطات العامة يف الدولة باعتبارها       
مصدر كل السلطات،وبني السلطة التشريعية كسلطة عامة تعمل يف  هيئة تشريعية معربة عن إرادة الشعب

يف الدساتري حمل  إطار الدستور وتتأثر بالعوامل احمليطة ا،دف إبراز الدور احلقيقي للمشرع الربملاين
يف  لعالقات العامة يف اتمعاملنظمة لقواعد اليف وضع والية عامة  الذي منحه املؤسس الدستوري3 الدراسة

الدستور،أم أن واليته تراجعت بسبب تزايد تدخل السلطة التنفيذية يف جمال التشريع،وإذا كان األمر  
كذلك،لنا أن نتساءل عن احلاالت اليت يتمتع فيها املشرع بسلطة تقديرية،واحلاالت اليت يكون فيها 

سلطة التقديرية للمشرع الاختصاص املشرع مقيدا،إضافة إىل معرفة دور القاضي الدستوري يف الرقابة على 
  .وحدودها

تتسم دراسة موضوع السلطة التقديرية للمشرع بقدر كبري من األمهية،سواء من الناحية النظرية والعلمية و      
املوضوعات  بني أن موضوع السلطة التقديرية للمشرع يعد من وذلك بالنظر إىلأو من الناحية العملية،

الدستوري،خاصة وأننا بصدد احلديث عن السلطة التقديرية إلحدى أهم جمال القانون يف اهلامة واحليوية 
السلطات العامة يف الدولة وهي السلطة التشريعية اليت جتمع بني خاصيتني أساسيتني،فهي هيكل نيايب 
منتخب من قبل الشعب ويعرب عن إرادته وطموحاته،كما أا هيئة تشريعية مهمتها وضع القوانني املنظمة 

  .4العامة يف الدولة،فضال على أا هيئة رقابية على أعمال السلطة التنفيذية للعالقات

                                                 
  .239.،املرجع السابق،صعصام عبد الوهاب الربزجنيانظر،-1
 2013القاهرة، العينني،االحنراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب الثاين،الطبعة األوىل،املركز القومي لإلصدارات القانونيةحممد ماهر أبو انظر،-2

   .53.ص
   .يقصد بالدساتري حمل الدراسة الدستور الفرنسي و اجلزائري واملصري- 3
 ،2010 ،بـــريوت،86انظر،مــرابط فدوى،الســـلطة التنفيذيـــة يف بلــدان املغـــرب العريب،دراســـة قانونيــة مقارنـــة ،مركـــز دراســات الوحـــدة العربيـــة، العــدد -4

 وري،؛غسـان ســليم عرنوس،العالقـة املتبادلــة بـني السـلطتني التشــريعية والتنفيذيـة يف النظــام السياسـي الســ8.ص املرجع الســابق،صخالـد بـاجلياليل،؛8.ص
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وبالرغم من أن اهليئات التشريعية يف السنوات األخرية يف معظم دول العامل قد ضعف دورها وتراجعت       
تعبري عن اإلرادة مكانتها،وأضحى دورها يف الغالب تابعا للسلطة التنفيذية،إال أا تبقى الوسيلة األساسية لل

   .1الشعبية إىل جانب رئيس اجلمهورية املنتخب كذلك من طرف الشعب
كموضوع إىل اختيار موضوع السلطة التقديرية للمشرع   كذلك  من بني األسباب الرئيسية اليت دفعتناو       

الكثري من اإلجابة على وحماولة منا هو االهتمام الشخصي بالدراسات الدستورية املعمقة، للدراسة
التساؤالت اليت يطرحها هذا املوضوع واليت ترتبط أساسا بتحديد مكانة السلطة التشريعية يف الدستور 

ومدى االستقاللية اليت تتمتع ا هذه السلطة يف وضع القواعد املنظمة ،الفرنسي واجلزائري واملصري
  وتعمل يف إطارها؟ للعالقات االجتماعية يف الدولة،خاصة يف ظل الظروف اليت حتيط ا

معرفة مدى انفراد املشرع بسن القوانني أي تمثيل اإلرادة الشعبية،لبيان مدى احتكار الربملان كذلك      
يف ظل تزايد تدخل السلطة التنفيذية يف جمال التشريع   وذلكيف الدستور الفرنسي واجلزائري واملصري،

 )التنفيذية(نفيذية،وما تبعه من تطور لعالقة الالئحةكنتيجة لتطور العالقة بني السلطتني التشريعية والت
  .2بالقانون،فبعد أن كانت األوىل تستمد مصدر اختصاصها من القانون،أصبح الدستور مصدرا مباشرا هلا

،مبعىن هل أن دور السلطة )التنفيذية(معرفة طبيعة العالقة الوظيفية بني القانون والالئحةإضافة إىل       
أي معرفة ما هو .ر فقط على جمرد تنفيذ القوانني الصادرة عن السلطة التشريعية وتطبيقهاالتنفيذية يقتص

مصدرها،هل تستمده من إرادة املشرع أم جتد مصدر )التنفيذية(األساس الذي تستمد منه الالئحة
  اختصاصها يف الدستور مباشرة؟   

واملصري  يملؤسس الدستوري الفرنسي واجلزائر عن املعيار أو املعايري اليت اعتمد عليها ا كذلك  البحث      
يف ضبط اختصاص كل من املشرع والسلطة التنفيذية وجمال كل من القانون والتنظيم أو الالئحة،األمر الذي 

ضبط  يف يدفعنا إىل التساؤل عن املعايري اليت يعتمدها املؤسس الدستوري الذي يعترب كضابط لسلطة املشرع
والتساؤل كذلك حول ؛تنظيمه للمشرع،وما هو تنظيمي ختتص به السلطة التنفيذيةما هو تشريعي يعود أمر 

املعيار الذي استند عليه املؤسس الدستوري يف منح السلطة التنفيذية سلطة التشريع يف املسائل اليت تدخل 

                                                                                                                                                         
إىل 277.ص،50الســـنة السادســـة والعشـــرون،العدد،2012جملــة الشـــريعة والقـــانون، جملـــة تصــدرها كليـــة القـــانون جبامعـــة اإلمـــارات العربيــة املتحـــدة،،افريل

  .12.املرجع السابق،صعادل الطبطبائي،؛309
 األردن، ،الطبعــة األوىل،الــوارد للنشــر والتوزيـع،)دراســة مقارنــة(ملــاينانظر،مهنـد صــاحل الطراونة،العالقــة بــني الســلطتني التنفيذيــة والتشــريعية يف النظـام الرب -1

عـة حممد بورايو،السلطة التنفيذية يف النظام الدسـتوري اجلزائـري بـني الوحـدة و الثنائية،رسـالة دكتـوراه يف القـانون العام،كليـة احلقوق،جام؛77.،ص2009
  .218.،ص2012بن يوسف بن خدة،جوان1اجلزائر

؛عبـــد الـــرمحن عزاوي،ضـــوابط توزيـــع االختصـــاص بـــني الســـلطتني 346.ايـــد إبـــراهيم سليم،الســـلطة التقديريـــة للمشـــرع،املرجع الســـابق،صعبـــد انظر،-2
. ،ص1989،،مصـر،القـانون الدسـتوري والـنظم السياسـية،دار املطبوعـات اجلامعيمصطفى أبـو زيـد فهمي؛291.التشريعية والتنفيذية،املرجع السابق،ص

95.  
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يف جمال اختصاص السلطة التشريعية؟خاصة وأن املؤسس الدستوري اجلزائري قد نص صراحة يف 
يدة يف سن فت بالسّ ص بأن للمشرع سلطة وُ 2016مارس6املؤرخ يفالتعديل الدستوري من 112املادة

القوانني والتصويت عليها،مبعىن هل أن سلطة املشرع يف سن التشريع مطلقة أو تقديرية،أم أا سلطة 
    1مقيدة؟

فت بالسلطة السّيدة يف سن القوانني لنا أن نتساءل حول مدى ص ومادام أن الربملان يتمتع بسلطة وُ      
قدرة املشرع يف التدخل لتنظيم مسألة ما دون أية ضوابط أو قيود،ومدى استقالله بتحديد اختصاصاته أم 

التفسري الذي ميكننا أن نعطيه لكل وما هو أنه ُملّزم بتنظيم املوضوعات اليت أوكلها إليه املؤسس الدستوري، 
 مارس6املؤرخ يفالتعديل الدستوري من 140،واملادة 1958من الدستور الفرنسي لعام 34ص املادةمن ن

دور املشرع يف جمال التشريع هو تعداد حصري ل بالنسبة،مبعىن هل التعداد الوارد يف هاتني املادتني 2016
املشرع قد ورد  الختصاص املشرع يف جماالت أو موضوعات ال ميكنه اخلروج عنها،أم أن جمال اختصاص

  ؟2على سبيل املثال ال احلصر
                                                 

ممارسة املشرع لسلطته التقديرية مرتبط أساسا بالتنظيم الدستوري الختصاصات الربملـان التشريعية،فسـكوت املؤسـس الدسـتوري أو غيـاب  احلقيقة أن - 1
ملشــروعية التنظــيم الدســتوري ملســألة مــا ميــنح للمشــرع ســلطة تقديريــة واســعة للتــدخل التشــريعي،على أنــه يشــرتط يف خيــارات املشــرع أال تتعــارض مــع مبــدأ ا

عدة بدائل أو الدستورية؛كما قد يعهد املؤسس الدستوري إىل املشرع سلطة تنظيم مسألة معينة أو حرية معينة مبوجب قانون،تاركا له سلطة االختيار بني 
 ذلــك فقــد تصــاغ النصــوص خيــارات للمســألة حمــل التنظــيم التشــريعي مــع ضــرورة التقيــد باحلــدود أو الضــوابط الدســتورية الــيت حــددها الدســتور ،إضــافة إىل

أمحد فتحـــي انظر،؛الدســـتورية بطريقـــة عامـــة وإرشـــادية بالشـــكل الـــذي ميـــنح للمشـــرع ســـلطة واســـعة وحريـــة يف االختيـــار للمســـألة حمـــل التنظـــيم التشـــريعي
املرجع السليب  للمشرع، ؛عيد أمحد الغفلول،فكرة عدم االختصاص226.،ص2000سرور،احلماية الدستورية للحقوق واحلريات العامة،دار الشروق،مصر،

  .15.السابق،ص
إىل القـول بـأن هـذه املـادة تكـاد تشـمل كـل اـاالت الـيت كـان 1958مـن الدسـتور الفرنسـي لعـام 34لقد اجته الدكتور رأفت فودة يف حتليلـه لـنص املـادة -2

مــن الدســتور يتضــمن حجــزا  للمســائل أو 34املــادةمؤكــدا علــى أن التعــداد الــذي جــاءت بــه نـص 1958خيـتص ــا الربملــان قبــل صــدور دســتور فرنســا لسـنة
يف نـــص  املوضــوعات الــيت خيـــتص ــا الربملـــان ،كمــا أن الغايـــة مــن اعـــرتاف املؤســس الدســـتوري للســلطة التنفيذيـــة بســلطة التقريـــر العامــة املنصـــوص عليهــا

ذ القـانون ،أو إكمـال ،أو سـد  الفـراغ فيـه خاصـة يف احلالـة ،هـي جعـل الالئحـة أو التنظـيم وسـيلة قانونيـة لتنفيـ1958من الدستوري الفرنسـي لعـام37املادة
غــري أن ذلــك ال يعــين  مــنح الســلطة .الــيت يكتفــي فيهــا املشــرع بوضــع القواعــد أو األحكــام العــام تاركــا أمــر تفصــيلها ووضــع جزئياــا للتنظــيم أو الالئحــة

  .الالئحية حق توسيع جماالت تدخلها إىل ااالت اليت خيتص ا الربملان
قاعـدة الـيت يتضـمنها ويف هذا اال اجته الس الدستوري الفرنسي حنو التأكيد  على الدور احليوي الذي تلعبه الالئحة بالنسبة للقـانون ،أي أـا تنفـذ ال

ل ســلطة التقريــر العامــة التشــريع الصــادر عــن املشــرع،ومن جهــة ثانيــة تضــع وســائل تطبيــق األحكــام أو املبــادئ الــيت يتضــمنها القانون؛لتفاصــيل أكثــر حــو 
  .92.،ص1997انظر،رأفت فودة،سلطة التقرير املستقلة،دار النهضة العربية،مصر،:املمنوحة للسلطة اإلدارية

 الـدكتور رأفـت ولقد ساير أستاذنا الدكتور عبد الرمحن عزاوي يف مؤلفه بعنوان ضوابط توزيع االختصاص بني السلطتني التشريعية والتنفيذية مـا ذهـب إليـه
يف أن التعداد الوارد يف هذه املادة مذكور على سـبيل احلجـز أو املثـال ال احلصـر، و أن التعـداد 1958من الدستور الفرنسي لعام34فودة حول نص املادة

ضـمن يت،2016 مـارس6املـؤرخ يفالتعديل الدسـتوري من 140ويقابله نص املادة – 1996من الدستور اجلزائري لسنة 122الذي جاءت به نص املادة
اجلزء الرمحن،ضــوابط توزيــع االختصــاص بــني الســلطتني التشــريعية والتنفيذيــة، عزاوي عبــدانظر،حجــزا للموضــوعات الــيت خيــتص الربملــان بتنظيمهــا بقــوانني؛

مـن 115؛ويف هذا اخلصوص يرى الدكتور سعيد بوشعري عند قراءته وحتليله لنص املـادة 288 .ص ،ص 2009دار الغرب للنشر والتوزيع،اجلزائر،األول،
بأنـه علـى 1996مـن دسـتور122والـيت تقابـل نـص املـادة) الـس الشـعيب الـوطين(املتعلقـة باالختصـاص التشـريعي للربملـان1989الدستوري اجلزائـري لسـنة

اختصــاص الســلطة التشــريعية،إال أن ذلــك ال يعــين أن اختصــاص الــس الشــعيب الــوطين ال  الــرغم  مــن أن املؤســس الدســتوري قــد عمــل علــى حتديــد جمــال
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السلطة التشريعية كهيئة عامة حتيط ا جمموعة من العوامل اليت  تؤثر على عمل واجلدير بالذكر أن       
من أهم هذه العوامل هو تأثري السلطة التنفيذية وسيطرا على العمل التشريعي يف كافة و ،هذه اهليئة

األحزاب السياسية،واللجان الربملانية،ومجاعات الضغط على إرادة املشرع عند مراحله،إضافة إىل تأثري 
  .ختصاصه بسن التشريعال تهممارس
كما أن املعيار الفاصل بني السلطة التقديرية اليت متارس يف إطار الدستور ومبادئه،والسلطة املطلقة إمنا        

دون خضوع )هيئة سياسية أو جهة قضائية(يكمن يف خضوع األوىل لرقابة اهليئة املكلفة بالرقابة الدستورية
قواعد الدستور ل امبدأ املشروعية الدستورية ّصون الثانية للرقابة،ألن هذه الرقابة تعد ضمانة فّعالة لتكريس

  .لحقوق واحلريات العامةلوكفالة 
وملا كان االعرتاف بوجود السلطة التقديرية للمشرع هو أمر مسلم به يف أغلب النظم الدستورية       

املقارنة السيما يف الدستور الفرنسي واجلزائري واملصري،فإن تلك السلطة ليست مطلقة،ومن الضروري 
ملعاصرة تؤكد على حتمية إخضاعها لنوع من الرقابة حىت ال ُيساء استعماهلا،إذ تكاد النظم الدستورية ا

التالزم بني السلطة التقديرية للمشرع وخضوعها للرقابة الدستورية،اليت تعد مبثابة املعيار الفاصل بني السلطة 
حلماية حقوق األفراد وحريام العامة  وفّعالة ،وكضمانة حقيقيةكما قلنا سابقا  التقديرية والسلطة املطلقة

أ خضوع الدولة للقانون،خاصة وأن دور الربملان يف الواقع قد تراجع وأصبح تكريسا ملبدأ مسو الدستور ومبد
تابعا للسلطة التنفيذية اليت يمن على العمل التشريعي يف كل جوانبه،األمر الذي قد يدفع املشرع إىل 

  .إصدار تشريعات لصاحل السلطة التنفيذية وليس من أجل حتقيق املصلحة العامة

                                                                                                                                                         
مـن الدسـتور،حيث ورد يف نـص هـذه املـادة علـى أنـه ميكـن للمجلـس الشـعيب الـوطين التشـريع  115ميكن أن خيرج عن نطاق املوضوعات احملـددة يف املـادة

إمنـا تـدخل بـأن هنـاك " تـدخل كـذلك يف جمـال القـانون"غة اليت جاءت ا الفقرة الثانية من هذه املـادة يف ااالت اليت خوهلا إياه الدستور،كما أن الصيا
صــر يف موضــوعات يشــرع فيهــا الربملــان بقانون،وبنــاء علــى ذلــك ميكننــا أن نتوصــل إىل فكــرة أساســية وهــي أن جمــال االختصــاص للربملــان ال يتحــدد أو ينح

،بـــل متتــد كــذلك إىل املواضـــيع الــيت حييــل فيهـــا الدســتور علــى القانون،وتبعـــا لــذلك ميكننــا توســـيع 1989مــن دســتور115اــاالت احملــددة يف نــص املـــادة
؛ويقابــــل نـــــص 363.ص ،ص1990جمــــاالت التشريع؛انظر،ســــعيد بـــــو الشــــعري،النظام السياســــي اجلزائـــــري،دار هومــــة للطباعــــة والنشـــــر والتوزيــــع،اجلزائر،

،ذلـك بـأن الصـياغة الـيت جـاءت ـا هـذه املـادة علـى أن 1996مـن الدسـتور اجلزائـري لسـنة122نـص املـادة1989من الدستور اجلزائـري لسـنة155املادة
مــن الدســتور،كما ميكــن للربملــان أن يشــرع بقــوانني يف امليــادين الــيت خيصصــها لــه الدســتور 122يشــرع الربملــان بقــوانني يف الثالثــني جمــاال املــذكورة يف املــادة 

مــــــــن 125تور،إمنا يفيــــــــد بـــــــأن جمـــــــال التشـــــــريع غــــــــري حمـــــــدد مبـــــــا ورد يف هـــــــذه املادة،ضـــــــف إىل ذلــــــــك فقـــــــد نصـــــــت املـــــــادةواملنتشـــــــرة عـــــــرب مـــــــواد الدســـــــ
ينــدرج تطبيــق القــوانني يف اــال التنظيمــي الــذي يعــود .ميــارس رئــيس اجلمهوريــة الســلطة التنظيميــة يف املســائل غــري املخصصــة للقــانون«بــأن1996دســتور

جمــال اختصــاص التشــريع غــري   إمنــا يــدعم القــول بــأن"يف املســائل غــري املخصصــة للقــانون "ســس الدســتوري علــى عبــارة إن اعتمــاد املؤ   » .للــوزير األول
،أي أنـــه مـــذكور علـــى ســـبيل احلجـــز أو املثـــال ال احلصـــر،فلو كـــان جمـــال اختصـــاص الســـلطة التشـــريعية حمـــددا علـــى ســـبيل احلصـــر الكتفـــى املؤســـس حمـــدد

مـن الدسـتور؛ 122أعاله بالقول بأن ميارس رئـيس اجلمهوريـة السـلطة التنظيميـة يف املسـائل غـري احملـددة يف املـادة 125الدستوري عند صياغته لنص املادة
ـــــرمحن عزاوي،ضـــــوابط توزيـــــع االختصـــــاص بـــــني الســـــلطتني التشـــــريعية والتنفيذيـــــةانظر،لتفاصـــــيل أكثر؛  ،دار الغـــــرب للنشـــــر والتوزيـــــع،،اجلزء الثـــــاينعبـــــد ال

  .53إىل48 .،ص2011اجلزائر،
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بوجود السلطة املطلقة هو أمر يؤدي إىل االستبداد والتعسف يف استعمال تلك ذلك بأن القول       
السلطة،األمر الذي يتعارض مع مفهوم الدولة القانونية اليت تقوم على مبدأ سيادة القانون،ومبدأ الفصل بني 

برمته لنوع التشريعي  أصبح لزاما إخضاع السلطة التقديرية للمشرع اليت تكاد تستغرق النشاط لذاالسلطات؛
مدى تعارض الرقابة اليت جيريها القاضي الدستوري على من الرقابة،هذه األخرية قد تثري تساؤال حول 

السلطة التقديرية للمشرع مع مبدأ الفصل بني السلطات،الذي يقضي بأن تباشر كل سلطة عامة وظائفها 
  .1احملددة دستورا دون تدخل من أي سلطة أخرى

أن كل حبث خيتلف عن اآلخر من حيث طبيعته الذاتية مما يؤدي إىل اختالف منهجه ومما الشك فيه       
وأساليب دراسته،وبالتايل فإن البحث يف موضوع السلطة التقديرية للمشرع كدراسة مقارنة بني الدستور 

والدستورين الفرنسي واملصري 2016مارس6املؤرخ يف 16/01املعدل مبوجب القانون رقم اجلزائري 
،تظهر بصفة واضحة من خالل اإلجابة على اإلشكالية اليت يطرحها هذا املوضوع فيما إذا  2014لسنة

هو صاحب الوالية العامة يف التشريع خاصة يف ظل اتساع الدور التشريعي )الربملاين(كان املشرع العادي
تحديد اختصاصه للسلطة التنفيذية،ومدى استقالل املشرع يف احلاالت اليت يتمتع فيها بسلطة تقديرية ب

،أم أنه ميارس اختصاصه يف اإلطار الذي حدده له سائل أو املوضوعات دون أية قيودالتشريعي بتنظيم امل
وواليته العامة يف وضع )الربملاين(ساؤل حول مدى سلطة املشرع العاديأي الت،املؤسس الدستوري سلفا

  تقديرية؟د عامة وجمردة،هل هي سلطة مطلقة،أم سلطة مقيدة،أم سلطة قواع
كما يثري موضوع السلطة التقديرية للمشرع يف الدستور الفرنسي واجلزائري واملصري تساؤال هاما حول       

رضها مع مبدأ الفصل بني طبيعة رقابة القاضي الدستوري على السلطة التقديرية للمشرع،ومدى تعا
  السلطات؟

ي فرنسالدستور الإن اإلجابة على هذه اإلشكالية اليت يطرحها موضوع السلطة التقديرية للمشرع يف       
من أجل تتبع  ،منها االعتماد على املنهج التارخييرض علينا االعتماد على عدة مناهجتفواجلزائري واملصري،

الدستورية على القوانني يف النظم الرقابة  الذي شهدته تطوراملراحل اليت مر ا دور السلطة التشريعية،وال

                                                 
 هـذه الرقابـة، احلقيقة أن حتديد العالقة بني مبدأ الفصل بني السلطات وبني الرقابة الدستورية علـى القـوانني يـرتبط إىل حـد مـا بـالفهم احلقيقـي لطبيعـة- 1

 خاصـة الفقـه األمريكـي،-،حيث اجته جانـب مـن الفقـه)جهة قضائية وهيئة سياسية،أ(ملكلفة مبراقبة دستورية القواننيوطبيعة األحكام اليت تصدرها اهليئة ا
 رب مـن الوسـائل الـيتبأن الرقابة الدستورية ترتبط ارتباطا وثيقا مببـدأ الفصـل بـني السـلطات،يف حـني اجتـه الـبعض اآلخـر إىل القـول بـأن الرقابـة الدسـتورية تعتـ

؛ ؛لتفاصـيل أكثـرهـذا املبدأ مضـمون آخـر إىل القـول بـأن الرقابـة الدسـتورية تتعـارض مـعتساعد على تكريس مبدأ الفصل بني السلطات،بينما ذهب اجتاه 
ســليمان حممــد الطماوي،الســلطات ؛30.،ص2011،دار الفكــر اجلامعي،مصــر،01عبــد العزيــز حممــد ساملان،ضــوابط وقيــود الرقابــة الدســتورية،الطبعةانظر،

  ؛333.،ص1979ي اإلسالمي،دار الفكر العريب،مصر،الثالث يف الدساتري العربية املعاصرة،ويف الفكر السياس
- WALINE.M, Le pouvoir discrétionnaire et sa limitation par le contrôle juridictionnel, R.D.P ,1930 ,p.216.  

  .67.املرجع السابق،صكي حممد النجار،فكرة الغلط البني يف القضاء الدستوري،ز :أورده 
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حتليل آراء الفقه الدستوري وقضاؤه حول موضوع السلطة  عن طريقالدستورية املقارنة،واملنهج التحليلي 
حول جراء دراسة شاملة إل املتعلقة بالسلطة التشريعية استقراء النصوص القانونيةكذا و ،التقديرية للمشرع

أمهية املواضيع  إىل نظر،وذلك بالفة إىل االعتماد على املنهج املقارنالسلطة التقديرية للمشرع،إضا موضوع
أن كل و  ،خاصةرب أو مناذج الدول األخرىالستفادة من جتاها الدراسات القانونية املقارنة دف االيت تعاجل

  . من املؤسس الدستوري اجلزائري واملشرع العادي غالبا ما يتأثران بالنظامني الفرنسي واملصري
ولقد كان لألمهية اليت يكتسيها موضوع السلطة التقديرية للمشرع يف الدستور اجلزائري باملقارنة مع       

الدستورين الفرنسي واملصري السبب الرئيسي الختياره كموضوع للدراسة،وذلك بالنظر إىل نقص الدراسات 
وجود دراسات قانونية إال أا مل القانونية اليت تتناول موضوع السلطة التقديرية للمشرع بصفة مستقلة،أو 

تتناول موضوع السلطة التقديرية للمشرع بصفة خاصة،األمر الذي ترتب عليه نقص يف املراجع املتخصصة 
  .خاصة املراجع املتعلقة مبوضوع السلطة التقديرية للمشرع يف النظام الدستوري اجلزائري

وع السلطة التقديرية للمشرع يف الدستور الفرنسي ومن أجل اإلجابة على اإلشكالية اليت يطرحها موض     
   :واجلزائري واملصري،سوف نقسم هذا البحث إىل ما يلي

  اإلطار العام للسلطة التقديرية للمشرع: الباب األول     
 احلدود الدنيا لرقابة القاضي الدستوري على السلطة التقديرية للمشرع: الباب الثاين     

  الباب األول
  اإلطار العام للسلطة التقديرية للمشرع 

ملا كان القانون هو األداة الوحيدة املعربة عن إرادة الشعب وطموحاته وآفاقه،ويقتصر دور الالئحة أو  
ووضعه موضع التطبيق ،فإنه  نتج عن تطور العالقة بني السلطتني التشريعية  التنظيم على جمرد تنفيذ القانون

  .بالقانون تطور عالقة الالئحة 
ويف حماولة للتوفيق بني املفهوم القدمي عن وظيفة السلطة التنفيذية اليت كان الفقه حيصرها يف جمرد تنفيذ      

مسامهة ازدياد نشاط الدولة و  لعمل اإلداري نتيجةلبني املفهوم احلديث و ،القوانني اليت يصدرها املشرع
بدأ احلديث عن ضرورة منح السلطة اإلدارية ولة كالقانون،السياسة العامة للداإلدارة يف هذا النشاط ووضع 

قدرا من حرية التقدير تستطيع من خالله مواجهة حركة احلياة اليومية،والتحرر  نوعا ما من تبعيتها 
  .1للقانون

                                                 
ســامي مجــال الدين،قضــاء  ؛355.،ص2010الســلطة التقديريــة للمشــرع،دار اجلامعــة اجلديدة،اإلســكندرية ،مصــر ،،إبــراهيم سليمعبــد ايــد انظــر، - 1

 .10.،ص2010املالئمة والسلطة التقديرية لإلدارة،دار اجلامعة اجلديدة،اإلسكندرية،مصر،



   

    23     
 

واحلقيقة أن مالمح السلطة التقديرية لإلدارة ظهرت مع ظهور مفهوم الدولة البوليسية،ومفهوم الدولة      
ذي القانونية اليت خيضع فيها اجلميع حلكم القانون،على أن مفهوم السلطة التقديرية لإلدارة مل يكن باملعىن ال

نه يعين  تبعية ألفصل بني السلطات على ،إذ كان رجال الثورة الفرنسية ينظرون ملبدأ اهو عليه اآلن
  .السلطتني التنفيذية و القضائية للسلطة التشريعية

ولقد تطور مفهوم السلطة التنفيذية لإلدارة من قرارات اإلدارة اليت ال ختضع ألية رقابة مث القرارات       
ري الوجه  الذي خصصت من أجله التقديرية اليت تقبل اإللغاء إذا استخدمت اإلدارة سلطاا التقديرية يف غ

إذا حادت اإلدارة عن األهداف املخصصة هلا،وأخريا مرحلة السلطة التقديرية اليت تتمثل يف متتع اإلدارة 
  .بقسط من حرية التقدير يف بعض جوانب العمل اإلداري دون باقي العناصر األخرى

الفرنسي  قضاء جملس الدولة يف بداية األمر يف  استقرقد مفهوم السلطة التقديرية لإلدارة ذلك بأن      
إىل القول بأن كل عمل قانوين حيوي بني طياته بعض  القانون العام ،األمر الذي دفع فقه1901عام منذ

  .1العناصر اليت ختضع لتقدير اإلدارة وبعض العناصر اليت ال تتمتع فيها اإلدارة بسلطة تقديرية
قديرية لإلدارة قد استقر واتضحت معامله،فإن احلديث عن مفهوم منضبط وإذا كان مفهوم السلطة الت     

 ،وألن الفقه مل يكن يقبل حىت وقت قريبمر صعب حلداثة الفكرة من جهةللسلطة التقديرية للمشرع أ
وجود قيود ميكن فرضها على املشرع من جهة أخرى،ومن مث كان من الصعب احلديث عن السلطة فكرة 

  .ع يقابلها سلطة مقيدة أو اختصاص مقيدالتقديرية للمشر 
القيد هو وإذا كان الغالب يف الفقه يرى بأن األصل هو حرية املشرع يف ممارسة اختصاصه التشريعي و     

مل يعد مقبوال اآلن السيما بعد تفعيل مبدأ مسو الدستور وعلو أحكامه  ،فإن هذا الرأي الفقهياالستثناء
عن ازدياد دور القاضي ،وإنشاء نظم للرقابة الدستورية،فضال الدولة عده على سائر القوانني يفوقوا

وهو األمر الذي أدى إىل احنسار سلطات الربملان وتقييد زمة،طبيعة قراراته وأحكامه امللالدستوري و 
ذات القيمة اختصاصاته،سواء كانت هذه القيود موضوعية يفرضها الدستور أو نتيجة ازدياد حجم القواعد 

                                                 
 2000دراســــة مقارنــــة ،جملــــس النشــــر العلمــــي ،جامعــــة الكويــــت ،.والقضــــائية انظر،عــــادل الطبطبائي،احلــــدود الدســــتورية بــــني الســــلطتني التشــــريعية -1

 .420.ص
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،أو كانت قيودا إجرائية كالنظام اإلجرائي للقوانني العضوية أو غريها من التشريعات اليت يُلزم فيها ةالدستوري
  .1الدستور املشرع بضرورة إتباع أسلوب معني من أجل إقرارها كالقوانني املالية مثال

باعتبار أن السلطة وال خيتلف مفهوم السلطة التقديرية للمشرع عن مفهوم السلطة التقديرية لإلدارة،     
التقديرية للمشرع  هي األخرى قد مرت كذلك بعدة مراحل أساسية،فبعد أن كانت سلطة الربملان ال حدود 

 قدهلا وال تقبل أي تقييد أو ختضع للرقابة  القضائية،كما أن بروز قواعد احلقوق واحلريات العامة  وفعاليتها،
ومن مث بدأ  ة يف هذا الشأن مبا فيها السلطة التشريعية،نتج عنه تقييد كافة السلطات العامة يف الدول

احلديث عن مفهوم جديد للسلطة التقديرية للمشرع  ختتلف عن املفهوم التقليدي لدور الربملان و سلطاته 
  .هذا البابالفصل األول من غري احملددة،هذا املفهوم الذي هو موضوع دراستنا يف 

شريعات العضوية منها والعادية يتأثر  مبجموعة من العوامل اليت قد كما أن املشرع وهو بصدد سن الت     
تطور مفهوم الدستور  عن جتةانالتؤثر على العمل التشريعي،منها ما يتعلق بالعوامل املؤثرة يف التشريع ذاته 

واتساع نطاق القواعد ذات القيمة الدستورية أو القيود اإلجرائية اليت يفرضها املشرع الدستوري إلصدار 
القانون كالنظام اإلجرائي للقوانني العضوية،ومنها ما يتعلق بالعوامل اليت تؤثر يف عمل الربملان كهيمنة 

 األحزاب السياسية ومجاعات الضغط على عمل السلطة وتأثريالتنفيذية على العمل التشريعي، السلطة
التشريعية،إضافة إىل دور اللجان الربملانية يف السيطرة على مشروعات أو اقرتاحات القوانني سواء من خالل 

 على مشاريع أو اقرتاحات القواننيممارسة االقرتاح التشريعي أو ممارسة حق التعديل 
ر العام للسلطة التقديرية للمشرع يتوجب علينا التطرق أوال إىل ماهية وحىت يتسىن لنا معرفة اإلطا     

الفصل (.العوامل اليت تؤثر على السلطة التقديرية للمشرعبيان ،مث )الفصل األول(السلطة التقديرية للمشرع 
  ).الثاني

  
  
  
  

                                                 
 القـاهرة، حممـد مـاهر أبـو العينني،االحنــراف التشـريعي والرقابـة علـى دســتوريته،الكتاب األول،الطبعـة األوىل،املركـز القـومي لإلصــدارات القانونيـة،،انظر-1

 .180.،ص2013
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 الفصل األول
  ماهية السلطة التقديرية للمشرع

على الرغم من تبوء القواعد الدستورية مرتبة الصدارة بني القواعد القانونية يف الدولة،إال أن التشريعات      
الربملانية هلا أمهية بالغة باعتبارها أداة فعالة يف رسم السياسة العامة يف الدولة وتنظيم سلوك األفراد يف 

وجد  حظر على املشرع فيما يتناوله بالتنظيم، فيستطيع أن اتمع،واليت ميتد نطاقها إىل كافة ااالت،فال ي
يسن من القوانني ما يشاء باستثناء املوضوعات اليت ينظمها املؤسس الدستوري بشكل ائي أواملوضوعات 

  .1احملجوزة لالئحة أو التنظيم
اختصاصه  ةولقد اجتهت معظم الدراسات الفقهية اليت تناولت طبيعة سلطة املشرع وكيفية ممارس    

الفقيه  هذا اال يتجه يفو التشريعي إىل التسليم بإطالق السلطة التقديرية للمشرع وأن التقيد هو االستثناء،
بأن السلطة التشريعية تتمتع بسلطة تقديرية واسعة حيث ال تكون إىل القول ) MICHOUD(الفرنسي

،األمر الذي سار على جه الفقه 2االس التشريعية بصفة عامة  مقيدة مسبقا بأي قاعدة ملزمة
القيد هو ذهب األستاذ سليمان حممد الطماوي إىل القول بأن األصل هو حرية املشرع و فلقد العريب،

ويذهب جانب من الفقه احلديث إىل القول بأن .3،وأن القيود إن وجدت تكون فضفاضة عادةاالستثناء
واحلريات العامة،وذلك لعدم وجود ضابط حمدد  هو بصدد تنظيم احلقوققديرية و املشرع يتمتع بسلطة ت

عندما يفرض املؤسس و وضعه املؤسس الدستوري على سلطة املشرع العادي عند تنظيمه هلذه احلريات،
   .4الدستوري تلك الضوابط فإا تتسم بالعمومية  على النحو الذي يزيد من سلطة املشرع التقديرية

وبالنظر إىل سلطات املشرع وكيفية ممارسته الختصاصه التشريعي مل يعد املشرع هو املعرب الوحيد عن       
إرادة الشعب،ومل تعد القواعد اليت يضعها حتتل مكان الصدارة بني سائر القواعد القانونية يف الدولة ومل يعد  

ه  للقواعد الدستورية اليت حتدد لاملشرع حر يف ممارسة اختصاصاته،بل أضحى خيضع يف كل مراحل عمله 

                                                 
ص  2009انون الدستوري يف ضوء الدساتري العربية املعاصرة ،الطبعة األوىل،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن،انظر،محدي العجمي ،مقدمة يف الق - 1

 .230.،ص 2011عبد العزيز حممد ساملان،ضوابط وقيود الرقابة الدستورية،الطبعة األوىل ،دار الفكر اجلامعي ،مصر ،؛18. ص
2 - MICHOUD.L, Etude sur le pouvoir discrétionnaire de l’administration  ,R.G.A,1914,p p.9 . 

  .361.،املرجع السابق،ص عبد ايد إبراهيم سليم :أورده
 .36.،ص1984،مصردار الفكر العريب،،انظر،حممد سليمان الطماوي،النظرية العامة للقرارات اإلدارية،الطبعة اخلامسة-3
 .ص ،ص2001،مصـر، يف القـانون املصــري والفرنسـي،دار النهضـة العربيــة األساســيةانظر،عبـد احلفـيظ الشيمي،القضــاء الدسـتوري ومحايــة احلريـات -4

360.  
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،وبالتايل أصبح تقييد عمل املشرع هو له مىت يتمتع بسلطة تقديرية،وتقرر كيفية ممارسة اختصاصه التشريعي
  .التقييد توجد السلطة التقديريةبني التقدير و األصل وحرية التقدير اليت يتمتع ا هي االستثناء،و 

،فإن ذلك ال يعين انعدام حرية املشرع مقيدا يف كثري من األحيان وإذا كان اختصاص املشرع قد أضحى     
ذلك بأن حتديد تقديرية توجد حيث  توجد السلطة،،ألن السلطة التقدير أو انعدام سلطته التقديريةيف ال

مصادرها ماهية السلطة التقديرية للمشرع تطرح عدة تساؤالت حول مفهوم السلطة التقديرية للمشرع و 
نطاقها؟ولإلجابة على هذه التساؤالت سوف حناول الوقوف على مفهوم السلطة التقريرية ا كذو ،أساسهاو 

نطاق السلطة التقديرية للمشرع وأساسها نتناول بالدراسة مث ،)المبحث األول(للمشرع ومصادرها
  ) .الثاني المبحث(

  المبحث األول 
  مفهوم السلطة التقديرية للمشرع و مصادرها

مبا  ،فإن السلطة املقيدة بالكامل هي كذلك نوع من الفسادالسلطة املطلقة مفسدة مطلقةانت ملا ك      
من هنا حيرص املؤسس الدستوري يف كل دولة على و ،تام وتعطيل حلركة احلياة يف اتمعل تعنيه من شّ 

أعماهلا ضمان التوازن يف كل سلطة من خالل اإلقرار بقدر من حرية التقدير هلذه السلطات يف مباشرة 
  .على حنو يضيق أو يتسع حبسب السلطة اليت تباشر العمل وطبيعة هذا العمل

ال ختتلف عن السلطة التقديرية حبرية واسعة يف التقدير إال أا إن كانت تتمتع فالسلطة التشريعية و       
السلطة التقديرية اليت تتمتع ا اإلدارة أو جهة القضاء إال من حيث الدرجة،ورمبا كان السبب يف اتساع 

حني  لدى الرأي الغالب يف فرنسا،يف - للمشرع هو خضوعها لقواعد الدستور و املبادئ العامة للقانون
قواعد الدستور واملبادئ العامة إىل كذلك جهة القضاء ملا يصدره املشرع من القوانني،إضافة ختضع اإلدارة و 

  .1للقانون 
عامة يف الدولة من حيث طبيعتها بالنسبة جلميع السلطات ال وعليه،فالسلطة التقديرية تبقى واحدة    

ملا  ؛و ضيقا أو اتساعا باختالف السلطة العامة اليت تباشرها أو طبيعة ذلك العملوإن اختلفت ،وأساسها
فإا ختتلف عند ،كانت السلطة التقديرية لإلدارة تتشابه مع السلطة التقديرية للمشرع عند بعض الفقهاء

ولإلجابة على هذا التساؤل .فما هو مفهوم السلطة التقديرية للمشرع؟وما هي مصادرها؟.البعض اآلخر
                                                 

  .29.ص ،ص1970دكتوراه،جامعة القاهرة، أطروحة،القضائية عليهاوالرقابة  لإلدارةانظر،عبد الوهاب الربزجني،السلطة التقديرية -1
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(  هامث نبني مصادر ،)المطلب األول (سوف حناول التطرق أوال إىل حتديد مفهوم السلطة التقديرية للمشرع 
  ).المطلب الثاني

  المطلب األول
  مفهوم السلطة التقديرية للمشرع

لتقديرية للمشرع عند بعض التقديرية اليت تتمتع ا اإلدارة تتشابه مع السلطة اكانت السلطة إذا         
يستوجب علينا الوقوف مفهوم السلطة التقديرية للمشرع  فإن حتديدين،،وختتلف عند البعض اآلخر الفقهاء

مث ،)األولالفرع (والتمييز بينهما وبني ما خيتلط ا من مفاهيم  بصفة عامة عند تعريف السلطة التقديرية
الفرع (السلطة التقديرية لإلدارة تعريف التمييز بينها وبني تعريف السلطة التقديرية للمشرع و نتطرق إىل 

  .  )الثاني
 الفرع األول 

  تعريف السلطة التقديرية و التمييز بينهما و بين ما يختلط من مفاهيم
يئته،ويف ل يف تسوية األمر و هو التمهDiscrétionالتقديرو السيطرة،السلطة يف اللغة هي التحكم و       

فإن السلطة التقديرية باملفهوم العام هي حرية االختيار املمنوحة لسلطة ما يف ممارسة ،االصطالح
،أي أن السلطة التقديرية تعين متتع السلطة أو اهليئة جبانب من حرية التقدير وهي بصدد 1اختصاصاا

خيضع  ية تقتضي أنالسيطرة  فالدولة القانونكانت السلطة تعين التحكم و ؛فإذا  ممارسة اختصاصاا القانونية
 .فيها اجلميع حلكم القانون

ولقد اختلف الفقهاء يف تعريفهم للسلطة التقديرية لإلدارة،فمنهم من ربط السلطة التقديرية      
الظروف والوقائع اليت تربر  باملالءمة،يف حني يعرفها جانب آخر من الفقه بأا تعين حرية اإلدارة يف تقدير

تدخلها،مبا مينح هلا حرية اختيار وقت التدخل،أو حريتها يف حتديد األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها،وقد 
ذهب البعض اآلخر من أن تكون سلطة اإلدارة تقديرية يف احلالة اليت يرتك فيها القانون لإلدارة جانب من 

يفرض عليها أسلوبا معينا،مبا مينح هلا إمكانية االختيار بني عدة  حرية التقدير يف مباشرة نشاطها دون أن
  .2حلول أو خيارات للمسألة حمل التنظيم من قبل اإلدارة

                                                 
1-BOCKEL.A, Le pouvoir discrétionnaire du législateur Itinéraires ,Mélange Léo Hamon Economica,1982,p 
p.43. 

 .55.ص ،ص1999انظر،ماجد راغب احللو،القضاء اإلداري،دار املطبوعات اجلامعية،مصر،- 2
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السلطة التقديرية بصفة عامة هي احلرية اليت تتمتع ا سلطة ما يف الدولة يف تقدير مالءمة  ومادام أن       
وحىت يتسىن لنا  ،فإن هذا املفهوم قد خيتلط ببعض املفاهيم،نشاطها دون اخلضوع إىل غريها من السلطات
سوف حناول التمييز بني السلطة التقديرية وما خيتلط ا من الوقوف على تعريف منضبط السلطة التقديرية 

  ).ثالثا(،وأخريا السلطة املطلقة )ثانيا(و السلطة املقيدة ) أوال( مفاهيم كاالختصاص  املقيد
  التقديرية و االختصاص المقيد السلطة: أوال    
السلطة التقديرية بصفة عامة تعين متتع الشخص أو اهليئة اليت متارس نشاطا معينا بقسط من حرية     

،أما االختصاص فهو مرحلة سابقة على وجود احملددة قانوناالتقدير وهي بصدد مباشرة اختصاصاا 
وسلطة الشخص أو اهليئة يف مباشرة تصرف معني؛ب القيامعلى يعين قدرة الشخص أو اهليئة و السلطة،

مبعىن أن االختصاص ميثل .اليت قد تكون سلطة مقيدة أو تقديريةو ،يت يف مرحلة الحقةاختصاصاا تأ
ستطيع تلك اهليئة مباشرة اإلطار اخلارجي للسلطة،فإذا مل ينعقد االختصاص جلهة أو هيئة معينة فال ت

  .1تقديرية أو مقيدة،سواء كانت عن أي سلطة  من مث ال ميكننا احلديثو ،وظائفها
على استعماهلا ،إال أن الفقه الفرنسي قد عمل االختصاصلكن بالرغم من االختالف بني السلطة و      

،أما االختصاص املقيد حرية التقدير يف مباشرة االختصاصفيشري إىل السلطة التقديرية بأا مبعىن واحد،
  .بسلطة مقيدة فيقصد به مباشرة االختصاص 

تكون صاصاته التشريعية قد ففي اال الدستوري مثال،جند أن سلطة املشرع يف ممارسة اخت      
إذ ،أما االختصاص التشريعي للربملان ال ميكن أن يكون تقديريا أو مطلقا،قد تكون تقديريةمقيدة،كما 

الوجه الذي بأحكام الدستور وعلى  هو بصدد ممارسة اختصاصاته التشريعية أن يتقيديتعني على املشرع و 
  .2على سبيل املثال،سواء كانت هذه االختصاصات حمددة على سبيل احلصر أم حدده املؤسس الدستوري

فهذا األخري ملزم مبباشرة نة،ذلك بأن املؤسس الدستوري عندما حييل على الربملان لتسوية مسألة معي      
 الدستور هي من النظام العام، وال جيوز ألي سلطة من اختصاصاته،ألن قواعد االختصاص احملددة يف
،وال جيوز كذلك للمشرع  أن 3السلطة التشريعية مبا فيهاالسلطات العامة الثالث خمالفة هذه القواعد 

تنظيمها إىل الالئحة أو ر بصفة ائية أو اليت أحال أمر يتدخل يف املوضوعات اليت ينظمها الدستو 
                                                 

 .45.السابق،صسامي مجال الدين،املرجع ؛425.انظر ،عادل الطبطبائي،املرجع السابق،ص 1
 .76.،ص2001للمشرع ،دار الفكر العريب،مصر، انظر، عيد أمحد الغفلول ،فكرة عدم االختصاص السليب - 2
 .20.،ص2004،رانظر،عيد أمحد الغفلول ،فكرة النظام العام الدستوري وأثرها يف حتديد نطاق الدعوى الدستورية ،دار النهضة العربية ،مص- 3
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ساسية غري القابلة شرع مثال لتنظيم حرية من احلريات العامة أو حق من احلقوق األالتنظيم،فإذا تدخل امل
قواعد توزيع لملخالفته  دستوري،فإن القانون الصادر يف هذه احلالة يكون غري لتدخل املشرع

  .1،اليت تعترب من النظام العاماالختصاص
ة ننتقل إىل التمييز بني السلطة التقديرية متييزه عن السلطة التقديريوبعد حتديد مفهوم االختصاص و       

  .والسلطة املقيدة 
  السلطة التقديرية و السلطة المقيدة: ثانيا    
ية التقدير يف مباشرة يف مقابل السلطة التقديرية اليت تعين متتع اجلهة أو اهليئة العامة جبانب من حر     

،فإىل جانب السلطة التقديرية للمشرع اليت التقديرحرية ،فإن هناك سلطة مقيدة تنعدم فيها اختصاصاا
لة معينة ،توجد السلطة املقيدة للمشرع،اليت أهو بصدد تنظيم مسحرية االختيار بني عدة خيارات و  متنح له

،فيمارس اختصاصاته وفقا للشكل الذي حدده ه،وتنعدم لديه حرية التقدير واالختيارتضيق فيها سلطات
،أي تلك )احلقوق املطلقة(لطة املقيدة للمشرع فئة احلقوق واحلريات األساسيةللسولعل أهم صورة ؛الدستور

عندما يعهد الدستور للمشرع حتقيق  ،أومن أجل تنظيمهااحلقوق واحلريات اليت ال تقبل التدخل التشريعي 
وزه هلذا عدم جتاغاية معينة فيفرض عليه قيودا حمددة ويرسم له إطار عمله بشكل يؤدي إىل تقييد سلطته و 

   .وأن يسعى إىل حتقيق األهداف اليت حددها املؤسس الدستورياإلطار،
احلديث عن السلطة املقيدة للمشرع جيرنا أوال إىل عرض مفهوم السلطة املقيدة لإلدارة كما واحلقيقة أن      

التقديرية واالختصاص حدده الفقهاء الذين تناولوا موضوع السلطة التقديرية لإلدارة عند التمييز بني السلطة 
اإلدارة أواختصاصاا تكون مقيدة  بأن سلطاتالقول  إىل)BONNARD(ذهب الفقيه الفرنسي،فلقد املقيد

،أما 2عندما تلزمها القوانني بالتصرف أو االمتناع عن ذلك بالشكل احملدد و يف الوقت احملدد
على مبدأ تدرج القواعد القانونية  مركزا يف ذلك  النمساويةاملدرسة تأثر بالذي )CHATALAIN(الفقيه

،أي أن االختصاص أو السلطة لتحديد مدلول السلطة التقديرية ومتييزها عن االختصاص املقيدكأساس 
للقاعدة القانونية اليت استمدت منها اختصاصاا دون  تكون مقيدة عندما يكون تدخل اإلدارة تنفيذا

                                                 
 .150.ص ،ص2009،دار الغرب للنشر والتوزيع ،اجلزائر،،اجلزء األولعزاوي،ضوابط توزيع االختصاص بني السلطتني التشريعية والتنفيذيةعبد الرمحن انظر،-1

2-BONNARD.R, Le pouvoir discrétionnaire des autorités administratives et le cours pour excès de pouvoir, 
R.D.P, France,1989,p p.75. 

  .370.عبد ايد إبراهيم سليم،املرجع السابق،صر، انظ
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فريبط بني السلطة والتحديد السابق )EISENMANN(ذ،أما األستا1إدخال عنصر جديد على تلك القاعدة
خيضع إلرادة أخرى غري إرادته  بطريقة ملزمة و  فإذا كان تصرف رجل اإلدارة حمدد سلفا،وامللزم لرجل اإلدارة

دون التقيد  خياراتبدائل أو كانت سلطته مقيدة،أما إذا كان رجل اإلدارة ميلك حرية االختيار بني عدة 
  .2التقديريةكانت سلطته بإرادة أخرى أو التحديد املسبق الختصاصه  

يم موضوع معني تنظ أمرالقول بأن سلطة املشرع تكون مقيدة عندما حييل إليه الدستور  ناوعليه ميكن      
كل الذي تنعدم فيه حرية يرسم له إطار عمله،بالشوحيدد له طريقة تدخله و ،أو حتقيق غرض معني

،فعندما يتوىل املؤسس الدستوري تسوية املسألة بشكل ائي مينع على أي سلطة عامة مبا فيها االختيار
ربطها بتحقيق هدف معني باعتبار أن حتديد غاية التشريع و أو تلك املسألة،السلطة التشريعية تنظيم 

  .يستوجب تقييد سلطة املشرع لتحقيق تلك الغايات
سلطات املشرع بشكل تنعدم فيه حريته يف التقدير هو أمر مستبعد،ألن ذلك على أن القول بتقييد       

،فال بد أن يكون للمشرع جانب يف مواجهة مستجدات احلياة اليوميةقد يؤدي إىل تعطيل العمل التشريعي 
من حرية التقدير حىت عندما يفرض عليه الدستور حتقيق غاية أو هدف حمدد،ألن وقت تدخل املشرع من 

كذا اختيار طريقة املعاجلة التشريعية للمسألة حمل و ظيم مسألة معينة أو عدم تدخله أمر بيد املشرع،أجل تن
  .مها جوهر السلطة التقديرية للمشرع التنظيم
السلطة ز بني السلطة التقديرية للمشرع و اعتمد على عناصر القانون للتمييقد الفقه الفرنسي  وجند أن       

املشرع تكون مقيدة فيما خيص قواعد املشروعية اخلارجية،أي يلتزم املشرع بقواعد املقيدة،ذلك بأن سلطة 
  .3اإلجراءات اليت حيددها املشرع الدستوري مباشرة اختصاصاته وفقا للشكل و االختصاص يف

،فتتحدد سلطة املشرع )القانون  لصحةالعناصر الداخلية ( أما بالنسبة لقواعد املشروعية الداخلية      
 فتتسع السلطة التقديرية عندما تكونعمله،القواعد اليت حتكم إطار طبيعة العالقة بني القانون و  سبحب

                                                 
1-CHATALAIN, Le compétence discrétionnaire du gouvernement dans l’application des lois et jugements ,p. 
273.  
2- EISENMANN.Ch,Le droit administratif et le principe de la légalité ,E.D.C.E,1957, p.23. 

جامعة  دراسة مقارنة،رسالة دكتوراه يف احلقوق،كلية احلقوق ،.عبد املنعم عبد احلميد إبراهيم شرف،املعاجلة القضائية والسياسية لالحنراف التشريعي:أورده
،بــدون دار ة الثانيةخالــد ســيد حممــد محاد،حــدود الرقابــة القضــائية علــى ســلطة اإلدارة التقديريــة ،دراســة مقارنة،الطبعــ- ؛140.،ص ص2001القــاهرة،

  .30.،ص2013نشر،مصر،
3-DENDAIS.M, Contribution à la notion du pouvoir discrétionnaire et du détournement de pouvoir Bibliothèque 
de droit et des sciences économiques ,Paris ,1969,p.90. 

  .142.والسياسية لالحنراف التشريعي،املرجع السابق،صعبد املنعم عبد احلميد إبراهيم شرف،املعاجلة القضائية  :أورده
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تضيق كلما كانت العالقة فيما بينهما بني القانون وقواعد الدستور،و عالقة توافق أو عدم التعارض  هناك
  .عالقة خضوع وتبعية

مطلق التقدير أو ميارس اختصاصه بدون قيود بعيدا  املشرع ليسميكننا القول بأن وترتيبا على ما سبق،      
،فإذا كانت نصوص العالقة بينه وبني قواعد الدستورعن مبدأ املشروعية،فتتحد سلطة املشرع حبسب طبيعة 

الدستور عامة اتسعت السلطة التقديرية للمشرع،أما إذا كانت القواعد الدستورية حتدد أو ترسم للمشرع 
وبعد التمييز بني السلطة التقديرية والسلطة املقيدة يتوجب .1كانت سلطته مقيدةأهداف أو غايات حمددة  

  .علينا التمييز بني السلطة التقديرية و السلطة املطلقة
  

                                                 
منــه،واليت تقــرر مبــدأ علمانيــة الدولــة  األوىلالعديــد مــن النصــوص الــيت تضــع قيــودا علــى ســلطة املشــرع منهــا نــص املــادة  1958لقــد تضــمن الدســتور الفرنســي لعــام - 1

منـه ،والـيت حتظـر جـواز القـبض علـى  66كـذلك نـص املـادة .بسـبب األصـل أو اجلـنس أو الـدين  بينهمالتمييز ،وتضمن املساواة بني مجيع املواطنني أمام القانون بدون 
  .أحد أو تفتيشه إال وفقا للقانون ،وأن السلطة القضائية هي اليت تضمن احلريات الفردية

« Nul ne peut être arbitrairement détenu. 
L’autorité judicaire ,gardienne de la liberté individuelle ,assure le respect de ce principe dans les conditions 
prévues par la loi .» 

يح علــى ســـلطة املشـــرع ر بعـــدم دســتورية املـــادة الثالثـــة مــن قـــانون اجلمعيــات مبثابـــة قيــد صـــ 1971يوليــو 16وقــد كـــان قــرار الـــس الدســتوري الصـــادر يف 
  .ده حىت بقانون صادر من الربملاناملشرع بتقييد حق إنشاء اجلمعيات باعتباره حق  دستوري ال جيوز تقيي التقديرية،حيث رفض الس الدستوري قيام

- Décision Conseil Constitutionnel n°71-44,D.C ,du 16 juillet,1971 ,Rec , p.29. 

بعدم دستورية التشريعات اليت متيـز  قضىأنه يف العديد من احلاالت  فعلى الرغم من أن الس الدستوري الفرنسي مل يضع مفهوما دقيقا ملبدأ املساواة إال
قييـد بني األشخاص بسبب األصل أو اجلنس أو الدين و من ذلك قراراته، فقد قضى الـس الدسـتوري  الفرنسـي بعـدم دسـتورية التشـريع الـذي يسـعى لت

  .1958حرية التجمع ملخالفته املبادئ األساسية اليت أقرا مقدمة دستور 
Décision Conseil Constitutionnel n°84-181,D.C ,du 11octobre 1984 , Rec , p.73 ; FAVOREU.L  et PHILIP.L, 
Les grandes décision du conseil constitutionnel ,p.655.  

  علـىإىل التنظـيم الدسـتوري املصـري احلـايل، فقـد نصـت احملكمـة الدسـتورية العليـا  انتقلنـاو إذا .235.عبد العزيـز حممـد سـاملان ،املرجـع السـابق،صانظر، 
ن هــذه التجــاوزات علــى احلقــوق و احلريــات العامــة، حرصــا منهــا علــى ضــمان احــرتام املشــرع ملبــدأ املشــروعية ســواء كانــت  ســلطة تقديريــة أم مقيــدة ، ومــ

حكـم (بشأن انتخابات جملـس الشـعب  1986لسنة 188مكرر املعدل بقانون رقم  38انون رقم القرارات ما قضت به احملكمة العليا بعدم دستورية الق
مــايو  31ق دســتورية ،ج ر يف  6لســنة 131يف القضــية رقــم  1987مــايو  16انظــر،حكم احملكمــة الدســتورية العليــا يف -؛ ) احملكمــة الدســتورية العليــا 

يف الدســتور املصــري احلــايل أمــر تصــدت لــه  45 44ويف مثــال آخــر فــان محايــة احليــاة اخلاصــة وحرمــة املســكن وفقــا لــنص املــادتني  .22،العــدد 1987
مبنع التعدي على حرمة السكن باعتباره من احلقوق اللصيقة باإلنسان و كرامتـه ، و ال تقبـل مـا أقـره املشـرع مـن القيـاس  احملكمة الدستورية العليا يف مصر

مـن الدسـتور عنـدما مسـح باسـتثناء حالـة التلـبس مـن الضـمانات  41حالة التلبس جلواز إهدار حرمة املسكن كما أقرها املؤسس الدستوري يف املـادة  على
املقــــررة حلمايــــة احلريــــة الشخصــــية  باشــــرتاط صــــدور أمــــر قضــــائي مســــبب مــــن قاضــــي التحقيــــق ؛انظــــر حكــــم احملكمــــة الدســــتورية العليــــا يف مصــــر بتــــاريخ 

انظر،حنفي علي جبايل ،املسـؤولية عـن القـوانني ،دراسـة  ؛24،العدد1984جوان 14ق دستورية ، ج ر يف 4لسنة  5يف القضية رقم  1984جوان02
  .366.،ص1987مقارنة،أطروحة دكتوراه يف احلقوق،جامعة عني مشس،

 املنصــفةفاع و حتقيــق احملاكمــة العادلــة أو الــة حــق الــدمــن أجــل كف 1992مــاي 16كمــا قضــت احملكمــة الدســتورية العليــا أيضــا يف حكمهــا الصــادر يف 
مــايو  16حيــث ذهبــت إىل أن إصــدار حــق الــدفاع يعتــرب إخــالال حبــق املــوطن يف احملاكمــة املنصــفة ؛انظــر حكــم احملكمــة الدســتورية العليــا يف مصــر بتــاريخ 

تنظـيم حريـة  أن ذلك فقد أكد الـس الدسـتوري علـى إىل جانب؛23،العدد1992جوان04رية ، ج ر يف ق دستو  13لسنة  6يف القضية رقم1992
  .  التعددية يف املؤسسات الصحفيةو  املتعلق مبنع االحتكار و حتقيق الشفافية 937/84إصدار الصحف عند حبثه لدستورية القوانني رقم 



   

    32     
 

  السلطة التقديرية والسلطة المطلقة: ثالثا    
 املشروعية، إطار مبدأيف  االختيارالتمتع جبانب من حرية التقدير و  إذا كانت السلطة التقديرية هي    

خيارات عند  فاملشرع بوصفه املعرب عن اإلرادة الوطنية له سلطة تقديرية يف االختيار بني عدة بدائل أو
القيود املوضوعية اليت حتددها الدساتري باستثناء القواعد الشكلية و  تنظيمه ملسألة معينة أو حرية معينة

لسلطات العامة يف الدولة حيكمها القانون وختضع ،ألن مجيع االسلطة املطلقة أمر مستبعدعادة،فإن وجود 
  .ألحكام الدستور وتتقيد بقواعده وأحكامه

السلطة غري أنه ال يـَُتصور تقييد سلطات املشرع بذات القيود اليت ختضع هلا السلطة التنفيذية أو      
 ،ذلك بأنتصرف حبرية القدرة على الالسلطة املطلقة يرتبط بالسيطرة والتحكم و ،كما أن مفهوم القضائية

على ذات احلاكم،فهو  أهم تطبيق للسلطة املطلقة يكون يف نظم احلكم الشمولية اليت ترتكز فيها الشرعية
  .1املسؤول عن رعاياه يأمر فيطاع و حيكم فينفذ حكمه 

فإذا كان هذا املفهوم ميكن قبوله يف ظل أنظمة احلكم الشمولية فال ميكن قبوله اآلن خاصة ومن مث،      
احرتام حقوق األفراد بضرورة احلكم و انتشار املذاهب الدميقراطية،والتزام الدول  ةنظمأبعد أن تطورت 

  .2وحريام العامة،و كذا احرتام مبدأ سيادة القانون
،جند أن سلطة الربملان هي األخرى قد مرت بتطور كبري من لى سلطة املشرعبيق ذلك املفهوم عو بتط     

،مث إقرار مبدأ الفصل بني السلطات الذي يقضي بأن ختتص كل اكم أو امللك للوظيفة التشريعيةاحتكار احل
سلطة عامة ممارسة االختصاصات املنوطة ا ،وأخريا االجتاه حنو تضييق االختصاص  التشريعي 

وذلك عن طريق حتديد نطاق عمله ،أو من خالل القيود الشكلية واملوضوعية املفروضة على إرادة للربملان،
املشرع،وكذا تبين نظام الرقابة على دستورية القوانني،بعد أن كانت هذه األخرية غري خاضعة ألي وجه من 

  .3الرقابة

                                                 
 .419.؛عادل الطبطبائي،املرجع السابق،ص ص347.انظر،عبد احلفيظ الشيمي،القضاء الدستوري ومحاية حلريات األساسية،املرجع السابق،ص-1
 ؛رمـزي الشــاعر،النظرية العامــة للقـانون الدســتوري ،52.انظر،عبـد الغــين بســيوين عبـد اهللا،الــنظم السياســية والقـانون الدســتوري ،املرجــع الســابق ،ص- 2

 .208.،ص1983الطبعة الثالثة،دار النهضة العربية،مصر ،
3-GIQUEL.J,Droit constitutionnel et institutions politiques ,10 ème édition ,Paris,1989, p.277 ;Claude 
ACQUAVIVA .J, Droit constitutionnel et institutions politiques, gualino Edition, E.J.A, Paris, 2007,p.120. 
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،فكيف ميكننا تعريف هلا فاهيم املشاةوبعد حتديدنا ملدلول السلطة التقديرية والتمييز بينها وبني امل     
السلطة  هل ميكننا تعريف السلطة التقديرية للمشرع باالعتماد على  تعريف والسلطة التقديرية للمشرع،

  التقديرية لإلدارة؟
  الفرع الثاني 

  تعريف السلطة التقديرية للمشرع
ت إذا كانت السلطة التقديرية لإلدارة قد حظيت باهتمام يف العديد من الدراسات الفقهية اليت تناول    

فإن السلطة التقديرية للمشرع مل تلقى نفس االهتمام من املفهوم بالدراسة والتحليل،وبينت مراحل تطورها،
ملان ومعرفة احلاالت اليت يتمتع فيها الدراسة والبحث بالرغم من أمهية املوضوع،ألن بيان كيفية  تدخل الرب 

  .بسلطة تقديرية تعترب من أهم موضوعات القانون الدستوري 
وحىت يتسىن لنا حتديد مدلول أو وضع تعريف منضبط للسلطة التقديرية للمشرع يتوجب علينا أوال      

ذلك بتعريف السلطة التقديرية مث نتبع )أوال(للمقارنةرية لإلدارة باعتبارها أفضل أساس تعريف السلطة التقدي
  ).ثالثا(لدى الفقهاء الشريعة اإلسالمية ،وأخريا نتطرق إىل تعريف السلطة التقديرية للمشرع)ثانيا(للمشرع

     تعريف السلطة التقديرية لإلدارة:أوال    
،وهو جمال إن الوقوف على مفهوم السلطة التقديرية لإلدارة هو الوقوف عند جمال يف غاية من اخلطورة    

تتعسف يف  القانون أو ختالففإذا كانت اإلدارة يف كثري من احلاالت ،االختصاص التقديري لإلدارة
التنظيم يف احلاالت اليت تكون فيها يف تطبيق القانون و  أو تتماطلاليت منحها هلا القانون، استعمال السلطة

بصدد ممارسة السلطة التقديرية اليت  هيحلال و الواضحة،فكيف هو امقيدة بالقوانني الصرحية و  سلطتها
  متنحها قدرا من احلرية؟

احلقيقة أن القانون الفرنسي يعترب السباق إىل تبين فكرة السلطة التقديرية لإلدارة من الوجهة        
،أو هي 1،وتعرف السلطة التقديرية لإلدارة يف الفقه الفرنسي بأا حرية اإلدارة يف اختيار تصرفهاالتارخيية

  .2لطة تقدير مدى مالئمة اإلجراءات اإلدارية س

                                                 
1  - PEISER.G,Droit administratif (contentieux administratif),14 ème édition, ,Dalloz ,Paris, 1989,p.27. 

  .19.،ص1992،دار النهضة العربية ،مصر ، لإلدارةانظر،سامي مجال الدين،قضاء املالءمة والسلطة التقديرية - 2
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،كما يرى س ا اجلهة اإلدارية اختصاصااويقول فالني أن السلطة التقديرية تعين الطريقة اليت متار      
جانب آخر من الفقه الفرنسي بأن السلطة التقديرية تتحقق يف كل مرة تستطيع فيها السلطة اإلدارية أن 

  .1كون هناك مسلكا حمددا بطريقة مسبقة تفرضه إحدى القواعد القانونية،ودون أن يةتعمل حبري
السلطة التقديرية بأا ذلك اجلانب يف احلرية الذي يرتكه )DELAUBADERE(ويعرف أيضا الفقيه     

سلطتها التقديرية،كما حدد  بونار هذا النوع من السلطة على أن تكون  القانون لإلدارة من أجل ممارسة
اإلدارة تقديرية عندما يرتك هلا القانون الذي مينحها هذه االختصاصات بصدد عالقتها مع األفراد سلطة 

احلرية يف التدخل والوقت الالزم للتدخل و كيفية ووسائل التدخل، أي أن السلطة التقديرية تنحصر يف 
دعوة لإلدارة ملمارسة حرية بأا (CHAPUS)،ويعرفها كذلك شايب2حرية التقدير اليت يرتكها القانون لإلدارة

  .3التقدير املالءمة
ميكننا تعريف و ،مفهوم السلطة التقديرية لإلدارة ولقد تأثر النظام القانوين املصري بالفقه الفرنسي حول     

ختتار كيفية السلطة التقديرية لإلدارة بأا تلك احلرية اليت تتمتع ا اإلدارة يف مواجهة كل األفراد،وأن 
،ومبعىن آخر لإلدارة أن تقرر مدى مالئمة 4والوسائل املالئمة للتدخلوالوقت املناسب لذلك،التدخل 

بني السلطة التقديرية  ،ومن ناحية أخرى يربط معظم الفقهاء5اإلجراء أو التدخل وفقا للظروف  الواقعية
  .6املالءمة و 

 عن نطاق التعريفات الفقهية السابقة،القضاء اجلزائريني للسلطة التقديرية تعريف الفقه و ومل خيرج        
تبىن النظام القانوين  اجلزائري نظرية السلطة  التقديرية من خالل تأثره بالنظامني الفرنسي  حيث

واملصري،غري أن مفهوم هذه األخرية كنظام مستقل بذاته مل يلقى االهتمام الكايف من قبل الفقه اجلزائري، 
                                                 

  .270.عبد العزيز حممد ساملان،املرجع السابق،ص ؛50.انظر،سلميان حممد الطماوي،النظرية العامة للقرارات اإلدارية،ص- 1
2-« La notion de pouvoir discrétionnaire ou compétence discrétionnaire s’oppose à la notion de pouvoir lié » ;A 
De LAUBADERE, Traité de droit administratif, Tome 1,9 ème édition, France, 1984.p.579.  
3
 - CHAPUS.R,Droit administratif général, Tome 4,4 ème  édition ,1988,p.930. 

 .31.ص ،ص،املرجع نفسهاإلداريةانظر،حممد سليمان الطماوي،النظرية العامة للقرارات - 4
 .20.،ص2010،دار اجلامعة اجلديد،مصر، لإلدارةانظر،سامي مجال الدين،قضاء املالءمة والسلطة التقديرية - 5
نكـون أمـام مفهـوم السـلطة التقديريـة   اإلدارةمـادام أنـه ال توجـد قواعـد قانونيـة حتـدد مسـلك  بأنـهالـدكتور مصـطفى أبـو زيـد فهمـي  األستاذحيث يرى -6

؛كما أشار الـدكتور حمسـن خليـل .مع الظروف الواقعية متالئمةوحدها أن تقرر أن هذا اإلجراء مالئم أو غري مالئم ،أي أن حريتها تكون  اإلدارة،وعلى 
رة بسـلطة تقديريـة  يعـين ذلـك بـأن القـانون قـد منحهـا احلريـة يف مباشـرة نشـاطها دون أن يضـع شـروطا أو قيـودا تقيـد إىل ذلك بالقول بأنه إذا متتعت اإلدا

لتقديريـــة واتصـــاهلما الوثيـــق مـــن حريتهـــا ،األمـــر الـــذي يعطـــي لـــإلدارة حريـــة تقـــدير مالءمـــة أعماهلـــا ،ويـــؤدي إىل االرتبـــاط بـــني فكـــريت املالءمـــة والســـلطة ا
؛حمســــــــن خليــــــــل ،القضــــــــاء اإلداري، بــــــــدون دار 278.زيــــــــد فهمي،القضــــــــاء اإلداري وجملــــــــس الدولة،الطبعــــــــة اخلامســــــــة ،ص انظر،مصــــــــطفى أبــــــــومعا؛

 .94.،ص1990نشر،مصر،
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دارة بأا احلرية اليت تتمتع ا اإلدارة يف التدخل و الوقت املناسب لذلك وميكن تعريف السلطة التقديرية لإل
  .1وكذا الوسيلة الالزمة للتدخل

على فكرة السلطة التقديرية لإلدارة مقررا بأن  اإلداري يف اجلزائرالقضاء الفقه و  كما اعتمد كل من      
عض احلاالت،حيث ال يقتصر دور اإلدارة املصلحة العامة تقتضي االعرتاف لإلدارة بسلطة تقديرية يف ب

االعرتاف هلا بقدر من  من خاللعلى أن يكون تابعا للقانون،بل يتعني فيها كذلك القدرة على االختيار 
  .2حرية التصرف مبا يكفل حسن سري املرافق العمومية

  تعريف السلطة التقديرية للمشرع  : ثانيا      
مل يكن مقبوال من طرف فقهاء القانون كما قلنا سابقا 3إن احلديث عن السلطة التقديرية للمشرع      

فلم  ذلك بالنظر إىل الفكر السائد يف تلك الفرتة،و ،1958العام يف فرنسا إال بعد صدور دستور فرنسا لعام
،أو احلديث عن سلطة تقديرية الوطنيةدة يكن يـَُتصور تقييد حرية أو سلطة الربملان بوصفه املعرب عن اإلرا

  .حتمل بني طياا بعض درجات التقييد
فقد اتفق الفقه ئل حمل التشريع يف كافة جوانبها،وباعتبار أن املشرع هو األقدر على املوازنة يف املسا      

ة بني رناملقا وال جمال للحديث أواالستثناء، تقييدها هوس و بأن السلطة التقديرية  للمشرع هي األسا

                                                 
بركــان الســلطة التقديريــة بــالقول بــأن تكــون اإلدارة حــرة متامــا يف التصــرف يف هــذا االجتــاه أو ألقــد عرفــت رئيســة جملــس الدولــة اجلزائــري ســابقا فريــدة  - 1

نح ذلك،و بدون أن تكون خاضعة ألي شرط ،فهي قادرة علـى تقـدير الشـروط الـيت تتخـذ يف ضـوئها قراراـا،و مثـال ذلـك سـلطة رئـيس  اجلمهوريـة يف مـ
 .العفو واختيار طريقة تسيري املرافق العامة ،إنشاء أو تعديل سلك من أسالك املوظفني

 .18.،ص1987ة الثانية ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،،الطبع اإلداريانظر،عبد العزيز اجلوهري،القضاء - 2
ــــا الســــيطرة لتعريــــف أكثــــر دقــــة ملعــــىن الســــلطة التقديريــــة للمشــــرع،يتوجب علينــــا تعريــــف كــــل مصــــطلح أو لفــــظ مكلــــون هلــــا  تعــــرف الســــلطة لغــــة بأ- 3

أمـر  عن لفـظ السـلطة بصـورة عامـة سـواء كانـت سـلطة ويلء ها،وتعرف أيضا بالتسلط والعنف،أما السلطة اصطالحا،فعند البحث يف كتب الفقوالتحكم
وا موضــوع السـلطة مل يسـتخدموا لفـظ السـلطة إال مــؤخرا،نظرا ملـا قـد يـوحي يف ذلــك جلجنـده متـداوال،ذلك بــأن الفقهـاء ملـا عـا أو سـلطة قاضـي أو إدارة ال
،فقــد يعــرب عــن الســلطة عــن املرجــع األعلــى املســلم لــه النفــوذ أو اهليئــة والــيت  حنــوينيوميكــن تعريــف الســلطة اصــطالحا علــى . مــن نزعــة الــتحكم والتســلط 

  .السيطرة والقهر كائنا ما كان ميتلكها السلطة بتعرتف هلا بالقيادة والفضل ،كما يقصد 
ن املعاين أحـدمها الرتويـة والتفكـري يف أما كلمة التقدير ،فالتقدير لغة يقال قدر كل شيء،ومقداره مقياسه و قدر الشيء أي قاسه،والتقدير على وجوه م  

و أقـدر قـدرا تسوية األمر و يئته،أما الثاين أن تنوي أمـرا بعقـده،فيقول قـدرت أمـر كـذا و كـذا أي نويتـه و عقـدت عليـه،ويقال قـدرت ألمـر كـذا أقـدر لـه،
والتقـدير اصـطالحا،ففي ظـل .ره وأقـدره إذا نظـرت فيـه ودبرتـهإذا نظرت فيه و دبرت له و قايسـته،ومن معانيـه أيضـا النظـر والتـدبر،ويقال قـدرت األمـر أقـد

 يف تسـوية األمـر التعاريف املستقلة و اخلاصة بالتقدير كلفظ منفصل،فإن معناه االصطالحي ال خيتلف عن معناه اللغوي فرياد به الرتوية والتأين و التفكري
  .للغوية على معىن االصطالحي فما يراد به النظر و التدبر و املقايسة و تنطبق مجيع املعاين ا

حممـــد  كمـــا يقصـــد باملشـــرع يف القـــانون اهليئـــة  الـــيت منحهـــا الدســـتور صـــالحية وضـــع القواعـــد القانونيـــة،أي الســـلطة التشـــريعية أو الربملان؛انظر،أمحـــد     
 ،ص2001والفرنسي،أطروحة دكتوراه،كلية احلقوق،جامعـة القـاهرة دراسة مقرنة بني الشريعة اإلسالمية والنظامني املصري (أمني،حدود السلطة التشريعية

 . 98.ص
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السلطة التقديرية لإلدارة،األمر الذي أكد عليه الفقيه الكبري عبد الرزاق السلطة التقديرية للمشرع و 
   ."1أن السلطة التقديرية تكاد تستغرق النشاط التشريعي برمته" السنهوري  بالقول

ايل خاصة بعد ظهور غري أن هذا الفكر مل يعد يتناسب مع الواقع الذي يعيشه الربملان يف الوقت احل     
وبروز ،2وخضوع التشريعات الربملانية للرقابة الدستورية،ومبدأ مسو القواعد الدستورية،مفهوم الدساتري اجلامدة

،باإلضافة إىل تطور 3استخالص املبادئ ذات القيمة الدستورية امللزمة للمشرعدور القاضي الدستوري يف 
هيمنة هذه األخرية على كافة املراحل اليت مير ا العمل التشريعي ة و لعالقة بني السلطتني التشريعية والتنفيذيا

  .حتديد جدول أعمال الربملان إىل غاية إصدار القواننيو بدًءا بعملية املبادرة بالتشريع،
 و احلقيقة أن الفقه يف البداية مل يتطرق إىل دراسة أو البحث يف موضوع السلطة التقديرية للمشرع،     

وإن كان البعض قد ذكر سلطة املشرع التقديرية عند دراسة السلطة املقيدة حىت يعطي مثاال للسلطة غري 
  .4املقيدة 

لسلطة ما يف ممارسة اختصاصاا عامة هي حرية االختيار املمنوحة فالسلطة التقديرية بصفة      
كون اختصاصا مقيدا يف ما ي،كقد يكون تقديريا يف بعض احلاالت وهكذا فإن االختصاص،5القانونية

حرية التقدير،فإن  مفهوم  منفإذا كان كل عمل أو تصرف قانوين يوجد فيه جانب معني حاالت أخرى؛
  .القانونبني القواعد الدستورية و التقدير يف القانون يتسع ويضيق حبسب العالقة  اليت تربط 

جلديدة لدى فقهاء القانون العام،فكيف ملا كان موضوع السلطة التقديرية للمشرع من املواضيع او      
ميكننا تعريف السلطة التقديرية للمشرع؟وهل ميكننا تعريف السلطة التقديرية للمشرع وفقا للمفاهيم اخلاصة 

  بالسلطة التقديرية لإلدارة؟
ن ميكمما الشك فيه أن اإلجابة على هذا السؤال يدفعنا إىل الرجوع إىل تعريف السلطة التقديرية اليت      

  . ،باعتبار أن السلطة التقديرية لإلدارة تعترب أفضل أساس للمقارنةأن تتصرف ا السلطات اإلدارية

                                                 
 .145.صميد إبراهيم شرف ،املرجع السابق،؛عبد املنعم عبد احل950.انظر، حممد ماهر أبو العينني ،املرجع السابق،ص- 1
يف القــــــانونني الفرنســــــي واملصــــــري ،دار النهضــــــة العربية،مصــــــر  األساســــــيةانظر،عبــــــد احلفــــــيظ علــــــي الشــــــيمي ،القضــــــاء الدســــــتوري ومحايــــــة احلريــــــات - 2

  .347.،ص2001
- ARDANT.Ph, Institutions politiques et droit constitutionnel,12 ème édition, L .G.D.J, Paris, 2000,p.190. 

 .250.،ص2003التشريعي يف قضاء احملكمة الدستورية العليا ،دار النهضة العربية ،مصر، اإلغفالانظر ،عبد احلفيظ علي الشيمي،رقابة - 3
ة يف الوظيفة التشريعية ،حيث ال تكون مقيـدة مسـبقا بـأي قاعـدة إىل القول بان سلطة املشرع التقديرية توجد بدرجة كبري  MICHOUDحيث ذهب  4

  .25.والسلطة التقديرية،املرجع السابق ،صسامي مجال الدين،قضاء املالءمة :عن؛أخذا ملزمة
5- BOCKEL.A,Le pouvoir discrétionnaire du législateur ,Mélanges Léo HAMMON,1982,p.55. 
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،مما يسمح هلا باختاذ القرارات اليت ةبسلطة تقديرية إذ مل يقيدها القانون بقيود معين اإلدارة حيث تتمتع     
هي احلرية اليت يتمتع ا يف اال الدستوري على ذلك فالسلطة التقديرية و ،يف موضوع ما تراها مناسبة

إال إذا كانت تلك احلرية ختالف أحكام الدستور أو حرية معينة،املشرع يف سن القوانني لتنظيم أي موضوع 
  . 1إىل حتقيقه املؤسس الدستوري يسعىتنتهك احلق أو الغرض الذي  أو

سلطته يف ما مل يقيده الدستور بقيود حمددة،ف،للمشرع يف حدود الدستور سلطة التشريع فيمبعىن آخر     
،كما تعرف السلطة التقديرية للمشرع أيضا بأا 2تقيدها هو االستثناءالتشريع سلطة تقديرية وهي األصل و 

احلريات دا للحقوق و حلول ليختار املشرع من بينها أقلها تقييحرية االختيار واملفاضلة بني عدة بدائل أو 
  .3العامة اليت  ينظمها

ولكن االختالف يكون يف د لكل السلطات العامة يف الدولة،،فمضمون السلطة التقديرية واحوبالتايل   
،أي أنه يشرتط رع مقيدة بأحكام الدستور وغاياتهحجم أو نطاق السلطة املمنوحة لكل هيئة،فسلطة املش

يتالءم مع و ،ا وروحاقواعد الدستور نصأن  يكون متفقا مع صادر عن الربملان  يف كل عمل تشريعي 
  .4مقتضيات املصلحة العامة

ملا كانت السلطة التقديرية لإلدارة توجد عندما مينح القانون لإلدارة جانب من حرية التقدير يف مباشرة و     
فإن السلطة التقديرية للمشرع توجد أيضا عندما يستطيع املشرع تنظيم أي مسألة ،5اختصاصاا القانونية

عليه املؤسس الدستوري طريقة تدخله،أو أن يفرض عليه شروطا معينة تقيد من اختصاصاته دون أن يفرض 
  .6التشريعي

                                                 
 .275.،ص،املرجع السابقانظر،سامي مجال الدين،القانون الدستوري والشرعية الدستورية- 1
،دار النهضة ةدراسة مقارن؛ زكي حممد النجار ،فكرة الغلط يف القضاء الدستوري 128.،صلسابقاملرجع اشرف ، إبراهيمانظر،عبد املنعم عبد احلميد -2

 .116.،ص1997العربية،القاهرة،
عبـــد اهللا ناصـــف ،القـــانون الدســـتوري والنظـــام السياســـي املصـــري،دار النهضـــة .ســـعاد الشـــرقاوي؛276.انظر،ســـامي مجـــال الـــدين ،املرجـــع نفســـه،ص-3

 .22.،ص1994العربية،
مالءمـة  األكثـرحريـة املفاضـلة بـني احللـول املطروحـة لكـي خيتـار املشـرع مـن بينهـا  وإمنـاحرية التقدير املمنوحة للمشرع ال تعين التحكم أو السـيطرة ،إن -4

 .340.وتناسبا للمسألة حمل التنظيم ؛انظر،زكي حممد النجار ،املرجع نفسه،ص
 .130.ص ،ص قاملرجع السابانظر،عصام عبد الوهاب الربزجني ، - 5
ال يقصـــد  كـــذلك حبريـــة املشـــرع يف مباشـــرة اختصاصـــاته التشـــريعية بـــأن يتجـــاوز أحكـــام الدســـتور،فالقيود املفروضـــة علـــى املشـــرع ختتلـــف مـــن حالـــة  - 6

الطبطبــائي،املرجع انظر،عــادل ؛ألخرى،بــل وقــد ختتلــف مــن عنصــر آلخــر مــن عناصــر القــانون ،فقــد تتســع تلــك القيــود يف حالــة وتضــييق يف حالــة أخرى
 .426.السابق،ص
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جدت من مبدأ املشروعية،ألن السلطة التقديرية للمشرع و التقديرية و  وبالتايل ال تعارض بني السلطة    
ء كانت م القانون سوايبقى التدخل التشريعي للمشرع هو اآلخر خاضعا حلكأجل تنفيذ أهداف الدستور،و 

القانون الذي وضعه الربملان فقد يكون املالئمة،ما أنه ال تالزم بني املشروعية و كسلطته مقيدة أو تقديرية،
  .مع ذلك فهو غري مالئم يف  الوقت أو الظروف اليت صدر فيهاوافقا مع قواعد املشروعية و مت

     ا حرية املشرع يف التدخل لتنظيم مسألة معينة،أو ويعرف جانب من الفقه السلطة التقديرية للمشرع بأ
حريته يف التقدير واملفاضلة بني اخليارات املطروحة عليه للمسألة حمل التنظيم التشريعي دون أن يفرض عليه 
الدستور أسلوبا معينا عند تدخله،األمر الذي أكدت عليه احملكمة الدستورية العليا يف مصر يف حكمها 

  .  20021يفيفر 10الصادر يف 
أن تقييدها هو شرع هي األصل و ،بالرغم من أن جانب من الفقه يرى بأن حرية املوترتيبا على ما سبق     

واتساع ) املوضوعية القيود اإلجرائية أو(يود املفروضة على العمل التشريعي،لكن بالنظر إىل الق2االستثناء
قد ترتب عليه تضييق ،على دستورية القوانني تفعيل نظم الرقابةاق القواعد ذات القيمة الدستورية،و نط

  .سلطات املشرع بشكل جيعل تقييد العمل التشريعي هو األصل والتمتع باحلرية أو التقدير هو االستثناء
يم املسألة حمل التنظيم فالسلطة التقديرية للمشرع تقتصر فقط على حرية اختيار كيفية تنظوعليه،     

مع قواعد الدستور  تتفقاليت جيب أن و ،ى املشرعالبدائل أو احللول املطروحة عل،أي املفاضلة بني التشريعي
  .وتتالءم مع املسألة حمل التدخل التشريعي

وذلك  ،عن التعريفات السابقةاجلزائري  الدستوري قانونالومل خيرج تعريف السلطة التقديرية للمشرع يف      
 مع العلم بأن،ومصر افرنسيف كل من الفقه والقضاء  مبوقفاملؤسس الدستوري اجلزائري  نظر لتأثربال

الدستوريني يف البحث يف موضوع السلطة التقديرية للمشرع مل يلقى االهتمام الكايف من قبل الفقه والقضاء 

                                                 
األصل يف سـلطة املشـرع يف تنظـيم احلقـوق أـا سـلطة تقديريـة مـا مل يقيـدها الدسـتور "بأن 47العليا يف مصر يف الدعوى رقم ةالدستوري احملكمةقضت -1

إىل حظـره أو إهـداره،تنظيم حماكمـة  األحـداث  بضوابط معينة،وليس مثة تنـاقض بـني كفالـة الدسـتور حلـق التقاضـي وبـني تنظيمـه تشريعيا،بشـرط أال يـؤدي
م،فضـال املتهمني بارتكاب جنايات أمام حمكمة األحداث أساسـه اعتبـار هـذه احملكمـة القاضـي الطبيعـي وفقـا للرؤيـة احلضـارية إلجـرام األحـداث وجنوحه

انظـر حكـم احملكمـة الدسـتورية العليـا يف مصـر ؛أكثر لتفاصـيل".عن استهداف املشرع مصلحة عامة مشروعة تقوم على أسس موضوعية تـربر هـذا التنظـيم
حســـني إبــراهيم خليل،موســـوعة التعليـــق علـــى .عبـــد الناصــر أبـــو ســـهمدانة ؛أورده، 2002فيفـــري10قضــائية دســـتورية،بتاريخ22لســـنة 47يف القضــية رقـــم

 .18،ص2012اإلعالن الدستوري،الطبعة األوىل،املركز القومي لإلصدارات القانونية،القاهرة،
انظر،عبد الغـين بسـيوين عبـد اهللا :ملزيد من التفاصيلو عبد العزيز حممد ساملان،و بسيوين عبد اهللا وثروت عبد العال أمحد، الدكتوراألمر الذي أكد عليه -2

،دار النهضـــة ؛ثـــروت عبـــد العـــال أمحد،السياســـة القضـــائية للمحكمـــة الدســـتورية العليـــا.803.صاملرجع الســـابق،،القـــانون الدســـتوري والـــنظم السياســـية،
 .270ص   ،ص1995 ،،مصر؛ عبد العزيز حممد ساملان ،رقابة دستورية القوانني ،دار الفكر العريب.40.،ص2004،،مصرالعربية
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ميكننا تعريف السلطة التقديرية للمشرع كما عرفتها احملكمة الدستورية العليا يف مصر بأا  ومن مث،اجلزائر
أو  املفاضلة بني البدائل املختلفة اليت تتزاحم فيما بينها وفق تقديره لتنظيم موضوع حمددرع يف حرية املش

  .1مسألة معينة
،فما هو موقف فقهاء الشريعة اإلسالمية من مفهوم السلطة يد معىن السلطة التقديرية للمشرعوبعد حتد    

  التقديرية؟
  التقديرية من مفهوم السلطة اإلسالميه فقال رأي:ثالثا    
وا هلا مل يفرد ،وإنمفهوم السلطة التقديرية للمشرعفقهاء الشريعة اإلسالمية كثريا حول  رأيال خيتلف     

جتد السلطة التقديرية يف حيث ،2،إال أم ربطوها بقاعدة التعرف على الرعية منوط باملصلحةنظرية متكاملة
القواعد الكلية واملبادئ العامة تاركا أمر تفصيلها  الفقه اإلسالمي أساسها يف أسلوب التشريع الذي يقرر

فتنعدم السلطة التقديرية لالجتهاد،كما يرتبط مفهوم السلطة التقديرية كذلك بوجود احلكم الشرعي وداللته،
عندما يكون الدليل الشرعي قطعي الثبوت قطعي الداللة،سواء كان الدليل مستمد من القرآن للمشرع 

أي أن سلطة املشرع  ِقَبلها تكون عليه إمجاع األمة، انعقد نته السنة النبوية الشريفة أوالكرمي مباشرة أو بيّ 
  . 3سلطة مقيدة

كما تكون سلطة املشرع تقديرية يف احلالة اليت يضع فيها احلكم الشرعي قاعدة عامة أو مبدأ عام،مث       
واقعة مجع القرآن وحروب  ،منهاجتهاد أمر تفصيله،أو ال يكون هناك نص على اإلطالقيرتك لال

( استعمال األصلح :قاعدتني أساسيتني مها إىلالتقديرية  تهخيضع املشرع يف استخدامه لسلطعلى أن ،4الردة
  .5استعمال األمثل فاألمثلو ،)أي يُقدم على كل والية من هو أَقْـوُم مبصاحلها 

                                                 
 ،16العـــدد ،2001افريــل19ق دســـتورية،ج ر يف22لســـنة152يف القضــية رقـــم2001افريـــل07انظــر حكـــم احملكمـــة الدســتورية العليـــا يف مصـــر يف-1

 .462.،ص1987علي جبايل،املسؤولية عن القوانني ،دراسة مقارنة،أطروحة دكتوراه يف احلقوق،جامعة عني مشس،حنفي أورده،؛581.ص
 .195.،املرجع السابق، صخالد سيد حممد محاد،حدود الرقابة القضائية على سلطة اإلدارة التقديرية؛90.،صاملرجع السابقمحد حممد أمني،أانظر،-2
 ،أواخل...قواعــد املــرياث و نصــاب الورثــة أو الــيت تنفصــل يف احلــدود أو العبـادات كــاألمر بالصــالة و الزكــاة و الصــيام  فالنصـوص الشــرعية الــيت حتــدد -3

اجتهــاد  ل أوالنصـوص الناهيـة عــن الربـا وشـرب اخلمــر و الزنـا، وغريهــا مـن النصـوص قطعيــة الثبـوت لورودهـا يف القــرآن الكـرمي ،أي أــا ال حتتـاج إىل تأويـ
 .91.ص ،صاملرجع السابقمحد حممد أمني ،حدود السلطة التشريعية،أانظر،مفهومها أومعناها؛لبيان 

 .99.،صاملرجع نفسهمحد حممد أمني،حدود السلطة التشريعية،أانظر،-4
والقــانون ،جملـــة الدراســـات القانونيـــة تصــدره كليـــة احلقـــوق جبامعـــة  اإلســـالميانظر،عبــد اهللا عبـــد الـــرمحن السعيدي،ضـــوابط الســلطة التقديريـــة يف الفقـــه -5

؛وقد عربت احملكمة الدستورية العليا يف مصر على ذلك املعىن ،على أن حكم املـادة الثانيـة مـن الدسـتور يـدل 113.،ص2003،يوليو23،العدد طاسبو 
،انظر،حكم احملكمة الدستورية العليا  اإلسالميةقض أحكامها مبادئ الشريعة على أن الدستور قد أوردها كقيد على تدخل السلطة التشريعية ،بأن ال تنا
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مشرع تعين متتع املشرع جبانب من احلرية وبناء على ما تقدم، ميكننا القول بأن السلطة التقديرية لل     
املفاضلة بني البدائل وذلك من خالل والتقدير يف اختيار كيفية تنظيم املسألة حمل التنظيم التشريعي،

  .أواحللول املطروحة عليه،واليت جيب أن تتوافق مع قواعد الدستور وتتالءم مع املسألة حمل التدخل التشريعي
عن مصادر سلطة املشرع ،لنا أن نتساءل يف السلطة التقديرية للمشرعى تعر وبعد الوقوف عل     

  التقديرية؟
  المطلب الثاني

  مصادر السلطة التقديرية للمشرع
بالرغم من أن املشرع يتمتع جبانب من حرية التقدير يف مباشرة اختصاصاته التشريعي،واملفاضلة بني       

أن أحكام الدستور و  التشريع تجاوزي،دون أن حمل التنظيم لةالبدائل أو احللول املطروحة عليه يف املسأ
  .التشريعي التنظيمتناسب مع املسألة حمل ي

إطار الدستور الذي تستمد منه ريعية كسلطة عامة جيب أن تعمل يف إال أن السلطة التش    
رع هي نتيجة فالسلطة التقديرية للمش.اختصاصاا،بصرف النظر عما إذا كانت سلطتها تقديرية أو مقيدة

إن هذه )FAVOREU(وعية اليت جتمع القانون بالدستور،فوفقا لتعبريمباشرة لعالقة الدستورية أو املشر 
  العالقة متنح للمشرع مساحة واسعة يف التقدير أو حرية االختيار يف املوضوع حمل التنظيم ،ومييز

)EISENMANN( 1.عالقة املطابقة وعالقة اخلضوع:العالقةيف عالقة الدستورية أو املشروعية بني نوعني من   
أن مصادر السلطة التقديرية للمشرع ميكن إرجاعه إما إىل املصدر القانوين الذي حيدد ذلك ب      

اختصاص املشرع،أو املصدر القضائي الذي يتمثل يف القيود أو الضوابط اليت قد يضيفها القاضي الدستوري 
  .عند ممارسته للرقابة الدستورية

                                                                                                                                                         
حســني إبــراهيم خليل،موســوعة التعليــق علــى .عبــد الناصــر أبــو ســهمدانة ؛2006ينــاير  15ق دســتورية بتــاريخ  26لســنة  113يف مصــر يف القضــية رقــم

 .32.اإلعالن الدستوري،املرجع السابق،ص
رمــزي الشــاعر،النظرية العامــة للقــانون الدســتوري ،الطبعــة الثالثــة،دار النهضــة ؛143.شــرف،املرجع الســابق،ص إبــراهيمميــد انظر،عبــد املــنعم عبــد احل- 1

،الطبعــة األوىل،الــوارد )دراســة مقارنـة(؛مهنـد صــاحل الطراونة،العالقــة بـني الســلطتني التنفيذيـة والتشــريعية يف النظــام الربملـاين 208.،ص1983العربيـة مصــر،
 .23.،ص2009لتوزيع األردن للنشر وا

- ARDANT.Ph, Institution politique et droit constitutionnel,12 ème édition, L .G .D. J, Paris, 2000,p.220. 
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املصدر القانوين دراسة أوال بال نتناولوحىت يتسىن لنا معرفة مصادر السلطة التقديرية للمشرع،سوف     
إىل املصدر القضائي  بعدها ،مث نتطرق)األول الفرع(لسلطة املشرع التقديرية واملتمثل أساسا يف الدستور

 ).الفرع الثاين(ي كمصدر للسلطة التقديرية للمشرع،أي القضاء الدستور لتلك السلطة
 الفرع األول

  الدستور مصدر السلطة التقديرية للمشرع
كون تهلا جيب أن اعمأكانت السلطة التشريعية تعترب إحدى أهم السلطات العامة يف الدولة،فإن   إذا      

،أي أن املشرع اء كانت سلطتها تقديرية أو مقيدةيف إطار الدستور الذي تستمد منه اختصاصاا،سو 
يتمتع بسلطة تقديرية أو جانب من حرية التقدير يف ممارسة اختصاصه التشريعي،فهو مقيد باإلطار عندما 

  .تدخله من خاللالدستور،ويسعى إىل حتقيق األغراض اليت يستهدفها  له الذي حدده
وقبل احلديث عن النصوص الدستورية اليت تنظم عمل الربملان يتوجب علينا أوال التساؤل حول طبيعة     

  . )ثانيا( ،مث خصائص النصوص الدستورية اليت تنظم عمل املشرع)أوال(العالقة بني الدستور والقانون؟
  طبيعة العالقة بين الدستور والقانون:أوال     

تتحدد السلطة التقديرية للمشرع من خالل عالقة الدستورية اليت صاغها الفقه الدستوري،واليت جتمع       
أي عالقة القاعدة اليت يصدرها املشرع العادي مع القاعدة األعلى اليت حتدد والقانون،بني الدستور 

  .اختصاصاته ويستمد منها شرعيته
وعليه،متنح عالقة الدستورية للمشرع مساحة كبرية يف التقدير أو االختيار حال ممارسة اختصاصه     

عالقة   من العالقةالعالقة بني التشريع والدستور بني نوعني  ما خيصفي EISENMANNميزالتشريعي،ولقد 
صورة للقاعدة العليا،أي أن القاعدة  إال،واليت تقضي بأن القاعدة األدىن مل تكن املطابقة أو التطابق
ن دور املشرع هنا يقتصر على وضع هذه إجمرد صورة للقاعدة الدستورية،وبالتايل ف إالالتشريعية ليست 

ئحة بالقانون،أي أنه يف ظل هذه العالقة شبه عالقة القانون بالدستور بعالقة الاليضع التطبيق،و األخرية مو 
  .1فكرة السلطة التقديرية دتستبع

                                                 
-

  .438.؛عبد ايد إبراهيم سليم،املرجع السابق،ص182.حممد ماهر أبو العينني،املرجع السابق،صانظر،1
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جانب عالقة املطابقة أو التطابق توجد عالقة عدم التعارض اليت ترتك للمشرع جماال واسعا يف  إىل    
املبادئ  بإحدىع النص الدستوري أو ميس مالتعارض  إىلالتقدير  وحرية يف االختيار،ما مل يؤدي ذلك 

  .ةالدستوري
 فإذا كانت عالقة التبعية بني القانون والدستور يرتتب عليها أن مشروعية األول مشروطة مبدى احرتامه     
عالقة التبعية أو ،وهل ميكننا احلديث عن ،فما هي طبيعة  عالقة التبعية بني القانون والدستور؟للثاين

  ؟)عالقة القانون بالدستور( خلضوع يف هذا املستوىا
يف احلقيقة ال يوجد ما مييز التشريع عن الالئحة يف خضوعها للقواعد الدستورية من ناحية املشروعية     

ل واإلجراءات أن يصدر وفقا للشكالتشريع يشرتط يف سن  حبيث،خلارجية من أجل صياغتهاالشكلية أو ا
املوضوعات أو املسائل اليت حددها هذا األخري،على أن يراقب القاضي الدستوري   ،ويفاليت حددها الدستور

  .مدى مراعاة ذلك
غري أن األمر خيتلف فيما يتعلق باملشروعية الداخلية أو املوضوعية،فيتمتع املشرع حبرية يف التقدير،ويف      

ع سلوكا معينا أو حيدد كيفية اختيار موضوعات القوانني،وذلك لعدم وجود نص دستوري يفرض على املشر 
  .1تدخله مادام أن هذا التقدير أو االختيار ال يتعارض مع قواعد الدستور

فرض التزام باخلضوع أو التبعية بني القانون EISENMANNكما ذهب- ،يكون من املمكنوعليه    
مثال يف تنظيم ،كما هو الشأن واسعة من حرية التقدير واالختياروالدستور مع إعطاء املشرع مساحة 

املسائل املتعلقة باحلقوق واحلريات العامة بالطريقة اليت حتقق غاية النص الدستوري دون املساس بأصل احلق 
  .2أو احلرية

بعبارات أو صياغات ورية أا تكون يف الغالب مكتوبة واملالحظ أيضا على النصوص الدست     
ع العمل على التوفيق بني هذه النصوص يف إطار غامضة،وأحيانا أخرى قد تكون متعارضة،وعلى املشر 

                                                 
الـيت تكـون ملزمـة  بالالئحـةعلـى أن املشـرع لـه نشـاط قـانوين حمـض واختصاصـه   يكـون أكثـر اتسـاعا مقارنـة FAVOREUالفقيـه  إليهوهو ما ذهب - 1

  .عدم التعارض،و أن الالئحة تكون أكثر خضوعا لاللتزام بالتقيد أو اخلضوع للقانون أكثر من خضوع هذا األخري للقاعدة الدستورية  بالتزام
-FAVOREU.L,Le principe de constitutionnalité ,Essai de définition d’après la jurisprudence du conseil 
constitutionnel ,1975,p.41. 

  .146.ص،املعاجلة القضائية والسياسية لالحنراف التشريعي،شرف إبراهيمانظر،عبد املنعم عبد احلميد :وملعرفة التفاصيل
2 - EISENMANN.Ch, op cit ,p.25. 

  .439.،صالسابقعبد ايد إبراهيم سليم،املرجع انظر، -
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إىل  األمر الذي يدفعناأن يكون ذلك يف إطار الدستور ويراعي املبادئ الدستورية، شرطسلطته التقديرية،
  طبيعة النصوص الدستورية اليت تنظم عمل املشرع؟  حول التساؤل

  خصائص النصوص الدستورية التي تنظم عمل المشرع: ثانيا     
احلقيقة أن النصوص الدستورية اليت تنظم عمل املشرع قد تكون من الوضوح والدقة ما حيدد للمشرع       

توجيهية أو أو  إطار عمله وسلطته وحدودها،كما قد تصاغ هذه القواعد الدستورية يف صورة قواعد إرشادية
الدستوري للربملان  املؤسسيل فيها ،السيما يف احلالة اليت حيخالهلا السلطة التقديرية للمشرع عامة تربز من

بإتباع أسلوب معني يف ممارسة  هأو عدم تقييده،لمشرع كيفية تدخللتنظيم مسائل معينة دون أن حيدد 
  .اختصاصه التشريعي

ذلك بأن من خصائص النصوص الدستورية اليت تنظم عمل املشرع عدم تقييد املشرع بإتباع أسلوب      
نصوص الدستورية وصفتها ،إضافة إىل عمومية ال)أ(التشريعييف ممارسة اختصاصه  معني

  ).ج(ة على املشرع لتنظيم مسألة معينة،وأخريا  إحالة النصوص الدستوري)ب(اإلرشادية
  عدم تقييد المشرع بإتباع أسلوب معين في ممارسة اختصاصه التشريعي-أ     
للمشرع إمكانية التدخل يف املسألة حمل التنظيم إن عالقة عدم التعارض بني القانون والدستور تعطي       

،وهو األمر الذي أكد عليه إلزامه بضرورة إتباع أسلوب معني التشريعي بدون حتديد مسبق لكيفية تدخله أو
بأنه ال توجد أي قاعدة دستورية تفرض على املشرع سلوكا حمددا أو متلي عليه "EISENMANN"الفقيه

  .يقة معينة ما دام أن االختيار ال يتعارض مع القواعد الدستوريةضرورة وضع حمتوى القانون بطر 
ذلك بأن عدم تقييد املؤسس الدستوري للمشرع بضرورة إتباع أسلوب معني يف ممارسة اختصاصه      

سس الدستوري يف طريقة ،إذ نادرا ما يتدخل املؤ م مصادر السلطة التقديرية للمشرعالتشريعي يعترب من أه
الختيار حرية و يتمتع املشرع جبانب كبري من التقدير 1958،ففي ظل الدستور الفرنسي لعامعمل املشرع

  .ن يقيد الدستور سلطته التقديريةللمسألة حمل التنظيم أو يف حتديد مالءمة التشريع دون أ املناسبأسلوب 
يأخذ دوره صورة  ويف هذا الشأن حياول الس الدستوري قدر اإلمكان جتنب الصراع مع املشرع،أو     

ما  ،أي أن دوره يقتصر على إبداء رأيه حول مطابقة التشريعات احملالة إليه ليفحصها للدستور وفق1املراقب

                                                 
1
-France.M, La déclaration de  conformité sous réserve en le conseil constitutionnel et partis politiques, Paris, 

Economica ,1988,p p.93. 

 .11.ص ،ص2000،انظر،حممد أبو زيد ،مبادئ القانون الدستوري ،دار النهضة العربية،مصر  -
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ممارسة  ،وبالتايل قد ميتنع الس الدستوري عن 1958من الدستور الفرنسي لعام 61/1املادةتنص عليه 
ما إذا كان اختيار فيدستوري يكتفي بفحص ،أي أن القاضي ال1رقابة حقيقية على خيارات املشرعكل 

،أو حياول كلما أمكن تطويع املبدأ الدستوري حىت يتناسب مع 2املشرع متوافقا مع النص الدستوري أم ال
 .القانون حمل الرقابة تفاديا للحكم بعدم دستوريته

  تها اإلرشاديةبغعمومية النصوص الدستورية وص -ب     
نصوص دستورية تقيد املشرع بإتباع أسلوب معني يف ممارسة اختصاصه إىل جانب عدم وجود       

 عن توجهات ربتعم بصفتها التوجيهية أو اإلرشادية التشريعي،توجد طائفة أخرى من القواعد الدستورية تتس
م اتمع السياسية وقيمه االجتماعية وفلسفته االقتصادية،واليت تعترب مبادئ إيديولوجية يرتكز عليها النظا

 الدستوري للدولة،ومتثل تبعا لذلك أهدافا عامة تلزم الدولة  وسلطاا العامة باحرتامها والعمل على حتقيقها
  .   مبا فيها السلطة التشريعية

 وإذا كانت النصوص الدستورية تصاغ غالبا يف صورة مبادئ عامة وإرشادية غري قابلة للتطبيق بذاا،    
ي الدستور وتعرب عن الفلسفة اليت يقوم عليها نظام احلكم،وحتتاج إىل تدخل واليت حتمل أفكار ورؤى واضع
  .املشرع لوضعها موضع التطبيق 

فإن ذلك ال ميثل قاعدة عامة مطلقة نظرا ألن الدساتري حتوي قواعد قانونية تقبل التطبيق بذاا دون       
ما ورد يف 1958يف الدستور الفرنسي لعام،ومثاهلا 3حاجة لتدخل املشرع كقواعد احلقوق واحلريات العامة

                                                 
1 - RIVERO.J, Des juges qui ne veulent pas gouverner, A.J.D.A, 1975, p.134. 

،حيــث  اإلجهــاضواملتعلــق بــاحلق يف  1975ينــاير  15وقــد يتجلــى ذلــك واضــحا يف قضــاء الــس الدســتوري الفرنســي يف قــراراه املشــهور والصــادر يف 
بعـدم  اإلجهـاضاحلـق يف  إباحـةاحليـاة املـدعى انتهاكـه مبـدأ غـري حمـدد ،وال يتعـارض مـع مـا أقـره الربملـان مـن ذهب الس الدستوري إىل أن مبدأ احلق يف 

تيــار صــياغة الــنص الدســتوري بشــكل ميكنــه مــن اســتخالص قاعــدة دســتورية ميكــن اســتخدامها مرجعــا للرقابــة الدســتورية معرتفــا بــذلك حبريــة املشــرع يف اخ
 .1975يناير 15لمزيد من التفاصيل ،انظر قرار الس الدستوري الفرنسي الصادر يف ولالطريقة املناسبة لوضع املبدأ الدستوري موضع التنفيذ ، 

ر بـأن ومن بني القـرارات الـيت  تبـني موقـف الـس الدسـتوري الفرنسـي يف هـذا الشـأن ،قـراره املتعلـق بالتشـريع اخلـاص بالعمـال صـغار السـن ،حيـث قـر - 2
  ؛رع ال يتعارض مع النص الدستوريشالربملان ميكنه خمالفة مبدأ املشاركة العمالية املفروض بواسطة الدستور كلما كان  التدخل التشريعي الذي اختاره امل

-Décision N°77-79 D Cdu 05 Juillet 1977, R.D.P, 1978, P.825.Chronique, L FAVOREU, p.858. 
وبــني النصــوص الــيت تعــرب عــن أهــداف عامــة ومثــل عليــا تعــرب عــن أهــداف ،ميكــن التمييــز بــني النصــوص الدســتورية الــيت حتمــل قواعــد حمــددة وواضــحة - 3

،فاألوىل حتمــل قواعــد موضــوعية ترتــب مراكــز قانونيــة للمخــاطبني بأحكامهــا وميكــن االحتجــاج ــا يف مواجهــة الســلطات العامــة  وتقبــل التــدخل اواضــعيه
ق وملزيـد املشرع العادي ،ومثاهلا قواعد احلقوق واحلريات العامة ،أما الثانية حتتاج إىل التـدخل التشـريعي لوضـعها موضـع التطبيـ الفوري دون حاجة لوساطة

؛حمســن خليــل ،الــنظم السياســية 399انظــر ،مصــطفى أبوزيــد فهمي،الــوجيز يف القــانون الدســتوري والــنظم السياســية ،املرجــع الســابق ،ص:مــن التفاصــيل 
 .15.،ص1965والقانون الدستوري ،منشأة املعارف باإلسكندرية،مصر ،
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أن يتمسك الشعب الفرنسي حبقوق اإلنسان ومبادئ السيادة الوطنية الذي أقرها إعالن على ديباجته،
  .1 2004،إضافة إىل احلقوق والواجبات احملددة يف ميثاق البيئة لسنة 1946،وديباجة دستور 1789

ما نص عليه الباب األول حتت 2016مارس6املؤرخ يف اجلزائريي دستور تعديل الومثاهلا أيضا يف ال     
،وهو نفس األمر الذي نص عليه الدستور املصري الصادر 2عنوان املبادئ العامة اليت حتكم اتمع اجلزائري

عنوان املبادئ العامة يف الدولة ومقومات اتمع املصري ،وكذا احلقوق واحلريات حتت 2014يناير18يف
  .3لعامة للمواطننيوالواجبات ا

 إرشادية أو توجيهية،واليت ال تنشأ مراكز قانونية ثابتة، صبغةونظرا ملا هلذه القواعد الدستورية من      
أا تقبل التطبيق الفوري على املخاطبني و أويستطيع األفراد االحتجاج ا قبل تدخل املشرع،

والظروف  ءمة بني التشريع الذي يضعه،الوامل ختيارلمشرع سلطة تقديرية واسعة يف االلبأحكامها،فإا متنح 
  .اليت يصدره فيها،واليت قد ال تكون يف حسبان واضعي الدستور

ختيار الوسيلة املناسبة كما يتمتع املشرع حبرية يف حتديد كيفية حتقيق تلك األهداف،سواء من حيث ا      
والسياسية واالجتماعية تمع االقتصادية يف ذلك ظروف ا أو الوقت املالئم إلصدارها مراعيالتحقيقها،

فما فإذا كانت  هذه القواعد الدستورية تتسم بالعمومية واإلرشادية،.وأولوية التنظيم أو التدخل التشريعي
  لزاميتها؟إ،وما هي القيمة القانونية هلا ومدى هي مصادر هذه القواعد

                                                 
  :على ما يلي 1958تنص ديباجة  الدستور الفرنسي لعام  - 1

« Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droit de l’homme et principes de la 

souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis âr la Déclaration de 1789 ,confirmée et complétée par le 

préambule de la Constitution1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 

2004.. ». 
املتضــمن التعــديل الدســتوري  2016مــارس06املــؤرخ يف 01-16املعــدل مبوجـب القــانون رقــم 1996الدســتور اجلزائــري لســنةانظـر البــاب األول مــن - 2

  ).منه 69املادة األوىل إىل املادة (السيما يف املواد 
مـن (السـيما املـواد  2014انظر،البابني الثـاين و الثالـث مـن الدسـتور املصـري الصـادر يف :الدستور املصري هاوردأملعرفة التفاصيل حول املبادئ اليت  - 3

ما ورد النص عليه يف  ومن بني النصوص الدستورية اليت تقبل التطبيق بذاا دون احلاجة إىل تدخل املشرع من أجل تنظيمها ؛)منه 93املادة إىل07املادة
  . 2014جانفي23 الدستور التونسي الصادر يف من )49الفصل  إىلمن الفصل األول (والثاين السيما الفصول البابني األول 

املبادئ العامة اليت 2011سبتمرب27املعدل يف1978دميسرب 29،ج ر الصادرة يف1978ديسمرب27ولقد تضمنت مقدمة الدستور اإلسباين الصادر يف
،كمـا تضـمن اجلـزء األول منـه احلقـوق والواجبـات األساسـية يف الفصـول )09الفصـل  إىلمن الفصل األول (وم عليها اتمع االسباين السيما الفصول يق
 ).من الدستور االسباين55الفصل إىل10من الفصل(
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ستور وإعالنات حقوق اإلنسان،غري أن مسألة احلقيقة أن هذه القواعد جتد مصدرها يف مقدمات الد      
منح إضفاء أو  ،لكن الغالب يف الفقه قد استقر على1حتديد القيمة القانونية هلا مل تكن حمل اتفاق فقهي

القيمة الدستورية إلعالنات احلقوق ومقدمات الدساتري،فإن ما تقرره تلك اإلعالنات واملواثيق من قواعد 
تلك تقبل حبيث ،مبا فيها السلطة التشريعية يف مواجهة كافة السلطات العامة ميكن االحتجاج ا مباشرة

التطبيق الفوري مىت تضمنت قواعد قانونية حمددة وأحكاما تنشئ لألفراد حقوقا وحتملهم التزامات القواعد 
  .2معينة
الدستورية املقارنة معظم النظم حترص ،إذ نظام دستوري بعينهغري أن ذلك املفهوم ال يقتصر فقط على     

احلديثة على تضمني وثيقة الدستور قواعد حتمل حمتوى قاعدي حمدد وتقبل التطبيق الفوري بدون تدخل 
،كما ال تقتصر هذه النصوص التوجيهية على يف الدولة املشرع وحيتج ا األفراد يف مواجهة السلطات العامة

واعد إرشادية وتوجيهية ال حتمل صيغة قانونية مقدمات الدساتري فقط،إذ حتتوي معظم الدساتري على ق
واضحة أو تفرض التزاما معينا،ومثاهلا ما نص عليه الدستورين الفرنسي واملصري فيما يتعلق باحلقوق 

  .3األساسية للمجتمع،والدستور اجلزائري فيما خيص احلقوق واحلريات العامة
عن األسس الفلسفية واإليديولوجية وغريها من األحكام والقواعد اليت متثل مبادئ تعرب     

للمجتمع،وتفرض على السلطات العامة يف الدولة مبا فيها السلطة التشريعية التزاما سياسيا لتحقيقها دون 
                                                 

حممــد ســليمان الطمــاوي،النظم السياســية  ؛115.،صالدســتورينون ،النظرية العامــة للقــاانظر،رمــزي الشــاعر:ل هــذا املوضــوعملزيــد مــن التفاصــيل حــو - 1
 .466.،ص ص1988والقانون الدستوري،دراسة مقارنة،دار الفكر العريب،مصر،

 إعـــالن،حيـــث كرســـت املـــادة األوىل مـــن 1946ومقدمـــة دســـتور  1789 إعـــالنالـــذي مشـــل  1958ة دســـتور مـــنـــذكر مـــن ذلـــك مـــا تضـــمنته مقد - 2
اليت مشلت طائفتني من القواعد  1946نية نصت على مبدأ السيادة الوطنية ،األمر الذي أكدت عليه مقدمة دستور االثاملادة مبدأ املساواة،أما  1789

  .،األوىل يطلق عليها املبادئ األساسية املعرتف ا من قبل قوانني اجلمهورية،أما الثانية مشلت املبادئ املسايرة لروح العصر
تضـمنت نـوعني مـن القواعـد منهـا مـا يـرتبط باملبـادئ العامـة  1946وهو األمر الذي تأثر به املؤسـس الدسـتوري اجلزائـري ،حيـث جنـد مقدمـة دسـتور     

عليــه،فعلى أو الدسـاتري الســابقة  2014لســنةاملعـرتف ــا يف الدولـة ،ومنهــا مـا يتصــل باملسـايرة لــروح العصــر،وينطبق ذلـك املفهــوم علـى الدســتور املصـري 
 .أن وثيقة الدستور تضمنت املبادئ اليت تنص عليها مقدمات الدساتري عادة إالالدستور مل يتضمن مقدمة  أنالرغم من 

اســـي مييــز الفقـــه يف هـــذه القواعـــد اإلرشـــادية بـــني النصـــوص الـــيت تتميـــز بالتحديــد والقابليـــة للتطبيـــق ،وبـــني النصـــوص الـــيت حتـــدد أهـــداف النظـــام السي - 3
 ؛120.انظـر، رمـزي الشـاعر،املرجع السـابق،ص:ئ توجيهية،واليت تعمل السلطات العامة على  تطبيقهـا ؛ملزيـد مـن التفاصـيل  حـول هـذا املوضـوع أومباد
تضـمنه كـل مـن  وهـو كـذلك مـا يف الدستور التونسي ما ورد يف الباب األول منه حول املقومـات األساسـية للمجتمـع التونسـي واحلقـوق واحلريـات العامـةأيضا ومثاهلا 

يعلـن الشـعب املوريتـاين :"الـيت تـنص1969يوليـو 20الدستور التونسي ،كما أنه بـالرجوع إىل ديباجـة دسـتورية اجلمهوريـة اإلسـالمية املوريتانيـة الصـادر يف 
منـه بضـرورة توثيـق الـروابط بـني حـق املسـاواة واحلريـات واحلقـوق األساسـية لإلنسـان،ووعي -:على وجه اخلصوص الضمان األكرب للحقوق واملبـادئ التاليـة

ة العربية الشعوب الشقيقة ،فإن الشعب املوريتاين كشعب مسلم عريب إفريقي يعلن تصميمه على السعي من أجل حتقيق وحدة املغرب العريب الكبري واألم
،الطبعـة األوىل،دار )دراسـة حتليليـة نقديـة (الدسـتوريةانظر،،حممـد فـوزي نـوجيي،فكرة تـدرج القواعـد :؛ملزيـد مـن املعلومـات"وإفريقيا من أجل السلم يف العامل

 .وما يليها 21.،ص2007النهضة العربية،القاهرة،
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أن تتضمن قواعد حمددة تفرض التزاما قانونيا على املشرع لتحقيق نتيجة معينة،األمر الذي مينح للمشرع 
  .1يت تتسع من خالهلا سلطته التقديريةحرية واسعة يف التقدير بالصورة ال

وملا كانت السلطة التقديرية للمشرع جتد مصدرها يف احلالة اليت ال يقيد فيها النص الدستوري املشرع     
يف احلالة اليت يتضمن فيها النص الدستوري  بضرورة إتباع طريقة معينة يف ممارسة اختصاصه التشريعي،أو

مبادئ عامة أو توجيهية تقتضي تدخل املشرع لتحقيق تلك املبادئ ووضعها موضع التطبيق،لكن غالبا ما 
  .إعادة تنظيمها وتفصيلها ووضعها موضع التطبيقلتنظيمها أو حتتاج القواعد الدستورية إىل تدخل املشرع 

  
  
  

                                                 
يتمتــع جبانــب واســع مــن حريــة التقــدير علــى الــرغم مــن حجــز نطــاق املوضــوعات الــيت 1958ال يــزال املشــرع العــادي يف ظــل الدســتور الفرنســي لعــام - 1

قدرتـه علـى صـياغة املبـادئ التوجيهيـة الـيت احتوـا مقدمـة الدسـتور ،أو مـن خـالل مـا ورد يف الدسـتور ذاتـه ،ومثـال يتدخل فيها املشـرع ،سـواء مـن خـالل 
  :1958ذلك ما تنص عليه املادة األوىل من الدستور الفرنسي لعام 

"La France est une République invisible ,laïque ,démocratique et sociale .Elle assure l’égalité devant la loi de 
tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les citoyens .Son 
organisation est décentralisée. " 

املـواطنني أمـام القـانون بـدون متييـز يعـود سـببه إىل ويفهم من نص هذه املادة بأن دولة فرنسا ال تتجزأ الئكية دميقراطيـة واجتماعيـة ،وتضـمن مسـاواة مجيـع 
فعلى الـرغم األصل أوالعرق أو الدين ،فهي حترتم كـل املعتقـدات ،وعليـه فـالنص الدسـتوري ـذا املعـىن ميثـل مصـدرا مـن مصـادر السـلطة التقديريـة للمشـرع،

  .ه بالتدخل الفوري لتحقيقهامن أنه يفرض على املشرع التزاما بتحقيق وضمان تلك املبادئ ،إال أنه مل يلزم
تفـرض تلـك القواعـد أما يف مصر،فإن التزام املشرع وباقي السلطات العامة يف الدولة اجتاه املبادئ العامـة أو القواعـد التوجيهيـة هـو التـزام سياسـي دون أن 

يعمل على حتقيق تلك املبادئ وفقا لرؤيته وبالوسيلة اليت يراها التزاما قانونيا على املشرع بغية حتيقي نتيجة،وهو أمر يزيد من سلطة املشرع التقديرية،حبيث 
،واليت تقضي علـى 2014يناير18مناسبة ،ويف الوقت املالئم لتحقيق ذلك،ومن أمثلة ذلك ما نصت عليه املادة التاسعة من الدستور املصري الصادر يف

ذا أقــر املشــرع العــادي تشــريعا خيــالف هــذه املبــادئ يكــون التشــريع غــري دســتوريا،ومن ،وبالتــايل إ"األسـرة أســاس اتمــع قوامهــا الــدين واألخــالق الوطنيــة"أن
وملزيـــد مـــن .1980مـــايو 22بتـــاريخ 1971ذلـــك مـــا قضـــت بـــه احملكمـــة الدســـتورية العليـــا يف مصـــر بشـــأن التعـــديل الدســـتوري للمـــادة الثانيـــة مـــن دســـتور

ــــــا يف مصــــــر يف القضــــــ:التفاصــــــيل ــــــاريخ  01الســــــنة  20ية رقــــــمانظــــــر حكــــــم احملكمــــــة الدســــــتورية العلي ،ج ر مؤرخــــــة يف 1985مــــــايو04ق دســــــتورية بت
  .20،العدد1985مايو16

علـى   1996املتضـمن التعـديل الدسـتوري للدسـتور اجلزائـري لسـنة 2016مـارس6املـؤرخ يف 16.01ما ورد يف املادة األوىل مـن القـانون رقـمومثال ذلك 
،وأن اللغــة )2016مـارس6مـن التعــديل الدسـتوري املــؤرخ يف02 املــادة(تجـزأ،وأن اإلســالم ديـن الدولـةأن اجلزائـر مجهوريـة دميقراطيــة شـعبية،وهي وحــدة ال ت

،فــإذا أقــر املشــرع مــثال قانونــا خيــالف هــذه املبــادئ كــان هــذا )2016مــارس6مــن التعــديل الدســتوري املــؤرخ يف03املــادة(العربيــة هــي اللغــة الوطنيــة والرمسيــة
تـــونس دولـــة حـــرة مســـتقلة ذات « جنـــد الفصـــل األول منـــه يـــنص علـــى أن 2014ك إىل الدســـتور التونســـي لســـنة وبـــالرجوع كـــذل. القـــانون غـــري دســـتوريا

فـإذا أقـر املشـرع تشـريعا خيـالف أو يـنقص منهـا كـان تشـريعا غـري دسـتوريا،ومن ذلـك  » سيادة،اإلسـالم دينهـا ،وأن اللغـة العربيـة لغتهـا ،واجلمهوريـة نظامهـا
الدستور فإذا أصدر املشرع قانونا ينتهك حرية املعتقد و الضمري وميس مبمارسة الشـعائر الدينيـة كـان التشـريع الصـادر عنـه من 06أيضا ما ورد يف  الفصل

منــه علــى أن األســرة هــي اخلليــة األساســية للمجتمــع وعلــى الدولــة محايتها،فاملشــرع ملــزم بضــمان محايــة األســرة وعــدم 07غــري دســتوري كمــا يــنص الفصــل
 .س ذا املبدأ العام إصدار تشريعات مت
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  وري على المشرع لتنظيم مسائل معينةإحالة المؤسس الدست- ج     
الدستورية حتتاج إىل تدخل املشرع من أجل تنظيمها أو إعادة تنظيمها أو  القواعداحلقيقة أن معظم       

تفصيل جمملها أو تكملة النص الدستوري الذي أحال أمر تنظيمها إىل املشرع بشكل جيعلها تقبل التطبيق 
  .الفوري على املخاطبني بأحكامها

 ،سواء بقانون أو بناء على قانون،أواملوضوعاتوحييل الدستور يف الغالب إىل القانون أمر تنظيم بعض      
القانون،بالشكل الذي مينح للمشرع جانبا من حرية  له أو يف األحوال اليت حيددهاوفقا ألحكام القانون،

شرع التقديرية مصدرها يف احلالة التقدير واالختيار لوضع تلك القواعد موضع التطبيق،حيث جتد سلطة امل
اليت يكتفي فيها املؤسس الدستوري بوضع املبدأ الدستوري مث حييل على املشرع أمر تنظيمه وفقا لسلطته 

االنتقاص من  املساس ذا املبدأ الدستوري أو بشرط عدمالتقديرية دون أن يفرض عليه إطارا معينا،
  .1شريعيأو املساس باحلق حمل التنظيم الت،مضمونه

                                                 
الفقـرة  03،واليت تعـرب عـن مصـدر السـلطة التقديريـة للمشـرع يف هـذا اـال ،مـا نصـت عليـه املـادة  1958ومن أمثلة ذلك يف الدستور الفرنسي لعام -1

  :منه 03
« Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi .tous les nationaux français majeurs des deux sexes 

jouissant de leur droits civils et politiques. » 

بأنـه يعتـرب نـاخبون مجيـع املـواطنني الفرنسـيني البغـالني سـن الرشـد مـن اجلنسـني واملتمتعـني حبقـوقهم املدنيـة والسياسـية ،وذلـك  ويفهـم مـن  نـص هـذه املـادة
الــنص الدســـتوري يســتطيع املشـــرع العــادي وفقـــا لســـلطته التقديريــة تنظـــيم شــروط ممارســـة حـــق   ضــمن الشـــروط النصــوص عليهـــا يف القــانون ،وتطبيقـــا هلـــذا

ومن األمثلة اليت حييل فيهـا املؤسـس الدسـتوري علـى القـانون لتنظـيم بعـض املواضـيع ،سـواء مـن خـالل تنظيمهـا بصـورة مطلقـة أو وضـع مبـادئ .االنتخاب
،واليت حتيل على القانون أمـر  1958من الدستور  الفرنسي لعام  34/2ومن ذلك ما نصت عليه املادة عامة مث يرتك أمر تفصيلها للتنظيم أو الالئحة ،

م وعلـى أمـواهلم تنظيم احلقوق  املدنية والضمانات األساسية املمنوحة للمواطنني ملمارسة احلريات العامة والواجبات املفروضـة علـى املـواطنني يف أشخاصـه
خالل هذه اإلحالة قدرة املشرع تنظيم تلك املواضيع وفقا لسلطته التقديرية نظرا ألن احلقوق واحلريات العامة تعترب مـن أهـم  يف إطار الدفاع الوطين ،ومن

من الدستور الفرنسي على القانون لتحديد الوظائف اليت يتم التعيني فيها يف جملس  4فقرة13وقد أحالت كذلك املادة .مظاهر السلطة التقديرية للمشرع
عيـة وعـدد راء ،وكذا شروط تفويض رئيس اجلمهورية سلطته يف التعيني،إضافة إىل مسألة تنظيم املوضوعات املتعلقة بالربملان السيما حتديد مـدة كـل مجالوز 

لـس ؛أنظـر املـادتني أعضائه ومكافآم املالية ،وشروط الرتشح وموانعه وحاالت التنايف ،إضافة إىل حتديد الشروط املطلوبـة يف حالـة شـغور مقعـد يف أي جم
مــن الدسـتور الفرنســي علــى القـانون لتنظــيم وإنشــاء الوحـدات اإلقليميــة؛انظر نــص  72وقــد أحالـت املــادة .1958مـن الدســتور الفرنسـي لعــام  25و23

يت حييـل فيهـا الدسـتور الـيت تتعلـق مبسـألة حتديـد مجاعـات مـا وراء البحـار  ،وغريهـا مـن املوضـوعات الـ 1958من الدستور الفرنسـي لعـام74و 72املادتني
  .على القانون أمر تنظيمها أو وضع املبادئ العامة هلا

يـه املـادة ومن أمثلة النصوص الدسـتورية الـيت حتيـل علـى القـانون لتنظـيم بعـض املواضـيع أو املسـائل بصـورة تفصـيلية أو وضـع مبـادئ عامـة هلا،مـا نصـت عل
، مـن خـالل هـذا الـنص الدســتوري يتضـح لنـا بـان املؤســس » اجلنسـية املصـرية حيـددها القــانون « بـأن 2014ينــاير18مـن الدسـتور املصـري الصـادر 06

الدســــتوري اكتفــــى  باإلحالــــة إىل املشــــرع لتنظــــيم موضــــوع اجلنســــية ،ســــواء بوضــــع شــــروط اكتســــاا أو احلصــــول عليهــــا وحــــاالت فقــــداا وفقــــا لســــلطته 
مـن الدسـتور علـى عـدم جـواز 13ومن ذلك أيضا مـا قضـت بـه املـادة. دة أو إطار عمل يف التنظيم التقديرية،ومل يلزم املؤسس الدستوري املشرع بقيود حمد

ريـة مــىت  فـرض أي عمــل جـربا علــى املـواطنني إال مبقتضــى قـانون ،ويرتتــب علـى ذلــك أن سـلطة املشــرع يف التـدخل لتنظــيم تلـك املســألة وفقـا لســلطته التقدي
إىل جانـب ذلـك .ي علـى احلقـوق واحلريـات  األخـرى ،أو التمييـز بـني األفـراد املتحـدة مراكـزهم القانونيـةكان تدخله يسـتهدف حتقيـق املصـلحة دون التعـد

مــن 14توجـد حــاالت أخــرى حييــل فيهـا املؤســس الدســتوري علــى املشــرع مـن أجــل تنظــيم املســألة حمـل التــدخل التشــريعي ،مــن ذلــك مـا نصــت عليــه املــادة
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م مصادر السلطة فإحالة املؤسس الدستوري على املشرع من أجل تسوية مسائل معينة تعترب من أه    
 مباشرة وهو بصدد،وذلك لعدم وجود إطار عمل حمدد أو التزام حمدد يلزم به املشرع التقديرية للمشرع

  .اختصاصه التشريعي
ذلك بأنه يوجد إىل جانب املصدر القانوين للسلطة التقديرية للمشرع املتمثل يف الدستور،باعتباره      

التشريع األساسي األعلى ضمن مبدأ تدرج القواعد القانونية،الذي حيدد للسلطات العامة اختصاصاا مبا 
 يستطيع القاضي يشمل  خمتلف القيود أو الضوابط اليتفيها السلطة التشريعية،مصدر آخر قضائي 

،سواء من الدستوري  أن يضيفها  أو أن يفرضها على املشرع حال إعمال رقابته على دستورية القوانني
خالل تفسريه للنصوص أو للمبادئ الدستورية،أو من خالل استنباط القاضي الدستوري للمبادئ العامة 

  .للقانون اليت يستخدمها كمرجعية للرقابة الدستورية
  الثانيالفرع 

 القضاء الدستوري كمصدر للسلطة التقديرية للمشرع
كان الدستور يعترب مصدرًا أساسًيا للسلطة  التقديرية للمشرع،أي أن املشرع يستمد سلطته التقديرية   ملا    

من الدستور يف احلاالت اليت حييل فيها املؤسس الدستوري على املشرع لتنظيم مسائل حيددها دون أن 
و يلزمه بضرورة إتباع أسلوب معني أو حتقيق هدف معني أو نتائج حمددة ،فإن سلطة املشرع يفرض عليه أ

وهو بصدد ِإعمال رقابته على  التقديرية جتد مصدرها كذلك فيما يضيفه القاضي الدستوري من ضوابط
ملبادئ العامة القانون يف احلالة اليت ال ينظم فيها املؤسس الدستوري تلك الضوابط،إضافة إىل ادستورية 

                                                                                                                                                         
املصــــري  مــــن الدســـتور17املـــوظفني بغــــري الطريـــق التــــأدييب ووفقـــا للحــــاالت الـــيت حــــددها القانون،املـــادة،الــــيت حتظـــر فصــــل 2014الدســـتور املصــــري لعـــام

الــيت منحــت املشــرع مســألة  2014لســنة مــن الدســتور املصــري32الــيت منحــت للمشــرع مســألة تنظــيم كفالــة اخلــدمات االجتماعيــة ،واملــادة 2014لســنة
الـيت فوضــت املشـرع يف بيـان احلـاالت الــيت جيـوز فيهـا فــرض  2014لسـنة مـن الدســتور املصـري34ة  واملـادةتنظـيم أداء امللكيـة العامـة لوظيفتهــا االجتماعيـ

تسـاع السـلطة التقديريـة احلراسة على امللكية العامة دون حتديد إطار  هذا التفويض إال االلتزام بالقواعد العامة اليت يقررها الدستور،األمر الذي ينتج عنـه ا
منــه الدســتور الــيت فرضــت علــى  87مــن الدســتور الــيت  أحالــت علــى املشــرع لتنظــيم حــق اهلجــرة ،واملــادة52ق أيضــا علــى نــص املــادةللمشــرع،وهو مــا ينطبــ

مسـائل معينـة دون حتيـل علـى املشـرع لتنظـيم مسـألة أو املشرع حتديد الدوائر االنتخابية وعدد أعضاء جملس النواب ،وغريهـا مـن النصـوص الدسـتورية الـيت 
ار باع أسلوب معني لتنظيم املسألة حمل التدخل التشريعي بالصورة اليت تسمح بوجود جانب من حرية التقدير يف االختيار بني عدة بدائل ليختـتقييده بإت

،عبــــد العزيــــز حممــــد ســــاملان،املرجع انظــــر علــــى ســــبيل املثال:التفاصــــيل مــــن بينهــــا األكثــــر مالءمــــة وتناســــبا لتحقيــــق غايــــة املؤســــس الدســــتوري؛ملزيد مــــن
،الطبعـــــة األوىل،املركـــــز القـــــومي لإلصـــــدارات )دراســـــة مقارنـــــة(ري،الرقابة علـــــى دســـــتورية القـــــواننييوســـــف املصـــــ.إينـــــاس حممـــــد البهجـــــي؛220.صالســـــابق،

  . 419.،املرجع السابق، صحممد ماهر أبو العينني ؛130.،ص ص2013القانونية،القاهرة،
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للقانون اليت يستخلصها القاضي الدستوري من بني نصوص الدستور أو مقدمات الدساتري،وكذا إعالنات 
  .احلقوق واملواثيق الدولية

وحىت يتسىن لنا معرفة مىت يكون القضاء الدستوري كمصدر للسلطة التقديرية للمشرع سوف نتطرق      
،مث دور القاضي الدستوري يف )أوال(تفسري النصوص واملبادئ الدستوريةأوال إىل دور القاصي الدستوري يف 

سلطة مصادر ،واليت تعد من مصدرًا من لقيمة الدستوريةاستخالص واستنباط املبادئ العامة للقانون ذات ا
  ).ثانيا(املشرع التقديرية

والمبادئ  في تفسير النصوصأو المحكمة الدستورية العليا الدستوري  المجلسدور :أوال    
  الدستورية 

لرقابة ا ةتتحدد السلطة التقديرية للمشرع حبسب طبيعة تدخل القاضي الدستوري وهو بصدد ممارس     
،فإذا اجته القاضي الدستوري حنو تفسري النصوص الدستورية اليت على القوانني الصادرة عن املشرع الدستورية

ذي يقيد خيارات املشرع وحيصره يف إطار حمدد  تتضمن مبادئ عامة حتمل أكثر من تفسري بالشكل ال
  .مقيدة  ة املشرع يف هذه احلالةكانت سلط

املبدأ  أما إذا اكتفى القاضي الدستوري بفحص مدى توافق احلل الذي اختاره املشرع مع النص أو    
صدر للسلطة الدستوري،حمرتما بذلك احلل الذي اختاره املشرع، يعترب القضاء الدستوري يف هذه احلالة كم

  .التقديرية للمشرع دون أن يفرض عليه تفسريا معينا
تكون فيها اخلصومة ضد النصوص 1ذلك بأن الدعوى الدستورية تتميز خباصيتني،فهي دعوى عينية      

،إذ أن قوامها مقابلة النصوص القانونية املدعى خمالفتها  للدستور شريعية املطعون فيها لعيب دستوريالت
بالقواعد اليت فرضها هذا األخري على السلطتني التشريعية والتنفيذية،وإلزامها بالتقيد ا يف ممارستها 

                                                 
ق دســــتورية  6لســــنة03ق دســــتورية مشــــرتكة مــــع الــــدعوى09لســــنة09ويف هــــذا الشــــأن ذهبــــت احملكمــــة الدســــتورية العليــــا يف مصــــر يف الــــدعوى رقــــم -1

النصوص التشريعية املطعون عليها بعيب دستورية تكـون  إىلاألحكام الصادرة يف الدعاوى الدستورية هي بطبيعتها دعاوى عينية توجه اخلصومة فيها "بأن
 إىلينصـرف هـذا األثـر  وإمنـاا وعلى ما يرى به قضاء هـذه احملكمـة حجيـة مطلقـة ،حيـث ال يقتصـر أثرهـا علـى اخلصـوم يف الـدعاوى الـيت صـدرت فيهـا ،هل

ورفــض دســتوريته  إىلعــدم دســتورية الــنص التشــريعي املطعــون فيــه أم  إىلالكافــة ،وتلتــزم ــا مجيــع ســلطات الدولــة ،ســواء كانــت هــذه األحكــام قــد انتهــت 
ألوىل،منشـــــأة حممد املنجي،دعـــــوى عـــــدم الدســـــتورية ،التنظـــــيم القـــــانوين واإلجرائـــــي لـــــدعوى عـــــدم الدســـــتورية،الطبعة اأوده،الـــــدعوى علـــــى هـــــذا األســـــاس؛

 .99.،ص2002،اإلسكندريةاملعارف،
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الختصاصاا الدستورية،ومن مث تكون هذه النصوص ذاا هي موضوع اخلصومة الدستورية،أو باألحرى 
  .2أما اخلاصية الثانية فهي أا دعوى مستقلة عن دعوى املوضوع.1حملها
ألحكام املنصوص عليها يف ،فالقاضي الدستوري يراقب مدى اتفاق التشريع حمل الرقابة مع اوعليه    

وكذا  ،واألحكام اليت يصدرها القاضي الدستوري حتوز حجية مطلقة يف مواجهة أطراف اخلصومة،الدستور
لعامة  يف الدولة،باعتبار  أن حكم القاضي الدستوري ينصب على القاعدة حمل الطعن وال مجيع السلطات ا

  . يرتبط بأطراف اخلصومة
لزم بالرجوع إىل القواعد الدستورية ،فإن القاضي الدستوري مُ للدعوى الدستورية ونظرا للطبيعة اخلاصة    

ا بدقة للوقوف على املقاصد احلقيقية حىت يستخدم سلطته يف التفسري لكي يتبني معناها وحيدد مضمو 
،ألن املخالفة الدستورية ليست من الوضوح حبيث ختالف نصا دستوريا املؤسس الدستورياليت ابتغاها 

حمددا،وهو أمر حيتاج إىل تنظيم حمكم من القاضي الدستوري لتبيان مدى توافق التشريع العادي مع القاعدة 
  .ور،أو اليت مت استخالصها من بني نصوصه واملعربة عن فحواهالدستورية اليت وردت يف صلب الدست

ونظرا ألن النصوص الدستورية ليست من الوضوح والتحديد يف كل األحوال،من الطبيعي أن مينح      
للمشرع سلطة تقديرية يف مباشرة اختصاصه التشريعي واختيار أفضل احللول أو البدائل يف املسألة حمل 

  .الصورة اليت جتعل التشريع متوافقا مع أحكام الدستورالتنظيم التشريعي ب
ع تتنوع وفقا ملدى اتساع الرقابة اليت رقابة القاضي الدستوري على السلطة التقديرية للمشر ومن مث،ف     

لما قلت السلطة التقديرية ،فكلما وسع القاضي من رقابته كمتارس اهليئة املكلفة مبراقبة دستورية القوانني
له  الذيالقاضي الدستوري،اليت ميارسها  رقابة طبيعة ال،أي أن العمل التشريعي يبقى مرتبط بللمشرع

فإذا انتهج القاضي .صالحية فحص التشريعات الصادرة عن املشرع ومدى توافقها مع قواعد الدستور
الدستوري سياسة التقييد الذايت وجتنب الصدام مع املشرع واحرتم خياراته،يعترب القضاء الدستوري يف هذه 
احلالة مصدرا للسلطة التقديرية للمشرع،أما إذا كانت رقابة القاضي الدستوري على النص التشريعي ترتكز 

                                                 
؛إينـــاس حممـــد 151.،ص2003نونية،مصـــر،انظر،إبـــراهيم حممـــد حســـنني،الرقابة القضـــائية علـــى دســـتورية القـــوانني يف الفقـــه والقضـــاء،دار الكتـــب القا-1

 .23.يوسف املصري،املرجع السابق،ص.البهجي
 ،2009انظر،فهمــــــي محــــــدان حسن،اختصاصــــــات القضــــــاء الدســــــتوري يف مصــــــر وحجيــــــة أحكامــــــه وتنفيــــــذها وآثارهــــــا،دار اــــــد للطباعــــــة،القاهرة،-2

 .21.ص  ،ص2009واللوائح،الطبعة األوىل،دار النهضة العربية،القاهرة،؛سعد عاطف عبد املطلب،الرقابة على دستورية القوانني 153.ص



   

    52     
 

امة حتمل أكثر من تفسري بشكل يقيد سلطة املشرع على تفسري النصوص الدستورية اليت تتضمن مبادئ ع
  .1وحيصرها يف إطار حمدد كانت سلطته مقيدة

يستطيع القاضي الدستوري أن يفرض تفسريه أو تقديره أو تصوره أو إرادته على  احلق وتبعا لذلك       
حتكم اتمع ويلزم املدعى انتهاكه،بأن يستنبط من خالل تفسريه ألحكام الدستور واملبادئ والقيم اليت 

املشرع بتلك املبادئ،كما قد يكتفي بفحص مدى توافق احلل الذي اختاره املشرع مع القاعدة الدستورية  
حمرتما بذلك خيارات املشرع،أو أن يكون تفسريه للنصوص الدستورية متوافقا مع احلل الذي اختاره املشرع 

سلطة التقديرية للمشرع ،ويف هذه احلالة يعترب القضاء ؤدي يف النهاية إىل اتساع نطاق الت بالصورة اليت 
  .2مصدرا للسلطة التقديرية للمشرع

                                                 
 .418.املرجع السابق،صعادل الطبطبائي،وما يليها؛ 440.عبد ايد إبراهيم سليم،املرجع السابق،صانظر،  - 1
ال متـنح سـلطة عامـة يف  1958مـن الدسـتور الفرنسـي لعـام 61ومن األمثلة اليت تعرب عن ذلـك املعـىن ،مـا أقـره الـس الدسـتوري الفرنسـي بـأن املـادة - 2

،كما قـرر حصـها للدسـتورات احملالـة إليـه ليفالتقدير والتقرير مماثلة لتلك اليت للربملان ،ولكن الدستور منح فقط اختصاصا إلبداء  رأيه يف مطابقـة التشـريع
ة العليـا أو الس الدستوري الفرنسي على أن املشرع ميلك أو يتصرف بسلطات واسعة ،فيقدر حبرية كيفية تنظيم أي حالة مع مراعاة عدم خمالفـة القاعـد

بـــرية جـــدا بشـــرط عـــدم خمالفـــة الدستور،ويتضـــح لنـــا مـــن ذلـــك أن السياســـة القضـــائية للمجلـــس الدســـتوري تقـــرر بـــأن املشـــرع يتصـــرف بســـلطة تقديريـــة ك
 وهو مـا اسـتقر عليـه يف القضـاء الدسـتوري يف مصـر يف العديـد مـن أحكامـه بأنـه عنـدما يتمتـع املشـرع بسـلطة تقديريـة يف تنظـيم احلقـوق ،فإنـه ال.الدستور

ة وجمـردة ال تنطـوي علـى التمييـز بـني مـن يصبح وال معقب عليه يف تقديريه مادام أن احلكم التشريعي الذي قرر لتلك احلاالت قد صـدرت بـه قاعـدة عامـ
ق 01لسنة03وملعرفة التفاصيل؛انظر حكم احملكمة الدستورية العليا يف مصر يف الدعوى .تساوت مراكزهم القانونية،وال در أو تنتهك نصا يف الدستور

اجلنسـية حـق ملـن «علـى أن 2014ينـاير18صري الصادر يف من الدستور امل06دستورية عليا دستورية واألمثلة على ذلك كثرية  ما نصت عليه عليه املادة
شــروط  يولــد ألب مصــري أو أم مصــرية ،واالعــرتاف القــانوين بــه ومنحــه أوراق رمسيــة تثبــت بياناتــه الشخصــية حــق يكفلــه القــانون وينظمه،وحيــدد القــانون

رية ،وكــذا تنظــيم أحكامهــا وشــروط اكتســاا،األمر الــذي ويتضــح مــن ذلــك أن الــنص الدســتوري قــد عهــد للمشـرع كفالــة اجلنســية املصــ»اكتسـاب اجلنســية
  .مينح له سلطة تقديرية واسعة

واملالحظ على هذا النص بأنـه قـد »اإلضراب السلمي حق ينظمه القانون«على أن  2014يناير18من الدستور املصري الصادر يف15وتنص أيضا املادة
ر املشـرع مـثال قانونـا حيـد أو يقيـد أو يلغـي هـذا احلـق كـان تشـريعه غـري دسـتوري،ومن أمثلـة منح للمشرع العادي حق تنظيم اإلضراب السلمي ،فـإذا أصـد

  .2014يناير18من الدستور املصري الصادر يف) 93و91و86و83و73و64و62و58و54(ذلك أيضا ما نصت عليه املواد
ت بـه مـثال علـى أن احلـق يف التعلـيم الـذي رمسـه الدسـتور أصـله وقد قضت احملكمة الدستورية العليا يف مصر  بذلك يف العديد من األحكام ،منها ما قضـ

ع ميولـه وملكاتـه هو أن يكون لكل مواطن احلق يف أن يتلقى قدرا من التعليم يتناسب مع مواهبه وقدراته ،وأن خيتار نوع التعليم الذي يـراه أكثـر اتفاقـا مـ
ن يؤدي ذلك إىل مصادرته أو االنتقاص منه ،وعلى أال ختل القيود اليت يفرضها املشرع يف وفق القواعد اليت  يتوىل املشرع وضعها لتنظيم هذا احلق  دون أ

من الدستور؛انظر حكم احملكمة الدستورية العليا يف مصـر يف الـدعوى 40و08جمال هذا التنظيم مببدأ تكافؤ الفرص واملساواة املنصوص عليها يف املادتني
  .299.حملكمة الدستورية العليا ،اجلزء الثاين،صق دستورية،جمموعة أحكام ا 06لسنة 06رقم

مــن التعــديل 33مــا نصــت عليــه املــادة 2016مــارس6املــؤرخ يف01-16املعــدل مبوجــب القــانون رقــم 1996ومــن أمثلــة ذلــك يف الدســتور اجلزائــري لســنة
ويتضح من النص الدستوري بأنه قد منح  املشرع العادي تنظيم موضـوع اجلنسـية » اجلنسية اجلزائرية معرفة بالقانون « 2016مارس6الدستوري املؤرخ يف

عليــه اجلزائريــة وكــذا شــروط اكتســاا وحــاالت فقــداا،كأن يشــرتط مــثال يف اكتســاب اجلنســية اجلزائــري مــدة إقامــة حمــددة ،ومثــال ذلــك أيضــا مــا نصــت 
وفقا هلذا النص الدستوري ،فـإن مسـألة نـزع امللكيـة ف»تم نزع امللكية إال يف إطار القانونال ي«بأنه 2016مارس6من التعديل الدستوري املؤرخ يف20املادة

تضـمن «2016مـارس6مـن التعـديل الدسـتوري املـؤرخ يف47وتنص املادة. يتم تنظيمها من قبل املشرع وفقا لسلطته التقديرية ويف حدود النص الدستوري
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القضاء الدستوري يعد مصدرًا لسلطة املشرع التقديرية يف احلالة سبق،ميكننا القول بأن وبناء على ما      
يتوافق مع تفسري املشرع اليت يتوىل فيها القاضي الدستوري تفسري النص أو املبدأ الدستوري بالشكل الذي 

  .له وحيرتم خياراته دون أن يفرض عليه تفسريًا بعينه
،إذ ميثل القضاء التقديرية ال يقف عند هذه احلالةكما أن القضاء الدستوري كمصدر للسلطة      

ي الدستوري مصدرًا آخرًا لسلطة املشرع التقديرية،من خالل املبادئ العامة للقانون اليت يستنبطها القاض
ن و فكيف تك،الدستوري من مقدمات الدستور أو إعالنات اإلنسان ويستخدمها كمرجعية للرقابة الدستورية

  املبادئ العامة للقانون مصدرا للسلطة التقديرية للمشرع ؟
  المبادئ العامة للقانون كمصدر للسلطة التقديرية للمشرع  :ثانيا    

تطبيقا ملبدأ الفصل بني السلطات تتوىل السلطة القضائية الفصل يف النزاعات اليت قد تثور بني األفراد      
، ويقتصر دور القاضي هنا يف تطبيق القانون ووضعه موضع التطبيق وهيئاا العامة أو بني األفراد والدولة

  .إلجياد حل للنزاع والفصل فيما طلب منه
،ففي حالة عدم ك يستلزم وجود القاعدة القانونية،فإن ذللقاضي هو تطبيق القانونأن دور ا ومادام    

،أما األمر الثاين بأن يرتك املسألة املعروضة عليه وجود  هذه األخرية جيد القاضي نفسه أمام أمرين،األول
سواء  ل الثاين،يتمثل يف االعتماد على االجتهاد إلجياد حل هلذا النزاع،ويعتمد القاضي يف الغالب على احل

                                                                                                                                                         
ويفهم مـن ذلـك أن حرمـة املسـكن مضـمونة ويـتم تنظيمهـا مبوجـب  »مبقتضى القانون،ويف إطار احرتامه فال تفتيش إال.الدولة عدم انتهاك حرمة املسكن 

مـــن التعـــديل  52وتـــنص كـــذلك املـــادة .قـــانون ،فـــإذا أصـــدر املشـــرع مـــثال قانونـــا ينتهـــك حرمـــة املســـكن ،فـــإن هـــذا الـــنص التشـــريعي يعتـــرب خمالفـــا للدســـتور
وتطبيقــا لــذلك ميكــن للمشــرع مبوجــب قــانون عضــوي حتديــد  »حــزاب السياســية معــرتف بــه ومضــمونحــق إنشــاء األ«2016مــارس6الدســتوري املــؤرخ يف

املرجـع انظر،هاين علـي الطهراوي،شروط إنشاء  أحزاب سياسية،وكذا الضوابط الواردة على ذلك دون اإلخـالل مببـدأ املسـاواة أو إهـدار الـنص الدسـتوري؛
مبـادئ القـانون الدسـتوري،الطبعة األوىل،دار صـفاء للطباعـة  علـي يوسـف الشـكري؛119.السـابق،ص ،املرجععبد العزيز حممد ساملان؛285.السابق،ص

فتحي بكري،القــــانون الدســــتوري ،املبــــادئ الدســــتورية العامــــة،الكتاب األول،دار النهضــــة العربيــــة ومــــا يليهــــا؛ 308.،ص2011والنشــــر والتوزيــــع،العراق،
  .6.،ص1997،مصر،

اخلدمــة الوطنيــة واجــب حســب  «مــن علــى أن 09/02مــا نــص عليــه الفصــل  2014ينــاير23ر التونســي الصــادر يف ومــن أمثلــة ذلــك أيضــا يف الدســتو 
وتطبيقــا هلــذا الــنص يــنظم املشــرع مســألة اخلدمــة الوطنيــة وفقــا لســلطته التقديريــة ،وذلــك بتحديــد الشــروط الالزمــة »الصــيغ والشــروط الــيت يضــبطها القــانون

احلـق يف احليـاة مقـدس ،ال جيـوز املسـاس بـه إال يف «منـه علـى أن 22كمـا تـنص الفصـل.أجيل ،وحقـوق وواجبـات انـدللتجنيد وكذا حاالت اإلعفاء والت
  .فإذا كان للمشرع صالحية تنظيم هذا احلق،فإنه ملزم بعدم املساس بأصل احلق يف احلياة »حاالت قصوى يضبطها القانون

ويتضــح مــن هــذا الــنص أن حريــة الــرأي والفكــر  »والفكــر والتعبــري واإلعــالم والنشــر مضــمونةحريــة الــرأي «منــه بــأن31إضــافة إىل ذلــك ،فقــد نــص الفصــل
وينص كـذلك . امةوالتعبري و اإلعالم والنشر يضمنها القانون ،وبالتايل ميكن للمشرع تنظيم هذه احلريات بشكل يوفق فيه بني ممارسة احلرية واملصلحة الع

وتطبيقـــا هلـــذا الـــنص »مضـــمونة طبـــق مـــا يضـــمنه القـــانونحقـــوق االنتخابـــات واالقـــرتاع والرتشـــح «علـــى أن 2014مـــن الدســـتور التونســـي لســـنة41الفصـــل
 .الدستوري يستطيع املشرع حتديد حقوق االنتخابات واالقرتاع والرتشح ،أي كل ما يتعلق بنظام االنتخابات وفقا لسلطته التقديرية
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من خالل الرجوع إىل كل القواعد القانونية يف الدولة والقيم العليا للمجتمع ليستنبط من بينها القاعدة اليت 
  .املعروضة عليه الدعوى تساعده من أجل الفصل يف

ومدى ،فقد ثار خالف حول قيمتها القانونية 1ونظرا ألن مصادر املبادئ العامة للقانون ليست واحدة     
اعتبارها مصدرا للسلطة التقديرية للمشرع،فهل تعترب املبادئ ذات القيمة الدستورية مصدرا للسلطة 

  التقديرية للمشرع فقط أم أا تشمل كل املبادئ العامة للقانون؟
احلقيقة أن قضاء الس الدستوري الفرنسي واجلزائري ،وقضاء احملكمة الدستورية العليا يف مصر قد      
من العديد من املبادئ العامة للقانون ذات القيمة الدستورية واليت يستخلصها وهو بصدد تفسري تض

النصوص الدستورية لكي يستخدمها مرجعا للرقابة الدستورية،واليت تكون ملزمة للمشرع يف ممارسة 
اليت اختصاصه التشريعي بسن التشريع،أي أن النص التشريعي جيب أن ال يتعارض مع تلك املبادئ 

ستخدمها كمرجعية ،وااحملكمة الدستورية العليا يف مصرأو استنبطها الس الدستوري الفرنسي واجلزائري،
  .2للرقابة الدستورية،وإال كان التشريع الصادر عن املشرع غري دستوري

                                                 
لقواعد القانونية املعمول ا يف الدولـة سـواء كانـت قواعـد تعرف املبادئ العامة للقانون بأا جمموعة القواعد القانونية اليت يستنبطها القاضي من بني ا- 1

وعلى الرغم من ؛لتشريعيةاحلقوق أو تعرب عن القيم العليا يف اتمع،أو مت استخالصها من النصوص ا وإعالناتعامة استخلصت من مقدمات الدساتري 
،فهـو مقيـد ــا  الدسـتوري كمصـدر لإللزام القاضـي إليهــاات علـى السـواء،وينظر خالفـا للعرف،فهــي ملزمـة لألفـراد واهليئـ اإللـزام،فإا تتسـم بصـفة حـداثتها

  بتـــاريخ الدولـــة الفرنســـي ا يتقيـــد بأحكـــام الدســـتور؛انظر حكـــم جملـــسمـــكمـــا يتقيـــد بالتشـــريع،وهو مـــا ينطبـــق علـــى املشـــرع الـــذي يتقيـــد ـــذه املبـــادئ ك
ـــــــــوفمرب13  يف قضـــــــــية1950نـــــــــوفمرب03حكـــــــــم جملـــــــــس الدولـــــــــة بتـــــــــاريخ ؛انظـــــــــر577.الـــــــــس،ص أحكـــــــــام،جمموعـــــــــة )ســـــــــاميون(يف قضـــــــــية1949ن

)GRANGER(حممود علـي أمحـد مـدين،دور القضـاء الدسـتوري يف اسـتجالء املفـاهيم الدسـتورية ،دراسـة ؛أورده،553.جمموعة أحكام جملس الدولة،ص
ومبــدأ املســاواة أمــام  الدولــة الفرنســي مبــدأ املســاواةومــن أمثلــة املبــادئ الــيت أقرهــا جملــس 171.،ص2016مقارنة،الطبعــة األوىل،دار النهضــة العربية،مصــر،

در التكــــاليف العامة،وقــــد تــــأثر الــــس الدســــتوري الفرنســــي مبــــا وصــــل إليــــه جملــــس الدولــــة الفرنســــي معرتفــــا باملبــــادئ العامــــة للقــــانون كمصــــدر مــــن مصــــا
رجعيـة القـرارات اإلداريـة،وحق الدفاع،ومبـدأ حجيـة  الشـيء املقضـي املشروعية،منها حق املرأة يف املسـاواة مـع الرجـل يف تـويل الوظـائف العامـة ومبـدأ عـدم 

  .49.به؛انظر،سامي مجال الدين،الرقابة على أعمال اإلدارة،املرجع السابق،ص
بعدم دستورية قانون إشـهار اجلمعيـات ملساسـه مببـدأ حريـة إنشـاء اجلمعيـات الـذي يعـد أحـد 1971يوليو16لقد قضى الس الدستوري الفرنسي يف- 2

احلقوق نات عناصر احلريات العامة،وتعد من املبادئ األساسية املعرتف ا رغم عدم النص صراحة على هذا احلق يف صلب الوثيقة الدستورية أو يف إعال
،كمــا رفــض الــس الدســتوري خضــوع حريــة إنشــاء اجلمعيــات للرتخــيص الســابق باعتبارهــا مــن احلقــوق األساســية الــيت تســتمد 1946أو مقدمــة دســتور

اختصاصـــه  ،األمر الـــذي ميـــنح هـــذه املبـــادئ القيمـــة الدســـتورية ،ومتثـــل مرجعيـــة للمشـــرع ويلتـــزم ـــا يف ممارســـةملعـــرتف ـــاوجودهــا مـــن املبـــادئ األساســـية  ا
  :؛انظرالتشريعي

-C.C,N°71-44 D.c du 16 juillet 1971,R.e.c ,p.29. ;C.C, N°69-55 D.c du 26 juin 1969,R.J.C,1959-1993 ,p.36 ; 
C.f.C,N°77-79Dc du 05juillet 1977,R.J.C,1959-1993,p.48. ; C.C,N°85-189 D.c du 17juillet1985 ,R.J.C,1959-
1993,p.224.  

انتهـاك أصـل  « مبـدأ أصـل الرباءة،حيـث قضـت احملكمـة الدسـتورية العليـا يف مصـر علـى أن -:أمثلة ذلك يف قضاء احملكمة الدستورية العليا يف مصرومن 
العليـــا  انظـــر حكـــم احملكمـــة الدســـتورية:وملزيـــد مـــن التفاصــيل» الــرباءة باعتبـــاره مبـــدأ بـــديهيا يعـــد خطــأ ال يغتفـــر مســـتوجبا نقـــض كـــل قــرار ال يتوافـــق معهـــا

  .ق دستورية18لسنة29يف القضية رقم1998يناير 13يف
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نتطرق  وحىت يتسىن لنا معرفة مىت تكون املبادئ العامة للقانون مصدرا للسلطة التقديرية للمشرع،سوف    
،مث نبني مىت تكون املبادئ العامة للقانون ذات )أ(يتوجب علينا أوال معرفة القيمة القانونية لتلك املبادئ

  ).ب(القيمة الدستورية  مصدرا للسلطة التقديرية للمشرع
  القيمة القانونية للمبادئ العامة للقانون-أ     
،إال انونية ال تثري أي خالف يف الفقهمصادر القاعدة القإذا كانت املبادئ العامة للقانون كمصدر من       

،مبعىن هل هلا قوة القوانني العادية املبادئ كانت حمل خالف يف الفقه أن مسألة حتديد القيمة القانونية لتلك
  أم هلا قيمة القواعد الدستورية،أم القيمة شبه الدستورية؟

  شريع العاديالمبادئ العامة للقانون التي لها قيمة الت-1    
لقد كان لس الدولة الفرنسي الفضل الكبري يف إبراز مفهوم املبادئ العامة للقانون كمصدر من      

مصادر مبدأ املشروعية،وكان اهلدف من ذلك هو محاية حقوق وحريات األفراد ضد تدخل  اإلدارة 
املبادئ من بني النصوص التشريعية أو من يف استنباط تلك الس الدستوري الفرنسي واألفراد،ويتمثل دور 

  .من قيم اتمع ومبادئهل النصوص والقواعد الدستورية أو خال
على الرغم من أن غالبية الفقه يربط بني القيمة القانونية للمبادئ العامة للقانون واملصدر الذي و      

ئ العامة للقانون حتتل مرتبة القانون أن املباد هو،فاملستقر عليه يف الفقه الفرنسي 1استنبطه منها القاضي
،أما بعد دخول هذا األخري حيز التنفيذ وتطور العالقة بني القانون 1958العادي قبل صدور دستور 

                                                                                                                                                         
ـــــذي اعتربتـــــه احملكمـــــة - ـــــة ال ميكـــــن التفـــــريط فيهـــــا يف إطـــــار املبـــــادئ األساســـــية للحريـــــة املنظمـــــة الدســـــتورية العليـــــا يف مصـــــر حـــــق الدفاع،ال قضـــــية مبدئي

قـــد ذكـــرت كـــذلك احملكمـــة لو .1992مـــايو16 بتـــاريخدســـتورية ق  14لســـنة06يف القضـــيةرقمالدســـتورية العليـــا يف مصـــر احملكمـــة حكم بالقـــانون؛انظر،
علـى أن األسـاس الـدميقراطي إلنشـاء النقابـات أو االحتـادات مـن املبـادئ الدسـتورية األساسـية يف 1983مـارس11يا يف حكمهـا الصـادر يفالدستورية العل

ومـن أمثلـة ذلـك يف القضـاء الدسـتوري اجلزائـري  مـا .148.ص لسـابق،صالنظم الدميقراطية،انظر،زكي حممد النجار،فكرة الغلط البني يف التقـدير،املرجع ا
منه واملتعلقـة باشـرتاط اجلنسـية اجلزائريـة األصـلية يف 86الذي قضى بعدم دستورية املادة 1989أوت07املؤرخ يف89/13ات رقمورد حول قانون االنتخاب

م -ق.ق -1قرار رقم ،رأي رقم 1989من دستور28واة وفق ما تنص عليه املادة،وذلك ملساسه مببدأ املساللمجلس الشعيب الوطين وأزواجهم املرتشحني
املتعلــق 2007جويليــة23املـؤرخ يف 07/د.م.ر /02وقـد أكــد علــى هـذا املبــدأ يف  رأيـه رقــم.االنتخابــاتيتعلــق بقـانون 1989غشــت سـنة20مـؤرخ يف–د

حيث اعترب أن املشـرع حـني ألـزم  املتضمن قانون االنتخابات1997مارس06يفاملؤرخ 97/07مبراقبة مدى مطابقة القانون العضوي املعدل واملتمم لألمر
اجلزائــري  مــن الدســتور29يكــون قــد أخــل مببــدأ املســاواة املنصــوص عليــه يف املــادة األخــرى القــوائم احلــرة بشــرط إضــايف عمــا أقــره لقــوائم األحــزاب السياســية

،وصـرح الـس بـأن املشـرع قـد وضـع شـروطا متـس مببـدأ املسـاواة بـني )2016مـارس6خ يفمن التعديل الدستوري املؤر  32يقابلها نص املادة(1996لسنة
  .املواطنني يف املشاركة يف احلياة السياسية

أن املبادئ العامة للقانون حتمل مرتبة القانون العادي ،وبالتايل يستطيع املشرع خمالفة على 1958ما استقر عليه الفقه الفرنسي قبل صدور دستور إن -1
ر يعـــدل القـــانون الســـابق؛انظر،حممد أنـــس جعفـــ أوالقـــانون الالحـــق ميكـــن أن يلغـــي  أنتلـــك املبـــادئ بإصـــدار تشـــريعات تتعـــارض معهـــا تطبيقـــا لقاعـــدة 

 .83.،ص1983،مصر،النهضة العربية قضاء اإلداري،دار،القاسم،الوسيط يف القانون العام
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اليت تصدرها اإلدارة دون االستناد على قانون سابق،األمر 1والتنظيم أو الالئحة،وظهور اللوائح املستقلة
العرتاف لتلك املبادئ العامة للقانون بالقيمة الدستورية،وهو ما الذي فرض على جملس الدولة الفرنسي ا

تبناه القاضي الدستوري الذي استطاع من خالله الكشف عن العديد من املبادئ ذات القيمة الدستورية 
ليستخدمها كمرجعية للرقابة الدستورية،ويتقيد ا املشرع عند ممارسة اختصاصه التشريعي كما يتقيد 

  .وربأحكام الدست
  المبادئ العامة للقانون ذات القيمة الدستورية-2    
يف مرتبتها وقوا هلا قيمة التشريع العادي ،فقد تغري ذلك املفهوم كانت املبادئ العامة للقانون   بعد أن    

،وما ترتب عليه من حتديد بعد تطور عالقة الالئحة بالقانونحيز التنفيذ خاصة 1958بعد دخول دستور
األمر الذي دفع الس الدستوري  الفرنسي إىل االعرتاف  التنظيم القانون وإطالق جمال الالئحة أوال 

  .2بالقيمة الدستورية لتلك املبادئ العامة للقانون كوسيلة لفرض احرتامها على اللوائح املستقلة
،وأطلق ة الدستوريةالقيماملبادئ العامة للقانون ذات الس الدستوري الفرنسي  استخدموتبعا لذلك      

،بغض النظر عن مصدرها سواء وردت يف صلب وثيقة 3اموعة الربملانيةعليه تسمية الكتلة الربملانية أو 
الدستور أو استخلصها القاضي من بني نصوص الدستور أو من خالل قيم اتمع املختلفة ليستخدمها  

الس الدستوري عليه ،األمر الذي أكده م جتاوزهاوعد كمرجعية للرقابة الدستورية،ويلزم املشرع مبراعاا
  .،وهو ما تأثر به الس الدستوري اجلزائريالفرنسي واحملكمة الدستورية العليا يف مصر

التفسري حنو  كل من الس الدستوري الفرنسي واجلزائري واحملكمة الدستورية العليا يف مصرويتجه دور      
،من خالل الدستوري والذي قد ميتد يف البحث عن اإلرادة املفرتضة للمؤسس،الواسع للنصوص الدستورية

البحث عن روح النص وغاياته،واهلدف من ذلك هو إعادة التوازن بني السلطات العامة يف الدولة خاصة 
  .4بعد هيمنة السلطة التنفيذية على باقي السلطات نظرا  لرتاجع دور السلطة التشريعية

                                                 
 .290.املرجع السابق،ص  صضوابط توزيع االختصاص بني السلطتني التشريعية والتنفيذية،عبد الرمحن عزاوي،انظر،-1
 ؛لقــانونألن القــول خبــالف ذلــك ســوف يــؤدي إىل حتــرر اإلدارة مــن كــل قيــد ،وبالتــايل منحهــا ســلطة غــري حمــددة يتنــاىف مــع مبــدأ املشــروعية وســيادة ا-2

 .351.،ص2014انظر،هاين علي الطهراوي،النظم السياسية والقانون الدستوري ،الطبعة الرابعة ،دار الثقافة للنشر والتوزيع،األردن،
3
-FAVOREU.L,Bloc de constitutionnalité in la direction de Oliver  Duhamel et Y vues Meny Paris , 

P.U.F ,1992,p100. 
واعتربهـا مصـدرا الدسـتورية لقد أقر الس الدستوري الفرنسي العديـد مـن املبـادئ العامـة للقـانون ذات القيمـة الدسـتورية،واليت اعتربهـا مرجعـا للرقابـة  - 4

،أي أن 1946ر ومقدمـة دسـتو  واملـواطن مـن إعـالن حقـوق اإلنسـاناستنبطها من مصادر السلطة التقديرية للمشرع ،سواء وردت مباشرة يف الدستور أو 
ن مل يـنص عليهــا صـراحة كاملبــادئ األساسـية املعـرتف ــا بواسـطة قـوانني اجلمهوريــة واملبـادئ الــيت إهـذه املبـادئ العامــة جيـب أن تسـتند ألصــل دسـتوري ،و 
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نا القول بأن مسألة حتديد القيمة القانونية للمبادئ العامة للقانون مل تكن حمل اتفاق يف ،ميكنومما سبق     
وذلك خوفا من من منحها القيمة الدستورية  منهم من منحها قيمة التشريع العادي،ومنهمفالفقه الدستوري،

إىل منشئ   مصركل من الس الدستوري الفرنسي واجلزائري واحملكمة الدستورية العليا يفأن يتحول  
للقواعد الدستورية،غري  أن ذلك مل يعد مقبوال اآلن خاصة بعد إنشاء قضاء متخصص ميارس الرقابة 

،وينحصر دور القاضي الدستوري يف استنباط تلك املبادئ من النصوص وفق آليات حمددةالدستورية 
عهود الدولية أو القيم العليا يف إعالنات حقوق اإلنسان واملواثيق وال الدستورية أو مقدمات الدساتري أو

  .اتمع
ملزم  كل من الس الدستوري الفرنسي واجلزائري واحملكمة الدستورية العليا يف مصر،فإذا كان  وعليه      

،فإن املشرع ال ميلك خمالفة وصه لكي يستخلص منها تلك املبادئبالبحث يف مبادئ الدستور وبني نص
خاصة املبادئ 1باعتبارها من األسس اليت حتكم اتمع وتعرب عن إرادة شعبه وتطلعامتلك املبادئ العامة 

،وتأثر  به الس اء الدستوري يف كل من فرنسا ومصرالذي تبناه القضمر ،وهو األ2ذات القيمة الدستورية
 تعد مرجعا للرقابة ،اليتن املبادئ  ذات القيمة الدستوريةوذلك من خالل إقرار العديد مي،الدستوري اجلزائر 

  .الدستورية وتلزم املشرع  مبراعاا وهو بصدد ممارسة اختصاصه التشريعي كما يلزم بقواعد الدستور

                                                                                                                                                         
الدسـتوري للمبـادئ  للجمعيـات الـذي اسـتند فيهـا الـسبشـان الرتخـيص السـابق 1971تعرب عن روح العصر ،ومن أمثلـة ذلـك حكمـه الصـادر يف عـام 

باعتبار أن حرية الذهاب واإلياب 1979يوليو 25الصادر يف105-79رقم ،ومن ذلك أيضا قرارهكم بعدم دستورية قانون اجلمعياتالعامة للقانون واحل
ة العليـا يف ومـن أمثلـة ذلـك مـا قضـت بـه احملكمـة الدسـتوري. )C.C.N°83-165 DC du 20Janvier1984( مـن املبـادئ ذات القيمـة الدسـتورية

علــى أن للقاضــي الدســتوري اســتنباط املبــادئ العامــة للقــانون للموازنــة بــني نصــوص 1997فيفــري01ق دســتورية بتــاريخ16لســنة07مصــر يف القضــية رقــم
القضـــــية الدســـــتور،وما يفرضـــــه الواقـــــع والقـــــيم العليـــــا للمجتمـــــع بالشـــــكل الـــــذي ال ينـــــاقض قواعـــــد الدســـــتور ،انظـــــر حكـــــم احملكمـــــة الدســـــتورية العليـــــا يف 

؛ومـن أمثلـة ذلـك أيضـا مـا قضـت بـه احملكمـة الدسـتورية العليـا يف 1997فيفـري13يف07،ج ر العـدد1997فيفري01ق دستورية بتاريخ16لسنة07رقم
هــا بشــأن مبــدأ املســاواة بــني املواطنني،وقــد ذهبــت احملكمــة هنــا إىل أن مبــدأ املســاواة الــيت حيمي 1995جــانفي14ق دســتورية يف14لســنة  17القضــية رقــم

مــام القــانون الدســتور وال تقتصــر علــى  احلــاالت الــيت وردت يف صــلب الدســتور،بل تتعــداه إىل كــل صــور التمييــز بــني املــواطنني باعتبــار أن مبــدأ املســاواة أ
  .أساس العدل واحلرية،وهو يعد من املبادئ العامة للقانون اليت استنبطتها احملكمة من روح الدستور

اوت   07املـــؤرخ يف113-89الـــس الدســـتوري اجلزائـــري يف الـــنص املعـــروض لإلخطـــار املتعلـــق بقـــانون االنتخابـــات رقـــمومـــن أمثلـــة ذلـــك مـــا قضـــى بـــه 
ومـن مـا قضـى  بـه . 1989مـن دسـتور  29،وقضى بعدم دستوريتهما ملساسهما مببدأ املسـاواة املنصـوص عليـه املـادة 108و86السيما املادتني 1989

،وقـد صـرح بعـدم دسـتورية املـادة الثانيـة منـه ،والـيت اسـتثنت 1989أوت08املـؤرخ يف 14-89ون األساسي للنائب رقمالس الدستوري فيما خيص القان
  .أمام القانونأساتذة التعليم العايل وأطباء القطاع  العام  من حاالت التنايف مع العهدة الربملانية مؤسسا قراره على املساس مببدأ مساواة اجلميع 

1
 .165.،ص ،املرجع السابقالدين ،القضاء الدستوري والشرعية الدستورية انظر،سامي مجال- 
؛ انظــر، نــص أو قاعــدة دســتورية إىليعــرتف جانــب مــن الفقــه الدســتوري باملبــادئ ذات القيمــة الدســتورية إذا كانــت ذات أصــل دســتوري ،أي يســتند -2

 .26.،ص ص2007،الطبعة األوىل،دار النهضة العربية،القاهرة،)دراسة حتليلية نقدية (حممد فوزي نوجيي،فكرة تدرج القواعد الدستورية 
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  وإذا خلصنا إىل أن املبادئ العامة للقانون ذات القيمة الدستورية أصبحت مرجًعا للرقابة الدستورية    
للسلطة  املبادئ ذات القيمة الدستورية مصدرًاومصدرًا من مصادر مبدأ املشروعية،فمىت تكون تلك 

  التقديرية للمشرع؟
  المبادئ ذات القيمة الدستورية كمصدر من مصادر السلطة التقديرية للمشرع -ب     
ا من مصادر مبدأ كانت املبادئ العامة للقانون ذات القيمة الدستورية تعد مصدرً   ملا     

من  الدستوري الفرنسي واجلزائري واحملكمة الدستورية العليا يف مصركل من الس يستخلصها  املشروعية،و 
نصوص الدستور أو من مقدمات الدساتري أو إعالنات احلقوق أو يستنبطها من املبادئ العامة اليت تعرب 

  .عن القيم العليا للمجتمع وروح العصر
       وتبعا لذلك تتحدد سلطته ملبادئم بتلك افإن املشرع وهو بصدد ممارسة اختصاصه التشريعي ُملز،

لك املبادئ يف تنظيم ،فإذا استند املشرع على تة القانون مع تلك املبادئ العامةالتقديرية حبسب طبيعة عالق
أو حرية معينة،فإن ذلك يفرض عليه التزاما حبماية احلق أو احلرية حمل التنظيم التشريعي،حىت مسألة معينة 

  .حة يف صلب الدستورلو مل يرد النص  على ذلك صرا
ستنبط من هذا املبدأ ومن مث يكون املبدأ الدستوري مصدرًا للسلطة التقديرية للمشرع يف احلالة اليت يُ      

تتسع سلطة املشرع  حبيث،التشريعي قواعد متنح للمشرع جانب من حرية التقدير يف ممارسة اختصاصه
  .اليت يقررها املبدأ الدستوري التقديرية وتضييق وفقا حلجم القيود وطبيعة اإللزام

القيمة الدستورية مبدأ شرعية اجلرائم، ففي فرنسا مثال يعترب إعالن  العامة للقانون ذات املبادئ بني ومن    
حتتل يه تعترب قواعد ذات قيمة دستورية،و ،واملبادئ الدستورية املرتتبة عل1789حقوق اإلنسان واملواطن لعام
  .ورية اليت حتتوي على احلقوق واحلريات اليت تتمتع بالقيمة الدستوريةالصدارة ضمن الكتلة الدست

هذا املعىن،ومارس الرقابة 1971يوليو16لصادر يف ولقد أكد الس الدستوري الفرنسي يف حكمه ا    
،حيث يتكامل هذا املبدأ مع مبادئ 1الدستورية السابقة للتحقق من مطابقة التشريع هلذا املبدأ الدستوري

،حيث ،ومبدأ احملاكمة العادلة1،ومبدأ أصل افرتاض الرباءة يف املتهم2دستورية أخرى وهي مبدأ املساواة
  .2تساهم كل هذه املبادئ يف حتديد نطاق التجرمي والعقاب

                                                 
1

  -C.C.N°71-49 ,D.C du16juillet1971 ,R e c ,N°29. 
  :على ما يلي 1789كما تنص املادة األوىل كذلك من إعالن ؛ 1958من الدستور الفرنسي لعام   املادة األوىل األمر الذي نصت عليه- 2
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،فمبدأ شرعية اجلرائم يعترب من املبادئ اليت متتد جذورها إىل متطلبات سيادة القانون مصر أما يف    
من  96،الذي ال يستند  فقط على نص املادةفهو من مقومات الشرعية الدستوريةام احلكم ،ودميقراطية نظ

من الدستور 94صت عليه املادة،وإمنا يعتمد كذلك على ما ن2014يناير18الصادر يفالدستور املصري 
ر ،ولقد أكدت احملكمة الدستورية العليا يف مص3 » أن سيادة القانون أساس احلكم يف الدولة « على

  .4مضمون هذا املبدأ،ومنحته قيمة دستورية يف العديد من أحكامها
مارس 6املؤرخ يف01- 16املعدل مبوجب القانون رقم1996لسنةوبالرجوع إىل الدستور اجلزائري     

،جنده هو اآلخر قد أقر بأن مبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات هو مبدأ دستوري ُمْلزم لكل السلطات 2016
منه 12يف الفقرةالسيما  الدستور هذا ولة مبا فيها السلطة التشريعية،وهو أمر ورد يف مقدمة العامة يف الد

اليت تنص على  2016مارس6التعديل الدستوري املؤرخ يف من56،واملادة 5اليت أقرت مبدأ سيادة القانون

                                                                                                                                                         
 « Les hommes naissant et demeurent libres et égaux en  droits  .Les distinction sociales ne peuvent être fondées 
que sur l’utilité commune. » 

  :على ما يلي 1789احلقوق لعام إعالنمن  09تنص املادة  - 1
« Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu’il ait été déclaré coupable ,s’il est jugé indispensable de 

l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement 

réprimée par la loi ». 
2
 .1789من إعالن حقوق اإلنسان واملواطن لعام  08و07،وكذلك نص املادتني 1958من الدستور الفرنسي لعام  61انظر كذلك نص املادة  - 
 .2014يناير  18من الدستور املصري الصادر  96و95و94انظر نص املواد  - 3
ق دستورية  17لسنة  48يف القضية رقم 1997يناير  22هذا املبدأ مبناسبة حكمها الصادر يف على لقد أكدت احملكمة الدستورية العليا يف مصر - 4

ولقــد حــذا املؤســس الدســتوري التونســي حــذو مــا ذهــب إليــه كــل مــن الدســتورين الفرنســي واملصــري يف إقــرار مبــدأ  ؛1997مــارس  26يف 10،ج رالعــدد
،والــيت تضــمنت عــدة مبــادئ منهــا 2014جــانفي 23مــن مقدمــة الدســتور التونســي الصــادر يف  04مشــروعية اجلــرائم والعقوبــات وفقــا ملــا ورد يف الفقــرة 

انون واحــرتام احلريــات وحقــوق اإلنســان واســتقاللية القضــاء ،واملســاواة يف احلقــوق والواجبــات بــني مجيــع املــواطنني واملواطنــات والعــدل بــني مبــدأ ســيادة القــ:
املـتهم بـريء إىل أن تثبـت إدانتـه يف حماكمـة عادلـة ُتكفـل لـه فيهـا  « بـأن  2014لسـنةمـن الدسـتور التونسـي  27اجلهات،األمر الذي نص عليه الفصل 

مــن الدســتور  30و29و28ومــن بـني ضــمانات مبـدأ شــرعية اجلـرائم والعقوبــات مــا نـص عليــه الفصـل ؛»مجيـع ضــمانات الـدفاع يف أطــوار التتبـع واحملاكمــة
 .2014جانفي 23يف  ردالتونسي الصا

إن الدستور فوق  « على أن 1996املتضمن التعديل الدستوري للدستور اجلزائري لسنة 2016مارس6املؤرخ يف01-16رقمالقانون من ديباجة  12الفقرة  تنص- 5
ممارسة السلطات، ويكّرس  واحلريات الفردية واجلماعية، وحيمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفي املشروعية على اجلميع، وهو القانون األساسي الذي يضمن احلقوق

املــؤرخ /ت د.ر/1الـس الدســتوري علـى القيمــة القانونيــة لديباجـة الدســتور يف رأيـه رقــماألمــر الـذي أكــد عليــه .» اطي عـن طريــق انتخابـات حــّرة ونزيــهالــدميقر التـداول 
          .2002أبريل3املؤرخة يف22يتعلق مبشروع تعديل الدستور،ج ر العدد2002ابريل3يف
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مبقتضى قانون صادر قبل وال إدانة إال 1،يف إطار حماكمة عادلة أن املتهم يعترب بريئا إىل أن تثبت إدانته
  .2ارتكاب الفعل ارم ويضمن القانون ذلك

،ومبدأ قابلية املرافق بدأ استمرار سري املؤسسات العامةومن أمثلة تلك املبادئ العامة الدستورية أيضا م    
بني احلقوق لموازنة للتغيري،األمر الذي يلزم املشرع بضرورة التدخل وفقا لسلطته التقديرية االعامة للتعديل و 

واحلق يف محاية مؤسسات الدولة وضمان ،احلق يف اإلضرابإقامة التوازن بني ،كاملختلفة الدستورية
  .استمراريتها 

،أي أن تدخل املشرع من نا جيب أن ميارس يف إطار القانونمادام أن حق اإلضراب معرتف به قانو و     
،ومبدأ اب باعتباره من احلقوق الدستوريةإلضر أجل تنظيم هذا احلق يهدف أساسا إىل املوازنة بني حق ا

  .3استمرار املرفق العام باعتباره من املبادئ ذات القيمة الدستورية 

                                                 
كـل شـخص يُعتـرب بريئـا حـىت تثبـت جهـة قضـائية نظاميـة إدانتـه يف إطـار « علـى أن2016مـارس6الدسـتوري املـؤرخ يفمن التعديل من 45تنص املادة- 1

بأنـه أقـر مبـدأ احملاكمـة العادلـة كمبـدأ  2016مـارس6املـؤرخ يف ياملالحـظ علـى التعـديل الدسـتور » حماكمة عادلة تـّؤمن لـه الضـمانات الالزمـة للـدفاع عنـه
 . جديد ومن مقومات الدولة القانونية اليت تكفل حقوق وحريات األفراد

 .2016مارس6املؤرخ يف1996لدستور التعديل الدستوري املتضمن01-16القانون رقم منمن 59و58و 57انظر نص املواد- 2
  :05البند 02الفقرة  1946اكتوبر 27وهو ما نصت عليه ديباجة الدستور الفرنسي الصادر يف - 3

  «Préambule de la Constitution du27 octobre1946….. :Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le 
règlementent .  » 

يف إطار القوانني اليت تنظمه ،أي أن تنظيم حق اإلضراب هو مـن اختصـاص املشـرع وفقـا لسـلطته  أن حق اإلضراب ميارس الديباجةويفهم من نص هذه 
  :1958التقديرية،وهو ما نصت عليه أيضا املادة اخلامسة من الدستور الفرنسي لسنة 

 « Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure ,par son arbitrage, le 

fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat. 

Il est le garant de l’indépendance nationale ,de l’intégrité du territoire et respect des traités. » 

وكـذا  ، احلسـن  والعـادي للسـلطات العامـةويضـمن السـري، الدسـتوراحـرتام ويفهم من نص هذه املادة بأنه يقع علـى رئـيس اجلمهوريـة واجـب السـهر علـى 
الســلمي حــق ينظمــه القــانون  اإلضــراب « أنمنــه تــنص علــى 15جنــد املــادة 2014ينــاير18الصــادر يفتور املصــري الدســ إىلوبــالرجوع .اســتمرارية الدولــة

بـــني احلـــق يف  اإلضـــراب الســـلمي وفقــا لســـلطته التقديريــة ،وذلـــك باملوازنــةويتبــني لنـــا مــن هـــذا الــنص الدســـتوري الـــذي مــنح املشـــرع العــادي تنظـــيم حــق »
الـيت تـنص 2014مـن الدسـتور التونسـي لعـام36؛ومن أمثلـة ذلـك مـا نـص عليـه الفصـلتمرارية املرافق واملصـاحل العامـة،وضمان اساإلضراب كحق دستوري

هــذا الــنص أنــه الدســتور مــنح املشــرع حــق التــدخل مــن أجــل تنظــيم حــق  ،ويتضــح لنــا مــن » احلــق النقــايب مبــا يف ذلــك حــق اإلضــراب مضــمون« علــى أن
  .اإلضراب من حيث شروط ممارسته وضمانات ذلك ،وكذا القيود الواردة على ممارسته واحلاالت اليت ال جيوز فيها ممارسة حق اإلضراب

طـار السـابقة مؤكـدا علـى أن حـق اإلضـراب معـرتف بـه وميـارس يف إ واحلقيقـة أن الدسـتور اجلزائـري مل خيـرج عـن هـذا اإلطـار الـذي حددتـه الدسـاتري الثالثـة
بـأن احلـق يف اإلضـراب مـن احلقـوق الدسـتورية املعـرتف ـا ،وميـارس يف إطـار 2016مـارس6من التعديل الدسـتوري املـؤرخ يف71القانون تطبيقا لنص املادة

يــود الــواردة علــى ممارســته كحظــر اللجــوء إىل اإلضــراب يف ميــادين الــدفاع القانون،وعليــه فقــد عهــد الــنص الدســتوري للمشــرع حــق تنظــيم هــذا احلــق ،والق
ني ضـمان ممارسـة الوطين واألمن أو يف مجيع اخلدمات أو األعمال العمومية ذات املنفعة احليوية للمجتمع ،وبالتايل فإن تدخل املشرع يسعى إىل التوفيق ب

ومــن املبــادئ العامــة للقــانون ذات القيمــة .امــة باعتبــاره مــن املبــادئ ذات القيمــة الدســتوريةحــق اإلضــراب كحــق دســتوري وبــني ضــمان اســتمرار املرافــق الع
مبــدأ احلريــة ،والــذي يتفــرع عنــه مبــادئ عديــدة مثــل حريــة التجــارة والصــناعة ،حريــة العقيــدة ،حريــة العمل،وحريــة التعلــيم ،حريــة الــرأي -:الدســتورية مــا يلــي

  .غريها من احلريات العامة،حرية التنقل وحرية التظاهر والسكن ،و 
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واخلالصة اليت ميكن الوصول إليها من خالل دراستنا للمبادئ العامة للقانون ذات القيمة الدستورية       
ة،وتشكل مرجعية للرقابة الدستورية على تعد مصدرًا من مصادر مبدأ املشروعي هي أن تلك املبادئ

خالل عالقة تتحدد هذه األخرية من و ،ا للسلطة التقديرية للمشرعمصدرً  كذلك األمر الذي جيعلهاالقوانني،
يث تتسع هذه السلطة وتضيق وفقا للقيود اليت تفرضها املبادئ العامة للقانون ذات حب،القانون بتلك املبادئ

العامة ذات  تقيد سلطة املشرع وتُلزمه بعدم جتاوز اإلطار الذي حددته تلك املبادئالقيمة الدستورية،و اليت 
  .القيمة الدستورية

حول نطاق السلطة  وبعد دراستنا ملفهوم السلطة التقديرية للمشرع ومصادرها يتوجب علينا التساؤل    
  .الثاينالتقديرية للمشرع وأساسها؟وهو األمر الذي سوف نتطرق إليه يف املبحث 

  المبحث الثاني
  نطاق السلطة التقديرية للمشرع

،الذي يقوم على أساس خضوع مجيع األفراد مبدأ املشروعيةعلى كما قلنا سابق تقوم الدولة القانونية     
،وااللتزام به يعد من أهم الضمانات اليت متنع كافة السلطات العامة يف ات العامة للقانون مبعناه الواسعواهليئ

  .1أساس حلماية حقوق األفراد وحريام العامةكو من التعسف يف استعمال سلطتها، الدولة
 تسعى ،ويأخذ بعني االعتبار الغايات اليتاج يف تطبيقه إىل شيء من املرونةغري أن هذا املبدأ حيت     

إىل حتقيقها يف إطار القانون،األمر الذي يستلزم )التنفيذية ،التشريعية،القضائية(السلطات العامة يف الدولة
إعطاء هذه األخرية جانب من حرية التقدير واالختيار يف ممارسة اختصاصاا احملددة قانونا،ومن مث  نطرح 

                                                                                                                                                         
أ املساواة أمام الوظائف مبدأ املساواة،ويتفرع عنه مبدأ  املساواة أما القانون ،مبدأ املساواة أما الضرائب ،ومبدأ املساواة يف استعمال األموال العامة ،مبد-

  .العامة،مبدأ املساواة أمام األعباء والتكاليف العامة
مبدأ قرينة الرباءة ،كفالة حق الدفاع،قانونية اجلرمية،شخصية العقوبة،احلق يف احملاكمة العادلة،وغري ذلك من املبادئ العامة  مبدأ العدالة،ويتفرع عنه مثال-

؛زكـــي حممـــد 208.،ص1983انظر،رمزي الشـــاعر،النظرية العامـــة للقـــانون الدســـتوري،الطبعة الثالثـــة،دار النهضـــة العربيـــة،للقـــانون ذات القيمـــة الدســـتورية؛
  .86.ص ر ،املرجع السابق،صالنجا

األوىل مكتبـة الطبعة ،مة الرقابة يف الدسـاتري املعاصـرةانظر،مصطفى حممود عفيفي،رقابة الدستورية يف مصر والدول األجنبية،دراسة حتليلية مقارنة ألنظ- 1
يف جمـال  إرادي عناصر العمـل اإلداري كعمـل ؛ولقد تناول الكثري من الفقهاء  الفرنسيني22.كلية احلقوق،جامعة طنطا،بدون سنة نشر،ص،سعيد رأفت

نـتج يدافع ومركـز قـانوين و  وحمل وغرض اإلرادة بإعالن،ومن مث حددوا أركان العمل القانوين بصفة عامة اإلداريالقرار  أركانحبثهم مبكان ركن السبب بني 
انظر،حممـد مـاهر أبـو العينني،الكتـاب األول،املرجـع :د مـن التفاصـيلوعلى خالف بني الفقهاء،وقائع تـدفع لصـدور هـذا العمل،ملزيـ-اإلرادة،وأخريا بإعالن

  .46.،املرجع السابق صالدينسامي مجال ؛440.،املرجع السابق،صعبد ايد إبراهيم سليم؛180.السابق،ص
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عتباره من أهم التزام املشرع مببدأ املشروعية باضرورة حنقق التوازن بني ميكننا أن كيف حول  التساؤل 
  الضمانات حلماية حقوق األفراد وحريام،وبني عدم اعتبار هذا املبدأ مبثابة عامل  ُمَعطل للعمل التشريعي؟

ونطاق السلطة التقديرية للمشرع هو جمال أو نطاق الصالحية التقديرية،أو احلاالت اليت يتمتع فيها      
شريعي،واملفاضلة بني عدة بدائل وخيارات،ليختار من بينها املشرع بسلطة تقديرية يف ممارسة اختصاصه الت

  .أنسبها وأكثرها مالئمة للمسألة حمل التنظيم التشريعي،أي احلاالت اليت ال تكون فيها سلطته مقيدة
اليت تعترب يف حد ذاا من أوجه الطعن بعدم و ويُلزم يف القانون كعمل قانوين تشريعي توافر أركان معينة،     
التقديرية للمشرع يف كل رية التشريع،وعند البحث يف األركان اليت يقوم عليها القانون ومظاهر السلطة دستو 

اإلداريني يف دعوى  ،جند أا تتشابه إىل حد كبري مع تلك األركان اليت اعتمد عليها الفقه والقضاءركن منها
  ).دعوى إلغاء القرار اإلداري لعدم مشروعيته(جتاوز السلطة

بني صنفني من هذه العيوب،تتمثل األوىل يف املشروعية )GAZZULوVEDAL(ولقد ميز الفقيهني     
اخلارجية أو الشكلية  وتشمل عيب عدم االختصاص وعيب الشكل واإلجراءات،أما الثانية تتمثل يف 

  .1املشروعية الداخلية أو املوضوعية وتشمل عيب خمالفة القانون وعيب االحنراف يف استعمال السلطة
،وتتحدد تبعا لذلك مظاهر السلطة التقديرية اليت كعمل تشريعي له أركان يقوم عليهاوإذا كان القانون       

،فهل ميكن االعتماد على التصنيف الذي اعتمد عليه الفقه تضيق يف كل ركن من أركان القانونتتسع و 
 ضمن أركان العمل)املوضوعية(لداخليةواملشروعية ا)الشكلية(اريني اخلاص باملشروعية اخلارجيةوالقضاء اإلد

  .أم أن  الفقه والقضاء الدستوريني قد وضعا تصنيفا آخر اإلداري يف العمل التشريعي كذلك،
د مظاهر وإذا كان احلديث عن جمال التقدير والتقييد يف أركان القانون يكتسي أمهية بالغة يف حتدي     

باعتبار  ساس القانوين لتلك السلطة ال تقل أمهية عن ذلك،،فإن مسألة حتديد األالسلطة التقديرية للمشرع
أن سلطة املشرع التقديرية سلطة قانونية متارس يف إطار القانون،ألن القول بوجود سلطة مطلقة للمشرع غري 

،اليت تستلزم خضوع مجيع السلطات العامة يف الدولة 2يف ظل الدولة القانونية اخاضعة للقانون ال وجود هل

                                                 
االختصـــــاص،عيب الشـــــكل  عيـــــب عـــــدم:هـــــي أنـــــواععـــــدة  إىل،وصـــــنفها اإلداريالقـــــرار  أركـــــان إىلبـــــني هـــــذه العيـــــوب بـــــالنظر  يناألســـــتاذوقـــــد ربـــــط -1

 1982،اإلداري،بــدون دار نشر،مصــراجــد راغــب احللو،القــانون انظــر م:،وعيـب احملل،وعيــب الســبب،وأخريا عيــب الغاية؛ملزيــد مــن التفاصـيلواإلجراءات
؛ عصـام عبــد 58.ص 1982ديسـمرب 02،العـدداإلداريةودعــاوى االحنـراف بالسـلطة،جملة العلـوم  لـإلدارة؛أمحـد حـافظ جنـم ،السـلطة التقديريـة 562.ص

   .226.،صاملرجع السابق،عليهاوالرقابة القضائية لإلدارة الوهاب الربزجني،السلطة التقديرية 
 .142.؛عبد املنعم عبد احلميد إبراهيم شرف،املرجع السابق،ص ص53.سامي مجال الدين،املرجع السابق،صانظر،-2
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ها السلطة التشريعية حلكم القانون،والسؤال الذي يطرح يف هذا الشأن حول ما هو أساس السلطة مبا في
  التقديرية للمشرع؟

وحىت يتسىن لنا معرفة نطاق السلطة التقديرية للمشرع وأساسها سوف نتطرق أوال إىل دراسة مظاهر      
املطلب (تقدير والتقييد يف أركان القانون ،أي حتديد جمال القديرية للمشرع ضمن أركان القانونالسلطة الت

  ).   املطلب الثاين(رتكز عليه سلطة املشرع التقديرية،مث ننتقل إىل دراسة األساس الذي ت)األول
  المطلب األول

  نطاق السلطة التقديرية للمشرع
االختصاص  لقانون ،وهي عنصرلشروعية اخلارجية املأركان أو عناصر التشريع هي إما عناصر تتعلق ب     

صر تتعلق باملشروعية الداخلية ل والغاية فهي عناوعنصر الشكل واإلجراءات،أما عنصر السبب واحمل
  .،واليت ميكن أن تكون جماال لسلطة املشرع التقديرية واختصاصه املقيدللقانوناملوضوعية أو 

اليت عهد إليها الدستور  فُيلزم يف التشريع حىت يكون مشروعا أن يكون صادر عن اجلهة أو السلطة     
بسن القانون ،ووفقا للشكل ومبقتضى اإلجراءات اليت حددها الدستور لذلك،كما جيب أن يكون ضمن 

سبب يدفع املشرع  ،مع ضرورة وجود دافع أواليت أقرها الدستور لصحة القانونالشروط أو القيود املوضوعية 
  .ملصلحة العامة ا،وذلك من أجل حتقيق إلقرار القانون

لمشرع حبسب طبيعة كل عنصر أو ركن من هذه األركان،فإذا كانت لسلطة التقديرية الوعليه،تتحدد     
،فإا تتسع وتضيق يف ناصر املشروعية اخلارجية للقانونالسلطة التقديرية للمشرع تكاد تنعدم بالنسبة لع

  ).احملل،السبب،الغاية(ناصر املشروعية الداخلية للقانونع
السلطة التقديرية تقدير والتقييد يف أركان القانون،وبالتايل حتديد نطاق يتسىن لنا معرفة جمال الوحىت       

الفرع (يتعلق بالعناصر اخلارجية للقانونللمشرع،سوف حناول أن نـُبَـني مظاهر هذه السلطة التقديرية فيما 
  ).الفرع الثاين(الداخلية للقانونيتعلق بالعناصر ،مث نبني مظاهر السلطة التقديرية للمشرع فيما )األول

  الفرع األول
  مظاهر السلطة التقديرية للمشرع فيما يخص العناصر الخارجية في القانون

،منها ما يرتبط بالعناصر لى جمموعة من العناصر أو األركانيقوم القانون كغريه من القواعد القانونية ع       
اخلارجية للقانون،وتتمثل أساسا يف أن يصدر القانون عن اجلهة املختصة اليت حددها الدستور بوضع 
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،وبالشكل الذي حدده الدستور إلصدار القانون،ومبقتضى اإلجراءات التشريعات العادية منها والعضوية
  .احملددة لذلك

قييد يف أركان القانون فيما يتعلق باألركان اخلارجية للقانون، سوف وقبل احلديث عن جمال التقدير والت     
اخلارجية للقانون؟ولإلجابة على ذلك سوف حناول املشروعية نتساءل عن مدى سلطة املشرع اجتاه عناصر 

مدى سلطة املشرع  عن،مث البحث )أوال(رية بالنسبة لركن االختصاصالبحث يف مدى سلطة املشرع التقدي
 ).ثانيا(التقديرية فيما يتعلق بركن الشكل واإلجراءات

  نطاق السلطة التقديرية للمشرع بالنسبة لركن االختصاص:أوال    
 سوف حناول التطرق أوال إىلتقديرية للمشرع يف ركن االختصاص،وحىت يتسىن لنا معرفة نطاق السلطة ال    

  ).ب(هذا الركنمث جمال التقدير والتقييد فيما خيص )أ(لقانونركن االختصاص يف اتعريف 
  االختصاصتعريف ركن - أ   
،باعتبار أن فكرة حتديد يقوم عليها القانون العام احلديثتعترب فكرة االختصاص حجر الزاوية اليت    

  دمتتو اختصاصات كل سلطة عامة يف الدولة تعد من مقومات مبدأ الفصل بني السلطات العامة الثالث،بل 
ويقصد باالختصاص القدرة على القيام  إىل عملية توزيع االختصاصات يف نطاق السلطة الواحدة كذلك

،أو هو جمموعة ما ُخول للشخص أو اهليئة العامة القيام به من أعمال إجراء معنيبعمل أو اجناز تصرف أو 
،واليت تعرب عن األهلية أو القدرة ا جلهة معينةمبعىن أن االختصاص هو السلطة املعرتف ا قانون.وتصرفات

تصدر  عندماأي أن السلطة اإلدارية نص عليه القانون مبعناه الواسع،على مباشرة العمل القانوين وفق ما ي
يصبح العمل القانوين  على أنالذي حدده القانون، نطاق االختصاصضمن ا ينبغي أن يكون عمال قانوني

  .1بعيب عدم االختصاص مشوب انقانو  احملددة لقواعد االختصاصاملخالف 
مباشرة اختصاصاته وإذا كان االختصاص هو السلطة املعرتف ا قانونا جلهة أو شخص معني يف      

،فإن قواعد توزيع االختصاص بني السلطات واهليئات العامة يف الدولة تعترب من أهم األسس احملددة قانونا

                                                 
،دراســة حتليليــة لدســتورية يف مصــر والــدول األجنبية؛مصــطفى حممــود عفيفي،رقابــة ا161.،ص،املرجع الســابق،قضــاء املالءمــةانظر،ســامي مجــال الدين-1

حممـــــد مـــــاهر أبـــــو العينني،االحنـــــراف التشـــــريعي والرقابـــــة علـــــى دســـــتوريته،الكتاب ؛22.،صاملرجع الســـــابقالرقابـــــة يف الدســـــاتري املعاصـــــرة، مقارنـــــة ألنظمـــــة
  .187.،املرجع السابق،ص صاألول
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،عن طريقها ميكننا حتديد األشخاص واهليئات اليت هلا 1 جمملهوالركائز اليت يقوم عليها النظام القانوين يف
  .2األهلية أو القدرة على اختاذ التصرفات القانونية

،فإنه جيب على مجيع السلطات سلطة التشريعية مهمة سن القواننيوملا كان الدستور قد أوكل إىل ال     
،وبالتايل  اننيعرتف به للربملان بسن القو األخرى يف الدولة احرتام ذلك وعدم التعدي على االختصاص امل

جيب أن يصدر القانون عن اجلهة املختصة اليت عهد إليها الدستور بذلك ويف احلدود اليت وضعها ملمارسة 
،فإنه يصبح غري اعد االختصاص اليت حددها الدستورهذا االختصاص،فإذا أصدر املشرع قانونا خمالفا لقو 

  .3دستوري لعيب عدم االختصاص
،فإن مسألة توزيع االختصاص بني ة بسن القانون ال تثري أية إشكالفإذا كان حتديد اجلهة املختص      

فمن الدساتري من عهد إىل السلطة التشريعية والية عامة يف تشريعية والتنفيذية تثري إشكالية،السلطتني ال
حنو حتديد أو حجز جمال أخرى  دساتري يف حني اجتهت،4وضع القواعد القانونية دون حتديد ال القانون

بعد دخوله حيز التنفيذ 1958الصادر يف عامكان للدستور الفرنسي   ولقدالقانون الذي يشرع فيه الربملان،
ال القانون وانطالق جمال األثر الكبري يف تطور عالقة الالئحة بالقانون،واالجتاه حنو تقييد أو حتديد جم

من 112،حيث تنص املادةنها الدستور اجلزائريعديد من دساتري العامل مه يف ذلك الت،وقد شايعالالئحة
ميارس السلطة التشريعية برملان يتكون من غرفتني،ومها « على أن2016مارس6التعديل الدستوري املؤرخ يف

  » .عليه الس الشعيب الوطين وجملس األمة،وله السيادة يف إعداد القانون والتصويت
نص هذه املادة جند أن الربملان ميارس السلطة التشريعية،وله السيادة يف وضع القواعد  وإذا نظرنا إىل    

القانونية،أي أن املؤسس الدستوري من الوهلة األوىل قد عهد إىل املشرع بسن التشريع دون حتديد ال 
قد تضمنت جندها 2016مارس6التعديل الدستوري املؤرخ يفمن 140القانون،لكن بالرجوع إىل نص املادة

  5).جماال تسع وعشرين(يستطيع املشرع التشريع يف نطاقهاااالت أو املوضوعات اليت 

                                                 
  .143.املرجع السابق،ص عبد الرمحن عزاوي ،؛287.حممد الطماوي ،النظرية العامة للقرارات اإلدارية ،صانظر،سليمان  - 1

2
 - RIVERO.J, Droit Administratif, 12 ème édition, Dalloz, Paris, 1986, p.302. 

   .787.،ص،املرجع السابق،النظم السياسية والقانون الدستوريعبد اهللا عبد الغين بسيوينانظر،- 3
مــن الدســتور 102الدســتور املصــري،حيث تــنص املــادةمــن الدســاتري الــيت منحــت الســلطة التشــريعية واليــة عامــة يف ســن التشــريعات دون حتديــد ــال  -4

يفهـم مـن نـص هـذه املـادة أن املؤسـس الدسـتوري املصـري قــد   ». يتـوىل جملـس النـواب ســلطة التشـريع« :علـى مـا يلـي2014ينـاير18املصـري الصـادر يف
  .جملس النواب سلطة التشريع بدون قيد أو شرط ،إال  اليت أقرها الدستور يف هذا الشأن  إىلعهد 

  .1996لسنةمن الدستور اجلزائري 122املادة نصويقابلها 2016مارس6من التعديل الدستوري املؤرخ يف140نص املادةانظر -5
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 ور،يف امليادين اليت خيصّصها له الدستيشرّع الربملان « وبالرجوع إىل الصياغة اليت جاء فيها النص     
عرتف للمشرع بوالية عامة يفهم من هذه الصياغة أن املؤسس الدستوري ي » :..وكذلك يف ااالت اآلتية

يف التشريع دون حصر ال القانون،وأن املوضوعات احملددة يف هذه املادة تعترب حجزا ال القانون ملنع 
  .املساس ا من قبل السلطات األخرى

من  140فهناك عدة مواضيع منتشرة عرب مواد الدستور وحتيل على القانون لتنظيمها،ومل تنظمها املادة    
التعديل الدستوري املؤرخ 06،مثل ما نصت عليه املادة2016مارس6التعديل الدستوري املؤرخ يف

نزع امللكية من أجل (2016مارس6التعديل الدستوري املؤرخ يف22واملادة)العلم الوطين( 2016مارس6يف
 من 192ادةوامل،)األمالك الوطنية(2016مارس6التعديل الدستوري املؤرخ يف20،واملادة)املنفعة العامة

  .1)صالحيات جملس احملاسبة وطريقة تنظيمه وعمله(2016مارس6التعديل الدستوري املؤرخ يف
حق من اجلهة اليت عهد إليها الدستور سبق،يشرتط  لصحة القانون أن يصدر  ما وترتيبا على     

  .إصداره،فإذا صدر على حنو خمالف لشرط االختصاص،يكون معيبا بعيب عدم االختصاص 
العنصر الشخصي،العنصر املوضوعي،العنصر املكاين، العنصر :عدة عناصر أو صورولركن االختصاص     

فإنه جيب على هذه السلطة مباشرة هذا ى السلطات العامة اختصاصا حمددا،فإذا منح الدستور إحد.الزماين
  .ذلكيف ذلك إال إذا نص الدستور على  االختصاص بنفسها دون تفويض غريها من السلطات

أا صاحبة االختصاص األصيل و قد عهد للسلطة التشريعية اختصاصا بسن القوانني،الدستور  وملا كان    
،فإا  احلاالت اليت نص عليها الدستور،ويف غريالقانون من إحدى السلطات األخرى يف ذلك،فإذا صدر

ستوري لعيب عدم بذلك تكون قد اغتصبت سلطة املشرع يف سن القوانني،ويصبح التشريع غري د
  .االختصاص الشخصي

                                                 
تور التونســي الدســ وجنــد كــذلك املؤســس الدســتوري يف ظــل؛2016مــارس6التعــديل الدســتوري املــؤرخ يفمــن 192و22و20و06انظــر نــص املــواد - 1

قد منح سلطة وضع التشريع لس نواب الشعب منتهجها يف ذلك نظـام أحاديـة الـس التشـريعي بعـدما كـان يعتمـد علـى نظـام 2014الصادر يف يناير
سـلطة التشـريعية عـرب ممثليـه ميـارس الشـعب ال« أنعلـى  2014جـانفي23الدستور التونسي الصـادر يف من50ستور السابق،وينص الفصلالسني يف الد

يــق ممثليــه يف جملــس نــواب ويفهــم مــن هــذا الــنص أن الســلطة التشــريعية ملــك للشــعب ميارســها عــن طر  » .نــواب الشــعب أو عــن طريــق االســتفتاءمبجلــس 
   .منه جمال القانون الذي ميارس يف نطاقه جملس نواب الشعب اختصاصه التشريعي 65ستفتاء،كما حيدد لنا الفصل عن طريق االالشعب أو 
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التعديل الدستوري من 112وفقا للمادة)الس الشعيب الوطين وجملس األمة(وعلى ذلك،فإن الربملان     
هو صاحب االختصاص األصيل يف التشريع،غري أنه ميكن كذلك لرئيس اجلمهورية 2016مارس6املؤرخ يف

  .ذه احلالة من الدستوراملشاركة يف وضع التشريع مستمدا اختصاصه يف ه
كما مينح للربملان سلطة التشريع يف أي موضوع من املوضوعات باعتباره صاحب االختصاص األصيل       

فعندما متارس السلطة تلك القيود اليت أوردها الدستور،يف التشريع وال يرد على هذه السلطة أية قيود سوى 
،فإذا جتاوزت هذا اإلطار  ال الذي حدده الدستور هلايف االتشريعية اختصاصا تشريعيا ينبغي أن يكون 

   .1كانت التشريعات الصادرة يف هذه احلالة غري دستورية لعيب عدم االختصاص املوضوعي
وإىل جانب العنصر الشخصي واملوضوعي يف االختصاص جند االختصاص الزمين،فعندما يعهد      

وضوعات اليت حددها،قد حيدد هلا مدة زمنية معينة متارس فيها الدستور للربملان ممارسة سلطة التشريع يف امل
  .،حبيث إذا انتهت هذه املدة حيظر على هذه السلطة سن القواننياحلقهذا 
ها ووفقا هلذا املفهوم حيظر على الربملان سن التشريعات العادية منها أو العضوية النتهاء املدة اليت منح     

،وتعترب التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية خارج النطاق الزمين الدستور ملمارسة هذا االختصاص
،كأن ستورية لعيب عدم االختصاص الزمينالذي حدده الدستور هلا ملمارسة اختصاصه تشريعات غري د

،أو أن يصدر رئيس اجلمهورية تشريعا أثناء العطل الربملانيةيصدر الربملان تشريعات خارج الفرتة التشريعية أو 
وكذلك التشريع بأوامر من  يف حالة التفويض التشريعي بعد انتهاء املدة الزمنية احملددة ملمارسة هذا التشريع،

واجلزائري واملالحظ على كل من الدستورين املصري .2طرف رئيس اجلمهورية عندما يكون الربملان منعقدا

                                                 
لســـــنة     الدســـــتور اجلزائـــــري إىلوبـــــالرجوع .يســـــتطيع املشـــــرع تنظيمهـــــا بقـــــانون الـــــيت املوضـــــوعات مـــــن الدســـــتور الفرنســـــي34هـــــذه املـــــادةحـــــددت  قـــــدول-1

قــد نصــتا علــى املســائل )1996علــى التــوايل مــن دســتور123و122يقابلهــا نــص املــادتني(منــه141و140املــادتنيجنــد أن 2016املعــدل يف ســنة1996
الـذي حـدد  ،2014مـن الدسـتور التونسـي لسـنة60وهو األمـر الـذي نـص عليـه الفصـلاليت ميكن للمشرع التشـريع فيهـا بقـوانني العاديـة منهـا واألساسـية،

فقـد أطلـق العنـان لـس النـواب 2014أمـا بالنسـبة للدسـتور املصـري لسـنة.عادي مبوجب قانون عضوي أو املوضوعات اليت ينظمها جملس نواب الشعب
لـــة نـــه أحـــال علـــى جملـــس النـــواب يف بعـــض املســـائل الـــيت يـــتم تنظيمهـــا مبوجـــب قـــوانني مكمأممارســـة اختصاصـــه التشـــريعي دون حصـــر أو حجـــز الـــه،مع 

  .439.ص ،املرجع السابق،ص؛ عادل الطبطبائي2014املصري لسنةمن الدستور 121/3للدستور وفق لنص املادة
تبتــدئ الفــرتة التشــريعية وجوبــا يف البــوم العاشــر « :منــه الــيت تــنص علــى مــا يلــي113وبالتحديــد يف املــادة  1996بــالرجوع إىل الدســتور اجلزائــري لســنة-2

ويفهـم مـن نـص هـذه املـادة أن املؤسـس الدسـتوري  » .نا ومبساعدة أصغر نـائبنياملوايل لتاريخ انتخاب الس الشعيب الوطين ،حتت رئاسة أكرب النواب س
نص الدســتوري مل اجلزائـري نـص علـى أن الفـرتة التشـريعية تبـدأ وجوبــا يف اليـوم العاشـر املـوايل لتـاريخ انتخـاب نـواب الــس الشـعيب الـوطين ،غـري أن هـذا الـ

عاديــة منهــا والعضــوية ،أي حتديــد النطــاق الــزمين الــذي يقــدم مــن خاللــه املشــرع بوضــع القــوانني ال)ربملــانبدايــة دورة ال(حيــدد لنــا بدقــة بدايــة عمــل الربملــان 
جيتمـع الربملـان يف دورتـني عـاديتني كـل سـنة ،ومـدة كـل دورة «علـى أن مـن الدسـتور اجلزائـري 118فقد نصت يف هذا الشـأن املـادة )األساسية املكملة أو(

الذي حيـدد تنظـيم الـس الشـعيب الـوطين وجملـس األمـة وعملهمـا وكـذا العالقـات  99/02جوع إىل القانون العضوي رقم وبالر . » أربعة أشهر على األقل



   

    68     
 

                                                                                                                                                         
الســيما املــادة اخلامســة منــه الــيت تــنص  علــى مــا  1999مــارس09املؤرخــة يف  15،ج ر رقــم1999مــارس08الوظيفيــة بينهمــا وبــني احلكومــة الصــادر يف 

الشعيب وجملس األمة يف دوريت الربيع واخلريف،وتبتدئ دورة الربيع يف يوم العمل الثاين من شهر مارس ،وتبتـدئ دورة اخلريـف جيتمع الس الوطين « :يلي
حيـدد تـاريخ اختتـام كـل دورة بالتنسـيق . مخسـة أشـهر علـى األكثـر مـن تـاريخ افتتاحهـا )05(يف يوم العمل الثاين من شهر سبتمرب وتـدوم كـل دورة عاديـة 

ويفهم من نص هذه املادة أن مدة الدورة العادية لكل غرفة يف الربملان مخسة أشهر على األكثر من تاريخ . »  الغرفتني ،وبالتشاور مع احلكومةبني مكتيب
وجــود جنــدها يف بدايــة األمــر تــوحي ب 99/02مــن القــانون العضــوي رقــم  05مــن الدســتور واملــادة  118/01افتتاحهــا ،وعنــد املقارنــة بــني نــص املــادتني 

اريخ افتتــاح تنـاقض بينهمــا،لكن احلقيقـة عكــس ذلـك ،ألــا تـرتبط حبالــة متديـد دورة الربملــان العاديـة ،فاألصــل أن مـدة هــذه الـدورة  هــو أربعـة أشــهر مـن تــ
الـدورة أوبنـاء علـى  الدورة  العادية مرتبط بتحقيق شـرطني ،األول  موضـوعي يهـدف إىل اسـتكمال املسـائل املضـبوطة يف جـدول األعمـال حمـل الدراسـة يف

أعاله،والثــاين موضــوعي يســتوجب أن يكــون إقــرار   99/02مــن القــانون العضــوي رقــم   17طلــب احلكومــة دراســة نقطــة الســتعجاهلا وفقــا لــنص املــادة 
  .التمديد بالتنسيق بني مكتيب الربملان وبالتشاور مع احلكومة

مببــــادرة مــــن رئــــيس اجلمهوريــــة ،أو باســــتدعاء  مــــن رئــــيس اجلمهوريــــة بطلــــب مــــن الــــوزير إىل جانــــب ذلــــك ميكــــن للربملــــان االجتمــــاع يف دورة غــــري عاديــــة 
  .وختتتم الدورة غري العادية مبجرد ما يستنفذ الربملان جدول أعماله الذي استدعي من أجله.األول،أوبطلب من ثلثي أعضاء الس الشعيب الوطين 
ملزيــد مــن .زمين الــذي حــدده الدســتور تصــبح هــذه األعمــال مشــوبة بعيــب عــدم االختصــاص الــزمين وبالتــايل ،فــإذا أصــدر الربملــان قــوانني خــارج النطــاق الــ

 حقـوق العامة، واحلريات للحقوق الدستورية والضمانات اجلزائري اجلمهورية لرئيس االستثنائية ،السلطات نص الدين بن طيفور أنظر،:التفاصيل
 2016مـارس6املـؤرخ يف1996املتضـمن التعـديل الدسـتوري لدسـتور01-16القـانون رقـم وبـالرجوع إىل .152.،ص2003 بلعبـاس، سـيدي جامعـة
النتـائج  تـاريخ إعـالن الـس الدسـتوريذي يلـي الـ)15(وجوبـا، يف اليـوم اخلـامس عشـرتبتـدئ الفـرتة التشـريعية، «علـى أنه تـنص منـ130املـادة أن جنـده 

هـــو 2016مــارس6ات الــيت جـــاء ــا التعــديل الدســـتوري املــؤرخ يف ومـــن بــني املســتجد. » ســنا ومبســاعدة أصـــغر نــائبني مــنهم النـــواب حتــت رئاســة أكــرب
التعــديل الدســتوري املــؤرخ مــن 135عطــل برملانيــة ،األمــر الــذي نصــت عليــه املــادة هــااالعتمــاد علــى نظــام الــدورة الواحــدة بالنســبة للربملــان ،علــى أن تتخلل

وتبتدئ يف اليوم الثاين من أيام العمـل يف شـهر أشهر على األقل،)10(واحدة كل سنة، مدا عشرةة جيتمع الربملان يف دورة عادي« بأن 2016مارس6يف
أمـا فيمـا خيـص ادوار انعقـاد   » .األعمـال ميكن الوزير األول طلب متديد الدورة العادية أليام معدودة لغـرض االنتهـاء مـن دراسـة نقطـة يف جـدول.سبتمرب

سـتور،واهلدف جملس النواب يف مصر ،فإنه ال يسـتطيع أن ميـارس وظيفتـه طيلـة أيـام السـنة،وإمنا يقـرتب مـن نصـفها بالزيـادة  أو النقصـان وفقـا مـا حيـدد الد
: علــى مــا يلــي2014الدســتور املصــري لســنة مــن115األمــر الـذي نصــت عليــه املــادة.مـن ذلــك هــو تــرك الفرصــة للــرتوي والتفكــري فيمــا بــني أدوار االنعقــاد

»لـس حبكـم يدعو رئيس اجلمهورية جملس النواب لالنعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم اخلميس األول من شهر أكتوبر ،فـإذا مل تـتم الـدعوة ،جيتمـع ا
فهم من هذا النص أن املؤسس الدستوري املصري الذي مـنح  وي » ..ويستمر دور االنعقاد العادي ملدة تسعة أشهر على األقل.الدستور يف اليوم املذكور 

خـالل مـدة  جملس النـواب واليـة عامـة يف التشـريع بـدون حتديـد ـال القـانون ،فإنـه كـذلك منحـه احلـق يف سـن التشـريعات العاديـة منهـا واملكملـة للدسـتور
وز انعقاد جملس النواب يف اجتماع غري عادي لنظر أمر عاجـل بنـاء علـى إىل جانب  ذلك جي).تسعة أشهر على األقل(ميكن القول عليها إا غري حمددة 

مـــن الدســـتور املصـــري 116أعضـــاء جملـــس النـــواب علـــى األقـــل تطبيقـــا لـــنص املـــادة )1/10(دعـــوة مـــن رئـــيس اجلمهوريـــة ،أو بطلـــب مـــن موقـــع مـــن عشـــر
أوطلــب موقــع مــن عشــر أعضــاء /علــى دعــوة مــن رئــيس اجلمهوريــةجيــوز انعقــاد جملــس النــواب يف اجتمــاع غــري عــادي لنظــر أمــر عاجل،بنــاء ،و 2014لســنة

  :منه على ما يلي 28أما بالنسبة للدستور الفرنسي ،فقد نصت املادة .الس على األقل
«Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable 

d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin. 

Le nombre de jours de séance que chaque assemblée excède cent vingt .Les semaines de séance sont fixées par 

chaque assemblée.. » 
على أن جيتمع الربملان حبكم القـانون يف دورة عاديـة تبتـدئ يف اليـوم األول مـن أيـام العمـل لشـهر أكتـوبر ،وتنتهـي يف آخـر يـوم ادة ويفهم من نص هذه امل

يـوم حتـدد خالهلـا   120من أيام العمل لشهر جوان،غري أن الفقرة الثانية من هذه املادة اشـرتطت بـأن تكـون مـدة الـدورة العاديـة يف كـل مجعيـة ال يتعـدى 
ى أغلبيــة عيــة أســابيع اجللســة ،كمــا ميكــن متديــد انعقــاد اجللســة أليــام إضــافية بقــرار مــن الــوزير األول بعــد استشــارة رئــيس اجلمعيــة املعنيــة ،وبنــاء علــكــل مج

الوطنيـة علـى  إىل جانب ذلك ميكن للربملـان أن جيتمـع يف دورة اسـتثنائية بطلـب مـن الـوزير األول ،أو بطلـب مـن أغلبيـة أعضـاء اجلمعيـة.أعضاء كل مجعية
مـن الدســتور التونسـي الصــادر   57ويف تـونس فقـد نــص الفصـل .1958مـن الدســتور الفرنسـي لعــام  29أسـاس جـدول عمــل حمـدد تطبيقـا لــنص املـادة 

 أن على جويلية، شهر خالل وتنتهي سنة كل من أكتوبر شهر خالل تبتدئ عادية دورة الشعب نواب جملس يعقد« :على ما يلي 2014جانفي23يف
 مـن بـدعوة لالنتخابـات النهائيـة النتـائج عـن اإلعـالن مـن يوما عشر مخسة أقصاه أجل يف الشعب نواب لس النيابية املدة من األوىل الدورة بداية تكون
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يف حتديد النطاق الزمين الذي يستطيع من بأما قد تأثرا بالدستور الفرنسي يف اعتماد دورة عادية واحدة 
  .1خالله الربملان ممارسة اختصاصه التشريعي

فإذا كان لرئيس اجلمهورية احلق يف التشريع بأوامر يف حالة التفويض التشريعي أو أثناء غيبة الربملان ال      
ر يف احلالة االستثنائية من قبل تثري أية إشكالية تتعلق باال الزمين ملمارسة هذا احلق ،فإن التشريع بأوام

،واجلزائري يف من الدستور16الفرنسي يف املادةأن كل من املؤسس الدستوري و الرئيس تثري إشكالية خاصة 
مل حيدد املدة الزمنية للتدخل يف احلالة ،2016مارس6من التعديل الدستوري املؤرخ يف107املادة

يف هذا الشأن عدم تقييد رئيس اجلمهورية بأي قيد  ،ويرتتب على سكوت املؤسس الدستوري2االستثنائية
فإضافة إىل سلطة رئيس اجلمهورية يف اختيار وقت إعالا احلالة االستثنائية زمين إلقرار التشريع بأوامر يف 

  .يتمتع بسلطة تقديرية يف اختيار وقت إائها
ستثنائية،فوفقا إقرار احلالة االاملصري إىل وضع قيود على  يالدستور املؤسس وخبالف ذلك،فقد اجته     

يكون إعالن حالة الطوارئ مبوافقة أغلبية  2014يناير18الصادر يفمن الدستور املصري 154لنص املادة
أعضاء جملس النواب وملدة حمددة ال تتجاوز ثالثة أشهر ،وال جيب متديدها إال ملدة أخرى مماثلة بعد موافقة 

                                                                                                                                                         
 إىل الثقـة مـنح غايـة إىل اسـتثنائية دورة تعقـد عطلتـه مـع الشـعب نـواب لـس النيابية املدة من األوىل الدورة بداية مناز ت صورة ويف .املتخلي الس رئيس

 يف للنظـر أعضـائه ثلـث مـن أو احلكومـة رئـيس مـن أو اجلمهوريـة رئـيس مـن بطلـب اسـتثنائية دورة يف عطلتـه أثنـاء الشـعب نـواب جملـس وجيتمـع.احلكومـة
ويتضح من هذا الفصل  على أن النطاق الزمين الذي ميارس فيه الربملان اختصاصاته التشريعية ،حيث جيتمع جملـس نـواب الشـعب » .حمدد أعمال جدول

ئية يف دورة عادية تبتدئ خالل شهر أو أكثر مـن كـل سـنة وتنتهـي خـالل شـهر جويليـة ،كمـا ميكـن أيضـا لـس نـواب الشـعب االجتمـاع يف دورة اسـتثنا
  . لك بطلب من رئيس اجلمهورية  أو من رئيس احلكومة ،أو من ثلث أعضائه للنظر يف جدول أعمال حمددأثناء عطلته ،وذ

جيتمــع الربملــان يف دورة عاديــة واحــدة كــل ســنة، مــدا   «علــى أن2016مــارس6املــؤرخ يف 1996مــن التعــديل الدســتوري لدســتور135تــنص املــادة -1
  » .الثاين من أيام العمل يف شهر سبتمربأشهر على األقل، وتبتدئ يف اليوم ) 10(عشرة 

بعــد تعــديلها مبوجــب املــادة  1996لســنة مــن الدســتور اجلزائــري 93املــادة حيــث تــنص ، 1958مــن الدســتور الفرنســي لعــام  16انظــر نــص املــادة - 2
جملــس األمــة ورئــيس الــس الشــعيب  وال يتخــذ مثــل هــذا اإلجــراء إال بعــد استشــارة رئــيس «2016مــارس6مــن التعــديل الدســتوري املــؤرخ يف2فقــرة 107

فبعــد أن كــان رئــيس اجلمهوريــة ملــزم بضــرورة استشــارة الــس  » .الــوطين ورئــيس الــس الدســتوري، واالســتماع إىل الــس األعلــى لألمــن وجملــس الــوزراء
التعـديل  مـن2فقـرة  107،فإن املـادة 1996من دستور  93الدستوري من أجل اختاذ التدابري الالزمة ملواجهة احلالة االستثنائية وفق ما تنص عليه املادة 

اليت نصت على ضرورة استشارة رئيس الس الدستوري بـدل الـس الدسـتوري،وقد يكـون اهلـدف مـن ذلـك هـو سـعي املؤسـس  2016الدستوري لسنة
  .الدستوري إىل تعزيز مكانة الس الدستوري ضمن املؤسسات الدستورية يف الدولة 
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املصري قد وضع قيدا زمنيا على تدخل رئيس  أن املؤسس الدستوريبيتضح لنا ،و 1ثلثي عدد أعضاء الس
  .2اجلمهورية يف احلالة االستثنائية

،فقد حيدد الدستور مكانا معينا متارس فيه السلطة التشريعية أما بالنسبة للعنصر املكاين لالختصاص    
الدستور خارج النطاق املكاين حبيث إذا مارست هذه السلطة االختصاص الذي منحها إياها  اختصاصاا

  .احملدد،فإن ما تصدره من قوانني يف هذه احلالة يعد باطال لعيب عدم االختصاص املكاين 
 :،اليت تنص على ما يلي1143يف مادته 2014يناير18الصادر يفوبالرجوع إىل الدستور املصري      

آخر بناء على ئية عقد جلساته يف مكان وجيوز له يف الظروف االستثنا.مقر جملس النواب مدينة القاهرة«
واجتماع الس على خالف ذلك،وما يصدر عنه من .لس،أو ثلث عدد أعضاء اطلب رئيس اجلمهورية

ويتضح لنا من نص هذه املادة أن املؤسس الدستوري قد حدد النطاق املكاين الذي ميكن » .قرارات،باطل
،وكقاعدة عامة ال جيوز لس النواب عقد جلساته يف مكان لنواب ممارسة نشاطه التشريعي فيهلس ا

  .آخر،وإال كانت التشريعات الصادرة عنه غري دستورية لعيب عدم االختصاص املكاين
غري أنه جيوز لس النواب عقد جلساته خارج النطاق املكاين احملدد يف الدستور إذا كانت هناك     

س النواب الختصاصه التشريعي يف املقر األصلي بالقاهرة،وذلك ظروف استثنائية حتول دون مباشرة جمل
  .بعقد جلساته يف مدينة أخرى بناء على طلب من رئيس اجلمهورية أو ثلث أعضاء جملس النواب

                                                 
1
   .2014يناير 18من الدستور املصري الصادر بتاريخ  154ص املادة انظر ن- 

بـأن يتخـذ رئـيس اجلمهوريـة التـدابري الالزمـة  2014جـانفي 23من الدستور التونسي الصادر يف 80و77وهو نفس األمر الذي نص عليه الفصلني - 2
يومــا مــن إعالــا ية مــن عدمــه ،وذلــك بعــد مضــي ثالثــني تمرار احلالــة االســتثنائالـيت حتتمهــا احلالــة االســتثنائية،وللمحكمة الدســتورية صــالحية البــْت يف اســ

يــنص ،حيــث يومــا ) 15(ية قرارهــا يف أجــل أقصــاه مخســة عشــربطلــب مــن رئــيس جملــس نــواب الشــعب أو ثالثــني عضــوا،على أن تعلــن احملكمــة الدســتور 
 يف العامـة السياسـات برسـم وخيـتص الدولـة متثيـل اجلمهوريـة رئـيس يتوّىل  « :على ما يلي2014جانفي  23التونسي الصادر يف من الدستور 77الفصل
 رئـيس استشـارة بعـد وذلـك واخلارجيـة الداخليـة مـن التهديـدات الـوطين والـرتاب الدولـة حبمايـة املتعلـق القـومي واألمـن اخلارجيـة والعالقـات الـدفاع جمـاالت
من الدستور التونسي احلايل  80ينص الفصل كما  80» الفصل اطبق عنها واإلعالن االستثنائية، احلالة حتتمها اليت التدابري اختاذ -:يتوّىل  كما.احلكومة

 يتخـذ أن الدولـة، لـدواليب العـادي السري معه يتعذر واستقالهلا، البالد وأمن الوطن لكيان مهدد داهم خطر حالة يف اجلمهورية لرئيس .« :على ما يلي
 عـن ويُعلِـنُ  الدستورية، احملكمة رئيس وإعالم الشعب نواب جملس ورئيس احلكومة رئيس استشارة بعد وذلك االستثنائية، احلالة تلك حتتمها اليت التدابري
 .الشعب إىل بيان يف التدابري
 هذه طيلة دائم انعقاد حالة يف الشعب نواب جملس ويعترب اآلجال، أقرب يف الدولة لدواليب العادي السري عودة تأمني إىل التدابري هذه دف أن وجيب
 .احلكومة ضد لوم الئحة تقدمي جيوز ال كما الشعب نواب جملس حل اجلمهورية لرئيس جيوز احلالة ال هذه ويف .الفرتة
 أوثالثـني الشـعب نـواب جملس رئيس من بطلب الدستورية احملكمة إىل يعهد ذلك، بعد وقت كل ويف التدابري، هذه سريان على يوما ثالثني مضي وبعد
   .يوما عشر مخسة أقصاه أجل يف عالنية رهاابقر  احملكمة وتصرح .عدمه من االستثنائية احلالة استمرار يف البت أعضائه من

   . » الشعب إىل ذلك يف بيانا اجلمهورية رئيس ويوجه .أسباا بزوال التدابري بتلك العمل ويُنهى
3

 .1971املصري  دستوراليف 100ويقابلها نص املادة -
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،أوالتعديالت 2016املالحظ على املؤسس الدستوري اجلزائري سواء يف ظل التعديل الدستوري لسنةو     
نص على النطاق املكاين الذي ميكن للربملان ممارسة ت اال جنده1996سنةل السابقة للدستور اجلزائري

لكن بالرجوع .2014يناير 18لدستور املصري الصادر يفل بالنسبة األمراختصاصه التشريعي فيه مثلما هو 
الذي حيدد تنظيم الس الشعيب الوطين وجملس األمة،وعملهما،وكذا 99/021إىل القانون العضوي رقم

مع مراعاة أحكام  « :ت الوظيفية بينهما وبني احلكومة يف مادته الثانية نصت على ما يليالعالقا
   .»من الدستور،يكون مقر الس الشعيب الوطين ومقر جملس األمة يف مدينة اجلزائر93املادة
السلطات العامة ،ألا تـَُنظم عمل إحدى أهم ادة أا جاءت ُمَكملة للدستورويتضح من نص هذه امل     

يف الدولة وهي السلطة التشريعية،وبذلك فقد حددت لنا هذه املادة النطاق املكاين للسلطة التشريعية،ذلك 
  .بأن التشريعات الصادرة خارج هذا املكان تعترب غري دستورية لعيب عدم االختصاص املكاين

يفهم منها بأنه  »من الدستور93كام املادةمع مراعاة أح «غري أن املادة الثانية أعاله يف بداية فقرا    
خروجا عن القاعدة العامة جيوز للربملان أن يعقد جلساته خارج النطاق املكاين احملدد إذا كانت هناك 

  .2ظروف استثنائية حتول دون عقد الربملان جللساته يف مقره األصلي
 سلطة المشرع فيما يتعلق بركن االختصاص -ب     
توصلنا إىل أن االختصاص التشريعي هو سلطة عهد ا الدستور إىل الربملان ملمارسة نشاطه وبعد أن      

االختصاص ركن وملا كان .التشريعي يف اال احملدد وضمن النطاق الزمين واملكاين الذي حدده الدستور
عىن هل املشرع مب،من النظام العام،فما هي سلطة املشرع اجتاه ركن االختصاص؟يعترب بعناصره املختلفة 

  يتمتع بسلطة تقديرية أو مقيدة يف هذا اجلانب؟
اص بني السلطات العامة يف احلقيقة أنه إذا كان الدستور هو الذي حيدد لنا قواعد توزيع االختص    

،جيب على كل سلطة عامة أن تباشر  اختصاصاا دون تفويض غريها بذلك،إال يف احلاالت اليت الدولة
تشريعية هي ر،وبتطبيق قواعد توزيع االختصاص يف اال الدستوري جند أن السلطة اليسمح ا الدستو 

                                                 
،وعملهما ،وكــذا العالقــات الوظيفيــة لــس الشــعيب الــوطين وجملــس األمــةحيــدد تنظــيم ا الــذي1999مــارس08املــؤرخ يف99/02رقــمالقــانون العضــوي  -1

  .1999مارس09ؤرخة يفامل15العدد،ج ر بينهما وبني احلكومة
 الظـروف يف ولـه العاصـمة، تـونس الشـعب نـواب جملـس مقرّ  «على أن2014من الدستور التونسي لسنة51نفس األمر الذي نص عليه الفصلوهو - 2

النطـاق املكـاين الـذي يسـتطيع 1958 حيـدد الدسـتور الفرنسـي لسـنةملأما يف فرنسـا،. » اجلمهورية باتر  من آخر مكان بأي جلساته يعقد أن االستثنائية
للجمعيتـني لتحديـد ذلـك ،غـري أنـه ميكننـا القـول بـأن املشـرع ملـزم باإلطـار الربملان ممارسة اختصاصـاته التشـريعية ضـمن جمالـه ،وأحـال إىل النظـام الـداخلي 

  .من الدستور واملتعلقة باحلالة االستثنائية16املكاين الذي حدده القانون كقاعدة عامة مع مراعاة أحكام املادة
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،أي أن املشرع ال قواعد سواء بالزيادة أو بالنقصان،وال متلك  سلطة تعديل تلك الاملختصة بسن القوانني
سه دون بنف ،إذ يتعني عليه مباشرة اختصاصاتهطة تقديرية يف ركن االختصاصيتمتع حبرية االختيار أو سل

ض غريه من السلطات ،سواء من خالل التقاعس عن ممارستها أو تفويالتحلل من تلك االختصاصات
خمالفة قواعد توزيع االختصاص واخلروج عنها  على أن، يف احلاالت اليت حددها الدستور،إالالعامة يف ذلك

ا لصدوره عن اجلهة غري املختصة ،ويعترب التشريع الصادر وفقا لذلك منعدمالتشريعية اغتصابا للسلطةيعد 
  .اليت حددها الدستور

القول بأن املشرع ال ميلك أية سلطة تقديرية تذكر يف ركن االختصاص،فال جيوز له  ناومما سبق،ميكن    
،أي أن سلطة املشرع يف ركن االختصاص هي سلطة 1خمالفة قواعد توزيع االختصاص الواردة يف الدستور

فإذا عهد الدستور للمشرع تنظيم مسألة .زيع االختصاص هي من النظام العامقواعد تو ،باعتبار أن مقيدة
معينة ال ميكنه االمتناع عن تنظيمها،ومن ناحية أخرى ال يستطيع الربملان أن ميارس عمال هو يف األصل من 

ص اختصاص سلطة أخرى،ذلك بأن حتديد جمال كل من الالئحة والقانون يعترب كقيد على اختصا
،فال جيوز مثال لرئيس اجلمهورية أن يساهم يف العمل التشريعي إال يف احلاالت لسلطتني التشريعية والتنفيذيةا

اليت حددها الدستور،ويف املقابل إذا عهد الدستور لرئيس اجلمهورية احلق يف إصدار أوامر تشريعية يف 
ن والية املشرع تنحسر عن تنظيم تلك ،فإيبة الربملان،أو من خالل التفويضاحلاالت االستثنائية أو يف غ

                                                 
 بإصــدار،واختصاصــه قواعــد قانونيــة عامــة وجمردة إصــدارللمشــرع يف  األصــلييف داخــل عنصــر االختصــاص تكمــن أمهيــة التفرقــة بــني االختصــاص إن - 1

،وليس الدســتور إيــاهال تتصــف بالعموميــة والتجريـد،فإذا خــالف املشــرع ذلــك كــان يف ذلــك خمالفـة الختصاصــه الــذي مــنح  إداريــةأو أعمــال  إداريــةقـرارات 
رزاق السـنهوري لقواعــد توزيـع االختصــاص مثـاال علــى ذلــك الــدكتور عبـد الــ الفقيــه،ويضـرب صــورة التشريع إداريللمشـرع ســلطة تقديريـة يف مــنح أي قـرار 

ضيق  إطارحصرها يف  اإلداريةالربملان  أعمالال جيوز أن بقانون الن الدستور عندما حدد طبيعة  إداريبقواعد منح اجلنسية املصرية لشخص معني عمل 
مل جبعـل هــذا العمـل مـن بـني األعمــال اإلداريـة الـيت جيــوز  ،ألن الدسـتورطالخيـالف فيـه تلــك األعمـال كـان العمــل بـا إداريـاوحمـدد،فإذا باشـر الربملـان عمــال 

والـيت تـنص علـى أن ال جيـوز دون تـوافر الشـروط املنصـوص عليهـا يف 1950لسـنة 160صدورها من الربملان،ولذلك فإن نص املادة الثانية من القانون رقم
أدى للدولة خدمات جليلة،هو نص باطل ملخالفته الدستور،وأن القـانون الـذي يصـدر  يكون قد أجنيبمنح اجلنسية املصرية بقانون خاص لكل 50املادة

مـاهر حممـد :عـن أخذامـن جهـة غـري خمتصـة؛ صـدر إداريمبنح شخص معني اجلنسية املصرية يعد بـاطال تطبيقـا هلـذا الـنص القانوين،ألنـه يف حقيقتـه عمـل 
الطبعــــــــــــــة األوىل، املركـــــــــــــز القــــــــــــــومي لإلصــــــــــــــدارات ،الكتاب األول،دراســـــــــــــة تطبيقيــــــــــــــة،االحنــــــــــــــراف التشـــــــــــــريعي والرقابــــــــــــــة علــــــــــــــى دستوريته،أبـــــــــــــو العينني

   .187.ص،2013القانونية،مصر،
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املسائل نظرا لعدم قدرته على اختاذ التدبري الالزمة ملواجهة حالة الضرورة اليت تفرضها احلاالت االستثنائية أو 
  .1لغيبته أصال

ا ألن سلطته يف هذا اجلانب سلطة تقديرية يف ركن االختصاص نظر  ةإذا كان املشرع ال ميلك أيو     
كننا احلديث عن نطاق السلطة التقديرية للمشرع يف ركن االختصاص،فما مدى سلطة املشرع ال ميمقيدة،و 

خارجية يف  يف ركن الشكل واإلجراءات باعتبار أن قواعد الشكل واإلجراءات متثل مشروعية شكلية أو
  القانون ؟

  نطاق السلطة التقديرية للمشرع في ركن الشكل واإلجراءات:ثانيا    
 لنا معرفة نطاق السلطة التقديرية للمشرع يف ركن الشكل واإلجراءات سوف نتطرق أوال وحىت يتسىن    

،مث ننتقل إىل معرفة مدى سلطة املشرع يف هذا )أ(ركن الشكل واإلجراءات يف القانونإىل التعريف ب
  ).ب(اجلانب

  ركن الشكل واإلجراءات في القانون- أ    
القواعد اليت ال تتعلق مبوضوع ممارسة السلطة التشريعية،وإمنا تتعلق تعترب قواعد الشكل يف القانون من      

بكيفية ممارسة هذه السلطة،أي من القواعد اليت حتدد املظهر اخلارجي الذي يظهر فيه القانون واإلجراءات 
  .اليت يصدر فيها 

عها املشرع يف ويقصد بركن الشكل املظهر اخلارجي الذي يظهر فيه القانون واإلجراءات اليت يتب    
الشكليات اليت ينص عليها الدستور أو دون إتباع اإلجراءات بإصداره،فإذا صدر القانون دون التزام الربملان 

املقررة يف الدستور أو خمالفة هلا،يصبح التشريع الصادر يف هذه احلالة غري دستوري لعيب الشكل 
  .2واإلجراءات

                                                 
 السابق،ص ؛حممد ماهر أبو العينني،االحنراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب األول،املرجع161.سامي مجال الدين،املرجع السابق،صانظر،-1

؛حممـد أبـو زيـد،مبادئ القـانون الدسـتوري،دار 439 .عـادل الطبطبـائي،املرجع السـابق،ص؛192.سـليم،املرجع السـابق،ص؛عبد ايـد إبـراهيم 187.ص
 .11.ص ،ص2000النهضة العربية،مصر ،

2
جـــــع ؛حممـــــد مـــــاهر أبـــــو العينني،االحنـــــراف التشـــــريعي والرقابـــــة علـــــى دســـــتوريته،الكتاب األول،املر 162.ســـــامي مجـــــال الـــــدين،املرجع الســـــابق،صانظر،-

 .440.عادل الطبطبائي،املرجع السابق،ص؛193.،ص؛عبد ايد إبراهيم سليم،املرجع السابقوما يليها188.السابق،ص
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أن يكون قد احرتم الشكل الذي حدده الدستور،ولعل من وعليه،وحىت يكون التشريع دستوريا جيب     
أهم مسائل الشكل يف التشريع هي اإلجراءات اليت جيب إتباعها إلصدار القوانني،وهذه اإلجراءات جتد 

  .أسسها مدونة يف الدستور والنظام الداخلي للربملان
ضع قواعد قانونية عامة وجمردة،يف أن وتتلخص القواعد الشكلية واإلجرائية اليت يلتزم ا املشرع عند و      

السلطة التشريعية ميارسها الربملان مع مشاركة السلطة التنفيذية يف العملية التشريعية،ومن مث ال يصدر القانون 
من التعديل الدستوري 144و112املادتنيإال إذا وافق عليه الربملان وأصدره رئيس اجلمهورية وفق ما تنص 

ميكن لكل من الوزير 20162من التعديل الدستوري لسنة136ووفقا لنص املادة.20161مارس 6املؤرخ يف
،أوبناء على اقرتاح من عشرين عضوا يف جملس األمة يف األول وعشرين نائبا يف الس الشعيب الوطين

،والوزير األول وأعضاء الربملان 2016من التعديل الدستوري لسنة137املسائل املنصوص عليها يف املادة
نفس  األمر الذي  وهومن الدستور الفرنسي،39ملادةالسواء  حق املبادرة بالقوانني تطبيقا لنص اعلى 

التشريع واليت منحت حق املبادرة ب2014يناير 18املصري الصادر يف من الدستور122نصت عليه املادة
  .ولكل عضو من أعضاء جملس النواب  جملس الوزراء،لكل من رئيس اجلمهورية،و 

كل مشروع قانون جيب أن يعرض على جملس الوزراء بعد األخذ برأي جملس الدولة،ليتم إيداعه   على أن    
نص ما توفقا  ألول مكتب  الس الشعيب الوطين،أو مكتب جملس األمة حسب احلالةمن طرف الوزير ا

الشيوخ جملس أو اجلمعية الوطنية (2016مارس6من التعديل الدستوري املؤرخ يف137و136تنياملادعليه 
  .3)حسب احلالة،جملس النواب املصري

                                                 
هـا ل؛ويقاب1996لسـنة مـن الدسـتور اجلزائـري126و98نـص املـادتنيويقابلهمـا -2016مـن التعـديل الدسـتوري لسـنة144و112نـص املـادتني انظـر- 1

  .2014يناير 18من الدستور املصري الصادر يف123و101،واملادتني1958الفرنسي لسنةمن الدستور 10و34نص املادتني
لكـل مـن الـوزير   «علـى أنـه ميكـن1996مـن الدسـتور اجلزائـري لسـنة 119املـادة يقابلها نص و -2016من التعديل الدستوري لسنة136تنص املادة -2

) 20(نائبــا أو عشــرون ) 20(تكــون اقرتاحــات القــوانني قابلــة للمناقشــة، إذا قــدمها عشــرون .األول والنــواب وأعضــاء جملــس األمــة حــق املبــادرة بــالقوانني
تعرض مشاريع القوانني علـى جملـس الـوزراء، بعـد األخـذ بـرأي جملـس الدولـة، مث يودعهـا .137عضوا يف جملس األمة يف املسائل املنصوص عليها يف املادة 

ويتضح لنا من نص هاتني املادتني  بأن املؤسـس الدسـتوري يف ظـل  » .عيب الوطين أو مكتب جملس األمةالوزير األول، حسب احلالة، مكتب الس الش
ليمـي للبالد،األمـر يعـد هذا التعديل اجلديـد قـد مـنح أعضـاء جملـس األمـة حـق املبـادرة بـاقرتاح القـوانني املتعلقـة بـالتنظيم احمللـي ويئـة اإلقلـيم والتقسـيم اإلق

ة حنو تعزيز الدور  التشريعي لس األمة واالعرتاف له حبقه يف ممارسة اختصاصـه التشـريعي مثلـه مثـل الـس الشـعيب الـوطين ،خاصـة و مبثابة خطوة اجيابي
 .   لس األمة 1996أن هذا األخري يتمتع بسلطات تشريعية واسعة مقارنة باالختصاصات التشريعية اليت منحها الدستور اجلزائري لسنة

تعـرض مشـاريع القـوانني علـى جملـس الـوزراء، بعـد األخـذ بـرأي جملـس  «يف فقرـا الثانيـة علـى أن2016مـن التعـديل الدسـتوري لسـنة136دةاملـاتـنص -3
مـن التعـديل الدسـتوري 137املـادةكمـا تـنص    » .الدولـة، مث يودعهـا الـوزير األول، حسـب احلالـة، مكتـب الـس الشـعيب الـوطين أو مكتـب جملـس األمـة

مـن  122تـنص املـادة  و  » . تـودع مشـاريع القـوانني املتعلقـة بـالتنظيم احمللـي ويئـة اإلقلـيم والتقسـيم اإلقليمـي مكتـب جملـس األمـة  «بـأن 2016لسـنة
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يف دورة واحدة كل سنة مدا عشرة أشهر على األقل تبتدئ يف اليوم اجلزائري ع الربملان ا جتميكون او     
،مع 2016من التعديل الدستوري لسنة135وفق ما تنص عليه املادة الثاين من أيام العمل يف شهر سبتمرب

قبل تعديها  قد نصت على دورتني  عاديتني كل 1996الدستور اجلزائري لسنة من 118العلم بأن املادة
سنة جيتمع خالهلا الربملان،مدة كل دورة ما بني أربعة أشهر إىل مخسة أشهر على األكثر ،فإذا اجتمعت 

طلة إحدى غرفيت الربملان أو كالمها خارج النطاق الزمين احملدد يف الدستور،فإن القوانني اليت يصدرها با
املعدل للدستور اجلزائري 2016لسنة  التعديل الدستوريمن 135املادة(لعيب يف الشكل واإلجراءات 

أن جيتمع الربملان ،كما جيب 1)2014يناير18الصادر يف من الدستور املصري115،واملادة 1996لسنة
صادرة عنه غري يف املكان الذي حدده الدستور،فإذا اجتمع يف غري املكان احملدد كانت التشريعات ال

كما أن األصل يف جلسات الربملان العلنية،غري أنه جيوز أن تكون سرية يف احلاالت احملددة يف .2مشروعة
،كما يشرتط لصحة 2016مارس 6من التعديل الدستوري املؤرخ يف133املادةالدستور وفق ما تنص عليه 

                                                                                                                                                         
حيـال و .لرئيس اجلمهورية ،ولس الوزراء ،ولكل عضو يف جملس النـواب اقـرتاح القـوانني« :على ما يلي 2014الدستور املصري من الدستور املصري لسنة

كــــل مشــــروع قــــانون مقــــدم مــــن احلكومــــة أو مــــن عشــــر أعضــــاء الــــس إىل اللجــــان النوعيــــة املختصــــة مبجلــــس النــــواب ،لفحصــــه وتقــــدمي تقريــــر عنــــه إىل 
  .الس،وجيوز للجنة أن تستمع إىل ذوي اخلربة يف املوضوع

،ووافق الــس علــى ذلك،فــإذا رفضــت جازتــه اللجنــة املختصــة باملقرتحــاتأ حــد األعضــاء إىل اللجنــة النوعيــة ،إال إذاأوال حيــال االقــرتاح بقــانون املقــدم مــن 
  » .نعقـاد نفسـهاللجنة االقرتاح بقانون وجب أن يكون قرارهـا مسـببا وكـل مشـروع قـانون أو اقـرتاح بقـانون رفضـه الـس ،ال جيـوز تقدميـه ثانيـة يف دور اال

حـق املبــادرة بالتشـريع مــن بأنــه مـنح الدسـتور التونســي احلـايل  واملالحـظ كــذلك علـى.2014لسـنة مــن الدسـتور التونســي 62وفقـا مـا يــنص عليـه الفصـل 
 املبادرة متارس  « :منه 62نص الفصل ،وهو ما نص عليه نواب جملس نواب الشعب على األقل أو رئيس اجلمهورية أو رئيس احلكومة )  1/10(عشر 

 مشـاريع بتقـدمي احلكومـة رئـيس وخيـتص.احلكومة رئيس أو اجلمهورية رئيس من قوانني مبشاريع أو األقل، على نواب عشرة من قوانني مبقرتحات التشريعية
الدسـاتري التونسـية بالتشـريع يف ملزيـد مـن املعلومـات حـول املبـادرة ؛»النظـر أولويـة القـوانني وملشـاريع.املاليـة قـوانني ومشـاريع املعاهـدات علـى املوافقـة قـوانني

تــونس عــة الثانيــة ،مركــز النشــر اجلــامعي، ،رافــع بــن عاشور،املؤسســات والنظــام السياســي بتــونس ،الطبانظر:2014التونســي لســنةالســابقة علــى الدســتور 
  .333.ص ،ص2009،

مــن  115،تــنص املــادة )1996لســنةمــن الدســتور اجلزائـري  118نـص املــادة يقابلهــا (2016مـن التعــديل الدســتوري لســنة 135نــص املــادةانظــر  - 1
جملـس النـواب لالنعقـاد للـدور العـادي السـنوي قبـل يـوم اخلمـيس األول مـن شـهر  يـدعو رئـيس اجلمهوريـة « :لـى مـا يلـيع2014صـري لسـنة الدسـتور امل

؛ومـن بـني الدسـاتري الـيت تعتمـد علـى نظـام الـدورة الواحـدة الجتمـاع الربملـان الدسـتور  » ....،فـإذا مل تـتم الـدعوة ،جيتمـع الـس حبكـم الدسـتور  أكتـوبر
 تبتـدئ عاديـة دورة الشـعب نـواب جملـس يعقـد « :2014جـانفي23الصـادر يفمـن الدسـتور التونسـي  57يـنص الفصـل ،حيـث 2014التونسـي لعـام

 أقصـاه أجـل يف الشـعب نـواب لـس النيابيـة املـدة مـن األوىل الـدورة بدايـة تكـون أن جويليـة،على شـهر خـالل وتنتهـي سـنة كـل مـن أكتـوبر شهر خالل
 النيابيـة املـدة مـن األوىل الـدورة بدايـة مناز تـ  صـورة ويف.املتخلـي الـس رئـيس مـن بـدعوة لالنتخابـات النهائيـة النتـائج عـن اإلعـالن مـن يومـا عشـر مخسـة
 .احلكومة إىل الثقة منح غاية إىل استثنائية دورة تعقد عطلته مع الشعب نواب لس

 أعمال جدول يف للنظر أعضائه ثلث من أو احلكومة رئيس من أو اجلمهورية رئيس من بطلب استثنائية دورة يف عطلته أثناء الشعب نواب جملس وجيتمع
  .من النظام الداخلي لس الشيوخ 74و 73املادتني نص ؛انظر » حمدد

والفصـل  املتعلـق بعالقـة الربملـان واحلكومـة، 99/02مـن القـانون العضـوي رقـم  02،واملـادة  2014املصـري لسـنةمـن الدسـتور  144انظر نـص املـادة -2
  .من الدستور الفرنسي 16،واملادة  2014من الدستور التونسي لسنة  51
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الشعيب الوطين أو اجلمعية الوطنية يف فرنسا الس (أغلبية أعضائه يف الغرفة األوىل قرارات الربملان حضور
من التعديل  138لس األمة تطبيقا لنص املادة،وحبضور أغلبية أعضاء جم1)،جملس النواب يف مصر

،إال أن هناك حاالت يشرتط فيها الدستور أغلبية خاصة وفقا لنص 2016مارس6الدستوري املؤرخ يف
،وال يقبل اقرتاح أي قانون مضمونه أو 2016مارس6من التعديل الدستوري املؤرخ يف154و153املادتني

كما أنه يف .20162من التعديل الدستوري لسنة139املادة نتيجته ختفيض املوارد العمومية تطبيق لنص
حيظر على )حل جملس النوابل اجلمعية الوطنية أو حل الس الشعيب الوطين أوح(حالة حل الغرفة األوىل 

،والتشريعات الصادرة خالل هذه الفرتة عي وعقد اجتماعاته يف هذه الفرتةتشريالربملان ممارسة اختصاصه ال
  .3تعترب غري مشروعة 

،واليت ن طرف السلطة التشريعيةاإلجرائية الالزمة إلصدار القوانني مهذا بوجه عام الشروط الشكلية و     
األغلبية الالزمة إلقرار التشريع  حددها الدستور،سواء من حيث الزمان أو املكان واملناقشة القانونية ،وكذا

،إضافة إىل ذلك فقد نظم القانون العضوي عمل الربملان ان وطريقة التصويت على القانونونظام سري الربمل
،وكذا إجراءات استها يف اللجان املختصةواحلكومة من حيث إيداع مشاريع واقرتاحات القوانني ودر 

  .التصويت
اردة يف انب من الفقه قد اجته حنو التمييز بني اإلجراءات الشكلية الو واملالحظ يف هذا الشأن أن ج    

،حبيث يرتتب على اإلخالل باإلجراءات الشكلية  4،ومنها ما هو غري جوهريالدستور بني ما هو جوهري
                                                 

 120 املادة،و 1996لسنةائري من الدستور اجلز 118و116نص املادتني يقابلها-2016من التعديل الدستوري لسنة138و133نص املادتني انظر-1
  .  1958من الدستور الفرنسي لعام  33،ونص املادة 2014يناير18الصادر يفمن الدستور املصري 

 مـــن الدســـتور اجلزائـــري136و135و121نـــص املـــواد يقابلهـــا-2016مـــارس6مـــن التعـــديل الدســـتوري املـــؤرخ يف154و153و139نـــص املـــواد انظـــر-2
الصــــادر مــــن الدســــتور املصــــري 135و134و132و131و124واملــــواد،1958لعــــام الفرنســــيالدســــتور  مــــن50و49و46و40، واملــــواد1996لســــنة

   .2014يناير18يف
مـن  137،واملـادة1996لسـنة مـن الدسـتور اجلزائـري129نـص املـادة يقابلهـا-2016مـارس6من التعـديل الدسـتوري املـؤرخ يف147نص املادةانظر  - 3

  .1958الدستور الفرنسي لعاممن 12واملادة، 2014يناير18الصادر يف
الشــــهري حـــــول االحنــــراف يف اســــتعمال الســـــلطة  مقالــــهالــــدكتور الســـــنهوري يف  األســــتاذالشـــــكلية وغــــري اجلوهريــــة مـــــا صــــاغه  اإلجــــراءاتومــــن أمثلــــة  -4

إذا نظـر أحـد السـني مشـروع قـانون يف  :فيهـا جـوهري منهـا اإلجـراءحـاالت  -: املقالـةارتأينا أن نسردها وفق ما جـاء يف هـذه  ألمهيتهاالتشريعية،نظرا 
مــن  غــري دور االنعقــاد أو نظــره جملــس الشــيوخ وجملــس النــواب منحــل ،كــان االجتمــاع غــري شــرعي ،ومــن مث يكــون التشــريع الــذي يقــره هــذا الــس بــاطال

  .ناحية الشكل 
  .ه غري شرعي ،وكان التشريع باطال من ناحية الشكلإذا اجتمع أحد السني يف غري املكان املعني له واقر مشروع قانون ،كان اجتماع-
  .إذا اجتمع الس دون أن حتضر اجللسة أغالبية أعضائه ،واقر تشريعا ،كان هذه التشريع باطال من ناحيته الشكلية-
  .إذا أقر السني مشروع قانون دون أن تسبق إحالته على اللجنة املختصة ،كان التشريع بطال بذلك-
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اليت ورد النص عليها يف الدستور،واليت تعترب إجراءات جوهرية بطالن التشريع،فإذا كان التمييز بني 
ات اجلوهرية وغري اجلوهرية تقبل التطبيق يف القضاء اإلداري،حيث يتفق الفقه والقضاء اإلداريني اإلجراء

على أمهية التمييز بني النوعني من اإلجراءات بالنسبة لعيب الشكل واإلجراءات الذي قد يلحق القرار 
القواعد الشكلية اإلداري،فإن هذه التفرقة ليس هلا تطبيق يف القضاء الدستوري ،حيث تعترب كافة 

،ويلتزم املشرع  ا يف وضع القانونيةو القيمة  هلا نفس األمهيةو واإلجراءات اليت نص عليها الدستور جوهرية 
  .القواعد العامة واردة

ة اليت يرتتب على ختلفها إن كل ما ورد يف الدستور هو من اإلجراءات اجلوهريف ومن مث      
يف ظاهرها،فهي تؤثر  على عملية إصدار القانون،فالنص على هذه  ،فمهما كانت اإلجراءاتالبطالن

اإلجراءات يف الدستور يدل على أمهيتها ،وإال أحال على القانون يف ذلك،كما أن مسألة التفرقة بني ما 
الذي يرتتب على  هو جوهري وما هو غري جوهري يفسح اال للقاضي الدستوري لتقرير الشكل اجلوهري

  .،والذي ال يرتتب عليه ذلكالنخمالفته البط
فإذا كان املشرع وهو بصدد ممارسة اختصاصه التشريعي ُمْلزم باحرتام القواعد الشكلية واإلجرائية اليت     

،فما هي سلطة املشرع فيما خيص ركن غري اجلوهريحددها الدستور دون التمييز بني الشكل اجلوهري و 
  الشكل واإلجراءات؟

                                                                                                                                                         
حد أعضاء جملسي الشيوخ مشـروع قـانون بإنشـاء ضـريبة ،فـأقره الربملـان ،كـان التشـريع بـاطال مـن ناحيـة الشـكل ألن أعضـاء جملـس الشـيوخ ال إذا قدم أ-

  .ميلكون اقرتاح القوانني بإنشاء ضريبة أو زيادا كما سلف القول
نفسه باألغلبية املطلقة ،كان التشريع باطال مـن ناحيـة الشـكل ،ألن األغلبيـة إذا رد امللك دون تصديق مشروع قانون ،مث أقر الربملان مرة ثانية يف الدور -

  .اخلاصة اليت يتطلبها الدستور يف هذه احلالة مل تتوافر
الشــكل وخيــتلط هنـا .إذا اختلـف السـان يف مشــروع قـانون غـري امليزانيــة،واجتمع الربملـان يف مـؤمتر وأقــر املشـروع ،كــان التشـريع بـاطال مــن ناحيـة الشـكل-

  .مر معينة ذكرها الدستور على سبيل احلصراباالختصاص،ألن املؤمتر غري خمتص إال بأو 
إذا تــأخرت اللجنــة الــيت أحيــل إليهــا مشــروع القــانون أكثــر مــن شــهر يف تقــدمي تقريرهــا ،مل يكــن هــذه التــأخر موجبــا :حــاالت اإلجــراء فيهــا غيــر جــوهري

   .للبطالن
مـن الدسـتور،مل يكـن 103روع قانون،ومل حيل على جلنة االقرتاحات قبل إحالته على جلنة املوضوع ،كما تقضي املادة إذا اقرتح احد أعضاء الربملان مش-

  .هذا موجبا للبطالن
مـن الدسـتور،فقرر 98إذا اعقد احد السني يئة سرية بناء على طلب الرئيس ال بنـاء علـى طلـب احلكومـة أو عشـرة مـن األعضـاء ،كمـا تقضـي املـادة-
لس يف هذه اجللسة السرية ال يكون باطال من ناحية الشكلالس أن جتري املناقشة يف جلسة سرية ،فالتشريع الذي يقرره ا.  
  .إذا أخذ الرأي ،يف مشروع قانون ، على املبدأ واملواد يف وقت واحد ،مل يكن هذا موجبا للبطالن-
حيـث املـواد ،مث أخـذ الـرأي باالسـم علـى املشـروع  يف اجللسـة ذاـا ال يف جلسـة تاليـة،مل يكـن إذا أقر جملس النواب مشروع قانون من حيث املبدأ ومـن -

  .983.حممد ماهر أبو العينني،االحنراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب األول،املرجع السابق، ص ص:هذه موجبا للبطالن؛أخذا عن



   

    78     
 

  المشرع في عنصر الشكل واإلجراءاتسلطة  -ب     
ملا كان عنصر الشكل يف نطاق القانون الدستوري هو جمموعة اإلجراءات اليت جيب إتباعها إلصدار       

القانون من قبل الربملان وفقا للقواعد الشكلية واإلجرائية اليت حددها الدستور،فإن املشرع ال ميلك أية سلطة 
،ويعترب التشريع معيبا رج نطاق السلطة التقديرية للمشرعواإلجراءات ،مبعىن أا خاتقديرية يف ركن الشكل 

  .إذا صدر يف غري الشكل الذي حدده الدستور أو دون مراعاة اإلجراءات الالزمة إلقراره
،بأنه قد حدد مراحل إنشاء القوانني بشكل الدساتري حمل الدراسةواملالحظ على املؤسس الدستوري يف     
اليت تبدأ عادة باملبادرة مث اإلقرار،وأخريا اإلصدار والنشر،ومل مينح للمشرع أي جانب من و ح ودقيق،واض

  .حرية التقدير واالختيار يف أي مرحلة من مراحل إنشاء تلك القوانني
فإذا كان املشرع ال ميلك سلطة تقديرية فيما خيص عناصر املشروعية اخلارجية للقانون،أي أن عنصري     
ختصاص و الشكل واإلجراءات مها خارج نطاق السلطة التقديرية للمشرع،فإن املشرع مقيد بقواعد اال

االختصاص الذي حددها الدستور ألا من النظام العام ،فإذا صدر التشريع خمالفا لتلك القواعد يعترب غري 
  .1دستوري لعيب عدم االختصاص

 ختصاص وركن الشكل واإلجراءات هي سلطة مقيدة،والوملا كانت سلطة املشرع فيما يتعلق بركن اال    
وجه للحديث عن السلطة التقديرية للمشرع يف هذا اال،فهل ينطبق هذا القول على عناصر املشروعية 
الداخلية أو املوضوعية يف القانون ،مبعىن هل ميلك املشرع حرية يف التقدير فيما يتعلق بعناصر املشروعية 

  ية يف القانون أم ال؟الداخلية أو املوضوع
  الفرع الثاني

  الموضوعية في القانون أوما يخص عناصر المشروعية الداخلية نطاق السلطة التقديرية للمشرع في
توجد  )الشكل واإلجراءات واالختصاص(اخلارجية أو الشكلية  يف القانونإىل جانب عناصر املشروعية     

التشريعية،وتشمل عيب احملل جوهر القانون ركن السبب الذي يعد عناصر تتعلق مبوضوع ممارسة السلطة 
عنصر موضوعي يربر للمشرع تدخله بإصدار القانون،إضافة إىل عنصر الغاية ويقصد ا اهلدف أو الغرض 

  .الذي يسعى املشرع إىل حتقيقه من إصدار القوانني

                                                 
 ؛حممد ماهر أبو العينني،االحنراف التشريعي والرقابة على دسـتوريته،الكتاب األول،املرجـع السـابق،ص257.السابق،صسامي مجال الدين،املرجع انظر،-1

 .445.عادل الطبطبائي،املرجع السابق،ص؛195.؛عبد ايد إبراهيم سليم،املرجع السابق،ص 189.ص
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خيص عناصر املشروعية الداخلية أواملوضوعية وحىت يتسىن لنا معرفة نطاق السلطة التقديرية للمشرع فيما     
،وأخريا )ثانيا(،مث يف ركن السبب )أوال(يف القانون ،سوف حناول دراسة مدى سلطة املشرع يف ركن احملل 

  ).ثالثا(سوف نتطرق إىل نطاق السلطة التقديرية للمشرع يف ركن الغاية
  نطاق السلطة التقديرية للمشرع في ركن المحل :أوال     
،مث )أ(إن احلديث عن نطاق السلطة التقديرية للمشرع يف ركن احملل جيرنا أوال إىل التعريف مبحل القانون     

  ).ب(حناول معرفة مدى سلطة املشرع فيما خيص ركن احملل
  التعريف بمحل القانون-أ     
وهو ما مييز القرار الناتج عنه،ألثر املباشر واحلال إن حمل القرار اإلداري هو جوهر القرار ومادته، وهو ا     

،فهو نه  األثر القانوين املرتتب عليه،وميكن تعريف حمل القانون بأ1اإلداري كعمل قانوين عن العمل املادي
جم إفصاح املشرع عن إرادته استنادا على وقائع معينة،وال ختتلف احلالة القانونية يف  جوهر القانون ومادته يـُرت

السلطة اليت يتمتع ا كل من املشرع واإلدارة يف إنشاء حالة قانونية  من حيثداري إال القانون أو القرار اإل
  .أو تعديلها أو إلغائها

ونتيجة لذلك جيب أن تصدر القرارات اإلدارية متطابقة مع القواعد القانونية اليت تعلوها،أي أن       
،ويشمل ذلك أيضا اللوائح املستقلة استنادا إليهفة للقانون الصادرة اللوائح اإلدارية ال جيب أن تصدر  خمال

،وإمنا تستمد مصدرها من الدستور مباشرة ،إذ جيب على تلك ا على قانون معنياليت ال تصدر استناد
  .اللوائح أال ختالف النص الدستوري الذي صدرت مبوجبه

أما بالنسبة للقانون فهو يتميز بعدم خضوعه إال للقواعد الواردة يف الدستور،وتبعا لذلك ينبغي يف       
القانون الصادر عن املشرع أن يكون متطابقا مع أحكام الدستور،أي أن التزام املشرع يف هذه احلالة التزام 

كذلك جيب أن يكون متفقا   سليب،ويشرتط لصحة التشريع أن يكون حمله غري خمالف للدستور،وحىت يكون

                                                 
ه إرادة ،وهو املركـز الـذي تتجـة للقـرار اإلداري أن يكـون لـه حمـلألركـان األساسـيمـن ا"بأنـه  القـرار اإلداري حمـل رعرفت حمكمة القضاء اإلداري يف مص- 1

وـذا يتميـز  ،إلغائهـا الـة قانونيـة معينـة أو تعـديلها أو،واألثر القانوين الذي يرتتب عليه حاال ومباشـرة،وهذا األخـري هـو إنشـاء حمصدر القرار  إىل إحداثه
،الذي يكون دائما نتيجة مادية واقعية ،وتتحدد السلطة التقديرية لإلدارة يف حمل القرار اإلداري حبسب القواعد ل القانوين عن حمل العمل املاديحمل العم

املرجـــــع حممـــــد مـــــاهر أبـــــو العينني،:ملعرفـــــة التفاصـــــيل؛القانونيـــــة الـــــيت حتكـــــم إصـــــدار القـــــرارات اإلداريـــــة باعتبـــــار أن كـــــل قـــــرار إداري يســـــتند لقاعـــــدة أعلى
انظر،عـــادل ؛196 .عبـــد ايـــد إبـــراهيم ســـليم،املرجع الســـابق،صانظر،؛161.ســـامي مجـــال الـــدين،املرجع الســـابق،صانظر،؛اومـــا يليه195.صالســابق،

  .58.؛عبد املنعم عبد احلميد إبراهيم شرف،املرجع السابق،ص439.الطبطبائي،املرجع السابق،ص
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على  20161مارس6من التعديل الدستوري املؤرخ يف07مع مبدأ الفصل بني السلطات،حيث تنص املادة
على  20162مارس6من التعديل الدستوري املؤرخ يف12،وتنص املادة»الشعب مصدر كل سلطة « أن
رس السلطة التشريعية برملان له ، كما ميا » تستمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب«أن

من التعديل الدستوري 112وفق ما تنص عليه املادة السيادة يف إعداد القانون والتصويت عليه
على 20164من التعديل الدستوري لسنة156باالشرتاك مع السلطة التنفيذية،وتنص املادة 20163لسنة

اس القضاء مبادئ الشرعية واملساواة وفق ما ،وأس»السلطة القضائية مستقلة وُمتاَرس يف إطار القانون«أن
،حيث يفهم من هذه النصوص الدستورية بأن 20165من التعديل الدستوري لسنة158تنص عليه املادة

الدستور قد َوزع االختصاص بني السلطات العامة الثالث،وهي السلطة التشريعية،والسلطة التنفيذية 
صاصاا تطبيقا ملبدأ الفصل بني السلطات الذي يعد من والسلطة القضائية،حيث متارس كل سلطة اخت

  .6مقومات الدولة
منه على أن تضمن السلطة القضائية 66نصت املادة1958وبالرجوع إىل الدستور الفرنسي لعام      

،وهو ما نصت عليه 7احلامية للحرية الفردية،احرتام هذا املبدأ يف نطاق الشروط املنصوص عليها يف القانون
 .الدولة يف احلكم أساس القانون سيادة« بأن2014يناير 18من الدستور املصري الصادر يف  94املادة

؛  »واحلريات احلقوق حلماية أساسية القضاء،وحصانته،وحيدته،ضمانات للقانون،واستقالل الدولة وختضع
 أنواعها اختالف على احملاكم مستقلة،تتوالها القضائية السلطة« على أن من الدستور184املادة�كما تنص

 أو العدالة شئون يف والتدخل  صالحياا القانون ويبني للقانون، وفقاً  أحكامها ودرجاا،وتصدر
   » .بالتقادم تسقط ال القضايا،جرمية

إضافة إىل ذلك جيب أن يكون حمل التشريع غري خمالف لنص دستوري يف احلالة اليت يكون فيها       
اختصاص املشرع مقيدا ذا النص الذي يرسم له سلطة حمددة ،ومييز يف هذه احلالة بني النصوص 

                                                 
1
 .1996من الدستور اجلزائري لسنة 06يقابلها نص املادة- 

2
 .1996من الدستور اجلزائري لسنة11املادةيقابلها نص - 

 .1996من الدستور اجلزائري لسنة98يقابلها نص املادة 2016من التعديل الدستوري لسنة 112انظر نص املادة  - 3
4
 .1996لسنةمن الدستور اجلزائري  138املادة نص  يقابلها - 

5
 .1996لسنةمن الدستور اجلزائري  140املادة نص  يقابلها2016من التعديل الدستوري لسنة  158انظر نص املادة   - 

  .285.،املرجع السابق،ص؛حممد سليمان الطماوي17.انظر،عبد العزيز حممد ساملان،املرجع السابق،ص -6
  :على ما يلي 1958من الدستور الفرنسي لعام 66تنص املادة - 7

« Nul ne peut être arbitrairement détenu. 
L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions 
prévues par la loi. » 
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وق ،وبني نصوص الدستور اليت وردت يف غري جمال احلق1الدستورية يف جمال احلقوق واحلريات العامة
  .2واحلريات العامة،واليت ترسم للمشرع سلطة حمددة

  سلطة المشرع في ركن المحل -ب     
لكي يكون حمل القانون مشروعا ومنتجا آلثاره يتعني على املشرع االلتزام بالقواعد املوضوعية اليت       

القيود املوضوعية ودرجة يفرضها الدستور عليه،وختتلف السلطة التقديرية للمشرع يف ركن احملل حبسب طبيعة 
اإللزام اليت قد يفرضها املؤسس الدستوري على السلطة التشريعية ،فكلما كانت القيود فضفاضة مبا مينح 

مة ،أما إذا كانت تلك القيود ُحمكللمشرع جانب من حرية التقدير بني عدة حلول كانت سلطته تقديرية
لتنظيم املسألة حمل  معني يه ضرورة إتباع أسلوببصورة تلزم املشرع بتحقيق أهداف حمددة أو تفرض عل

  .كانت سلطته مقيدة  التنظيم التشريعي

                                                 
امـة وفقـا التنظيم يف جمال احلقوق واحلريات العامة بقانون،فإن تدخل املشرع يف جمـال احلقـوق واحلريـات الع أداةاشرتط أن تكون  قد فإذا كان الدستور- 1

تنظيمهــا متاشــيا مــع مضــمون الــنص الدســتوري وغايتــه ،فــإذا خــرج املشــرع علــى هــذا  إىلاالنتقــاص منهــا أو انتهاكهــا ،بــل  إىللســلطته التقديريــة ال يــؤدي 
احلريات ما نصت عليـه الغرض كان التشريع مشوبا بعيب االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية ،ومن أمثلة هذه النصوص الدستورية يف جمال احلقوق و 

  .2016مارس6من التعديل الدستوري املؤرخ يف)69و 51و49و44و43و42و36(املواد
جانــب نصــوص الدســتور يف جمــال احلقـوق واحلريــات العامــة توجــد نصــوص أخـرى ترســم للمشــرع جمــال عملــه بصـورة دقيقــة ،ومــن هــذه النصــوص  إىل- 2

من أجل حتديد شروط الرتشح لالنتخابات الرئاسية  العضوي القانون إىل أحالتاليت 2016مارس6يفمن التعديل الدستوري املؤرخ 87نصت عليه املادة
مـــن التعـــديل الدســـتوري املـــؤرخ 87مـــع مراعـــاة الشـــروط الـــيت نصـــت عليهـــا هـــذه املـــادة ،فـــإذا أصـــدر املشـــرع قانونـــا خيـــالف الشـــروط الـــيت وردت يف املـــادة

يقابلهـــا نــــص (2016مــــارس6مـــن التعــــديل الدســـتوري املـــؤرخ يف120أيضــــا مـــا نصـــت عليــــه ومــــن ذلـــك.كـــان التشــــريع غـــري دســـتوري2016مـــارس6يف
 األمــــةأعضــــاء جملــــس النــــواب وكيفيــــات انتخــــاب كيفيــــات انتخــــاب   العضــــوي علــــى أن حيــــدد القــــانون)1996اجلزائــــري لســــنة مــــن الدســــتور103املــــادة

مــن التعــديل الدســتوري 126،واملــادة التنايف،ونظــام التعويضــات الربملانيــة أوتعيينهم،وشــروط قــابلتهم لالنتخــاب ،ونظــام عــدم قــابليتهم لالنتخاب،وحــاالت
خيـل ـذه  امـثال تشـريع املشـرع صـدرأاملتعلقة باحلصانة الربملانية،فلو )1996لسنة  من الدستور اجلزائري 109يقابلها نص املادة(2016مارس6املؤرخ يف

عضـــو الربملـــان دون إذن مـــن الـــس التـــابع لـــه ،كـــان القـــانون الصـــادر عنـــه يف هـــذه غـــري جييـــز مـــثال اختـــاذ إجـــراءات ضـــد  أنبـــاحلصـــانة أو ينـــتقص منهـــا 
واجتماعيـــة وتضـــمن مبـــدأ  منـــه بـــأن فرنســـا مجهوريـــة،ال تتجـــزأ الئكيـــة دميقرتطيـــة األوىلومـــن أمثلـــة ذلـــك يف الدســـتور الفرنســـي مـــا ورد يف املـــادة .دســـتوري
تــنص املــادة الثانيــة مــن كمــا .ســبب كــان قانونــا غــري دســتوريا أليلــة ومقوماــا أو مييــز بــني املــواطنني ،فإذا أصــدر املشــرع قانونــا ميــس بوحــدة الدو املســاواة

   منه  02،وكذلك ما نصت عليه املادة السادسة فقرة   « La langue de la République est le français» :1958الدستور الفرنسي لعام 
«Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique »  

  .أي  أن حيدد القانون الشروط التطبيقية هلذه املادة ،فإذا صدر تشريع خيالف هذا النص الدستوري فهو باطل
أعضـائها وحـاالت مـن الدسـتور الفرنسـي بـأن حيـدد القـانون شـروط انتخـاب  أعضـاء كـل مجعيتـني وعـدد  25ومن أمثلة ذلك أيضا ما نصـت عليـه املـادة 

من الدسـتور الفرنسـي،فإنه ال ميكـن أن حيكـم  علـى أحـد بعقوبـة اإلعـدام، فـإذا  66/01التنايف وكذا عمل الربملان،ومن ذلك أيضا  ما نصت عليه املادة 
مـن الدسـتور املصـري  110و109و95و02ومن أمثلة ذلـك أيضـا مـا نصـت عليـه املـواد .إصدار املشرع قانونا جييز منه عقوبة اإلعدام فهو غري دستوري

  .2014لسنة 
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كما يشرتط كذلك يف حمل التشريع إحداث قواعد عامة وجمردة ،ألن شرط العمومية والتجريد أساس       
مارس 6من التعديل الدستوري املؤرخ يف87املادة متييز القاعدة القانونية ،ومن ذلك جند نص

لتحديد  العضوي ،الذي قد مجع بني السلطة التقديرية والسلطة املقيدة،فعندما أحال على القانون20161
جانب من حرية التقدير و ،يكون قد منح للمشرع سلطة تقديرية،النتخاب رئيس اجلمهورية شروط أخرى

لرئيس بة الختيار أنسب وضع املزيد من الشروط املناساالختيار يف حتديد تلك الشروط أو و 
،رئيس الدولة حامي الدستور واملمارس للسلطة السامية يف الدولة واحملددة يف الدستور،ولكنه من اجلمهورية

 ناحية ثانية قـَيد املشرع عندما اشرتط عليه أن يكون رئيس اجلمهورية متمتعا فقط باجلنسية اجلزائرية األصلية
سنة يوم )40(اإلسالم،وأن يكون عمره أربعني ه،وأن  يكون دينأن يثبت اجلنسية اجلزائرية لزوجه،و 

االنتخاب،ومتمتعا بكافة احلقوق املدنية والسياسية ،كما استلزم أيضا يف املرتشح ملنصب رئيس اجلمهورية 
أو عدم تورط أبويه يف أعمال 1942إذا كان مولودا قبل يوليو1954أن يثبت مشاركته يف ثورة أول نوفميرب

،وأن يكون يثبت كذلك إقامته م تصرحيا علنيا مبمتلكاته املنقولة والعقارية،وأن يقد1954ضد ثورة أول 
 ،فإذا أصدر املشرع قانوناالدائمة باجلزائر دون سواها ملدة عشر سنوات على األقل قبل إيداع ملف الرتشح

   .2يتضمن شروطا تلغي أو تعدل يف الشروط الواردة يف هذه املادة كان  تشريعا غري دستوريا  عضويا
بأا  قد مجعت بني السلطتني 3 1958الدستور الفرنسي لعام  4فقرة13واملالحظ على نص هذه املادة   

التقديرية واملقيدة للمشرع،فعندما أحالت على القانون لتحديد الوظائف األخرى اليت يتم التعيني فيها يف 

                                                 
   .)1996لسنةمن الدستور اجلزائري  73نص املادةيقابلها ( 2016مارس 6من التعديل الدستوري املؤرخ يف87املادة نص انظر- 1

القــانون الــذي حيــدد كيفيــات حريــة التظــاهر الســلمي مضــمونة للمــواطن يف إطــار  « علــى أن 2016مــارس 6مــن التعــديل الدســتوري املــؤرخ يف 49املــادة تــنص  - 2
ة جنـد أن املؤسـس الدسـتوري عنـدما أحـال علـى القـانون مـن أجـل تنظـيم حريـة التظـاهر السـلمي يكـون قـد مـنح املشـرع سـلطة تقديريـة و جانـب مـن  حريـ » .ممارسـتها

ناسبا من شروط على التمتع بتلك احلرية،لكنه من جهة أخـرى قيـده التقدير يف حتديد كيفيات ممارسة حرية التظاهر السلمي املضمونة قانونا للمواطن و إدراج ما يراه م
مـن التعـديل الدسـتوري املـؤرخ 120و118تنياملـادمـا قضـت بـه ذلـك أيضـا ومثـال .بضرورة عدم املساس ذه احلرية ،أو وضع شروط أ قيود جتعل ممارستها أكثـر إرهاقـا

ت بــني الســلطة التقديريــة والســلطة املقيــدة ،فعنــدما أحالــ امجعتــقــد ا  مــبأ )1996لســنةمــن الدســتور اجلزائــري 103و101يقابلهــا نــص املــادتني( 2016مــارس6يف
أعضــاء جملــس النــواب وكيفيــات انتخــاب كيفيــات انتخــاب   العضــوي لتحديــد أن حيــدد القــانون العضــوي علــى القــانون 2016التعــديل الدســتوري لســنةمــن  120املــادة

،يكون قد منح املشرع سلطة تقديريـة تتـيح لـه  قابلتهم لالنتخاب ،ونظام عدم قابليتهم لالنتخاب،وحاالت التنايف،ونظام التعويضات الربملانيةاألمة أو تعيينهم،وشروط 
 األخــرىطريقـة دون أعضـاء جملـس األمـة  ب) 2/3(اختيـار ثلثـي انتخـاب النـواب يف الـس الشـعيب الوطين،ومنحتـه أيضـا سـلطة تقديريــة يف حتديـد كيفيـات  حريـة كيفيـة

 118ت املـادةالشعب مبباشرة اختصاصام ،ولكنه من جهة ثانية قيد سلطة املشرع التقديرية عنـدما اشـرتط إرادةوفق ما يراه مناسبا ومالئما لقيام أعضاء الربملان ممثل 
ريق االقرتاع غري املباشر والسري مـن بـني ومـن طـرف أعضـاء أعضاء جملس األمة عن ط) 2/3(أن يتم انتخاب ثلثيعلى  2016التعديل الدستوري لسنةمن   02فقرة

أن يعني رئيس اجلمهورية الثلث األخري،فإذا أصدر املشرع قانونا خيالف به هذا النص ب كذلك ت هذه املادةاشرتطكما ،البلدية والس الشعيب الوالئي االس الشعبية
   .الدستوري كان التشريع الصادر عنه غري دستوري

  :على ما يلي 1958من الدستور الفرنسي لعام4فقرة13تنص املادة- 3
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جملس الوزراء والشروط الذي مبوجبها يتم تفويض سلطة التعيني لرئيس اجلمهورية يكون قد منح املشرع 
رية يف حتديد الشروط املتعلقة احلرية يف حتديد وظائف أخرى،وكذلك متنح له احلسلطة تقديرية متنح له 

على جمموعة من بتفويض سلطة التعيني لرئيس اجلمهورية ،ومن جهة أخرى قيد املشرع عندما نص 
من الدستور،ومن ذلك 03و02فقرة 13اء وفقا لنص املادةالوظائف اليت يتم التعيني فيها يف جملس الوزر 

من الدستور الفرنسي واملتعلقة بتنظيم الس الدستوري ونظام عمله ،واليت  63أيضا ما نصت عليه املادة
ليت أحالت على القانون لوضع القانون من الدستور ا 64منحت للمشرع سلطة تقديرية يف ذلك املادة 

 .1األساسي للقضاة
يف الدستور املصري احلايل ما نصت عليه  سلطة املشرع تقديريةاألمثلة اليت تكون فيها ومن     
ط الرتشح ويُبني القانون شرو  «:2014يناير18من الدستور املصري الصادر يف02فقرة102املادة

والتمثيل  الدوائر االنتخابية ،مبا يراعي التمثيل العادل للسكان،واحملافظات،،وتقسم األخرى،ونظام االنتخاب
كما جيوز .لقائمة أو اجلمع بأي نسبة بينهمااملتكافئ للناخبني،وجيوز األخذ بالنظام االنتخايب الفردي أو ا

كيفية ،وحيدد القانون  % )5(عضاء يف جملس النواب ال يزيد علىلرئيس اجلمهورية تعيني عدد من األ
      » .ترشيحهم

ويتضح من هذا النص  الدستوري بأنه قد مجع بني السلطة التقديرية واملقيدة،فعندما أحال على      
القانون لتحديد الشروط األخرى للرتشح ونظام االنتخاب وتقسيم الدوائر االنتخابية يكون قد منح املشرع 

نتخاب وتقسيم الدوائر ،وكذا وضع نظام لالسلطة تقديرية تتيح له حرية إضافة شروط أخرى للرتشح
،لكنه من ناحية أخرى قيد املشرع عندما اشرتط عليه بالنسبة لتقسيم الدوائر االنتخابية أن يراعي االنتخابية

التمثيل العادل للسكان واحملافظات والتمثيل املتكافئ للناخبني ،كما قيده أيضا بالنظام االنتخايب الذي قد  
خابيا فرديا أو على أساس القائمة أو اجلمع بني األسلوبني معا، ومن القيود اليت جاءت ا يكون نظاما انت

تعيني عدد من أعضاء جملس النواب ال يزيد عن احلق يف هو أنه لرئيس اجلمهورية كذلك   هذه املادة

                                                                                                                                                         
« Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres ainsi que les 
conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour 
être exercé en son nom. » 

واملتعلقـة باحلصــانة 1958مـن الدســتور الفرنسـي لســنة  26مــا نصـت عليـه املــادة 1958يف الدسـتور الفرنســي لعـام ومـن أمثلـة ســلطة املشـرع املقيــدة  -1
  الربملانية

«Aucun membre du Parlement ne peut être  poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des 

opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions….»  
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 عدد من عيني،فإذا أصدر املشرع مثال قانونا مينع رئيس اجلمهورية من تمن عدد أعضاء الس% )5(مخسة
  % )5(ن،أو رفع عدد أعضاء الس الذين يعينهم رئيس اجلمهورية بنسبة تزيد عاألعضاء يف جملس النواب

  .1كان التشريع الصادر عنه غري دستوري
لتشريعات اليت ويف هذا اال مييز الفقه بني التشريعات اليت تصدر عن املشرع وفقا لسلطته التقديرية وا     

أما  النص الدستوري والنص التشريعي،فاألوىل تكون وفقا لعالقة عدم التعارض بنيمقيدة،تصدر بسلطة 
  .الثانية فهي عالقة تطابق أو مطابقة بينهما

سلطة املشرع يف ركن احملل تتحدد حبسب طبيعة القيود املوضوعية وبناء على ما تقدم،ميكننا القول بأن     
،فإذا كانت هذه القيود املوضوعية اليت جيب على املشرع مراعاابط اليت يفرضها الدستور وحجمها والضوا

يار والتقدير كانت سلطته فضفاضة وتأخذ صورة قواعد عامة وإرشادية ومتنح للمشرع حرية يف االخت
،أما إذا كانت تلك القيود حمكمة حبيث تلزم املشرع بضرورة حتقيق نتيجة معينة عند حتقق سبب تقديرية

  .مقيدة حمدد تكون سلطته
 فإذا كان نطاق السلطة التقديرية للمشرع فيما يتعلق بركن احملل مرتبط حبجم القيود املوضوعية اليت    

  التقديرية للمشرع يف ركن السبب؟ فما هو نطاق السلطةيفرضها الدستور ودرجة إلزامها،
  
  

                                                 
علـى  2014الدسـتور التونسـي لسـنةمـن 49الفصـل من أمثلة النصوص الدستورية اليت جتمع بني السلطة املطلقـة و التقديريـة للمشـرع مـا نـص عليـهو  - 1
 لضـرورة إال الضـوابط هـذه توضـع وال .جوهرهـا مـن ينـال ال مبا وممارستها الدستور ذا املضمونة واحلريات باحلقوق املتعلقة الضوابط القانون حيّدد « :أن

 مـع وذلك العامة، اآلداب أو العامة، الصحة أو الوطين، الدفاع أو العام، األمن ملقتضيات أو الغري، حقوق محاية ودف دميقراطية مدنية دولة تقتضيها
  .انتهاك أي من واحلريات احلقوق حبماية القضائية اهليئات وتتكفل .وموجباا الضوابط هذه بني التناسب احرتام

مـن هـذا الـنص أنـه مجـع بـني التقـدير ويتضـح لنـا  .» الدسـتور هـذا يف املضـمونة وحرياتـه اإلنسـان حقـوق مكتسـبات مـن ينـال أن تعـديل ألي جيـوز ال    
ديريـة تتـيح لـه والتقييد ،فعندما أحال على القانون لتحديد الضوابط املتعلقة باحلقوق واحلريات اليت يضمنها الدستور فهو بذلك قد منح املشـرع سـلطة تق

للضــرورة إال وضــع تلــك الضــوابط ال يكــون  حريــة يف التقــدير لتحديــد تلــك الضــوابط ،لكنــه قيــده مــن ناحيــة أخــرى عنــدما اشــرتط عليــه أن يــتم حتديــد أو
بــني تلــك ة ،كمــا قيــده أيضــا بضــرورة التناســب ــدف محايــة حقــوق الغــري أو مقتضــيات األمــن العــام أو الــدفاع الــوطين أو الصــحة العامــة أو اآلداب العامــ

أصـدر املشـرع ،فإذا دسـتورالضـوابط وموجباـا ،كمـا قيـده أيضـا بعـدم التعـديل أو اإلهـدار أو املسـاس مبكتسـبات حقـوق اإلنسـان وحرياتـه املضـمونة يف ال
التونســــي  مــــن الدســــتور106و55و54و53ه الفصـــلومــــن أمثلـــة ذلــــك أيضــــا مـــا نــــص عليــــ؛ قانونـــا خيــــالف أحكــــام هـــذا الــــنص الدســــتوري كـــان بــــاطال

بشــروط واملتعلقــة  مــن الدســتور75قيــدة ،وكــذلك الفصــلمنــه يف هــذه احلالــة ســلطة املشــرع م109،هنــا ســلطة املشــرع ســلطة تقديرية،والفصــل2014لســنة
مــن الدســتور التونســي  109و106و75و55و54و53؛انظــر الفصــول .ترشـح رئــيس اجلمهوريــة فهــي جتمــع بــني الســلطة التقديريــة واملقيــدة يف آن واحــد

  .333.؛ رافع بن عاشور،املرجع السابق،ص2014جانفي  23الصادر يف 
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  نطاق السلطة التقديرية للمشرع في ركن السبب:ثانيا      
لتحديد نطاق السلطة التقديرية للمشرع،أي جمال التقدير والتقييد يف ركن السبب يتوجب علينا أوال      

  ).ب(،مث مدى سلطة املشرع فيما خيص ركن السبب)أ(التعريف بركن السبب كعنصر موضوعي يف القانون
 1التعريف بركن السبب في القانون- أ    
،أي املربر ار وتدفع إىل إصدارهاري يف جمموعة الوقائع اليت تسبق القر يتمثل عنصر السبب يف القرار اإلد    

والدافع إىل اختاذ القرار اإلداري،وميكن تعريفه قانونا بأنه احلالة الواقعية والقانونية اليت تسمح لإلدارة 
ية أو وقائع مادية بالتصرف واختاذ القرار اإلداري،وتستند اإلدارة يف إصدار قراراا اإلدارية إىل أسباب قانون

،فالسبب يف توقيع اجلزاء التأدييب مثال هو تصرفات املوظف العام اليت تعد من األخطاء أو اجلرائم 
التأديبية،والسبب يف فض مظاهرة وتفريقها بالقوة هو اإلخالل بالنظام العام،والسبب من لوائح املرور هو 

يف املنع من السفر هو السلوك الذي يسيء إىل كرامة تنظيم املرور وضمان السالمة املرورية ،والسبب كذلك 
  .الوطن باخلارج

من حرية يف التقدير والسبب يف القانون إذا قارناه بالقرار اإلداري حول ما يتمتع به املشرع وجهة اإلدارة     
الركن مع ،إمنا تكمن يف هذا سواء بالنسبة للمشرع أو اإلدارة ،جند أن السلطة التقديريةيف هذا الركن

  .اختالف نطاقها يف كل من القانون والقرار اإلداري 
فإذا كانت فكرة السبب يف القرار اإلداري قد ابتدعها القضاء اإلداري من خالل بسط الرقابة على     

 الدستوري ال يتم األخذ ذا النوع من الرقابة املوضوعية، ملرتوك لإلدارة،ففي نطاق القانونجمال املالءمة ا
فة إىل ذلك فإن فكرة الوقائع يف القانون ليس هلا نفس الدور يف جمال القرار اإلداري،مبعىن أنه إذا كانت إضا

                                                 
ذهب جانب مـن الفقـه الفرنسـي القـدمي وعلـى رأسـهم الفقيـه  حبيثكمبدأ،   ن فكرة السبب ظهرت أول األمر يف نطاق القانون املدينأب اإلشارةجتدر  -1

DUGUIT    ـا أمـر خـارج إىل إنكار دور السبب يف القرار اإلداري ،فاألسباب أو كما يسميها البواعث ال ميكـن أن تـؤثر يف القـرار اإلداري إطالقـا، أل
ة علــى العمـل اإلداري ال ميثــل أحـد عناصــره ،وال ميكـن بالتــايل أن يكـون لــه تـأثري علــى عنـه وال تـدخل يف نطــاق العمـل اإلداري وهــو كواقعـة خاصــية سـابق

بالبواعـث امللهمـة ال يقتصـر  DUGUITصحته أو مشـروعيته ،غـري أن الفقـه احلـديث قـد انتقـد هـذا االجتـاه بـأن احلالـة الواقعيـة أو القانونيـة الـيت يسـميها 
  اإلداري ،وإمنا متثل يف نفس الوقت أساسا للقرار اإلداري وسبب وجوده ؛دورها  على جمرد اإلحياء بفكرة القرار 

- DUGUIT.L, Traite de droit constitutionnel, Tome 02,3 ème édition , 1928,p365. 

املرجــع  دســتوريته،الكتاب األولحممــد مــاهر أبــو العينني،االحنــراف التشــريعي والرقابــة علــى انظر،؛158.عــن ســامي مجــال الــدين،املرجع الســابق،ص: أورده
عبـــد املـــنعم عبـــد احلميـــد إبـــراهيم ؛450.املرجع الســـابق،صعـــادل الطبطبـــائي،؛390.، عبـــد ايـــد إبـــراهيم ســـليم،املرجع الســـابق،ص201.الســـابق،ص

  .55.،املرجع السابق،صشرف
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،بل إن ذا ال متثل سببا مباشرا للقانون،فهي رئيسي يف أغلب القرارات اإلداريةالوقائع قد متثل السبب ال
  .1دها الدستور،إال يف حاالت بسيطة حداملشرع هي اليت تكسبه هذه الصفة إرادة

حيتاج املشرع إىل سبب قانوين لتنظيم مسألة معينة أو حرية ما ،بل تكفي فقط إحالة ال وبصفة عامة       
،ذلك ألن املالءمات التشريعية اليت يتمتع ا املشرع،سواء متثل ذلك يف الدستور عليه لتنظيم مسألة معينة

م تعترب من أهة للمسألة حمل التنظيم التشريعي لتشريعيسبب التدخل أو كيفية التدخل أو أسلوب املعاجلة ا
فتنظيم املشرع للحق يف التعليم واحلق يف الرعاية الصحية،واحلق يف العمل مظاهر السلطة التقديرية للمشرع؛

لذي حييل على القانون وغريها من احلقوق واحلريات العامة أساسه النص الدستوري أو املبدأ الدستوري ا
  .ميثل السبب الدافع لتدخل املشرع الذي ،و لتنظيم ذلك

د توزيع لكن القول بأن تدخل املشرع لتنظيم املسائل اليت حييل فيها على القانون يعود إىل قواع     
أن  باعتبار، التشريع تنبع من فكرة االختصاصأن سلطة املشرع يف مرده إىل،االختصاص وليس إىل السبب

  .إىل قواعد االختصاص اليت حددها الدستوريستند  عينةتنظيم املشرع ملسألة م
أن فكرة االختصاص تشمل طائفتني من ب القول اجته كل من الفقه والقضاء إىلويف هذا الشأن        

العناصر (وتشمل العناصر اخلارجية للقانون القواعد األوىل تنظم ممارسة السلطة العامة الختصاصها
الداخلية أو املوضوعية للقانون وتشمل مضمون العمل ودوافعه  ،أما الثانية تتمثل يف العناصر)الشكلية

  .منه ايةوالغ

                                                 
يف حـــاالت بســـيطة حـــددها الدســـتور ،مثـــل مـــا نصـــت عليـــه  إالالقـــانون ،وال متثـــل ســـببا مباشـــرا لـــه  إلصـــدارال تعتـــرب الوقـــائع العنصـــر األساســـي  - 1
ميكـن لـرئيس اجلمهوريـة أن   «نـهأعلـى )1996لسـنةمـن الدسـتور اجلزائـري 03ةر فق124املادةيقابلها نص (2016من التعديل الدستوري لسنة142املادة

فالتشـريع بـأوامر لـه قـوة القـانون بعـد موافقـة الربملـان عليهـا مـرتبط باحلالـة االسـتثنائية  »من الدستور107يشرع بأوامر يف احلالة االستثنائية املذكورة يف املادة
واملؤسسـات الدسـتورية يف الدولـة ،وبالتـايل فـإن املؤسـس الدسـتوري  األمـةاالستثنائية للحفاظ على استقالل  واإلجراءاتاليت تستوجب اختاذ كافة التدابري 
زمـة ،فإنـه قـد تـرك لـه حريـة قرارات هلا قوة القانون ،وترك له تقدير حاالت الضرورة اليت تستدعي اختاذ التـدابري الال إصدارملا خول رئيس اجلمهورية سلطة 

غري .عدم مالءمة استخدام هذه الرخصة التشريعية االستثنائية له،على أن يكون استعماهلا حتت رقابة الربملان  احلالة ،ومن مث تقدير مالءمة أو تقدير هذه
إذا تـــوافر الظـــرف االســـتثنائي،وهو األمـــر الـــذي نصـــت عليـــه  إالن رئـــيس اجلمهوريـــة ال يســـتطيع اســـتعمال تلـــك الســـلطة ه املفهـــوم منتقـــد نســـبيا ألأن هـــذ
مـــن 96و95و 94و93و92و91يقابلهـــا نـــص املـــواد(2016مـــارس6مـــن التعـــديل الدســـتوري املـــؤرخ يف110و109و108و107و106و105املـــواد

الـيت منحـت رئـيس اجلمهوريـة صـالحية اختــاذ  1958مـن الدسـتور الفرنسـي لعـام  16املـادة  عليـهومـن ذلـك مـا نصـت  ؛)1996لسـنة الدسـتور اجلزائـري
بنــاء علــى مــا ســبق فــرئيس و .2014مــن الدســتور املصــري لســنة156التــدابري الالزمــة ملواجهــة الظــروف االســتثنائية ، وهــو األمــر الــذي نصــت عليــه املــادة

،االحنــراف التشــريعي  حممد مــاهر أبــو العينــني،؛انظرالــيت فرضــتها أحكــام الدســتوربل هــو مقيــد بــالقيود احلالــة،ديريــة يف هــذه اجلمهوريــة ال يتمتــع بســلطة تق
  .201.صوالرقابة على دستوريته،الكتاب األول،املرجع السابق،
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 وإذا خلصنا إىل أن التشريع كغريه من القواعد القانونية ينبغي أن يستند على سبب يربر إصداره     
،األمر  أو وقائع معينة حيددها الدستورفاملشرع عندما يتدخل إلقرار تشريع معني حيتاج إىل سبب قانوين

  الذي يدفعنا للتساؤل عن مدى سلطة املشرع فيما يتعلق بركن السبب،أي جمال تقدير والتقييد يف القانون؟
  سلطة المشرع فيما يخص ركن السبب -ب     
،فإنه ميكن القول بأن السلطة التقديرية بالنسبة د حمل القانون يالزم حتديد السببإذا  كان عدم حتدي     

مثل يف حرية اختيار السبب الذي يتفق معه حمل التشريع،ويكون املشرع مقيدا فيما يتعلق حملل التشريع تت
 ثر املباشر ،حبيث يكون حمل التشريع الصادر األمةبركين احملل والسبب إذا كانت األسباب حمددة وُحمك

كانت ،وعلى العكس من ذلك تكون سلطة املشرع تقديرية يف هذا الشأن إذا  واحلال لتلك األسباب
  .بالشكل الذي يتيح للمشرع حرية يف التدخل أو تنظيم مسألة دون غريها حمددةاألسباب غري 

وبالتايل، فاملشرع يف ركن السبب يتمتع بسلطة تقديرية كبرية فيما يتعلق بالوقائع اليت تدفع إىل إصدار     
فالدستور مثال  ،إلصدار القانوندة القانون باستثناء احلاالت اليت يشرتط فيها الدستور حدوث وقائع حمد

،وهو وجود قانون بعد موافقة الربملان عليهادد سبب تدخل رئيس اجلمهورية للتشريع بأوامر هلا قوة الحيقد 
ظرف استثنائي حيتاج إىل تدخل هذه الوقائع بأا متثل حالة أو  ،وتتصفوقائع على درجة عالية من اخلطورة

  .حاسم وسريع ملواجهتها
القول بأن سلطة املشرع التقديرية فيما يتعلق بركن السبب تكاد تكون سلطة شبه  ناميكن وبالنتيجة       

تتسم بالعمومية  يتطبيعة التشريع الإىل نظر وذلك بال،الوقائع املربرة إلصدار القانون مطلقة يف عنصر
ساسي الوقائع ليست العنصر األ،باعتبار أن هذه د الوقائع اليت تربر تدخل املشرع،وكذا صعوبة حتديوالتجريد

لطة تقديرية ،ومن مث يتمتع املشرع بساملشرع هي اليت تكسبه هذه الصفة ،بل إن إرادةالدافع إلصدار القانون
،على أن اختيار كيفية تدخل املشرع وإعطائه أولوية يف تنظيم موضوع دون غريه تعترب واسعة يف هذا اجلانب

  . مشرعمن أهم مظاهر السلطة التقديرية لل
د تدفع املشرع إىل مشرع تتحدد حبسب طبيعة األسباب القانونية اليت قللسلطة التقديرية الكما أن       

مة تفرض على املشرع ضرورة إتباع معينة بصورة ُحمك النص الدستوري مسألةنظم ،فإذا إصدار القانون
النصوص الدستورية من العموم أسلوب حمدد يف تنظيم تلك املسألة تكون سلطته مقيدة ،أما إذا كانت 
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والسعة بالشكل الذي مينح للمشرع جانبا من حرية التقدير واالختيار يف املسألة حمل التنظيم التشريعي 
  .تكون سلطته تقديرية 

إذا خلصنا إىل أن نطاق السلطة التقديرية للمشرع إمنا يكمن أصال يف ركن السبب،والذي يرتك و       
،فما هو نطاق لتشريعية ووضع قواعد عامة وجمردةالتقدير يف ممارسة اختصاصاته ا للمشرع جماال واسعا يف

  السلطة التقديرية للمشرع فيما خيص ركن الغاية؟
  نطاق السلطة التقديرية للمشرع في ركن الغاية :ثالثا   
وملعرفة جوانب التقدير والتقييد يف ركن الغاية ،سوف سنحاول التعريف أوال بركن الغاية كركن موضوعي     

  ).ب(،مث مدى سلطة املشرع يف هذا اجلانب)أ(للقانون
  التعريف بركن الغاية كركن من أركان القانون-أ     
إصداره من وراء اإلدارة إىل حتقيقه ل رجسعى يالغاية من القرار هي اهلدف أو الغرض النهائي الذي       

،وإمنا وسيلة لتحقيق غرض معني هو املقصود من رار اإلداري ليس غاية يف حد ذاتهفالق.هلذا القرار
  .1املصلحة العامةحتقيق اختاذه،والغاية اليت دف إليها القرارات اإلدارية هي 

،وبالتايل فإن األهداف احملددة محاية النظام العامداري هدفه هو فإصدار قرار إداري يف جمال الضبط اإل    
للوظيفة اإلدارية تعترب يف نفس الوقت حدودا للسلطات املمنوحة لإلدارة،فإذا احنرفت اإلدارة بأهدافها عن 

السلطة،ويعد من يف استعمال األهداف احملددة هلا تكون القرارات الصادرة عنها مشوبة بعيب االحنراف 
  .ء يف القضاء اإلداريأوجه دعوى اإللغا

ىن مبع والغاية يف نطاق القانون الدستوري هي الغرض أو النتيجة النهائية اليت يسعى املشرع إىل حتقيقها،    
حىت يكون  وبالتايل،والغاية من كل عمل قانوين  هي املصلحة العامة،أا اهلدف النهائي لكل تشريع

،باعتبار أن حتقيق املصلحة العامة تستهدف حتقيق املصلحةالتشريع مشروعا جيب أن تكون الغاية مشروعة و 
جيب أن تكون الغاية اليت تتجه إرادة املشرع إىل  ومن مثالعامة هي أساس مشروعية القانون ومنتهى غايته،

  .حتقيقها متفقة مع الغاية اليت يهدف إىل حتقيقها املؤسس الدستوري

                                                 
الشـــوارع مل تفرضـــه إذا ثبـــت مــن التحقيـــق أن التخطـــيط املتعلـــق بتعـــديل وتوســـيع أحـــد "القـــول بأنـــه إىلويف هــذا اـــال ذهـــب جملـــس الشـــورى يف لبنـــان -1

لتفاصـــيل ؛"،وكـــذلك املرســـوم الـــذي يعلـــن تصـــديقهيكـــون باطال أنشـــأه،فإن القـــرار الـــذي نـــه جـــاء لتحقيـــق مصـــلحة ومنفعـــة خاصـــة،بل أاملصـــلحة العامـــة
ســــامي مجــــال الــــدين،املرجع أورده،؛17.،اجلزء األول،صيف لبنــــان اإلداري،اجتهــــاد القضــــاء 1975يوليــــو 30الصــــادر يف  651القــــرار رقــــم ،انظر:أكثــــر

  .67.السابق،ص
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تعترب الركن  قانون جند أن الغاية أو الغرض من إصداره،إذا حللنا عملية إصدار الومن ناحية أخرى    
،ذلك ألن الدستور يف الغالب ال ثر الرئيسي يف حتديد حمل القانون،والذي يكون له األاألساسي يف القانون

يقيد سلطة املشرع فيما يتعلق بركن احملل بإتباع أسلوب معني أو تنظيم مسألة معينة إال يف احلاالت اليت 
  .ستورحيددها الد

،إال أن االختالف بينهما كبري،فالسبب بب يرتبط بركن الغاية صحيح نسبياإذا كان القول بأن ركن السو       
هو احلالة القانونية أو الواقعية أو األسباب اليت تدفع إىل إصدار القانون،أما الغاية فهي الغرض أو النتيجة 

حيث يكون التشريع غري دستوريا ،1واعد عامة وجمردةالنهائية اليت يسعى املشرع إىل حتقيقها من إصدار ق
الغاية يف التشريع  األمر الذي جيعل ،التشريعية السلطةيف استعمال احنراف  وجود لعيب يف الغاية يف حالة

  .املؤسس الدستورياليت قصدها  غاية ال ال تتفق معختتلف أو 
طرف أغلبية الفقهاء يعود إىل أن فكرة السبب ذلك بأن القول أيضا بإدماج ركن السبب يف الغاية من       

،ألن املشرع ال حيتاج إىل سبب قانوين ملفهوم يف نطاق القانون الدستورييف اال اإلداري ليس هلا نفس ا
  .لكي يتدخل بالتشريع،فتكفي إحالة الدستور عليه لتنظيم مسألة معينة 

يعتربان من أهم مظاهر السلطة التقديرية للمشرع،فما مدى إذا كان ركين السبب والغاية يف القانون و       
  سلطته التقديرية بالنسبة لركن الغاية؟

  سلطة المشرع التقديرية في ركن الغاية -ب     
،على أن وضع معيار حمدد ا دف إىل حتقيق املصلحة العامةاحلقيقة أن غاية هو كل عمل قانوين إمن     

العامة  اليت يسعى كل عمل قانوين إىل حتقيقها أمر صعب ،فما يراه البعض من ومنضبط ملفهوم املصلحة 
العامة يف حد ذاته قابل  ،كما أن مفهوم املصلحةامة قد ال يراه البعض اآلخر كذلكمتطلبات املصلحة الع

يف  ،فإذا كانت هذه القواعد املـنظمة للحريات واحلقوق العامة مثال هو حتقيق املصلحة العامةللتغيري
،فإن هدف املبادئ االجتماعية اليت يقوم عليها النظام االشرتاكي مثال هو حتقيق ةاتمعات الليربالي
  .املصلحة العامة 

                                                 
جملــة جملــس الدولــة املصري،الســنة الثالثــة،يناير  ،راف يف اســتعمال الســلطة التشــريعية،عبــد الــرزاق أمحــد الســنهوري،خمالفة التشــريع بالدســتور واالحنــانظر-1

 النهضـة التشـريع،دار مواجهـة يف احلريـة محايـة غابريـال ثابـت وجـدي، 955ص ،صنني،الكتـاب األول،املرجـع السـابقالعيحممد ماهر أبـو :؛أورده1952
  .65.،ص1990القاهرة،مصر،،العربية
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أجل حتديد مدلول املصلحة  وبالتايل،فإن فكرة املصلحة العامة تتيح للمشرع سلطة تقديرية واسعة من    
عترب كذلك مصدرًا ذلك ألن فكرة املصلحة العامة تو ،بةة التوازن بني املصاحل املتضار ،وكذا إقامالعامة

  .،أي أن هذا األخري يباشر اختصاًصا معيًنا لتحقيق غرض معنيالختصاص املشرع
املشرع يف التقدير يف غري أن سلطة املشرع التقديرية الواسعة فيما خيص ركن الغاية ال يعين إطالق حلرية      

من لقاضي الدستوري التحقق من مدى استهداف املشرع للمصلحة العامة على ا،و هذا اجلانب
  .1،ومدى االرتباط بني األغراض اليت يستهدفها املشرع ووسائل حتقيقهاعدمه
ة يف ،فهو ميلك سلطة تقديريسلطة املشرع يف ركن الغاية واسعة،ميكننا القول بأن وترتيبا على ما سبق    

ذلك حديد ما يُعرب عن املصلحة العامة إقامة التوازن بني املصاحل املتضاربة بت،و حتديد مفهوم املصلحة العامة
ألن البحث يف فكرة املصلحة العامة يف نطاق القانون هو حتديد الفارق الدقيق بني املصلحة العامة كغاية 

 تؤثر على ،وبني تلك املصاحل اخلاصة لطائفة معينة اليتع ال ميكن صدور هذا األخري دواأساسية للتشري
املصلحة عن التوجهات السياسية للحكومة أو ،كاملصلحة اليت تعرب قانون خيدم مصاحلهاالربملان إلصدار 

  .احلزبية
فإذا قلنا بأن املشرع يتمتع جبانب كبري من حرية التقدير فيما يتعلق بركن الغاية،فيتعني أن يكون هذا     

قيق املصلحة العامة،ويستطيع القاضي الدستوري مراقبة التنظيم أو احلل الذي اختاره املشرع يستهدف حت
  .تدخلهمن املشرع للتأكد من الغاية احلقيقية اليت قصدها املشرع 

ديرية للمشرع على أركان دراستنا لنطاق السلطة التق والنتيجة اليت ميكننا استخالصها من خالل    
 ص األركان الشكلية أو اخلارجية يف القانوناملشرع ال ميلك أية سلطة تقديرية فيما خي القانون،هي أن

،وكذلك ُملزم بالقواعد الشكلية واإلجرائية اليت اعد االختصاص اليت حددها الدستورفاملشرع ُملزم باحرتام قو 
  .يصدر ا القانون 

                                                 
قـد تعمـل أعضـاء الربملـان يف الغالـب  تركيبـةالشـعب ولـه القـدرة يف حتديـد مفهـوم املصـلحة العامـة ،فـإن  إرادةإذا كان القـول بـأن الربملـان هـو املعـرب عـن - 1

ومـن هنـا فـإن الربملـان يف حتديـده ملفهـوم .عن التوجهات السياسية للحكومـة الـيت تـتحكم يف سـري عملـه أو حتقيـق مصـلحة خاصـة لفئـة معينـة على التعبري 
ــــة مشــــوب بعيــــب عــــدم غايــــات أخــــرى غــــري حتقيــــق املصــــلحة العامــــة مــــا جيعــــل التشــــريع الصــــ حتقيــــق إىلاملصــــلحة العامــــة قــــد يهــــدف  ادر يف هــــذه احلال

ـــــالدستورية؛انظر،ســـــعيد بوشـــــعري ـــــنظم السياســـــية املقارن  2005ة،اجلزء الثاين،الطبعـــــة الســـــابعة،ديوان املطبوعـــــات اجلامعيـــــة،اجلزائر،،القانون الدســـــتوري وال
  .258.سليمان حممد الطماوي،املرجع السابق،ص ؛120.ص
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ن ركن شرع التقديرية ختتلف م،فإن سلطة املالقانون أما بالنسبة لألركان الداخلية أو املوضوعية يف     
اليت يفرضها  و حجم القيود املوضوعيةاإللزام  ،ففي ركن احملل تتسع وتضيق سلطة املشرع حبسب درجةآلخر

أما فيما يتعلق بركن السبب تنعدم سلطة املشرع التقديرية إذا كانت األسباب الدستور على املشرع،
التقديرية للمشرع،وأخريا ميلك أيضا  للسلطة امرتوك جماالا كانت وقائع مادية اليت تعترب قانونية،وتتسع إذ

  .املشرع حرية يف التقدير واسعة فيما خيص ركن الغاية من أجل حتقيق املصلحة العامة
وبعد دراستنا لنطاق السلطة التقديرية للمشرع،واليت ختتلف من ركن إىل آخر من أركان القانون،لنا أن     

  ن أساس السلطة التقديرية للمشرع؟نتساءل  ع
  المطلب الثاني

  أساس السلطة التقديرية للمشرع
،وكذا معرفة جمال التقدير والتقييد لسلطة لسلطة التقديرية للمشرع ومصادرهاإذا كان حتديد مفهوم ا    

التقديرية هو اآلخر ال ،فإن حتديد أساس تلك السلطة أركان القانون يكتسي أمهية بالغةاملشرع التقديرية يف 
،فعندما ُمينح للمشرع ارس يف إطار الدستورسلطة املشرع التقديرية هي سلطة قانونية مت ،ذلك ألنيقل أمهية

  .جانب من حرية التقدير فهو ملزم باحرتام نصوص الدستور وغاياته
وملا كانت مسألة حتديد أساس السلطة التقديرية للمشرع مل حتظى بنفس االهتمام الذي حظيت مسألة     
صاحب الوالية العامة يف  ،وذلك انطالقا من فكرة أن املشرع هوتقديرية لإلدارةد أساس السلطة الحتدي

لتقديرية سلطة اال،وأن املقارنة بني نطاق القانون والقرار اإلداري تؤدي إىل عدم جواز التشبيه بني التشريع
  .إلدارةل التقديرية  سلطةاللمشرع و ل

غري أن مفهوم السلطة التقديرية وطبيعتها واحدة بالنسبة لكافة السلطات العامة يف الدولة،سواء بالنسبة     
وحىت يتسىن لنا ف يف نطاق تلك السلطة التقديرية،،مع االختالشريعية أو التنفيذية أو القضائيةللسلطة الت

سياسي لتلك إىل األساس االجتماعي والأوال معرفة أساس السلطة التقديرية للمشرع سوف حناول التطرق 
  ).الفرع الثاين(،مث األساس القانوين هلا)األول  الفرع(السلطة
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  الفرع األول
  األساس االجتماعي والسياسي لسلطة المشرع التقديرية

 من أمههامربراا وأسسها يف عدة أبعاد، احلقيقة أن سلطة املشرع وواليته العامة يف وضع القانون جتد    
الجتماعي لسلطة املشرع وبالتايل سوف حناول التطرق إىل األساس ااألبعاد االجتماعية والسياسية،

  ).ثانيا(مث األساس السياسي لتلك السلطة)أوال(التقديرية
  األساس االجتماعي والسياسي للسلطة التقديرية للمشرع :أوال     
ة التوازن بني إذا كان تدخل الدولة من أجل تنظيم ممارسة مظاهر احلياة االجتماعية قد يهدف إىل إقام    

ومقتضيات املصلحة العامة من جهة ثانية،فإن ط األفراد ومصاحله اخلاصة من جهة،،نشااملصاحل املتضاربة
جتماعي الذي تعتمد صادي واالهذا التدخل يتسع نطاقه ويضيق وفقا للنهج أو االجتاه السياسي واالقت

  .1تُؤطره القواعد القانونية املختلفةعليه الدولة و 
لدولة يف ويرتبط أساس سلطة املشرع التقديرية بتنظيم العالقات االجتماعية املختلفة بأساس تدخل ا    

االجتماعية ،كما يعد اختصاص املشرع بوضع القواعد القانونية املنظمة للعالقات تنظيم اتمع اإلنساين
  .ضرورة تفرضها طبيعة األشياء وتنظيم اتمع حتقيقا للمصلحة العامة تنظيما قانونيا

ة احلريات العامة فأساس  فكرة التدخل التشريعي يف جمال احلريات العامة يرجع إىل نسبية فكر     
 حد ذاا تستوجب ،واليت حتتاج إىل تنظيم وضبط وإعادة تنظيم ،باعتبار أن احلرية يفمبختلف أنواعها

،وفكرة النظام العام اليت تقتضي وضع توازن بني نشاط الفرد الذي يعد شرطا ضروريا ملمارستها التنظيم
  .وحريته وبني مصاحل وحرية اآلخرين 

فإذا كانت حرية التجارة والصناعة مثال تعترب كمبدأ دستوري ُملزم لكافة السلطات العامة مبا فيها      
،إال أن مسألة تنظيم هذه احلرية وأدواا ال تزال تعترب من أهم ريعية ومتارس يف إطار القانونلتشالسلطة ا

                                                 
 ؛492.ص ؛عبــد ايــد إبــراهيم ســليم،املرجع الســابق،36.صالــدين،املرجع الســابق، ســامي مجــال؛28.عبــد الــرمحن عــزاوي ،املرجــع الســابق،صانظر،-1

حممــد مــاهر أبــو العينني،االحنــراف التشــريعي والرقابــة علــى دســتوريته،الكتاب األول،املرجــع ؛45.صعبــد املــنعم عبــد احلميــد إبــراهيم شــرف،املرجع الســابق،
  .300.السابق،ص

- MDHAFFR.Z, Le pouvoir législatif au Maghreb, Imp. Officielle  de la République Tunisienne, Tunis, 
1987,p.120. 
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،وذلك من خالل اإلجراءات أو التدابري الوقائية سها الدولة كسلطة عامة يف الدولةاالختصاصات اليت متار 
  .1أو الردعية الالزمة لإلبقاء على النظام العام يف اتمع

التشريع من أهم اآلليات القانونية املنظمة للعالقات االجتماعية يف اتمع إىل جانب كما يعترب     
،وتشمل التنظيم وإعادة التنظيم لطة تقديرية واسعة يف هذا اال،فاملشرع ميلك س2الالئحة أو التنظيم

تنظيم العالقات ،وذلك لاحلاالت لضرورات املصلحة العامة ،بل واالنتقاص منها يف بعضبالتحديد والتقييد
  .،وحتدد نطاق أو دائرة مزاولتهاماعية والنشاطات الفردية واحلريةاالجت
العامة تدخل ضمن فإذا كان األصل أن مسألة تنظيم العالقات االجتماعية وتقييد احلقوق واحلريات     

اللوائح املستقلة ما مل ،فإنه جيوز يف املقابل للسلطة اإلدارية التدخل يف هذا اال بواسطة نطاق عمل املشرع
  .3يكن يف ذلك خمالفة ألحكام الدستور والقانون

ال غىن  وملا كانت سلطة املشرع التقديرية ما هي إال نتيجة مباشرة للسلطة الواسعة اليت أصبحت ضرورة     
ظ على أمن الدولة داخليا ،فبعد أن كان دور الدولة يقتصر فقط على احلفاعنها  يف الدولة احلديثة

،اتسع نشاطها ليمتد إىل التدخل يف النشاطات اخلاصة،فهي من جهة دف إىل محاية نظام الدولة وخارجيا
دد النظام العام،ومن جهة ا االجتماعي والسياسي واالقتصاديوكيا تمع من األخطار اليتوكذا محاية ا،

                                                 
؛عـادل أبـو 99ص ص،1992،،كليـة احلقوق،جامعـة عـني مشـسدكتـوراه يف القانون،أطروحـة اإلداري،حـدود سـلطة الضـبط انظـر حممـود عـاطف البنا- 1

نظريـة الضـبط اإلداري يف الـنظم ؛عبـد الـرؤوف هاشـم بسـيوين 155.،ص ص1995امـة للكتاب،مصـر،ية الع،الضبط اإلداري وحـدوده ،اهليئـة املصـر اخلري
  .71.،ص2007،الطبعة األوىل،دار الفكر اجلامعي،اإلسكندريةالوضعية املعاصرة والشريعة اإلسالمية،

االسـتثمار حريـة  «أنعلـى )1996لسـنة اجلزائـريمـن الدسـتور 37املـادةيقابلهـا نـص (2016مـارس6من التعديل الدسـتوري املـؤرخ يف43املادةتنص  - 2
يضـمنها ،ومتـارس يف إطـار و الدسـتور يعـرتف ـا التجـارة االسـتثمار و يفهم من نص هذه املادة بأن حريـة  » .،ومتارس يف إطار القانونمعرتف االتجارة و 

املؤســـــس  ةاملشــــرع أن تتفـــــق مـــــع إراد إرادةيســـــتوجب يف  وبالتـــــايلالقــــانون ،أي أن الـــــنص الدســـــتوري أحــــال علـــــى املشـــــرع العــــادي مـــــن أجـــــل تنظيمهــــا ،
من الدسـتور املصـري لسـنة 28،األمر الذي نصت عليه نص املادةشريعات الصادرة عنه غري دستوريةالدستوري،فإذا خالف هذا املبدأ الدستوري كانت الت

  . 1789من إعالن حقوق اإلنسان واملواطن الصادر 05و04واملادتني  2014
- VEDEL. G,La Place de Déclaration de 1789 dans le « bloc de constitutionnalité »La déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen et la Jurisprudence ,Colloque des 25 -26Mai au Conseil constitutionnel ,Paris 
P.U.F,1989,p.60. 

  .18.صحممد فوزي نوجيي،املرجع السابق، :أورده
واسع ويدخل يف هـذا إال أن الضبط اليت تتواله الدولة عن طريق التشريع كثريا ما ُحيمل على املعىن ال"حممود عاطف البنا األستاذويقول يف هذا الشأن - 3

أن يسـتخدم اصـطالح الضـبط  ،وقـد يكـون مـن املعقـولالدولـة بقصـد حتقيـق الصـاحل العام ،وتنظيم وحسن سري املرافق واملشروعات العامة يفاملعىن النشاط
عـام ،فإنه ال يتقيـد بـأغراض النظـام الاط الفـردي وخيضـعه للقيـود الضـابطةأن املشرع وهو ينظم نوعا معينا من النشـ إىل،ويرجع ذلك مبدلول واسع التشريعي
أن بــذلك  ويســتطيع ،غــري النظــام العــاما لتحقيــق أهــداف القيــود الــيت يراهــفحســب وإمنــا يســتطيع أن يفــرض )عامــة،ســكينة أمــن عام،صــحة عامة(املعروفــة

،حــدود ســلطة الضــبط ؛انظر،حممــود عــاطف البنا"اإلداري،وهــو يف كــل ذلــك يتمتــع بســلطة الضــبط بفــرض واجبــات اجيابيــة علــى األفراديتجــاوز التنظــيم 
   .50.،ص1980،كلية احلقوق،04و 03،العدداإلداري،جملة القانون واالقتصاد
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 وبناء على ذلك يقوم ،هلم القانون نشاط الفردي وتضمن لألفراد ممارسة حريام اليت كفلهاالأخرى تنظم 
القواعد املنظمة للعالقات االجتماعية خاصة احلقوق واحلريات العامة اليت تتضمن املشرع بسن القوانني 

واألنشطة اخلاصة،وسلطته يف ذلك هي سلطة تقديرية واسعة جتد أساسها يف األساس االجتماعي الذي  
مة ذات بعد أو وظيفة اجتماعية ،فقد أصبحت للملكية كان له الفضل يف تطور نظريات احلريات العا

،أو ن تُقّيد حبق الغري وحقوق اجلوار،واليت ميكن أة اجتماعية بدل إطالقها وقدسيتهااخلاصة مثال وظيف
من التعديل 22املادة مقتضيات املصلحة العامة،كنزع امللكية من أجل املنفعة العامة وفق ما تنص عليه 

املصري الصادر  من الدستور35ويقابلها نص املادة،2016مارس6الدستوري املؤرخ يف
  .20141يناير18يف

ويتمتع املشرع على القانون لتنظيم هذه املسألة،واملالحظ على هذه النصوص الدستورية بأا قد أحالت     
ومن ناحية ة، جيوز فيها نزع امللكية اخلاصقـَبلها بسلطة تقديرية واسعة يف حتديد الشروط أو احلاالت اليت

وبعد معرفة األساس االجتماعي للسلطة التقديرية .أخرى هو مقيد بضرورة التعويض العادل واملنصف
  .للمشرع سوف حناول معرفة األساس السياسي لسلطة املشرع التقديرية

  األساس السياسي للسلطة التقديرية للمشرع:ثانيا    
،فإا تستمد أساسها كذلك يف البعد البعد االجتماعيع جتد أساسها يف إذا قلنا بأن سلطة املشر     

ثل إرادة الشعب وطموحاته السياسي الذي يستمد بعده من األساس االجتماعي،باعتبار أن الربملان مم
،أي أن التشريع كعمل قانوين صادر عن الربملان يعرب عن اإلرادة العامة للشعب  صاحب السيادة وآفاقه

  .يف الدولة ومصدر كل السلطات احلقيقي
                                                 

ال يـتم نـزع امللكيـة  «أنه على 1996لسنةمن الدستور اجلزائري 20املادة ويقابلها نص 2016مارس6ستوري املؤرخ يفمن التعديل الد22املادة تنص- 1
امللكيــة اخلاصــة  « :علــى مــا يلــي2014مــن الدســتور املصــري لســنة35،وتــنص املــادة » .رتتــب عليــه تعــويض عــادل ومنصــفإال يف إطــار القــانون ،وي

فـرض احلراسـة عليهـا إال يف األحـوال املبينـة يف القـانون ،وحبكـم قضـائي،وال تنـزع امللكيـة إال للمنفعـة العامـة ومقابـل مصونة،وحق اإلرث مكفول ،وال جيـوز 
  . »تعويض عادل يدع مقدما وفقا للقانون

 الـيت وبالضـمانات احلـاالت يف إال منـه النيـل ميكـن وال مضـمون، امللكيـة حـق « :علـى مـا يلـي2014مـن الدسـتور التونسـي لسـنة41كمـا يـنص الفصـل
أمـا يف الدسـتور الفرنسـي فـال جنـده يـنص علـى حـق امللكيـة اخلاصـة صـراحة وإمنـا تضـمنها إعـالن  حقـوق  » .مضـمونة الفكريـة امللكيـة.القـانون يضـبطها

  :واليت تنص على ما يلي 17يف مادته1789اإلنسان واملواطن الصادر يف 
« La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être  privé ,si ce n’est lorsque la nécessité 

publique, légalement constatée, l’exige évidement, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. » 

تقتضـيه املصـلحة العامـة  احملـددة قانونـا ،بشـرط التعـويض العـادل أي انـه باعتبـار أن حـق امللكيـة حـق مصـون ومقـدس ،ال ميكـن أن ينـزع مـن أحـد إال  مـا 
  .واملسبق
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الدستور السيما له طار  الذي حدده اإلوملا كان املشرع يتمتع بسلطة تقديرية واسعة يف سن القوانني يف     
يف جمال احلقوق واحلريات العامة،فإن املشرع يكون حريصا يف تشريعاته على أن يضمن لألفراد ممارسة 

  .1النتقاص منهاحريام دون التضييق من تلك احلريات أو احلد منها أو ا
ذلك كما أن تدخل املشرع يف هذا اال يعترب يف حد ذاته ضمانة لتلك احلقوق واحلريات العامة،و      

احل املتضاربة،حرية الفرد انطالقا من فكرة أن املشرع وفقا ملركزه السياسي أقدر على إقامة التوازن بني املص
  .طار من النظام،وحرية األفراد اآلخرين من جهة ثانية يف إمن جهة

بأن ممارسة كل  1789إعالن حقوق اإلنسان واملواطن لعامالرابعة من  ويفهم من نص هذه املادة    
إنسان حلقوقه الطبيعية ليس هلا حدود إال تلك اليت تضمن لآلخرين التمتع بنفس تلك احلقوق ،وال حتدد 

  .2هذه احلدود إال مبوجب قانون
ويف هذا الشأن يرى اجتاه يف الفقه الفرنسي أن اختصاص املشرع دون غريه بفرض الرتخيص اإلداري     

يُعد شرطا مسبقا أو قيدا على ممارسة احلرية جيد أساسه يف اختصاص الربملان غري احملدد قبل الدستور 
ر الربملان وتطورت حيز التنفيذ تراجع دو 1958،لكن بعد دخول دستور فرنسا لعام1958الفرنسي لعام

  .نتيجة لذلك عالقة الالئحة بالقانون
 أن روح القانون وعلى الرغم من ذلك فإن اختصاص املشرع  بتنظيم احلريات العامة جيد أساسه يف    

،ذلك بأن اإلدارية ،بينما التنظيم الصادر عن السلطة اإلدارية يتماشى مع مصلحة السلطةتتماشى واحلرية

                                                 
1
الشـعب  إرادة،ألنـه وهـو املعـرب عـن إىل التضـييق علـى احلريـات العامة الطغيـان أو إىلفاروق عبد الرب بأن املشرع ال مييـل  األستاذويف هذه الشأن يقول - 

مــن شــأنه أن يعضــد  العامــة احلريــاتاحلقــوق و  يــام ،وهــذا فضــال عــن أن تــدخل املشــرع يف جمــالممارســة حر  للمــواطننيحــريص يف قوانينــه علــى أن يضــمن 
،راغب جربيــــل مخــــيس راغـــــب انظر؛للــــدفاع عنــــه إليــــه،ذلك بــــأن القــــانون عنــــدما يــــنظم احلريــــة يقــــدم للمــــواطنني أساســــا قانونيــــا ميكنهــــا االســــتناد احلريــــة

  .110.ة دكتوراه،كلية احلقوق،جامعة اإلسكندرية،بدون سنة نشر،ص صسكران،الصراع بني حرية الفرد وسلطة الدولة ،رسال
سـلطة هـي وبكلمات أخرى ،إذا تعلق األمر بتعيني احلدود اليت ميارس فيها الفرد حريتـه ،فثمـة سـلطة واحـدة يف الدولـة هـي املختصـة بـذلك أصـال،هذه ال 

اسـتجالء جوانـب الصـاحل املشـرتك والتعبـري عـن مقتضـياته الرتبـاط تلـك السـلطة علـى السلطة التشريعية،فالتشريع باعتباره صادرا عن أقدر السـلطات علـى 
يضــــــمن التوافــــــق بــــــني احلريــــــات والصــــــاحل املشــــــرتك؛ملزيد مــــــن  نالشــــــعبية ،وخضــــــوعا لرقابــــــة الــــــرأي العــــــام وحــــــده،وهو الــــــذي ميكــــــن أ بــــــاإلرادةاألخــــــص 
 1988،،بــدون بلــد نشــر،اجلزء األول،مطــابع ســجل الغرباحلقــوق واحلريــات العامــةيف محايــة فاروق عبــد الــرب،دور جملــس الدولــة املصــري انظر،؛التفاصــيل

   .185.ص

  :على ما يلي 1789تنص املادة الرابعة من إعالن حقوق االنسان واملواطن لعام- 2
« La liberté consiste à pouvoir faire tout  ce qui ne nuit pas à autrui ainsi , l’exercice des droits naturels de 
chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces 
mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. » 

  .115.،راغب جربيل مخيس راغب سكران،املرجع السابق،صانظر 
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ملسبق يف هذه احلالة ضروري حىت يسمح للسلطة اإلدارية باستعمال تدابري وإجراءات التدخل التشريعي ا
  .   1الرتخيص اإلداري

بأنه حييل على القانون بوضع  1958من الدستور الفرنسي لعام34املادةعلى نص  كذلك  واملالحظ     
األساسية املمنوحة للمواطنني املبادئ األساسية لكل من احلقوق الوطنية والضمانات  القواعد التفصيلية أو

  .2ملمارسة احلريات املفروضة عليهم
حول منح املشرع  الدستور الفرنسيي بصر املو  ياملؤسس الدستوري اجلزائر كل من  ويف هذا الشأن تأثر    

من الدستور 101،األمر الذي نصت عليه املادةسلطة تقديرية واسعة يف تنظيم احلقوق واحلريات العامة
  .20163من التعديل الدستوري لسنة140املادة،و 2014ادر يفاملصري الص

واحلقيقة أن ما جاءت به هذه النصوص الدستورية وغريها إمنا يدل على انفراد املشرع وواليته العامة يف    
سن التشريعات املنظمة للعالقات القانونية املختلفة يف اتمع،لكن يف املقابل مل تعد فكرة أن السلطة 

قوق واحلريات العامة مقبولة احلالتشريعية مبفهومها العضوي هي صاحبة االختصاص األصيل يف تنظيم 
إضافة إىل تنامي خب من الشعب واملعرب عن إرادته،،وذلك بالنظر إىل تراجع واحنسار دور الربملان املنتاآلن

،حيث يستطيع رئيس اجلمهورية ع خاصة حتكمها يف العمل التشريعيدور السلطة التنفيذية يف جمال التشري
،األمر الذي دفع جانب من أساتذة إىل جانب املشرع سواء بسواء ردةمثال وضع قواعد قانونية عامة وجم

،هذا إىل جانب طبيعة امةالقانون العام إىل القول بأن القانون يف حد ذاته مل يعد وحده املعرب عن اإلرادة الع
عن مصاحل القوى املختلفة داخل الربملان أكثر من كو ا تعرب عن تشكيلة  أعضاء الربملان اليت غالبا ما تُعرب

  .اإلرادة العامة 

                                                 
1 - LIVET.P,L’autorisation administrative préable et les libertés  publiques ,L.G .D .J, Paris ,1974,p.162. 

  .10.ص ص 2007عبد الرمحن عزاوي،الرخص اإلدارية يف التشريع اجلزائري،أطروحة دكتوراه  دولة يف القانون العام،كلية احلقوق،جامعة اجلزائر،انظر،-
  :على ما يلي 1958من الدستور الفرنسي لعام 34تنص املادة 2

« La loi est votée par le Parlement. La loi fixe les règles concernant :-les droits civiques et les garanties 
fondamentales accordée aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ;les sujétion imposées par la Défense 
Nationale aux citoyens en leu personne et en leurs biens ;» 

مـن التعـديل 140تـنص املـادةكمـا ،» ..يتوىل جملس النواب سلطة التشـريع« :على ما يلي 2014من الدستور املصري الصادر يف 101تنص املادة - 3
يشـرع الربملــان يف امليــادين الـيت خيصصــها لــه « :علـى أن)1996لســنةمــن الدســتور اجلزائـري 122املـادة يقابلهــا نــص (2016مـارس6الدسـتوري املــؤرخ يف

حقـــوق األشـــخاص وواجبـــام األساســية ،الســـيما نظـــام احلريـــات العموميـــة ،ومحايـــة احلريـــات الفرديـــة،وواجبات -1:الدســتور ،وكـــذلك يف اـــاالت اآلتيـــة
  .» املواطنني
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،فإذا كان األساس االجتماعي لسلطة املشرع التقديرية بتنظيم العالقات االجتماعية متفرع عن وعليه       
أساس تدخل الدولة يف تنظيم اتمع باعتبارها سلطة سياسية قانونية تتدخل يف احلياة والعالقات 

يستمد بعده من األساس االجتماعي،باعتبار أن التشريع  ،فإن األساس السياسي لتلك السلطةاالجتماعية
الذي يصدره املشرع كعمل قانوين إمنا هو تعبري عن اإلرادة العامة فيما يصاغ أو يوضع من قواعد قانونية 

  ؟تتسم بالعمومية واإللزام والتجريد،فما هو األساس القانوين الذي حيكم السلطة التقديرية للمشرع
 الفرع الثاني 

  ساس القانوني للسلطة التقديرية للمشرعاأل
يتوجب علينا الرجوع إىل االجتاهات للمشرع،لسلطة التقديرية اوحىت يتسىن لنا معرفة األساس القانوين      

يد لنختار من بينها ما يصلح كمعيار لتحد،)أوال(لطة التقديرية بصفة عامةالفقهية اليت تناولت أساس الس
  ).ثانيا(للمشرعأساس السلطة التقديرية 

  االتجاهات الفقهية في تحديد أساس السلطة التقديرية بصفة عامة:أوال    
النظريات الفقهية اليت تناولت أساس السلطة التقديرية بصفة عامة أهم ويف هذا اإلطار سوف نعرض      

نظرية التدرج عند (،مث النظرية اخلالصة للقانون)أ( HAURIOUمن خالل نظرية املؤسسة أو املشروع عند 
KELSEN )ج(،مث نظرية مالءمة املشروعية عند ايزمنان)ب.(  

 نظرية المؤسسة كأساس للسلطة التقديرية- أ    
تقوم هذه النظرية على أساس تشبيه العمل اإلداري الذي متارسه السلطة العامة بنشاط األفراد يف إدارة     

اصة ،ويفرتض أن يتمتع الفرد جبانب من حرية التقدير يف املؤسسة أو املشروع اخلاص مشروعام اخل
  .بالشكل الذي يتناسب مع مسؤولياته يف إدارة املشروع اخلاص

،بأن العمل اإلداري يشبه نشاط إدارة األفراد ملشروعام HAURIOUحسب –فإذا  كان القول      
ا اإلداري اإلدارية جبانب من حرية التقدير واالختيار يف ممارسة نشاطهاخلاصة ،ويرتتب عليه متتع السلطة 

 الغاية،وكذا الوسائل ،فإن  النشاط اإلداري خيتلف عن نشاط األفراد يفحتقيقا للمصلحة العامة
،أما الغاية اليت تسعى 1على أن غاية املشروعات اخلاصة هو حتقيق املصلحة اخلاصة أو الذاتيةاملستخدمة،

                                                 
1

 -  HAURIOU.M, Précis de droit administratif,12
 ème édition,1933,pp350. 

  .140.عبد املنعم عبد احلميد إبراهيم شرف،املرجع السابق،ص :أورده
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جلهة اإلدارة بالسلطة  إىل حتقيقها تتمثل يف حتقيق املصلحة العامة ،هذه األخرية تعد أساس االعرتاف اإلدارة
،أي أن صفة مدير املشروع أو املؤسسة تتحقق لإلدارة يف كل مرة تقوم فيها بنشاطها اإلداري الذي التقديرية

املشروع أساس لسلطة  رية املؤسسة أويستهدف حتقيق املصلحة العامة،وبالتايل وفقا هلذا املعىن تعترب نظ
  .1اإلدارة التقديرية

على ضرورة االعرتاف للجهة اليت تدير مشروعا عاما بقدر من احلرية )VENEZIA(وقد أكد     
،أي أن السلطة التقديرية هلا صلة وثيقة 2واالمتيازات اليت ال يتمتع ا األفراد يف إدارة مشروعام اخلاصة

اإلداري،على أن طبيعة السلطة التقديرية واحدة جلميع اهليئات اإلدارية،وهي بصدد ممارسة نشاطها بالعمل 
ي يستهدف حتقيق املصلحة اإلداري سواء يف التنظيم الداخلي لتلك اإلدارة أو يف إدارة نشاطها الذ

لق بتنظيم النشاط اإلداري يرتتب على هذا القول بأن اإلدارة تتمتع جبانب من حرية التقدير فيما يتعالعامة،و 
املشروع العام اليت يصدرها رة،وتعترب أوامر مدير املؤسسة أو داخل اإلدارة السيما حتديد عالقة املوظفني باإلدا

  .وفقا لسلطته التقديرية مبثابة القانون الداخلي
جمال الضبط اإلداري  ومن جهة ثانية متلك اإلدارة سلطة تقديرية يف تنظيم عالقة اإلدارة باألفراد ،ففي     

،ومن جهة ثانية 3مثال تتمتع اإلدارة بسلطة تقديرية واسعة،وهدفها يف ذلك هو احملافظة على النظام العام
وضوابط  حمددة يكون تدخلها يف هذا الشأن القيام بتصرف معني أو االمتناع عن ممارسته أو وضع شروط 

،كما أن منح اإلدارة سلطة تقديرية يف دارة التقديريةمن مظاهر سلطة اإل،والذي يعترب ملمارسة نشاط معني
األهداف،وذلك نظرا لوجود صلة وثيقة بني تلك هذا اال يرتتب عليه يف املقابل حتمل املسؤولية يف حتقيق 

                                                 
وعه اخلــاص يســتهدف حتقيــق غايــات أوأهــداف هوريــو بــأن إدارة الفــرد ملشــر  أنــدريوتأييــدا لفكــرة املؤسســة أو املشــروع كأســاس للســلطة التقديريــة يــرى -1

،وهو أمر يستدعي متتعها بقدر من حرية التقدير فيما يتعلق مبالءمة تسيري صلحة العامةاهليئات اإلدارية تدير مشروعات عامة أن تستهدف امل،أما خاصة
   .املشروع العام واختاذ اإلجراءات الالزمة من أجل حتقيق املصلحة العامة

- HOURIOU.A, Le Pouvoir discrétionnaire et sa justification ,Mélangées Carée De Malberg ,1933 ,p.233.  

؛عبــد 494.ص عبــد ايــد إبــراهيم ســليم،املرجع الســابق،ومــا يليها؛241.الســابق،ص ســامي مجــال الدين،قضــاء املالءمــة والســلطة التقديريــة،املرجع:أورده
  .41.ص ص،املرجع السابق،،اجلزء األولالرمحن عزاوي،ضوابط توزيع االختصاص بني السلطتني التشريعية والتنفيذية

يف تبين نظرية املؤسسة كأساس للسلطة التقديرية لإلدارة علـى املبـادئ الدسـتورية الـيت تـنظم عمـل اإلدارة ،ومـن أمثلـة ذلـك مـا   VENEZIAويستند  -2
القـوانني تتحمـل مسـؤولية تسـيري املرافـق  ن اإلدارة واىل جانب وظيفتهـا يف تنفيـذبأ1958من الدستور الفرنسي لعام47نصت عليه الفقرة األوىل من املادة

  .مصدرها من الدستور مباشرة دون احلاجة إىل إحالة املشرع العادي بذلك  والعامة من جهة وحفظ النظام العام من جهة ثانية،وتستمد اختصاصها أ
-VENEZIA ,Le Pouvoir discrétionnaire de la l’administration ,L.G.D.J,1959,p.116 

 .65.سامي مجال الدين ،املرجع السابق ،ص:أورده 
3
 - RIVERO.J, Les mesures de droit intérieur administratif ,Thèse ,Paris ,1934,p.225. 

  .185.الربزجني،املرجع السابق ،ص عبد الوهاب عصام:أورده 
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،وللقاضي اإلداري دور مهم يف هذا اال من خالل الرقابة القضائية على 1السلطة التقديرية واملسؤولية
  .ديرية لإلدارةالسلطة التق

كأساس   ،باعتبار أا أعطت مفهوما يصلحلفقهي لنظرية املؤسسة أو املشروعوعلى الرغم من القبول ا    
 ،ح كأساس للسلطة التقديرية للمشرع،إال أن ما انتهت إليه تلك النظرية ال يصلللسلطة التقديرية لإلدارة

بنشاط األفراد يف إدارة مشروعام اخلاصة مع  ألن هذه النظرية تقوم على أساس تشبيه النشاط اإلداري
،فإذا كان النشاط اإلداري يظهر يف صورة مشروع أو مؤسسة  الغاية اليت يستهدفها كل منهمااالختالف يف

  .2يف حالة إدارة الدولة ملرافقها العامة،فإن هذه الصفة ال توجد يف أغلب األعمال اليت تقوم ا اإلدارة
ة اليت ت نظرية املؤسسة قد سامهت يف حتديد أساس السلطة التقديرية لإلدارة يف احلالإذا كانكما أنه     

 ،ارة يف كافة أوجه النشاط اإلداري،فإا مل تقدم أساس للسلطة التقديرية لإلدتدير فيها مرافقها العامة
ختصاصه التشريعي وبالتايل ال تصلح بأن تكون أساسا لسلطة املشرع التقديرية ،ألن املشرع حال مباشرة ا

مرتبط مبجموعة من العوامل تتعلق باملالءمات السياسية وطبيعة املسألة حمل التدخل التشريعي،وكذا عالقته 
بالقواعد الدستورية اليت ترسم للمشرع إطار عمله ،ذلك بأن املشرع حىت وإن كانت له سلطة تقديرية جيب 

املشروع الذي أو  ال يتمتع املشرع بصفة مدير املؤسسة،وبالتايل ن تدخله يتوافق مع أهداف الدستورأن يكو 
  .تتقرر له سلطة تقديرية يف كل مرة يتدخل ملمارسة اختصاصه التشريعي تقابل مسؤولياته

كما أن القول بأن مدير املؤسسة أو املشروع له سلطة تقديرية يف إصدار قرارات متثل القانون الداخلي      
ربملان يتم وفقا ؤسسة ال ميكن تطبيقه على عمل الربملان،ألن تنظيم عمل الالذي يطبق على املوظفني يف امل

،وال ميلك املشرع أية سلطة تقديرية يف هذا اجلانب،األمر الذي للربملان)داخليالنظام ال(لقانونه الداخلي
  .3يرتتب عليه استبعاد هذه النظرية يف حتديد أساس السلطة التقديرية للمشرع

ي مع نظرية املؤسسة أو املشروع تقوم على أساس تشبيه النشاط اإلداري بالنشاط الفردإذا كانت و     
  ،وكذا متتع اإلدارة بسلطة تقديرية يف إدارة النشاط واالعرتاف باملسؤوليةاالختالف يف غايات كل منهما
  كلسن ؟،فما هو جوهر نظرية التدرج كأساس للسلطة التقديرية عن  كنتيجة طبيعية للسلطة التقديرية

                                                 
  .33.السابق،ص،املرجع سامي مجال الدين ؛495.م سليم،املرجع السابق،صعبد ايد إبراهيانظر،-1

2 - HOURIOU.A,Le pouvoir discrétionnaire et sa justification, op cit ,p.232. 

 .185.،ص السابق الربزجني،املرجع عبد الوهاب عصام؛أورده
  .141.عبد املنعم عبد احلميد إبراهيم شرف،املرجع السابق،ص ؛500.السابق،صعبد ايد إبراهيم سليم،املرجع انظر،-3

- FAVOREU. L , Le droit constitutionnel jurisprudentiel,1983-1986 ,R.D.P ,1986 ,p.437. 
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النظرية الخالصة (نظرية توزيع القواعد القانونية كأساس لتحديد السلطة التقديرية عند كلسن - ب    
  )للقانون
على أساس خضوع الدولة للقانون،على أن النظام القانوين يف أي  KELSENتقوم نظرية التدرج عند       

يف القواعد ديرية واملقيدة يف كل عمل قانوين،مع ضرورة وجود تدرج دولة يفرتض االعرتاف بالسلطة التق
  .     القانونية بشكل ختضع فيه القاعدة األدىن ضمن مبدأ تدرج قواعد القانون للقاعدة األعلى 

د عليه القواعد ويعترب الدستور أعلى القواعد القانونية وأمساها يف اهلرم القانوين واألساس الذي تعتم    
عضوية،مث تأيت التشريعات ،مث املعاهدات الدولية والتشريعات الربملانية العادية منها والونية األخرىالقان

  ).الالئحة أو التنظيم(الفرعية
،فهي قواعد القانونية هلا طبيعة واحدةكذلك يف هذا الشأن إىل اعتبار أن كل الKELSENويذهب    

القاعدة األدىن بالقاعدة األعلى  ة التقديرية حبسب عالقة،وتتحدد السلطمصدر ملا دوا وتنفيذ ملا فوقها
،أما إذا كان للقاعدة الثانية احنسرت السلطة التقديريةفإذا كان مدلول القاعدة األوىل يقف عند جمرد تنفيذ 

  .1األدىن القدرة على إضافة عناصر جديدة للقاعدة اليت تنفذها كانت سلطتها تقديرية
،وما يتفرع عليه من مبادئ أخرى  يف صلب وثيقة الدستور كمبدأ عام اواة مثالفالنص على مبدأ املس    

كمبدأ املساواة بني املواطنني يف تقلد الوظائف العامة  يستوجب تدخل املشرع من أجل تنظيمه من خالل 
ء على أن يكون تدخل اإلدارة يف مرحلة الحقة بد،2حتديد الشروط والقواعد اليت تتعلق بالوظيفة العامة

،وتنتهي بإصدار قرار إداري يتضمن الشروط والتفاصيل الضرورية لذلك بإصدار الئحة تنظيم توضح وحتدد
  .3مثال تعيني أحد املواطنني يف تلك الوظيفة

                                                 
1 - KELSEN. H   , Justice et droit naturel in le droit naturel ,P.U.F,1959,P.257.  

كـل املـواطنني سواسـية « )1996اجلزائـري لسـنةمـن الدسـتور  29يقابلهـا نـص املـادة (2016مـارس6مـن التعـديل الدسـتوري املـؤرخ يف32تنص املادة 2-
  » .اجتمــاعي ،أو أي شــرط أو ظــرف آخر،شخصـي أووال ميكـن أن يُتــذرّع بـأي متييــز يعــود سـببه إىل املولــد،أو العـرق،أو اجلــنس،أو الـرأي. أمـام القــانون

مـر الـذي يلـزم  املالحظ على هذا النص الدستوري بأنه قد نص صراحة على مبدأ املساواة بني مجيع املواطنني يف احلقـوق والواجبـات دون التمييـز بينهم،األ
انيـــة جنـــد أن كـــل الســـلطات العامـــة الســـيما الســـلطة التشـــريعية والتنفيذيـــة بعـــدم املســـاس بـــذلك املبـــدأ ،و إال كانـــت أعماهلـــا غـــري مشـــروعة ،ومـــن جهـــة ث

يتسـاوى مجيــع املــواطنني يف « الــيت تـنص علــى أن)1996مــن الدسـتور اجلزائــري لسـنة51املــادةيقابلهــا نـص (2016مــن التعـديل الدســتوري لسـنة63املـادة
رط لتويل املسؤوليات العليا التمتع باجلنسية اجلزائرية دون سواها ش.تقلد املهام والوظائف يف الدولة دون أية شروط أخرى غري الشروط اليت حيددها القانون

قــد مجعــت بــني الســلطة التقديريــة للمشــرع واملقيدة،فعنــدما أحــال الــنص الدســتور علــى القــانون مــن أجــل حتديــد شــروط  ». يف الدولــة والوظــائف السياســية
ولـة ضـمانا ملبـدأ املسـاواة بـني املـواطنني يف تطبيق هذه املادة يكون قد منح املشرع سلطة تقديرية يف وضع شروط دون أخرى لتقلد املهام والوظائف يف الد

   .تقلد املهام والوظائف يف الدولة ،غري أنه قيد املشرع بعدم املساس ذا املبدأ،أو أن يضع شروطا تنقص من هذا احلق
  .51.ص ،صاإلدارية،حممد سليمان الطماوي ،النظرية العامة للقرارات أنظر-3



   

    101     
 

هذا األخري يعترب يف نفس ور يعترب مصدرًا للتشريع العادي،القول بأن الدست ناميكنسبق، وبناء على ما    
أساس الدستورية،وبالتايل يرتبط مصدر و ،وتنفيًذا للنصوص 1لفرعي أو الالئحيالوقت مصدرًا للتشريع ا

  .التنظيم السلطة التقديرية بطبيعة العالقة اليت جتمع بني الدستور والقانون أو بني القانون والالئحة أو
ديرية فإذا كانت هذه النظرية تقوم على أساس تدرج القواعد القانونية ووجود تالزم بني السلطة التق    

من نطاق السلطة التقديرية وحصرته يف نوعا ما قت ،إال أن هذه النظرية ضيّ واملقيدة يف كل عمل قانوين
لطة التقديرية قد توجد حىت ولو ،يف حني أن السعلىحالة إضافة القاعدة األدىن عناصر جديدة للقاعدة األ

تدخل مل تكن هناك إضافة لتلك القاعدة كاختيار وسيلة أو كيفية تطبيق القاعدة األعلى أو اختيار حلظة ال
،ومع تضيف للقاعدة األعلى بعض العناصر،فضال عن أن القاعدة األدىن قد أو االمتناع عن التدخل أصال

  .ية ذلك ال يتحقق هلا مفهوم السلطة التقدير 
ضافة عناصر جديدة كما أنه إذا كانت السلطة التقديرية تتحدد من خالل قدرة القاعدة األدىن على إ      

ك ،فإن الكثري من النصوص أو القواعد الدستورية تقبل التطبيق الفوري،ومن مث تنعدم بذلللقاعدة العليا
ذلك وحدها كأساس للسلطة التقديرية ،وبالتايل ال تصلح هذه النظرية كسلطة املشرع اجتاه تلك القواعد

  .للمشرع 
ال يسلم 2 « 2016مارس6من التعديل الدستوري املؤرخ يف82املادةومن أمثلة ذلك ما قضت به       

فاملالحظ على هذه املادة بأا  .» له أحد خارج الرتاب الوطين إال بناء على قانون تسليم ارمني وتطبيقا
وتنظيم ،فعندما أحال على القانون لتطبيق النص الدستوري التقديرية و املقيدةني السلطتني مجعت بقد 

،ذلك بأن للمشرع سلطة يف حتديد صفة الالجئ وتنظيم دخوهلم إىل البالد أوضاع الالجئني السياسيني
وكيفية إثبات وطلب حق اللجوء تكون سلطته تقديرية،ومع ذلك فهو مقيد بعدم جواز تسليم أو طرد أي 

  .3سياسي الجئ

                                                 
عبـد الـرمحن عزاوي،ضـوابط توزيـع االختصـاص بـني ؛انظر،مصـدرها مـن الدسـتور مباشـرة دون إحالـة القـانون بذلك خبالف اللوائح املستقلة اليت تسـتمد-1

  .297.السلطتني التشريعية والتنفيذية،اجلزء األول،املرجع السابق،ص
 .1996يقابلها نص من الدستور اجلزائري لسنة - 2

3
العقوبـة شخصـية ،وال جرميـة وال عقوبـة إال بنـاء « :الـيت تـنص علـى مـا يلـي2014املصـري لسـنةمن الدستور 95ومن أمثلة ذلك ما نصت عليه املادة - 

ويفهـم مـن هـذا الـنص الدسـتوري وان كـان قـد  »على قانون ،وال نُوقع عقوبة إال حبكم قضائي ،وال عقاب إال على األفعـال الالحقـة لتـاريخ نفـاذ القـانون
التجرمي ،إال أن سلطة املشرع مقيدة بالنص الدستوري فضال عن التقيد مببدأ شخصـية العقوبـة ،وكـذا افـرتاض منح املشرع سلطة تقديرية يف جمال العقاب و 
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فإذا كان أساس هذه النظرية يرتكز على أن التقدير والتقييد صفة مالزمة لكل عمل قانوين ضمن مبدأ     
اليت تعد مصدرا هلا،ومصدرا - قاعدة العلياتدرج القواعد القانونية ،أي أن القاعدة الدنيا هي تنفيذ لل

،فما هو مضمون عالقة املشروعية لتحديد أساس السلطة التقديرية للمشرع عند للقاعدة األدىن منها
EISENNMAN؟  

أساس السلطة التقديرية للمشرع هو عالقة المشروعية بين النص التشريعي والنص  - ج    
 EISENMANNالدستوري عند

      âىيتبنEISENMAN،ويتمثل أساس تلك السلطة  عالقة املشروعية كأساس للسلطة التقديرية للمشرع
،فإذا كان النص الدستوري أو ر التحديد القانوين لنشاط املشرعيف ختلف عنصEISENMANNحسب–

القاعدة الدستورية حتدد للمشرع إطار عمله بشكل دقيق كانت سلطته مقيدة،أما إذا ترك النص الدستوري 
  .تكون سلطته تقديريةحرية التقدير يف ممارسة اختصاصه التشريعي جانب من للمشرع 

التطابق بني  يف هذا الشأن بني نوعني من هذه العالقة ،األوىل هي عالقة املطابقة أوEISENMANNومييز
صورة بسيطة  مل تكن إال انعكاسا أو)القانون(التشريعي ،أي أن القاعدة األدىن النص الدستوري والنص

قدرة وضع القاعدة الدستورية موضع التطبيق دون الللقاعدة األعلى ،ويتجسد دور املشرع يف هذه احلالة يف 
الدستور بعالقة الالئحة إىل تشبيه عالقة القانون بEISENMANN،ويذهبعلى إضافة عناصر جديدة فيها

  .،حيث ال ميكن للسلطة الالئحية تعديل مضمون القانون الذي تقوم بتنفيذه بالقانون
                                                                                                                                                         

املتهم بريء حىت تثبت إدانته يف حماكمة قانونية عادلة،ُتكفل له فيها ضمانات الـدفاع عـن نفسـه ،ويـنظم «من الدستور 96تطبيقا لنص املادة ةمبدأ الرباء

  1789لعام واملواطنني اإلنسانحقوق  إعالنمن 08و07ومن أمثلة ذلك ما نصت عليه املادتني؛ » ..كام الصادرة القانون استئناف األح
« Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi ,et selon les formes 
qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent , expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires ,doivent 
être punis ;mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi droit obéir à l’instant :il se rend coupable par la 
résistance. »  

يرسـلون   احلـاالت احملـددة يف القـانون ،وطبقـا لألشـكال الـيت نـص عليهـا ،الـذين يلتمسـون،أي أنه ال ميكن أن يـتهم أي إنسـان وال يوقـف أو حيجـز إال يف
  :منه على ما يلي08كما تنص املادة.،جيب معاقبتهموينفذون أو يأمرون بتنفيذ أوامر تعسفية 

« La loi ne doit établir que des peines strictement et évidement nécessaire, et nul ne peut être puni qu’en vertu 
d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit ,et légalement appliquée. » 

قبــل احــد إال مبوجــب قــانون أســس واصــدر  يفهــم مــن نــص املــادة بــان القــانون ال يســلط إال عقوبــات ذات األمهيــة الدقيقــة واملؤكــدة ،وال ميكــن أن يعاقــب
 تثبـت أن إىل بـريء املـتهم27«الفصـل،مـا نـص عليـه 2014جـانفي 23ومـن أمثلـة ذلـك يف الدسـتور التونسـي الصـادر يف.واملطبقـة قانونـاوقـوع اجلنحـة 

 نـص مبقتضـى إال تكـون وال شخصـية، العقوبـة 28 «الفصـل .»واحملاكمـة التتبـع أطـوار يف الـدفاع ضـمانات مجيـع فيهـا لـه ُتكفـل عادلـة حماكمـة يف إدانتـه
 قضـائي، بقـرارأو  التلـبس حالـة يف إال بـه االحتفـاظ أو شـخص إيقـاف ميكـن ال 29 « الفصـل.» بـاملتهم األرفـق الـنص حالـة عـدا الوضـع، سـابق قـانوين
سـكران،املرجع ؛انظـر ،راغـب جربيـل راغـب  .»بقـانون واالحتفـاظ اإليقـاف مـدة وحتـدد .حماميـا ينيـب أن ولـه إليـه، املنسـوبة وبالتهمـة حبقوقـه فـورا ويعلـم

  .120.السابق،ص
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ترتك للمشرع حرية يف التقدير يف مباشرة اختصاصه التشريعي  أما الثانية فهي عالقة عدم التعارض اليت      
عندما يصاغ النص الدستوري أو القاعدة الدستورية بطريقة متنح له جانب من حرية التقدير بشرط عدم 

  .إهدار النص الدستوري أو اخلروج عن أحكامه أو غاياته
،فإذا  اليت جتمع بني الدستور والقانون العالقةمشرع حبسب طبيعة للسلطة التقديرية الومن مث تتحدد      

أو تُلزمه بإتباع أسلوب معني أوحتقيق ،كان النص الدستوري أو القاعدة الدستورية ترسم للمشرع إطار عمله
،وتكون سلطة املشرع تقديرية ية يف االختيار تكون سلطته مقيدةغرض حمدد بشكل ال يرتك للمشرع حر 

طار عمله بشكل يربر له مساحة من حرية التقدير للتعبري عن النص الدستوري عندما ال حيدد له الدستور إ
أو اخلروج عن أحكامه،ويتوقف نطاق السلطة التقديرية للمشرع يف املسألة حمل التنظيم اتسعت سلطته 

التنظيم الذي اختاره املشرع مع  التقديرية،أما إذا مل يكتف القاضي الدستوري بفحص مدى توافق احلل أو
تقديرية،وأصبحت سلطته لدستور،بأن يفرض تقديره على املشرع يف املسألة حمل الرقابة احنسرت سلطته الا

،وهكذا تكون العالقة بني الدستور والقانون أساس السلطة التقديرية للمشرع كما مقيدة
  .EISENMANN  1يقول

،واليت تقوم على تقديرية للمشرعيد أساس السلطة الواحلقيقة أن هذه النظرية تعترب األقرب يف حتد      
  بني نوعني من العالقةEISENMANN،ومييز يف هذا الشأنوالدستورأساس طبيعة العالقة بني القانون 

،ويف هذه بسيطة للنص أو القاعدة الدستوريةعالقة التطابق واليت يكون فيها النص التشريعي جمرد صورة 
وع الثاين هو عالقة عدم التعارض بني النص التشريعي والنص أما الن.لة تستبعد فكرة السلطة التقديريةاحلا

،ويف هذه احلالة تكون لتقدير للتعبري عن النص الدستوري،مبا يرتك للمشرع جانب من حرية االدستوري
  .سلطة املشرع تقديرية بشرط عدم إهدار النص الدستوري وغاياته

لكن ما يعاب على هذه النظرية أا ختلط بني املصدر واألساس،فإذا كان األساس يرتبط باملصدر،إال    
ستورية تتسم بالعمومية ومن ناحية أخرى نظرا إىل أن النصوص الد،2أما ال يعربان عن شيء واحد

الذي مل  ،وهو األمرخرىحاالت ويتم تقييده يف حاالت أ،ملاذا يتمتع املشرع بسلطة تقديرية يف واالقتضاب

                                                 
1
 - EISENMANN.Ch, Le droit administratif et le principe de la légalité, op cit ,p.25. 

عليهـا املشـرع باعتبار أن املصدر كوسيلة خللق القاعدة القانونية ميثل السبب املنشـئ للقاعـدة القانونيـة ،أمـا األسـاس هـو جمموعـة املبـادئ الـيت يسـتند  - 2
حممــد ســليمان الطماوي،النظريــة العامــة للقــرارات اإلداريــة ،املرجــع  ؛انظر ،قانونيــة ملزمــة لــإلدارة واإلفــراد ويــأيت األســاس بعــد املصــدر دائمــايف وضـع قواعــد 

  .50.ص السابق ،ص
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هذه النظرية غري كافية وحدها لتحديد أساس السلطة التقديرية  فإن  ،وبالتايلتتطرق إليه هذه النظرية
  .للمشرع بصورة منضبطة 

يرية بصفة وبعد التطرق إىل خمتلف النظريات الفقهية اليت صيغت لتحديد أساس السلطة التقد     
إبراز مفهوم السلطة التقديرية وأساسها،إال أن االنتقادات اليت وجهت ،واليت سامهت بشكل كبري يف عامة

،وبالتايل ال تكفي السلطة التقديرية من زاوية واحدةلتلك النظريات باعتبار أن كل نظرية نظرت ألساس 
،األمر الذي يدفعنا إىل البحث عن معيار  يد أساس السلطة التقديرية للمشرعهذه النظريات وحدها لتحد

  د أساس السلطة التقديرية للمشرع؟يلتحد
  المعيار الذي نعتمده كأساس لسلطة المشرع التقديرية:ثالثا   

احلقيقة أن معظم النظريات اليت صيغت للبحث عن أساس السلطة التقديرية للمشرع مل تكن تعين     
تعىن أساسا البحث ،خاصة وأن كل النظريات اليت قيلت كانت عن أساس السلطة التقديرية للمشرعالبحث 

،ومل يقدم الفقه نظرية متكاملة ميكن تطبيقها يف نطاق القانون الدستوري ن أساس السلطة التقديرية لإلدارةع
،وإن كانت نظرية عالقة املشروعية كما ديد أساس سلطة املشرع التقديريةمن أجل حت

،غري أا ال للمشرعيد أساس السلطة التقديرية النظريات صحة لتحد أقرب منEISENMANNصاغها
  .1تكفي وحدها من أجل وضع معيار منضبط لتحديد أساس السلطة التقديرية للمشرع

يد أساس وعلى الرغم من أن كل تلك النظريات الفقهية السابقة قد تساهم بطريقة أو بأخرى يف حتد    
 منت أحكام الدستور،إال أن هذه األخرية جتد أساسها وسندها القانوين يف السلطة التقديرية للمشرع

وضع النصوص الدستورية،باالكتفاء بوضع  دوحبسب  الصياغة اليت يعتمد عليها املؤسس الدستوري عن
املبادئ أو القواعد العامة وترتك للمشرع سلطة تقديرية يف اختيار اإلطار أو النظام القانوين املناسب هلا دون 

  .امةاحلال مثال يف جمال احلقوق واحلريات الع اخلروج عن مضمون النص الدستوري أو غاياته،كما هو
د ومحاية كما أن الطبيعة املميزة للتشريع كوسيلة تستعملها الدولة لتنظيم العالقات االجتماعية بني األفرا     

،هو أمر يستوجب منح املشرع جانب من ظيم العالقات اخلارجية يف الدولة،وكذا تنحقوقهم وحريام العامة

                                                 
 ،ص2001العربية،مصـــــر،،دار النهضـــــة اســـــية يف القـــــانون املصـــــري والفرنســـــيالشيمي،القضـــــاء الدســـــتوري ومحايـــــة احلريـــــات األس انظر،عبـــــد احلفـــــيظ-1

 .330.ص
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،وضرورة احرتام االلتزامات حل املتضاربة يف الدولة من ناحيةالتوازن بني املصانوع من حرية التقدير إلقامة 
  .القواعد الدولية من ناحية ثانيةقد الدولية اليت تفرضها 

نظم للعالقات وجتد السلطة التقديرية كذلك أساسها يف القانون،بالنظر إىل طبيعته املميزة وبوصفه امل      
،واملعرب عن قيم اتمع واحملدد لإلطار القانوين لسياسة الدولة،كما ال يقتصر دور املشرع االجتماعية لألفراد

على جمرد تطبيق النصوص أو القواعد الدستورية اليت صاغها املشرع الدستوري يف مرحلة معينة استجابة 
ة التقدير يف مباشرة اختصاصه االعرتاف للمشرع جبانب من حري األمر الذي يستدعيلظروف حمددة ،

،ومن ناحية ثانية مواكبة التطورات اليت تعرب عن حاجات ية حقوق األفراد وحريام العامةالتشريعي حلما
اتمع وتنظيم أموره اليومية واملستقبلية،وبني ما تشهده القواعد الدولية من تطورات خاصة وأننا يف عصر 

  .1العوملة واقتصاد السوق
ف التحديد ،ميكننا القول بأن أساس السلطة التقديرية للمشرع يتحقق من خالل ختلعلى ما سبق وبناء    

،بشكل ال يفرض فيه املؤسس الدستوري طريقا حمددا على املشرع العادي أو يلزمه القانوين لنشاط املشرع
ساحة كبرية ،ذلك بأن عدم التحديد هذا مفاده ترك ماع أسلوب معني أو حتقيق غرض حمددبضرورة إتب

  .للمشرع للتعبري عن مضمون النص الدستوري مبا يتناسب مع واقع احلياة العامة املتطور باستمرار
وىل الضمانات القانونية ريات العامة يف منت الدستور مثال يعد أقوق واحلفاالعرتاف الدستوري باحل    

ة معينة من جمرد مبدأ قانوين سياسي إىل ،وينتقل بفكرة احلق يف ممارسة نشاط معني أو التمتع حبريحلمايتها
ذلك املشرع عند الدميقراطي لدى املؤسس الدستوري،ويتبعه يف  مبدأ دستوري ُملزم يعكس لنا تطور الفكر

  .2العامة احلريات احلقوق أو سن القوانني املنظمة لنلك

                                                 
1
-ROUSSEAU.D,Droit du contentieux constitutionnel ,2 ème édition préface de G VEDEL. Montchrestien Paris, 

1992,p.178. 
مـن  52نـص املـادة يقابلهـامنـه، 40يف املـادة1989ومن املبادئ القانونية اليت وردت يف الدستور اجلزائري مبدأ التعدديـة السياسـية الـيت كرسـه دسـتور - 2

السياسـية حق إنشاء األحزاب «اليت تنص على أن)1996سلنةمن الدستور اجلزائري  42 ةادنص امليقابلها (2016مارس6التعديل الدستوري املؤرخ يف
ويفهم من هذا النص الدستوري بأن املؤسس الدستوري قد اعرتف مببدأ التعددية احلزبية كمبدأ دستوري ُملزم بعد ما كان إنشـاء أي  معرتف به ومضمون

يف تلك الفـرتة هـو جرمية يعاقب عليها باحلبس ،نظرا ألن املبدأ الدستوري السائد واملعتمد 1976و1963حزب سياسي سرا أو عالنية يف ظل دستوري 
منـه 95،واملادة»يقوم النظام السياسي اجلزائري على مبدأ احلزب الواحد«اليت تنص على أن 1976من دستور94ية احلزبية تطبيقا لنص املادةمبدأ األحاد

كمبـــدأ دســـتوري يف التعـــديل   وكـــذلك اعتمـــاد مبـــدأ حريـــة التجـــارة والصـــناعة؛ »جبهـــة التحريـــر الـــوطين هـــي احلـــزب الوحيـــد يف الـــبالد «الــيت تـــنص علـــى أن
منــه باعتبـار أن هــذا املبــدأ ال ميكــن اعتمـاده يف بلــد يعتمــد علــى النظـام االشــرتاكي كمــنهج اقتصــادي 37ليــه املــادةعوفــق مــا تـنص 1996الدسـتوري لســنة

،األمـــر الـــذي أكـــدت عليـــه لدولـــة واجتمـــاعي ،ولكـــن بعـــد تبـــين اجلزائـــر الفكـــر الرأمســـايل كمـــنهج اقتصـــادي واجتمـــاعي يقـــوم عليـــه النظـــام السياســـي يف ا
واملالحـظ   »حريـة االسـتثمار والتجـارة معـرتف ـا، ومتـارس يف إطـار القـانون «الـيت تـنص علـى أن2016مارس6من التعديل الدستوري املؤرخ يف43املادة
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د يف حد ذاا حتديدا لنطاق كما أن إحالة الدستور على القانون لتنظيم حق معني أو حرية معينة تع      
تدخل السلطات العامة يف الدولة مبا فيهما السلطتني التشريعية والتنفيذية،وذلك من خالل حتديد جمال كل 
منهما،ومن ناحية أخرى يكون املشرع ُملّزم بالتدخل عندما يقرر الدستور أن تنظيم موضوعات بعينها جيب 

  .1اختصاصه الدستوري قانون وإال كان متخليا عنوجب أن يتم مب

                                                                                                                                                         
ت املشـرع وألزمتـه بضـرورة التـدخل لتنظيمهـا على هذه النصوص الدستورية و إن كانت  منحت للمشرع سلطة تقديرية يف اـال ،إال أـا يف املقابـل  قيـد

بأنــه قــد عمــل علــى تثمــني ديباجــة الدســتور مبجموعــة مــن  2016واملالحــظ علــى التعــديل الدســتوري لســنة أو إعــادة تنظيمهــا حريــة االســتثمار والتجــارة؛
ة عن طريـق انتخابـات حـرة ونزيهـة ،ترقيـة مبـادئ العدالـة املبادئ األساسية كدسرتة ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية ،مبدأ الفصل السلطات،التداول للسلط

،مبــدأ املســاواة أمــام القــانون األمــر الــذي ورد يف ديباجــة الدســتور اجلزائــري احلايلومن أمثلــة تلــك املبــادئ الدســتورية يف الدســتور اجلزائــري مــا االجتماعيــة؛
كـل املـواطنني سواسـية   « )1996لسـنةمـن الدسـتور اجلزائـري 29املـادة يقبلهـا نـص(2016مـارس6مـن التعـديل الدسـتوري املـؤرخ يف32املـادة عليهنصت 

  » .اجتمــاعي شخصـي أوشــرط أو ظــرف آخر، أو اجلــنس،أو الـرأي،أو أييعــود سـببه إىل املولــد،أو العـرق،وال ميكـن أن يُتــذرّع بـأي متييــز . أمـام القــانون
ومن أمثلــة ذلـــك يف ؛ن مجيــع املــواطنني متســـاوون أمــام القــانون وال جيــوز التمييـــز بــني املــواطنني ألي ســـبب يعــود بســبب األصــل أو العـــرق أو الــدينعلــى أ

منـه علـى أن النظـام السياسـي املصـري يقـوم علـى أسـاس التعدديـة السياسـية واحلزبيـة 05ما نصت عليه املادة2014يناير 17الدستور املصري الصادر  يف
  . ان وحرياتهوالتداول السلمي للسلطة ومبدأ الفصل بني السلطات والتوازن بينهما وتالزم املسؤولية مع السلطة واحرتام حقوق اإلنس

مـــن  52نــص املــادة يقابلهـــامنــه، 40يف املــادة1989ومــن املبــادئ القانونيــة الـــيت وردت يف الدســتور اجلزائــري مبــدأ التعدديـــة السياســية الــيت كرســـه دســتور
األحزاب السياسـية  حق إنشاء«اليت تنص على أن)1996سلنةمن الدستور اجلزائري  42 ةادنص امليقابلها (2016مارس6التعديل الدستوري املؤرخ يف

ويفهم من هذا النص الدستوري بأن املؤسس الدسـتوري قـد اعـرتف مببـدأ التعدديـة احلزبيـة كمبـدأ دسـتوري ُملـزم بعـد مـا كـان إنشـاء  »معرتف به ومضمون
واملعتمد يف تلك الفـرتة  جرمية يعاقب عليها باحلبس ،نظرا ألن املبدأ الدستوري السائد1976و1963أي حزب سياسي سرا أو عالنية يف ظل دستوري 

يقـــــوم النظـــــام السياســــــي اجلزائـــــري علــــــى مبـــــدأ احلــــــزب «الــــــيت تـــــنص علــــــى أن 1976مــــــن دســـــتور94يــــــة احلزبيـــــة تطبيقــــــا لـــــنص املـــــادةهـــــو مبـــــدأ األحاد
رة والصــناعة كمبــدأ وكــذلك اعتمــاد مبــدأ حريــة التجــا؛ »جبهــة التحريــر الــوطين هــي احلــزب الوحيــد يف الــبالد «منــه الــيت تــنص علــى أن 95،واملــادة»الواحــد

منه باعتبـار أن هـذا املبـدأ ال ميكـن اعتمـاده يف بلـد يعتمـد علـى النظـام االشـرتاكي  37ليه املادةعوفق ما تنص 1996دستوري يف التعديل الدستوري لسنة
،األمــر الــذي لسياســي يف الدولــة كمــنهج اقتصــادي واجتمــاعي ،ولكــن بعــد تبــين اجلزائــر الفكــر الرأمســايل كمــنهج اقتصــادي واجتمــاعي يقــوم عليــه النظــام ا

حريـــة االســـتثمار والتجـــارة معـــرتف ـــا، ومتـــارس يف إطـــار  «الـــيت تـــنص علـــى أن2016مـــارس6مـــن التعـــديل الدســـتوري املـــؤرخ يف43املـــادةأكـــدت عليـــه 
ملقابــل  قيـــدت املشـــرع وألزمتـــه واملالحـــظ علـــى هــذه النصـــوص الدســـتورية و إن كانــت  منحـــت للمشـــرع ســـلطة تقديريــة يف اـــال ،إال أـــا يف ا  »القــانون

بأنـه قـد عمـل علـى تثمـني ديباجـة  2016واملالحظ على التعـديل الدسـتوري لسـنة بضرورة التدخل لتنظيمها أو إعادة تنظيمها حرية االستثمار والتجارة؛
حرة ونزيهة الدستور مبجموعة من املبادئ األساسية كدسرتة ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية ،مبدأ الفصل السلطات،التداول للسلطة عن طريق انتخابات 

،مبــدأ املســاواة أمــام ورد يف ديباجــة الدســتور اجلزائــري احلايلدئ الدســتورية يف الدســتور اجلزائــري مــا ومن أمثلــة تلــك املبــا،ترقيــة مبــادئ العدالــة االجتماعيــة؛
كـل   « )1996لسـنةمن الدسـتور اجلزائـري 29املادة يقبلها نص(2016مارس6من التعديل الدستوري املؤرخ يف32املادة عليهالقانون األمر الذي نصت 

 شخصـي أوشـرط أو ظـرف آخر، أو اجلـنس،أو الـرأي،أو أييعـود سـببه إىل املولـد،أو العـرق،ميكن أن يُتذرّع بأي متييـز وال . املواطنني سواسية أمام القانون
ومن أمثلـة ؛على أن مجيع املواطنني متساوون أمام القانون وال جيوز التمييز بني املواطنني ألي سبب يعـود بسـبب األصـل أو العـرق أو الـدين  » .اجتماعي

منه على أن النظام السياسـي املصـري يقـوم علـى أسـاس التعدديـة السياسـية 05ما نصت عليه املادة2014يناير 17ذلك يف الدستور املصري الصادر  يف
  . ان وحرياتهواحلزبية والتداول السلمي للسلطة ومبدأ الفصل بني السلطات والتوازن بينهما وتالزم املسؤولية مع السلطة واحرتام حقوق اإلنس

ء فالدسـتور عنـدما  يعهـد للربملـان للتشـريع يف موضـوعات معينـة ،فإنـه قـد فوضـه بـذلك و ممارسـة هـذا التفـويض أمـر حتمـي وضـروري السـتكمال البنـا- 1
قضــاء مـن أوجــه عــدم القـانوين للدولــة الـذي وضــع أساسـه الدســتور ،فعــدم ممارسـة املشــرع هـذا االختصــاص أو الواجـب الدســتوري يعتــربه كـل مــن الفقـه وال

دار الفكـر ،الطبعـة األوىل،)دراسـة مقارنـة(،قضاء احملكمة الدستورية العليـاانظر،عبد احلفيظ علي الشيمي؛صيلوملعرفة التفا؛الدستورية يف القضاء الدستوري
  .234و24.،ص1997رمزي طه الشاعر،القانون الدستوري، مطبعة عني مشس، مصر،  ؛95.ص ،ص2003،مصرالعريب،
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كانت السلطة التقديرية للمشرع ترتبط حبرية التقدير اليت يتمتع ا الربملان يف ممارسة اختصاصه   وملا      
التشريعي،أي حرية االختيار يف تنظيم مسألة معينة دون أن يفرض عليه الدستور إطارا حمددا،فإن هذا املبدأ 

ة من حرية التقدير حال ممارسة يفرضه أمران األول هو طبيعة عمل املشرع واليت تستوجب ترك مساحة واسع
،واليت تستلزم تدخل املشرع بوصفه احلياة العامة املتطور باستمرار اختصاصه التشريعي،أما الثاين هو واقع

صاحب االختصاص األصيل يف التشريع بأن يُطور من نصوصه الدستورية بصفة دورية حتقيقا للمصلحة 
  .العامة
ديد مدلول هذه السلطة ستوجب علينا حتافإذا كان التطرق ملاهية السلطة التقديرية للمشرع     

فة نطاق السلطة التقديرية ،إضافة إىل معر مد منها املشرع اختصاصه التشريعي،واملصادر اليت يستالتقديرية
،واليت يف أركان القانونشرع التقديرية الوقوف على جوانب التقييد والتقدير لسلطة امل من خالل،للمشرع

،وختتلف من ركن آلخر يف األركان ناصر املشروعية اخلارجية للقانونتكاد تكون منعدمة فيما يتعلق بع
لنظريات ااملوضوعية أو الداخلية للقانون،وكذا حتديد أساس السلطة التقديرية للمشرع من خالل عرض 

،مث النظرياتم االنتقادات اليت وجهت لتلك الفقهية اليت صيغت لتحديد أساس التقديرية للمشرع،وأه
  .البحث عن املعيار الذي نعتمد لتحديد أساس السلطة التقديرية للمشرع

ما يرتبط بالتشريع يف  منها،د من العواملفإن املشرع حال ممارسته الختصاصه التشريعي يتأثر بالعدي      
األمر الذي ،ورية تتأثر بالعوامل احمليطة استمؤسسة دكحد ذاته،ومنها ما يرتبط بعمل السلطة التشريعية  

؟وهو سنحاول اإلجابة عليه يف ثرة على السلطة التقديرية للمشرعالعوامل املؤ  يدفعنا إىل التساؤل حول 
 .الفصل الثاين

 الفصل الثاني 
  العوامل المؤثرة على السلطة التقديرية للمشرع

على السلطة التقديرية للمشرع العوامل املؤثرة يف التشريع ذاته،ذلك بأن تطور  اليت تؤثرمن بني العوامل     
أدى إىل تقييد ،قد مفهوم الدستور واتساع نطاق القانون الدستوري وتطور نظرية احلقوق واحلريات العامة

 االختصاص التشريعي للمشرع،ومن جهة أخرى فإن التنظيم القانوين للتشريعات العضوية واملعاهدات
  .الدولية هو اآلخر يقيد املشرع حال ممارسة اختصاصه التشريعي

،فهي تقع على قمة ية داخل التنظيم القانوين للدولةواحلقيقة أن الفقه اتفق على أمهية القواعد الدستور     
  .1السلم التشريعي نظرا لسمو السلطة اليت تتوىل إقرارها أو طبيعة اإلجراءات اليت تتبع يف ذلك

                                                 
؛محــدي 16.ص ،ص2007أنظر،حممــد فــوزي نــوجيي،فكرة تــدرج القواعــد الدستورية،دراســة حتليليــة نقديــة،دار النهضــة العربية،الطبعــة األوىل،القــاهرة،-1

   .18.ص ،ص2009دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان،،العجمي،مقدمة يف القانون الدستوري يف ضوء الدساتري العربية املعاصرة،الطبعة األوىل
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،والذي حيدد شكلها ونظامها السياسي لتشريع األساسي األعلى يف الدولةادام أن الدستور يعد اوم      
،فإن قوق واحلريات العامة لألفراد،كما حيمي احلينظم العالقة بني السلطات العامة،وحيدد اختصاصااو 

  .ى حتقيق غاياته،والعمل علمجيع السلطات العامة مبا فيها السلطة التشريعية ملزمة باحرتام أحكامه
تطور غري أن تطور األنظمة الدستورية وما تبعه من تطور لقيم ومبادئ حقوق اإلنسان أدى إىل       

ته،واتساع نطاق القانون ،األمر الذي ترتب عليه تطور يف مفهوم الدستور ذاالعالقة بني الدستور والقانون
،واليت تقبل التطبيق بذاا بعد ارج وثيقة الدستوريتم معاجلتها خ،إضافة إىل ظهور قواعد دستورية الدستوري

  .1أن كانت حتتاج إىل تدخل املشرع من أجل وضعها موضع التطبيق
واجلدير بالذكر أن ظهور مفاهيم حديثة تنظم العالقة بني الدستور والقانون وحتول نظرية احلقوق       

د حجم القواعد ذات القيمة الدستورية واتساع واحلريات العامة إىل نظرية للحقوق األساسية أدى إىل ازديا
  .جماهلا أدى إىل تقييد سلطة املشرع التقديرية خاصة فيما يتعلق باحلقوق األساسية

ا واليت تؤثر يف  كما أن السلطة التشريعية حال ممارسة اختصاصاا الدستورية تتأثر بالظروف احمليطة     
العوامل اليت تؤثر يف عمل املشرع واليت قد تقيد من  تساؤل حولاألمر الذي يدفعنا إىل ال،سن التشريعات

ر تأثريا سلطته التقديرية؟ولعل أكثر هذه العوامل تأثريا على عمل الربملان هي السلطة التنفيذية،باعتبارها أكث
الربملان على  األن تنامي دور السلطة التنفيذية يف العملية التشريعية أدى إىل هيمنتهعلى السلطة التشريعية،

  .بدء من عملية االقرتاح إىل غاية إصدار القانون ونشره يف اجلريدة الرمسية 
 السلطة التنفيذية على عمل السلطة التشريعية عوامل أخرى منها األحزاب ريكما توجد إىل جانب تأث      

قواعد قانونية ال  ،كل هذه العوامل قد تدفع املشرع إىل وضعمجاعات الضغط واللجان الربملانيةالسياسية و 
فراد أو تراعى فيها املصلحة العامة ،وإمنا تسعى حتت الضغط إىل إصدار قوانني ملصلحة هذه الطائفة من األ

  .املصلحة العامة غايات تحقيقال ترتبط ب سياسية،أو من أجل حتقيق مصاحل حزبية أو ضدها
العوامل املؤثرة يف ىل دراسة إوملعرفة العوامل املؤثرة على السلطة التقديرية للمشرع سوف نتطرق أوال      

  ).املبحث الثاين(،مث العوامل املؤثرة يف عمل السلطة التشريعية)املبحث األول(التشريع ذاته
  المبحث األول

  العوامل المؤثرة في التشريع ذاته
تطور مفهوم  ىلإنظر وذلك بالؤثرة يف التشريع تطور العالقة بني الدستور والقانون،من بني العوامل امل      

،وتطور األنظمة الدستورية وما تبعه من اعد ذات القيمة الدستورية من جهةوازدياد حجم القو ذاته  الدستور
  .تطور لقيم ومبادئ حقوق اإلنسان واملواطن من جهة ثانية 

                                                 
  .304.،ص2011نشر، بلددار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع،بدون ،سف الشكري،مبادئ القانون الدستوري،الطبعة األوىلو انظر،علي ي-1
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دستورية مقتصرة فقط على القواعد الواردة يف صلب وثيقة الدستور ازداد فبعد أن كانت القواعد ال     
 مل يعد الربط بني القواعد ذات القيمة الدستورية والدستور يف حبيث،جم القواعد ذات القيمة الدستوريةح

جانب من الفقه إىل القول  حيث اجته،يه تطور مفهوم القاعدة الدستورية،األمر الذي ترتب علحد ذاته
  .ورة إسباغ الصفة الدستورية على القواعد اليت حتمي احلقوق واحلريات العامةبضر 
امتدت  فقط ،بل السياسية أن القواعد الدستورية مل تعد تعىن فقط بدراسة املؤسسات  واجلدير بالذكر    

تطور  وتبعا لذلكإىل دراسة املسائل ذات الطبيعة اإليديولوجية واالجتماعية واالقتصادية للدولة، كذلك
القواعد اليت حتدد نا أيضا أن ندرج ميكن كمامفهوم الدستور من الدستور السياسي إىل الدستور االجتماعي،

القواعد اليت حتدد اختصاصات السلطات العامة يف مصاف كذا ،و ل الدولة وتبني طبيعة احلكم فيهاشك
  .القواعد ذات القيمة الدستورية

تور والقانون واتساع حجم القواعد ذات القيمة الدستورية الذي قد إىل جانب تطور العالقة بني الدس    
يرتتب عليه تقييد االختصاص التشريعي للمشرع توجد عوامل أخرى تؤثر يف التشريع،واليت ميكن إرجاعها 

واحلريات  حول نظرية احلقوقإىل فعالية قواعد احلقوق واحلريات األساسية على التشريع نظرا لت من جهة
إىل وجود أدوات قانونية تقيد االختصاص التشريعي  ىل نظرية للحقوق األساسية،ومن جهة ثانيةامة إالع

على سلطة املشرع يف سن  اهدات الدولية والقوانني العضويةللمشرع من الناحية اإلجرائية كتأثري املع
  .العضوية والعادية التشريعات

بيان أثر  إىل نتطرق أوالسوف نوين صادر عن الربملان،كعمل قاوملعرفة العوامل اليت تؤثر على التشريع       
 حناول،مث )املطلب األول(على القانون تطور مفهوم الدستور واتساع جمال القواعد ذات القيمة الدستورية

قتصر على مدى فعالية احلقوق سوف تدراستنا على أن أهم األدوات القانونية املقيدة للتشريع،عرض 
دة للتشريع من الناحية ها على السلطة التقديرية للمشرع،إىل جانب األدوات املقيواحلريات العامة وتأثري 

  ).املطلب الثاين(اإلجرائية
  المطلب األول

  تطور العالقة بين الدستور والقانون 
أن بعـــد أن كانـــت مبـــادئ املـــذهب احلـــر تقـــوم علـــى أســـاس أن الفـــرد هـــو أســـاس النظـــام االجتمـــاعي و       

،أصـــبحت القواعـــد الـــيت حتمـــي األفـــراد مـــن اســـتبداد الدولـــة ذات قيمـــة هـــدف اجلماعةحقوقـــه وحرياتـــه هـــي 
ظهـور أفكـار  ذلك بـأندستورية كالقواعد املتعلقـة باحلريـات الفرديـة السـيما تلـك الـيت حتمـي امللكيـة اخلاصـة،

مــع يهــا وفلســفات مغــايرة للمــذهب احلــر وتأثريهــا يف احليــاة السياســية واالجتماعيــة يف الــدول الــيت ظهــرت ف
،قد أدى إىل ربط القانون الدستوري بالقواعـد الـيت تعـىن بتنظـيم لحة اخلاصةتغليب املصلحة العامة على املص
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احنسـر نطـاق القـانون الدسـتوري علـى تلـك القواعـد  وتبعا لـذلك،لعامة وكيفية ممارسـتها يف الدولـةالسلطات ا
اســـــي هـــــو الغالـــــب علـــــى قواعــــــد سي،وأصـــــبح اجلانـــــب ال1الـــــيت تـــــنظم عمـــــل الســـــلطات العامـــــة يف الدولـــــة

خرج مـــن التنظـــيم الدســـتوري القواعـــد الـــيت تـــنظم احلقـــوق واحلريـــات والقواعـــد الـــيت حتـــدد شـــكل لي،الدســـتور
  .2الدولة
لكــن مــع زيــادة دور الدولــة وتــدخلها يف مجيــع جمــاالت احليــاة العامــة االقتصــادية واالجتماعيــة والسياســية     

أدى إىل زيـــادة حجـــم القواعـــد ذات القيمـــة الدســـتورية،إىل جانـــب قواعـــد احلقـــوق واحلريـــات العامـــة لتحقيـــق 
قـوق وحريـات األفـراد اآلخـرين التوازن بني تدخل الدولة يف مجيـع جمـاالت التسـاع نشـاطها وضـمان محايـة ح

  .من جهة ثانية
،وتتمثل يف القواعـد الـيت تعـاجل د قواعد تتسم بالطبيعـة الدسـتوريةواىل جانب هذه القواعد الدستورية توج    

اضي الدستوري من الدسـتور ذاتـه أومـن مسائل ذات قيمة دستورية أو املبادئ الدستورية اليت يستخلصها الق
،واليت يستخدمها كمرجعية للرقابة الدستورية،وتكون كـل هـذه القواعـد ذات القيمـة إعالنات حقوق اإلنسان

الدستورية ملزمة لكـل السـلطات العامة،فاملشـرع حـال ممارسـته الختصاصـه التشـريعي مقيـد بتلـك القواعـد يف 
بــني ،ذلك بــأن البحــث يف مســألة تطــور العالقــة فتهــا تكــون التشــريعات غــري دســتوريةجمملهــا،ويف حالــة خمال

،مث معرفة )الفرع األول(ور العالقة بني الدستور والقانونالدستور والقانون سوف جترنا  التطرق أوال إىل أثر تط
  ).الفرع الثاين(مدى تأثري احلقوق واحلريات األساسية على السلطة التقديرية للمشرع

 الفرع األول 
  أثر تطور العالقة بين الدستور والقانون 

اعــد القانونيــة يف إن القواعــد الدســتورية باعتبارهــا حجــر الزاويــة يف البنيــان القــانوين للدولــة تعتــرب أمســى القو     
 ،حيث أن مسو الدستور من حيث طريقة إصداره3،واليت حتدد الفلسفة الرمسية للقانون يف الدولةاهلرم القانوين

أمــا الســمو املوضــوعي .لســمو الشــكلي للدسـتور،وهــذا مــا يطلــق عليـه اتـربر خضــوع الســلطات العامـة حلكمه
،وكفالــة احــرتام تلــك افيتمثــل فيمــا يتضــمنه الدســتور مــن أدوات تضــمن تفعيــل نصوصــه وعــدم اخلــروج عليه

ــــــني الســــــلطتني التشــــــريعية  ــــــة ب ــــــة املتبادل ــــــة علــــــى دســــــتورية القــــــوانني والرقاب النصــــــوص كاعتمــــــاد نظــــــام الرقاب
،أما غري ذلك من أعمال فيتم تنظيمها بقواعد قانونيـة أقـل مرتبـة ئية،وعالقتهما مع السلطة القضا4والتنفيذية

  .1من القواعد الدستورية
                                                 

1- HAURIOU.A, Droit constitutionnel et institutions politiques,3 ème édition, Paris ,1968,p p.28. 

  . 38.طعيمة اجلرف ،مبدأ املشروعية وضمان خضوع الدولة للقانون ،مكتبة القاهرة احلديثة،ص؛ 58.،ص،املرجع السابق،انظر،رمزي الشاعر  2-
   .5.،ص1992،،دار النهضة العربية،القاهرةحممد حسنني عبد العال،القانون الدستوري،انظر- 3
الدســتورية يف البيــان القــانوين للدولــة ،حيــث قضــت بــأن  القواعــدولقــد أكــدت احملكمــة الدســتورية العليــا يف مصــر يف العديــد مــن أحكامهــا علــى متيــز -4
اعده أن الدستور متميز بطبيعة خاصة تضفي عليه السيادة والسمو حبسبانه كفيل احلريات ومؤسسها ،وعماد احلياة الدستورية وأساس نظامها ،فحق لقو "
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لكن مع زيـادة دور الدولـة وتـدخلها يف مجيـع جمـاالت احليـاة العامـة االقتصـادية واالجتماعيـة والسياسـية      
يعي مقيد بتلك القواعـد يف ،واملشرع حال ممارسة اختصاصه التشر جم القواعد ذات القيمة الدستوريةازداد ح
ذلك بــأن البحــث يف مســألة تطــور العالقــة ؛،ويف حالــة خمالفتهــا تكــون التشــريعات الصــادرة عنــه باطلــةجمملهــا

،مث معرفــة طبيعــة )أوال(أثــر تطــور مفهــوم الدســتور علــى القــانون بيــانأوال  تقتضــي منــابــني الدســتور والقــانون 
  ).ثانيا(العضويةالعالقة بني القواعد الدستورية والقوانني 

  و ازدياد حجم القواعد ذات القيمة الدستورية تطور مفهوم الدستور:أوال     
مــن بــني العوامــل الــيت تــؤثر علــى التشــريع ذاتــه تطــور مفهــوم الدســتور ،حيــث يعتمــد الفقــه الدســتوري يف     

فالدســتور بــاملعىن . تعريــف الدســتور علــى معيــارين أساســيني ،املعيــار الشــكلي أو العضــوي واملعيــار املوضــوعي
تحـدد قيمـة القاعـدة القانونيـة تحبيث الشكلي هو كل قاعدة تتضمنها وثيقة الدسـتور أيـا مـا كـان موضـوعها،

وفقا للمعيار الشكلي بالنظر إىل اجلهة اليت أصـدرا واإلجـراءات املتبعـة يف إصـدارها والشـكل الـذي ظهـرت 
أمـــا الدســـتور بـــاملعىن .2فيه،فاملشـــرع وفقـــا هلـــذا املعـــىن ُملـــزم بعـــدم خمالفـــة القواعـــد الـــواردة يف وثيقـــة الدســـتور

 ومضموا بغض النظر عن الشكل الذي ظهرت فيه واإلجراءات املتبعـة املوضوعي يركز على جوهر القاعدة
 تلـك الـيت وردت،سـواء القواعد ذات القيمة الدستوريةيشمل مجيع حال إقرارها واجلهة اليت أصدرته،على أنه 

الدسـتور وفقـا ف ومن مثأو اسـتقرت مبوجـب عـرف دسـتوري،العاديـة، قـواننياليف الوثيقة الدستورية أو تنظمهـا 
لمعيــار املوضــوعي يشــمل جمموعــة القواعــد الــيت تــنظم شــكل الدولــة ونظــام احلكــم فيهــا وطبيعــة العالقــة بــني ل

                                                                                                                                                         
بأن أحكام الدستور هي أمسى القواعد اآلمرة اليت تلزم  اعتباراد النظام العام ،تستوي على القمة من البيان القانوين للدولة وأن يبوأ مقام الصدارة بني قواع

ينــاير  04قضـائية دستورية،جلسـة  8لسـنة  27الدولـة باخلضـوع هلـا يف تشـريعها وقضـائها ،انظـر،حكم احملكمـة الدسـتورية العليـا يف مصـر يف القضـية رقـم 
عبــــد الناصــــر أبـــــو ؛10.،ص1986اىل ديســــمرب 1984ة الدســــتورية العليــــا مــــن ينـــــاير جمموعــــة أحكــــام احملكمـــــ؛116.،ج ر ،الــــد األول،ص1992

  .30.،املرجع السابق،صحسني إبراهيم خليل.سهمدانة
   .38.،صاملرجع السابق؛ طعيمة اجلرف،58.صاملرجع السابق،انظر،رمزي الشاعر،-1

بالوضـوح والتحديـد الـدقيق للقواعـد الدسـتورية وسـهولة التمييـز بـني القواعـد وعلـى الـرغم مبـا يتصـف بـه املعيـار الشـكلي لتعريـف الدسـتور،الذي يتسـم - 2
كدسـتور اجنلرتا،فضـال الدستورية والقواعد القانونية األدىن منها،إال أن هذا املفهوم ال يتماشى والواقـع،ألن يف ذلـك إنكـار لوجـود القواعـد الدسـتور العرفيـة  

منــه حــول إلغــاء حكــم 1فقــرة66يف املــادة 1958م السياســي مثــل مــا نــص عليــه الدســتور الفرنســي لعــامعــن أن الدســاتري تتضــمن قواعــد ال تتصــل بــالتنظي
اليت تنص علـى أن اإلسـالم ديـن الدولـة  216مارس6املؤرخ يف01-16املعدل مبوجب القانون رقم1996من الدستور اجلزائري لسنة 02اإلعدام؛واملادة 

علـى أن األسـرة هـي اخلليـة األساسـية يف اتمـع  2014جـانفي  23من الدسـتور التونسـي الصـادر يف  07واللغة العربية هي لغة وطنية ورمسية ،والفصل 
الـيت تـنص علـى أن اإلسـالم ديـن الدولـة ،وأن اللغـة العربيـة لغتهـا الرمسيـة ومبـادئ الشـريعة  2014ينـاير 18واملادة الثانية من الدسـتور املصـري الصـادر يف 

 انظر،عبد الغين عبد اهللا بسيوين،كل تشريع ،والغرض من ذلك هو كفالة ثباا واستقرارها أكثر باملقارنة مع القوانني العادية؛اإلسالمية املصدر الرئيسي ل
الدسـتور اجلزائـري  مـن02نـص املـادة،و 1958من الدستور الفرنسـي لسـنة1-66نص املادة؛294.النظم السياسية والقانون الدستوري،املرجع السابق،ص

مـن 02واملـادة ،2014جـانفي23الصـادر يفمـن الدسـتور التونسـي 07،والفصـل216مـارس6املـؤرخ يف01-16دل مبوجـب القـانون رقـماملعـ1996لسـنة
  .2014يناير18الصادر يفالدستور املصري 
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السلطات واختصاصاا،إضـافة إىل القواعـد الـيت تبـني حقـوق األفـراد وحريـام وضـمانام بغـض النظـر عمـا 
  .1إذا كانت قد وردت يف صلب وثيقة الدستور أو خارجها

الفقــه احلــديث حنــو املعيــار املوضــوعي كأســاس لتعريــف الدســتور أدى إىل اتســاع وزيــادة كمــا أن اجتــاه       
فقــط علــى مــا ورد يف ،فلــم تعــد القواعــد الــيت تكتســب الصــفة الدســتورية مقتصــرة 2حجــم القواعــد الدســتورية

وردت خــــارج هــــذه الوثيقــــة ،بل أصــــبح مــــن املمكــــن تنظــــيم مســــائل ذات طبيعــــة دســــتورية وثيقــــة الدســــتور
شـــمل أيضـــا املوضـــوعات ذات الطبيعـــة اإليديولوجيـــة واالقتصـــادية واالجتماعية،وقواعـــد احلقـــوق ت،لوريةالدست

،األمر الـذي دفـع ية،إضـافة إىل تطـور مفهـوم الدسـتورواحلريات العامة نظرا ألمهيتها أصبحت هلـا قيمـة دستور 
  .القاضي الدستوري إىل إقرار جمموعة من املبادئ الدستورية

  حجم القواعد ذات القيمة الدستوريةازدياد -أ     
وحــىت يتســىن لنــا معرفــة القواعــد ذات القيمــة الدســتورية الــيت أصــبحت ملزمــة للمشــرع ومقيــدة لــه حــال      

أو القواعـد الـيت )1(يـات العامـة ذات القيمـة الدسـتوريةممارسة اختصاصه التشريعي،سواء قواعـد احلقـوق واحلر 
جتماعيــــة واالقتصــــادية ذات الطــــابع ذات القيمــــة الدســــتورية واملبــــادئ تعــــرب عــــن قــــيم اتمــــع السياســــية واال

  ).2(الدستورية ذات النشأة القضائية
  القيمة الدستورية لقواعد الحقوق والحريات العامة-1    

الدســتوري علــى  الطــابعباغ صــإىل القــول بضــرورة إ) A HAURIOU(ذهــب اجتــاه فقهــي يتزعمــه الفقيــه     
ه القواعــد الــيت حتمــي احلقــوق واحلريــات العامــة ،حبيــث أصــبح ضــمان احلقــوق واحلريــات العامــة ال يشــار إليــ

  .،بل ميكن أن نفرد له من القواعد ما يتناسب مع مبادئ حقوق اإلنسان بصورة شاملة بني قواعد الدستور
الرتباطهــا بقواعــد حلقــوق واحلريــات العامــة وعليــه ال ميلــك املؤســس الدســتوري ســلطة مطلقــة يف تنظــيم ا    

،بل أصــبح ملزمــا بــاحرتام مــا تقتضــيه املتطلبــات الدوليــة للحقــوق واحلريــات العامــة املنبثقــة عــن القــانون الــدويل
،واالتفاقيــــة الدوليــــة 1948ديســــمرب10املواثيــــق الدوليــــة مثــــل اإلعــــالن العــــاملي حلقــــوق اإلنســــان الصــــادر يف

                                                 
اعتمـــد علـــى املعيـــار ونتيجــة الخـــتالف املفهومني،فـــإن الفقهـــاء اختلفـــوا حـــول املعيـــار الـــذي ميكـــن االعتمــاد عليـــه بشـــأن تعريـــف الدســـتور ،فمـــنهم مـــن -1

خاصـة  الشكلي الذي يستند علـى مـار ورد يف الوثيقـة الدسـتورية ،أي أن الدسـتور هـو جمموعـة القواعـد الـيت تضـعها هيئـة خاصـة وتتبـع يف ذلـك إجـراءات
جـــوهر أو مضــــمون  ومـــنهم مـــن اســــتند علـــى املعيـــار املوضـــوعي الــــذي يعتمـــد علـــى.ختتلـــف عـــادة عـــن إجــــراءات وضـــع القـــوانني العاديـــة منهــــا والعضـــوية

عامــة يف الدستور،لتشــمل بــذلك القواعــد الدســتورية إضــافة إىل القواعــد الــواردة يف صــلب الدســتور،القواعد الــيت تــرتبط بشــكل احلكــم وحتديــد الســلطات ال
وليد حممـود كثـر هـذا املوضـوع،انظر،لتفاصـيل أ ؛الدولة وقواعد حقوق اإلنسان،وكذا القواعد اليت تعرب عن قيم اتمع السياسية واالجتماعيـة واالقتصـادية

  .16.،ص2015حممد ندا،دور احملكمة الدستورية العليا يف محاية احلريات السياسية،دراسة مقارنة،الطبعة األوىل،دار النهضة العربية،مصر،
مل يتفق حول القيمة الدسـتورية لـبعض القواعـد فإذا كان معظم الفقه اتفق على ترجيح املعيار املوضوعي يف حتديد القواعد ذات القيمة الدستورية،فإنه  -2

هب احلر الـذي القانونية، ذلك بأن هذا اخلالف يرجع إما إىل مرحلة الفقه التقليدي الذي ربط القواعد الدستورية بفلسفات أو إيديولوجيات معينة كاملذ
ذاهب املتطرفـة الـيت ربطـت القواعـد الدسـتورية بقواعـد تنظـيم السـلطة يف ينظر للقواعد اليت حتمي احلقوق واحلريات فقط على أا قواعد دستورية أو إىل امل

   .19،املرجع السابق،ص صأنظر،حممد فوزي نوجيي الدولة فقط؛
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ــــــة والسياســــــية الصــــــادرتني يف ســــــنة للحقــــــوق االقتصــــــادية واالجتم ــــــة للحقــــــوق املدني ــــــة الدولي اعية،واالتفاقي
يت حتمي ،األمر الذي ترتب عليه زيادة حجم القواعد ذات القيمة الدستورية لتشمل أيضا القواعد ال1966

تنظيمهــا،وإال كانــت  عنــدمهــا والتقيــد بأحكامهــا اعلــى املشــرع بضــرورة احرت  احلقــوق واحلريــات العامــة،وتلزم
  .1لتشريعات الصادرة عنه غري دستوريةا

كمـــا أن تطـــور مفهـــوم احلقـــوق واحلريـــات العامـــة قـــد أدى إىل إلـــزام املشـــرع بالتـــدخل االجيـــايب مـــن أجـــل       
مـــن 32املـــادة،ومثـــال ذلـــك مـــا ورد يف 2تنظيمهـــا علـــى حنـــو يضـــمن ممارســـة فعليـــة للحقـــوق واحلريـــات العامـــة

ــــ20163مــــارس6التعــــديل الدســــتوري املــــؤرخ يف ــــيال ــــى مــــا يل كــــل املــــواطنني سواســــية أمــــام « :يت تــــنص عل
ــذرع.القــانون العــرق أو اجلــنس،أو الــرّأي،أو أّي شــرط أو  ،أوبــأي متييــز يعــود ســببه إىل املولــد وال ميكــن أن يُت

ويفهم من نص هذه املادة بـأن كـل املـواطنني سواسـية أمـام القـانون،وال » .،شخصّي أو اجتماعيّ ظرف آخر
أو ظـرف آخـر ،أو أي شـرط ،أو الـرأي،أو اجلـنس، أو العـرق،متييـز يعـود سـببه إىل املولـد ميكن أن يتذرع بـأي

  .4اجتماعي شخصي أو
                                                 

املـــؤرخ 01-16املعـــدل مبوجـــب القـــانون رقـــم1996إىل الدســـتور اجلزائـــري لســـنة1962اعتبـــارا مـــن دســـتور-وبـــالرجوع إىل الدســـاتري اجلزائريـــة املتعاقبـــة -1
ينص جنــدها قــد فرضــت علــى الدولــة التزامــا اجيابيــا بالتــدخل لتنظــيم احلقــوق واحلريــات العامــة الســيما احلقــوق االقتصــادية واالجتماعيــة، 2016مــارس6يف

مـــــن 69إىل املـــــادة29املـــــادة يقابلهـــــا نـــــص(2016مـــــن التعـــــديل الدســـــتوري لســـــنة73اىل32املـــــادة  الفصــــل الرابـــــع مـــــن البـــــاب األول الســـــيما املـــــواد مـــــن
عـن مجلـة احلقـوق واحلريـات )2008نـوفمرب16املؤرخـة يف63،ج ر العـدد2008نوفمرب15املؤرخ يف19-08املعدل كذلك مبوجب القانون1996دستور

من الدستور  الباب الثالث  ؛ويقابلها1996للدستور اجلزائري لسنة يالدستور املتضمن التعديل  2016مارس 6املؤرخ يف 16/01لقانون رقماالعامة يف 
كـــــذلك مــــا ورد يف مقدمـــــة الدســــتور الفرنســـــي لعـــــام منــــه،  93منـــــه إىل غايــــة املـــــادة51الســـــيما املــــواد مـــــن املــــادة2014 ينــــاير  18املصــــري الصـــــادر يف 

  . 2004،وميثاق البيئة لسنة1946،ومقدمة دستور 1789حقوق اإلنسان واملواطن لسنةإعالن (1958
غسان سليم عرنوس،العالقة املتبادلة بـني السـلطتني  ؛94.،ص2003انظر،عبد احلفيظ الشيمي،رقابة اإلغفال التشريعي،دار النهضة العربية ،مصر ،- 2

  . 279.ص ،ص 50،العدد2012افريل التنفيذية والتشريعية يف النظام السياسي السوري،جملة الشريعة ،كلية القانون ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة،
-

3
 .1996من الدستور اجلزائري لسنة29يقابلها نص املادة 

 واملواطنـات املواطنـون«مـن الدسـتور التونسـي احلـايل 20والفصـل ،1958مـن الدسـتور الفرنسـي لسـنة  األوىلت عليـه  املـادة وهـو األمـر الـذي نصـ - 4
 هلـم ويـئ والعاّمـة، الفرديـة واحلريـات احلقـوق واملواطنـات للمـواطنني الدولـة تضمن.متييز غري من القانون أمام سواء وهم والواجبات، احلقوق يف متساوون
املواطنـون لـدى القـانون سـواء،وهو متسـاوون يف احلقـوق  «،واليت تـنص علـى مـا يلـي 2014لسنةمن الدستور املصري 53،واملادة » الكرمي العيش أسباب

املســـتوى ،أو اإلعاقــة اللغــة،أو أو، اللــون اجلــنس ،أو األصـــل،أو العــرق ،أو واحلريــات والواجبــات العامــة ،ال متييـــز بيــنهم بســبب الـــدين ،أو العقيــدة أو
يقابلهـــا نـــص (2016مـــن التعـــديل الدســـتوري لســـنة65كمـــا تـــنص املـــادة  ؛» ...ألي ســـبب آخـــر  اجلغـــرايف،أو االجتمـــاعي،أو االنتمـــاء السياســـي أو

ديل مــن التعــ72بــأن احلــق يف التعلــيم مضــمون،وأن األســرة حتظــى حبمايــة الدولــة واتمــع تطبيقــا لــنص املــادة)1996مــن الدســتور اجلزائــري لســنة53املــادة
،إضـافة إىل ذلـك تلـزم الدولـة بتـوفري ظـروف معيشـة للمـواطنني الـذين مل 1996مـن الدسـتور اجلزائـري لسـنة58يقابلها نص املادة-2016الدستوري لسنة

مـن 59املـادة يقابلها نص-2016من التعديل الدستوري لسنة73الذين ال يستطيعون القيام به أو عجزوا عنه ائيا وفقا لنص املادة يبلغوا سن العمل أو
من 42،إضافة إىل ذلك تكفل الدولة لألفراد حرية املعتقد وحرمة حرية الرأي وحرية ممارسة العبادة املنصوص عليها يف املادة1996الدستور اجلزائري لسنة

مـن التعـديل 47يف املـادة،وحرمـة املسـكن املنصـوص عليهـا 1996مـن الدسـتور اجلزائـري لسـنة 36يقابلهـا نـص املـادة-2016التعديل الدستوري لسـنة   
؛ومن بني احلقوق واحلريات العامة اليت جاء ا  التعديل الدسـتوري 1996من هذا الدستور اجلزائري لسنة40يقابلها نص املادة-2016الدستوري لسنة

مــن التعــديل الدســتوري 45ةاملــاد(،احلــق يف الثقافــة مضــمون)2016مــن مــن التعــديل الدســتوري لســنة43املــادة(حريــة االســتثمار 2016مــارس6املــؤرخ يف
،حـق )2016مـن التعـديل الدسـتوري لسـنة50املـادة(،حرية الصحافة)2016من التعديل الدستوري لسنة49املادة(،حرية التظاهر السلمي )2016لسنة
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وممـا ســبق يتضــح لنــا بــأن تطــور مفهــوم الدسـتور واتســاع نطاقــه ترتــب عليــه ازديــاد حجــم القواعــد ذات       
الطبيعــة الدســتورية  امللزمـــة للمشــرع واملقيــدة لـــه حــال مباشــرة اختصاصـــه التشــريعي،فبعد أن كانــت القواعـــد 

وحتـدد اختصاصاا،أصــبحت  الدسـتورية مقتصـرة  فقــط علـى القواعــد الـيت تـنظم الســلطات العامـة يف الدولــة
القواعد اليت تنظم احلقـوق واحلريـات العامـة مـن أهـم القواعـد الدسـتورية يف أي نظـام سياسـي،كما أصـبحت 

ل مـــن ،والضـــمانات الـــيت يوفرهـــا كـــا لقواعـــد احلقـــوق واحلريـــات العامةاألنظمـــة تقـــاس مبـــدى احـــرتام دســـاتريه
قواعد احلقوق واحلريات العامـة القيمـة الدسـتورية ضـرورة ،وتبعا لذلك أصبح منح الدستور والقانون ملمارستها

ـــيت حـــددها  ـــع الســـلطات العامـــة مبراعاـــا،ويلزم املشـــرع حـــال تنظيمهـــا باألحكـــام ال تفـــرض التزامـــا علـــى مجي
املؤســس الدســتوري وأقرــا القواعــد الدوليــة يف هــذا الشــأن،كما توجــد إىل جانــب قواعــد احلقــوق واحلريــات 

،منها مــا يــرتبط بقــيم اتمــع السياســية واالجتماعيــة ة أخــرى تكتســب القيمــة الدســتوريةنيــالعامــة قواعــد قانو 
ـــة املبـــادئ الدســـتورية ذات النشـــأة ،أو واالقتصـــادية ذات القيمـــة الدســـتورية،أو تلـــك الـــيت حتـــدد شـــكل الدول

  .القضائية
ات القيمــــة القواعــــد التــــي تعبــــر عــــن قــــيم المجتمــــع السياســــية واالجتماعيــــة واالقتصــــادية ذ -2     

  الدستورية والمبادئ الدستورية ذات النشأة القضائية
من هذه القواعد ما يـرتبط بقـيم اتمـع السياسـية واالجتماعيـة واالقتصـادية ذات القيمـة الدسـتورية،أو       

ولقـد عـرب عـن ،أدى إىل تغـري مفهـوم الدسـتورذلـك بـأن تطـور الـنظم الدسـتورية ،تلك اليت حتدد شكل الدولة
بـــأن املوضـــوع الدســــتور يشـــمل القواعـــد الـــيت تـــنظم عمـــل الســــلطات "BURDEAU"الفقيـــه الفرنســـيذلـــك 

  .1العامة،وتبني طبيعة وأهداف نشاط هذه املؤسسات
ليشـمل إىل جانـب القواعـد الـيت تعـىن م القواعـد ذات القيمـة الدستورية،وهو أمر ترتب عليه زيادة حجـ      

بدراســــة املؤسســــات السياســــية القواعــــد املرتبطــــة بدراســــة املســــائل ذات الطبيعــــة اإليديولوجيــــة واالجتماعيــــة 
ـــــادئ االقتصـــــادية 1958واالقتصـــــادية للدولة،وجنـــــد أن الدســـــتور الفرنســـــي لعـــــام ـــــى هـــــذه املب ـــــد أكـــــد عل ق

لــزم قــد أصــبح هــذه القواعــد مــن األمهيــة مــا يُ لاتري العامل،و ،وتبعته يف ذلــك خمتلــف دســواالجتماعيــة والسياســية
الدولة عند ممارسة وظائفها أن تسرتشد بالتوجهات اإليديولوجية واالقتصادية واالجتماعية للدولة،إضافة إىل 

  .2تلك املبادئ من األهداف اليت تسعى الدولة إىل حتقيقها ضمانذلك يعد 
                                                                                                                                                         

مـن التعـديل الدسـتوري 67املـادة(،احلـق يف السـكن)2016مـن التعـديل الدسـتوري لسـنة51املادة(احلصول على املعلومات والوثائق واإلحصائيات ونقلها 
مـن التعــديل الدســتوري 69املــادة(،حـق العامــل يف الضــمان االجتمـاعي)2016مــن التعــديل الدسـتوري لســنة68املـادة(،احلــق يف بيئـة ســليمة)2016لسـنة
  .،وغريها من احلقوق واحلريات العامة اليت يتوجب على املشرع حال تنظيمها أن يضمن ممارستها)2016لسنة

1 - BURDEAU.G, Manuel de droit constitutionnel et institutions politiques ,1948,p.69. 
الـيت حتـدد واىل جانب القواعد اليت تعرب عن قيم اتمع السياسية واالجتماعية واالقتصادية ذات القيمـة الدسـتورية أدرجـت نظـم حكـم وطنيـة القواعـد -2

حكـم دميقراطـي أو (،والقواعـد الـيت حتـدد كيفيـة ممارسـة السـلطة )ملكـي أو مجهـوري (احلكـم فيهـا ،والـيت تبـني شـكل )دولـة بسـيطة أو مركبـة(شكل الدولـة 
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األحكـــام أو املبـــادئ الدســـتورية الـــيت يستخلصـــها  كـــذلك  ســـتوريةكمـــا تشـــمل القواعـــد ذات القيمـــة الد     
،واليت يسـتخدمها كمرجعيــة للرقابــة لدسـتور أو مــن قواعــد حقـوق اإلنســانامقــدمات  القاضـي الدســتوري مـن

على دستورية القوانني،وهي ما تعرف باملبادئ الدستورية ذات النشـأة القضـائية،فنظرا لتطـور مفهـوم الدسـتور 
بيعـة دسـتورية خــارج لقواعـد ذات القيمــة الدسـتورية أصـبح مــن املمكـن تنظـيم مســائل ذات طواتسـاع نطـاق ا
،األمر الذي دفع القاضي الدستوري إىل إقرار جمموعة من املبادئ الدسـتورية مـن خـالل رقابتـه وثيقة الدستور

املوضـوعي لتعريـف  على دستورية القوانني معتمـًدا يف ذلـك علـى مـا اتفـق عليـه الفقـه احلـديث برتجـيح املعيـار
الدســتور وتطــور نظــم الرقابــة علــى دســتورية القــوانني بشــكل مكنــه مــن حتســني قدرتــه علــى تفســري النصــوص 

،والنظام القـــــانوين للدولـــــة ســـــتورية الـــــيت تعـــــرب عـــــن روح الدســـــتورالدســـــتورية والبحـــــث يف بعـــــض املبـــــادئ الد
يهـدف ؛ و عـن تـدوينها يف الدسـتور أم ال الستخدامها كمرجعية للرقابـة الدسـتورية علـى القـوانني،بغض النظـر

بذلك القاضي الدسـتوري إىل ضـمان تطـابق القـوانني الـيت يصـدرها املشـرع مـع قواعـد الدسـتور وعـدم اخلـروج 
  .1عن أحكامه 

قانونيـة ،فقد ذهب الدكتور السـنهوري إىل القـول بأنـه لنـا أن نقتصـر يف اسـتخالص املبـادئ الويف مصر      
،ونكتفي بأن هناك مبادئ عليا تسود الدستور ويمن على مجيـع أحكامـه،ومىت دستورالعليا على نصوص ال

ــــأن  ــــإن علــــى املشــــرع االلتــــزام ــــا يف تشــــريعاته،ذلك ب ــــا مــــن الدســــتور ،ف ــــادئ العلي مت اســــتخالص تلــــك املب
  .2التشريعات اليت تتعارض مع هذه املبادئ العليا تكون باطلة

                                                                                                                                                         
ضــمن مصــاف القواعــد ذات القيمــة الدســتورية،باعتبار أن القواعــد الــيت تعــىن بدراســة الدولــة هــي حمــور دراســات القــانون العــام وأســاس كــل ) ديكتــاتوري

لقواعــد القانونيــة الــيت تــنظم املســائل السياســية يف الدولــة ،أي كيفيــة عمــل الســلطات العامــة وحتــدد شــكل نظرياتــه ،وعليــه أصــبح الدســتور يشــمل جمموعــة ا
   .7.،ص1989انظر،مصطفى أبو زيد فهمي،القانون الدستوري والنظم السياسية ،دار املطبوعات اجلامعي،الدولة اخلارجي وطبيعة نظام احلكم فيها ؛

شـرع بـاحرتام املبـادئ العليـا غـري املدونـة يف الدسـتور أم ال؟ولقـد ذهـب يف هـذا الشـأن األسـتاذ الـدكتور  حيـي اجلمـل إىل ووفقـا هلـذا املعـىن هـل يلـزم امل - 1
 القــول بــأن التشــريع جيــب أن يكــون خاضــعا للمبــادئ العليــا للدســتور ،وحجتــه يف ذلــك أن هنــاك قــانون أعلــى قــد وجــد قبــل أن توجــد الدولــة ،وأن كــل

الدولــة  حــىت القواعــد الدســتورية منهــا جيــب أن ختضــع هلــذا القــانون األعلــى الــذي هــو مــن خلــق النظــام االجتمــاعي ولــيس وليــد إرادة القواعــد القانونيــة يف 
إىل أن كـل تشـريع يتعـارض مـع القـانون األعلـى يف مبادئـه الـيت تقـوم علـى فكـرة التضـامن االجتمـاعي ،سـواء كانـت هـذه  DUGUITكمـا ينتهـي.املشرع 

أو غري مكتوبة ،يكون تشريعا غري دستوريا،بغض النظر ما إذا كان املبدأ مـدونا يف قـانون أمسـى مـن التشـريع العـادي كوثيقـة إعـالن حقـوق  املبادئ مكتوبة
يف هـذا الشـأن أيضـا بأنـه يف فرنسـا وعلــى  HAURIOU ويــرى، اإلنسـان ،أو يف مقـدمات الدسـتور أو كـان غـري مــدونا أصـال ،فإنـه تشـريع غـري دسـتوري

دت خمتلف دساتري العامل توجد عدة مبادئ أساسية تعلو على الدستور،واليت ليست حباجة للنص عليها ،ذلك ألن تلك املبادئ إما أن تكون قد ور غرار 
يف إعالنــات حقــوق اإلنســان ،أو أن تكــون قــد وردت يف إعالنــات حقــوق اإلنســان ،أو أن تكــون موجــودة ضــمن دســاتري ســابقة ،حبيــث ال يعــد إغفــال 

ور احلــايل هلــا إعراضــا عنهــا ،فهـــي أصــبحت تســمو علــى الدســتور ذاتـــه ،فــإذا صــدر قــانون خيــالف تلـــك املبــادئ ،فإنــه غــري دســتوري ،وأن القضـــاء الدســت
  .304.ص علي يوسف الشكري،املرجع السابق، ص؛انظر،الدستوري خمتص باحلكم بعدم دستوريته

     .،ص،مصر1952حنراف يف استعمال السلطة التشريعية ،جملة جملس الدولة،السنة الثالثة،ينايرخمالفة التشريع للدستور واالالسنهوري،عبد الرزاق انظر،-2
  .950.حممد ماهر أبو العينني ،الكتاب األول،املرجع السابق،ص:؛أورده 102
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ا كثــريا قــد تــأثر مــا بأ والــس الدســتوري اجلزائــري توري يف اجلزائــرالفقــه الدســكــل مــن  واملالحــظ علــى      
،ومن أهـم املبـادئ العامـة الـيت يعتمـد عليهـا القاضـي الدسـتوري كمرجعيـة للرقابـة بالنموذج الفرنسـي واملصـري

،ومبـــدأ 1)2016مـــن التعــديل الدســـتوري لســـنة32املـــادة(انني،مبـــدأ املســـاواة أمــام القـــانونعلــى دســـتورية القو 
الذي ورد نص عليه  ،مبدأ الفصل بني السلطات)2016من التعديل الدستوري لسنة65املادة(انية التعليمجم

مـن مـن 36مبدأ التناصف بني الرجل واملـرأة  يف سـوق التشـغيل املنصـوص عليـه يف املـادة،يف ديباجة الدستور
مـن التعـديل الدسـتوري 56املـادة،مبـدأ  احملاكمـة العادلـة املنصـوص عليـه يف )2016التعديل الدستوري لسنة

،مبـدأ احلمايـة القانونيـة )2016التعـديل الدسـتوري لسـنة مـن169املـادة(مبدأ احلـق يف الـدفاع،)2016لسنة
،مبــــــــدأ اســــــــتقالل الســــــــلطة القضــــــــائية )2016التعــــــــديل الدســــــــتوري لســــــــنةمــــــــن 168املــــــــادة(للمتقاضــــــــي

قواعــد القــانون الــدويل الــذي جيــد ،ومبــدأ احــرتام )2016مــن التعــديل الدســتوري لســنة158و156املــادتني(
فــإذا أصــدر  املشـرع تشــريعا خمالفــا لتلــك املبــادئ  ،2016التعــديل الدسـتوري لســنةمــن 150أساسـه يف املــادة

إذا كانــت املبــادئ الدســتورية ملزمــة للمشــرع حــال مباشــرة اختصاصــه و ،2كــان  هــذا التشــريع  غــري دســتوري
  ؟3تلك املبادئ ذات النشأة القضائية التشريعي،فما هو دور القاضي الدستوري يف إقرار

                                                 
1
مـن  53،واملـادة1958الفرنسـي لعـام ويقابلهـا نـص املـادة األوىل مـن الدسـتور ،2016مـارس6من التعديل الدستوري املؤرخ يف 32انظر نص املادة  - 

   .2014يناير 18الدستور املصري الصادر يف 
دسـتوري ففي اجلزائر،فإنه يف ظل حداثة جتربة الس الدستوري اجلزائري نكون مضطرين إىل انتظار الوقـت الكـايف للوقـوف علـى اجتهـادات الـس ال- 2

جتهـــادات القاضـــي الدســـتوري الســـيما اجتهـــادات الـــس الدســـتوري الفرنســـي إىل جانـــب ومســـاره يف ذلـــك،األمر الـــذي يســـتوجب علينـــا االســـتدالل با
ومن النصـوص الدسـتورية الـيت اجتهادات احملكمة الدستورية العليا يف مصر،ذلك ألن املشرع اجلزائري كثريا مـا يتـأثر املؤسـس الدسـتوري الفرنسـي واملصـري؛

ي الدســتور التعــديل مــن )169و168و158و156و150و65و56و36و32 املــادة(املــواد نصــت علــى هــذه املبــادئ الدســتورية مــا نصــت عليــه مــثال
،وغريهــــا مــــن النصــــوص الدســــتورية الــــيت وردت يف الدســــتور اجلزائــــري أو الــــيت وردت يف 1996لســــنةاجلزائــــري املعــــدل للدســــتور 2016مــــارس6املــــؤرخ يف

منــه حــول مبــدأ جمانيــة التعليم،مبــدأ املســاواة وفــق مــا يــنص  19عليــه املــادة مــا نصــت  2014ينــاير 18مقدمتــه؛وما ورد  يف الدســتور املصــري الصــادر  يف
مـن 95من الدستور،مبدأ شخصية العقوبـة وفـق مـا تـنص عليـه املـادة93من الدستور،مبدأ مسو القواعد الدولية وفق ما ينص عليه املادة53عليه نص املادة

،ومقدمــة الدســتور الفرنســي 1789رنســي  مـا ورد يف إعــالن حقــوق اإلنســان واملــواطن لســنة الدسـتور، ومــن أمثلــة تلــك املبــادئ الدســتورية يف الدســتور الف
ويف الدســــــتور التونســــــي الصــــــادر ؛2004مبــــــا فيهــــــا ميثــــــاق البيئــــــة لســــــنة 1958،األمــــــر الــــــذي أكــــــدت عليــــــه الدســــــتور الفرنســــــي لســــــنة1946لســــــنة 

 20املتعلـق أداء الضريبة،والفصـل 10املتعلـق باألسـرة و الفصـل07فصـلال(الفصـول ت عليهنص،وما 03ما ورد يف مقدمته يف الفقرة 2014جانفي23يف
منـه املتعلقـة املتعلـق محايـة احليـاة اخلاصـة وحرمـة  24منـه املتعلقـة مببـدأ املساواة،والفصـل 21املتعلق بسمو القواعد الدولية على التشريعات الوطنية،والفصل

  .منه 24ة وفقا ما ينص الفصل املسكن ،وسرية املراسالت واالتصاالت واملعطيات الشخصي
نونيــة احلقيقــة أن هــذه املبــادئ العامــة تســبق يف ظهورهــا القواعــد القانونيــة ،وــذا ميكــن للمؤســس الدســتوري أن يســتلهم بعضــا مــن تلــك املبــادئ القا - 3

دة القـانون واملقومــات األساسـية للمجتمع،كمــا العامـة ويضــمها يف نصوصـه،ومن ذلــك القواعـد العامــة املتعلقـة بــاحلقوق واحلريـات والواجبــات العامـة وســيا
س ميكن للمشرع العادي أن يعتمد عليها إلصدار تشـريعات ؛وإذا اسـتلهم القاضـي هـذه املبـادئ لقصـور يف التشـريع أو غمـوض أو نقص،فإنـه يسـلك نفـ

بني املبـادئ الـيت اسـتنبطها القاضـي الدسـتوري يف فرنسـا مـن ومن ؛ .طريق املشرع،ومن ذلك مثال استلهام القاضي ملبادئ القانوين الطبيعي وقواعد العدالة
،حريـة التعلـيم ،مبـدأ  بني ثنايا الدستور أو استقراء النظام القانوين يف الدولـة ،املبـادئ األساسـية املعـرتف ـا يف قـوانني اجلمهوريـة كحريـة تكـوين اجلمعيـات

اليت يقوم عليها النظام القانوين يف الدولة،وهي مستوحاة من مقـدمات الدسـاتري أو إعالنـات حقوق الدفاع؛واملبادئ العامة للقانون اليت تعترب من األسس 
مبدأ استمرارية حقوق اإلنسان أو لورودها يف الدساتري السابقة،واليت إسباغ عليها القاضي الدستوري القيمة الدستورية منها مبدأ الفصل بني السلطات ،و 
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،واليت متثل قيدا علـى حريـة املشـرع استخلصها القاضي الدستوري يف مصرمن أمثلة املبادئ العامة اليت       
،ومبـــدأ حـــق املـــرأة يف 2،مبـــدأ عـــدم جـــواز معاقبـــة الشـــخص عـــن الفعـــل الواحـــد مـــرتني1حـــال إقـــراره للقـــوانني

بدأ رجعيـة القـوانني اجلنائيـة األصـلح للمتهم،ومبـدأ حريـة التعاقد،ومبـدأ ،ومبـدأ احلـق يف اخلصوصـية،وم3العمل
  .4حق الدفاع،إضافة إىل مبادئ الشريعة اإلسالمية،ومبدأ التناسب بني اجلرمية والعقوبة

  مدى تأثير المجموعة الدستورية على القانون-ب     
                                                                                                                                                         

ولقد . ام الضريبة ،إىل جانب هذه املبادئ توجد املبادئ املسايرة لروح العصر ،وهي مبادئ يفرضها تطور احلياة االجتماعيةاملرافق العامة،ومبدأ املساواة أم
  .منها18إىل 03يف البنود من1946أشارت إىل ذلك مقدمة دستور فرنسا

- Décision du conseil constitutionnel N°71-44 du 16 juillet1971,R.P.29; VEDEL.G,Réflexion sur quelque 
rapport de la jurisprudence du conseil d’Etat la jurisprudence du conseil constitutionnel ,Mélange  
Chapus,1992,p.66 et s ; Décision du conseil constitutionnel du 23 décembre 1977,R.P.42 ; Décision du conseil 
constitutionnel 30 novembre 1981,R.P.41; Décision du conseil constitutionnel N°62-20 du 06 novembre 1962 
,R.P.27 Décision du conseil constitutionnel du 03 juillet 1975,R.P.26 ; PHILIP.L,La valeur juridique de la 
déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 Aout 1789 selon la jurisprudence du conseil 
constitutionnel ,Mélange Kaysser,1979,p.317. 

  .منها 18إىل  03يف البنود من  1946وقد أشارت إليه مقدمة دستور فرنسا 
   5.1.صنة نشر،و أثرها يف حتديد نطاق الدعوى الدستورية ،دار النهضة العربية ،بدون س الدستوري العام انظر،عيد أمحد الغفلول،فكرة النظام -
أن اخلروج عليه يعترب خمالفة ملبدأ املشروعية ،حيث جيد هذا املبدأ أساسه يف  علىمصر هذا املبدأ يف قضائها ، لقد أقرت احملكمة الدستورية العليا يف - 2

بتاريخ  25،ج ر العدد 1996جوان15ق دستورية جللسة 19لسنة14انظر،حكم احملكمة الدستورية العليا يف مصر يف القضية ؛من الدستور 66املادة 
حسـني إبـراهيم .عبـد الناصـر أبـو سـهمدانة؛18.،ص1986اىل ديسـمرب 1984جمموعة أحكـام احملكمـة الدسـتورية العليـا مـن ينـاير  ؛1996جوان  27

    .55.،املرجع السابق،صخليل
توفيق بني واجبات املرأة حنـو األسـرة وعملهـا يف جمتمعهـا واملسـاواة مـع من الدستور واليت تقضي بأن تكفل  الدولة ال 11جيد هذا املبدأ أصله يف املادة -3

ن حـق املـرأة أو الرجل يف ميادين احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية،األمر الذي يرتتب عليـه عـدم جـواز مشـروعية األعمـال القانونيـة الـيت تنـتقص مـ
جمموعـــة أحكـــام  ؛1997مـــارس 15ق دســـتورية جبلســـة  1997لســـنة  84عليـــا يف مصـــر رقـــم متتعهـــا حبقهـــا بالعمـــل ؛انظـــر،حكم احملكمـــة الدســـتورية ال

  .38.،املرجع السابق،صحسني إبراهيم خليل.عبد الناصر أبو سهمدانة ؛20.،ص1986اىل ديسمرب 1984احملكمة الدستورية العليا من يناير 
وغريها من املبادئ اليت أوردـا مقدمـة الدسـتور  2014يناير 18جتد هذه املبادئ أساسها يف الباب الثاين والثالث من الدستور املصري الصادر يف  - 4

رتبه العقـود مـن حقـوق ؛وجيد مبدأ حرية التعاقد أصله من احلرية الشخصية وحق امللكية اللذان كفلهما الدستور،وذلك بالنظر إىل ما تواملنتشرة عرب مواده 
إـا كـذلك ألطرافها ،األمـر الـذي بـه احملكمـة الدسـتورية يف حكمهـا بقوهلـا علـى أن حريـة التعاقـد فـوق كوـا مـن اخلصـائص اجلوهريـة للحريـة الشخصـية ،ف

انظـر ،حكـم :هـذا احلـق ؛ملعرفـة التفاصـيل وثيقة الصلة باحلق يف امللكية ،وذلك بالنظر إىل احلقوق اليت يرتبها ،وهي بذلك قيدت سلطة املشـرع يف تنظـيم 
؛كمــا جيـــد مبـــدأ حـــق الـــدفاع .1997أوت 17بتـــاريخ  23ق دســـتورية ،ج ر العـــدد  17لســـنة  35احملكمــة الدســـتورية العليـــا يف مصـــر يف القضـــية رقــم 

ن املبـادئ األساسـية للحريـة وال ميكـن ـواليت كفلت هذا احلق ،ويف ذلك تقول بأن حـق الـدفاع قـد أصـبح مبـدأ مـ 1971من دستور  69أساسه يف املادة 
حــال كما جتــد مبــادئ الشــريعة اإلسـالمية الــيت أقرــا احملكمــة الدســتورية العليـا  أساســها يف املــادة الثانيــة مــن الدسـتور ،وبــذلك أصــبح املشــرع التفـريط فيــه؛

ال "تشريعاته غري دستورية ،ويف ذلك تقول احملكمة الدستورية العليا بأنـه ممارسته الختصاصه التشريعي بعدم خمالفة مبادئ الشريعة اإلسالمية ،وإال كانت 
نعـا ألـا متثـل جيوز لنص تشريعي أن يناقض األحكام الشرعية املقطوع بثبوا وداللتها باعتبار أن هذه األحكام وحدها هي الـيت يكـون االجتهـاد فيهـا ممت

ق دسـتورية جبلسـة 18لسنة 17ل تأويال أو تبديال ؛انظر حكم  احملكمة الدستوري العليا يف القضية رقممن الشريعة اإلسالمية أصوهلا الكلية اليت ال حتتم
؛كما يقوم كـذلك  مبـدأ التناسـب التجـرمي والعقـاب علـى التـوازن بـني حـق الدولـة يف العقـاب 1997مايو15يف20،ج ر العدد 199 7مايو 03بتاريخ 

،فال يتم التضحية باحلقوق واحلريات من خالل التجرمي إال إذا اقتضى ذلك محاية للمصلحة العامة أو محايـة وضمان احلماية الدستورية للحقوق واحلريات
مر الــذي احلقــوق واحلريــات العامــة ،فالعقوبــات الــيت يقررهــا املشــرع لتجــرمي فعــل معــني جيــب أن يتناســب مــع الغايــة الــيت اســتهدفها املؤســس الدســتوري،األ

؛انظر،أمحـد 1997جـانفي 16يف03ق دسـتورية ،ج ر العـدد15لسـنة 1997جـانفي4يف  02العليا يف مصـر يف القضـية رقـم أكدته احملكمة الدستورية 
  .498.ص ، ص2000فتحي سرور ،احلماية الدستورية للحقوق واحلريات العامة ،دار الشروق،
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مرجعية القاضي الدستوري يف ممارسـة الرقابـة ،فإن الدستوري املفهوم الشكلي للدستورإذا تبىن القاضي       
الدســــتورية تقتصــــر علــــى القواعــــد املكتوبــــة يف الوثيقــــة الدســــتورية وال تتعــــداها،أما يف حالــــة اعتنــــاق القاضــــي 
الدستوري للمعيـار املوضـوعي للدسـتور ،الـذي يقـوم علـى أسـاس النظـر إىل اجلـوهر أو املضـمون بغـض النظـر 

،فإن مرجعية القاضـي الدسـتوري ال تقتصـر فقـط يف إقرار القاعدة الدستورية بعةإىل الشكل أو اإلجراءات املت
على ما ورد يف وثيقة الدسـتور،بل متيـل إىل االتسـاع خاصـة يف حالـة وجـود مسـائل دسـتورية بطبيعتهـا وردت 

و خــارج الوثيقــة الدســتورية بغــض النظــر عــن مصــدر تلــك القواعــد،ويف هــذه احلالــة تتســع الكتلــة الدســتورية أ
ـــة  ـــيت تشـــكل مرجعي ـــادئ والقواعـــد الدســـتورية ال اموعـــة الدســـتورية إىل نصـــوص الدســـتور وجمموعـــة مـــن املب

  .1للقاضي الدستوري
ذلـــك بـــأن القواعـــد الدســـتورية الـــيت تفـــرض علـــى املشـــرع التزامـــا بعـــدم خمالفتهـــا حـــال ممارســـة اختصاصـــه     

ص الدســتورية الــواردة يف صــلب وثيقــة الدســتور التشــريعي اتســع نطاقهــا لتشــمل إضــافة إىل القواعــد أو النصــو 
باســـــــتثناء الدســـــــتور –،ومبادئ الشـــــــريعة اإلســـــــالميةور قواعـــــــد احلقـــــــوق واحلريـــــــات العامـــــــةومقدمـــــــة الدســـــــت

،واليت يُلزم املشرع بأحكامها ويسـتخدمها اليت نصت عليها القواعد الدولية الفرنسي،ومبادئ حقوق اإلنسان
  .على دستورية القوانني القاضي الدستوري كمرجعية  للرقابة

الدسـتورية مبركباتـه املختلفـة عنـد )الكتلـة(املشرع مقيد بـاحرتام إطـار اموعـةومما سبق ميكننا  القول بأن      
،أي أن التدخل التشريعي  للمشـرع يف  حييل فيها الدستور على القانونسن القوانني السيما يف احلاالت اليت

الــيت يعتـــرب مــن أهــم جمـــاالت ســلطة املشــرع التقديريـــة ال يعــين  التحلــل مـــن جمــال احلقــوق واحلريـــات العامــة  
،وإمنـا يتعـني نتقـاص منهـا أو احلـد مـن  فاعليتهاالضوابط والقيود الدستورية بشكل يؤدي إىل مصـادرا أو اال

                                                 
1
املبــادئ والقواعــد ذات القيمــة الدســتورية الــيت يتكفــل املشــرع  ويقصــد بإطــار الدســتورية أو اموعــة الدســتورية مبعنــاه الضــيق الــذي يعــين حصــر جممــوع- 

فإذا كان هـذا أما املعىن الواسع فيعين كافة القواعد األمسى من قاعدة القانون،وهي اليت يتوىل الس الدستوري ضمان احرتام هذا اإلطار،.بفرض احرتامها
ومقدمات الدساتري،فإن الفقهاء مل يتفقوا حول حتديد القوة القانونية الـيت تتمتـع ـا  إلنساناحقوق إعالن القيمة القانونية على  إقرارالفقه قد اتفق على 

قـوة الدسـتور  اإلعالنـات هلـذهضـمن اموعـة الدسـتورية ،فمـنهم مـن يعطـي  اإلعالنـات،األمر الذي انعكس سلبا علـى حتديـد موقـع هـذه  وصتلك النص
يف حـني يفـرق جانـب .ة النصوص الدستورية يف تقييدها لسلطات الدولة الثالث مبا فيها السـلطة التشـريعية،ومن مث تتمتع بنفس قيماإللزامذاته من حيث 

 مــن الفقــه بــني نــوعني مــن النصــوص الــيت حتملهــا تلــك املبادئ،حيــث يــرون أن فيهــا نصــوص حمــددة وواضــحة تكــون قابلــة للتطبيــق املباشــر ونصوصــا غــري
ليـا وقواعـد علميـة وفلسـفية توضـح معـامل وأهـداف اتمع،فـاألوىل هـي الـيت هلـا قـوة اإللـزام وتعتـرب مـن مصـادر حمددة،واليت تعلـن يف شـكل أهـداف ومثـل ع

  :انظر على سبيل املثال: للنصوص الدستورية وتتساوى معها ؛وملزيد من التفاصيل اإللزاماملشروعية ،وتكون هلا قوة 
-LAFERIERE.J,Manuel de droit constitutionnel ,1947,p.962 ;VEDEL.G,Manuel élémentaire de droit 
constitutionnel , Paris,1949,p.322 ; MORGANE ,Valeur juridique des principes  coutume dans  les déclaration 
de droit ,R.D.P,1945,p229 ;HAURIOU.A,Droit constitutionnel et institutions politiques ,3ème édition ,Paris , 
1986,p.182-187. 

 ،،بـــدون دار للنشـــر،الكتـــاب األول1971املبـــادئ الدســـتورية العامـــة  وتطبيقاـــا يف مصـــر يف ظـــل دســـتور (أورده ،فتحـــي فكـــري ،القـــانون الدســـتوري 
  .52.،ص2006
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قـانون فالسـلطة التقديريـة جيـب أن تتفـق مـع مبـدأ املشـروعية،أي أن ال؛يف كل األحوال مراعـاة قواعـد الدستور
  .1الذي يصدره املشرع جيب أن يصدر وفقا لإلطار الذي حدده له الدستور

ريعات هــي يف األصــل إىل جانــب ذلــك هنــاك بعــض املســائل الدســتورية الــيت يــتم تنظيمهــا مبوجــب تشــ      
،لكن نظــــرا لطبيعتهــــا الدســــتورية أحاطهــــا املؤســــس الدســــتوري بــــبعض القيــــود املوضــــوعية تشــــريعات عاديــــة

القوانني املكملـة للدسـتور (نني العضوية يف فرنسا أو اجلزائرواإلجرائية امللزمة للمشرع العادي ،وتتمثل يف القوا
  عد الدستورية والقوانني العضوية؟،فما هي العالقة بني القوا)يف النظام الدستوري املصري

  تطور العالقة بين القواعد الدستورية والقوانين العضوية:ثانيا      
،واســتقر العمــل ــذا 1844احلقيقــة أن القــوانني العضــوية ظهــرت ألول مــرة يف الدســتور الفرنســي لعــام      

،وذلك من 2،الذي أفرد له تنظيما قانونيا خاصا1958النوع من القوانني حىت صدور الدستور الفرنسي لعام
 يتونسـال ي ور اجلزائـر تو دسـالأجل استكمال النصوص الدستورية ووضعها موضـع التطبيـق ،وسـايره يف ذلـك 

                                                 
 األحـوالومن بني موضوعات احلقوق واحلريات حق امللكية اخلاصة،حيث حرص الدستور على ضمان امللكيـة اخلاصـة وكفـل عـدم املسـاس ـا إال يف - 1

الــيت ،ومن ناحيــة أخــرى للمشــرع العــادي وهــو بصــدد تنظــيم احلــق يف امللكيــة اخلاصــة مبــا خيــدم الوظيفــة االجتماعيــة وضــع بعــض القيــود يف القــانون املبينــة
لعامــة تتطلبهــا  تلــك الوظيفــة وحصــرها يف إطــار ضــيق،وجعل خمالفــة هــذه القيــود أو االســتيالء علــى امللكيــة اخلاصــة حتقيــق أهــداف خاصــة غــري املصــلحة ا

،وقــد قضــى بعــدم أمــا يف فرنســا فقــد نــص الــس الدســتوري الفرنســي بــأن حــق امللكيــة ال يعــد مــن احلقــوق املطلقــة الــيت ال تقبــل التقييد.خمالفــة دســتورية 
كمـا أنـه قيـد سـلطة املشـرع يف وضـع .تعارض القانون الذي يضع قيودا على الدعاية للتبغ بالرغم من تعارضه مـع حريـة التجـارة مـن أجـل حماربـة التـدخني 

ل التنظيم؛واجلــدير بالــذكر  بــأن القيــود الــواردة علــى حــق امللكيــة حتقيــق للمصــلحة العامــة بشــرط إال ميثــل التــدخل التشــريعي إىل احلــد مــن احلــق أو احلــق حمــ
  .القضاء الدستوري يف كل من اجلزائر وتونس بأنه تأثر  إىل حد كبري مبوقف الس الدستوري الفرنسي واحملكمة الدستورية  العليا يف مصر

مال بنائها الدستوري واتضاح أسسها وأهدافها تعترب فكرة القوانني العضوية فكرة قدمية يف جذورها ونشأا ويف وظائفها ،لكنها حديثة يف تبلورها واكت-2
اخلــروج عنهــا،ويف اــاالت  ودورهــا الفعــال يف تكملــة أحكــام الدســتور دون خمالفتهــا أو،ووظائفهــا ونظامهــا القــانوين هلــا مكانتهــا ضــمن القواعــد القانونيــة 

حمـل الدراسـة مل يعـط تعريفــا هلـذا النـوع مــن دســاتري الدسـتوري يف ال بالرغم مــن قـدم مصـطلح القـوانني العضــوية إال أن املؤسـسو احملجـوزة للقـانون العضـوي؛
فما .اال للفقه والقضاء القوانني  مكتفيا بتحديد املسائل اخلاضعة للقوانني العضوية والنظام اإلجرائي اخلاص ا ،واملتميز عن إقرار القوانني العادية،تاركا

قـه والقضـاء الدسـتورين يف تعريـف القـوانني العضـوية؟ولقد ظهـر نتيجـة لـذلك معيـارين لتعريـف القـوانني العضـوية هو املعيار أو املعايري اليت يعتمـد عليهـا الف
ية،و تعــرف ،فـالبعض يركــز علـى املعيــار الشـكلي أو العضــوي،بينما يركـز الــبعض اآلخـر علــى املعيـار املوضــوعي أو الـوظيفي يف حتديــد معـىن القــوانني العضـو 

للمعيــار العضــوي بأــا جمموعــة القواعــد القانونيــة الصــادرة عــن الربملــان لتوضــيح أحكــام الدســتور وتكملتها،ويتطلــب إقرارهــا شــروط القــوانني العضــوية وفقــا 
 و املوضوعات اليتخاصة مع خضوعها لرقابة املطابقة الدستورية املسبقة،أما املعىن العضوي للقوانني العضوية ينظر إليها على أساس أا جمموعة املسائل أ

وحــىت يتسـىن لنــا حتديــد معــىن .ينظمهـا  الربملــان والــيت ال تــدخل يف جمـال القــوانني العاديــة ،بقصــد اسـتكمال أحكــام الدســتور وختضــع لنظـام إجرائــي خــاص
القوانني اليت يشرتط القوانني العضوية بصفة واضحة يستوجب علينا اجلمع بني املعيارين الشكلي واملوضوعي ،فالقوانني العضوية وفقا هلذا املعىن هي تلك 

مـة يف الدولـة الدستور إلقرارها إجراءات خاصة متيزهـا عـن القـوانني العاديـة ـدف تطبيـق النصـوص الدسـتورية املتعلقـة بنظـام احلكـم وتنظـيم السـلطات العا
شــــفيق مراد،عبــــد احلســــني -لــــى مقلــــدانظر،اندريــــه هوريو،القــــانون الدســــتوري واملؤسســــات السياســــية،ترمجة ع. وضــــمان وكفالــــة احلقــــوق واحلريــــات العامــــة

؛صــاحل بلحاج،املؤسســات السياســية والقــانون الدســتوري يف اجلزائــر مــن االســتقالل إىل اليوم،ديــوان 290و278.،ص1977،بريوت،بعة الثانيــةطالســعد،
  .271.،ص2010املطبوعات اجلامعية،اجلزائر،

- BERRAMDANE.A, La loi organique et l’équilibre constitutionnel ,R.D.P,1995,N°03,p.722 ; PRIERRE 
COMBY .J, La loi organique dans la constitution de 1958 ,R.D.P,1989,N ° 05 ,p p.1433. 
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،حبيث أحاطت القـوانني األساسـية أو املكملـة للدسـتور بـإجراءات أشـد تعقيـدا مـن إجـراءات إقـرار  يصر وامل
  .القوانني العادية

خلــق فئــة جديــدة مــن القــوانني يف النظــام هــو 1996ســتجدات الــيت جــاء ــا دســتورأمــا يف اجلزائر،فامل      
وحىت يتسىن لنا حتديد العالقة بـني القواعـد اعد الدستورية والقانون والالئحة،القو القانوين اجلزائري إىل جانب 

من أجـل )أ(سلطة املشرع اجتاه القوانني العضويةالوقوف على الدستورية والقوانني العضوية يتوجب علينا أوال 
  ).ب(طبيعة العالقة بني القواعد الدستورية والقوانني العضوية  بيان
 مشرع اتجاه القوانين العضويةسلطة ال -أ     
ا أو تتحدد سلطة املشرع اجتاه  القوانني العضوية مبجال هذا النوع من القوانني واملوضوعات احملجوزة هل      

،وذلــك بنــاء علــى اــال الــذي ترتكــه هلــا أحكــام نصــوص الدســتور ســواء بتنظــيم تلــك الــيت ميكــن أن متتــد هلا
واردة يف الدســــــتور أو بتوضــــــيح أحكــــــام القواعــــــد القانونيــــــة الــــــ يــــــةبصــــــورة ائومعاجلــــــة بعــــــض املوضــــــوعات 

،باعتبـار أن نصــوص فيــة تطبيقهـا وتنفيــذها مـن جديــد أو اسـتكمال مــا ورد ـا مــن أحكام،وبيان كيوشـرحها
الدســــتور تتضــــمن عــــادة مبــــادئ عامــــة تاركــــة أمــــر تفصــــيلها وحتديــــدها للقــــوانني األخرى،ويســــلك املؤســــس 

ال عمـل هـذه ،األول حيـدد جمـأسـلوبني عمل القوانني العضـوية وموضـوعاا بإتبـاعالدستوري يف حتديد نطاق 
،أما األسـلوب الثـاين يعتمـد علـى طريقـة االنتشـار عـرب مـواد الدسـتور وأبوابـه وفصـوله الفئة على سـبيل احلصـر

  .لتوضيح و استكمال ما تركه هلا الدستور 

ومــن بــني املوضــوعات الـــيت يــتم تنظيمهــا مبقتضـــى قــوانني عضــوية يف الدســتور اجلزائـــري مــا نصــت عليـــه     
للدســــتور التعــــديل الدســــتوري املتضــــمن  2016مــــارس 6املــــؤرخ يف 16/01القــــانون رقــــم مــــن 141املــــادة

تــدخل  جمــال حــددت،والــيت 1،باإلضــافة إىل مــواد أخــرى منتشــرة عــرب مــواد الدســتور1996اجلزائــري لســنة 
                                                 

وذلك مـــن خـــالل ترقيـــة بعـــض ،العضـــويجمـــال القـــانون  بأنـــه قـــد عـــدل مـــن جمـــال القـــانون الســـيما 2016املالحـــظ علـــى التعـــديل الدســـتوري لســـنة- 1
املوضــوعات الــيت كــان ينظمهــا املشــرع مبوجــب قــانون عادي،وحتويلهــا إىل جمــال القــانون العضوي،ليوســع بــذلك املؤســس الدســتوري مــن جمــال اختصــاص 

 يقابلهـا نـص(2016مـارس6ملـؤرخ يفمـن التعـديل الدسـتوري ا141املـادة املادة كانت هذه املسائل حمددة على سبيل احلصر يف  أنفبعد القانون العضوي،
مــن التعــديل 141املــادةتنظمهــا  املوضــوعات الــيت يتــدخل فيهــا املشــرع مبوجــب قــانون عضــويأصــبحت ،)1996اجلزائــري لســنة مــن الدســتور123املــادة

 16/01لقــانون رقــم املعــدل مبوجــب ا 1996لســنة إضــافة إىل مــواد أخــرى منتشــرة عــرب نصــوص الدســتور اجلزائــري ،2016مــارس6الدســتوري املــؤرخ يف
مكـرر 3يقابلهـا نـص املـادة ( 2016مارس6التعديل الدستوري املؤرخ يفمن 4،حيث أحالت املادةاملتضمن التعديل الدستوري  2016مارس6املؤرخ يف 

مـن التعـديل 4على القانون العضوي من أجل حتديد كيفيات تطبيـق نـص املـادة)1996املعدل للدستور اجلزائري لسنة2002من التعديل الدستوري لسنة
مــن التعــديل الدســتوري املــؤرخ  54واملتعلقــة برتقيــة اللغــة األمازيغيــة وجتســيدها كلغــة وطنيــة ورمسيــة،كما نصــت املــادة،2016مــارس6الدســتوري املــؤرخ يف

علــى أن حيــدد القــانون العضــوي شــروط وكيفيــات إنشــاء اجلمعيــات بــدل )1996مــن الدســتور اجلزائــري لســنة43يقابلهــا نــص املــادة( 2016مــارس6يف
يقابلهــا نــص (2016ارسمـ6مــن التعـديل الدســتوري املــؤرخ يف87،إضــافة إىل ذلــك جنـد أن املــادة1996مــن دسـتور 43القـانون العــادي وفقــا لـنص املــادة

قــد أحالــت علــى القــانون العضــوي مــن أجــل وضــع شــروط أخــرى للرتشــح لالنتخابــات الرئاســية إىل جانــب )1996مــن الدســتور اجلزائــري لســنة73املــادة
عـــديل مـــن الت103،وهـــو نفـــس األمـــر الـــذي ورد يف نـــص املـــادة2016مـــارس6مـــن التعـــديل الدســـتوري املـــؤرخ يف87الشـــروط املنصـــوص عليهـــا يف املـــادة

اليت أحالـت علـى القـانون العضـوي مـن أجـل حتديـد شـروط )1996من الدستور اجلزائري لسنة 89املادةيقابلها نص (2016مارس6الدستوري املؤرخ يف



   

    121     
 

قــــة بتنظــــيم الســــلطات العامـــــة املســــائل املتعلتشــــمل  الربملــــان مبوجــــب قــــوانني عضــــوية يف جمــــاالت خاصـــــة،
األساســـي ،ونظـــام يتعلـــق بـــاألحزاب السياســـية ونظـــام االنتخـــاب والقـــانون املتعلـــق باإلعالم،القـــانون وعملها

     .1،إضافة إىل القوانني املتعلق القوانني املاليةللقضاء والتنظيم القضائي
أما يف فرنسا جند املسائل اليت يتم تنظيمها مبوجب قانون عضوي منتشـرة عـرب نصـوص الدسـتور،فمثال       

علــى القــانون العضــوي لتحديــد 1958أحالــت املــادة السادســة  يف فقرــا الثانيــة مــن الدســتور الفرنســي لعــام
،وكـذلك التعيني فيها يف جملـس الوزراء تم،كما حيدد القانون العضوي الوظائف اليت ي2الشروط التطبيقية هلذه

مـن 13ارس بامسه تطبيقـا لـنص املـادةالشروط اليت مبوجبها يتم تفويض سلطة التعيني لرئيس اجلمهورية اليت مت
مـن الدسـتور الـيت أحالـت علـى القـانون العضـوي لتحديـد الشـروط الـيت يـتم يف 23،واملـادة3الدستور الفرنسي

  .4الوظائف أو نيابية ،أو الشغلإطارها تعويض أصحاب العهدات ال
كثر دقـة ووضـوحا كانت أ  2014يناير 18من الدستور املصري الصادر يف04فقرة121وجند أن املادة     

بــات الرئاســية والنيابيــة وتعــد القــوانني املنظمــة لالنتخا« 2007مــن التعــديل الدســتوري لســنة194مــن املــادة
،واملنظمة للحقـــــوق تعلقة باجلهـــــات واهليئـــــات القضـــــائية،واملحزاب السياسية،والســـــلطة القضـــــائية،واألواحملليـــــة
بـأن املؤسـس الدسـتوري أعـاله 121/4ويتضـح لنـا مـن نـص املـادة» .ت الـواردة يف الدسـتور مكملـة لـهواحلريا

لعامـــة املصـــري قـــد أحـــال إىل القـــوانني املكملـــة للدســـتور لتنظـــيم املســـائل املتعلقـــة بتنظـــيم وســـري الســـلطات ا
ريـات العامـة الـواردة ،وضـبط وتنظـيم األحـزاب السياسـية وموضـوعات احلقـوق واحللـة وعملهااملختلفـة يف الدو 

إقرارهــا مــع إلغــاء نـــص  مــع العلــم بــأن املؤســس الدســـتوري قــد اشــرتط أغلبيــة خاصــة مـــن أجــل.يف الدســتور

                                                                                                                                                         
دور املتعلقـــة بـــالقيود الـــواردة علـــى إيـــداع ملـــف الرتشـــح أو املـــرور إىل الـــ2016مـــارس6مـــن التعـــديل الدســـتوري املـــؤرخ يف103وكيفيــات تطبيـــق نـــص املـــادة

ص الثاين،إضافة إىل ذلك فقد أحالت مواد أخرى على القانون العضوي من أجل استكمال النصوص الدستور وحتديـد أو وضـع كيفيـات تطبيقها،منهـا نـ
  .املتعلقة اهليئة العليا ملراقبة االنتخابات2016مارس6التعديل الدستوري املؤرخ يفمن 194املادة

فقــرة  85،املـادة35(لـى القـانون العضــوي مـن أجــل تنظـيم بعــض املسـائل واملنصـوص عليهــا أسـاس يف املــوادهنـاك  نصـوص  دســتورية أخـرى حتيــل ع - 1
فيمـــا خيـــص تشــــكيلة 177املـــادة ،و176املــــادة،و 172املـــادة و ،132،واملـــادة 141املـــادة،و 125،و املــــادة120،واملـــادة 106،واملـــادة103،واملـــادة 03

لدستور املتضمن التعديل الدستوري ل2016مارس6املؤرخ يف01-16القانون رقممن )اإلجراءات املطبقة  احملكمة العليا للدولة وتنظيمها وسريها وكذلك
  .1996لسنة اجلزائري

  :على ما يلي 1958من الدستور الفرنسي لسنة  6تنص املادة -2
« Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Les modalités d’application du 
présent article sont fixées par une loi organique. » 

   1958.3من الدستور الفرنسي لعام  13انظر نص املادة  -
ية مـن من الدسـتور واملتعلقـة بتنظـيم السـلطة التشـريع25؛ومن ذلك أيضا ما نصت عليه املادة1958من الدستور الفرنسي لسنة 23انظر نص املادة - 4

مـــن الدســـتور الفرنســـي الـــيت أحالـــت علـــى القـــانون  27/3حيـــث التكـــوين وشـــروط ترشـــحهم وموانـــع ذلـــك ،وحـــاالت شـــغور املقعـــد يف كـــل مجعيـــة،املادة 
مــن الدســتور الــيت تتعلــق بالشــروط والتحفظــات املنصــوص عليهــا يف القــانون العضــوي فيمــا 34العضــوي لتحديــد شــروط تفــويض التصــويت ، ونــص املــادة 

  .وغريها من النصوص الدستورية اليت حتيل على القانون العضوي .قوانني املالية ،املداخيل وأعباء الدولة ،وقوانني التمويل للضمان االجتماعي  خيص
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الـذي كـان يشـرتط موافقـة جملـس الشـورى 2007املعـدل يف سـنة1971لعاممن الدستور املصري 194املادة
  .1مشروعات القوانني املكملة للدستور على

وإذا خلصنا إىل القول بأن القوانني العضوية وفقا للمعيارين الشكلي واملوضـوعي هـي فئـة القـوانني الـيت       
،وتنظم مسـائل حمـددة تتعلـق بتنظـيم السـلطات العامـة وعملهـا تور إلقرارهـا نظامـا إجرائيـا خاصـايستلزم الدس

زم املشرع حـال تنظيمهـا بـالقيود اإلجرائيـة واملوضـوعية الـيت حـددها تت العامة،ويلوموضوعات احلقوق واحلريا
  الدستور،فما هي طبيعة عالقة القوانني العضوية بالقواعد الدستورية؟

  القواعد الدستورية و القوانين العضوية طبيعة العالقة بين-ب      
والقـوانني العضـوية يتوجـب علينـا أوال حتديـد مركـز أو وحىت يتسىن لنا معرفة طبيعة العالقـة بـني الدسـتور      

،مث حتديـــد العالقـــة بـــني القـــوانني العضـــوية )1(مكانـــة القـــوانني العضـــوية ضـــمن مبـــدأ تـــدرج القواعـــد القانونيـــة
  ).2(احنسار القوانني العضوية على  رقابة القاضي الدستوري وبيان أثروالقواعد الدستورية،

  ة ضمن مبدأ تدرج القواعد القانونيةمركز القوانين العضوي-1     
ونيــة ال ختــرج عــن احلــاالت إن قيمــة القــوانني العضــوية وحتديــد مكانتهــا ضــمن مبــدأ تــدرج القواعــد القان      
،ففي احلالة األوىل تأخذ القوانني العضـوية يف بعـض الدسـاتري نفـس قيمـة ومرتبـة القواعـد الدسـتورية إذا التالية

بذات الطريقة اليت يعدل ا الدستور ،ويف حالة التعارض بني نص  يكونعديلها ت بأنما نص الدستور على 
،فإن التعــارض يــتم الفصــل فيــه مبعاجلــة صــوص الــيت ترقــى إىل مرتبــة الدســتوردســتوري ونــص آخــر مــن قبيــل الن

  . 2الوضع كما لو كان خالفا بني نصوص الدستور ذاته
                                                 

يم بعــض بأنـه اكتفـى باإلحالـة علـى القـوانني املكملـة للدسـتور لتنظـ 2007واملالحـظ علـى املؤسـس الدسـتوري املصـري قبـل التعـديل الدسـتوري لســنة  -1
قــد حــدد  2007املوضـوعات املتعلقــة بالســلطات العامــة دون حتديـد تلــك املوضــوعات أو متييزهــا بنظـام إجرائــي خــاص ،غــري أن التعـديل الدســتوري لعــام 

منت تضـ أي الـيت 2007املعـدل يف  1971مـن دسـتور  194املوضوعات الـيت تـدخل ضـمن جمـال القـوانني املكملـة للدسـتور وفـق مـا تـنص عليـه املـادة 
املـادة (السياسـية  األحـزاباملسائل اليت يتم تنظيمها مبقتضى القوانني املكملة للدستور واملنتشرة عرب مواد الدستور واملنتشرة عرب مواد الدستور ،منهـا نظـام 

،نظــام انتخــاب أعضــاء اــالس )مــن الدســتور 48املــادة (،حريــة الصــحافة والطباعــة والنشــر )مــن الدســتور 06املــادة (،اجلنســية املصــرية )مــن الدســتور  5
من  85املادة (،نظام احملكمة اخلاصة حملاكمة رئيس اجلمهورية يف حالة ارتكابه جرمية جنائية أو جرمية اخليانة العظمى ) من الدستور  62املادة (التشريعية
 ؛واخلاصة مبجال القوانني املكملة للدسـتور 2007يف  املعدل 1971من الدستور املصري لعام  194،وغريها من املسائل اليت وردت يف املادة )الدستور

،األمـر  ولقد حذا املؤسس الدستوري التونسي حذو ما ذهب إليه املؤسس الدسـتوري يف كـل مـن فرنسـا ومصـر واجلزائـر يف حتديـد جمـال القـوانني األساسـية
ملوضـوعات الـيت تـدخل يف جمـال القـوانني األساسـية تنظـيم ومـن ا ، 2014جـانفي 23منـه الدسـتور التونسـي الصـادر يف  65/2الذي نص عليه الفصـل 

مـــن  35الفصــل (،تنظــيم األحــزاب والنقابـــات واجلمعيــات واملنظمــات واهليئــات املهنيــة ومتويلهــا)مــن الدســتور 117اىل 102الفصــل (العدالــة والقضــاء  
ملوضـوعات الـيت ينظمهـا القـانون األساسـي يف الدسـتور التونسـي ؛ملعرفـة ا)من الدسـتور130إىل الفصل 118الفصل (،تنظيم اهليئات الدستورية )الدستور
ومن بـــني مـــن الدســـتور،130و125و118منه،الفصــل 35،والفصـــل1958لعـــاممـــن الدســـتور التونســي 117إىل الفصـــل102انظـــر الفصـــل مــن :احلــايل

 2014جـــانفي23الصـــادر يفمـــن الدســـتور التونســـي 75و74و55 و54و53املســـائل الـــيت يـــتم تنظيمهـــا مبوجـــب قـــانون أساســـي مـــا نـــص عليـــه الفصـــل
  .الدستورهذا من  75و56واملتعلقة بالقانون االنتخايب،متديد مدة جملس نواب الشعب ومتديد املدة الرئاسية وفق ما ينص عليه الفصلني 

اجلزائري،أطروحـة دكتوراه،جامعـة  الدسـتوري التطـور خـالل مـن التشـريعية السـلطةشـريط وليد،؛47.،املرجع السـابق،صيوسـف الصـاوي دعـاءانظر،-2
  .209.،ص2012-2011تلمسان،



   

    123     
 

مرتبـة القـوانني نفـس قيمـة و ،مـع منحهـا من الدستور  مرتبة أدىن العضويةلقوانني ا حتتل،أما احلالة الثانية      
عن إجراءات وضـع يف حالة ما إذا مل ينص الدستور على إجراءات خاضعة لإلقرار والتعديل ختتلف العادية،

  .19581لعام يفرنسالدستور قبل  صدور ال،األمر الذي كان معمول القوانني العادية
دستور وأعلى مـن القـوانني فيها القوانني العضوية مرتبة أدىن من أحكام ال حتتل،اليت ثالثةوأخريا احلالة ال      
،فإذا وضـع الدسـتور نظامـا إجرائيـا خاصـا  إلصـدار القـوانني العضـوية وتعـديلها خيتلـف عـن إجـراءات العاديـة

ل النصـــوص وضـــع القـــوانني العاديـــة بشـــرط أن تكـــون هـــذه اإلجـــراءات يف مرتبـــة وســـط بـــني إجـــراءات تعـــدي
،ويرتتب على ذلك أن القوانني العادية اليت ختالف أحكام ءات وضع وتعديل القوانني العاديةالدستورية وإجرا

ميكن للقانون العادي أن  ال ،كما أنهالدستوري أن يقر بعدم دستوريتها القانون العضوي يتعني على القاضي
  .2يلغي أو يعدل قانون عضوي

بعـض  أمر تنظـيمقد أحال إىل القانون العضوي  حمل الدراسةدساتري الستوري يف وإذا كان املؤسس الد      
هلــذه الفئــة مــن ،فإنــه مل حيــدد الطبيعــة القانونيــة ووفــق نظــام إجرائــي خاصاملســائل احملــددة علــى ســبيل احلصــر 

،وإن  لــكومكانتهــا يف ســلم القواعــد القانونيــة ،كمــا أن القــوانني العضــوية هــي األخــرى مل تتضــمن ذ القــوانني
يف مرتبـة وسـط جتعلـه يقـرتب  بأـا تـأيت القـوانني هـذه الفئـة مـن كان الفقه الدستوري قد اجته حنو اعتبار أن 

من الدستور ويسمو على القانون العادي،وذلـك بـالنظر إىل طبيعـة املوضـوعات واإلجـراءات الـيت يـتم إقرارهـا 
  .ا واملتميزة عن إقرار القوانني العادية

شـروط إقـرار القـوانني العضـوية الـيت ختتلـف عـن 1958من الدستور الفرنسـي لعـام46ولقد تضمنت املادة   
يومــا بعــد إيــداع مشــروع القــانون العضــوي،وأغلبية )15(إقــرار القــوانني العاديــة، كاشــرتاط مــرور مخســة عشــر

القـوانني العضـوية مرتبـة أعلــى وـذا املعـىن حتتـل .خاصـة للموافقـة عليـه مـع خضـوعه لرقابـة املطابقـة الدسـتورية
                                                                                                                                                         
- MDHAFFR. Z, Le pouvoir législatif au Maghreb, Imp. Officielle  de la République Tunisienne, Tunis, 
1987,p.120. 

 ؛357.ص ،2008األوىل،دراسـة مقارنة،منشـورات احللـيب احلقوقيـة،بريوت،األنظمـة السياسـية واملبـادئ الدسـتورية العامة،الطبعـة انظر،أمحد سعفيان - 1
  .533 .ص،1981عبد املعز حممد نصر،يف النظريات والنظم السياسية،دار النهضة العربية،بريوت،

، 04،العـدد2002نونيـة التونسـية،،الـة القا1996عبـد الـرمحن عزاوي،فئـة القـوانني العضـوية أو النظاميـة وفقـا للدسـتور اجلزائـري املعـدل سـنة  انظر،- 2
   20.،ص1998؛حممد أرزقي نسيب،أصول القانون الدستوري والنظم السياسية،اجلزء األول،دار األمل،اجلزائر،61.ص ص

- COURBE. P,Institution général au droit ,Dalloz édition ,1990,p.38. 

الفرنسي الـذي وضـع نظامـا إجرائيـا خاصـا إلقـرار القـوانني األساسـية،حيث اشـرتط موافقـة  واملالحظ على  املؤسس الدستوري التونسي بأنه تأثر بالدستور
مــن الدســتور 64يومــا مــن إحالتــه علــى اللجنــة املختصــة وفقــا مــا يــنص عليــه الفصــل)15(األغلبيــة املطلقــة لــس نــواب الشــعب بعــد مضــي مخســة عشــر

 املطلقة باألغلبية الشعب نواب جملس يصادق « :على ما يلي 2014جانفي23يف الصادرمن الدستور التونسي  64ينص الفصل 2014التونسي لعام
 .الـس أعضـاء ثلـث عـن األغلبية هذه تقل أّال  على العادية، القوانني مشاريع على احلاضرين أعضائه وبأغلبية األساسية، القوانني مشاريع على ألعضائه

 » . املختصـة اللجنـة علـى إحالته من يوما عشر مخسة مضي إال بعد الشعب نواب لس العامة اجللسة مداولة على األساسي القانون مشروع يعرض ال
ليـة وفـق مـا أي أن القوانني األساسية حتتل يف الدستور التونسـي مرتبـة أعلـى مـن القـانون العـادي و أدىن مـن الدسـتور دون أن تسـمو علـى املعاهـدات الدو 

 .من الدستور التونسي20ينص عليه الفصل
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مــن 55ات الدوليــة تطبيقــا لــنص املــادةمــن القــوانني العاديــة و أدىن مــن الدســتور دون أن تســمو علــى املعاهــد
  .الدستور الفرنسي

بــأن  2016مــارس6مــن التعــديل الدســتوري املــؤرخ يف141وهــو األمــر الــذي نستخلصــه مــن نــص املــادة    
ارها وتعـــديلها إىل إجـــراءات ختتلـــف عـــن وضـــع القـــوانني العاديـــة القـــوانني العضـــوية ختضـــع مـــن حيـــث إصـــد

وتعديلها،هــذه اإلجــراءات هــي يف مرتبــة وســط بــني إجــراءات تعــديل النصــوص الدســتورية وإجــراءات وضــع 
  .1وتعديل القوانني العادية دون أن تسمو على املعاهدات الدولية

ملوضوعات اليت يتم تنظيمهـا مبقتضـى قـوانني ا2007أما يف مصر ،فلقد حدد التعديل الدستوري لسنة      
مكملة للدستور ،واشرتط موافقة جملس الشورى على مشـاريع القـوانني املكملـة للدسـتور املنصـوص عليهـا يف 

شـروطا  2014يناير 18الدستور املصري الصادر يفإىل جانب ذلك فلقد تضمن .2من الدستور194املادة
ـــة للدســـتو  ـــة للدســـتور بصـــفة واضـــحة خاصـــة إلصـــدار القـــوانني املكمل ر ،كتحديـــد كمجـــال القـــوانني املكمل

واشـــرتاط موافقـــة أغلبيـــة ثلثـــي أعضـــاء جملـــس النـــواب علـــى مشـــاريع القـــوانني املكملـــة للدســـتور تطبيقـــا لـــنص 
من الدستور ،وحتتل القوانني املكملة للدستور مرتبة متميزة ،فهـي أقـل مـن الدسـتور وأعلـى مـن 121/4املادة

ـــة ـــه املـــادة القـــوانني العادي  18الصـــادر يف مـــن الدســـتور املصـــري 93واملعاهـــدات الدوليـــة وفـــق مـــا تـــنص علي
  .20143يناير

مل حيـدد حمـل الدراسـة دسـاتري الميكننا القول بأنه ما دام أن املؤسس الدستوري يف ،وترتيبا على ما سبق      
،إال أنـه نظــرا لطبيعـة املوضـوعات الــيت كانتهـا يف سـلم القواعــد القانونيـةالطبيعـة القانونيـة للقـوانني العضــوية وم

ـــزة يف اهلـــرم العضـــويقـــانون ال هـــانظمي ،والنظام اإلجرائـــي اخلـــاص مـــن أجـــل إقرارهـــا ،فإـــا حتتـــل مكانـــة متمي
تســمو علــى القــوانني العاديــة دون أن تســمو كــذلك علــى و  وأدىن مرتبــة مــن القواعــد الدســتورية فهي؛القــانوين

  .الدستور املصري الذي منح املعاهدات قيمة التشريعات العاديةباستثناء –املعاهدات الدولية 
إذا كــان القــانون العضــوي الــذي خيضــع لنظــام إجرائــي خــاص إلقــراره ــدف تطبيــق النصــوص فــ،ومــن مث     

الدستورية،ســواء باســتكماهلا وتوضــيحها ووضــعها موضــوع التطبيــق العملي،فهــل ميكــن للمشــرع وهــو بصــدد 
ن جمـــال القـــانون العضـــوي أن يعـــدل أو يضـــيف قاعـــدة جديـــدة للنصـــوص تنظـــيم موضـــوعات تـــدخل ضـــم

                                                 
،وكــذلك نــص )1996مــن الدســتور اجلزائــري لســنة 123املــادة يقابلهــا نــص(2016مــارس6التعــديل الدســتوري املــؤرخ يفمــن 141انظــر نــص املــادة- 1

  . املتعلقة باملعاهدات الدولية)1996من الدستور اجلزائري لسنة 131يقابلها نص املادة (2016مارس6من التعديل الدستوري املؤرخ يف149املادة
بــني القــوانني العاديــة والقــوانني املكملــة للدســتور ،مكتفيــا  2007وخالفــا لــذلك مل مييــز املؤســس الدســتوري املصــري قبــل التعــديل الدســتوري لســنة  - 2

جرائـي خـاص إباإلحالة على القوانني املكملة للدستور لتنظيم بعض املوضوعات املتعلقة بالسلطات العامة دون حتديد تلـك املوضـوعات أو متييزهـا بنظـام 
  .خيتلف عن النظام اإلجرائي للقوانني العادية

 2008 القـاهرة، جامعـة احلقـوق دكتوراه،كليـة أطروحـة ،مقارنـة دراسـة– واحلريـات بالسـلطة وعالقتها األساسية القوانني يوسف، الصاوي دعاء،انظر3-
  .2014يناير  18  من الدستور املصري الصادر يف93و 121/4نص املادتني ؛44.ص
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الدســتورية خاصــة يف احلــاالت الــيت يضــع فيهــا املؤســس الدســتوري مبــادئ أو أحكــام عامــة وحييــل فيهــا علــى 
  سألة بكاملها؟القانون العضوي بتنظيم امل

 تطور العالقة بين القواعد الدستورية والقوانين العضوية -      2
ـــام هـــذه األخـــرية بإكمـــال ا       ـــة بـــني الدســـتور والقـــوانني العضـــوية تتمثـــل يف قي ـــة الوظيفي حلقيقـــة أن العالق

النصـــوص الدســـتورية وبيـــان كيفيـــة تطبيقهـــا ملعاجلـــة وتنظـــيم الســـلطات العامـــة أو تنظـــيم احلقـــوق واحلريــــات 
  .تور مبادئها وحيدد أطرها العامة،اليت يضع الدسالعامة
نظـــرا 1958صـــدور الدســـتور الفرنســـي لعـــام العالقـــة مل تأخـــذ هـــذا الشـــكل قبـــل مـــع العلـــم بـــأن تلـــك      

للفلسفة اليت كانت سائدة يف النظام القانوين الفرنسي ،الذي تبنت مبـدأ علـو السـلطة التشـريعية علـى غريهـا 
ورة مــن الســلطات األخــرى وواليتهــا العامــة يف التشــريع  دون قيــد أو شــرط اســتنادا للمفــاهيم الــيت أرســتها الثــ

  .1الفرنسية على أن القانون هو املعرب عن اإلرادة العامة لألمة
عالقــة إىل حتديــد 1958الدســتور الفرنســي لعــام اجتــه،فقــد أن الوضــع مل يســتمر علــى هــذا النحوغــري       

شــرع حــال مباشــرة اختصاصــه ،فوضــع إطــارا تنظيميــا لتلــك القــوانني قيــد مبوجبــه املالقــوانني العضــوية بالدستور
 الدولـة،مث يـرتك أمـر ،أي أن املؤسس الدستوري يضع املبادئ العامة اليت يقوم عليها نظام احلكـم يفالتشريعي

  .تفصيلها للقوانني العضويةتنظيمها و 
لــنص الدســتوري وبيــان كيفيــة يتضــح لنــا بــأن وظيفــة القــوانني العضــوية تنحصــر يف اســتكمال ا،ومــن هنا      
تقييــد ســلطة املشــرع التقديريــة يف هــذا اإلطار،فعنــدما يــنص الدســتور علــى ،األمر الــذي يرتتــب عليــه تطبيقــه

،فإن هـــذا الـــنص ال ميكـــن تطبيقـــه إال بإصـــدار قـــانون ورية معينـــة وحيـــدد مبادئهـــا العامـــةإنشـــاء مؤسســـة دســـت
،ويبني كيفيـــة ممارســـتها لوظيفتهـــا وفـــق مـــا حـــدده املؤســـس الدســـتوري ؤسســـةعضـــوي يقـــوم بتنظـــيم تلـــك امل

،واليت حتيـــل إىل القـــانون العضـــوي وضـــع دســـتورية الـــيت تضـــع املبـــادئ العامـــةبيـــل النصـــوص ال،ومـــن ق2ســـابقا
  .19583من الدستور الفرنسي  لسنة23و06ية ما نصت عليه املادتنيالقواعد التفصيل

                                                 
يفـــة ونتيجـــة لتلـــك املفـــاهيم فقـــد مت تنظـــيم املؤسســـات الدســـتورية الـــيت وضـــع الدســـتور مبادئهـــا العامـــة بقـــوانني عاديـــة حـــىت ال يشـــاركها أحـــد يف الوظ-1

أو موضـــــوعية خاصــــة ختتلـــــف عــــن إجـــــراءات إقـــــرار القــــوانني العاديـــــة،ومثال ذلــــك قـــــانون ينـــــاير  إجرائيـــــةالتشــــريعية،ودون أن تفـــــرض علــــى نفســـــها قيــــودا 
،فلم تكـن القـوانني العضـوية ختتلـف عـن غريهـا مـن القـوانني بـل ميكـن تعـديل تلـك القـوانني 1946املتعلق بتنظيم السلطات العامة يف ظل دستور 1950

  .مبوجب قوانني عادية إذا دعت الضرورة لذلك
- Care DEMELBERGE. R,La loi expression de la volonté générale de nation ,Paris,1931.  

 .40.ص ،ص1990علي عبد العال سيد أمحد،فكرة القوانني األساسية،دار النهضة العربية،مصر،:أورده
2 - GIQUEL. J,Droit constitutionnel et institutions politiques ,10 ème édition ,Paris,1989,p.620. 

  :على ما يلي 1958من الدستور الفرنسي لعام  06تنص املادة  -3
« Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Les modalités d’application du 
présent article sont fixées par une loi organique. » 
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مــن قــد أحالــت علــى 89جنــد مــثال أن املــادة1996لســنةوبــالرجوع إىل أحكــام مــواد الدســتور اجلزائــري     
رتشـحني لتحديد كيفيات وشروط تطبيق أحكام هـذه املـادة مـن الدسـتور بالنسـبة ألحـد  امل القانون العضوي

املعـــدل املتعلـــق  باالنتخابـــات 97/07ا لـــذلك القـــانون العضـــوي رقـــموصـــدر تطبيقـــللرئاســـة يف الـــدور الثاين،
نظــيم لت مــن الدســتور إىل القـانون العضــوي115،كمــا أحالــت املـادة12/011واملـتمم بالقــانون العضــوي رقـم

،وكذا العالقة الوظيفية بينهما وبـني احلكومـة،األمر الـذي صـدر عنـه القـانون العضـوي غرفيت الربملان وعملهما
  .19992مارس08املؤرخ يف 99/02رقم

بأنــه عمــل علــى ترقيــة  بعــض املوضــوعات 2016مــارس6واملالحــظ علــى التعــديل الدســتوري املــؤرخ يف      
من 87و85 جمال القانون العضوي ،ومثال ذلك ما نصت عليه املادتنياليت كان ينظمها القانون العادي إىل

املتعلقــة بتحديــد الكيفيــات األخــرى لالنتخابــات الرئاســية،وكذا  2016مــارس6التعــديل الدســتوري املــؤرخ يف
حتديـد الشـروط األخـرى النتخـاب للرتشـح ملنصــب رئـيس اجلمهوريـة إضـافة إىل الشـروط املنصـوص عليهــا يف 

مــن 54، ومــن ذلــك أيضــا مــا نصــت عليــه املــادة2016مــارس6لتعــديل الدســتوري املــؤرخ يفمــن ا87املــادة
الــيت أحالــت علــى القــانون العضــوي لتحديــد شــروط وكيفيـــات 2016مــارس6التعــديل الدســتوري املــؤرخ يف

  .3إنشاء اجلمعيات
يف املســـــائل  دئ العامــــةواملالحــــظ أيضــــا علــــى الدســــاتري املصــــرية املتعاقبـــــة بأــــا اكتفــــت بوضــــع املبــــا      

لـك مـا نصـت ومن أمثلـة ذوإكماهلـا،وأحالت للقـوانني املكملـة للدسـتور مهمـة بيـان تلـك املبـادئ الدستورية،
  .4اليت أحالت على القانون لتحديد عدد الدوائر ونظام االنتخاب121/3و102/3عليه املادتني 

                                                                                                                                                         
لعمليــة االنتخابيــة والشــروط الواجــب ا إجــراءاتحيــدد  1962نــوفمرب  06صــدر قــانون يف  1958مــن الدســتور الفرنســي لعــام  06وتنفيــذا لــنص املــادة 

املرتتبة علـى اجلمـع بـني وظيفـة الـوزير والعضـوية  اآلثارلتنظيم  1958مارس 17املؤرخ يف  1099كما صدر أيضا القانون العضوي رقم .توافرها للرتشح 
  يف الربملان؛

- GIQUEL .J,op cit ,p.621 ;  

  .1958 من الدستور الفرنسي لعام 23انظر كذلك نص املادة -
 يتعلــق بنظــام االنتخابــات،2014ينــاير  12املــؤرخ يف 12/01املتضــمن قــانون االنتخابــات املعــدل واملــتمم بالقــانون العضــوي رقــم 97/07القــانون- 1

   .2012يناير14اجلريدة الرمسية العدد األول،املؤرخة يف
 مـــن الدســـتور اجلزائـــري103املـــادة  يقابلهـــا نـــص(2016مـــارس6مـــن التعـــديل الدســـتوري املـــؤرخ يف120املـــادة ومـــن ذلـــك أيضـــا مـــا نصـــت عليـــه- 2
 ،2003اجلزائـر، حممد قزو أكلي،دروس يف الفقه الدستوري والنظم السياسية،دار اخللدونية، انظر،؛بوجوب حتديد كيفيات انتخاب النواب)1996لسنة
   .17و12.ص

  .1996لسنة اجلزائري  من الدستور73و71و43املواد يقابلها نص-2016مارس6من التعديل الدستوري املؤرخ يف)87و85و54(املواد انظر نص-3
الصـــادر و مـــن أمثلـــة ذلـــك يف الدســـتور التونســـي ؛2014ينـــاير18الصـــادر يفمـــن الدســـتور املصـــري  3فقـــرة121و3فقـــرة102انظـــر نـــص املـــادتني - 4

نون االنتخـــــايب و األحـــــوال منـــــه علـــــى أن املوافقـــــة علـــــى املعاهـــــدات وتنظـــــيم العدالـــــة والقضـــــاء ،القـــــا 65مـــــا نـــــص عليـــــه الفصـــــل  2014جـــــانفي23يف
مــن  65،تنظيم اهليئــات الدســتورية،القانون األساســي للميزانيــة  وغريهــا مــن املســائل  يــتم تنظيمهــا مبوجــب قــانون أساســي تطبيقــا لــنص الفصــل الشخصـية

  .الدستور
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الدســتور للحــد الــذي أدى  فــإذا كانــت عالقــة القــوانني العضــوية بالدســتور تنحصــر يف تكملــة نصــوص     
جبانب من الفقه إىل تشبيه القانون العضوي بالالئحة اليت تسـتخدم لتطبيـق القانون،فـإن األمـر مل يقـف عنـد 

،ذلك بـــأن عضـــوية موضـــوعات ذات طبيعــة دســـتوريةهــذا احلـــد ،بــل أصـــبح مـــن املمكــن أن تـــنظم القــوانني ال
نص دسـتوري أو إضـافة قاعـدة جديـدة السـيما  تدخل املشرع مبقتضى قوانني عضوية يكون من أجل تعديل

يف احلــاالت الــيت يعهــد فيهــا الدســتور علــى القــانون العضــوي بتنظــيم املســألة بكاملهــا،غري أن تــدخل القــانون 
العضـوي يف جمــال الدســتور ال يعــين إطــالق ســلطة املشـرع للحــد الــذي قــد يــؤدي إىل جتــاوز روح الدســتور أو 

  .1الحنراف عن الغاية اليت قصدها املؤسس الدستوريتغيري معىن النص الدستوري أو ا
والتفرقــة بــني لفرنســي بعــض الضــوابط لــذلك التــدخل الــس الدســتوري ا أضــافونتيجــة لــذلك فقــد       

وبني التعـديل البسـيط الـذي ال يصـل إىل حـد االفتئـات مـن ،التعديل اجلـوهري الـذي حيدثـه القـانون العضـوي
،وبنــاء علــى تلــك التفرقــة يقضــي الــس الدســتوري الفرنســي بدســتورية اهايــري مــن معنتغالو  الدســتور نصــوص

  .2القانون يف احلالة األوىل وعدم دستورية القانون العضوي يف احلالة الثانية

                                                 
   289.1.؛سعاد شرقاوي و عبد اهللا ناصف،املرجع السابق،ص219.زي الشاعر،املرجع السابق،صانظر ،رم-

؛ومــن بــني احلــاالت الــيت متثــل جتــاوزا للنطــاق احملــدد للقــوانني العضــوية يف فرنســا ،القــانون 89.،ص،املرجع الســابقانظــر ،علــي عبــد العــال ســيد أمحــد - 2
مــن الدسـتور الفرنســي لعــام 27ويض التلقـائي لعضــو الربملــان يف التصـويت باملخالفــة مــع أحكـام املــادةالـذي يبــيح التفــ1962ينــاير03العضـوي الصــادر يف

،اليت تقر مبدأ التصويت الشخصي كقاعدة عامة ،واليت جتيز للقانون العضوي بـأن يـرخص بصـفة اسـتثنائية تفـويض التصـويت،وبذلك فقـد قضـى 1958
صوص هذا القانون باعتباره قد احنـرف عـن هدفـه األصـلي،وجتاوز هـذا النطـاق بالشـكل الـذي غـري معـىن الس الدستوري الفرنسي بعدم دستورية بعض ن

   .النص الدستوري،الذي مل يقر حق التفويض التلقائي يف التصويت
-Loi organique du 03/01/1962 modifiait ordonnance N°56-1006 du 07/11/1989. 
-D.C .Décision N°61-16 du décembre 1961,R.e.c ,P .24. 

علـــى نطـــاق الـــنص الدســـتوري أو  ويف مصـــر ،فقـــد اختـــذ جتـــاوز القـــوانني املكملـــة للدســـتور  لنطـــاق الدســـتور صـــورتني ،ففـــي الصـــورة األوىل ال متثـــل  تعـــديا
بـأن  جملـس 1971مـن دسـتور172ومن ذلك ما نصت عليـه املـادة،،بل يكون تدخل القوانني العضوية مما متليه الضرورة ويف حدود النص الدستوريروحه

وتطبيقــا لــذلك صــدر . الدولــة هيئــة قضــائية مســتقلة وخيــتص بالفصــل يف املنازعــات اإلداريــة ويف الــدعاوى التأديبيــة ،وحيــدد القــانون اختصاصــاته األخــرى
األخـرى ،الـيت أثـار إليهـا الدسـتور ،وإمنـا قـام بوضـع تنظـيم كامـل بتنظيم الس الذي مل يكتف بتحديد اختصاصات الس 1972لسنة 47القانون رقم

 لـــه ،إذا حـــدد كيفيـــة تشـــكيله وكيفيــــة تعيـــني أعضـــائه ،ووضـــع نظامــــا للرقابـــة والتأديـــب ،كمـــا وضـــع نظامــــا تفصـــيليا الختصاصـــات الـــس القضــــائية أو
وط بــالقوانني العضـوية للحــد الـذي قــد يــؤدي إىل التعـديل اجلــوهري للــنص أمــا الصـورة الثانيــة ،فهــي مـن صــور التعـدي واخلــروج عــن الـدور املنــ.االستشـارية 

بشـــأن محايـــة اجلبهـــة الداخليـــة والســـالم 1978لســـنة 33الدســـتوري بإضـــافة أحكـــام جديـــدة أو تغيـــري يف معـــىن الـــنص الدســـتوري ومـــن ذلـــك القـــانون رقـــم
لقــانون خروجــا علــى نطــاق الدســتور ملــا يفرضــه مــن قيــود علــى حــق ،وميثــل  هــذا ا1971مــن دســتور04الفقــرة 04االجتمــاعي وفــق مــا نصــت عليــه املــادة

ويف  .مــن الدســتور12املــواطن يف ممارســة العمــل السياســي ،أي أن القــانون قــد جتــاوز الــدور املنــوط بــه الــنص الدســتوري إىل تعديلــه باملخالفــة ألحكــام املــادة
مــن 05بشــأن األحــزاب السياســية والــيت صــدر اســتنادا حلكــم املــادة1977ســنةل40حــاالت جتــاوز نطــاق الدســتور مبقتضــى القــوانني العضــوية،القانون رقــم

مـن 47،إال أن هذا القانون قد جتاوز أهدافه األساسية للمجتمع املنصوص عليها يف الدسـتور ،فجـاءت األحكـام متعارضـة مـع نـص املـادة 1971دستور
  .الدستور اليت كفلت حرية الرأي 

املتعلـق مبراقبـة 1.د.م.ر.03 العضـوية للـدور املنـوط بـه عـدة صـور مـن ذلـك مـا قضـى بـه الـس الدسـتوري يف رأيـه رقـمويف اجلزائر،فقد اختـذ جتـاوز القـوانني
مــن 90مــن املــادة05واملطــة 78مطابقــة القــانون العضــوي املتعلــق باالنتخابــات للدســتور،حيث قضــى بعــدم دســتورية الشــطر األخــري املطــة الثالثــة مــن املــادة

سنوات علـى األقـل يف املرتشـح للمجـالس البلديـة 08لق باالنتخابات للدستور،حبيث أن اشرتطهما اجلنسية األصلية أو املكتسبة منذالقانون العضوي املتع
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،فقد أخضـــعها الدســـتور ملراقبـــة املطابقـــة ئل الـــيت تـــنظم مبوجـــب قـــوانني عضـــويةونظـــرا خلصوصـــية املســـا      
إلغــاء القــوانني ســلطة املؤســس الدســتوري  منحــه،هذا األخــري لقاضــي الدســتورياملســبقة مــن قبــل ا الدســتورية

األمر العضــوية أو تعــديلها،األمر الــذي قــد يشــكل قيــدا علــى ســلطة املشــرع يف إقــرار هــذا النــوع مــن القــوانني،
  تعديل القوانني العضوية؟دور القاضي الدستوري يف إلغاء أو حول  الذي يدفعنا إىل التساؤل

ا كان الدستورين الفرنسي واجلزائري قد أخضعا القوانني العضوية لرقابـة  املطابقـة الدسـتورية املسـبقة  وإذ      
مـن التعـديل الدسـتوري املـؤرخ 3فقرة141املادة،و 1958من الدستور الفرنسي لعام 46/5تطبيقا لنص املادة

،فـإن الدسـتور املصـري 1)1996لسـنةمـن الدسـتور اجلزائـري 123/03املـادةيقابلها نص (2016مارس6يف
مل يــنص علــى ذلــك صــراحة،ذلك بــأن مــنح  الــس الدســتوري ســلطة إلغــاء القــوانني العضــوية  2014لســنة

مـن التعـديل الدسـتوري 191واملـادة،1958من الدستور الفرنسي لعام61لعدم دستوريتها تطبيقا لنص املادة
عي للربملــان ويقيــد مــن ســلطة املشــرع ،قــد يعتــرب كــأداة لتضــييق االختصــاص التشــري20162مــارس6املــؤرخ يف

  .التقديرية،األمر الذي  جيعل إقرار هذه الفئة من القوانني بيد الس الدستوري
علـى  فقـط ميكننا القول بأن العالقة بني الدستور والقوانني العضوية مل تعد تقتصر،وترتيبا على ما سبق      

إضــافة قاعــدة جديــدة أو إىل  ،بــل تعــدى نطاقهــا قص الدســتورية ووضــعها موضــع التطبيجمــرد إكمــال النصــو 
تعــديل الــنص الدســتوري خاصــة يف احلــاالت الــيت حييــل فيهــا الدســتور علــى القــانون العضــوي بتنظــيم مســألة 

غايـة الـيت االحنراف عـن ال أو،تغيري يف معىن النص الدستوريالأو ،بصفة ائية دون اخلروج عن روح الدستور 
ي أنه ميكن للمشرع التـدخل لتنظـيم موضـوعات مبوجـب قـوانني عضـوية إضـافة ،أقصدها املؤسس الدستوري

                                                                                                                                                         
مـن الدســتور،ويناقض اهلـدف املنــوط مبؤسســات 29و الوالئيـة والوطنيــة يعـد إخــالال مببــدأ املسـاواة أمــام القـانون املكفــول دســتوريا وفـق مــا تـنص عليــه املــادة

يـاة السياسـية وفـق بالد الرامي إىل ضمان مساواة املواطنني واملواطنات يف احلقوق والواجبات بإزالة العقبات اليت حتول دون مشـاركة اجلميـع الفعليـة يف احلال
ك أيضــا مــا قضــى بــه ومــن أمثلــة ذلــ.مــن الدســتور،كما أن املشــرع ملــزم بأحكــام قــانون اجلنســية يف ســن أي تشــريع يف هــذا اــال 31مــا تــنص عليــه املــادة

املتعلق مبراقبة القانون العضـوي املتعلـق بـاألحزاب السياسـية للدسـتور ،حيـث قضـى بعـدم مطابقـة اشـرتاط  12/د.م.ر.01الس الدستوري يف الرأي رقم 
 ،صـاحل بلحـاج،املرجع السـابق،صمـن الدسـتور اجلزائري؛انظر30املشرع اجلنسية األصلية يف العضو املؤسس للحزب السياسي للدستور استنادا لنص املادة

 ؛16.،ص2007؛عقيلــة خرباشــي،العالقة الوظيفيــة بــني احلكومــة والربملــان ،دار اخللدونيــة ،اجلزائــر،268.؛رافــع بــن عاشــور،املرجع الســابق،ص300.ص
 الدسـتورية،القاهرة لـةا  2008لعـام الدسـتوري التعـديل فرنسا،مبقتضـى يف الدسـتورية علـى والالحقـة السـابقة الرقابـة بـني العصـار،اجلمع حممـد يسـري
   .44 .ص ،السابعة السنة ،عشر السادس العدد ،2009 أكتوبر

يقابلهـا  2016مـارس6مـن التعـديل الدسـتوري املـؤرخ يف3فقـرة141واملـادة ونـص1958مـن الدسـتور الفرنسـي لعـام 05فقـرة  46املـادة  انظـر نـص - 1
   .1996من الدستور اجلزائري لسنة  123/3املادة نص 

إذا ارتــأى « :علــى مــا يلــي)1996مــن الدســتور اجلزائــري لســنة169يقابلهــا نــص املــادة(2016مــارس6مــن التعــديل الدســتوري املــؤرخ يف191واملــادة -2
لرقابـة الـيت يقـوم ويتبني لنا من نص هذه املادة أن ا » .الس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غري دستوري يفقد هذا النص ابتداء من  قرار الس

 إذا أخطـر الـس ا الس الدستوري ختتلف يف الزاميتها حسب نـوع القـانون الصـادر عـن الربملـان ،فـإذا كـان القـانون عاديًـا فـإن هـذه الرقابـة ال تقـوم إال
يـة وُملزمـة للمجلـس الدسـتوري وفـق مـا يـنص الدستوري بذلك من اجلهة الـيت هلـا حـق اإلخطـار،غري أن األمـر خيتلـف بالنسـبة للقـوانني العضـوية فهـي تلقائ

  . 1958من الدستور الفرنسي لعام 1/ 61نص املادة  نظر كذلكاعليه الدستور،
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قاعـــدة جديـــدة أو تعـــديل الـــنص الدســـتوري خاصـــة يف احلـــاالت الـــيت ينظمهـــا املشـــرع بصـــورة تفصـــيلية دون 
اخلروج عن مضمون النص الدستوري أو أهدافه،األمر الذي دفع املؤسس الدستوري إىل النص على إخضاع 

  .القوانني لرقابة املطابقة الدستورية املسبقةهذه الفئة من 
إذا كان تطور مفهوم الدستور واتساع حجم القواعد ذات القيمة الدستورية يفرض على املشرع التزاما و     

ويقيده بعدم خمالفتها،إىل جانب تطور العالقة بني القوانني العضوية وقواعد الدستور،وتبعا لذلك ميكن 
عات مبقتضى قوانني عضوية إضافة قاعدة جديدة أو تعديل النص الدستوري للمشرع حال تنظيم موضو 

إلغاء القوانني العضوية لعدم دستوريتها،لنا سلطة دون جتاوز أحكام النص الدستوري،وللقاضي الدستوري 
 ؟أن نتساءل عن مدى تأثري احلقوق واحلريات األساسية على السلطة التقديرية للمشرع

 الفرع الثاني
  تأثير الحقوق والحريات األساسية على السلطة التقديرية للمشرعمدى 

وملا كان النظام القانوين للحقوق واحلريات العامة يتألف من جمموع النصوص القانونية اليت تنظم موضوع     
وتكفل يف الوقت ذاته محاية النظام العام يف ممارستها،احلريات بصورة تضمن وتكفل للمواطن 

حلريات العامة ميلك سلطة تقديرية يف ذلك،هذه السلطة تثري تساؤال حقوق واللرع يف تنظيمه فاملش،اتمع
  هل سلطته مطلقة أم مقيدة؟ هاما حول مدى سلطة املشرع يف جمال تنظيم احلريات العامة،أي

تقييد ذلك بأن تطور نظرية احلقوق واحلريات العامة إىل نظرية للحريات واحلقوق األساسية أدى إىل      
سلطة املشرع يف جمال تنظيم احلقوق واحلريات العامة اليت خوله الدستور سلطة تنظيمه،بشكل جعل احلقوق 

تنظيمه للحقوق التقديرية وتوجه إرادة املشرع يف واحلريات األساسية تشكل قيدا على سلطة املشرع 
حلريات األساسية على السلطة وهو ما يدفعنا إىل التساؤل حول مدى تأثري احلقوق واالعامة، واحلريات

  للحقوق واحلريات؟ التقديرية للمشرع ومدى اعتبارها قيدا يف توجيه إرادة املشرع يف تنظيمه
وحىت يتسىن لنا معرفة مدى تأثري احلقوق واحلريات العامة على السلطة التقديرية للمشرع يتوجب علينا     

مدى تأثري احلقوق واحلريات  نبني،مث )أوال(يف جمال احلقوق واحلريات العامة أوال معرفة طبيعة تدخل املشرع
  ). ثانيا(العامة على السلطة التقديرية للمشرع

  طبيعة تدخل المشرع في مجال الحقوق والحريات العامة:أوال    
ريعية يف لقد كشفت إعالنات حقوق اإلنسان ودساتري الدول املعاصرة عن طبيعة تدخل السلطة التش    

جمال احلقوق واحلريات العامة مؤكدة بأن األصل يف احلقوق واحلريات هو اإلباحة،وليس ألية سلطة التدخل 
يف هذه احلقوق أو احلريات أو التعرض هلا يف ضوء هذه اإلباحة إال بالتنظيم دون أن متتد سلطتها إىل 
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 مبوجباحلقوق واحلريات العامة  هتنظيمد عنجيب أن تكون إرادة املشرع ،حيث 1تقييدها أو االنتقاص منها
قانون متطابقة ومنفذة إلرادة املؤسس الدستوري،فإذا أقر الدستور حرية ما مث أصدر املشرع قانونا يقيد من 

مبدأ تدرج  ضمن،نكون أمام قانون غري مطابق للنص الدستوري الذي يعلوه يف املرتبة تلك احلريةممارسة 
  .القواعد القانونية

فإن  ،ريعي للمشرع ال تثري أية إشكاليةإذا كانت احلقوق واحلريات العامة اليت ال تقبل التدخل  التشو       
اإلشكالية تثور عندما ينظم املؤسس الدستوري حرية من احلريات أو حق من احلقوق األساسية ويعطي 

  رق استخدام تلك احلرية؟احلرية وطللمشرع السلطة التقديرية للتدخل لتنظيم كيفية ممارسة هذا احلق أو 
وحىت يتسىن لنا معرفة طبيعة تدخل املشرع يف جمال احلقوق واحلريات العامة سوف حناول معرفة طبيعة      

،مث طبيعة تدخل املشرع )أ(تدخل املشرع فيما خيص احلقوق واحلريات العامة غري القابلة للتدخل التشريعي
  ) .ب(للتدخل التشريعيفيما خيص احلقوق واحلريات العامة القابلة 

 فيما يخص الحقوق والحريات العامة غير القابلة للتنظيم التشريعي-أ     
،وال تثري كذلك مشاكل متعلقة يات العامة ال تثور بشأا صعوبةهذه الطائفة من احلقوق واحلر       

واحلريات اليت غالبا ما ،وهي تلك احلقوق 2باالحنراف التشريعي ألنه ال يتصور يف شأا تدخل املشرع
ومثال حلرية أو ذاك احلق على حنو ائي،ينظمها املؤسس الدستوري بشكل ائي قاطعا يف ثبوت هذه ا

يقابلها - 2016مارس6من التعديل الدستوري املؤرخ يف40املادة ما نصت عليه ذلك يف الدستور اجلزائري
التعديل  من42املادة،و )حرمة اإلنسان عدم انتهاك(1996اجلزائري لسنة من الدستور34ملادة ا نص

ال مساس (1996لسنة من الدستور اجلزائري36يقابلها نص املادة- 2016مارس 6الدستوري املؤرخ يف
يقابلها -2016مارس6من التعديل الدستوري املؤرخ يف46املادة،و )حبرمة حرية املعتقد وحرمة حرية الرأي

جيوز انتهاك حرمة حياة املواطن اخلاصة وحرمة  ال(1996اجلزائري لسنة من الدستور 39املادة نص
اجلزائري  من الدستور40املادة يقابلها نص-2016مارس6من التعديل الدستوري املؤرخ يف47املادة،)شرفه
- 2016من التعديل الدستوري لسنة58املادة،و )تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة املسكن(1996لسنة

ال إدانة إال مبقتضى قانون صادر قبل ارتكاب (1996ري لسنةمن الدستور اجلزائ 46املادةيقابلها نص 

                                                 
1-CAMBOT.P,La protection constitutionnelle de la liberté individuelle en France et en essanges 
Economica,1998,p.18 ; RIVERO.J, Les libertés publiques, Presses Universitaires De France, Paris ,1973,p. 152 ; 
MORANGE.J, libertés publiques ,tome1,les droits de l’homme, Presses Universitaires  de France, Paris 
1991,p.100. 

علـى مـا يعـرف لـدى بعـض الفقـه باحلريـات املطلقـة ،حيـث أن احلريـات مجعيـا تعمـل يف يستخدم تعبري احلريات غـري القابلـة للتنظـيم التشـريعي للداللـة - 2
 ،2000 مد فتحي سرور،احلماية الدستورية للحقوق واحلريات،الطبعة الثانية،دار الشروق،حم؛انظر ،وسط اجتماعي،ومن مث تعترب نسبية وليست مطلقة

  .212.ص بدون سنة نشر،ص وإعالن األمم املتحدة،دار اهلناء للطباعة والنشر والتوزيع،حممد الغزايل،حقوق اإلنسان بني تعاليم اإلسالم ؛30.ص ص
- FAVOREU.L,La protection des droits et libertés fondamentaux ,A.I.J.C ,1985 ,p.55 et 158 ; ROUCHE. J, 
Liberté publiques ,Dalloz ,Paris,1992,p.45. 
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اجلزائري  من الدستور47يقابلها نص املادة- 2016من التعديل الدستوري لسنة 59املادة،)الفعل ارم
،وطبقا لألشكال اليت احملددة بالقانونضمن الشروط ال يتابع أحد وال يوقف أو حيتجز إال (1996لسنة

اجلزائري  من الدستور52يقابلها نص املادة- 2016من التعديل الدستوري لسنة 64واملادة،)نص عليها
املادة يقابلها نص -2016من التعديل الدستوري لسنة65،املادة)امللكية اخلاصة مضمونة(1996لسنة
من التعديل الدستوري 69املادة،)احلق يف التعليم مضمون(1996اجلزائري لسنة من الدستور53
لكل املواطنني احلق يف (1996اجلزائري لسنة من الدستور55املادة يقابلها نص-2016لسنة

  .1،وغريها من احلقوق واحلريات اليت نظمها املؤسس الدستوري بشكل ائي)العمل
من الدستور 06ومن أمثلة احلقوق واحلريات غري قابلة للتدخل التشريعي للمشرع ما نصت عليه املادة    

من 18،واملادة)تمسك باحلق يف العملال(من الدستور12جلنسية،املادة املتعلقة حبق ا2014املصري لعام
من 34،املادة)التمسك باحلق يف الصحة(من الدستور 19،املادة)مسك  باحلق يف الصحةالت(الدستور 
عدم (من الدستور 51،املادة)التمسك باحلق يف البيئة(46ادة،امل)اخلاصةالتمسك حبق امللكية (الدستور

،وغريها من احلقوق واحلريات العامة اليت )حرمة احلياة اخلاصة(من الدستور54،املادة)إلنساناملساس بكرامة ا
   .20142يناير18وردت يف الدستور املصري الصادر يف

                                                 
عـدم انتهـاك حرمـة (1996مـن الدسـتور اجلزائـري لسـنة34يقابلهـا نـص املـادة -2016مـارس6الدسـتوري املـؤرخ يف مـن التعـديل40املـادةانظـر نـص  - 1

ال مسـاس حبرمــة حريــة (1996مــن الدسـتور اجلزائــري لســنة36يقابلهــا نـص املــادة-2016مــارس 6مـن التعــديل الدســتوري املـؤرخ يف42، واملــادة)اإلنسـان
ال جيـوز (1996مـن الدسـتور  اجلزائـري لسـنة39يقابلهـا نـص املـادة-2016مارس6ن التعديل الدستوري املؤرخ يفم46،واملادة)املعتقد وحرمة حرية الرأي

مــن الدسـتور اجلزائــري 40يقابلهـا نــص املـادة-2016مـارس6مـن التعــديل الدسـتوري املــؤرخ يف47،املــادة)انتهـاك حرمـة حيــاة املـواطن اخلاصــة وحرمـة شـرفه
مــن الدســتور اجلزائــري  46يقابلهــا نــص املــادة-2016مــن التعــديل الدســتوري لســنة58،واملــادة)حرمــة املســكن تضــمن الدولــة عــدم انتهــاك(1996لســنة
مـــن 47يقابلهـــا نــص املــادة-2016مــن التعـــديل الدســتوري لســنة 59،املــادة)ال إدانــة إال مبقتضـــى قــانون صــادر قبـــل ارتكــاب الفعــل اـــرم(1996لســنة

مــن  64،واملــادة)وال يوقــف أو حيتجـز إال ضــمن الشــروط احملــددة بالقانون،وطبقـا لألشــكال الــيت نـص عليهــاال يتـابع أحــد (1996الدسـتور اجلزائــري لســنة
مــن التعــديل الدســتوري 65،املــادة)امللكيــة اخلاصــة مضــمونة(1996مــن الدســتور اجلزائــري لســنة52يقابلهــا نــص املــادة-2016التعــديل الدســتوري لســنة

يقابلهـا -2016مـن التعـديل الدسـتوري لسـنة69،املـادة)احلق يف التعليم مضمون(1996اجلزائري لسنة من الدستور53يقابلها نص املادة -2016لسنة
، وغريهــا مــن احلقــوق واحلريــات الــيت نظمهــا املؤســس الدســتوري بشــكل )لكــل املــواطنني احلــق يف العمــل(1996مــن الدســتور اجلزائــري لســنة55نــص املــادة

  . ائي
وغريهـا مـن النصـوص الدسـتورية الـيت  2014ينـاير  18مـن الدسـتور املصـري الصـادر يف  54و 51و46و35و34و19و18و12و06انظـر نـص - 2

جــانفي  23؛ومــن أمثلــة احلقــوق واحلريــات غــري قابلــة للتــدخل التشــريعي للمشــرع يف الدســتور التونســي الصــادر يف  تتعلــق بتنظــيم احلقــوق واحلريــات العامــة
حرمـة احليـاة وحرمـة السـكن  وحريـة املراسـالت (مـن الدسـتور  24،الفصـل )احلـق يف احليـاة مقـدس(مـن الدسـتور  22ما نص عليـه الفصـل  2014لسنة 

التمســـك مببـــدأ شـــرعية (مـــن الدســـتور  29و28و27،الفصـــل )التمســـك حبـــق اجلنســـية(مـــن الدســـتور  25،الفصـــل )واالتصـــاالت واملعطيـــات الشخصـــية
،وغريها من احلقـوق )الصحة حق لكل إنسان( من الدستور 38،الفصل )واإلعالم والنشر لفكر والتعبري حرية الرأي وا(من الدستور  31،الفصل)العقوبة

وغريهــا مــن النصــوص  39و38و31و29و28و27و25و24و22انظــر نــص الفصــول  ؛واحلريــات العامــة الــيت نظمهــا املؤســس الدســتوري بصــورة ائيــة
  .الدستورية اليت تتعلق بتنظيم احلقوق واحلريات العامة
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اليت تقضي بتمسك 1958قدمة الدستور  الفرنسي لعامومن أمثلة ذلك يف فرنسا ما ورد يف م      
،وكذا احلقوق 1946وديباجة دستور1789فة يف إعالننسان كما هي معر الشعب الفرنسي حبقوق اإل

يات العامة ما ورد يف إعالن ،ومن أمثلة احلقوق واحلر 2004ددة يف ميثاق البيئة لسنةوالواجبات احمل
 احلرية،(القابلة للتملك بالتقادم لإلنسانيف مادته الثانية اليت  نصت على احلقوق الطبيعية غري 1789

عدم تقييد ممارسة احلرية بأية حدود إال اليت تضمن (04،املادة)ضد االضطهاداملقاومة امللكية،األمن و 
،حرية )التمسك مببدأ شرعية العقوبة(من اإلعالن09و08و07،املواد)لآلخرين التمتع بنفس هذه احلقوق 

  .   1 )من اإلعالن11و10املادة(التعبري
احلق يف (03دالفقرة الثانية بن1946اليت وردت يف ديباجة دستور ومن احلقوق واحلريات العامة    

ثلة ذلك  ما أوردته م،ومن أ)احلق يف التعليم(11بند02،الفقرة)احلماية الصحية(09بند02الفقرة،)العمل
 . 2)احلق يف بيئة سليمة(2004ألوىل من ميثاق البيئة لسنةاملادة ا
لك أية سلطة تقديرية حيال ميكننا القول بأن اختصاص املشرع مقيد متاما وال مي،وبناء على ما سبق      

نص دستوري مانع ألمر معني،وتبعا لذلك ال جيوز للمشرع مثال أن يسن تشريعا يُبني فيه حاالت انتهاك 
حرمة املراسالت الشخصية والتجّسس على األفراد،وال جيوز له كذلك أن يُبيحها بقيود،ألن النص 

  .الدستوري جاء عاما ومطلقا ال جيوز للمشرع انتهاكه 
التدخل  وعليه،فإذا كانت الطائفة األوىل من احلقوق واحلريات العامة اليت ال تقبل التنظيم أو      

،إال أن األمر النوع من احلقوق واحلريات العامة،ألن الدستور مل يفوض الربملان أمر تنظيم هذا التشريعي
فيها املؤسس الدستوري للمشرع التدخل خيتلف بالنسبة للنوع الثاين من احلقوق واحلريات العامة اليت أجاز 

  .لتنظيمها وفق ما تقتضيه أحكام الدستور
  فيما يخص الحقوق والحريات العامة القابلة للتدخل التشريعي-ب     

                                                 
1
  :على ما يلي 1789من إعالن  07دة تنص املا - 

« Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes 
qu’elle a prescrites .Ceux qui sollicitent , expédient ,exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires ,doivent 
être punis ;mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi droit obéir à l’instant :il se rend coupable par la 
résistance. » ; 

 :على ما يلي 1789من إعالن   8تنص املادة 
« La loi  ne doit établir que des peines strictement et évidement nécessaires ,et nul ne peut être puni qu’en vertu 
d’une loi établie et promulguée …. » 

  2: على ما يلي 1946من ديباجة دستور  03بند 02تنص الفقرة  -
    « Il proclame , en outre ,comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, 
économiques et sociaux ci-après : 
   Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi, Nul ne peut être lésé ,dans son travail ou son 
travail ou son emploi ,en raison de ses origines ,de ses opinions ou de ses croyances. » 

  :على ما يلي 2004من ميثاق البيئة لسنة  األوىلتنص املادة 
« Chacun a la droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. » 
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احلقوق واحلريات العامة أحال الدستور للتشريع أمر تنظيمها،وهي عكس الطائفة يف هذا النوع من      
لتشريعي ،حيث جيوز للمشرع القيام بتنظيمها شرط أال يؤدي التدخل االعامةألوىل من احلقوق واحلريات ا

احلرية دون أساس دستوري أو تشريعي،أو إهدار احلق أو احلرية إهدارا تاما  إىل االنتقاص من احلق أو
هذا  ،ومثالاحلق أو احلرية شاقا على األفرادفرض قيود عليها بشكل جيعل ممارسة  ،أواحلرية مبصادرة احلق أو

وص عليها يف الدستور كحرمة النوع من احلقوق واحلريات العامة يشكل غالبية احلقوق واحلريات املنص
املعتقد وحرية الرأي،وكذا حرية ممارسة ،حرية )2016من التعديل الدستوري لسنة47املادة(السكن
من 46املادة(واصالتة احلياة اخلاصة وسرية امل،حرم)2016من التعديل الدستوري لسنة42املادة(العبادة

،احلق )2016من التعديل الدستوري لسنة54املادة(،حق إنشاء اجلمعيات)2016التعديل الدستوري لسنة
،وغريها من احلقوق واحلريات العامة )2016من التعديل الدستوري لسنة62 املادة(يف االنتخاب والرتشح

بناء على "أو"طبقا للقانون"أو"دود القانونيف ح"اليت أحال فيها الدستور إىل القانون مستخدما مثال عبارة
معىن ذلك أن التمتع ذه احلقوق واحلريات العامة جيب أن يكون يف احلدود اليت حيددها ".قانون

  .1وحدودها ،الذي يُبني كيفية ممارسة احلق أو احلريةالقانون
ممارسة هذه احلريات ويقف  ذلك بأن حق املشرع يف التدخل وفقا لسلطته التقديرية ينحصر يف تنظيم     

مع استخدام اآلخرين لنفس  عند التنظيم الذي يسمح باستعمال كل فرد للحرية على حنو ال يتعارض
أما إذا تدخل املشرع حتت ستار التنظيم وصادر احلرية متاما،يكون بذلك قد انتهك الدستور، كأن .احلرية

ها يف مواجهة جمموع املواطنني ت أو االنتقاص منحيرم مثال فئة من الفئات االجتماعية من إحدى احلريا
  .إذا فرض قيودا على ممارسة احلرية جتعل استخدامها شاقا على األفراد أو 

 الضوابط، مطلقة ،وإمنا ختضع موعة من القيود أو سلطة فالسلطة التقديرية للمشرع إذن ليست      
أن التشريع جيب أن يكون متفقا مع النص ،أي بط هو عدم مصادرة احلق أو احلريةهذه الضواوأوىل 

أما ثاين هذه القيود هو عدم جواز .الدستوري الذي وضع املبدأ العام للحق أو احلرية حمل التنظيم التشريعي
لدستور مبمارسة حق أو حرية معينة،فال جيوز التمتع ا االنتقاص من احلق أو احلرية ،فإذا اعرتف ا

،والغاية من عدم جواز االنتقاص من احلق أو احلرية هي مبدأ مساواة كاملة  منقوصة،بل البد من التمتع ا
من التعديل الدستوري املؤرخ 32مجيع املواطنني يف التمتع باحلقوق وحتمل الواجبات طبقا لنص املادة

،يقابلها نص املادة األوىل من الدستور الفرنسي 1996لسنة لدستور اجلزائرياملعدل ل2016مارس6يف
ال جيوز حرمان طائفة من ومن مث ،2014ينيار18من الدستور املصري الصادر يف11،واملادة1958لعام

                                                 
نظـرات يف تطورهـا وضـماناا .انظر،عبـد احلميـد متويل،احلريـات العامـة1996من الدسـتور اجلزائـري لسـنة)50و43و40و39و36(يقابلها نص املواد-1

   .27.،ص1974اإلسكندرية ،،املعارفمنشأة  ومستقبلها،
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منح فئة من الفئات حق معني وحجبه عن  كذلك  ممارسة احلرية ومتتع طائفة أخرى مبمارستها ،كما ال جيوز
  . 1فئة معينة

ص مثال ،كأن ينن احلرية ذااص التشريع من مضمو كما يقتضي متام التمتع باحلرية أو احلق أال ينق       
،أو أن ينص التشريع على عدم التمتع ببعض وجوه احلرية أو احلق أوبعض على حظر التعبري عن الرأي

وجود جوانبهما،كأن يتضمن التشريع حاالت معينة الستخدام احلرية،وحاالت أخرى ال تستخدم فيها دون 
  .سند دستوري 

از فرض قيود على احلرية جتعل استخدامها شاقا ومرهًقا ،هو عدم جو أما ثالث هذه القيود      
لألفراد،فتنظيم احلرية جيب أن يكون يف حدود مقاصد الدستور وغاياته،وعلى املشرع  أن يراعي مقاصد 

  .2الدستور وأن يتعرض يف تشريعه إىل ذات الغايات اليت يقصدها املؤسس الدستوري
ال هذه احلقوق واحلريات العامة ال يتعدى التنظيم ،أي  أن ،فإن طبيعة تدخل املشرع يف جموعليه      

سلطة املشرع  مقيدة فيما خيص احلقوق واحلريات غري القابلة للتدخل التشريعي،بينما ميلك سلطة تقديرية 
كان ذلك يف إطار احلدود اليت فرضها مة القابلة للتنظيم التشريعي مىت  بالنسبة للحقوق واحلريات العا

  .املشرع وهو بصدد تنظيمه حلرية من احلريات أو حق من احلقوق األساسية الدستور على
وملا كانت احلقوق واحلريات العامة كمحور للدراسات الدستورية باعتبارها تشكل أهم الركائز اليت       

وق الدستورية خاصة فيما يتعلق بتقييد سلطة املشرع التقديرية يف جمال تنظيم احلق اتتقوم عليها النظري
 تقييد السلطة التقديرية مدى فعالية هذه احلقوق واحلريات العامة يف لنا أن نتساءل حولواحلريات العامة ،

  مه هلذه احلقوق واحلريات العامة؟،أي مدى اعتبارها قيدا على إرادة املشرع يف تنظيللمشرع
  مدى تأثير الحقوق والحريات العامة على إرادة المشرع:ثانيا    

تعد احلقوق واحلريات العامة من أهم الركائز اليت يقوم عليها النظام الدستوري يف الدولة،باعتبار أن      
احلقوق واحلريات العامة قد شكلت نقطة التحول يف مفهوم الدولة باعتبار أن ضمان ممارسة احلقوق 

                                                 
  .35.؛ حممد فتحي سرور،املرجع السابق،ص230.،املرجع السابق،ص عبد العزيز حممد ساملانانظر،- 1
ملـادة ومـن أمثلـة هـذه الطائفـة مـن احلقـوق واحلريـات العامـة الـيت أجـاز فيهـا الدسـتور للمشـرع التـدخل بتنظيمهـا مـا نـص عليـه املؤسـس الدسـتوري يف ا - 2

مـــن الدســـتور 03ويقابلهـــا نـــص املـــادة (1996مـــن الدســـتور اجلزائـــري لســنة51يقابلهــا نـــص املـــادة-2016مـــارس6مــن التعـــديل الدســـتوري املـــؤرخ يف63
وجعـل التمتـع بـاحلق يف االنتخـاب )2014لسـنةمـن الدسـتور املصـري  87،واملـادة 2014لسنةمن الدستور التونسي  34،والفصل 1958الفرنسي لعام

مـــن الدســـتور اجلزائـــري  48يقابلهـــا نـــص املـــادة -2016مـــن التعـــديل الدســـتوري لســـنة60مكفـــوال يف احلـــدود الـــيت يضـــعها القـــانون ،وكـــذلك نـــص املـــادة
مــن  54،واملــادة 2014لســنةمــن الدســتور التونســي 29،والفصــل1789مــن إعــالن حقــوق اإلنســان واملــواطن لعــام07ويقابلهــا نــص املــادة (1996لســنة

املتعلق مبسألة التوقيف للنظر يف جمال التحريات اجلزائية الذي حيدده القانون ،وهي عادة حـاالت  جيـب أن تتصـل حبمايـة ) 2014لسنةالدستور املصري 
جـل وضـع أو رسـم حـدود التمتـع بـاحلق أو النظام العام ودرء اجلرمية يف اتمع،وغريها من احلقوق  الـيت أحـال فيهـا املؤسـس الدسـتوري علـى القـانون مـن ا

ص  ع السابق،احلرية وممارستها بصورة تكفل قيامها واستمرارها ،ومتتع مجيع املواطنني ا على حد السواء؛انظر ،راغب سكران جربيل مخيس سكران،املرج
  .125ص
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ارسة احلرية بدون قيد واحلريات العامة ومحايتها مسؤولية تقع على عاتق الدولة مبا يفسح اال ملم
أن ممارستها غري خاضعة ألي ضوابط،فاحلدود حيددها ،غري أن ذلك ال يعين أن احلرية مطلقة و شرطأو 

  .1زاءتوقيع اجل جتاوزها يؤدي إىل القانون،و 
لذا فإن دراسة مدى تأثري احلقوق واحلريات العامة على إرادة املشرع ومدى اعتبارها قيدا يف توجيه       
املشرع يف تنظيمه للحقوق واحلريات العامة تستوجب علينا الوقوف على إشكالية أساسية تتعلق إرادة 

،وتدعيما لدراستنا سوف حناول إعطاء أمثلة )أ(بفعالية احلقوق واحلريات العامة على سلطة املشرع التقديرية
   ).ب(التقديرية وتقيد من سلطته  لفعالية هذه احلقوق واحلريات العامة يف توجيه إرادة املشرع

  مدى فعالية الحقوق والحريات العامة على السلطة التقديرية للمشرع- أ    
ترتبط فعالية احلقوق واحلريات العامة يف النظام القانوين مبدى تأثري هذه احلقوق واحلريات العامة على      

،وبالتايل مدى اعتبارها القانوينأثريه على آلية التنظيم ،أي مدى تت القانونية اليت ينظمها القانونالعالقا
مبدأ يوجه إرادة املشرع عند وضعه للقواعد القانونية املنظمة للحقوق واحلريات العامة،ويشكل قيدا على 

  .سلطة املشرع التقديرية يف تنظيم تلك احلقوق واحلريات العامة ووسائل محايتها
أثرها يف توجيه إرادة املشرع عند سن العامة و توجيهي للحقوق واحلريات كما يتجلى أيضا الدور ال     

 التشريعيمن خالل حتديد التنظيم وذلك التشريعات املنظمة للعالقات بني األفراد أو بينهم وبني الدولة،
 وهو أمرتنظيمها وبيان أثرها من قبل املشرع الذي عهد له الدستور أمر تنظيمها،بللحقوق واحلريات العامة 

  .2زاًما بعدم خمالفة النصوص الدستورية املنظمة هلذه احلقوق واحلريات العامة يفرض على املشرع الت
صورتني،فيما خيص الصورة األوىل يرى  من خاللفعالية احلقوق واحلريات العامة تتحدد ذلك بأن       

وذلك ،مباشر على سلطة املشرع التقديريةأن احلقوق واحلريات العامة هلا فعالية أو أثر بجانب من الفقه 
،وتلزم كل أن احلقوق واحلريات العامة كمبادئ قانونية موضوعية يمن على كامل  النظام القانوين بالنظر إىل

السلطات العامة يف الدولة مبا فيها السلطة التشريعية بضرورة احرتامها والسهر على ضمان التمتع ا 
أن فعالية احلقوق بمن الفقه ى جانب آخر بينما ير .3وممارستها يف إطار ما يسمح به الدستور والقانون

بالضمانات القانونية اليت توفرها الدولة لألفراد مبا يسمح مبمارسة حقوقهم  أساسا واحلريات العامة ترتبط
  .وحريام العامة

                                                 
1 - LEBRETON. G,Libertés publiques et droit de l’homme ,Paris ,1995,p p.30 ; TERNEYERE. Ph,Point de vue 
Français sur la hiérarchie des droits fondamentaux ,Dalloz ,Economica ,Paris ,1992,p p.45. 
2 - PORTELLE.H, Droit constitutionnel, 7 ème édition, Dalloz ,Paris 2007, p p.90. 

 39 اّلد والقانون، الشريعة علوم مقارنة،دراسات، دراسة للمشرع، التقديرية الصالحية تقييد يف األساسية احلقوق احلسبان،فّعالية أمحد عيدانظر،   3-
  .450.ص ،ص 2 العدد ،2012
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بأنه جعل هذه احلقوق واحلريات العامة قابلة للتطبيق بذاا بدون  األول واملالحظ على هذا االجتاه      
ويعاب على هذا االجتاه بأنه أعطى ا من املشرع ليضعها موضع التطبيق،ة لتدخل الدولة أو تنظيمهحاج

االجيايب من  تدخلإىل القوق حتتاج فئة من احل،ذلك بأن هناك قا لكافة احلقوق واحلريات العامةحكما مطل
ممارسة العبادة،حرية  اإلضراب،حريةاحلق يف التعددية السياسية واحلق يف قبل الدولة لتفعيل أثرها،ك

،أما االجتاه الثاين االستثمار والتجارة وغريها من احلقوق واحلريات العامة اليت تفرض على الدولة تنظيمها
،األمر الذي يفرض على الدولة هنا واجب شخصية يف احلقوق واحلريات العامةفقد استند على فكرة ال

  .1التدخل من أجل ضمان احلقوق واحلريات العامة
أما الصورة الثانية لفعالية احلقوق واحلريات العامة على السلطة التقديرية للمشرع تتجلى من خالل       

،فتفسري هذه النصوص القانونية يستدعي الرجوع إىل فاهيم قانونية حتمل أكثر من معىناستخدام املشرع مل
ان ضمص من أجل تنظيم و ديد إرادة املشرع يف تلك النصو مضمون هذه احلقوق واحلريات العامة لتح

حرية ها استنادا ألي حق أو ،فال جيوز االنتقاص من هذه األخرية أو إهدار حقوق األفراد وحريام العامة
ينظمها املؤسس الدستوري وتعرب عن إرادته، اليت املتعلقة باحلقوق واحلريات العامة  املسائلأن ذلك بمعينة،

فإرادة املشرع جيب أن التزاما بعدم خمالفة تلك اإلرادة،فرض على املشرع حال مباشرة اختصاصه التشريعي ت
لحقوق واحلريات العامة أثر مباشر على لأصبح وتبعا لذلك ،رادة اليت قصدها املؤسس الدستوريتتفق مع اإل

  . 2نالصادر عن الربملا القواعد القانونية املنظمة هلا مبا فيها التشريع
قوق ،واليت تشكل احل)Bloc constitutionnelالكتلة الدستورية(كما أن استخدام اموعة الدستورية      

املنظمة للحقوق واحلريات  يؤدي إىل تقييد النصوص التشريعية واحلريات العامة أحد حماورها،األمر الذي
  .ريات العامة،وذلك من أجل ضمان محاية قانونية واسعة لتلك احلقوق واحلالعامة
،فقد أصبح التنظيم القانوين للحقوق واحلريات العامة أداة لتقييد السلطات العامة وبناء على ما سبق      
بالصورة اليت تؤكد فّعالية احلقوق واحلريات  عند تنظيمها ،وموجهة هلالدولة مبا فيها السلطة التشريعيةيف ا

                                                 
إىل جانـــب ذلـــك هنـــاك بعـــض احلقـــوق واحلريـــات العامـــة الـــيت تشـــكل قيـــودا علـــى األفـــراد ؛91.عبـــد ايـــد إبـــراهيم ســـليم،املرجع الســـابق،صانظر،- 1

بالنسـبة للحـق يف الكرامـة اإلنسـانية ،وحـق التقاضـي ،احلـق يف الـدفاع أمـام القضـاء ،احلـق يف تكـوين أسـرة،وحرية ممارسـة الشـعائر  اآلخرين،كمـا هـو احلـال
ة وحتمــل اخل،فالدولــة ُملّزمــة بتحقيــق املســاواة بــني األفــراد يف التمتــع بــاحلقوق واحلريــات العامــ.....الدينيــة،مبا ال يتعــارض مــع النظــام العــام،واحلق يف امللكيــة

  .الواجبات،وهذا الواجب له أثر مباشر على السلطة التقديرية للمشرع كضمان مبدأ املساواة مثال يف االلتحاق بالوظائف العامة
مي اللمساوي،دور الرقابة الدستورية يف محاية احلقوق واحلريات يف إطار التشريعات الوطنية واملواثيق الدولية،الطبعـة األوىل،املركـز القـو  فايز انظر،أشرف- 2

  .270.ص ،ص2009،لإلصدارات القانونية،مصر
- OBERDORFF.H,Droit de l’homme et Libertés fondamentales, 2ème édition, Alpha , Paris , 2010 ,p.54 .  
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على فعالية احلقوق واحلريات صراحة الدساتري اليت نصت ومن بني العامة على السلطة التقديرية للمشرع،
   .1الدستور االسباين و األملاين العامة 
لنا أن ،عند تنظيمها يف توجيه إرادة املشرع األثر املباشراحلقوق واحلريات العامة  لفعاليةكان   وملا      

   على السلطة التقديرية للمشرع ؟حول مدى وطبيعة هذا التأثري نتساءل
نونية نظرية حقوق اإلنسان إىل نظرية للحقوق واحلريات العامة تستند إىل قواعد قا حتولن إاحلقيقة       

،فلم يعد جتاه تلك احلقوق واحلريات العامةقد ترتب عليه تقييد سلطة املشرع اوتتمتع باحلماية الدستورية،
،بل أصبح ملزما باإلطار الذي يرمسه له ميلك سلطة التقرير يف جمال احلقوق واحلريات العامة بصورة مطلقة

دوره من حامي احلقوق  بذلك تحوليمه لتلك احلقوق واحلريات العامة،لياملؤسس الدستوري حال تنظ
مبدأ تدرج القواعد القانونية مثال  يعد حيث،2واحلريات العامة إىل جمرد ُمنظم هلا يف إطار مصدرها الدستوري

ل العالقة بني القواعد ،مما جيعامة على السلطة التقديرية للمشرعريات العمصدرا لفعالية احلقوق واحلو أساسا 
والقانون هي عالقة خضوع وتبعية وفقا ملبدأ )املنظمة للحقوق واحلريات العامةالقواعد السيما (الدستورية

أن  عامة،خاصة يف جمال احلقوق واحلريات ال القوانني الصادرة عن املشرع ى مسو الدستور،مبعىن أنه جيب عل
،ومن بني النصوص الدستورية اليت تؤكد على األثر 3نصا وروحا تكون متفقة مع القواعد الواردة يف الدستور

 يناير18من الدستور املصري الصادر يف92املباشر لفعالية احلقوق واحلريات األساسية ما نصت عليه
وال جيوز ألي قانون .وال انتقاصااحلقوق واحلريات اللصيقة بشخص املواطن ال تقبل تعطيال « بأن2014

  » .ينظم ممارسة احلقوق واحلريات أن يقيدها مبا ميس أصلها وجوهرها
من خالل حلقوق واحلريات العامة على السلطة التقديرية للمشرع اأثر فعالية  يظهر لنا،ومن ناحية ثانية     

املنظمة للحقوق  الرقابة على دستورية القوانني السيما التشريعات يفالقاضي الدستوري  الدور الذي يلعبه
،ففي حالة الرقابة السابقة على دستورية مشاريع القوانني أو اقرتاحات قوانني ال ميكننا واحلريات العامة

 األثر يف لتقديرية،وتقتصر تلك الفعالية أواحلديث عن فعالية احلقوق واحلريات العامة على سلطة املشرع ا
األمر خيتلف يف حالة الرقابة الالحقة على و .واحلريات العامةمع احلقوق أو يتناسب توجيه املشرع مبا يتالءم 

                                                 
مـن الدسـتور  55إىل الفصـل53،والفصـل 38إىل 14لقد ورد النص على احلقوق واحلريات األساسية يف اجلزء األول ،الباب الرابع السيما الفصـول  - 1

،أما يف الدستور األملاين فقد ورد النص على احلقـوق األساسـية يف الفصـل األول منـه )2011سبتمرب 27مع تعديل(1978ديسمرب27اإلسباين الصادر 
  .من الدستور األملاين ) 19إىل1(املواد 

،الكتـاب )الرقابـة علـى أعمـال اإلدارة(،القضـاء اإلداري ومـا يليهـا؛ سـامي مجـال الـدين  377 .انظـر راغـب جربيـل مخـيس سـكران،املرجع السـابق،ص- 2
  .12.،ص2002األول، الطبعة الثالثة،بدون دار نشر،مصر ،

عبـد انظر،حممد ماهر أبو العينني،االحنراف التشريعي والرقابة علـى دسـتوريته،الكتاب األول؛؛458و353.انظر،حنفي علي جبايل،املرجع السابق،ص -3
، 2013-2012لزرق،اثــر ســلطة التشــريع علــى احلريــات العامــة وضماناا،رســالة دكتــوراه يف القــانون العام،جامعــة تلمســان، العزيــز حممــد ساملان؛حبشــي

  . 82.ص
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دستورية القوانني ،ألن هناك تأثريا مباشرا للحقوق واحلريات العامة على التشريعات املخالفة للنصوص 
نكون أمام  دستوريتها يف مثل هذه احلالة، عدمظمة لتلك احلقوق واحلريات العامة،فإذا تبني الدستورية املن

فعالية احلقوق واحلريات العامة على  من مث فإن أثر،و غري الدستورية من النظام القانوين القوانني إلغاء تلك
سلطة املشرع التقديرية تكون بسحب  ذلك القانون املخالف لنص أو قاعدة دستورية ،بينما جند أن األثر 

،وإمنا يقتصر فقط على عدم تطبيق القانون املخالف مع بقائه يف صل إىل درجة اإللغاءالمتناع ال ييف حالة ا
  .1القانوين النظام
احلماية الدستورية اليت أوال يف ميكننا القول بأن فعالية احلقوق واحلريات العامة يتجلى أثرها وبالنتيجة      

تيجة تدخل القاضي الدستوري وهو بصدد مينحها املؤسس الدستوري لتلك احلقوق واحلريات العامة،أو ن
  .واحلريات العامة للدستوراملنظمة للحقوق القوانني ممارسة الرقابة على دستورية القوانني خاصة 

 أمثلة لفعالية الحقوق والحريات العامة على السلطة التقديرية للمشرع-ب     
احلقوق أو حرية من احلريات العامة يف لتنظيم ممارسة حق من وملا كانت مسألة وضع التفصيالت      

نظيم تلك الغالب األعم هي من اختصاص املشرع العادي يف اإلطار الذي رمسه له املؤسس الدستوري لت
  .وضع القواعد الكفيلة هلا لضمان التمتع ا احلقوق واحلريات العامة،و 

يف إقامة التوازن بني ممارسة  أساسيافإن تدخل املشرع يف جمال احلقوق و احلريات العامة يلعب دورًا     
قوق وحريات وعدم املساس بالنظام العام أو اإلضرار حبالعامة والتمتع ا، تلك احلقوق واحلريات

من ذلك سوف حناول بيان فعالية بعض احلقوق واحلريات العامة ذات الطابع االجتماعي ؛وانطالقا اآلخرين
  .2واالقتصادي على السلطة التقديرية للمشرع

 مدى تأثير الحق في العمل على السلطة التقديرية للمشرع-      1
،الذي يعترب حجر الزاوية يف احلق يف العمل3من أمثلة احلقوق واحلريات العامة ذات الطابع االجتماعي     

 ،وحق تكوين النقابات واالنضمام إليها،واحلق يفوحق الرعاية االجتماعية والصحية هذه الطائفة من احلقوق
لذا ،بع االجتماعيا،وغريها من احلقوق واحلريات العامة ذات الط،وكذا احلق يف التعليماإلضراب عن العمل

                                                 
  .460.صاملرجع السابق،احلسبان، أمحد عيدانظر ،- 1
عبـد ؛12.،ص2004العربيـة،القاهرة، النهضـة الثانيـة،دار الطبعـة والتطبيـق الـنص بـني العامـة للحريـات القانونيـة أمحد،احلمايـة العـال عبـد ثـروتانظر،- 2

 .390.ص ،2011؛ثروت بدوي،النظم السياسية،دار النهضة العربية،11.عادل الطبطبائي،املرجع السابق،ص؛89.الرمحن عزاوي،املرجع السابق،ص
- OBERDORFF .H et ROBERT.J, Libertés fondamentales et droits de l’homme, 5 ème édition, L.G.D.J, Paris, 
2000,p.699. 

لوك فـإذا كــان جـوهر احلريـة يكمــن يف أـا سـلوك إنســاين نـابع مـن طبيعتــه البشـرية،لكن بـالنظر إىل احلقــوق االجتماعيـة فـال ينطبــق عليهـا وصـف الســ- 3
ة ذات الطابع االجتماعي يف الغالب تستلزم تدخل اجيايب اإلنساين،وال يستطيع الفرد أن يقوم ا عن طريق نشاطه الفردي،أي أن احلقوق واحلريات العام

؛انظر حممد صالح عبد البديع السيد،احلماية الدستورية للحريات العامة بـني املشـرع والقضـاء،الطبعة الثانيـة،دار للدولة من أجل تنظيمها وضمان محايتها
  .  25.، ص2009النهضة العربية،
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أثره على سلطة املشرع بيان و ،على احلق يف العمل كحق من احلقوق  األساسية فقط دراستنا نركز سوف 
  .التقديرية

على القانون من أجل تنظيم ممارسة احلق يف  حمل الدراسةدساتري اللقد أحال املؤسس الدستوري يف       
من الدستور املصري 12واملادة2016من التعديل الدستوري لسنة69املادة(،األمر الذي نصت عليهالعمل
،حبيث يلتزم املشرع حال تنظيمه هلذا احلق باإلطار الذي حدده له الدستور وعدم وضع قيود 1)2014لسنة

الذي يضمن املساواة بني هو يها املصلحة العامة،ذلك بأن القانون على هذا احلق إال القيود اليت تقتض
حلصول على العمل،ويكفل للفرد أثناء قيامه بالعمل احلق يف احلماية واألمن والرعاية الصحية يف ااألفراد 

 بأجرة،وأن يكون العمل لساعات حمددة و يف الضمان االجتماعي وحق العاملوالنظافة،واحلق يف الراحة،
  .أن أي خمالفة ألحكام الدستور جيعل القانون املنظم حلق العمل مشوب بعيب عدم الدستوريةو حمددة،
فعالية احلق يف العمل يف التأثري على سلطة املشرع عند تنظيمه للعالقات املتبادلة كذلك   تتجلىكما         

التوفيق بني   ضرورة نيوضع القوان عندعليه  األمر الذي يفرضألطراف عقد العمل واحلقوق الناشئة عنه،
على أصحاب العمل،وتكريس احلماية القانونية الفعالة للعامل كقيد  املتضاربة واملتعارضة للعمال و املصاحل

،ويف املقابل تفرض على العامل عدم ارتكاب أي نشاط قد يعرقل السري السلطة املمنوحة لصاحب العمل
  .2احلسن للعمل أو يلحق ضررا بصاحب العمل

                                                 
 .لكــل املــواطنني احلــق يف العمــل «بــأن) 1996مــن الدســتوري اجلزائــري لســنة55املــادةيقابلهــا نــص (2016مــن التعــديل الدســتوري لســنة69تــنص - 1

 يضـمن القـانون حـق العامـل .احلق يف الراحة مضـمون، وحيـدد القـانون كيفيـات ممارسـته .يضمن القانون يف أثناء العمل احلق يف احلماية، واألمن، والنظافة
مــــن الدســــتور املصــــري الصــــادر يف  12كمــــا تــــنص املــــادة» .ســــنة يعاقــــب عليــــه القــــانون 16تشــــغيل األطفــــال دون ســــن  .يف الضــــمان االجتمــــاعي

وال جيـوز إلـزام أي مـواطن بالعمـل جـربا،إال مبقتضـى قـانون،و ألداء خدمـة عامة،ملـدة .العمل حق ،وواجب ،وشرف تكفله الدولة«على أن2014يناير17
ولقـــد ورد التأكيـــد علـــى احلـــق يف العمـــل  يف مقدمـــة الدســـتور الفرنســـي » .بل عـــادل،ودون إخـــالل بـــاحلقوق األساســـية للمكلفـــني بالعامـــلحمـــددة،ومبقا

  :04و03بند02فقرة 1946لعام
     « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son 
emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. 
      Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son 
choix. » 

ضـرر يف عملـه بسـبب أصـوله،أو آرائـه  إىلعامـل أن يتعـرض  أليله احلق يف العمل واحلق يف احلصول علـى منصـب عملـه،حبيث ال ميكـن  إنسانأي  كل 
؛ويتضـــح لنـــا مـــن كمـــا ميكـــن للعامـــل الـــدفاع عـــن حقوقـــه أو مصـــاحله مـــن خـــالل النشـــاط النقـــايب و االخنـــراط يف اهليئـــة النقابيـــة الـــيت خيتارها معتقداتـــه، أو

 الدستورية السابقة بـأن احلـق العمـل يعتـرب مـن احلقـوق األساسـية الـيت تفـرض علـى كـل مـن املؤسـس الدسـتوري واملشـرع العـادي ،والقاضـي التزامـاالنصوص 
  .بضرورة تنظيمها وضمان ممارستها

ق تكــوين النقابــات الــيت تــدافع عــن حبقــني أساســيني،ومها حــ اإلقــرارواســتكماال لــدور الدولــة يف ضــمان حــق العمــل الــذي يتناســب مــع قدراتــه وخرباتــه -2
؛انظر، بوزيـان عليان،القيمـة الدسـتورية مببـدأ الذي يؤكد حرية العمل وميثل رد فعل العمال ضد  سيطرة أصحاب العمل وتعنتهم اإلضرابحقوقهم ،وحق 

لــة األكادمييــة للدراســات االجتماعيــة واإلنســانية،جوان دراســة تطبيقيــة مقارنــة علــى الدســاتري العربيــة احلديثــة ،جم.العدالــة االجتماعيــة واحلمايــة القضــائية لــه
  .121إىل106.ص ،10،العدد2013



   

    140     
 

مدى تأثير بعض الحقوق والحريات األساسية ذات الطابع االقتصادي على السلطة - 2       
 التقديرية للمشرع 

عدة حقوق منها حرية التملك أو حق امللكية تشمل احلقوق واحلريات العامة ذات الطابع االقتصادي       
يات رية على احلقوق واحلر ولقد نصت خمتلف النظم الدستو االستثمار،والتجارة والصناعة، ،وحريةالفردية

 بأنهمنه 17يف املادة 1948،حيث أقر اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعامالعامة ذات الطابع االقتصادي
أما فيما خيص فعالية احلقوق واحلريات .1لكل فرد حق التملك ،وال جيوز جتريد أي أحد من ملكه تعسفا

الفرنسي ما ورد يف إعالن حقوق اإلنسان واملواطن العامة ذات الطابع االقتصادي يف الدستور 
منه بأن حق امللكية حق مضمون وال ميكن أن ينتزع من أحد إال يف 17املادة ما نصت عليه،1789لعام

  .2احلاالت اليت تتطلبها املنفعة العامة،وعلى الوجه املنصوص عليه قانونا
امللكية «بأن 2014يناير18الصادر يفصري من الدستور امل35ما نصت عليه املادة ومن ذلك أيضا     

،وال جيوز فرض احلراسة عليها إال يف األحوال املبينة يف اصة مصونة،وحق اإلرث فيها مكفولاخل
عادل يدفع مقدما وفقا وحبكم قضائي ،وال تنتزع امللكية إال للمنفعة العامة ومقابل تعويض .القانون
حق امللكية اخلاصة يعترب من احلقوق األساسية اليت حيميها  ويتضح لنا من نص هذه املادة بأن» .للقانون

ر الذي نصت عليه وهو نفس األم.الدستور، وال جيوز املساس ا إال يف احلاالت اليت حيددها القانون
من التعديل 22املادةو ،»مونةامللكية اخلاصة مض« 20163مارس6من التعديل الدستوري املؤرخ يف64املادة

 ». ويرتتب عليه تعويض عادل،ومنصف.إطار القانونال يتم نزع امللكية إال يف « 20164الدستوري لسنة
احلد منه إال  ،وال ميكن املساس به أوبقة بأن حق امللكية مضمون قانوناويفهم من النصوص الدستورية السا

ال يثري أية ضمون قانونا وملا كان حق امللكية كحق أساسي م.يف احلاالت اليت حيددها الدستور والقانون
؟ويف هذا الشأن هي اليت تثري إشكالية ،فإن مسألة التوفيق بني حق امللكية وبني احلقوق املنبثقة عليهإشكالية

ع به املالك يف حدود قضت احملكمة الدستورية الفيدرالية األملانية خبصوص حتديد املركز القانوين الذي يتمت
أم ال؟مؤكدة يف حكمها على أن املركز القانوين للمستأجر أثناء  حبق امللكية ع هناهل يتمتمبعىن ،عقد اإلجيار

سريان عقد اإلجيار يعترب مالكا حلق االنتفاع بالعني املؤجرة دون احلقوق األخرى املنبثقة عن حق 

                                                 
   :على ما يلي 1948من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر يف عام 17تنص املادة -1

« 1-Toute personne ,aussi bien seule qu’en collectivité ,a droit à la propriété.  
2-Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. » 

  2- :على ما يلي 1789من إعالن حقوق اإلنسان واملواطن لعام 17تنص املادة 
« La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité 
publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. » 

   .1996من الدستور اجلزائري لسنة52يقابلها نص املادة- 3
4
  .1996الدستور اجلزائري لسنة20يقابلها نص املادة - 
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،وهذا احلق من حيث الذي يقوم عليه احلق يف اخلصوصيةامللكية،ذلك ألن العني املؤجرة تعترب األساس 
ث محايته الدستورية ال خيتلف فيما إذا كان املالك األصلي هو من يستفيد أو يسكن العقار نطاقه ،ومن حي

  .1أو غريه
يقع على عاتق املشرع عند تدخله لتنظيم هذا احلق واجب حتديد املركز القانوين للمؤجر  ومن مث      

ديد نطاق حق امللكية بالنسبة حت لاملتبادلة بينهما،وذلك من خال االلتزاماتواملستأجر،وكذا حتديد احلقوق 
  .للمؤجر كمالك للعني املؤجرة واملستأجر كمالك حلق االنتفاع ا

ا من احلريات األساسية ممارسة التجارة أو الصناعة باعتبارمهاالستثمار،وحرية حرية  كل من كما أن        
هذه احلرية أو التمتع  ة بني ممارسةمءوع من التوازن واملالقامة نضرورة التدخل إلالتزاما بتفرض على املشرع 

احلرية دون املساس حبقوق محاية فعالة ملمارسة هذا احلق أو ،أي ضرورة توفري ا،وبني حقوق األفراد اآلخرين
  .األفراد اآلخرين وحريام الفردية

ض عن التعويإضافة إىل ذلك تثور يف جمال احلقوق واحلريات العامة إشكالية تتعلق باحلق يف طلب       
،األمر الذي يفرض على املشرع التدخل للتوفيق بني احلق يف طلب التعويض األضرار اليت تلحق األفراد

وحرية ممارسة العبادة،  واحلق يف ممارسة احلريات الفردية املعرتف ا قانونا السيما حرية الرأي والتعبري
  .2القيود الواردة عليهااحلدود أو و 

،ميكننا القول بأن للحقوق واحلريات العامة تأثري فعال على السلطة التقديرية ا سبقوترتيبا على م      
،أي املشرع وتقيد من سلطته التقديريةللمشرع بصورة جتعل تلك احلقوق واحلريات العامة أداة لتوجيه إرادة 

  . ،بل هو ملزم باإلطار الذي حيدده الدستورتنظيمهامل يعد ميلك سلطة مطلقة  ل املشرع أن
ية لتلك احلقوق واحلريات كما أن إحالة الدستور على القانون من أجل وضع القواعد التفصيل      
،إمنا هو تكريس لفكرة احلجز التشريعي للسلطة التشريعية يف هذا الشأن،حبيث ال يتم تنظيم تلك الفردية

م الدستورية ت به أغلب النظ،وهو األمر الذي أخذعيةاحلقوق واحلريات العامة إال من قبل السلطة التشري
  .3وتونس،اجلزائراملقارنة منها فرنسا،إسبانيا،مصر 

                                                 
 الثانيـة،دار الطبعـة،والتطبيق الـنص بـني العامـة للحريـات القانونيـة أمحد،احلمايـة العـال عبـد ثـروت؛462.،املرجع السـابق،صاحلسـبان أمحـد عيـدانظر،-1

  .95.،ص 2004العربية،القاهرة، النهضة
2-COMBOT.P, La protection constitutionnelle de la liberté individuelle en France et en Espagne, Thèse 
Economica, 1998,p.267. 

  .465.نفسه،ص،املرجع  احلسبان أمحد عيدانظر،
مفتــاح  ضــو؛150إىل143.،املرجــع الســابق،ص ،اجلزء األولعبــد الــرمحن عزاوي،ضــوابط توزيــع االختصــاص بــني الســلطتني التشــريعية والتنفيذيــةانظر،-3

  .83.،ص2002،مالطا،E L G A،دراسة مقارنة،منشورات )الوضعية(السلطة التشريعية يف نظام احلكم اإلسالمي والنظم املعاصرة غمق،
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بأن احلقوق واحلريات العامة اليت تستند على القواعد القانونية واحلماية الدستورية  إذا كان القولو       
املفروضة على أصبحت تشكل قيدا على سلطة املشرع التقديرية يف هذا اال،فإنه توجد إىل جانب القيود 
  .املشرع من الناحية املوضوعية قيودا أخرى أو أدوات قانونية مقيدة للقانون من الناحية اإلجرائية

  الثاني المطلب
  األدوات القانونية المقيدة للمشرع من الناحية اإلجرائية

إىل إضفاء لقد أدى تطور مفهوم القانون الدستوري واتساع نطاق القواعد ذات القيمة الدستورية       
الطابع الدستوري على تلك القواعد مع منحها مرتبة تسمو على القوانني العادية واعتبارها وسيلة تقيد 

 ،ت أو القيود املفروضة على املشرعسلطة املشرع من املوضوعية،األمر الذي يدفعنا للتساؤل حول األدوا
متتد كذلك إىل اجلانب سلطة املشرع،أم أا مبعىن هل القيود املفروضة على املشرع  متس اجلانب املوضوعي ل

  اإلجرائي ؟
 كذلك  الواقع أن القيود املفروضة على املشرع ال متس فقط اجلانب املوضوعي لسلطة املشرع،بل متتد      

،ولعل من أهم األدوات القانونية املقيدة للمشرع من الناحية اإلجرائية املعاهدات هلا إىل اجلوانب اإلجرائية
القانون الدويل وتعرب عن إرادة اتمع  قواعد ة والقوانني العضوية،باعتبار أن األوىل جتد مصدرها يفالدولي

 ،مكملة للدستورالثانية أما الدويل وتسمو قواعده على قواعد القانون الداخلي باستثناء الدستور املصري،
قد يشكل  األمر الذي،وانني العاديةسن وإقرار القوتتميز بنظام إجرائي خاص خيتلف عن النظام اإلجرائي ل

  .قيدا على سلطة املشرع التقديرية يف سن القوانني العادية منها والعضوية
وحىت يتسىن لنا معرفة مدى تأثري كل من املعاهدات الدولية والنظام اإلجرائي للقوانني العضوية على       

ية على حرية املشرع ري املعاهدات الدولمدى تأثمعرفة السلطة التقديرية للمشرع ،يتوجب علينا أوال 
،مث ننتقل إىل بيان مدى تأثري النظام اإلجرائي للقوانني العضوية على سلطة املشرع التقديرية )أوال(العادي

  ).ثانيا(
  الفرع األول 

  مدى اعتبار النظام القانوني للمعاهدات الدولية كقيد على سلطة المشرع
دولية يقتصر فقط على تنظيم العالقات على املستوى الدويل،أصبحت بعد أن كان دور القواعد ال      

،بل وتشكل كذلك قيدا على حرية املشرع باشر وتؤثر يف مراكزهم القانونيةتطبق على األفراد بشكل م
  .وتلزمه بعدم خمالفتها  ،الوطين
الدولية،مبعىن هل ميكن للمشرع لتساؤل حول مدى سلطة املشرع اجتاه املعاهدات إىل ايدفعنا  وهو أمر      

عية بوصفه املعرب عن إرادة الوطين خمالفة تلك املعاهدات اليت متت املوافقة عليها حال ممارسته لوظيفته التشري
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أم عليه االلتزام بقواعد القانون الدويل االتفاقي،بأن تكون إرادة املشرع  متفقة مع إرادة اتمع الشعب 
  جزءا منه؟يل الذي تشكل دولته الدو 

والدولية،  لمعاهداتاملؤسس الدستوري ل بكيفية تنظيماإلجابة على هذا التساؤل ترتبط أساسا إن       
حتديد قيمتها القانونية ضمن مبدأ تدرج القواعد القانونية،فإذا نظم املؤسس الدستوري عملية إبرام  وكذا

،فإن ذلك مرتبة القوانني العاديةمرتبة تفوق  املعاهدات وإدماجها يف القانون الوطين بشكل تفصيلي ومنحها
سوف يقيد حرية املشرع الوطين بعدم خمالفة أحكام هذه املعاهدات استنادا إىل مبدأ تدرج القواعد 

أما إذا مل يعاجل املؤسس الدستوري هذا األمر بصفة دقيقة تفصيلية فقد يؤدي ذلك إىل احتمال ،القانونية
  .1ية  واملعاهدات الدولية التعارض بني القواعد القانون

 اجلزائري قد تأثرا يالدستور املؤسس  وعند احلديث عن النظام القانوين للمعاهدات الدولية،جند أن      
بالدستور الفرنسي الذي نظم إجراءات إبرام املعاهدات الدولية بصورة تفصيلية وواضحة،حيث ختتص 

بينما متلك السلطة التشريعية حق املوافقة عليها إلدماجها يف السلطة التنفيذية بإبرام املعاهدة أو االتفاقية،
أما يف .د من اتفاقها مع قواعد الدستورلتأكلالقانون الوطين مع خضوع املعاهدات الدولية للرقابة الدستورية 

مصر فعلى الرغم من أن املؤسس الدستوري املصري قد ساير  معظم النظم  الدستورية يف منح السلطة 
ة حق إبرام املعاهدات الدولية واشرتط موافقة السلطة التشريعية إلدماجها يف القانون الداخلي،إال انه التنفيذي

  .2مل يعرتف بسمو املعاهدات الدولية على القوانني العادية يف املرتبة
ي كان ثري أية إشكالية باعتبار أن املؤسس الدستور يالفرنسي واجلزائري ال  ينوإذا كان الوضع الدستور       

ور ،فإن الوضع خمتلف يف الدستوبيان عالقتها بالقوانني العادية، حتديد مرتبة املعاهدات الدوليةواضحا يف
اعتبارها ومدى  ،عاهدات الدوليةامل اجتاه سلطة املشرعحول الدستوري املصري يثري خالفا يف الفقه و ،املصري

  يستطيع  هذا األخري يستطيع جتاوزها إىل تعديلها أو إلغائها؟  قيًدا على السلطة التقديرية للمشرع،أم أن
حتديد طبيعة العالقة بني أوال يتوجب علينا ومن أجل معرفة سلطة املشرع اجتاه املعاهدات الدولية،      

ى ،مث مدى اعتبار تلك املعاهدات الدولية قيدا عل)والأ( أو الوطين القواعد الدولية وقواعد القانون الداخلي
  ).ثانيا(حرية املشرع الوطين

  طبيعة العالقة بين المعاهدات الدولية والقانون الداخلي:أوال     
قواعد  هل أن:تثري تساؤال هاما هوطبيعة العالقة بني القانون الداخلي والقانون الدويل  إن البحث يف     

قيدا على سلطة املشرع  ااعتباره ناكن،وبالتايل مي)الوطين(القانون الداخليقواعد على تسمو القانون الدويل 
                                                 

  .270.،ص2005انظر،حممد بوسلطان،مبادئ القانون الدويل العام ،اجلزء األول،الطبعة الثانية،ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر،-1
2
؛حممـد سـامي عبـد احلميد،أصـول القـانون الـدويل العـام،اجلزء الثاين،الطبعـة السادسـة، 70.عبـد اهللا ناصـف ،املرجـع السـابق،ص.انظر،سـعاد الشـرقاوي- 

  .252.،ص1984املعاهدة الدولية،الدار اجلامعية للطباعة والنشر والتوزيع،
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سوف حناول عرض  ولبيان طبيعة العالقة بني القانونني الدويل والداخلي.الذي ال ميكنه خمالفتها أم العكس؟
،وما هو موقف األنظمة القانونية )أ(النظريات الفقهية اليت حتدد العالقة بني القانونني الداخلي والدويلأهم 

  ) .ب(ني القانونني الدويل والداخليالداخلية من العالقة ب
  موقف الفقه والقضاء الدوليين من طبيعة العالقة بين القانونين الدولي والداخلي-أ     
ول يعرف األ،حتديد العالقة بني القانونني الدويل والداخلي بني اجتاهنيحول مسألة لقد انقسم الفقه      

الثاين يعرف بنظرية وحدة القانونني،إىل جانب ذلك يوجد اجتاه فقهي نادى أما  ،بنظرية ثنائية القانونني
مستقل ومنفصل عن القانون فتقوم نظرية ثنائية القانون على أساس أن القانون الدويل النظريتني؛بالتوفيق 
،أي ينفصل كل منهما عن اآلخر،وال خيتلط به وال خيضع أي منهما لآلخر ،حبيث ميكن حتديد الداخلي

والقانون الدويل اخلاص مثال تدخل ،والقانون اإلداري،فقانون اجلنسية،وضوعات اليت ينظمها كل قانونامل
وفقا هلذا املعىن ضمن اختصاص القانون الداخلي،يف حني أن القواعد القانونية اليت تنظم احلرب واحلياد 

  .1ينظمها القانون الدويل
عدم التعارض بني قواعد القانون الدويل والداخلي،األمر :ويرتتب على هذه النظرية عدة نتائج منها      

،فإذا خالف التشريع الداخلي قواعد القانون الدويل ال يؤدي على عدم تأثري أحدمها على اآلخر الذي يدل
  .2ذلك إىل بطالنه

 امتناع القاضي الوطين عن تطبيق القاعدة الدولية ،أي أن القاضي الوطين ليس من حقه تفسري      
،كما توجد استثناءات يقر أصحاب يطبق فقط قواعد القانون الداخلي إمنالقاعدة الدولية أو تطبيقها،و ا

هذه النظرية فيها بإلزامية قواعد القانون الدويل يف جمال القانون الداخلي،واليت تأخذ صورة اإلحالة من 
ويل قاعدة من قواعد القانون الدويل القانون الداخلي على القانون الدويل لتنظيم مسألة أو حالة معينة أو حت

  .3إىل قاعدة يف القانون الداخلي

                                                 
أما مصـدر القـانون الدولـة، إرادةالقـانون الـداخلي ينبـع مـن  القـانونني، فمصـدراخـتالف مصـادر كـل مـن :منهـاتسـتند هـذه النظريـة علـى عـدة أسـانيد - 1

  .نني سلطة وضع قواعد اآلخر أو تعديلها أو إلغائهاالدويل اإلرادة املشرتكة للدول ،وبالتايل ليس ألي من القانو 
الداخلي ينظم العالقة بـني األشـخاص يف إطـار القـانون اخلـاص أو بيـنهم وبـني الدولـة يف إطـار القـانون  القانونني، فالقانوناختالف موضوعات كل من -

  .عامالعام ،بينما ينظم القانون الدويل العام العالقة بني أشخاص القانون الدويل ال
قـانون بينمـا اختالف الطبيعة القانونية والبناء القانوين لكل من القانونني ،فالقانون الداخلي يستدعي خضوع األشخاص والسلطات العامة يف الدولـة لل-

لقــــانوين الداخلي،صــــراع أم القـــانون الــــدويل هـــو أداة قــــانون تعـــاون وتنســــيق بـــني دوليتــــني أو أكثر؛انظـــر علــــي إبـــراهيم ،النظــــام القـــانونني الــــدويل والنظـــام ا
 ص،1988؛مفيــد حممــود شــهاب،القانون الــدويل العــام ،دار النهضــة العربيــة ،القــاهرة،50.،ص1991تكامل،الطبعــة األوىل،دار النهضــة العربيــة،القاهرة،

   .47.ص
   .28.،ص2002،،مصرانظر،سهيل حسني القتالوي ،الوسيط يف القانون الدويل العام ،الطبعة الثانية ،دار الفكر العريب- 2

3- SIBERT.M, Traité de droit international public ,Le droit la paix ,Tome 02,,Dalloz ,Paris,1951,p.292. 

   . 70.ص ،ص1997،،مصرصراع أم تكامل،دار النهضة العربية .أورده ،علي إبراهيم ،النظام القانوين الدويل والنظام القانوين الداخلي 
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ببعضها البعض أما نظرية وحدة القانونني تقوم على أساس وحدة القانونني مع تبعية القواعد القانونية       
 شكالن نظاماتقوم هذه النظرية على أساس أن القانونني الدويل والداخلي يحيث ،يف نظام تدرجي دقيق

،حبيث أن كل قاعدة قانونية تستمد وجودها من القاعدة األعلى منها،وال ميكن تفسري قاعدة قانونيا واحدا
من القواعد القانونية إال بالرجوع إىل القواعد األعلى،وقواعد القانون الدويل ما هي إال جزء من القواعد 

  .1القانونية يف الدولة تعىن بتنظيم عالقاا مع الدول األخرى
،ظهر اجتاه ثالث خلي ومؤيد لنظرية وحدة القانوننيوبني مؤيد لنظرية ثنائية القانونني الدويل والدا      

للقاضي الوطين دور يف التوفيق بني قواعد القانونني الدويل والداخلي يق بني االجتاهني وحل اإلشكال،و للتوف
انون الدويل ال يقصد به مسو قانون عندما يكون باستطاعته أن يفعل ذلك،كما أن مبدأ مسو قواعد الق

،وإمنا هو انون الدويل على القانون الداخليأجنيب مفروض على الدولة،فاألولوية أو السمو ال تعين سيطرة الق
  .2جمرد تناسق وتناغم يف النشاط القانوين للدولة وسلوكها

ويل والداخلي ،فلقد أخذ بنظرية أما فيما يتعلق مبوقف القضاء الدويل من العالقة بني القانونني الد      
ترسخ مفهوم مسو القانون الدويل على القانون الداخلي يف قد وحدة القانونني مع مسو القانون الدويل،و 

التعامل الدويل من خالل جمموعة من األحكام والقرارات واآلراء االستشارية يف هذا الشأن،األمر الذي 
مع مسو قواعد بني القانونني الدويل والداخلي  ضوع العالقةأكدت عليه حماكم التحكيم عند تعرضها ملو 

والداخلي فإذا كان الغالب يف الفقه والقضاء الدوليني قد أكد على وحدة القانونني الدويل .القانون الدويل
 بني القانونني الدويل موقف األنظمة القانونية الداخلية املقارنة من العالقةمع مسو القواعد الدولية،فما هو 

  والداخلي؟
  موقف األنظمة القانونية الداخلية من العالقة بين القانونين الداخلي والدولي-ب     
إن املتتبع ملوقف املؤسس الدستوري يف النظم الدستورية املقارنة يستطيع أن يصنفها بالنظر إىل موقعها      

والقيمة اليت تكتسيها املعاهدات الدولية بني عدة جموعات ،فاموعة األوىل تشمل الدساتري اليت تتجه إىل 
الذي 1983تري الدستور اهلولندي لعام،ومن هذه الدساالدستوراالعرتاف بسمو قواعد القانون الدويل على 

                                                 
1
وحـدة القـانونني مـع مسـو القـانون الـداخلي -:أنصار هذه النظرية بإمكانه وجود تنازع بني القانونني مع  االختالف يف مسو أحدمها على اآلخريسلم  - 

لقــانون تكــز هــذا االجتــاه علــى وحــدة القــانونني مــع مســو القــانون الــداخلي ،باعتبــار أن القــانون الــدويل منبثــق عــن القــانون الــداخلي مــع مراعــاة مســو ار ،وي
 إلبـــرامالدســـتورية الداخليـــة  اإلجـــراءاتالـــداخلي عنـــد التعـــارض ،مبـــا يعـــين خضـــوع املعاهـــدات الدوليـــة شـــكال وموضـــوعا للقـــانون الـــداخلي ،فعـــدم احـــرتام 

خلي انـه ال حيـدد لنـا بدقـة نونني الـدويل والـداابطـالن املعاهـدة ،ويؤخـذ علـى هـذا االجتـاه عنـد حتديـده للعالقـة بـني القـ إىلاملعاهدات واملوافقة عليهـا يـؤدي 
االجتـاه الثـاين فقـد اجتـه حنـو االعـرتاف  أمـا.قيمة املعاهدات الدولية ،هل هي مسـاوية للدسـتور أو أقـل منـه  وأعلـى مـن القـانون أو مسـاوية للقـانون العـادي

القـانونني مـع مسـو القـانون الـدويل ،حبيـث يعتـرب  القـانون بوحدة القانونني مع مسو القواعد الدوليـة ،فهـذا االجتـاه حيظـى بتأييـد غالبيـة الفقهـاء ويقـرر وحـدة 
   .انوننيالداخلي منبثقا عن القانون الدويل الذي يسمو على القانون الداخلي ،ويؤخذ على هذا االجتاه بأن دمج القانونني مينع كل متييز بني الق

2 - VEDEL.G,La Déclaration des droits de l’homme et la Jurisprudence ,P.U.F ,1989,p.63. 
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،وأن التشريعات اليت ختالف قواعد القانون الدويل تعترب باطلة االتفاقيات الدولية على الدستور اعرتف بسمو
  . 19831من الدستور اهلولندي 94و93عليه املادتني وفق ما تنص 

ون الدويل حيتل مرتبة وسط بني القانون أما اموعة الثانية تضم الدساتري اليت تتجه إىل اعتبار القان    
مرتبة أعلى من القوانني العادية  يفرنسالدستور الوالدستور ،ومن أمثلة ذلك حتتل املعاهدات الدولية يف 

أخذ به  األمر الذي،1958من الدستور الفرنسي لعام55املادة نصت عليه وفق ماوأقل من الدستور 
تطبيقا  الوطنية مبدأ مسو املعاهدات الدولية على القواننيعلى مؤكدا بذلك املؤسس الدستوري اجلزائري 

  . 20162مارس6من التعديل الدستوري املؤرخ يف150املادة لنص
 يتمتع بقوة القانون  الداخلي،بأنه أما اموعة الثالثة تضم الدساتري اليت تتجه إىل اعتبار القانون الدويل     

ني العادية على أن املعاهدات الدولية تتمتع بقوة القوان 2014نص عليه الدستور املصري لسنة وهو ما
تلتزم الدولة « ،اليت تنص على أن2014ينيار18املصري الصادر يفمن الدستور 93تطبيقا لنص املادة

باالتفاقيات والعهود واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان اليت تصدق عليها مصر ،وتصبح هلا قوة القانون بعد 
يف حكمها األمر الذي أكدت عليه احملكمة الدستورية العليا يف مصر  » .لألوضاع املقررةنشرها وفقا 

على أن تتمتع املعاهدات واالتفاقيات الدولية بقوة القانون العادي بعد إبرامها 1988جوان 04الصادر يف
  .3والتصديق عليها ونشرها

انونني الدويل والداخلي حمل خالف يف الفقه وعليه ،فإذا كانت مسألة حتديد طبيعة العالقة بني الق      
ة اليت حتتلها املعاهدات ،فإن األمر امتد للمؤسس الدستوري لتحديد موقفه من املكانالدستوري والقضاء
،ومنها ما جعلت لقانون الدويل على أحكام الدستور،فهناك من الدساتري اليت أخذت بسمو قواعد االدولية

التعديل  ،و1958كانة وسط بني الدستور والقانون كالدستور الفرنسي لعامقواعد القانون الدويل حتتل م
أن هناك ،إضافة إىل 2014ينيار23،والدستور التونسي الصادر يف 2016مارس6الدستوري املؤرخ يف

                                                 
؛انظر ،عبـد العزيـز سـرحان،حقيقة العالقـة بـني اموعـة الدوليـة حلقـوق اإلنسـان والقـانون الـداخلي يف ومـن الدسـتور اهلولنـدي94و93نـص املـادتني  - 1

   .110.ص ص ،03،العدد 1981الواليات املتحدة األمريكية ،جملة احلقوق والشريعة،
  املتضــمن التعــديل الدســتوري للدســتور اجلزائــري لســنة16/01مــن القــانون رقــم150املــادة،و 1958الفرنســي لعــام  مــن الدســتور55انظــر نــص املــادة- 2

   .)1996لسنةمن الدستور اجلزائري  132املادةيقابلها نص (1996
الـنص أنــه مل يغــري مــن حيــث  أن البـني مــن هــذا " 1988جــوان04حيــث ذهبـت  احملكمــة الدســتورية العليـا يف مصــر يف حكمهــا الصـادر يف جلســة - 3

الــدول  املراكــز القانونيــة لألجانــب الــذين أبرمــت مــع دوهلــم اتفاقيــات للتعويضــات بــل قصــد إىل اســتمرار ســريان أحكــام تلــك االتفاقيــات علــى رعايــا هــذه
كم احملكمة الدستورية العليا يف مصر يف ،انظر ح "نصه ،وهي اتفاقيات هلا قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا لألوضاع املقررة  بصريح
عبــــد الناصــــر أبــــو ؛29.،ص2008-1791موســــوعة أحكــــام احملكمـــة الدســــتورية العليــــا املصــــرية مــــن 04ســــنة 99طعــــن رقــــم1988جــــوان 04جلســـة 

ـــــــل.ســـــــهمدانة ـــــــة أمـــــــام القاضـــــــي اجلنائي،الطبعـــــــة علـــــــي الفهوجي؛38.،املرجع الســـــــابق،صحســـــــني إبـــــــراهيم خلي  األوىل،دار اجلامعـــــــة،املعاهـــــــدات الدولي
علــى أن املعاهــدات الدوليــة هلــا قــوة القــانون تطبيقــا لــنص املــادة 1962وقــد تضــمن كــذلك الدســتور الكــوييت لعــام.47.،ص1997اجلديدة،اإلســكندرية،

  .منه23يف املادة 2003منه،والدستور القطري لعام 37يف املادة2002وقد سايره يف ذلك الدستور البحريين لعام.منه70
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والدستورين  و 2014ينيار18الصادر يفدساتري متنح قواعد  القانون الدويل قوة القانون كالدستور املصري 
  .والقطري مثالالبحريين 

،فإن ذلك يواجلزائر  يفرنسال الدستورينومادام أن املعاهدات الدولية تسمو على القوانني العادية يف       
،لنا أن لعدم خمالفتها واخلضوع ألحكامها ،ويفرض عليه التزاماصرحيا على سلطة املشرع التقديريةميثل قيدا 

  ؟على حرية املشرع نتساءل حول مدى اعتبار املعاهدات الدولية قيدا
  مدى اعتبار المعاهدات الدولية قيدا على حرية المشرع: ثانيا     

إن حتديد مكانة املعاهدات الدولية ضمن مبدأ تدرج القواعد القانونية امللزمة للدولة يعطينا مؤشرا ملدى      
ولقد  القواعد القانونية،تأثري املعاهدات الدولية على النظام الداخلي السيما على حرية املشرع يف وضع 

لمعاهدات الدولية ما بني اعتبارها يف قوة القانون أو يف لالقيمة القانونية  حول اختلفت دساتري دول العامل
  .مرتبة أعلى من القانون 

ففي فرنسا ترتب على منح املعاهدات الدولية مكانة متميزة داخل النظام القانوين الفرنسي عدة آثار       
وبالرجوع إىل مراحل .التأثري يف مراكز األفراد القانونية وتقييد حرية املشرع وإلزامه بعدم خمالفتها منها مثال

يتبني لنا أن املؤسس الدستوري الفرنسي قد 1958يف ظل الدستور الفرنسي لعامإبرام املعاهدات الدولية 
 بصالحية مباشرة إجراءات إبرامها ص األوىلعمل على حتقيق التوازن بني السلطتني التنفيذية والتشريعية،فخّ 

ها وإدماجها على املستوى الدويل واشرتاط موافقة املشرع على املعاهدات اهلامة قبل االلتزام النهائي بأحكام
  .19581من الدستور الفرنسي لعام55يف القوانني العادية،وهو ما نصت عليه املادة

وإلزامه بعدم خمالفة أي من املعاهدات اليت ارتبطت شرع ويرتتب على تطبيق تلك املادة تقييد حرية امل      
ومن أجل محاية النظام .ألحكامها تطبيقا ملبدأ املشروعية،ومبدأ تدرج القواعد القانونيةا الدولة واخلضوع 

نشأ املؤسس الدستوري نظام الرقابة السابقة على أالقانوين الفرنسي وضمان توافق القواعد القانونية 

                                                 
  :على ما يلي 1958من الدستور الفرنسي لعام 55املادة  تنص- 1

« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont , dés leur publication ,une autorité supérieur à 
celle des réserve ,pour chaque accord ou traité ,de son application par l’autre partie. » 

مـع  وفق األوضاع املقررة تكون هلا منذ نشرها قوة أعلـى مـن القـانون  إقرارهااملادة بأن االتفاقيات الدولية املصادق عليها ،أو اليت يتم  هذه يفهم من نص
ا أو إقرارهـا ال التحفظ بشرط تطبيقها من قبل الدول املعتـربة طرفـا فيهـا ،فـإذا تضـمنت املعاهـدة الدوليـة بنـدا أو شـرطا خمالفـا للدسـتور،فإن التصـديق عليهـ

احتــاد منبثــق بــني الــدول   إىل ومــن ناحيــة أخــرى فقــد أدى تطــور النظــام القــانوين األورويب.منــه54يــتم قبــل تعــديل الدســتور علــى النحــو الــذي فصــلته املــادة
 إىل1997أكتـوبر02بتـاريخ أمسـرتداممبقتضـى اتفاقيـة  األورويباتمـع  وإنشـاء1992فيفـري  27مبقتضى االتفاقية املوقعة بتـاريخ األورويباالحتاد  وإنشاء

وتقبـــل التطبيـــق مباشـــرة علـــى ،رع الـــوطين مـــنح القواعـــد األوروبيـــة القيمـــة شـــبه الدســـتورية ،حبيـــث أصـــبحت تســـمو علـــى القواعـــد الوطنيـــة يتقيـــد ـــا املشـــ
الطبيعـة  إىلبـالنظر  األوروبيـةالـذي أكـدت فيـه علـى السـمو املطلـق لقـانون اتمعـات 1996مـارس05األفراد،األمر الذي أكدته احملكمـة األوروبيـة بتـاريخ

جـرد التصـديق عليهـا مكتسـبا قيمـة شـبه دسـتورية ،وتقبـل التطبيـق مب األوروبيـة،ومبعـىن آخـر أن القواعـد االتفاقيـة  األورويباخلاصة للنظام القانوين للمجتمع 
  . يةل،وال ميلك املشرع الوطين تعديلها بالشكل الذي تعدل به القوانني الداخ األوروبيةداخل اتمعات 
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أو االتفاق قبل االلتزام النهائي بأحكامها وإدماجها يف القانون الداخلي وفق ما تنص عليه املادة املعاهدات 
  .1من الدستور الفرنسي 54

حذو ما ذهب إليه املؤسس الدستوري  بأنه قد حذا اجلزائري واملالحظ على املؤسس الدستوري       
النظام القانوين للمعاهدات الدولية ،فمنح السلطة التنفيذية صالحية مباشرة إجراءات  خبصوصالفرنسي 

،كما اشرتط موافقة السلطة التشريعية على املعاهدات املتعلقة حبدود ملعاهدات الدولية والتصديق عليهاإبرام ا
وعن .2دة يف ميزانية الدولةاملتعلق بقانون األشخاص واملعاهدات اليت ترتتب عليها نفقات غري وار  الدولة أو

،األمر الذي فهي حتتل مرتبة تسمو على القانونالقيمة القانونية للمعاهدات الدولية يف الدستور اجلزائري 
من 150يقيد حرية املشرع الوطين وتلزمه بعدم خمالفة أحكام تلك املعاهدات وفق ما تنص عليه املادة

  .20163التعديل الدستوري لسنة
مد أيضا املؤسس الدستوري اجلزائري نظام الرقابة السابقة على دستورية املعاهدات أواالتفاق كما اعت      

إذا ارتأى الس « اليت تنص بأنه20164من التعديل الدستوري لسنة190بيقا لنص املادةأو االتفاقية تط
  .5 » .الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية فال يتم التصديق عليها

على اليت تنص  2014ينيار18لدستور املصري الصادر يفامن 01فقرة151وبالرجوع إىل نص املادة      
دق عليها بعد موافقة جملس ،ويصورية الدولة يف عالقتها اخلارجية،ويربم املعاهداتميثل رئيس اجلمه« أنه

من نص هذه املادة أن تنظيم  لنا نييتب » بعد نشرها وفقا ألحكام الدستور،وتكون هلا قوة القانون النواب
،سواء يف  من األنظمة الدستورية املعاصرةاملعاهدات الدولية يف النظام القانوين املصري يتشابه مع الكثري

التصديق عليها ،ودجمها يف القانون الداخلي بعد  ويذية حبق مباشرة إجراءات إبرامها،أانفراد السلطة التنف
  .الرمسية املصادقة عليها ونشرها يف اجلريدة

                                                 
  ؛ 1958من الدستور الفرنسي لعام  54انظر نص املادة -1

- GAUTIER et MALLERAY.F,Le Refus du conseil constitutionnel d’apprécier la constitutionnalité de 
dispositions législatives transposant une directive communautaire, A.J.D.A,2004 ,p.1538 

 ؛عقيلــة خرباشــي،املرجع الســابق،200.؛صــاحل بلحــاج،املرجع الســابق،ص 2016مــارس6ي املــؤرخ يفالدســتور التعــديل مــن  131انظــر نــص املــادة - 2
   .52.ص
3
  .1996من الدستور  اجلزائري لسنة132يقابلها نص املادة - 

4
  1996من الدستور  اجلزائري لسنة168يقابلها نص املادة - 

املوافــق عليهــا قيمــة قانونيــة أعلــى مــن ويف هـذا الصــدد جنــد أن املؤســس الدســتوري التونســي  قـد تــأثر بالدســتور الفرنســي يف مــنح املعاهــدات الدوليـة  - 5
مــن  20القــوانني وأدىن مــن الدســتور ،األمــر الــذي يفــرض علــى املشــرع وهــو بصــدد ممارســة اختصاصــه التشــريعي يف ســن التشــريعات تطبيقــا لــنص الفصــل 

طة التشريعية السل الدستور،ومن ناحية أخرى فقد منح السلطة التنفيذية سلطة مباشرة إجراءات إبرام املعاهدات الدولية واملوافقة عليها ،مع اشرتاط موافقة
ة وفـق مـا يـنص على املعاهدات املتعلقة بـالتنظيم الـدويل أو حبـدود الدولـة أو بالتعهـدات املاليـة للدولـة أو حبالـة األشـخاص أو بأحكـام ذات صـيغة تشـريعي

   .323.بق،ص؛ نافع بن عاشور،املرجع السا2014لسنةمن الدستور التونسي  77و67و20انظر كل من الفصل ؛من الدستور 67عليه الفصل 
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ة بني أخذ بنظرية وحدة القانون لتحديد العالق وإن كاناملؤسس الدستوري املصري  ذلك بأن      
مل يعتمد على أسلوب الرقابة السابقة للمعاهدات قبل إدماجها يف  إال أنه،القانونني الدويل والداخلي

املتضمن التعديل الدستوري 01.16مثلما هو األمر يف الدستور الفرنسي والقانون رقمالقانون الداخلي  
،وذلك منحها مرتبة تفوق القوانني العاديةلضمان توافقها مع الدستور أو 1996للدستور اجلزائري لسنة

بالنظر إىل تطور مفهوم قواعد القانون الدويل االتفاقي ومسوها على قواعد القانون الداخلي ،بل جعل 
ة التعارض بني املعاهدة ي  أثار خالفا يف الفقه املصري يف حال،األمر الذملعاهدة والقانون يف مرتبة واحدةا

صادر ال،مبعىن هل تطبق املعاهدة على القانون تكريسا ملبدأ مسو القواعد الدولية أم يطبق القانون والقانون
 نحمي،األمر الذي م قواعد القانون الدويل االتفاقي،وعدم احرتااملعرب عن اإلرادة العامة للشعب عن الربملان

  إلغاء املعاهدة الدولية؟ تعديل أوحق لمشرع الوطين ل
ة بني القانونني الدويل واحلقيقة أن املؤسس الدستوري املصري مل حيسم موقفه يف حتديد العالق      

،أي حتديد مكانة املعاهدات الدولية ضمن تدرج القواعد القانونية تاركا األمر  الجتهاد الفقه والداخلي
  .والقضاء 

كما أن احملكمة الدستورية العليا يف مصر كانت واضحة يف املساواة بني املعاهدات الدولية والقوانني       
لقد قضت احملكمة الدستورية العليا بعدم اختصاصها للنظر يف بعض الدعاوى الدستورية،منها ما ،و 1العادية

ة تنظيم وإقامة اجليوش العربية بعدم قضت به احملكمة الدستورية العليا مبناسبة الطعن على دستورية اتفاقي
  .2دستورية هذه املادة

،وبالنظر إىل القوة امللزمة للمعاهدات الدولية وفعاليتها ال جيوز ألي طرف ولكن من ناحية أخرى      
من اتفاقية فيينا 27عاهدة وفق ما تنص عليه املادةالتمسك بقانونه الداخلي كسبب لعدم تنفيذ هذه امل

يت تعطي أولوية للمعاهدة على القانون الداخلي يف مواجهة كل سلطات الدول أطراف للمعاهدات،ال
،بل جيب اختاذ اإلجراءات الالزمة داخليا من أجل تنفيذ املعاهدات يف هدة على جمرد التمسك به فقطاملعا

                                                 
ء مبنحهــا احلقيقـة أن  احملكمـة الدســتورية العليـا يف مصـر هــي األخـرى مل حتسـم اخلـالف الــذي أثارتـه املعاهـدات الدوليــة يف الدسـتور املصـري،واالكتفا- 1

افـل البهائيـة ،فكانـت بشـأن حـل احمل 263/1960واملتعلـق بعـدم دسـتورية القـرار بقـانون رقـم  1975مـارس01مرتبة القوانني ،ففي حكمهـا الصـادر يف 
انظـر،حكم احملكمـة :خمالفـة االلتزامـات الدوليـة ،ملزيـد مـن التفاصـيل  إىلاحملكمـة واضـحة يف جعـل املعاهـدة والقـانون يف مرتبـة واحـدة  حـىت لـو أدى ذلـك 

وقـد أكـدت ذلـك يف .1975يـلافر  03بتـاريخ  14،ج ر رقـم 1975مـارس 01قضائية دسـتورية بتـاريخ  02لسنة 07الدستورية العليا يف الدعوى رقم 
اخلـاص بتنظـيم متلـك األجانـب للعقـارات واألراضـي يف  1976لسـنة 81بصدد الطعن بعـدم دسـتورية القـانون رقـم  1983مايو 08حكمها الصادر يف 

 26بتـاريخ  21م،ج ر رقـ1983مـايو 07قضـائية دسـتورية جبلسـة  03لسـنة  31مصر ،انظر حكم احملكمة الدسـتورية العليـا يف مصـر يف الـدعوى رقـم 
حســني إبـــراهيم .عبــد الناصـــر أبــو ســـهمدانة؛20.،ص1986اىل ديســـمرب 1984جمموعــة أحكـــام احملكمــة الدســـتورية العليــا مـــن ينــاير  ؛1983جويليــة 

  .35.،املرجع السابق،صخليل
،جمموعـة أحكـام احملكمـة الدسـتورية العليـا 1984ينـاير 02قضـائية دسـتورية جبلسـة 1لسـنة  48انظر حكم احملكمة الدستورية العليا يف القضـية رقـم  - 2

  .36.،املرجع السابق،صحسني إبراهيم خليل.عبد الناصر أبو سهمدانة؛22.،ص1986اىل ديسمرب 1984من يناير 
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أصبح قانونا أو االتفاقية  ،أي أن التزام الدولة باملعاهدةحىت ال تتعرض للمسؤولية الدولية هذا النطاق
،وأي خمالفة هلا يكلف الدولة التزاما ة،وهو بطبيعته من القواعد ذات القيمة الدستورية أو شبه الدستوريملزما

  .1بالتعويض فضال عن حتملها لتبعات املسؤولية الدولية مبقتضى الطبيعة اإللزامية للمعاهدة
اشر على السلطة التقديرية ية فعالية وتأثري مبوترتيبا على ما سبق ميكننا القول بأن للمعاهدات الدول      

مشرع وتلزمه بعدم خمالفة ،بالشكل الذي جيعل املعاهدات تعترب كأداة لتقيد االختصاص التشريعي للللمشرع
  .،وذلك بالنظر إىل مسو القواعد الدولية على القانون الداخلي أحكامها

املشرع اجتاه املعاهدات الدولية تنحصر يف جمرد املوافقة على أنه إذا كانت سلطة بومن مث ميكننا القول       
بعضها،فهو ال ميلك أية سلطة يف كافة املراحل اليت متر ا عملية إبرام املعاهدات الدولية،وهو ما ميكن 

  .تضييقا لالختصاص التشريع للربملان اعتباره تقييدا أو
،فقد أقر املؤسس الدستوري نظاما طة التقديرية للمشرعلية على السلىل جانب تأثري املعاهدات الدو إو       

ية بسن ،وهو أمر قد يضيق أو يقيد من سلطة املشرع التقدير  العضويةإجرائيا خاصا إلصدار القوانني
،ومن جهة ثانية يقيد من سلطة املشرع يف سن التشريعات العادية،األمر الذي التشريعات العضوية من جهة

  قوانني العضوية يف سن التشريعات؟ري النظام اإلجرائي لليثري تساؤل حول مدى تأث
  الفرع الثاني

  مدى تأثير النظام اإلجرائي  للقوانين العضوية على سلطة المشرع في سن القوانين
تعرض إىل فكرة القانون ي قد صر املو   واجلزائرالدستور الفرنسي بالرغم من أن املؤسس الدستوري يف       

من التعديل الدستوري لسنة 141املادة،و 1958من الدستور الفرنسي لعام46العضوي يف املادة
إال أا مل حتدد الطبيعة واملكانة القانونية اليت  ،2014لسنةمن الدستور املصري 121/4،واملادة20162

إىل  الدستوري األمر الذي دفع الفقه درج القواعد القانونية يف الدولة،حيتلها القانون العضوي ضمن مبدأ ت
القول بأن القانون العضوي أو النظامي يتسم بالطبيعة اخلاصة اليت جتعله يقرتب من الدستور ويسمو على 

 .3القانون دون أن يسمو على املعاهدات الدولية اليت صادقت عليها الدولة
طة التقديرية على السلوحىت يتسىن لنا معرفة مدى فعالية أو تأثري النظام اإلجرائي للقوانني العضوية       

  واجلزائرة يف الدستور الفرنسي نتطرق أوال إىل معرفة النظام اإلجرائي للقوانني العضويللمشرع سوف 
  ). ثانيا(، مث مدى اعتبار القوانني العضوية كقيد على حرية املشرع  يف سن التشريعات العادية)أوال(ي صر املو 

                                                 
دراســـــة (يـــــة ؛عيــــد أمحـــــد الغفلول،الرقابـــــة القضــــائية الســـــابقة علــــى دســـــتورية املعاهــــدات الدول561.ص ،املرجع الســـــابق،صانظر،حنفــــي علـــــي جبــــايل-1

   .107.،دار النهضة العربية ،مصر،بدون سنة نشر،ص)مقارنة
2
  .1996لسنةمن الدستور اجلزائري 123يقابلها نص املادة - 

3 - Pierre CAMBAY.J,op cit ,p.1433-1441. 
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على حرية المشرع  في كل من الدستور الفرنسي النظام اإلجرائي للقوانين العضوية كقيد :أوال    
  والجزائري والمصري 

ورية ووضعها موضع التطبيق إذا كان اهلدف من القوانني العضوية هو إكمال النصوص الدست      
،فإن النظام اإلجرائي لتلك القوانني يقيد سلطة املشرع يف هذا الشأن وحيد من حريته يف العملي

إىل طبيعة املوضوعات اليت تعاجلها هذه الفئة من القوانني ،وكذا اإلجراءات اخلاصة إقرارها،وذلك بالنظر 
  .الالزمة إلقرارها،واليت ختتلف عن إجراءات وضع القوانني العادية 

ملشرع الوالية اليت منحت ا1958الفرنسية السابقة على دستورففي فرنسا مثال وخبالف الدساتري       
نطاق  حتديدد سلطة املشرع يف وضع القوانني،وذاك من خالل قيّ 1958ستور،فإن دالعامة يف التشريع

 ،متد القيد إىل الناحية اإلجرائيةمن الناحية املوضوعية بل ا هالقانون العادي والعضوي،ومل يكتف بتقييد
  .اديةمل يعد للمشرع احلق يف إقرار القوانني العضوية بإتباع إجراءات سن وإقرار القوانني العوتعبا لذلك 

ىل جانب ذلك ال يستطيع املشرع أيضا إقرار التشريعات العادية مبوجب اإلجراءات احملددة لسن إو       
وإقرار القوانني العضوية ،وبالتايل ال ميكن للمشرع تعديل أو إلغاء القوانني العضوية إال مبوجب اإلجراءات 

  .1اليت حددها الدستور
بالدستور الفرنسي يف تنظيمه للقوانني بأنه قد تأثر  يدستوري اجلزائر املؤسس الويف هذا اال جند       

مل يضع املؤسس  ا لذلكخالفو لقوانني العضوية،قرار انظام إجرائي خاص إلل هوضع من خاللالعضوية 
الدستوري املصري للقوانني املكملة للدستور نظاما مستقال مييزها عن القوانني العادية إال بعد التعديل 

منه املوضوعات اليت تنظم بقوانني عضوية ألول مرة يف 194،حيث حددت املادة2007ري لعامالدستو 
عزز من خالله الدور ،ليالنظام الدستوري املصري ،ووضع هلا نظاما إجرائيا خاصا قيد به جملس الشعب

بل إقرارها التشريعي لس الشورى،واشرتط موافقة هذا األخري على مشروعات القوانني املكملة للدستور ق
  .20142يناير18الدستور املصري الصادر يف من3فقرة121ته املادةبصفة ائية ،األمر الذي أكد

السلطة التقديرية القوانني العضوية أصبحت متثل قيدا على ميكننا القول بأن ،وترتيبا على ما سبق      
من الناحيتني املوضوعية واإلجرائية السيما فيما يتعلق باملوضوعات اليت تنظمها وإجراءات  للمشرع
املشرع وحىت يتسىن لنا معرفة النظام اإلجرائي للقوانني العضوية الذي أصبح يعترب كقيد على سلطة .إقرارها
  .ها يف نلك الدساتري سوف حناول عرض إجراءات سن القوانني العضوية وإقرار  حمل الدراسةدساتري يف ال

  
  

                                                 
1 - PORTELLE. H,op cit ,p.187.  

  .2014يناير18الصادر يفمن الدستور املصري 3فقرة121انظر نص املادة- 2
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 إجراءات سن وإقرار القوانين العضوية في كل من الدستور الفرنسي والجزائري والمصري- أ    
متنح ال لقد نظم املؤسس الدستوري الفرنسي إجراءات إعداد وإقرار القوانني العضوية بالصورة اليت      

راءات حمددة بدقة من ،من خالل إلزامه بإتباع إجإمكانية تعديلها للمشرع حرية يف تقرير تلك اإلجراءات أو
ن استقرار تلك الفئة من ولعل الغاية من ذلك هي ضما؛،ويف كل مراحل إعداد القوانني العضويةأجل إقرارها

  .،بالنظر إىل طبيعة املوضوعات اليت ختتص بتنظيمهاالقوانني
الدستوري الفرنسي قد نظم يف املادة جند أن املؤسس  1958وبالرجوع إىل الدستور الفرنسي لعام       
منه إجراءات إعداد وإقرار القوانني العضوية بطريقة دقيقة تفرض على املشرع االلتزام بإتباع اإلجراءات  46

  .1اليت حددها الدستور إلقرار القوانني العضوية

                                                 
  :على ما يلي 1958من الدستور الفرنسي لعام  46تنص املادة  -1

«Les loi auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les 
conditions suivantes. 
Le projet ou la proposition n’est soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu’à 
l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt. 
La procédure  de l’article 45 est applicable .Toutefois, faute d’accord entre les deux assemblées, le texte ne peut 
être adopté par l’Assemblées Nationale en dernière lecture qu’à la majorité absolue de ses membres. 
Les loi organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées. 
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après  la déclaration par le Conseil Constitutionnel de leur 
conformité à la Constitution.»  

أعــاله بــأن القــوانني العضــوية الــيت مينحهــا الدســتور طــابع القــوانني العضــوية يصــادق عليهــا وتعــدل وفقــا للشــروط الــيت حــددها  46ويتضــح مــن نــص املــادة 
ويطبـق .يومـا بعـد إيداعـه) 15(األوىل اليت رفع أمامها إال بعد مـرور مخسـة عشـرةالدستور ،فال حيال املشروع أو االقرتاح للمداولة والتصويت على اجلمعية 

مــن الدســتور ،كمــا أنــه يف حالــة عــدم االتفــاق بــني اجلمعيتــني ال ميكــن املصــادقة علــى الــنص مــن طــرف اجلمعيــة الوطنيــة يف  45اإلجــراء احملــدد يف املــادة 
وجيــب أن يــتم التصــويت علــى القــوانني العضــوية املتعلقــة مبجلــس الشــيوخ باتفــاق مــن طــرف .  عضــائهاملداولــة األخــرية إال مبوجــب األغلبيــة املطلقــة لعــدد أ

وإذا تتبعنــا إجــراءات إعــداد  .كمــا ال ميكــن إصــدار القــوانني العضــوية إال بعــد إصــدار الــس الدســتوري مطابقتهــا للدســتور. اجلمعيتــني علــى نــص موحــد 
فقـرة  39ف جند أن أوىل هذه املراحـل تبـدأ بـاالقرتاح  سـواء مـن احلكومـة أو أعضـاء الربملـان تطبيقـا لـنص املـادة القوانني العضوية يف الدستور الفرنسي سو 

،على أن يتم تسمية مشروع أو اقرتاح قانون صراحة باسم القانون العضوي ،ذالك بـأن عـدم االلتـزام بـذلك يرتتـب 1958من الدستور الفرنسي لعام 01
إىل جانـب ذلـك ال جيـوز مناقشـة .مـن الالئحـة الداخليـة للجمعيـة الوطنيـة 127دارئة القوانني العضوية وفق ما تنص عليه املـادة عليه استبعاد القانون من 

يوما على إيداع النص ،ويعترب هذا كقيد على  15(اقرتاح أو مشروع القانون العضوي بعد إيداعه لدى رئيس إحدى اجلمعيتني إال بعد مرور مخسة عشرة
وبانتهـاء . ةزمه بعدم مناقشة النص الذي مت إيداعه لديه إال بعد مدة زمنية معينة ،مع العلم بأن هذا الشرط ال وجود له عند إقرار القوانني العادياملشرع يل

يت للموافقـة علــى أعضـاء الربملـان تـأيت مرحلـة التصـو  مرحلـة مناقشـة مشـروعات القـوانني العضـوية وإجـراء التعـديالت املقرتحـة ،سـواء مـن قبـل احلكومـة أو
مـن الدسـتور الفرنسـي جيـب املوافقـة علـى مشـروع أو اقـرتاح قـانون عضـوي مـن السـني علـى نـص واحـد ،ويف  46/3طبقا لنص املـادة .القوانني العضوية 

الف بينهمـا ،وإذا مل يـتم حالة عدم االتفاق على نص موحد جيوز للوزير األول أن يطلب اجتماع جلنة متسـاوية األعضـاء القـرتاح نـص لألحكـام حمـل اخلـ
كما يشرتط الدستور فيما خيص التصـويت .قبول ذلك النص املشرتك ،فإنه ميكن للجمعية الوطنية إقرار ذلك النص بتوافر األغلبية املطلقة لعدد أعضائها 

أعضـاء اجلمعيـة الوطنيـة يف احلالـة الـيت مل يتفـق  على القوانني العضوية املتعلقة مبجلس الشـيوخ موافقـة هـذا األخـري حيـث مل يكتـف باألغلبيـة املطلقـة لعـدد
إىل جانــب ذلــك ـفقد أخضــع الدســتور الفرنســي القــوانني .فيهــا الســني علــى نــص موحــد ،واهلــدف مــن ذلــك هــو إقامــة التــوازن بــني الســني يف الربملــان

قرار القوانني العضوية ،و ال يستطيع رئيس اجلمهورية إصدارها إذا العضوية للرقابة السابقة للمجلس الدستوري قبل إصدارها ،ويعد هذا اإلجراء جوهريا إل
لــس مل تعــرض علــى الــس الدســتوري أويف احلالــة الــيت يصــرح فيهــا الــس صــراحة عــدم مطابقــة القــانون العضــوي ألحكــام الدســتور ،ذلــك بــأن رقابــة ا

للتأكـد مـن احـرتام اإلجـراءات الشـكلية الـيت حيـددها الدسـتور وضـمن اـال  الدستوري على مطابقة القانون العضوي ألحكام الدستور شـكال  وموضـوعا
  .الذي حدده الدستور لتلك القوانني
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م  لزّ ت العضوية،فهو مُ وعليه، ال ميلك املشرع أية سلطة تقديرية اجتاه إجراءات سن وإقرار التشريعا      
،سواء من حيث حتديد املسائل اخلاضعة للقوانني اإلجرائي الذي حدده الدستور لذلكومقيد بالنظام 

يداع مشروع أو ،وذلك من خالل اشرتاط مرور مدة معينة بعد إالشروط الشكلية الالزمة إلقراره العضوية أو
إلقراره مع خضوع تلك القوانني لرقابة املطابقة  ،واشرتاط موافقة األغلبية املطلقةاقرتاح قانون عضوي

  .الدستورية ألحكام الدستور 
يف تنظيمه 1958واملالحظ على املؤسس الدستوري اجلزائري بأنه قد تأثر بالدستور الفرنسي لعام      

وإقرار ئي لسن صا بالقوانني العضوية خيتلف عن النظام اإلجراا،حيث أقر نظاما إجرائيا خللقوانني العضوية
تتم « على أن20161التعديل الدستوري لسنة من03و02فقرة141حيث تنص املادةالتشريعات العادية،

  . املصادقة على القانون العضوي باألغلبية املطلقة للنواب وألعضاء جملس األمة
خيضع القانون العضوي ملراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف الس الدستوري قبل       
مصادقة األغلبية  القانون العضويأعاله قد اشرتطت إلقرار مشروع 141اجلدير بالذكر أن املادة » .صدوره

تشرتط موافقة أغلبية ثلثي أعضاء 1996من دستور123بعدما كانت املادة املطلقة ألعضاء غرفيت الربملان
  .جملس األمة إلقرار القانون العضوي

عات ؤسس الدستوري قد فرض على املشرع حال إقراره للتشريويتضح لنا من نص هذه املادة بأن امل      
أو  ،اشرتاط أغلبية خاصة إلقرارهاسواء حبصر نطاق هذه الفئة  من القوانني أو العضوية نظاما إجرائيا خاصا،

رة  ،إضافة إىل ذلك جند أن املؤسس الدستوري قد قيد املبادابة املطابقة السابقة مع الدستورإخضاعها لرق
زيادة تيجته ختفيض املوارد العمومية أو ن ،فال يقبل أي اقرتاح قانون عضوي مضمونه أونية باقرتاح القواننيالربملا

الغ النفقات العامة إال إذا كان ذلك االقرتاح مرفقا بتدابري تستهدف الزيادة يف إيرادات الدولة أو توفري مب
املشرع ال ميلك  ،وعليه ميكننا القول بأن20162من التعديل الدستوري لسنة139مالية تطبيقا لنص املادة

                                                 
  1996من الدستور اجلزائري لسنة3و2فقرة123يقابلها نص املادة- 1
ية أو جند أن املؤسـس الدسـتوري اجلزائـري قـد حـدد عمليـة إعـداد وإقـرار القـوانني العضـوية بطريقـة مفصلة،سـواء مـن حيـث حتديـد نطـاق القـوانني العضـو -2

يف  عضــوا)20(نائبـا أو عشــرين ) 20(إجـراءات إقرارها،حيــث مـنح املؤســس الدسـتوري حــق املبــادرة بالقـانون بصــفة عامـة لكــل مــن الـوزير األول وعشــرين
يقابلهــا (2016مـن التعـديل الدســتوري لسـنة139تطبيقـا لـنص املــادة2016مــن التعـديل الدسـتوري لســنة137جملـس األمـة يف املســاءل املـذكورة يف املـادة

،كمــا يشــرتط أن يكــون مشــروع أو اقــرتاح قــانون عضــوي موضــوع املناقشــة مــن طــرف الــس الشــعيب )1996مــن الدســتور اجلزائــري لســنة121نــص املــادة
ويف حالـة حـدوث خـالف .لوطين وجملس األمة على التوايل،على أن يناقش جملس األمة النص الذي صوت عليـه الـس الشـعيب الـوطين باألغلبيـة املطلقـةا

الف ،ويف بني الغرفتني جتتمع جلنة متساوية األعضاء بناء على طلب الوزير األول يف أجل أقصاه مخسة عشـر يومـا القـرتاح نـص يتعلـق باألحكـام حمـل اخلـ
لذي أعدتـه حالة استمرار اخلالف يتم سحب النص موضوع املناقشة يف الربملان،أو أن تطلب احلكومة من الس الشعيب الوطين الفصل ائيا يف النص ا

من الدسـتور  120دةيقابلها نص املا(2016من التعديل الدستوري لسنة138اللجنة املتساوية األعضاء،أو النص األخري الذي صوت عليه تطبيقا لنص
أما يف حالة املصادقة على القانون العضوي باألغلبية املطلقة للنواب،وأعضاء جملس األمة يشرتط الدستور عرض مشروع أو اقرتاح ).1996اجلزائري لسنة

ر ،ويعـد هـذا اإلجـراء جوهريـا القانون العضوي قبل إصداره من طرف رئيس اجلمهورية على الس الدستوري للتأكد من مـدى مطابقـة الـنص مـع الدسـتو 
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اإلجراءات ائل اخلاضعة للقوانني العضوية أو أية سلطة تقديرية يف جمال القوانني العضوية سواء من حيث املس
املشرع وفقا هلذا املعىن مقيد وملزم ذلك بأن اليت حددها املؤسس الدستوري إلعداد وإقرار القوانني العضوية،

  .التشريعات الصادرة عنه باملخالفة مع تلك األحكام غري دستورية  تعد عا لذلكوتببتلك األحكام،
م إجرائي خاص للقوانني قد تأثر بالدستور الفرنسي يف إقرار نظا اجلزائريإذا كان املؤسس الدستوري       

ال بعد التعديل ،فإن املؤسس الدستوري املصري مل مييز بني القوانني املختلفة اليت يصدرها املشرع إالعضوية
عرض مشروعات تلك القوانني على جملس الشورى مشرتطا ضرورة ،الذي اشرتط 2007الدستوري يف

  .موافقة هذا األخري على مشروعات القوانني املكملة للدستور قبل إصدارها
قد نظم إجراءات سن وإعداد القوانني املكملة 2014يناير18الدستور املصري الصادر يفوجند أن       

أعضاء جملس نواب الشعب إلقرار )2/3(نطاقها واشرتط موافقة ثلثي لدستور بصورة واضحة ،فقد حصر ل
  .1من الدستور121/3ني وفق ما تنص عليه املادةهذه الفئة من القوان

واخلالصة اليت ميكننا اخلروج ا من خالل عرضنا إلجراءات سن وإعداد القوانني العضوية يتضح لنا       
ال ميلك أية سلطة تقديرية أو حرية يف اختيار املوضوعات اليت يشرع  حمل الدراسةدساتري الع يف بأن املشر 

فيها مبوجب قوانني عضوية ،باعتبار أن املسائل اخلاضعة للقوانني العضوية حمددة على سبيل احلصر ،أو من 
زمه مبراعاا عند وضع القوانني حيث اإلجراءات املتبعة لسن وإقرار القوانني العضوية اليت تقيد املشرع وتل

  .العضوية 

                                                                                                                                                         
لعضــوي مــع إلصــدار القــوانني العضــوية ،فــال ميكــن لــرئيس اجلمهوريــة إصــدار القــانون العضــوي إال بعــد أن يصــدر الــس الدســتوري قــرار مبطابقــة القــانون ا

  . الدستور أم ال
وافقــة ثلثــي عــدد در القــوانني املكملــة للدســتور مبكمــا تصــ« :علــى مــا يلــي 2014ينيــار18الصــادر يفمــن الدســتور املصــري  121/3تــنص املــادة  - 1

القضـائية وتعد القوانني املنظمة لالنتخابات الرئاسية ،والنيابية،واحملليـة،واألحزاب السياسية،والسـلطة القضـائية ،واملتعلقـة باجلهـات واهليئـات .أعضاء الس
املؤسس الدستوري قد منح حق اقـرتاح القـوانني لكـل مـن رئـيس اجلمهوريـة وجملـس  فإذا كان. » ،وملنظمة للحقوق واحلريات الواردة يف الدستور،مكملة له

قــد ميــزت بــني مشــروعات القــوانني املقدمــة مــن رئــيس اجلمهوريــة أو جملــس الـــوزراء  مــن الدســتور122الــوزراء ،ولكــل عضــو يف جملــس النواب،فــإن املــادة 
النوعيــة واالقرتاحــات الــيت يتقــدم ــا أعضــاء جملــس النــواب فتحــال مشــاريع قــوانني  املقدمــة مــن احلكومــة أو مــن عشــر أعضــاء جملــس النــواب  إىل اللجــان 

اللجــان النوعيــة املختصــة إال إذا أجازتــه اللجنــة املختصــة علــى  ن أعضــاء جملــس النــواب ال حيــالاقــرتاح القــانون  املقــدم مــ فــإن املختصــة مبجلــس النــواب ،
ريـة أو جملـس باملقرتحات،و ال جيوز تقـدمي االقرتاحـات الـيت رفضـها يف دور االنعقـاد نفسـه ،وهـذا خبـالف مشـروعات القـوانني الـيت يتقـدم ـا رئـيس اجلمهو 

ة أعضـائه علـى صـياغة مشـروعات قـوانني أو عـدم تـوافر تركيبة الربملـان وعـدم قـدر  إىلسواء بالنظر  واقرتاحات قوانني كما أن التمييز بني مشروعات.الوزراء
،ألن الربملان صاحب االختصاص األصيل يف التشـريع ميكنـه مشروعات واقرتاحات قوانني األجهزة الفنية املوجودة لدى احلكومة ال يعترب مربرا للتفرقة بني 

انون يف جملــس النـــواب يشــرتط الدســتور إلقـــرار اقـــرتاح قــ وأمشــروع وبعـــد مناقشــة .اخلربات الفنيــة الالزمـــة مــن أجــل صـــياغة مشــروعات قــواننياالســتعانة بــ
أعضاء جملس النواب من إصداره، واملالحظ على املؤسس الدستوري املصري هو اآلخر مل ينص على رقابـة ) 2/3(القوانني املكملة للدستور موافقة ثلثي 

 دعـاء؛60.املرجع السـابق،صالعصـار، حممـد يسـريملطابقـة الدسـتورية السـابقة للقـوانني املكملـة للدسـتور مثلمـا هـو األمـر يف الدســتور الفرنسي؛انظر،ا
  .65.،املرجع السابق،صيوسف الصاوي
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وعليه ،فإذا كان النظام اإلجرائي للقوانني العضوية كوسيلة لتقييد االختصاص التشريعي للمشرع،فإن       
،األمر الذي يدفعنا إىل املشرع يف سن التشريعات العادية القوانني العضوية كذلك تعترب كوسيلة تقيد حرية

  املشرع يف سن التشريعات العادية؟ اعتبار القوانني العضوية كقيد على حرية طرح التساؤل حول مدى
  مدى اعتبار القوانين العضوية كقيد على حرية المشرع في سن التشريعات العادية: ثانيا      
ني ملا كان النظام اإلجرائي للقوانني العضوية يقيد سلطة املشرع التقديرية يف سن القوانني مبوجب قوان      

أو االلتزام بإتباع ،عضوية سواء من حيث إلزامه بضرورة التدخل يف مسائل حمددة على سبيل احلصر 
  .اإلجراءات اليت حددها الدستور إلعداد وسن القوانني العضوية

سن تشريعات تتعارض مع القوانني بفإنه يف املقابل ال ميكن للمشرع حال ممارسة اختصاصه التشريعي       
إلغاء أو تعديل أي  قانون عضوي بقانون عادي،بالصورة اليت يرتتب احلق يف ا ال ميلك املشرع العضوية،كم

،حيث عليها خضوع التشريعات العادية للقوانني العضوية بإتباع اإلجراءات املتبعة يف سن القوانني العادية
من إجراءات إقرار  أحاط القوانني العضوية بإجراءات خاصة أشد تعقيداقد  الدستور الفرنسي جند أن

لالئحة الداخلية للجمعية من الدستور الفرنسي وا46عادية،وهو ما نصت عليه املادةوتعديل القوانني ال
مرتبة أعلى من القوانني  ،األمر الذي دفع الفقه الفرنسي إىل تبين فكرة منح القوانني العضويةالوطنية
  .لك القوانني وطبيعة اإلجراءات املتبعة يف إقرارها،وذلك بالنظر لطبيعة املوضوعات اليت تنظمها تالعادية
وعلى الس الدستوري التأكد من عدم خمالفة السلطة التشريعية اإلجراءات اليت حددها الدستور       

منحت الس اليت  من الدستور الفرنسي61لعادية،وفق ما تنص عليه املادةإلقرار القوانني العضوية منها وا
فحص مدى تطابق القوانني العضوية مع الدستور أو تطابق القوانني العادية مع الدستور  الدستوري صالحية

دون النص على اختصاص الس الدستوري  يف فحص مدى تطابق القوانني العادية مع القوانني 
قانون احرتام القوانني العادية لل التأكيد على ضرورةالعضوية،غري أن القضاء الدستوري يف فرنسا اجته حنو 

  .1العضوي
قد أصبح املشرع مقيد باحرتام القوانني العضوية وهو بصدد وضع قوانني تدخل  يف لفوتبعا لذلك ،      

 حيثنطاق القانون العادي ،كما مل يعد يف وسعه إلغاء أو تعديل  قانون عضوي مبوجب قانون عادي،
يقع على الس الدستوري مهمة ضمان ومحاية جمال القوانني العضوية،ومن جهة ثانية محاية جمال القوانني 

  . 2العادية من تعدي القوانني العضوية

                                                 
  . 1958من الدستور الفرنسي لعام  61انظر نص املادة - 1

2- CADART. J, Institutions politiques et droit constitutionnel ,Tome 01,2ème édition ,L.G.D.J, Paris ,1979,p.1081. 

  .74.،املرجع السابق،صعلي عبد العال سيد أمحد: أورده 
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املؤسس الدستوري الفرنسي قد وضع نظاما قانونيا مفصال للقوانني  ومما سبق ميكننا القول بأن      
د وسن رسة اختصاصه التشريعي سواء يف تقييد حرية املشرع حال إعداالعضوية ألزم به املشرع حال مما

تقييد حرية املشرع يف سن القوانني العادية ،أي أن املشرع أصبح ملزما باحرتام القوانني العضوية ذاا أو 
قواعد االختصاص وااللتزام باإلطار الذي حدده الدستور لكل من القانون العادي والعضوي ،وكذلك 

  .1م بعدم خمالفة التشريعات العادية للقوانني العضويةااللتزا
الذي وضع نظام قانونيا  بالدستور الفرنسيكما قلنا سابقا املؤسس الدستوري اجلزائري  ولقد تأثر       

قيدا على حرية املشرع فالتنظيم القانوين للقوانني العضوية أصبح ميثل خاصا إلعداد وإقرار القوانني العضوية؛
،الناحية األوىل تتعلق بسن  القوانني  العضوية ذاا بالنظر إىل حصر نطاق القوانني العضوية أو نيمن ناحيت

،ومن ناحية أخرى عدم قدرة املشرع بإتباع راءات حمددة إلقرار تلك القواننيإلزام املشرع بضرورة إتباع إج
  .يف جمال  القوانني العادية ذات اإلجراءات احملددة إلقرار تلك القوانني لتنظيم مسألة معينة تدخل

واملالحظ على املؤسس الدستوري اجلزائري على الرغم من أنه قد منح الس الدستوري صالحية       
دون قرار القوانني العضوية والعادية،مراقبة مدى احرتام القيود الشكلية واملوضوعية اليت حددها الدستور إل

ية وفق ما تنص خيص مطابقة القوانني العادية للقوانني العضو النص على صالحية الس الدستوري فيما 
الدستوري  القضاءوبالرجوع إىل موقف .20162من التعديل الدستوري لسنة)186و141(عليه املادتني

قد تبىن فكرة ضمان احرتام القوانني العادية للقوانني العضوية مسايرا بذلك ما توصل إليه جنده  اجلزائري
  . توري الفرنسي يف هذا الشأنالس الدسقضاء 

وبالتايل،ميكن إرجاع القيود اليت تفرضها القوانني العضوية على املشرع عند ممارسة اختصاصه التشريعي     
بسن تشريعات عادية إما إىل ضرورة احرتام قواعد االختصاص اليت حددها الدستور بالنظر لطبيعتها 

اليت يتدخل ا املشرع مبوجب قوانني عادية،فال يستطيع املشرع ادين يواملوضوعات اخلاضعة هلا ،وحتديد امل
تنظيم مسألة تدخل يف نطاق القانون العضوي مبوجب قانون عادي،أو التزام املشرع بضرورة التدخل 

لك سلطة تقديرية يف التدخل لتنظيم مسألة تدخل يف جمال ميملمارسة اختصاصه التشريعي،فإذا كان املشرع 
،فإنه ال يتمتع بتلك السلطة حال تنظيم املسائل اخلاضعة للقوانني العضوية،إىل جانب ذلك  القانون العادي

                                                 
حيث قضى بأن النص التشريعي املطعون فيـه جتـاوز اـال ،1986سبتمرب18من قضاء الس الدستوري الفرنسي يف هذا الشأن حكمه الصادر يف - 1

من الدستور ،واليت أحالت على القانون العضوي لتحديد الوظائف األخرى اليت يتم التعيني فيها يف 13احملجوز للقانون العضوي وفق ما تنص عليه املادة
وقــد أكــد ذلــك احلكــم يف قــراره .بامســهض غــريه يف ممارســة ســلطة التعيــني جملــس الــوزراء ،وكــذلك الشــروط الــيت مبقتضــاها ميكــن لــرئيس اجلمهوريــة أن يفــو 

  :مبناسبة فحص دستورية القوانني املالية مع القوانني العضوية ؛ملزيد من التفاصيل  1982يوليو27الصادر يف
- D.C N°86-217 du 18 septembre1986 ,R.P ,p.141 ; ROUSSEAU. D, Droit constitutionnel ,12 ème édition, Paris,p 
p.118.  

مـن الدسـتور 165وفقـرة أخـرية 123املـادتني يقابلهمـا نـص،2016مـارس 60املـؤرخ يف  مـن التعـديل الدسـتوري )186و141(املـادتني انظـر نـص- 2
   .1996لسنةاجلزائري 
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ارض أحكامها مع القوانني العضوية،األمر الذي تتعقد رية يف سن وإقرار قوانني عادية باحلاملشرع  يتمتعال 
قوانني االلتزام بضمان خضوع ال،سواء من حيث املشرع يف سن التشريعات العادية قيد على حرية يعترب مبثابة

رية واإلجراءات الالزمة ،بالنظر إىل طبيعة املوضوعات اليت تنظمها هذه األخالعادية للقوانني العضوية
  .1،أو عدم قدرة املشرع على سن تشريعات عادية تعتدي على جمال القوانني العضوية أو العكسإلقرارها
قد أحال على القانون لتنظيم مسائل 1971ر املصري لعامالدستو  وعلى الرغم من أن،أما يف مصر      

دستورية مبوجب قوانني مكملة للدستور،فإنه مل خيضع هذه األخرية لنظام إجرائي خاص  شبه ذات طبيعة
الفرنسي واجلزائري،األمر الذي أثار تساؤال يف الفقه الدستوري املصري حول  ينمثلما هو احلال يف الدستور 

انني،هل هي قوانني عادية يصدرها املشرع لتنظيم مسائل حددها الدستور؟أم هي فئة  تلك الفئة من القو 
  نني العضوية يف الدستور الفرنسي؟من القوانني ختتلف عن القوانني العادية كالقوا

قد انقسم بني عدة اجتاهات،فاالجتاه األول ذهب إىل القول بأن  يصر احلقيقة أن الفقه الدستوري امل      
جعل القوانني العادية  حبيثالقوانني الصادرة عن السلطة التشريعية بني مل مييز 1971املصري لعام الدستور

ميكن لقانون عادي أن يعدل أو يلغي قانون عضوي دون  وتبعا لذلكيف مرتبة واحدة مع القوانني العضوية،
  .2قيد أو شرط

الدستوري  تعديلالستوري املصري ومبوجب أما االجتاه الثاين ،فقد ذهب إىل القول بأن املؤسس الد      
منح القوانني املكملة للدستور مرتبة أعلى من القوانني العادية ،وذلك بالنظر إىل ضرورة قد 1980لعام

ستطيع املشرع سن قوانني ي عرض مشاريع القوانني املكملة للدستور على جملس الشورى ألخذ رأيه فيها،وال
  .3عضوية دون التقيد بذلك اإلجراء

بأنه قد نظم فئة القوانني املكملة للدستور 2014يناير18واملالحظ على الدستور املصري الصادر يف      
اشرتاط موافقة أغلبية  املكملة للدستور معالسابقة،فقد حصر نطاق القوانني  بصورة أكثر دقة من الدساتري

مر الذي يقيد املشرع عند من الدستور،األ121/4أعضاء جملس النواب تطبيقا لنص املادة)2/3(ثلثي
ممارسة اختصاصه التشريعي،فال يستطيع إقرار القوانني املكملة للدستور بإتباع إجراءات سن القوانني 
العادية،كما ال جيوز له سن تشريعات عادية تعترب من املسائل اليت يتم تنظيمها مبقتضى القوانني املكملة 

                                                 
1 - MDHFFAR. Z, Le pouvoir législatif au Maghreb ,Tunis ,C.ER.P,1987 ,p.115. 

قائد حممد طربوش،السلطة التشريعية يف الدول العربية ذات النظام اجلمهوري،حتليل قـانوين  ؛300.،املرجع السابق،صايد إبراهيم سليمعبد انظر،  - 2
  .135.،ص 1995مقارن، الطبعة األوىل،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر و التوزيع، بريوت، 

،قـد أدى إىل حتديـد املوضـوعات الـيت تـدخل ضـمن نطـاق 2007جب التعديل الدسـتوري لعـاممبو  1971من دستور  194ولقد أدى تعديل املادة  - 3
،األمر نني املكملة للدستور قبـل إصـدارهاالقوانني املكملة للدستور ووضع نظام إجرائي خاص إلقرار تلك القوانني ،مع اشرتاط موافقة جملس الشورى القوا

املكملة للدسـتور مـن الناحيـة اإلجرائيـة ،ذلـك بـأن موافقـة جملـس الشـورى يف هـذه احلالـة تعتـرب إجـراءا جوهريـا الذي يقيد من حرية املشرع يف سن القوانني 
  .وضروريا وملزما إلقرار تلك القوانني ،فلم يعد املشرع ميلك أية حرية اجتاه القوانني املكملة للدستور 
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حملكمة الدستورية العليا على ايف إعداد وإقرار تلك القوانني،و إتباع ذات اإلجراءات املتبعة  للدستور أو
  .التأكد من مدى احرتام املشرع للشروط اإلجرائية والقيود املوضوعية اليت حددها الدستور

ي فرنسال يف الدستوروترتيبا على ما سبق ،ميكننا القول بأن النظام اإلجرائي للقوانني العضوية       
عترب أداة قانونية تقيد سلطة املشرع عند ممارسة اختصاصه التشريعي ،فهو ال ميلك أية يي،صر املو ي واجلزائر 

سلطة تقديرية اجتاه القوانني العضوية،وذلك بالنظر  إىل طبيعة املسائل اخلاضعة لتلك القوانني أو النظام 
  .اإلجرائي اخلاص احملدد لسن القوانني  العضوية

الدستور إلقرار القوانني املشرع جتاوز القيود اإلجرائية اليت حددها ووفقا هلذا املعىن ال يستطيع     
،أو جتاوز القيود املوضوعية اليت حددها الدستور لضمان عدم تعدي القوانني العادية على نطاق العضوية

التقييد من  القوانني العضوية أو العكس ،وهو أمر يؤدي عادة إىل تضييق االختصاص التشريعي للمشرع أو
  .ته التقديريةسلط

 باعتبار أنكانت العوامل املؤثرة يف التشريع ذاته ترتبط إما بتطور العالقة بني الدستور والقانون،وملا        
لزمة للمشرع حال ممارسة تطور مفهوم الدستور واتساع جمال القواعد ذات القيمة الدستورية امل

عضوية نتج عنه تقييد سلطة املشرع  فيما خيص ،كما أن تطور العالقة بني الدستور والقوانني الاختصاصه
  .القوانني العضوية ،فلم يعد ميلك أية سلطة تقديرية يف هذا الشأن ،فهو ملزم باحلدود اليت حددها الدستور

ومن ناحية أخرى ،فقد أدى تطور نظرية احلقوق واحلريات العامة إىل نظرية للحقوق واحلريات       
ملشرع لتنظيم احلقوق واحلريات العامة نظرا لفعالية وتأثري احلقوق واحلريات العامة األساسية إىل تقييد تدخل ا

على اجلانب  فقط كما أن القيود املفروضة على املشرع ال تقتصر.عند تنظيمهايف توجيه إرادة املشرع 
ثل قيًدا ميكذلك فالتنظيم القانوين للمعاهدات الدولية أصبح  ؛املوضوعي،بل تشمل أيضا اجلانب اإلجرائي

على سلطة املشرع ويضيق من االختصاص التشريعي للربملان،إىل جانب ذلك يعترب النظام اإلجرائي للقوانني 
،ومن جهة إقرار  القوانني العضوية من جهةالعضوية  كذلك أداة لتقييد االختصاص التشريعي يف  إعداد و 

  .شريعات العاديةأخرى تشكل القوانني العضوية  أداة لتقييد املشرع يف سن الت
وامل اليت تؤثر على واجلدير بالذكر أن العوامل املؤثرة على السلطة التقديرية للمشرع ال تتوقف عند الع      

،وإمنا متتد كذلك إىل عوامل أخرى تؤثر يف عمل السلطة التشريعية،باعتبار أن هذه األخرية  التشريع ذاته
ثر يف عملها،األمر  الذي يدفعنا للتساؤل حول العوامل كمؤسسة حتيط ا جمموعة من العوامل اليت تؤ 

  كهيئة تشريعية؟  املؤثرة يف عمل السلطة التشريعية
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  المبحث الثاني
 العوامل المؤثرة في عمل السلطة التشريعية

ال تقتصر العوامل املؤثرة على السلطة التقديرية للمشرع  كما قلنا سابقا على العوامل اليت تؤثر يف       
،باعتبار أن السلطة التشريعية تتأثر بالظروف اليت حتيط ا وهي بصدد ممارسة اختصاصاا التشريع ذاته

  .التشريعية
،واليت تعد تأثريا على عمل السلطة التشريعيةذلك بأن السلطة التنفيذية تعترب من أهم هذه العوامل       

سلطة التنفيذية  يف الغالب على مجيع املراحل اليت مصدر أغلب القوانني الصادرة عن الربملان،حيث يمن ال
،وكذا تفوق سن القواننيمير ا النص التشريعي،بدءا باملبادرة بالتشريع،ومسامهة رئيس اجلمهورية يف وضع 

التقييد من اختصاص املشرع  إىل التضييق أو احلكومة وحتكمها يف سري و أعمال الربملان،وهو أمر يؤدي
  .احلكومة خاصة عندما حتوز هذه األخرية األغلبية يف الربملانبسن تشريعات ختدم 

كما توجد إىل جانب تأثري السلطة التنفيذية عدة عوامل أخرى تؤثر يف عمل السلطة التشريعية        
املشرع  على إرادةفكل هذه العوامل قد تؤثر ،كاألحزاب السياسية واللجان الربملانية،واجلماعات الضاغطة

سياسية دون  إصدار قوانني ختدم مصلحة طائفة معينة أو تسعى إىل حتقيق مصاحل حزبية أووتدفعه إىل 
  .حتقيق املصلحة العامة

أوال إىل دراسة مدى نتطرق وحىت يتسىن لنا معرفة العوامل اليت تؤثر يف عمل السلطة التشريعية،سوف       
،مث  دراسة العوامل األخرى اليت تؤثر على )ألولاملطلب ا(تأثري السلطة التنفيذية على عمل السلطة التشريعية

  ).املطلب الثاين(عمل السلطة التشريعية
  المطلب األول

  مدى تأثير السلطة التنفيذية على عمل السلطة التشريعية
لغ يف تراجع دور الربملان من لقد كان لتنامي دور السلطة التنفيذية يف العملية التشريعية األثر البا      
،وتطور العالقة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية من جهة ثانية، كما أن الربملان يف الوقت احلايل مل جهة

نظرا لتزايد دور السلطة التنفيذية وهيمنتها على باقي  يعد هو املهيمن واملعرب الوحيد عن إرادة الشعب
لعالقة بني السلطتني التشريعية مبا فيها السلطة التشريعية،حيث أصبحت ا يف الدولة السلطات العامة

والتنفيذية هي عالقة تدرج بينهما،وأصبحت السلطة التشريعية يف وضع التابع للسلطة التنفيذية،وأن دور 
  . 1الربملان يف الواقع يقتصر فقط على جمرد إقرار مشاريع القوانني اليت تتقدم ا احلكومة

                                                 
األنظمــة السياســية الكربى،املرجــع .يه،املؤسســات السياســية والقــانون الدســتوري؛ مــوريس دوفرج76.املرجع الســابق،صانظر،مهنــد صــاحل الطراونــة، - 1

  .219.السابق،ص
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م على أساس وضع القواعد اليت تقرها السلطة التشريعية وظيفة السلطة التنفيذية تقو  فبعد أن كانت      
قيد،وأن دور الالئحة  موضع التطبيق،أي أن للمشرع والية عامة يف التشريع يف كافة املسائل دون حصر أو

  .1ينحصر يف النطاق الذي حدده القانون بالصورة اليت جتعل الالئحة يف عالقة تبعية وخضوع مع القانون
العالقة بني القانون والالئحة قد ترتب عليه عدة نتائج أمهها احنسار سلطات املشرع،حىت فإن تطور       

غدا دوره يف الغالب يقتصر فقط على جمرد التصديق على مشروعات القوانني اليت تقدمها احلكومة يف 
 يظهر فيها مقابل تنامي دور السلطة التنفيذية يف الوظيفة التشريعية ،ولعل من بني أهم املوضوعات اليت

املشرع كأداة للتصديق على أعمال السلطة التنفيذية دوره يف إبرام املعاهدات الدولية وإقرارها، إضافة إىل 
احنسار دوره يف سن التشريعات املالية،وهو األمر الذي يدفعنا إىل التساؤل حول مدى تأثري السلطة 

  يذية على عمل السلطة التشريعية ؟التنف
لنا معرفة مدى تأثري السلطة التنفيذية على عمل السلطة التشريعية سوف حناول التطرق  وحىت يتسىن      

لتوزيع االختصاص بني القانون والالئحة على عمل السلطة التشريعية املفاهيم احلديثة أثر  بيانأوال إىل 
  ).الثاين الفرع(،مث نتطرق إىل مدى تدخل السلطة التنفيذية يف الوظيفة التشريعية)الفرع األول(

  الفرع األول
  أثر المفاهيم الحديثة لتوزيع االختصاص بين القانون والالئحة على عمل السلطة التشريعية

احلقيقة أن املفاهيم احلديثة لتوزيع االختصاص بني القانون والالئحة يف الدساتري املعاصرة  قد أدت       
الالئحة،وتبعا لذلك مل يعد الربملان هو صاحب الوالية العامة إىل حتديد وحصر جمال القانون وانطالق جمال 

مل يعد املشرع حبيث يف التشريع كما كان يف املاضي نظرا لتزايد تدخل السلطة التنفيذية يف اال التشريعي،
الذي مر ،األحر يف سن التشريع ،بل أصبح ُملزما  مبمارسة اختصاصاته التشريعية اليت حددها له الدستور

عي يف مواجهة فعنا إىل البحث عن طبيعة العالقة بني القانون والالئحة ؟ومدى حجية االختصاص التشرييد
  املشرع؟
       أوال العالقة العضوية والوظيفية بني القانون والالئحة ولإلجابة على ذلك سوف حناول أن نُبني 

هة املشرع ،أي أثر مبدأ االنفراد ،مث نتطرق إىل دراسة مدى حجية االختصاص التشريعي يف مواج)أوال(
  ) .ثانيا(التشريعي على السلطة التقديرية للمشرع 

  

                                                 
ان يف غــري أن تلـــك العالقــة بـــني القــانون والالئحـــة تطـــورت بشــكل كبـــري تعــززت مـــن خالهلــا صـــالحيات الســـلطة التنفيذيــة الـــيت أصــبحت تشـــارك الربملـــ-1

،حبيـث ال ميكـن للمشـرع  عملـه ألصيل ألول مـرة عـن أهـم اختصاصـاته،وتبعا لـذلك مت حصـر نطـاق،ومن هنا تنازل املشرع صاحب االختصاص االتشريع
عل الالئحة اليت تستمد أساسها ومصدرها مباشرة مـن الدسـتور هـي جيأن يتجاوز هذا النطاق احملدد،يف مقابل انطالق الالئحة دون قيد أو شرط بشكل 

  .95.،املرجع السابق،صأبو زيد فهميمصطفى ؛انظر،األصل،وأن القانون هو االستثناء 
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  تطور العالقة  بين القانون الالئحة أو التنظيم : أوال       
التنظيم هي جمرد  ملا كانت العالقة التقليدية بني القانون والالئحة تستند على أن مهمة الالئحة أو      

ه على تنفيذ القوانني اليت يصدرها الربملان،فإنه نتيجة لتطور العالقة بني القانون عمل مادي يقتصر أثر 
عية والتنفيذية،أصبحت الالئحة والالئحة وفقا للمفاهيم احلديثة لتوزيع االختصاص بني السلطتني التشري

ستور ع وجتد أساسها يف الدأو الوالية العامة يف التشري التنظيم هي صاحبة االختصاص األصيلأو 
األمر الذي يثري إشكالية هامة حول هل أن الالئحة تعتمد يف ،،وتعمل يف نطاق مستقل عن القانونمباشرة

الدستور وإرادة وجودها على القانون وإرادة املشرع،أم أا حق دستوري تستمده السلطة الالئحية من 
  املؤسس الدستوري؟

يتفق على أن اختصاص السلطة التنفيذية جيد مصدره يكاد الرأي الغالب يف فقه القانون الدستوري       
وأساسه يف الدستور مباشرة،ويضع على السلطة الالئحية مسؤولية تنفيذ القوانني،سواء  كانت ذات قواعد 
تفصيلية أو ذات مبادئ عامة مادام أن القانون يشرتط إجراءات حتدد نفاذها،كما أن إغفاهلا من ِقبل 

التنفيذية لتلقائية أو القانون هلا،حيث يلزم لتنفيذه من لوائح أمساها الفقه باللوائح ااملشرع ال يعين عدم حاجة 
  .1لتنفيذ أحكام القانون وتنظم كيفية تطبيقه

ولعل الدافع من إسناد حق إصدار هذه اللوائح إىل السلطة التنفيذية هو أن الربملان وهو يسن القوانني       
،أو أو التفصيالت لضيق الوقت من جهة لعامة دون التطرق للجزئياتيكتفي بوضع القواعد أو األحكام ا

أن املشرع ال يستطيع اإلملام بكل هذه اجلزئيات أو التفصيالت من جهة ثانية،كما أن السلطة التنفيذية 
بالنظر إىل طبيعة تكوينها املختلفة عن تكوين أعضاء الربملان ومبا هلا من الدراية الفنية،وسرعة البت يف 

،سواء بإحالة من 2بالتطرق إىل األمور اجلزئية والتفصيليةبدون شك سيسمح هلا  أمر ،هواملختلفة موراأل
إن كانت دف إىل ن الالئحة و ،كما أ3القانون أو أن تفعل ذلك بإرادا إنفاذا ملا تقضي به طبيعة األشياء

                                                 
؛أمحــد فتحــي ســرور،منهج 109.ص ،ص2003،،بــدون دار نشر،مصــرانظــر ،حممــد عبــد احلميــد أبــو زيــد،توازن الســلطات ورقابتها،دراســة مقارنة- 1

   .30.ص ،ص2007اإلصالح الدستوري،دار النهضة العربية،مصر،
ذلك بــأن ،الســلطة التنفيذيــة هــذه الســلطة يرجــع إىل الضــرورات العمليــة وحســن السياســة اإلداريــةوهــو أمــر دفــع جانــب مــن الفقــه إىل القــول بــأن مــنح -2

يـة الفنيـة أقـدر ار للموضوع الذي يشرع فيه،وأن السلطة التنفيذيـة مبـا هلـا مـن الدر و املشرع حني يضع قواعد قانونية معينة ال ميكنه أن يتطرق إىل دقائق األم
   .471.،ص،املرجع السابقة باملشرع ؛انظر،سليمان حممد الطماوي،النظرية العامة للقرارات اإلداريةعلى معرفة هذه التفاصيل مقارن

تقرير أحكام تنفيذية لنفاذ النصوص التشريعية ألداء الغرض  ،وذلك من خاللوذا املعىن،فالدور التكميلي لالئحة يعد حمور نشاط الالئحة التنفيذية -3
   .260.،ص ،املرجع السابقالصاحلنظر ،بدرية جاسر امن سنها؛
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تعدل يف القانون  دون أن تناقض أولتنفيذ القانون بتكملة القانون،فإا مقيدة بوضع التفاصيل الالزمة 
  .1الصادرة تنفيذا له

جند أن اللوائح التنفيذية تستمد اختصاصها من املادة  1958وبالرجوع إىل الدستور الفرنسي لعام       
ن هلا الطابع و كيانون ،اليت تنص على أن املواد اليت ال تدخل يف نطاق الق2من الدستور37/1

اليت متنح للوزير األول حق إدارة نشاط احلكومة،وهو مسؤول عن الدفاع  ستورمن الد 21واملادةالتنظيمي،
ميارس السلطة  فضال عن أنهمن الدستور،13مع مراعاة أحكام املادة الوطين،ويضمن تنفيذ القوانني

أن السلطة التنفيذية تستمد حقها يف إصدار اللوائح التنفيذية من الدستور وبالتايل جند ،3التنظيمية
مباشرة،وال ميلك املشرع حرماا من هذا احلق،كما ال يتوقف حقها يف ممارسة تلك الوظيفة على دعوة 

  .4الربملان
للسلطة التنفيذية باحلق يف إصدار اللوائح  تاعرتفقد أما يف مصر،فإذا كانت الدساتري املصرية املتعاقبة       

،فإن الدستور املصري 1971ن الدستور املصري لعامم146الالزمة لتنفيذ القانون،وهو ما نصت عليه املادة
من الدستور  148ال جنده قد نص صراحة على ذلك،إال ما ورد يف نص املادة 2014يناير18الصادر يف

لنوابه أو للمحافظني دون و بأنه ميكن لرئيس اجلمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس جملس الوزراء أ
 .5رئيس اجلمهورية إصدار اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانني–التطرق إىل حق السلطة التنفيذية 

وعلى الرغم من ذلك،فإن الواقع يؤكد بأن السلطة التنفيذية متتع بسلطات واسعة يف إصدار اللوائح       
ا قد دد وجود القانون أصال أو تعطل من فاعليته خاصة يف احلاالت اليت فإالتنفيذية،ضف إىل ذلك 

  .6تطبيق القانون على ضرورة صدور الالئحة التنفيذية لهيتوقف فيها 
يف االعرتاف 1958تأثر بالدستور الفرنسي لعامواملالحظ على املؤسس الدستوري اجلزائري بأنه       

من 143املادة لرئيس اجلمهورية حبق ممارسة السلطة التنظيمية يف املسائل غري املخصصة للقانون تطبيقا لنص
                                                 

نقـل جـزء مـن إن إفراط املشرع يف عمومية القوانني اليت يصوغها واإلحالة على الالئحة أو التنظيم من أجل تنفيذ هذه القوانني من شـأنه أن يـؤدي إىل -1
فــراط الربملــان يف ممارســتها يأخــذ  شــكل التفــويض ذلــك أن اإل.االختصــاص التشــريعي للمشــرع إىل الســلطة التنفيذيــة وفــق مــا يســمى باإلحالــة التشــريعية 

الضمين،وإذا متت اإلحالة ذا األسلوب ،فإن هذا التفويض التشـريعي يـتم بـالرغم مـن  عـدم اعتمـاده دسـتوريا واالعـرتاف بـه كمـا هـو  التشريعي املبطن أو
ال يف النظــــامني الفرنســــي تعلقــــة بــــالتفويض التشــــريعي كمــــا هــــو احلــــبالنســــبة للنظــــام الدســــتوري اجلزائــــري،أو يــــتمم باملخالفــــة ألحكــــام الدســــتور امل حلــــالا

  .وذا املعىن يكون الربملان مبمارسته هلذا النوع من التفويض التشريعي قد ختلى عن اختصاصه التشريعي .واملصري
2
  :على ما يلي 1958من الدستور الفرنسي لعام  37/1تنص املادة - 

« Les matière  autres que celles qui sont du domaine de la loi ont caractère réglementaire. » 
3
  :على ما يلي 1958من الدستور الفرنسي لعام  21تنص املادة - 

« Le Premier dirige l’action du Gouvernement .Il est responsable de la Défense nationale .Il assure l’exécution 
des lois. Sous réserve des dispositions de l’article 13, il exerce le pouvoir réglementaire …. » 
4 - PELOT. M  , Institution politique et droit constitutionnel ,Paris ,1975,p.317. 

   .2014يناير18الصادر يف من الدستور املصري  148و146انظر نص املادتني  - 5
   .123.،ص1997دار النهضة العربية،مصر،التقرير املستقلة ،انظر ،رأفت فودة ،سلطة -6
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صاصه التشريعي من ،حيث يستمد رئيس اجلمهورية اخت20161مارس6ي املؤرخ يفالتعديل الدستور 
،وميكن أن تطال التدابري اليت يتخذها رئيس اجلمهورية  إىل مواضيع مل يتناوهلا الربملان قبال الدستور مباشرة

بالتشريع،هلذا يسمى اال الذي حيتفظ به رئيس اجلمهورية يف هذه احلالة باال التنظيمي 
يعود للوزير األول مهمة تنفيذ القوانني ،كما 2املستقل،والسلطة اليت ميارسها بالسلطة التنظيمية املستقلة

الصادرة عن الربملان،باإلضافة إىل أنه مكلف بتنفيذ التنظيمات املستقلة اليت خيتص رئيس اجلمهورية 
الفقرة 2016مارس6من التعديل الدستوري املؤرخ يف143املادة كما هو مبني يف أحكامبإصدارها،

،ذلك بأن منح السلطة التنظيمية للحكومة يعطي هلذه األخرية حرية يف حتديد شروط ومناذج تدخل 3الثانية
  .4اإلدارة ،ومينحها حرية حتديد اإلطار العام لنشاطاا

التشريعي  فيذية هو األصل وأن االختصاصوذا املعىن يصبح االختصاص التنظيمي للسلطة التن      
،األمر الذي جيعل رئيس اجلمهورية باعتباره صاحب السلطة التنظيمية املستقلة مشرعا للربملان هو االستثناء

 األمر الذي قد يؤثر سلبيا على عمل السلطة التشريعية يف وضع القوانني،،حقيقيا ،والربملان مشرعا ثانويا
  .ة التقديرية للمشرعويضيق أو يقيد من السلط

عيتها و شر م،فإا تستمد كذلك ساسها ومصدرها يف الدستور مباشرةوملا كانت السلطة الالئحية جتد أ      
الفرنسي  من الدستور16املادة وجند أنمن الدستور فيما تصدره من قرارات ملواجهة الظروف االستثنائية،

وهو أمر يرتتب عليه  ملواجهة الظروف االستثنائية،اعرتفت لرئيس اجلمهورية بسلطات هامة قد 1958لعام

                                                 
1
  .1996اجلزائري لسنةدستور المن 125يقابلها نص - 
ميـارس رئـيس « :1996لسـنة لدسـتور اجلزائـرياملتضـمن التعـديل الدسـتوري ل2016مـارس6املـؤرخ يف01-16القـانون رقـممن 1فقرة143تنص املادة -2

   » .املسائل غري املخصصة للقانوناجلمهورية السلطة التنظيمية يف 
ينـدرج تطبيـق « :1996لسـنة لدستور اجلزائـرياملتضمن التعديل الدستوري ل2016مارس6املؤرخ يف01-16القانون رقممن 2فقرة143تنص املادة - 3

مــن الدســتور اجلزائــري 85املــادة  يقابلهــا نــص(2016مــن التعــديل الدســتوري  لســنة99املــادة تــنصكمــا » .يف اــال التنظيمــي الــذي يعــود للــوزير األول
يســـهر علـــى تنفيـــذ -2:ميـــارس الـــوزير األول،زيـــادة علـــى الســـلطات الـــيت ختوهلـــا إيــاه صـــراحة أحكـــام أخـــرى يف الدستور،الصـــالحيات اآلتيـــة:)1996لســنة

    » .القوانني والتنظيمات
4- DEBBASH.Ch ,op.cit,Tome 01,P.U.F, Paris,1982, p.13 ; DJEBBAR.A, La loi et le règlement dans la 
constitution du 28.11.1996, Revue Idara n°07 Volume 07, 1997, p.13. 

ية تتعلــق بالتحديــد اجلزئــي األول ألعضــاء جملــس األمــة املعينــني اعتــرب فيهــا أن االســتخالف اخلــص باملقاعــد ري لقــد أصــدر  الــس الدســتوري مــذكرة تفســ
الدستور الـيت حتيـل بـدورها تنظـيم املسـألة مبوجـب قـانون عضـوي فيمـا خيـص األعضـاء املنتخبـني دون املعينـني الـذين  من 112الشاغرة خيضع حلكم املادة 

مـن الدسـتور ،وقـد اعتـرب الـس الدسـتوري أن هـذا التفسـري يتماشـى مـع أفكـار 125خيضعون للسلطة التنظيمية،اليت تعود لرئيس اجلمهورية مبوجـب املـادة
ع مبـدأ الفصـل بـني السـلطات،وذا فقـد أضـاف الـس الدسـتوري مبوجـب هـذه املـذكرة التفسـريية إىل معيـار الـنص احملـدد ـاالت الدستور نصا وروحـا مـ

إىل معيـار القانون معيار الفصل بني السلطات،إذ ال تكفي يف نظره جمـرد اإلحالـة مـن الدسـتور،وهنا لنـا أن نتسـاءل حـول هـل أن رئـيس اجلمهوريـة حباجـة 
ي مل ســلطته التنظيميــة؟وكل هــذا مــن شــأنه أن يعتــرب افتئــات علــى الربملــان،لكن املالحــظ علــى املــذكرة اإليضــاحية أو التفســريية أن الــس الدســتور لتوســيع 

حكام الفقـه كمـا أن حمتـوى املـذكرة مل يـرد ال فشـكل رأي وال قرار،وبالتـايل فهـو يقتصـر للقـوة اإللزاميـة؛انظر،أ.يتداول بشأا،بل صدرت عن رئيسه فقـط 
  .37اىل 34.،ص 2005لسنة 05رقم يالدستور 
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عية اإلجراءات و شر مسيطرة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية،كما ال ينازع أحد من الفقه حول 
والتدابري اليت يتخذها رئيس اجلمهورية ملواجهة الظروف االستثنائية حىت لو أدى ذلك األمر إىل التعدي 

أكد الس  ولقد،1قانون،أو إصدار قرارات تلغي أو تعدل التشريعات القائمةعلى اال احملجوز لل
من 34صات اليت تدخل يف إطار املادةحق رئيس اجلمهورية يف مباشرة االختصاعلى  الدستوري الفرنسي

  .2الدستور من أجل مواجهة الظروف االستثنائية
املتعاقبة تنظيم حالة الضرورة بصورة متباينة،ولقد نظم   املصرية الدساتري نظمتويف مصر،فقد       

من الدستور،اليت 147اختصاصات السلطة الالئحية يف حالة الضرورة يف املادة1971الدستور املصري لعام
تنظم اختصاصات رئيس اجلمهورية يف إصدار لوائح الضرورة ملواجهة الظروف االستثنائية اليت متر ا البالد 

،وعليه جتد اختصاصات رئيس اجلمهورية يف هذه احلالة  مصدرها يف الدستور 3لس الشعبحال غياب جم
 حملكمة الدستورية العليا ويقع على عاتق امباشرة دون احلاجة إىل إذن أو ترخيص من الربملان بذلك،

تطبيقا لنص  ت بقواننيمراقبة مدى توافر حالة الضرورة اليت تنمح لرئيس اجلمهورية يف إصدار قرارامسؤولية 
  .4من الدستور147املادة

                                                 
  . 1958من الدستور الفرنسي لعام  16انظر نص املادة -1

2- BOURDEAU.G, op cit, p.826 ; J GIQUEL ,op cit ,p.780 ; HAURIOU.A, op cit ,p.873 ; VEDEL.G, Cause de 
droit constitutionnel et institutions politiques ,p.491 ; D.C du02mars 1962. 

 إذا كـان وهـو أمـر دفـع جانـب مـن الفقـه إىل القـول بـأن الربملـان تنحسـر اختصاصـاته يف تلـك الظـروف ،فـال ميلـك التشـريع يف اـال احملجـوز للقـانون،إال  
ستثنائية،كما ال  ميلك أيضا احلق يف إلغاء القرارات ذلك بناء على تكليف من رئيس اجلمهورية باعتباره صاحب الوالية العامة يف التشريع يف الظروف اال

 ،انظـر: أكثـر لتفاصـيل؛أو اإلجراءات اليت يتخذها رئيس اجلمهورية يف تلك الظروف ،وإن كان يستطيع أن يعلن معارضته هلا يف حالـة إسـاءة استخدامها
 .34.عمر حلمي فهمي ،الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة ،املرجع السابق،ص

أن الدسـتور وإن "بقوهلـا 1985مـايو04ق دسـتورية جبلسـة  02لسـنة 28ولقد قضت احملكمة الدستورية العليا يف مصر يف حكمها يف الـدعوى رقـم  -3
ة دا ضيقجعل لرئيس اجلمهورية اختصاصا يف إصدار قرارات تكون هلا قوة القانون يف غيبة جملس الشعب ،إال أن رسم هلذا االختصاص  االستثنائي حدو 

االسـتثنائية  تفرضها طبيعته االستثنائية منها ما يتعلق مبمارسته ،ومنها ما يتصل مآل مـا يصـدر مـن قـرارات اسـتنادا إليـه ،فأوجـب إلعمـال رخصـة التشـريع
ال حتتمـل التـأخري إىل أن يكون جملس الشعب غائبا ،وأن يتهيأ خالل هذه الغيبة ظروف تتوافر ا حالة تسـوغ لـرئيس اجلمهوريـة سـرعة مواجهتهـا بتـدابري 

مـايو 04ق دسـتورية جبلسـة  2لسـنة  28انظر حكم احملكمة الدسـتوري العليـا يف مصـر يف الـدعوى رقـم :حني انعقاد جملس الشعب ؛ملزيد من التفاصيل 
عبـــد انظر،؛28.،ص1986اىل ديســـمرب 1984جمموعـــة أحكـــام احملكمـــة الدســـتورية العليـــا مـــن ينـــاير  ؛20،العـــدد  1985مـــايو  16،ج ر يف 1985

  .40.املرجع السابق،صحسني إبراهيم خليل،.الناصر أبو سهمدانة
لرئيس اجلمهورية إذا قام خطر جسيم وحال يهـدد الوحـدة الوطنيـة أو سـالمة  « على أنه 1971من دستور  74إىل جانب ذلك، فقد نصت املادة  -4

مـن أنـه أقـر ضـمانات لتطبيـق هـذه املـادة كاشـرتاط وجـود خطـر جسـيم وحـال واملالحظ على هذا الـنص الدسـتوري بـالرغم » ..الوطن أو يعوق مؤسسات
إال أنـــه يف املقابـــل قـــد عمـــل املؤســـس الدســـتوري علـــى تقويـــة مركـــز رئـــيس اجلمهوريـــة بالنســـبة لبـــاقي .،وأخـــذ رأي رئيســـي جملـــس الشـــعب وجملـــس الشـــورى

،األمــر الــذي جيعــل رئــيس اجلمهوريــة جيمــع بــني يديــه الوظيفيــة 1958عــاممــن بالدســتور الفرنســي  ل16الســلطات العامــة متــأثرا يف ذلــك  بأحكــام املــادة
مهـا خـالل تلـك التشريعية والتنفيذية،فيستطيع أن حيل حمل املشرع،ويباشـر كافـة اختصاصـاته التشـريعية،والتدخل يف كافـة املسـائل الـيت خيـتص املشـرع بتنظي

اختالل التوازن يف العالقة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية ،فيزيد من دور السلطة  قد يؤدي إىل1971من دستور74تطبيق نص املادة ،ذلك بأنالفرتة؛
 مقارنـة،دار دراسـة-اجلزائـري السياسـي النظـام بـني السـلطة ممارسـة بوقفة،أسـاليب اهللا عبـدانظر،التنفيذية ويقلص من سلطات الربملان أثناء تلك الظروف؛

  107 .،ص 2002،هومة،اجلزائر
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جند أن السلطة التنفيذية تستمد سلطتها 2014يناير18إىل الدستور املصري الصادر يفأما إذا رجعنا       
يف هذا الشأن من الدستور مباشرة دون أن تلجأ إىل الربملان من أجل منحها اإلذن،والرتخيص بإصدار 

الضرورة ،باعتبار  أن الربملان ال يكون موجود أصال ،كما أن تقدير  قرارات هلا قوة القانون ملواجهة حالة
حالة الضرورة خيضع لتقدير رئيس اجلمهورية حتت رقابة الربملان ،على أن يتم عرض تلك القرارات على 
الربملان من أجل مناقشته ،فإذا مل يعرض أو مل يناقش أو إذا عرضت ومل يقرها جملس النواب زال ما كان هلا 

  .من الدستور 156ن أثر رجعي تطبيقا لنص  املادةم
املتضمن التعديل الدستوري للدستور  2016مارس6املؤرخ يف16/01القانون رقم واملالحظ على      

،حيث ترتكز الظروف غري العادية يف رئيس اجلمهوريةقد عمل على تقوية مركز  ه أنب1996اجلزائري لسنة
ف دور الربملان شيئا اضعإقابل  ميف تلك احلاالت، يراها ضرورية ملواجهة سلطة اختاذ كل التدابري اليت بيده

إذا كان رئيس اجلمهورية يف الظروف غري العادية ميارس سلطات و .فشيئا إىل أن ينعدم يف حالة احلرب
واضحة تفوق تلك اليت يقوم ا يف الظروف العادية،فإىل أي حد ميكن أن تصل السلطات التقديرية اليت 

  ؟ 1ع ا رئيس اجلمهورية يف إدارة شؤون الدولة  يف حاالت الضرورةيتمت
تقوية مركز رئيس اجلمهورية  الدساتري املتعاقبة قد اجته حنواملؤسس الدستوري اجلزائري يف  احلقيقة أن      

من التعديل 111إىل105املواد األمر الذي نصت عليهمنذ اإلعالن عن توافر الظروف االستثنائية،
اليت منحت رئيس اجلمهورية سلطة تقديرية واسعة متنح له حرية ،20162مارس6الدستوري املؤرخ يف

 .3التصرف أو التدخل من عدمه ،وكذا اختيار الوقت املناسب للتدخل،والوسائل اليت جيب استخدامها
لس ورية كالربملان وافعلى الرغم من إلزام رئيس اجلمهورية بطلب رأي بعض املؤسسات الدست

،والس األعلى لألمن،إال أن آرائها تبقى جمرد آراء بسيطة واستشارية وغري ملزمة،إضافة إىل عدم  الدستوري
يؤدي دون األمر الذي قد ،يف الظروف االستثنائيةاليت متارس كفاية النصوص القانونية اليت تنظم السلطة 

                                                 
علــى أســاس أن الدولــة أعلــى وأمســى األشــخاص القانونيــة،وأن القــانون هــو تعبــري عــن إرادــا ،وهــو وســيلة لتحقيــق املصــلحة العامــة  الضــرورة نظريــةتقــوم -1

تقتضـــيه املصـــلحة  مســـألة محايـــة الدولـــة وجتـــاوز كـــل القـــوانني الـــيت تعيـــق هـــذا اهلـــدف واجبـــا مقدســـا وحقـــا مطلقـــا  بـــذلك تصـــبحلولـــيس غايـــة حبـــد ذاتـــه ،
تؤكـد التجربـة الدسـتورية يف اجلزائـر اعتمادهـا نظريـة الضـرورة ؛حيـث 230اىل227.انظر ،عمر حلمي فهمي،املرجع السابق،ص:؛ملزيد من التفاصيللعامةا

وخباصة 1963رفدستو ؛القانونية أو املشروعية االستثنائية،كما أن املؤسس الدستوري اجلزائري مل حيدد اختصاصات السلطة التنفيذية أثناء هذه احلاالت 
. قد نص على أنه ميكن لرئيس اجلمهورية اختاذ التدابري االستثنائية يف حالة تعرض األمـة ومؤسسـات اجلمهوريـة حلظـر وشـيك الوقـوع 59و58يف املادتني 
ي الســلطات العامــة يف منــه فقــد اجتهــت إرادة املؤســس الدســتوري حنــو تقويــة مركــز رئــيس اجلمهوريــة بالنســبة لبــاق123إىل119يف املــواد1976أمــا دســتور

ذلـك بـأن املؤسـس الدسـتوري اجلزائـري يبـدو وأنـه اختصـر كـل مؤسسـات الدولـة يف .منـه 91إىل86يف املـواد مـن1989الدولة  ،األمـر الـذي كرسـه دسـتور
لهــــا نــــص املــــواد يقاب(1996مــــن الدســـتور اجلزائــــري لســــنة 97اىل91املــــواد؛األمر الـــذي أكــــدت عليــــه الظـــروف االســــتثنائية يف شــــخص رئــــيس اجلمهوريــــة

  ).2016مارس6من التعديل الدستوري املؤرخ يف111إىل105
  .1996من الدستور اجلزائري لسنة)97إىل91(يقابلها نص املواد- 2
  .2016مارس6املؤرخ يف  يالدستور  التعديل من97اىل91انظر املواد- 3
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ل الربملان يف ممارسة اختصاصاته التشريعية أن حيل حم وميكنشك إىل حتول رئيس اجلمهورية إىل سلطة فعلية،
  .1واملوضوعات احملجوزة للقانون

،ميكننا القول بأن السلطة الالئحية مل تعد جمرد ظل للقانون تنتظر دعوته للتدخل وترتيبا على ما سبق      
ختصاص ،خاصة بعد أن أصبحت صاحبة االيذ القوانني الصادرة عن الربملانعلى تنف فقط أو يقتصر دورها

عيتها من و شر مارس اختصاصاا بصورة مستقلة عن القانون،وتستمد ومتاألصيل والوالية العامة يف التشريع،
األمر الذي جعل السلطة التنفيذية تسيطر على باقي السلطات العامة يف الدولة مبا فيها الدستور مباشرة،
  .السلطة التشريعية

إىل جانب ذلك مل يعد الربملان هو صاحب الوالية العامة يف التشريع  وله احلرية يف اختيار الوسيلة       
والوقت املناسب لتنظيم املسائل حمل التنظيم كما كان يف املاضي،بل أصبح املشرع ُملزًما مبمارسة 

الدستوري للمشرع  املؤسس لأحااختصاصاته التشريعية اليت عهد الدستور أمر تنظيمها إىل القانون،فإذا ما 
سألة حتوز ،فإن هذه املأو طريق معني لتنظيم تلك املسألةلتسوية مسألة معينة وألزمه بضرورة إتباع أسلوب 

،وهو بصدد ممارسة اختصاصه التشريعي،األمر الذي يطرح تساؤال حول أثر مبدأ حجية يف مواجهة املشرع
  تصاص التشريعي يف مواجهة املشرع؟حجية االخاالنفراد التشريعي على سلطة املشرع ،أي مدى 

  حجية االختصاص التشريعي في مواجهة المشرع:ثانيا      
 إن حجية االختصاص التشريعي يف مواجهة املشرع تعين التزامه بالتدخل ملمارسة االختصاصات      

لصاحل باقي  اليت عهد الدستور أمر تنظيمها إليه دون أن يتخلى عن تلك االختصاصات الدستورية
،ألن املشرع مل يعد حر يف ممارسة اختصاصه ويتصرف فيها  2السلطات األخرى السيما السلطة التنفيذية

ق من كما يشاء،فإذا مل يكن بوسع املشرع أن يزيد من حجم اختصاصاته،فليس يف وسعه أيضا أن ُيضيّ 
ت للسلطة التنفيذية،وأن تلك االختصاصات،سواء باالمتناع عن ممارستها أو تفويض تلك االختصاصا
  .3خمالفة تلك القواعد جتعلنا أمام ما يعرف بعيب عدم االختصاص السليب للمشرع

مبدأ االنفراد التشريعي يتمثل يف إلزام املشرع مبباشرة اختصاصه التشريعي ومنعه من أثر وإذا كان        
السيما السلطة التنفيذية ،فإن هذا تفويض تلك االختصاصات إىل غريه من السلطات العامة يف الدولة 

املبدأ ال يعين منع هذه األخرية من التدخل يف اال احملجوز للقانون،إذ أن تدخل الالئحة قد يكون أمرا 
 الصادرة عن املشرع موضع التطبيق حتميا يف كثري من األحيان خاصة عندما تكون مهمتها وضع القوانني

                                                 
  .222.،ص2006،دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع،اجلزائر، انظر،عبد اهللا بوقفة،السلطة التنفيذية بني التعسف والقيد ،دراسة مقارنة -1
   .61.،ص،املرجع السابق؛عيد أمحد الغفلول،فكرة عدم االختصاص السليب للمشرع401.انظر ،أمحد فتحي سرور،املرجع السابق ،ص-2
   .150.املرجع السابق،ص،ء األول،اجلز عبد الرمحن عزاوي ،ضوابط توزيع االختصاص بني السلطتني التشريعية والتنفيذيةانظر،  -3
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إىل التمييز يف مفهوم يف الدستور الفرنسي واملصري واجلزائري  ستوري،األمر الذي دفع املؤسس الدالعملي
  .االنفراد التشريعي املطلق واالنفراد التشريعي النسيب

وحىت يتسىن لنا معرفة مدى حجية االختصاص التشريعي يف مواجهة املشرع،سوف نتطرق أوال إىل       
،مث أثر مبدأ االنفراد التشريعي النسيب على )أ(املشرعمعرفة أثر مبدأ االنفراد التشريعي املطلق  على سلطة 

  ).ب(سلطة املشرع 
   أثر مبدأ االنفراد التشريعي المطلق على سلطة المشرع- أ      
التزام الربملان دون غريه بالتنظيم "لقد عرف األستاذ عيد أمحد الغفلول االنفراد التشريعي املطلق بأنه      

يكون للسلطة التنفيذية دور يذكر يف هذا ن اليت تدخل يف اختصاصه دون أالتشريعي املتكامل للمسائل 
كما ميكن تعريفه بأنه اختصاص املشرع وحده مبعاجلة املسائل اليت تدخل يف اختصاصه،وحيظر "1.الشأن

ت على السلطة التنفيذية تنظيم املسائل اليت تدخل يف جمال القانون،ويف املقابل ال ميلك املشرع أيضا اإلفال
التهرب من مسؤوليته يف تنظيم تلك املسائل وتوفري الضمانات ملمارسة احلقوق واحلريات العامة ،مع أو 

  .2متسك حق السلطة التنفيذية حبقها يف إصدار اللوائح الالزمة لتنظيم وتنفيذ ما أقره املشرع
املشرع انفرادا مطلقا بتسوية فعندما ينص الدستور على تسوية مسألة ما بقانون،فإن ذلك يعين انفراد       

غري أا ،تعترب آمرة كما ذهب بعض فقهاء القانون الدستوري تلك املسألة باعتبار أن مجيع نصوص الدستور
موضوع معني بإتباع  لزاميتها للمشرع للتدخل من أجل تنظيم مسألة أوإختتلف من حيث قوا ودرجة 

فذة بذاا،وهي اليت تقبل التطبيق الفوري دون احلاجة طريقة أو أسلوب حمدد،حيث جند نصوص دستورية نا
هناك نصوص دستورية تتضمن رخصة للمشرع وال تلزمه و .3إىل تدخل املشرع لوضعها موضع التطبيق

                                                 
  .207.،املرجع السابق،ص عبد ايد إبراهيم سليم؛79.،ص السابقول ،املرجع لانظر ،عيد أمحد الغف- 1
؛ولقـد ذهبـت احملكمـة الدسـتورية العليـا يف مصـر 400.،ص1999،،مصـرانظر،أمحد فتحـي سـرور،احلماية الدسـتورية للحقـوق واحلريـات،دار الشروق- 2

األصــل يف ســلطة املشــرع يف موضــوع تنظــيم احلقــوق هــو إطالقهــا ،أي جيــب أن ميــارس "علــى أن 31يف القضــية رقــم1999ينــاير 2الصــادر يف يف حكمهــا
 التنظـيم التشـريعيبشأا املشرع اختصاص تشريعيا انفراديا ،باعتبار أن جوهر تلك السلطة هو املفاضلة اليت جيريها بني البدائل اليت تتصل باملوضـوع حمـل 
ولـيس مثـة قيـد علـى موازنا بينها ،ومرجحا ما يراه انسـبها لفحـواه ،أحراهـا  بتحقيـق األغـراض الـيت يتوفاهـا ،وأكفلهـا ألكثـر املصـاحل وزنـا يف جمـال إنفاذهـا ،

ا يف مصر يف القضية رقم مباشرة املشرع لسلطته هذه ،ما مل يكن الدستور قد فرض يف شأن ممارستها ضوابط حمددة ؛انظر ،حكم احملكمة الدستورية العلي
حسني .عبد الناصر أبو سهمدانة؛29.،ص1986اىل ديسمرب 1984جمموعة أحكام احملكمة الدستورية العليا من يناير ؛1999يناير02الصادر يف31

  .46.،املرجع السابق،صإبراهيم خليل
الفرنسـي حبقـوق اإلنسـان ومبـادئ السـيادة الوطنيـة كمـا هـي مـا ورد يف ديباجتـه حـول متسـك الشـعب  1958ومن أمثلتها يف الدستور الفرنسـي لعـام - 3

ومن أمثلتها يف الدستور الفرنسي أيضا ما نصت عليه املـادة األوىل علـى ،2004،وكذا ميثاق البيئة لعام 1946،ومقدمة دستور1789معرفة يف إعالن 
ملــواطنني أمــام القــانون بــدون متييــز يعــود نســبة إىل األصــل أو العــرق أو أن فرنســا مجهوريــة ال تتجزأ،الئكيــة دميقراطيــة واجتماعيــة ،وتضــمن مســاواة مجيــع ا

مـا نصـت عليـه املـادة  1996املتضمن التعديل الدستوري للدسـتور اجلزائـري لسـنة  2016مارس6املؤرخ يف  16/01القانون رقم ومن أمثلتها يف .الدين
اإلسـالم ديـن 02اجلزائر مجهورية دميقراطية شعبية،وهي وحـدة ال تتجزأ،واملـادة على أن 2016مارس6املعدل يف1996لسنة  األوىل من الدستور اجلزائري

اجلزائـر عاصـمة اجلمهوريـة  بـأن)1996الدسـتور اجلزائـري لسـنة مـن04يقابلها نص املـادة(2016مارس6من التعديل الدستوري املؤرخ يف05الدولة،واملادة
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سلطة تقديرية يف  لمشرعبضرورة التدخل الفوري أو الدوري لتنظيم املسألة حمل التنظيم،أي أا متنح ل
وعلى هذا ،ا التدخل التشريعي من عدمه،والوقت والوسيلة املناسبة للتدخلالتدخل وتقدير مدى مالءمة هذ

ممارسته الختصاصه التشريعي يرتتب عدم  األساس يكون للمشرع رخصة ملمارسة الوظيفة التشريعية،وأن
  .1عليها خمالفة الدستور أو وجود إغفال تشريعي من املشرع 

،وتلزمه بضرورة املشرع قبل تدخال مباشرا من إضافة إىل ذلك توجد نصوص دستورية تستوجب      
،ذلك بأن املوقف السليب للمشرع من عدم تدخله لسكونه وضوعاتالتدخل لتنظيم العديد من املسائل وامل

أو سكوته يرتتب عليه خمالفة  أحكام الدستور وقواعد توزيع االختصاص بني السلطات العامة يف الدولة 
وأخريا هناك نصوص دستورية تتعلق حبماية احلقوق واحلريات .2والتنفيذية السيما بني السلطتني التشريعية

                                                                                                                                                         
بــأن الســلطة التأسيســية ملــك للشــعب وحــده )1996الدســتور اجلزائــري لســنة مــن07ادةاملــيقابلهــا نــص (2016مــن التعــديل الدســتوري لســنة8املــادة ،و

ما نصت عليه املادة 2014ومن أمثلتها يف الدستور املصري لعام.ميارسها مباشرة عن طريق االستفتاء أو بواسطة املؤسسات اليت خيتارها وممثليه املنتخبني 
مـن الدسـتور،بأنه بنـاء علـى دعـوة رئـيس 116،والتـاريخ الـوطين بكـل مراحلـه ،وكـذلك مـا نصـت عليـه املـادة منه علـى أنـه اللغـة العربيـة والرتبيـة الدينيـة 24

ومن أمثلتها يف . اجلمهورية جيوز انعقاد جملس النواب يف اجتماع غري عادي لنظر أمر عاجل أو بناء على طلب موقع من عشر أعضاء الس على األقل
عليــه الفصــل األول علــى أن تــونس دولــة حرة،مســتقلة ،ذات ســيادة ،اإلســالم دينهــا ،والعربيــة لغتهــا ،واجلمهوريــة مــا نــص 2014الدســتور التونســي لعــام

مـن الدسـتور علـى أن الدولـة راعيـة 06نظامها ،وكذلك ما نص عليه الفصل الثاين على أن تونس دولة مدنية تقوم على املواطنـة ،وإرادة مـا ورد يف الفصـل
  .تقد والضمري وممارسة الشعائر الدينيةللدين كافلة حلرية املع

؛ومن أمثلتها هذه الفئة من النصوص 86.انظر،عبد احلفيظ على شيمي،رقابة اإلغفال التشريعي يف قضاء احملكمة الدستورية العليا،املرجع السابق،ص- 1
الفرنسي على أنه ميكـن عـن طريـق قـانون عضـوي حتديـد أو من الدستور 34الدستورية اليت تتضمن رخصة للمشرع ما نصت عليه الفقرة األخرية من املادة

مــا ورد يف القــانون رقــم  ومثاهلــا يف الدســتور اجلزائــري.مــن الدســتور،ومن مث للمشــرع صــالحية التوســيع واإلضــافة أم ال34تكملــة األحكــام الــواردة يف املــادة
مــــن التعــــديل الدســــتوري 78املــــادة مــــا نصــــت عليــــه 1996ســــنةاملتضــــمن التعــــديل الدســــتوري للدســــتور اجلزائــــري ل 2016مــــارس6املــــؤرخ يف  16/01
على أن املواطنون متساوون يف أداء الضريبة ،وأنه ال جيوز أن حتدث أية ضريبة إال )1996اجلزائري لسنة من الدستور64املادة  يقابلها نص(2016لسنة

جلزائية السيما حتديد اجلنايات واجلنح ،والعقوبات املختلفـة املطابقـة هلـا مبقتضى قانون،وكذلك األمر بالنسبة لتحديد قواعد قانون العقوبات واإلجراءات ا
مـن 122مـن املـادة07الفقـرةيقابلهـا نـص -2016مـن التعـديل الدسـتوري لسـنة140مـن املـادة7الفقـرة(والعفو الشامل وتسليم اـرمني ،ونظـام السـجون 

مــن التعــديل 140مــن املــادة3الفقــرة (واحلقــوق  املختلفــة وحتديــد أساســها ونســبها ،إحــداث الضــرائب واجلبايــات والرســوم )1996اجلزائــري لســنة الدســتور
،وكــــــذلك األمــــــر بالنســــــبة إلنشــــــاء فئــــــات )1996اجلزائــــــري لســــــنة مــــــن الدســــــتور122مــــــن املــــــادة03الفقــــــرةيقابلهــــــا نــــــص -2016الدســــــتوري لســــــنة

؛ومـن )1996اجلزائـري لسـنة مـن الدسـتور122من املادة28ة الفقر يقابلها نص -2016من التعديل الدستوري لسنة140من املادة28الفقرة(املؤسسات
منـه بأنـه ال يكـون إنشـاء الضـرائب العامـة أو تعـديلها أو إلغائهـا إال بقـانون 02فقـرة 38مـا نصـت عليـه املـادة2014أمثلة ذلك يف الدستور املصري لعام 

مــن الدســتور علــى أن يبــني القــانون شــروط الرتشــح األخــرى 103عليـه املــادةوكــذلك مــا صــنت .،وال جيـوز اإلعفــاء منهــا إال يف احلــاالت املبينــة يف القــانون 
  .،ونظام االنتخاب ،وتقسيم الدوائر االنتخابية 

منـه بـأن  تضـمن السـلطة القضـائية باعتبارهـا 66مـا نصـت عليـه املـادة1958ومن أمثلة هذه الفئة من النصـوص الدسـتورية يف الدسـتور الفرنسـي لعـام- 2
مــن 61املــادة فرديــة،احرتام هــذا املبــدأ يف نطــاق الشــروط املنصــوص عليهــا يف القــانون؛ومن أمثلتهــا يف الدســتور اجلزائــري مــا نصــت عليــهاحلاميــة للحريــة ال

الدسـتور اجلزائـري  مـن49املـادة يقابلهـا نـص(1996املتضمن التعديل الدستوري للدستور اجلزائري لسـنة  2016مارس6املؤرخ يف  16/01القانون رقم 
من التعديل 63املادة صت عليهنعلى أنه يرتتب على اخلطأ القضائي تعويض من الدولة،وحيدد القانون شروط التعويض وكيفياته،وكذلك ما )1996لسنة

على أن يتسـاوى كـل املـواطنني يف تقلـد املهـام والوظـائف يف الدولـة دون )1996الدستور اجلزائري لسنة من51املادة يقابلها نص(2016الدستوري لسنة
منـه بـأن القـانون يـنظم 126املـادة مـا نصـت عليـه 2014لسـنةومن أمثلتهـا أيضـا يف الدسـتور املصـري .شروط أخرى غري الشروط اليت حيددها القانون أية
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،أي أن املشرع يف جمال احلقوق واحلريات اجيابيا لتنظيمها ومحايتها أيضا العامة وتفرض على املشرع التزاما
قوق ذلك بأن تنظيم احل،ي يهدف إىل تسهيل وضمان ممارستها،والتمتع ا فعالالعامة أصبح له دور تنظيم

واملسائل املتعلقة ا تعد من أهم املوضوعات اليت خيتص املشرع بتنظيمها بعد حتول نظرية احلريات العامة 
  .إىل نظرية للحقوق واحلريات األساسية

االنفراد التشريعي من الصياغة القانونية لنصوص الدستور ذاته،أي  مبدأ ستخلص ميكننا أن نكما       
فنكون أمام مبدأ االنفراد التشريعي املطلق يف ري مع مسألة أو موضوع ما؟الدستو  كيف تعامل املؤسس

حالة استئثار أو انفراد املشرع بالتشريع يف املوضوعات وااالت اليت يعود أمر تنظيمها ومعاجلتها للمشرع 
  .1وحده دون مسامهة أو إشراك غريه من السلطات العامة يف ذلك

دون ضوابط حمددة بصورة متنح للمشرع معينة أما إذا عهد املؤسس الدستوري للمشرع تنظيم مسألة       
غري أنه إذا قيد الدستور ،سلطة تقديرية يف ممارسة اختصاصه التشريعي نكون أمام االنفراد العادي للتشريع

،أو بإتباع أسلوب معني عند تورد واإلجراءات احملددة يف الدساملشرع وألزمه  بضرورة مراعاة الضوابط والقيو 
  .حالة االنفراد التشريعي املدعم سنه تشريعات معينة يف مسائل معينة نكون أمام

،فإن درجة أو حجم التزام املشرع بالتدخل ملمارسة اختصاصه التشريعي خيتلف حبسب طبيعة وبالتايل      
،فإذا إليه وفق ما حددته أحكام الدستورسألة ونوع املسألة حمل التدخل التشريعي للربملان وأسلوب إسناد امل

املسألة وتنظيمها ووضع نص الدستور على ضرورة تنظيم موضوع أو مسألة معينة بقانون يلزم املشرع بتسوية 
،فإن حجم أو درجة االلتزام أما إذا نص الدستور على إمكانية تسوية املسألة بناء على قانون،تفصيالا

املبادئ األساسية تاركا أمر تفصيلها للسلطة  يكتفي بوضع القواعد العامة أو ،حبيث ميكن للمشرع أنتقل
يعين إطالق سلطته  كما أن انفراد املشرع بتسوية وتنظيم جماالت وموضوعات معينة دون غريه ال،2الالئحية

الرقابة  متارس اليت يئة اهلباعتبار أن السلطة التشريعية ختضع حال مباشرا اختصاصاا لرقابة يف هذا الشأن،
  .3الدستورية

                                                                                                                                                         
ات منــه علــى أن يبــني القــانون حتديــد قواعــد املرتبــ128القواعــد األساســية لتحصــيل األمــوال العامــة وإجــراءات صــرفها،وكذلك أيضــا مــا نصــت عليــه املــادة

  .واملعاشات والتعويضات واإلعانات واإلعالنات واملكافآت اليت تتقرر على اخلزانة العامة للدولة
  .160.عبد الرمحن عزاوي،ضوابط توزيع االختصاص بني السلطتني التشريعية والتنفيذية،اجلزء األول،املرجع السابق،صانظر،- 1
   .405.فتحي سرور،املرجع السابق ،ص؛أمحد 78.انظر ،عيد أمحد الغفلول،املرجع السابق،ص- 2
مـن الدسـتور 34ومن أمثلة املسائل أو املوضوعات اليت جيب أن يتدخل املشرع بتنظيمها يف ااالت اليت حجزهـا لـه الدسـتور مـا نصـت عليـه املـادة  - 3

ن خيــتص املشــرع بتحديـــد القواعــد العامــة املتعلقـــة بــاحلقوق املدنيــة والضـــمانات األساســية املمنوحــة للمـــواطنني ملمارســة احلريـــات أبـــ1958الفرنســي لعــام 
مـــــن الدســـــتور 34مـــــن املـــــادة 01بنـــــد 02الفقـــــرة(العامـــــة،التبعات املفروضـــــة علـــــى املـــــواطنني علـــــى شخصـــــهم وعلـــــى أمالكهـــــم يف إطـــــار الـــــدفاع الـــــوطين 

بالنسبة إىل حتديد النظام االنتخايب للمجالس الربملانية واالس احمللية،وكذا إنشاء فئـات املؤسسـات العمومية،وحتديـد الضـمانات  ،وكذلك األمر)الفرنسي
املـــؤرخ يف  16/01القـــانون رقـــم ومـــن أمثلـــة ذلـــك يف ).مـــن الدســـتور 03فقـــرة 34املـــادة (األساســـية املمنوحـــة للمـــوظفني املـــدنيني والعســـكريني يف الدولـــة 

جنــد أن املؤسـس الدســتوري يســتعمل العديــد مــن العبــارات للتعبــري عــن مبــدأ 1996املتضــمن التعــديل الدســتوري للدســتور اجلزائــري لســنة  2016ارسمـ6
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  أثر مبدأ االنفراد التشريعي النسبي على سلطة المشرع -ب      
إذا كان االختصاص التشريعي هو من صميم عمل السلطة التشريعية وينعقد اختصاص املشرع كأصل       

 ووضع حدودها،فإنمها وإعادة تنظيمها م لضبطها وتنظيلز عام بتنظيم العالقات االجتماعية على حنو مُ 
ة سن القوانني أو ،سواء من خالل مشاركتها يف عملييف الوظيفة التشريعية للسلطة التنفيذية دور مهم

ينظم  أو يف احلالة اليت.1احللول حمل الربملان يف وضع القوانني يف الظروف االستثنائية ،أواالعرتاض عليها
بوضع القواعد العامة واملبادئ األساسية تاركا  يات تدخل يف جمال اختصاصه ويكتفاملشرع مسائل وموضوع

،أي أن القانون يضع اإلطار الذي متارس فيه السلطة الالئحة ووضع تفصيلها للتنظيم أوأمر تنظيمها 

                                                                                                                                                         
 االنفــــراد التشــــريعي املطلــــق للمشــــرع بتنظــــيم مســــائل أو موضــــوعات حمجــــوزة للقــــانون مثــــل وضــــع القواعــــد أو الشــــروط أو نظــــام، منهــــا مــــا نصــــت عليــــه

أن علــى )1996الدســتور اجلزائــري لســنة مــن04الفقــرة 122و 30املــادتنييقابلهــا نــص -2016مــن التعــديل الدســتوري لســنة4فقــرة140و33(املــادتني
مــن التعــديل 140مــن املــادة3الفقــرة  اجلنســية اجلزائريــة معرفــة بالقــانون،وخيتص املشــرع بوضــع التشــريع األساســي املتعلــق باجلنســية،وكذلك مــا نصــت عليــه

من أن املشرع خيتص بوضـع شـروط اسـتقرار األشـخاص )1996اجلزائري لسنة من الدستور122من املادة 03الفقرة يقابلها نص(2016ةالدستوري لسن
 من الدستور122من املادة04الفقرة يقابلها نص -2016من التعديل الدستوري لسنة140من املادة4الفقرة(ووضع التشريع األساسي املتعلق باجلنسية 

يقابلهـــا نـــص -2016مـــن التعـــديل الدســـتوري لســـنة140مـــن املـــادة5الفقـــرة(،ووضـــع القواعـــد العامـــة املتعلقـــة بوضـــع األجانـــب )1996اجلزائـــري لســـنة
مــن 140مـن املـادة6الفقـرة(إنشــاء اهليئـات القضـائية ب،وكـذلك وضـع القواعـد العامـة املتعلقـة )1996اجلزائـري لســنة مـن الدسـتور122مـن املـادة05الفقـرة

،وخيــتص أيضــا بوضــع النظــام العقــاري يف الدولــة )1996اجلزائــري لســنة مــن الدســتور122مــن املــادة 06الفقــرةيقابلهــا -2016نةالتعــديل الدســتوري لســ
مـــن 24و21تنيالفقـــر يقابلهـــا نـــص -2016مـــن التعـــديل الدســـتوري لســـنة 140مـــن املـــادة  24و21الفقـــرة (والنظـــام العـــام للغابـــات واألراضـــي الرعويـــة

كـــل هـــذه احلـــاالت وغريهـــا تعتـــرب مـــن املســـائل واملوضـــوعات الـــيت تســـتلزم تـــدخال اجيابيـــا ومباشـــرا مـــن .)1996ي لســـنةر اجلزائـــر مـــن الدســـتو 122املـــادة
مـن الدسـتور الـيت 77منـه بـأن اجلنسـية املصـرية ينظمهـا القانون،واملـادة06مـا نصـت عليـه املـادة  2014لسـنةاملشرع؛ومن أمثلـة ذلـك يف الدسـتور املصـري 

علــى أن خيــتص املشــرع بتحديــد شــروط 02منــه الفقــرة 102إنشــاء النقابــات املهنيــة وإدارــا علــى أســاس دميقراطي،واملــادةنصــت علــى أن يــنظم القــانون 
مــن الدســتور املتعلقــة باختصــاص املشــرع بوضــع القواعــد األساســية لتحصــيل 126الرتشــح األخــرى ونظــام االنتخابــات وتقســيم الــدوائر االنتخابيــة،واملادة

مــن الدســتور علــى أن يبــني القــانون قواعــد حتديــد املرتبــات واملعاشــات والتعويضــات 128ات صــرفها ،وكــذل مــا نصــت عليــه املــادةاألمــوال العامــة وإجــراء
ع بقـانون أووفقــا واإلعانـات واملكافــآت الـيت تتقــرر علـى اخلزانــة العامـة للدولــة ،وغريهـا مــن املوضـوعات واملســائل الـيت عهــد الدسـتور أمــر تنظيمهـا إىل املشــر 

ل االنفـراد أو يف األحوال املبينة يف القانون ،أويف األحوال اليت حيددها القانون ،األمر الذي جيعل كل هذه املسائل أو املوضوعات تندرج ضمن جمـا لقانون
ائل واملوضــوعات و األمثلــة حــول املســ. التشــريعي املطلــق للمشــرع،حىت وأن اختلفــت الصــياغة القانونيــة للنصــوص القانونيــة والعبــارات املســتعملة يف ذلــك

؛ومن أمثلة ذلك أيضا يف الدستور 95و90.،صنفسهاملندرجة ضمن جمال االنفراد التشريعي املطلق يف الدستور املطلق ؛انظر ،عيد أمحد الغفلول،املرجع 
حداث أصناف املؤسسات منه من أن خيتص املشرع بتنظيم واجب اخلدمة الوطنية،وكذلك خيتص الربملان بإ09ما نص عليه الفصل 2014لعامالتونسي 

مــن 65الفصــل02الفقــرة(،وخيــتص أيضــا بتنظــيم اجلنســية )مــن الدســتور65مــن الفصــل01الفقــرة(واملنشــآت العموميــة،واإلجراءات املنظمــة للتفويــت فيهــا 
،وكذلك ضبط )من الدستور65الفقرة 65الفصل(،ضبط اجلنايات واجلنح والعقوبات املنطبقة عليها واملخالفات املستوجبة لعقوبة سالبة للحرية )الدستور

عمرانيــة والطاقــة وقــانون املبــادئ األساســية لنظــام امللكيــة واحلقــوق  العينيــة والتعلــيم والبحــث العلمــي والثقافــة والصــحة العموميــة والبيئــة والتهيئــة الرتابيــة وال
مبقتضـى قـانون أو وفـق مـا يضـبطه  ظيمهـا بقـانون أوالشغل والضمان االجتماعي،وغري ذلـك مـن املسـائل واملوضـوعات الـيت يـنص الدسـتور علـى ضـرورة تن

وملعرفــة املزيــد حــول املســائل واملوضــوعات الــيت تنــدرج .موضــوعات تــدخل ضــمن جمــال االختصــاص االنفــرادي املطلــق للمشــرع  القــانون ،وهــي مســائل أو
الدســتور أمــر تنظيمهــا إمــا بقــانون ،أو وفقــا للقــانون ضــمن جمــال االختصــاص االنفــرادي املطلــق للمشــرع  مــا ورد يف الدســتور التونســي احلــايل ،مــا عهــد 

  .يضبطه القانون  ،أووفق ما يضبطه القانون،أو
1- PHILLIPE.G, Organisation constitutionnelle et administrative de la France, 3 ème édition, Edition Sierey, 
1992,p p.94. 
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،إىل جانب ذلك قد يبني املشرع ذاته حاالت االنفراد التشريعي النسيب عندما 1التنفيذية سلطتها الالئحية
  .حة أو التنظيم إلكمال جوانب املوضوع يف حدود اإلطار الذي حدده حييل القانون على الالئ

 كمله بالرغم من واليته العامة يفمل يعد املشرع هو احملتكر على العمل التشريعي بأ ونتيجة لذلك      
  ليف من املؤسس الدستوري والدستور،سواء بتكمببدأ االنفراد التشريعي النسيب ،وهو ما يعرفالتشريع

لة من املشرع ذاته وبتكليف منه أيضا،األمر الذي يدفعنا للتساؤل عن احلاالت اليت يتعمد فيها بإحاأو 
حالة  يف ،أوجزء منه للسلطة التنفيذيةاملشرع التخلي عن ممارسة اختصاصه التشريعي كامال إما بتفويض 

أو التنظيم لوضع دقائق  حةاإلفراط يف عمومية ما يضع من نصوص قانونية،أو اإلكثار من اإلحالة إىل الالئ
ركا أمر تفصيلها للسلطة يكتفي املشرع بوضع القواعد العامة أو املبادئ األساسية تاحيث ،األمور

وهو ما يعرف االختصاص السليب للمشرع ،تنازل عن جزء من سلطته واختصاصه ،ليكون بذلك قدالالئحية
لة إلزام املشرع مبمارسة اختصاصه التشريعي أو اإلغفال التشريعي منه،األمر الذي جيعلنا نتساءل عن وسي

األمر الذي سنحاول التطرق إليه يف الباب الثاين املتعلق بدور القاضي ،؟2التشريعياالنفراد  تكريسا ملبدأ 
  .بة على االمتناع التشريعي للمشرعالدستوري يف الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع السيما الرقا

قد  وهو أمرقة الالئحة بالقانون تتحكم السلطة التنفيذية يف الوظيفة التشريعية،إىل جانب تطور عال     
يف  يؤثر سلبا على سلطة املشرع التقديرية يف ممارسة اختصاصه التشريعي،سواء من خالل حتكم احلكومة 

هورية االختصاصات التشريعية اليت منحها الدستور لرئيس اجلممن خالل كافة مراحل العملية التشريعية،أو 
  .فضال عن بعض املوضوعات اليت يظهر فيها الربملان كسلطة تصديق على أعمال السلطة التشريعية

                                                 
ه إيـاه نصـوص الدسـتور تـحجيـة  يف مواجهـة سـلطة املشـرع عنـد ممارسـته الختصاصـه التشـريعي،الذي منحوملا كان ملبدأ االختصاص التشريعي املطلـق - 1

املوضــوعات لتنظـيم املوضــوع أو املسـألة حمــل التنظــيم ،والـيت توجــه للمشــرع خطابـا آمــرا وتلزمــه بضـرورة التــدخل لتنظــيم مسـألة مــن املســائل أو موضـوع مــن 
املشرع على وضع األسس الرئيسية أو القواعد العامة للمسألة أو املوضوع حمل التنظيم تاركا للسلطة التنفيذية أمر تفصيلها أما إذا اقتصر .وبصورة تفصيلية

الســلطة ومعاجلــة قواعــدها التفصــيلية ،وذلــك ألن الســلطة الالئحيــة تســتمد أساســها مصــدرها مــن الدســتور مباشــرة ،فــال يســتطيع املشــرع أن يقيــد أو مينــع 
منه،واليت حتيل على القانون بتحديـد 34ما نصت عليه املادة1958،ومن أمثلة ذلك يف الدستور الفرنسي لعام .من ممارسة هذا احلق الدستوريالتنفيذية 

نيــة وااللتزامــات ق العيالقواعــد العامــة أو املبــادئ األساســية لــبعض املســائل مثــل التنظــيم العــام للــدفاع الــوطين ،والتعلــيم ،ومحايــة البيئــة ،نظــام امللكيــة واحلقــو 
وصـــالحياا  املدنيــة والتجاريـــة وقــانون العمـــل والقـــانون النقــايب والضـــمان االجتمـــاعي ،وكــذا وضـــع املبـــادئ األساســية لـــإلدارة احلـــرة للجماعــات اإلقليميـــة

ية،وال جرميـة وال عقوبـة إال العقوبـة شخصـ « مـن الدسـتور علـى أن95ما نصت عليـه املـادة 2014لسنةومن أمثلة ذلك يف الدستور املصري .ومداخليها 
مـن الدسـتور 38العقاب،ومـا نصـت عليـه كـذلك املـادة ،وهو ما يفيد بأن ميكن للسلطة التنفيذيـة حتديـد بعـض جوانـب اجلرميـة أو » .....بناء على قانون

، وهــو مــا ميــنح ) األحــوال الــيت املبينــة يف القــانون ال يكــون إنشــاء الضــرائب العامــة ،أو تعــديلها ،أو إلغاؤهــا إال بقــانون ،وال جيــوز اإلعفــاء منهــا إال يف(بأنــه
ومن أمثلة ذلك يف الدسـتور اجلزائـري  .للسلطة التنفيذية إمكانية التدخل لتحديد حاالت اإلعفاء من الضرائب العامة مع أحكام الدستور يف هذا الشأن

بوضــع القواعـد العامــة 1996الدســتور اجلزائـري لسـنة  مـن2قـرةف122املــادة يقابلهــا نـص-2016مـن التعــديل الدسـتوري لسـنة140املـادة مـا نصـت عليــه
القواعـد العامـة .نـباملتعلقة بقانون األحوال الشخصـية وحـق األسـرة السـيما الزواج،الطالق،البنـوة واألهليـة والرتكات،القواعـد العامـة املتعلقـة بوضـعية األجا

  .القواعد العامة لإلجراءات املدنية وطرق التنفيذ.اءات اجلزائيةقواعد قانون العقوبات واإلجر .إنشاء اهليئات القضائيةباملتعلقة 
  .4.،صاملرجع السابق،)مقارنة دراسة(والربملاين الرئاسي النظامني يف الدولة لرئيس التشريعية الوظيفة فهمي، حلمي عمرانظر، 2-
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  الفرع الثاني 
  تدخل السلطة التنفيذية في الوظيفة التشريعية

بني  على جمموعة من اآلليات جعلت الوظيفة التشريعية مقسمة حمل الدراسةدساتري ال تلقد نص      
دورا استثنائيا يف جمال  ،بل ذهبت إىل أبعد من ذلك عندما جعلت الربملان يؤديالربملان والسلطة التنفيذية

،وأصبحت السلطة التنفيذية هي صاحبة االختصاص األصيل والوالية العامة يف التشريع،ذلك بأن التشريع
،الذي وضع جمموعة 1958سي لعام التهميش الذي طال السلطة التشريعية جيد أساسه يف الدستور الفرن
،وذلك لربملاين للحد من سيادة الربملانمن اإلجراءات والتقنيات اليت كان من بني نتائجها عقلنة العمل ا

  .1بتحديد وبدقة شروط تنظيم وسري الربملان
يف عقلنة بشكل كبري بالنهج الفرنسي  اتأثر  مابأ يصر املو ي املؤسس الدستوري اجلزائر  واملالحظ على      

أمر وهو  ،سواء يف الظروف العادية أو الظروف غري العادية ين،بتحديد وتقليص سلطات الربملانالعمل الربملا
التنفيذية يف ،ومظاهر حتكم السلطة لسلطة التنفيذية يف جمال التشريعيدفعنا للتساؤل عن مدى تدخل ا

أوال التنفيذية يف جمال التشريع سوف حناول وحىت يتسىن لنا معرفة مدى تدخل السلطة .؟الوظيفة التشريعية
عمل الربملان  ،مث معرفة وسائل توجيه)أوال(ية على العملية التشريعية بيان مدى سيطرة السلطة التنفيذ

،وأخريا سوف نعرض بعض املوضوعات اليت يظهر فيها املشرع كأداة تصديق على )ثانيا(وآليات التحكم فيه
  ).ثالثا(أعمال السلطة التنفيذية 

  سيطرة الحكومة على الوظيفة التشريعية:أوال      
لى  إن من بني النتائج املرتتبة عن تدخل السلطة التنفيذية يف جمال التشريع هو سيطرة هذه األخرية ع      

 حتكمها يف ،سواء من خالل تعزيز دور احلكومة يف املبادرة مبشاريع القوانني أوكافة مراحل العملية التشريعية
ضبط جدول أعمال الربملان،إضافة إىل مسامهة احلكومة يف مرحلة دراسة ومناقشة مشروع أو اقرتاح 

  .2قانون،وحتكمها كذلك يف حل اخلالف بني غرفيت الربملان
سواء من خالل بيان مدى حرية  ة احلكومة على العملية التشريعيةوحىت يتسىن لنا معرفة مظاهر سيطر       

كومة يف ضبط جدول حتكم احل أو،)أ(ة مبشاريع قوانني يف مقابل ضعف املبادرة الربملانيةاحلكومة يف املبادر 
  ).ج(والتصويت عليه دراسة ومناقشة القانونمرحلة ،وأخريا مسامهة احلكومة يف )ب(أعمال الربملان

  
  

                                                 
1 - MAUS.D,Le parlement sous la V ème République ,que sais-je ?,P. U. F, 1985,p.20. 

 ؛157. ،ص86،العدد2010انظر،مرابط فدوى،السلطة التنفيذية يف بلدان املغرب العريب،دراسة قانونية مقارنة،مركز دراسات الوحدة العربية،بريوت،-2
  .127.حممد سليمان الطماوي،املرجع السابق،ص
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  تعزيز دور الحكومة في المبادرة بمشاريع القوانين-أ     
بل تشاركه احلكومة من خالل املبادرة مبشاريع ،1ينفرد حبق املبادرة بالتشريعاحلقيقة أن الربملان ال      

القوانني ،ذلك بأن الواقع يثبت غلبة مشروعات القوانني املقدمة من احلكومة على اقرتاحات القوانني املقدمة 
  .من أعضاء الربملان

 السلطتني التشريعية حقا مشرتكا بني وإذا كانت معظم الدساتري قد اتفقت على جعل املبادرة التشريعية     
الدستورين  ،فإا اختلفت من حيث اجلهة اليت متارس هذا احلق داخل اجلهاز التنفيذي،حيث منحوالتنفيذية

من الدستور 119و39وفق ما نصت عليه املادتني لوزير األول حق املبادرة بالتشريع إىل ا الفرنسي واجلزائري
حق املبادرة مبشاريع قوانني لكل من رئيس  2014لسنةويف مصر فقد منح الدستور املصري .على التوايل

 السابقة تطبيقا لنص اجلمهورية وجملس الوزراء بعدما كانت مقتصرة فقط على رئيس اجلمهورية يف الدساتري
  .20142ينيار18الصادر يفمن الدستور املصري 122املادة

 كمه أية قيود موضوعية مهمة حتد منهحيالعلم بأن ممارسة احلكومة حق املبادرة بالتشريع ال  مع      
،ذلك بأن احلكومة تتوىل مهمة إعداد مشروع متهيدي للقانون املراد تقدميه للربملان باستثناء القيود الشكلية

 هذا األخريأن األخذ برأي ،إال أن يتم أخذ رأي جملس الدولة حوله،على ى جملس الوزراءليعرض بعدها عل
  .3يرية للحكومة لغياب نص قانوين يلزم احلكومة بذلكدخيضع للسلطة التق

شريع ،فإن مبادرة أعضاء الربملان بالتاسعة يف املبادرة مبشاريع قواننيإذا كانت احلكومة تتمتع حبرية و و       
املوضوعية اليت فرضها الدستور  ،والسبب يف ذلك يعود إما إىل القيود الشكلية أوتعرف ضعفا ملحوظا

،ومنها ما يعود إىل تركيبة الربملان ذاته من جهة ثانية،إىل جانب تأثري نصوص القانونية ملمارسة هذا احلقالأو 
،األمر الذي قد يؤثر سلبا على عمل الربملان وينعكس سلبا على لسياسية على ممثليهم يف الربملاناألحزاب ا

  . 4تصاصه التشريعيممارسة اخ وهو بصدداملشرع 
                                                 

اقـرتاح  ستوري خمول لكل من السلطتني التشريعية والتنفيذيـة أو السـلطة التشـريعية فقـط مبوجبـه يـتم إيـداع مشـروع أوتعرف املبادرة بالتشريع بأا حق د-1
  .ميزانية أو الئحة أمام الربملان بغرض مناقشته والتصويت عليه كما هو ،أو بعد إدخال التعديالت عليه قانون أو

مــن الدســتور 119املــادةيقابلهــا نــص (2016مــن التعــديل الدســتوري لســنة136املــادة،و 1958لعــاممــن الدســتور الفرنســي 39املــادة:انظــر نــص املــواد-2
 .2014ينيار18الصادر يف من الدستور املصري  122،واملادة )1996لسنةاجلزائري 

  وما يليها؛28 .انظر ،عقيلة خرباشي،املرجع السابق،ص- 3
- PHILIPE.A, Institutions politiques et droit constitutionnel,12 ème édition ,L.G.D.J ,Paris ,2000 ,p.550. 

من الدستور 119املادةيقابلها نص (2016من التعديل الدستوري لسنة136املادةومن بني الشروط الشكلية الالزمة يف اقرتاحات القوانني ما ورد يف - 4
،أو عشـرين عضـوا يف الـيت اشـرتط يف كـل اقـرتاح قـانون أن يكـون موقعـا مـن قبـل عشـرين نائبـا علـى األقـل يف الـس الشـعيب الـوطين )1996لسنةاجلزائري 

،وأن يرفـق 2016مـن التعـديل الدسـتوري لسـنة137جملس األمة يف املسائل املتعلقة بالتنظيم النحلي ويئـة اإلقلـيم والتقسـيم اإلقليمـي تطبيقـا لـنص املـادة
ن ال يكــون نظــريا ملشــروع أو اقــرتاح قــانون جتــري دراســته يف الربملــان،أو مت ســحبه أو رفضــه منــذ أقــل مــن أض األســباب،وأن حيــرر نصــه يف شــكل مــواد،و بعــر 

مــة إىل احلكو )أو مكتــب جملــس األمــة حســب احلالــة( اثنــيت عشــر شــهرا ،كمــا جيــب تبليــغ اقــرتاح القــانون املقبــول مــن طــرف مكتــب الــس الشــعيب الــوطين
أما فيما خيـص الشـروط املوضوعية،وباإلضـافة إىل ضـرورة ورود اقـرتاح القـانون ضـمن اـال احملجـوز للربملـان .لتبدي رأيها فيه خالل أجل ال يتجاوز شهرين
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،ذلك بأن حق التعديل كما وصفه رة غري مباشرة للمبادرة بالتشريعكما يعترب التعديل كذلك صو       
،إذ احلكومة والربملانالذي تتقابل فيه  الرئيسي،وهو املمر يعترب جوهر املبادرة بالقانون(Camby)األستاذ

كما ميكن للحكومة تقدمي تعديالت على اقرتاحات دمي تعديالت على مشاريع القوانني،ميكن للربملان تق
  .1القوانني

                                                                                                                                                         
من التعديل 139املادة ،فإن)1996اجلزائري لسنة من الدستور122املادة يقابلها نص(2016من التعديل الدستوري لسنة140املادة املنصوص عليه يف

مـا للمشـرع مفـاده عـدم قبـول أي اقـرتاح قـانون لز تضع قيدا موضوعيا مُ )1996اجلزائري لسنة من الدستور121املادة يقابلها نص(2016الدستوري لسنة
دة يف اإلجــراءات أو تــوفر مبــالغ  مضــمونه أو نتيجتــه تــؤدي إىل ختفــيض املــوارد العموميــة أو زيــادة النفقــات العموميــة،إال إذا كــان مرفقــا بتــدابري حتقــق الزيــا

لربملانيـة يف اـال تساوي على األقـل املبـالغ املقـرتح إنفاقهـا ،وهـو أمـر يقلـل إىل حـد كبـري مـن صـالحية أعضـاء الربملـان يف اقـرتاح قـوانني ،ويضـعف املبـادرة ا
وهـذا يعـرب جانـب مـن .ملـان يف سـن التشـريعات يف اـال املـايلاملايل،تبقى من االختصاصات احلصرية للحكومة ،األمـر الـذي يرتتـب عليـه احنسـار دور الرب 

  .الفقه بأنه مقصلة تعدم فيها اقرتاحات القوانني 
- CHANDERNAGOR.A, Un parlement pourquoi faire ?,Edition Gallimard, France,1967,p.54 ; MASSOT.J, 
Chef de l’Etat et chef du Gouvernement ,La documentation française ,France,1993,p p.106. 

فالنســبة مليــدان الــدفاع،فعلى الــرغم مــن أن الربملــان خيــتص بوضــع .ومـن اــاالت الــيت تعــرف تــدخال ضــعيفا للربملــان فيهــا جنــد جمــال الـدفاع وجمــال اخلارجيــة 
اع الـدفاع مـن القطاعـات السـيادية الـيت حتـتفظ فيهـا الدولـة القواعد العامـة للـدفاع الـوطين واسـتعمال السـلطات املدنيـة للقـوات املسـلحة،إال أنـه ولكـون قطـ

حيــوز ســلطة  بكامــل ســلطاا،وبالتايل فمســألة تنظيمهــا تعــود ملــن لــه ســلطة قيــادة السياســة العامــة للدولــة وتوجيههــا،أي إىل رئــيس اجلمهوريــة باعتبــاره مــن
يتـوىل مسـؤولية الـدفاع الوطين؛وكـذلك أمـر فيمـا خيـص ميـدان اخلارجيـة ،حيـث  التعيني يف الوظائف العسـكرية،وهو القائـد األعلـى للقـوات املسـلحة،والذي

ى  اإلطـار الـذي مازال رئيس اجلمهورية حيتفظ بالسلطة الكاملة يف تقرير السياسة اخلارجية لألمة وتوجيهها،أما دور املشرع يف هذا اال يقتصـر فقـط علـ
،وجند هذا القيـد املوضـوعي املنصـوص )1996لسنة من الدستور اجلزائري131املادةبلها نص يقا(2016من التعديل الدستوري لسنة149املادة حددته 
قـد كرسـه املؤسـس الدسـتوري الفرنسـي )1996لسنة من الدستور اجلزائري121املادة يقابلها نص(2016من التعديل الدستوري لسنة139املادة عليه يف

التعـــديالت الـــيت يتقــدم ـــا أعضـــاء الربملـــان تـــرفض إذا كـــان قبوهلـــا يـــؤدي إىل ختفـــيض املـــوارد منـــه الـــيت تـــنص علـــى أن املقرتحـــات و 40يف املـــادة1958لعــام
حـذو مـا ذهـب إليـه املؤسـس الدسـتوري  يصـر املوقـد حـذا املؤسـس الدسـتوري . العمومية ،وإما إىل إحداث تكليف عمومي أو الزيـادة يف تكليـف موجـود

الناحيــة املوضــوعية وفـــق مــا تـــنص عليــه املـــادتني  ان باملبـــادرة بالتشريع،ســواء مـــن الناحيــة الشـــكلية أوالفرنســي يف التضــييق والتقييـــد مــن حـــق أعضــاء الربملــ
  .2014لسنةمن الدستور املصري 124و122

1- CAMBY.J,op cit, p.1559. 

مــن الدســتور الفرنســي  44علـى مــنح أعضــاء الربملـان واحلكومــة حــق التعـديل ؛انظــر نــص املـادة  44يف مادتــه  1958ولقـد نــص الدســتور الفرنسـي لعــام 
ىل ال جنــده يـنص صــراحة علـى إمكانيــة تعـديل مشــروع أو اقـرتاح القــانون،غري أنـه بــالرجوع إ 1996لسـنةأمـا بــالرجوع إىل الدسـتور اجلزائــري .1958لعـام 

الـــذي يـــنظم عالقـــة الربملـــان باحلكومـــة ،حيـــث منحـــت للجنـــة املختصـــة ونـــواب الـــس الشـــعيب الـــوطين و  99/02مـــن القـــانون العضـــوي رقـــم  28املـــادة 
 ، عـديالتأما فيما خيص شروط وإجـراءات تقـدمي الت.احلكومة حق اقرتاح التعديالت  على مشروع أو اقرتاح القانون احملال على اللجنة املختصة لدراسته 

يالت يف فقد تضمنها النظام الداخلي للمجلس الشعيب الوطين بعكس التعديالت املقدمة من طرف احلكومـة واللجنـة املختصـة الـيت ميكنهمـا تقـدمي التعـد
أمـا .ة مـن طـرف النـوابأي وقت قبـل التصـويت علـى املـادة الـيت تتعلـق ـا التعـديالت دون التقيـد بأجـل معـني كمـا هـو احلـال بالنسـبة للتعـديالت املقرتحـ

تمتـع حبـق بالنسبة حلق جملس األمة يف تقدمي التعـديالت ،فهـذه املسـألة كانـت حمـل خـالف بـني أسـاتذة القـانون العـام ،فمـنهم مـن يـرى بـأن جملـس األمـة ي
 .)2016لدسـتوري لسـنةمـن التعـديل ا138و112يقابلهـا نـص املـادتني(1996لسـنةمـن الدسـتور اجلزائـري 120و98التعديل املكرس مبوجـب املـادتني

لـه )بغرفتيـه(اليت تنص على أن الربملـان )1996الدستور اجلزائري لسنة من98املادة يقابلها نص(2016من التعديل الدستوري لسنة112املادة  نأذلك ب
اجلزائـــــري  الدســــتورمــــن 120املـــــادةيقابلهــــا نــــص (2016مــــن التعــــديل الدســــتوري لســـــنة138املـــــادةالســــيادة يف إعــــداد القــــانون والتصـــــويت عليــــه ،أمــــا 

فهــي تشــري إىل حــق التعــديل صــراحة بالنســبة للغــرفتني عنــدما يتعلــق األمــر بــالنص الــذي تضــعه اللجنــة املتســاوية األعضــاء حــول الــنص حمــل )1996لســنة
الدستور قد ورد يف صـياغة من 98ومنهم من ينكر عليه ذلك،أي أن جملس األمة ال يتمتع حبق التعديل ،ذلك بأن نص املادة .اخلالف بني غرفيت الربملان

نص على حق كل مـن نـواب الـس الشـعيب الـوطين واحلكومـة واللجنـة املختصـة تقـدمي اقرتاحـات تعـديالت علـى 99/02عامة ،وأن القانون العضوي رقم
مـن الدسـتور قـد 120كما أن املـادة.مشاريع أو اقرتاحات قوانني دون أن تشمل جملس األمة ،كما أن النظام الداخلي لس األمة مل يتناول تلك املسألة
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يف ضبط  كذلك  تتحكم احلكومةرية يف املبادرة مبشاريع قوانني،ىل جانب ما تتمتع به احلكومة من حإو       
  .جدول أعمال الربملان وتساهم يف دراسة ومناقشة النص القانوين

البرلمان ومساهمتها في مرحلة دراسة النص تفوق الحكومة في ضبط جدول أعمال -ب      
  القانوني

تشارك احلكومة الربملان يف كافة املراحل اليت مير ا مشروع أو اقرتاح القانون بدء بإعداد جدول أعمال      
،كما متتد مشاركتها أيضا إىل مرحلة دراسة القانون لرتتيب الذي تراه احلكومة مناسباالربملان وضبطه وفقا ل

  .شته ومناق
واحلقيقة أن السلطة التنفيذية متلك عدة وسائل للتأثري يف الوظيفة التشريعية وتوجيه عمل       

،حيث يؤدي دورًا  ذه الوسائلالربملان،وذلك من خالل التحكم يف جدول األعمال الذي يعترب من أهم ه
  .1كبريًا يف إضعاف دور الربملان يف ضبط جدول أعماله

ويف إطار عقلنة العمل الربملاين تأسيس هيمنة مطلقة 1958ور الفرنسي لعامقد عمل الدستلو       
من الدستور الفرنسي يف فقرا  38للحكومة على جدول أعمال الربملان وفق ما تنص عليه املادة 

،حيث يتضمن جدول أعمال السني باألسبقية ووفق الرتتيب الذي حتدده احلكومة مناقشة مشاريع 2األوىل
ونتيجة اإلقرار الدستوري يمنة احلكومة على . اليت تقدمها احلكومة واقرتاحات القوانني اليت تقبلهاالقوانني

                                                                                                                                                         
وافقـة حصرت سلطة جملس األمـة يف اـال التشـريعي يف مناقشـة الـنص املصـادق عليـه مـن قبـل الـس الشـعيب الوطين،وينصـب نشـاطها علـى الـرفض أو امل

تبــار تــدخل جملــس األمــة فيمــا يتعلــق باللجنــة وــذا املعــىن ال ميكــن اع.علــى الــنص الــذي وافــق عليــه الــس الشــعيب الــوطين دون إدخــال التعــديالت عليــه 
وحنــن نؤيــد هــذا االجتــاه الثــاين الــذي يتجــه بــان جملــس األمــة ال يتمتــع حبــق إدخــال .املتســاوية األعضــاء إال إبــداء رأي ولــيس ممارســة ســلطة حــق التعــديل 

 لتعديل من شأنه أن يؤثر على عمـل الربملـان لصـاحل احلكومـة التعديالت على مشاريع أو اقرتاحات قوانني ،غري أننا نرى بأن حرمان جملس األمة من حق ا
بعــد تعــديلها مبوجــب 120و إذا كانــت املــادة.جــل تعزيــز وتوســيع نطـاق املشــاركة الربملانيــة يف الوظيفــة التشــريعيةأباعتبـار أن حــق التعــديل وســيلة فعالــة مــن 

قـد منحـت جملـس األمـة األولويـة يف مناقشـة مشـاريع القـوانني املنصـوص )وريمـن التعـديل الدسـت138يقابلهـا نـص املـادة( 2016التعديل الدستوري لسنة
،وجعل األغلبية اليت يصادق ا الس الشعيب الوطين هي نفسها األغلبية اليت يصادق ا جملس 2016من التعديل الدستوري لسنة137عليها يف املادة

مــن التعــديل الدســتوري 138يقابلهــا نــص املــادة(1996مــن الدســتور اجلزائــري لســنة 120ملــادة األمة،ســواء بالنســبة للقــوانني العاديــة أو العضــوية،إال أن ا
قــد منحــت الــس الشــعيب الــوطين ســلطة الفصــل يف الــنص التشــريعي يف حالــة اســتمرار اخلــالف بــني غــرفيت الربملان،وذلــك بنــاء علــى طلــب )2016لســنة

؛ملزيـد مـن اجلمعية الوطنية سلطة الفصل يف النص يف حالة استمرار  اخلـالف بـني جملسـي الربملان احلكومة مثلما هو األمر يف الدستور الفرنسي الذي مينح
؛ مســعود 33.،ص،املرجع الســابق؛عقيلــة خرباشــي33.انظر،واقــع البيكامرياليــة يف العــامل ومكانــة التجربــة اجلزائريــة فيها،جملــة الفكــر الربملــاين،ص:التفاصــيل

مل يـنص  بأنـه يف ظـل الدسـاتري السـابقة املصـري يالدسـتور املؤسـس  علـى واملالحـظ كـذلك؛35.،ص2000ر الربملـاين،شـيهوب،نظام الغـرفتني ،جملـة الفكـ
،مع العلـم بأنـه يف ظـل الدسـتور صراحة على حق تقدمي اقرتاحات لتعديل مشروع أو اقرتاح قانون تاركا األمـر لالئحـة الداخليـة أو النظـام الـداخلي للربملـان

تثــار مســألة اللجنــة املشــرتكة ،نظــرا النتهــاج املؤســس الدســتوري املصــري لنظــام األحاديــة الربملانيــة بعــدما كــان يعتمــد علــى نظــام  ال 2014لســنةاملصــري 
  ).جملس الشعب،جملس الشورى(السني يف الربملان

مراقبـة  يقصد جبدول األعمال هو الربنامج الذي يتضـمن املواضـيع الـيت يشـتغل عليهـا الربملـان باملناقشـة،إال أن أغلـب الدسـاتري تعـرتف للحكومـة حبـق - 1
  .163.،فدوى مرابط ،املرجع السابق،صوالدساتري اليت تأثرت به؛انظر 1958وتوجيه عمل الربملان،كما هو احلال بالنسبة للدستور الفرنسي لعام

  ؛ 1958من  الدستوري الفرنسي لعام 01فقرة  38انظر نص املادة -2
- COURBE.P, Institution général au droit ,Dalloz Edition ,1990,p p.37. 



   

    176     
 

جدول أعمال الربملان بإعطاء األولوية ملشاريع احلكومة على جدول أعمال الربملان عمل النظام الداخلي 
  .1لكل من اجلمعية الوطنية وجملس الشيوخ على تأكيد ذلك

ضبط آليات عمل يف  بالدستور الفرنسي يصر املو  ياال تأثر املؤسس الدستوري اجلزائر  ويف هذا      
،وذلك من خالل االعرتاف بأولوية احلكومة يف إعداد وضبط جدول أعمال الربملان،وهو أمر من الربملان
  .2ويضيق أو يقيد من االختصاص التشريعي للمشرعأن يؤثر سلبا على عمل الربملان  شأنه
وإىل جانب تفوق احلكومة يف إعداد وضبط جدول أعمال الربملان متتد مسامهة احلكومة يف العملية       

،األمر الذي يؤثر على سلطة املشرع سواء يف مرحلة دراسة إىل دراسة ومناقشة النص القانوينالتشريعية 
ة املناقشة اليت تنتهي بالتصويت ذلك حىت إىل مرحلوقد ميتد ، قانوين على مستوى اللجنة املختصةالنص ال

فقد تشارك احلكومة يف دراسة النص التشريعي بصورة مباشرة إذا تعلق األمر مبشروع قانون وحىت وأن تعلق 
،باعتبار أن احلكومة يف جلسات اللجان املختصةاألمر باقرتاح قانون ،فإنه ال يوجد ما مينع  من تواجد 

  . 3النصوص القانونية احلكومة تعترب شريكا أصليا يف دراسة

                                                 
 1996العريب،مصــر،،الطبعة السادســة،دار الفكــر اإلســالميانظر،سـليمان حممــد الطماوي،الســلطات الــثالث يف الدســاتري العربيــة املعاصـرة ويف الفكــر -1

 . 163.ص
منــه 16يف املـادة99/02ن كـان الدسـتور اجلزائــري مل يتضـمن مقتضـيات مـن هـذا القبيـل،إال أنــه بـالرجوع إىل القـانون العضـوي رقـمإففـي اجلزائـر حـىت و -2
تبعيـة للحكومـة الـيت هلـا صـالحية واسـعة يف ن احلكومة تتمتع حبق األولوية يف ترتيب جدول أعمال الربملان ،األمر الذي جيعل هذا األخري يف حالة شـبه أب

إضافة إىل ذلك ،تتمتع احلكومة حبق تعديل جدول األعمال سواء بإدخـال مواضـيع جديـدة باإلحلـاح علـى اسـتعجاليتها وإدراجهـا .ضبط جدول األعمال
يف مصـر ،بـالرغم  أمـا؛99/02مـن القـانون العضـوي رقـم26يف جدول أعمال الدورة اجلارية ،أو بناء على طلبها وموافقة الربملان وفـق مـا تـنص عليـه املـادة

والنظام الداخلي لس النواب مل ينصا صراحة على أولوية احلكومـة وحقهـا يف ضـبط جـدول أعمـال الربملـان،إال أن  2014لسنةمن أن الدستور املصري 
أمــا يف تــونس ،إضــافة إىل االعــرتاف .ون مقدمــة مــن احلكومــةالواقــع العملــي يثبــت ذلــك ،بــالنظر إىل أن معظــم التشــريعات هــي يف احلقيقــة مشــروعات قــان

كومــة الدسـتوري بأولويـة مشـاريع قــوانني علـى اقرتاحـات قـوانني تــتحكم احلكومـة  يف عمليـة  إعــداد وضـبط جـدول أعمـال الربملــان،وهي حالـة سـتمكن احل
ناقشــة علــى مســتوى الربملان،أمــا االقرتاحــات الــيت مل تقبلهــا احلكومــة وضــع املشــاريع املقدمــة مــن طرفهــا علــى رأس قائمــة النصــوص املقدمــة إىل الدراســة وامل

ينـتج عـن ،فإا سوف تدرجها يف آخر القائمة،وقد ال يتسع هلا الوقت ملناقشتها،األمر الذي قد يؤدي إىل تأجيـل مناقشـتها إىل جلسـات أخرى،بـل وقـد 
روج تلــك االقرتاحــات املقدمــة مــن أعضـــاء الربملــان إىل حيــز الوجــود يف شـــكل ذلــك عــدم مناقشــة تلــك االقرتاحـــات إطالقــا،وتكون النتيجــة هــي عــدم خـــ

دمة من فإذا كان منح حق األولوية للحكومة يف ترتيب جدول أعمال الربملان ميكن تربيره على أن أغلب القوانني هي يف احلقيقة مشاريع قوانني مق.قوانني
فتحديـد جـدول أعمـال الربملـان وفقـا للرتتيـب .لبية قـد تزيـد مـن فـارق اهلـوة بـني الربملـان واحلكومـةالسلطة التنفيذية،إال أن ذلك قد ينتج عنه انعكاسات سـ

إدراجهـا الذي تضعه احلكومة قد يؤدي إىل تدخل احلكومة حىت يف أدق تفاصيل العمل التشريعي،كما قد ينتج عنها اسـتبعاد مواضـيع يرغـب الربملـان يف 
نه أن خيلق نـوع مـن االمتعـاض لـدى أعضـاء الربملـان واإلحسـاس بعـدم أيب األولوية الذي تضعه احلكومة من شضف إىل ذلك،فإن ترتأ.يف جدول أعماله

رة لـديهم ،وهـو اجلدوى من احلضور واملناقشة ،كما أن إحساس أعضاء الربملان لعدم قدرم عن الدفاع على اقرتاحام اليت يقـدموا قـد يقتـل روح املبـاد
كما أن ظاهرة اسـتئثار احلكومـة باملبـادرة التشـريعية هـي ظـاهرة منتشـرة يف أغلـب الـنظم الدسـتورية وأن ،ى مردود ومستوى النقاشنه أن يؤثر علأأمر من ش

  .حتكم احلكومة يف إعداد وضبط جدول أعمال الربملان من شأنه أن ينعكس سلبا على عمل الربملان يف سن التشريعات
يــة يف العمليــة التشــريعية يف النظــام الربملــاين الربيطاين،جملــة جامعــة دمشــق للعلــوم االقتصــادية والقانونية،الــة حســني البحــري،دور الســلطة التنفيذانظر، 3-
؛حممــد هــالل الرفاعي،تنــامي دور الســلطة التنفيذيــة يف النظــام الرئاســي األمريكي،دراســة حتليلية،جامعــة دمشــق للعلــوم 412.ص،61،2008،العــدد 24

  .575.،العدد الثاين ،ص26،الد 2010دمشق ، االقتصادية والقانونية،



   

    177     
 

،سواء من خالل للجان الدائمةأو بصورة غري مباشرة من خالل التأثري غري املباشر للحكومة على ا      
ني ومن ب.اموعات الربملانية اليت تؤلف اللجان الربملانية عن طريقالتشكيلة السياسية املكونة للحكومة أو 

اقرتاح قانون  على عمل الربملان هو مسامهتها يف مناقشة مشروع أو واليت تؤثر الوسائل اليت متتلكها احلكومة
خيضع إلجراءات قانونية تؤثر على حرية الربملان يف  حمل الدراسةدساتري ال،فالتصويت يف والتصويت عليه

  .1التصويت على النص القانوين حمل املناقشة
لى أسلوبني للتصويت،التصويت املغلق جنده قد اعتمد ع1958الرجوع إىل الدستور الفرنسي لعاموب      

،حيث يبت 2من الدستور الفرنسي على التوايل49و44واملوافقة على النص دون تصويت وفقا لنص املادتني
الس املعروض عليه النص بتصويت واحد يف النص حمل املناقشة كله أو جزء منه إذا ما طلبت احلكومة 

من  49أو اليت وافقت عليها احلكومة،مع العلم بأن نص املادة  ذلك مع االقتصار على التعديالت املقرتحة
يعطى للحكومة احلق يف إلزام النواب بإجراء تصويت واحد للبت يف نص  1958الدستور الفرنسي لعام 

قانوين مع االقتصار على التعديالت املقرتحة واملقبولة من طرفها، وبذلك ميكن للحكومة أن ترفض 
  .3ا املعارضة  التعديالت اليت تتقدم

من الدستور 03فقرة49،األمر الذي نصت عليه املادةلثانية،فهي قبول النص دون تصويتأما التقنية ا      
،إذ ميكن للوزير األول أن حيرك مسألة الثقة باحلكومة أمام اجلمعية الوطنية بعد املداولة 1958الفرنسي لعام

م اقرتاحا يف هذا الشأن يف جملس الوزراء مبناسبة التصوي ت على النص ،ويعترب النص موافق عليه إال إذا ُقد
،أي أن املوافقة على هذا النص جيب أن يكون بأغلبية أعضاء اجلمعية ساعة التالية24بلوم احلكومة خالل

،فالنص الذي تثار مبوجبه مسألة ثقة واملوافقة على النص القانوينالوطنية،ويف هذه احلالة مت الربط بني منح  ال
  .4الثقة يعترب مقبوال ما مل تتم املصادقة على ملتمس الرقابة ضد احلكومة

                                                 
؛رأفــت 240.؛فــدوى مــرابط ،املرجــع الســابق،ص30.؛عقيلــة خرباشــي،املرجع الســابق،ص180.ســليم عبــد ايــد ،املرجــع الســابق،ص إبــراهيمانظر،- 1

  .168.،ص2002دسوقي،هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال الربملان ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية،مصر،
  . 1958من الدستور الفرنسي لعام 49و 44انظر نص املادتني -2
ا قـد يعترب أسلوب التصـويت املغلـق وسـيلة يف يـد احلكومـة تفـرض ـا علـى أعضـاء الربملـان التصـويت علـى الـنص املعـروض للمناقشـة يف جمملـه،كما أـ-3

ومــن بــني الدســاتري الــيت تــأثرت  ــذا األســلوب الدســتور .مــن املعارضــة  تكــون فرصــة للحكومــة مــن أجــل متريــر بعــض البنــود الــيت تعــرف أــا ســتلقى رفضــا
ويبت الس املعروض عليه الـنص بتصـويت واحـد يف الـنص املتنـاقش « :من الدستور املغريب على ما يلي02فقرة 57املغريب واملوريتاين ،حيث تنص املادة

أما بالنسبة للدسـتور املوريتـاين ،فقـد .»التعديالت املقرتحة أو املقبولة من طرف احلكومةفيه كله أو بعضه إذا ما طلبت احلكومة ذلك ،مع االقتصار على 
يطلب من احلكومة تصادق الغرفة اليت أحيل عليها التعديل بتصويت واحد على كل أو جزء من النص املعـروض « منه على أنه02الفقرة 65نصت املادة

ويتضــح لنــا مــن خــالل هــذين النصــني الدســتورين أنــه للحكومــة احلــق يف إلــزام أعضــاء »ملقبولــة مــن طرفهــا للمداولــة،وحتتفظ فقــط بالتعــديالت املقرتحــة أو ا
حكومـة احلـق الربملان بإجراء تصويت واحد للبت يف نص قانوين مع االقتصـار علـى التعـديالت املقرتحـة واملقبولـة مـن طرفهـا،وهو أمـر مـن شـانه أن ميـنح لل

 .أما بالنسبة لكل من الدستور اجلزائري واملصري والتونسي فلم ينص على تقنية،التصويت املغلق .ا املعارضة  يف رفض التعديالت اليت قد تتقدم
ءات صعبة،فإن احلكومة تقـوم بتمريـر بعـض النصـوص دون التصـويت مـن الربملـان ،كمـا تقـوم بتمويـل امبا أن حتريك ملتمس الرقابة ختضع لشروط واجر -4

  أن تنصب على النص القانوين تنتقل إىل مسألة منح الثقة إىل احلكومة أو سحبها منها ؛ جمرى املناقشة ،فبدال من



   

    178     
 

ويف اجلزائر ،يتم التصويت على مشاريع  واقرتاحات القوانني حسب إجراءات التصويت مع املناقشة       
ن من القانو 29العامة أو إجراء التصويت مع املناقشة احملدودة أو بدون مناقشة وفق ما تنص عليه املادة

ات ،وكذا العالقشعيب الوطين وجملس األمة وعملهماالذي حيدد  تنظيم الس ال99/02العضوي رقم
،ذلك بأن التصويت مع املناقشة العامة هو القاعدة العامة يف مناقشة مشاريع الوظيفية بينهما وبني احلكومة

،غري أنه ميكن 99/021رقممن القانون العضوي 36اىل32وفق ما تنص عليه املوادواقرتاحات القوانني 
مندوب أصحاب  ثل احلكومة أو اللجنة املختصة أوتقرير التصويت مع املناقشة  احملدودة بناء على طلب مم

  . 2اقرتاح القانون يف الس الشعيب الوطين
نص على أن القاعدة العامة يف التصويت على مشروع  يالذ2014لعام املصري أما بالنسبة للدستور      
،غري أنه خروجا عن القاعدة العامة ميكن اللجوء إىل ة العامةقرتاح قانون يكون بالتصويت مع املناقشأو ا

ولقد نظمت مسألة التصويت .ء إىل إجراء التصويت بدون مناقشةالتصويت مع املناقشة احملدودة،أو اللجو 
يناير 18ر يفالصادمن الدستور املصري 156و121و120احات قوانني املوادعلى مشاريع أو اقرت 

20143.  
،ميكننا القول بأن مشاركة احلكومة يف دراسة ومناقشة مشاريع واقرتاحات القانون وترتيبا على ما سبق      

على النص القانوين حمل من شأنه أن يؤثر  على عمل الربملان ويقيد من حرية أعضائه يف التصويت 
اقرتاحات  يع واقرتاح التعديالت على مشاريع أووإىل جانب حرية احلكومة يف املبادرة بالتشر .املناقشة
،وكذا مسامهتها يف دراسة ومناقشة القانون كمها يف ضبط جدول أعمال الربملان،فضال عن حتالقوانني

،األمر الذي ينجم عنه هيمنة السلطة التنفيذية يف حل اخلالف بني غرفيت الربملانتتحكم احلكومة 
  .4ريعيةعلى كافة اإلجراءات التش) احلكومة(

                                                                                                                                                         
- GEORGES.D et LAVROFF, Le droit constitutionnel de V ème  République ,3 ème  édition ,1999,p.746.  

الشـعيب الـوطين وجملـس األمـة وعملهمـا ،وكـذا العالقـات الوظيفيـة الـذي حيـدد  تنظـيم الـس 02 /99مـن القـانون رقـم36إىل املادة32انظر نص املواد-1
املتعلق بتنظيم العالقة البينية 99/02عبد الرمحن عزاوي،آليات تنظيم العملية التشريعية طبقا ألحكام الدستور والقانون العضوي رقم؛بينهما وبني احلكومة

  .17.ص ص،4العدد،2006،،كلية احلقوقبلقا يد،جامعة أبو بكر  واإلداريةلغرفيت الربملان واحلكومة،جملة العلوم القانونية 
طين ال فإذا كان اللجوء إىل هذا  األسلوب يف التصويت بناء على طلب من اللجنة املختصة أو مندوب أصحاب اقرتاح القانون يف الس الشعيب الو  -2

لـى عمـل املشـرع يثري أية إشكالية السيما و أن هذه األطراف تعد من أجهزة الربملان ،فإن طلب احلكومة التصويت مـع املناقشـة احملـدودة ميكـن أن يـؤثر ع
إىل .حملـدودة ويشكل مساسا باستقاللية الربملان ،باعتبار أن النصوص القانونيـة مل حتـدد احلـاالت الـيت ميكـن فيهـا للحكومـة طلـب التصـويت مـع املناقشـة ا

مهورية اليت يتم عرضها على الربملان جانب ذلك ميكن اللجوء إىل إجراء التصويت دون مناقشة بقوة القانون على األوامر التشريعية الصادرة عن رئيس اجل
ريـة يف هـذا ،ويف هذه احلالة يلزم هذا األخري بالتصويت على نـص األمـر بكاملـه دون تقـدمي أي تعـديل عليـه ،وتبعـا لـذلك ال ميلـك املشـرع أيـة سـلطة تقدي

  .الشأن سوى احتفاظه حبق رفض األمر
  .2014يناير18ر يف الصادمن الدستور املصري  156و121و120انظر نص املواد -3
أيــة شــكلية  إضــافة إىل ذلــك تــتحكم احلكومــة يف حــل اخلــالف بــني غــرفيت الربملان،فــإذا كــان نظــام الغرفــة الواحــدة أو الــس الواحــد يف الربملــان ال يثــري -4

علــق بكيفيــة حــل اخلــالف بــني غــرفيت الربملــان تتعلـق بدراســة ومناقشــة القــانون ،فــإن االعتمــاد علــى نظــام الغــرفتني أو الســني مـن شــأنه أن يثــري إشــكالية تت
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،فإذا كانت احلكومة يف الدساتري السابقة تسيطر على كافة اإلجراءات التشريعية،سواء من وبالنتيجة      
خالل حريتها يف املبادرة مبشاريع قوانني أو حقها يف تعديليها أو سحبها يف حالة عدم اتفاق غرفيت الربملان  

                                                                                                                                                         
فمـن الـنظم السياسـية مـن تسـتخدم نظـام الـذهاب واإليـاب بشـكل مسـتمر،أي أن الـنص القـانوين .حول مشروع أو اقرتاح قانون الذي وافق أحد السني

أمـا الطريـق الثانيـة فهـي تتمثـل يف . الدسـتور املكسـيكيحمل اخلالف يبقى يف ذهاب وإياب بني غرفيت الربملان إال حني الوصول إىل احلل كما هو احلال يف
ب نظــام الــذهاب واإليــاب مـــع إعطــاء ســلطة الفصـــل يف حالــة اســتمرار اخلـــالف إىل إحــدى الغرفتني،وعــادة مـــا تكــون الغرفــة الســـفلى املنتخبــة مــن الشـــع

واإليــاب مــع إحالــة الــنص علــى جلنــة خاصــة يف حالــة اســتمرار إضــافة إىل هــاتني الطــريقتني توجــد طريقــة أخــرى تتمثــل يف اســتخدام نظــام الــذهاب .مباشــرة
واملالحظ على املؤسس الدستوري يف كل من اجلزائر .اخلالف بني الغرفتني، واحلل الذي تتوصل إليه هذه اللجنة يعرض على غرفيت الربملان للتصويت عليه

املؤسـس الدسـتوري الفرنسـي،الذي نـص علـى نظـام الـذهاب واإليـاب  وتونس ومصر  بأنه غلق الباب أمام نظام الـذهاب واإليـاب مبختلـف صـوره عكـس
ل اخلـالف مرتني يف كل من السني أو مرة واحدة يف كل منهما إذا أعلنت احلكومة االستعجال ،مع إحالة النص على جلنة خمتلطة متساوية األعضاء حل

تقدير اسـتدعاء اللجنـة املتسـاوية األعضـاء أم ال،وهـو مـا سـينعكس سـلبا علـى عمـل  اليت جتتمع بناء على طلب الوزير األول،األمر الذي مينح هلذا األخري
 ، ضف إىل ذلك ال يستطيع أعضاء الربملان إدخال تعديالت على النص الذي اقرتحته اللجنة املتسـاوية األعضـاء إال بعـد موافقـة احلكومـة عليهـاأالربملان،

جتعـل مهمـة 1996أمـا خبصـوص التجربـة الدسـتورية اجلزائريـة يف ظـل التعـديل الدسـتوري لعـام. يف ذلـكويف حالة استمرار اخلالف تفصل اجلمعية الوطنيـة 
يقابلهـا (2016مـن التعـديل الدسـتوري لسـنة138املادة حل اخلالف بني غرفيت الربملان من اختصاص اللجنة املتساوية األعضاء ،األمر الذي نصت عليه

،حيـث ال ميكـن ألعضـاء الربملـان إدخـال أيـة تعـديالت علـى الـنص الـذي اقرتحتـه )1996لسـنةزائـري مـن الدسـتور اجل06و05و04فقـرة 120املادة نص
نـة املتسـاوية اللجنة املتساوية األعضاء إال بعد موافقة احلكومة على ذلك،وهو أمر مـن شـأنه أن يقيـد مـن سـلطة املشـرع يف مناقشـة الـنص املقـرتح مـن اللج

استدعاء اللجنة املتساوية األعضاء يقتصـر فقـط علـى الـوزير األول دون حتديـد أيـة جهـة أخـرى ميكنهـا ذلـك ،مبعـىن  كما أن األعضاء واحلرية يف التصويت
وية األعضــاء أن اجتمــاع اللجنــة املتســاوية األعضــاء خيضــع للســلطة التقديريــة للحكومــة ،فــالوزير األول هــو مــن يقــدر فيمــا إذا كــان اســتدعاء اللجنــة املتســا

فمـا دام أن اسـتدعاء جلنـة املتسـاوية يكـون بنـاء علـى طلـب الـوزير األول ،فـإن دور هـذا األخـري ينتهـي مبجـرد .بـني غـرفيت الربملـان أم ال جمديا حلـل اخلـالف 
جنــده قــد مــنح ألعضــاء  99/02نــه بــالرجوع إىل القــانون العضــوي رقــم أاســتدعاء اللجنــة ألن مهمتــه تتمثــل يف حتريــك اآلليــة ولــيس املشــاركة فيهــا ،غــري 

ذلـك بـأن مهمـة .احلكومة إمكانية حضور أشغال اللجنة املتساوية األعضاء بشـكل يضـمن تواجـد احلكومـة يف كافـة مراحـل دراسـة األحكـام حمـل اخلـالف
الف لتلزم احلكومة بعرض نص االقرتاح على الغرفتني للمصادقة عليـه وفـق اللجنة املتساوية األعضاء تنحصر فقط يف اقرتاح نص يتعلق باألحكام حمل اخل

،وال ميكــن ألعضــاء الربملــان )1996دســتور  05فقــرة  120املــادة يقابلهــا نــص (2016مــن التعــديل الدســتوري لســنة5فقــرة138املــادة مــا تــنص عليــه 
كما أنه يف حالة رفض الس الشعيب الوطين .ال بعد موافقة احلكومة على ذلكإدخال أية تعديالت على النص الذي اقرتحته اللجنة املتساوية األعضاء إ

بعيـة جملـس املصادقة على اقرتاح اللجنة فال يتم عرض هذا االقرتاح على جملس األمة،وهو أمر من شأنه حرمان هذا األخري من إبـداء رأيـه والكشـف عـن ت
وع من عدم التـوازن بـني غـرفيت الربملـان ؛وذلـك نظـر الحتكـار العمـل التشـريعي مـن طـرف الغرفـة األمة للمجلس الشعيب الوطين ،وهو ما يوحي إىل وجود ن

اسـتخدام نظـام  السفلى،وهو أمر قد يربر جلوء املؤسس الدستوري إىل االعتماد على اللجنة املتساوية األعضاء كآلية حلـل اخلـالف بـني غـرفيت الربملـان دون
كمــا أنــه يف حالــة موافقــة الــس الشــعيب الــوطين علــى الــنص .فيت الربملــان علــى قــدم املســاواة حبــق املبــادرة والتعــديلالـذهاب واإليــاب الــذي يقتضــي متتــع غــر 

ب املقــرتح مــن طــرف اللجنــة املتســاوية األعضــاء ورفضــه مــن طــرف جملــس األمــة ،فقــد مــنح املؤســس الدســتوري احلكومــة احلــق يف إــاء هــذا اخلــالف بســح
مـــن التعـــديل 8فقـــرة138لـــب مـــن الـــس الشـــعيب الـــوطين الفصـــل يف الـــنص التشـــريعي حمـــل اخلـــالف تطبيقـــا لـــنص املـــادة أو أن تط-الـــنص حمـــل اخلـــالف

عندما  اللجوء إىل سحب النص حمل اخلالف،وعادة ما يتم )1996من الدستوري اجلزائري لسنة08فقرة120يقابلها نص املادة(2016الدستوري لسنة
ويف ؛ وترتبط أساسا باخلالفات بني األغلبية املوجودة يف الس الشعيب الـوطين مـع األغلبيـة املوجـودة يف جملـس األمـة تكون اخلالفات بني الغرفتني جوهرية

اعتــرب جانـب مــن أســاتذة القـانون العــام بــأن اللجنـة املتســاوية األعضــاء ليسـت برملانــا مصــغرا،وإمنا هـي عبــارة عــن هيئـة تقنيــة مهمتهــا إجيــاد  هـذا اخلصــوص
غري أننــا ال نؤيــد هــذا االجتــاه بــالنظر إىل طبيعــة التشــكيلة الــيت ،مــة لتســوية األحكــام حمــل اخلــالف بــني الغــرفتني يف إطــار مــا يســمح بــه القــانونأرضــية مالئ

األمة،جملـة  الـدور التشـريعي لـسانظر،بوزيـد لزرهاري،:وملزيـد مـن التفاصـيل؛ تتألف منها هذه اللجنـة املتكونـة مـن عـدد متسـاو مـن أعضـاء غـرفيت الربملـان
؛الطاهر خويضر،دور اللجـان الربملانيـة املتسـاوي  9.ص ،ص2006ملتقى املؤسسات،جملة دورية تصدرها وزارة العالقات مع الربملان،العدد األول،جانفي

 ، ص5العـدد ،2004أفريـل زائـرياألعضاء يف العملية التشريعية،جملة الفكر الربملاين،جملة متخصصـة  يف الدراسـات الربملانيـة الصـادرة عـن جملـس األمـة اجل
  .83.ص
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منح إحدى الغرفتني مهمة حل اخلالف،كان البد  على النص الذي اقرتحته اللجنة املتساوية األعضاء أو
َكن الربملان من مواجهة  من إعادة النظر يف العالقة بني احلكومة والربملان يف امليدان التشريعي بشكل مي

  .التفوق احلكومي على العمل التشريعي
وسائل )يس اجلمهوريةرئ(التشريعية متلك السلطة التنفيذيةىل جانب سيطرة احلكومة على العملية إو       

شرع يف ممارسة اختصاصه متعددة للتأثري على عمل الربملان،األمر الذي قد ينعكس سلبا على سلطة امل
،سواء من خالل التأثري والتوجيه وآليات التحكم يف عمل الربملان فصال عن سيطرة رئيس التشريعي

  .اجلمهورية على عمل الربملان يف الظروف غري العادية 
  وسائل توجيه عمل البرلمان وآليات التحكم فيه:ثانيا      
نه املشرع الوحيد يف الوظيفة التشريعية اليت جتعل م حمل الدراسةدساتري الميارس رئيس اجلمهورية يف       

،وبالتايل ترتاوح أيضا هلا يف هذه الوظيفة بصفته موجها،ويف حاالت أخرى يشارك الربملان بعض احلاالت
بني التأثري والتوجيه لتصل إىل  حمل الدراسةدساتري الميتلكها رئيس اجلمهورية يف مواجهة الربملان  الوسائل اليت

  .1إمكانية تعطيل العمل التشريعي
ووسائل التحكم )أ(اسة آليات توجيه العمل الربملاينإىل در أوال  وعلى هذا األساس سوف نتطرق      

،وأخريا سيطرة رئيس اجلمهورية )ج(اجلمهورية بالوظيفة التشريعيةيس ،مث معرفة حاالت استئثار رئ)ب(فيه
 ).د(على الربملان يف الظروف غري العادية 

  على عمل البرلمان وسائل التأثير والتوجيه-أ     
يف العمل التشريعي عن طريق توجيه خطاب إىل الربملان،أو )رئيس الدولة(كم رئيس اجلمهوريةيتح     

،حيث يعترب توجيه عليه الربملان بطلب قراءة ثانية إصدار النص القانوين الذي صادقإمكانية تعطيل 
من من توجيه أعمال الربملان  حمل الدراسةدساتري الاخلطاب إىل الربملان وسيلة ُمتكن رئيس اجلمهورية يف 

من الدستور الفرنسي 18املادة،ومن ذلك ما نصت عليه خالل التأثري يف سري املناقشة
 ميكن لرئيس اجلمهورية أن يوجه«هعلى أن20163من التعديل الدستوري لسنة146املادة،و 19582ملعا

  »  .خطابا إىل الربملان

رئيس اجلمهورية حق خماطبة الربملان،فإذا كان ي لاجلزائر ي و فرنسالدستورين ال وبالتايل،فلقد منح       
،فإن مضمون ياجلزائر الدستور اخلطاب قد يشكل أرضية للمناقشة بني رئيس الدولة وأعضاء الربملان يف 

                                                 
  .341.،ص2001،اإلسكندريةوحسني حممد عثمان،النظم السياسية،دار املطبوعات اجلامعية،،انظر ،حممد رفعت عبد الوهاب-1

  ؛ 1958من الدستور الفرنسي لعام 18انظر نص املادة -2
- Claude ACQUAVIVA.J, op cit ,p.137. 

 . 1996لسنةمن الدستور  اجلزائري 128املادةيقابلها نص  - 3



   

    181     
 

،ومن ناحية ثانية تعترب 1خطاب رئيس اجلمهورية ال ميكن أن يكون حمال ألي نقاش يف النظام الفرنسي
القانون الذي وافق عليه العرتاض سلطة ختول لرئيس اجلمهورية وقف مسألة طلب مداولة ثانية أو حق ا

،وقد يكون اهلدف من تقرير هذا احلق هو تفادي تعسف املشرع يف استعمال الربملان،وحيول دون اكتماله
  .2حقه يف التشريع

من 145واملادة، 1958من الدستور الفرنسي لعام 10يف املواد حمل الدراسةدساتري الكما نصت       
على منح 2014يناير 18الصادر يفمن الدستور املصري  123،واملادة 2016التعديل الدستوري لسنة

،إذ تضمنت نصوصا تسمح هلذا األخري أن يطلب من الربملان أن يعيد النظر من اجلمهوريةهذا احلق لرئيس 
يستطيع لطة تقديرية واسعة ،ومن مث فإن رئيس اجلمهورية يتمتع بس3جديد يف النصوص القانونية اليت أقرها

عرقلة وتعطيل إصدار القوانني اليت صادق عليها الربملان،ذلك بأن النص األصلي املصادق عليه  من خالهلا
من الربملان ال ميكن أن يصدر إال إذا تضمن تعديالت تتوافق مع الرأي الذي من أجله يتم طلب املداولة 

،واليت متكنه من التأثري على سائل اليت ميلكها رئيس اجلمهوريةالثانية،حيث يعترب حق االعرتاض من بني الو 
،إذ أن إعادة النص إىل الربملان واشرتاط أغلبية خاصة يعترب ،واملشاركة يف العملية التشريعيةعمل الربملان

  .4مبثابة معارضة حقيقية ضد إرادة أعضاء الربملان ممثلي إرادة الشعب
  
  

                                                 
على القول  واملالحظ على الدستورين اجلزائري والتونسي بأنه اكتفيا مبنح رئيس اجلمهورية هذا احلق دون أن يبني طريقة توجيه اخلطاب ،وهو ما حيمل -1

املمارسة يف الواقع العملي تثبت أن اخلطاب يكون بصفة مباشرة خاصة بأن رئيس اجلمهورية يكون حرًا يف حتديد الطريقة اليت يوجه ا خطاباته ،غري أن 
الختياراتـــه  يف النظـــام اجلزائـــري،وعن طريـــق خماطبـــة أعضـــاء الربملـــان ،وتوجيـــه بيانـــات لـــه ،ميكـــن لـــرئيس اجلمهوريـــة تبليـــغ آرائـــه إىل ممثلـــي الشـــعب وتفســـريا

  .ء الربملان بدعم مشاريعهوالقرارات اليت اختذها ،كما ميكنه ذه الطريقة إقناع أعضا
واجهتـه إال جتدر اإلشـارة إىل أن حـق االعـرتاض يعتـرب مـن تقنيـات األنظمـة الرئاسـية ،فـرئس الواليـات املتحـدة األمريكيـة يتمتـع ـذا احلـق ،وال ميكـن م- 2

   .من أعضاء كل جملس من جملسي الكونغرس) 2/3(بالتصويت من جديد على النص القانوين بأغلبية ثلثي 
  : من الدستور الفرنسي على ما يلي 10تنص املادة - 3

« 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 être refusée. »  

ميكــن رئـيس اجلمهوريــة أن يطلــب « )1996لســنةمــن الدســتور اجلزائـري 127املـادةيقابلهــا نــص (2016ديل الدســتوري لسـنةمـن التعــ145املــادةوتـنص 
ويف هــذه احلالــة ال يــتم إقـرار القــانون إال بأغلبيــة ثلثــي  .يومــا املواليــة لتــاريخ إقـراره)30(إجـراء مداولــة ثانيــة يف قـانون مت التصــويت عليــه يف غضــون الثالثـني 

بأا قد منحت ألعضاء 2016من التعديل الدستوري لسنة145املادةواملالحظ على نص » .ضاء الس الشعيب الوطين وأعضاء جملس األمةأع) 2/3(
ى جملس األمة حق التصويت على النص التشريعي يف حالة اعرتاض رئيس اجلمهورية علـى ذلـك الـنص بطلـب مداولـة ،بعـدما كـان األمـر مقتصـرا فقـط علـ

مـن  123تنص املـادة  كما؛1996من الدستور اجلزائري لسنة 127الس الشعيب الوطين ومبصادقة أغلبية ثلثي أعضائه وفق ما نصت عليه املادةنواب 
وإذا اعـرتض رئــيس اجلمهوريــة علــى مشـروع قــانون أقــره جملــس .لـرئيس اجلمهوريــة حــق إصــدار القـوانني أو االعــرتاض عليهــا« 2014لســنةالدسـتور املصــري 

ومـن خـالل اسـتقرائنا هلـذه النصـوص الدسـتورية جنـد أـا قـد أمجعـت كلهـا علـى مـنح رئـيس  » .لنواب ،رده إليه خالل ثالثني يومـا مـن إبـالغ الـس إيـاها
  .اجلمهورية حق طلب مداولة ثانية أو قراءة جديدة يف كل مشروع أو اقرتاح قانون بعد مصادقة الربملان عليه  خالل أجل حمدد 

4 - BURDEAU.G, op cit,p.611. 
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   رلمانآليات التحكم في عمل الب-ب     
ون أو يتحكم رئيس اجلمهورية يف العمل التشريعي سواء باالمتناع عن إصدار القان إضافة إىل ما سبق    

رادة الشعب عن طريق ،إضافة إىل حرية رئيس اجلمهورية يف اللجوء مباشرة إىل إاللجوء إىل حل الربملان
فإصدار القانون أو التصديق عليه هو .جلمهورية يف عملية تعديل الدستور،فضال عن حتكم رئيس ااالستفتاء

وبدونه ال ميكن للقانون أن يكتب لقانون الذي وافق عليه الربملان،إجراء يعين موافقة رئيس اجلمهورية على ا
  .1التشريععملية سن له الوجود،فاإلصدار ميثل إحدى التقنيات اليت يشارك من خالهلا رئيس اجلمهورية يف 

من  10قد اتفقت على منح رئيس اجلمهورية حق اإلصدار يف املواد  ل الدراسةحمدساتري الوإن كانت       
 126املادة يقابلها نص (2016من التعديل الدستوري لسنة144املادة،و 1958الدستور الفرنسي لعام 

،إال 20142يناير 18الصادر يف من الدستور املصري  123،واملادة )1996لسنة من الدستور اجلزائري
الذي  2014جانفي23الصادر يفأا مل حتدد صنف هذا القانون مثلما هو الشأن يف الدستور التونسي 

  .3منه 81ميز بني القوانني األساسية والعادية تطبيقا لنص الفصل 
 إرادة جلوء رئيس اجلمهورية مباشرة إىل كذلك  ومن آليات حتكم رئيس اجلمهورية يف العمل التشريعي      

رأيه فيه إما باملوافقة أو ،وذلك بعرض أمر من األمور اهلامة على الشعب ألخذ عن طريق االستفتاء الشعب
  .4،وقد يعترب االستفتاء وسيلة إلبعاد الربملان عن تنظيم  مسألة كان بإمكانه النظر فيها الرفض

 ،1958 الفرنسي لعاممن الدستور  11وفقا ملا ورد  يف املادة حمل الدراسةدساتري الوع إىل وبالرج    
الصادر  الدستور املصري من157املادةو ،20165من التعديل الدستوري لسنة8فقرة91و3فقرة84املادتنيو 

 اللجوء إىلحق رئيس اجلمهورية وحده  مجيعها  على منح ،جند بأا قد اتفقت 20146ينيار18يف  

                                                 
وعلـى الـرغم مـن اخلالفـات الفقهيـة حـول طبيعـة عمليـة اإلصـدار ،أي هـل هـو عمـل تشـريعي أم تنفيـذي ؟فإنـه ممـا ال شـك فيـه أن حـق اإلصـدار يعـد - 1

  .تنفيذي إجراء ضروري لوجود إرادة املشرع ،وبالتايل يكتسي قيمة تشريعية مهمة جتعل طابعه تشريعيا أكثر من القول بأنه 
 :على ما يلي 1958من الدستور الفرنسي لعام   10تنص املادة -2

« Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au 
Gouvernement de la loi définitivement adoptée. »  

يصــدر رئــيس « :علــى مــا يلــي)1996لســنة يمــن الدســتور اجلزائــر 126املــادة  يقابلهــا نــص(2016ي لســنةمــن التعــديل الدســتور 144املــادة كمــا تــنص
 يقابلهــا نــص(2016مــن التعــديل الدســتوري لســنة141املــادة ؛كمــا تــنص»ه إيــاهميوما،ابتــداء مــن تــاريخ تســل)30(اجلمهوريــة القــانون يف أجــل ثالثــني 

وإذا اعـرتض رئـيس اجلمهوريـة .لـرئيس اجلمهوريـة حـق إصـدار القـوانني أو االعـرتاض عليهـا« :لـيعلـى مـا ي)1996مـن التعـديل الدسـتوري لسـنة123املـادة
  » .على مشروع قانون أقره جملس النواب ،رده إليه خالل ثالثني يوما من إبالغ الس إياه

  . 2014جانفي23الصادر يف من الدستور التونسي  81انظر نص الفصل - 3
4 - LUCHAIRE.F et CONAC.G, La constitution de la République  française , 2 ème édition , Paris ,1987 , p p.229.  

  مــن الدســتور اجلزائــري لســنة8فقــرة77و3فقــرة70يقابلهــا نــص املــادتني(2016مــن التعــديل الدســتوري لســنة9فقــرة91و3فقــرة84انظــر نــص املــادتني-5
1996(.    

تقابلهـــــا نـــــص (2016مـــــن التعـــــديل الدســـــتوري لســـــنة10فقـــــرة91و5فقـــــرة84املـــــادتني ،و1958مـــــن الدســـــتور الفرنســـــي لعـــــام 11املـــــوادانظـــــر نـــــص -6
   .2014لسنةمن الدستور املصري 157،واملادة)1996لسنةمن الدستور اجلزائري 10فقرة 77و 05فقرة70املادتني
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الربملان حول طريقة ل أو رئيسي جملسي ،وليس له أن يستشري الوزير األو وفقا لسلطته التقديريةاالستفتاء 
حول مضمون النص املقرتح،كما أنه ال توجد أية قيود أو شروط حتكم مسألة اللجوء إىل  االستفتاء أو

  .االستفتاء 
باإلضافة إىل حتكم رئيس اجلمهورية يف عملية إصدار القانون وحقه يف اللجوء إىل إرادة الشعب       

تور الفرنسي من الدس89لدستور،األمر الذي نصت املادةعملية تعديل ايتحكم رئيس اجلمهورية يف 
تور اجلزائري لدساملتضمن التعديل الدستوري ل 16/01القانون رقم  من174،واملادة1958لعام
  . 20141يناير 18الصادر يف  من الدستور املصري226،واملادة1996لسنة

 قد جعل حق املبادرة بتعديل الدستور من حق الدراسةحمل دساتري ال ذلك بأن املؤسس الدستوري يف      
،غري أن مبادرة أعضاء الربملان تبقى خاضعة  للسلطة التقديرية لرئيس أعضاء الربملان ورئيس اجلمهورية

املتضمن التعديل الدستوري 2016مارس6املؤرخ يف  16/01القانون رقم اجلمهورية مثلما هو احلال يف 
،أو أن تكون ملبادرة رئيس اجلمهورية يف هذا الشأن أولوية النظر على مبادرة 19962لسنةتور اجلزائري لدسل

  .2014جانفي23الصادر يف أعضاء الربملان بتعديل الدستور مثلما هو احلال يف الدستور التونسي 
تؤثر على عمل السلطة منحها الدستور لرئيس اجلمهورية آلية أخرى  توجد إىل جانب هذه اآلليات      

ولقد .تتمثل يف تقنية حل الس التشريعي بإاء مدة الس التشريعي قبل انتهاء عهدته التشريعيةتشريعية،ال
تقرر حق احلل يف األنظمة الربملانية املقارنة للسلطة التنفيذية كمقابل إلمكانية سحب الثقة من احلكومة 

وسيلة حلل النزاع الذي قد يقع بني السلطتني ومسؤوليتها أمام الربملان،كما أن حق احلل يعترب  مبثابة 
واليت يتمتع   ،أثري اليت ميلكها رئيس اجلمهوريةالتشريعية والتنفيذية،كما يعترب وسيلة من وسائل الضغط والت

  .3فيها بسلطة تقديرية يف استعماهلا اجتاه الربملان

                                                 
مـن الدسـتور اجلزائـري 174املـادةيقابلهـا نـص (2016من التعديل الدسـتوري لسـنة208املادة ،و 1958من الدستور الفرنسي لعام89انظر نص املادة-1

  . 2014لسنةمن الدستور املصري 226،واملادة)1996لسنة
مـن 212املـادة ،مـع العلـم بـأن)1996لسـنةمـن الدسـتور اجلزائـري 177املـادة يقابلهـا نـص(2016من التعديل الدسـتوري لسـنة211املادة انظر نص- 2

 التعــديل الدســتوري علــى القيــود الــواردةقــد أدرجــت ضــمن )1996لســنةمــن الدســتور اجلزائــري 178املــادة  يقابلهــا نــص(2016التعــديل الدســتوري لســنة
  .2008نةلغلق الباب أمام العهدات الرئاسية املفتوحة اليت جاء ا التعديل الدستوري لس" إعادة انتخاب رئيس اجلمهورية مرة واحدة فقط"
ؤسســـة احلديثـــة انظر،دانــا عبـــد الكــرمي ســـعيد،حل الربملــان و أثـــاره القانونيــة علـــى مبـــدأ اســتمرارية أعمـــال الدولة،دارســة حتليليـــة مقارنة،الطبعــة األوىل،امل -3

منـه،اليت تقضـي بأنـه جيـوز لـرئيس اجلمهوريـة  12املادة  يف حق احلل 1958ولقد نظم الدستور الفرنسي لعام ؛57.،ص2010للكتاب،بدون بلد نشر،
،والـيت نصـت علـى إمكانيـة  حمـل الدراسـةدسـاتري البعد استشارة رئيس الوزراء ورئيسي السني حل جلمعية الوطنية،وعلى غرار الدسـتور الفرنسـي مل ختـرج 

جــل حــل الربملــان أعهــدة التشــريعية،كما أنــه هنــاك شــروطا جيــب أن تتــوافر مــن وضــع حــد الســتمرار الربملــان يف ممارســة اختصاصــاته الدســتورية قبــل انتهــاء ال
تـنص  ضـرورة استشـارة رئـيس الـوزراء ورئيسـي اجلمعيتـني قبـل اختـاذ قـرار احلل،حيـث  1958مـن الدسـتور الفرنسـي لعـام  12،ففـي فرنسـا اشـرتطت املـادة 

  :على ما يلي 1958من الدستور الفرنسي لعام  12املادة 
« Le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et des Présidents des assemblées, 
prononcer la dissolution de l’assemblée Nationale. »   
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رئيس اجلمهورية،يشارك هذا األخري إىل جانب كل هذه االختصاصات التشريعية اليت منحها الدستور ل      
الربملان يف الوظيفة التشريعية ،وذلك من خالل احللول حمل الربملان عن طريق تقنية التفويض أوالتشريع 

  .بأوامر
 حاالت استئثار رئيس الجمهورية بالوظيفة التشريعية- ج    

ان ،إما مبمارسة الوظيفة التشريعية يف حالة غياب الربمل حمل الدراسةدساتري الاجلمهورية يف يقوم رئيس      
خالل الفرتة االنتقالية،أو يف احلالة االستثنائية سًدا للفراغ التشريعي،إضافة إىل  بسبب انتهاء واليته،أو

ممارسة الوظيفة التشريعية من أجل التفويض التشريعي الذي يعد مبثابة إذن مينحه الربملان للسلطة التنفيذية 
  .جل حتقيق غرض معنيأيف جمال معني وملدة حمددة ،ومن 

املسامهة يف الوظيفة حبق جندها قد اعرتفت لرئيس اجلمهورية  حمل الدراسةدساتري الع إىل وبالرجو       
التشريع بأوامر يف حالة غيبة الربملان،ويف حالة الضرورة،إضافة إىل التشريع بأوامر يف  عن طريقالتشريعية 

،اليت تقضي بأنه يف حالة 1958من الدستور الفرنسي لعام  16ايل،األمر الذي نصت عليه املادة اال امل
تنفيذ تعهداته الدولية خلطر جسيم وحال  سالمة أراضيه أو تعرض أنظمة اجلمهورية أو استقالل الوطن أو

رورية ملواجهة هذه وعرقل سري املؤسسات الدستورية على رئيس اجلمهورية اختاذ اإلجراءات اليت يراها ض
  .1الظروف بعد التشاور مع الوزير األول ورئيسي اجلمعيتني ورئيس الس الدستوري

،تعد لوائح الضرورة أكثر الطرق 2014ينيار 18الصادر يف الدستور املصري  بالنسبة إىلأما       
من الدستور،اليت 156دة استخداما ملواجهة الظرف االستثنائية عند غياب الربملان وفق ما تنص عليه املا

 اليت تكون هلا قوة القانون بعد موافقة الربملان عليها،منها اشرتطت عدة شروط إلصدار تشريعات الضرورة
وجوب صدور هذه اللوائح يف غيبة الربملان،أي يف فرتة ما بني انعقاده أو يف فرتة حله أو فرتة وقف 

                                                                                                                                                         
بـل أواـا بعـد استشـارة رئيسـي غـرفيت الربملـان أما يف اجلزائر ،فـيمكن لـرئيس اجلمهوريـة أن يقـرر حـل الـس الشـعيب الـوطين  أو إجـراء انتخابـات تشـريعية ق

االت يـتم حـل والوزير األول،لكن تبقى هذه االستشارة غري إلزامية،وهو ما يؤكد السلطة املطلقة لرئيس اجلمهورية يف هذا الشأن،إضافة إىل ذلك هناك حـ
الفقــرة األوىل مــن 82املــادة يقابلهــا نــص(2016ديل الدســتوري لســنةالفقــرة األوىل مــن التعــ96املــادة الــس الشــعيب الــوطين تلقائيــا ،وهــو أمــر نصــت عليــه

مـن الدسـتور 99أما يف تونس،فقد نص الفصل  » .إذا مل حتصل من جديد موافقة الس الشعيب الوطين ينحل وجوبا « )1996اجلزائري لسنة الدستور
علــى أنــه لــرئيس اجلمهوريــة احلــق يف حـل جملــس نــواب الشــعب والــدعوى إىل انتخابــات تشــريعية ســابقة ألواــا يف  2014جــانفي23الصــادر يف التونسـي 

منــه علـى أنــه ال 137،فقــد نصـت املـادة2014ينـاير 18الصــادر يف  أمـا بالنســبة للدسـتور املصـري .أجـل أدنـاه مخســة وأربعـون يومــا وأقصـاه تسـعون يومــا
النــواب إال عنـد الضــرورة ،وبقــرار مسـبب ،وبعــد اســتفتاء الشـعب ،وال جيــوز حــل الـس لــذات الســبب الـذي حــل مــن جيـوز لــرئيس اجلمهوريــة حـل جملــس 

القيـود الـواردة علـى ممارسـة حـق احلــل ،  أجلـه الـس السـابق،ولقد أحسـن املؤسـس الدسـتوري املصـري صـنعا عنـدما نــص علـى جمموعـة مـن الضـمانات أو
  .بيب قرار احلل ،كما اشرتط أيضا عرض هذا القرار على االستفتاء تس وذلك  بتوافر حالة الضرورة،و

   :على ما يلي 1958من الدستور الفرنسي لعام16تنص املادة-1
« Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n’a pu être 
adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l’urgence ,après une seule 
lecture par chaque d’entre elles, le Premier Ministre a la faculté de provoquer la réunion d’une commission 
mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.. »  
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رئيس ذلك بأن ري،خمل التأتاذ تدابري ال حتوجب اإلسراع يف اختستهناك ظروف تتكون جلساته،وأن 
يقرر حالة الضرورة وتقديره يف ذلك خاضع لرقابة جملس النواب،كما جيب أيضا عرض  الذياجلمهورية هو 
فوض بعض أن يرئيس اجلمهورية  إضافة إىل ذلك يستطيع.على جملس النواب من أجل إقرارها هذه القرارات

لنوابه أو للوزراء أو احملافظني على النحو الذي حيدده القانون وفق ما  اختصاصاته لرئيس جملس الوزراء أو
  .1من الدستور 148تنص عليه املادة 

املتضمن التعديل الدستوري  2016مارس 6املؤرخ يف 16/01من القانون رقم 142املادة وبالرجوع إىل    
لتشريع يف ااالت اليت يشرع فيها اليت تقضي بأنه لرئيس اجلمهورية سلطة ا19962لسنةتور اجلزائري لدسل

يف حالة  يتم التداول بشأا على مستوى جملس الوزراءيف مسائل عاجلة  الربملان عن طريق أوامر تشريعية
نه يف حالة شغور أكما شغور الس الشعيب الوطين أو خالل العطل الربملانية بعد األخذ برأي جملس الدولة،

 2016مارس 6املؤرخ يف 16/01من القانون رقم 142املادة عمل بأحكاممنصب رئيس اجلمهورية يعلق ال
هذه احلالة  ،وال ميكن لرئيس اجلمهورية يف19963لسنةتور اجلزائري لدساملتضمن التعديل الدستوري ل

  .20164من التعديل الدستوري لسنة 104و107املادتني ،وهو ما نصت عليهإصدار أوامر تشريعية

                                                 
  . 2014ينيار 18الصادر يف من الدستور املصري  156و148املادتني   انظر نص-1
  )1996من الدستور اجلزائري لسنة124يقابلها نص املادة(2016من التعديل الدستوري لسنة142انظر نص املادة-2
 )1996لســنةالفقــرتني األوىل والرابعــة مــن الدســتور اجلزائــري  124املــادة يقابلهــا نــص (2016مــن التعــديل الدســتوري لســنة1الفقــرة 142املــادة تـنص-3

خـالل العطـل الربملانية،بعـد األخـذ بـرأي حالـة شـغور الـس الشـعيب الـوطين ،أو مسائل عاجلـة يف  لرئيس اجلمهورية أن يشرع بأوامر يف  « :على ما يلي 
  .جملس الدولة

 لرئيس التشريعي االختصاص ، بدران مراد ، نظرا ؛ » .من الدستور  107الة االستثنائية املذكورة يف املادة ميكن رئيس اجلمهورية أن يشرع بأوامر يف احل
  .12 .ص ،02،العدد2000من الدستور ،النظام القانوين لألوامر ،جملة اإلدارة ،الد األول ، 124مبقتضى املادة   اجلمهورية

جتــدر ).1996مــن الدســتور اجلزائــري لســنة93و3فقــرة90يقابلهمــا نــص املــادتني(2016مــن التعــديل الدســتوري لســنة107و104انظــر نــص املــادة -4
فقــد  1989الـوزير األول فيمــا خيـص التشـريع بــأوامر يف حالـة غيبــة الربملـان ،أمــا يف دسـتور  أشــركقـد 1988اإلشـارة بـأن التعــديل الدسـتوري احلاصــل يف 

يف حالـة شـغور الـس  علـى تقويـة سـلطة رئـيس اجلمهوريـة بإصـدار أوامـر تشـريعية1996ختصاص ،وقد حـرص دسـتورجاء خاليا من النص على هذا اال
مـــن التعـــديل الدســــتوري 142،األمـــر الــــذي أكدتـــه1996مـــن الدســــتور اجلزائـــري لســـنة124الشـــعيب الـــوطين،أو بـــني دوريت الربملـــان تطبيقــــا لـــنص املـــادة 

،سـواء يف حالـة شـغور الـس الشـعيب الـوطين،أو  حالة غيبة الربملـانمسائل عاجلة يف  يفهورية التشريع بأوامر ،اليت تنص على أنه لرئيس اجلم2016لسنة
مـن 104املـادة دون أي شـرط أو قيـد تاركـا لـه حريـة تقـدير احلـاالت املالءمـة السـتعمال هـذه الرخصـة التشـريعية ؛انظـر كـذلك نـصخالل العطل الربملانيـة 

كمـا أن تـدخل رئـيس اجلمهوريـة بـأوامر تكـون يف حـالتني   ؛1996لسـنةمـن الدسـتور اجلزائـري 90/3املـادة يقابلهـا نـص-2016التعديل الدسـتوري لسـنة
 يقابلهمــا نـــص(2016مــن التعــديل الدســتوري لســنة147و96املــادتني ،احلالــة األوىل تكــون يف حالــة شــغور الــس الشــعيب الــوطين وفــق مـــا تــنص عليــه

،أي تلك الفرتة املمتـدة بـني إقفـال دورة  أثناء العطل الربملانيةأما احلالة الثانية هي التشريع بأوامر .)1996لسنةمن الدستور اجلزائري  129و82املادتني 
الربملـان علـى ذلـك يف مـدة أقصـاها  الربملان وتاريخ افتتاح الدورة املوالية؛ إضافة إىل ذلك يصدر رئـيس اجلمهوريـة قـانون املاليـة بـأمر يف حالـة عـدم مصـادقة

مـن الدسـتور اجلزائـري 11و10فقـرة120املـادة يقابلهـا نـص(2016مـن التعـديل الدسـتوري لسـنة138املـادة يوما وفق ما تنص عليه)75(مخسة وسبعون 
يت قصــدها املؤســس الدســتوري يف كمــا أن إصــدار األوامــر يف غيبــة الربملــان يقتضــي وجــود ضــرورة تســتدعي ذلــك ،وهــي الغايــة األساســية الــ؛  )1996لســنة
،ألنـه يف احلـاالت العاديـة ،والـيت ال تسـتدعي )1996اجلزائـري لسـنة مـن الدسـتور124املـادة  يقابلهـا نـص(2016من التعديل الدستوري لسنة142نص

اجلزائـري مـن الدسـتور 04و03فقـرة118املـادةيقابلهـا نـص (2016مـن التعـديل الدسـتوري لسـنة4و3فقـرة135املـادة مبوجـب -االستعمال مـنح الدسـتور
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سبق،ميكننا القول بأن سيطرة رئيس اجلمهورية ال تقتصر فقط على إمكانية تعطيل وترتيبا على ما       
القانون باالمتناع عن إصداره أو اللجوء إىل االستفتاء أو حل الربملان،وكذا التحكم يف عملية تعديل 

ونية من جنب يف وضع القواعد القانإىل  الدستور،وإمنا متتد سيطرته كذلك إىل مسامهته مع الربملان جنبا 
 .خالل حقه يف التشريع بأوامر 

 يف احلالة االستثنائية، بأوامر يف حالة غياب الربملان أووإىل جانب حق رئيس اجلمهورية يف التشريع      
 اميكن للسلطة التنفيذية أن تشارك يف العمل التشريعي من خالل تقنية التفويض التشريعي،الذي مبقتضاه

  .1يف اختاذ تدابري تدخل عادة يف جمال القانون هيُرخص الربملان للسلطة التنفيذية احللول حمل
أصبح بإمكان حبيث ،1958ولقد ظهرت تقنية التفويض التشريعي مع صدور الدستور الفرنسي لعام       

من الدستور  38ممارسة التشريع بصفة مؤقتة،وهو ما نصت عليه املادة  حق حكومةللالربملان أن يفوض 
واملالحظ على  الدستورين اجلزائري واملصري بأما قد خال من اإلشارة على تقنية تفويض .2الفرنسي

  .3التشريع،اليت مبقتضاها يأذن أو يُرخص الربملان للسلطة التنفيذية احلق يف إصدار قرارات هلا قوة القانون
فة التنفيذية ُتدعم مركزها عن طريق تقنية التفويض إضا،يتضح لنا بأن السلطة و ترتيبا على ما سبق       

،كما أن تطبيق النصوص الدستورية والقانونية اخلاصة بتفويض التشريع اختصاصات أخرى لتحقيق براجمها
جيعل السلطة التنفيذية أصبحت عملية آلية ودائمة يف كل القوانني خاصة يف قوانني املالية،وهو األمر الذي 

على عمل الربملان  سلبا تقوم بدور ريادي يف جمال التشريع على حنو يؤثر)مصر،اجلزائر ا،فرنس(يف دساتري
  .ويهدد مكانته يف سن التشريع

                                                                                                                                                         
مببــادرة رئـــيس ) العطــل الربملانيــة،أو شــغور الــس الشــعيب الــوطين(غيبـــة الربملــان يف حالــة  لربملــان أن جيتمــع يف دورة غــري عاديــة ميكــن لنــه بأ)1996لســنة

  . الوطين،أو ثلثي أعضاء الس الشعيب باستدعاء من رئيس اجلمهورية أو بناء على طلب الوزير األول اجلمهورية أو
 .340.،ص1996إمساعيل الغزال ،الدساتري واملؤسسات السياسية ،مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر ،بريوت،انظر ،-1
  :من الدستور الفرنسي على أنه  38حيث تنص املادة -2

 « Le Gouvernement peut ,pour l’exécution de son programme ,demander au Parlement l’autorisation de prendre 
par ordonnances ,pendant un délai limité ,des mesures qui sont normalement du domaine de la loi » 

مسـتوى جملـس أي أن حالة تفويض التشـريع يف فرنسـا ،والـيت تتـوىل فيهـا السـلطة التنفيذيـة الوظيفـة التشـريعية والربملـان قـائم ،وتتخـذ هـذه األوامـر علـى     
، وجــوب التصــويت   أعــاله ،والــيت تلــزم احلكومــة بضــرورة التقيــد ــا 38الــوزراء بعــد أخــذ رأي جملــس الدولــة ،ومــن بــني الشــروط الــيت نصــت عليهــا املــادة 

ضـمن هـذا املسبق ألعضـاء الربملـان علـى مشـروع قـانون التفـويض املقـدم مـن طـرف احلكومـة وفـق اإلجـراءات التشـريعية العاديـة لسـن القـوانني ،وجيـب أن يت
  . اء بعد استشارة جملس الدولةاملشروع اهلدف من طلب التفويض وكذا حتديد مدة التفويض ،إضافة إىل ضرورة اختاذ األوامر التفويضية يف جملس الوزر 

3
منـه  108قـد نـص علـى هـذه التقنيـة يف املـادة  1971مل يـنص علـى تقنيـة التفـويض التشـريعي ،فـإن دسـتور  2014إذا كـان الدسـتور املصـري لعـام - 

أغلبيـة ثلثـي أعضـائه أن يصـدر قـرارات ،واليت تقضي بأنه لرئيس اجلمهورية عند الضرورة ويف األحوال االستثنائية ،وبنـاء علـى تفـويض مـن جملـس الشـعب ب
 هلـــا قـــوة القانون،وجيـــب أن يكـــون التفـــويض ملـــدة حمـــدودة ،وأن تبـــني فيـــه موضـــوعات هـــذه القـــرارات علـــى جملـــس الشـــعب يف أول جلســـة بعـــد انتهـــاء مـــدة

منـه 58يف املـادة  1963أشـار كـل مـن دسـتور  قـدلأمـا يف اجلزائـر ،ف.عرضت ومل يوافق عليها زال ما كـان هلـا مـن قـوة القـانون التفويض ،فإذا مل تعرض أو
راغـب ماجـد  الذي خال من ذلك؛انظر، 1989التقنية،اليت تعترب حقا لرئيس اجلمهورية،باستثناء دستور  همنه على هذ 153يف املادة  1976ودستور 

  .270.ص ص2006القانون الدستوري ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،احللو،
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،يتمتع بسلطات واسعة يف عمل الربملان يف الظروف العادية سيطرة رئيس اجلمهورية علىإضافة إىل       
ة شؤون البالد يف تلك الظروف،يف مقابل تراجع الظروف غري العادية جتعله يتمتع بسلطة تقديرية يف إدار 

  .دور الربملان أثناء تلك الظروف شيئا فشيئا إىل أن تنعدم سلطته يف حالة احلرب
  سيطرة رئيس الجمهورية على البرلمان في الظروف غير العادية- د     
ممارسة اختصاصاته يف لقد اختلف الفقهاء حول املربرات اليت يستند عليها رئيس اجلمهورية يف       

الظروف غري العادية،فمنهم من ذهب إىل القول بأا تقوم على أساس ضمان السري العادي ملؤسسات 
،ومنهم استند على عنصر الضرورة أو االستعجال الختاذ التدابري دولة واحلفاظ على النظام العامال

  .1قه هو االستناد على فكرة الضرورةواإلجراءات الالزمة ملواجهة تلك الظروف،والرأي الراجح يف الف
ات قد منحت رئيس اجلمهورية سلطمنه 16جند أن املادة1958ع إىل الدستور الفرنسي لعاموبالرجو       

من الدستور تعترب 16مع على أن تطبيق نص املادةجيُ  ،ويكاد الفقه الفرنسيواسعة يف احلاالت االستثنائية
 التنفيذية،التشريعية(يز كل السلطات العامةيؤدي إىل ترك مبثابة رخصة دستورية أو ترخيص دستوري

هي عبارة جتيز للرئيس "جراءات اليت تقتضيها هذه الظروفكل اإل"،فعبارة رئيس اجلمهوريةيد يف )القضائية
قرارات ال أو تلغي أو تعدل،ية والتشريعات العادية والالئحيةأن يصدر قرارات قد متس القواعد الدستور 

  .السلطة القضائيةصادرة عن ال حكام األو 
،واليت تعترب  يف حد ذاا مباشرة سلطات الربملان التشريعيةووفقا هلذا املعىن جيوز لرئيس اجلمهورية       

،ألن أن رئيس اجلمهورية هو صاحب االختصاص األصيل يف جمال التشريع لضرورة،باعتبارجوهر سلطات ا
،بل جيب أن يكون ذلك من الدستور من تلقاء نفسه16ادةاملأن يشرع أثناء تطبيق  يستطيعال الربملان 

                                                 
،وتقـوم هـذه النظريـة علـى أسـاس أن )نظريـة الضـرورة القانونيـة أو املشـروعية االسـتثنائية(ظهرت نظريتان لفكرة الضـرورة ،النظريـة األوىل ويف هذا الشأن - 1

يت تعيـق انني الـالدولة تعلو وتسمو على األشخاص القانونية ،ويعترب القانون أداة لتحقيق مصلحة اجلماعة ،ومن مث قد تقتضي محاية الدولة جتاوز كل القو 
علــى  الســليبتأثريهــا  ومن جهــة ثانيــةإىل متــادي وتعســف الســلطة التنفيذيــة يف اســتعمال تلــك الســلطات، أن يــؤدي ذلــك ،غــري أن هــذا القــول مــن شــأنه

وجـود طـرف  ضـرورة -:ينبغـي أن خيضـع موعـة مـن الضـوابط أو الشـروط االسـتثنائية،منها ،ذلك بأن اللجـوء إىل تلـك السـلطاتالعامة احلريات واحلقوق
حتقيق املصلحة العامة -أن تتالئم التدابري املتخذة مع درجة اخلطر أو مع طبيعة الطارئ جيبعىن ،مبضرورة مالئمة اإلجراء االستثنائي–طارئ أو استثنائي 

إضـافة إىل ذلـك جيـب .م تلـك الشـروطتعترب مسألة حتقيق املصلحة العامة من أهحيث ،ويف الغالب ترتبط أساسا باحملافظة على سالمة البالد واملواطنني ،
،وهي ترتكز على أساس أن السلطة التنفيذية ال متلك حقوقا بـل متـارس )نظرية الضرورة السياسية(أما النظرية الثانية .كون السلطات االستثنائية مؤقتةتأن 

ن كانــت تلــك الظــروف تتــيح إحىت و ،ا مشــروعااختصاصـات مقيــدة تســتمدها مــن الدســتور،وليس هلــا أن ختـالف هــذه احلــدود وتعطــي ذلــك التجــاوز وجهـ
اختــاذ إجــراءات ختــالف القانون،فهــذه اإلجــراءات ليســت قانونيــة،بل تســتند علــى اعتبــارات سياســية وواقعيــة يتوجــب علــى احلكومــة تربيــر  حــق للحكومــة

 فــإذا كانــت نظريــة الضــرورة القانونيــة .جيردهــا مــن قوــا غــري أن القــول بعــدم مشــروعية اإلجــراءات االســتثنائية.موقفهــا أمــام الربملــان إلعفائهــا مــن املســؤولية
الظـروف غـري  يف األسـس املعتمـدة،إال أن نتائجهـا واحـدة،وهي اختـاذ التـدابر واإلجـراءات االسـتثنائية الالزمـة ملواجهـةختتلف عـن نظريـة الضـرورة السياسـية 

؛وجـدي غابريال،السـلطات االسـتثنائية  227.ص همي،املرجـع السـابق،صومـا يليهـا؛ عمـر حلمـي ف73.،خرباشي عقيلة،املرجع السابق،صالعادية؛انظر
  .23.،ص1988لرئيس اجلمهورية،منشأة املعارف،اإلسكندرية ،
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من الدستور هو الذي 16ئيس أثناء تطبيق أحكام املادة،أي أن الر ادا إىل تكليف من رئيس اجلمهوريةاستن
  .1حيدد اختصاصات الربملان

املشروعية  أوقانونية ويف اجلزائر،فقد اعتمد الدساتري اجلزائرية املتعاقبة على نظرية الضرورة ال      
،والعمل على تركيز وتقوية سلطات رئيس اجلمهورية يف الظروف غري العادية على باقي السلطات االستثنائية

حبصر كل سلطات الدولة 1996ولقد متيزت الفرتة السابقة على دستور.العامة السيما السلطة التشريعية
حلق يف اختاذ التدابري واإلجراءات االستثنائية أثناء الظروف االستثنائية يف شخص رئيس اجلمهورية،الذي له ا

،واملواد 1963من دستور59و58يف حالة تعرض البالد إىل خطر وشيك الوقوع وفق ما تنص عليه املادتني 
  .19892من دستور 91ىلإ86،وكذلك املواد 1976من دستور123ىلإ119من

عن األحكام السابقة،فال يزال رئيس ليه والتعديالت الواردة ع1996اجلزائري لعام خيرج الدستورومل       
 تورمن الدس97ىلإ91اجلمهورية يتمتع بسلطات واسعة يف الظروف غري العادية،وذلك بالنظر إىل املواد

إىل  عمد املؤسس الدستوري حبيث،3)2016من التعديل الدستوري لسنة111إىل105يقابلها نص املواد(
احلالة االستثنائية،فبالرغم من إلزام رئيس اجلمهورية باستشارة تقوية سلطة رئيس اجلمهورية منذ اإلعالن عن 

بسيطة تبقى بعض املؤسسات الدستورية كالربملان والس الدستوري والس األعلى لألمن،إال أن آرائها 
اجلمهورية يف الظروف رئيس  اتوغري ُملزمة فضال عن عدم كفاية النصوص القانونية اليت تنظم سلط

حتول رئيس اجلمهورية إىل سلطة فعلية تتيح له احلق يف  دون شك وهو األمر الذي يرتتب عليه،االستثنائية
فإن حلول رئيس اجلمهورية كمشرع حمل  ومن ناحية أخرى.يف جمال التشريع هلا قوة القانونإصدار قرارات 

احلرب من شأنه أن يؤدي الربملان الذي تنعدم سلطته من الناحية الفعلية خاصة يف احلالة االستثنائية وحالة 
  .4إىل نوع من عدم التوازن يف العالقة بني السلطة التنفيذية والربملان

يف منح رئيس اجلمهورية 1958بالدستور الفرنسي لعام يصر املولقد تأثر املؤسس الدستوري        
يناير 18يفالصادر من الدستور املصري 156نصت املادةحيث سلطات استثنائية يف حالة الضرورة،

إذا حدث يف غري دور انعقاد جملس النواب ما يوجب اإلسراع يف اختاذ تدابري ال حتتمل « بأنه2014
وإذا كان جملس النواب غري .التأخري،يدعو رئيس اجلمهورية الس النعقاد طارئ لعرض األمر عليه

حالة  ادة أن اللجوء إىلويتضح من نص هذه امل» .جيوز لرئيس اجلمهورية إصدار قرارات بقواننيقائم،
 .األول يتعلق حبالة الضرورة،والثاين يتعلق بغيبة جملس النواب ،الضرورة يقتضي توافر شرطني

                                                 
1
  .وما يليها229.انظر ،عمر حلمي فهمي،املرجع السابق،ص - 

   1989من دستور 91إىل  86،وكذلك املواد 1976من دستور  123اىل 119،واملواد 1963من الدستور  59و58انظر املادتني  - 2
3
  ).2016من التعديل الدستوري لسنة111إىل105يقابلها نص املواد(1996اجلزائري لسنة من الدستور97ىلإ91املوادانظر نص  - 

4 - TOSI.S, Equilibre et déséquilibre dans la fonction législative en droit parlementaire comparé, Institut 
Universitaire Européen, France,1979 ,p.79 et s.  
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فمن ناحية  يشرتط أن حيدث ما يوجب اإلسراع يف اختاذ تدابري عاجلة،ويف هذا الشأن جيمع الفقه      
ظرف استثنائي أو حالة مفاجئة تتطلب  املصري على أن هذه الصياغة تعرب عن حالة الضرورة،أي وجود

ومن ناحية .1وباء طوفان أو اختاذ تدابري عاجلة ،كأن تتعرض البالد مثال إىل حالة من العصيان أو الثورة،أو
،وجيمع الفقه على االستثنائية يف غيبة جملس النوابأعاله على أن حتدث الظروف 156تشرتط املادة  أخرى

ت ،ومن بني احلااللس موجودا ألي سبب من األسبابال يكون فيها ا أن هذا التعبري يشمل كل حالة
  .لس،وحالة تأجيل انعقاد اأدوار االنعقاد،وحالة حل الس ،فيما بنياليت تعرب عن غيبة جملس النواب

الربملان أن انعقاد ب القول أما فيما خيص دور الربملان يف احلالة االستثنائية،فقد ذهب بعض الفقهاء إىل      
أما البعض اآلخر من الفقه فقد اجته .2بقوة القانون معناه متكني هذا األخري من ممارسة اختصاصه التشريعي

،وحىت و إن كان للربملان حق مناقشة قرارات رئيس يعيإىل القول بأنه ال جيوز للربملان أن يباشر نشاطه التشر 
عين بأن رئيس اجلمهورية يف احلالة االستثنائية حيل حمل ،وهو ما ية ليس له أن يتخذ أي قرار بشأااجلمهوري

  .3الربملان يف ممارسة اختصاصه التشريعي
دة واملا،من الدستور الفرنسي16املادةيف (بقةغري أن عدم تعرض املؤسس الدستوري يف الدساتري السا     

لدستوري من التعديل ا142و107،واملادتني2014يناير18الصادر يفمن الدستور املصري 156
لدور الربملان يف احلالة االستثنائية ال ميكن أن يفسر إال بثبوت حق الربملان يف ممارسة وظيفته 4) 2016لسنة

التشريعية،لكن التجربة العملية  اليت تثبت ضعف دور الربملان يف احلالة االستثنائية يف هذه الدساتري جيعلنا 
،وبالتايل فإن دور الربملان ميكن أن 5شرة وظيفته التشريعيةيف منح الربملان احلق يف مبا نتحفظ بعض الشيء

  .يقتصر فقط على مساعدة رئيس اجلمهورية على مواجهة تلك الظروف غري العادية 
وبالبناء على ما سبق ،ميكننا القول بأن رئيس اجلمهورية ميلك من الوسائل و اآلليات اليت متكنه من       

،وكذا وآليات التحكم يف العمل التشريعين خالل وسائل التأثري والتوجيه،التحكم يف عمل الربملان سواء م
مشاركة الربملان يف التشريع،فضال عن سيطرته على باقي السلطات العامة يف الظروف غري العادية  مبا فيها 

هيمنة السلطة التنفيذية على الربملان سوف نعرض بعض  إبراز مظاهرومن أجل .السلطة التشريعية
  .وعات اليت يظهر فيها املشرع كأداة للتصديق على أعمال السلطة التنفيذيةاملوض

  
                                                 

   .ويعيب الفقه املصري على هذه الصياغة بأا تتسم بالعمومية والغموض وعدم حتديد احلاالت اليت تدعو إىل سرعة اختاذ التدابري العاجلة- 1
2 - GEORGES. M,Le contrôle des décisions prises au titre de l’article 16 ,Dalloz ,Paris ,1982 ,p p.113. 
3 -TRICOT et LEBEL ,Les institutions politique française, R.D.P,1985,p.273. 

يقابلهمـا (2016مـن التعـديل الدسـتوري لسـنة142و107،واملـادتني2014لسنة من الدستور املصري156واملادة ،من الدستور الفرنسي16املادةيف  -4
  .1996لسنة من الدستور اجلزائري124  و93نص املادتني

5 - GEORGE.D et LAVROFF ,op cit ,p p.875. 

  .392.،صاملرجع السابق ،؛ عمر حلمي فهمي312.صاملرجع السابق،انظر ،وجدي غابريال ،-
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  بعض الموضوعات التي يظهر فيها المشرع كأداة للتصديق على أعمال السلطة التنفيذية:ثالثا     
باعتبار أن هيمنة السلطة التنفيذية أصبحت متتد إىل كل جوانب العمل التشريعي نظرا الحنسار       

املشرع وجعله من حيث الواقع يف مركز التابع بالنسبة للسلطة التنفيذية،فإن دور املشرع أصبح يف سلطات 
الكثري من األحيان يقتصر فقط على التصديق على مشروعات القانون اليت تقدمها السلطة التنفيذية يف 

ية والتشريعات املالية من مقابل تنامي دور هذه األخرية يف الوظيفة التشريعية،حيث تعترب املعاهدات الدول
،األمر الذي يدفعنا صديق على أعمال السلطة التنفيذيةأهم املوضوعات اليت يعترب فيها املشرع كأداة للت

  .1للتساؤل حول مدى سلطة املشرع اجتاه املعاهدات الدولية والقوانني املالية
ان يف مراحل إبرام املعاهدات الدولية معرفة دور الربمل نتطرق أوال إىلوحىت يتسىن لنا معرفة ذلك سوف     

  ).ب(،مث دوره يف سن التشريعات يف اال املايل )أ(وإقرارها 
 دور البرلمان في مراحل إبرام المعاهدات الدولية وإقرارها- أ    
توجد إىل جانب القواعد القانونية اليت تنظم العالقات االجتماعية بني األفراد أو بينهم وبني الدولة     

  .2،أو بني الدول واملنظمات الدولية تتوىل تنظيم العالقات بني الدول قواعد قانونية
واحلقيقة أن معظم النظم الدستورية قد منحت السلطة التنفيذية سلطة إبرام املعاهدات والتصديق       

عليها وإدماجها يف عليها باستثناء بعض املعاهدات اليت يستلزم الدستور موافقة الربملان عليها قبل التصديق 
  .القانون الداخلي كاملعاهدات اليت تتصل بسيادة الدولة

وملا كانت معظم الدساتري تشرتط عادة موافقة الربملان على بعض املعاهدات قبل االلتزام النهائي       
دساتري اليف  فما هي سلطة املشرع اجتاه املعاهدات الدولية،بأحكامها وإدماجها يف القانون الداخلي للدولة

؟وهل ميلك املشرع حق تعديل بنودها أو أن حيمل السلطة التنفيذية على إبرام معاهدة معينة  حمل الدراسة
  ت اليت تربمها السلطة التنفيذية؟أم أن دوره يقتصر فقط على جمرد املوافقة على املعاهدا،أو مينعها من ذلك؟

مراحل تبدأ باملفاوضة مث التوقيع، وأخريا التصديق عليها  املعاهدات الدولية عادة ما متر بعدة الواقع أن      
تعترب عملية إبرام املعاهدات من صالحيات السلطة حيث حىت ترتب آثارها فيما بني أطرافها،

حتدد عالقة  للبالد،و فرئيس اجلمهورية باعتباره ممثل الدولة واملشرف على تنفيذ السياسة العامة؛التنفيذية

                                                 
 .108.السابق،ص،املرجع  عبد ايد إبراهيم سليمانظر،  - 1
قـة واحـدة ولقد عرفت اتفاقية فيينا للمعاهدات املعاهدة بأا وفاق دويل حيكمه القانون الدويل ويـربم بـني الـدول يف شـكل مكتـوب ،سـواء احتوتـه وثي- 2

قد ة اجتماعات رمسية أو غري رمسية،و ور واحلقيقة أن املفاوضة ال تأخذ شكال حمددا،فقد تكون شفوية يف صأم أكثر وأيا كانت داللته ويرتب آثارا قانونية ؛
مــا إذا  تكــون مكتوبــة يف شــكل مــذكرات يتبادهلــا أطــراف املعاهــدة،كما يــتم إتبــاع الطريــق الدبلوماســي العــادي إذا كانــت املفاوضــات بــني دولتــني فقــط ،أ

  . طار منظمة دولية دف عقد املعاهدة املقرتحةكانت املعاهدة مجاعية غالبا ما تكون يف شكل مؤمتر يعقد هلذا الغرض ،كما قد يتم التفاوض يف إ
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رى يتمتع حبق إبرام املعاهدة أو عدم إبرامها،كما حيدد الدولة أو الدول اليت يتفق الدولة بالدول األخ
  .2،وإذا اتفق األطراف حول بنود املعاهدة املقرتحة يتم حترير ما مت االتفاق عليه يف وثيقة مكتوبة1معها

قد استقرت على االعرتاف بإنفراد السلطة التنفيذية حبق إبرام  املقارنة إذا كانت النظم الدستوريةو       
ال يستطيع حتديد سلطات رئيس ية سلطة تذكر يف مرحلة املفاوضات،و املعاهدات،فإن الربملان ال يتمتع بأ

اجلمهورية يف هذه املرحلة أو توجيهه حنو إبرام معاهدة معينة أو منعه من ذلك،باعتبار أن دور الربملان يف 
،حيث تكتفي معظم الدساتري املعاصرة مبنح حق التوقيع على املعاهدات 3الب يكون بعد إبرام املعاهدةالغ

الدولية للسلطة التنفيذية كإجراء ائي لاللتزام بأحكام املعاهدة،ذلك بأن منح الربملان سلطة املوافقة على 
  .4فاذ املعاهدات الدوليةاملعاهدات الدولية يف الواقع العملي غالبا ما يكون سببا لتعطيل ن

ة  إضافة إىل مرحليت املفاوضة وتبادل وجهات النظر حول موضوع املعاهدة والتوقيع على بنود املعاهد      
عترب إجراءا قانونيا تعلن ت يت،تأيت آخر مرحلة وهي التصديق على املعاهدة،الكأثر لاللتزام بأحكام املعاهدة

  .ولة بإبرام املعاهدات موافقتها على االلتزام النهائي بأحكامهامن خالله السلطة املختصة بتمثيل الد

                                                 
1 - ROUSSEAU.Ch, Droit international public, Tome 01,Paris,1970,p p .75.  

،بـــدون بلـــد ،،دار اجلامعــة للطباعـــة والنشــر والتوزيع06،الطبعـــة02،اجلــزء)القاعــدة الدوليـــة(انظــر ،حممـــد ســامي عبـــد احلميد،أصــول القـــانون الــدويل العـــام 
  .15.ص ،1984،للنشر

ر نصت عليـه يف هذا الشأن اعتربت اتفاقية فيينا للمعاهدات بان الكتابة يعد شرطا لصحة املعاهدة ،وهو معيار متييزها عن االتفاق التنفيذي ،وهو أم-2
انون الـدويل العام،القاعـدة الدوليـة ،دار انظـر مصـطفى أمحـد فـؤاد ،القـ:؛ملعرفـة املزيـد مـن التفاصـيل1969أ مـن اتفاقيـة فيينـا للمعاهـدات عـام /2/1املادة 

  .251.،ص2000النهضة العربية ،
؛أورده ،حممـد فتـوح حممـد عثمـان ،رئـيس الدولــة يف "بـأن الــرئيس هـو املنفـرد مبيـدان املفاوضـات :"ولقـد عـربت عـن ذلـك احملكمـة العليـا األمريكيـة بقوهلـا-3

  :على ما يلي 1958من الدستور الفرنسي لعام 52وتنص املادة ؛153.،ص1977ة للكتاب،النظام الفيدرايل ،دراسة حتليلية مقارنة ،اهليئة العام
« Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de tout négociation tendant à la 
conclusion d’un accord international non soumis à ratification. » 

يضـــطلع رئـــيس « )1996لســـنةمـــن الدســـتور اجلزائـــري  77املـــادة  يقابلهـــا نـــص(2016مـــن التعـــديل الدســـتوري لســـنة91املـــادة يف اجلزائـــر ،تـــنص أمـــا
يــــربم املعاهـــدات الدوليــــة -09:اجلمهورية،باإلضـــافة إىل الســــلطات الـــيت ختوهلــــا إيـــاه صــــراحة أحكـــام أخــــرى يف الدستور،بالســـلطات والصــــالحيات اآلتيـــة

علـــى أن )1996اجلزائـــري لســـنة مـــن الدســـتور131املـــادةيقابلهـــا نـــص (2016مـــن التعـــديل الدســـتوري لســـنة  149املـــادة ،كمـــا تـــنص»هـــاويصـــادق علي
لقــة بقــانون يصــادق رئــيس اجلمهوريــة علــى اتفاقيــات اهلدنــة ،ومعاهــدات الســلم والتحــالف واالحتاد،واملعاهــدات املتعلقــة حبــدود الدولــة ،واملعاهــدات املتع«

واالتفاقات الثنائيــــة أو املتعــــددة األطــــراف املتعلقــــة مبنــــاطق التبــــادل احلــــر عاهدات الــــيت ترتتــــب عليهــــا نفقــــات غــــري واردة يف ميزانيــــة الدولـــة،األشـــخاص،وامل
علـى  2014مـن الدسـتور املصـري لسـنة151؛وتـنص أيضـا املـادة»بعد أن توافق عليهـا كـل غرفـة مـن الربملـان صـراحة، وباجلمعيات وبالتكامل االقتصادي

د نشرها وفقـا ميثل رئيس اجلمهورية الدولة يف عالقاا اخلارجية ،ويربم املعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة جملس النواب ،وتكون هلا قوة القانون بع«أن 
رئـــيس (تنفيذيـــةقـــد اتفقـــت علـــى مـــنح الســـلطة ال حمـــل الدراســـةدســـاتري اليتبـــني لنـــا أن  وباســـتقرائنا للنصـــوص الدســـتورية الســـابقة» .ألحكـــام الدســـتور

 نحمي ملقابل حق إبرام املعاهدات الدولية باعتباره ممثال للدولة واملشرف على تنفيذ السياسة العامة اليت حتدد عالقة الدولة بالدول األخرى،يف امل)اجلمهورية
الربملـان يف مركـز التـابع بالنسـبة للسـلطة التنفيذيـة الربملان أي سلطة يف هذا اال،وهو أمر من شأنه أن جيعل  حمل الدراسةدساتري املؤسس الدستوري يف ال

  .أو كأداة للتصديق على املعاهدات اليت تربمها هذه األخرية 
 ؛حممـد حـافظ غـامن،34.مصـطفى سـالمة حسني،مصـادر القـانون الـدويل ،منشـأة املعارف،اإلسـكندرية،بدون سـنة نشـر،ص.أنظر،حممد سعيد الرقاق- 4

  .425.،ص1979،،مصرعام،دار النهضة العربيةالوجيز يف القانون الدويل ال
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 وتتجه معظم النظم الدستورية حنو منح حق التصديق على املعاهدات الدولية إىل رئيس اجلمهورية،       
وع ويتعلق األمر بتلك املعاهدات القليلة األمهية اليت ينفرد رئيس اجلمهورية بالتصديق عليها دون احلاجة للرج

  .2أما بالنسبة للمعاهدات اهلامة تشرتط الدساتري ضرورة موافقة الربملان قبل التصديق عليها.1إىل الربملان
احلق يف )رئيس اجلمهورية(د أا قد منحت السلطة التنفيذيةجن حمل الدراسةدساتري الوبالرجوع إىل      

 من الدستور الفرنسي، 52املادة (عليه املوادالتصديق على املعاهدات الدولية القليلة األمهية وفق ما تنص 
 18الصادر يفمن الدستور املصري 151،املادة2016من التعديل الدستوري لسنة91املادة
لدولة أو ،مع اشرتاط موافقة الربملان على املعاهدات الدولية اهلامة،واليت تتصل بسيادة ا3)2014يناير

 ،1958من الدستور الفرنسي لعام35املادة(ما تنص عليه املواد عالقاا الدولية وفق بارتباطاا املالية أو
  . 4)2014لسنةمن الدستور املصري 151املادةو ،2016التعديل الدستوري لسنةمن 149املادة

قد منحت رئيس اجلمهورية حق التصديق على أحكام  حمل الدراسةدساتري الومن مث،فإذا كانت       
اشرتطت موافقة الربملان على املعاهدات الدولية ذات األمهية البالغة قبل يف املقابل  املعاهدات الدولية،فإا 

فما هو دور الربملان يف إقرار املعاهدات .االلتزام النهائي باملعاهدة ومنحها مرتبة القانون أو أعلى منه 
أم أن ،؟بسن القواننيد ممارسة اختصاصاته الدولية؟أي هل يتمتع املشرع بذات السلطة اليت يتمتع ا عن

فيذية دون دوره ينحصر فقط يف املوافقة الشكلية على املعاهدات الدولية اليت وافقت عليها السلطة التن
  وجود أي سلطات حقيقية؟

احلقيقة أن الدول تلتزم بأحكام املعاهدات الدولية مبجرد التصديق عليها من قبل رئيس اجلمهورية       
فاملعاهدات القليلة األمهية ،اصة على الربملان وموافقته عليهاهدات ذات األمهية اخلائيا أو بعد عرض املعا

سلطات تذكر،إال ما يتعلق  ةا أيه،وال ميلك املشرع اجتاهمهورية بإبرامها والتصديق عليهاخيتص رئيس اجل
  .منها يف الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية 

                                                 
   .205.صاملرجع السابق،انظر ،حممد سامي عبد احلميد،-1

فرصــة للــرتوي لقــد بــرر الفقـه اشــرتاط موافقــة الربملــان علــى املعاهــدات املوقــع عليهــا قبــل التصـديق عليهــا وااللتــزام النهــائي بأحكامهــا،حىت متــنح الدولــة - 2
ا قــوة قانونيــة أدىن مــن والتفكــري ومراجعــة بنــود االتفاقيــة والنتــائج الــيت قــد ترتتــب عليها،إضــافة إىل ذلــك فاملعاهــدات بعــد التصــديق عليهــا ونشــرها تكــون هلــ

ضـــرورة معرفــة رأي الربملـــان ممثـــل إرادة الشــعب واملخـــتص بســـن دون شــك ،وهــو أمـــر يســـتوجب )القـــانون العضــوي  والعـــادي(الدســتور وأمســـى مــن القـــانون
   .القوانني اجتاه املعاهدات الدولية قبل إدماجها يف القانون الداخلي 

مـن الدســتور 77/9املـادةيقابلهـا نــص (2016مـن التعـديل الدســتوري لسـنة91واملــادة ،1958لعـام رنسـيمـن الدســتور الف 52املـادة انظـر نـص املــواد -3
  .2014لسنةمن الدستور املصري  151املادة و ،)1996لسنةاجلزائري 

مــن الدســتور 131املــادةيقابلهــا نــص (2016مــن التعــديل الدســتوري لســنة149واملــادة،1958مــن الدســتور الفرنســي لعــام 35املــادةانظــر نــص املــواد -4
  .2014لسنةمن الدستور املصري 151املادة و ،)1996لسنةاجلزائري 
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مها املالية بسيادة الدولة أو التزا اليت تتعلق أساسا األمهية اخلاصةة للمعاهدات ذات أما بالنسب      
،تشرتط معظم النظم الدستورية قبل التصديق على تلك املعاهدات ضرورة موافقة الربملان أوبعالقاا الدولية

عات إقرار مشرو ال يتمتع قبلها بذات السلطة اليت يباشر ا اختصاصاته عند مناقشة و هذا األخري عليها،
تعديل بنود املعاهدة  ،كما ال ميلك أعضاء الربملان كذلك حق املبادرة مبشروع معاهدة أوالتشريعات العادية

،مع احتفاظه حبقه يف عارضت بنودها مع توجهات الربملان،حىت و أن تيت وافقت عليها السلطة التنفيذيةال
  .1رفض مشروع املعاهدة

منه قد ميزت بني نوعني من 53و52جند أن نص املادتني1958عاموبالرجوع إىل الدستور الفرنسي ل     
فالنوع ،املعاهدات الدولية اليت خيتص رئيس اجلمهورية بإبرامها والتصديق عليها،وخيتلف دور الربملان قبلها

املعاهدات للربملان يف هذا اإلطار،وهي تلك  تذكر األول ختتص به السلطة التنفيذية دون وجود أية سلطة
سيري تص رئيس اجلمهورية بإبرامها والتصديق عليها أو تلك االتفاقات اليت ختتص احلكومة بإبرامها لتاليت خي

،وتلتزم احلكومة يف هذا اإلطار سوى بإعالم رئيس اجلمهورية املرافق العمومية يف الدولة،وال ختضع للتصديق
  .2عن املفاوضات

من الدستور الفرنسي،ويتمثل يف املعاهدات اليت ال 53ادةنصت عليه املمن املعاهدات أما النوع الثاين       
،وحىت و إن كانت هذه الفئة من املعاهدات 3ميكن التصديق عليها أو إقرارها إال بعد موافقة الربملان عليها

تصور إبرام ،وال يُ ال ميلك الربملان أية سلطة قبلها،فدقة الربملان عليها مبقتضى قانونتستوجب موافقة أو مصا
يستطيع أعضاء  كما الهدات وإعداد مشروعات قوانني التصديق عليها إال من طرف السلطة التنفيذية،معا

وهو ما يدفعنا إىل  ،مع احتفاظهم حبق رفض مشروع املعاهدة،إدخال أية تعديالت عليهاكذلك ب  لربملانا
س اجلمهورية للتصديق ترخيص من الربملان لرئي القول بأن قانون التصديق على املعاهدة هو جمرد إذن أو

                                                 
أعضـاء  فإذا مت رفض مشروع املعاهدة من قبل أعضاء الربملان تستطيع السلطة التنفيذية إعادة إجراء املفاوضـات ـدف الوصـول إىل مشـروع يقتنـع بـه -1

خصوصية تلك الطائفة من املعاهدات الدولية،باعتبار أا تعرب عن إرادة دول أخرى،ال يستطيع املشرع الوطين فرض  إىلويربر الفقه ذلك بالنظر  الربملان،
   .حمل الدراسةدساتري الإرادته عليها،األمر الذي تبنته معظم الدساتري املعاصرة مبا فيها 

لتصديق رئيس اجلمهورية أو موافقـة الربملـان عليهـا حـىت ترتـب آثارهـا،إال أنـه يشـرتط ن كان من االتفاقات اليت تقوم ا احلكومة ال ختضع إال إحىت و  - 2
نـص /نظر كـذلك نشرها يف  اجلريدة الرمسية بعد توقيع رئيس اجلمهورية على قرار النشر حىت تلتزم ا كل السلطات ،وميكـن إدماجهـا يف القـانون الـوطين؛ا

  .1958من الدستور الفرنسي لعام  53و52املادتني 
- DHOMMEAUX.J, La conclusion des engagements internationaux en droit française, A.F.D.I ,1975 ,p.815.  

خل تغيري على وهي تلك املعاهدات املتعلقة بالسلم ،واملعاهدات التجارية ،واملعاهدات اليت ترتتب عليها تكاليف تلزم مالية ،وكذل املعاهدات اليت تد -3
ليم؛انظـر ،نـص املـادة إحلـاق إق أحكام ذات طبيعة تشريعية ،واملعاهدات اليت هلا عالقة حبالة األشخاص ،واملعاهـدات الـيت تتضـمن التخلـي أو اسـتبدال أو

  .1958من الدستور الفرنسي لعام  53
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فقرة أخرية من الدستور الفرنسي بضرورة اللجوء إىل 53إضافة إىل ذلك فقد اشرتطت املادة.1على املعاهدة
  .2االستفتاء حول املعاهدات اليت تتعلق بالتخلي عن الرتاب الوطين أو استبدال أي جزء من إقليم الدولة

ني طائفتني تأثر بالدستور الفرنسي يف التمييز ب قد جلزائرياملؤسس الدستوري ا جند أنأما يف اجلزائر،      
اليت متنح 20163من التعديل الدستوري لسنة9فقرة91املادة ،األوىل نصت عليهامن املعاهدات الدولية

،ويف هذا النوع من املعاهدات ال ميكننا عاهدات الدولية واملصادقة عليهالرئيس اجلمهورية حق إبرام امل
،إال ما تعلق منها مبراقبة أعمال السلطة التنفيذية على ها الربملان قبلهاسلطة  تذكر ميلكاحلديث عن أية 

 .4الوجه الذي حدده الدستور
أما الطائفة الثانية من املعاهدات الدولية نظرا ألمهية وخصوصية املسائل اليت تتناوهلا يستلزم الدستور       

 معاهدات السلم والتحالف واالحتاد،و نةباتفاقيات اهلد قبل التصديق عليها صراحة،واليت تتعلق أساسا
 ،واملعاهدات اليت ترتتب عليها نفقات غري واردة يف ميزانية الدولةاملعاهدات املتعلقة حبدود الدولةو 

واالتفاقات الثنائية أو املتعددة األطراف املتعلقة مبناطق التبادل احلر وباجلمعيات وبالتكامل االقتصادي 
  .20165من التعديل الدستوري لسنة149ليها يف املادة واملنصوص ع

عدل من ،إال أن املشرع ال يستطيع أن يافقة الربملان على تلك املعاهداتلكن بالرغم من اشرتاط مو       
 ال،كما ال ميلك املشرع معينة أووجه السلطة التنفيذية يف إبرام معاهدة ي،أو أن بنود املعاهدة أو االتفاق

  .دون سواها يقتصر على السلطة التنفيذيةذي لا،بادرة مبشروع معاهدةأيضا حق امل
 حيثبالدستور الفرنسي يف التمييز بني املعاهدات الدولية، يصر املولقد تأثر املؤسس الدستوري       

موافقة جملس النواب على مجيع ضرورة 2014يناير 18الصادر يف من الدستور املصري 151اشرتطت املادة
قبل التصديق عليها من طرف رئيس اجلمهورية،مع ضرورة استفتاء الشعب جول معاهدات املعاهدات 

ليها إال بعد موافقة الشعب الصلح والتحالف وما يتعلق حبقوق السيادة،على أن ال يتم التصديق ع

                                                 
1 - ROUSSEAU.Ch,La constitution de 1958 et les traités ,1960,p.469. 

   :على ما يلي 1958الفقرة األخرية من الدستور الفرنسي لعام  53تنص املادة -2
« Nulle cession ,nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations 
intéressées. »  

  .)1996من الدستور اجلزائري لسنة77/9يقابلها نص املادة(2016من التعديل الدستوري لسنة91/9انظر نص املادة- 3
ميكـن الربملـان أن « :علـى مـا يلـي)1996لسـنةمـن الدسـتور اجلزائـري  130املـادة  يقابلهـا نـص(2016الدسـتوري لسـنة مـن التعـديل148املادة تنص -4

ميكــن أن تتــوج هــذه املناقشــة ،عنــد االقتضاء،بإصــدار .يفــتح مناقشــة حــول السياســة اخلارجيــة بنــاء علــى طلــب رئــيس اجلمهوريــة أو رئــيس إحــدى الغــرفتني
   » .اتمعتني معا،الئحة يبلغها إىل رئيس اجلمهوريةالربملان ،املنعقد بغرفتيه 

5
   ).1996لسنةمن الدستور اجلزائري  131نص املادة يقابلها (2016من التعديل الدستوري لسنة149نص املادةانظر - 
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،إىل جانب ذلك ال جيوز إبرام أي معاهدة قد ختالف أحكام الدستور أو ينتج عنها التخلي عن أي عليها
  .1زء من إقليم الدولةج

أمر تستأثر به  ،ميكننا القول بأنه إذا كان إبرام املعاهدات الدولية وإقرارها هوموبناء على ما تقد      
دة اليت قدمتها السلطة ،فإن دور الربملان يقتصر فقط يف املوافقة الشكلية على بنود املعاهالسلطة التنفيذية

أي تعديل  ،دون أن تكون هلا القدرة على إدخالإرجاء النظر فيها ا حبق الرفض أومع احتفاظه،التنفيذية
،وهو أمر يؤكد لنا مدى سيطرة السلطة التنفيذية على مجيع مراحل إنشاء املعاهدات على بنود تلك املعاهدة

 ،يف مقابل احنسار الدور التشريعي للربملان يف هذا اإلطار،حيث أنناية،بدء باملفاوضة والتصديق عليهاالدول
  .ال نكاد نلمح أي أثر للسلطة التقديرية للمشرع على مراحل إنشاء املعاهدات الدولية

  انحسار الدور التشريعي للبرلمان في المجال المالي-ب      
ر ملا بالنظ صالحية التشريع يف اال املايلوملا كانت معظم الدساتري املعاصرة قد منحت الربملان      

،يف مقابل احنسار أصبحت حتتكر التشريع يف اال املايل،إال أن السلطة التنفيذية يةللقوانني املالية من أمه
  .2الدور التشريعي للربملان يف سن تشريعات يف اال املايل

د من ،فإنه قيّ تصاصات تشريعية يف اال املايلقد منحت الربملان اخ حمل الدراسةدساتري الدام أن وما      
 ،اليت تبقى صاحبةابل انطالق دور السلطة التنفيذيةممارسته هلذه االختصاصات،يف مقسلطة املشرع حال 

،وذلك بالنظر إىل حتكمها يف مجيع مراحل إنشاء القوانني املالية بالصورة االختصاص احلقيقي يف هذا اال
املالية اليت تقدمها  ننياليت جعلت دور املشرع يف هذا اال يقتصر فقط على جمرد املوافقة على مشاريع قوا

  يف سن تشريعات يف اال املايل؟،وهو أمر يدفعنا إىل التساؤل عن سلطة الربملان احلكومة
السيما التشريع يف وإذا كان الربملان يستند على الدستور يف ممارسة اختصاصاته يف سن التشريعات       

ملان بضرورة إتباع جمموعة من اإلجراءات إلقرار القوانني قد ألزم الرب  ذاته ،إال أننا جند أن الدستوراال املايل
،ومن ناحية أخرى استئثار يف سن القوانني يف اال املايلاملالية بالشكل الذي يقيد من سلطة املشرع 

                                                 
رئـيس اجلمهوريـة يـربم املعاهـدات،ويبلغها جملـس الشـعب مشـفوعة مبـا  « :على ما يلـي 2014قبل تعديلها يف  1971من دستور  151تنص املادة  -1

علــى أن معاهــدات الصــلح والتحــالف والتجــارة .وتكــون هلــا قــوة القــانون بعــد إبرامهــا والتصــديق عليهــا ونشــرها وفقــا لألوضــاع املقــررة .يناســب مــن البيــان
ة ،أو الـيت تتعلـق حبقـوق السـيادة ،أو الـيت حتمـل خزانـة الدولـة شـيئا مـن النفقـات غـري واملالحة ومجيـع املعاهـدات الـيت يرتتـب عليهـا تعـديل يف أراضـي الدولـ

،جنـد أن املـادة  2014ينـاير 18مـن الدسـتور املصـري الصـادر يف  151وباملقارنة مع نص املادة  » .الواردة يف املوازنة ،جتب موافقة جملس الشعب عليها
شــعب علــى معاهــدات الصــلح والتحــالف والتجــارة واملالحــة ومجيــع املعاهــدات الــيت يرتتــب عليهــا قــد اشــرتطت موافقــة جملــس ال 1971مــن دســتور  151

هـذا خبــالف املــادة .مــل خزانـة الدولــة شـيئا مــن النفقـات غــري الــواردة يف ميزانيـة الدولــةالــيت حتُ  تعـديل يف أراضــي الدولـة ،أو الــيت تتعلـق حبقــوق الســيادة ،أو
مــن دســتور  151اشــرتطت موافقــة جملــس النـواب علــى مجيــع املعاهــدات مبـا فيهــا تلــك الــيت اسـتلزمت املــادة  ،الـيت 2014مـن دســتور مصــر لســمة  151

   .موافقة جملس الشعب عليها قبل التصديق عليها من قبل رئيس اجلمهورية 1971
2-LEMIRE.P,Finances publiques,8 ème édition ,Paris,1986,p.254 ; BURDEAU.G,Droit constitutionnel  et 
institutions politiques, op cit, p.651.  
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ًيا يف التأثري على عمل أصبحت تلعب دورًا أساس هذه األخرية،فيذية بالتشريع يف اال املايلالسلطة التن
،أو التحكم يف مجيع مراحل إنشاء القوانني املالية،وهو األمر سواء من خالل توجيه عمل الربملان،الربملان

الذي أدى إىل احنسار دور املشرع يف سن التشريعات يف اال املايل،واقتصر دوره فقط على جمرد املوافقة 
الدستورية  قد منحت حق املبادرة باعتبار أن معظم النظم ،1على مشاريع قوانني املالية املقدمة من احلكومة

إىل أن  الشأن،وقد ُيربر انفراد السلطة التنفيذية يف هذا التنفيذية دون الربملانمبشاريع قوانني املالية للسلطة 
اال املايل يف الدول احلديثة ليس مستقال عن النشاط السياسي الرتباطه باألهداف االقتصادية 

ة إىل ذلك يتطلب إعداد مشروع قانون املالية ضرورة القيام بالدراسات واالجتماعية لنشاط الدولة،إضاف
امليدانية من أجل مجع املعلومات واإلحصائيات والبيانات اليت تستوجب بدورها إمكانيات مادية وبشرية قد 
ال متتلكها السلطة التشريعية ،ولذلك تتوىل السلطة التنفيذية مهمة إعداد وحتضري مشاريع القوانني 

الية،وتقتصر مهمة الربملان على مناقشة ما تقدمه احلكومة من مشاريع يف هذا اال،مث يصوت عليها إما امل
  .  2الرفض بالقبول أو

إىل احلكومة وحدها  بأا أسندت مهمة املبادرة يف اال املايل حمل الدراسةدساتري الظ  على واملالح      
،ففي فرنسا تعود املبادرة يف إعداد مشروع قانون املالية إىل احلكومة،األمر الذي يعين استبعاد دون الربملان

جمال االختصاص التشريعي مبادرة النواب باالقرتاح يف هذا اال على الرغم من أن ذلك يدخل ضمن 
تأثر املؤسس الدستوري  ،ولقد 3من الدستور الفرنسي يف فقرا الثانية39،وهو ما نصت عليه املادةللربملان
 انفراد احلكومة باملبادرة مبشروع قوانني املالية وهو ما نصت عليهإقرار  بالدستور الفرنسي يف ياجلزائر 
من الدستور اجلزائري 10فقرة120املادة يقابلها نص(2016من التعديل الدستوري لسنة10فقرة138املادة
يصدر رئيس اجلمهورية مشروع  ألجل احملدد سابقا،ويف حالة عدم املصادقة عليه يف ا« أنهب)1996لسنة

  .يدل على احتكار احلكومة حق املبادرة مبشاريع قوانني املالية األمر الذي ،»احلكومة بأمر
من الدستور 122،لكن بالرغم من أن املادة،فلم ينص صراحة على ذلكأما بالنسبة للدستور املصري      

،إال لس الوزراء وألعضاء جملس النوابلكل من رئيس اجلمهورية وجم احلايل قد منحت حق املبادرة بقوانني
 ،كما أن4أن السلطة التنفيذية تبقى صاحبة االختصاص احلقيقي للمبادرة مبشروعات قوانني املالية

على جمرد إقرار املوازنة  قد حصرت االختصاص التشريعي للربملان يف اال املايل من الدستور101املادة
                                                 

 .156.؛عقيلة خرباشي،املرجع السابق،ص108.ص عبد ايد إبراهيم سليم،املرجع السابق،ص؛236.انظر،مرابط فدوى،املرجع السابق،ص- 1
2 - Claud MARTINEZ.J et DIMALTA.P  ,Droit budgétaire,3 ème édition ,Libraire de la cour de cassation ,Paris 
,1999,p.5-150. 

3
  :على ما يلي 1958من الدستور الفرنسي لعام  02فقرة  39تنص املادة - 

« L’initiative des lois appartient   concurremment au Premier  Ministre et aux membres du Parlement. » 
العامة بأن يتوىل الربملان حق اقـرتاح القـوانني،إال أن معظـم دسـاتري الـدول قـد عهـدت حـق إعـداد مشـروع قـانون املاليـة إىل السـلطة فإذا كانت القاعدة - 4

  . التنفيذية دون الربملان ،الذي يقتصر دوره يف املناقشة والتصويت فقط
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اخلطة العامة يتوىل جملس النواب سلطة التشريع ،وإقرار السياسة العامة للدولة،و « نصت بأن حيث،العامة
 يفرنسالاملؤسس الدستوري متاشيا ما أقره » ..للتنمية االقتصادية،واالجتماعية،واملوازنة العامة للدولة

  .يواجلزائر 
ايل يف إعداد مشروع قانون املالية فقط،بل وال تظهر سيطرة السلطة التنفيذية على املبادرة يف اال امل      
احتكار  ميكننا أن نربر،كما ل أعضاء الربملان يستهدف التعديلأيضا لتقييد كل اقرتاح من قبذلك ميتد 

   .والفنية اليت تتمتع ا احلكومة تقنيةالسياسية و العتبارات اال إىل بالنظراحلكومة للمبادرة يف اال املايل 
على أن املقرتحات والتعديالت اليت 1958من الدستور الفرنسي لعام40صت عليه املادةومن جهة ثانية ن

،وإما إىل إحداث تكليف عمومي وهلا يؤدي إما إىل ختفيض املوارديتقدم ا أعضاء الربملان ترفض إذا كان قب
املادة و ،2016ستوري لسنةمن التعديل الد139وهو ما نصت عليه املادة،1أو زيادة يف تكليف موجود

أن مقرتحات القوانني ومقرتحات التعديل ،ذلك ب2014يناير18الصادر يفالدستور املصري من 120
املقدمة من قبل أعضاء الربملان ال تكون مقبولة إذا كان إقرارها خيل بالتوازنات املالية للدولة اليت مت ضبطها 

  .2يف قوانني املالية
إجراءات مناقشة مشروع قانون املالية مدى ضعف الدور التشريعي للربملان ،تكشف إىل جانب ذلك      

ففي فرنسا يودع مشروع قانون ،يف هذا اال بالصورة اليت ال نكاد نذكر أي أثر لسلطة املشرع التقديرية 
جملس  املالية لدى مكتب اجلمعية الوطنية أوال من أجل مناقشة وإقراره يف األجل احملدد قبل انتقاله إىل

،باإلضافة إىل تقدمي تقرير عن تطور االقتصاد الوطين يعرض على الربملان،ويف حالة عدم إقرار 3الشيوخ 
يوما،فإن احلكومة تبدأ يف تنفيذ )70(مشروع قانون املالية من طرف الربملان خالل أجل مدته سبعني يوما

  .املشروع مبوجب أمر  
لنا بأن الربملان يف هذه احلالة  يتضح20164يل الدستوري لسنةمن التعد138املادة نص وبالرجوع إىل      

،كما أنه يف حالة حدوث خالف بني يف مناقشة وإقرار قوانني املاليةال يتمتع بذات احلرية اليت يتمتع ا 
إال بعد الغرفتني ال ميكن للربملان إدخال أي تعديالت على النص الذي اقرتحته اللجنة املتساوية األعضاء،

الية يف مدة أقصاها مخسة ،ويف حالة عدم املصادقة على مشروع قانون املموافقة احلكومة على ذلك

                                                 
  :على ما يلي 1958من الدستور الفرنسي لعام  40تنص املادة -1

« Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur 
adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques ,soit la création ou l’aggravation 
d’une charge publique. »   

مـن الدسـتور 120،واملـادة)1996لسـنةمـن الدسـتور اجلزائـري  121 يقابلهـا نـص املـادة(2016مـن التعـديل الدسـتوري لسـنة 139املـادة انظـر نـص- 2
  .2014يناير  18الصادر يف املصري 

  .1972جوان22واملعدل بالقانون األساسي الصادر يف1959جانفي02الصادر يف59/02تنظم شروط التصويت اخلاصة بقوانني املالية األمر رقم-3
4
  .1996لسنة من الدستور اجلزائري120املادة يقابلها نص- 
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يصدر رئيس اجلمهورية مشروع احلكومة مبوجب أمر له قوة قانون من تاريخ إيداعه يوما )75(وسبعون
  .املالية
ضرورة عرض  2014ايرين 18الصادر يف  املصري من الدستور124قد اشرتطت املادةلأما يف مصر،ف      

 ،والعلى األقل من بدء السنة املالية يوما)90(لدولة على جملس النواب قبل تسعنيمشروع املوازنة العامة ل
،كما ال تستطيع احلكومة تعديلها بزيادة النفقات أو نقل أي مبلغ من باب تكون نافذة إال مبوافقته عليها

  .1النواب على ذلك آلخر من أبواب امليزانية إال بعد موافقة جملس
يتميز بالضعف  يصر ي واملاجلزائر  نيور دستالأن دور الربملان يف وبالبناء على ما تقدم،ميكننا القول ب     

،الذي ميز بني جمال القانون الذي خيتص به الربملان،وبني بالدستور الفرنسي يف هذه اإلطار متأثرا يف ذلك
نظيم أصبح له جمال ة،وخلصنا يف األخري إىل أن الالئحة أو التجمال التنظيم الذي ختتص به السلطة التنفيذي

يف مجيع مراحل العملية أصبحت تتدخل  حمل الدراسةدساتري ال،ألن السلطة التنفيذية يف واسع
،لكن من ة والتنفيذية من الناحية النظرية،وقد أصبح االقرتاح حقا مشرتكا بني السلطتني التشريعيالتشريعية
،باإلضافة إىل سيطرة السلطة  تبادر باقرتاح مشاريع القواننين السلطة التنفيذية هي اليتإالواقعية فالناحية 

  .التنفيذية على عملية املناقشة والتصويت
مشرًعا حقيقيا،وال ميارس الربملان  حمل الدراسةدساتري الوتبعا لذلك أصبحت السلطة التنفيذية يف      

اق ضعيف جدا وحمدود ال ميكنه جتاوزه،يف مقابل إطالق العنان للسلطة وظيفة سن القوانني إال يف نط
 حمل الدراسةدساتري الفرئيس اجلمهورية يف ؛ئل اليت ال تدخل يف جمال القانونالتنفيذية لتشرع حبرية يف املسا

ع التشريبسلطة يتمتع و  ،التشريعية يف حالة غياب الربملان،وينفرد مبباشرة الوظيفة يساهم يف العملية التشريعية
إضافة إىل ،بطلب قراءة ثانية االعرتاض عليها أو،يف الظروف االستثنائية،كما ميلك حق التصديق عليها

 حل الس التشريعي،كما متلك احلكومة كذلك عدة وسائل تشارك ه يفاللجوء إىل االستفتاء،وحق ه يفحق
اال املايل،كما تتوىل مهمة تنفيذ القوانني  املبادرة يفحبق تنفرد حيث ،من خالهلا يف العملية التشريعية

  .ونشرها 
و يضعف الدور التشريعي لسلطة التنفيذية الدور األساسي يف جمال التشريع على حنل وملا كان      

،توجد سلطة التنفيذية على عمل الربملاننه إىل جانب هيمنة الفإ،ويهدد مكانته يف هذه الدولللربملان،
،إضافة زاب السياسية على العمل التشريعيعلى عمل الربملان منها ما يتعلق بتأثري األحعوامل أخرى تؤثر 

  .إىل تأثري اللجان الربملانية ومجاعات الضغط على عمل الربملان
  

                                                 
  1. 2014لسنةمن الدستور املصري  124انظر نص املادة -
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  المطلب الثاني
 عوامل أخرى مؤثرة على العمل التشريعي 

مة ال تقتصر فقط على هيمنة احلكو  احلقيقة أن العوامل اليت تؤثر على  السلطة التقديرية للمشرع       
ومة ،أو تفوق احلكئيس اجلمهورية يف العمل التشريعي،سواء من خالل حتكم ر وحتكمها يف الوظيفة التشريعية
،سواء من خالل تأثري رى تؤثر يف عمل السلطة التشريعية،بل توجد عوامل أخيف كافة مراحل إعداد القانون

و التأثري على أعضاء الربملان وتوجيه إرادم مبا خيدم مصاحل هذه  األحزاب السياسية على عمل الربملان
من التعديل الدستوري 52،واملادة1958من الدستور الفرنسي لعام03الفئة وفق ما تنص عليه املادة

إىل جانب الضغط الذي متارسه ،20142يناير18الصادر يفمن الدستور املصري 74،واملادة20161لسنة
،و الضغط على أعضائها من ما التأثري على السلطة التشريعيةسلطة العامة السيمجاعات الضغط على ال

الدائمة اليت -إضافة إىل اللجان الربملانية ره مبا خيدم مصاحل تلك اجلماعات،أجل إصدار قانون أو منع إصدا
الربملان  اقرتاحات القوانني بالشكل الذي قد يؤثر على عمل فعال يف إعداد ودراسة مشروعات أوهلا دور 

  .ويقيد من سلطة املشرع التقديرية  
ولنا أن نتساءل عن مدى تأثري األحزاب السياسية على عمل الربملان؟وكذا دور مجاعات الضغط يف       

ة على مشروعات أواقرتاحات دور اللجان الربملانية يف السيطر ما هو التأثري على سلطة املشرع التقديرية؟و 
؟وحىت يتسىن لنا اإلجابة على التساؤالت سوف نتطرق أوال إىل معرفة مدى تأثري األحزاب السياسية قوانني

الضغط على عمل  مث حناول تبيان مدى تأثري اللجان الربملانية ومجاعات،)الفرع األول(على عمل الربملان 
  ).الفرع الثاين(السلطة التشريعية

  الفرع األول
  على عمل البرلمان مدى تأثير األحزاب السياسية

لألحزاب السياسية دور كبري يف احلياة السياسية خاصة بالنسبة لعمل الربملان،ذلك بأن األحزاب       
تها لتحقيق السياسية كتنظيم يسعى للحصول على مساندة شعبية من أجل  الوصول إىل السلطة وممارس

طة السيما السلطتني التشريعية ،وذلك من خالل ممارسة  الضغط على السلأهداف ومصاحل أعضائها
  .3والتنفيذية حىت تتخذ قرارات تتماشى مع أهدافها 

                                                 
1
  .1996لسنة من الدستور اجلزائري42يقابلها نص املادة- 

مــن الدســتور اجلزائــري 42املــادةيقابلهــا نــص (2016مــن التعــديل الدســتوري لســنة52املــادة،و 1958مــن الدســتور الفرنســي لعــام03انظــر نــص املــادة- 2
  .2014لسنةمن الدستور املصري 74واملادة  ،)1996لسنة
  .566و322 .حممد ماهر أبو العينني،االحنراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب األول،املرجع السابق،صانظر،   3-
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اة كما تعترب األحزاب السياسية ضرورة من ضرورات احلياة الدميقراطية وعامال رئيسيا من عوامل احلي      
األنظمة السياسية ا أساسًيا يف األحزاب السياسية تلعب دورً - وباعتبار أاالسياسية داخل كل نظام سياسي،

  .1تربط بني الناخبني واملنتخبنيكما أا الرأي العام،   للتأثري يف الفعالةوالوسيلة 
 مرحلة االنتخاب والرتشح من ،فإن هلا دورًا كبريًا يفلألحزاب السياسية من أمهية بالغةونظرا ملا       
األمر الذي يدفعنا إىل التساؤل حول مدى ،وهو الربملان املنتخبني من جهة ثانية،والتأثري على أعضاء جهة

وحىت يتسىن لنا اإلجابة على هذه اإلشكالية سوف حناول .؟حزاب السياسية على عمل الربملانتأثري األ
،مث دور األحزاب السياسية يف )أوال(التطرق أوال إىل دور األحزاب السياسية يف مرحلة الرتشح واالنتخاب 

  ).انياث(التأثري على أعضاء الربملان 
  دور األحزاب السياسية في مرحلة الترشح واالنتخاب:أوال     
م بدور رئيسي يف ،فإا تقو مهية بالغة يف النظام الدميقراطياحلقيقة أنه إذا كانت لألحزاب السياسية أ     

،والتأثري بةاملنتخبني بتوجيه اهليئة الناخ،وذلك من خالل قيامها بدور الوسيط بني الناخبني و التمثيل السياسي
عليها الختيار أعضاء الربملان سواء يف مرحلة الرتشح أو االنتخاب،لنا أن نتساءل حول حقيقة تأثري 

معرفة دور األحزاب أوال  األحزاب السياسية على اختيار أعضاء الربملان؟ولإلجابة على ذلك سوف حناول 
،مث مدى تأثري األحزاب )أ(أعضاء الربملانالسياسية يف اختيار املرشحني والتأثري على الناخبني الختيار 

  ).ب(السياسية على سري العملية االنتخابية 
  دور األحزاب السياسية في اختيار أعضاء البرلمان-أ     
تتوىل األحزاب السياسية مهمة التوعية حول السياسة املتبعة يف الدولة و موقفها منها ،كما توضح      

،ولكي يستمر بقاؤها جيب أن تكون معربة املنخرطني فيهاقصد زيادة عدد إيديولوجيتها للشعب وبراجمها 
  .عن تطلعات و آمال طبقة أو فئة من فئات اتمع

موجهة لرأي اموعة اليت ومن هنا جند أن األحزاب السياسية تضمن بقائها طاملا بقيت معربة و       
  . 2لى املرتشحني،وتوجيه اختيارام،وهي بذلك متكن أعضائها وحىت غريهم من التعرف عمتثلها
وعلى ذلك،فإن األحزاب السياسية يف الغالب تسيطر على عملية اختيار املرتشحني،فقد يكون      

ن يكون حتت لألحزاب احلرية املطلقة يف اختيار مرتشحيها خاصة يف احلالة اليت يشرتط القانون يف املرتشح أ
سياسي  حزب ،كما قد توجد أيضا ظروف واقعية قد تدفع الشخص اللجوء إىل رعاية حزب سياسي معني

                                                 
 .120.ص ؛سعيد بوشعري،املرجع السابق ،ص617.،املرجع السابق،ص...الطماوي ،السلطات الثالث انظر ،سليمان حممد- 1
  71 ..،ص 1996العريب،القاهرة، الفكر املعاصر،دار العامل يف السياسية كامل،األحزاب الرحيم عبد نبيلةانظر ، 2-
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،وذلك بالنظر ملا تتمتع به األحزاب السياسية من دعم ترشحه يف العملية االنتخابيةمن أجل ترشيحه و 
  .املرتشح عليهاتوافر يامتيازات وإمكانيات متعددة ال 

ا يرتبط حبجم الدائرة ،منها متيار احلزب للمرتشحنيتؤثر يف اخ إضافة إىل ذلك ،هناك عوامل أخرى      
،ذلك بأن العملية االنتخابية ،حيث تتأثر األحزاب السياسية حبجم الدائرة االنتخابية اليت تتم فيهااالنتخابية

،وكلما ضاق حجم ان حجم الدائرة االنتخابية كبرياسلطة األحزاب تزداد وتربز يف هذا اإلطار كلما ك
،ومنها ما يتعلق بتأثري التقاليد واألعراف السائدة 1ابية يضيق ويضعف نفوذ احلزب يف اتمعالدائرة االنتخ

يف اتمع على األحزاب السياسية عند اختيار مرشحيها يف الربملان ،وبذلك يزداد نفوذ األحزاب يف بعض 
جرت العادة على أن يكون ،حيث ما هو األمر يف اململكة املتحدة الدول طبقا ملا جرت  عليه تقاليدها مثل

  .املرتشح معينا من قبل حزب من األحزاب السياسية يف الدولة
،حيث يف اختيار مرتشحيها يف الربملان ،فقد تؤثر البيئة أيضا على األحزاب السياسيةإىل جانب ذلك      

يكون دور احلزب  اليت ،بعكس املناطق الريفيةسية يف املدن يف اختيار مرتشحيهايزداد نفوذ األحزاب السيا
،باعتبار أن العالقات يف هذه املناطق ترتكز أساسا على االعتبارات الشخصية اليت يكون هلا فيها ضعيفا

ناخبني يف اختيار أعضاء ،و توجيه إرادة الاب السياسية يف اختيار املرتشحنيدور كبري يف التأثري على األحز 
دولة السيما املتعلقة منها حبجم الدائر االنتخابية،فإذا كانت ،وتتأثر يف ذلك بالعوامل السائدة يف الالربملان

،فإا تؤثر كذلك يف سري العملية الربملاناألحزاب السياسية تلعب دورا رئيسيا يف اختيار املرتشحني يف 
  . 2التشريعية وذلك من خالل عدة وسائل

  مدى تأثير األحزاب السياسية في سير العملية التشريعية -ب     
إىل جانب تأثري  األحزاب السياسية على عملية اختيار مرتشحيها يف الربملان تؤثر كذلك على سري      

،حيث تقوم األحزاب السياسية بتمويل االنتخابات ئل متعددةالعملية االنتحابية،وذلك من خالل وسا
أهم الوسائل اليت تؤثر يف وتعترب هذه األخرية من ه للقيام بالدعاية االنتخابية له،للمرتشح الذي اختارت

  .3الناخبني وتوجيههم والتأثري فيهم لتأييد مرشح أو آخر 

                                                 
؛طـارق فـتح اهللا 594.،ص1983املعاصر،رسـالة دكتوراه،جامعـة عـني مشـس،،األحزاب السياسية ودورها يف أنظمة احلكـم انظر،نعمان امحد اخلطيب- 1

؛زهـري شكر،الوسـيط يف القـانون الدسـتوري 305.ص ،ص1986دور األحزاب السياسية يف ظل النظام النيايب ،رسالة دكتوراه،جامعة عني مشـس،،خضر
  .130.ص ،ص2006اللبناين،بدون دار نشر ،بريوت،

2 - Burdeau.G, Traité de science politique,2 ème é dition, L.G.D.J , Paris,1970 , p. 268 . 
 ، ،القاهرةبدون دار النشراملعاصر، العامل يف السياسية ،النظم الشرقاوي سعاد؛223.انظر ،عبد املنعم عبد احلميد إبراهيم شرف،املرجع السابق،ص- 3

  .200.،ص 2007
- MORANGE. J, La liberté d’association en droit public , PUF, paris, 1977, p.88.  
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إذ ميكن أن تستعمل األحزاب الوسائل السمعية البصرية أوالوسائل ذلك بأن وسائل الدعاية متعددة،      
السياسية من ،كما أن األحزاب لدعوة إىل تأييد مرشح احلزباملكتوبة،أو عن طريق عقد مؤمترات من أجل ا

اولة جذب عدد كبري من خالل سري العملية االنتخابية تسعى إىل نشر أفكار احلزب و أهدافه وحم
 تستهدف والعمل على إقناعهم مبعتقدات احلزب ومبادئه،وبذلك فإن األحزاب السياسية الالناخبني،

خابات ومن ورائها السلطة ال ن االنتفإ ومن مثوإمنا أيضا نشر أفكارها ومبادئها،الوصول إىل السلطة فقط،
ملعتقدات اليت تدين ا ،وهو نشر األفكار واألحزاب سوى وسيلة للوصول إىل هدفمتثل هلذا النوع من ا

 يف ،وهو األمر الذي دفع جانب من الفقه إىل القول بأنه بدال من استعمال األحزاب لضمان الفوزوتعتنقها
،وأصبح احلزب هو الغاية ثبات األحزابلضمان أو  االنتخابات استعملت االنتخابات لتأمني أو

  .واالنتخابات هي الوسيلة
ومما سبق،يتجلى دور األحزاب السياسية يف سري العملية االنتخابية يف التمويل والدعاية االنتخابية       

ذه  نيللمرتشح،ومن جهة ثانية العمل على نشر أفكار األحزاب السياسية ومبادئها،وحماولة إقناع الناخب
وملا كان لألحزاب السياسية دور هام يف مرحلة الرتشيح واالنتخاب،فما هو دور .املبادئ اليت تقوم عليها

  ان و التأثري على عمل الربملان؟األحزاب السياسية يف توجيه أعضاء الربمل
  دور األحزاب السياسية في التأثير على عمل السلطة التشريعية:ثانيا     
 يف االنتخابات الربملانية دور األحزاب السياسية ال يتوقف عند جمرد اختيار املرتشحنياحلقيقة أن       
،والتأثري على سري العملية االنتخابية وجناح مرشحيها يف االنتخابات الربملانية،بل ميتد أثرها حنو توجيه مثال

ما إذا كان هؤالء األعضاء فيؤل األمر الذي يدفعنا إىل التسا،عملهم الربملاين هؤالء األعضاء و التأثري على
  ألحزاب  اليت ينتمون إليها أم ال؟يف الربملان حال ممارستهم الختصاصام يتمتعون حبرية واستقاللية عن ا

،إال أنه يف الغالب ُتسيطر أقلية على احلزب،بل وقد اسية و إن كان عدد أعضائها كبريافاألحزاب السي      
عدة عوامل قد تزيد من سيطرة األقلية على  وجود فضال عن احلزب،يتحكم يف احلزب رئيسه يف تسيري

جة النضج والفهم لدى الرأي ،ومنها ما يتعلق بدر ا يرتبط باتساع نطاق دائرة احلزباحلزب منها م
،حيث يلعب املستوى الثقايف والوعي السياسي دورا هاما يف سيطرة األقلية،فكلما زاد الوعي السياسي العام

  .1،والعكس صحيحكلما خفت حدة سيطرة األقلية  لدى األفراد
ذلك بأن كل حزب سياسي يسعى يف الغالب إىل إضفاء الشرعية على الرؤساء والزعماء،كما  أن       

اجتاه إرادة الناخبني حنو إعادة انتخاب الزعماء املوجودين على قمة األحزاب السياسية من شأنه أن يؤدي 
يف  املنتخبني يف األحزاب أو باألحرى سيطرة رئيس احلزب على أعضاء احلزب إىل تزايد سلطة هؤالء األقلية

                                                 
   .24.صبدون سنة نشر،اإلسكندرية،،انظر،عبد احلميد متويل ،أزمة األنظمة الدميقراطية ،منشأة املعارف-1
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وذلك من خالل لعضو يف إبداء رأيه يف الربملان،فقد متيل األحزاب السياسية إىل التضييق من حرية ا،الربملان
 جانب إىل،1وليس كما يراه النائب ويعتقد بأنه الصوابتصويت وفق ما يراه احلزب مناسبا،إرغامه على ال

ذلك يعمل عضو الربملان الذي ينتمي ألحد األحزاب السياسية على حتقيق مصاحل احلزب اخلاصة دون 
،فال لربملان اخلاضعني هلا خضوعا تاماحتقيق املصلحة العامة للشعب معتمدة يف ذلك على أعضائها يف ا

  .افق عليهيستطيع عضو الربملان التصويت على النص القانوين إال إذا كان احلزب قد و 
ويف احلالة اليت يكون فيها رئيس احلزب هو رئيس الدولة عندما يسود نظام احلزب الواحد أواحلزب       

،يف هذه احلالة نكون أمام تشخيص للسلطة بأن غم من وجود أحزاب أخرى غري فعالةاملسيطر على الر 
ويكون احلزب هو املسيطر وصاحب جيمع رئيس اجلمهورية رئاسة احلزب والسلطة التنفيذية يف نفس الوقت،

  .األغلبية الربملانية
وبالتايل ،فإن ما يراه رئيس اجلمهورية ويف نفس الوقت رئيس حزب األغلبية يف الربملان ال يستطيع أن       

،أي إحالل رئيس احلزب مناسبايعرتض عليه أحد،ألن عضو الربملان ال يستطيع خمالفة إرادة أو ما يراه 
رة من قادة األحزاب وزعمائها حمل التفكري احلر ملمثلي الشعب يف الربملان،وبالتايل تصويتهم األوامر الصاد

  .2يف الربملان ينبين على أساس ارتباطهم احلزيب وليس باعتبارهم كممثلني للشعب
قد يكون السبب الذي يدفع عضو الربملان إىل اخلضوع التام لقرارات احلزب هو الرغبة يف إعادة و       

،أي أن عضو الربملان ال يستطيع خمالفة أوامر رئيس احلزب بشأن نص ح وانتخابه يف الربملان مرة أخرىلرتشا
األمر الذي ،بل أن معارضته قد تؤدي إىل إسقاط عضويته من احلزب،ين معني ليس فقط اللتزامه احلزيبقانو 

الذين يكونون مسؤولني الربملان  يف املنتخبني عضاءاألالرقابة على الضغط و األحزاب السياسية متارس  جبعل
  .،بل ميكن للحزب أن يطبق عليهم عدة عقوبات قد تصل إىل إسقاط عضويتهم من احلزب أمام احلزب

،باعتبار أن القوانني يف الغالب تكون رى داخل الربملان ال تعترب جمديةكما أن جلسات املناقشة اليت جت      
ذي عرب عليه  ،األمر الالرفض املوافقة أوإما ب،واختذ موقفه بشأا تماعات احلزبقد نوقشت سلًفا يف اج

عظيمة غريت رأيي،ولكين مل أمسع خطبة  بٍ طَ لقد استمعت يف جملس العموم إىل خُ (نائب بريطاين بقوله
  . 3)واحدة غريت صويت

نفس الوقت رئيس وهو يف سيطر،وما دام أن عضو الربملان ال ميكنه اخلروج عن إرادة رئيس احلزب امل      
فالتصويت على القوانني ليس إجراءا . الواقع يعرب عن إرادة شخص واحدالدولة،فإن القانون يكون يف

                                                 
  .85.اخلطيب ،املرجع السابق ،ص نعمان أمحدانظر،-1
 .224.املنعم عبد احلميد إبراهيم شرف،املرجع السابق،ص؛عبد 210.،املرجع السابق،ص الشرقاوي سعادانظر،-2

3 - EMILE. V, De la nécessité des parties organisés en régime parlementaire, Thèse, Paris ,1933 ,p.134. 

  .335.،املرجع السابق،ص االحنراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب األول ،أورده،ماهر أبو العينني
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احلزب صاحب األغلبية يف يشارك فيه أعضاء الربملان،بل أن مجيع القوانني هي يف األصل من صنع 
ومن هنا يتضح لنا بأن عملية .،كما أن احلزب نفسه خيضع إىل سيطرة األقلية أو رئيس احلزبالربملان

وإذا كانت إرادة العنصر ،لشخص معني أو فئة معينة ي إال تعبري عن اإلرادة الشخصيةإصدار القوانني ما ه
  .البشري هي املسيطرة على صدور التشريع،ميكننا أن نتصور احنراف هذه اإلرادة على املصلحة العامة

سيطر وصاحب إذا كان رئيس اجلمهورية هو رئيس احلزب امل،ميكننا القول بأنه وبناء على ما تقدم      
،فإن القانون يف هذه احلالة يكون تعبريا عن إرادة رئيس اجلمهورية،وال ميلك أعضاء األغلبية يف الربملان

الواقع صادر  إنه يف،حىت و إن كان القانون صادرا عن أعضاء الربملان،فملان حق اخلروج على هذه اإلرادةالرب 
،وهو أمر قد يؤدي إىل إصدار قوانني ال تستهدف حتقيق املصلحة العامة و زعيم احلزب املسيطرأ عن رئيس

إىل  ذلك بأنه.نني دف إىل اإلضرار بفئة معينةمثل إصدار قوانني لتحقيق مصلحة سياسية أو حزبية أو قوا
انني منها جانب تأثري األحزاب السياسية توجد عوامل أخرى تؤثر على عمل الربملان يف إصدار القو 

  .،واللجان الربملانيةاجلماعات الضاغطة
  الفرع الثاني

  مدى تأثير جماعات الضغط واللجان البرلمانية على عمل السلطة التشريعية
دور   اهلأخرى  قوى سياسية  توجد،أثري على عمل الربملانهام يف التملا كان لألحزاب السياسية دور       

عمل الربملان،ومن هذه القوى السياسية مجاعات الضغط اليت تسعى دائما إىل التأثري التأثري على كبري يف 
  .على السلطات العامة السيما السلطة التشريعية ،وذلك من أجل حتقيق مصاحلها

تقييم مشاريع انية دور املخابر التشريعية واملختصة بدراسة وفحص و إىل جانب ذلك تلعب اللجان الربمل     
وحىت يتسىن لنا معرفة مدى تأثري مجاعات .أمر قد يؤثر على إصدار القوانني ،وهوأو اقرتاحات قوانني

دور مجاعات الضغط يف التأثري على نتناول بالدراسة الضغط واللجان الربملانية على عمل الربملان سوف 
  ).ثانيا(تأثري على عمل الربملانيف ال اللجان الربملانية بيان دور ،مث )أوال(ملانعمل الرب 

  مدى تأثير جماعات الضغط على عمل البرلمان :أوال      
،واليت تسعى دائما إىل توجيه السلطات يف اتمع الضغط من القوى السياسية الفعالةتعترب مجاعات       

كل ذلك بأن  ،1عليها من أجل حتقيق مصاحلها السيما التأثري على عمل الربملانالعامة يف الدولة والـتأثري 
مجاعة دف إىل التأثري على السلطة السياسية من أجل الوصول إىل أهدافها أو حتقيق مصاحلها تعترب 

وملعرفة دور مجاعات الضغط يف التأثري على عمل الربملان سوف نُعرف أوال مجاعات .2مجاعات ضغط
  ).ب(،مث نُبني مدى أمهية هذه اجلماعات و أساليبها يف التأثري على عمل الربملان )أ(وأنواعهاالضغط 

                                                 
1 - CADOUX. Ch, Droit constitutionnel et institution politiques ,C.U.J.A.S,4 ème édition ,1995,p.314.  

2 - PIERRE .G et DANIEL. G,Droit constitutionnel et institutions politiques ,P.U.F,1976,p.47. 
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  تعريف جماعات الضغط و أنواعها-أ     
تعرف مجاعات الضغط بأا جمموعات تسعى للدفاع عن مصاحل أعضائها اخلاصة بالتأثري على      

،أو هي عبارة عن فئات معينة من الشعب تلجأ إىل شىت الوسائل للدفاع عن مصاحل أعضائها 1السلطة
  .2والتأثري على السلطة السياسية من أجل حتقيق األهداف اليت تسعى إىل الوصول إليها 

حيث توجد تصنيفات كثرية جلماعات الضغط وأشهر وأقوى هذه اجلماعات توجد يف الواليات       
منها قد تكون مجاعات مبادئ أو أفكار دف  ،فالبعض)Lobbie(مريكية يف شكل لوبياتاملتحدة األ

،ولكن أغلبها مجاعات انإىل فرض أفكار معينة سواء أخالقية أو سياسية مثل الدفاع عن حقوق اإلنس
مصاحل تدافع عن مصاحل مادية مثل مجاعات التجار وأصحاب األعمال والنقابات واحتادات الفالحني 

  .3ملهن املختلفةوا
ناقشة قوانني قد كما أن مجاعات الضغط ذات األهداف اإلنسانية ال يظهر هلا أي ضغط إال عند م      

،حيث تضغط على السلطة احلاكمة لتحقيق مصاحلها،ووفقا هلذا املعىن فإن مجاعات متس أوجه نشاطها
مر بالنسبة لألحزاب السياسية  اليت الضغط ال دف إىل الوصول للسلطة أو االشرتاك فيها مثلما هو األ

،وإذا كانت مجاعات الضغط تستهدف الوصول إىل السلطة تعترب حزبا تسعى إىل حتقيق أهدافها ومصاحلها
  .4سياسيا
إذا كانت مجاعات الضغط تشمل كل مجاعة دف إىل التأثري على السلطة العامة يف الدولة،سواء  و       

،فإا متارس ضغطا كبريا على الربملان مجاعات أخرى أو مالية أو اتفاقية أوكانت ذات صفة مهنية أو دينية 
  .إلصدار قانون أو منع قانون معني قد ميس مصاحلها

 وميكن تصنيف مجاعات الضغط اليت تؤثر على عمل السلطة التشريعية مبا فيها السلطة التشريعية،      
  .اليت تسعى اجلماعة  إىل حتقيقها االت أو املصلحةبالنظر إىل أمهية عملية الضغط أو تصنيفها حسب ا

،ويكون با على التأثري على السلطة دائمافاملعيار األول يقوم على أن هناك مجاعات يكون عملها منص
،وهي مؤسسات العامة السيما السلطة التشريعية هدفها األساسي هو ممارسة الضغط على السلطات

والنواب وكبار املوظفني للتأثري عليهم،وتسمى هذه اجلماعات جبماعات متخصصة تتدخل لدى الوزراء 
البحتة،يف حني أن البعض اآلخر يكون فيها الضغط  الضغط الكلي أو مجاعات الضغط املطلقة أو

،وتسمى هذه دات املهنية واجلمعيات املختلفةالسياسي جزءًا من نشاطها العام مثل النقابات واالحتا

                                                 
  .271.،ص1999املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر،انظر ،األمني شريط ،الوجيز يف القانون الدستوري ،ديوان - 1
  .334.،املرجع السابق،ص االحنراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب األول،انظر ،ماهر أبو العينني- 2
 .225.،ص انظر ،عبد املنعم عبد احلميد إبراهيم شرف،املرجع السابق -3
  .278.،املرجع السابق،ص سف والقيدانظر،عبد اهللا بوقفة،السلطة التنفيذية بني التع -4
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ة اليت تسعى اجلماعة إىل أما املعيار الثاين،فيقوم على املصلح.الضغط اجلزئيةاجلماعات جبماعات 
  .1،وميكن تقسيم مجاعات الضغط إىل مجاعات ذات مصاحل سياسية ومجاعات ذات مصاحل ماديةحتقيقها
واحلقيقة أن مجاعات الضغط قد تكون مجاعات ذات مصاحل سياسية أو شبه سياسية أومجاعات       
بحتة تعمل على أن السياسية الصاحل املماعات ذات اجل،فإنسانية أو مجاعات ضغط قويةهداف ذات أ

باستمرار لتحقيق تكون هلا عالقة دائمة مع رجال السلطة السيما أعضاء الربملان ومتارس عليهم الضغط 
دولة ،أي أا مجاعات تسعى إىل حتقيق مصلحة سياسية ومتارس ضغطا على السلطة العامة يف المصاحلها

  .السيما السلطة التشريعية لتحقيق هدفها السياسي 
،إال أن تلك نشاطها كله يف اجلوانب السياسية ال ينحصراليت أما مجاعات الضغط شبه السياسية       

،وهي تستعمل النشاط السياسي كوسيلة أغراضها بدون هذا الضغط السياسي اجلماعات ال تستطيع حتقيق
  .مال واالحتادات املهنية املختلفة،ومن أمثلتها نقابات العية واالجتماعيةأهدافها االقتصاد لتحقيق
إضافة إىل ذلك هناك مجاعات الضغط ذات األهداف اإلنسانية اليت ال يكون هدفها الرئيسي هو       

،ألا دف أساسا إىل حتقيق أهداف إنسانية مثل لسياسي إال نادرا لتحقيق مصاحلهاممارسة النشاط ا
،وهي تنشط قصد احلصول على إعانات ة أو املعوقني واجلمعيات اخلرييةات رعاية الطفولة أو الشيخوخمجعي

،فهي مجاعات  تدافع ات اهلدفمالية وقوانني ختدم مصاحلها،أما بالنسبة جلماعات الضغط القومية أو ذ
م األخضر الدولية اليت عن مبادئ وقيم معينة على املستوى احمللي أو الوطين أو الدويل مثل مجعيات السل

تدعو إىل احلد من استعمال األسلحة النووية وتلويث البيئة،إىل جانب مجاعات الضغط للدفاع عن مصاحل 
أهدافها وأساليب ر بتطور مجاعات الضغط يف عددها و كل هذه التقسيمات نسبية وتتطو .2الدول األجنبية

  ؟تأثريها على عمل الربملانعملها،ولنا أن نتساءل عن دور مجاعات الضغط ووسائل 
 دور جماعات الضغط ووسائل تأثيرها على عمل البرلمان -ب     
،وتكمن أمهية هذه اعرتاض وقوة اقرتاح يف نفس الوقتاحلقيقة أن مجاعات الضغط تعترب قوة      

جتاهات اجلماعة با،باعتبار أن الفرد يتأثر من الناحية النفسية واالجتماعية ماعات يف التأثري على األفراداجل
عات الضغط عادة يف وتتمثل عناصر وعوامل قوة مجا.اليت ينتمي إليها،ويسعى دائما إىل حتقيق مصاحلها

تأثري بالغ على النواب خاصة يف ة عدد األعضاء الذي له وزن مهم و ،إضافة إىل عامل كثر قوا املالية
السلطة كل من يدعم مطالبها،ويلتزم بتنفيذها ل إىل الفرتات االنتخابية،حيث تستطيع هذه اجلماعة أن توص

  .3القدرة على االنتشار عرب الوطن مع كل ما حيقق مصاحلهابفعالية،إضافة إىل عامل حسن التنظيم و 

                                                 
1 - CADART. J,Institutions politique et droit constitutionnel,3 ème édition ,Economica,1990,p.278. 
2 - BENOIT. J,Droit constitutionnel et institutions politiques ,8 ème édition ,Dalloz,1991,p.64. 
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دف أساسا إىل  و إمنا،فإا ال تسعى للوصول إىل السلطة،ضاغطة من أمهيةونظرا ملا للجماعات ال      
،خبالف األحزاب السياسية اليت البا مصاحل اقتصادية أو اجتماعيةحتقيق مصاحل أعضائها اليت تكون غ

كما ميكن جلماعات الضغط من أجل حتقيق ،ىل حتقيق مصاحلها هدف سياسي معنيتسعى دائما إ
بعض املرتشحني للربملان  ييد،وذلك بتأوسائل سياسية لتحقيق هذه املصاحلمصاحلها اخلاصة أن تستعني ب

  .،إال أا تسعى من وراء ذلك يف األساس إىل حتقيق مصاحل أعضائها مثال
إذا كانت مجاعات الضغط متارس ضغطا على مجيع السلطات العامة يف الدولة،إال أن تأثريها األكرب و       

حبيث أو متنع إصداره، على السلطة التشريعية يكون من خالل الضغط على أعضائها إلصدار قانون معني
ذلك إىل الضغط تستعمل مجاعات الضغط عدة وسائل للتأثري على أعضاء اجلماعة نفسها،كما تسعى ك

،وكذا التأثري على الرأي العام وتوجيهه،ويعترب االتصال بأعضاء الربملان وسيلة هامة على أعضاء احلكومة
ل إجراءات قد يكون هذا االتصال قب،و اجلماعات لتحقيق أهدفها ومصاحلهاللضغط تستخدمها هذه 

  .1،كما قد يكون بعد اإلعالن عن نتائج االنتخابات ومعرفة الفائزين أو بعد ذلكاالنتخابات الربملانية
وهو األمر الذي قد ينعكس سلبا على أعضاء الربملان يف ممارسة اختصاصام،بالشكل الذي قد       

ومن أجل ضمان .إشباع حاجات ومصاحل مجاعات الضغط يعيق حتقيق أهداف املصلحة العامة يف سبيل
استقاللية الربملان وحترير أعضائه من أي ضغط،فقد نصت معظم النظم الدستورية مثال على عدم إمكانية 

من )115،116،120(،األمر الذي نصت عليه املواداجلمع بني عضوية الربملان وبني وظائف أخرى
من 25،واملادة2014يناير 18من الدستور املصري الصادر يف 103،املادة2016التعديل الدستوري لسنة

   .19582الدستور الفرنسي لعام
كما تلجأ مجاعات الضغط إىل أسلوب املفاوضات و إثارة احلجج إلقناع أعضاء الربملان من أجل       

غرائهم إملان  و حتقيق أهدافها،ومن الوسائل الفعالة اليت تستخدمها هذه اجلماعات دفع األموال ألعضاء الرب 
  . 3من أجل حتقيق مصاحلها

ومن بني الوسائل غري املباشرة اليت تعتمد عليها مجاعات الضغط للتأثري على أعضاء الربملان السيطرة     
على وسائل اإلعالم واستخدامها وتوجيه رسائل إليهم قبل التصويت على قانون معني قد تتضمن التهديد 

باشر من خالل الرعاية املدفوعة ،حيث تقوم مجاعات الضغط بالتمويل امل4بعدم املساعدة والدعم االنتخايب

                                                 
1
 .265.انظر،عبد اهللا بوقفة،السلطة التنفيذية بني التعسف والقيد،املرجع السابق،ص - 

مـــن الدســـتور اجلزائـــري )103مكـــرر،100،100(تقابلهـــا نـــص املـــواد2016مـــن التعـــديل الدســـتوري لســـنة)115،116،120(املـــواد انظـــر نـــص- 2
  .1958من الدستور الفرنسي لعام25،واملادة2014يناير 18الصادر يف من الدستور املصري 103،املادة1996لسنة

3 - DIMITRI. L,Les système politique français la V ème République ,4 ème édition, Dalloz ,1986 ,p.170. 
4 - EL CHARKAWI .S, Les groupes de pression et le droit constitutionnel ,R.D.E.P, 1973,N°01, p.15.  
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متارس ضغطها عن األحزاب تستطيع أن للصحف أو إنشاء جمموعة من الصحف،بل أن مجاعات الضغط 
  .1أو تسعى لتحقيق أهداف أعضائهارية قد تكون إحدى مجاعات الضغط،،هذه األخكذلكالسياسية  

إىل  كذلك،فإن تأثريها  ميتد  الدفاع عنهاعهم مبصاحلهم وضرورة إىل جانب التأثري على أعضائها وإقنا      
،فبقدر تدخل احلكومة يف احلياة االقتصادية واالجتماعية بقدر ازدياد تدخل أعضاء السلطة التنفيذية

،حيث تسعى هذه اجلماعات إىل ممارسة الضغط على أعضاء الضغط لديها وممارسة الضغط عليهامجاعات 
احل هذه اجلماعة أو تتعاون معها يف الضغط على أعضاء الربملان احلكومة الختاذ القرارات اليت تتفق ومص

،باعتبار أن الكثري من املشاكل ،أو منع صدور قوانني تضر أو دد مصاحلهاار قوانني ختدم الطرفنيإلصد
 احلياة السياسية أو تضع ،والربملانات ال تعترب اجلهة الوحيدة اليت توجههنية هي يف احلقيقة مشاكل سياسيةامل

،ذلك بأن السياسة العامة للدولة تتحكم فيها خمتلف القوى االقتصادية واالجتماعية والثقافية،واليت براجمها
  .2أصبحت متارس ضغوطات كبرية على السلطات العامة يف الدولة خاصة أعضاء السلطة التشريعية

وظيفية جلماعات الضغط،كما تتوافق املصلحة السياسية للحكومة مع املصاحل املهنية أو ال،وبالتايل      
تعتمد مجاعات الضغط من أجل بقائها على استخدام الرأي العام ضد السلطة،وتعبئته وتوجيهه يف الكثري 

كل الوسائل منها ما يتعلق بتمويل ب،حيث تلجأ لتعبئة الرأي العام األحيان لتحقيق أهدافها ومصاحلهامن 
اكل اليت ميكن أن تتبىن مطالبها وتدافع عنها أمام السلطات األحزاب السياسية وغريها من التنظيمات واهلي

استعمال  إىلتلجأ هذه اجلماعات للوصول إىل أهدافها  أو أنالعامة يف الدولة السيما السلطة التشريعية،
كاإلضرابات وعرقلة العمل احلكومي،ورفض التعامل مع السلطة وإجهاض بعض  أنواع معينة من العنف

  .،وكذا العمل على خلق األزمات املالية اخلانقة املشاريع احلكومية
 قوى بتوسع احلركة اجلمعوية واملنظمات الفئوية املختلفة،يو يزيد تأثريها ذلك بأن هذه اموعات      

دور مجاعات  يربز ومن هنا.1989الشيء الذي بدأنا نالحظه يف اجلزائر منذ صدور الدستور اجلزائري لسنة
الضغط يف احلياة السياسية السيما بالنسبة لعمل الربملان،فقد يكون حزب سياسي معني مكون من أعضاء 

،وقد يكون احلزب صاحب األغلبية يف الربملان ويقع حتت تأثري هاإحدى هذه اجلماعات أو خيدم مصاحل
حتقيق املصلحة العامة اليت جيب أن هذه اجلماعات من أجل إصدار قوانني ال ختدم أهدافها ومصاحلها دون 

  .3تسعى إليها دائما السلطة التشريعية
                                                 

؛احلقيقــة أن هـــذه الضــغوط علـــى أعضـــاء 333.،صاملرجــع الســـابق،االحنــراف التشـــريعي والرقابــة علـــى دســـتوريته،الكتاب األول،انظر،مــاهر أبـــو العينني-1
متـس مصـاحلها،وهو الربملان ملمارسة اختصاصام التشريعية هو أمر منطقي بالنظر حلاجـة هـذه اجلماعـات إىل عـرض وجهـة نظرهـا حـول القـوانني الـيت قـد 

  .األمر الذي قد يربر عزوف الناخبني عن املشاركة السياسية
؛سـليمان حممـد الطمـاوي،النظم 566.ص،املرجـع السـابق، حممـد مـاهر أبـو العينني،االحنـراف التشـريعي والرقابـة علـى دسـتوريته،الكتاب األولانظـر،  - 2

 .256.السياسية ،املرجع السابق،ص
 .10.،املرجع السابق،ص ،السلطة التنفيذية بني التعسف والقيدانظر،عبد اهللا بوقفة- 3
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ومن مناذج تأثري مجاعات الضغط على السلطات العامة يف الدولة السيما السلطة التشريعية مجاعات       
ة ،حيث يعترب اللويب اإلسرائيلي هو املسيطر الفعلي على السياسط يف الواليات املتحدة األمريكيةالضغ

األمريكية كلما تعلق األمر بوقف هذه الدولة جتاه الدول العربية،كما أا املستفيد األول من مساعدات 
  .هذه الدولة القوية 

على  البالغتأثري الفعال و الدور ال)ومصر،اجلزائر،فرنسا(بلدانوجند كذلك جلماعات الضغط يف كل       
من خالل التأثري على أعضاء ،وذلك لسلطة التشريعيةالسيما على عمل اعمل السلطة العامة يف الدولة 

الربملان وتوجيه عملهم مبا حيقق أهداف وخيدم مصاحل هذه اجلماعات،وكذلك الضغط على أعضاء احلكومة 
  .،أو منع صدورهامن أجل إصدار تشريعات تتفق مع مصاحل أعضائها اخلاصة فقط

إىل جتربتها احلديثة يف اال السياسي واالقتصادي  أما فيما خيص مجاعات الضغط يف اجلزائر،فنظرا      
واالجتماعي مقارنة  جبماعات الضغط يف الواليات املتحدة األمريكية،إال أن اجلزائر تشهد يف اآلونة األخرية 

واالقتصادية ،واليت ميكننا التمييز فيها بني الشركات التجارية سريعا هلذا النوع من اجلماعات تطورا
،حيث 1والنقابات العمالية،إضافة إىل مجاعات الضغط اليت تنشط يف اخلفاء املنظماتواجلمعيات و 

والتأثري على أعضائه إلصدار قوانني طا كبريا على الربملان واحلكومة،أصبحت هذه اجلماعات متارس ضغ
  .وإلغاء القوانني املقيدة واليت ال تتوافق ورغباامع أهداف و مصاحل هذه اجلماعات، تتفق
ية إضافة إىل ذلك توجد مجاعات الضغط خارج الوطن كالشركات املتعددة اجلنسيات واملنظمات العامل      

فقد أصبحت السلطة العامة تتلقى نوعا من الضغط من طرف خمتلف املنظمات  املختلفة التجارية والدينية،
اعات الضغط هي السلطة مج ووفقا هلذا املعىن أصبحت.كاملنظمة العاملية للتجارة وصندوق النقد الدويل

،وذلك من أجل حتقيق لدولة مبا فيها السلطة التشريعية،اليت هلا تأثريا كبريا على السلطات العامة يف ااحلاكمة
،سواء من كان ذلك على حساب املصلحة العامةغاياا ومصاحلها وحترص على املصلحة اخلاصة حىت ولو  

بالضغط على احلكومة من أجل إصدار تشريعات  أعماهلم أوخالل التأثري على أعضاء الربملان أو توجيه 
  .2ختدم هذه اجلماعات أو منع إصدار التشريعات اليت تتعارض مع أهدافها ومصاحلها أعضائها 

ان يف توجيه عمل السلطة التشريعية و التأثري على أعضاء الربمل هاموملا كان جلماعات الضغط دور       
فإن للجان الربملانية هي األخرى دور أساسي يف إعداد القوانني والسيطرة على ا،مبختلف الوسائل املتاحة هل

  .مشاريع القانون أو اقرتاح القانون
  

                                                 
تبــني بــأن معظــم اقتصــاديات الــبالد خاصــة القطــاع اخلــدمايت لالســترياد  1989بعــد تبــين اجلزائــر للنظــام الرأمســايل يف ظــل دســتور  اجلــدير بالــذكر بأنــه-1

  . .)......وزراء،نواب،أعضاء(أساسا من أعضاء السلطة احلاكمة كان يرتكز وما زال إىل يومنا هذا بيد جمموعة مكونة الذي  بالتحديد،
  .236.؛عبد املنعم عبد احلميد إبراهيم شرف،املرجع السابق،ص340.انظر،ماهر أبو العينني،الكتاب األول،املرجع السابق،ص- 2
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  دور اللجان البرلمانية في السيطرة على مشاريع أو اقتراحات قوانين:ثانيا      
اجلوهرية واألساسية اليت ُمتكن  تعد الدراسة يف اللجان املختصة ملشروع قانون أو اقرتاح قانون العملية      

 ،1أعضاء الربملان من مناقشة مشروع أو اقرتاح القانون،حبيث تلعب هذه اللجان دور املخابر التشريعية
حيث ختتص هذه اللجان بفحص مشاريع أو اقرتاحات القوانني ودراستها وتقدمي تقرير عنها،كما ختتص 

توافق هذه اللجان  ألعضاء الربملان التصويت عليها،فإذا ملبإعداد مشاريع أو اقرتاحات القوانني ليتسىن 
على مشروع قانون أو اقرتاح قانون فال ميكن هلذا األخري أن يصدر،وهكذا تكون السيطرة هلذه اللجان على 

  .عمل الربملان 
ا مصدر الضغط على أعضاء وبذلك،ال تعد كل من األحزاب السياسية ومجاعات الضغط وحده      
،بل إن ظهور اللجان الربملانية وأدائها لوظائفها قد جعل مركز القوة التشريعية ليس يف جملسي نالربملا

،باعتبار أن مجيع التشريعات جيب أن تعرض على اللجان قبل عرضها على أي ،وإمنا يف جلاا الدائمةالربملان
  .من جملسي الربملان 

ن الربملانية الدائمة بستة جلان يف جملس يف عدد اللجا1958د حدد الدستور الفرنسي لعامولق      
،وتنوع املواضيع املطروحة عليه لدراستها ن إىل تعدد مهام الربملان من جهةالربملان،ويعود إنشاء اللجا

  .2والتداول بشأا
غري أن هذه اللجان ختتلف من حيث مدا وطبيعتها،فهناك جلان دائمة تتوىل املهام الدائمة،وهناك       
تلفة تدخل يف اختصاص عدة جلان ان املؤقتة املتخصصة اليت تتوىل دراسة نصوص ذات أمهية خماللج

 ،ة الشؤون الثقافية والرتبوية،ومن بني اللجان الدائمة الوجود على مستوى كل جملس جلن3مواضيع هامةأو 
املسلحة،جلنة املال  اللجنة االقتصادية،اللجنة اخلارجية،اللجنة االجتماعية،جلنة الدفاع الوطين والقوات

واالقتصاد العام والرقابة املالية،جلنة القوانني الدستورية والتشريع واإلدارة العامة يف اجلمهورية،وحيظر على 
أما اللجان الدائمة يف جملس الشيوخ،فهي جلنة الشؤون .4العضو أن جيمع بني العضوية يف عدة جلان

                                                 
خذ باللجان الدائمة،واليت تنشأ عند الضرورة عن طريـق النظام االجنليزي الذي يأ:إن اللجان على مستوى العمل التشريعي تقوم على نظامني أساسيني-1

  يد من التفاصيل حول هذا املوضوعأما النظام الفرنسي فيأخذ باللجان الدائمة كأصل عام واللجان املؤقتة كاستثناء يف ظل اجلمهورية اخلامسة ؛ملز .اللوائح
- AVRIL. P et GICQUEL. J,Droit parlementaire ,2 ème édition ,Paris,1996,p.83. 

  2 :على ما يلي 1958من الدستور الفرنسي لعام  43تنص املادة  -
« Les projets et proposition de loi sont ,à la demande du Gouvernement ou de l’assemblée qui en est saisie, 
envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet.  
Les projet et propositions pour lesquels une telle demande n’à pas été faite sont envoyés à l’une des commissions 
permanentes dont le nombre est limité à six dans assemblée. »  

  :على ما يلي 1958من الدستور الفرنسي لعام  36تنص املادة - 3
« L’état de siège est décrété en Conseil des ministre .Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée 
que par le parlement. » 
4
 - Connaitre de l’Assemblée National, p.167. 
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 ،،جلنة الشؤون االجتماعيةؤون اخلارجية والدفاع القوات املسلحةالثقافية،وجلنة الشؤون االقتصادية،وجلنة الش
جلنة الشؤون املالية ومراقبة املوازنة وحساب نفقات األمة،وجلنة القوانني الدستورية والتشريع واالقرتاع العام 

الدستور من  34على أن تقوم اللجان الربملانية الدائمة وفق ما تنص عليه املادة،والتنظيم واإلدارة العامة
  .1بفحص مشاريع واقرتاحات القوانني بناء على طلب احلكومة1958الفرنسي لعام

أما اللجان الربملانية اليت توجد يف جملس النواب املصري توجد اللجنة العامة لس النواب،واليت يتم       
ما تنص عليه  اا وفق،ومن بني اختصاصر االنعقاد السنوي العادي للمجلستشكيلها يف بداية كل دو 

مناقشة املوضوعات العامة واألمور اهلامة،دراسة التقارير الدورية 2014من الدستور املصري لعام122املادة
،وكذلك دراسة ما حييله إليها انني والقرارات التنظيمية العامةاليت تقدمها جلان الس عن مراقبة تنفيذ القو 

ات  ،ذلك بأن اختصاص2مشرتكة دائمة وجلان خاصة أو مكتب الس،أما بقية اللجان توجد جلان نوعية
  .3كل جلنة حمددة على سبيل احلصر

،وختتص هذه اللجنة بقرار من جملس النواب إضافة إىل اللجان النوعية توجد جلنة القيم اليت تتشكل     
ية األخالق بالنظر فيما ينسب إىل أعضاء الس من خمالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو

  .4أواالجتماعية أو املبادئ األساسية واالقتصادية للمجتمع املصري
،فالنواب داخل اللجان أصبح أهم من اجللسات العامةاللجان الربملانية والواقع أن العمل داخل       

 ويناقشون مشاريع أو اقرتاحات قوانني مناقشة حادة أحيانا، يتخلون شيئا ما عن انضباطهم احلزيب
،ويتجلى الدور الذي تقوم به اللجان الربملانية خاصة دورها يف إعداد 5عديالت جوهرية عليهاويدخلون ت

،فبالنسبة ملشاركة ح القوانني أو ممارسة حق التعديلالقوانني من خالل املشاركة يف ممارسة حق املبادرة باقرتا 
ميكن لكل من الوزير  هعلى أن1958من الدستور الفرنسي لعام39حق االقرتاح التشريعي نصت املادة

من الدستور قد 39،لكن على الرغم من أن  املادةلى السواء حق املبادرة بالقواننياألول وأعضاء الربملان ع
،إال أم يتقامسون ممارسة ذلك احلق مع اللجان الربملانية ء الربملان حق املبادرة بالتشريعمنحت أعضا

  .الدائمة

                                                 
   .1958من الدستور الفرنسي لعام  34انظر نص املادة - 1
هليكل احلكومي توجد هناك وزارات سيادية ووزارات تشريعية  وقانونية و أخرى للخدمات واإلنتاج ووزارات تشـمل بالنظر إىل القطاعات املختلفة يف ا-2

نتاج،القطـــاع القطـــاع املـــايل والتنميـــة االقتصـــادية،وبالتايل ميكـــن تقســـيم هـــذه اللجـــان النوعيـــة إىل قطاعـــات منها،قطـــاع التشـــريع ،قطـــاع الســـيادة، قطـــاع اإل
   .حيث تعاون هذه اللجان جملس النواب يف ممارسة اختصاصاته ت ،املايل،قطاع اخلدما

  .2014يناير 18الصادر يف من الدستور املصري 122انظر نص املادة-3
   4.من الالئحة الداخلية لس الشعب  377انظر نص املادة املادة- 
  .العدل بعرض مشروع التعديل على جلنتني برملانيتني خمتصتنيومن أمثلة ذلك مشروع القانون املتعلق بالوظائف القضائية ،حيث قام وزير -5

-A N, Séance de la commission des lois du 15 octobre 1970 ,p.1150 ; A N, Séance de la commission des finances  
du 28 juin 1974 ,p.346 ; A N, Séance de la commission de la  production  du 26 avril 1960 ,p.289. 
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بناء على  مع اللجان الربملانية الدائمة أو ااحلكومة يتم إعداده اتقدمهكما أن مشاريع القوانني اليت       
طلبها،على أن مسامهة اللجان الربملانية الدائمة يف إعداد مشروعات القوانني يوحي عن إرادة احلكومة يف 

  . 1إشراك أعضاء الربملان عن طريق اللجان
لكل « على أنه2016التعديل الدستوري لسنة من136تنص املادة وبالرجوع إىل الدستور اجلزائري       

من الدستور 122وتنص املادة2» .من الوزير األول والنواب وأعضاء جملس األمة حق املبادرة بالقوانني
لرئيس اجلمهورية،ولس الوزراء ولكل عضو يف جملس النواب « على أنه2014يناير18املصري الصادر يف

متارس احلكومة بوجه خاص « من الدستور املصري على أن167املادة،وتنص كذلك »القوانني اقرتاح
نصوص الدستورية خالل يتضح لنا من  » .إعداد مشروعات القوانني و القرارات- 4:االختصاصات اآلتية

،سواء من خالل مسامهتها أعضاء أساسيا يف مرحلة اقرتاح التشريع السابقة بأن اللجان الربملانية تلعب دورا
،أو اشرتاك احلكومة هذه اللجان يف مشروعات القوانني باعتبار ارسة حق املبادرة باقرتاح قوانني ممالربملان يف

أن معظم التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية هي مشاريع قوانني مقدمة من السلطة التنفيذية،كما أن 
مصلحة سياسية،ويدرج يف حق املبادرة باقرتاح قانون أو مشروع قانون قد يكون العتبارات خاصة أو 

  .جدول أعمال اللجان الربملانية الدائمة أين جيد املوافقة مباشرة 

حمل دساتري ال يف بناء على ما سبق،يتضح لنا الدور الفعال للجان الربملانية يف إعداد القواننيبالو       
،كما تتمتع قارير بشأاوتقدمي ت سة مشروعات أو اقرتاحات القواننيحيث تقوم هذه اللجان بدرا الدراسة

  .حبقها يف اقرتاح القوانني 
وإىل جانب حق االقرتاح تستطيع اللجان الربملانية أن تضع كل التعديالت اليت تراها ضرورية على       

إىل هذا احلق بشكل 1958من الدستور الفرنسي لعام43مشاريع أو  اقرتاحات قانون،ولقد أشارت املادة
تعديله،أما إذا كان  اللجنة حول مشروع أو اقرتاح قانون ينتهي بإقراره أو رفضه أو،حيث أن تقرير ضمين

التعديل من قبل أعضاء الربملان أو احلكومة،فإنه خيضع كذلك للدراسة من جانب اللجان الربملانية 
جان يف فقرا األوىل تبدو مقيدة لدور الل1958من الدستور الفرنسي لعام44ا كانت املادةفإذ.الدائمة

  .الربملانية يف إدخال تعديالت أعضاء الربملان أو احلكومة 
« Les membres du parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement.» 

  .فإن الفقرة الثانية تقضي بضرورة أن خيضع التعديل للفحص من جانب اللجان الربملانية الدائمة      

                                                 
   .1958من الدستور الفرنسي لعام  39نظر املادة ا - 1
قد منحت حق املبادرة بالتشريع لكل من الـوزير األول ،و نـواب الـس الشـعيب الـوطين 1996من الدستور اجلزائري لسنة119اجلدير بالذكر أن املادة-2

قـد مـنح أعضـاء جملـس األمـة حـق املبـادرة بـاقرتاح بأنـه  2016التعـديل الدسـتوري لسـنة مـن136املـادة املالحظ على نص دون أعضاء جملس األمة ،لكن
  .2016من التعديل الدستوري لسنة137وفق ما نصت عليه املادة القانون يف املسائل املتعلقة بالتنظيم احمللي ويئة اإلقليم ،والتقسيم اإلقليمي للبالد
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« Après l’ouverture du débat ,le Gouvernement peut  s’opposer à l’examen de tout 
amendement qui n’à pas été antérieurement soumis à la commission.» 

مشاريع أو اقرتاحات قوانني داخل الربملان هي يف احلقيقة  املقرتحة على تعديالتالواحلقيقة أن       
تعديالت مقدمة من طرف األغلبية الربملانية داخل اللجان الربملانية الدائمة،أي أن احلكومة عن طريق 

أما التعديالت .أغلبيتها الربملانية تتحكم يف العمل التشريعي وتعمل على سن التشريعات اليت حتقق أهدافها
م ا املعارضة على مشروعات أو اقرتاحات القوانني،ففي الغالب ال توافق عليها اللجان الربملانية اليت تقو 

لكن احلكومة  الدائمة،بل حىت أنه يف بعض األحيان قد توافق هذه األخرية على تعديالت املعارضة،
عل دور املعارضة الربملانية يف وأغلبيتها الربملانية  ترفض هذه التعديالت يف اجللسة العامة،وهو األمر الذي جي

ممارسة حق التعديل على مشروعات أو اقرتاحات قوانني دور ثانوي باملقارنة مع تعديالت األغلبية 
 .1الربملانية
يناير  18الصادر يفن الدستور املصري م122تنص املادة،ياجلزائر ي و صر امل ينر تو دسالوبالرجوع إىل       

وحيال كل .يف جملس النواب اقرتاح القوانني ،ولكل عضولس الوزراء،ولرئيس اجلمهورية« :أنهب2014
 ن النوعية املختصة مبجلس النواب،مشروع قانون مقدم من احلكومة أو من عشر أعضاء الس إىل اللجا

  .وجيوز للجنة أن تستمتع إىل ذوي اخلربة يف املوضوعصه وتقدمي تقرير عنه إىل الس،لفح
رتاح بقانون املقدم من أحد األعضاء إىل اللجنة النوعية،إال إذا أجازته اللجنة املختصة وال حيال االق      

 .بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا،فإذا رفضت اللجنة االقرتاح ملقرتحات،ووافق الس عليه كذلكبا
 » .االنعقاد نفسهكما أن كل مشروع قانون أو اقرتاح بقانون رفضه الس،ال جيوز تقدميه ثانية يف دور 

املتضمن التعديل  2016مارس6املؤرخ يف 16/01القانون رقم  من139املادة نصت عليه األمر الذي
الذي حيدد عمل 99/02من القانون العضوي رقم28واملادة19962الدستوري للدستور اجلزائري لسنة 

حيق للجنة « على أنه كومةذا العالقة  بينهما وبني احل،وكشعيب الوطين وجملس األمة وعملهماالس ال
املختصة ونواب الس الشعيب الوطين واحلكومة تقدمي اقرتاحات التعديالت على مشروع أو اقرتاح قانون 

  » .حمال على اللجنة لدراسته
للجان الربملانية دور مهم يف إدخال تعديالت على مشروعات  أنميكننا القول بوبناء على ما تقدم،      

أغلبيتها الربملانية،وقد  نني،على أن هذه التعديالت غالبا ما ختضع إىل موافقة احلكومة أوأواقرتاحات قوا
أصبحت احلكومة تقوم باملبادرة مبشاريع القوانني وتقوم أغلبيتها الربملانية باملوافقة عليها،األمر الذي جيعل 

  .التشريع الصادر هو يف احلقيقة تشريعا حكوميا،وليس تشريعا برملانيا

                                                 
  .120.؛سعيد بوشعري ،املرجع السابق،ص54.نظر ،عقيلة خرباشي،املرجع السابق،صا- 1
-

 .1996لسنةمن الدستور اجلزائري  121املادة يقابلها نص2
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بالذكر أنه يف نطاق عمل اللجان الربملانية الدائمة تعمل مجاعات الضغط على ممارسة الضغط  رواجلدي     
ى يف الكثري من ،بل أا تسعحتقيق أهداف ومصاحل هذه اجلماعاتعلى أعضاء هذه اللجان من أجل 

ترب االستماع وبعث ،ويعربملان واحلكومة لتحقيق مصاحلهاالتأثري على كافة أعضاء الاألحيان بالضغط و 
باالستماع ،وقد تبادر اللجان الربملانية بذلك من تلقاء نفسها سائل من أهم وسائل مجاعات الضغطالر 

بواسطة املقرر مبا يسمح هلم بتقدير  ،كما قد يكون االستماع بواسطة كافة أعضاء اللجنة الربملانية أوإليهم
  . 1اقرتاح قانون مشروع أوصعوبة املسائل أو املشاكل اليت قد تثور عند فحص 

ففي الغالب تكون الرسائل يف جمال الرسائل متعددة،كما أن السياسات اليت تتبعها مجاعات الضغط       
،وقد توجه  أو إىل رؤساء اللجان الربملانية ،وقد توجه إىل مقرري اللجانة لكافة أعضاء اللجنة الربملانيةموجه

  .كذلك إىل كافة أعضاء الربملان 
اقرتاحات عملية إعداد مشروعات أو  ا سبق،ميكننا القول بأن اللجان الربملانية أصبحت تتحكم يفومم      

قوانني،سواء من خالل املشاركة يف حق االقرتاح التشريعي أو ممارسة حق التعديل على مشروع أو اقرتاح 
اقرتاحات  ة على مشاريع أوقانون،ومن مث أصبح هلا دور فعال يف التأثري على عمل الربملان،والسيطر 

،وبالتايل املوافقة أعضاء حزب األغلبية يف الربملان ،حيث أنه غالبا ما يكون أعضاء هذه اللجان منقوانني
احلكومة ذات األغلبية الربملانية أو اقرتاح من أعضاء هذه األغلبية لى مشروعات القوانني املقدمة من ع

أغلبيتها الربملانية إىل حتقيق رتاحات تسعى من خالهلا احلكومة و االق و،حىت لو كانت هذه املشاريع أيةالربملان
،يف مقابل الذي جيعل الربملان يف موقع ضعيف،األمر ياسية دون حتقيق املصلحة العامةمصلحة حزبية أو س

  .هيمنة احلكومة وأغلبيتها الربملانية داخل اللجان الربملانية على عملية إعداد القوانني
خالل دراستنا لإلطار العام للسلطة التقديرية للمشرع يتضح لنا بأن السلطة التقديرية للمشرع ومن        

تعين حرية املشرع يف االختيار بني عدة حلول أو خيارات للمسألة حمل التنظيم التشريعي دون اخلضوع ألي 
،األمر الذي جيعل الدستور قيود إال القيود اليت رمسها الدستور للمشرع عند ممارسة اختصاصه بسن القوانني

املصدر الرئيسي واملباشر للسلطة التقديرية للمشرع،هذه األخرية جتد مصدرها كذلك فيما يضيفه القاضي 
  . الدستوري من قيود وهو بصدد إعمال رقابته على دستورية القوانني

ة تقديرية فيما خيص املشرع ال ميلك أية سلط ،فإنأما عن نطاق السلطة التقديرية للمشرع وأساسها     
اعد االختصاص اليت حددها قو  بضرورة احرتام مقيداملشرع ألن اخلارجية يف القانون، عناصر املشروعية

أما .اشرتطها الدستور لصحة القانونلقواعد الشكلية واإلجرائية اليت تباع اُملزم كذلك بإهو ،و الدستور
ركن احملل تتسع وتضيق حبسب  شرع فيما خيصسلطة امللقانون،فإن الداخلية ل لعناصر املشروعيةبالنسبة 

                                                 
1 - GIQUEL. J,Droit constitutionnel et institutions politiques ,Montchrestien,1995,p p.690 . 
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أما فيما يتعلق بركن السبب تنعدم اليت يفرضها الدستور على املشرع، و حجم القيود املوضوعيةاإللزام  درجة
 امرتوك جماالا كانت وقائع مادية اليت تعترب سلطة املشرع التقديرية إذا كانت األسباب قانونية،وتتسع إذ

يرية للمشرع،وأخريا ميلك أيضا املشرع حرية يف التقدير واسعة فيما خيص ركن الغاية من أجل للسلطة التقد
أساس السلطة التقديرية للمشرع يتحقق من خالل ختلف التحديد  ويف املقابل إن.حتقيق املصلحة العامة

ملشرع العادي أو ال يفرض فيه املؤسس الدستوري طريقا حمددا على االذي شكل ال،بلتدخل املشرعالقانوين 
رتك للمشرع من شأنه أن ي،ذلك بأن عدم التحديد اع أسلوب معني أو حتقيق غرض حمدديلزمه بضرورة إتب

مع واقع احلياة العامة املتطور  أو يتالءم مساحة كبرية للتعبري عن مضمون النص الدستوري مبا يتناسب
  .باستمرار

بتطور للمشرع ميكن إرجاعها إما إىل العوامل اليت ترتبط  على السلطة التقديرية العوامل املؤثرةإن       
تطور مفهوم الدستور واتساع جمال القواعد ذات القيمة الدستورية  باعتبار أنالعالقة بني الدستور والقانون،

ضوية،قد نتج عنه تقييد تطور العالقة بني الدستور والقوانني الع أو،لزمة للمشرع حال ممارسة اختصاصهامل
،فقد أدى تطور نظرية احلقوق واحلريات العامة إىل نظرية للحقوق ومن ناحية أخرى.املشرع التقديريةسلطة 

واحلريات األساسية إىل تقييد تدخل املشرع لتنظيم احلقوق واحلريات العامة نظرا لفعالية وتأثري احلقوق 
 فقط القيود املفروضة على املشرع ال تقتصر ذلك بأن.عند تنظيمهاواحلريات العامة يف توجيه إرادة املشرع 

فالتنظيم القانوين للمعاهدات الدولية أصبح  ؛على اجلانب املوضوعي،بل تشمل أيضا اجلانب اإلجرائي
ميثل قيًدا على سلطة املشرع ويضيق من االختصاص التشريعي للربملان،إىل جانب ذلك يعترب النظام كذلك 

إقرار  القوانني العضوية من أداة لتقييد االختصاص التشريعي يف  إعداد و كذلك ضوية  اإلجرائي للقوانني الع
  .،ومن جهة أخرى تشكل القوانني العضوية أداة لتقييد املشرع يف سن التشريعات العاديةجهة

العوامل اليت تؤثر على  تقتصر فقطواجلدير بالذكر أن العوامل املؤثرة على السلطة التقديرية للمشرع ال       
اليت تؤثر يف عمل السلطة التشريعية كهيئة تشريعية عوامل المتتد كذلك إىل بل ،ى التشريع كقاعدة قانونيةعل

أهم هذه العوامل هو هيمنة السلطة  ولعل.حتيط ا جمموعة من العوامل وتؤثر على العمل التشريعي للربملان
احل العملية التشريعية، أو حتكم رئيس التنفيذية على عمل السلطة التشريعية،بدء بسيطرة احلكومة على مر 

  .اجلمهورية يف عملية إصدار التشريع،ومسامهته  إىل جانب الربملان يف العمل التشريعي
توجد إىل جانب تأثري السلطة التنفيذية على عمل السلطة التشريعية عوامل أخرى ميكن إرجاعها إما       

ة،أو ضغط مجاعات الضغط على عمل الربملان،بالشكل الذي واللجان الربملاني إىل تأثري األحزاب السياسية
  .يؤدي إىل التضييق أو التقييد من االختصاص التشريعي للربملان،ويؤثر سلبا على السلطة التقديرية للمشرع
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،فإن ذلك ال يعين انعدام حرية مقيدا يف كثري من األحيان اختصاص املشرع قد أضحى وبالرغم من أن      
،حيث تبقى السلطة التقديرية للمشرع هي األصل وأن تقييدها تقدير أو انعدام سلطته التقديريةاملشرع يف ال

وإذا كان املشرع يتمتع بسلطة تقديرية متنح له حرية االختيار واملفاضلة بني البدائل املختلفة .هو االستثناء
الدستوري يف الرقابة على السلطة للمسألة حمل التنظيم التشريعي،لنا أن نتساءل عن طبيعة دور القاضي 

  .التقديرية للمشرع وحدودها؟األمر الذي سوف حناول اإلجابة عليه يف الباب الثاين
  :الباب الثاني      

  الحدود الدنيا لرقابة القاضي الدستوري على السلطة التقديرية للمشرع 
ئل أو خيارات ليختار املشرع أنسبها و ملا كانت السلطة التقديرية للمشرع  هي حرية املفاضلة بني عدة بدا 

أكثرها مالءمة للمسألة حمل التنظيم التشريعي،فإن املشرع مهما اتسع نطاق سلطته التقديرية خيضع حال 
 .ممارسته الختصاصه التشريعي ألحكام الدستور،و مقيد بأهدافه ويسعى إىل حتقيق غاياته

قدير ال يعين أبدا إطالق تلك السلطة أوعدم خضوعها كما أن االعرتاف للمشرع جبانب من حرية الت       
ألي نوع من الرقابة،ألن القول خبالف ذلك جيعل هذه السلطة سلطة مطلقة أوسلطة استبدادية،هذه 

  .1األخرية ال وجود هلا يف ظل وجود دولة القانون اليت تقوم على مبدأ سيادة القانون ومبدأ املشروعية
بة على دستورية القوانني على مبدأ مسو الدساتري على التشريعات األخرى من حيث تستند فكرة الرقا      

أجل محاية أحكام الدستور من كل خرق من قبل السلطتني التشريعية والتنفيذية،ذلك بأن الرقابة على 
ملسألة دستورية القوانني تثري نقاشات وتطبيقات عملية عديدة حبسب الزاوية اليت ينظر إليها،فإذا نظرنا إىل ا

من زاوية السيادة الشعبية،جند أن الربملان هو صاحب الوالية العامة يف سن التشريع بوصفه ممثال 
للشعب،ومن مث ال رقابة على ممثلي الشعب،األمر الذي نتج عنه عدم االعرتاف بالرقابة على دستورية 

  .19582القوانني مثلما هو األمر يف فرنسا قبل صدور دستور 
نظرنا إىل املسألة من زاوية األنظمة اليت تعتمد على نظام الرقابة على دستورية القوانني ،فإننا  أما إذا      

جند أن القانون ال ميكن أن يعرب عن إرادة الشعب وطموحاته و آفاقه إال يف إطار احرتامه ألحكام 
ة إسناد هذه الرقابة إىل الدستور،ويتم ذلك عن طريق تكريس آلية الرقابة على دستورية القوانني مع إمكاني

  .هيئة سياسية أو جهة قضائية

                                                 
، ص 2009الشــريعة والقـــانون ،دار اجلامعــة اجلديـــدة ،اإلســـكندرية ،دراســـة مقارنــة بـــني –انظر،بوزيــان عليـــان ،دولــة املشـــروعية بــني النظريـــة والتطبيــق -1

  .140.ص
2 -La loi …n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution… ;Arrêt du Conseil 
constitutionnel française du 23Aout 1985 ; PORTELLE. H, op cit.p.201. 
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وملا كان حتديد العالقة بني مبدأ الفصل بني السلطات وبني الرقابة على دستورية القوانني يرتبط إىل       
فإن مبدأ حد ما بالفهم احلقيقي بطبيعة الرقابة ذاا وطبيعة األحكام الصادرة يف الدعوى الدستورية وآثارها،

صل بني السلطات يعترب أحد  احلجج الرئيسية ملؤيدي حق القضاء يف الرقابة على دستورية القوانني من الف
جهة،وحجة رئيسية ملنكري حق القضاء يف الرقابة على دستورية القوانني من جهة ثانية،ذلك بأن جهة 

لدستوري والسعي إىل حتقيق تتحقق من مدى احرتام املشرع إلرادة املؤسس ا)هيئة سياسية أو قضائية(الرقابة 
  .غاياته،والتزام حدوده وضوابطه دف محاية الدستور

وإذا كان القاضي الدستوري يف نطاق الدعوى الدستورية ميارس نوعا من رقابة احلد األدىن على       
عناصر (التشريع أيا كان وجه املخالفة،سواء خمالفة املشرع لقواعد االختصاص أو الشكل و اإلجراءات

فإنه بالنظر إىل .يف التشريع ،أو خمالفة املشرع لعناصر املشروعية الداخلية)املشروعية اخلارجية يف التشريع
حجم التشريعات الصادرة عن املشرع خاصة تلك الصادرة وفقا لسلطته التقديرية،مل تعد رقابة الدستورية 
التقليدية اليت يتأكد من خالهلا القاضي الدستوري من مدى التزام املشرع بالقواعد الشكلية أو املوضوعية،و 

لى تقدير املشرع للوقائع أو رقابة التناسب أو املالءمة،لتصبح بذلك إمنا أصبحت متتد كذلك إىل الرقابة ع
الرقابة على التقدير أو املالءمة إحدى عناصر الرقابة الدستورية على القوانني الصادرة عن املشرع،اليت قد 

  .1ةخيالف فيها  هذا األخري أحكام الدستور أو أن يكون تقديره مشوبا بعدم التناسب أو املالءمة الظاهر 
مع العلم بأن ذلك ال يعين أن القاضي الدستوري يف هذه احلالة حيل تقديره حمل تقدير املشرع، وإمنا       

ينصب عمله على التحقق من مدى توافق اخليار أو احلل الذي اختاره املشرع مع قواعد أو أحكام الدستور 
  .و غاياته

واحلقيقة أن معرفة احلدود الدنيا لرقابة القاضي الدستوري على السلطة التقديرية للمشرع تطرح تساؤال       
هاما حول ما طبيعة دور القاضي الدستوري يف الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع؟ومن أجل اإلجابة 

 الرقابة على عناصر املشروعية على هذا التساؤل سوف نتطرق أوال إىل معرفة دور القاضي الدستوري يف
،مث دور القاضي الدستوري يف الرقابة على عناصر املشروعية الداخلية )الفصل األول(اخلارجية للقانون

  ).الفصل الثاين(للقانون إعماال لرقابته على السلطة التقديرية للمشرع
  
 
 

                                                 
؛نبيــل صــقر،قراءة نقديــة يف دســتورية التشــريعات 451.،احلــدود الدســتورية بــني الســلطتني التشــريعية والقضــائية،املرجع الســابق،صانظر،عــادل الطبطبائي 1

،الســــنة الثالثــــة، 6و5،العــــددان 2005،املقيــــدة للحريــــات يف النظــــامني اجلزائــــري والفرنســــي، جملــــة النائب،جملــــة دوريــــة يصــــدرها الــــس الشــــعيب الــــوطين
 .140.اجلزائر،ص
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  الفصل األول
 ة الخارجية في القانونرقابة الحد األدنى للقاضي الدستوري على عناصر المشروعي

ملا كان الدستور هو الذي يؤسس السلطات العامة يف الدولة وحيدد اختصاصاا،ويتضمن أيضا       
السلطة التشريعية وهي بصدد  ُخيضعأحكام تتعلق باحلقوق واحلريات العامة لألفراد،فإنه من جهة أخرى 

لية أو إجرائية أو قيودا موضوعية تتعلق مبوضوع سن التشريع موعة من القيود،اليت قد تكون قيودا شك
القانون وفحواه،أي أن املشرع وهو بصدد ممارسة اختصاصه بوضع التشريع جيب عليه  أن يراعي القواعد 

  .الشكلية واإلجرائية اليت يتطلبها الدستور،وأن يكون متفقا مع موضوعه وفحواه
على باقي القواعد القانونية األخرى السيما التشريعات وحىت تكون ألحكام الدستور السيادة والعلو       

الصادرة عن املشرع،واليت قد تتعارض مع قواعد أو أحكام الدستور،فإن النظم الدستورية احلديثة تعرتف 
بنوع من الرقابة على التشريعات اليت يقرها املشرع،صونا ألحكام الدستور ومنعا لالعتداء على أحكامه أو 

تعترب الرقابة على دستورية القوانني ضمانة أساسية وفعالة لنفاذ أحكام ونصوص قواعده،ومن مث 
الدستور،ومحاية احلقوق واحلريات العامة من جهة،والنتيجة الطبيعية واملنطقية ملخالفة التشريع ألحكام 

  .1الدستور من جهة ثانية
لقضائية اليت تتوالها حمكمة دستورية ذلك بأن تنظيم بعض الدساتري لتلك الرقابة قد يُنشئ الرقابة ا      

عليا،هذه األخرية يكون هلا حق إبطال أو إلغاء التشريع املخالف ألحكام أو قواعد الدستور،كما قد ينظم 
الدستور اجلامد نوع آخر من الرقابة وهي الرقابة السياسية على دستورية القوانني تتوالها هيئة 

  .قابة سابقة على  إصدار القانونسياسية،وتكون هذه الرقابة يف الغالب ر 
وملا كانت الرقابة على دستورية القوانني ضرورية لضمان احرتام أحكام ونصوص الدستور ونتيجة       

حتمية ملبدأ مسو الدستور،فإن األصل يف رقابة القاضي الدستوري يف الدعوى الدستورية هي رقابة مشروعية 
زيع االختصاص اليت حددها املؤسس الدستوري، وااللتزام بالشروط للتأكد من مدى احرتام املشرع لقواعد تو 

الشكلية واإلجرائية الواجب إتباعها لسن التشريعات،أو الرقابة على عناصر املشروعية الداخلية أو املوضوعية 
  ).السبب،احملل،الغاية(يف القانون

صر املشروعية اخلارجية يف ومن أجل معرفة ما هو دور القاضي الدستوري يف الرقابة على عنا      
املبحث (القانون،يتوجب علينا أوال عرض األسس العامة للرقابة الدستورية على القوانني يف النظم املقارنة

                                                 
مبـدأ علـو  بالنظر إىل طبيعة الرقابة على دستورية القوانني من الضروري أن ينظمها الدستور بنفسه،ذلك بأن هذه الرقابة ضمانة ضـرورية وفعالـة تكفـل- 1

علــى دســتورية التشــريع، انظر ،عزيــزة شــريف ،دراســة يف الرقابــة الدســتور واحــرتام قواعــده مــن طــرف الســلطات العامــة يف الدولــة مبــا فيهــا الســلطة التشــريعية؛
 2006؛نبيلــــة عبــــد احللــــيم كامــــل،الوجيز يف القــــانون الدســــتوري ،دار النهضــــة العربية،مصــــر،58.،ص ص1995منشــــورات جامعــــة الكويت،الكويــــت،

 .39.ص
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،مث بيان دور القاضي الدستوري  يف الرقابة على العيوب الشكلية واإلجرائية اليت قد تلحق التشريع )األول
  ).املبحث الثاين(

  المبحث األول
  العامة للرقابة على دستورية القوانين في النظم المقارنة األسس

تعد الرقابة على دستورية القوانني كما قلنا سابقا إحدى أهم الضمانات اليت تكفل مبدأ مسو       
الدستور،باعتبار أن هذا األخري هو الذي ينشئ وينظم السلطات العامة يف الدولة وحيدد هلا اختصاصاا 

الشرعية،األمر الذي يستوجب إخضاع أعمال السلطات العامة يف الدولة مبا فيها السلطة ويضفي عليها 
التشريعية لنوع من الرقابة،وذلك للتأكد من دستوريتها ومطابقتها ألحكام الدستور بواسطة هيئة تضمن 

 .1التزام املشرع بأحكام ونصوص الدستور ومتنع صدور أي قانون يناقض أو خيالف أحكامه
واحلقيقة أن دساتري دول العامل قد اختلفت حول نوع الرقابة واهليئة اليت تتوالها بني هيئة سياسية       

أوجهة قضائية،غري أن التجارب قد أثبتت بأن إعطاء هذه املهمة جلهة قضائية قد يشكل ضمانة فعالة 
لسلطات العامة يف الدولة لضمان سيادة الدستور ومسو أحكامه أو قواعده ومحايتها من أي اعتداء من قبل ا

مبا فيها السلطة التشريعية،كما أن الرقابة القضائية مبا تقوم عليه من حياد وموضوعية واستقاللية تعترب 
  .أحسن وسيلة لضمان احرتام املشرع ألحكام ونصوص الدستور

لرقابة  ومن ناحية أخرى مل يتفق الفقه والقضاء حول مسألة خضوع السلطة التقديرية للمشرع      
القضاء،فاالجتاه األول اجته حنو إنكار فكرة رقابة القضاء على دستورية القوانني،أما االجتاه الثاين الغالب 

  .يؤيد هذه الفكرة استنادا على عدة مربرات 
ذلك بأن البحث يف موضوع الرقابة الدستورية على القوانني يثري إشكالية أساسية حول مدى حجية       

درة يف الدعوى الدستورية ومدى إلزاميتها؟واآلثار  القانونية املرتتبة على حتريك الدعوى األحكام الصا
  الدستورية ؟

وحىت يتسىن لنا معرفة األسس العامة للرقابة الدستورية على القوانني سوف نتطرق أوال إىل دراسة       
كام الصادرة يف الدعوى ،مث معرفة مدى حجية األح)املطلب األول(الرقابة الدستورية بصفة عامة

  ).املطلب الثاين(الدستورية
  

                                                 
بـني السـلطات علـى إطالقـه حيث يرتبط موضوع الرقابة على دستورية القوانني مببدأين أساسيني ينتج عنهما نتيجتـني أساسـيتني،فاألخذ مببـدأ الفصـل - 1

درج القواعد يؤدي إىل رفض أي نوع من أنواع الرقابة القضائية على دستورية القوانني ؛والثاين هو مبدأ مسو الدستور وعلو أحكامه ونصوصه ضمن مبدأ ت
لقوانني؛انظر،ســعاد الشرقاوي،أســس القــانون القانونيــة ،ذلــك بــأن األخــذ ــذا املبــدأ علــى إطالقــه مــن شــأنه أن يفــرض رقابــة قضــائية كاملــة علــى دســتورية ا

 .178.الدستوري ،املرجع السابق،ص
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  المطلب األول
  الرقابة على دستورية القوانين بصفة عامة

تقتضي الرقابة على دستورية القوانني التحقق من خمالفة القوانني للدستور متهيدا لعدم إصدارها إذا        
دارها،أو هي الرقابة اليت دف إىل معرفة كانت مل تصدر أو إلغائها أو االمتناع عن تطبيقها إذا مت إص

مدى انسجام التشريعات اليت يضعها املشرع مع الدستور الذي تسموا قواعده ونصوصه على باقي 
  .1التشريعات األخرى

واحلقيقة أن مسألة خضوع السلطة التقديرية للمشرع لرقابة القضاء كما قلنا سابقا مل تكن حمل اتفاق     
القضاء،حيث ذهب جانب من الفقه إىل القول بأن ممارسة املشرع الختصاصه التشريعي يف كل من الفقه و 

وفقا لسلطته التقديرية تكون خارج نطاق الرقابة القضائية،باعتبار أن مالءمة التشريع تعد أحد أهم مظاهر 
التشريع تعد من أما اجلانب اآلخر من الفقه وعلى الرغم من اعرتافه بأن مالءمة .السلطة التقديرية للمشرع

اخليارات املرتوكة للمشرع،فال ميكن أن تبقى بعيدة عن رقابة القضاء،بل جيب أن متتد سلطته إىل فحص 
مدى مالءمة احلل أو اخليار الذي اختاره املشرع،ومدى توافقه مع اهلدف الذي يسعى املؤسس الدستوري 

  .2يعترب من أوجه املشروعية اليت يراقبها القضاء إىل حتقيقه،وأن مراقبة مدى مالءمة احلل الذي اختاره املشرع
ومن أجل معرفة ماهية الرقابة على دستورية القوانني سوف نركز أساسا على موقف الفقه والقضاء من       

،مث األنواع املميزة لتلك الرقابة وحدودها،وكذا تطبيقاا يف النظم )الفرع األول(الرقابة على دستورية القوانني 
  ) .الفرع الثاين(املقارنة 

  الفرع األول
  ضاء من خضوع السلطة التقديرية للمشرع لرقابة القضاءموقف الفقه والق

هناك آراء متعددة حول مسألة حق القضاء يف الرقابة على دستورية القوانني،فمنهم من يعارض تلك       
وملا كان الرأي الغالب يف الفقه قد اجته إىل أن ممارسة املشرع .الرقابة الدستورية،والبعض اآلخر يؤيدها

يعي وفقا لسلطته التقديرية تكون خارج نطاق الرقابة الدستورية تكريسا مببدأ الفصل بني الختصاصه التشر 

                                                 
 الدستورية، لةا ، 2008لعام الدستوري التعديل مبقتضى فرنسا، يف الدستورية على والالحقة السابقة الرقابة بني اجلمع العصار، حممد يسري انظر،- 1

 .44 .ص ، القاهرةالسابعة،  السنة عشر، السادس العدد ،2009 أكتوبر
دة األمريكيـة و ختتلف الرقابة على دستورية القوانني باختالف األنظمة السياسية ،فقد تكون رقابة سياسية أو رقابة قضائية،فإذا كانت الواليات املتح- 2

نـوع مـن الرقابـة أو منعـه ،فـإن فرنسـا هـي هي مهد الرقابة القضائية علـى دسـتورية القـوانني حـىت و إن كـان الدسـتور األمريكـي مل يـنص صـراحة علـى هـذا ال
تفسـري ذلـك بـالنظر  األخرى تعترب مهد الرقابة السياسية،باعتبار أن الدساتري الفرنسية املتعاقبة قد منعـت القضـاء مـن الرقابـة علـى دسـتورية القـوانني،وميكن

انظر،أمحد  ن اإلرادة العامـة وال رقابـة علـى ممثلـي اإلرادة العامـة للشـعب؛إىل االعتبارات السياسـية احملضـة الـيت جعلـت مـن القـانون األداة الوحيـدة للتعبـري عـ
رمـزي الشـاعر،رقابة دســتورية ؛477،ص1998كمـال أبـو اد،الرقابـة علــى دسـتورية القـوانني يف الواليــات املتحـدة األمريكيـة،دار النهضـة العربيــة،القاهرة،

 .5.،ص ص2004الدستوري يف مصر،دار النهضة العربية،مصر،القوانني دراسة مقارنة مع دراسة حتليلية للقضاء 
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فإن اجتاها آخر يرى بأن مالءمة التشريع هي مسألة جيب أن ال تبقى بعيدة عن رقابة .السلطات
ي القضاء،وذلك من أجل التأكد من مدى احرتام املشرع ألحكام وقواعد الدستور،ومدى مالءمة احلل الذ

 .1اختاره املشرع
ومادام أن الفقه قد اختلف حول مسألة خضوع السلطة التقديرية للمشرع لرقابة القضاء،فإن القضاء       

هو اآلخر قد اختلف حول نطاق الرقابة على مدى مالءمة التشريع،حيث ذهب البعض إىل القول بأن 
عدة بدائل أو خيارات ليختار من أنسبها السلطة التقديرية للمشرع هي أمر مرتوك للمشرع للمفاضلة بني 

أو أكثرها مالءمة للمسألة حمل التنظيم دون اخلضوع لرقابة القضاء،بينما يرى اجتاه آخر إىل أن مراقبة مدى 
مالءمة احلل الذي اختاره املشرع يعد من أوجه املشروعية اليت يراقبها القضاء،وذا يكون القضاء قد شارك 

  .2التشريعي بسن التشريعالربملان يف اختصاصه 
ومن أجل معرفة موقف الفقه والقضاء حول مسألة خضوع السلطة التقديرية للمشرع سوف نبني أوال       

  ).ثانيا(،مث نعقبه مبوقف القضاء من تلك املسألة)أوال(موقف الفقه من ذلك 
  موقف الفقه حول خضوع السلطة التقديرية للمشرع لرقابة القضاء:أوال     

تثري مسألة خضوع السلطة التقديرية للمشرع لرقابة القضاء إشكالية أساسية حول هل جيوز للقضاء       
أن يفحص مدى مالءمة احلل أو اخليار الذي اختاره املشرع،أم أن نطاق الرقابة الدستورية يقف عند حدود 

  املشروعية دون التدخل وفحص مدى مالءمة التشريع؟
يرى جانب من الفقه بأنه جيب على القضاء أن يقف عند حدود املشروعية دون التعرض إىل مسألة       

فحص مدى مالءمة التشريع،باعتبار أن ذلك يعترب من صميم عمل املشرع يف املفاضلة بني عدة خيارات 
قابة مدى مالءمة التشريع أو بدائل للمسألة حمل التنظيم،يف حني يذهب اجتاه آخر يف الفقه إىل القول بأن ر 

وحىت يتسىن لنا معرفة موقف الفقه حول مسألة خضوع السلطة التقديرية للمشرع .3تعترب من أوجه املشروعية
،مث )أ(لرقابة القضاء سوف نتطرق أوال إىل الرأي املعارض خلضوع السلطة التقديرية للمشرع لرقابة القضاء

  ).ب(موقف الرأي املؤيد هلذه الرقابة
  الرأي المعارض لرقابة القاضي الدستوري على دستورية القوانين- أ      

ينكر أغلب الفقهاء حق القضاء يف الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع،ألن ذلك يعترب تدخال يف       
خصوصيات املشرع وميس بنطاق اختصاصه التشريعي الذي عهده إليه املؤسس الدستوري،أي أنه إذا تعدى 

                                                 
 .478.،املرجع السابق،صانظر،أمحد كال أبو اد،الرقابة على دستورية القوانني يف الواليات املتحدة األمريكية - 1
  .250.،ص2000انظر،إبراهيم حممد حسنني،الرقابة على دستورية القوانني يف الفقه والقضاء،منشأة املعارف،اإلسكندرية،-2
؛عبــد العزيــز حممــد ساملان،ضــوابط وقيــود الرقابــة 459.انظر،عـادل الطبطبائي،احلــدود الدســتورية بــني الســلطتني التشــريعية والقضــائية،املرجع الســابق،ص-3

 .35.الدستورية،املرجع السابق،ص
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لدستوري أو احملكمة الدستوري العليا رقابة املشروعية الدستورية إىل رقابة مدى مالءمة التشريع الس ا
الذي يسنه املشرع أو تعدى اإلطار الذي حدده له الدستور يكون القاضي قد أحل إرادته حمل إرادة 

ن خالل املشرع،بل وحىت املؤسس الدستوري كذلك،بالشكل الذي ميس مببدأ الفصل بني السلطات م
مشاركة املشرع يف مباشرة اختصاصه التشريعي من جهة،ومتجاوزا بذلك إطار عمله و مفهوم الرقابة 

  .1الدستورية ذاا من جهة ثانية
ومن بني آراء بعض الفقهاء يف هذا اال ما ذهب إليه الدكتور حممد سليمان الطماوي عند احلديث       

املقيدة إىل القول بأنه إذا كانت السلطة التأسيسية األصلية تضع  عن السلطة التقديرية للمشرع والسلطة
الدستور،وحتدد شكل الدولة ونظام احلكم فيها،وتضمن احلقوق واحلريات العامة لألفراد وإنشاء السلطات 
العامة يف الدولة وحتديد اختصاصاا وعالقتها ببعضها بدون أي قيد عليها ومبطلق حريتها،فإن السلطة 

عية هي األخرى تتمتع حبرية واسعة يف مباشرة اختصاصاا التشريعية،ولكنها ليست بنفس احلجم التشري
  .2الذي تتمتع به السلطة التأسيسية،ألن املشرع مقيد بأحكام الدستور ومبادئه ويسعى إىل حتقيق غاياته

                                                 
متـويل،علي البـاز يف إنكـار فكـرة رقابـة القضـاء علـى دسـتورية القـوانني ويستند أصحاب هذا االجتاه مثل كمال أبـو اـد، حممـد العصـفور،عبد احلميـد - 1

ري إىل عدة اعتبارات،حيث يعتقد أصحاب هذا الرأي بأن مهمة القاضي الدستوري تنحصر فقط يف تطبيـق القـانون،ومن مث ال يسـتطيع القاضـي الدسـتو 
استنادا إىل مبدأ الفصل بني السلطات ال جيـوز للقاضـي الدسـتوري أن يفـرض  كما أنه.االمتناع عن تطبيق نص قانوين صريح بدعوى أنه خمالف للدستور

؛ذلـك بأنـه إذا رقابته وهيمنته و إرادته على السلطة التشريعية،إذ يعد امتناعه عن تطبيق التشريع لعدم دستوريته تعديا على اختصـاص املشـرع ومساسـا بـه 
فــــتح اــــال كــــذلك أمــــام الســــلطة التنفيذيــــة للتعقيــــب علــــى أعمــــال الســــلطتني التشــــريعية أجيــــز للقضــــاء التعقيــــب علــــى أعمــــال املشــــرع،فإن ذلــــك قــــد ي

التشـــريعية  والقضـــائية،وامتناعها عـــن تنفيـــذ األحكـــام الصـــادرة مـــثال ضـــد القـــوانني غـــري الدســـتورية؛انظر،عادل الطبطبائي،احلـــدود الدســـتورية بـــني الســـلطتني
  .89.د الفتاح حممد إدريس،رقابة املالءمة يف القضاء الدستوري،املرجع السابق،ص؛عبد املنصف عب 478والقضائية،املرجع السابق،ص ص

ت غري أن تلك القيود مهما كانت فإا ترتك للمشرع حرية شبه مطلقة يف ممارسـة اختصاصـه التشـريعي،حبيث يسـتطيع املشـرع أن يسـن مـن التشـريعا - 2
متتع املشرع مبساحة واسعة من حرية التقدير يف ممارسة العمل التشريعي،واالستثناء هو القيود  ما يشاء،ويف النطاق الذي حدده له الدستور،أي أن األصل

دون الــيت يضــعها الدســتور،و أن القيــود إن وجــدت تكــون فضاضــة،كما أن املشــرع يف نطــاق الســلطة التقديريــة الــذي يرتكــه لــه املؤســس الدســتوري خيتــار 
نصوص الدستور والغايات اليت يسعى املؤسـس الدسـتوري إىل حتقيقها،فـإذا كـان املشـرع ال ميلـك أيـة سـلطة معقب عليه احلل أو األسلوب الذي يتفق مع 

،فإنه يتعني أن يسـتقل بتقـدير أهـداف التشـريع واختيـار الوسـيلة )قواعد االختصاص و قواعد الشكل واإلجراءات(تقديرية اجتاه عناصر املشروعية اخلارجية
ومــن مث ال ميكننــا أن نقــارن بــني حريــة املشــرع بالتشــريع وحريــة اإلدارة يف التنفيــذ،باعتبار أن القيــد هــو .ل التنظــيم التشــريعيوالوقــت املناســبني للمســألة حمــ

املشــرع ال تعــين األصــل بالنســبة لــإلدارة وجماهلــا حتــدده إرادة املؤســس الدســتوري واملشــرع ،و أن أهــدافها حمــدودة باســتمرار،غري أن الســلطة الــيت يتمتــع ــا 
انظر،حممد ســـليمان الطماوي،النظريــــة العامــــة للقــــرارات اإلطـــالق وال حتــــدها حــــدود،والقول بـــذلك يــــؤدي إىل التعــــدي علــــى أحكـــام الدســــتور ونصوصــــه؛

لنهضة حممود عاطف البنا،الرقابة القضائية على دستورية القوانني واللوائح،دار ا؛43إىل  34،ص1984اإلدارية،الطبعة اخلامسة،دار الفكر العريب،مصر ،
 .120.،ص1992العربية،القاهرة،
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داري على أعمال اإلدارة ويذهب  الدكتور سليمان الطماوي إىل القول بأنه إذا كانت رقابة القضاء اإل      
مقبولة،وذلك بالنظر إىل العالقة بني القاضي اإلداري واإلدارة،فإن  هذا األمر ال ميكن حتقيقه يف العالقة بني 

  . 1السلطتني التشريعية والقضائية،وإال ترك ذلك هليئة سياسية ينشئها الدستور وحيدد اختصاصاا

                                                 
ويــذهب الـدكتور عبــد احلميـد متــويل يف الشـأن إىل القــول ؛43إىل34انظر،حممـد ســليمان الطماوي،النظريـة العامــة للقـرارات اإلداريــة،املرجع السـابق،ص-1

ق وضع القيـود علـى ممارسـتها والـيت قـد تـؤدي إىل بأنه إذا عهد املؤسس الدستوري للمشرع حق تنظيم حرية من احلريات العامة،فإن ذلك مينح للمشرع ح
د بـأي قيـد سـوى االنتقاص منها يف بعض احلاالت؛مبعىن أنه إذا أحال الدستور على القانون لتنظيم حرية معينة فإن املشـرع مـن الناحيـة القانونيـة غـري مقيـ

ن هــذه احلريــة مــن شــأنه أن ميتــد إىل رقابــة املالءمــة بــدال مــن رقابــة قيــد عــدم إلغــاء هــذه احلريــة،وأن اختصــاص القضــاء بــالنظر يف مــدى انتقــاص التشــريع مــ
ومــن . ريعاملشـروعية الدسـتورية،ويفرتض يف مهمـة القاضـي تطبيـق القـانون ولــيس مراقبـة مـدى مالءمـة اخليـار أو احلـل الــذي اختـاره املشـرع هنـد وضـع التشـ

السياسـي ويفـتح البـاب للتقـديرات الشخصـية والنزعـات السياسـية ،األمـر الـذي قـد ناحية ثانية من حدود اختصاصه القضـائي ال يقحـم نفسـه يف امليـدان 
انظــر ،عبــد احلميــد متويل،الوســيط يف القــانون  يشــكل اعتــداء علــى اختصــاص الســلطة التشــريعية وميــس مببــدأ ســيادة األمــة ومبــدأ الفصــل بــني الســلطات؛

كما يرى علي الباز بأنه مادام أن القانون الذي يراقب   ؛ 461.ئي،املرجع السابق،صالطبطبا وما يليها،أورده 650.،ص1956الدستوري ،اجلزء األول،
ادر فيهـا القضاء دستوريته تضعه هيئة سياسية ويعرب عـن أفكـار ورؤى سياسـية ،فإنـه جيـب التفرقـة بـني أسـاس تلـك الرقابـة وهـو أسـاس قـانوين واحلكـم الصـ

ومــن مث فـــإن التــزم القاضــي بالضـــوابط املوضــوعية يف تفســـري .قابــة وهــي االمتنـــاع عــن تطبيقــه أو إلغائـــههــو عمليــة قضـــائية ،وكــذا التفرقــة بـــني آثــار تلـــك الر 
واحــرتم مبــدأ  النصــوص القانونيــة و إزالــة الغمــوض عليهــا دون أن يبــدي رأيــه الشخصــي أوميولــه السياســي يكــون قــد التــزم باــال القــانوين و مبفهــوم الرقابــة

اوز القاضي ذلك اال إىل اال السياسي ومتجاوزا مفهوم الرقابة على دسـتورية القـوانني واحللـول حمـل الربملـان ومشـاركة الفصل بني السلطات ،أما إذا جت
قابـة علـى املشرع يف ممارسة اختصاصه التشريعي يف سن التشريع،بل يكون بذلك قد أحل إرادته حمـل إرادة املؤسـس الدسـتوري كـذلك،أي أنـه يتعـني يف الر 

القوانني أن تكون وسـيلة لضـمان احـرتام الدسـتور وكفالـة تنفيـذ أحكامـه ،و أداة لتصـحيح مسـار مبـدأ الفصـل بـني السـلطات لتصـبح بـذلك أداة  دستورية
؛انظر،علـــى البـــاز ،الرقابـــة علـــى دســـتورية القـــوانني يف مصـــر،دار اجلامعـــات  .لتجـــاوز هـــذا املبـــدأ حبلـــول القاضـــي حمـــل كـــل مـــن املؤســـس الدســـتوري واملشـــرع

ويضيف الدكتور علي الباز يف هذا الشـأن بـأن امتـداد الرقابـة علـى دسـتورية القـوانني إىل نطـاق السـلطة ؛ 204إىل196.،ص1978املصرية،اإلسكندرية،
تقــدير  ةالتقديريـة للمشــرع مـن شــأنه أن يـؤدي إىل حتــول تلـك الرقابــة مـن رقابــة مشـروعية إىل رقابــة مالءمـة،أي أن القاضــي يسـتطيع أن يقــدر مـدى مالءمــ

 واألنظمة مصر يف القوانني دستورية على الرقابة :الباز علي املشرع للحلول أو اخليارات اليت تبناها عند ممارسة اختصاصه التشريعي بوضع القوانني؛انظر،
ليه الدكتور حممد العصفور ومن ذلك أيضا ما ذهب إ؛280 .،ص2001الفنية،بدون بلد نشر، الشعاع مقارنة،مطبعة دراسة-واألجنبية العربية الدستورية

دارة ،فإنـه إىل القول بعدم صحة فكرة وجود سلطة تقديرية للمشرع وسلطة مقيدة ،وتربيره يف ذلك أن التحديد والتقدير و إن كان قد يـرد علـى سـلطة اإل
ومــن ناحيــة أخـرى أن تقيــد املشــرع بأحكــام .قتــهال ميكـن قبولــه بالنســبة لسـلطة املشــرع،ألن الســلطة التقديريــة يف نطـاق التشــريع تعتــرب جــوهر التشـريع وحقي

مه للحريات الدستور ال يعين أن سلطته مقيدة ،فالضمانات الدستورية هي من أهم القيود اليت ترد على سلطة املشرع ،فال يستطيع هذا األخري عند تنظي
واســعة يف اختيــار الوســيلة أو األســلوب الــذي يعــاجل بــه تلــك مــثال أن يهــدر تلــك الضــمانات،ذلك بــأن املشــرع بــالرغم مــن تلــك القيــود يبقــى يتمتــع حبريــة 

تقديريـة مـن احلريات ،أي أن القيود الدستورية حتدد اختصاصات املشرع وال ترد على سلطته يف التقدير ،كما أن فرض رقابة القضاء على سلطة املشـرع ال
ن القاضــي ُملــّزم بتطبيــق القــانون وعــدم املســاس باســتقالل الســلطة التشــريعية أجــل إثبــات عــدم احنرافــه يف اســتعمال الســلطة التشــريعية أمــر غــري مقبــول ،أل

األصـل هـو  والتدخل يف تقدير مدى مالءمة التشريع ؛فإذا كانت الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة ميكن أن تصل إىل أقصـى  حـدودها ،بـالنظر إىل أن
فــإن األمــر خيتلــف بالنســبة لرقابــة القضــاء علــى .جهــا عــن األهــداف أو الغايــات احملــددةإخضــاع ســلطة اإلدارة لرقابــة القضــاء مــن أجــل ضــمان عــدم خرو 

ألحكــام الســلطة التقديريــة للمشــرع الــذي يعتــرب اســتثناء و أن موضــوع الرقابــة الدســتورية  إمنــا يقــوم علــى أســاس خضــوع التشــريعات الصــادرة عــن املشــرع 
ذلك بأن منح القضاء مهمة مراقبة مدى دسـتورية القـوانني و إلغـاء التشـريعات املخالفـة . للقضاءالدستور،وال تقوم على أساس خضوع السلطة التشريعية 

ع بأحكــام للدســتور ال يعــين مــنح القاضــي ســلطة تعلــو علــى ســلطة املشــرع أو مــنح القاضــي احلــق يف تقــدير احللــول الــيت اختارهــا املشــرع ،ألن إلــزام  املشــر 
سـتوري متتـد إىل البحـث يف نوايـا املشـرع وتقديراتـه،والقول خبـالف ذلـك يعتـرب مساسـا مببـدأ سـيادة الشـعب ومشـاركة الدستور ال يعين أن رقابة القاضي الد

، ص 1958انظر،حممد العصـــفور ،مـــذاهب احملكمـــة العليـــا يف الرقابـــة والتفســـري واالبتـــداع،للمشـــرع يف ممارســـة اختصاصـــه التشـــريعي؛ملزيد مـــن التفاصـــيل؛
 .461.ئي،املرجع السابق،ص؛أورده عادل الطبطبا138.ص
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اد إىل القول بأن الرقابة على دستورية القوانني هي سالح ذو ويذهب كذلك الدكتور أمحد كمال أبو      
حدين،فإذا ُأحّسن استعماهلا أصبحت مظهرا أساسيا من مظاهر سيادة القانون ووسيلة فعالة من وسائل 
محاية احلقوق واحلريات العامة،أما إذا أسيئ استعماهلا من خالل استغالل غموض النصوص الدستورية 

اية حقيقية على السلطة التشريعية يؤدي ذلك إىل إشكاليات دستورية وسياسية بالصورة وحماولة لفرض وص
  .1اليت قد در استقالل السلطة التشريعية أو تعدي السلطات العامة على مبدأ املشروعية

 ويضيف الدكتور أبو اد إىل القول بأن هناك بعض األمثلة اليت تثري بالفعل املشكلة احلقيقية يف      
حتديد نطاق الرقابة والبحث يف الغرض احلقيقي من التشريع،ذلك بأن املشرع حال ممارسته الختصاصه 
التشريعي املنصوص عليه صراحة يف الدستور قد يصدر مثال تشريعا يعدل أحكام تشريع سابق حبجة 

  .تفسريه،وهو ما يسمى بالتشريع املسترت
حول ما إذا جاز للقضاء أن يبحث عن الغرض احلقيقي من  ويطرح الدكتور أبو اد تساؤال هاما      

وجييب على ذلك بأن املشكلة ال ترتبط يف اعتقاده بالبواعث .وراء إصدار هذه النوع من التشريعات
واألغراض التشريعية،و إمنا ترتبط بالكشف عن املضمون أو الطبيعة احلقيقية للتشريع،أي أن دور القاضي يف 

إمنا يتضمن البحث يف الطبيعة احلقيقية للتشريع والتحقق من مضمونه املسترت من  مناقشة هذه املشكلة
جهة؛والبحث فيما إذا كان هذا املضمون احلقيقي يتفق أو يتعارض مع أحكام أو نصوص الدستور،من 
جهة ثانية،وهو األمر الذي يطرح كذلك تساؤال آخرا حول إمكانية القاضي أن يتجاوز ظاهر التشريع 

  .2ث عن الطبيعة احلقيقية لهوالبح
األوىل هي ضرورة منع التحايل من قبل املشرع إعماال ملبدأ املشروعية :احلقيقة أن هناك فرضيتني      

واحرتاما لقواعد الدستور،أي أن حتقيق األغراض غري املشروعة ال ميكن أن يسمح به حتت ستار ممارسة 
ل يف أن القاضي ال يقضي بعدم دستورية التشريع إال إذا كان االختصاصات املقررة املشروعة؛والثانية، تتمث

  .3ذلك واضحا  وحقيقيا،أي أن يكون تفسري القانون على حنو ال يتعارض مع الدستور
فإذا كانت كل اآلراء الفقهية السابقة قد أنكرت فكرة رقابة القضاء على السلطة التقديرية للمشرع وأن       

ابة املشروعية دون أن متتد إىل رقابة مدى مالءمة التشريع،فإن اجتاها آخر يف رقابة القضاء تنحصر يف رق
                                                 

 .591.،ص1960انظر،كمال أبو اد ،الرقابة على دستورية القوانني يف الواليات املتحدة األمريكية واإلقليم املصري ،مكتبة النهضة العربية ،مصر،-1
2
 .592.انظر،كمال أبو اد،املرجع نفسه،ص - 
الرقابة على القـوانني ملنـع التحايـل مـن قبـل املشـرع علـى نصـوص الدسـتور،ألن إجـازة التحايـل قـد ويضيف الدكتور أبو اد إىل أنه من الضروري بسط -3

رقابـة علـى يقضي على القيمـة القانونيـة للقيـود الدسـتورية وتتـيح للمشـرع إمكانيـة التعـدي مـثال علـى احلقـوق واحلريـات العامـة،كما أن الغـرض مـن بسـط ال
؛انظر،كمـال أبـو اد،الرقابـة علـى دسـتورية  د  املعىن احلقيقي هلذا التشريع ومدى توافقه مع النصوص الدستوريةهذا النوع من التشريعات هو الوقوف عن

 ضـوء علـى الدسـتورية والشـرعية الدسـتوري مجـال الـدين،القانون ؛سـامي593.القـوانني يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة واإلقلـيم املصـري،املرجع نفسـه،ص
  .462.؛عادل الطبطبائي،املرجع نفسه،ص149.،ص العليا،املرجع السابق ريةالدستو  احملكمة قضاء
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الفقه قد ذهب إىل تأييد فكرة الرقابة على مدى مالءمة احلل الذي اختاره املشرع عند ممارسة اختصاصه 
 .التشريع

  الرأي المؤيد لرقابة القضاء على السلطة التقديرية للمشرع -ب     
هذا الرأي املؤيد لرقابة القضاء على السلطة التقديرية للمشرع على نظرية اخلطأ البني  يستند أصحاب      

يف التقدير الذي ظهر يف بداية األمر يف القضاء اإلداري مث انتقل إىل القضاء الدستوري،ولتوضيح مفهوم 
ضي الدستوري يعطي اخلطأ البني يف التقدير يف امليدان الدستوري يقرر جانب من الفقه الفرنسي بأن القا

  .1لتلك الفكرة مضمونا مستقال بالشكل الذي يتالءم مع طبيعة املنازعة الدستورية
ذلك بأن رقابة اخلطأ البني يف التقدير تثري تساؤال هاما حول ما إذا كانت رقابة اخلطأ الظاهر يف التقدير     

تتعارض مع السلطة التقديرية للمشرع أم ال؟الواقع أن القاضي الدستوري يعمل يف الغالب على محاية 
ويفهم من ذلك أن .،من جهة ثانية السلطة التقديرية للمشرع من جهة؛ ويرفض التعرض ملالءمات التشريع

اعتماد القاضي الدستوري على فكرة اخلطأ الظاهر يف التقدير يف اال الدستوري إمنا هي وسيلة حلماية 

                                                 
اخلطأ البني واجلدير بالذكر أن هامش التقدير الذي يتمتع به املشرع حال مباشرته الختصاصه التشريعي أكرب بكثري مما متلكه اإلدارة،ذلك بأن رقابة  - 1

أ على التكييف القانوين لألسباب مثلمـا هـو األمـر يف القضـاء اإلداري،ولكـن علـى أـا رقابـة مـدى يف التقدير يف القضاء الدستوري ال تتضمن رقابة اخلط
الفرنسي يف قـراره مالءمة احللول اليت اختارها املشرع خاصة يف احلالة اليت يؤدي تدخله إىل املساس مببدأ دستوري ما ،األمر الذي طبقه الس الدستوري 

مبناســـبة فحصـــه لدســتورية قـــانون التأميم،حيـــث اعـــرتض الـــس الدســتوري علـــى مـــا جـــاء يف مـــذكرة النـــواب  1982رينـــاي16الصـــادر يف  81-132رقــم
و إمنـا ذات االشرتاكيني بأنه ليس للمجلس الدستوري اجتاه املشرع نفس وضع القاضي اإلداري بالنسـبة لـإلدارة،ألن سـلطة الربملـان ليسـت تقديريـة فقـط ،

توري قـرر بأنـه ال جيـوز لــه أن ينكـر علـى املشــرع تقـديره بشـأن ضـرورة التأميمــات النتقـاء اخلطـأ البـني ،إذ لــيس مـن شـان نقــل سـيادة ،غـري أن الـس الدســ
ادر يف ملكيــة األمــوال واملشــروعات تقييــد نطــاق امللكيــة وحريــة املشــروعات إىل درجــة اإلخــالل بالنصــوص الــواردة بــإعالن حقــوق اإلنســان واملــواطن الصــ

من ذلك مبفهوم املخالفة أن الس الدستوري يراقب تقدير هذه الضرورة إذا ارتكب املشرع خطأ بينا يف التقدير؛ومن قراراته أيضا قـرار ويستفاد .1789
؛ومـــن مث ذلـــك بـــأن فالقاضـــي الدســـتوري يعتمـــد علـــى فكـــرة اخلطـــأ البـــني يف التقـــدير يف الـــدعوى 1988،وقـــراره يف 1984يوليـــو24الـــس الصـــادر يف

حقــق ة يف احلالــة الـيت ُجيــري فيهــا املشـرع عنــد ممارســته الختصاصـه التشــريعي نـوع مــن التوفيــق واملالءمـة بــني مبــدأين دسـتوريني متعارضــني،حيث يتالدسـتوري
مــة عاالــس الدســتوري مــن مــدى تناســب احلــل الــذي اختــاره املشــرع ،والتأكــد كــذلك مــن القيــود الــيت يفرضــها املشــرع حــال تنظيمــه للحقــوق واحلريــات ال
مــدى  مـثال،أي أن رقابــة اخلطـأ البــني يف التقـدير حســب أحــد الفقهـاء متــنح للمجلـس الدســتوري بسـط رقابتــه علــى السـلطة التقديريــة للمشـرع والبحــث يف

حكـام الدسـتور مالءمة التشريعات الصادرة عنه للمسـائل الـيت تنظمهـا هـذه األخـرية ،فضـال عـن ضـرورة ممارسـة املشـرع لسـلطته التقديريـة يف إطـار احـرتام أ
أي أن  فكـــرة اخلطـــأ البـــني يف التقـــدير تســـمح للقاضـــي الدســـتوري املوازنـــة بـــني الغايـــة الـــيت يســـعى القـــانون حمـــل الرقابـــة إىل حتقيقهـــا ،وبـــني .ومبادئـــه العامـــة

ري مطابقــا ألحكــام الدســتور بــالنظر إىل االنتهاكــات الــيت ميكــن إحلاقهــا ــذا املبــدأ أو املبــادئ الدســتورية األخرى،وتبعــا لــذلك يكــون القــانون مطابقــا أو غــ
يف التقـدير أن النتيجة اليت يتوصل إليها القاضي الدستوري والقرار الذي يصدره،ومن ناحية ثانية يستطيع القاضي الدستوري من خالل رقابة اخلطأ البـني 

عامة اليت يسعى القانون إىل حتقيقهـا وبـني محايـة احلقـوق واحلريـات يفرض على املشرع الضوابط أو القيود اليت تكفل له إقامة التوازن بني حتقيق املصلحة ال
رقابـة علـى دســتورية العامـة لألفـراد املكفولــة دسـتورا،ويعترب أصـحاب هــذا الـرأي بـأن فكــرة الرقابـة علـى اخلطــأ البـني يف التقـدير يعتــرب مبثابـة تطـور ألســلوب ال

قــت ترحابــا مــن جانــب الفقــه الفرنســي ،فلــم تلــق القبــول مــن جانــب بعــض الفقهــاء حبجــة أنــه كيــف غــري أن فكــرة اخلطــأ البــني يف التقــدير و إن ال.القــوانني
حممـد مـاهر أبـو العينني،االحنـراف التشـريعي انظر،؛)اإلدارة،املشـرع(هنـاك خطـأ ظـاهر يكشـفه القاضـي اإلداري أو الدسـتوري،وال تكشـفه اجلهـة املتخصصـة

 .116.السابق،ص والرقابة على دستوريته،الكتاب الثاين،املرجع
- ROUSSEAU.D, Droit du contentieux constitutionnel, Paris, Montchrestien, 2005, p p.23. 
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السلطة التقديرية للمشرع،كما أن رقابة اخلطأ الظاهر يف التقدير حسب ما ذهب إليه الفقه الفرنسي هي 
عن مالءمة التشريع،ألن القاضي الدستوري ال ميلك سلطة تقديرية  بعيدة عن مسألة رقابة تقدير املشرع و 

  .1كسلطة املشرع وال ميلك سلطة عامة يف التقدير مثلما هو الشأن بالنسبة للمشرع 
وترتيبا على ما سبق،ميكننا القول بأن رقابة اخلطأ الظاهر يف التقدير متثل احلد األدىن للرقابة على       

ملشرع عند تنظيمه ملسألة معينة أو حرية معينة دون أن متتد تلك الرقابة إىل الغاية احللول اليت تبناها ا
أواهلدف الذي يسعى التشريع حمل الرقابة إىل حتقيقه،باعتبار أن ذلك يعترب من أهم مظاهر السلطة التقديرية 

  .2للمشرع
يف التقدير  )الظاهر(نظرية اخلطأ البنيواملالحظ على الفقه املصري بأنه قد تأثر بالفقه الفرنسي يف تبين       

كأساس يستند عليه أصحاب هذا الرأي املؤيد لفكرة خضوع السلطة التقديرية للمشرع لرقابة القضاء،حيث 
يذهب الدكتور زكي حممد النجار إىل القول بأن اختصاصات املشرع مقيدة بأهداف الدستور،وأن املشرع 

بدأ الدستورية،كما أن االعرتاف بالسلطة التقديرية للمشرع ال خيضع حال ممارسته الختصاصه التشريعي مل
  .يعين االعرتاف له بسلطة مطلقة ال ختضع ألي نوع من الرقابة

ويضيف قائال بأن خضوع املشرع وهو بصدد ممارسة اختصاصه التشريعي ال يعين تقييد السلطة      
ضوح مدى التوافق بني السلطة التقديرية للمشرع التقديرية للمشرع أو احلد منها،وإمنا يربز من خالهلا بو 

  .3ومدى التزام املشرع بالقيود الدستورية
وإذا كان اهلدف من رقابة الغلط البني يف التقدير يف اال الدستوري هو التحقق ورقابة مدى مالءمة      

ة التكييف القانوين لألسباب احللول أو البدائل اليت اختارها املشرع للمسألة حمل التنظيم دون التعرض لرقاب
اليت قام عليها التشريع،فإن رقابة الغلط البني تبقى ممارسة القاضي الدستوري لوظيفته القضائية ضمن اإلطار 

                                                 
  .195.انظر ،زكي حممد النجار،املرجع السابق،ص-1
قاضـي الدسـتوري تكـون مقيـدة بنصـوص السبب األول هـو أن رقابـة ال:ويرى الفقه بأن رقابة اخلطأ البني يف التقدير متثل احلد األدىن من الرقابة لسببني -2

حممــد مــاهر أبــو العينني،االحنــراف انظــر،  الدســتور،والثاين هــو أن تلــك الرقابــة تقــوم علــى أســاس اخلطــأ اجلســيم يف التقــدير دون األخطــاء العاديــة البســيطة؛
 .15.التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب الثاين،ص

مالءمــة التشــريع ومــدى ضــرورته أو البحــث عــن البواعــث الــيت قــد تــدفع املشــرع إىل إصــداره كأــا حــاالت متســاوية،فإن وملــا كــان الفقــه يــربط بــني رقابــة -3
األمــر عكــس ذلك،فـــإذا كانــت مســـألة ضــرورة التشـــريع أو عــدم ضـــرورته مســألة تــدخل يف نطـــاق الســلطة التقديريـــة للمشــرع،أي أن املشـــرع يقــدر الوقـــت 

فإن تقدير املشرع يف املفاضلة بني البدائل واحللول املختلفة املطروحة عليه ليختـار .ب لتنظيم املسألة حمل التنظيم التشريعياملناسب إلصدار التشريع املناس
ق مـع املصـلحة من أحسنها وأكثرها مالءمة للمسألة حمل التنظيم التشريعي،ختضـع للرقابـة الدسـتورية والتحقـق فيمـا إذا كـان احلـل الـذي اختـاره املشـرع يتفـ

حلة الحقة على تدخل لعامة أم ال،وتلك هي رقابة الغلط البني يف التقدير،وعليه فإن هذه الرقابة ال عالقة هلا مبدى ضرورة التشريع أم ال ألا تأيت يف مر ا
ية القـوانني الصـادرة عـن املشـرع املشرع لتنظيم مسألة ما،أي أن  نظرية الغلط البني يف التقدير اليت يستند عليها القاضـي الدسـتوري  يف رقابتـه علـى دسـتور 

نوين للوقـائع عندما يؤدي تدخل هذا األخري إىل املساس مببـدأ دسـتوري،إذ ال جيـوز للقاضـي الدسـتوري أن حيـل تقـديره حمـل املشـرع أو مراقبـة التكييـف القـا
 .196.انظر،زكي حممد النجار ،املرجع نفسه،صاليت يبىن عليها التشريع؛
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الذي حدده له الدستور من جهة،و أن األخذ بذلك النوع من الرقابة يف اال الدستوري يعد تكريسا 
  .1ن جهة ثانيةملبدأي الفصل بني السلطات واملشروعية م

وبناء على ما تقدم،ميكننا القول بأنه وإن كان أصحاب الرأي املنكر لرقابة القضاء على السلطة       
التقديرية للمشرع وحجتهم يف ذلك أن االعرتاف حبق القضاء يف الرقابة على دستورية التشريعات الصادرة 

بنطاق عمله التشريعي،وأن دور عن املشرع وفقا لسلطته التقديرية يعترب تدخال يف خصوصيات املشرع وميس 
القاضي الدستوري ينحصر فقط يف تطبيق القانون دون أن يكون له احلق يف فرض رقابته وهيمنته وإحالل  

  .إرادته حمل إرادة املشرع
فإنه ال ميكن ألحد أن ينكر بأن السلطة التشريعية كباقي السلطات العامة يف الدولة جيب أن ختضع       

ماهلا التشريعية لنوع من الرقابة من أجل احرتام أحكام الدستور ومبادئه وضمان مبدأ تصرفاا أو أع
  .2املشروعية ومبدأ سيادة القانون،والقول خبالف ذلك جيعلنا أمام سلطة استبدادية حتكمية

وإذا كنا قد عرضنا موقف الفقه الدستوري الفرنسي واملصري حول مسألة خضوع السلطة التقديرية      
شرع لرقابة القضاء وتبين نظرية الغلط البني يف التقدير،أي أن رقابة القاضي الدستوري قد متتد إىل للم

التحقق من مدى مالءمة احلل أو األسلوب الذي اختاره املشرع مع املصلحة العامة،والتأكد من التزام 
 كل من اجلزائر؟ احلقيقة املشرع للقيود أو الضوابط اليت وضعها املؤسس الدستوري،فما هو موقف الفقه يف

                                                 
ابـة الغلـط البـني يف التقـدير يف القضـاء الدسـتوري  يطـرح تسـاؤال هامـا مفـاده هـل أن رقابـة الغلـط البـني يف التقـدير متـنح للقاضـي واحلقيقة أن األخـذ برق-1

أنـه إذا كـان الدستوري سلطة التشريع ومشاركة املشرع يف ممارسة اختصاصه التشريعي بوضع قواعد عامـة وجمـردة أم ال؟وجييـب أنصـار هـذا االجتـاه بـالقول ب
ي املمكــن أن يتصــور احنــراف املشــرع عــن حتقيــق  غايــات املصــلحة العامــة نتيجــة وقوعــه يف غلــط بــني يف التقــدير ،فإنــه كنتيجــة منطقيــة يســمح للقاضــ مــن

بـــة رقاالدســـتوري أن يشـــارك املشـــرع يف خلـــق قواعـــد عامـــة وجمـــردة وهـــو مـــا يســـمى بالـــدور اإلنشـــائي للقاضـــي الدســـتوري ،باعتبـــار أن اجلهـــة الـــيت تباشـــر ال
ية  امللزمـة الدستورية كسلطة مشرعة تتحدد من خالل رقابة الغلط البني يف التقدير ،واالعتمـاد علـى أسـلوب التفسـري الدسـتوري إلرسـاء الضـوابط الدسـتور 

اه املؤيــد إضــافة إىل ذلــك يطــرح أنصــار هــذا االجتــ.للمشــرع حــال ممارســة اختصاصــه التشــريعي،واليت يستخلصــها القاضــي الدســتوري مــن نصــوص الدســتور
ي لضـوابط خلضوع السلطة التقديرية لرقابة القضاء تساؤال هاما حول ما اجلدوى من األخذ بفكـرة اخلطـأ البـني يف التقـدير يف ظـل وضـع املؤسـس الدسـتور 

يبقى مهما يف ظل وجود وقيود يلتزم ا املشرع وهو بصدد ممارسة اختصاصه التشريعي؟وجييب أصحاب هذا االجتاه  بالقول بأن دور القاضي الدستوري 
لتأكـد مـن هذه الضوابط والقيود الدستورية ،وذلك من خالل التحقق من مدى توافق احلل الذي اختذه املشرع وتلـك الضـوابط أو القيـود الدسـتورية ،أي ا

ملــــنعم عبــــد احلميــــد إبــــراهيم انظر،عبد اأن تقــــديرات املشــــرع تتفــــق مــــع أحكــــام الدســــتور ونصوصــــه،األمر الــــذي أكــــد عليــــه الــــس الدســــتوري الفرنســــي؛
؛عـــــــادل 201.؛زكـــــــي حممـــــــد النجـــــــار،املرجع الســـــــابق،ص ص50.شـــــــرف،املعاجلة القضـــــــائية والسياســـــــية لالحنـــــــراف التشـــــــريعي،املرجع الســـــــابق،ص ص

 .459.الطبطبائي،املرجع السابق،ص
قض يف احلجــج الــيت قـدموها،فتارة يقــررون بـأن هــذه الرقابــة كمـا يؤخــذ كـذلك علــى الــرأي املؤيـد للرقابــة علـى الســلطة التقديريــة للمشـرع بــالنظر إىل التنـا  -2

بــأن تقتضــي التحقــق مــن مــدى مالءمــة احلــل الــذي اختــاره املشــرع دون أن تتعــارض مــع مبــدأ الفصــل بــني الســلطات،ويعود أنصــار هــذا االجتــاه إىل القــول 
خلطأ البني يف التقدير بإتباع أسـلوب التفسـري الدسـتوري،وهو األمـر مهمة القاضي الدستوري يف هذه الرقابة تبدو كسلطة مشرعة تتحدد من خالل رقابة ا

ل بــني الـذي يعــين تـدخل القاضــي الدسـتوري يف نطــاق الوظيفـة األساســية للمشـرع،وهو مــا يعـد تعــديا علـى جمــال عمـل املشــرع وانتهاكـا صــرحيا ملبـدأ الفصــ
حممد مـاهر أبـو انظر،اف برقابة القضاء على مالءمة علـى احلـل الـذي اختـاره املشـرع؛السلطات،وحنن نؤيد ما ذهب إليه الدكتور أبو اد يف ضرورة االعرت 

 .116.العينني،االحنراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب الثاين،املرجع السابق،ص
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أن الفقه  الدستوري اجلزائري قد تأثر مبوقف الفقه الفرنسي واملصري،ألن التجربة الدستورية احلديثة للقضاء 
الدستوري اجلزائري جعلت رقابة القاضي الدستوري تنصب يف الرقابة  على املشروعية الدستورية دون أن 

  .لتشريعمتتد رقابته إىل البحث يف مدى مالءمة ا
وملا كان موقف الفقه قد انقسم بني اجتاهني حول مسألة خضوع السلطة التقديرية للمشرع لرقابة       

يف التقدير كأساس لرقابة مدى مالءمة التشريع الصادر عن )الغلط البني(القضاء،ويتبىن نظرية اخلطأ الظاهر
  فما هو موقف القضاء من ذلك؟.وراملشرع مع املصلحة العامة ومدى توافقه مع أحكام ونصوص الدست

  موقف القضاء من الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع :ثانيا      
وملا كانت الرقابة على دستورية القوانني هي رقابة مشروعية وليست رقابة مالءمة التشريعات الصادرة       

ملشرع وفقا لسلطته التقديرية يتفق عن املشرع،أي أن القاضي الدستوري يتحقق من أن التشريع الصادر عن ا
مع أحكام الدستور،إال أن مسألة تقدير مدى ضرورة التشريع أو عدم ضرورته تعترب من أهم مظاهر السلطة 

  .1التقديرية للمشرع اليت حيظر على القاضي التدخل فيها
عية دون أن متتد إىل حىت و إن كنا توصلنا إىل أن األصل يف رقابة القاضي الدستوري هي رقابة مشرو       

مراقبة مدى مالءمة التشريع أو البواعث اليت تدفع املشرع إىل إصدار التشريع،إال أن موقف القضاء حول 
ومن أجل معرفة موقف القضاء من الرقابة على السلطة التقديرية .هذه املسألة خيتلف من دولة إىل أخرى

األمريكية باعتبارها مهد الرقابة القضائية على للمشرع سوف نبني موقف القضاء يف الواليات املتحدة 
، )ب(وموقف الس الدستوري الفرنسي مهد الرقابة السياسية على دستورية القوانني)أ(دستورية القوانني

  ).ج(وأخريا موقف القضاء الدستوري املصري واجلزائري
من الرقابة على السلطة موقف المحكمة االتحادية العليا في الواليات المتحدة األمريكية -أ     

  التقديرية للمشرع
إن الرقابة الدستورية يف الواليات املتحدة األمريكية هي رقابة االمتناع عن تطبيق النص املقضي بعدم      

دستوريته،حيث يذهب البعض إىل القول بأن امتناع احملكمة االحتادية العليا عن تطبيق التشريعات املخالفة 
حالة تفسري نصوص دستورية غامضة وغري حمددة مستندة يف ذلك على االعتبارات  للدستور يتطلب يف كل

                                                 
حلـاالت ال متـنح للقاضـي الدسـتوري احلـق يف كما أن الضوابط أو القيود الدستورية اليت يلتزم ا املشـرع عنـد ممارسـته الختصاصـه التشـريعي يف بعـض ا- 1

رية القـوانني البحث يف مدى مالءمة احلـل أو اخليـار الـذي اختـاره املشـرع يف املسـألة حمـل التنظـيم التشـريعي ،والقـول خبـالف ذلـك جيعـل الرقابـة علـى دسـتو 
تـداءا علـى االختصـاص التشـريعي للمشـرع وجتـاوزا ملبـدأ الفصـل هي رقابة تقديرية ميارسها القاضـي علـى السـلطة التقديريـة للمشـرع ،األمـر الـذي يشـكل اع

عبد املنصف عبد الفتاح حممد إدريس،املرجع ؛137و87.عبد العزيز حممد ساملان،ضوابط وقيود الرقابة الدستورية،املرجع السابق،ص؛انظر،بني السلطات
 .745.والسياسية لالحنراف التشريعي،املرجع السابق،ص؛عبد املنعم عبد احلميد إبراهيم شرف،املعاجلة القضائية 89.السابق،ص
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السياسية ال القانونية،أي أن احملكمة عندما تفسر تلك النصوص الدستورية الغامضة متارس تقديرا على 
  .رقابة املالءمة اآلراء السياسية اليت يتبناها أعضاء احملكمة،األمر الذي يعترب جتاوزا حلدود رقابة املشروعية إىل

ويستند قضاة احملكمة االحتادية العليا يف هذا الشأن على أن هذه األخرية ال تراقب مدى ضرورة      
التشريع أو عدم ضرورته ألن تقدير املشرع خيرج عن نطاق رقابة القضاء،ذلك ألن اشرتاك القضاة يف تقدير 

مببدأ الفصل بني السلطات،كما خيرج من نطاق مدى مالءمة التشريع يعد تدخال يف عمل املشرع ومساسا 
الرقابة كذلك البحث يف مدى مالءمة التشريع للظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية السائدة يف 

  .1البالد ،ألن مثل هذا التقدير يعترب يف حد ذاته مظهر من مظاهر السلطة التقديرية للمشرع
ليا من مسألة خضوع السلطة التقديرية للمشرع لرقابة القضاء قد كما أن موقف احملكمة االحتادية الع      

مرحلة الرقابة على مدى مالءمة التشريع الصادر عن املشرع،أما الثانية فهي مرحلة االمتناع عن :متيز مبرحلتني
يع ففي املرحلة األوىل تستند احملكمة يف الرقابة على مدى مالءمة التشر .الرقابة على مدى مالءمة التشريع

على مبدأ الوسائل القانونية السليمة،هذا األخري ال يعين اإلجراء املطابق للقانون فحسب،و إمنا هو إجراء 
حيمي احلقوق اليت يسعى القانون إىل محايتها،األمر الذي أقرته احملكمة العليا يف قضية ميلوكي ضد مينوستا 

  .18902عام
ومن أجل التأكد بأن املشرع قد احرتم هذا املبدأ يتعني على القاضي أن يبحث يف مضمون القانون       

وأهدافه مستندا يف ذلك على احلقوق الطبيعية ليستخلص منها مدى صحة التشريع املعروض عليه أم 
شرع يتضمن مساسا ال،ولكي يتوصل القاضي لذلك جيب عليه البحث فيما إذا كان التشريع الصادر عن امل

حبق طبيعي أم ال،وإن كان هذا املساس بسيط أم خطري،وأن القانون يعترب مالئما أم غري مالئم،وإذا كانت 
الوسائل املستخدمة مالءمة أم ال،ومن خالل ذلك يتم تقصي نية املشرع وتوقع النتائج احملتملة لإلجراءات 

ط من أهم أدوات رقابة القضاء على أعمال السلطة املتخذة إلهدار التشريع،وتبعا لذلك أصبح هذا الشر 
  .التشريعية يف الواليات املتحدة األمريكية

غري أنه إذا كان اهلدف من كل هذا هو جعل التشريع متفقا ليس مع نصوص الدستور فقط بل حىت      
احرتام باملبادئ  مع روحه أيضا،فإن السبيل إىل حتقيق ذلك قد يؤدي إىل إجبار املشرع ويلزمه كذلك بضرورة

العليا اليت يستخلصها القاضي من القانون الطبيعي واليت تعرب عن املثل العليا القانونية، أي أنه إذا قررت 
احملكمة العليا عدم دستورية قانون ما،فإا تستند على عدم مطابقته لفكرة قانونية أعلى من الدستور وليس 

                                                 
  ؛325انظر ،إبراهيم حممد حسنني،الرقابة على دستورية القوانني يف الفقه والقضاء،املرجع السابق،ص  -1

- AVRIL. P et GICQUEL. J,op cit, p. 117.  
؛مصطفى حممود عفيفـي، 593.ة األمريكية واإلقليم املصري،املرجع السابق،صانظر،كمال أبو اد ،الرقابة على دستورية القوانني يف الواليات املتحد-2

 .106.املرجع السابق،ص
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أن الدستور يفرتض فيه أن يقرر فقط اإلجراءات املطابقة للقانون استنادا على خمالفته لنص دستوري،باعتبار 
الطبيعي والفكرة القانونية العليا،ألن هذه القواعد العليا حيددها القاضي وتتوقف عند تقديره الشخصي فيما 

  .1إذا كان القانون يتعارض معها أو ال،بل قد يتوقف معىن النصوص الدستورية ذاا على تقدير القاضي
: وإذا كان موقف احملكمة االحتادية العليا يف الواليات املتحدة األمريكية قد انقسم إىل مرحليتني      

املرحلة متيزت باخلوض يف الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع،أما املرحلة الثانية فقد متيزت بعدم اخلوض 
الس الدستوري الفرنسي من الرقابة على يف ذلك وااللتزام برقابة املشروعية الدستورية فقط،فما هو موقف 

  السلطة التقديرية للمشرع؟
  موقف المجلس الدستوري الفرنسي من الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع- ب        
يذهب البعض إىل القول  بأن الس الدستوري يف فرنسا يتبىن نظرية اخلطأ الظاهر يف التقدير يف         

ما يدل على أن رقابة الس الدستوري متتد من رقابة املشروعية الدستورية إىل رقابة مدى بعض قراراته،وهو 
بأن الس الدستوري ال 1975يناير15مالءمة التشريع، حيث قرر الس الدستوري يف حكمه الصادر يف

 . 2ميلك سلطة عامة يف التقدير والتقرير املستقل كتلك اليت ميلكها املشرع
البعض إىل القول بأن القرارات السابقة للمجلس الدستوري تكشف بوضوح اعتناقه لنظرية  ويذهب      

اخلطأ الظاهر يف التقدير،و أن احللول اليت يتبناها املشرع ال تعترب ائية و إمنا تبقى خاضعة لتقدير القاضي 
يف بعض قراراته،ويف  ،كما أن استخدام الس الدستوري الصطالح اخلطأ الظاهر يف التقدير3الدستوري

الوقت ذاته يؤكد على أن القاضي الدستوري ال ميلك سلطة عامة كتلك اليت يتمتع ا الربملان وأنه ال حيل 

                                                 
القاضـــي  فعلــى الــرغم مــن امتـــداد رقابــة احملكمــة االحتاديـــة العليــا إىل رقابــة مـــدى مالءمــة التشــريع ،فــإن هنـــاك اجتاهــات معارضــة تنـــادي بضــرورة التــزام -1

عليــه ومــدى مالءمــة  الدسـتوري مببــدأ الفصــل بــني الســلطات واحـرتام الســلطة التقديريــة الــيت يتمتــع ـا املشــرع يف املفاضــلة بــني البــدائل أو احللـول املفروضــة
أمـا بالنسـبة للمرحلـة الثانيـة ،فقـد متيـزت بامتنـاع القاضـي اخلـوض يف مـدى مالءمـة التشـريع وختلـي احملكمـة االحتاديـة العليـا مـن فـرض .التشريع الصادر عنـه

علــى التشــريع،باعتبار أنــه إذا كــان الباعــث يف اجتاهاــا السياســية واالقتصــادية،ذلك بــأن رقابــة االمتنــاع تكــون أكثــر بــروزا يف الرقابــة علــى الباعــث الــدافع 
التشــريع يــدخل يف جمــال االختصــاص التشــريعي للمشــرع ،فــإن القاضــي ال يبحــث يف هــذه النصــوص علــى الباعــث الــذي دفــع املشــرع إىل إصــدار التشــريع 

عند النظر يف الطعن املقـدم ضـد أحـد القـوانني حبجـة أن  بغض النظر عما إذا كانت هذه البواعث مشروعة أم ال،األمر الذي أقرته احملكمة االحتادية العليا
 أعضاء الربملان قد تقاضوا رشوة لسن هذا التشريع؛

2 - Décision 74-54 D.C15 Janvier1975 ; DUGUIT. L,Traité de droit constitutionnel, op cit ,p p.546 ; 

متــنح للمجلــس الدســتوري فقــط اختصاصــا بالفصــل يف  1958ور الفرنســي لعــام مــن الدســت 61علــى أن املــادة  1981كمــا قــرر يف قــرار صــادر عنــه يف 
يع القاضـــي مــدى مطابقــة القــوانني املعروضـــة عليــه دون أن تكــون لــه ســـلطة عامــة يف التقــدير أو التقريـــر كتلــك الــيت ميلكهــا الربملان،وتبعـــا لــذلك ال يســتط

وقــرر الــس الدســتوري يف قــرار آخــر صــادر يف ؛Décision 80-127 D.C19et20 Janvier1981الدســتوري أن حيــل تقــديره حمــل تقــدير املشــرع
بأن مقدمي الطعن قد بينوا على حنو خاص بأن القيود الواردة على تعريف األشخاص املقبولني ألداء االختبار بناء على امتحان يناقض  1983يناير14

املشـركني ،األمـر الـذي جيعـل تنظـيم ذلـك مسـتحيال مـن الناحيـة العمليـة ،وهـو مـا دفـع مبدأ املساواة،وأن املشرع قد فتح باب االختبار أمام عـدد كبـري مـن 
س اخلطــأ املشــرع إىل حتديــد العــدد الشــاغر مــن األمــاكن ،بــالنظر إىل اخلــربة واالختصــاص ،مــا جيعــل النصــوص املنتقــدة يف هــذا املوضــوع ال تقــوم علــى أســا

 .Décision 82-153 D.C14 Janvier1983 الظاهر يف التقدير؛
3
 - Décision 84-476 D.C25 Juin1984(Loi sur en communication audiovisuelle.) 
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تقديريه حمل تقدير املشرع،ذلك بأنه يفهم بأن استخدام القاضي الدستوري ملصطلح اخلطأ الظاهر يف 
لس الدستوري إىل البحث يف مدى مالءمة التقدير من شأنه أن يؤكد على عدم امتداد رقابة ا

وإذا كان الس الدستوري الفرنسي قد تبىن نظرية اخلطأ الظاهر يف التقدير والتأكيد على عدم .التشريع
اختصاص القاضي الدستوري بفحص مدى مالءمة التشريع،فما هو موقف القضاء يف كل من مصر وتونس 

  واجلزائر؟
ية العليا المصرية و المجلس الدستوري الجزائري من الرقابة على موقف المحكمة الدستور -ج      

  السلطة التقديرية للمشرع
لقد متيز موقف القضاء املصري حىت إنشاء احملكمة الدستورية العليا بعدم اختصاصه بالنظر يف مدى       

يا قد امتدت رقابتها إىل مالءمة التشريع،غري أننا جند أن بعض األحكام الصادرة عن احملكمة الدستورية العل
  .1فحص مدى مالءمة التشريع للظروف السائدة يف الدولة

ذلك بأن احملكمة الدستورية العليا منذ إنشائها قد أكدت  يف أحكامها على أن رقابة القضاء ال متتد       
حي إىل تغري إىل حبث مدى مالءمة التشريع أو حبث مدى ضرورته،غري أن األحكام احلديثة الصادرة عنها تو 

  .يف موقف احملكمة الدستورية العليا واخلوض يف فحص مدى مالءمة التشريع للظروف السائدة يف اتمع
ففي بداية األمر جند أن احملكمة الدستورية العليا قد تبنت موقف احملكمة اإلدارية العليا واحملكمة العليا       

عليا هي رقابة مشروعية دستورية دون أن متتد إىل فحص  يف التأكيد على أن رقابة احملكمة الدستورية ال
أن األصل يف سلطة املشرع يف تنظيم احلقوق بأا "مدى مالءمة التشريع،حيث قررت يف حكم هلا على

سلطة تقديرية ما مل يقيدها الدستور بضوابط معينة،وجوهر هذه السلطة التقديرية يتمثل يف املفاضلة اليت 
لبدائل املختلفة الختبار ما يقدر أنه أنسبها ملصلحة اجلماعة وأكثرها مالءمة للوفاء جيريها املشرع بني ا

مبتطلباا يف خصوص املوضوع الذي يتناوله بالتنظيم،ومن مث فإن ما ينعاه املدعي يف هذا الصدد إمنا ينحل 

                                                 
مالءمـــة  ففـــي املرحلـــة الســـابقة علـــى إنشـــاء احملكمـــة الدســـتورية العليـــا أكـــدت احملكمـــة اإلداريـــة العليـــا بـــأن رقابـــة القضـــاء ال متتـــد إىل البحـــث يف مـــدى- 1

يلغـي "...املشرع إلصدار التشريع  إن كانت سليمة أم ال ،األمر الذي عـربت عليـه احملكمـة اإلداريـة العليـا بقوهلـا التشريع،أوالبحث يف البواعث اليت تدفع 
أمـا بالنسـبة 1..."وعةوجود من اقرتحه ،فال يكون خالقا هلذا التشريع إال اهليئة املذكورة ،وال تقوم قائمة ملا عزى إىل من اقرتحها مـن دوافـع ذاتيـة غـري مشـر 

رقابتهــا رقابــة مشــروعية وال متتــد واليــة احملكمــة إىل مناقشــة مالءمــة التشــريع أو "... ة العليــا فقــد أكــدت موقــف احملكمــة اإلداريــة العليــا علــى أنللمحكمــ
ات املرتوكـة كمـا قـررت يف حكـم آخـر هلـا بأنـه ال ميكـن القـول بـأن إصـدار التشـريع املطعـون فيـه هـو مـن املالئمـ.." البواعـث الـيت محلـت السـلطة التشـريعية

دون  للمشرع،ألنه وإن كانت احملكمـة ال ختـتص بـالنظر يف مـدى مالءمـة إصـدار التشـريع مـن عدمـه،إال أـا ختـتص ببيـان مـدى مطابقـة أحكامـه للدسـتور
عبد : ؛أورده03،1979،ج ر العدد1978أفريل01قضائية دستورية جبلسة 05انظر حكم احملكمة العليا يف القضية رقم التعرض ملدى مالءمة إصداره؛

 .138.العزيز حممد ساملان،ضوابط وقيود الرقابة الدستورية،املرجع السابق،ص
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يا لصاحل اجلماعة يف إطار إىل موازنة بني البدائل املختلفة وتعقيبا من جانبه على ما ارتآه املشرع منها ملب
  .1"تنظيمه حلق امللكية مبا ال خمالفة فيه للحماية الدستورية املقررة

وعليه،ميكننا القول بأن احملكمة الدستورية العليا أكدت عدم اختصاصها بفحص مدى مالءمة      
ة ليست مطلقة، ألن التشريع،باعتبار ذلك يعد من أهم مظاهر السلطة التقديرية للمشرع ،غري أن تلك احلري

املالئمات ال متنع من إخضاع التشريع للرقابة الدستورية إذا تعرض هذا األخري ألمور نظمها املؤسس 
الدستوري أو وضع الدستور قيودا حمددة هلا،أي أن دور القاضي يف الرقابة ينحصر يف التحقق من عدم 

  .خروج املشرع عن احلدود اليت قيده ا املؤسس الدستوري
وعن موقف القضاء الدستوري اجلزائري جنده قد تأثر مبوقف القضاء الدستوري الفرنسي وموقف       

احملكمة الدستورية العليا يف مصر،وذلك بالنظر إىل التجربة الدستورية احلديثة للقضاء الدستوري اجلزائري 
الصادرة عن املشرع،أي أن  وأن القاضي الدستوري عادة ما ميارس الرقابة البسيطة على دستورية القوانني

دوره ينحصر يف رقابة املشروعية الدستورية دون أن متتد إىل البحث يف مالئمات التشريع ومدى ضرورته من 
  .عدمها 

وبعد عرضنا ملوقف الفقه الدستوري وقضاؤه حول مسألة خضوع السلطة التقديرية للمشرع لرقابة     
 الرقابة على دستورية القوانني وحدودها؟القضاء لنا أن نتساءل عن أساليب ممارسة 

  الفرع الثاني 
  وحدودها2أساليب ممارسة الرقابة على دستورية القوانين 

لقد اختلفت دساتري دول العامل حول األسلوب املتبع يف الرقابة واجلهة اليت تتوالها،فمنهم من أسند       
الرقابة على دستورية القوانني إىل هيئة سياسية مهمتها التأكد من مدى مطابقة القوانني مع أحكام 

                                                 
 18لســنة  24،كــذلك حكمهــا يف القضــية رقــم 1991مــاي 04قضــائية دســتورية جبلســة  23انظــر حكــم احملكمــة الدســتورية العليــا يف القضــية رقــم - 1

كمـا قـررت احملكمـة ؛139.حممد ساملان،ضـوابط وقيـود الرقابـة الدسـتورية،املرجع السـابق،ص عبد العزيز:؛أورده 1997جويلية05قضائية دستورية جبلسة 
أن احملكمة الدستورية العليا ال تزن بنفسها ما إذا كان التنظيم التشريعي املعروض عليها الزما ،وما إذا كـان إقـراره "الدستورية العليا يف حكم آخر هلا على 

الشـكلية واملوضـوعية وال أن ختـوض يف بواعثهـا أو –س هلـا إال أن تـرد النصـوص التشـريعية املطعـون عليهـا ألحكـام الدسـتور يف مناسبة بعينها مالئمـا،إذ لـي
ويف نطـاق املوضـوع حمـل التنظـيم التشـريعي أال تنفصـل هـذه النصـوص –تناقض دوافعها ،و يقتضي اتفـاق النصـوص القانونيـة املطعـون عليهـا مـع الدسـتور 

؛انظــر حكــم احملكمــة الدســتورية العليــا يف "بــافرتاض مشــروعيتها بالوســائل  منطقيــا–توخاهــا املشــرع منهــا ،بــل اتصــال هــذه األغــراض عــن األغــراض الــيت 
حسـني إبـراهيم خليـل،املرجع .عبـد الناصـر أبـو سـهمدانة ؛1997أفـريل 03يف  04،ج ر،العـدد 1997مارس 22قضائية دستورية جبلسة09القضية رقم
 .50.السابق،ص

ظم الرقابة على دستورية القوانني كما قلنا سابقا إحدى أهم الضمانات اليت تكفـل مبـدأ مسـو الدسـتور ،باعتبـار أن الدسـتور هـو الـذي ينشـئ ويـن تعد- 2
الرقابة من ع السلطات العامة يف الدولة ،ويضفي عليها الشرعية ،األمر الذي يستدعي إخضاع أعمال هذه السلطات العامة مبا فيها السلطة التشريعية لنو 

ع بــاحرتام أجــل التأكــد مــن مــدى مطابقتهــا ألحكــام الدســتور ،وهــو مــا يطلــق عليــه بالرقابــة علــى دســتورية القــوانني تتوالهــا جهــة معينــة تكفــل التــزام املشــر 
 .278.انظر ،اشرف فايز اللمساوي،املرجع السابق،صالدستور ،ومتنع صدور أي قانون يناقض أو خيالف أحكامه؛
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ة أثبتت بأن إعطاء هذه املهمة الدستور،و البعض اآلخر منحها إىل جهة قضائية،غري أن التجارب الدستوري
جلهة قضائية نظرا ملا تتمتع به السلطة القضائية من خربات ومؤهالت متميزة يف هذا اال،جيعل السلطة 

  .1القضائية خري من يقوم بدور الرقابة على دستورية القوانني
التشريعات الصادرة عن  وملا كانت الرقابة على دستورية القوانني دف إىل التحقق من مدى مطابقة      

املشرع ألحكام الدستور متهيدا لعدم إصدارها،فإن القاضي الدستوري حال ممارسة اختصاصه خيضع 
موعة من الضوابط والقيود اليت حددها الدستور،ذلك بأن القاضي بصفة عامة والقاضي الدستوري بصفة 

لى عمله و إصداره لقراراته،منها ما يتعلق خاصة حتيط به جمموعة من العوامل واالعتبارات اليت تؤثر  ع
وحىت يتسىن لنا معرفة أساليب ممارسة الرقابة .باالعتبارات الشخصية ومنها ما يتعلق باالعتبارات العملية

،مث )أوال(على دستورية القوانني وحدودها سوف نتطرق أوال إىل طرق ممارسة الرقابة على دستورية القوانني
  ).ثانيا(حدودها

  أساليب ممارسة الرقابة على دستورية القوانين :والأ     
يعد موضوع الرقابة على دستورية القوانني من أكثر املواضيع أمهية يف جمال القانون الدستوري، باعتبار       

أن ِإعمال هذه الرقابة من شأنه أن يُلزم املشرع بضرورة إصدار تشريعات مطابقة ألحكام الدستور مبا 
  .الدستور و يكرس مبدأ الفصل بني السلطات يضمن مبدأ مسو

وإذا كان كل من الفقه الدستوري وأغلب النظم الدستورية قد أكدت على ضرورة إخضاع التشريعات      
الصادرة عن الربملان لنوع من الرقابة،فإن فقهاء القانون الدستوري قد  اختلفوا حول اهليئة اليت جيب أن 

د أن البعض ذهب إىل إعطاء اهليئة السياسية تلك املهمة، ذهب البعض اآلخر متارس هذه الرقابة،فبينما جن
  .2إىل إعطاء تلك املهمة هليئة قضائية 

حيث متارس الرقابة السياسية هيئة ذات طبيعة سياسية مستقلة عن باقي السلطات العامة يف الدولة       
لتشريعات الصادرة عن املشرع ألحكام مبا فيها السلطة التشريعية مهمتها التحقق من مدى مطابقة ا
أما الرقابة القضائية فهي تعترب إحدى .الدستور،وحتول دون إصدار القوانني املخالفة ألحكام الدستور

الوسائل الفنية احلديثة لضمان حسن نفاذ القواعد الدستورية؛،ومن ناحية ثانية، متنح بعض الدساتري املقارنة 
خمالفة القوانني للدستور متهيدا لعدم إصدارها إذا كانت مل تصدر أو  القضاء احلق يف التأكد من مدى

  .إلغائها أو االمتناع عن تطبيقها إذا كانت قد صدرت

                                                 
 .220.يوسف املصري،املرجع السابق،ص.س حممد البهجيانظر،إينا - 1
 .309.،ص1999انظر ،علوان  عبد الكرمي،النظم السياسية والقانون الدستوري،دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان،-2
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ومن أجل معرفة طرق ممارسة الرقابة على دستورية القوانني سوف نركز على الرقابة السياسية كأسلوب       
  ).ب(ق إىل دراسة الرقابة القضائية على دستورية القوانني ،مث نتطر )أ(من أساليب ممارسة الرقابة الدستورية

  الرقابة السياسية كأسلوب من أساليب ممارسة الرقابة الدستورية- أ      
يعرف جانب من الفقه الرقابة السياسية على دستورية القوانني بأا رقابة تتوالها هيئة سياسية يتم       

،أوهي الرقابة اليت تتوالها هيئة 1التشريعية باالشرتاك مع السلطة التنفيذيةاختيار أعضائها بواسطة السلطة 
ينشئها الدستور بنص صريح،وتكون رقابتها سابقة على صدور القانون،ويتم اختيار أعضائها من جانب 

  .2سلطات سياسية
لسياسية على ومن خالل هذين التعريفني ميكننا استخالص جمموعة من اخلصائص املميزة للرقابة ا      

دستورية القوانني،فهي رقابة وقائية متارس على القانون قبل صدوره،كما أا تتطلب ضرورة وجود نص 
صريح يف الدستور حيدد للهيئة اليت متارس الرقابة السياسية على دستورية القوانني أسلوب تشكيلها 

ضائها عادة بواسطة سلطات سياسية قد واختصاصاا،و أن هذه الرقابة تتوالها هيئة سياسية يتم اختيار أع
  .3ختتارهم السلطة التشريعية أو باالشرتاك مع السلطة التنفيذية

غري أن هذه الصورة من الرقابة تعرضت النتقادات شديدة من جانب رجال الفقه الدستوري، فنظام       
،ولعل 4أغلب الدول اليت أخذت بهالرقابة السياسية مل ينجح يف توفري رقابة فعالة على دستورية القوانني يف 

ما ذهب إليه الفقه الفرنسي من تعديل لنظام الرقابة على دستورية القوانني يف فرنسا من رقابة سابقة وقائية 
  .أحسن دليل على ذلك2008إىل رقابة الحقة مبوجب تعديل

أخذت ا،إال أننا  وعلى الرغم من االنتقادات اليت وجهت للرقابة السياسية ،فإن بعض الدول قد      
اليت أخذت ا )1(سوف نكتفي بنموذج ميثل املدرسة القانونية الالتينية وهي الرقابة الدستورية يف فرنسا

  ).2(بعض الدساتري كالدستور اجلزائري
  الرقابة السياسية على دستورية القوانين في فرنسا- 1     
،فال بد أن نتساءل عن الدور 1958الرقابة السياسية يف ظل الدستور الفرنسي لعامإذا نظرنا إىل       

الرئيسي للمجلس الدستوري يف جمال الرقابة الدستورية يف فرنسا،وما هي الطبيعة القانونية للمجلس 
  ؟5وما بعدها 1958من الدستور الفرنسي لعام56الدستوري الذي انشأ مبوجب املادة
                                                 

 .197.،ص1974انظر ،فؤاد العطار ،النظم السياسية والقانون الدستوري ،دار النهضة العربية ،مصر،- 1
 .135.،ص2008،دار اجلامعة اجلديدة،اإلسكندرية،)املبادئ النظرية والتطبيقية اجلوهرية (انظر ،حممد رفعت عبد الوهاب ،رقابة دستورية القوانني - 2
 .23.انظر ،عبد العزيز حممد ساملان ،نظم الرقابة على دستورية القوانني ،املرجع السابق،ص ص- 3
 . 37.،ص ص2006وجيز يف القانون الدستوري ،دار النهضة العربية،مصر ،انظر،نبيلة عبد احلليم كامل،ال- 4
احلقيقـــة أنـــه ثـــار خـــالف يف الفقـــه الفرنســـي حـــول .1958مـــن الدســـتور  الفرنســـي لعـــام)63و62و61و60و59و58و57و 56(انظـــر نـــص املـــواد- 5

ض إىل القـول بـأن هـذا الـس يعتـرب هيئـة سياسـية بـالنظر إىل الطبيعة القانونية للمجلس الدستوري هل هو جهـة قضـائية أم هيئـة سياسـية؟وقد ذهـب الـبع
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ئيسي للمجلس الدستوري فهو رقابته على دستورية القوانني،وهي رقابة سابقة على إصدار أما الدور الر      
  .القانون الذي وافق عليه الربملان بعكس الرقابة القضائية اليت هي رقابة الحقة إلصدار القانون وتطبيقه

يف جمال  جنده قد نظم اختصاصات الس الدستوري1958وبالرجوع إىل الدستور الفرنسي لعام      
،واملالحظ على املؤسس الدستوري الفرنسي بأنه قد 1منه 62و61الرقابة على دستورية القوانني يف املادتني

ميز يف جمال تلك الرقابة بني القوانني األساسية والقوانني العادية،حيث نص الدستور صراحة على إلزامية 
بقتها لنصوص الدستور،األمر الذي يدفعنا عرض القوانني العضوية على الس الدستوري للتحقق من مطا

  إىل التساؤل حول ملاذا يكون عرض القوانني العضوية إلزاميا على الس الدستوري؟
ويرجع ذلك إىل طبيعة هذه الفئة من القوانني اليت تعترب حمددة ومكملة لنصوص الدستور،كما أا       

ات سن وإقرار القوانني العادية،وأن املسائل اليت تنظمها تتميز بنظام إجرائي خاص إلقرارها خيتلف عن إجراء
  .2هذه الفئة من القوانني حددها الدستور على سبيل احلصر

ومن اختصاصات الس الدستوري يف جمال الرقابة الدستورية كذلك رقابته على األنظمة الداخلية       
من الدستور على أنه جيب أن تعرض 01ةفقر 61لسي الربملان و املعاهدات الدولية،حيث نصت املادة

  .3النظم الداخلية للمجلسني الربملانيني على الس الدستوري قبل نفاذها للتحقق من مطابقتها للدستور

                                                                                                                                                         
نسي ،باعتبـار أن الطريقة اليت يتم تعيني أعضائه واالختصاصات اليت منحها له الدستور ،غري أن هذا االجتاه قد وجه إليه نقد شديد من غالبية الفقه الفر 

سياســـية ،وحجـــتهم يف ذلـــك أن أعضـــاء الـــس ال يســـألون أمـــام أيـــة جهـــة خبـــالف أســـلوب تعيـــني أعضـــاء الـــس الدســـتوري ال تـــؤدي إىل اعتبـــاره هيئـــة 
لــس هيئــة الســلطتني التشــريعية والتنفيذيــة،كما أن هــؤالء األعضــاء يشــبهون أعضــاء جملــس الدولــة الــذين ال يطلــق علــيهم صــفة القضــاة،ومع ذلــك يعتــرب ا

الدستوري يعد هيئة قضائية ألنه يبحث يف دسـتورية القـوانني ويطبـق القوانني،وحتـوز قراراتـه  ولقد انتهى أصحاب هذا االجتاه إىل القول بأن الس.قضائية
انظر،عبـــد املـــنعم عبـــد احلميـــد إبـــراهيم شـــرف،املعاجلة القضـــائية والسياســـية لالحنـــراف قـــوة الشـــيء بـــه وتلتـــزم كافـــة الســـلطات العامـــة يف الدولـــة باحرتامها؛

 .748.التشريعي،املرجع السابق،ص
 .1958من الدستور الفرنسي لعام 62و61ظر نص املادتنيان- 1
مــن أن يقــوم املشــرع بتوســيع اختصاصــاته التشــريعية بــدون ضــوابط علــى القــوانني 1958ويــرى جانــب مــن الفقــه الفرنســي بــأن خــوف واضــعي دســتور- 2

أمــا فيمــا خيــص القــوانني .الــس الدســتوري قبــل إصــدارها العضــوية هــو الــذي دفــع هــؤالء إىل اإلقــرار بضــرورة إخضــاع تلــك القــوانني للرقابــة اإللزاميــة مــن 
الوطنيـة أو سـتني العادية،فإن عرضها اختياري  يكون بناء على طلب رئيس اجلمهورية أو الـوزير األول أو رئيسـي غـرفيت الربملـان،أو سـتني نائبـا يف اجلمعيـة 

 ؛65.القوانني يف مصر ،املرجع السابق،صشيخا يف جملس الشيوخ؛ انظر علي السيد الباز ، الرقابة على دستورية 
-LECLAQE.C, Droit constitutionnel et institutions politiques ,1995,p.519 ; AVRIL.P et GICQUEL.J,op 
cit,p.200.  

لرقابـة  الـس الدسـتوري  ولعل السبب من إخضاع النظم الداخلية لسي الربملان؛1958من الدستور الفرنسي لعام  01فقرة  61انظر نص املادة - 3
ن املمكـن قبل نفاذها هو أن املؤسس  الدستوري قد وضع جمموعة من الضوابط و القيود امللزمة للمشرع عند ممارسة اختصاصه التشريعي ،فهـذه القيـود مـ

مطابقتهــا لنصــوص الدســتور ،كمــا أن الــس أن تفرغهـا مــن حمتواهــا الــنظم الداخليــة لســي الربملــان ،ولــذا كــان البــد مـن إخضــاعها للرقابــة والتحقــق مــن 
انظـر ،عبـد املنصـف عبـد  الدستوري عند رقابته على تلك النظم الداخلية إمنا يسعى إىل احملافظـة علـى التـوازن الدسـتوري بـني السـلطات العامـة يف الدولـة؛

 .وما يليها 107.الفتاح حممد إدريس،املرجع السابق،ص
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إضافة إىل تلك االختصاصات يتوىل الس الدستوري الرقابة على دستورية املعاهدات وفق ما تنص       
،فإذا قرر الس الدستوري بأن املعاهدة تتضمن شرطا أو 1958لعاممن الدستور الفرنسي 54عليه املادة

  .1بندا خمالفا للدستور ،فال ميكن اإلذن بالتصديق أو  املوافقة عليه إال بعد تعديل الدستور 
كما خيتص الس الدستوري الفرنسي كذلك برقابة حاالت تعدي السلطة التشريعية على جمال السلطة      

من الدستور على أن املواد اليت ال تدخل يف جمال 01فقرة 37ر الذي نصت عليه املادةالتنفيذية،األم
  .القانون تدخل يف جمال السلطة التنظيمية للسلطة التنفيذية 

« Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère 
règlementaire. » 

واملالحظ على املؤسس الدستوري الفرنسي ومن أجل تدعيم مركز السلطة التنفيذية وزيادة نفوذها يف       
مواجهة السلطة التشريعية،فإنه قد وفر عدة وسائل حلماية جمال التنظيم من تعدي القانون،لكنه يف املقابل 

اختصاص السلطة التشريعية،إذ جيوز مل يقرر محاية دستورية للربملان ملنع تعدي السلطة التنفيذية على 
للحكومة أن تدفع بعدم قبول مشروع أو اقرتاح أو تعديل قانون إذا تبني خالل اإلجراء التشريعي أن مشروع 
أو اقرتاح قانون أو تعديل قانون يدخل يف اختصاص السلطة التشريعية أو أنه خمالف لتفويض قد منح 

  .2من الدستور 38مبوجب املادة 
كان 2008وقبل تعديل1958ذلك بأن اختصاص الس الدستوري الفرنسي منذ إنشائه عام      

يقتصر فقط على الرقابة السابقة على دستورية القوانني واملعاهدات الدولية والنظم الداخلية لسي 
  .والتنفيذية  الربملان،باإلضافة إىل اختصاصه برقابة دستورية توزيع االختصاص بني السلطتني التشريعية

قد أدخل تعديالت جوهرية ومهمة خاصة 2008يوليو23غري أن التعديل الدستوري بتاريخ      
التعديالت اليت تتعلق بالس الدستوري السيما مركز الس الدستوري واختصاصاته والرقابة الدستورية 

   .1الدستورية الالحقة،األمر الذي أحدث جدال واسعا يف الفقه والقضاء حول الرقابة 3الالحقة

                                                 
-1 عنــدما قــرر املوافقــة علــى  1970يونيــو10لــس الدســتوري بشــأن الرقابــة الدســتورية علــى املعاهــدات قــراره الصــادر يف ومــن التطبيقــات الــيت أرســاها ا

،وكذلك قرار الس باملوافقة على التعهد الدويل الصادر يف ؛Dc du 19 juin 1970 معاهدة روما للوحدة األوروبية عندما تتوافق مع نصوص الدستور
مـن  06وقـراره املتعلـق بـالربوتوكول رقـم ؛D c du 30 decembre1976 نظم انتخاب الربملان األورويب بواسطة االقـرتاع العـامالذي  1976سبتمرب 30

  .1995مايو22اتفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية واخلاصة بإلغاء عقوبة اإلعدام يف دول اإلحتاد األورويب الصادر يف 

D c du 29 mai1995   
أو يف حالــة حــدوث اخلــالف بــني احلكومــة ورئيســي اجلمعيتــني لعــدم اقتناعــه بــأن مشــروع أو اقــرتاح قــانون ال يــدخل يف جمــال القــانون تلجــأ احلكومــة و - 2

ويف هـذه يـه،رئيس إحدى اجلمعيتني إىل الس الدستوري بأن يصدر قرارا بشأن قبول أو عدم قبول مشروع القانون خالل مثانية أيـام مـن تقـدمي الطلـب إل
 .احلالة يكون الس الدستوري قد مارس رقابته بشأن هذا النزاع على أساس تطبيق قواعد توزيع االختصاص بني الربملان واحلكومة

مــن  61تقـدم الـرئيس الفرنسـي السـابق سـاركوزي مبشـروع جديـد لتعــديل الدسـتور تضـمن عـددا مـن اإلصـالحات منهـا تعـديل املـادة  2008يف عـام - 3
مـة أمـام الدستور مبا يوسع من اختصاصات الس الدستوري ومينح لألفراد حق الـدفع بعـدم دسـتورية أحـد النصـوص التشـريعية مبناسـبة دعـوى قضـائية قائ

 .124.عبد املنصف عبد الفتاح حممد إدريس،املرجع السابق،ص إحدى اجلهات القضائية؛انظر ،
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مع العلم بأن الس الدستوري يف حكم سابق قد أدخل تطورا هاما يف قضائه،من خالل حبثه يف       
،وذلك مبناسبة حبث أحكام تشريعية 1985يناير 25دستورية القوانني بعد إصدارها يف حكم له صادر يف

وبالنظر إىل األمهية .2العديد من أحكامه تعدله أو تكلمه أو تؤثر يف نطاقه،األمر الذي أكد عليه يف
احملدودة لقضاء الس الدستوري بشأن الرقابة الالحقة أصبح الفقه يؤيد هذا النوع من الرقابة متجاوزا 

  .3بذلك اآلراء الفقهية املعارضة هلذا النظام 
سواء فيما يتعلق بالرقابة  وبعد عرضنا للرقابة على دستورية القوانني يف فرنسا والتطورات اليت شهدا      

السابقة أو الرقابة الالحقة على دستورية القوانني،لنا أن نتساءل عن الوضع يف البلدان اليت تأثرت بالنموذج 
الفرنسي يف جمال الرقابة على دستورية القوانني؟وخنص بالذكر الوضع يف الدستور اجلزائري باعتبار أن 

  .الدستور الفرنسي يف إنشاء جملس دستوري يتوىل الرقابة الدستوريةاملؤسس الدستوري اجلزائري قد تأثر ب
  الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر-2      
لقد أسند املؤسس الدستوري اجلزائري عملية الرقابة على دستورية القوانني إىل جملس دستوري  كهيئة       

من التعديل الدستوري 182ص املادةمستقلة مهمتها السهر على احرتام الدستور تطبيقا لن
،غري أن ذلك ال يعين أن هذا الس هو حامي الدستور،ألن هذه املهمة مسندة لرئيس 2016لسنة

  .20164من التعديل الدستوري لسنة84اجلمهورية مبوجب املادة

                                                                                                                                                         
د ومعارض لفكرة الرقابة الدستورية الالحقة ،فريى أصحاب االجتاه املعارض للرقابة الالحقة بأن ذلك يشـكل ولقد تباين الفقهاء فيما بينهم بني مؤي - 1

الرقابـة الالحقـة قـد  اعتداءا صارخا على سيادة التشريع ،فإذا كانـت الرقابـة السـابقة تتميـز بأـا رقابـة وقائيـة باعتبـار أـا سـابقة علـى إصـدار القـانون ،فـإن
  .ر العديد من التشريعات وميكن أن تكون حمال لعدم الدستوريةتؤدي إىل إهدا

- ROUX. A,Le nouveau Conseil Constitutionnel , J.C.P,2008,N°31 ,p.48. 

الرقابــة  أمــا أصــحاب الــرأي املؤيــد للرقابــة الالحقــة يســتندون علــى أن هــذه الرقابــة الدســتورية ال متثــل وحــدها اعتــداءا علــى فكــرة ســيادة التشــريع ،ألن    
أن القاضـي السابقة تنطوي أيضا حتت هذا االعتداء ،ومن ناحية أخرى فـإن الرقابـة الالحقـة تبـدو ضـرورية لوضـع حـد للتنـاقض القـائم يف فرنسـا ،باعتبـار 

  .الدستوري يستطيع أن يبحث مطابقة التشريع للمعاهدات الدولية ،لكنه ال يستطيع تقدير مطابقة التشريع للدستور
- CZSSIAT.P et SAULNIER.E, Control de constitutionnalité a posteriori et contrôle de conventionalité de la 
loi,2008,p.166. 

اليت تناولت تنظيم  الرقابة الدسـتورية السـابقة ،فقـد  1958أما موقف القضاء من الرقابة الدستورية الالحقة ،فاستنادا إىل أحكام الدستور الفرنسي لعام 
لصـادر يف رفض القضـاء املـدين واإلداري االعـرتاف لألفـراد بـاحلق يف الـدفع بعـدم دسـتورية قـانون بعـد إصـداره ،وهـو مـا قضـى بـه جملـس الدولـة يف حكمـه ا

يف فــرتة  للرقابــة الســابقة يــدل علــى أن املؤســس الدســتوري  مينــع أي إمكانيــة للرقابــة الالحقــة علــى القــانون 1958علــى أن تبــين دســتور  2005ينــاير05
  تطبيقه؛

-C E05/01/2005,DEPREZ et BAILLARD ,Rec P01  
2 -C.C,du 25 janvier1985;C.C du 15mars1999,A.J.D.A ,p.324et410. 

،العـــدد الســـادس عشر،الســـنة السابعة،مصـــر،هامش 2009انظر،حممـــد عبـــد اللطيـــف ،رقابـــة الدســـتورية الالحقـــة يف فرنســـا ،جملـــة الدســـتورية ،أوكتـــوبر-3
 .03و02و01

 ).1996من الدستور اجلزائري لسنة 70و163تقابلهما نص املادتني (2016من التعديل الدستوري لسنة84و182انظر نص املادتني- 4
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سند إليه وجيسد الس الدستوري مهمة السهر على احرتام الدستور من خالل ممارسة االختصاص امل      
من التعديل 186يف جمال الرقابة على دستورية القوانني واملعاهدات والتنظيمات وفق ما تنص عليه املادة

،مع العلم بأن الس الدستوري اجلزائري مستوحى من النموذج 20161مارس6الدستوري املؤرخ يف
  .2الفرنسي مع بعض الفروق واالختالفات

إىل عقلنة النظام الربملاين من خالل 1958ة اليت دفعت واضعي دستورفإذا كانت املربرات التارخيي    
تأسيس جملس دستوري يتوىل السهر على حصر الربملان يف حدود اختصاصه،لنا أن نتساءل عما إذا كانت 

ومن قبلها 1989هذه املربرات التارخيية متوفرة يف اجلزائر عندما قرر املؤسس الدستوري يف سنة
دستوري وإسناد له دور مشابه لدور الس الدستوري الفرنسي،علما بأن الربملان  إنشاء جملس1963سنة

اجلزائري حبكم حداثته مل يكن يوما مهيمنا على احلياة السياسية،بل وأنه مل ميارس الصالحيات التشريعية 
  .املسندة له،وبالتايل ال وجود ملخاوف اعتدائه على جمال عمل السلطة التنفيذية

ال جنعل الس الدستوري اجلزائري نسخة مطابقة للنموذج الفرنسي نظرا الختالف الظروف  وحىت      
التارخيية بني البلدين،يتعني علينا إعادة النظر يف تشكيلة الس الدستوري وصالحياته وإجراءات عمله 

نظام القانوين واملؤسسايت بشكل جيعل منه أداة فعالة يف جمال الرقابة على دستورية القوانني و أداة هليكلة ال
  .3يف الدولة

                                                 
 ).1996من الدستور اجلزائري لسنة 165يقابلها نص املادة (2016من التعديل الدستوري لسنة186انظر نص املادة- 1

-
بشأن الطبيعة القانونية للمجلس الدستوري الفرنسي بأنه نوع من اهليئات السياسية العليا املكلفة مبراقبة دستورية  DUVERGERواحلقيقة أن تعليق  2

القــول بــأن إنشــاء الــس الدســتوري يعكــس إرادة  إىلDebré MICHELالقــوانني هــو تعليــق ينبــع مــن الطــابع الغــامض هلــذا الــس، األمــر الــذي دفــع 
 اعدة الدستورية ؛إخضاع الربملان إىل الق

- DUVERGER.M, Institutions politiques et droit constitutionnel ,Paris,1970,p.817 ; TURPIN.D, Contentieux 
constitutionnel,2 ème édition ,P.U.F, 1994, p.339 ; CHAGNOLLAND.D,Droit constitutionnel contemporain, 
Sirey,Paris,1999,p.355. 

مــن الدســتور اجلزائــري 164يقابلهــا نــص املــادة(2016مــن التعــديل الدســتوري لســنة183ســبة لتشــكيلة الــس الدســتوري ،فقــد نصــت املــادة وبالن- 3
على أنه يتشكل مـن اثـين عشـر عضـوا ميثلـون السـلطات الـثالث يف الدولـة ،علـى أن اسـتقاللية أعضـاء الـس شـرط ضـروري لضـمان جنـاح ) 1996لسنة

يف أداء مهامـه حبيـاد ،كمـا أن عـدم قابليــة جتديـد عهـدة األعضـاء بـالس يعـين حتـرر األعضــاء مـن كـل الضـوابط الـيت قـد تسـلط علــيهم يف وفعاليـة الـس 
وجتــدر اإلشــارة بــأن طريقـة تكــوين الــس منتقــدة مـن عــدة جوانــب ،فهــي تتضـمن عضــوان ميــثالن القضــاء ،وهـو أمــر غــري مفهــوم .سـبيل متديــد العهــدة هلـم

 عترب املؤسس الدستوري أن الرقابة على دستورية القوانني جمرد عمل قضائي ،فاألجدر به أن يؤسـس لـه هيئـة قضـائية خاصـة تشـكل مـن قضـاة ،أمـا،فإذا ا
وري الدسـتإذا اعترب بأن هذه الرقابة هي عمل سياسي بالدرجة األوىل،فاألجدر أن يتم سحب القضاة من تشكيلة الس بالنظر إىل طبيعة عمل الـس 

مــــــن الدســــــتور اجلزائــــــري 146يقابلهــــــا نــــــص(2016مــــــن التعــــــديل الدســــــتوري لســــــنة164تــــــنص املــــــادةو إعمــــــاال ملبــــــدأ الفصــــــل بــــــني الســــــلطات،حيث 
بينما مت إقحامهم يف هيئة من هيئات الرقابة املنصوص عليها يف الدستور يف باب مسـتقل » ...خيتص القضاة بإصدار األحكام  « على أن)1996لسنة

كما أن طريقة تشكيل الس الدستوري تضفي حتما على الس طابعا سياسيا،ألنه ليس هناك نص صريح يف الدستور يلزم السلطة القضائية؛عن باب 
،األمـر لسياسـية رئيس اجلمهورية بتعيني أربعة أعضاء خارج االنتماءات احلزبية ،فضال عن األعضاء املنتخبني من غرفيت الربملان هم من ذوي االنتماءات ا

 .الذي يضع مسألة احلياد املفرتض للمجلس حمل الشك
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وتتميز الرقابة اليت ميارسها الس الدستوري بأا رقابة حمدودة بفعل اإلجراءات املتبعة،حيث تشمل هذه    
وتتخذ الرقابة .الرقابة مجيع القوانني واملعاهدات والتنظيمات،لكن طريقة حتريك إجراءات الرقابة ضيقة جدا

من التعديل 3و2فقرة186و141(الرقابة اإللزامية املنصوص عليها يف املادتني:الدستورية عدة صور
من 141،ويقصد ا الرقابة على القوانني العضوية اليت نص عليها يف املادة1)2016الدستوري لسنة

،اليت تشمل املسائل اليت يتم تنظيمها مبوجب قوانني عضوية،واليت ختضع 2016التعديل الدستوري لسنة
السابقة للمجلس الدستوري قبل إصدارها،ويتعلق األمر بااالت اآلتية املرتبطة بتنظيم السلطات للرقابة 

العمومية،ونظم االنتخابات، والقانون املتعلق باألحزاب السياسية،والقانون املتعلق باإلعالم،والقانون 
ن املتعلق بقوانني املالية،وكذلك  األساسي للقضاة والتنظيم القضائي،والقانون املتعلق باألمن الوطين،والقانو 

  .كل ااالت املخصصة للقوانني العضوية مبوجب الدستور
ويف هذا النوع من القوانني خيطر رئيس اجلمهورية تلقائيا الس الدستوري مبجرد املصادقة عليه من       

لربملان اليت تعرض وجوبا على قبل غرفيت الربملان،كما تشمل هذه الرقابة اإللزامية النظام الداخلي لغرفيت ا
  .الس الدستوري،واهلدف من ذلك هو منع الربملان من جتاوز نصوص الدستور

، ويتعلق 20162من التعديل الدستوري لسنة186وهناك الرقابة االختيارية املنصوص عليها يف املادة      
ث جعل املؤسس الدستوري األمر اختياريا األمر بالقوانني العادية واملعاهدات الدولية واللوائح التنظيمية،حي

جلهات اإلخطار،إذ جيوز هلا أن ختطر الس الدستوري وطلب رأيه حول مطابقة تلك النصوص ألحكام 
  .3الدستور

وعليه،ميكننا القول بأنه إذا كان للمجلس الدستوري دور حاسم يف جمال الرقابة الدستورية،فإن نقطة       
تضييق سلطة اإلخطار،األمر الذي تداركه املؤسس الدستوري يف التعديل  الضعف يف طريقة عمله هي

،ألن فعالية الس مرتبطة إىل حد كبري بتوسيع حق اإلخطار،إضافة إىل 2016مارس6الدستوري املؤرخ يف

                                                                                                                                                         
ي إضــافة إىل ذلــك ،فــإن طريقــة تشــكيل الــس تفتقــر نوعــا مــا إىل التخصــص الــذي ميكــن حتقيقــه عــن طريــق األســاتذة املتخصصــني يف القــانون الدســتور 

ة املعينــة مــن طــرف رئــيس اجلمهوريــة،ومن مث ميكننــا القــول بــأن والقــانون العــام ،ألن الدســتور ال يشــرتط وجــوب إدراج هــذه الكفــاءات خاصــة ضــمن النســب
صــات طريقـة تكــوين الـس تشــكل عائقـا يف وجــه جناحــه وفعاليتـه ،ويتعــني إجـراء إصــالح دسـتوري بتعــديل تشــكيلة الـس ،وكــذا طريقـة عملــه واالختصا

  .املسندة إليه
من الدستور اجلزائـري )03و02فقرة165و123(تقابلها نص املادتني(2016نةمن التعديل الدستوري لس)3و2فقرة186و141(انظر نص املادتني- 1

 .1996لسنة
 ).1996من الدستور اجلزائري لسنة 165يقابلها نص املادة(2016من التعديل الدستوري لسنة186انظر نص املادة - 2
بأـا قـد وسـعت مـن )1996الدسـتور اجلزائـري لسـنةمـن 166يقابلهـا نـص املـادة(2016من التعديل الدستوري لسنة187املالحظ على نص املادة - 3

ســلطة إخطــار الــس الدســتوري كــل مــن رئــيس اجلمهوريــة ورئيســي غــرفيت الربملــان ،أو الــوزير  اجلهــة الــيت هلــا حــق إخطــار الــس الدســتوري،حبيث تشــمل
الــة مــن  احملكمــة العليــا أو جملــس الدولــة تطبيقــا لــنص األول،و أعضــاء الربملان،كمــا قــد يكــون اإلخطــار عــن طريــق الــدفع بعــدم الدســتوري بنــاء علــى إح

 .2016من التعديل الدستوري لسنة 188و 187انظر نص املادتني ؛2016من التعديل الدستوري لسنة188املادة
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ذلك متكني رئيس الس الدستوري من حتريك الرقابة التلقائية للمجلس دون انتظار إخطاره من اجلهات 
  .صة بذلك وفق ضوابط وقيود حيددها الدستوراملخت

ومن ناحية أخرى توسيع نطاق الدستورية لتشمل جماال هاما أغفله املؤسس الدستوري،وهو الرقابة       
على جمال القانون والالئحة،فمن املفيد أن تطلب احلكومة أثناء مناقشات الربملان استبعاد نص قانوين ترى 

ظيم أو الالئحة مثلما هو األمر يف فرنسا،ويف حالة اخلالف مع إحدى غرفيت أن فيه تعدي على جمال التن
من 143الربملان يتوىل الس الدستوري الفصل يف ذلك يف أجل حمدد،ألنه دون هذه اآللية يبقى نصاملادة

بدون معىن،أي )1996من الدستور اجلزائري لسنة 125يقابلها نص املادة(2016التعديل الدستوري لسنة
هو جزاء تعدي القانون على جمال الالئحة أو التنظيم إذا مل ينص املؤسس الدستوري على آلية معينة ما 

  .1تسمح للمجلس الدستوري بالتدخل
  الرقابة القضائية على دستورية القوانين-ب      
إن إذا كانت بعض الدساتري قد جعلت الرقابة على دستورية القوانني من اختصاص هيئة سياسية،ف      

أغلب دساتري دول العامل على اختالف نظمها وإيديولوجيتها متنح أحدى حماكمها مهمة الرقابة على 
دستورية القوانني،وهو ما جعل الفقه الدستوري يهتم ذا النوع من الرقابة على دستورية القوانني،وذلك من 

قوف عند مفهوم الرقابة القضائية خالل بيان مفهومها وأمهيتها وطرق حتريكها،األمر الذي يدفعنا إىل الو 
  ).02(،مث عرض بعض تطبيقات هذا النوع من الرقابة)1(وأمهيتها وطرق حتريكها

  مفهوم الرقابة القضائية على دستورية القوانين و أهميتها وطرق تحريكها-1      
املشرع بأا عملية  لقد عّرف الفقه الدستوري الرقابة القضائية على دستورية القوانني اليت يصدرها       

تستطيع احملاكم من خالهلا البت يف مصري قانون ما من حيث كونه خيالف أو ال خيالف أحكام 
،بينما يعرفها البعض اآلخر بأا حق احملاكم مبقتضى وظيفتها األصلية وبناء على طلب من ذوي 2الدستور

ور،ومن مث االمتناع عن تطبيق هذا املصلحة بفحص قانون ما والتأكد من مدى توافقه مع أحكام الدست
كما ميكن تعريفها كذلك بأا عملية ذات .القانون أو إلغائه إذا ثبت هلا تعارضه مع نصوص الدستور

طبيعة خاصة تقوم حبل مشكلة تتعلق حبل التنازع بني قاعدتني قانونيتني إحدامها حتتل مركزا أمسى يف سلم 
  .3القواعد القانونية

                                                 
مشــروعيتها أمــام القضــاء  علمــا بأنــه يف احلالــة الــيت  تتعــدى الســلطة التنفيذيــة نطــاق عملهــا وتتــدخل يف جمــال القــانون جيــوز إلغــاء هــذه الالئحــة لعــدم- 1

 اإلداري عن طريق دعوى اإللغاء
 .44.،ص1971،مطبعة شفيق،بغداد،02،اجلزء)نظرية الدستور(انظر ،منذر الشاوي،القانون الدستوري - 2
 .158.انظر ،أمحد فتحي سرور ،احلماية الدستورية للحقوق واحلريات ،املرجع السابق،ص ص- 3
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ذه التعاريف ميكننا أن نُعرف الرقابة القضائية على دستورية القوانني بأا الرقابة اليت ومن خالل ه      
ختتص ا هيئة قضائية بناء على طلب صاحب املصلحة من أجل فحص قانون معني للتحقق من مدى 

  .توافقه مع نصوص الدستور،وبالتايل االمتناع عن تطبيقه هذا القانون أو إلغائه حبسب األحوال
ويؤكد جانب من الفقه الدستوري بأن أمهية الرقابة القضائية على دستورية القوانني ميكن إرجاعها إىل       

مبدأين أساسيني،األول حتقيق وضمان مبدأ املشروعية والرقابة على أعمال السلطات العامة يف الدولة مبا 
ة دولة القانون،أي أن السلطة التشريعية فيها السلطة التشريعية الذي يعد من أهم القواعد  الرئيسية إلقام

عند ممارستها الختصاصاا التشريعية جيب أن تعمل يف حدود أحكام الدستور وختضع للقيود والضوابط 
أما املبدأ الثاين مؤداه أن هذه الرقابة هي من طبيعة عمل القاضي من خالل تطبيق القانون .اليت أقرها

إذا تعارضت الئحة مع قانون وجب تطبيق القاعدة األعلى، وإذا تعارض  والفصل يف النزاع املطروح عليه ،ف
  .1نص قانوين مع نص دستوري وجب تطبيق األخري باعتباره  القانون األمسى يف الدولة

كما يرى البعض اآلخر بأن الرقابة القضائية على دستورية القوانني تؤدي إىل وحدة احللول القضائية يف       
ة،نظرا ألن هناك جهة قضائية عليا واحدة متخصصة يف ممارسة تلك الرقابة حتوز أحكامها الدعوى الدستوري

  .2حجية مطلقة،ومن مث ال ميكن إثارة مسألة دستورية ذلك القانون مرة أخرى
وبالتايل،تتجلى أمهية وجود الرقابة القضائية على دستورية القوانني يف التحقق من مدى احرتام ونفاذ       

الدستورية،وضرورة إصدار تشريعات تتوافق مع أحكام  الدستور،األمر الذي يضمن يف النهاية  القواعد
احرتام  أحكام الدستور من جهة وضمان احرتام احلقوق واحلريات العامة اليت كفلها الدستور من جهة 

  .3ثانية
بة على دستورية القوانني،األول واجلدير بالذكر أن الفقه الدستوري املقارن يعتمد على أسلوبني يف الرقا      

يتمثل يف الرقابة عن طريق الدعوى األصلية،والثاين يتمثل يف الرقابة عن طريق الدفع الفرعي؛فالرقابة عن 
طريق الدعوى األصلية هي تلك اليت مينح فيها الدستور لألفراد حق رفع دعوى أصلية مباشرة أمام احملكمة 

ا إلغاء قانون ما ملخالفته لنصوص الدستور،فإذا ثبت للمحكمة وجود الدستورية أو احملكمة العليا طالب

                                                 
 .210.بة على دستورية القوانني يف مصر واألنظمة الدستورية العربية واألجنبية،املرجع السابق،صانظر ،علي السيد الباز ،الرقا- 1
 .40.عبد العزيز حممد ساملان،ضوابط وقيود الرقابة الدستورية،املرجع السابق،صانظر،  - 2
خـر تبعـا ملـا يقـرره الدسـتور  ومتليـه الظـروف السياسـية يف ذلك بأن طرق وأسـاليب ممارسـة الرقابـة القضـائية علـى دسـتورية القـوانني ختتلـف مـن نظـام آل - 3

خـرى  أمـر الدولة،لكن غالبا ما تتجه الـدول إىل حتديـد اجلهـة القضـائية الـيت تتـوىل مهمـة التحقـق مـن مطابقـة التشـريع لنصـوص الدسـتور،وقد تعهـد دول أ
ضـائية يف الدولـة،وحجتهم يف ذلـك أن رقابـة الدسـتورية ال تعـدو أن تكـون جـزءا مـن الرقابة على دستورية القوانني إىل مجيع اهليئات اليت متـارس الوظيفـة الق

غري أن غالبيـة الـدول قـد اجتهـت حنـو إسـناد مهمـة الرقابـة القضـائية علـى دسـتورية القـوانني .الوظيفة األصلية للسلطة القضائية كالنظام الدستوري األمريكي
زيـــة الرقابـــة الدســـتورية الــيت تـــؤدي إىل ضـــمان االســـتقرار القضــائي و عـــدم التعـــارض أو التنـــاقض بـــني إىل جهــة قضـــائية واحدة،ويســـمى هـــذا األســلوب مبرك

 .132.يوسف املصري،املرجع السابق،ص.؛إيناس حممد البهجي 736.انظر،عبد املنعم عبد احلميد،املرجع السابق،ص األحكام الدستورية املختلفة؛
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خمالفة دستورية قضت بإلغاء القانون املخالف للدستور حبكم ائي ال يقبل الطعن،أما إذا قضت احملكمة 
الدستورية بدستوريته،فال جيوز إثارة عدم الدستورية مرة أخرى،األمر الذي أخذت به بعض دساتري العامل  

انيا وإسبانيا؛ويتم حتريك اإلجراءات اخلاصة بالرقابة عن طريق أسلوب الدعوى األصلية بصورة منفصلة كأمل
ومستقلة متام عن أي نزاع قد يثار أمام إحدى  احملاكم املختصة ذا املوضوع،وتؤدي تلك الرقابة إىل منع 

  .1الرقابة الالحقةصدور القانون يف حالة فرض الرقابة السابقة أو إعالن إلغائه عند فرض 
أما بالنسبة للرقابة عن طريق الدفع الفرعي بعدم دستورية قانون ما عند النظر يف أية قضية أمام أي       

حمكمة،جيب على احملكمة مهما كانت درجتها أن تقرر االمتناع عن تطبيق القانون إذا رأت بأن ذلك 
لرقابة ال ترفع دعوى أصلية مباشرة إللغاء القانون يتعارض مع نصوص الدستور،ويف هذه الصورة من ا

القانون لعدم دستوريته،و إمنا تثار دستورية القانون بطريقة فرعية أثناء نظر قضية أصلية معروضة أمام إحدى 
  .2احملاكم
فطريق الدفع الفرعي يفرتض أن يكون هناك نزاع ما مطروح أمام احملكمة،وأن هناك قانونا معينا       

ه يف هذا النزاع  ويدفع اخلصم بعدم دستورية ذلك القانون،حيث يبحث قاضي املوضوع  يف مطلوبا تطبيق
مدى حجية هذا الدفع،فإذا تأكد القاضي من ذلك يقوم باالمتناع عن تطبيق ذلك القانون يف القضية 

بوال أكثر ولقد القى هذا النوع من الرقابة ق.املطروحة عليه مستندا يف ذلك على قواعد التفسري املعروضة
لدى الفقه الدستوري،باعتبار أن عملية الرقابة على دستورية القوانني تتميز بطابعها القانوين البحت وتستند 
على التفسري واملقارنة،ألا تفرتض تفسري التشريع املعروض ملعرفة مضمونه،مث تفسري النص الدستوري ملعرفة 

  .3ني قانونيتني حبسب قول بعض الفقهاءمدى اتفاقهما،أي أا عملية حل تنازع بني قاعدت
وترتيبا على ما سبق،ميكننا القول بأن طريق الدفع الفرعي هي طريقة دفاعية تستهدف استبعاد تطبيق       

  .4القانون  يف الدعوى وال تستهدف إلغائه
  

                                                 
حنفـــي علـــي جبايل،املســـؤولية عـــن القوانني،املرجـــع الســـابق، ؛41.الرقابـــة الدســـتورية،املرجع الســـابق،ص عبـــد العزيـــز حممـــد ساملان،ضـــوابط وقيـــودانظر،-1

 .418.ص
 .74.،ص1998انظر ،عبد العزيز حممد ساملان ،قيود الرقابة الدستورية ،مكتبة كلية احلقوق ،جامعة املنصورة ،مصر،- 2
طلبه،الرقابــــة علــــى دســــتورية القوانني،مقــــال مبجلــــة جامعــــة دمشــــق للعلــــوم االقتصــــادية  ؛نســــرين82.انظر،عبــــد العزيــــز حممــــد ســــاملان،املرجع نفســــه،ص-3

 .492إىل489.،العدد األول،ص27،الد2011والقانونية،
 يةولقد عملت بعض الدساتري على اجلمع بـني هـاتني الطـريقتني عنـد حبـث القضـاء يف دسـتورية القوانني،وتطبيقـا لـذلك ميكـن أثنـاء نظـر دعـوى قضـائ - 4

يت تنظــر يف يــراد فيهــا تطبيــق قــانون معــني أن يــدفع أحــد اخلصــوم يف الــدعوى بعــدم دســتورية القــوانني املــراد تطبيقــه يف هــذه الــدعوى أمــام ذات احملكمــة الــ
فصـل يف دسـتورية املوضوع،وهنا ال تتعرض احملكمة للفصل يف الدفع وحيال الطعن بعدم دستورية القانون إىل حمكمـة أخـرى يـنص عليهـا القـانون ختـتص بال

 .45.العصار،املرجع السابق،ص حممد يسري القوانني ويكون احلكم الصادر عن هذه احملكمة  حجية مطلة يف مواجهة الكافة؛انظر،
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  تطبيقات للرقابة القضائية على دستورية القوانين- 2     
فإذا كانت الرقابة القضائية على دستورية القوانني تتخذ صورتني الرقابة عن  طريق الدعوى األصلية        

والرقابة عن طريق الدفع الفرعي،إال أننا سوف نكتفي بنموذج يعرب عن الرقابة القضائية على دستورية 
  .القوانني يف الواليات املتحدة األمريكية ويف مصر

احملكمة العليا األمريكية ال تلتزم بنصوص الدستور املكتوبة يف رقابتها على دستورية  احلقيقة أن      
القوانني،بل تسند كذلك على مبادئ عليا غري مكتوبة أعلى من الدستور،يلتزم ا املشرع عند ممارسة 

القانون إذا اختصاصه التشريعي بسن القوانني املختلفة،ومن مث فإن احملكمة العليا حتكم بعدم دستورية 
خالف نصا يف الدستور أو انتهك مبدأ من املبادئ األساسية العليا،وهو ما جيعل النموذج األمريكي فريدا 

  .يف القضاء الدستوري املقارن 
ويف هذا الصدد ظهرت عدة آراء حول مسألة املبادئ العليا غري املكتوبة،فهناك اجتاه يرى بأنه ضد       

عى إلبطال قانون أقره الربملان أو االمتناع عن تطبيقه حبجة خمالفته ملا يسمى أي رأي فقهي أو قضائي يس
مببادئ عليا أو مبادئ دستورية عليا،باعتبار أن األساس بعدم دستورية القانون هو خمالفة نص يف الدستور 

رض مبادئه على  بينما يرى اجتاه آخر بوجود قانون أعلى من الدستور والقانون ويف1.ومبادئه اليت يقوم عليها
كافة السلطات العامة يف الدولة مبا فيها السلطة التشريعية،غري أن األخذ ذا الرأي كما يقول الفقيه 

  .2السنهوري من شأنه أن يعرض قوانني الربملان لعدم االستقرار
عى إىل أما عن الطبيعة القانونية للمحكمة العليا األمريكية فهي تبدو كسلطة قضائية وسياسية تس      

إقامة نوع من التوازن بني السلطات العامة من خالل أحكامها،باعتبار أا تراقب سري النظام الفيدرايل 
وتفحص دستورية قوانني اإلحتاد والواليات،كما تراقب كذلك اللوائح اليت تصدرها السلطة التنفيذية، األمر 

املكتوبة،واالعرتاف هلا بالقيمة الدستورية  الذي يساعد تلك احملكمة يف ابتداع تلك املبادئ العليا غري
بالشكل الذي جعل رقابة املالءمة الدستورية أساسا يقوم عليه القضاء األمريكي،وتبعا لذلك أصبحت 

إىل جانب 3الواليات املتحدة األمريكية مهد الرقابة القضائية على دستورية القوانني بطريق الدفع الفرعي
  .  2ريري،واحلكم التق 1األمر القضائي

                                                 
 .189.انظر ،حممد رفعت عبد الوهاب،املرجع السابق،ص- 1
 ماهر أبو العينـني، ؛120.والفرنسي،املرجع السابق،ص  املصري القانون يف األساسية احلريات ومحاية الدستوري القضاء الشبمي، احلفيظ انظر،عبد - 2

 .1042.،ص املرجع السابق ،الكتاب األول، االحنراف التشريعي والرقابة على دستوريته
بطريقــة فرعيــة أثنــاء نظــر ذلــك بــأن أســلوب الــدفع يقتضــي أن ال ترفــع فيــه دعــوى أصــلية إللغــاء القــانون لعــدم دســتوريته ،و إمنــا تثــور دســتورية القــانون  - 3

يف دعـــوى موضـــوعية معروضـــة أمـــام احملاكم،وهـــذه الطريقـــة ال حتتـــاج لقضـــاء دســـتوري ليقررها،ألـــا تتصـــل بطبيعـــة عمـــل القاضـــي،فإذا دفـــع أحـــد اخلصـــوم 
تبـاره التشـريع األعلـى ضـمن مبـدأ الـدعوى بعـدم دسـتورية القـانون املطبـق عليـه ملخالفتـه للدسـتور،فإنه  يتعـني علـى القاضـي أن يـرجح الـنص الدسـتوري باع

ه رئـيس تدرج القواعد القانونية عند تعارضه مع نـص تشـريعي األدىن منـه،و أول تطبيـق قضـائي للمحكمـة العليـا األمريكيـة هـو احلكـم الشـهري الـذي صـاغ
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فإذا كانت احملكمة العليا االحتادية قد لعبت دورا رئيسيا يف الرقابة على دستورية القوانني ،سواء من       
خالل محاية النظام الفيدرايل أو محاية حقوق وحريات املواطنني األساسية بالشكل الذي جيعلها يف نظر 

تسلم من االنتقادات بالنظر إىل الدور السياسي الذي الفقه املقارن أفضل أنواع الرقابة القضائية،فإا مل 
يتعدى يف بعض األحيان رقابة الدستورية باملعىن القانوين إىل رقابة املالءمة والسياسة التشريعية للربملان 

 .3االحتادي أو يف الواليات
                                                                                                                                                         

وانني يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة علـى يف قضـية  ماريورسـي ضـد ماديسـون مسـتندا يف إقـرار الرقابـة علـى دسـتورية القـ1803احملكمة جون مارشال عام
عـارض فيـه نـص مبدأين أساسيني،األول هو مسو الدستور اجلامد على القوانني،أما الثاين هو أنه بالنظر إىل طبيعة عمل القاضي عندما يعرض عليه نـزاع يت

لــى القاضــي االمتنــاع عــن تطبيــق القــانون الــذي تعــارض مــع ويف هــذا اــال يتعــني ع.أدىن مــع نــص أعلــى منــه ،أن يــرجح الــنص األعلــى علــى الــنص األدىن
جتدر اإلشارة بأن االمتناع عن تطبيق القانون املخالف للدستور ال يؤدي إىل إلغائه،أي أن القانون  أحكام الدستور احرتاما وتغليبا حلكم الدستور األعلى

ق القضائية ،األمر املستبعد يبقى قائما ،وجيوز حملكمة أخرى تعتربه دستوريا  أن تطبقه يف قضية أخرى،وألن الواليات املتحد األمريكية تأخذ بنظام السواب
ن تتقيد باحلكم الذي أصدرته سابقا يف مسألة معينة،كما تتقيد كذلك احملاكم األدىن بأحكام وقرارات احملكمة العليـا؛ انظر،علـي الذي يلزم كل حمكمة أ

 .189.؛حممد رفعت عبد الوهاب،املرجع السابق،ص162.السيد الباز،املرجع السابق،ص ص
 احلاالت اليت يطلب فيها األفراد من القاضي توجيه أمر قضائي إىل املوظفني القائمني أما األمر القضائي وهو ما يطلق عليه بأوامر املنع اليت تكون يف- 1

ي الصريح وتوجه على تنفيذ القانون الذي ميس أو يضر مبصاحلهم اليت كفلها هلم الدستور؛وتعرف األوامر القضائية بأا تلك األوامر اليت تتخذ صفة النه
خـاطئ أو باشـر نشـاطا خاطئـا يوشـك أن يقـوم بـه ،فإنـه يتعـرض للجـزاء علـى أسـاس إهانـة القضـاء؛انظر،حممد  لشخص إلنذاره بأنه إذا استمر يف نشـاط

؛كمـا ويتميـز أسـلوب األمـر القضـائي عـن أسـلوب الـدفع الفرعـي يف أنـه أسـلوب هجـومي وقـائي يشـبه 165.عبد املنصف عبد الفتاح،املرجع السـابق،ص
رية القانوين مينح لكل فرد حق املبادرة مبنع اإلخالل أو املساس حبقوقه اليت كفلها له الدستور ضد قانون غـري نوعا ما أسلوب الدعوى األصلية بعدم دستو 

انظـر علـى سـبيل املثال،عبـد العظـيم عبـد السـالم،الرقابة علـى دسـتورية القوانني،دراسـة مقارنـة،دار النهضـة :ملزيد من التفاصيل.دستوري يضر بتلك احلقوق
 .178.؛ علي السيد الباز،املرجع السابق،ص ص.32.،ص1993العربية ،مصر،

علـى  و أخريا ،يوجد إىل جانـب أسـلويب الـدفع الفرعـي و األمـر القضـائي أسـلوب آخـر وهـو أسـلوب احلكـم التقريـري الـذي يعتـرب كوسـيلة ثالثـة للرقابـة- 2
لقـرن العشــرين،كانت حملــاكم الواليــات الســبق يف اســتخدام أســلوب احلكــم دسـتورية القــوانني يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة الــيت مت اســتخدامها يف بدايــة ا

ويقـوم هـذا األسـلوب علـى أسـاس أن األطـراف غـري الواثقـة مـن حقوقهـا القانونيـة أن تلجـا إىل .1936التقريري،مث أخذت به احملكمة العليا االحتادية منذ 
ها ،حيث تقرر احملكمة املراكز القانونية دون أن يعقب هذا التقرير بأي أمر تنفيذي ،غري احملاكم لتبت وحتدد هذه احلقوق وحتميها من أي اعتداء قد ميس

لمحكمــة أنــه يتمتــع حبجيــة الشــيء املقضــي بــه ويعتــرب كســابقة قضــائية،وأهم تطبيــق قضــائي يــرتجم مــدى اســتقرار مبــدأ األحكــام التقريريــة احلكــم الشــهري ل
وتتلخص وقـائع هـذه القضـية يف أن النائـب كاليتـون مت اسـتبعاد عضـويته مـن جملـس النـواب النائـب كاليتـون،يف قضـية  1967العليا االحتادية الصادرة يف 

مـن املــادة األوىل مـن الدسـتور الـيت تـنص علــى انـه يكـون كـل جملـس حكمــا يف انتخابـات أعضـائه ونتائجهـا والشـروط الــالزم  05بنـاء علـى أحكـام الفقـرة 
وال )الكـوجنرس(دم اختصاص احملكمة العليـا تأسيسـا علـى أن البحـث يف شـروط العضـوية مـن اختصـاص جملـس النـواب توافرها فيهم ،وعند دفع النائب بع

لشـروط تستطيع احملكمة أن تلـوم هـذا األخـري بـأمر مـا ،حيـث رفضـت احملكمـة هـذا الـدفع و أصـدرت حكمـا تقريريـا يتضـمن إلـزام الـس بضـرورة احـرتام ا
 :يد من التفاصيلاملنصوص عليها يف الدستور؛ملز 

 - FISHER. L,Constitutionnel structures ,p.119. 
افظـة علـى الكثـري مـن فمن اجيابيات احملكمة العليا األمريكية يف جمال الرقابة على دستورية القوانني عملها على حتقيق التوازن بـني االحتـاد والواليـات واحمل-3

 .والعدل يف اتمع األمريكي،أي امليل إىل إيثار احرتام أكرب للقوانني الفيدرالية للكوجنرساملبادئ الدستورية وتكريس مبادئ املساواة 

تكـرة لنفسـها احلـق يف أما بالنسبة للدور السليب للمحكمة العليا االحتاديـة اسـتنادها يف رقابتهـا علـى دسـتورية القـوانني علـى املبـادئ العليـا غـري املكتوبـة حم  
من خالل احلكام القضـائية كاسـتخدامها للتعـديل الرابـع عشـر علـى الدسـتور األمريكـي كـأداة لفـرض تفسـرياا  وتطبيقهـا هلـذه الكشف عن تلك املبادئ 

باســتخدام شــرط  املبــادئ علــى القــوانني  علــى القــوانني االحتاديــة ،ومــن هنــا جــاء الــدور السياســي للمحكمــة العليــا األمريكيــة يف رقابتهــا لدســتورية القــوانني
نصـوص الواجب قانونا؛وإذا كانت  هناك نوايا حسنة الستخدامها حلماية احلقوق واحلريات العامة لألفراد،فإنه جيب أن تكون تلك احلمايـة وفقـا ل الطريق

مالءمـة الدستور وليس على أسس مبادئ عليا غري مكتوبة،كما أن الدور السياسـي للمحكمـة العليـا يف الرقابـة علـى دسـتورية القـوانني والبحـث يف مـدى 
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ورية القوانني أما يف مصر،فقد انتهج املؤسس الدستوري املصري أسلوب الرقابة القضائية على دست      
من 178إىل174،األمر الذي نصت عليه املواد من1متأثرا يف ذلك بالنموذج األمريكي يف هذا الشأن

،حيث 2014ينيار18من الدستور املصري الصادر يف 195إىل191ويقابلها نص املواد1971دستور
كما تنص املادة  » ذاااحملكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة ب «منه على أن191تنص املادة

تتوىل احملكمة الدستورية العليا دون غريها الرقابة القضائية « منه على اختصاصات هذه احملكمة بقوهلا192
على دستورية القوانني واللوائح وتفسري نصوص القانون ،والفصل يف املنازعات املتعلقة بشؤون أعضائها ويف 

ات ذات االختصاص القضائي،والفصل يف النزاع الذي يقوم تنازع االختصاص بني جهات القضاء واهليئ
بشأن تنفيذ حكمني ائيني متناقضني صادر أحدمها من أي جهة من جهات القضاء،أو هيئة ذات 
اختصاص قضائي،واآلخر من جهة أخرى منها،واملنازعات املتعلقة بتنفيذ أحكامها والقرارات الصادرة 

األحكام والقرارات الصادرة من احملكمة الدستورية ...«ستور على أنمن الد195كما تنص املادة » ..منها
وينظم القانون ما .العليا وهي ملزمة للكافة ومجيع سلطات الدولة،وتكون هلا حجية مطلقة بالنسبة هلم

ويتضح لنا من هذه النصوص الدستورية بأن  » .يرتتب على احلكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار
ئية على دستورية القوانني متارسها هيئة قضائية مستقلة وقائمة بذاا،حيث تعترب الرقابة على الرقابة القضا

دستورية القوانني واللوائح من أهم الضمانات اليت أقرها الدستور حلماية احلقوق واحلريات العامة ضد كل 
اء من جانب السلطة انتهاك من قبل السلطة التشريعية فيما تصدره من قوانني أو ما تواجه من اعتد

  .التنفيذية بصدد ما تتخذه من لوائح
منه على أن 25جنده ينص يف املادة1979لسنة48وبالرجوع إىل قانون احملكمة الدستورية العليا رقم    

ختتص احملكمة الدستورية العليا دون غريها بالرقابة على دستورية القوانني واللوائح والفصل يف تنازع 
جلهة املختصة من بني جهات القضاء أو اهليئات ذات االختصاص القضائي إذا رفعت االختصاص بتعيني ا

الدعوى ضد موضوع واحد أمام جهتني قضائيتني ومتسكت كالمها باختصاصها أو عدم اختصاصها بالنظر 
يف هذه القضية،وكذلك الفصل يف النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمني ائيني متناقضني صادر عن 

ضائيتني خمتلفتني،يضاف إليها كذلك اختصاصات تفسري القرارات بقوانني الصادرة من رئيس جهتني ق
  .2اجلمهورية

                                                                                                                                                         
عبــد العزيـز حممـد سلمان،ضـوابط وقيــود التشـريع هـو دور يسـاعد علـى ابتــداع مبـادئ وقـيم دسـتورية جديــدة يف جمـال الرقابـة الدسـتورية علـى القوانني؛انظر،

  .38الرقابة الدستورية،املرجع السابق،ص 
،االحنــــراف التشــــريعي والرقابــــة علــــى ؛مــــاهر أبــــو العينني 40.انظر،عبــــد العزيــــز حممــــد سلمان،ضــــوابط وقيــــود الرقابــــة الدســــتورية،املرجع الســــابق،ص ص-1

 .212.دستوريته،الكتاب األول،املرجع السابق،ص
ختــتص احملكمــة اإلداريــة العليــا دون « :املتضــمن قــانون احملكمــة الدســتورية العليــا املصــرية علــى مــا يلــي1978لســنة48مــن القــانون رقــم 25تــنص املــادة-2

الفصـل يف تنـازع االختصـاص بتعيـني اجلهـة املختصـة مـن بـني جهـات القضـاء أو :ثانيـاً .القضـائية علـى دسـتورية القـوانني واللـوائح الرقابـة:أوالً :غريها مبـا يـأيت
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وبعد عرضنا ألهم االختصاصات اليت تتوالها احملكمة الدستورية العليا يف مصر،لنا أن نتساءل عن       
لقد حدد قانون احملكمة الدستورية .؟الوسائل اليت تعتمد عليها هذه األخرية يف الرقابة على دستورية القوانني

ثالث وسائل تعتمد عليها احملكمة يف رقابتها على دستورية القوانني وفق ما تنص 1979لسنة48العليا رقم
،األول هو طريق اإلحالة املباشرة للمسائل 1من قانون احملكمة الدستورية العليا28و27عليه املادتني

ختصاص قضائي،أي إذا رأت إحدى احملاكم أواهليئات ذات الدستورية من أية حمكمة أو هيئة ذات ا
االختصاص القضائي أثناء النظر يف إحدى الدعاوى عدم دستورية قانون أو الئحة للفصل يف النزاع توقف 

من قانون 30الدعوى إىل غاية فصل احملكمة الدستورية العليا يف املسألة الدستورية وفق ما تنص عليه املادة
  .2رية العليااحملكمة الدستو 

أما الوسيلة الثانية،هي أن تقرر أية حمكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي جدية الدفع بعدم دستورية       
نص قانوين يتعلق بالنزاع املعروض عليها ويكون الزما للفصل فيه،ويتحدد نطاق الدعوى الدستورية باحلدود 

،وأخريا 3ع الذي طرحه اخلصم عليهااليت قدرت فيها احملكمة أو اهليئة ذات االختصاص القضائي جدية الدف
أن تواجه احملكمة الدستورية العليا بنفسها مسائل دستورية تعرض عليها مبناسبة مباشرا الختصاص خمول 
هلا وفقا لقانوا إذا كان الفصل يف هذه املسائل يتصل بنزاع قائم معروض عليها ويؤثر يف نتيجته تطبيقا 

  .4لدستورية العليامن قانون احملكمة ا27لنص املادة
ومما سبق،ميكننا القول بأن احملكمة الدستورية العليا يف مصر تعتمد على ثالث وسائل أساسية تتمثل       

يف اإلحالة من احملاكم أو اهليئات ذات االختصاص القضائي للفصل يف دستورية قانون أو الئحة للفصل يف 
ة ذات االختصاص القضائي بعدم دستورية نص قانوين يتعلق الدعوى حمل النزاع،أو أن تدفع احملكمة أو اهليئ

بالنزاع املعروض عليها ويكون الزما للفصل فيه،أو أن تفحص احملكمة الدستورية العليا يف املسائل الدستورية 
                                                                                                                                                         
اهليئـــات ذات االختصـــاص القضـــائي،وذلك إذا رفعـــت الـــدعوى عـــن موضـــوع واحـــد أمـــام جهتـــني منهـــا ومل تتخـــل إحـــدامها عـــن نظرهـــا أو ختلـــت كلتامهـــا 

النزاع يقوم بشأن تنفيذ حكمني ائيني متناقضني صادر أحدمها من أية جهـة مـن جهـات القضـاء أو هيئـة ذات اختصـاص قضـائي  الفصل يف:ثالثاً .عنها
   » ).25م(واآلخر من جهة أخرى منها 

  .من قانون احملكمة الدستورية العليا يف مصر28و27انظر نص املادتني - 1
 .الدستورية العليا يف مصر من قانون احملكمة 30انظر نص املادة- 2
 ويف هــذا اــال يــذهب جانــب مــن الفقــه إىل أن القــول بــأن معــىن جديــة الــدفع الــذي يتطلبهــا املشــرع تقتضــي أن يكــون الفصــل يف مســألة الدســتورية- 3

للدسـتور اختالفـا يف وجهـات النظـر  منتجا يف الفصل يف الدعوى األصلية املطروحة على قاضي املوضوع ،أو أن حتتمـل مـدى مطابقـة القـانون أو الالئحـة
 ،رمزي الشاعر،النظرية العامـة للقـانون الدسـتوري ،املرجـع السـابق،انظر:ضرورة وجود شبهة خروج القانون أو الالئحة عن أحكام الدستور؛لتفاصيل أكثر

 .554.؛حممد أنس قاسم جعفر،النظم السياسية والقانون الدستوري،املرجع السابق،ص570.ص
مــن قـانون احملكمـة الدســتورية العليـا يف مصـر؛ويرى جانــب مـن الفقـه بــأن هـذا االجتـاه مــن شـأنه أن يوسـع مــن نطـاق رقابـة احملكمــة 27املـادةانظـر نـص -4

نزاع علــى دســتورية القــوانني إذا تــوافرت عــدة شــروط منهــا أن يكــون التصــدي مبناســبة ممارســة احملكمــة الختصاصــاا،و أن يتصــل الــنص حمــل التصــدي بــال
انظر،حممد أنــــس قاســــم جعفــــر،النظم السياســــية والقــــانون روح علــــى القاضــــي الدســــتوري مــــع ضــــرورة إتبــــاع إجــــراءات حتضــــري الــــدعاوى الدســــتورية؛املطــــ

 . 555. الدستوري،املرجع نفسه،ص
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وبعد أن .اليت تعرض عليها إذا كان الفصل يف هذه املسائل من شأنه أن يؤثر يف نتيجة النزاع املعروض عليها
لنا بالدراسة أنواع الرقابة على دستورية القوانني وأساليب ممارستها لنا أن نتساءل عن احلدود أو الضوابط تناو 

  اليت يلتزم ا القاضي الدستوري يف رقابته على دستورية القوانني؟
  الضوابط التي يلتزم بها القاضي الدستوري في رقابته على دستورية القوانين : ثانيا     
اضي الدستوري عند ممارسته للرقابة على دستورية القوانني حتيط به عوامل واعتبارات ترتبط باملناخ إن الق    

الذي يعمل يف نطاقه القاضي ويؤثر عليه يف إصدار قراراته أو أحكامه،ومن هذه العوامل ما يرتبط بالعوامل 
مبعىن .1 يعمل القاضي يف نطاقهاأو االعتبارات الشخصية للقاضي،ومنها ما يرتبط بالعوامل املوضوعية اليت

أن القاضي الدستوري وهو بصدد ممارسته للرقابة على دستورية القوانني خيضع لنوعني من الضوابط،النوع 
األول يتعلق بضوابط الرقابة اليت تقرتن بالتفسري احلقيقي أو الفهم الصحيح لفكرة الرقابة،أما الثاين يرتبط 

قاضي لاللتزام بدوره القضائي دون أن يتعداه إىل الدور السياسي،وذلك من بالقيود الذاتية اليت يضعها ال
خالل حصر نطاق الرقابة يف نطاقها الضيق،حبيث ال يتعداه إىل التعرض ألي من السلطات العامة يف 

  .الدولة السيما السلطتني التشريعية والتنفيذية
ي عند إعمال الرقابة الدستورية ميكننا إرجاعها إما ومن مث،فإن الضوابط اليت يلتزم ا القاضي الدستور       

 ).ب(التقييد الذايت للرقابة- أو إىل الضوابط أو القيود الذاتية للرقابة)أ(إىل الضوابط أو احلدود العامة للرقابة
  الضوابط أو الحدود العامة للرقابة الدستورية- أ      
احلدود العامة هلا،وأول هذه الضوابط وأمشلها،هي أن تعرب ضوابط الرقابة على دستورية القوانني عن       

الرقابة جيب أن تتم يف إطار الدستور ال خارجه،كما أن هذه الرقابة هي رقابة مشروعية وليست رقابة 
وملعرفة الضوابط أو احلدود العامة للرقابة .مالءمة،أي أن الرقابة الدستورية ال تتعرض ملالءمة التشريع

على نوعني من هذه الضوابط، النوع األول هو أن الرقابة الدستورية تتم داخل  الدستورية سوف نركز
 ).     2(،والثاين هو أن الرقابة الدستورية هي رقابة مشروعية وليست رقابة مالءمة)1(الدستور

  الرقابة الدستورية تتم داخل الدستور ال خارجه- 1       
ن مبدأ مسو الدستور يستلزم رقابة دستورية القوانني لبيان مدى من الطبيعي يف ظل الدساتري اجلامدة بأ       

تعارضها أو اتفاقاها مع نصوص الدستور،فإذا تعارض نص تشريعي مع نص دستوري،فيتعني على القاضي 
 .2الدستوري أن يغلب النص الدستوري باعتباره القانون األمسى ضمن مبدأ تدرج القواعد القانونية

                                                 
 .173.عبد العزيز حممد ساملان،ضوابط وقيود الرقابة الدستورية،املرجع السابق،صانظر،  - 1
األنظمـــة السياســـية الكربى،ترمجـــة جـــورج ســـعد،الطبعة األوىل،املؤسســـة اجلامعيـــة -املؤسســـات السياســـية والقـــانون الدســـتوري انظـــر ،مـــوريس دوفرجيه،- 2

 .174.عبد العزيز حممد ساملان،ضوابط وقيود الرقابة الدستورية،املرجع السابق،ص؛ 160.ص  ،ص1992للدراسات والنشر والتوزيع،بريوت،
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فيها موضوع الرقابة على دستورية القوانني عادة ما تكون يف ظل الدستور اجلامد الذي  واحلالة اليت يثار   
ينظم مسألة معينة،ويأيت املشرع ليصدر نصا تشريعيا خمالفا لنصوص الدستور املكتوبة،ومن مث يقوم القاضي 

إلشكالية تطرح الدستوري بتغليب النصوص الدستورية املكتوبة على التشريعات الصادرة عن املشرع،لكن ا
بالنسبة للمبادئ الدستورية العليا غري املكتوبة اليت ال ترد يف الدستور ذاته و إمنا جتد مكاا خارجه،األمر 
الذي يدفعنا إىل التساؤل حول هل أن القاضي الدستوري يلتزم بتلك املبادئ الدستورية العليا غري املكتوبة 

ُملزمة للمؤسس الدستوري وحىت املشرع العادي عند ممارسة أم ال؟،ومن جهة ثانية هل أن تلك املبادئ 
  اختصاصه التشريعي بسن القوانني؟

بأن هناك قانونا أعلى وجد قبل أن توجد الدولة  DUGUITلقد ذهب جانب من الفقه يتزعمه الفقيه     
فإا ملزمة لكافة ذاا،و أن كل تشريعات الدولة جيب أن ختضع له،مبعىن أنه بالرغم من أا غري مكتوبة 

السلطات العامة يف الدولة،و إضافة إىل امتناع القاضي من تطبيق التشريعات املخالفة للدستور االمتناع  
كذلك عن تطبيق التشريعات غري املخالفة لنصوص الدستور ولكنها تتعارض مع مبدأ من مبادئ القانون 

  . 1العلى غري املكتوب
                                                 

1
 - DUGUIT.L, op cit ,p.547. 

،فإننا ال نذهب معه إىل املدى الذي DUGUIT ويف هذا اال ذهب الفقيه السنهوري إىل القول بأنه مهما كان مضمون الفكرة اليت جاء ا الفقيه   
دستورية التشـريع  ذهب إليه حىت ال يصيب التشريع عدم االستقرار إذا عمدنا يف استخالص املبادئ القانونية العليا إىل قانون غري مكتوب ،ومن مث جنعل
تـوب الـيت هـي روح رهنا ذه املبادئ غري املكتوبة وغري املستقرة ،لذلك ال بد من أن نقتصر يف استخالص هذه املبـادئ القانونيـة العليـا علـى القـانون املك

لعليا للقانون مرتبة النصوص الدستورية الدستور تستخلص استخالصا موضوعيا من نصوصه املدونة،ذلك بأنه إذا كان الفقيه السنهوري قد منح املبادئ ا
قد جعل تلك املبادئ العليا للقانون أعلى من نصوص الدسـتور ذاتـه ،باعتبـار أن هنـاك مـن املبـادئ مل يـرد الـنص عليهـا صـراحة  DUGUIT،فإن الفقيه 

غـري أن هنـاك جانـب مـن الفقـه ذهـب إىل .لسـلطاتيف الدستور ومع ذلك إذا خالفها املشرع كان التشريع الصادر عنـه غـري دسـتوري كمبـدأ الفصـل بـني ا
التعمـق يف فهـم القول بأن هناك فرقا بني املبادئ العليا وروح الدستور،باعتبار أن القاضـي الدسـتوري يف تفسـريه للنصـوص الدسـتورية الغامضـة فإنـه حيـاول 

املبادئ العامة للدسـتور ،وذلـك بفهـم نصـوص الدسـتور مجيعـا   هذا النص على ضوء الرابطة العامة اليت تربط بني نصوص الدستور كلها ليستخلص بذلك
ريعي كوحدة مرتبطة ال كنصوص جمزأة،ومن مث فالقاضي هنا يفهم النص الدستوري فقط ،فإذا فسر القاضي الـنص الغـامض ويقابـل بينـه وبـني الـنص التشـ

بعدم دستوريته ،حبجة أن هناك تعارض بني النص الدستوري والنص ،ويتنب له أن هذا األخري قد خالف النص الدستوري أو خرج على روحه،فإنه يقضي 
  .التشريعي وليس لتعارض النص التشريعي مع املبادئ العليا للقانون

ى لـيت تطلـق علـذلك بأن التفرقة بني روح الدستور واملبادئ العليا الذي استند عليه أصحاب هذا االجتاه لـيس لـه أمهيـة عملية،ألنـه مهمـا كانـت التسـمية ا
ومـادام أن املبـادئ العليـا .املبادئ املستخلصة من نصوص الدستور،فإن القاضي يلتزم ا كما يلتزم ا كذلك املشرع عند ممارسة اختصاصـه بسـن القـوانني
لقـد اجتـه جانـب مـن .وبـة؟غري موجودة يف الدستور ذاته لنا أن نتساءل حول هل يلتزم املشرع بنصـوص الدسـتور املكتوبـة أم يتعـداها إىل املبـادئ غـري املكت

وظيفتـه  الفقه إىل القول بأن مـنح القاضـي سـلطة اسـتخالص القاعـدة مـن املبـادئ العامـة للقـانون أو مـن القـانون الطبيعـي مـن شـانه أن خيـرج القاضـي عـن
عبـريا شخصـيا عـن بعـض املفـاهيم األصـلية بشـكل جيعلـه يشـارك املشـرع يف العمـل التشـريعي،كما أن مـنح القضـاء سـلطة إعمـال هـذه املبـادئ ليسـت إال ت

القوانني،املرجــع  دســتورية علــى قاســم،الرقابة انــس حممــد جعفرانظر،املثاليــة للقضــاة ،وهــو مــا قــد يــؤدي إىل اضــطراب يف املعــامالت القانونيــة؛
يـؤدي دون شـك إىل القضـاء علــى غـري أن منـع القضـاة مـن تطبيـق هــذه املبـادئ العامـة غـري املكتوبـة و إلـزام السـلطات العامــة ـا سـوف ؛17.السـابق،ص

وهنـاك مـن .فـةالقيمة احلقيقية للرقابة الدستورية أو جتريدها من مضـموا لتصـبح جمـرد مقابلـة آليـة بـني نصـوص الدسـتور املكتـوب ونصـوص القـوانني املختل
مــع روحــه ،أي مــع املبــادئ الفلســفية أو الفقــه مــن اجتــه إىل القــول بأنــه يشــرتط يف التشــريع أن يكــون متفقــا ال مــع نصــوص الدســتور فحســب بــل كــذلك 

واحلريات العامة السياسية أو االجتماعية أو املبادئ الدستورية العليا ،األمر الذي من شانه أن يضيف ضمانة أخرى فعالة حلماية الدستور وكفالة احلقوق 
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بضرورة أن تكون الرقابة داخل الدستور ال خارجه،و أن ميارس القاضي ونتيجة لذلك،ميكننا القول       
رقابته على أساس الدستور  بنصه وروحه وليس على أساس أية مبادئ خارج الدستور،ومن مث ال جيوز 

 .للقاضي أن يستعني بتلك املبادئ العليا غري املكتوبة ليتجاهل نص يف الدستور 
  رنسي من المبادئ العليا غير المكتوبةموقف المجلس الدستوري الف       
احلقيقة أن جملس الدولة الفرنسي كان السباق يف استنباط املبادئ القانونية العامة،واليت يستوحيها        

القاضي اإلداري من الروح العامة للتشريع أو من جمموع النصوص،فهي تعرب عن روح النظام القانوين يف 
لتشريع املكتوب،ومن هذه املبادئ مبدأ املساواة أمام القانون،مبدأ املساواة جممله وتسد بعض النقائص يف ا

أمام األعباء العامة،مبدأ املساواة أمام القضاء،مبدأ املساواة بني املرتشحني للوظائف العامة وغريها من 
 .1املبادئ العامة للقانون اليت يستنبطها جملس الدولة الفرنسي

اال الدستوري فما هو موقف الس الدستوري الفرنسي من املبادئ العليا غري أما إذا انتقلنا إىل       
املدونة يف الدستور؟مبعىن هل يقف يف رقابته لدستورية القوانني عند حد التزام املشرع فيما يسنه من قوانني 

الفرنسي يقتصر يف بالدستور أم يلتزم بتلك املبادئ العليا غري املدونة يف الدستور؟كان الس الدستوري 
رقابته على دستورية القوانني باالستناد على نصوص الدستور فقط دون اإلشارة إىل املبادئ العامة غري 
املدونة يف الدستور،لكن بعد ذلك أعطى الس الدستوري الفرنسي بعض املبادئ العامة للقانون مرتبة 

دستورية التشريع املخالف ملبدأ حرية تكوين  القواعد الدستورية،مثال ذلك قرار الس الدستوري بعدم
  . 2اجلمعيات

كما أن استناد الس الدستوري يف قراراته أحيانا  على ما تضمنه الدستور نفسه،أو ما أكدته مقدمة        
،يدل على أن الس 3من مبادئ دون اإلشارة إليها1789وإعالن حقوق اإلنسان واملواطن الصادر يف عام

يقف يف رقابته على دستورية القوانني عند حد نصوص الدستور ذاته،بالشكل الذي قد يلزم  الدستوري مل
املشرع وهو بصدد ممارسة اختصاصه بسن القوانني بعدم خمالفة القواعد الواردة يف مقدمة الدستور الفرنسي 

ا ميثاق ،وكذ1789وإعالن حقوق اإلنسان واملواطن الصادر يف1946ومقدمة الدستور الفرنسي  1958

                                                                                                                                                         
ســتور قــد يفــتح أمامــه بــاب التقــديرات الشخصــية والنزعــات ،كمــا أن مــنح مهمــة اســتجالء روح الدســتور أو تلــك املبــادئ الدســتورية غــري املدونــة يف الد

لطة السياسية،األمر الذي يؤدي إىل فـرض الـرأي السياسـي للقاضـي علـى إرادة املشـرع ،وهـو مـا قـد يشـكل اعتـداء مـن جانـب السـلطة القضـائية علـى السـ
الدسـتورية مـن ضـمري  إن اسـتخالص القاضـي لتلـك املبـادئ العليـا أوإضـافة إىل ذلك،فـ. التشريعية وانتهاكا ملبدأ سيادة األمة ومبدأ الفصل بني السـلطات

ع العادي،بــل اجلماعـة أو مـن املبـادئ العامــة للحـق أو العـدل أو مـن القــانون الطبيعـي خيرجـه عـن مهمتــه كقاضـي يف الرقابـة ويفـرض إرادتــه حمـل إرادة املشـر 
  .72.املشروعية ومشكلة املبادئ العليا غري املدونة يف الدستور،املرجع السابق ،صانظر،عبد احلميد متويل،مبدأ وحىت إرادة املؤسس الدستوري كذلك؛

1 -C E du 07Février 1958 Syndicat des propriétaires des fouts de chénes ,Rec,p129. 
2-C.C71/44Dc du 16 juillet 1971,RJ.C,1959-1993,p.24.  
3- C.C81/141Dc du 27 juillet 1982,précitée C.C 86-217Dc du 18 septembre1986 Liberté de Communication 
,RJ.C,1959-1993,p.24  
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،كما يتقيد كذلك مبا يستخلصه الس الدستوري من مبادئ ذات قيمة 2004البيئة لسنة 
دستورية،وبذلك يكون الس الدستوري قد وسع من جمال القواعد ذات القيمة الدستورية اليت يلتزم ا 

  .املشرع عند سن التشريع
  العليا للقانون موقف المحكمة الدستورية العليا في مصر من المبادئ      
املالحظ على القضاء يف مصر سواء القضاء اإلداري أو القضاء الدستوري بأنه قد التزم بضرورة أن      

تكون الرقابة الدستورية داخل نصوص الدستور ال خارجه،حيث يلتزم املشرع بأحكام الدستور نصا وروحا 
يت يستخلصها القاصي من جمموع النصوص أي االلتزام بالنصوص الواردة يف صلب الدستور واملبادئ ال

الدستورية،األمر الذي قضت به حمكمة القضاء اإلداري يف مصر بأن  هناك مبادئ عليا يمن على مجيع 
وهو األمر الذي 1.أحكام الدستور املصري،هذه املبادئ هي روح الدستور وتستخلص من نصوصه املدونة

 1979.2ها سنة أقرته احملكمة الدستورية العليا بعد إنشائ
أما بالنسبة ملوقف الس الدستوري اجلزائري جنده قد تأثر مبوقف الس الدستوري الفرنسي واحملكمة       

الدستورية العليا يف مصر بإلزام القاضي الدستوري وهو بصدد ممارسته للرقابة على دستورية القوانني االستناد 
اصه بسن القوانني يلتزم هو اآلخر بأحكام على أحكام الدستور نصا وروحا،فاملشرع عند ممارسته الختص

الدستور وكذا املبادئ ذات القيمة الدستورية اليت يستخلصها القاضي الدستوري من مقدمات الدستور أو 
إعالنات حقوق اإلنسان،نظرا التساع حجم القواعد ذات القيمة الدستورية،مع العلم بأن معظم هذه 

زائري قد مت نص عليها يف صلب وثيقة الدستور،ومن هذه املبادئ املبادئ وردت يف ديباجة من الدستور اجل
  .مبدأ الفصل بني السلطات ومبدأ املساواة

  األصل في الرقابة الدستورية بأنها رقابة مشروعية- 2       
األصل أن الرقابة اليت ميارسها القاضي الدستوري على دستورية القوانني الصادرة عن املشرع هي رقابة       
روعية،وال جيوز أن تنصب على مالءمة التشريع،واحلجة يف ذلك أن مالءمة التشريع تعترب من أهم مش

                                                 
 .117.زكي النجار،املرجع السابق،ص:أوده 1987مارس31ق دستورية يف  41لسنة 2516انظر حكم حمكمة القضاء اإلداري يف القضية رقم -1

منـه علـى  40ولـئن نـص الدسـتور يف املـادة "بأنـه  1995جانفي14احلكم  الصادر يف ومن هذه املبادئ مبدأ املساواة أمام القانون ،حيث قضت يف 2-
أن إيـراد الدسـتور حظر التمييز بني املواطنني يف أحـوال بعينهـا هـي الـيت يقـوم التمييـز فيهـا علـى أسـاس اجلـنس أو األصـل أو اللغـة أو الـدين أو العقيـدة،إال 

أــا األكثــر شــيوعا يف احليــاة العمليــة،وال يــدل البتــة علــى احنصــاره فيهــا ،إذ لــو صــح ذلــك لكــان التمييــز بــني لصـور بــذاا يكــون التمييــز حمظــورا فيهــا مــرده 
وبــذلك تكــون احملكمــة ..."املــواطنني فيمــا عــداها جــائزا دســتوريا ،وهــو مــا ينــاقض املســاواة الــيت كفلهــا الدســتور ،وحيــول دون إرســاء أسســها وبلــوغ غايتهــا

نبطت مبدأ دستوريا من الدستور ذاته مؤداه ضمان مبدأ املساواة أمام القانون،غري أن اإلشكالية ال ترتبط بتلك املبادئ العليا،وإمنا الدستورية العليا قد است
دسـتور نصـا لأساسـا بالرقابـة الدسـتورية واحلـدود الـيت جيـب علـى القاضـي االلتـزام ـا عنـد ممارسـته للرقابـة الدسـتورية ،أي أن ميـارس رقابتـه يف إطـار ا تـرتبط

حممــد مــاهر أبــو العينني،االحنــراف التشــريعي والرقابــة علــى دســتوريته،الكتاب األول،املرجــع ؛93.عبــد العزيــز حممــد ســاملان،املرجع الســابق،صوروحا؛انظر،
 .212.السابق،ص
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مظاهر السلطة التقديرية للمشرع،وأن اشرتاك القاضي يف ذلك يعد تدخال يف جمال العمل التشريعي وانتهاكا 
اض قرينة الدستورية،ومن ملبدأ الفصل بني السلطات،كما أن األصل يف التشريعات الصادرة عن املشرع افرت 

مث يتعني على القاضي الدستوري يف هذا الصدد أن ال يناقش ضرورة التشريع أو عدم ضرورته،أو أن متتد 
 .رقابته إىل البحث يف بواعث التشريع أو مالءمته

ة ال األمر الذي عربت عليه احملكمة العليا األمريكية وهو ما دفع بعض الشراح إىل القول بأن احملكم      
متارس على القوانني إال رقابة فنية ذات طابع قانوين جمرد مستبعدة يف رقابتها كل عنصر غري دستوري،وتبعا 
لذلك  يستوجب البعض ثالثة أمور جيب أن يلتزم ا القاضي الدستوري،وهي أن هذا األخري ال يراقب 

البحث  عن البواعث  الءمته  أوضرورة التشريع أم عدم ضرورته،كما جيب على القاضي أن ال يبحث يف م
  .1احلقيقية إلصداره

حيث يستدعي مبدأ الفصل بني السلطات أن تستقل السلطة التشريعية بالتشريع،وأن تقرير احلاجة       
إىل هذا التشريع ومدى ضرورته يدخل يف اختصاص الربملان وحده باعتباره عنصرا من عناصر السياسة 

لتشريع،وبني دستوريته،كما التشريعية اليت ميتنع على القضاء التدخل فيها،إذ ال توجد صلة بني احلاجة إىل ا
أن احلاجة إىل إصدار التشريع ومدى ضرورته يعد من أهم مظاهر السلطة التقديرية للمشرع،األمر الذي 
استقر عليه الس الدستوري الفرنسي و احملكمة الدستورية العليا يف مصر،وتأثر به الس الدستوري 

  . 2اجلزائري
بة على دستورية القوانني ليست سلطة تقوميية على املشرع،أي أن هذه كما أن سلطة القاضي يف الرقا       

الرقابة ال تنصب على إصدار التشريع من ناحية مالءمته أو مدى صالحياته،ألن مالءمة التشريع تعد من 
أهم مظاهر السلطة التقديرية للمشرع،مبعىن أن رقابة القاضي الدستوري هي رقابة قانونية تقف عند التأكد 

مطابقة التشريع للدستور أو عدم مطابقته نصا وروحا دون أن مينح للقاضي احلق يف أن يفرض إرادته من 
  .حمل إرادة املشرع

ولقد استقر القضاء الدستوري على أن املالءمات السياسية للمشرع خترج بطبيعتها عن رقابته، وتكون       
،وكذلك فقد ذهب جانب من الفقه إىل 3قيود معينةسلطة املشرع تقديرية ما مل يقيدها الدستور بضوابط أو 

                                                 
  .460.؛كمال أبو اد،املرجع السابق،ص132.انظر ،عبد العزيز ساملان ،املرجع السابق،ص- 1

2 - ARDANT.Ph, Les institutions de la V ème République, Hachette, 7 ème édition, Paris, 2001, p. 36 ; AMSON.D , 
Droit constitutionnel et institutions politiques, Edition Litec, 2000, Paris, p. 39 ; 

صـاحل بلحـاج، ؛162.املرجع السـابق،صالعليـا، الدسـتورية احملكمـة قضـاء ضـوء علـى الدسـتورية والشـرعية الدسـتوري القانونانظر،سـامي مجـال الـدين،
؛رافـــع بـــن عاشور،املؤسســـات والنظـــام السياســـي 308.املؤسســـات السياســـية والقـــانون الدســـتوري يف اجلزائـــر مـــن االســـتقالل إىل اليوم،املرجـــع الســـابق،ص

 .413.بتونس،املرجع السابق،ص
؛حكــم احملكمــة الدســتورية العليــا يف  2001جــوان02ق دستورية،جلســة 21لســنة14يف القضــية رقــم انظــر حكــم احملكمــة الدســتورية العليــا يف مصــر -3

ق دسـتورية 16لسنة33؛حكم احملكمة الدستورية العليا يف مصر يف القضية رقم 1995جويلية03ق دستورية،جلسة 16لسنة25مصر يف القضية رقم 
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أن القاضي الدستوري هو قاضي مشروعية وليس قاضي مالءمة،حبيث مينع عليه البحث يف بواعث 
التشريع،ألن البواعث اليت تدفع املشرع لسن تشريع أو عدم سنه يعترب من املالءمات املرتوكة للمشرع اليت ال 

،األمر الذي أكد عليه جانب آخر من الفقه،على 1على دستورية القوانني ختضع وال ميكن أن ختضع للرقابة
أن رقابة القاضي الدستوري جيب أن ال متتد إىل الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع أو حماولة احلد منها 
من خالل الرقابة على النصوص القانونية اليت أقرها املشرع أو تناقش كيفية تطبيقها أو مالءمة 

ارها،فهذه رقابة مالءمة ال تعرب عن الرقابة على دستورية القوانني أو رقابة املشروعية،فإذا جتاوز القاضي إصد
  .2الدستوري رقابة املشروعية إىل رقابة املالءمة خرج عن مهمته يف الرقابة على دستورية القوانني

مارسة رقابته على دستورية القوانني على ومما تقدم،ميكننا القول بأنه إذا كان القاضي الدستوري ُملزم مب      
أساس أحكام الدستور نصا وروحا،أي أن دور القاضي الدستوري يف جمال الرقابة يقتصر فقط على جمرد 
املقابلة احلرفية بني نصوص الدستور ونصوص التشريع دون أن يتجاوز نطاق رقابته ملشروعية القانون إىل 

حث يف ضرورة التشريع،أو عدم ضرورته والبحث عن البواعث البحث يف مدى مالءمة إصداره أو لب
احلقيقية من إصدار التشريع،فإن القول بذلك جيعل الرقابة الدستورية تفقد أمهيتها وفعاليتها باعتبار أن رقابة 
القاضي الدستوري والبحث يف نوايا املشرع للكشف عن الغاية احلقيقية من وراء إصدار التشريع ليست من 

قابة املالءمة،وإمنا من قبيل رقابة املشروعية،أي أن القاضي ال يراقب ضرورة التشريع أوعدم ضرورته وال قبيل ر 
يتدخل يف السياسة التشريعية للمشرع،و إمنا فقط البحث عن الغاية احلقيقية من وراء إصدار املشرع لتشريع 

  .3ما 
  الضوابط أو القيود الذاتية للرقابة الدستورية-ب      

وملا كانت الضوابط أو احلدود العامة اليت يلتزم ا القاضي الدستوري عند ممارسته للرقابة على       
دستورية القوانني تتمثل يف أن الرقابة الدستورية جيب أن تكون داخل إطار الدستور،و أن رقابة القاضي 

ط أو القيود الذاتية للرقابة الدستوري هي رقابة مشروعية وليست رقابة مالءمة،لنا أن نتساءل عن الضواب
الدستورية؟وملاذا يقرر القاضي الدستوري جمموعة من القيود يلتزم ا عند مباشرته للرقابة على دستورية 

  القوانني؟
                                                                                                                                                         

؛عبــد الناصــر أبــو 1996مــاي04ق دســتورية ،جلســة 17لســنة6ر يــف القضــية رقــم ؛ حكــم احملكمــة الدســتورية العليــا يف مصــ1996فربايــر03جلســة 
  .56و41و30.حسني إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على اإلعالن الدستوري،املرجع السابق،ص.سهمدانة

 .208.انظر ،حيي اجلمل ،املرجع السابق،ص- 1
مود زكي النجار،احلكم الصادر يف الدعوى الدستورية آثاره وحجيته ،املرجع ؛حم31.انظر،عزيزة شريف ،القضاء الدستوري املصري ،املرجع السابق،ص-2

 .152.السابق،ص
؛حممــد مــاهر أبــو العينني،االحنــراف التشــريعي والرقابــة علــى دســتوريته،الكتاب الثــاين،املرجع الســابق، 642.انظر،علــي الســيد البــاز،املرجع الســابق،ص- 3

  . 211.ص
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تعــد الضــوابط أو القيــود الذاتيــة للرقابــة علــى القيــود الــيت يقررهــا القضــاء ويلتــزم ــا عنــد ممارســته للرقابــة       
. 1انني،أي أـا التقييـد الـذايت الـذي يقيـد بـه القضـاء سـلطته عنـد ممارسـة الرقابـة الدسـتوريةعلى دسـتورية القـو 

ذلك بأن القاضي الدستوري وهو بصدد ممارسته للرقابة على دستورية القوانني يضع بعض الضـوابط أوالقيـود 
وضع تلك القيـود مـن شـأنه  الذايت جتنبا الدخول يف صدام مع السلطتني التشريعية والتنفيذية،لكن املبالغة يف

أن يقلــل مــن جــدوى رقابتــه علــى دســتورية القــوانني،ومن هــذه القيــود الذاتيــة قاعــدة عــدم التعــرض لدســتورية 
قانون ما إال عند الضرورة القصوى،وقاعدة قرينـة الدسـتورية ملصـلحة القانون،واسـتبعاد األعمـال السياسـية أو 

  .أعمال السيادة من نطاق الرقابة 
افة إىل ذلك فقد وضع القضاء الدستوري بعض القيود الذاتية الفنية اليت حتد من اختصاصه وجتنبه إض      

الصدام مع السلطتني التشريعية والتنفيذية،ومن ذلك أيضا أنه ال جيوز التعرض لدستورية قانون ما إذا كان 
ل يف النزاع املرتبط من املمكن الفصل يف الدعوى بطريق آخر إذا توافر يف الدعوى أساس آخر للفص

ا،ويتقيد كذلك القاضي الدستوري عند إصداره لقراراته أو أحكامه مبا يرد إليه من وقائع وأن ال حيكم إال 
بعدم دستورية األجزاء أو املواد من القانون املخالفة للدستور إال كانت بقية املواد مرتبطة ا ارتباطا ال يقبل 

لس الدستوري الفرنسي يف العديد من قراراته،أي أنه إذا كان من املمكن التجزئة،األمر الذي أكد عليه ا
فصل النص الذي يرى عدم دستوريته عن نصوص التشريع األخرى،فإنه هو من يقرر  عدم دستورية ذلك 
النص فقط،أما إذا مل يكن من املمكن فصل ذلك النص الذي يرى عدم دستوريته عن بقية نصوص 

؛وهو ما قضت به احملكمة الدستورية العليا يف مصر 2ه يقرر عدم دستورية التشريع برمتهالتشريع األخرى،فإن
ارتباط نصوص التشريع املقضي بعدم دستوريتها بعضها ببعض "بأن 1985مارس02يف حكمها الصادر يف

  3"ارتباطا ال يقبل التجزئة يستتبع احلكم بعدم دستوريته برمته
يت يضعها القاضي الدستوري تشمل عدة قيود أساسية أقرها القضاء ومن مث،فالقيود الذاتية ال      

الدستوري وألزم نفسه ا،منها قرينة الدستورية لصاحل القانون،وقاعدة عدم التعرض للمسائل الدستورية إال 
فقاعدة عدم التعرض .4عند الضرورة القصوى،إضافة إىل املسائل السياسية من نطاق الرقابة الدستورية

الدستورية إال عند الضرورة القصوى مفاده أن القاضي ال جيوز له أن يبحث يف دستورية التشريع  للمسائل

                                                 
  .603.دراسة مقارنة،املرجع السابق،ص-؛رمزي الشاعر،رقابة دستورية القوانني642.الباز،املرجع نفسه،صانظر ،على السيد - 1

2 -C.C81-132D.C du 16 juillet 1982 ,précitée ,C.C82-141 D.C du 27 juillet 1982, précitée,C.C92-307 D.C du 25 
février1992,R.J.C,1959-1993,p.493. 

؛أورده،عبـــد املــنعم عبـــد احلميـــد 1985مـــارس02ق دســـتورية بتــاريخ 01لســنة 01الدســـتورية العليـــا يف مصــر  يف الـــدعوى رقـــم  انظــر حكـــم احملكمــة- 3
 .776.إبراهيم شرف،املعاجلة القضائية والسياسية لالحنراف التشريعي،املرجع السابق،ص

 .220.الكتاب األول،املرجع السابق،صحممد ماهر أبو العينني،االحنراف التشريعي والرقابة على دستوريته،انظر ، - 4
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أما قرينة الدستورية لصاحل القانون تقتضي .1إال إذا كان ذلك الزما للفصل يف موضوع اخلصومة األصلية
 اإلطار الذي حدده هذه القاعدة أن افرتاض قرينة الدستورية يف كل ما يصدر عن املشرع من تشريعات يف

له الدستور،األمر الذي يفرض على القاضي الدستوري أن ال يقضي بعدم دستورية تشريع معني،إال إذا كان 
ذلك واضحا وقطعيا وال يثري أي شك،إضافة إىل ذلك جيب على القاضي اختيار التفسري املناسب األكثر 

أحكامها بأا ال  حتمل أي غموض،فيجب اتفاقا مع أحكام الدستور،أما إذا كان الظاهر من صياغة 
  .2تفسريها حينئذ وفقا للمقصود احلقيقي منها

ومما سبق،يتضح  لنا بأن قاعدة قرينة الدستورية لصاحل القوانني تتضمن أمرين،األول هو أن القاضي       
التشريع عاما الدستوري ال يقضي بعدم دستورية تشريع ما إال إذا كان ذلك واضحا و قطعيا،فإذا جاء نص 

أو مطلقا،فعلى القاضي أن حيمل عموم التشريع على نصوص الدستور توفيقا بينها،أما إذا كان التشريع 
أما األمر .واضحا وصرحيا فعلى القاضي أن ال يفسر هذا النص التشريعي تفسريا يتعارض مع هذه األلفاظ

طعون بعدم دستوريته التفسريية التفسري الذي الثاين هو أن القاضي الدستوري جيب عليه أن خيتار للتشريع امل
  .3جيعله متوافقا مع أحكام الدستور

غري أن القول بأن رقابة القاضي الدستوري على دستورية القوانني تتوقف عند جمرد املخالفة الواضحة       
دار  ما تشاء والصرحية ألحكام الدستور،األمر الذي من شأنه أن يفتح اال أمام السلطة التشريعية إلص

من قوانني،كما أن قيام القاضي الدستوري وهو بصدد ممارسته للرقابة على دستورية القوانني بالبحث عن 
  .الغرض احلقيقي للمشرع من إصداره للتشريع تعد ممارسة طبيعية للقاضي الدستوري

وري ال حيكم بعدم ومن مث،فإنه ال ميكن األخذ ذه القاعدة على إطالقها،أي أن القاضي الدست      
دستورية تشريع معني،إال إذا كان هذا األخري يتضمن خروجا صرحيا وواضحا على أحكام الدستور،ألن 

 .4املشرع ليس بالسذاجة أن يقوم بسن تشريعات تتضمن خمالفة واضحة وصرحية ألحكام الدستور

                                                 
 .105.انظر ،عبد العزيز حممد ساملان،املرجع السابق،ص- 1
 .149.العليا،املرجع السابق،ص الدستورية احملكمة قضاء ضوء على الدستورية والشرعية الدستوري مجال الدين،القانون انظر، سامي- 2
 .774.انظر،عبد املنعم عبد احلميد إبراهيم شرف،املعاجلة القضائية والسياسية لالحنراف التشريعي،املرجع نفسه،ص- 3
وجتدر اإلشارة بأن نظرية أعمال السـيادة هـي نظريـة قضـائية مـن عمـل جملـس الدولـة الفرنسـي مـن خـالل حتصـني بعـض أعمـال السـلطة التنفيذيـة مـن   - 4

ك على عدة معايري أمهاها معيار الباعث السياسي،أما يف مصر فقد نص املشرع على حتصني أعمال السيادة من الرقابة القضائية  كل رقابة مستندا يف ذل
 العليـا، الدسـتورية احملكمـة قضـاء ضـوء علـى الدسـتورية والشـرعية الدستوري القانون سامي مجال الدين،؛انظر،.يف مجيع القوانني املنظمة للسلطة القضائية

إضافة إىل ذلك جند أن القاضي يستثين من نطاق الرقابة األعمال السياسية أو أعمـال السـيادة، حيـث جنـد أن القضـاء اإلداري  .162.املرجع نفسه،ص
 والدســتوري قــد عــرف مثــل هــذه األعمــال وأخرجهــا مــن نطــاق رقابــة القضــاء،ومن أهــم األحكــام الــيت طبقــت فيهــا هــذه النظريــة حكــم احملكمــة العليــا يف

 قضـاء ضـوء علـى الدسـتورية والشـرعية الدسـتوري القانونسامي مجـال الـدين،:أورده؛1849لعامOther v Bordemالواليات املتحدة األمريكية قضية
لرقابـة غـري أن القـول بعـدم خضـوع طائفـة مـن األعمـال الصـادرة عـن السـلطتني التشـريعية والتنفيذيـة ؛ 161.املرجـع السـابق، ص العليا، الدستورية احملكمة

الدولــة القضــاء أمــر غــري مقبــول يف الدولــة القانونيــة الــيت تقــوم علــى أســاس مبــدأ ســيادة القــانون وخضــوع كــل األعمــال الصــادرة عــن الســلطات العامــة يف 
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تري مل تتفق حول اهليئة اليت متارس وخنلص مما سبق،بأنه إذا كان الفقه الدستورية و قضاؤه،وكذا الدسا      
الرقابة على دستورية القوانني،إال أن مضموا أو جوهرها يبقى واحد وهو الرقابة على األعمال التشريعية 

 .الصادرة عن املشرع وإلزامه بضرورة احرتام أحكام الدستور وهو بصدد ممارسة اختصاصه التشريعي
الصادرة عن املشرع دف إىل محاية نصوص الدستور،فإن القاضي وملا كانت الرقابة على التشريعات     

حال ممارسته هلذه الرقابة ُملزم مبجموعة من الضوابط أو القيود،منها ما يتعلق بالقيود املوضوعية اليت تقتضي 
أن تكون تلك الرقابة داخل إطار الدستور ال خارجه،وأن تقتصر رقابة القاضي الدستوري على البحث يف 

مشروعية التشريعات الصادرة عنه و اتفاقها مع أحكام الدستور دون أن متتد رقابته إىل البحث يف مدى 
مدى مالءمة هذه التشريعات والبحث يف البواعث احلقيقية من وراء إصداره للتشريعات،ومنها ما يتعلق 

  .دستوريةبالقيود الذاتية اليت يضعها القاضي الدستوري ويلتزم ا يف مباشرته للرقابة ال
وبالرغم من ذلك تبقى رقابة القاضي الدستوري على دستورية القوانني أداة فعالة حلماية نصوص       

الدستور واملبادئ اليت يقوم عليها،وكذا كفالة احلقوق واحلريات لألفراد،وذلك من خالل األحكام أوالقرارات 
ول مدى حجية األحكام أو القرارات اليت اليت يصدرها القضاء الدستوري،األمر الذي يدفعنا للتساؤل ح

  يصدرها القاضي الدستوري ؟ 
  
  
  

                                                                                                                                                         
قابــة دســتورية إذا كــان الــس الدســتوري الفرنســي خيــتص بر .للقــانون،األمر الــذي يــدفعنا إىل التســاؤل عــن موقــف القضــاء الدســتوري مــن تلــك األعمــال؟

،فإنــه رفــض مــثال مباشــرة رقابتــه علــى دســتورية القــوانني الــيت تصــدر عــن طريــق 1958مــن الدســتور الفرنســي لعــام61القــوانني وفــق مــا تــنص عليــه املــادة 
 خيضـــع أليـــة حبجـــة أن القـــانون الـــذي يصـــدر عـــن طريـــق االســـتفتاء العـــام يعـــد مـــن أعمـــال الســـيادة وال 1962نـــوفمرب06االســـتفتاء يف قـــرار الصـــادر يف 
 .1992سبتمرب23سلطة،وكذلك قراره الصادر يف 

C.C62-20 D.C du 06novembre 1962,Loi  référendaire, R.J.C,1959-1993 ;C.C92-313 D.C du 23sepembre 1992, 
,R.J.C,1959-1993  

الدسـتورية العليـا أعمـال السـيادة مـن نطـاق رقابتهمـا ،حيـث أما عن موقف القضاء الدسـتوري يف مصـر ،فقلـد اسـتبعدت كـل مـن احملكمـة العليـا واحملكمـة 
إذا كانـت الرقابــة  القضـائية علـى دسـتورية القـوانني أو اللــوائح جتـد أساسـها هلـا كأصــل "بأنـه1990قضـت احملكمـة الدسـتورية العليـا يف حكمهــا الصـادر يف

على هذا األصل ما استقر عليه الفقـه والقضـاء مـن اسـتبعاد أعمـال السـيادة مـن  عام يف مبدأ املشروعية وسيادة القانون الذي أرساه الدستور ،غري أنه يرد
ومــن مث ،فــإن القضــاء الدســتوري يف مصــر قــد أخــذ بنظريــة أعمــال ".جمــال الرقابــة القضــائية علــى أســاس أن طبيعتهــا تــأىب أن تكــون حمــال لــدعوى قضــائية

انظـر حكـم  ؛..."مـن واليـة القضـاء هـي أـا تتصـل بسـيادة الدولـة يف الـداخل واخلـارج  احلكمـة مـن اسـتبعاد أعمـال السـيادة"السيادة،وقد بـرر ذلـك بـأن 
،املرجع  عبد املنعم عبد احلميد إبراهيم شرف؛أورده،1990أكتوبر09ق دستورية جللسة 13لسنة 04احملكمة الدستورية العليا يف مصر يفي القضية رقم 

ري،فنجــد بأنــه قــد تــأثر مبوقــف القضــاء الدســتوري الفرنســي واملصــري يف األخــذ بنظريــة أعمــال أمــا عــن وقــف القضــاء الدســتوري اجلزائ.787.الســابق،ص
منها معيار الباعث السياسـي الـذي يقـوم علـى أسـاس أنـه  السيادة ،أي أن األعمال السياسية ال ختضع للرقابة القضائية مستندا يف ذلك على عدة معايري

يعترب عمال حكوميـا ،فإنـه ال خيـض لرقابـة القضـاء ،أمـا إذا كـان العمـل الصـادر عنهـا عمـال إداريـا فإنـه خيـض  إذا كان العمل الصادر عن السلطة التنفيذية
  .لرقابة القاضي



   

    256     
 

  المطلب الثاني
  مدى حجية األحكام أو القرارات الصادرة عن القاضي الدستوري

ملا كان للقاضي الدستوري دور يف محاية الدستور وكفالة احلقوق واحلريات العامة لألفراد،وذلك من       
خالل رقابته مثال على دستورية التشريعات اليت يصدرها املشرع،فإن ما يصدر عن القاضي الدستوري من 

م بدستوريته أو رفض الدعوى أحكام أو قرارات يف الدعوى الدستورية بعدم دستورية تشريع معني أو احلك
تكون ملزمة للكافة،األمر الذي يدفعنا إىل التساؤل عن حجية األحكام أو القرارات الصادرة عن القضاء 

  الدستوري يف الدعوى الدستورية؟وما هي اآلثار القانونية املرتتبة عليها؟
منه تنص على أن قرارات 62جند أن الفقرة الثانية من املادة1958وبالرجوع إىل الدستور الفرنسي لعام      

أما حجية احلكم .1الس الدستوري غري قابلة ألي طعن،وهي ملزمة لكافة السلطات العامة يف الدولة
د اجته الفقه والقضاء األمريكيني إىل الصادر عن احملكمة االحتادية العليا يف الواليات املتحدة األمريكية،فق

القول بأن احلكم بعدم دستورية القوانني ال يلغيه وال يبطله،و إمنا يوقف العمل به،مما جيعل التشريع بعد 
  .2ذلك منعدم القيمة ال من وقت صدور احلكم و إمنا من تاريخ صدور القانون

ادرة عن احملكمة الدستورية العليا طبقا لنص واملستقر عليه يف القضاء املصري بأن األحكام الص      
من 01فقرة 49واملادة2014من الدستور املصري لعام193ويقابلها نص املادة1971من دستور175املادة

،تكون ملزمة لكافة سلطات الدولة مهما كانت طبيعتها 1979لسنة48قانون احملكمة الدستورية العليا رقم
األمر الذي أكدت عليه احملكمة الدستورية العليا يف مصر يف الكثري خاصة القضائية منها ويف كل درجاا،

  .3من أحكامها
،املالحظ على 4أما بالنسبة حلجية القرارات الصادرة عن الس الدستوري يف الدستور اجلزائري      

ات بأنه قد نص صراحة على القيمة القانونية لآلراء والقرار 2016مارس6التعديل الدستوري املؤرخ يف

                                                 
 .1958من الدستور الفرنسي لعام  02فقرة  62انظر نص املادة -1
؛حنفــي علــي جبايل،املســؤولية عــن القــوانني، 150.صانظر،حممــود زكــي النجــار،احلكم الصــادر يف الــدعوى الدســتورية آثــاره وحجيتــه، املرجــع الســابق،-2

 .211.املرجع السابق،ص
ك إىل لقد اجتهت احملكمة الدستورية العليا يف حكمها يف الدعوى الدستورية بأن األحكـام الصـادرة عنهـا ال تقتصـر فقـط علـى منطوقـه  بـل متتـد كـذل- 3

؛حكــم احملكمــة الدســتورية العليــا يف 2015ديســمرب5،ق دس بتــاريخ37لســنة22القضــية رقــم أســبابه ؛انظــر حكــم احملكمــة الدســتورية العليــا يف مصــر يف 
؛أوردمهـا، حممـود علـي أمحـد مـدين،دور القضـاء الدسـتوري يف اسـتجالء املفـاهيم الدسـتورية 2010نوفمرب8ق د بتاريخ  31لسنة17مصر يف القضية رقم 

حكام الصادرة عن احملكمـة الدسـتورية العليـا يف مصـري، عبـد اهللا ناصـف،حجية و آثـار ؛ولتفاصيل أكثر حول حجية و آثار األ901.املرجع السابق،ص
 .77.،ص1998أحكام احملكمة الدستورية العليا،دار النهضة العربية،مصر،

س الدســتوري مكتفيــا علــى الــرغم مــن أنــه مل يــنص صــراحة علــى القــوة القانونيــة آراء وقــرارات الــ 1996اجلــدير بالــذكر أن الدســتور اجلزائــري لســنة- 4
من الدستور،إال أنه بالرجوع إىل النظام احملدد لقواعد عمل الـس الدسـتوري الـذي حـدد 169و165بتحديد اختصاصات الس الدستوري يف املادتني

عمـل الـس الدسـتوري علـى أن آراء مـن النظـام احملـدد لقواعـد 49بدقة القيمة القانونية للقرارات واآلراء اليت يصدرها الس الدستوري حيث تنص املـادة
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تكون آراء الس الدستوري وقراراته  «على أن 1فقرة أخرية منه191الصادرة عن الس الدستوري يف املادة
  ». ائية وملزمة جلميع السلطات العمومية والسلطات اإلدارية والقضائية

بصدد  ومن أجل معرفة القيمة القانونية للقرارات أو األحكام الصادرة عن القاضي الدستوري وهو      
الرقابة على دستورية القوانني،واإلجابة على التساؤل املذكور أعاله سوف نتطرق أوال إىل معرفة مدى حجية 

،مث نبني مدى حجية )الفرع األول(القرارات الصادرة عن القضاء الدستوري يف الدستورين الفرنسي واجلزائري
املتحدة األمريكية و احملكمة الدستورية العليا يف  األحكام الصادرة عن احملكمة االحتادية العليا يف الواليات

 ).الفرع الثاين(مصر،وذلك بالنظر  إىل االعتماد على أسلوب الرقابة القضائية على دستورية القوانني
  الفرع األول

 مدى حجية القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري الفرنسي والجزائري 
ت الصادرة عن القاضي الدستوري حال ممارسته للرقابة على نتناول بالدراسة مدى حجية القرارا      

دستورية القوانني يف الدستورين الفرنسي واجلزائري،و اآلثار القانونية املرتتبة على عليها،ففي احلالة اليت 
يقضي فيها الس الدستوري بدستورية نصوص القانون احملالة إليه أو الطعون فيها يصدر رئيس اجلمهورية 

بأن :ون،أما إذا حتقق الس الدستوري بعدم دستورية القانون املعروض عليه نكون أمام احتماالتالقان
يقضي القاضي الدستوري  بعدم دستورية القانون بالكامل أو أن يكون قرار الس يتضمن عدم دستورية 

انون املعروض بعض نصوص القانون فقط و إمكانية فصل النص أو النصوص غري الدستورية عن باقي الق
عليه،وأخريا أن يعلن الس الدستوري بعدم دستورية بعض نصوص القانون احملال إليه أو املطعون فيه وأن 

  .يقرر عدم إمكانية فصل هذه النصوص عن باقي نصوص القانون األخرى
ري سوف وملعرفة مدى حجية القرارات الصادرة عن الس الدستوري يف الدستورين الفرنسي واجلزائ    

مث نبني )أوال(نتطرق أوال إىل معرفة مدى حجية قرارات الس الدستوري الفرنسي يف الدعوى الدستورية
  ).ثانيا(مدى حجية القرارات الصادرة عن الس الدستوري  يف الدستور اجلزائري

  ريةمدى حجية القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري الفرنسي في الدعوى الدستو :أوال       
تتميز الرقابة اليت ميارسها الس الدستوري الفرنسي بأا جمردة ترد على نصوص القانون بعيدا عن       

تطبيقه،كما أا رقابة تتم خارج نطاق الدعوى الدستورية ألا دف إىل منع إصدار تشريعات خمالفة 
رنسي سوف حناول بيان القوة وللوقوف على حجية القرارات الصادرة من الس الدستوري الف.للدستور

                                                                                                                                                         
الكافـة؛انظر  وقرارات الس الدستوري ملزمة لكافة السلطات العمومية والقضائية واإلدارية وغـري قابلـة ألي طعـن،أي أـا حتـوز حجيـة مطلقـة يف مواجهـة

،اجلريدة الرمسية 2009يناير14تمم باملداولة املؤرخة يفاملعدل وامل 2000يونيو28من النظام احملدد لقواعد عمل الس الدستوري املؤرخ يف49نص املادة
 .2009جانفي 18املؤرخة يف04رقم

  .1996من الدستوري اجلزائري لسنة169يقابلها نص املادة - 1
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،مث النتائج أو اآلثار القانونية املرتتبة على القرار )أ(القانونية للقرارات الصادرة عن الس الدستوري الفرنسي
  ).ب(الصادر من الس الدستوري الفرنسي

  القوة القانونية للقرارات الصادرة عن المجلس الدستوري الفرنسي- أ      
منه قد بينت بأن حجية القرارات 03فقرة62جند أن املادة1958 الدستور الفرنسي لعام بالرجوع إىل      

،حيث يتضح من نص هذه 1الصادرة بعدم الدستورية من الس الدستوري حتوز قوة الشيء املقضي فيه
دستوري املادة بأن النص الذي يقرر الس عدم دستوريته ال جيب إصداره أو تطبيقه،وأن قرارات الس ال

 .ال تقبل أي طعن وهي ُملزمة لكافة السلطات العمومية ومجيع السلطات اإلدارية والقضائية
من الدستور الفرنسي تضفي على قرارات 02فقرة62ولقد ذهب الفقه الفرنسي إىل القول بأن املادة      

طراف النزاع،بل تُلزم  الس الدستوري الفرنسي احلجية املطلقة،أي أن هذه احلجية ال تقتصر فقط على أ
  .2كل السلطات العامة يف الدولة،وذلك بالنظر إىل الطبيعة العينية للدعوى الدستورية

مع العلم بأن احلجية املطلقة لقرارات الس الدستوري الفرنسي تشمل إضافة إىل القرارات الصادرة      
أكده الس أكده الس الدستوري   ،األمر الذي3بعدم الدستورية القرارات الصادرة بالرفض املوضوعي

من الدستور،بأا تضفي على قراراته احلجية املطلقة،أي أن هذه احلجية 62الفرنسي عند تفسريه للمادة
بشأن  1962يناير18الصادر يف118-62تشمل منطوق القرار الذي يصدره وحيثياته،ومن ذلك قرار رقم

ل على أن حجية القرارات املشار إليها ذا النص ال من الدستور تد62التوجه الزراعي من أن املادة
تنسحب فقط على منطوقها،وإمنا تنسحب أيضا على حيثياا اليت متثل السند يقوم عليه املنطوق 

 .4وأساسه
لكن بالرغم من أن قرارات الس الدستوري الصادرة يف الدعوى الدستورية حتوز احلجية املطلقة وفقا       

ن الدستور الفرنسي،فإن الس الدستوري قد بدأ يـَْعِدل تدرجييا عن هذا االجتاه من خالل م62لنص املادة
،حيث قرر الس على أن 1987أكتوبر23قبوله لدعاوى تصحيح األخطاء املادية يف قراره الصادر يف

  .5ستوريتصحيح األخطاء املادية ال ميس حبجية األمر املقضي فيه اليت تتمتع ا قرارات الس الد

                                                 
 :على ما يلي 1958من الدستور الفرنسي لعام 03فقرة  62تنص املادة - 1

«  Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs 
publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. » 
2-D ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel,4ème édition ,Montchrestien,1995, p p 140; ROUSSILOU. 
H,Le conseil constitutionnel,3 ème Edition ,Dalloz,1996,p p.36 ; DEBBASHI.R,Droit constitutionnel,3 ème édition, 
Juris classeur,2002,p.194. 

؛ حممـود زكـي النجـار،احلكم الصـادر  88.،ص ص1992انظر،صـالح الـدين فـوزي،الس الدسـتوري،دار النهضـة العربية،مصـر،؛ملزيد من التفاصيل- 3
 .150.لدعوى الدستورية آثاره وحجيته،املرجع السابق،صيف ا

4 -C.C62-18L, Du 16 janvier 1962,Loi d’orientation agricole, R.G.C.II,P.9 ;C.C,92-312 D.C du 02 septembre 
1992 Maastricht II,R.I.C,p.506. 
5 -C.C du 23 octobre 1987 ,R.E.C,p.55. 
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ولقد ساير الفقه الفرنسي ما ذهب إليه الس الدستوري الفرنسي يف هذا الشأن على أن احلجية       
املطلقة لقرارات الس ال تقتصر فقط على منطوق القرار فقط،بل متتد أيضا إىل حيثياته،كما أن 

الذي يرتكز عليه منطوق التحفظات اليت يبديها الس الدستوري تعترب مبثابة السند أو األساس 
  .1958من الدستور الفرنسي لعام02فقرة62القرار،وحتوز حجية األمر املقضي فيه طبقا لنص املادة

ومن ناحية أخرى،ذهب بعض الفقهاء إىل القول بأن القرارات التفسريية ال تتمتع بتلك احلجية       
تحفظات من جانب السلطات العامة خاصة املطلقة نظرا لعدم وجود آلية تضمن تنفيذ تلك التفسريات وال

ويؤخذ على هذا االجتاه على أن القرارات التفسريية والتحفظات اليت يضعها الس .القضائية منها
الدستوري الفرنسي لبعض قراراته ال تشكل أسبابا له،وإمنا تعد أساس املنطوق وسنده،كما أن االرتباط بني 

يستوجب أن حتظى هذه األخرية بنفس احلجية والقوة القانونية اليت  منطوق القرار والتفسريات اليت تربره
حيظى ا املنطوق؛فالس الدستوري عندما يقضي بدستورية النص املطعون فيه ألحكام الدستور بشرط 
مراعاة التفسري الذي يعطيه له،فإن التفسريات التحفظية يف هذه احلالة متثل األسباب اليت يقوم عليها 

آثار منطوق قرار الس الدستوري وتكتسب بدورها قوة  قرار ويرتبط ا،ومن مث فهي حتوز نفسمنطوق ال
  .1األمر املقضي فيه

وترتيبا على ما سبق،ميكننا القول بأن القرارات الصادرة من الس الدستوري الفرنسي تتمتع باحلجية       
ومجيع السلطات القضائية واإلدارية تطبيقا لنص املطلقة وتنتج آثارها يف مواجهة كافة السلطات العامة 

من الدستور الفرنسي،كما يتمتع باحلجية املطلقة القرار الصادر مبطابقة التشريع املطعون فيه 62املادة
األمر الذي  اليت يراها الس الدستوري كشرط لدستوريته، ألحكام الدستور مع إبداء بعض التحفظات

يع السلطات اإلدارية والقضائية التزاما بتلك التفسريات والعمل على يفرض على السلطات العامة ومج
وبعد بيان احلجية اليت تتمتع ا  القرارات اليت يصدرها الس الدستوري الفرنسي لنا أن نتساءل .2تنفيذها

  عن اآلثار أو النتائج القانونية املرتتبة على تلك القرارات؟
  اآلثار القانونية المترتبة عن القرارات الصادرة من المجلس الدستوري الفرنسي -ب     
دف الرقابة على دستورية القوانني إىل منع إصدار تشريعات خمالفة ألحكام الدستور،فإن اآلثار      

ته للدستور يتمثل يف القانونية املرتتبة على صدور قرارات الس الدستوري بعدم دستورية تشريع معني ملخالف
عدم إمكانية إصدار هذا النص،وهو ما ينطبق على القوانني األساسية والعادية والنظام الداخلي لسي 

فإذا أصدر الس الدستوري قرارا بعدم مطابقة قانون عضوي للدستور،فإنه يرتتب على ذلك عدم .3الربملان

                                                 
1 - ROUSSEAU.D,op cit ,p .149 ; TURPIN.D, Contentieux constitutionnel,2 ème édition ,P.U.F, 1994, p p.338. 

 .162.انظر،صالح الدين فوزي ،الس الدستوري،املرجع السابق،ص- 2
3- LAVROFF.D  ,Le droit constitutionnel de la V ème République ,1999,p.239. 
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عدم دستورية النظام الداخلي لسي الربملان،فإنه يرتتب  إمكانية إصداره،كما أنه إذا أقر الس الدستوري
  .على ذلك كذلك عدم جواز تطبيقها

بالنسبة لآلثار القانونية املرتتبة عن القرارات الصادرة عن الس الدستوري فيما خيص القوانني        
ية نصوص التشريع العادية،فهناك عدة حاالت،ففي احلالة اليت يقضي فيها الس الدستوري بدستور 

فيه يصدر رئيس اجلمهورية القانون،أما إذا حتقق الس الدستوري بعدم دستورية القانون املعروض  املطعون
حالة البطالن الكلي للقانون،أي أنه إذا أعلن الس الدستوري عدم :عليه،فيجب التفرقة بني حالتني

لقانون،فإن األثر القانوين املرتتب على ذلك هو عدم دستورية القانون بالكامل وهو ما يعرب عن إلغاء هذا ا
إصدار القانون إطالقا ليصبح يف حكم امللغى متام،ومن قرارات الس الدستوري الفرنسي الصادر بعدم 

بشأن قانون امليزانية 1979ديسمرب24الصادر يف79-110دستورية التشريع بشكل كلي القرار رقم
  .1بشأن قانون التعليم العايل1993يوليو28ر يفالصاد93-322،والقرار رقم1980لعام

أما احلالة الثانية أن يقضي الس الدستوري بعدم دستورية بعض النصوص فقط ومطابقة باقي       
النصوص للدستور مع إمكانية فصل النص أو النصوص غري الدستورية عن باقي نصوص القانون املعروض 

هورية أن يصدر القانون مع استبعاد النص أو النصوص املقضي بعدم عليه،ويف هذه احلالة جيوز لرئيس اجلم
- 198ومن أمثلة القرارات الصادرة من الس الدستوري الفرنسي يف هذا الشأن قراره رقم.دستوريتها

- 1317بعدم دستورية الفقرة الثانية من املادة الثالثة من القانون رقم 1985ديسمرب13الصادر يف85
، ومن أمثلة 19822يوليو 29الصادر يف 82-652بتعديل القانون رقم1985الصادر يف ديسمرب85

 08الصادر يف85-196القرارات الصادرة عن الس الدستوري يف هذا الشأن قراره رقم
  .3بشأن القانون اخلاص بتطوير إقليم كاليدونيا اجلديدة1985أوت

تورية بعض نصوص القانون املطعون فيه، أما احلالة الثالثة بأن يقضي القاضي الدستوري بعدم دس      
وحيدد يف قراره عدم إمكانية فصل هذه النصوص املقضي بعدم دستوريتها عن باقي نصوص القانون،ويف 
هذه احلالة يستحيل إصدار القانون،األمر الذي دفع جانب من الفقه إىل القول بأنه إذا كان الس 

من تلقاء نفسه إال بعد أن يتم إخطاره من اجلهات املعنية،  الدستوري ال ميكنه حتريك الدعوى الدستورية
غري أن املستقر عليه يف قرارات الس الدستوري يدل على أن اإلحالة إليه جتعل سلطته كاملة اجتاه التشريع 

  .4على حنو جيعل قراره بدستورية أو عدم دستورية التشريع قاطعا

                                                 
1 -C.CN°110-79 D.C du 24decembre1979,Loi budjittaire 1980 ;C.CN°322-93 D.C du 28 juillet 1993,du loi 
information supérieure 1993. 
2 -C.CN°58-198 du 13decembre1985. 
3 -C.C85-196 D.C du 08 aout 1985 ,Evolution de la Novelle Calédonie. 

 .201.،املرجع السابق،صرقابة دستورية القواننيعبد الوهاب،حممد رفعت ؛151.انظر،حممود أمحد زكي،املرجع السابق،ص-4
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الس الدستوري الفرنسي يف الدعوى الدستورية تتمتع حبجية  وخنلص مما سبق إىل القول بأن قرارات      
،وأن األثر املرتتب على إعالن الس 1958من الدستور الفرنسي لعام62مطلقة،وفق ما تنص عليه املادة

الدستوري عدم  دستورية القانون استحالة إصدار هذا القانون أو تطبيقه،كما أن قرارات الس الدستوري 
طعن،وهي ُملزمة لكافة السلطات العمومية ومجيع السلطات اإلدارية والقضائية؛ومن ناحية ال تقبل ال

  .أخرى،فإن هذه احلجية تشمل إىل جانب منطوق القرار أيضا احليثيات اليت متثل أساس القرار
املرتتبة وبعد دراستنا ملدى حجية القرارات الصادرة عن الس الدستوري الفرنسي واآلثار القانونية       

  عليها،سوف حناول بيان مدة حجية القرارات الصادرة عن الس الدستوري يف الدستوري اجلزائري؟
  مدى حجية القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري في الدستور الجزائري:ثانيا      
لقد حذا املؤسس الدستوري اجلزائري حذو ما ذهب إليه الس الدستوري الفرنسي يف منح قرارات        

الس الدستوري احلجية املطلقة والقوة القانونية امللزمة لكافة السلطات العامة يف الدولة،األمر الذي نصت 
لينا معرفة القوة القانونية لقرارات ،وهو أمر يستوجب ع20161من التعديل الدستوري لسنة191عليه املادة

،مث مدى حجية القرارات الصادرة عن الس )أ(الس الدستوري واآلثار القانونية املرتتبة عليها يف اجلزائر
الدستوري يف تونس،وذلك بالنظر إىل أن املؤسس الدستوري التونسي قد تأثر بالدستور الفرنسي يف منح 

  ).ب(ابة على دستورية القواننيهيئة سياسية هلا اختصاص الرق
  مدى حجية القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري في الجزائر -أ     
إن جمال تطبيق الرقابة الدستورية اليت ميارسها الس الدستوري تقتصر فقط على فئة النصوص القانونية      

الدستور،األمر الذي حددته  املرتبطة مباشرة بالدستور للتحقق من مطابقتها أو خمالفتها ألحكام
باإلضافـة إىل االختصاصات األخرى «على سبيل احلصر20162من التعديل الدستوري لسنة186املادة

اليت خولتها إياه صراحة أحكام أخرى يف الدستور،يَفِصل الس الدستوري برأي يف دستورية املعاهدات 
  .والقوانني والتنظيمات

يبدي الس الدستوري،بعد أن ُخيِطره رئيس اجلمهورية، رأيه وجوبا يف دستورية القوانني العضوية بعد      
كما يَفِصل الس الدستوري يف مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفيت الربملان .أن يصادق عليها الربملان

لنا من نص هذه املادة بأن الرقابة ويتضح  » .للدستور،حسب اإلجراءات املذكورة يف الفقرة السابقة
أعاله،واملتعلقة أساسا 186الدستورية ينحصر نطاقها على النصوص اليت ورد النص عليها يف املادة

                                                 
 )1996من الدستور اجلزائري لسنة169يقابلها نص املادة(2016فقرة أخرية من التعديل الدستوري لسنة191انظر نص املادة- 1
 .1996من الدستور اجلزائري لسنة165يقابلها نص املادة- 2
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باملعاهدات الدولية والقوانني العضوية منها والعادية،وكذا األوامر التشريعية الصادرة عن رئيس اجلمهورية 
  . ،إضافة إىل النظام الداخلي لغرفيت الربملان)ن املراسيم التنفيذيةفقط املراسيم الرئاسية دو (والتنظيمات

ويف هذا اال ال بد من التمييز بني طائفتني من القوانني اخلاضعة للرقابة الدستورية،األوىل ختضع       
من  03و02إجباريا قبل إصدارها إىل رقابة الس الدستوري،وهذه النصوص ورد النص عليها يف الفقرتني 

أعاله،وختص القوانني العضوية والنظام الداخلي لكل من غرفيت الربملان والسبب يف ذلك هو 186املادة
  . خصوصية القطاعات واملسائل املتعلقة ا

أما الثاين،فهي تشمل النصوص األخرى املعنية بالرقابة الدستورية،وهي القوانني العادية واملعاهدات       
إعمال الرقابة الدستورية بالنسبة هلذه الفئة من النصوص إال بناء على طلب إحدى  والتنظيمات اليت ال يتم

من التعديل  188و187السلطات اليت منحها املؤسس الدستوري حق اإلخطار وفق ما تنص عليه املادتني
  .20161الدستوري لسنة

سمى احلكم الذي يصدره ي:ومما سبق،ميكننا القول بأن الس الدستوري يصدر نوعني من األحكام      
الس الدستوري رأيا إذا نظرنا يف دستورية نص قبل أن يصبح نافذا،أي قبل إصداره إذا كان قانونا وقبل 
املصادقة عليه إذا كان معاهدة دولية،وقبل تطبيقه إذا كان نظاما داخليا إلحدى غرفيت الربملان،ويصدر قرارا 

  .قد صدر  ومت تنفيذه يف احلاالت العكسية،أي إذا كان القانون
وبعد عرضنا للنصوص اليت ختضع لرقابة الس الدستوري لنا أن نتساءل عن القوة و اآلثار القانونية     

  آلراء الس الدستوري وقراراته؟
اآلثار القانونية املرتتبة على آراء 20162من التعديل الدستوري لسنة191و190لقد حددت املادتني      

إذا ارتأى الس الدستوري عدم دستورية «منه على ما يلي190وري وقراراته،حيث تنص املادةالس الدست
إذا ارتأى الس الدستوري «منه 191وتنص املادة» .معاهدة أو اتفاق،أو اتفاقية،فال يتم التصديق عليها

ويتضح لنا من » .لسأن نصا تشريعات أو تنظيميا غري دستوري،يفقد هذا النص أثره،ابتداء من يوم قرار ا
هذين النصني بأنه إذا كان قرار الس الدستوري بعدم دستورية نص تشريعي أوتنظيمي موضوع اإلخطار 

  .وأنتج آثار قانونية فقد هذا النص أثره القانوين بأثر رجعي من تاريخ صدور قرار الس
ثر موقف،وتبعا لذلك ال  يصدر من أما إذا كنا بصدد نص مل يتم إصداره،فإن اإلخطار يكون له أ      

من التعديل الدستوري 02الفقرة144قبل رئيس اجلمهورية إال بعد صدور الرأي طبقا لنص املادة

                                                 
؛صـاحل بلحاج،املؤسسـات السياسـية والقـانون الدسـتوري يف اجلزائـر مـن االسـتقالل 2016التعـديل الدسـتوري لسـنةمـن 188و187انظر نـص املـادتني-1

 .،ص02،العـدد1996اإلدارة،اجلزائـر، ،جملـة )قصـرية لتجربـة وحوصـلة تقـدمي (اجلزائـري الدسـتوري طيـار،الس ؛طـه305.إىل اليوم،املرجـع السـابق،ص
38. 

 1996من الدستور اجلزائري لسنة169و168يقابلها نص املادتني- 2
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،وإذا انتهى الس الدستوري إىل عدم دستورية النص يكون أثره عدم بداية العمل به إذا كان 20161لسنة
من قبل رئيس اجلمهورية إذا كان نصا تشريعيا نظاما داخليا إلحدى غرفيت الربملان وعدم إصداره 

  .أوتنظيميا،ويف هذه احلالة نكون أمام عدة فروض حبسب مضمون رأي الس الدستوري
فإذا ارتأى الس الدستوري أن النص بكامله غري دستوري مل يصدر،أي أنه  يلغى أو أن يعوض       

الدستوري عدم دستورية أحكام معينة يف النص   بنص جديد وفق إجراءات جديدة،أما إذا ارتأى الس
املطعون فيه دون باقي احلكام األخرى بأن بعلن الس صراحة أن األحكام املخالفة للدستور ال تنفصل 
عن باقي أجزاء النص،فإن ذلك األثر القانوين ميتد كذلك إىل األحكام األخرى ليشمل النص بكامله،أما 

ي ارتباط األحكام غري الدستورية ببقية النص املطعون فيه أمامه،فهناك عدة إذا مل يعلن الس الدستور 
خيارات لتنفيذ رأي الس الدستوري،حيث يستطيع رئيس اجلمهورية االعرتاض على ذلك النص الذي 
صادق عليه الربملان واملخالف ألحكام الدستور  بطلب قراءة ثانية،أو أن يصدر رئيس اجلمهورية ذلك 

مع استبعاد األحكام املخالفة للدستور،كما ميكن للجهات املختصة تعديل احلكام غري الدستورية القانون 
وعرض النص يف شكل مشروع أو اقرتاح قانون على الربملان للموافقة عليه والرجوع إىل الس الدستوري 

  . 2للتحقق من مطابقته ألحكام الدستور
راء والقرارات الصادرة عن القاضي الدستوري يف الدعوى الدستورية أما فيما خيص القوة  القانونية لآل      

إذا ارتأى «بأنه  2016من التعديل الدستوري لسنة191هلا حجية مطلقة،األمر الذي نصت عليه املادة
  .الس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غري دستوري،يفقد هذا النص أثره،ابتداء من يوم قرار الس

أعاله، فإن هذا النص يفقد أثره ابتداًء 188ا اعترب نص تشريعي ما غري دستوري على أساس املادة إذ     
  .من اليوم الذي حيّدده قرار الس الدستوري

تكون آراء الس الدستوري وقراراته ائية وملزمة جلميع السلطات العمومية والسلطات اإلدارية    
نص أن القرارات واآلراء اليت يصدرها الس الدستوري تتمتع حبجية ويتضح لنا من هذا ال» .والقضائية

مطلقة،أي أا صادرة ابتدائيا ائيا،وهي قابلة للطعن وملزمة لكافة السلطات العمومية والقضائية واإلدارية 
ت املعنية،غري أن استخدام املؤسس الدستوري ملصطلح الرأي والقرار قد يؤدي إىل التساؤل عما إذا كان

اآلراء اليت يصدرها الس الدستوري ملزمة كالقرارات أم ال؟لذا كان يتعني على املؤسس الدستوري 

                                                 
 ).1996من الدستور اجلزائري لسنة 02فقرة  126يقابلها نص املادة (2016من التعديل الدستوري لسنة2الفقرة144انظر نص املادة- 1
؛األمــني شــريط،الوجيز يف القــانون الدســتوري 19.،ص2010ر،انظــر، ســليمة مســرايت ،نظــام الرقابــة علــى دســتورية القــوانني يف اجلزائــر،دار هومــة،اجلزائ-2

 .21.،ص2002واملؤسسات السياسية املقارنة،الطبعة الثانية،ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر،
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استخدام مصطلح القرار وحده يكفي للداللة على القوة امللزمة لألحكام اليت يقضي ا الس الدستوري 
  .1يف الدعوى الدستورية

  مدى حجية آراء المجلس الدستوري التونسي وقراراته في الدعوى الدستورية- ب    
التوسيع من صالحيات الس الدستوري، 2002جوان01لقد ترتب على تعديل الدستور التونسي يف     

حيث مل تعد تقتصر فقط على مهام ذات صبغة استشارية أو تقريرية،بل امتدت لتشمل مهام ذات طابع 
،ومن أهم هذه 2004جويلية 12ت،األمر الذي أكد عليه القانون األساسي الصادر يفقضائي حب

  .الصالحيات محاية احلقوق واحلريات األساسية ومراقبة النظام الداخلي لسي الربملان 
من تعديل 02فقرة74فنظرا ألمهية الس التشريعي وتأثريه على تطبيق الدستور نص الفصل      

عرض النظام الداخلي لس النواب وجملس املستشارين على الس الدستوري قبل على ضرورة 2002
وتطبيقا لذلك أصدر الس الدستوري رأيه 2.العمل ما من أجل مراقبة مطابقتهما أو مالءمتهما للدستور

خبصوص النظام الداخلي لس املستشارين،مؤكدا فيه أهليته 2005اكتوبر05بتاريخ 2005-02رقم
أن النظام الداخلي لس املستشارين 74يستمد من الفقرة األخرية من الفصل"ظر فيه،حيث صرح أنه للن

فيما 2004جويلية  28الصادر يف2004- 01يعرض على الس الدستوري قبل العمل به،وقراره رقم
  .وريتعلق مبطابقة ومالءمة التنقيحات املدخلة على النظام الداخلي لس النواب ألحكام الدست

كان   1987ديسمرب18يف 1414وجتدر اإلشارة بأن الس الدستوري منذ إحداثه مبوجب األمر      
يصدر آراء استشارية حبتة فقط يبلغها لرئيس اجلمهورية والذي عادة ال يلتزم ا،غري أن تطور طريقة 

ساسية وبعض مشاريع أصبحت االستشارة إجبارية بالنسبة ملشاريع القوانني األ1990االستشارة منذ سنة
لسنة 76من القانون الدستوري عدد 75القوانني املتعلقة ببعض املوضوعات،األمر الذي نص عليه الفصل

على أن آراء الس الدستوري إلزامية إال ما اختص منها باملسائل 1998نوفمرب02املؤرخ يف 1998
بأنه فضال عن 2002الدستوري لسنةاملتعلقة بتنظيم وسري املؤسسات الدستوري،واملالحظ على التعديل 

الطابع اإللزامي للمجلس الدستوري بات هذا األخري يصدر قرارات باتة يف املادة االنتخابية وال تقبل الطعن 
  .بأي وجه من أوجه الطعن

                                                 
كافــة الســلطات آراء وقــرارات الــس الدســتوري ملزمــة ل"مــن النظــام احملــدد لقواعــد عمــل الــس الدســتوري علــى أن49املــادةاألمــر الــذي أكــدت عليــه -1

انظر،ســعيد بوشــعري،القانون الدســتوري والــنظم السياســية املقارنــة،اجلزء األول،الطبعــة التاســعة،ديوان ؛"العموميــة والقضــائية واإلداريــة وغــري قابلــة ألي طعــن
الســـتقالل إىل اليوم،املرجـــع ؛صـــاحل بلحاج،املؤسســـات السياســـية والقـــانون الدســـتوري يف اجلزائـــر مـــن ا187.،ص ص2008املطبوعـــات اجلامعيـــة،اجلزائر،

 .319.السابق،ص
 . 2002من التعديل الدستوري التونسي لسنة 02فقرة  74انظر الفصل - 2
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وبناء على ما تقدم،ميكننا القول بأن مجيع اآلراء الصادرة عن الس الدستوري منذ إنشائه سنة       
كانت عبارة عن آراء استشارية ال يرتتب عنها أي التزام قانوين،غري أن األمور 1997غاية سنةإىل 1987

أين حتولت اآلراء اليت يبديها الس الدستوري 1998لسنة76تغريت بعد صدور القانون الدستوري عدد
ثة من ملزمة جلميع السلطات العمومية إال إذا تعلقت باملسائل املنصوص عليها يف الفقرة الثال

  .1املتعلقة بسري املؤسسات الدستورية وتنظيمها72الفصل
 75،بعد أن أصبح الدستور يف الفصل2002جوان01هذا التحول اجلوهري تأكد مع تنقيح       

يتحدث عن قرارات صادرة عن الس الدستوري فيما يتعلق باملادة االنتخابية وليست جمرد 04فقرة
ارات ال تقبل أي وجه من أوجه الطعن،ومن مث تتدعم إلزامية آراء الس آراء،فضال على ذلك فإن هذه القر 

  .الدستوري من خالل استخدام مصطلح قرارات ائية باتة
عن تلك األحكام السابقة،بل منح اهليئة  2014جانفي 23ومل خيرج الدستور التونسي الصادر يف      

يات هامة جعلت من الس الدستوري الذي يبدي آراء املكلفة اليت تتوىل ممارسة الرقابة الدستورية صالح
وقرارات حول مسائل معينة حمكمة دستورية تعترب هيئة قضائية مستقلة تتكون من خمتصني وذوي الكفاءة 
يف القانون،وختتص دون سواها مبراقبة دستورية مشاريع القوانني أو بعد تعديلها،مشاريع القوانني 

ة اليت يعرضها رئيس اجلمهورية،القوانني اليت حتيلها احملاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية،املعاهدات الدولي
  .الدستورية بطلب من أحد اخلصوم ،النظام الداخلي لس نواب الشعب الذي يعرضه عليه رئيس الس

ميع أما حجية القرارات الصادرة عن احملكمة الدستورية،فإا حتوز حجية مطلقة وهلا أثر ملزم جل      
،ولقرارات 20142جانفي23من الدستور التونسي الصادر يف 121السلطات وفق ما ينص عليه الفصل

احملكمة الدستورية أثر موقف،أي أنه إذا قضت احملكمة الدستورية بعدم الدستورية،فإنه يتوقف العمل 
 من الدستور التونسي02فقرة  123بالقانون يف حدود ما قضت به وفق ما ينص عليه الفصل

  .20143لعام
وخنلص من خالل دراستنا ملدى حجية القرارات  الصادرة عن الس الدستوري الفرنسي واجلزائري       

بأن القرارات الصادرة عن القاضي الدستوري يف الدعوى الدستورية تتمتع حبجية مطلقة وأن قراراته حتوز قوة 
العامة ومجيع السلطات القضائية واإلدارية،وال جيوز الشيء فيه،وأن اآلثار القانونية ُملزمة جلميع السلطات 

  .الطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن

                                                 
؛األزهر بوعوين ،األنظمة السياسـية والنظـام السياسـي التونسـي ، 415.انظر ،رافع بن عاشور،املؤسسات والنظام السياسي بتونس،املرجع السابق،ص- 1

 .389.،ص2002ونس،مركز النشر اجلامعي،ت
 . 2014من الدستور التونسي لسنة 121انظر نص الفصل - 2
 .2014من الدستور التونسي لسنة 03فقرة  123انظر نص الفصل - 3
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وبعد بيان مدة حجية القرارات الصادرة عن الس الدستوري يف الدستور الفرنسي واجلزائري،لنا أن       
يف الواليات املتحدة  نتساءل عن احلجية اليت تتمتع ا األحكام اليت تصدرها احملكمة االحتادية العليا

  األمريكية واحملكمة الدستورية العليا يف مصر عند ممارسة الرقابة القضائية على دستورية القوانني؟
  الفرع الثاني 

مدى حجية األحكام الصادرة عن كل من المحكمة االتحادية العليا في الواليات المتحدة األمريكية 
  الدعوى الدستوريةوالمحكمة الدستورية العليا في مصر في 

احلقيقة أن النتائج واآلثار القانونية املرتتبة على فرض الرقابة القضائية على دستورية القوانني ختتلف       
باختالف األسلوب املتبع،هل هو طريق الدفع الفرعي أم الدعوى األصلية،ففي أسلوب الدفع الفرعي يكون 

يدة تنحصر فقط على الدعوى اليت حتركت بشأا مسألة للحكم بعدم الدستورية آثار ونتائج حمدودة مق
  .1الدستورية،مبا يعين أن احلكم بعدم الدستورية حيوز حجية نسبية للشيء املقضي فيه

أما يف حالة فرض الرقابة عن طريق الدعوى األصلية حيوز احلكم الصادر بعدم الدستورية حجية عامة       
رق إليه من خالل دراستنا ملدى حجية األحكام الصادرة يف الدعوى ومطلقة،وهو األمر الذي سنحاول التط

،مث مدى حجية األحكام الصادرة عم احملكمة الدستورية )أوال(الدستورية يف قضاء احملكمة العليا األمريكية
  ).ثانيا(يف مصر يف الدعوى الدستورية

  في الدعوى الدستوريةمدى حجية األحكام الصادرة عن المحكمة العليا األمريكية :أوال     
تعتمد احملكمة العليا األمريكية على طريق الدفع الفرعي كأسلوب للرقابة الدستورية على الرغم من أن       

الدستور األمريكي مل ينص صراحة على منح القضاء حق ممارسة الرقابة الدستورية،إال أن القضاء األمريكي 
بأنه ميارس رقابة امتناع،األمر الذي أكدته  احملكمة العليا  قد حرص وهو بصدد ممارسة الرقابة الدستورية

على أن القوانني املخالفة للدستور ال يقضي )Shepherd V Wheeling(األمريكية يف حكمها يف قضية
  .2ببطالا أو إلغائها،وإمنا ميتنع عن تطبيقها على النزاع املطروح أمامه

ورية القوانني تعترب من بني الوسائل الرئيسية اليت ميكن بواسطتها وملا كانت الرقابة القضائية على دست      
ضمان احرتام الدستور ونفاذ نصوص الدستور،وتضمن أيضا صدور القوانني من السلطة التشريعية وفق 
اإلطار الذي حدده الدستور لنا أن نتساءل عن القوة القانونية لألحكام اليت تصدرها احملكمة العليا 

آلثار القانونية املرتتبة عليها؟وملعرفة ذلك سوف نتطرق أوال إىل بيان القوة القانونية لألحكام األمريكية وا
  ).ب(،مث اآلثار القانونية املرتتبة عليها)أ(الصادرة عن احملكمة العليا األمريكية

                                                 
 .176.،ص1996انظر،جابر جاد نصار ،الوسيط يف القانون الدستوري ،دار النهضة العربية،مصر،- 1
 326.،ص2002،دار النهضة العربية،مصر،)شرعا ووضعا(انظر،حممد عبد احلميد أبو زيد،القضاء الدستور - 2
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  القوة القانونية لألحكام الصادرة عن المحكمة العليا األمريكية في الدعوى الدستورية-أ     
يعتمد القضاء األمريكي على طريق الدفع الفرعي كأسلوب للرقابة الدستورية على القوانني بالرغم من      

واملستقر عليه يف .أن الدستور األمريكي مل ينص صراحة على منح القضاء حق ممارسة الرقابة الدستورية
فة ألحكام الدستور،األمر الذي أكدته القضاء األمريكي بأنه ميارس رقابة االمتناع عن تطبيق القوانني املخال

على أن القوانني املخالفة للدستور ال  يقضى )Shepherd V Wheeling(احملكمة العليا يف حكمها يف قضية
  .1ببطالا أو بإلغائها،بل ميتنع عن تطبيقها على النزاع املطروح أمامه

وهو األمر الذي دفع الفقه إىل القول بأن األحكام الصادرة عن احملكمة العليا األمريكية حتوز حجية       
نسبية تقتصر فقط على أطراف الدعوى اليت صدر فيها احلكم دون أن يقيد حمكمة أخرى بذلك احلكم يف 

ول هذه احلجية النسبية إىل حجية قضية مماثلة اليت هلا حرية االختيار يف تطبيقه أوال،ومن املمكن أن تتح
مطلقة،ففي احلالة اليت يصدر فيها حكم بعدم الدستورية من احملكمة العليا،فإن هذا احلكم حيوز حجية 

  .مطلقة يف مواجهة مجيع سلطات الدولة،كما تلتزم به مجيع احملاكم مبختلف درجاا
كمة العليا األمريكية بعدم الدستورية هلا حجية غري أن غالبية الفقه ترى بأن األحكام الصادرة عن احمل      

نسبية وليست مطلقة،ألنه من املمكن أن تتطور الظروف اليت أصدرت خالهلا احملكمة العليا األمريكية 
  . 2حكمها السابق،ومن مث تعدل عليه وتتعامل مع النص على أنه دستوري

ة العليا تتمتع حبجية نسبية،وأن احملاكم األمريكية وعليه،ميكننا القول بأن األحكام الصادرة عن احملكم      
متارس رقابة امتناع يستند على نظام السوابق القضائية،حبيث ال ميكن للقاضي أن يلغي القانون بل يقتصر  

  .3دوره فقط على جمرد االمتناع على تطبيقه
  ا األمريكية بعدم الدستوريةاآلثار القانونية المترتبة على األحكام الصادرة عن المحكمة العلي-ب      
وملا كانت األحكام الصادرة عن احملكمة العليا األمريكية بعدم الدستورية تتمتع حبجية نسبية،فالقاضي      

ال ميلك حق إلغاء القانون ملخالفته ألحكام الدستور،بل يقضي باالمتناع عن تطبيق ذلك القانون يف النزاع 
ا للتساؤل عن اآلثار القانونية املرتتبة على األحكام الصادرة من احملكمة ؛األمر الذي يدفعن4املطروح أمامه

العليا األمريكية بعدم الدستورية،هل هو إلغاء القانون املخالف ألحكام الدستور أم االمتناع عن تطبيقه 
  .فقط؟

                                                 
أمحـد فتحـي :؛أورد 221.ملعرفة التفاصيل حـول حجيـة األحكـام الصـادرة عـن احملكمـة العليـا األمريكيـة ؛انظر،أمحـد كامـل أبـو اـد،املرجع السـابق،ص-1

 .5.،العدد الثاين ،السنة الثالثة، ،ص2005رية القوانني ،جملة الدستورية،مصر ،اكتوبرسرور،الرقابة القضائية على دستو 
 .327.،املرجع السابق،ص)شرعا ووضعا(انظر،حممد عبد احلميد أبو زيد،القضاء الدستور  - 2
 .192.انظر،عزيزة شريف ،أثر احلكم بعدم الدستورية على التشريعات املخالفة ،املرجع السابق،ص- 3
 108.،ص1994انظر ،حيي اجلمل،القانون الدستوري ،دار النهضة العربية،مصر،- 4
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العليا األمريكية بعدم  لقد أثارت النتائج أو اآلثار القانونية املرتتبة على األحكام الصادرة عن احملكمة      
الدستورية خالفا يف الفقه والقضاء األمريكيني،لكن القضاء األمريكي يف الغالب يأخذ موقفا سلبيا من 
التشريعات املخالفة ألحكام الدستور،أي أنه ال يقضي ببطالا أو بإلغائها عندما يتحقق من خمالفتها 

متناع عن تطبيقها يف القضية املعروضة عليه مرجحا ألحكام الدستور،بل يقتصر  دوره فقط على جمرد اال
  .بذلك نصوص الدستور على القوانني اليت يصدرها املشرع

ومن مث،فإن القضاء األمريكي تتوقف سلطته عند حد االمتناع عن تطبيق القانون املخالف       
حكام عن احملكمة العليا األمريكية للدستور،ويكاد الفقه ُجيِمع على أن اآلثار القانونية املرتتبة على صدور األ

يف الدعوى الدستورية تتمثل يف االمتناع عن تطبيق القانون املخالف ألحكام الدستور دون أن متلك احملاكم 
  . 1إبطال هذه القوانني أو إلغائها

ط غري أنه إذا تبني للمحكمة العليا عند فحصها للتشريع املطعون فيه أمامها بأن بعض نصوصه فق      
تتعارض مع نصوص الدستور دون باقي النصوص األخرى،فإن املستقر عليه يف قضاء احملكمة العليا بأا ال 
متلك إال احلكم بعدم دستورية النصوص املتعارضة مع أحكام الدستور فقط دون أن ميس حكمها باقي 

  .2نصوص القانون التفاقها مع الدستور
بعدم دستورية القانون كسابقة قضائية وإن كان القضاء األمريكي قد  أما بالنسبة لقيمة احلكم الصادر      

أخذ بالسوابق القضائية،إال أنه مل يلق نفس احلجية املطلقة اليت كانت يف اجنلرتا اليت تعترب من أوائل الدول 
اليت أخذت بالسوابق القضائية،وذلك من خالل البحث عن األحكام السابقة لريى إن كانت نفس 

ومن أجل ذلك فقد سلك .قد عرضت عليه من قبل ليأخذ بنفس املبدأ واحلكم الذي اختذ سابقا املشكلة
القضاء األمريكي للتخلص من السوابق القضائية بإتباع عدة طرق منها أن تتجاهل احملكمة  احلكم القدمي 

ابق وبني القضية متاما وال تشري إليه مطلقا يف حكمها اجلديد،أو التمييز بني القضية اليت فيها حكم س
املعروضة أمام احملكمة،وذلك من خالل إبراز اختالف الوقائع بني القضيتني،و أخريا قيام احملكمة بالعدول 

  .3الصريح عن املبدأ املقرر يف تلك السابقة
وبعد الوقوف على حجية األحكام الصادرة عن احملكمة العليا األمريكية،سوف ننتقل إىل بيان القوة       
  .ونية لألحكام الصادرة عن احملكمة الدستورية العليا يف مصرالقان

                                                 
 .490.،ص1987انظر ،رمزي الشاعر،النظرية العامة للقانون الدستوري ،الطبعة الثالثة،دار النهضة العربية ،مصر،- 1
؛مصـــطفى ســـليم،الرقابة علـــى دســـتورية 223.املرجع الســـابق،صانظر،كمـــال أبـــو اد،الرقابـــة علـــى دســـتورية القـــوانني يف الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة،-2

 .51.،ص1998القوانني يف الدولة القانونية املعاصرة،دار النهضة العربية،القاهرة،
 .53.انظر،مصطفى سليم ،املرجع السابق،ص- 3
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القوة القانونية لألحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في مصر واآلثار القانونية : ثانيا     
  المترتبة عليها

دستورية تعترب احملكمة الدستورية العليا يف مصر هيئة قضائية مستقلة تصدر أحكاما يف الدعوى ال      
مبناسبة طرح نزاع أمام أية جهة قضائية عندما يتبني ألحد األطراف عدم دستورية تشريع معني،أو عندما 
يصدر حكمان ائيان متناقضان عن جهتني قضائيتني حول موضوع واحد،أو إذا رأت إحدى اهليئات 

  .القضائية عدم دستورية نص تشريعي أثناء ممارستها مهامها 
هذه احلاالت  تُوِقف اجلهات القضائية النظر يف القضية املطروحة أمامها إىل غاية صدور ويف كل        

حكم احملكمة الدستورية العليا،األمر الذي يدفعنا إىل التساؤل عن احلجية اليت حتوزها األحكام الصادرة عن 
  تبة عليها؟احملكمة الدستورية العليا يف الدعوى الدستورية؟،وما هي اآلثار القانونية املرت 

  القوة القانونية لألحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية-أ     
املستقر عليه يف قضاء احملكمة الدستورية العليا يف مصر بأن األحكام الصادرة يف الدعوى عنها يف       

من الدستور املصري 175الدعوى الدستورية تتمتع حبجية مطلقة،األمر الذي نصت عليه املادة
ون احملكمة من قان01فقرة49،واملادة2014من الدستور املصري لسنة193ويقابلها نص املادة1971لعام

بأن احملكمة الدستورية العليا تصدر أحكاما بعدم دستورية أو 19791لسنة 48الدستورية العليا رقم 
دستورية نص معني أو برفض الدعوى،وتكون هذه األحكام ُملزمة لكافة سلطات الدولة مهما كانت 

  .2طبيعتها خاصة القضائية منها ويف كل درجاا
قد جاءت بعموم نصها وإطالقه قاطعة يف 3من قانون احملكمة الدستورية العليا48وباعتبار أن املادة      

من نفس 49احلجية املطلقة ألحكام احملكمة الدستورية وقراراا،وعدم قابليتها للطعن،وهو ما أكدته املادة
ما يدل على  وهو » ..أحكام احملكمة وقراراا بالتفسري ُملزمة جلميع سلطات الدولة وللكافة « القانون بأن

  .4احلجية املطلقة للحكم الصادر عن احملكمة الدستورية العليا

                                                 
 .ة الدستورية العليا من قانون احملكم 48، واملادة 2014يناير 18من الدستور املصري الصادر يف  193انظر نص املادة -1
حممـود علـي :؛أورده1983جـوان11ق دسـتورية جللسـة  03لسـنة  48وهو األمر الذي قضت به احملكمة الدستورية العليا يف مصر يف الدعوى رقـم  - 2

 .35.أمحد مدين،دور القضاء الدستوري يف استجالء املفاهيم الدستورية،املرجع السابق،ص
  »  .أحكام احملكمة وقراراا ائية وغري قابلة للطعن  « :كمة الدستورية العليا على ما يليمن قانون احمل 48تنص املادة - 3
ق  06لســنة  18؛حكمهــا يف القضــية رقــم 1987ينــاير 03ق دســتورية جلســة  6لســنة  26انظــر حكــم احملكمــة الدســتورية العليــا يف القضــية رقــم - 4

حســني إبــراهيم خليل،موســوعة التعليــق علــى اإلعــالن الدســتوري،املرجع الســابق، .أبــو ســهمدانة ؛أورده، عبــد الناصــر1985ديســمرب 21دســتورية جللســة
 .68.ص
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فإذا كانت أحكام احملكمة الدستورية العليا تتمتع حبجية مطلقة لنا أن نتساءل حول ما إذا كانت هذه       
ام اليت احلجية املطلقة تقتصر فقط على األحكام الصادرة بعدم الدستورية أم أا متتد كذلك إىل األحك

  تقضي بدستورية النص املطعون فيه؟
ولقد استقرت أحكام احملكمة العليا قبل إلغائها على أن األحكام الصادرة بعدم الدستورية هي وحدها       

اليت حتوز احلجية املطلقة دون تلك اليت تكون صادرة برفض الدعوى،هذه األخرية حتوز حجية نسبية يقتصر 
  .1أثرها على أطراف النزاع

ويؤخذ على اجتاه احملكمة العليا بشأن احلجية النسبية لألحكام الصادرة برفض الدعوى الدستورية بأنه       
إذا كانت احلكمة من احلجية النسبية لألحكام الصادرة بالرفض من القضاء اإلداري،فإن هذه احلجية ال 

ر برفض الدعوى الدستورية،كما أن وجود هلا بالنسبة للحكم الصادر من احملكمة الدستورية العليا يف مص
من قانون احملكمة الدستورية العليا عندما نصت على أن أحكام احملكمة يف الدعاوى الدستورية 49املادة

ُملزمة جلميع سلطات الدولة وللكافة مل متيز بني األحكام اليت تصدرها احملكمة،األمر الذي يدل على أن 
  .2حكام اليت تصدرها احملكمةاملشرع قد جعل احلجية واحدة جلميع األ

غري أن احملكمة الدستورية العليا قد سلكت اجتاها مغايرا ملا استقرت عليه أحكام احملكمة العليا       
خبصوص حجية األحكام الصادرة عن احملكمة يف الدعوى الدستورية دون أن متيز بني األحكام الصادرة 

ها،وتبعا لذلك حتوز األحكام الصادرة عن احملكمة الدستورية بعدم دستورية أو دستورية النص املعروض أمام
  .العليا يف مصر حجية مطلقة وهلا أثر ملزم يف مواجهة الكافة

اآلثار القانونية المترتبة على األحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في الدعوى -ب      
 الدستورية

األثر املرتتب على احلكم الصادر من احملاكم يف حالة ما إذا  قبل إنشاء القضاء الدستوري يف مصر كان     
حتققت من خمالفة القانون للدستور يقتصر فقط على االمتناع عن تطبيقه،أما بعد إنشاء القضاء الدستوري 
قضت احملكمة الدستورية العليا على أن األحكام اليت تصدر منها بعدم دستورية أي قانون يرتتب عليها 

،األمر الذي قضت به احملكمة 3نفاذ هذا القانون،ويعترب كأنه معدوم ويسقط من املنظومة القانونيةإلغاء قوة 
الدستورية العليا بأن اآلثار القانونية املرتتبة على صدور األحكام بعدم الدستورية هو إلغاء قوة نفاذ النص 

دستورية العليا على أن أحكام من قانون احملكمة ال49املقضي بعدم دستوريته،وهو ما نصت عليه املادة

                                                 
  .419.،ص2012انظر،جابر حممد حجي،السياسة القضائية للمحكمة الدستورية العليا،دراسة مقارنة،الطبعة األوىل،دار النهضة العربية،مصر،- 1
 .149.،املرجع السابق،صانظر ،حيي اجلمل،القضاء الدستوري يف مصر - 2
 .607.رمزي الشاعر ،املرجع السابق،ص:؛أورده 1976ديسمرب11قضائية يف جلسة  03لسنة  08انظر حكم احملكمة العليا يف الدعوى رقم - 3
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احملكمة يف الدعوى الدستورية وقراراا بالتفسري ُملزمة جلميع سلطات الدولة وللكافة،ويرتتب على احلكم 
 .1بعدم الدستورية عدم جواز تطبيقه

بعدم أما موقف الفقه املصري من اآلثار القانونية املرتتبة عن األحكام الصادرة عن احملكمة الدستورية       
الدستورية،فقد ذهب جانب من الفقه إىل القول بأن أثر احلكم الصادر بعدم الدستورية يتوقف عند حد 
االمتناع عن تطبيقه ملخالفته ألحكام الدستور دون أن يتضمن ذلك إلغائه استنادا على صريح  نص 

املصري إىل القول بأن احلكم ،بينما ذهب اجتاه آخر يف الفقه 2من قانون احملكمة الدستورية العليا49املادة
،إضافة إىل ذلك فقد ذهب اجتاه 3الصادر بعدم دستورية التشريع يبطله ويلغيه ويفقد النص قوته التشريعية

أخري إىل القول بأن احلكم بعدم دستورية النص التشريعي يؤدي إىل إلغاء قوة نفاذه هذا النص ويسقط من 
  . 4جمال التطبيق

راء الفقهية السابقة بأا اتفقت على أن اآلثار القانونية املرتتبة عن األحكام وما يالحظ على اآل      
الصادرة بعدم دستورية  النص التشريعي هو االمتناع عن تطبيقه النص املخالف ألحكام الدستور مع إلغائه 

دستورية وإسقاطه من جمال التطبيق بأثر رجعي،ألنه ال يوجد يف القانون املصري ما يفرق بني عدم ال
  .واإللغاء
واجلدير بالذكر بأنه ميكن أن تكون يف األحكام اليت تصدرها احملكمة العليا أخطاء مادية، فاحملكمة        

وحدها هلا حق تصحيحها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب اخلصوم يف الدعوى ويكون يف النسخة 
احلكم فإن حكمها يف هذه احلالة ائي ال األصلية للحكم،أما إذا  قضت احملكمة بعدم قبوهلا تصحيح 

  .5جيوز الطعن فيه ويكتسي حجية مطلقة

                                                 
هـي –دعاوى الدسـتورية األحكام الصادرة يف الـ"قضائية دستورية على أن 08لسنة10ولقد قررت احملكمة الدستورية العليا يف حكم هلا يف القضية رقم-1

ا علــى بطبيعتهـا دعـاوى عينيـة توجـه اخلصـومة فيهـا إىل النصـوص التشـريعية املطعـون عليهــا بعيـب دسـتوري تكـون هلـا حجيـة مطلقـة ،حبيـث ال تقتصـر أثرهـ
كمــة الدســتورية العليــا يف ؛وقضـت احمل..."اخلصـوم يف الــدعاوى الــيت صـدرت فيهــا،و إمنــا ينصـرف هــذا األثــر علـى اخلصــوم يف الــدعاوى الـيت صــدرت فيهــا 

قضـائية دسـتورية  8لسـنة  18؛وكـذلك حكمهـا يف الـدعوى رقـم 1995ينـاير 14قضائية دسـتورية جللسـة  15لسنة  16حكم آخر هلا يف الدعوى رقم 
 . 38ص .ابق،ص؛ أورده،حممود علي أمحد مدين،دور القضاء الدستوري يف استجالء املفاهيم الدستورية،املرجع الس1996فرباير  03جللسة 

 .610.انظر،رمزي الشاعر ،املرجع السابق،ص-2
عزيــــزة الشــــرقاوي،املرجع الســــابق، ؛53.وليــــد حممــــود حممــــد نــــدا،دور احملكمــــة الدســــتورية العليــــا يف محايــــة احلريــــات السياســــية،املرجع الســــابق،صانظر،-3

 .116.ص
؛حممـد  فـؤاد عبـد الباسـط ،واليـة احملكمـة الدسـتورية العليـا يف 241.ملرجـع السـابق،صانظر،نبيلـة عبـد احلليم،الرقابـة القضـائية علـى دسـتورية القـوانني ،ا-4

 .900.،ص2002املسألة الدستورية ،منشأة املعارف باإلسكندرية،
نـص   توريةكما أن إذا أغفلت احملكمة الدستورية العليا الفصل يف  بعض الطلبات سهوا أو خطأ من بني جممل الطلبات املقدمة يف الدعوى بعدم دس-5

عوى أو تشــريعي،فعلى املعــين بــاألمر أن يلجــأ للمحكمــة مباشــرة بطلبــه جمــددا ،وهــذا املبــدأ تطبــق احملكمــة الدســتورية علــى أحكامهــا الصــادرة بــرفض الــد
وإبطـال آثـار النصـوص  االعرتاف مبطابقة أحكام القانون أو الالئحة للدستور،ويف كال احلالتني اهلدف واحد وهو محاية نصوص الدستور وضمان احرتامه

 .902.القانونية املخالفة له منذ صدروها؛انظر،حممد  فؤاد عبد الباسط،املرجع السابق،ص
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والواقع أن األحكام الصادرة من احملكمة  الدستورية العليا تعد كاشفة وليست منشأة،فهي حتكم بعدم       
صدور هذا  دستورية نص قانوين،ويسري هذا احلكم بالنسبة للمستقبل،وكذلك بالنسبة للوقائع السابقة على

  .1احلكم باستثناء احلقوق واملراكز القانونية اليت كانت قد استقرت
وخنلص من خالل دراستنا لألسس العامة للرقابة على دستورية القوانني،بأنه مهما كانت صورة هذه       

ورقابة الرقابة،سواء كانت رقابة سياسية أو رقابة قضائية على دستورية القوانني،أو كانت رقابة سابقة أ
الحقة،وعلى الرغم من موقف كل من الفقه والقضاء من مسألة خضوع السلطة التقديرية للمشرع للرقابة 
الدستورية،إال أن الرقابة الدستورية على القوانني أصبحت حقيقة واقعية وضرورية من أجل ضمان عدم 

قع على القاضي الدستوري التعدي أو خمالفة أحكام الدستور،ومحاية احلقوق واحلريات العامة،حبيث ي
مسؤولية التأكد من مدى احرتام املشرع وعدم خمالفته ألحكام الدستور نصا وروحا والتزامه بالقيود أو 
الضوابط اليت حددها له الدستور،وكذلك التحقق من مدى مطابقة التشريعات اليت يصدرها املشرع 

 .ناع عن تطبيقها أو إلغائها إذا كانت قد صدرتللدستور متهيدا لعدم إصدارها إذا كانت مل تصدر أو االمت
كما تتمتع األحكام أو القرارات الصادرة عن القاضي الدستوري يف الدساتري حمل الدراسة حبجية        

مطلقة يف مواجهة كافة السلطات العامة ومجيع السلطات اإلدارية والقضائية،وحتوز حجية نسبية يف القضاء 
على أن اآلثار أو النتائج القانونية املرتتبة عن األحكام أوالقرارات اليت يصدرها .ااألمريكي كما ذكرنا سابق

القاضي الدستوري يف الدعوى الدستورية تتمثل يف االمتناع عن تطبيق النص املخالف ألحكام الدستور مع 
  .إلغائه وإسقاطه من جمال التطبيق بأثر رجعي إذا كان قد صدر

مة للرقابة على دستورية القوانني من خالل حتديد مفهومها وأساليب وبعد عرض األسس العا      
ممارستها،وكذا احلدود أو الضوابط اليت يلتزم ا القاضي الدستوري عند ممارسته للرقابة على دستورية 

ن التشريعات الصادرة عن املشرع والقوة القانونية أو احلجية اليت تتمتع ا األحكام أو القرارات الصادرة ع
القاضي الدستوري يف الدعوى الدستورية واآلثار القانونية املرتتبة عليها،لنا أن نتساءل عن دور القاضي 

العيوب الشكلية اليت (الدستوري يف الرقابة على العيوب اليت تصيب عناصر املشروعية اخلارجية يف التشريع 
  ؟)تلحق بالتشريع

  المبحث الثاني
  الرقابة على عناصر المشروعية الخارجية في التشريعدور القاضي الدستوري في 

وملا كان موضوع الرقابة الدستورية على القوانني أو محاية واحرتام قواعد الدستور تعترب من أهم مواضيع       
القانون الدستوري الرتباطه مبفهوم الدولة القانونية اليت تقوم على مبدأ سيادة القانون ومبدأ املشروعية،ومبدأ 

                                                 
 .51.انظر ،مصطفى سليم ،الرقابة على دستورية القوانني ،املرجع السابق،ص ص- 1
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فإن الدستور باعتباره القانون األمسى يف .1الفصل بني السلطات،وضمان احلقوق واحلريات العامة لألفراد
الدولة الذي يؤسس السلطات العامة يف الدولة وحيدد هلا اختصاصاا ويكفل احلقوق واحلريات العامة 

دية موعة من الضوابط أو لألفراد،ُخيضع سلطة التشريع وهي بصدد سن التشريعات العضوية منها والعا
القيود،سواء كانت هذه القيود شكلية ترتبط بعناصر املشروعية اخلارجية للقانون،أي أا تتعلق بالقواعد 
الشكلية واإلجرائية اليت حددها املؤسس الدستوري لصحة التشريعات اليت يصدرها املشرع،أو قيودا 

  .موضوعية ترتبط مبضمون التشريع
اضي الدستوري التحقق من مدى التزام املشرع بقواعد املشروعية اخلارجية للقانون كما وعلى الق      

حددها الدستور حتقيقا ملبدأ مسو الدستور ومبدأ املشروعية اليت يستوجب خضوع كافة السلطات العامة يف 
  .الدولة للقواعد القانونية القائمة يف الدولة

يف احلاالت اليت يصدر فيها املشرع تشريعات خمالفة للقواعد وتتحقق املخالفة الشكلية للدستور       
الشكلية واإلجرائية اليت حددها الدستور لصحة التشريعات،وذلك بالنظر إىل عدم التزام املشرع بقواعد 
االختصاص اليت حددها له الدستور،سواء كان عيب عدم اختصاص املشرع اجيابيا يف حالة جتاوزه حلدود 

ي والتعدي على اختصاصات السلطات األخر،أو سلبيا يف حالة تقاعس أو تقصري اختصاصه التشريع
املشرع عن ممارسته الختصاصاته التشريعي اليت  عهد له ا الدستور،من خالل اإلفراط يف عمومية 
النصوص التشريعية واإلحالة إىل الالئحة أو التنظيم من أجل تكملتها وتوضيحها وتفصيل أحكامها،أو من 

تفويض الربملان السلطة التنفيذية بعض اختصاصاته التشريعية،أو االمتناع الكلي عن مباشرة  خالل
  .2اختصاصه،وهو ما يطلق عليه باالمتناع التشريعي من املشرع

إضافة إىل خمالفة قواعد االختصاص اليت حددها الدستور يكون التشريع غري دستوريا يف حالة خمالفة       
إلجرائية اليت يستوجبها الدستور لصحة التشريعات من ناحية أخرى،وبذلك فإن رقابة القواعد الشكلية وا

القاضي الدستوري على عيب الشكل واإلجراءات تشمل الرقابة على املظهر اخلارجي للتشريع وكافة 
  . 3اإلجراءات اليت جيب مراعاا إلصدار التشريع

ابة على عناصر املشروعية اخلارجية يف التشريع يتوجب ومن أجل معرفة دور القاضي الدستوري يف الرق      
علينا أوال معرفة دور القاضي الدستوري يف الرقابة على عنصر االختصاص باعتبار أن االختصاص يعترب أول 

                                                 
 .155.س دوفرجيه،املرجع السابق،ص؛ موري556.عبد ايد إبراهيم سليم،السلطة التقديرية للمشرع،املرجع السابق،صانظر،  -1
خالـد سـيد حممـد محاد،حـدود الرقابـة القضـائية علـى  ؛189.،ص2000انظر ،حيي اجلمل ،القضـاء الدسـتوري يف مصـر ،دار النهضـة العربية،مصـر،-  2

 .230.سلطة اإلدارة التقديرية،املرجع السابق،ص
 علـى الرقابة ؛عزيزة الشريف،دراسة يف381.،ص1999وري،دار النهضة العربية،مصر،انظر،حممد انس قاسم جعفر،النظم السياسية والقانون الدست- 3

   .81 .الكويت،الكويت،بدون سنة نشر،ص جامعة دستورية القوانني،مطبوعات
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عنصر من عناصر قيام القانون،ألنه ال ميكننا احلديث عن العناصر األخرى للتشريع إذا مل نتعرف على 
، مث بيان دور القاضي الدستوري )املطلب األول(عهد إليها الدستور سلطة وضع القوانني اجلهة املختصة اليت

يف الرقابة على مدى التزام املشرع بقواعد الشكل واإلجراءات،أي رقابة القاضي الدستوري على عيب 
  ).املطلب الثاين(الشكل واإلجراءات اليت تلحق بالتشريع 

  المطلب األول
  ري على مخالفة المشرع لقواعد االختصاصرقابة القاضي الدستو  

تعترب فكرة االختصاص من بني أهم الركائز اليت يقوم عليها القانون العام احلديث،وكنتيجة ملبدأ       
الفصل بني السلطات،ألن هذا املبدأ ال يقوم على حتديد اختصاصات السلطات العامة الثالث يف الدولة 

  .1تصاصات يف نطاق السلطة الواحدةفحسب،وإمنا حيدد كذلك توزيع االخ
ذلك بأن القواعد اخلاصة بعنصر االختصاص يف القانون هي اليت حتدد لنا اجلهة اليت هلا األهلية      

أوالصالحية القانونية إلصدار التشريع دون غريها من السلطات األخرى،األمر الذي جيعل عنصر 
مع العلم بأن عنصر االختصاص .الدستوري من قيامهااالختصاص يعترب أول العناصر اليت يتحقق القاضي 

غالبا ما خيتلط بعنصر احملل،إال أن املستقر عليه يف فقه القانون العام هو األخذ باملعىن الضّيق لفكرة 
  .االختصاص يقف فيه عند ُمصدر التشريع وال يتعداه إىل مضمونه

حية القانونية ملمارسة االختصاصات التشريعية ومن مث،فإن عدم االختصاص يعين عدم التمتع بالصال      
سواء كانت تلك السلطة تقديرية أو مقيدة،حبيث ال جيوز للمشرع أن خيالف قواعد توزيع االختصاص اليت 

،أي أن 2حددها الدستور،باعتبار  أن املشرع فيما خيص عنصر االختصاص ال ميلك أية سلطة تقديرية تذكر
ويف احلالة اليت ال يتوافر فيها عنصر .تقدير فيه من جانب املشرع عنصر االختصاص يف القانون ال

االختصاص باعتباره العنصر الشكلي األول،فإن رقابة القاضي الدستوري تقف عند حد املشروعية 
اخلارجية،ليقضي بعدم دستورية التشريع لعيب عدم االختصاص دون أن يبحث يف عناصر املشروعية 

  .الداخلية للقانون 

                                                 
  .40.،املرجع السابق،صانظر، عبد املنعم عبد احلميد إبراهيم شرف،املعاجلة القضائية والسياسية لالحنراف التشريعي -1

- DEBBASCH. Ch et Claude RICCI. Y  , Contentieux administratif, 7 ème é dition ,Dalloz, Paris 1999, p. 675. 
إن الدسـتور هـو القـانون األعلـى الـذي يقـوم (1992مـارس 07هو األمر الذي أكـدت عليـه احملكمـة الدسـتورية العليـا يف مصـر يف حكمهـا الصـادر يف-2

احلريـات واحلقـوق العامـة ويرتـب الضـمانات األساسـية حلمايتهـا وحيـدد لكـل مـن السـلطة التشـريعية والتنفيذيـة والقضـائية وظائفهـا عليه نظـام احلكـم ويقـرر 
ا الــيت وصـالحيتها ويضـع احلـدود والقيـود الضـابطة لنشـاطها مبـا حيـول دون تــدخل أي منهـا يف أعمـال السـلطة األخـرى أو مزامحتهـا يف ممارسـة اختصاصـا

عبــد الناصــر أبــو أورده،1992مــارس7قضــائية دســتورية بتــاريخ  12لســنة  14؛انظــر حكــم احملكمــة الدســتورية العليــا يف القضــية رقــم )لدســتور ــاأناطهــا ا
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كما أن خمالفة قواعد االختصاص ال تقتصر فقط على احلاالت اليت تتجاوز فيها السلطة التشريعية        
حدود واليتها الدستورية والتعدي على جمال اختصاص السلطات األخرى،بل تشمل أيضا احلاالت اليت 

ما يطلق عليه بعيب يتخلى فيها املشرع عن ممارسة اختصاصه التشريعي أو يتنازل عنه لسلطة أخرى وهو 
  .عدم االختصاص السليب للمشرع 

وملعرفة دور القاضي الدستوري يف الرقابة على خمالفة املشرع لقواعد توزيع االختصاص اليت حددها       
الفرع (الدستور،سوف نتطرق أوال إىل رقابة القاضي الدستوري على عيب عدم االختصاص االجيايب للمشرع

  ).الفرع الثاين(ي الدستوري على عيب عدم االختصاص السليب للمشرع،مث رقابة القاض)األول
  الفرع األول

  رقابة القاضي الدستوري على عيب عدم االختصاص االيجابي للمشرع
وملا كانت فكرة الطعن بعدم دستورية القوانني تستند على مبدأ أساسي هو مبدأ الفصل بني       

يه تنظيم الدولة القانونية،حبيث ال ميكن أن جتتمع مجيع السلطات السلطات،الذي يعترب مبدأ مهما يقوم عل
يف يد شخص واحد أو سلطة واحدة،ألن القول خبالف ذلك مدعاة لالستبداد والتعسف، األمر الذي 
يستوجب توزيع االختصاصات بني سلطات الدولة الثالث بشكل يكفل حتديد املسؤوليات وضمان حقوق 

 .وحريات األفراد واملواطنني
ذلك بأن املؤسس الدستوري عندما يعهد إىل كل سلطة من السلطات الثالث مسائل معينة تكون       

ُملزمة وحدها بذلك،كما أن تعدي إحدى السلطات األخرى على جمال عملها جيعل تلك التصرفات 
  .الصادرة عن تلك السلطة مشوبة بعيب عدم االختصاص 

 السلطة التشريعية مهمة سن القوانني،فإنه جيب على السلطات ومادام أن الدستور قد أوكل إىل      
األخرى االلتزام بالقواعد اخلاصة بتوزيع االختصاص بني السلطات العامة يف الدولة وعدم التعدي على 
االختصاص التشريعي املقرر للسلطة التشريعية،فإذا صدر التشريع خمالفا لقواعد االختصاص اليت حددها 

حيث يتخذ عيب عدم االختصاص االجيايب يف اال .1غري دستوري لعيب عدم االختصاص الدستور،فإنه 
الدستوري صورة اغتصاب السلطة اليت ترتكز على خمالفة السلطة املختصة بالتشريع لقواعد االختصاص اليت 

ن حددها الدستور والتعدي على اختصاصات السلطات األخرى كأن ينظم املشرع مسألة معينة تدخل ضم
جمال الالئحة أو التنظيم،أو أن تنظم السلطة التنفيذية موضوعا يدخل يف جمال القانون يف غري احلاالت اليت 

  .حددها الدستور
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والواقع أن فكرة عدم االختصاص تقوم على أربعة عناصر تتمثل يف عيب عدم االختصاص       
الشخصي،عيب عدم االختصاص املوضوعي،عيب عدم االختصاص الزمين،عيب عدم االختصاص 

وحىت يتسىن لنا معرفة دور القاضي الدستوري يف الرقابة على عيب عدم االختصاص االجيايب .1املكاين
ف نتناول بالدراسة رقابة القاضي الدستوري على عيب عدم االختصاص الشخصي للمشرع سو 

  ).ثانيا(،مث دوره يف الرقابة على عيب عدم االختصاص الزمين واملكاين)أوال (واملوضوعي
  رقابة القاضي الدستوري على كل من عيب عدم االختصاص العضوي والموضوعي:أوال      
سلطة التشريعية اختصاصا بسن التشريع،فإن ذلك يُرتب التزاما على املشرع إن الدستور عندما مينح لل      

كما أنه إذا صدر .صاحب االختصاص األصيل يف التشريع ملمارسة اختصاصاته اليت منحها له الدستور
التشريع من إحدى السلطات األخرى ويف غري احلاالت اليت نص عليها الدستور تكون تلك السلطة قد 

املشرع يف وضع القوانني،وأن التشريع الصادر عنها يف هذه احلالة يكون غري دستوري لعيب اغتصبت سلطة 
  .عدم االختصاص الشخصي أو العضوي

ومادام أن املشرع هو صاحب الوالية العامة يف التشريع،فإنه ميلك كذلك سلطة التشريع يف أي       
لى تلك السلطة أية قيود أو حدود إال احلدود موضوع من املوضوعات اليت عهدها إليه الدستور،وال يرد ع

اليت وضعها الدستور،وعلى القاضي الدستوري أن يتحقق من مدى التزام املشرع بقواعد االختصاص اليت 
حددها الدستور  وهو بصدد ممارسته الختصاصه التشريعي،والتأكد بأن املسائل اليت نظمها املشرع تدخل 

  .يف نطاق القانون
ذلك سوف حناول التطرق أوال إىل دور القاضي الدستوري يف الرقابة على عيب عدم ومن أجل      

،مث رقابة القاضي الدستوري على عيب عدم االختصاص )أ(االختصاص الشخصي أو العضوي
  ).ب(املوضوعي

  رقابة القاضي الدستوري على عيب عدم االختصاص الشخصي أو العضوي-أ     
أو العضوي أن يباشر االختصاص الدستوري السلطة أو الشخص يقصد باالختصاص الشخصي       

الذي عهد إليه الدستور حق ممارستها دون غريه،فإن معظم الدساتري متنح السلطة التشريعية والية عامة يف 
فوفقا لقواعد توزيع االختصاص العضوي ال جيوز للسلطة .التشريع يف سن القوانني العادية منها والعضوية

ن تُفوض اختصاصاا إلحدى السلطات األخرى إال يف احلاالت اليت نص عليها الدستور التشريعية أ
  .صراحة 
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تطور يف قواعد توزيع االختصاص بني 1958ذلك بأنه قد نتج عن صدور الدستور الفرنسي لعام      
كان الربملان املعرب السلطتني التشريعية والتنفيذية وما تبعه من تطور للعالقة بني القانون والالئحة،فبعد أن  

عن إرادة الشعب  هو صاحب الوالية العامة واالختصاص األصيل يف التشريع دون أية قيود أو ضوابط، 
ويقتصر دور السلطة التنفيذية فقط على جمرد وضع القوانني اليت يصدرها املشرع موضع التطبيق، أصبحت 

من الدستور،وأن كل املسائل اليت ال تدخل 34دةاملسائل أو املوضوعات اليت ينظمها املشرع حمددة يف املا
من الدستور الفرنسي  37يف جمال القانون يتم تنظيمها مبوجب الالئحة أو التنظيم تطبيقا لنص املادة

  .19581لعام
وبذلك جند أن الدستور الفرنسي قد ألزم كل سلطة مبباشرة اختصاصاا بنفسها،وعلى القاضي       

ذلك ويقضي بعدم دستورية التشريعات الصادرة باملخالفة لقواعد االختصاص الدستوري أن يتأكد من 
من التعديل الدستوري لسنة )143و142و140(وهو نفس األمر الذي نصت عليه املواد.2العضوي
،وذلك من خالل حتديد املسائل اليت يتم تنظيمها مبقتضى قوانني وغريها من املسائل اليت تدخل 3)2016

صاحب  وأما يف مصر فعلى الرغم من أن جملس النواب ه.التنظيمية للسلطة التنفيذيةضمن جمال السلطة 
،إال أنه 2014يناير 18من الدستور املصري الصادر يف101الوالية العامة يف التشريع تطبيقا لنص املادة

ا لنص املادة ميكن للسلطة التنفيذية املسامهة يف ّسن التشريعات يف احلاالت اليت حددها هلا الدستور تطبيق
  .من الدستور 165
ذلك بأن خمالفة القواعد اخلاصة باالختصاص العضوي أو الشخصي للمشرع تتخذ عدة صور منها       

حالة تعدي السلطة التشريعية على جمال الالئحة أو التنظيم،واحلالة اليت يتجاوز فيها املشرع جمال القانون 
ورة األوىل لعيب عدم االختصاص العضوي يف احلالة اليت وتتحقق الص.العضوي احملدد على سبيل احلصر

يتجاوز فيها املشرع جمال االختصاص الدستوري الذي حدده له الدستور،أو أن ينظم املشرع مبوجب قانون 
 1958من الدستور الفرنسي لعام1فقرة37مسائل تدخل يف جمال الالئحة أو التنظيم تطبيقا لنص املادة

اليت ال تدخل يف جمال القانون هلا الطابع التنظيمي،أو خمالفة التفويض التشريعي  اليت تنص على أن املواد
 2016مارس6املؤرخ يف 16/01،ويقابلها يف القانون رقم 4من الدستور38املنصوص عليه يف املادة

اليت نصت على منه 140املادتنيكل من   1996املتضمن التعديل الدستوري للدستور اجلزائري لسنة

                                                 
1- Avril .P et Gicquel. J, Le Conseil constitutionnel, 3 ème  édition, Montchrestien, Paris,1995,p.187. 
2 - Luchaire. F, Le conseil constitutionnel, Tome II, 2 ème édition, Economica, Paris, 1998,p.515 . 

مــــــن الدســـــتور اجلزائــــــري )125و124و122(يقابلهــــــا نـــــص املـــــواد-2016مـــــن التعـــــديل الدســــــتوري لســـــنة)143و142و140(انظـــــر نـــــص املــــــواد-3
 .1996لسنة

 .1958ي لعاممن الدستور الفرنس38و37انظر نص املادتني- 4
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من التعديل الدستوري اليت نصت على أن 142اليت ميكن للمشرع التشريع فيها بقانون،واملادةااالت 
  .1املسائل غري املخصصة للقانون تدخل ضمن جمال السلطة التنظيمية لرئيس اجلمهورية

واملالحظ على الدستور الفرنسي بأنه نص صراحة على الرقابة على خمالفة قواعد توزيع االختصاص يف     
بأنه إذا تبني خالل اإلجراء التشريعي أن اقرتاح أو تعديل ال يدخل يف اختصاص السلطة 412ادةامل

من الدستور؛،فللحكومة أن تدفع بعدم القبول  38التشريعية أو أنه  خمالف لتفويض قد منح مبوجب املادة
ري وبطلب من أحد ،ويف حالة اخلالف بني احلكومة ورئيس إحدى اجلمعيتني املهتمة،فإن الس الدستو 

 .منهم يفصل يف هذا الشأن يف أجل مثانية أيام،األمر الذي مل ينص عليه الدستور اجلزائري

إضافة إىل ذلك توجد صورة أخرى للتعدي قد تثري عيب عدم االختصاص العضوي نصت عليها من       
و الوزير األول أو رئيسي بأنه جيوز لرئيس اجلمهورية أ19583من الدستور الفرنسي لعام02فقرة 61املادة

إحدى اجلمعيتني أو ستني نائبا يف اجلمعية الوطنية أو ستني شيخا يف جملس الشيوخ أن يعرض مشروعات 
القوانني اليت وافق عليها الربملان على الس الدستوري للطعن يف دستوريتها مىت ثبت أن هناك تعدي على 

املؤرخ يف 16/01من القانون رقم 186نصت عليه املادة وهو نفس األمر الذي،جمال الالئحة أو التنظيم
على أن يفصل الس الدستوري 1996املتضمن التعديل الدستوري للدستور اجلزائري لسنة 2016مارس6

يف دستورية املعاهدات والقوانني  والتنظيمات إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ أو بقرار يف احلالة 
تصاص القاضي الدستوري يف هذه احلالة مىت ثبت أن مشاريع أو اقرتاحات العكسية،وبذلك ينعقد اخ

قوانني اليت وافق عليها الربملان تنظم مسائل تدخل ضمن جمال الالئحة أو التنظيم على أن خيطر بذلك كل 
دم من رئيس اجلمهورية أو رئيسي غرفيت الربملان،أو أعضاء الربملان،أو الوزير األول،أو عن طريق الدفع بع

  .4)احملكمة العليا ،أو جملس الدولة(الدستورية املقدم أمام جهة قضائية
                                                 

 ).1996من الدستور اجلزائري لسنة125و122يقابلها نص املادتني(2016من التعديل الدستوري لسنة142و140انظر نص املادتني- 1
 :على ما يلي 1958من الدستور الفرنسي لعام 41تنص املادة -2

    « 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.» 

 :على ما يلي 1958لعاممن الدستور الفرنسي 02فقرة61تنص املادة -3
     «Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le 
Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou 
soixante députés ou soixante sénateurs. »  

 165يقابلهـا نـص املـادة (1996املتضـمن التعـديل الدسـتوري للدسـتور اجلزائـري لسـنة  2016مـارس6املـؤرخ يف 16/01مـن القـانون رقـم  186انظر نص املادة  -4
املــــؤرخ /م د.ر/1رقــــم االختصــــاص رأيــــه تعلقــــة علــــى ركــــن ؛مــــن تطبيقــــات رقابــــة الــــس الدســــتوري امل)2008املعــــدل يف ســــنة  1996مــــن الدســــتور اجلزائــــري لســــنة 

بـارات يتعلق مبراقبة مطابقة القانون العضوي الذي حيدد تنظيم احملكمة العليا وعملها واختصاصاا،للدسـتور حيـث صـرح الـس الدسـتوري ضـمن اعت2011يوليو6يف
 -"العليـا  للمحكمة الرئيسي بالصرف اآلمر  األمني العام  يُعد ":كاآليت  اإلخطار واحملررة  موضوع  العضوي القانون  من32املادة من 2الفقرة خيص  فيما- 4"قراره

 لـسلمجا  علـى  يتعـني   باملقابـل  فإنـه  سـيادة  بكـل عليـه  ويصـّوت القـانون  يُعِـد   أن الدسـتور مـن 2) الفقـرة( 98املـادة مبقتضـى  للمشـرع  كـان  إذا  أنـه  واعتبـارا
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إضافة إىل تلك احلاالت توجد حالة أخرى قد تشكل تعديا على جمال الالئحة أو التنظيم املنصوص       
ون ،واملتعلقة باملسائل اليت نظمها املشرع بقان1958من الدستور الفرنسي لعام02فقرة 38عليها يف املادة

،واليت أصبحت تدخل ضمن جمال الالئحة بعد دخول هذا الدستور حيز التطبيق 1958قبل صدور دستور
إذا كانت قد صدرت قبل تعديل الدستور،أما إذا كانت قد صدرت بعد نفاذ الدستور الفرنسي 

ع ،فال ميكن أن تعدل تلك النصوص مبرسوم إال إذا أعلن الس الدستوري بأن هلا الطاب1958لعام
  .التنظيمي،لرياقب بذلك القاضي الدستوري مدى التزام كل سلطة بقواعد توزيع االختصاص

أما فيما خيص رقابة القاضي الدستوري على عيب عدم االختصاص العضوي يف مصر،فإن الدستور       
 وعلى غرار الدساتري السابقة،قد أخذ باملفهوم التقليدي لتوزيع-2014يناير18املصري الصادر يف 

االختصاص بني السلطتني التشريعية والتنفيذية،ومنح لس النواب سلطة عامة واختصاص أصيل يف 
رئيس (،مع منح السلطة التنفيذية20141من الدستور املصري لسنة101التشريع تطبيقا لنص املادة

مث إذا صدر  من الدستور،ومن156حق إصدار قرارات بقوانني يف حالة الضرورة وفقا لنص املادة) اجلمهورية
التشريع باملخالفة للقواعد اخلاصة بتوزيع االختصاص العضوي اليت حددها الدستور كان هذا التشريع غري 

  .دستوري لعيب عدم االختصاص العضوي الذي يشكل اغتصابا للسلطة التشريعية 

                                                                                                                                                         
 املؤسـس  أن  واعتبـارا - . الدسـتور  عليهـا نـصّ   توزيـع االختصاصـات،كما  احـرتم  قـد  املشـرع  أن  مـن الدسـتورية  صالحياته  ممارسة عند  يتأكد  أن  الدستوري
 يف  إتباعها  الواجب واإلجراءات  منهما  واحد  لكل صصلمخال المجا  حيث  ومن املصطلح  حيث من  العادي  والقانون العضوي،  ميز بني القانون الدستوري

 اختصاصـه جمـال  يـراع مل عضـوي  قـانون  ضـمن 32 املـادة مـن 2 الفقـرة  بإدراجـه  املشـرّع  أن  واعتبـارا - .الدستورية  املراقبة وكذا عليها  القوانني واملصادقة  إعداد
 العضوي  القانون  من32املادة من2الفقرة  الداخلي مضمون  نظامها  يف  العليا ةاحملكم  تُعد   أن  يف  ميانع ال  الدستور  أن  واعتبارا - .الدستور  عليه نصّ   كما

  مـن 2الفقـرة  أن  بالنتيجـة  واعتبـارا - .سـلطات أخـرى  تـدخل  تستوجب  ال عليه  واملصادقة  وإعداده  النص  هذا  مضمون  حتديد أن طاملا اإلخطار  موضوع 
حـول 1997فربايـر سـنة19م د مـؤرخ يف -ر أ  4ومـن ذلـك أيضـا رأيـه رقـم ؛."للدسـتور  مطابقـة غـري  تعـد   اإلخطـار  موضـوع  العضـوي  القـانون مـن 32 املـادة

؛حيــث ذهــب الــس الدســتوري إىل 1997ينــاير6مــن األمــر املتعلــق بالتقســيم القضــائي  املصــادق عليــه مــن طــرف الــس الــوطين االنتقــايل بتــاريخ 2دســتورية املــادة 
نهـا، اعتبارا أن املؤسس الدستوري، باعتماده مبدأ الفصل بني السلطات كمبـدأ أساسـي لتنظـيم السـلطات العموميـة، قـد عمـد إىل حتديـد اختصـاص كـل م -:"..القول

 واليت ال ميكن أن متارسه إال يف ااالت ووفق الكيفيات اليت حددها هلا الدستور صراحة، 

، "القواعد املتعلقة بالتنظيم القضائي وإنشاء اهليئات القضائية: "... دستور، ولذات األثر، يقضي بأن الربملان يشرع يف جمالمن ال122من املادة 6واعتبارا أن البند  -
  مما ينتج عنه أن إنشاء احملاكم ضمن االس القضائية يعترب اختصاصا ينفرد به الربملان، 

التقسـيم القضـائي، موضـوع اإلخطـار، عنـدما أحالـت أمـر حتديـد عـدد ومقـر ودائـرة اختصـاص احملـاكم علـى مـن األمـر املتعلـق ب2واعتبارا، ومن جهة أخرى، أن املادة -
الفقــرة األوىل مــن الدســتور الــيت حتــدد جمــال ممارســة الســلطة التنظيميــة لــرئيس اجلمهوريــة يف املســائل غــري 125التنظــيم مبوجــب مرســوم رئاســي قــد أخلــت بأحكــام املــادة

من األمر املتعلق بالتقسيم القضائي، موضوع اإلخطـار، واحملـرر  2القول أن جزء املادة: ثانيا : يبدي الس الدستوري الرأي التايل : األسباب املخصصة للقانون، هلذه 
بتـاريخ 12/د.م.ر/01رقـم رأيـه الصـادر رأي ومـن ذلـك أيضـا . "يعـد غـري دسـتوري" حيدد عددها ومقرها ودائرة اختصاص كـل منهـا مبوجـب مرسـوم رئاسـي: "كالتايل 

فيمـا خيـص مـواد القـانون :ثانيـا" 2012ينـاير15املؤرخـة يف2للدسـتور،ج ر العـدد السياسـية، بـاألحزاب املتعلـق العضـوي القـانون مطابقـة مبراقبـة ،يتعلـق2012ينـاير08
 باملبـدأ الدسـتوري أخـلّ  قـد يكـون الدسـتور، مـن 42 دةاملـا مـن 4 و 3 الفقـرتني لـنص احلـريف النقـل ـذا املشـرع أن بالنتيجة واعتبارا ..-1:العضوي موضوع اإلخطار

  ..."للدستور مطابقة غري اإلخطار، موضوع العضوي، القانون من 8 املادة تعترب مث ومن لتوزيع االختصاصات،
 .2014يناير18من الدستور املصري الصادر يف  101انظر نص املادة - 1
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يفاء الشروط وعلى القاضي الدستوري أن يراقب خمالفة قواعد توزيع االختصاص،للتحقق من مدى است     
اليت يستوجبها الدستور لصحة التشريعات،ذلك بأن الدستور املصري وخبالف الدستورين الفرنسي 
واجلزائري،مل حيدد للمشرع نطاق عمله ماحنا له الوالية العامة يف التشريع دون أية قيود أو شروط إال القيود 

ومن مث فإن حتقق حالة تعدي املشرع على اليت حددها الدستور كاحرتام جمال القوانني املكملة للدستور،
جمال الالئحة أو التنظيم هو أمر مستبعد نوعا ما يف النظام الدستوري املصري،باعتبار أن املؤسس الدستوري 
املصري يأخذ باملفهوم التقليدي لتوزيع االختصاص بني السلطتني التشريعية والتنفيذية بإطالق يد املشرع 

التنفيذية،بل وقد تتحقق حالة تعدي السلطة التنفيذية على جمال عمل السلطة  وحتديد جمال تدخل السلطة
التشريعية عندما ال يلتزم مثال رئيس اجلمهورية بإصدار قرارات قوانني يف غري احلاالت اليت نصت عليها 

 ،وعلى القاضي الدستوري التحقق من مدى توافر حالة الضرورة2014من الدستور املصري لسنة156املادة
  .1يف قرار رئيس اجلمهورية

ومن حاالت انتهاك قواعد االختصاص العضوي كذلك إصدار الربملان لتشريعات يف حالة غياب      
الربملان،أو بعد انتهاء عهدته التشريعية،أو بعد التأكد من عدم صحة تكوينه،األمر الذي قضت به احملكمة 

تأسيسا على  1981لسنة133يبة على االستهالك رقمالدستورية العليا يف مصر بعدم دستورية قانون الضر 
صدوره من جملس الشعب الذي سبق للقضاء احلكم بعدم صحة تكوينه،ومن ذلك أيضا حكمها الصادر 

بعدم دستورية قرار رئيس اجلمهورية بتفويض وزير الداخلية سلطة حتديد شروط منح 2000نوفمرب04يف
  .2ميلك تقييدها إال املشرع جواز السفر،مؤكدة على أن حرية االنتقال ال

                                                 
ق دسـتورية  19لسـنة  40ومن حاالت رقابة احملكمة الدستورية العليا على توافر حالة الضرورة يف قرار رئيس اجلمهورية ما قضـت بـه يف القضـية رقـم - 1

ها ملواجهـة عن توافر حالة الضرورة بضوابطها املوضوعية الـيت ال تسـتقل السـلطة التنفيذيـة بتقـديرها هـي علـة اختصاصـ(بالقول  2001جانفي 06بتاريخ 
دســتورية العليــا األوضــاع الطارئــة والضــاغطة بتلــك التــدابري العاجلــة بــل هــي منــاط مباشــرا هلــذا االختصــاص و إليهــا متتــد الرقابــة الــيت تباشــرها احملكمــة ال

ليق علـى اإلعـالن الدسـتوري،املرجع حسني إبراهيم خليل،موسوعة التع.عبد الناصر أبو سهمدانةللتحقق من قيامها يف احلدود اليت رمسها الدستور؛ أورده،
 .70.السابق،ص ص

حكمهـــا كـــذلك يف القضـــية رقـــم 1996أفريـــل 06ق دســـتورية بتـــاريخ  13لســـنة17انظـــر حكـــم احملكمـــة الدســـتورية العليـــا يف مصـــر يف القضـــية رقـــم - 2
الدعوى الدسـتورية ،املخالفـة ؛انظر ،حنفي علي جبايل،1826.،ص1998أوت14يف33،ج ر العدد1998أوت 01ق دستورية بتاريخ 19لسنة 03

إىل 5.،مصر،العدد الرابع،السنة األوىل،ص2003الشكلية للدستور،مقال منشور مبجلة الدستورية الصادرة عن احملكمة الدستورية العليا يف مصر ، اكتوبر
الدسـتور قـد أكـد حريــة "بـأن2000مربنـوف04ق دسـتورية بتـاريخ21لسـنة243؛لقـد جـاء يف حكـم احملكمـة الدسـتورية العليـا يف مصـر يف القضـية رقـم10

تنفيذيــة يف التنقــل،وأقر حــق املــواطنني يف اهلجرة،وعهــد إىل القــانون بتنظــيم تلــك احلرية،وهــذا احلق؛فــإذا مــا خــالف املشــرع هــذا املســلك وفــوض الســلطة ال
ديده،فضــال عــن إمكــان ســحب اجلــواز بعــد حتديــد شــروط و إجــراءات مــنح جــوازات الســفر للمواطنني،وخوهلــا احلــق يف رفــض مــنحهم جــواز الســفر أو جت

وحيـث أن حــق املـواطن يف اسـتخراج ومحـل جــواز "..وتضـيف"،..مــن الدسـتور52و51و41يكـون قـد وقـع يف شــبهة املخالفـة ألحكـام املـواد .....إعطائـه
علــى أــا  41ور بنصــه يف املــادةبــل يعكــس فــوق ذلــك رافــدا مــن روافــد حريتــه الشخصــية الــيت حفــي ــا الدســت...الســفر،ال يعــد فحســب عنوانــا ملصــريته

مـــن قـــرار رئـــيس اجلمهوريـــة بالقـــانون 8بعـــدم دســـتورية نـــص املـــادة:؛وهلـــذه األســـباب حكمـــت احملكمـــة الدســـتورية العليـــا ...مضـــمونة وال جيـــوز املســـاس ـــا
انظـر حكــم :؛لتفاصـيل أكثــر...."فرفيمــا تضـمنه مـن ختويــل وزيـر الداخليــة مبوافقـة وزيـر اخلارجيــة سـلطة حتديـد شــروط مـنح جــواز السـ1959لسـنة97رقـم
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وترتيبا على ما سبق،ميكننا القول بأن حاالت انتهاك املشرع لقواعد االختصاص العضوي تشمل حالة      
تعدي السلطة التشريعية على جمال الالئحة أو التنظيم،وحالة إصدار املشرع لتشريعات خارج النطاق الزمين 

لتشريعات يف غري احلاالت الذي حدده الدستور،تضاف إىل ذلك حالة إصدار السلطة التنفيذية لبعض ا
اليت حددها الدستور،وبالتايل ال جيوز للمشرع أن يتنازل عن ممارسة اختصاصه بسن التشريع يف غري 

  .احلاالت اليت نص عليها الدستور
 رقابة القاضي الدستوري على عيب عدم االختصاص الموضوعي-ب      
بعد تأكد القاضي الدستوري من عدم خمالفة املشرع لقواعد االختصاص العضوي يتحقق من أن       

املسائل اليت ينظمها املشرع تدخل ضمن جمال االختصاص الدستوري الذي منحه له الدستور،وعليه نكون  
املوضوعات  أمام عيب عدم االختصاص املوضوعي للمشرع يف حالة خروج التشريع الذي يصدره عن جمال

  .اليت حددها له الدستور أو عدم التزام املشرع باحلدود أو القيود اليت حددها له الدستور
وإذا كان املشرع ميلك سلطة عامة يف التشريع يف املوضوعات اليت منحها له الدستور وال ترد على هذه       

للسلطة التنفيذية ممارسة سلطة املشرع السلطة أية قيود سوى القيود اليت نص عليها الدستور،فإنه ال ميكن 
إال يف احلاالت اليت حددها الدستور،فإذا خالفت السلطة التنفيذية اإلطار الذي حدده الدستور كانت 

  .1التشريعات الصادرة عنها يف هذه احلالة غري دستورية لعيب عدم االختصاص املوضوعي
الكبري يف تطور العالقة بني السلطتني التشريعية  األثر1958ولقد كان لصدور الدستور الفرنسي لعام      

والتنفيذية وما تبعه من تطور للعالقة بني القانون والالئحة،حبيث أصبح املشرع ُملزم مبمارسة اختصاصاته 
من الدستور ومواد أخرى منتشرة عرب نصوص  34الدستورية بسن التشريع يف امليادين اليت حددا املادة 

  .الدستور
ا تلتزم السلطة التنفيذية بالقيود اليت يفرضها عليها الدستور عند مباشرا الختصاصاا التشريعية كم       

،أو تنظيم موضوعات تدخل يف جمال القانون 1958من الدستور الفرنسي لعام37املنصوص عليها يف املادة
اضي الدستوري مدى من الدستور،على أن يراقب الق38عن طريق التفويض التشريعي تطبيقا لنص املادة

  .2التزام كل من السلطتني  التشريعية والتنفيذية بقواعد توزيع االختصاص املوضوعي
                                                                                                                                                         

؛أورده،عبـــــد الناصـــــر أبـــــو 2000نـــــوفمرب 04ق دســـــتورية بتـــــاريخ21لســـــنة243احملكمـــــة الدســـــتورية احملكمـــــة الدســـــتورية العليـــــا يف مصـــــر يف القضـــــية رقـــــم
 .138.حسني إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على اإلعالن الدستوري،املرجع السابق ،ص ص.سهمدانة

. ،ص2001العربية،القاهرة،مصـر، النهضـة والفرنسـي،دار املصـري القـانون يف األساسـية احلريـات ومحايـة الدسـتوري الشيمي،القضـاء احلفـيظ عبدانظر،-1
 .35.؛ عبد العزيز حممد ساملان،املرجع السابق،ص459.عادل الطبطبائي،املرجع السابق،ص؛12

بـني تطبيقـات رقابـة الـس الدسـتوري علـى ركـن االختصـاص بالنسـبة للتشـريع  ومـن ؛1958مـن الدسـتور الفرنسـي لعـام  38و37انظر نص املادتني - 2
من القانون العضوي املتعلق باستقالل وسائل السمعي البصري العمومي ملخالفتها أحكام 3الذي قضى فيه بعدم دستورية املادة  2013-677قراره رقم

 :من الدستور الفرنسي،حيث ذهب يف اعتبارات قراره 13املادة
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ولقد تأثر املؤسس الدستوري اجلزائري بالدستور الفرنسي يف حتديد النطاق املوضوعي لكل من       
رع على جمال الالئحة السلطتني التشريعية والتنفيذية محاية ال اختصاص املشرع ومنعا لتعدي املش

أوالتنظيم،حبيث يُلزم املشرع مبمارسة اختصاصاته التشريعية يف املسائل اليت حددها له الدستور دون أن 
يكون له احلق يف تنظيم موضوع يدخل يف جمال الالئحة أو التنظيم،كما تُلزم السلطة التنفيذية كذلك بعدم 

اليت حددها الدستور،حبيث جيب القاضي الدستوري مباشرة االختصاصات التشريعية إال يف احلاالت 
التحقق من مدى احرتام القواعد اخلاصة بتحديد املسائل اليت عهد الدستور أمر تنظيمها مبقتضى قانون أو 

  .20161من التعديل الدستوري لسنة)143و141و140(الئحة تطبيقا لنص املواد
قد عمال على حتديد النطاق املوضوعي للمشرع،فإن وإذا كان املؤسس الدستوري الفرنسي واجلزائري،      

مل حيدد جمال اختصاص املشرع بسن التشريعات ماحنا إياه سلطة عامة يف  2014الدستور املصري لسنة
التشريع،ويف املقابل ألزم السلطة التنفيذية عند ممارستها لبعض االختصاصات التشريعية مبجموعة من 

  .2ات الصادرة باملخالفة لقواعد االختصاص املوضوعي غري دستوريةالضوابط أو القيود جتعل التشريع
على أن يراقب القاضي الدستوري مدى توافر الظروف اليت تستوجب تدخل رئيس اجلمهورية ملواجهة       

، 20143من الدستور املصري لسنة156حالة الضرورة دون انتظار انعقاد جملس النواب تطبيقا لنص املادة
يراقب مدى التزام املشرع بقواعد االختصاص املوضوعي كالسلطة التنفيذية على الرغم من  ومن جهة أخرى

  .واليته العامة يف التشريع
يضاف إىل حاالت انتهاك قواعد االختصاص املوضوعي من املشرع حالة جتاوز املشرع للنطاق احملدد       

واملصري ،بالرغم من أنه عهد ي رنسي واجلزائر للقوانني العضوية،ذلك بأن املؤسس الدستوري يف الدستور الف
من الدستور 34إىل املشرع بالتشريع مبوجب قوانني عضوية لتكملة نصوص الدستور وفقا لنص املادة

املتضمن التعديل الدستوري   2016مارس6املؤرخ يف  16/01من القانون رقم 141،واملادة4الفرنسي
،إال أنه 20141يناير18ن الدستور املصري الصادر يف م 165،واملادة 19965للدستور اجلزائري لسنة 

                                                                                                                                                         
« 10. Considérant, en second lieu, que l' article 3 de la loi organique soumet à l' avis de la commission 
compétente de chaque assemblée la nomination, par le Président de la République, du président de l' Institut 
national de l'audiovisuel ; que cette fonction n' entre pas dans le champ d' application du dernier alinéa de l' 
article 13 de la Constitution ; que l'article 3 de la loi organique est donc contraire à la Constitution,... »;Décision 
N° 2013−677 DC du 14 novembre 2013  JORF N°0266 du 16 novembre 2013. 

  .1996من الدستور اجلزائري لسنة125و123و122يقابلها نص املواد - 1
 .438.؛عادل الطبطبائي،املرجع السابق،ص362.انظر، عبد املنصف عبد الفتاح حممد إدريس،املرجع السابق،ص - 2
 .2014من الدستور املصري لسنة 156انظر نص املادة - 3
 .1958من الدستور الفرنسي لعام 34انظر نص املادة - 4
يقابلهـا نـص ( 1996املتضمن التعديل الدستوري  للدستور اجلزائري لسـنة  2016مارس6املؤرخ يف  16/01من القانون رقم 141انظر نص املادة- 5

املــــــؤرخ 99/م د/د.ن.ر/9تصــــــاص رأيـــــه رقــــــمومـــــن تطبيقــــــات الـــــس الدســــــتوري علــــــى ركـــــن االخ؛)1996مــــــن الدســـــتور اجلزائــــــري لســــــنة 123املـــــادة 
حــــني أقــــر رأيــــه :يتعلــــق مبراقبــــة مطابقــــة النظــــام الداخلي،املعــــدل واملــــتمم لــــس األمــــة للدســــتور،حيث أعتــــرب أن الــــس الدســــتوري1999نــــوفمرب22يف
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قد حدد على سبيل احلصر املسائل اليت يتم تنظيمها مبقتضى هذه القوانني،ووضع هلا نظاما إجرائيا خاصا 
خيتلف عن إقرار وسن القوانني العادية،وذلك بالنظر إىل طبيعة املسائل اليت تنظمها تلك القوانني،ويتوجب 

توري أن يتحقق من مدى التزام املشرع بالنطاق املوضوعي للقوانني العضوية والنظام على القاضي الدس
  .اإلجرائي اخلاص الذي أقره املؤسس الدستوري إلقرار وسن تلك التشريعات

وترتيبا على ما سبق،ميكننا القول بأن حاالت عدم االختصاص املوضوعي تتحقق عندما خيالف       
لذي حدده له الدستور واملتعلق باملسائل أو املوضوعات اليت يتم تنظيمها مبقتضى املشرع النطاق املوضوعي ا

قانون،أو عدم االلتزام مبجال القوانني العضوية،تضاف إليها احلالة اليت ال تلتزم فيها السلطة التنفيذية 
  .يعيةبالضوابط أو القيود اليت يفرضها عليها الدستور وهي بصدد  ممارسة بعض االختصاصات التشر 

وملا كان دور القاضي الدستوري هو التأكد من عدم حتقق حالة من حاالت خمالفة قواعد االختصاص       
العضوي واملوضوعي،لنا أن نتساءل عن دور القاضي الدستوري يف الرقابة على كل من عيب عدم 

  االختصاص الزمين واملكاين؟
  عدم االختصاص الزمني والمكانيرقابة القاضي الدستوري على كل من عيب :ثانيا      
تتخذ خمالفة القواعد اخلاصة باالختصاص االجيايب كما قلنا سابقا عدة صور،عدم االختصاص       

  .العضوي،عدم االختصاص املوضوعي،عدم االختصاص الزمين،عدم االختصاص املكاين
ريع للقواعد اخلاصة فإذا كان عيب عدم االختصاص العضوي للمشرع يتضمن خمالفة سلطة التش      

باالختصاص العضوي،كأن ينظم املشرع موضوع معني يدخل ضمن جمال الالئحة أو التنظيم،ويتحقق 
                                                                                                                                                         

للدستور،تضــمني النظـــامني الـــداخليني لغـــرفيت املتعلــق مبراقبـــة مطابقـــة النظـــام الــداخلي لـــس األمـــة 1998فربايـــر10املـــؤرخ يف98/م د/د.ن.ر/4/98رقــم
الربملـــــان،مواد يعـــــود فيهـــــا االختصـــــاص للقانون،كـــــان يهـــــدف إىل ضـــــمان الســـــري العـــــادي هلـــــاتني املؤسســـــتني شـــــريطة احـــــرتام املشـــــرع،عند إعـــــداده هـــــذه 

 النصوص،التوزيع الدستوري هلذه االختصاصات،

  .أو نقل مضموا/،بنقلها حرفيا و ..اإلخطار،إدراج أحكام من القانون العضوي واعتبارا أن جملس األمة أقر يف نظامه الداخلي،موضوع -
حية مـن واعتبارا أن النظام الداخلي لس األمة،و إن تضمن إجراءات تطبيقية ألحكام دستورية  أو أحكام من القانون العضوي على أساس إحالـة صـر -

ال مينـع جملـس األمـة مـن أن حيـدد يف نظامـه الـداخلي إجـراءات تطبيقيـة ألحكـام أخـرى هلـا عالقـة  الدستور أو القانون العضوي املذكور أعاله،إال أن ذلك
  .بعمله الداخلي شريطة أن ال متس هذه اإلجراءات باختصاصات سلطات أخرى

يف حــد ذاتــه إجــراءات تطبيقيــة أو نقــل مضــموا،ال يشــكل /واعتبــارا أن نقــل بعــض أحكــام القــانون العضــوي إىل النظــام الــداخلي لــس األمــة حرفيــا و-
عضـوي الـيت حلكم دستوري أو حكم من القانون العضوي املذكور أعاله،و إمنا يعد يف الواقـع نقـال إىل النظـام الـداخلي ملـواد هـي مـن اختصـاص القـانون ال

يســــمح بتعــــديلها وفــــق إجــــراء تعــــديل النظــــام خيضــــع إعــــدادها واملصــــادقة عليهــــا لإلجــــراء املقــــرر يف الدســــتور،وبالتايل فــــإن إدراجهــــا يف النظــــام الــــداخلي 
من 18واعتبارا أن موضوع اجللسة العالنية أو املغلقة يضبط من قبل مكتب الس بالتشاور مع احلكومة وفقا للمادة"ويضيف كذلك بالقول  ."الداخلي

  .القانون العضوي املذكور أعاله
مـــــن الدســـــتور وكيفيـــــات إعـــــداد جـــــدول العمـــــال املـــــنظم بـــــاملواد 116حكـــــام املـــــادةواعتبـــــارا بالنتيجـــــة فـــــإن عقـــــد جلســـــات عالنيـــــة أو مغلقـــــة خـــــارج أ-

املــــــؤرخ يف 99/م د/د.ن.ر/9؛انظــــــر رأي الــــــس الدســــــتوري رقــــــم."مــــــن القــــــانون العضــــــوي املــــــذكور أعــــــاله يعــــــد غــــــري مطــــــابق للدســــــتور18،17،16
  .1999نوفمرب28املؤرخة يف4للدستور،ج ر العدد يتعلق مبراقبة مطابقة النظام الداخلي،املعدل واملتمم لس األمة1999نوفمرب22

 .2014من الدستور املصري لسنة 165انظر نص املادة - 1
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عيب عدم االختصاص املوضوعي يف احلاالت اليت ال يلتزم فيها املشرع بالنطاق املوضوعي الذي حدده له 
  .1الدستور
شرع اختصاصاته الدستورية يف النطاق املكاين فإن فكرة االختصاص املكاين تستدعي أن ميارس امل      

الذي حدده له الدستور،فإذا أصدر املشرع تشريعا باملخالفة مع قواعد االختصاص املكاين تكون تلك 
ويضاف إىل ذلك عيب عدم االختصاص الزمين .التشريعات غري دستورية لعيب عدم االختصاص املكاين

  .رج اإلطار الزمين الذي حدده له الدستورالذي يستدعي أن يصدر املشرع تشريعات خا
وحىت يتسىن لنا معرفة دور القاضي الدستوري يف الرقابة على عيب عدم االختصاص الزمين واملكاين       

سوف نتطرق أوال إىل معرفة دور القاضي الدستوري يف الرقابة على حاالت انتهاك قواعد االختصاص 
  ).ب(توري يف الرقابة على حاالت انتهاك قواعد االختصاص املكاين،مث معرفة دور القاضي الدس)أ(الزمين
  رقابة القاضي الدستوري في الرقابة على عيب عدم االختصاص الزمني-أ     
الذي يستوجب أن متارس السلطة اليت  االجيايب يعترب االختصاص الزمين صورة من صور االختصاص     

  . 2منحها الدستور حق إصدار التشريعات اختصاصاا خالل املدة الزمنية اليت قد حيددها هلا الدستور
بأا  1958الدستور الفرنسي لعام 28وبالرجوع إىل الدستور الفرنسي،واجلزائر،واملصري جند أن املادة      

،األمر الذي 3ن للسلطة التشريعية ممارسة اختصاصاا بسن القواننيقد حددت اإلطار الزمين الذي ميك
 16/01من القانون رقم 01فقرة130املادةو ،20144من الدستور املصري لسنة 115نصت عليه املادة

اليت تنص على 19965املتضمن التعديل الدستوري للدستور اجلزائري لسنة  2016مارس6املؤرخ يف 
 تاريخ إعالن الس الدستوريذي يلي ال)15(ية،وجوبا،يف اليوم اخلامس عشرتبتدئ الفرتة التشريع«:أن

من 135كما تنص كذلك املادة« .سنا ومبساعدة أصغر نائبني منهم النواب النتائج، حتت رئاسة أكرب

                                                 
؛عبـد العزيـز شـيحا،النظام السياسـي 187.حممد ماهر أبو العينني،االحنراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب الثاين،املرجع السـابق،صانظر،  - 1

 .742.،ص2000املعارف ،اإلسكندرية ،والقانون الدستوري،دار 
 .791.انظر،عبد الغين بسيوين عبد اهللا،املرجع السابق،ص- 2
 :على ما يلي 1958من الدستور الفرنسي لعام  28تنص املادة - 3

« Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable 
d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin. 
Le nombre de jours de séance que chaque assemblée excède cent vingt .Les semaines de séance sont fixées par 
chaque assemblée... » 

يـة  جملـس النـواب لالنعقـاد للـدور العـادي السـنوي قبـل يـوم يدعو رئـيس اجلمهور  « :على ما يلي 2014لسنة من الدستور املصري 115تنص املادة - 4
ويســتمر دور االنعقــاد العــادي ملــدة تســعة أشــهر علــى .اخلمــيس األول مــن شــهر أكتوبر،فــإذا مل تــتم الــدعوة،جيتمع الــس حبكــم الدســتور يف اليــوم املــذكور

مـن 116؛كمـا تـنص املـادة » .لـك للمجلـس قبـل اعتمـاد املوازنـة العامـة للدولـةاألقل،ويفض رئيس اجلمهورية دور االنعقاد بعد موافقة الس ،وال جيوز ذ
جيوز انعقاد جملس النواب يف اجتمـاع غـري عـادي لنظـر أمـر عاجل،بنـاء علـى دعـوة مـن رئـيس اجلمهوريـة ،أو طلـب موقـع مـن عشـر أعضـاء «الدستور بأنه 

  .» الس على األقل
 .1996من الدستور اجلزائري لسنة113يقابلها نص املادة- 5
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جيتمع الربملان يف دورة عادية واحدة كل سنة، مدا «على أن 20161التعديل الدستوري لسنة
ميكن أن جيتمع ........األقل،وتبتدئ يف اليوم الثاين من أيام العمل يف شهر سبتمرب أشهر على)10(عشرة

  ». الربملان يف دورة غري عادية مببادرة من رئيس اجلمهورية

قد قيد املشرع وهو بصدد وضع القوانني وألزمه الدساتري حمل الدراسة وجند أن املؤسس الدستوري يف       
الزمين الذي حدده،وعلى القاضي الدستوري أن يراقب مدى التزام املشرع بالقواعد بضرورة احرتام اإلطار 

  .اخلاصة باالختصاص الزمين احملدد دستورا
ومن مث،نكون أمام عيب عدم االختصاص الزمين يف احلالة اليت ال تلتزم فيها سلطة التشريع بذلك القيد      

ذي حدده الدستور أو أن تصدر تشريعا بعد انتهاء العهدة الزمين،كأن تصدر تشريعا خارج النطاق الزمين ال
  .الربملانية

ويتحقق عيب عدم االختصاص الزمين كذلك يف حالة سن الربملان تشريعات بعد انتهاء واليته،أويف      
حالة حل الربملان،أو خالل العطل الربملانية،أو يف حالة إصدار السلطة التنفيذية تشريعا بعد انتهاء مدة 

،أو أن ميارس رئيس اجلمهورية 1958من الدستور الفرنسي لعام38تفويض التشريعي وفقا لنص املادةال
من الدستور 156،والفصل20162من التعديل الدستوري لسنة142التشريع بأوامر طبقا لنص املادة

ن ،عندما يكون الربملان منعقدا،ذلك بأ1958من الدستور الفرنسي لعام16،واملادة2014املصري لسنة
جلوء رئيس اجلمهورية إىل إصدار تشريعات يف هذه احلالة جيب أن يكون يف حالة غياب الربملان،وعلى 

  .قيود اليت حددها الدستورلالقاضي الدستوري أن يراقب مدى التزام السلطة التشريعية با
تشريعات ومن حاالت انتهاك اإلطار الزمين الذي حدده الدستور كذلك إصدار رئيس اجلمهورية ل      

استثنائية بعد انتهاء حالة الضرورة اليت تستدعي اإلسراع يف اختاذ التدابري واإلجراءات الالزمة ملواجهة حالة 
إن املستفاد من نص :"الضرورة،وهو األمر الذي أكدت عليه احملكمة الدستورية العليا يف مصر بقوهلا

ية اختصاصا إلصدار قرارات تكون هلا أن الدستور وإن جعل لرئيس اجلمهور 1971من دستور147املادة
قوة القانون يف غيبة جملس الشعب،إال أنه رسم هلا هلذا االختصاص االستثنائي حدودا ضيقة تفرضها 

    3."طبيعتها االستثنائية،فأوجب إلعمال رخصة التشريع االستثنائي أن يكون جملس الشعب غائبا

                                                 
 .1996من الدستور اجلزائري لسنة118يقابلها نص املادة- 1
 .1996من الدستوري اجلزائري لسنة124يقابلها نص املادة- 2
؛كــذلك حكــم احملكمــة 140.،ص2009احلقوقيـة،بريوت،انظر،جـوادي إلياس،رقابــة دســتورية القوانني،دراسـة مقارنة،الطبعــة األوىل،منشــورات احللــيب - 3

؛أورده؛عبـد الناصـر أبـو 1985مـايو  16يف 26،ج ر، العـدد 1985ماي  04ق دستورية بتاريخ 02لسنة 18الدستورية العليا يف مصر يف القضية رقم
 .140.حسني إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على اإلعالن الدستوري،املرجع السابق،ص.سهمدانة
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ونتيجة لذلك،ميكننا القول بأن االختصاص الزمين يعترب قيدا على سلطة املشرع يف ممارسة اختصاصه      
التشريعي،ويفرض عليه التزاما بالتقيد باإلطار الزمين الذي حدده الدستور،حيث يتحقق عيب عدم 

صاص الزمين الذي حدده االختصاص الزمين يف احلالة اليت ال تلتزم فيها السلطة التشريعية بقواعد االخت
  .الدستور لتلك السلطة

 رقابة القاضي الدستوري على عيب عدم االختصاص المكاني -ب     
ملا كانت سلطة التشريع مقيدة بضرورة احرتام القواعد اخلاصة باالختصاص وهي بصدد تنظيم املسائل       

 .1اليت تدخل يف نطاق عمله يف املدة الذي حددها له الدستور
فإن املؤسس الدستوري قد حيدد للمشرع مكانا معينا ملمارسة اختصاصاته الدستورية بسن       

التشريعات،ذلك بأن التشريعات الصادرة عن املشرع باملخالفة للقواعد اخلاصة باالختصاص املكاين تكون 
  .غري دستورية لعيب عدم االختصاص املكاين

رع اإلطار املكاين الذي ميارس فيه اختصاصاته لقد حدد املؤسس الدستوري املصري للمش      
مقر جملس النواب مدينة « على أن 2014من الدستور املصري لسنة114حيث تنص املادةالتشريعية،

وجيوز له يف الظروف االستثنائية عقد جلساته يف مكان آخر بناء على طلب رئيس اجلمهورية،أو . القاهرة
   » .على خالف ذلك،وما يصدر عنه من قرارات،باطل واجتماع الس.ثلث عدد أعضاء الس

واملالحظ على الدستورين الفرنسي واجلزائري بأما مل ينصا على النطاق املكاين الذي ميكن للربملان       
ممارسة اختصاصه التشريعي فيه مثلما هو احلال يف الدستور املصري،غري أنه بالرجوع إىل القانون العضوي 

دد تنظيم الس الشعيب الوطين وجملس األمة،وعملهما،وكذا العالقات الوظيفية بينهما الذي حي99/02رقم
من الدستور،يكون مقر 93مع مراعاة أحكام املادة« :وبني احلكومة يف مادته الثانية اليت تنص على أنه

         » .الس الشعيب الوطين ومقر جملس األمة يف مدينة اجلزائر
حالة انتهاك املشرع لألحكام اليت حددها املؤسس الدستوري واخلاصة بتحديد النطاق  ذلك بأنه يف      

املكاين الذي ميارس فيه املشرع اختصاصاته بّسن التشريعات تكون التشريعات الصادرة عنه يف هذه احلالة 
ع النطاق غري دستورية لعيب عدم االختصاص املكاين،على أن يراقب القاضي الدستوري مدى احرتام املشر 

وبعد دراستنا حلاالت انتهاك املشرع للقواعد اخلاصة بعنصر االختصاص االجيايب،لنا .املكاين احملدد دستورا
  أن نتساءل عن دور القاضي الدستوري يف الرقابة على عيب عدم االختصاص السليب للمشرع؟

  

                                                 
عبـد الغـين بســيوين عبـد اهللا،املرجـع الســابق، ؛329،ص1995العريب،مصــر، الفكـر القـوانني،دار دسـتورية رقابــة سـاملان، حممـد العزيــز ر،عبـدانظ-1

 .793.ص
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 الفرع الثاني
 السلبي للمشرعرقابة القاضي الدستوري في الرقابة على عيب عدم االختصاص 

ال تقتصر خمالفة املشرع لقواعد توزيع االختصاص على جتاوز نطاق االختصاص الدستوري الذي       
منحه له الدستور،بل يعترب كذلك ختلي املشرع عن مباشرة اختصاصه بسن التشريع أو تنازله عن بعض 

ب الشكلية اليت تصيب التشريع اختصاصاته إلحدى السلطات األخرى السيما السلطة التنفيذية،أحد العيو 
  .الصادر عن املشرع،وهو ما يطلق عليه بعيب عدم االختصاص السليب للمشرع

،حني اجته والواقع بأن فكرة عدم االختصاص السليب قد ظهرت يف بداية األمر يف القضاء اإلداري      
اا يعد تصرفا غري مشروعا، جملس الدولة الفرنسي إىل القول بأن امتناع اإلدارة عن ممارستها الختصاص

األمر الذي دفع جانب من الفقه الفرنسي إىل اعتبارها أحد أوجه عدم املشروعية اخلارجية اليت تشوب 
  .1تصرفات اإلدارة

غري أن عدم االختصاص السليب لإلدارة كعيب من عيوب عدم املشروعية اليت تصيب القرارات       
القانون العام،حيث اجته جانب من الفقه إىل اعتباره من أوجه عدم اإلدارية مل يكن حمل اتفاق يف فقه 

املشروعية اخلارجية اليت تصيب القرارات اإلدارية،بينما ذهب اجتاه آخر من الفقه إىل اعتباره من عيوب عدم 
  .2املشروعية الداخلية اليت تشوب القرارات اإلدارية وال يدخل ضمن عيوب املشروعية اخلارجية

يف اال الدستوري واستنادا إىل قواعد توزيع االختصاص يُلزم املشرع مبمارسة اختصاصاته  أما      
التشريعية اليت منحها له الدستور،حبيث يعترب ختلي املشرع عن مباشرة اختصاصاته الدستورية أو التنازل عن 

  .دستور وتعديال هلابعض منها إلحدى السلطات األخرى خمالفة لقواعد توزيع االختصاص اليت حددها ال
ومن مث وجب على القاضي الدستوري أن يراقب حاالت جتاوز املشرع لقواعد توزيع االختصاص وإلزام      

كل سلطة مبمارسة اختصاصه الذي منحه هلا الدستور دون أن تتعدى على اختصاصات سلطة 
عيب عدم (يعية،أو أن تتخلى عن ممارسة اختصاصها التشر )عيب عدم االختصاص االجيايب(أخرى

،ذلك بأن ختلي املشرع عن مباشرة بعض اختصاصاته التشريعية يعترب خروجا عن قواعد )االختصاص السليب
  .توزيع االختصاص اليت حددها الدستور 

كما أن فكرة عدم االختصاص السليب للمشرع كوجه من أوجه عدم الدستورية مل تكن حمل اتفاق يف        
األمر بالنسبة ملوقف فقه القانون اإلداري حول عيب عدم االختصاص السليب  الفقه الدستوري مثلما هو

                                                 
الثــاين،املرجع حممــد مــاهر أبــو العينني،االحنــراف التشــريعي والرقابــة علــى دســتوريته،الكتاب ؛80.ص مصــطفى أبــو زيــد فهمي،املرجــع الســابق،صانظر،-1

  .76.السابق،ص
2 - DEOUY. Ch  ,Les moyens d’ordre public dans la procédure administrative contentieuse ,P.U.F, Paris , 1980, 
p.44. 
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لإلدارة كعيب من عيوب عدم املشروعية اليت تصيب القرار اإلداري،وهو أمر يدفعنا إىل التساؤل حول دور 
و لإلجابة على ذلك سوف .القاضي الدستوري يف الرقابة على عيب عدم االختصاص السليب للمشرع ؟

،مث موقف الفقه والقضاء من )أوال(أوال إىل حتديد مفهوم عيب عدم االختصاص السليب للمشرعنتطرق 
  ).ثانيا(فكرة عيب عدم االختصاص السليب للمشرع

  تحديد مفهوم عيب عدم االختصاص السلبي للمشرع:أوال     
مبمارسة اختصاصاا وفقا لقواعد توزيع االختصاص تُلزم كل سلطة من السلطات العامة يف الدولة       

اليت منحها الدستور،وتبعا لذلك يتعني على السلطة التشريعية مباشرة اختصاصاا الدستورية بسن التشريع 
دون التخلي عن بعض هذه االختصاصات إلحدى السلطات األخرى السيما السلطة التنفيذية يف غري 

يب للمشرع يف حالة عدم مباشرة املشرع ويتحقق عيب عدم االختصاص السل.احلاالت اليت حددها الدستور
الختصاصاته الدستورية،سواء من خالل االمتناع عن ممارسة وظيفته التشريعية بصورة كلية أو اإلفراط يف 
عمومية القوانني واإلحالة على السلطة التنفيذية لتكملتها أو وضع  تفصيالا أو اإلفراط يف التفويض 

  .التشريعي
يذهب جانب من الفقه إىل أن عدم االختصاص السليب بالنسبة للسلطة صاحبة ويف هذا الشأن       

االختصاص يقوم على أساس جتاهل هذه األخرية لنطاق اختصاصاا،على أن يتحقق عدم االختصاص 
  .1السليب للمشرع يف حالة ختلي املشرع عن تنظيم مسألة ألزمه الدستور بتسويتها

ختصاص تعترب من النظام العام وهلا حجية يف مواجهة كافة السلطات العامة وملا كانت قواعد توزيع اال      
يف الدولة،فإن مبدأ االنفراد التشريعي للربملان يقيد املشرع ويُلزمه بضرورة التدخل لتنظيم وتسوية املسائل اليت 

االختصاص كأن عهد إليه الدستور أمر تنظيمها أو تسويتها،حبيث ال يستطيع املشرع خمالفة قواعد توزيع 
يزيد من حجم اختصاصاته الدستورية أو أن ُيضّيق منها،ومن ناحية أخرى متثل قواعد االختصاص كذلك 
قيدا على السلطات األخرى فتمنعها من التدخل يف نطاق عمل املشرع يف غري احلاالت اليت حددها 

  .الدستور
شرع  يستوجب علينا التمييز بني هذا واحلقيقة أن حتديد مفهوم عيب عدم االختصاص السليب للم      

،مث التطرق إىل حاالت امتناع أو سكوت املشرع عن ممارسة )أ(املفهوم وبني املفاهيم اليت ختتلط به
  ).ب(اختصاصه التشريعي كما حدده الدستور

  

                                                 
غفــال رقابــة اإل الشــيمي، احلفــيظ عبــد؛35.،ص ص2001انظر،عيــد أمحــد الغفلــول،فكرة عــدم االختصــاص الســليب للمشــرع،دار الفكــر العــريب،- 1

  .11.،ص2003 القاهرة ، العربية، النهضة دار دراسة مقارنة،الطبعة الثالثة،،-التشريعي يف قضاء احملكمة الدستورية العليا 
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  التمييز بين مفهوم عيب عدم االختصاص السلبي للمشرع و ما يختلط به من مفاهيم مشابهة-أ      
ومن أجل الوقوف على مفهوم منضبط لعدم االختصاص السليب للمشرع سوف نركز على التمييز بينه       

  ).2(وبني مفهوم عدم االختصاص السليب للمشرع والقصور التشريعي)1(وبني اإلغفال التشريعي
  التمييز بين مفهوم عيب عدم االختصاص السلبي للمشرع وبين اإلغفال التشريعي -1    
عن ممارسة اختصاصاا الدستورية سواء  يتمثل عدم االختصاص السليب للمشرع يف ختلي سلطة التشريع    

بعدم ممارستها بصورة كلية أو التخفف منها لتباشرها السلطة التنفيذية بدال عنها؛ومن مث، فإن اإلغفال أو 
م التشريعي دون اإلحالة إىل السكوت التشريعي إمنا ينجم عن إغفال جانب من جوانب املسألة حمل التنظي

  .سلطة أخرى
ويُعرف األستاذ عبد احلفيظ علي الشيمي اإلغفال التشريعي بأنه عدم ختلي املشرع عن مباشرة       

اختصاصاته الدستورية اليت منحها له الدستور ملصلحة أية سلطة أخرى،فإذا تناول املشرع إحدى املسائل 
يكون ناقصا وقاصرا على أن حييط بكافة جوانبه بالشكل الذي يؤدي  اليت خيتص بتنظيمها،فإن تنظيمه هنا

  .إىل اإلخالل بالضمانة الدستورية للمسألة حمل التنظيم التشريعي
أي أن اإلغفال التشريعي يتحقق يف احلالة اليت خيالف فيها املشرع االلتزامات اليت يفرضها عليه      

واضحة وصرحية كما وردت يف نصوص الدستور،كما أن عدم الدستور أو ألنه مل ينظمها بصورة كاملة و 
ممارسة املشرع الختصاصاته الدستورية اليت منحها له الدستور يعتربه الفقه والقضاء الدستوريني نوعا من 

ذلك بأن اإلغفال التشريعي يعترب .1املخالفات اليت تصم عمل املشرع وتضفي عليه الطابع غري الدستوري
رع عن الوفاء بالتزامه بالتشريع انطالقا من االلتزام الدستوري الذي يقع عليه مبوجب حالة المتناع املش

وهناك من أطلق على اإلغفال التشريعي بالثغرات القانونية كما ،2النصوص الدستورية ذات الصيغة اآلمرة
الغياب على أن الثغرات القانونية تتمثل يف حالة ) Gheorge ARORNIC(و)MICHEL(يقول األستاذين 

الكلي أو اجلزئي للقوانني نظرا إلمهال املشرع عن تنظيم املوضوعات بصورة واضحة أو كاملة عند سنه 
للتشريع،سواء كان مبناسبة تنظيم املوضوع ألول مرة أو أثناء تعديل القوانني السابقة نتيجة إمهال املشرع 

  .3للتطورات السريعة اليت حتصل يف اتمع
ا القول بأن اإلغفال التشريعي يتمثل يف ختلي املشرع عن ممارسة اختصاصه الدستوري ومما سبق،ميكنن    

  .بسن التشريع كليا أو جزئيا،وعدم التدخل لتنظيم املوضوعات املسندة له مبوجب أحكام الدستور 

                                                 
 .13.رقابة اإلغفال التشريعي يف قضاء احملكمة الدستورية العليا،املرجع السابق،ص الشيمي ، احلفيظ انظر،عبد -1
 .48.توزيع االختصاص بني السلطتني التشريعية والتنفيذية،اجلزء األول،املرجع السابق،ص صعبد الرمحن عزاوي ، ضوابط انظر،-2
 .15.انظر ،عبد احلفيظ علي الشيمي ،املرجع نفسه،ص - 3
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و إذا كان عيب عدم االختصاص السليب يتمثل يف ختلي املشرع عن ممارسة اختصاصاته الدستورية       
لصاحل السلطة التنفيذية،فإن اإلغفال أو السكوت التشريعي ال يتضمن اإلحالة إىل سلطة أخرى،كما أن 
فكرة عدم االختصاص السليب للمشرع تتضمن خمالفة لقواعد توزيع االختصاص احملددة دستورا،وأن السلوك 

االختصاص غري أن  السليب للمشرع هو سلوك إرادي،فإن اإلغفال  التشريعي ال يشكل خمالفة لقواعد
املشرع مل ميارس اختصاصه بسن التشريع دون أن يرتكه لسلطة أخرى وأن سلوك املشرع يف هذه احلالة غري 

  .إرادي
كما خيتلف مفهوم عدم االختصاص السليب للمشرع عن مفهوم اإلغفال التشريعي من حيث        

ينة تطبيقا ملبدأ االنفراد التشريعي للربملان،يف األساس،فأساس األول هو مبدأ انفراد املشرع بتنظيم مسائل مع
  .حني أن األساس القانوين لإلغفال التشريعي هو خمالفة التشريع ملبدأ مسو قواعد الدستور

كما أن فكرة عدم االختصاص السليب للمشرع تعترب من العيوب اخلارجية اليت تصم التشريع بعدم        
فيظ علي الشيمي،يف حني ال ميكن اعتبار فكرة اإلغفال التشريعي حبسب رأي األستاذ عبد احل–الدستورية 

من العيوب اخلارجية للتشريع،بل تعترب خمالفة صرحية ملضمون النص الدستوري الذي حيدد قواعد توزيع 
  .1االختصاص

 ذلك بأن ختلي املشرع عن ممارسة اختصاصاته الدستورية كما حددها الدستور قد يتخذ صورة امتناع      
املشرع عن ممارسة اختصاصه التشريعي لتنظيم أو تسوية املسائل اليت عهد الدستور أمر تنظيمها إىل املشرع 
إما بصورة كلية،واليت يرتتب عليها الفراغ التشريعي التام اجتاه تلك املسائل،أو بصورة جزئية يف احلالة اليت 

ق الغرض املطلوب،والذي يرتتب عليه فراغ يتدخل فيها املشرع لتنظيم هذه املسائل بشكل منقوص ال حيق
 . 2تشريعي جزئي بشأن تنظيم تلك املسائل

كما يتحقق عيب عدم االختصاص السليب للمشرع كذلك يف حالة ختلي املشرع عن اختصاصاته        
التشريعية لتنظيم أو تسوية مسائل معينة لسلطة أخرى،سواء من خالل اإلفراط يف عمومية النص التشريعي 

                                                 
 و هـــذا الشـــأن يعتـــرب األســـتاذ عبـــد احلفـــيظ علـــي الشـــيمي بـــأن فكـــريت عـــدم االختصـــاص الســـليب للمشـــرع واإلغفـــال التشـــريعي علـــى أمـــا فكـــرتني - 1

محـد فتحـي سـرور إىل اعتبـار أن اإلغفـال التشـريعي صـورة مـن صـور أوعيـد أمحـد الغفلـول و  FAVREAUخمتلفتني،وهذا خبالف ما  ذهب  إليه كـل مـن 
عــدم االختصــاص الســليب للمشــرع وذلــك بــالنظر إىل أــا تعــرب عــن ختلــي املشــرع عــن ممارســة اختصاصــاته،وحجتهم يف ذلــك أن فكــرة عــدم االختصــاص 

للمشــرع تتشــابه نوعــا مــا مــع عــدم االختصــاص الســليب لــإلدارة الــيت أقرهــا قضــاء جملــس الدولــة الفرنســي ،أي أن عيــب عــدم االختصــاص الســليب  الســليب
ريــة عــن للمشــرع يتحقــق يف احلالــة الــيت يتنكــر فيهــا املشــرع عــن اختصاصــاته التشــريعية كمــا حــدده الدســتور،كما هــو احلــال بالنســبة لتخلــي الســلطة اإلدا

وكـذا  صاصاا،ويؤخذ على االجتاه بأن صـور تنكـر املشـرع واإلدارة ال ميكـن أن تكـون واحـدة،نظرا لالخـتالف بـني جمـال عمـل كـل مـن املشـرع واإلدارةاخت
 .17.انظر،عيد أمحد الغفلول،املرجع السابق،صاختالف نوع الرقابة اليت خيضع هلا كل من القانون والالئحة أو التنظيم؛

عبـــد ايـــد إبـــراهيم سليم،الســـلطة ؛77.هر أبـــو العينني،االحنـــراف التشـــريعي والرقابـــة علـــى دســـتوريته،الكتاب الثـــاين،املرجع الســـابق،صحممـــد مـــاانظر، - 2
 .579.التقديرية للمشرع،املرجع السابق،ص ص
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ا حييل ضمنيا إىل السلطة التنفيذية لتوضيحها ووضع تفصيالا أو جتاوز املشرع حدود تفويض بعض مب
اختصاصاته التشريعية إىل السلطة التنفيذية عمال بأحكام الدستور،أو تضمني ما يصدر عنه من تشريعات 

  .مبا مينح للسلطة التنفيذية اإلضافة إليها أو تعديل أحكامها أو تعطيل تنفيذها
كل هذه احلاالت تعرب عن السلوك السليب للمشرع الذي يرتتب عليه عدم الوجود الكلي أواجلزئي        

للقاعدة القانونية،وعدم ممارسة املشرع الختصاصه التشريعي كما حدده الدستور،ومن مث فإن خمالفة املشرع 
را تشكل خمالفة ملبدأ مسو لقواعد االختصاص أو امتناعه عن مباشرة اختصاصه التشريعي احملدد دستو 

  .الدستور الذي يعترب أساس الرقابة على دستورية القوانني مهما كانت املخالفة الدستورية
ذلك بأن خمالفة املشرع لقواعد االختصاص اليت حددها الدستور بسن التشريع،سواء من خالل       

م ال تعرب كلها عن السلوك السليب االمتناع عن ممارسة اختصاصه التشريعي واإلحالة إىل سلطة أخرى أ
  .للمشرع
  التمييز بين عدم االختصاص السلبي للمشرع والقصور التشريعي-2      
يتضمن عدم االختصاص السليب للمشرع خمالفة لقواعد االختصاص اليت حددها الدستور،و تعرب عن       

السلوك السليب اإلرادي للمشرع وختليه عن ممارسة اختصاصاته لصاحل سلطة أخرى السيما السلطة 
  .التنفيذية

نوين املوجود ملعاجلة وتغطية أما فكرة القصور التشريعي،فهي تقوم على أساس عدم كفاية النص القا      
،كما يقصد به أيضا 1املوضوع أو املسألة حمل التنظيم التشريعي بشكل جيد من حيث فن الصياغة القانونية

عدم مالءمة أو تناسب النص التشريعي وقت تطبيقه مع التطور الذي جيعل تلك القوانني ال تتناسب مع 
ألحوال أن يعمل على سن تشريعات تتالءم مع تطور احلياة مثل هذا التطور،إذ يتعني على املشرع يف كل ا

  .االجتماعية والسياسية السائدة يف اتمع
ومعيار التفرقة بني فكريت عدم االختصاص السليب للمشرع والقصور التشريعي تتمثل يف أن األوىل       

سد يف النص القانوين املوجود تشكل سلوكا سلبيا للمشرع،أما الثانية تتعلق بالسلوك االجيايب للمشرع يتج
  .الذي ينظم مسألة معينة ولكن بصورة ناقصة

وخيتلف كذلك عدم االختصاص السليب للمشرع عن القصور التشريعي من حيث نوعية األحكام       
الصادرة عن القاضي الدستوري وسلطته يف معاجلة كل حالة،ذلك بأنه يطلق على األحكام اليت يصدرها 

ري فيما خيص حالة االمتناع الكلي للمشرع عن اختصاصاته الدستورية لتنظيم مسألة معينة القاضي الدستو 

                                                 
علـــوم القانونيــة واإلداريــة والسياســية ،كليـــة انظر،عبــد الــرمحن عــزاوي ،الرقابــة علـــى الســلوك الســليب للمشــرع،اإلغفال التشـــريعي منوذجــا ،مقالــة مبجلــة ال-1

 .87.،ص10،العدد2010احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة أيب بكر بلقايد،تلمسان،
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باألحكام االيعازية،كما يطلق على األحكام الصادرة عن القاضي الدستوري بالنسبة للقصور التشريعي 
  .1باألحكام املضيفة

  حاالت عدم االختصاص السلبي للمشرع محل الرقابة الدستورية-ب     
الواقع أن عدم االختصاص السليب للمشرع يتخذ عدة حاالت منها ختلي املشرع عن ممارسة       

اختصاصه التشريعي بصورة كلية واليت يرتتب عليها حالة من الفراغ التشريعي،أو يتخفف من ممارسة 
  .وظيفته التشريعية لصاحل السلطة التنفيذية

ذلك هو اإلفراط يف عمومية النصوص التشريعية ومن حاالت عدم االختصاص السليب للمشرع ك      
واإلحالة على السلطة التنفيذية لتفصيل أحكامها،باعتبار أن تنظيم املشرع ملسألة تدخل يف نطاق 
اختصاصه التشريعي قد يكون تنظيما كامال يشمل كافة جوانب املسألة حمل التدخل التشريعي وتستبعد أية 

قد يكتفي بوضع املبادئ العامة للمسألة حمل التنظيم التشريعي ليرتك حالة لتدخل السلطة التنفيذية،أو 
اال للسلطة التنفيذية أمر توضيح وتفصيل أحكام النصوص احملددة للقواعد أو املبادئ العامة، وهو األمر 

اليت ميزت بني حاالت االنفراد التشريعي 1958من الدستور الفرنسي لعام34الذي نصت عليه املادة
للمشرع لتنظيم بعض املسائل،وبني احلاالت اليت يكتفي فيها املشرع بوضع املبادئ األساسية،لتقوم  املطلق

  .السلطة التنفيذية  بتفصيل أحكامها
ولقد تأثر املؤسس الدستوري اجلزائري واملصري بالدستور الفرنسي يف التمييز بني احلاالت اليت ينفرد      

االت اليت حيدد فيها املشرع القواعد أو املبادئ العامة للمسألة حمل املشرع بتنظيمها بصورة ائية،واحل
من 140التنظيم التشريعي ليرتك للسلطة التنفيذية وضع وسائل تطبيقها،األمر الذي نصت عليه املادة

 1996املتضمن التعديل الدستوري للدستور اجلزائري لسنة 2016مارس6املؤرخ يف  16/01القانون رقم 
  . 20142يناير18من الدستور املصري الصادر يف 148واملادة  
ومادام أن االختصاص التشريعي هو من صميم عمل الربملان وينعقد للمشرع كأصل عام بتنظيم       

العالقات االجتماعية على حنو ُملّزم لضبطها وتنظيمها،أو إعادة تنظيمها،ووضع حدودها،فإذا نظم املشرع 
خل ضمن جمال االختصاص التشريعي احملجوز له مقتصرا يف ذلك على مسألة معينة أو موضوع معني يد

وضع القواعد أو املبادئ األساسية للمسألة أو املوضوع حمل التنظيم تاركا للسلطة التنفيذية مهمة تفصيلها 

                                                 
 .103.ص ،ص2008انظر،حممد فوزي النوجيي،التفسري املنشئ للقاضي الدستور ،الطبعة األوىل ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،- 1
مــن الدســتور  122يقابلهــا نــص املــادة ( 2016مــن التعــديل الدســتوري لســنة 140،واملــادة1958ر الفرنســي لعــاممــن الدســتو 34انظــر نــص املــادة- 2

 .2014يناير 18من الدستور املصري الصادر يف 148،واملادة 2008املعدل سنة  1996اجلزائري لسنة 
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ووضع جزئياا،فإن ذلك يعد تعديال يف قواعد توزيع االختصاص،ويف جمال اختصاص املشرع جزئيا لصاحل 
  .1السلطة التنفيذية يف العمل التشريعيإشراك 
كما أن اختصاص املشرع بوضع القواعد العامة أو املبادئ األساسية للمسألة حمل التنظيم التشريعي قد        

حيدده املؤسس الدستوري ذاته،من خالل حتديد كيفية تدخل املشرع ملمارسة اختصاصه يف تنظيم أو تسوية 
قواعدها الرئيسية وأطرها العامة،تاركا للسلطة التنفيذية أمر تنظيمها بعض املسائل مكتفيا على وضع 

؛ومن ناحية أخرى،قد يعني املشرع 2ومعاجلة قواعدها التفصيلية اليت تستمد اختصاصها من الدستور مباشرة
  .3ذاته حاالت تدخل الالئحة أو التنظيم إلكمال جوانب املوضوع يف حدود اإلطار الذي حدده

املعىن وإن كانت الالئحة أو التنظيم يهدف إىل تكملة القانون،فإن هذه التكملة تتحقق عندما وذا       
يكتفي املشرع بوضع القواعد العامة أو املبادئ األساسية ملوضوع ما أو مسألة ما حمل التدخل التشريعي 

و احلق حمل التنظيم وحييل إىل الالئحة لتنفيذه وحتقيق الغرض من سنه،أو حتديد شروط ممارسة احلرية أ
ذلك بأن اإلجراءات التفصيلية اليت تتضمنها الالئحة تتوافر هلا صفة اللزوم لنفاذ القانون،وأن إضافة .قانونا

قواعد جديدة أو مبادئ جديدة هو ما يلزم لنفاذ هذا القانون دون أن تناقضه أو تعدله،وحىت تظل أقل قوة 
  .متتد له ومكملة لهقانونية منه وتتسق مع أحكامه مبا جيعلها 

إضافة إىل ذلك فإن حالة اإلفراط يف التفويض التشريعي أو جتاوز حدود حاالت عدم االختصاص       
السليب للمشرع بالرغم من إقرار معظم النظم الدستورية التفويض التشريعي كضرورة ملواجهة الظروف غري 

                                                 
رور،احلماية الدسـتورية للحقـوق واحلريـات،املرجع السـابق، ؛أمحـد فتحـي سـ82.انظر ،عيد أمحد الغفلـول،فكرة عـدم االختصـاص السـليب للمشـرع ،ص- 1

 .211.،املرجع السابق،ص ضوابط توزيع االختصاص بني السلطتني التشريعية والتنفيذية،اجلزء األولعزاوي  ؛عبد الرمحن403.ص
املسائل اليت  يكتفي املشرع فيها بوضع املبادئ األساسية مثل التنظـيم العـام للـدفاع الـوطين،  1958من الدستور الفرنسي لعام  34لقد بينت املادة - 2

ان ،وكـذا وضـع املبـادئ األساسـية والتعليم ،ومحاية البيئة ،نظام امللكية واحلقوق العينية وااللتزامات املدنية والتجاريـة وقـانون العمـل والقـانون النقـايب والضـم
مــــن علــــى 95مــــا نصــــت عليــــه املــــادة 2014لــــإلدارة احلــــرة للجماعــــات اإلقليميــــة وصــــالحياا ومــــداخلها ؛ومــــن أمثلــــة ذلــــك يف الدســــتور املصــــري لســــنة

يــــد بعــــض جوانــــب اجلرميــــة أو وهــــو مــــا يفيــــد بــــأن ميكــــن للســــلطة التنفيذيــــة حتد» ...العقوبــــة شخصــــية ،وال جرميــــة  وال عقوبــــة إال بنــــاء علــــى قــــانون« أن
ال يكــون إنشــاء الضــرائب ،أو تعـديلها ،أو إلغاؤهــا إال بقــانون ،وال جيــوز اإلعفــاء  «مــن الدســتور املصــري علـى أن 38العقـاب،وهو مــا نصــت عليــه املـادة 

مـــن الضـــرائب العامـــة مـــع مراعـــاة أحكـــام مبـــا يفيـــد جـــواز تـــدخل الســـلطة التنفيذيـــة لتحديـــد حـــاالت اإلعفـــاء  » منهـــا إال يف األحـــوال املبينـــة يف القـــانون
مــن الدســـتور 122يقابلهـــا نــص املــادة (2016مــن التعــديل الدســتوري لســنة140الدســتور؛ومن أمثلــة ذلــك يف الدســتور اجلزائـــري مــا نصــت عليــه املـــادة

صية وحق األسـرة السـيما الـزواج،والطالق القواعد العامة املتعلقة بقانون األحوال الشخ:خيتص الربملان بوضع « اليت نصت على أن)1996اجلزائري لسنة
مـــــن التعــــديل الدســـــتوري 140والبنــــوة واألهليــــة و الرتكات،القواعـــــد العامــــة املتعلقـــــة بوضــــعية األجانب،وغريهــــا املســـــائل الــــيت ورد الـــــنص عليهــــا يف املــــادة

مــا نــص عليــه الفصــل  2014لســنةلتونســي ؛ومــن أمثلــة ذلــك يف الدســتور ا)1996مــن الدســتور اجلزائــري لســنة122يقابلهــا نــص املــادة (2016لســنة
املبـــادئ األساســية لنظـــام امللكيـــة واحلقــوق العينيـــة والتعلـــيم والبحــث العلمـــي والثقافـــة -:....تتخـــذ شــكل قـــوانني عاديـــة النصــوص املتعلقـــة « 01فقــرة66

ملبـادئ األساسـية هلـذه املسـائل تاركـا أمـر تفصـيلها يكتفـي بوضـع القواعـد العامـة أو ا)جملس نـواب الشـعب (أي أن املشرع » ....والصحة العمومية والبيئة
 .ومعاجلة القواعد اجلزئية للسلطة الرتتيبية العامة

،املرجع السـابق، حنفـي علـي جبايل،الـدعوى الدسـتورية،املخالفة الشـكلية للدسـتور؛205.انظر،سامي مجال الدين،اللوائح اإلدارية،املرجع السـابق،ص- 3
 .05.ص ص
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ر،ذلك بأن إفراط املشرع يف تفويض اختصاصاته العادية اليت تشهدها الدولة تعترب خمالفة لقواعد الدستو 
التشريعية كلها أو بعضها،كأن يرتك للسلطة التنفيذية سلطة تنظيم مسائل تدخل يف نطاق املوضوعات 
احملجوزة للقانون،قد يؤدي إىل نقل الوظيفة التشريعية كلها أو بعض جوانبها إىل السلطة التنفيذية السيما يف 

 1ا املشرع بتنظيمها وتسويتها كاملسائل املتعلقة باحلقوق واحلريات العامةاملوضوعات اليت ينفرد  .  
ونظرا ملا للوائح اليت تصدرها السلطة التنفيذية من أمهية باعتبارها أداة فنية لتنفيذ القانون وحتديد       

تفصيالته اجلزئية،فإن إحالة املشرع إىل الالئحة أو التنظيم جيب أن تكون وفقا للشروط و الضوابط اليت 
  .حددها الدستور لذلك

اصة بتوزيع االختصاص،كأن حييل على السلطة التنفيذية أمر تنظيم ذلك بأن خمالفة املشرع للقواعد اخل     
وتسوية املسألة بصورة كلية،أو أن يتنازل عن اختصاصه التشريعي مبا يؤدي إىل املساس بأصل املسألة اليت 
خيتص القانون بتنظيمها مبا يرتتب عليه حتقق نوع من التفويض التشريعي الضمين،يعترب صورة لعدم 

السليب للمشرع،األمر الذي يدفعنا إىل التساؤل عن احلاالت اليت يتعمد فيها املشرع لتخلي عن االختصاص 
ممارسة اختصاصه التشريعي كامال إما بتفويض جزء منه للسلطة التنفيذية أو يف حالة اإلفراط يف عمومية ما 

أحكام القانون،ليكون  يضع من نصوص قانونية،أو اإلكثار من اإلحالة إىل الالئحة أو التنظيم لتفصيل
بذلك املشرع قد تنازل عن جزء من سلطته واختصاصه لصاحل سلطة أخرى،األمر الذي جيعلنا نتساءل  
كذلك حول وسيلة إلزام املشرع بضرورة ممارسة وظيفته التشريعية بّسن التشريع حتقيقا ملبدأ االنفراد التشريعي 

  للربملان؟
  موقف الفقه والقضاء حول مدى اعتبار عدم االختصاص السلبي للمشرع عيبا دستوريا:ثانيا     
وإذا كان ملبدأ االنفراد التشريعي حجية يف مواجهة املشرع وإلزامه بضرورة التدخل ملمارسة اختصاصه       

بد من إجياد وسيلة التشريعي كما حدده الدستور دون قدرته على تعديل قواعد توزيع االختصاص،كان ال
لرقابة ختلي املشرع وامتناعه عن ممارسة وظيفته التشريعية،وإلزامه بالتدخل ملمارسة اختصاصه التشريعي 

  .بنفسه،وعدم اإلفراط يف تفويض اختصاصه يف غري احلاالت احملددة دستورا 
لقضاء الدستوريني حول واجلدير بالذكر أن رقابة االمتناع التشريعي كانت حمل خالف يف الفقه وا      

مدى اعتبار عدم االختصاص السليب للمشرع كعيب من العيوب الدستورية،واملستقر عليه يف معظم النظم 

                                                 
؛وقـد تصـدت احملكمـة الدسـتورية العليـا يف مصـر لتسـاهل املشـرع يف تفـويض اختصاصـها يف 19.علي الشيمي ،املرجع السابق،ص انظر ،عبد احلفيظ- 1

؛حكــم احملكمــة الدســتورية العامــة يف مصــر الصــادر ..فــرض الضــرائب العامــة،وانتهت إىل عــدم دســتورية تفــويض رئــيس اجلمهوريــة يف إنشــاء ضــريبة عامــة 
حسني إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على اإلعالن الدستوري،املرجع .؛أورده، عبد الناصر أبو سهمدانة 18ق دستورية  08 لسنة 1976فيفري 03يف

 .140.السابق،ص
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الدستورية هو اعتماد نظام رقابة االمتناع التشريعي،سواء أقرها الدستور بنص صريح أم ال،باعتبار أن إلزام 
  .1 يعترب من أولويات القضاء الدستورياملشرع بضرورة تسوية مسألة معينة أو موضوع معني

كما أنه إذا كان تدخل املشرع لتنظيم وتسوية مسألة معينة ميثل موقفا اجيابيا،فإن سكوته أو سكونه        
عن تنظيم تلك املسألة ميثل كذلك موقفا سلبيا منها،وهو أمر يستوجب ضرورة تدخل القاضي الدستوري 

  .شرع استنادا على أحكام الدستور ملراقبة هذا املوقف السليب من امل
بأن رقابة القضاء على "KELSEN الفقيه"ومن ناحية أخرى،ينكر جانب آخر من الفقه أبرزهم      

االمتناع التشريعي  إمنا تستند على قواعد غري موجودة أصال،ومن مث ال ميكن إبطال قاعدة قانونية غري 
ري أن الغالب يف الفقه قد استقر على رقابة القاضي الدستوري موجودة،ومل تتجه إرادة املشرع إىل إنشائها،غ

على عدم االختصاص السليب للمشرع لتخليه،أو امتناعه عن ممارسة وظيفته التشريعية كما حددها 
  .2الدستور

ومن أجل ذلك سوف نتطرق أوال إىل بيان موقف رأي حول رقابة القاضي الدستوري على عدم      
،مث ما موقف القضاء الدستوري من )أ(شرع،ومدى اعتباره عيبا من العيوب الدستوريةاالختصاص السليب للم

  ).ب(تلك املسألة؟
  رأي الفقه من الرقابة على عيب عدم االختصاص السلبي للمشرع- أ      
احلقيقة أن فقه القانون العام قد انقسم بني اجتاهني حول مسألة الرقابة على عيب عدم االختصاص       
 للمشرع ،فمنهم من رفض رقابة القاضي الدستوري على ختلي املشرع وامتناعه عن ممارسة وظيفته السليب

،مع )2(،بينما ذهب االجتاه اآلخر إىل تأييد الرقابة على عدم االختصاص السليب للمشرع)1(التشريعية
  .ن العام املقارنالعلم بأن هذا اجلدل قد ثار ألول مرة يف الفقه اإليطايل مث انتقل إىل فقه القانو 

االتجاه الفقهي الرافض لرقابة القاضي الدستوري على عيب عدم االختصاص السلبي - 1     
  للمشرع

ذهب هذا االجتاه إىل إنكار ضرورة خضوع امتناع املشرع عن ممارسة اختصاصه التشريعي لرقابة      
اعدة القانونية اخلاضعة للرقابة القضاء،مستندين يف ذلك على جمموعة من احلجج تتعلق يف جمملها بالق

الدستورية يف حالة االمتناع،وكذا طبيعة العالقة اليت تربط بني املشرع والقاضي الدستوري،حيث ذهب 
جانب من الفقه االيطايل إىل القول بأنه من الصعب أن تنصب رقابة القاضي الدستوري على امتناع املشرع 

                                                 
؛أمحـــد فتحـــي ســـرور،احلماية الدســـتورية للحقـــوق واحلريـــات،املرجع الســـابق، 46.انظر،حنفـــي علـــي جبايل،املســـؤولية عـــن القوانني،املرجـــع الســـابق،ص-1

 201.ص
هــاين الطهراوي،رقابــة االمتنـــاع علــى دســـتورية القــوانني وموقــف القضـــاء األردين،جملــة الزرقـــاء ؛588.عبــد ايــد إبـــراهيم ســليم،املرجع الســـابق،صانظر،-2

 .10.،األردن،العدد األول،ص ص2000للبحوث،
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ية،فضال على أن هذه الرقابة سوف تنصب على قواعد غري عن تنظيم مسألة معينة بصورة كلية أو جزئ
  1.موجودة أصال

بينما ذهب اجتاه آخر إىل القول بأن قيام القاضي الدستوري بتفسري النص التشريعي اخلاضع لرقابته       
بصورة توحي صدوره عن املشرع بصورة غري مكتملة أو ناقصة،لينسب بذلك إىل إرادة املشرع النص أو 

بأن كل ما ليس جزءا من "T DIAMANO" ويرى جانب الفقيه.انبه الذي مل يصدر عنه أصالبعض جو 
النص اخلاضع للرقابة الدستورية ال ميكن اعتباره قاعدة قانونية موجودة تنسب إىل املشرع،وعلى ذلك إذا 

يراقب  غاب النص فإنه ال يتصور وجود القاعدة القانونية ويصبح من الصعب على القاضي الدستوري أن
  .2قواعد غري موجودة

يف إطار معاجلتهم " LAUCHAIRE الفقيه"ويف هذا الشأن يذهب جانب من الفقه الفرنسي أبرزهم      
ملسألة ختلي املشرع عن ممارسة اختصاصه الدستوري من خالل اإلفراط يف تفويض هذا االختصاص إىل 

ممارسة اختصاصه التشريعي بصورة كلية أو  غريه من السلطات األخرى،إىل القول بأن امتناع املشرع عن
  .3جزئية ال يعترب من أوجه عدم الدستورية

ويف مصر،املالحظ على الفقه الدستوري املصري يتجه األستاذ عبد احلفيظ علي الشيمي حول االجتاه       
حالة الرافض لرقابة القاضي الدستوري على عيب عدم االختصاص السليب للمشرع إىل القول بأنه يف 

السكوت املطلق نكون أمام غياب كلي للقاعدة القانونية،ومن مث يصعب القول بامتداد الرقابة على هذا 
السكوت املطلق،بالشكل الذي يعين حلول القاضي الدستوري حمل املشرع يف تقدير مدى احلاجة لصدور 

هة أخرى،كل ذلك يعد التشريع،ومدى ضرورته من جهة،وتقديره للظروف املالءمة لصدور التشريع من ج
  .4من أهم مظاهر السلطة التقديرية للمشرع

أما بالنسبة ملوقف الفقه الدستوري اجلزائري يف الغالب جنده يتأثر يف الكثري يف األحيان يتأثر مبوقف       
  . الفقه الدستوري الفرنسي وقرارات الس الدستوري الفرنسي 

  لى عدم االختصاص السلبي للمشرعاالتجاه الفقهي المؤيد للرقابة ع- 2     
خبالف االجتاه الفقهي السابق،يرى الفقه الغالب خاصة يف ايطاليا بضرورة خضوع امتناع املشرع عن        

  .ممارسة اختصاصه التشريعي بتنظيم مسائل معينة ألزمه الدستور بتسويتها للرقابة الدستورية
                                                 

أنظـر علـى سـبيل املثال،أمحـد فتحـي سـرور، يـة للمشـرع؛ لتفاصيل أكثـر حـول رأي الفقـه الدسـتوري مـن رقابـة القاضـي الدسـتوري علـى السـلطة التقدير  -1
 .115.؛عيد أمحد الغفلول،املرجع السابق،ص 201. احلماية الدستورية للحقوق واحلريات،املرجع السابق،ص ص

 .115.أورده، عيد أمحد الغفلول،املرجع السابق،ص -2
حممـــد مـــاهر أبـــو أنظـــر علــى ســـبيل املثال،لتفاصــيل أكثـــر حـــول رأي الفقـــه الدســتوري مـــن رقابـــة القاضـــي الدســـتوري علــى الســـلطة التقديريـــة للمشـــرع ؛ -3

  .79.العينني،االحنراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب الثاين،املرجع السابق،ص
4
  .124عي يف قضاء احملكمة الدستورية العليا،املرجع السابق،ص رقابة اإلغفال التشري الشيمي، احلفيظ انظر،عبد - 
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رسة اختصاصه يعترب يف حد ذاته سلوكا سلبيا منه وينشأ ذلك بأن القول بأن عدم تدخل املشرع ملما      
قاعدة سلبية،وعلى القاضي الدستوري مراقبة هذا السلوك باالستناد على نصوص الدستور اليت تُلزم املشرع 

  .بضرورة التدخل ملمارسة اختصاصه الدستوري لتسوية أو تنظيم مسألة معينة
إىل القول بأنه ال يوجد تالزم دائم بني القاعدة  االيطايلويف هذا  الشأن ذهب جانب من الفقه       

، كما 1والنص،باعتبار أنه توجد قواعد قانونية ال حيملها نص معني كالقاعدة العرفية واملبادئ العامة للقانون
يرى جانب من الفقه الفرنسي املؤيد لرقابة االمتناع التشريعي بأن إعمال فكرة عدم االختصاص السليب 

كوجه من أوجه عدم الدستورية من شأنه أن حيافظ على مبدأ تدرج القواعد القانونية اليت أقره   للمشرع
،األمر الذي يرتتب عليه إلزام املشرع بضرورة احرتام قواعد االختصاص كما 1958الدستور الفرنسي لعام

  .2حدده الدستور
للمشرع كعيب من العيوب  ويف مصر،مل يتعرض الفقه املصري لفكرة عدم االختصاص السليب      

الدستورية،نظرا ألن املؤسس الدستوري املصري قد منح للمشرع والية عامة يف التشريع دون أية قيود إال 
أما عن موقف الفقه الدستوري اجلزائري ،فقد تأثر مبوقف الفقه املقارن حول .القيود اليت حددها الدستور

رع،ذلك بأن متتع املشرع بسلطة تقديرية وهو بصدد مسألة الرقابة على عدم االختصاص السليب للمش
وبعد بيان موقف الفقه الدستوري .ممارسة اختصاصه التشريعي ال مينحه حق االمتناع عن  هذا االختصاص

حول مدى اعتبار عدم االختصاص السليب للمشرع كعيب دستوري لنا أن نتساءل عن موقف القضاء من 
  تلك املسألة؟

  الدستوري من عيب عدم االختصاص السلبي للمشرعموقف القاضي -ب     
احلقيقة أن رقابة القاضي الدستوري على عنصر االختصاص االجيايب ال تثري أية إشكالية،باعتبار أن      

دور القاضي الدستوري ينصب أساسا على التحقق من مدى التزام املشرع بقواعد توزيع االختصاص كما 
  .تورية القوانني إذا ثبت له بأن املشرع قد جتاوز حدود واليتهحددها الدستور، ويقضي بعدم دس

                                                 
  .212.عيد أمحد الغفلول،املرجع نفسه،ص أورده،- 1
أول من اجته إىل اعتبار امتنـاع املشـرع عـن ممارسـة اختصاصـاته يعـد مـن أوجـه عـدم الدسـتورية  يف إطـار الرقابـة الـيت ميارسـها الـس   F LUCHAIREويعد الفقيه الفرنسي- 2

ع المتناعـه عـن ممارسـة مـن املشـر  الدستوري الفرنسي  على دستورية القوانني،ومن مث وجب تفسري سكوت املشرع عـن تسـوية مسـألة تـدخل يف اختصاصـه التشـريعي علـى أنـه سـلوك سـليب
كمــا أن الرقابـة علــى عـدم اختصــاص املشـرع ال تعتـرب تــدخال يف السـلطة التقديريــة املمنوحـة لــه،إذ أنـه ال ســلطة تقديريـة يف االختصــاص .اختصاصـه الدسـتوري

لقاضي الدستوري و من خـالل فهمـه وتفسـريه احملدد بنص الدستور و إمنا يتمثل يف التوسع نوعا ما من الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع؛ ذلك بأن ا
ملسـائل لنصوص الدستور يستطيع أن يلزم املشرع بضرورة التدخل وممارسة اختصاصه الدستوري الـذي منحـه لـه الدسـتور ،بـأن ال يتخـذ موقفـا سـلبيا مـن ا

 ؛80.لرقابـة علـى دسـتوريته،الكتاب الثـاين،املرجع السـابق،صحممد ماهر أبو العينني،االحنراف التشـريعي وا اليت ألزمه املؤسس الدستوري بتسويتها؛ أورده،
 .119.لتفاصيل أكثر؛انظر كذلك،عيد أمحد الغفلول،املرجع السابق،ص ص
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لكن ختلي املشرع وامتناعه عن ممارسة اختصاصه التشريعي الذي منحه له الدستور هو الذي يثري       
إشكالية،األمر الذي يطرح تساؤال  فيما إذا كان سكوت املشرع وسكونه عن مباشرة اختصاصه التشريعي 

قواعد الدستور؟أم أن املخالفة تشمل فقط احلاالت اليت ينظم فيها املشرع املسائل اليت خيتص يعترب خمالفة ل
بتنظيمها بصورة ناقصة أو تقتصر فقط على حاالت عدم التزامه حبدود التفويض التشريعي،أو حاالت 

  إحالة على السلطة التنفيذية لتوضيح وتكملة القوانني؟
وهو بصدد ممارسة الرقابة على دستورية القوانني يستند على أحكام وملا كان القاضي الدستوري       

الدستور،جند من الدساتري ما تنص صراحة على الرقابة على امتناع املشرع وسكوته عن ممارسة اختصاصه 
وخبالف ذلك مل يقرر  الدستور .الدستوري كالدستور الربتغايل والدستور اري ودستور جنوب إفريقيا

زائر ومصر ،تنظيما خاصا بالرقابة على عدم االختصاص السليب للمشرع،مع العلم بأن القضاء الفرنسي واجل
الدستوري الفرنسي واملصري قد استطاع نوعا ما أن يوسع من جمال رقابته على دستورية القوانني،لتمتد  

د االختصاص كذلك إىل الرقابة على االمتناع التشريعي من خالل مراقبة حاالت انتهاك املشرع لقواع
وجتاوز حدود واليته كما حددها الدستور،وكذا مراقبة حالة إفراط املشرع يف تفويض اختصاصه كله أو عدم 

  .1التقيد حبدوده
وحىت يتسىن لنا معرفة موقف القضاء الدستوري من عيب عدم االختصاص السليب للمشرع سوف       

،مث موقف القضاء الدستوري يف )1(نتطرق أوال إىل بيان موقف الفقه والقضاء الدستوري الفرنسي واملصري
  ).2(الدستور اجلزائري من ذلك

العليا من عيب عدم االختصاص السلبي موقف المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية -1      
  للمشرع

يعترب أول الدساتري اليت نصت صراحة على رقابة االمتناع 1976الواقع أن الدستور الربتغايل لعام      
من الدستور،على أن حاالت 382التشريعي واعتربته من أوجه عدم الدستورية وفق ما تنص عليه املادة

رع عن تسوية مسألة تدخل ضمن اختصاصه التشريعي،أو أن يكون نفاذ االنتهاك تتحقق عندما ميتنع املش
النص الدستوري مرتبط بصدور النص التشريعي،إضافة إىل ذلك فقد تتضمن القواعد الدستورية قواعد عامة 
أو مبادئ أساسية ال ميكن تطبيقها إال بعد تدخل املشرع العادي من أجل وضعها موضع التطبيق،حبيث 

كمة الدستورية يف هذا الشأن على حتديد حاالت االمتناع التشريعي وإبالغها إىل السلطة يقتصر دور احمل
  .2التشريعية املختصة بوجود حالة من حاالت االنتهاك الختاذ التدابري التشريعية الالزمة لذلك

                                                 
 .6.انظر،حنفي علي جبايل،الدعوى الدستورية ،املخالفة الشكلية للدستور،املرجع السابق،ص - 1
الـــذي أحــال يف هـــذا الشــأن إىل القـــوانني اخلاصـــة 1989التشــريعي الدســـتور اــري لعـــام ومــن بـــني الدســاتري الـــيت نصــت صـــراحة علـــى رقابــة االمتنـــاع- 2

يف إطـار اختصاصـاا (اليت حددت اختصاصات احملكمة حول رقابة اإلغفال التشـريعي 05باحملكمة الدستورية ،وهو ما نصت عليه املادة األوىل منه فقرة
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لنص  قد نص صراحة على رقابة االمتناع التشريعي وفقا1976و إذا كان الدستور الربتغايل لعام      
مل ينص على أن عدم االختصاص السليب للمشرع يعد من 1958منه،فإن الدستور الفرنسي لعام382املادة

غري أن .أوجه عدم الدستورية،كما أن حتديد حلظة تدخل املشرع تعد من مظاهر السلطة التقديرية للمشرع
اختصاصه التشريعي يعترب من  جانب من الفقه الفرنسي كما قلنا سابقا اعترب أن امتناع املشرع عن ممارسة

أوجه عدم الدستورية،و أن سلطة املشرع التقديرية يف اختيار الوقت املناسب لتدخله ال متنع من مراقبة مدى 
  .1احرتامه ملبدأ املشروعية

وتطبيقا لذلك استطاع الس الدستوري الفرنسي أن ُخيضع لرقابته حاالت امتناع املشرع عن ممارسة       
صه  التشريعي الذي أقره الدستور،واليت ميكن أن تكون يف صورة االمتناع التشريعي الكلي أوإفراط اختصا

املشرع يف تفويض اختصاصاته للسلطة التنفيذية دون االلتزام بالضوابط الدستورية يف ذلك،ومن ذلك ما 
ل القضاء وعدم قابلية قضى به الس الدستوري الفرنسي بعدم دستورية القانون العضوي املتعلق باستقال

بعدم دستورية قانون املستشارين 1967يناير26،وحكم الس الدستوري الفرنسي يف2القضاة للفصل
املقررين الذي أحال على الالئحة لتحديد شروط تعيني هؤالء القضاة بصورة دائمة،حيث اجته إىل القول 

تقرير يف موضوعات تدخل يف جمال بأن املشرع قد تنكر من اختصاصه عندما أحال على الالئحة لل
  .3اختصاص القانون العضوي

فيما خيص األعمال اليت تتعارض مع العضوية 1973ومن ذلك أيضا قراره الصادر يف يوليو      
الربملانية،باعتبار أن إحالة املشرع على جملسي الربملان لتحديد السلطة املختصة بالفصل يف الطلبات املقدمة 

األعمال اليت تتعارض مع العضوية،يف حني أن هذه املسألة تدخل يف اختصاص القانون من األعضاء بشأن 
  .4العضوي

                                                                                                                                                         
ت عــدم الدســتورية الناجتــة عـن االمتنــاع التشــريعي ،فــإذا ثبــت للمحكمــة الدســتورية بعــد إخطارهــا أن اســتنتاج حــاال-5:...تقـوم احملكمــة الدســتورية بــاآليت

ة بضـرورة التـدخل اهليئة التشريعية قد امتنعت عن ممارسة اختصاصاا التشريعية مبا ميثل انتهـاك للدسـتور ،فـإن مـن الواجـب عليهـا أن حتـث اهليئـة التشـريعي
 .163ية اليت عهد الدستور أمر تنظيمها للمشرع مع حتديد تاريخ معني للقيام بذلك ،اإلحالة ملمارسة اختصاصاا التشريع

1 -LAUCHAIRE. F,Introduction au colloque ,Conseil constitutionnel et conseil d’Etat ,L.G.D.J , Paris,1988,p.02. 
2 -C.C N°92-305 du 21 février1992 ,Rec ,Journal ,constitutionnel 1958-1993,p.483. 
3 - C.C N°67-31 du 02 Juillet1967 ,Rec ,Journal ,constitutionnel 1958-1993,p.19. 
4 - C.C N°73-31 du 05juiilet1973 ,Rec ,Journal ,constitutionnel 1958-1993,p.135. 

ان علـى األجهـزة املكلفـة بـإدارة الشـركات الوطنيـة لتحديـد قواعـد حتويـل القطـاع العـام ومن ذلك أيضا حكم يف قضية التأمينات عندما أقر بأن إحالة الربمل
  من الدستور  34إىل القطاع اخلاص خمالفة لقواعد توزيع االختصاص املنصوص عليها يف املادة 

-C.C N°81-132 du 16 Janvier1982 ,Rec ,Journal ,constitutionnel 1958-1993,p18. 

بشــأن ضــرورة التــزام املشــرع بتحديــد اجلــرائم بصــورة واضــحة تنمــع الســلطة التنفيذيــة مــن التــدخل باعتبــار أن حتديــد  1984يوليــو 26 وحكمــه الصــادر يف
مـن الدسـتور ،وكـذلك حكمـه الصــادر يف  34اجلـرائم و إقـرار العقوبـات احملـددة تـدخل ضـمن جمـال االنفـراد التشـريعي املطلــق للمشـرع تطبيقـا لـنص املـادة 

 .بشأن حتسني وسائل االتصال لإلذاعة والتلفزيون 1985ربديسم 13
-C.C N° 84-137  du 26Juillet1984 ,Rec ,Journal ,constitutionnel 1958-1993,p55. 
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أما يف مصر،فعلى الرغم من عدم اإلقرار صراحة خبضوع امتناع املشرع أو سكوته عن ممارسة       
رية،فإن اختصاصه التشريعي سواء يف الدستور القائم أو يف الدساتري السابقة كأحد أوجه عدم الدستو 

احملكمة الدستورية استطاعت أن متد رقابتها حلاالت سكوت وامتناع املشرع عن مباشرة اختصاصه التشريعي  
كما حدده الدستور،السيما يف احلاالت اليت يعجز فيها املشرع عن تنظيم املسائل اليت يعهد الدستور أمر 

صاصه التشريعي على الوجه املبني يف تنظيمها وتسويتها بصورة كاملة أو عندما ال ميارس املشرع اخت
  .1الدستور
واملالحظ على احملكمة الدستورية العليا بأا قد تبنت معيارا واسعا بعض الشيء لفكرة السلطة       

التقديرية للمشرع من أجل التمييز بني اال احلقيقي لسلطة املشرع التقديرية اليت جتد جمال تطبيقها يف 
ن نصوص تفرض على املشرع ضرورة إتباع أسلوب معني لتنظيم أو تسوية مسألة حاالت خلو الدستور م

حمل التنظيم التشريعي،وبني احلاالت اليت يتضمن فيها الدستور ما يُلزم املشرع ويقيده بصورة مباشرة أو غري 
ناع مباشرة من أجل التدخل لتنظيم مسائل معينة،وبذلك ميكن التوصل إىل إقرار الرقابة على االمت

  .2التشريعي
ومن أمثلة رقابة احملكمة الدستورية العليا يف مصر حول االمتناع التشريعي فيما تعلق بتعديل النصوص        

،واليت تقضي على أن تكون التشريعات 1980من الدستور بعد تعديلها عام02التشريعية اليت ختالف املادة
هلا بذلك مع أحكام الشريعة اليت تصدرها السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية يف األحوال املرخص 

اإلسالمية املصدر الرئيسي للتشريع،وهو أمر أثار جدال واسعا يف الفقه املصري من جهة حول مدى اعتبار 
رقابة القاضي الدستوري للتشريعات الصادرة قبل نفاذ هذا الدستور،مبعىن هل تقتصر فقط على التشريعات 

احملكمة الدستورية متتد إىل كل التشريعات القائمة يف الصادرة يف ظل هذا الدستور ،أم أا رقابة 
ومن جهة أخرى طبيعة .الدولة،بغض النظر عن أا صدرت يف الدستور القائم أو يف الدساتري السابقة عليه

                                                 
  .159.انظر ،عيد أمحد الغفلول،املرجع السابق،ص- 1
 النصـوص يف ينحصـر اـال هـذا يف اختصاصـها" بـأن 15/01/1998احملكمـة الدسـتوري العليـا يف مصـر يف حكمهـا الصـادر يف  ولقـد  قضـت - 2

مبعنـاه  القـانون علـى إال القضـائية الرقابـة شـأن يف  واليتهـا تنبسـط فـال أصـدرا، أو أقرـا الـيت اجلهـة أو تطبيقهـا نطـاق أو موضـوعها كـان أيـا التشـريعية
 السـلطة أقرـا الـيت األصـلية بالتشـريعات النصـوص هذه وردت سواء جمردة، عامة مراكز عنها تتولد اليت القانونية النصوص إىل منصرفًا باعتباره املوضوعي

 "سـواها عـن تنقـبض وأن ـا، الدسـتور ناطهـا الـيت صـالحياا حـدود يف التنفيذيـة السـلطة تصـدرها الـيت الفرعيـة التشـريعات تضـمنتها التشـريعية، أم
؛انظـر " .الطلـب هـذا بنظـر اختصاصـها بعـدم القضـاء يتعـني ممـا العليـا الدسـتورية احملكمـة واليـة حـدود جمـاوزة تكـون الرقابـة هلـذه الدسـتور إخضـاع"..وأن

 دسـتورية ق18لسـنة 156رقـم والقضـية 1998/1/15جبلسـة دسـتورية ق27لسـنة188 رقـم حكـم احملكمـة الدسـتورية العليـا يف مصـر يف القضـية
  .150.حسني إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على اإلعالن الدستوري،ص ص.عبد الناصر أبو سهمدانة على التوايل؛أورده،2006/1/6جبلسة
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التزام املشرع يف هذا الشأن،أي هل هو التزام قانوين يفرض على املشرع السهر على تصحيح القوانني 
  .1من الدستور،أم أنه جمرد التزام سياسي ال يفرض على املشرع أية مسؤولية قانونية02املخالفة لنص املادة

وبالرغم من عمومية النص الدستوري وعدم تدخل املشرع من أجل تصحيح النصوص التشريعية       
ممارسة املخالفة ملبادئ الشريعة اإلسالمية،فإن موقف احملكمة الدستورية العليا اجتاه تقاعس الربملان عن 

ال شأن أي (اختصاصه التشريعي هو موقف سليب،حيث ذهبت احملكمة الدستورية العليا إىل القول بأنه
  .2)عن واجباا وال تفريطها يف مسؤوليتها)السلطتني التشريعية والتنفيذية(للمحكمة بتخلي إحدامها

حدده الدستور يف كل من  و إذا كان امتناع أو سكوت املشرع عن ممارسة اختصاصه التشريعي كما      
  الدستورين الفرنسي واملصري يعترب من أوجه عدم الدستورية فما هو الوضع يف كل من الدستور اجلزائري؟

  موقف المجلس الدستوري الجزائري-2      
الواقع أن الدستور اجلزائري يعتمد على نظام الرقابة الالحقة والسابقة على دستورية القوانني،أي أن       

لس الدستوري يستطيع إلغاء النص القانوين املشمول بالرقابة الالحقة وإاء وجودها القانوين منذ ثبوت ا
،أو حىت منع صدروه يف حالة خمالفته ألحكام الدستور مثلما هو األمر بالنسبة لرقابة 3خمالفته للدستور

                                                 
؛و كذلك 1971مارس08يف 11،ج ر رقم1971مارس06ق دستورية بتاريخ01لسنة03ملعرفة التفاصيل؛حكم احملكمة الدستورية يف الدعوى رقم- 1

، 1993فربايـر06ق دسـتورية جلسـة 11لسـنة37واحلكم الصادر يف القضية رقـم1986مارس01ق دستورية جبلسة05لسنة08حكمها يف الدعوى رقم
ويف املقابــل ،فــإن احملكمــة الدســتورية العليــا  قــد وضــعت قيــدا علــى ســلطة املشــرع مضــمونه أن تكــون التشــريعات الــيت .1993فربايــر18يف07ج ر العــدد

مـن الدسـتور ،وهـو مـا قضـت بـه احملكمـة الدسـتورية العليـا يف 02أحكـام املـادة متفقـة مـع 1980يصدرها املشرع يف تاريخ الحق للتعـديل الدسـتوري لعـام
حيــث أن الرقابــة القضــائية علــى دســتورية القــوانني واللــوائح تســتهدف أصــال صــون الدســتور القــائم وتأكيــد احرتامــه (1987أفريــل 04حكمهــا الصــادر يف

زام سـلطة التشـريع مبـا يـورده الدسـتور يف خمتلـف نصوصـه مـن ضـوابط وقيـود ،و أضـافت ومحايته من اخلروج على أحكام وسبيل هذه الرقابة التحقق من التـ
ئ الشـريعة احملكمة بأن املؤسس الدستوري أتى بقيـد علـى السـلطة املختصـة بالتشـريع قوامـه إلـزام هـذه السـلطة وهـي بصـدد التشـريعات بااللتجـاء إىل مبـاد

حســـني إبـــراهيم .عبـــد الناصـــر أبـــو ســـهمدانة ؛ أورده،1987أفريـــل 14مصـــر يف احلكـــم الصـــادر يف  اإلســـالمية ؛انظـــر،حكم احملكمـــة الدســـتورية العليـــا يف
 .98.خليل،موسوعة التعليق على اإلعالن الدستوري،ص ص

ية ؛أمحــد فتحـــي ســـرور،احلماية الدســـتور 220.انظــر علـــى ســـبيل املثال؛ســامي مجـــال الـــدين، القــانون الدســـتوري والشـــريعة الدســتورية، املرجـــع الســـابق، ص
؛حسني عثمان حممد عثمان،القانون الدستوري،دار املطبوعات 169.؛عيد أمحد الغفلول،املرجع السابق،ص388.للحقوق واحلريات، املرجع السابق،ص

  .208.،ص1999اجلامعية،اإلسكندرية،
 .1997يناير04ق دستورية الصادرة جبلسة 15لسنة 34انظر حكم احملكمة الدستورية العليا يف الدعوى رقم- 2
؛ولقـــد نصـــت كـــذلك  )1996مـــن الدســـتور اجلزائـــري لســـنة 169يقابلهـــا نـــص املـــادة (2016مـــن التعـــديل الدســـتوري لســـنة191انظـــر نـــص  املـــادة- 3

على أن قرار الس الدستوري يف هذه احلالة قرار ائي له حجيـة  2000يونيو 28من النظام احملدد لقواعد عمل الس الدستوري الصادر يف 49املادة
 28مــن النظــام احملــدد لقواعــد عمــل الــس الدســتوري الصــادر يف 49طلقــة يف مواجهــة الكافــة وهــو غــري قابــل ألي طعــن ، ولقــد نصــت كــذلك  املــادةم

 .2000يونيو
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من التعديل الدستوري 141ام نص املادةاملطابقة املسبقة للدستور فيما خيص القوانني العضوية تطبيقا ألحك
  .20161لسنة

ذلك بأن القرارات أو اآلراء الصادرة عن الس الدستوري يف جمال الرقابة على دستورية القوانني منها       
ما حيث املشرع على ضرورة التدخل ملمارسة اختصاصه التشريعي باعتبار أن سكوت املشرع أو امتناعه عن 

التشريعي قد يؤدي إىل حدوث فراغ تشريعي أو انتهاك لقواعد الدستور، ومنها ما يفسر مباشرة اختصاصه 
النصوص التشريعية اليت وضعها املشرع لتوضيح وسد ما ا من نقص،ومنها ما قضى بعدم مطابقة النص 

بعض  التشريعي ألحكام الدستور،ليتم إلغاء القانون الذي سنه املشرع إلغاءا كليا أو جزئيا أو تعديل
  .2أحكامه أو إعادة صياغتها بصورة تتماشى مع الدستور،أو حىت إضافة أحكام أخرى للنص األصلي

ولعل من أهم األساليب اليت يعتمد عليها القاضي الدستوري اجلزائري يف الرقابة على دستورية القوانني       
اإلغفال التشريعي للمشرع،وامتناعه  هو أسلوب التحفظات البناءة أو البنائية أو اإلنشائية ملواجهة حاالت

عن ممارسة اختصاصه التشريعي وحثه على التدخل لتنظيم أو تسوية موضوع أو مسألة معينة تدخل ضمن 
نطاق اختصاصه الدستوري،وذلك من خالل إصدار نوع من األحكام تسمى باألحكام التوجيهية أو 

ية اردة أو احملايدة أو رقابة حتفظات التفسري التفسريية البنائية أو اإلنشائية،أو األحكام التفسري 
املطابق،ويسمى كذلك بإعالن عدم الدستورية أو استنتاجات أو معاينة عدم التطابق مع الدستور،أو 
االعتماد كذلك على أسلوب التفسري احملايد،وقد يكون التفسري مضيفا كما قد يكون مضيفا أو حكما 

  .3استبداليا
                                                 

توري ؛و إذا كان للمجلس الدسـ)1996من الدستور اجلزائري لسنة123يقابلها نص املادة(2016من التعديل الدستوري لسنة142انظر نص املادة- 1
هة أو اهليئة دور مهم يف الرقابة على دستورية القوانني ،فإن سلطة البت يف موضوع التشريع و إقراره ليست من اختصاص الربملان وحده،بل قد تساهم اجل

خالفـة ألحكـام الدسـتور وتقريـر املكلفة بالرقابة الدستورية كمشرع مساهم يف الوظيفة التشريعية،انطالقا من سـلطة القاضـي الدسـتوري يف إلغـاء القـوانني امل
تجـا مـن مطابقته للدستور بالنسبة للقوانني العضوية،فضال عن سد النقص الذي يعرتي النصوص القانونية مبا يتماشى مع أحكام الدستور حىت يصـبح من

الختصـاص السـليب للمشـرع للرقابـة الناحية العملية،إىل جانب ذلك ميكـن للمجلـس الدسـتوري علـى الـرغم مـن أن الدسـتور مل يـنص علـى خضـوع عـدم  ا
 .الدستورية و أن يواجه حاالت سكوت املشرع وامتناعه عن مباشرة اختصاصه التشريعي كما حدده الدستور

حرر  اليتفيما يتعلق بالتحفظات  والتفسريات البناءة يستطيع القاضي الدستوري تصحيح معىن النص حمل الرقابة الدستورية دون التغيري يف الصياغة  - 2
الرقابــة ــا،وهو مــا يســمى بالتفســري التــوجيهي ،أمــا بالنســبة للحكــم التفســري املضــيف يســتطيع القاضــي الدســتوري وهــو بصــدد مراقبــة الــنص القــانوين حمــل 

ون منتجا من الناحية الدستورية دف سد النقص الذي يعرتيه إضافة قاعدة أو عدة قواعد قانونية قضائية جديدة إىل النص القانوين حمل الرقابة حىت يك
قـانوين حمـل العملية ،ومن مث فإن الدور التفسريي للقاضي الدستوري يف هذه احلالة يقتصر فقط علـى جمـرد اسـتنتاج الـنقص أو القصـور إضـافة إىل الـنص ال

انظر،عبـــد الـــرمحن :علـــى دســـتورية القـــوانني الرقابــة الدســـتورية ؛ملعرفـــة التفاصـــيل حـــول األســـاليب الــيت يعتمـــد عليهـــا القاضـــي الدســـتوري اجلزائـــري يف الرقابــة
  .215.؛ أمحد فتحي سرور،املرجع السابق،ص113.عزاوي،املرجع السابق،ص

؛حيــــث يعتمــــد القاضــــي الدســــتوري يف إصــــدار احلكــــم التفســــريي االســــتبدايل علــــى آليتــــني أو 315.أنظــــر ،عيــــد أمحــــد الغفلول،املرجــــع الســــابق،ص- 3
قاعدة املخالفة للدستور وسحبها ،حبيث يقوم القاضي الدستوري باستئصال القاعدة أو اجلزء املخالف للدستور على مرحلتني،األوىل تتمثل يف استنباط ال

ن التفسـري أن يدخل القاضي قاعدة مطابقة للدستور ،أي إحالله قاعدة جديدة تتوافق مع أحكام الدستور ،األمر الذي دفع الفقه الفرنسي إىل القـول بـأ
الوسـط بـني الـرفض والـبطالن ،ألنـه يعطـي للـنص التشـريعي حمـل الرقابـة الدسـتورية تفسـريا يعصـمه مـن الـبطالن لعيـب عـدم الدسـتورية  االستبدايل هـو احلـل
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ألحكام الصادرة عن الس الدستوري اجلزائري جنده قد استعمل أسلوب التحفظات وباستقرائنا ل      
عند مراقبة قانون االنتخابات ويف خمتلف 1988أوت30التفسريية منذ نشأته ألول مرة ويف أول قرار له يف

سريية من قراراته املتعلقة بالرقابة حىت يومنا هذا مستعمال كافة أنواع التحفظات،لكن ملا للتحفظات التف
أمهية إال أا تعترب من أخطر الوسائل اليت ميلكها القاضي الدستوري،ليس فقط بالتأثري على عمل 

كما ميكن أيضا للقاضي الدستوري يف هذا اإلطار .1املشرع،بل احللول حمله يف ممارسة اختصاصه التشريعي
 حرر ا من خالل استنتاج النقص تصحيح معىن النص القانوين حمل الرقابة دون التغيري يف الصياغة اليت

والقصور يف النص القانون حمل الرقابة الدستورية،وهو ما يسمى بالتفسري التوجيهي،أو أن يصدر حكما ال 
يقتصر فقط على االستنتاج أو القصور الذي يعرتي مشروع القانون،بل قد ميتد كذلك إىل إضافة قاعدة أو 

                                                                                                                                                         
؛ومن أمثلـة هـذه األحكـام 280.وما يليها؛امحد فتحي سرور،املرجع السابق،ص139.؛انظر ،حممد فوزي نوجيي،التفسري املنشئ للقاضي الدستوري ،ص

باعتبـار أن القضـاء الدسـتوري االيطـايل يعـد السـباق يف إصـدار هـذا النـوع مـن احلكـام االسـتبدالية يف حكمهـا –كمة الدسـتورية االيطاليـة ما قضت به احمل
 .من قانون اإلجراءات اجلزائية23حول مدى دستورية الفقرة األوىل من املادة1993الصادر76رقم

ث تقنيـات وهـو بصــدد ممارسـة الرقابـة علــى دسـتورية القـوانني ،وهــي أسـلوب املطابقـة الدســتورية،أو الواقـع أن الـس الدسـتوري اجلزائــري قـد عـرف ثــال- 1
لدســتور أســلوب املطابقــة بــتحفظ أو أســلوب عــدم املطابقــة الدســتورية؛وتعد املــذكرة التفســريية الــيت قــدمها الــس الدســتوري فيمــا خيــص تفســري أحكــام ا

جملــس األمــة املعنيــني احلكــم الوحيــد للمجلــس الدســتوري يف هــذا الشــأن مســتندا يف تفســريه علــى أحكــام املــادة  املتعلقــة بالتجديــد اجلزئــي األول ألعضــاء
،وذلـك بعـد إخطـاره مـن قبـل رئـيس اجلمهوريـة )2016مـن التعـديل الدسـتوري لسـنة182يقابلهـا نـص املـادة(1996من الدستور اجلزائـري لسـنة163/1

مــن الدسـتور،على أن يبقــى تفســري النصـوص القانونيــة األخـرى الســارية املفعــول مـن اختصــاص األحكــام 70دةبصـفته حــامي الدسـتور تطبيقــا ألحكــام املـا
من الدسـتور 02فقرة  152املطروح عليها النزاع وتضمن احملكمة العليا وجملس الدولة توحيد االجتهاد القضائي وتوحيد عملية التفسري تطبيقا لنص املادة

؛ومـــن أمثلـــة مـــا قضـــى بـــه الـــس الدســـتوري يف هـــذا الشـــأن رأيـــه )2016مـــن التعـــديل الدســـتوري لســـنة171ص املـــادةيقابلهـــا نـــ(1996اجلزائـــري لســـنة
الذي حيدد تنظيم الس الشعيب الـوطين وجملـس األمـة وعملهمـا 99/02املتعلق مبراقبة مطابقة القانون العضوي رقم1999فرباير21املؤرخ يف99/08رقم

يطبــق "مــن القــانون العضــوي موضــوع اإلخطــار احملــررة كــاآليت 38فيمــا خيــص املــادة "....احلكومــة للدســتور،حيث قضــى  وعالقتهمــا الوظيفيــة بينهــا وبــني
واعتبـارا أن املشـرع "مـن الدسـتور124إجراء التصويت بدون مناقشة على األوامر اليت يعرضها رئيس اجلمهورية على كل غرفة للموافقة وفقـا ألحكـام املـادة

من هذا القانون تطبيق إجراء التصويت بدون مناقشة على األوامر اليت يعرضـها رئـيس اجلمهوريـة علـى كـل غرفـة للموافقـة،وفقا 38/01أخذ مبقتضى املادة
،دون أن حيـدد األوامـر الـيت يعرضـها )2016مـن التعـديل الدسـتوري لسـنة142يقابلهـا نـص املـادة(1996من الدسـتور اجلزائـري لسـنة124ألحكام املادة
من الدستور لـرئيس اجلمهوريـة التشـريع بـأوامر يف حالـة 124ة على كل غرفة من الربملان،اعتبارا أن املؤسس الدستوري رخص مبقتضى املادةرئيس اجلمهوري

حـــني  اعتبـــارا أن املؤســـس الدســـتوري.شـــغور الـــس الشـــعيب الـــوطين أو بـــني دوريت الربملـــان ويف احلالـــة االســـتثنائية علـــى أن تتخـــذ األوامـــر يف جملـــس الـــوزراء
مــن الدســتور لألوامــر الــيت يتخــذها رئــيس اجلمهوريــة يف حالــة شــغور الــس  الشــعيب الــوطين أو بــني دوريت 124مــن املــادة03و02و01خصــص الفقــرات

إىل التمييـز بـني  كالربملان ،وخصص الفقـرة الرابعـة مـن نفـس املـادة لألوامـر الـيت ميكـن أن يتخـذها رئـيس اجلمهوريـة يف احلالـة االسـتثنائية ،فإنـه مـن وراء ذلـ
واعتبـارا بالنتيجـة أنـه إذا كـان قصـد املشـرع أن يعـرض رئـيس اجلمهوريـة األوامـر .األوامر اليت تعرض على كـل غرفـة مـن الربملـان و األوامـر املسـتثناة مـن ذلـك

مــــن 124يكــــون قـــد خــــالف أحكــــام املــــادةمــــن الدســــتور ممـــا يف ذلــــك األوامــــر املتخــــذة يف احلالــــة االســـتثنائية ففــــي هــــذه احلالــــة  124املـــذكورة يف املــــادة 
ويتضـــح لنــا بـــأن الـــس الدســتوري يف هـــذه احلالـــة قــد أضـــاف قاعـــدة جديــدة إىل قاعـــدة األوامـــر الــيت تعـــرض علـــى الربملــان للمناقشـــة واملوافقـــة ."الدســتور

اءات علـى أسـاس أن املؤسـس الدسـتوري قـد ميـز بـني عليها،باعتبار أن األوامر اليت يتخذها رئيس اجلمهورية يف الظـروف االسـتثنائية ال ختضـع هلـذه اإلجـر 
من الدستور،ذلك بأن الفقه قد انتقد موقف القاضي الدستوري يف هذه احلالـة معتـربا 124األوامر اليت يتخذها رئيس اجلمهورية املنصوص عليها يف املادة

 .52.،ص15،العدد2005،جملة الفكر الربملاين،نوفمربإياه غرفة تشريعية ثالثة موازية؛انظر،خالد ذهبية ،أساليب عمل  الس الدستوري
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القانوين حمل الرقابة الدستورية،وهو ما جيعلنا نتوصل إىل أن القاضي  قواعد قانونية قضائية جديدة إىل النص
  .الدستوري أصبح يساهم جنبا إىل جنب مع املشرع يف وضع القواعد القانونية العامة واردة

وترتيبا على ما سبق،ميكننا القول بأنه على الرغم من عدم اتفاق فقه القانون الدستوري وقضاؤه حول       
والتباين بني النظم  ضوع امتناع أو سكوت املشرع عن ممارسة اختصاصه التشريعي للرقابة الدستوريةمسألة خ

الدستورية حول رقابة االمتناع التشريعي،إال أن الرقابة على عيب عدم االختصاص السليب للمشرع ضرورية 
لتشريعي كما حدده إللزام املشرع بالتدخل لتنظيم وتسوية املسائل اليت تدخل يف نطاق اختصاصه ا

  .الدستور
ذلك بأن متتع املشرع بالسلطة التقديرية ال مينع من إخضاع السلوك السليب للمشرع سواء من خالل       

امتناع هذا األخري،أو سكوته عن ممارسة اختصاصه التشريعي،أو اإلفراط يف عمومية النصوص التشريعية 
دقائق األمور،أو جتاوزه حلدود التفويض التشريعي وعدم  واإلحالة على السلطة التنفيذية الستكمال ووضع

  .1التزامه بالضوابط الدستورية يف هذا الشأن
ومما تقدم،خنلص بأن دور القاضي الدستوري يف الرقابة على عنصر االختصاص يشمل الرقابة على       

لى مراقبة حاالت حاالت جتاوز املشرع لقواعد االختصاص االجيايب مبختلف صوره،كما يشمل كذلك ع
أي أن القاضي الدستوري يراقب مدى التزام املشرع بقواعد االختصاص  .عدم االختصاص السليب للمشرع

كما حددها الدستور،كما يراقب كذلك حاالت امتناع أو سكوت املشرع عن ممارسة اختصاصه التشريعي 
  .بتنظيم موضوع أو مسألة ألزمه الدستور بتسويتها 

دور القاضي الدستوري يف الرقابة على عيب عدم االختصاص السليب لنا أن نتساءل عن وبعد بيان       
دور القاضي الدستوري يف الرقابة على عيب الشكل واإلجراءات،باعتبار أن كل من عنصري االختصاص 

  والشكل واإلجراءات يشكالن معا عناصر املشروعية اخلارجية للقانون؟
  المطلب الثاني 

  لدستوري في الرقابة على عيب الشكل واإلجراءاترقابة القاضي ا
املستقر عليه يف الفقه والقضاء اإلداريني فيما خيص قواعد الشكل واإلجراءات بأنه ال يكفي أن       

،بل جيب أن يصدر القرار )عضويا،موضوعيا،شخصيا،مكانيا(يصدر التعبري عن إرادة اإلدارة من جهة خمتصة
 .2ل واإلجراءات اليت فرضها القانون اإلداري صحيحا من حيث الشك

                                                 
عبـــد ايـــد إبـــراهيم سليم،الســـلطة ؛83حممـــد مـــاهر أبـــو العينني،االحنـــراف التشـــريعي والرقابـــة علـــى دســـتوريته،الكتاب الثـــاين،املرجع الســـابق،صانظـــر، -1

 .587.التقديرية للمشرع،املرجع السابق،ص

ســـامي مجـــال الدين،قضـــاء املالئمـــة ؛340.،ص2007دعـــوى اإللغـــاء،دار العلـــوم للنشـــر والتوزيـــع،اجلزائر،.اإلداريانظر،حممـــد الصـــغري بعلي،القضـــاء 2-
 .135.والسلطة  التقديرية لإلدارة،املرجع السابق،ص ص
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كما ال يكفي لصحة التشريع أن يصدر عن اجلهة اليت أوكل هلا الدستور سلطة سن التشريع،بل جيب        
على املشرع وهو بصدد ممارسة اختصاصه التشريع أن يلتزم بالقواعد الشكلية واإلجرائية املنصوص عليها يف 

ت تكون غري دستورية،وعلى ذلك بأن التشريعات الصادرة باملخالفة لقواعد الشكل واإلجراءا.الدستور
  .القاضي الدستوري أن يراقب مدى التزام املشرع بقواعد الشكل واإلجراءات كما حددها الدستور

أما موقف الفقه والقضاء الدستوريني حول مسألة التمييز بني قواعد الشكل و اإلجراءات بالنسبة       
حنو التمييز بني قواعد الشكل واإلجراءات بني  للتشريع،فقد انقسم بني اجتاهني،حيث اجته جانب من الفقه

ما هو جوهري منها يرتتب عليه بطالن التشريع،يف حني ال يرتتب على خمالفة قواعد الشكل واإلجراءات 
أما االجتاه اآلخر من الفقه فقد اجته حنو اعتبار أن قواعد الشكل واإلجراءات .غري اجلوهرية بطالن التشريع

ستور يف جمملها تعترب جوهرية،ويرتتب على خمالفتها عدم دستورية التشريع لعيب يف املنصوص عليها يف الد
الشكل واإلجراءات وال جمال للمقارنة بني ما استقر عليه كل من الفقه اإلداري وقضاؤه حول أمهية التمييز 

  .1بني القواعد الشكلية واإلجرائية اجلوهرية وغري اجلوهرية
ذلك بأن عيب الشكل واإلجراءات يتحقق يف احلالة اليت ال يلتزم فيها املشرع بقواعد الشكل       

واإلجراءات اليت يتطلبها الدستور لصحة التشريع،األمر الذي يدفعنا إىل التساؤل عن حاالت جتاوز املشرع 
  لقواعد الشكل واإلجراءات،ودور القاضي الدستوري يف الرقابة على ذلك ؟

وحىت يتسىن لنا معرفة دور القاضي الدستوري يف الرقابة على عيب الشكل واإلجراءات اليت تلحق       
،مث )الفرع األول(بالتشريع سوف نتطرق أوال إىل بيان عيب الشكل واإلجراءات كأحد أوجه عدم الدستورية

  ).ثاينالفرع ال(رقابة القاضي الدستوري على خمالفة املشرع لقواعد الشكل واإلجراءات
  الفرع األول

  عيب الشكل واإلجراءات كأحد أوجه عدم الدستورية
وملا كان دور القاضي الدستوري يف الرقابة على عيب االختصاص ينصب حول مراقبة مدى التزام       

املشرع بالقواعد اخلاصة باالختصاص كما حددها الدستور، وكذلك الرقابة على السلوك السليب للمشرع 
  .كوته عن ممارسة اختصاصه لتسوية أو تنظيم مسألة ألزمه الدستور بتسويتهاالمتناعه وس

فإن عيب الشكل واإلجراءات بالنسبة للتشريع يتحقق يف احلالة اليت خيالف فيها املشرع القواعد       
 الشكلية واإلجرائية اليت يتطلبها الدستور لصحة التشريع،وحىت يكون التشريع دستوريا جيب أن يكون قد

اليت أوجبها الدستور لذلك،وأهم هذه القواعد الشكلية لصحة التشريع اإلجراءات  استوىف القواعد الشكلية
                                                 

؛انظر،عبـد الـرزاق أمحـد  عموقف الفقه والقضاء الدستوريني حول مسألة التمييز بـني قواعـد الشـكل و اإلجـراءات بالنسـبة للتشـري لتفاصيل أكثر حول -1
عبد ايــــد إبــــراهيم سليم،الســــلطة التقديريــــة للمشــــرع،املرجع الســــابق، الســــنهوري،خمالفة التشــــريع بالدســــتور واالحنــــراف يف اســــتعمال الســــلطة التشــــريعية؛

  .595.ص
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ذلك بأن األثر الذي يرتتب على عدم مراعاة املشرع .الواجب إتباعها الستصدار القانون من طرف املشرع
وري أن يراقب مدى التزام املشرع هلذه القواعد الشكلية واإلجرائية هو بطالن التشريع،وعلى القاضي الدست

  . 1بقواعد الشكل واإلجراءات
ومن مث،فإن صدور التشريع من قبل املشرع دون مراعاة الشكل الذي حدده الدستور وعدم إتباع       

اإلجراءات املقررة دستورا أو خمالفة هلا يضفي على هذا التشريع الطابع غري الدستوري لعيب الشكل 
قواعد الشكلية اليت حددها الدستور تعترب يف حد ذاا ضمانات للسلطة التشريعية متنعها واإلجراءات،ألن ال

من التسرع ومحلها على الرتوي والتفكري يف سن التشريع،ومن ناحية أخرى حتقق ضمانات لألفراد ضد 
  .2احتماالت إساءة استعمال السلطة التشريعية

حد أوجه عدم الدستورية اليت تلحق بالتشريع من ومن أجل معرفة عيب الشكل واإلجراءات كأ      
حىت يتسىن لنا بيان )أوال(الناحية الشكلية سوف نتطرق أوال إىل حتديد مفهوم عيب الشكل واإلجراءات

حاالت جتاوز املشرع لقواعد الشكل واإلجراءات،وكذا معرفة موقف الفقه والقضاء الدستوريني من التمييز 
  ).ثانيا(رائية اجلوهرية وغري اجلوهريةبني القواعد الشكلية واإلج

  مفهوم عيب الشكل واإلجراءات بالنسبة للتشريع:أوال      
تقوم قواعد الشكل واإلجراءات يف اال الدستوري على التزام املشرع بالقواعد الشكلية واإلجرائية       

ضمن اختصاصه الدستوري الذي اليت يتطلبها الدستور وضرورة التقيد ا لتسوية أو تنظيم مسألة تدخل 
أوكله له الدستور،ذلك بأن عيب الشكل واإلجراءات يتحقق يف حالة خمالفة التشريع للقواعد الشكلية 
واإلجرائية اليت حددها الدستور،واليت يتعني على سلطة التشريع مراعاا يف سن تشريعاا،وعلى القاضي 

واإلجرائية التحقق مما إذا كان التشريع حمل الطعن  الدستوري وهو بصدد رقابته على العيوب الشكلية
  .3الدستوري قد مت إعداده وإقراره طبقا لإلجراءات الشكلية واإلجرائية اليت يتطلبها الدستور أم ال

ولتحديد مفهوم عيب الشكل واإلجراءات يف اال الدستوري سوف حناول الوقوف على مدى أمهية       
  ). ب(،مث تعريف عيب الشكل واإلجراءات بالنسبة للتشريع)أ(ال الدستوريالشكلية الدستورية يف ا

  
  

                                                 
خالـد سـيد حممـد محاد،حـدود الرقابـة القضـائية  ؛441.انظر،عادل الطبطبائي،احلدود الدستورية بني السلطتني التشريعية والقضـائية،املرجع السـابق،ص-1

 .338.على سلطة اإلدارة التقديرية،املرجع السابق،ص
حممــد مــاهر أبــو العينني،االحنــراف ؛52.انظر،عبــد املــنعم عبــد احلميــد إبــراهيم شــرف،املعاجلة القضــائية والسياســية لالحنــراف التشــريعي،املرجع الســابق،ص-2

 .91.دستوريته،الكتاب األول،املرجع السابق،صالتشريعي والرقابة على 
عبــد الــرزاق الســنهوري،خمالفة التشــريع للدســتور واالحنــراف يف اســتعمال الســلطة التشــريعية، ؛595.عبــد ايــد إبــراهيم ســليم،املرجع الســابق،صانظر،-3

  .32.املرجع السابق،ص ص
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  مدى أهمية الشكلية الدستورية-أ     
للشكلية يف القانون عدم معاين،فهي املظهر أو الصورة اخلارجية اليت يظهر فيها مضمون التشريع الذي      

لية عنصر من عناصر املشروعية اخلارجية الذي يتخذ شكل قاعدة قانونية أو مبدأ قانوين،كما يقصد بالشك
يشرتط القانون إضافته إىل حالة مادية أو واقعة قانونية حىت تنتج آثارها،سواء كان هذا األثر التزام قانوين أو 
إنشاء حق من احلقوق أو تعديله أو إلغائه،كاشرتاط إصدار التشريع من قبل رئيس اجلمهورية ونشره يف 

  .ن أجل نفاذهاجلريدة الرمسية م
ويقصد بالشكلية الدستورية جمموعة القواعد الشكلية واإلجرائية اليت يتطلبها الدستور لصحة التشريع       

يف مجيع املراحل اليت متر ا عملية ّسن التشريع حىت يكون التشريع دستوريا،ومن أمثلة القواعد الشكلية 
اد الربملان،واجلهة اليت هلا احلق يف املبادرة بالتشريع ضرورة واإلجرائية اليت يتطلبها الدستور حتقق نصاب انعق

إدراج مشاريع أو اقرتاحات القوانني يف جدول األعمال قبل املناقشة،وكذلك صدور التشريع مبوافقة األغلبية 
  . 1الربملانية اليت حددها الدستور

ل التشريع هو اإلعالن عن سالمة النص ذلك بأن الغاية من مراعاة القواعد الشكلية واإلجرائية يف جما      
التشريعي وإثبات مدى احرتام املشرع والتزامه بالشروط الشكلية واإلجرائية اليت حددها الدستور لسن 
التشريع،باعتبار أن عنصر الشكل واإلجراءات كأحد عناصر املشروعية اخلارجية يف القانون هو املظهر 

  .املادي الذي تظهر فيه إرادة الشعب
فالغاية مثال من اشرتاط تقدمي االقرتاح من قبل عدد من النواب هي التأكد من أمهية وجدية هذا      

االقرتاح الذي تأخذ عملية دراسته وقتا هاما،واهلدف كذلك من مبادرة احلكومة مبشاريع القوانني حبجة أا 
قد تبدو الشكلية الدستورية كذلك األكثر احتكاكا باجلمهور واألقدر على تلبية حاجيام املستمرة؛كما 

مظهر من مظاهر الرقابة املتبادلة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية كاشرتاط وجوب إصدار التشريع من قبل 
رئيس اجلمهورية من أجل نفاذه مبا يتيح هلذا األخري حق االعرتاض على النص الذي وافق عليه الربملان 

من الدستور الفرنسي 15املادة(نفاذه مرتبطة بإقراره من قبل أغلبية خاصةبطلب قراءة ثانية،وجتعل إمكانية 
من الدستور املصري 123،املادة2016لسنة من التعديل الدستوري145،املادة1958لعام
  .2)2014لسنة

واهلدف كذلك من ضرورة إدراج األعمال التشريعية يف جدول أعمال قبل دراستها ومناقشتها هو       
ونظرا ملا للقواعد .مسائل تشريعية جوهرية وهامة يف غياب عدد مؤثر من أعضاء الربملانتفادي مناقشة 

                                                 
 .352.السابق،صانظر،عبد املنصف عبد الفتاح حممد إدريس،املرجع -1
مـن الدسـتور اجلزائـري 127يقابلهـا نـص املـادة(2016مـن التعـديل الدسـتوري لسـنة145،واملـادة1958من الدستور الفرنسـي لعـام15انظر نص املادة-2

 .2014من الدستور املصري لسنة123،واملادة)1996لسنة
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الشكلية واإلجرائية املتعلقة بالتشريع من أمهية،فإن عدم احرتام املشرع لقواعد الشكل واإلجراءات يعترب 
كل واإلجراءات خمالفة دستورية يرتتب عليها بطالن التشريع،األمر الذي يستوجب علينا تعريف عيب الش

  .بالنسبة للتشريع
  تعريف عيب الشكل واإلجراءات بالنسبة للتشريع-ب     
تشمل الشكلية الدستورية جمموعة القواعد الشكلية واإلجرائية اليت يتطلبها الدستور ويتقيد ا املشرع      

ضرورة إتباع وهو بصدد سن التشريع،ذلك بأن الدساتري عادة ما تستوجب لصحة عملية سن التشريع 
ومراعاة جمموعة من القواعد الشكلية واإلجرائية اليت حددها الدستور حىت يكون التشريع دستوريا،فإذا 

  .1أصدر املشرع تشريعا باملخالفة لتلك القواعد يكون التشريع غري دستوريا لعيب يف الشكل واإلجراءات
يعترب أحسن مثال للمقارنة لتعريف عيب ولعل تعريف الشكل واإلجراءات بالنسبة للقرار اإلداري      

الشكل واإلجراءات الذي يلحق التشريع،حيث عرف جانب من الفقه اإلداري عيب الشكل واإلجراءات 
بالنسبة للقرار اإلداري بأنه عدم احرتام القواعد الشكلية واإلدارية احملددة إلصدار القرارات اإلدارية يف 

  .2مهال تلك القواعد بصورة كلية أو مبخالفتها جزئياالقوانني واللوائح،سواء كان هذا بإ
وقد عرفه جانب آخر من الفقه بأنه عدم التزام اجلهات اإلدارية بالقواعد الشكلية اليت أوجبتها       

القوانني واللوائح إلصدار القرارات اإلدارية،كما يقصد بعيب الشكل واإلجراءات بالنسبة للقرار اإلداري 
ة القواعد واإلجراءات الشكلية الواجب إتباعها يف القرار اإلداري أو هو صدور القرار بأن مل اإلدار 

  .3اإلداري بطريقة خمالفة لإلجراءات اليت حددها املشرع يف القانون
ومن خالل التعريفات السابقة يتضح لنا بأن عيب الشكل واإلجراءات الذي يلحق بالقرار اإلداري       

ارة للقواعد الشكلية واإلجرائية اليت قررها القانون مبناسبة إصدارها لقراراا سواء  حيدث عند خمالفة اإلد
  .4كانت هذه املخالفة كلية أو جزئية
                                                 

 .321.،ص1995كندرية،انظر،ماجد راغب احللو،القانون الدستوري ،دار املطبوعات اجلامعية،اإلس- 1
 ؛132.سامي مجال الدين ،قضاء املالئمة والسلطة التقديرية لإلدارة،املرجع السابق،صانظر،  - 2

- AUBY .D,Traité de contentieux administratif, Tome 2,2 ème édition, Paris ,p.287. 
 .11.،ص ص2005النهضة العربية،مصر،انظر،حممد أنس قاسم جعفر،القرارات اإلدارية،الطبعة الثانية،دار  3
ب مع العلم بأن كل من الفقه اإلداري احلديث وقضاء جملس الدولة الفرنسي قـد فـرق بـني عنصـري الشـكل واإلجـراءات ،فالشـكل هـو الصـورة الـيت جيـ-4

وهر القرار ،أما اإلجراءات فهي اخلطوات اليت جيـب أن يفرغ فيها القرار عند إصداره،أي الصورة اليت جيب أن تتم ا عملية التعبري عن اإلرادة اليت هي ج
األصل أنه حيق للسلطة اإلداريـة إصـدار .أن مير ا القرار اإلداري يف مرحلة إعداده وقبل صدروه بصفة ائية كإجراء التحقيق مثال قبل توقيع عقوبة معينة

ادامــت تلــك اإلرادة تتجــه حنــو إحــداث أثــر قــانوين ،وبــذلك فقــد يأخــذ القــرار قــرارات إداريــة بالشــكل الــذي تــتمكن بواســطته مــن إظهــار إرادــا امللزمــة م
بـاع شـكل اإلداري شكال إجيابيـا وصـرحيا،كما قـد يكـون سـلبيا أو باالمتنـاع،غري أنـه يـرد علـى هـذا األصـل العديـد مـن االسـتثناءات الـيت تشـرتط وجـوب إت

بناء على نص معني يف التشريع أو بنـاء علـى مبـدأ قـانوين عام،وهـذه الشـكليات تتمثـل  معني أو إجراءات حمددة من أجل استصدار القرار اإلداري،وذلك
فـإذا جتاهلـت اإلدارة الشـكل .يف ضرورة إتباع اإلدارة إلجراءات معينة قبل إصدارها لقرار إداري ما أو أشكال تتعلق باملظهر اخلارجي للقرار حلظـة إصـداره

بة لــبعض القــرارات اإلداريــة كانــت مشــوبة بعيــب الشــكل واإلجــراءات،وميكن بــذلك الطعــن فيهــا باإللغــاء بســبب أو اإلجــراءات الــيت تطلبهــا القــانون بالنســ



   

    309     
 

وإذا انتقلنا إىل اال الدستوري جند أن الشكلية الدستورية تشمل جمموعة القواعد الشكلية واإلجرائية       
ذلك بأن .يد ا املشرع وهو بصدد ممارسة اختصاصه بسن التشريعاليت يتطلبها الدستور لصحة التشريع،ويتق

الدساتري عادة ما توجب لصحة عملية سن التشريع ضرورة إتباع ومراعاة جمموعة من القواعد الشكلية 
واإلجرائية اليت حددها الدستور حىت يكون التشريع دستوريا،فإذا أصدر املشرع تشريعا خيالف تلك القواعد 

 .ع غري دستوريا لعيب يف الشكل واإلجراءاتيكون التشري
وعليه،فإن املقصود بعيب الشكل واإلجراءات هو خمالفة القانون للقواعد الدستورية من حيث املظهر       

اخلارجي واإلجراءات اليت جيب مراعاا عند إصدار التشريع،كما قد يقصد ا أيضا خمالفة النص التشريعي 
يتطلبها الدستور لسن التشريعات الربملانية أو ما كان مرتبطا بالقواعد اليت يتطلبها للقواعد اإلجرائية اليت 

  .1الدستور ملمارسة رئيس اجلمهورية الختصاصه التشريعي
ومن مث يتحقق عيب الشكل واإلجراءات بالنسبة للقانون يف حالة عدم التزام املشرع أو تقيده بكل       

قواعد الشكل واإلجراءات باعتبار أن كل قيد إجرائي يعد ملزما بذاته،ويف مجيع املراحل اليت متر ا عملية 
لرمسية إجراءا ضروريا ومن موجبات نفاذ سن التشريع،فمثال يعترب كل من إصدار القانون ونشره يف اجلريدة ا

وسريان القانون ويرتبط بوجودمها،وهو األمر الذي قضت به احملكمة الدستورية العليا يف مصر يف حكمها 
  .20072جانفي 14بتاريخ220،والقضية رقم1998جانفي03بتاريخ36الصادر يف القضية رقم

                                                                                                                                                         
خالد سيد حممد محاد،حدود الرقابة القضائية على سـلطة اإلدارة التقديريـة ،دراسـة مقارنة،الطبعـة الثانيـة، دار النهضـة العربيـة، مصـر،  نظر،جتاوز السلطة؛ا

حممد الصغري بعلي،القضاء اإلداري،املرجع ؛133.ال الدين،قضاء املالئمة والسلطة التقديرية لإلدارة،املرجع السابق،صسامي مج؛239.،ص ص2013
  .75.،ص2003عمار عوابدي،نظرية القرارات اإلدارية بني علم اإلدارة والقانون اإلداري،دار هومة،اجلزائر،؛343.السابق،ص

 .190.التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب األول،املرجع السابق،ص حممد ماهر أبو العينني،االحنرافانظر،-1
مـن املقــرر أن كــل قاعـدة قانونيــة ال يكتمــل يف شـأا األوضــاع الشــكلية (1998جــانفي03بتــاريخ36حكمهـا الصــادر يف القضــية رقـمقضـت احملكمــة - 2

دارها وشـروط نفاذهـا ،إمنـا تفقـد مقوماـا باعتبارهـا كـذلك ،فـال يسـتقيم بنياـا وكـان اليت تطلبها الدستور فيها كذلك املتعلقة باقرتاحهـا أو إقرارهـا أو إصـ
ية مباشرا لسلطتها تطبيقها يف شأن املشمولني حبكمها مع افتقارها لقواليبها الشكلية ال تلتئم ومفهوم الدولة القانونية اليت ال يتصور وجودها وال مشروع

؛انظـــر حكــم احملكمــة الدســـتورية العليــا يف مصــر يف القضـــية ....)يهــا باعتبـــاره قيــدا علــى كـــل تصــرفاا و أعماهلــا بعيــدا عــن خضــوعها للقـــانون ومســوه عل
؛ولقــد 249.،أمحــد فتحــي ســرور،احلماية الدســتورية للحقــوق واحلريــات،املرجع الســابق، ص؛أورده1998-01-03ق دســتورية بتــاريخ18لســنة36رقــم

وحيـث إن مـن املقـرر أن كـل قاعـدة "....بقوهلـا2007جـانفي14ق دستورية بتـاريخ26لسنة220يف القضية رقمقضت احملكمة الدستورية العليا يف مصر 
شان املشمولني قانونية ال يكتمل يف شأا األوضاع الشكلية اليت تطلبها الدستور يف شأا؛ال تفقد مقوماا باعتبارها كذلك فحسب،بل إن تطبيقها يف 

األوضــاع،ال يــتالءم ومفهــوم الدولــة القانونيــة الــيت ال يتصــور وجودهــا وال مشــروعية مباشــرا لســلطاا إال خبضــوعها للقــانون بأحكامهـا ؛مــع افتقارهــا هلــذه 
مـــىت كـــان ذلك؛فـــإن تطبيـــق القـــرار املطعـــون فيـــه قبـــل نشـــره يف الوقـــائع املصـــرية،باملخالفة حلكـــم .ومســـو عليهـــا باعتبـــاره قيـــدا علـــى كـــل تصـــرفاا وأعماهلـــا

،يزيـل عـن القواعـد القانونيـة الـيت تضـمنها صـفتها اإللزاميـة فـال يكـون هلـا قانونـا مـن وجـود متعينـا 1967لسـنة901ن قـرار رئـيس اجلمهوريـة رقـممـ03املادة
مــــن الدســــتور،فلهذه األســــباب حكمــــت احملكمــــة بعــــدم دســــتورية قــــرار وزيــــر الرتبيــــة )64،65،188(القضــــاء بعــــدم دســــتوريته  ملخالفتــــه أحكــــام املــــواد

حسـني .عبد الناصر أبو سـهمدانة ؛2007جانفي14ق دستورية بتاريخ26لسنة220احملكمة الدستورية العليا يف مصر يف القضية رقم حكم..."موالتعلي
 .30.إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على اإلعالن الدستوري،ص ص
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ق عيب الشكل واإلجراءات يف حالة خمالفة القواعد وبالرجوع إىل الدستورين اجلزائري واملصري يتحق      
الشكلية واإلجرائية املتعلقة بالقوانني واللوائح دون أن متتد إىل اإلجراءات اخلاصة بوضع الدستور أو إصداره 
تأسيسا على مبدأ مسو الدستور،أساس ومصدر كل سلطة ومرجعا للرقابة الدستورية،مع العلم بأن الس 

  .ي قد وسع من رقابته لتمتد كذلك إىل الرقابة على القوانني االستفتائيةالدستوري الفرنس
وبعد بيان مدى أمهية الشكلية الدستورية وغايتها،وكذلك حماولة تعريف عيب الشكل واإلجراءات       

بالنسبة للتشريع سوف حناول التطرق إىل عرض القواعد الدستورية احملددة للقواعد الشكلية واإلجرائية 
الزمة لسن التشريع،وموقف الفقه والقضاء الدستوريني من التمييز بني القواعد الشكلية واإلجرائية اجلوهرية ال

  .وغري اجلوهرية
القواعد الشكلية واإلجرائية الالزمة لسن التشريع المنصوص عليها في الدستور وموقف :ثانيا     

 الفقه والقضاء الدستوريين من التمييز بينها 
كان عنصر الشكل واإلجراءات يف نطاق القانون الدستوري هو جمموعة القواعد الشكلية واإلجرائية   ملا      

اليت جيب مراعاا إلصدار التشريع واملنصوص عليها يف الدستور،وحىت يكون التشريع دستوريا جيب أن 
ى أن خمالفة أحكام يصدر وفقا للقواعد الشكلية واإلجرائية اليت يتطلبها الدستور لصحة التشريعات،عل

  .الدستور يرتتب عليها عدم دستورية التشريعات يف هذه احلالة لعيب الشكل واإلجراءات
وقبل معرفة موقف الفقه والقضاء الدستوريني من مسألة التمييز بني القواعد الشكلية واإلجرائية       

اإلجرائية الالزمة لسن التشريع ،يتوجب علينا أوال عرض القواعد الشكلية و )ب(اجلوهرية وغري اجلوهرية
  ).أ(املنصوص عليها يف الدستور

  القواعد الشكلية واإلجرائية الالزمة لسن التشريع المنصوص عليها في الدستور- أ    
من التعديل الدستوري 131لعل من أهم القواعد الدستورية املتعلقة بسن التشريع ما نصت عليه املادة     
ينتخب رئيس جملس األمة بعد كل .الس الشعيب الوطين للفرتة التشريعيةينتخب رئيس «20161لسنة

أعاله بالنسبة النتخاب 131ذلك بأن القيود الشكلية اليت حددا املادة » .جتديد جزئي لتشكيلة الس
ا وتعيني كل من رئيس الس الشعيب الوطين ورئيس جملس األمة،فاألول يتم انتخابه للفرتة التشريعية،أم

من 131و119الثاين ينتخب بعد كل جتديد جزئي لتشكيلة جملس األمة وفق ما تنص عليه املادتني
أن جلسات  على1958من الدستور الفرنسي لعام33وتنص املادة.20162التعديل الدستوري لسنة

                                                 
1
 . 1996من الدستور اجلزائري لسنة114يقابلها نص املادة- 

  .1996من الدستور اجلزائري لسنة114و102يقابلها على التوايل نص املادتني- 2
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لب مجعييت الربملان عمومية ،كما ميكن لكل من السني عقد جلسات سرية بطلب من الوزير األول أو بط
  . 1من عشر أعضائه

وتدون .جلسات الربملان عالنية« على أن20162من التعديل الدستوري لسنة133كما تنص املادة       
  .مداوالته يف حماضر تنشر طبقا للشروط اليت حددها القانون العضوي

ة جيوز للمجلس الشعيب الوطين وجملس األمة أن يعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسهما أو من أغلبي
 2014من الدستور املصري لسنة120،واملادة » أعضائهما احلاضرين،أو بطلب من الوزير األول

وجيوز انعقاد الس يف جلسة سرية،بناء على طلب رئيس اجلمهورية،أو .جلسات جملس النواب علنية« 
الربملان فاألصل يف جلسات  » ..رئيس جملس الوزراء،أو رئيس الس،أو عشرين من أعضائه على األقل

  .العلنية،غري أنه جيوز عقد جلسات سرية وفقا للشروط اخلاصة اليت حددها الدستور لذلك
كما ال يكون انعقاد الس التشريعي صحيحا إال حبضور أغلبية أعضائه وفق ما تنص عليه        
ه،إال حبضور ال يكون انعقاد الس صحيحا،وال تتخذ قرارات« 2014من الدستور املصري لسنة121املادة

رئيس « ،ويشرتط يف صحة املبادرة التشريعية أن تكون مقدمة من السلطة التنفيذية » ..أغلبية أعضائه
من التعديل 136وهو ما نصت عليه املواد»اجلمهورية أو الوزير األول أو رئيس احلكومة أو جملس الوزراء

من الدستور الفرنسي 39املادة،و 20144من الدستور املصري لسنة122واملادة2016،3الدستوري لسنة
  .19585لعام

ولقد وضع الدستور كذلك شروطا شكلية وإجرائية الجتماع الربملان يف الدورة غري العادية،حيث يكون      
،أو )رئيس الوزراء(بناء على طلب رئيس اجلمهورية أو باستدعاء من رئيس اجلمهورية بطلب من الوزير األول

من 2فقرة135ي أعضاء الس الشعيب الوطين وفق ما تنص عليه املادةثلث(بطلب من أعضاء الربملان
من 29،أو بطلب من أغلبية أعضاء اجلمعية الوطنية وفق ما تنص عليه املادة2016التعديل الدستوري لسنة

                                                 
 :على ما يلي1958من الدستور الفرنسي لعام33تنص املادة - 1

     «  Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal 
officiel. 
     Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou d’un dixième de ses 
membres. » 

2
 .1996من الدستور اجلزائري لسنة116يقابلها نص املادة- 

 .1996لسنة من الدستور اجلزائري 119يقابلها نص املادة (2016من التعديل الدستوري لسنة136انظر نص املادة- 3
 .2014من الدستور املصري لسنة 122انظر نص املادة - 4
 .1958من الدستور الفرنسي لعام  39انظر نص املادة - 5
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من 116،أو عشر أعضاء جملس النواب على األقل وفق ما تنص عليه املادة1958الدستور الفرنسي لعام
  .1 )2014ري لسنةالدستور  املص

كذلك يشرتط يف اقرتاح القانون املقدم من أعضاء الربملان أن ال يؤدي إىل اإلخالل بالتوازنات املالية        
من التعديل الدستوري 138للدولة اليت مت ضبطها يف ميزانية الدولة،وهو ما نصت عليه كل من املادة

  . 20142ور املصري لسنةمن الدست124،واملادة1958من الدستور الفرنسي لعام40،واملادة2016لسنة
على أن يكون مشروع أو اقرتاح قانون 2016من التعديل الدستوري لسنة138املاد ولقد اشرتطت     

موضوع املناقشة من طرف الس الشعيب الوطين وجملس األمة على التوايل،وأن يصادق عليه الس الشعيب 
ى النص الذي صوت عليه الس الشعيب الوطين الوطين بأغلبية أعضائه احلاضرين،ويصادق جملس األمة عل

بأغلبية أعضائه احلاضرين،أو باألغلبية املطلقة بالنسبة ملشاريع القوانني العضوية،ذلك بأنه يرتتب على خمالفة 
  .3قاعدة إجرائية دستورية بطالن التشريع لعيب يف الشكل واإلجراءات

قواعد الشكلية واإلجرائية الالزمة إلصدار التشريع ما كذلك من بني النصوص الدستورية اليت حتدد ال       
ميكن لرئيس اجلمهورية أن يطلب إجراء « 20164من التعديل الدستوري لسنة145نصت عليه املادة

ويف هذه احلالة ال .يوما املوالية لتاريخ إقراره)30(مداولة ثانية يف قانون مت التصويت عليه يف غضون الثالثني
أي أنه ال » .أعضاء الس الشعيب الوطين وأعضاء جملس األمة)2/3(إال بأغلبية ثلثي يتم إقرار القانون

جيوز استصدار قانون وافق عليه الربملان واعرتض عليه رئيس اجلمهورية بطلب قراءة ثانية إال بعد إقراره 
  .5بأغلبية ثلثي أعضاء الس الشعيب الوطين وأعضاء جملس األمة

لرئيس اجلمهورية  «2014من الدستور املصري لسنة123الذي نصت عليه املادةوهو نفس األمر       
وإذا اعرتض رئيس اجلمهورية على مشروع قانون أقره جملس النواب، .حق إصدار القوانني أو االعرتاض عليها

رب قانونا رده إليه خالل ثالثني يوما من إبالغ الس إياه ،فإذا مل يرد مشروع القانون يف هذا امليعاد اُعت
  » .وإذا ُرد يف امليعاد املتقدم إىل الس،و أقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه،اُعترب قانونا وُأصدر.وأصدر

                                                 
مـن 29،واملـادة1996مـن الدسـتور اجلزائـري لسـنة02فقـرة 118يقابلهـا نـص املـادة (2016مـن التعـديل الدسـتوري لسـنة2فقـرة135انظر نص املـادة- 1

 .2014من الدستور املصري لسنة116،واملادة 1958لعامالدستور الفرنسي 
من الدستور الفرنسي 40،واملادة)1996من الدستور اجلزائري لسنة120يقابلها نص املادة(2016من التعديل الدستوري لسنة138نص املادة  انظر-2

 .2014من الدستور املصري لسنة 124،واملادة1958لعام
 .1996من الدستور اجلزائري لسنة120يقابلها نص املادة2016ستوري لسنةمن التعديل الد138انظر نص املادة-3
 .1996من الدستور اجلزائري لسنة127يقابلها نص املادة- 4
ل يها هذا األجإذا كان املؤسس الدستوري قد حدد أجل إصدار القوانني اليت وافق عليها الربملان بثالثني يوما ،لنا أن نتساءل عن احلالة اليت ينقضي ف-5

ال،مثلمـا هـو األمـر  دون أن يصدر رئيس اجلمهورية تلك القوانني،مبعىن ما هي النهاية اليت تؤول إليها هذه القوانني،هل يعترب كأنه ويصدر بقوة القانون أم 
القــانون الــذي وافــق عليــه بأنــه إذا مل يصــدر رئــيس اجلمهوريــة يف امليعــاد احملــدد يعتــرب مشــروع  123الــذي نــص يف املــادة 2014لســنةيف الدســتور املصــري 
 .جملس النواب قانونا
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كما جند أن املؤسس الدستوري ودف صون ومحاية نصوص الدستور اشرتط لصحة عملية تعديل        
رية اليت يرتتب على خمالفتها وعدم احرتامها الدستور ضرورة االلتزام مبجموعة من الضوابط أو القيود الدستو 

  .عدم دستورية التعديل الدستوري
ذلك بأن تعديل الدستور خيتلف يف الدساتري اجلامدة عنه يف الدساتري املرنة،فاألوىل ال ميكن تعديلها       

س إجراءات تعديل إال بإتباع قواعد إجرائية خاصة حمددة يف الدستور،بينما الثانية ميكن تعديلها بإتباع نف
  .القوانني العادية وميكن لقانون عادي أن يعدل بعض قواعد الدستور

أي أنه يشرتط لصحة تعديل الدستور ضرورة مراعاة الشروط الشكلية واملوضوعية اليت حددها       
رتبة الدستور لذلك،ألن التعديل الدستوري باستيفاء إجراءاته يعترب جزءا من الدستور،وتكون له نفس امل

ويأخذ حكمه وال يقبل الطعن بعدم الدستورية ،كما أن أحكام الدستور تشكل يف جمملها وحدة واحدة ال 
من الدستور 89ومن بني الشروط الشكلية واإلجرائية الالزمة لتعديل الدستور ما نصت عليه املادة.تتعارض

مقدم من طرف رئيس  ،على أنه يشرتط لصحة عملية تعديل الدستور أن يكون19581الفرنسي لعام
اجلمهورية بناء على اقرتاح من الوزير األول أو أعضاء الربملان،وأن ُيصّوَت على مشروع أو اقرتاح تعديل 
الدستور من طرف اجلمعيتني بنفس الصيغة،وميكن لرئيس اجلمهورية تعديل الدستور دون اللجوء إىل 

عرب عنها  ألعضاء اجلمعيتني اتمعتني معا من األصوات امل)3/5(االستفتاء إذا صوت عليه ثالثة أمخاس
يف شكل مؤمتر،وال جيوز الشروع أو االستمرار يف تعديل الدستور إذا كان ذلك يؤدي إىل املساس بسالمة 

  .الرتاب الوطين أو الطابع اجلمهوري للحكم
ي ما نصت عليه ومن أمثلة الشروط الشكلية واملوضوعية لصحة تعديل الدستور يف الدستور اجلزائر       
بأن يكون مشروع التعديل الدستوري مقدم من 20162من التعديل الدستوري لسنة)212إىل208(املواد

أعضاء غرفيت الربملان اتمعتني )3/4(طرف رئيس اجلمهورية أو رئيس اجلمهورية بناء على طلب ثالثة أرباع
التعديل الدستوري الذي وافق عليه  معا،على أن يستفيت رئيس اجلمهورية الشعب حول القانون املتضمن

الربملان خالل مخسني يوما املوالية إلقراره،أو أن يقدم رئيس اجلمهورية القانون املتضمن التعديل الدستوري 
أعضاء غرفيت الربملان )3/4(مباشرة على الربملان دون أن يعرضه على االستفتاء مىت أحرز موافقة ثالثة أرباع

قاضي الدستوري أن يراقب مدى االلتزام بالقواعد الشكلية واإلجرائية اليت حددها اتمعتني معا،وعلى ال
  .الدستور لتعديل الدستور

                                                 
 . 1958من الدستور الفرنسي لعام89نص املادةانظر - 1
  . 1996من الدستور اجلزائري لسنة))178و174(يقابلها نص املواد(2016من التعديل الدستوري لسنة)212إىل208(انظر نص املواد- 2
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منه على أن الدستور يشكل بديباجته 227،فلقد نصت املادة2014أما يف الدستور املصري لسنة      
،ولقد بينت 1متماسكةومجيع نصوصه نسيجا مرتابطا وكال ال يتجزأ وتتكامل أحكامه يف وحدة عضوية 

الشروط الشكلية واملوضوعية الالزمة لصحة عملية التعديل  2014من الدستور املصري لسنة226املادة 
الدستوري، ومن بني الشروط الشكلية واإلجرائية لتعديل الدستور أن يكون مقدم من طرف رئيس 

املواد املطلوب تعديلها وأسباب اجلمهورية أو مخس أعضاء جملس النواب،كما جيب أن يذكر يف الطلب 
  .التعديل
ويناقش جملس النواب طلب التعديل خالل ثالثني يوما من تاريخ تسلمه،ويشرتط موافقة أغلبية       

أعضائه على طلب التعديل،فإذا وافق الس يتم مناقشة مشروع التعديل الدستوري بعد ستني يوما من 
فق عليه ثلثي عدد أعضاء الس من أجل عرضه على االستفتاء تاريخ املوافقة على الطلب،وجيب أن يوا

  .2الشعيب،على أنه يكون نافذا مبوافقة أغلبية عدد األصوات الصحيحة يف االستفتاء
موقف الفقه والقضاء الدستوريين من التمييز بين القواعد الشكلية واإلجرائية الجوهرية -ب      

  وغير الجوهرية بالنسبة للتشريع
نظرا ألن رقابة القاضي الدستوري متتد بالنسبة للعيوب الشكلية إىل كافة اإلجراءات واملراحل اليت متر      

ا عملية سن التشريع،فإن الفقه قد انقسم بني اجتاهني للتمييز بني القواعد الشكلية واإلجرائية بني ما هو 
،ولقد 3ب عليه البطالن املطلق للتشريعجوهري يرتتب عليه بطالن التشريع،وبني ما هو غري جوهري ال يرتت

أورد الفقه أمثلة كثرية من قضاء جملس الدولة الفرنسي على الشكليات اليت يدرجها القاضي اإلداري ضمن 
  .الشكليات اجلوهرية املؤثرة على صحة القرار اإلداري

و إذا كان الفقه اإلداري وقضاؤه قد ميزا بني ما يعد من القواعد الشكلية واإلجرائية اجلوهرية اليت       
يرتتب عليها البطالن بالنسبة للقرارات اليت تفتقد الشكليات اجلوهرية،وبني ما هو غري جوهري ال يرتتب 

  ؟عليه البطالن املطلق،فهل ينطبق ذلك املفهوم يف اال الدستوري
الواقع أن الفقه الدستوري كما قلنا سابقا قد انقسم إىل اجتاهني بشأن التمييز بني القواعد الشكلية       

واإلجرائية اجلوهرية وغري اجلوهرية،حيث يذهب االجتاه األول إىل القول بأن عيب الشكل واإلجراءات 
يها يف الدستور أو تضمنتها األنظمة يتحقق عند خمالفة التشريع للقواعد الشكلية واإلجرائية املنصوص عل

الداخلية للربملان أو نصت عليها القوانني العضوية،بينما يذهب االجتاه اآلخر إىل تبين فكرة التمييز القواعد 
الشكلية واإلجرائية اجلوهرية وغري اجلوهرية بالنسبة للتشريع،باعتبار أن عيب الشكل واإلجراءات يقتصر 

                                                 
 . 2014من الدستور املصري لسنة 227انظر نص املادة - 1
 . 2014من الدستور املصري لسنة 226انظر نص املادة - 2
 .40.انظر ،عبد الرزاق السنهوري،خمالفة التشريع للدستور و االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية،املرجع السابق،ص ص- 3
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تشريع للقواعد الشكلية واإلجرائية اليت ورد النص عليها يف الدستور، أما ما فقط على حاالت خمالفة ال
تضمنته النصوص القانونية األدىن مرتبة من القواعد الدستورية املنظمة للشكل واإلجراءات ال تعترب خمالفة 

  .1دستورية وال يرتتب عليها عدم دستورية التشريع لعيب يف الشكل واإلجراءات
ى هذا االجتاه بأنه إذا كانت التفرقة بني القواعد الشكلية واإلجرائية اجلوهرية وغري اجلوهرية ويؤخذ عل      

جتد تطبيقا هلا يف القضاء اإلداري،وذلك نظرا ألمهية التفرقة بني هذين النوعني من القواعد الشكلية 
  .2ق بالقرارات اإلداريةواإلجرائية اجلوهرية وغري اجلوهرية بالنسبة لعيب الشكل واإلجراءات الذي يلح

فإن هذه التفرقة ليس هلا تطبيق يف القضاء الدستوري،حيث تعترب كافة القواعد الشكلية واإلجرائية       
الواردة يف الدستور جوهرية وهلا نفس املرتبة واألمهية،ويرتتب على خمالفتها البطالن،وعلى القاضي الدستوري 

،األمر الذي  أكد الس 3الشكلية واإلجرائية الواردة يف الدستورأن يراقب مدى مراعاة املشرع للقواعد 
الدستوري الفرنسي بأن عدم مراعاة إجراء االستشارة السابقة اليت أوجبها الدستور قبل التصويت على بعض 
القوانني يعد عيبا إجرائيا يصم التشريع بعدم الدستورية لعيب الشكل واإلجراءات، ومن ذلك قراره الصادر 

خبصوص عدم دستورية القوانني الصادرة خبصوص أقاليم ما وراء البحار ،باعتبار أا 1980يوليو 22يف
  .19584من الدستور الفرنسي لعام74صدرت خمالفة ألحكام املادة

ومن ذلك أيضا ما ذهبت إليه احملكمة الدستورية العليا يف مصر على أن العيوب الشكلية جيب حبثها       
العيوب املوضوعية،إذ يفرتض قبل التحقق من خمالفة النصوص القانونية املطعون فيها قبل البحث يف 

ملخالفتها لقواعد الدستور أن تكون قد استوفت الشروط الشكلية واإلجرائية،ولو كان الطعن مقتصرا فقط 
  .5على العيوب املوضوعية،وعلى القاضي الدستوري أن يثريها من تلقاء نفسه

ر الشكل واإلجراءات بالنسبة للتشريع يعد من مقوماته وال يقوم إال به وال يكتمل ذلك بأن عنص      
بنيانه أصال يف غياب تلك القواعد الشكلية واإلجرائية،وبالتايل تفقد وجودها كقاعدة قانونية تتوافر هلا 

  .6خاصية االلتزام

                                                 
حممــد مــاهر أبــو العينــني، ؛40.التشــريعية،املرجع نفســه،ص صانظر،عبــد الــرزاق الســنهوري،خمالفة التشــريع للدســتور و االحنــراف يف اســتعمال الســلطة -1

 .183.االحنراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب الثاين،املرجع السابق،ص
عمار عوابدي، ؛343.حممد الصغري بعلي،القضاء اإلداري،املرجع السابق،ص؛115انظر،حممد أنس قاسم جعفر،القرارات اإلدارية،املرجع السابق،ص-2
  .76ملرجع السابق،صا
 .52.،املرجع السابق،صانظر، عبد املنعم عبد احلميد إبراهيم شرف،املعاجلة القضائية والسياسية لالحنراف التشريعي - 3

4 -C.C.D.C N°80-122 D.C du22 juillet1980,R.J.C1959-1993,p.86. 
. عبـد الناصـر أبـو سـهمدانة ؛أورده،1992ينـاير  02ق دستورية بتاريخ  12لسنة  23انظر حكم احملكمة الدستورية العليا يف مصر يف القضية رقم - 5

 .105.حسني إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على اإلعالن الدستوري، املرجع السابق،ص
. عبـد الناصـر أبـو ســهمدانة ؛أورده،1992ينـاير02ق دسـتورية جبلسـة  12لسـنة 23عوى رقــم انظـر حكـم احملكمـة الدسـتورية العليـا يف مصـر يف الـد- 6

 107.حسني إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على اإلعالن الدستوري،املرجع السابق،ص
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الالزمة لصحة التشريع تعترب كلها  وبناء على ما سبق،ميكننا القول بأن القاعد الشكلية واإلجرائية      
وبعد حتديد مفهوم عيب .جوهرية،ويرتتب على خمالفتها عدم دستورية التشريع لعيب الشكل واإلجراءات

الشكل واإلجراءات كأحد أوجه عدم الدستورية،وموقف الفقه والقضاء الدستوريني من التفرقة بني القواعد 
رية،سوف نتطرق إىل معرفة دور القاضي الدستوري يف الرقابة على الشكلية واإلجرائية اجلوهرية وغري اجلوه

  .خمالفة املشرع لقواعد الشكل واإلجراءات
  الفرع الثاني 

  رقابة القاضي الدستوري على مخالفة المشرع لقواعد الشكل واإلجراءات
كما قلنا سابقا ال يكفي لصحة التشريع أن يصدر عن اجلهة املختصة دستورا بسن التشريع،بل جيب        

على املشرع وهو بصدد تنظيم وتسوية مسألة معينة تدخل ضمن نطاق االختصاص الدستوري الذي أوكله 
  .1له الدستور،أن يلتزم بالقواعد الشكلية واإلجرائية اليت حددها الدستور

إضافة إىل ذلك ال ميلك املشرع أية سلطة تقديرية فيما خيص عناصر املشروعية اخلارجية يف       
التشريع،نظرا ألن قواعد الدستور كلها آمرة ومتعلقة بالنظام العام،ذلك بأن كل خمالفة للقواعد الشكلية 

لتشريعات الصادرة عن واإلجرائية احملددة يف الدستور تعترب خمالفة دستورية يرتتب عليها عدم دستورية ا
  .املشرع لعيب يف الشكل واإلجراءات

وإذا كان الفقه الدستوري وقضاؤه مل يتفق حول مسألة التمييز بني القواعد الشكلية واإلجرائية       
اجلوهرية وغري اجلوهرية يف التشريع،إال أن املستقر عليه يف كل من الفقه والقضاء الدستوريني هو أن مجيع 

شكلية واإلجرائية املنصوص عليها يف الدستور تعترب جوهرية هلا نفس املرتبة واألمهية،ويرتتب على القواعد ال
خمالفتها أو إغفاهلا عدم دستورية التشريع لعيب يف الشكل واإلجراءات،وعلى القاضي الدستوري أن يراقب 

  .2مدى التزام املشرع بقواعد الشكل واإلجراءات كما حددها الدستور
عرفة دور القاضي الدستوري يف الرقابة على عيب الشكل واإلجراءات يف جمال التشريع سوف نركز ومل      

على دور القاضي الدستوري يف الرقابة على العيوب الشكلية واإلجرائية اليت قد تلحق التشريع يف الظروف 
  ).ثانيا(،مث يف الظروف االستثنائية)أوال(العادية 

  لدستوري على العيوب الشكلية التي تلحق بالتشريع في الظروف العادية رقابة القاضي ا:أوال      
إن رقابة القاضي الدستوري على العيوب الشكلية واإلجرائية اليت تلحق بالتشريع متتد إىل كافة       

 اإلجراءات اليت متر ا عملية سن التشريع،سواء يف الظروف العادية أو يف الظروف االستثنائية،حيث تتحقق

                                                 
 .186.حممد ماهر أبو العينني،االحنراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب الثاين،املرجع السابق،صانظر،  - 1
 .458.،عادل الطبطبائي،احلدود الدستورية بني السلطتني التشريعية والقضائية،املرجع السابق،صانظر- 2
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حاالت خمالفة املشرع لقواعد الشكل واإلجراءات بالنسبة للتشريعات الربملانية إذا خالف املشرع القواعد 
الشكلية واإلجرائية اليت يتطلبها الدستور يف مجيع مراحل إنشائه بغض النظر عن طبيعة تلك القواعد،ويف 

دستوري أن يراقب مدى التزام أي مرحلة كانت،وسواء كانت تشريعات عادية أو عضوية،وعلى القاضي ال
  .املشرع بقواعد الشكل واإلجراءات اليت حددها الدستور لسن التشريعات العضوية أو العادية

كما متتد رقابة القاضي الدستوري كذلك على العيوب الشكلية إىل حاالت خمالفة رئيس اجلمهورية        
مهورية لبعض االختصاصات التشريعية يف حالة للشروط الشكلية اليت يتطلبها الدستور ملمارسة رئيس اجل

ذلك بأن معرفة دور القاضي الدستوري يف الرقابة على العيوب الشكلية .غياب الربملان أو بتفويض منه
واإلجرائية اليت تلحق بالتشريع يف الظروف العادية توجب علينا تتبع مراحل إنشاء التشريعات العضوية 

ة القاضي الدستوري على التشريعات الصادرة عن رئيس اجلمهورية يف حالة ،إضافة إىل رقاب)ب-أ (والعادية
  ).ج(غيبة الربملان أو بتفويض منه 

  رقابة القاضي الدستوري على عيب الشكل واإلجراءات بالنسبة القوانين العضوية-أ  
جملس لكل من الوزير األول والنواب وأعضاء « 20161من التعديل الدستوري لسنة136تنص املادة  

أو عشرون  نائبا)20(تكون اقرتاحات القوانني قابلة للمناقشة،إذا قدمها عشرون. األمة حق املبادرة بالقوانني
ويتضح لنا من نص هذه املادة .» ..137عضوا يف جملس األمة يف املسائل املنصوص عليها يف املادة)20(

الوطين،وأعضاء جملس األمة يف احلاالت أن الدستور قد منح كل من الوزير األول ونواب الس الشعيب 
، )العادية منها والعضوية(،حق املبادرة بالقوانني2016من التعديل الدستوري لسنة137احملددة يف املادة 

عضوا ) 20(عشرون على أن تكون اقرتاحات قوانني مقدمة من قبل عشرين نائبا يف الس الشعيب الوطين،
هذا القيد الدستوري يعترب خمالفة دستورية يرتتب عليها بطالن التشريع  ،ومن مث فإن خمالفةيف جملس األمة

من الناحية الشكلية،كما أن عدم عرض مشاريع القوانني املقدمة من احلكومة على جملس الوزراء أو جملس 
  .الدولة إلبداء رأيه فيه تعترب كذلك خمالفة دستورية

زائري اقرتاحات القوانني املقدمة من قبل أعضاء الربملان ضف إىل ذلك،لقد قّيد املؤسس الدستوري اجل      
على أن ال يكون مضموا أو نتيجتها تؤدي إىل ختفيض املوارد العمومية أو زيادة النفقات العامة إال إذا  
كان مرفقا بتدابري تستهدف الزيادة يف إيرادات الدولة أو توفري مبالغ مالية معينة تساوي على األقل املبالغ 

من 139قرتح إنفاقها،ومن مث ال يقبل أي اقرتاح قانون مقدم من أعضاء الربملان خيالف أحكام املادةامل

                                                 
 .1996من الدستور اجلزائري لسنة119يقابلها نص املادة- 1
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،ذلك بأن خمالفة هذا القيد الدستوري تؤدي إىل بطالن التشريع لعيب يف 2016التعديل الدستوري لسنة
  .1الشكل واإلجراءات

ااالت اليت يشرتط فيها الربملان مبقتضى  من الدستور اجلزائري123ومن ناحية أخرى،حددت املادة      
قوانني عضوية على سبيل احلصر،ذلك بأن مشروع أو اقرتاح قانون عضوي جيب أن يكون ضمن النطاق 

  .2املوضوعي احملدد للقانون العضوي
ومن القيود الدستورية اليت ختضع هلا عملية إقرار وسن التشريعات العضوية إلزامية عرض القانون       

العضوي الذي وافق عليه الربملان قبل إصداره على الس الدستوري ملراقبة مدى مطابقته ألحكام 
الدستور،ذلك بأن جتاهل هذا القيد اإلجرائي أو إغفاله يرتتب عليه عدم دستورية التشريع ملخالفته القواعد 

  .3الشكلية واإلجرائية املنظمة لسن و إقرار القوانني العضوية

                                                 
 ) .1996من الدستور اجلزائري لسنة121يقابله نص املادة(2016من التعديل الدستوري لسنة139انظر نص املادة- 1
غلبيـة املطلقـة ونظرا ملـا للقـوانني العضـوية مـن أمهيـة يف جمـال القـانون الدسـتوري وطبيعـة املسـائل الـيت ينظمهـا فقـد اشـرتط الدسـتور إلقرارهـا مصـادقة األ - 2

وطين وأعضاء جملس األمة لنواب الس الشعيب الوطين الشعيب ،وأعضاء جملس األمة ،ويرتتب على عدم موافقة األغلبية املطلقة ألعضاء الس الشعيب ال
 123 يقابلهـا نـص املـادة(2016مـن التعـديل الدسـتوري لسـنة141بطالن التشريع ملخالفته للقواعد املتعلقـة بـإقرار القـوانني العضـوية تطبيقـا لـنص املـادة

 .1996من الدستور اجلزائري لسنة03الفقرة
  القـانون مطابقـة  يتعلـق مبراقبـة 2011 ديسـمرب 22 يف  املـؤرخ /11د .م .ر04 / رقـم ومـن تطبيقـات الـس الدسـتوري علـى عنصـر الشـكل واإلجـراءات رأيـه 3

 خيـصّ   فيمـا : أوال: املوضوع  يف :"،حيث قرر 2012يناير14للدستور، ج ر العدد األول املؤرخة يف   الربملانية  العهدة مع  التنايف  حاالت  حيّدد  الذي  العضوي
 ملادة ا هذه  يف  حّدد  املؤسس الدستوري  أن  اعتبارا : الدستور من 120املادة  إىل  االستناد  عدم خيصّ  فيما1 - :اإلخطار  موضوع العضوي  القانون  تأشريات

 . الربملان  غرفيت  قبل من  عليها واملصادقة  القوانني مشاريع  إجراءات مناقشة 
 تأشريات  ضمن  املادة هذه  املشرع  إدراج  عدم  أن  بالنتيجة  واعتبارا - اإلخطار  موضوع  العضوي  للقانون دستوريا  سندا  تشكل  املادة  هذه  أن  واعتبارا -
  .يتعني تداركه  سهوا  يعد  اإلخطار موضوع  العضوي  القانون 

  اإلخطار ترتيبـا  موضوع  العضوي  القانون تأشريات  برتتيب  قام  املشرع  أن  اعتبارا - : اإلخطار   موضوع  العضوي القانون  تأشريات  ترتيب خيص  فيما 2 -
 ما  وهو  القوانني العضوية  قبل عادي  قانون  وهو  العقوبات  قانون  واملتضمن 66 - 156 رقم  األمر  رتب  القوانني حيث  تدرج  قاعدة  تقتضيه عما  خيتلف

 سـنة ديسـمرب22 يف  املـؤرخ / 11 د  .  م .  ر 05/ رقـمومـن تطبيقـات الـس الدسـتوري علـى عنصـر الشـكل واإلجـراءات رأيـه ؛ .."تداركـه يتعـني  سـهوا  يعـد 
املنتخبـة للدسـتور ،ج ر العـدد األول املؤرخـة يف  اـالس  يف  املـرأة  متثيـل  توسـيع  كيفيـات حيـّدد  الـذي  العضـوي  القـانون  مطابقـة  راقبـةمب يتعلـق  2011

  يف  الحتادمها معا  مأخوذتني  منه  األوىل  واملادة  اإلخطار  موضوع العضوي  القانون  بعنوان  يتعلق  فيما  :  أوال:املوضوع يف"،حيث قرر يف رأيه2012يناير14
  متاشـيا  العضـوي  مـن القـانون  األوىل نّص املادة  ويف  العنوان  يف    تداركه  يتعّني   سهوا  يعد املادة  حبرف  التقيد  عدم  أن  بالنتيجة  واعتبارا -:واملوضوع  العلة
 األوىل  واملـادة  اإلخطار  العضوي موضوع  القانون  عنوان خيصّ   فيما : أوال املوضوع  يف: اآليت  بالرأي  يديل األسباب  هلذه الدستور؛  من مكرر 31  املادة  مع
 اـالس  يف  املـرأة  متثيـل  توسـيع حظـوظ  كيفيـات  حيـّدد ... املوافـق ...  يف  مـؤرخ  ...  رقـم  عضـوي  قـانون  : اآليت  النحـو  علـى  العنـوان  يصـاغ - : منـه 

يتعلـق مبراقبـة مطابقـة النظـام 1999نـوفمرب22املؤرخ يف 99/م د/د.ن.ر/9ومن تطبيقات الس الدستوري على عنصر الشكل واإلجراءات كذلك رأيه رقم؛."املنتخبة
فإنـه مل مييـز بأمانـة عـن "...اختصاصـات"اعتبـار أن جملـس األمـة باسـتعماله مصـطلح :،املعدل واملتمم لس األمة للدستور،حيث صـرح الـس الدسـتوري بأنـهالداخلي

عملهمـا وكـذا العالقـة الوظيفيـة الـذي حيـدد تنظـيم الـس الشـعيب الـوطين وجملـس األمـة و 99/02مـن القـانون العضـوي رقـم2فقـرة13املصطلح املقابل له الـوارد يف املـادة
اعتبــار أن جملــس األمــة حــني :مــن النظــام الــداخلي موضــوع اإلخطــار63الــواردتني يف املــادة"الــدورة"و"الــدورات"فيمــا خيــص مصــطلحي -ج......بينهمــا وبــني احلكومــة

قد أضفى معىن مغـايرا للمعـىن املقصـود مـن حمتـوى هـذه املـادة الـيت  من النظام الداخلي ،موضوع اإلخطار ،يكون63الواردتني يف املادة"والدورة"الدورات"استعمل كلميت
يتعلق مبراقبـة 1999نوفمرب22املؤرخ يف 99/م د/د.ن.ر/9؛انظر رأي الس الدستوري رقم.."تفيد اجللسات،وال ميكن اعتبار ذلك سوى سهوا مما يستوجب تداركه،

من تطبيقات رقابة الس الدستوري املتعلقة على ركن الشكل و  ؛1999نوفمرب28املؤرخة يف4تور،ج ر العددمطابقة النظام الداخلي،املعدل واملتمم لس األمة للدس
 أن اعتبارا -"...للدستور  السياسية، باألحزاب املتعلق العضوي القانون مطابقة مبراقبة ،يتعلق2012يناير08بتاريخ 12/د.م.ر/01رقم واإلجراءات رأيه الصادر رأي
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كل من الوزير متنحان  من الدستور 40و 391جند أن املادتني1958وبالرجوع إىل الدستور الفرنسي لعام    
األول وأعضاء الربملان على السواء حق املبادرة بالتشريع،على أن املقرتحات والتعديالت اليت يتقدم ا 
                                                                                                                                                         

 الصـدور تـاريخ اعتمـاد للمشـرع جيـوز كـان إذا أنـه واعتبـارا القـوانني، لصـدور الـزمين التسلسـل اإلخطـار، موضـوع العضـوي، القـانون تأشـريات ترتيـب يف اعتمـد املشـرع
 أن بالنتيجـة واعتبـارا القانونيـة، القواعـد تـدرج مبـدأ يعتمـد أن عليه الفئات خمتلف من للنصوص العام ترتيبه يف فإنه القانونية، الفئة نفس من القوانني ترتيب يف كطريقة

 مطابقـة مبراقبة يتعلق2012يناير08بتاريخ 12/د.م.ر/01الس الدستوري رقم رأي..." .تداركه يتعني سهوا يعد التأشريات ترتيب يف الصدور تاريخ على االقتصار
املــؤرخ /12د.م.ر/02رقــم رأيــه؛ومــن ذلــك أيضــا 2012ينــاير15املؤرخــة يف 02العــدد2للدســتور،ج ر العــدد السياســية، بــاألحزاب املتعلــق العضــوي القــانون

 مـن165املـادة التأشـريات ضـمن يـذكر مل املشـرع واعتبـارا أن"... للدسـتور،الذي ورد فيـه أن بـاإلعالم، املتعلق العضوي القانون مطابقة مبراقبة يتعلق 2012يناير08يف
 موضـوع العضـوي، القـانون تأشـريات ضـمن(2) الفقـرة 165املـادة إدراج عـدم أن بالنتيجـة واعتبـارا العضـوية، بـالقوانني اخلاصـة الفقـرة وهـي الثانيـة، فقرـا يف الدسـتور

   .تداركه يتعني سهوا يعد اإلخطار،
 الـزمين التسلسـل اإلخطـار، موضـوع العضـوي، القـانون تأشـريات ترتيـب يف اعتمد املشرع أن اعتبارا:اإلخطار العضوي موضوع القانون تأشريات ترتيب خيص فيما -2

 الفئـات خمتلـف مـن للنصـوص العـام ترتيبـه يف فإنـه الفئـة، نفـس مـن قـوانني ترتيـب يف كطريقـة الصـدور تاريخ اعتماد للمشرع حيق كان إذا أنه واعتبارا القوانني، لصدور
رأي الـس ..." .تداركـه يتعـني سـهوا يُعـد التأشـريات ترتيـب يف الصـدور تـاريخ علـى االقتصـار فـإن بالنتيجـة واعتبـارا. القانونيـة القواعـد تـدرج مبـدأ يعتمـد أن عليـه

املؤرخــة 02للدســتور، ج ر العــدد  بــاإلعالم، املتعلــق العضــوي القــانون مطابقــة مبراقبــة يتعلــق 2012 ينــاير08املــؤرخ يف/12د.م.ر/02رقــم الدســتوري
 يتعلـق 2011 سـنة ديسـمرب 22 يف  مـؤرّخ / 11د . م . ر 03 / رقـمومـن تطبيقـات الـس الدسـتوري علـى عنصـر الشـكل واإلجـراءات رأيـه :؛2012ينـاير15يف
 :أوال:وعيف املوض:،حيث قضى الس الدستوري2012يناير14للدستور،ج ر العدد األول املؤرخة يف   بنظام االنتخابات  املتعلق  العضوي  القانون  مطابقة  راقبةم

  إىل  االسـتناد  عـدم خيـصّ   فيمـا - أ :الدسـتور أحكـام بعـض  إىل  االسـتناد  عـدم خيـصّ   فيمـا 1- : اإلخطـار  موضـوع العضـوي  القـانون  تأشـريات خيـصّ   فيمـا
  .تداركه  يتعّني   سهوا  يُعد   اإلخطار موضوع  العضوي القانون  تأشريات  ضمن  املادة هذه  املشرع  إدراج  عدم أن  بالنتيجة  واعتبارا: الدستور من 10املادة

  تأشـريات  ضمن  املادتني هاتني  املشرع  إدراج  عدم  أن  بالنتيجة  واعتبارا - :الدستور  من 108و 2الفقرة 107 املادتني  إىل  االستناد  عدم خيصّ   فيما- ب
 .تداركه  يتعّني   سهوا  يُعدّ   اإلخطار موضوع  العضوي  القانون

 موضـوع  العضـوي  القـانون  تأشـريات  ضمن  املادة هذه  املشرع  إدراج  عدم أن  بالنتيجة  واعتبارا -الدستور من  163املادة إىل  االستناد  عدم خيصّ   فيما - ج
 مـن 5 املـادة  من4 و 2 املطتني يف  التوايل  على  نص  املشرّع  أن  اعتبارا - : القوانني بعض  إىل  اإلشارة  عدم خيصّ   فيما. تداركه  يتعّني   سهوا  يُعد  اإلخطار

  يُـرد  ومل  إفالسـه أشـهر  َمـن  وعلـى  اعتبـاره  يـرد  ومل  جبنايـة  عليـه  ُحكـم كلمن االنتخابية    القائمة  يف  يسجل  على أالّ   اإلخطار موضوع  العضوي  القانون 
   .   اعتباره

 شـروط  القـانونني حيـددان  هـذين  أن  واعتبـارا - .التجـاري  القـانون الثانيـة  احلالـة  تناول  حني  يف  اجلزائية  اإلجراءات قانون  تناوهلا  األوىل  احلالة  أن  واعتبارا -
 يُعدُ   اإلخطار موضوع  العضوي  القانون  تأشريات  القانونني ضمن هذين  املشرع  إدراج  عدم  أن  بالتايل  واعتبارا -.املذكورتني احلالتني   يف  االعتبار  رد  وسبل

   تداركه  يتعني  سهوا 
  اإلخطـار  موضـوع  العضـوي  القـانون تأشـريات  ترتيـب  اعتمـد  املشـرع  أن  اعتبـارا :- اإلخطـار  موضـوع  العضـوي القـانون  تأشـريات  ترتيـب خيـصّ   فيمـا 3 -

  .تداركه  يتعّني   ما  وهو  القوانني  تدرج  قاعدة  تقتضيه ملا خالفا  التشريعية  النصوص  لصدور  التسلسل الزمين  حسب
  بصـفة  مـأخوذة  اإلخطـار  موضـوع  العضـوي القـانون  مـن 170و169 و 168املـواد  خيـصّ   فيمـا-2:فيمـا خيـص مـواد القـانون العضـوي موضـوع اإلخطـار:ثانيـا

  لإلشـراف  وطنيـة  جلنـة  حتـدث168 :املـاّدة " : كالتـايل  واحملـّررة  اإلخطـار  موضـوع  العضوي  القانون  من168املادة خيص  فيما -أ :العّلة  يف  الحتادها جمتمعة
  علـى  لإلشـراف  الوطنيـة  اللجنـة  ميكـن. اقـرتاع  كـل  مبناسـبة وضـعها  يـتم   اجلمهوريـة  رئـيس قبـل  مـن  معّينـني  قضـاة  مـن  حصـريا  تتشـكل  االنتخابـات علـى

  عليهـا  جيـب  وال  أدناه 171املادة يف عليها  املنصوص  االنتخابات  الوطنية ملراقبة  اللجنة مع  االنتخابات  وسري  بتنظيم  املتعلقة  املعلومات  تبادل االنتخابات
 اللجنة  هذه  زامإل  به  ملرادا  " صالحيتها  يف  التدخل  عليها  جيب  وال "...  واملتضمن املادة  هذه  من  األخري  الشطر  أن  واعتبارا ".-صالحيتها يف  التدخل

 رأي؛انظر،."تداركه يتعّني   سهوا  يُعدُ   ما  وهو  أعاله  املذكورة 171 ملادةا يف  عليها املنصوص  االنتخابات  الوطنية ملراقبة  اللجنة صالحيات  يف  التدخل  بعدم 
  االنتخابـات  بنظـام  العضـوي املتعلـق  القـانون مطابقـة  مبراقبـةيتعلـق  2011 ديسـمرب 22 املوافـق 1433 عـام  حمـرم 27  يف  مـؤرّخ //11 د م .ر 03 /رقـم 

  .2012يناير14للدستور،ج ر العدد األول املؤرخة يف
 :على ما يلي 1958الدستور الفرنسي لعام من39تنص املادة - 1

 « L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. »  

 :على ما يلي1958من الدستور الفرنسي لعام40وتنص املادة
«Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur 
adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation 
d’une charge publique. »   
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رادات العامة أو إنشاء أو زيادة أعضاء الربملان ترفض إذا كان قبوهلا من شأنه أن يؤدي إىل ختفيض اإلي
على أنه ال حيال مشروع أو اقرتاح 1958من الدستور الفرنسي لعام46كما تنص املادة.النفقات العامة

قانون عضوي  للمداولة والتصويت على اجلمعية األوىل اليت رفع أمامها إال بعد مرور مخسة عشر يوما بعد 
لقيد الزمين يرتتب عليه بطالن التشريع ملخالفته للقيد الدستوري إيداعه،ذلك بأن عدم احرتام املشرع هلذا ا

من الدستور،واليت تتضمن القيد الزمين لدراسة ومناقشة والتصويت على 02فقرة46الذي أوردته املادة
  .1القوانني العضوية

اضرين،كما إضافة إىل ضرورة إقراره من اجلمعية الوطنية باألغلبية املطلقة وليس لعدد األعضاء احل      
من  04فقرة46تعترب رقابة الس الدستوري على مشروعات القوانني العضوية رقابة إلزامية وفقا لنص املادة

الدستور،واليت تقضي بعدم جواز إصدار القوانني العضوية إال بعد أن يقرر الس الدستوري مطابقتها 
  .للدستور

غرار الدساتري املصرية املتعاقبة،جنده قد خول جملس النواب وعلى - وبالرجوع إىل الدستور املصري احلايل     
والية عامة يف التشريع،مع منح حق املبادرة بالتشريع لكل من رئيس اجلمهورية وجملس الوزراء وأعضاء جملس 

لرئيس اجلمهورية،ولس الوزراء،ولكل « 2014من الدستور املصري لسنة122النواب تطبيقا لنص املادة
وحيال كل مشروع قانون مقدم من احلكومة أو من ُعشر أعضاء .النواب اقرتاح القوانني عضو يف جملس

  ».. الس إىل اللجان النوعية املختصة مبجلس النواب
من الدستور جندها قد تضمنت قيودا إجرائية لصحة عملية سن القوانني املكملة  121إال أن املادة       

،منها ضرورة أن تكون مشاريع أو اقرتاحات القوانني املكلة للدستور تدخل ضمن نطاق 2للدستور
من الدستور فقرة أخرية ،كما يشرتط كذلك إلقرار القوانني املكملة  121املوضوعات اليت حددا املادة 

اإلجرائية املنظمة للدستور موافقة أغلبية ثلثي عدد أعضاء الربملان،ذلك بأن خمالفة املشرع للشروط الشكلية و 

                                                 
 :ملزيد من التفاصيل انظر على سبيل املثال؛1958من الدستور الفرنسي لعام  46انظر نص املادة 1-

- A HAURIOU ,Droit constitutionnel et institutions politiques ,6 ème édition ,Paris,1975 ,p.1088 ; HAURIOU. G 
et GELARD, Droit constitutionnel et institutions politiques, 1989, p.277 ; PORTELLE. H,op cit , p.204. 

املتعلـق بالقـانون العضـوي الـذي  2014فيفـري13املـؤرخ يف2014-689ومن تطبيقات رقابة الس الدستوري على ركن الشـكل واإلجـراءات قـراره رقـم
  .من هذا القانون8من املادة4فيذية والعضوية يف الربملان،الذي قضى به بعدم دستورية التدابري اليت جاءت ا الفقرةمينع اجلمع بني الوظيفة التن

Décision n° 2014-689DC du13 février2014 Loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales 
avec le mandat de député ou de sénateur, « 4.....les dispositions du paragraphe IV de l'article 8 n'ont pas été 
votées dans les mêmes termes par les deux assemblées ;que, par suite, elles ont été adoptées selon une procédure 
contraire à la Constitution ; que les dispositions du paragraphe IV de l'article 8 de la loi organique doivent être 
déclarées contraires à la Constitution; » JORF du16 février2014; Décision N° 2014-700 DC du 31 juillet 2014 
Loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. 

وتعد .كما تصدر القوانني املكملة للدستور مبوافقة ثلثي عدد أعضاء الس«:على ما يلي 2014من الدستور املصري لسنة03فقرة 121تنص املادة-2
ة،واملنظمة للحقـــوق القـــوانني املنظمـــة لالنتخابـــات الرئاســـية،والنيابية،واحمللية،واألحزاب السياسية،والســـلطة القضـــائية،واملتعلقة باجلهـــات واهليئـــات القضـــائي

 » .،مكملة لهواحلريات الواردة يف الدستور 
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لعملية سن وإقرار القوانني املكملة للدستور يعترب خمالفة دستورية يرتتب عليها بطالن التشريع لعيب الشكل 
و اإلجراءات،وعلى القاضي الدستوري أن يراقب مدى التزام املشرع مراعاته لقواعد الشكل واإلجراءات اليت 

 .حددها الدستور
فة املشرع للقواعد الشكلية واإلجرائية اليت حددها الدستور لسن وإقرار القوانني وبعد بيان حاالت خمال      

الفرنسي واجلزائري واملصري،سوف ننتقل إىل بيان دور القاضي الدستوري يف الرقابة  الدستورالعضوية يف 
  .على العيوب الشكلية بالنسبة للتشريعات العادية

ة المشرع لقواعد الشكل واإلجراءات بالنسبة رقابة القاضي الدستوري على مخالف-ب      
  للتشريعات العادية

فضال عن تقييد مبادرة أعضاء الربملان باقرتاح التشريعات العادية مقارنة مبشاريع القوانني املقدمة من      
احلكومة،ولعل السبب يف ذلك عملي أكثر من أي سبب آخر،إال أن الدستور قد فرق من الناحية 

رئيس ( االقرتاحات املقدمة من أعضاء الربملان ومشاريع القوانني املقدمة من السلطة التنفيذية اإلجرائية بني
من 139املادة(سواء من حيث القيد الدستوري الذي أقرته املادتني)اجلمهورية،الوزير األول،جملس الوزراء

تقبل اقرتاحات  على أن ال)1958من الدستور الفرنسي لعام40،املادة2016التعديل الدستوري لسنة
القوانني أو مقرتحات التعديل املقدمة من النواب إذا كان ذلك يؤدي إىل اختالل يف التوازنات املالية للدولة 

  .1اليت مت ضبطها يف قانون املالية
مارس 6املؤرخ يف16/01املعدل مبوجب القانون رقم 1996وبالرجوع إىل الدستور اجلزائري لسنة      

قرتاح قانون إضافة إىل ضرورة توقيعه من طرف عشرين نائبا يف الس الشعيب الوطين يشرتط يف كل ا2016
على األقل،أو عشرين عضوا يف جملس األمة،أن يرفق بعرض األسباب وحيرر نصه يف شكل مواد،وأال يكون 

عشر  نظري ملشروع أو اقرتاح قانون جترى دراسته يف الربملان أو مت سحبه أو رفضه منذ أقل من اثنيت
شهرا،كما جيب تبليغ اقرتاح القانون املقبول من طرف الس الشعيب الوطين إىل احلكومة لتبدي رأيها فيه 
خالل أجل ال يتجاوز شهرين انقضاؤه يؤدي إىل إحالة اقرتاح القانون من طرف نواب الس الشعيب 

  .2الوطين على اللجنة املختصة لدراسته
                                                 

مــن الدســـتور  40،واملـــادة 1996مــن الدســتور اجلزائـــري لســنة 121يقابلهـــا نــص املـــادة(2016مــن التعـــديل الدســتوري لســنة139املـــادة انظــر نــص -1
 .1958الفرنسي لعام 

األمــة،وعملهما ،وكــذا العالقــات الــذي حيــدد تنظــيم الــس الشــعيب الــوطين وجملــس 99/02مــن القــانون العضــوي رقــم26و25و24وادانظــر نــص املــ-2
 -1ومن تطبيقـات الـس الدسـتوري علـى عنصـر الشـكل واإلجـراءات رأيـه رقـم ؛1999مارس09املؤرخة يف 15الوظيفية بينهما وبني احلكومة،ج ر رقم

لـس الدسـتوري حنـو ،حيـث اجتـه ا 1989اوت30املؤرخـة يف36يتعلـق بقـانون االنتخابـات،ج ر العـدد1989غشـت سـنة20املؤرخ يف -م د  -ق .ق
ون الـداخلي القول على أن خمالفة املعاهدات الدولية من شأنه أن يصم التشريع بعدم الدستورية لعيب يف الشكل،باعتبار أن املعاهدات تسـمو علـى القـان

م .ق.ر-1رأي رقـم 1989-د م .ق.ر -1ومن تطبيقات الـس الدسـتوري علـى ركـن الشـكل واإلجـراءات رأيـه رقـم؛ضمن مبدأ تدرج القواعد القانونية
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من  01فقرة 122ية اليت ختضع هلا عملية اقرتاح القوانني ما نصت عليه املادةومن بني القيود اإلجرائ      
وحيال كل .لرئيس اجلمهورية،ولس الوزراء،ولكل عضو يف جملس النواب اقرتاح القوانني«الدستور املصري

لنا ويتضح .» ..مشروع قانون مقدم من احلكومة أو من ُعشر أعضاء الس إىل اللجان النوعية املختصة،
من نص هذه املادة بأنه إضافة إىل ضرورة أن يكون اقرتاح القانون املقدم من طرف ُعشر أعضاء جملس 
النواب  أن حيال إىل اللجان النوعية املختصة مبجلس النواب من أجل فحصه وتقدمي تقرير عنه إىل 

عية إال إذا أجازته اللجنة الس،فال حيال اقرتاح القانون املقدم من أحد أعضاء الس إىل اجلنة النو 
املختصة باملقرتحات ووافق الس على ذلك،أما إذا رفضت اللجنة االقرتاح بقانون أو كل مشروع أواقرتاح 

  .1قانون رفضه الس ال جيوز تقدميه ثانية يف دور االنعقاد نفسه
ة ضرورة توافر النصاب ومن القيود اإلجرائية اليت ختضع هلا كذلك عملية سن التشريعات العادي      

من الدستور املصري 121القانوين الذي حدده الدستور لصحة انعقاد الربملان،وهو ما نصت عليه املادة
احلايل،حبيث يعترب عيبا إجرائيا مناقشة أو اقرتاح قانون دون توافر النصاب القانوين الذي نصت عليه 

كما يعترب كذلك عيبا إجرائيا .واب صحيحامن الدستور أعاله حىت يكون انعقاد جملس الن121املادة
إصدار مشروع أو اقرتاح قانون دون توافر األغلبية اليت يتطلبها الدستور ملناقشة وإقرار القوانني العادية،األمر 

بأن عدم توافر 1993يناير 02الذي أكدت عليه احملكمة الدستورية العليا يف مصر يف حكمها الصادر يف
بشأن 1978لسنة46من القانون رقم56يتطلبها الدستور إلقرار األثر الرجعي للمادةاألغلبية اخلاصة اليت 

                                                                                                                                                         
و نظـرا يف النهايـة إىل أن حمـرر الدسـتور  :...أوال"..املتعلق مبراقبة مدى دستورية النظـام الـداخلي للمجلـس الشـعيب الـوطين ،حيـث قضـى بأنـه 1989-د 

، مل يكـن قصـده أن حيـد مـن املبـادرة يف هـذا حني بني بدقة أن بعض هذه املضامني املتعلقـة بتنظـيم الـس الشـعيب الـوطين و عملـه ، عائـدة ـال القـانون
أمـا الـس الشـعيب الـوطين حـني نـص .من النص املعروض لتقدير الس الدستوري 186الصدد، لفائدة النواب وحدهم، كما يستخلص ذلك من املادة 

و نظـرا لكـون الـس الشـعيب .ملبـادرة بـالقواننيمـن الدسـتور الـيت أسـندت للحكومـة صـالحية ا 113على هـذه املسـائل بتلـك الكيفيـة، تغاضـى عـن املـادة 
يم،فإنــه الــوطين نــص يف القــانون املتضــمن النظــام الــداخلي علــى مضــامني يعــود بعضــها للمجــال التشــريعي و بعضــها اآلخــر يعــود ــا لــه الســيادي يف التنظ

يوليــو 22الــذي صـادق عليــه الـس الشــعيب الـوطين يف يقــول الـس الدســتوري، أن الـنص:مـن الدســتور،وهلذه األسـباب109خـالف بــذلك أحكـام املــادة
غــري مطــابق للدســتور مــن حيــث تقدميــه يف شــكل قانون،فيمــا خيــص "قــانون يتضــمن النظــام الــداخلي للمجلــس الشــعيب الــوطين"،والــذي عنوانــه1989ســنة

 ".األحكام اليت تتعلق بالنظام الداخلي فقط
 2016مــن التعــديل الدســتوري لســنة1فقــرة138لســن التشــريعات العاديــة كــذلك مــا نصــت عليــه املــادةومــن بــني الشــروط اإلجرائيــة الواجبــة اإلتبــاع  -1
مــن 138،حيــث يعتــرب عيبــا إجرائيــا عــدم مراعــاة الرتتيــب الــذي جــاءت بــه املــادة)1996مــن الدســتور اجلزائــري لســنة 01فقــرة120يقابلهــا نــص املــادة (

اح قــانون موضــوع املناقشــة يف الربملــان علــى الــس الشــعيب الــوطين وجملــس األمــة علــى التــوايل ،بــأن يعــرض مشــروع أو اقــرت 2016التعــديل الدســتوري لســنة
كمـا يعـد عيبـا إجرائيـا عـدم موافقـة جملسـي الربملـان علـى مشـروع أو .2016مـن التعـديل الدسـتوري لسـنة137باستثناء احلاالت املنصوص عليها يف املادة

كمـا متتـد رقابـة القاضـي الدسـتوري أيضـا علـى مراقبـة حـاالت جتـاوز .ستور إلقرار التشـريعات العاديـة منهـا والعضـويةاقرتاح قانون باألغلبية اليت يتطلبها الد
 حــدود حــق تعــديل القــانون الــذي منحــه الدســتور لكــل مــن احلكومــة و أعضــاء الربملــان ،ولقــد اشــرتط لــس الدســتوري لصــحة التعــديل أن يكــون متصــال

 .ملانبالنص موضوع املناقشة يف الرب 
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،وهو ما أكدت عليه احملكمة الدستورية العليا يف 1حتقيق العدالة الضريبية يتعلق بالطعون الشكلية البحتة
  .20002يوليو08حكم آخر هلا صادر يف 

س اجلمهورية بالقيود اإلجرائية اليت حددها له كما يراقب القاضي الدستوري كذلك مدى التزام رئي       
الدستور ملمارسة اختصاصه التشريعي يف الظروف العادية سواء يف حالة غيبة الربملان أو يف حالة التفويض  

،وبالتايل يعد عيبا إجرائيا إصدار 19583من الدستور الفرنسي لعام38التشريعي للحكومة تطبيقا لنص املادة
والربملان منعقد دون أن يكون هناك تفويض )قرارات بقوانني و مراسيم بقوانني(أوامر تشريعيةرئيس اجلمهورية 

تشريعي من الربملان مينح للسلطة التنفيذية حق ممارسة بعض االختصاصات التشريعية اليت تدخل يف نطاق 
  .القانون
 2016الدستوري لسنة التعديل من01فقرة142ذلك بأن خمالفة رئيس اجلمهورية ألحكام املادة      

احملددة االت تدخله مبوجب أوامر تشريعية يف الظروف العادية،تعترب خمالفة دستورية يرتتب عليها بطالن 
التشريع لعيب يف الشكل واإلجراءات،كما أن عدم عرض األوامر التشريعية اليت يتخذها رئيس اجلمهورية 

التعديل الدستوري  من01فقرة142ألحكام املادةعلى غرفيت الربملان يعد عيبا إجرائيا ملخالفته 
  .      20164لسنة

وخيتص القاضي الدستوري إضافة إىل رقابته على العيوب الشكلية اليت تلحق التشريعات العضوية       
والعادية واألوامر التشريعية اليت يصدرها رئيس اجلمهورية يف غيبة الربملان أو التشريعات التفويضية مراقبة 

ت خمالفة القواعد الشكلية واإلجرائية اليت متر ا عملية تعديل الدستور،سواء من حيث املبادرة بتعديل حاال
من التعديل الدستوري )211و210(الدستور أو األغلبية املطلوبة إلقراره،وفق ما تنص عليه املادتني

ح تعديل الدستور عندما وبالتايل يتحقق عيب الشكل واإلجراءات بالنسبة ملشروع أو اقرتا .1996لسنة
يكون هناك نص ميس باملبادئ العامة اليت حتكم اتمع اجلزائري وحقوق اإلنسان واملواطن وحرياما،وال 
ميس بالتوازنات األساسية للسلطات و املؤسسات الدستورية،أو تعديل يف العهدات الرئاسية وفق ما تنص 

                                                 
حســني .؛أورده، عبــد الناصــر أبــو ســهمدانة1993ينــاير 02ق دســتورية بتــاريخ 12لســنة  23انظــر حكــم احملكمــة الدســتورية العليــا يف الــدعوى رقــم -1

 .65.إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على اإلعالن الدستوري،املرجع السابق،ص
حســني .؛أورده، عبــد الناصــر أبــو ســهمدانة2000يوليــو08ق دســتورية بتــاريخ 18ســنة ل 140انظــر حكــم احملكمــة الدســتورية العليــا يف الــدعوى رقــم -2

  .88.إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على اإلعالن الدستوري،املرجع نفسه،ص
 .1958من الدستور الفرنسي لعام  38انظر نص املاد - 3
  ).1996من الدستور اجلزائري لسنة1فقرة124يقابلها نص املادة(2016من التعديل الدستوري لسنة142انظر نص املادة- 4
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،على أن يراقب القاضي الدستوري مدى التزام 2016لسنةفقرة أخرية من التعديل الدستوري212عليه املادة
  .1املشرع بتلك القيود والضوابط الدستورية لتعديل الدستور

ويعترب كذلك من القيود الشكلية لعملية تعديل الدستور مبادرة ثالثة أرباع أعضاء غرفيت الربملان       
يا عدم عرض اقرتاح تعديل الدستور على رئيس اتمعتني معا باقرتاح تعديل الدستور،كما يعد عيبا إجرائ

من الدستور 89اجلمهورية الذي ميكنه أن يعرضه على االستفتاء الشعيب،األمر الذي نصت عليه املادة
  .2من الدستور املصري احلايل226،واملادة2016من التعديل الدستوري لسنة211الفرنسي،واملادة

حاالت خمالفة قواعد الشكل واإلجراءات يف جمال التشريع يف  وترتيبا على ما سبق،ميكننا القول بأن      
الظروف العادية تشمل الرقابة على مدى التزام املشرع بالقواعد الشكلية واإلجرائية اليت يتطلبها 

  .الدستور،سواء الشروط الشكلية املنظمة للمبادرة مبشاريع أو اقرتاحات القوانني العضوية أو إقرارها
أيضا دور القاضي الدستوري ليشمل الرقابة على صحة عملية سن التشريعات العادية، كما ميتد        

ومدى التزام املشرع بالضوابط والقيود الشكلية واإلجرائية اليت يتطلبها الدستور لذلك،ومن ناحية ثانية مراقبة 
تشريعية، سواء يف حالة مدى التزام رئيس اجلمهورية باحلدود اليت رمسها له الدستور ملمارسة االختصاصات ال

غياب الربملان أو بتفويض منه فضال عن رقابته على صحة إجراءات تعديل الدستور، ذلك بأن خمالفة 
املشرع لقواعد الشكل واإلجراءات يعترب خمالفة دستورية تصم التشريع بعدم الدستورية لعيب يف الشكل 

  .واإلجراءات
الرقابة ال يقتصر فقط على التأكد من مدى التزام املشرع بقواعد والواقع أن دور القاضي الدستوري يف       

الشكل واإلجراءات اليت يتطلبها الدستور لصحة سن وإقرار التشريع يف الظروف العادية،وإمنا ميتد دوره  
                                                 

مـــــن الدســـــتور اجلزائـــــري )178و177و176(يقابلهـــــا نـــــص املـــــواد-2016مـــــن التعـــــديل الدســـــتوري لســـــنة)212و211و210(انظـــــر نـــــص املـــــواد- 1
 .1996لسنة

 :على ما يلي1958لعام  من الدستور الفرنسي89تنص املادة- 2
« L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur 
proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement. 
Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa 
de l’article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été 
approuvée par référendum......» 

لـرئيس اجلمهوريـة،أو مخـس أعضـاء جملـس النواب،طلـب تعـديل مـادة ،أو أكثـر « :علـى مـا يلـي 2014من الدستور املصـري لسـنة 226تنص املادة كما 
ويف مجيــع األحوال،ينــاقش جملــس النــواب طلــب التعــديل خــالل .مــن مــواد الدســتور، وجيــب أن يُــذكر يف الطلــب املــواد املطلــوب تعديلها،وأســباب التعــديل

وإذا رفـض الطلــب ال جيــوز إعــادة طلــب تعــديل .ديل كليــا،أو جزئيــا بأغلبيــة أعضــائهثالثـني يومــا مــن تــاريخ تســلمه، ويصـدر الــس قــراره بقبــول طلــب التعـ
وإذا وافـــق الـــس علـــى طلـــب التعـــديل،يناقش نصـــوص املـــواد املطلـــوب تعـــديلها بعـــد ســـتني يومـــا مـــن تـــاريخ .املـــواد ذاـــا قبـــل حلـــول دور االنعقـــاد التـــايل

،عـرض علــى الشــعب السـتفتائه عليــه خــالل ثالثـني يومــا مـن تــاريخ صــدور هـذه املوافقــة ،ويكــون املوافقـة،فإذا وافــق علـى التعــديل ثلثــا عـدد أعضــاء الس
وبذلك جنـد أن النصـوص الدسـتور السـابقة » ...التعديل نافذا من تاريخ إعالن النتيجة،وموافقة أغلبية عدد األصوات الصحيحة للمشاركني يف االستفتاء

وكـذلك الشـروط املوضـوعية الـيت جيـب االلتـزام ـا مبناسـبة تعـديل الدسـتوري ،وعلـى القاضـي الدســتوري أن قـد بينـت بوضـوح الشـروط الشـكلية واإلجرائيـة 
 .يراقب ذلك
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كذلك إىل الرقابة على العيوب الشكلية واإلجرائية اليت قد تلحق التشريع الصادر عن املشرع يف الظروف 
  .عاديةغري ال
 رقابة القاضي الدستوري على العيوب الشكلية التي تلحق بالتشريعات االستثنائية:ثانيا     
وحىت يتسىن لنا معرفة دور القاضي الدستوري يف الرقابة على العيوب الشكلية واإلجرائية بالنسبة       

يب الشكل واإلجراءات الذي للتشريعات االستثنائية سوف نتطرق أوال إىل رقابة القاضي الدستوري على ع
،مث رقابة القاضي الدستوري على عيب )أ(يشوب التشريعات االستثنائية يف الدستورين الفرنسي واملصري

  ).ب(الشكل واإلجراءات الذي يشوب التشريعات االستثنائية يف الدستور اجلزائري 
لتشريعات االستثنائية رقابة القاضي الدستوري على عيب الشكل واإلجراءات الذي يشوب ا - أ    

  في الدستور الفرنسي والمصري
قد منحا رئيس 2014والدستور املصري لسنة1958احلقيقة أن كل من الدستور الفرنسي لعام    

اجلمهورية حق اختاذ التدابري واإلجراءات الالزمة ملواجهة الظروف االستثنائية،األمر الذي نصت عليه 
 2014من الدستور املصري لسنة156،ويقابلها نص املادة19581من الدستور الفرنسي لعام16املادة

تعد من أهم تطبيقات نظرية الضرورة اليت متنح لرئيس 1958من الدستور الفرنسي لعام16ذلك بأن املادة
اجلمهورية سلطات واسعة جدا ملواجهة الظروف االستثنائية،إذ ترتكز يف يده مجيع السلطات وهو ما جيعله 

  .2 ممارسة اختصاصاته التشريعية وميارس دور القاضي يف إصدار األحكام وتنفيذهاحيل حمل املشرع يف
من الدستور القيود 16ونظرا خلطورة الوضع فقد حدد املؤسس الدستوري الفرنسي مبوجب املادة      

حها له اإلجرائية واملوضوعية اليت تنظم حق جلوء رئيس اجلمهورية إىل ممارسة السلطات االستثنائية اليت من
،حيث اشرتط أن يكون السبب يف 3الدستور واختاذ التدابري واإلجراءات الالزمة ملواجهة الظروف االستثنائية

اختاذ التدابري االستثنائية هو تعرض أنظمة اجلمهورية أو استقالل الوطن أو سالمة أراضيه أو تنفيذ تعهداته 
كني السلطات الدستورية من القيام مبهامها الدولية خلطر جسيم وحال،وأن يكون اهلدف من ذلك هو مت

  .الدستورية املعتادة
ولقد ثار جدل واسع يف الفقه الفرنسي حول مسألة توقف السلطات الدستورية عن مباشرة مهامها       

املعتادة،مبعىن هل كل تعطيل لعمل السلطات العامة يف الدولة يتيح لرئيس اجلمهورية تطبيق أحكام 
تور أو أنه يشرتط التوقف الكلي للسلطات الدستورية عن ممارسة مهامها نتيجة تعرض من الدس16املادة

                                                 
 . 1958من الدستور الفرنسي لعام  16انظر نص املادة -1
، 1980العريب،مصر، الفكر ،الطبعة األوىل،دار)مقارنة دراسة(والربملاين الرئاسي النظامني يف الدولة لرئيس التشريعية الوظيفة فهمي، حلمي عمرانظر،-2

 ؛321.ص
- AVRIL .P et GICQUEL. J, Le conseil constitutionnel, Montchrestien, 5 ème édition, Paris, 2005, p 117.  
3 - BARANGER. D, Le droit constitutionnel ,3 ème édition ,P .U.F,2006,p.114.  
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البالد خلطر جسيم وحال؟فمنهم من يرى بأن جمرد تعطيل املؤسسات الدستورية عن أداء دورها مينح لرئيس 
من 16املادةمن الدستور،بينما يرى االجتاه اآلخر بأنه يلزم لتطبيق 16اجلمهورية احلق يف استخدام املادة

  .1الدستور التوقف الكلي للمؤسسات الدستورية عن أداء مهامها
من الدستور الفرنسي هو ضرورة 16أما بالنسبة للشروط الشكلية واإلجرائية الالزمة لتطبيق املادة      

لفقه ويذهب ا.إلزامية استشارة الوزير األول،ورئيسي جملسي الربملان،والس الدستوري،وتوجيه خطاب لألمة
مبناسبة التعليق على استشارة الس الدستوري بأا تعد ضمانة كبرية يف مواجهة السلطات االستثنائية 

،ومن الشروط الشكلية الالزمة لتطبيق 2من الدستور16الواسعة املمنوحة لرئيس اجلمهورية مبوجب نص املادة
القانون،كما ال جيوز حل اجلمعية الوطنية من الدستور كذلك  ضرورة اجتماع الربملان بقوة 16نص املادة

  .أثناء ممارسة تلك السلطات االستثنائية
من الدستور،كأن يلجأ رئيس اجلمهورية إىل 16وعليه،يعد عيبا إجرائيا كل مساس بأحكام املادة      

من الدستور دون استشارة السلطات املعنية أو بعضها بالرغم من أن هذه االستشارة غري 16استخدام املادة
إال أا تعترب قيدا إجرائيا  ُملزم مؤثرة يف قرار رئيس اجلمهورية يف اللجوء إىل ممارسة السلطات االستثنائية،

  .من الدستور16لرئيس اجلمهورية عند جلوئه إىل استخدام أحكام املادة
كما يعد عيبا إجرائيا عدم استشارة رئيس اجلمهورية الس الدستوري فيما خيص اإلجراءات املتعلقة        

ء ممارسة تلك السلطات،وعلى القاضي بالظروف االستثنائية أو اللجوء إىل حل اجلمعية الوطنية أثنا
  .الدستوري أن يراقب مدى التزام رئيس اجلمهورية هلذه السلطات االستثنائية

أما يف مصر،بالرغم من أن املؤسس الدستوري قد تبىن املفهوم التقليدي لتوزيع االختصاص بني       
لتشريع،إال أنه قد منح لرئيس اجلمهورية السلطتني التشريعية والتنفيذية وعهد إىل الربملان سلطة عامة يف ا

حق إصدار قرارات هلا قوة القانون يف احلالة االستثنائية مع مراعاة الشروط الشكلية واملوضوعية اليت حيددها 
  .3الدستور ملمارسة رئيس اجلمهورية للسلطات االستثنائية

د استوجبت توافر الشروط ق4منه154جند أن املادة2014وبالرجوع إىل الدستور املصري لسنة      
الشكلية واملوضوعية اليت حددها الدستور ملمارسة رئيس اجلمهورية للسلطات االستثنائية ملواجهة حالة 

                                                 
1- ACQUAVIV.A J,Droit constitutionnel et institutions politique,7 ème édition, Gaulino ,P.U. F,2004,p.142 ; 
CAILLE. P,L’état d’urgence ,R.D .P,2007,p.328.  
2 - RILLIR. I,Le chef de l’Etat et le juge constitutionnel gardien de la constitution ,R.D.P, 1999 , N°04,p.1063. 

 .7.انظر،حنفي علي جبايل،الدعوى الدستورية ،املخالفة الشكلية للدستور،املرجع السابق،ص-3
يعلـن رئـيس اجلمهورية،بعـد «:علـى مـا يلـي1971من الدستور املصري لعـام147يقابلها نص املادة(2014من الدستور املصري لسنة154تنص املادة-4

ينظمه القانون ،وجيـب عـرض هـذا اإلعـالن علـى جملـس النـواب خـالل األيـام السـبعة التاليـة ليقـرر  أخذ رأي جملس الوزراء حالة الطوارئ،على النحو الذي
 .وإذا حدث اإلعالن يف غري دور االنعقاد العادي،وجب دعوة الس لالنعقاد فورا للعرض عليه. ما يراه بشأنه
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الطوارئ،أي أن هذه املادة قد رمست هلذا االختصاص حدودا ضيقة فرضتها طبيعتها االستثنائية إذا يعد عيبا 
ئ دون استشارة جملس الوزراء أو عدم عرضه على جملس النواب إجرائيا إعالن رئيس اجلمهورية حلالة الطوار 

  . من الدستور01فقرة154خالل املدة احملددة يف املادة
متديد حالة الطوارئ دون موافقة 2014من الدستور املصري لسنة154كما تعد خمالفة ألحكام املادة       

ة غيبة الربملان،أو عدم عرض قرار ثلثي أعضاء جملس النواب أو عدم عرضه على جملس الوزراء يف حال
التمديد اليت عرضه على جملس الوزراء على جملس النواب يف أول انعقاد له،كما يعترب كذلك عيبا إجرائيا 
حل جملس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ،وعلى القاضي الدستوري أن يراقب مدى تقيد رئيس 

،األمر الذي أكدت عليه احملكمة الدستورية 2014لسنةمن الدستور املصري 154اجلمهورية بأحكام املادة
  . 20011يناير06العليا يف مصر يف حكمها الصادر يف 

الستخدام سلطة التشريع االستثنائية 20142من الدستور املصري لسنة156ولقد اشرتطت املادة      
 الالزمة اليت ال حتتمل غياب جملس النواب،ووجود حالة الضرورة اليت تستدعي اإلسراع يف اختاذ التدابري

التأخري، على أن يعرض هذا األمر على جملس النواب إذا كان قائما يف دورة طارئة،أما إذا كان الس غري 
قائم حلله أو توقف جلساته وجب عرض القرارات بقوانني خالل أجل مخسة عشر يوما من انعقاد الس 

القرارات على جملس النواب ويزول كل ما كان هلا من  اجلديد،ذلك بأنه يعد عيبا إجرائيا عدم عرض تلك
  .قوة قانونية

                                                                                                                                                         
طوارئ،ويكـون إعالـا ملـدة حمـددة ال تتجـاوز ثالثـة أشـهر،وال ُمتـد إال ملـدة ويف مجيع األحوال جتب موافقة أغلبيـة عـدد أعضـاء الـس علـى إعـالن حالـة ال

وإذا كان الس غري قائم،يعرض األمر على جملس الوزراء للموافقة،على أن يعرض علـى جملـس النـواب .أخرى مماثلة ،بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء الس
  » .ثناء سريان حالة الطوارئوال جيوز حل جملس النواب أ. اجلديد يف أول اجتماع له

إذا كانــت التــدابري العاجلــة الــيت (علــى أنــه 2001ينــاير06ق دســتورية يف19لســنة40لقــد قضــت احملكمــة الدســتورية العليــا يف مصــر يف القضــية رقــم- 1
خالفــة الدســتورية ،ذلــك أن تــوافر حالــة تتخــذها الســلطة التنفيذيــة ،ملواجهــة حالــة الضــرورة نابعــة مــن متطلباــا ،فــإن انفكاكهــا عنهــا يوقعهــا يف حومــة امل

هـــي علـــة اختصاصـــها مبواجهــة األوضـــاع الطارئـــة والضـــاغطة بتلـــك التـــدابري –بضـــوابطها املوضـــوعية الـــيت ال تســـتقل الســلطة التنفيذيـــة بتقـــديرها –الضــرورة 
كمـة الدسـتورية العليـا للتحقــق مـن قيمهـا يف احلـدود الــيت العاجلـة،بل هـي منـاط مباشــرا هلـذا االختصـاص ،وإليهـا متتــد الرقابـة الدسـتوري الـيت تباشــرها احمل

؛انظــر حكــم .)إىل ســلطة تشــريعية كاملــة ومطلقــة ال قيــد عليهــا-وهــي مــن طبيعــة اســتثنائية-رمسهــا الدســتور ولضــمان أال تتحــول هــذه الرخصــة التشــريعية
حســـني إبـــراهيم .؛أورده، عبـــد الناصـــر أبـــو ســـهمدانة2001ايرينـــ 06ق دســـتورية يف  19لســـنة  40احملكمـــة الدســـتورية العليـــا يف مصـــر يف القضـــية رقـــم 

أمحــد فتحــي ســرور ،احلمايــة الدســتورية للحقــوق انظــر، :؛ملزيــد مــن التفاصــيل32.خليل،موســوعة التعليــق علــى اإلعــالن الدســتوري املرجــع الســابق،ص ص
 .813.واحلريات،املرجع السابق،ص ص

إذا حـدث يف غـري انعقــاد جملـس النـواب مـا يوجـب اإلسـراع يف اختـاذ تــدابري ال « :لـى مــا يلـيع 2014لسـنةمـن الدسـتور املصـري  156تـنص املـادة - 2
و إذا كـان جملـس النـواب غـري قـائم ،جيـوز لـرئيس اجلمهوريـة إصـدار قـرارات .حتتمل التأخري ،يدعو رئيس اجلمهورية الس النعقـاد طـارئ لعـرض املـر عليـه 

ملوافقة عليها خالل مخسة عشر يوما من انعقاد الس اجلديد ،فإذا مل تعرض وتناقش أو إذا عرضـت ومل يقرهـا بقوانني ،على أن يتم عرضها ومناقشتها وا
 » ..الس،زال بأثر رجعي ما كان هلا من قوة القانون ،دون حاجة إىل إصدار قرار بذلك
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وبناء على ما تقدم،ميكننا القول بأنه يعد عيبا دستوريا من الناحية الشكلية واإلجرائية كل خمالفة       
من الدستور املنظمة الختصاصات رئيس اجلمهورية يف احلالة االستثنائية، 156و154ألحكام املادتني

لقاضي الدستوري أن يراقب مدى تقيد رئيس اجلمهورية وهو بصدد ممارسة سلطاته االستثنائية وعلى ا
  . بالضوابط الشكلية واإلجرائية وكذا الشروط املوضوعية اليت حددها له الدستور

وبعد بيان احلاالت اليت تنصب عليها رقابة القاضي الدستوري بالنسبة للسلطات االستثنائية اليت       
،لنا أن نتساءل عن دور 2014واملصري لسنة1958سها رئيس اجلمهورية يف الدستورين الفرنسي لعامميار 

  القاضي الدستوري يف الرقابة على التشريعات االستثنائية يف الدستور اجلزائري؟
  رقابة القاضي  الدستوري في الرقابة على التشريعات االستثنائية في الدستور الجزائري-ب     
حظ على املؤسس الدستوري اجلزائري بأنه قد تأثر بالدستورين الفرنسي واملصري يف االعرتاف املال     

لرئيس اجلمهورية حق اختاذ التدابري واإلجراءات الالزمة ملواجهة الظروف غري العادية اليت تتميز بوجود 
نتظم للمؤسسات اضطراب أو عدم االستقرار يف األمن العام،أو عوامل حتول دون السري العادي وامل

  .1الدستورية أو يهدد أمن البالد واستقالله
املتضمن التعديل الدستوري للدستور 2016مارس6املؤرخ يف 16/01وبالرجوع إىل القانون رقم       

املعدل جنده قد ميز بني ثالث حاالت ميارس فيها رئيس اجلمهورية سلطاته 1996اجلزائري لسنة
املادة  (،احلالة االستثنائية 2)2016من التعديل الدستوري لسنة105املادة(االستثنائية،وهي حالة الطوارئ

، 4)2016من التعديل الدستوري لسنة109املادة(،حالة احلرب3)2016من التعديل الدستوري لسنة107
حيث ختتلف هذه احلاالت فيما بينها من حيث درجة خطورا على عمل املؤسسات الدستورية وتأثريها 

من 105لعامة ومدة العمل ا،ومن حيث الشروط املوضوعية والشكلية،حيث تنص املادةعلى احلريات ا
يقرر رئيس اجلمهورية،إذا دعت الضرورة امللحة،حالة الطوارئ أو «بأن2016التعديل الدستوري لسنة

 احلصار،ملدة معينة بعد اجتماع الس األعلى لألمن،واستشارة رئيس جملس األمة،ورئيس الس الشعيب
وال ميكن متديد .الوطين،والوزير األول،ورئيس الس الدستوري،ويتخذ كل التدابري الالزمة الستتاب الوضع

وباستقرائنا لنص  » .حالة الطوارئ أو احلصار،إال بعد موافقة الربملان املنعقد بغرفتيه اتمعتني معا
شروطا شكلية وموضوعية إلعالن أعاله يتضح لنا بأن املؤسس الدستوري اجلزائري قد حدد 105املادة

                                                 
 السلطة هيمنة الدسوقي، رأفت؛24.،ص1988املعارف،اإلسكندرية ،انظر ،وجدي ثابت غابريال،السلطات االستثنائية لرئيس اجلمهورية ،منشأة - 1

 .125.،ص2006مصر، اإلسكندرية، املعارف منشأة الربملان، أعمال على التنفيذية
  .1996من الدستور اجلزائري لسنة91يقابله نص املادة -2
 .1996من الدستور اجلزائري لسنة93يقابله نص املادة -3
 .1996من الدستور اجلزائري لسنة95يقابله نصاملادة -4
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حالة الطوارئ واحلصار،حيث تتمثل الشروط املوضوعية يف وجود الضرورة امللحة وحتديد املدة،أما الشروط 
الشكلية إلعالن حالة الطوارئ أو حالة احلصار هي اجتماع الس األعلى لألمن واستشارة كل من رئيسي 

1لس الدستوريغرفيت الربملان والوزير األول ورئيس ا.  
من 106و105ومن مث يعد عيبا إجرائيا كل خمالفة للقواعد الشكلية واإلجرائية احملددة يف املادتني      

،كإعالن حالة الطوارئ واحلصار بدون اجتماع الس األعلى لألمن أوعدم 2016التعديل الدستوري لسنة
اإلعالن عن متديد حالة الطوارئ واحلصار بدون استشارة السلطات املعنية أو بعضها،كما يعد عيبا إجرائيا 

موافقة الربملان على ذلك أو عدم اجتماع غرفيت الربملان معا،وعلى القاضي الدستوري أن يراقب مدى التزام 
رئيس اجلمهورية القيود الشكلية واإلجرائية،وكذا لشروط املوضوعية الالزمة لإلعالن على حالة الطوارئ 

  .2واحلصار
من 107فيما خيص الشروط الشكلية و املوضوعية لتقرير احلالة االستثنائية ما نصت عليه املادةأما       

يقرر رئيس اجلمهورية احلالة االستثنائية إذا كانت البالد مهددة «على أن20163التعديل الدستوري لسنة
  .خبطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساا الدستورية أو استقالهلا أو سالمة تراا

يتخذ مثل هذا اإلجراء إال بعد استشارة رئيس جملس األمة،ورئيس الس الشعيب الوطين،ورئيس الس وال 
  .الدستوري،واالستماع إىل الس األعلى لألمن وجملس الوزراء

ختول احلالة االستثنائية رئيس اجلمهورية أن يتخذ اإلجراءات االستثنائية اليت تستوجبها احملافظة على 
تنتهي احلالة االستثنائية،حسب .وجيتمع الربملان وجوبا.ألمة واملؤسسات الدستورية يف اجلمهوريةاستقالل ا

ومن مث ال تكون الضرورة امللحة كافية إلعالن » .األشكال واإلجراءات السالفة الذكر اليت أوجبت إعالا
ستورية للبالد أواستقالهلا احلالة االستثنائية بل ال بد من وجود خطر داهم يوشك أن يصيب املؤسسات الد

                                                 
مــن قبــل  واملالحــظ علــى هــذه املــادة أــا مل متيــز بــني حالــة الطــوارئ وحالــة احلصــار أو حتديــد األســباب الــيت تــربر اإلعــالن عــن حالــة الطــوارئ واحلصــار -1

،أما بالنسبة للشروط املوضـوعية الـيت 1رورة امللحة دون حتديد مدلوهلا رئيس اجلمهورية ،بل أخضعهما لنفس األحكام مكتفيا باإلشارة فقط إىل حالة الض
أعاله هي ضـرورة وجـود حالـة الضـرورة امللحـة وحتديـد املـدة ،أمـا الشـروط الشـكلية إلعـالن حالـة الطـوارئ واحلصـار هـي اجتمـاع الـس 91حددا املادة 

األول ورئـــيس الـــس الدســـتوري ،ويـــتم تنظـــيم حالـــة الطـــوارئ واحلصـــار مبوجـــب قـــانون  األعلـــى لألمـــن واستشـــارة كـــل مـــن رئيســـي غـــرفيت الربملـــان والـــوزير
،وذلـك ملـدة أربعـة أشـهر 91/196مبوجـب املرسـوم الرئاسـي رقـم1991يونيـو04لقد أعلن رئيس اجلمهورية الشاديل بـن جديـد حالـة احلصـار يف عضوي؛

؛ملزيـد مـن 92/44مبوجـب املرسـوم الرئاسـي رقـم 1992فربايـر  09الـس العلـى للدولـة يف  أما حالة الطـوارئ فقـد أعلينهـا.تسري ابتداء من اليوم املوايل 
العامة،رسـالة دكتـوراه يف  واحلريـات للحقـوق الدسـتورية والضـمانات اجلزائـري اجلمهوريـة لـرئيس االستثنائية طيفور،السلطات بن الدين نصرانظر،:التفاصيل

 .29. ص،ص 2003 بلعباس سيدي القانون العام،جامعة
 ).1996من الدستور اجلزائري لسنة 92يقابلها نص املادة(2016من التعديل الدستوري لسنة106انظر نص املادة- 2
 .1996من الدستور اجلزائري لسنة93يقابلها نص املادة-3
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أو سالمة تراا،أما الشروط الشكلية لتقريرها فهي استشارة  رئيسي غرفيت الربملان والس 
  . 1الدستوري،واالستماع للمجلس األعلى لألمن وجملس الوزراء

 احلالة واجلدير بالذكر أن املؤسس الدستوري قد وضع شروطا أوضح وأكثر تقييدا لرئيس اجلمهورية يف      
االستثنائية مقارنة مع شروط إعالن حالة الطوارئ واحلصار،وذلك نظرا ألمهية وخطورة القرار املتعلق باحلالة 

  .االستثنائية،ودرجة تأثريها على احلريات العامة من ناحية أخرى
ة االستماع ذلك بأن الفرق بني حاليت الطوارئ واحلصار واحلالة االستثنائية من حيث الشروط الشكلي      

إىل كل من الس األعلى لألمن وجملس الوزراء وليس فقط اجتماع جملس الوزراء يف حالة الطوارئ 
واحلصار،حيث أن االستماع إىل جملس الوزراء يعين استعراض إرادة أعضائه واالستماع إىل تقاريرهم املفصلة 

ولعل من .الختاذ قرار احلالة االستثنائية حول هذا الوضع من كل جوانبه خاصة األمنية والعسكرية املتوقعة
أهم اآلثار اليت تنجم عن تقرير احلالة االستثنائية هو انتقال سلطة التشريع إىل رئيس اجلمهورية عن طريق 
األوامر التشريعية أثناء تلك الفرتة،على أن يظل الربملان جمتمعا وجوبا طيلة مدة احلالة االستثنائية ملتابعة 

  .ة اليت متر ا البالداألوضاع الصعب
اليت تضمنت 2016من التعديل الدستوري لسنة107ومن مث،فإنه يرتتب على خمالفة أحكام املادة     

جمموعة من الشروط الشكلية واملوضوعية ملمارسة رئيس اجلمهورية السلطات االستثنائية عدم دستورية 
قرير تلك احلالة،وعلى القاضي الدستوري أن يراقب التدابري واإلجراءات اليت يتخذها رئيس اجلمهورية أثناء ت

مدى التزام رئيس اجلمهورية وتقيده بالشروط الشكلية واملوضوعية اليت حددها الدستور لتقرير احلالة 
  .االستثنائية،على أن يتم إاء العمل باحلالة االستثنائية بنفس اإلجراءات اليت اختذت ا

يت تعد أشد خطرا من احلالتني السابقتني،ومن الشروط املوضوعية اليت هذا إىل جانب حالة احلرب ال     
وقوع عدوان فعلي على البالد أو وشيك 20162من التعديل الدستوري لسنة109نصت عليها املادة

                                                 
ة،رسـالة دكتوراه،كليـة احلقوق،جامعـة اجلـياليل انظر،مراد بدران،الرقابـة القضـائية علـى أعمـال اإلدارة العامـة يف ظـل الظـروف االستثنائي؛لتفاصيل أكثر - 1

 .133.،ص ص2005اليابس بسيدي بلعباس،
إذا وقع ُعـدوان فعلـي « :على ما يلي)1996من الدستور اجلزائري لسنة 95يقابلها نص املادة (2016من التعديل الدستوري لسنة109تنص املادة- 2

املالئمــة مليثــاق األمــم املتحــدة، يُعِلــن رئــيس اجلمهوريــة احلــرب، بعــد اجتمــاع جملــس الــوزراء علــى الــبالد أو يوشــك أن يقــع حســبما نصــت عليــه الرتتيبــات 
ويوجــه .وجيتمـع الربملــان وجوبـا.واالسـتماع إىل الـس األعلــى لألمـن واستشــارة رئـيس جملـس األمــة ورئـيس الــس الشـعيب الــوطين ورئـيس الـس الدســتوري

مـن الدسـتور اجلزائــري  96يقابلهـا نـص املـادة (2016مـن التعـديل الدسـتوري لســنة110؛كمــا تـنص املـادة»بـذلكرئـيس اجلمهوريـة خطابـا لألمـة يُعِلمهـا 
ويتضـح لنـا مـن نـص هـاتني املـادتني » ...يوقـف العمـل بالدسـتور مـدة حالـة احلـرب ويتـوىل رئـيس اجلمهوريـة مجيـع السـلطات« :على مـا يلـي)1996لسنة

انظر،صــــاحل بلحاج،املؤسســــات السياســــية والقــــانون كــــز بيــــده مجيـــع الســــلطات التشــــريعية والتنفيذيــــة والقضائية؛بـــأن رئــــيس اجلمهوريــــة يف حالــــة احلــــرب ترت 
 .87.عقيلة خرباشي،املرجع السابق،ص؛213إىل 209.الدستوري يف اجلزائر من االستقالل إىل اليوم،املرجع السابق،ص
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الوقوع،أما الشروط الشكلية هي اجتماع جملس الوزراء واالستماع إىل الس األعلى لألمن واستشارة رئيسي 
  .1ان،واالستماع إىل رئيس الس الدستوريغرفيت الربمل

ومن بني الشروط الشكلية إلعالن حالة احلرب هو اجتماع الربملان وجوبا بالرغم من إيقاف العمل        
بالدستور طيلة فرتة احلرب،على أن يقوم رئيس اجلمهورية بتوجيه خطاب إىل األمة يعلمها فيه بدخول البالد 

ومن اآلثار املرتتبة على إعالن حالة احلرب هو تعليق العمل بالدستور وتويل .يف حالة حرب وأسباب ذلك
رئيس اجلمهورية مجيع السلطات،غري أن إيقاف العمل بالدستور ال يعين إلغاء املؤسسات القائمة أو جتميد 

د نشاطها ويظل نشاطها متوقفا على تقرير رئيس اجلمهورية،وعلى القاضي الدستوري أن يراقب مدى تقي
  .رئيس اجلمهورية واحرتامه للضوابط والقيود الشكلية واإلجرائية املتعلقة حبالة احلرب

وترتيبا على ما سبق،ميكننا القول بأن رقابة القاضي الدستوري على عيب الشكل واإلجراءات يف       
الظروف غري  اليت يصدرها رئيس اجلمهورية يف)قرارات أو مراسيم(التشريعات االستثنائية تشمل األوامر

  .العادية واليت يتجاوز فيها هذه األخري القيود الشكلية واإلجرائية اليت حددها الدستور لتقريرها
ذلك بأنه يرتتب على خمالفة رئيس اجلمهورية للقواعد الشكلية املنظمة لسلطاته االستثنائية بطالن       

ف غري العادية،وعلى القاضي الدستوري أن يراقب األوامر أو التدابري اليت يتخذها رئيس اجلمهورية يف الظرو 
مدى التزام رئيس اجلمهورية بالقيود والضوابط الدستورية املنظمة للسلطات االستثنائية اليت ميارسها رئيس 

  .اجلمهورية يف احلالة االستثنائية
صيب التشريع ومما سبق،ميكننا القول بأن عيب الشكل واإلجراءات يعترب من أوضح العيوب اليت ت      

لسهولة إثباته،وأن سلطة املشرع بالنسبة لعنصر الشكل واإلجراءات تكون مقيدة بالقواعد الشكلية 
واإلجرائية اليت يتطلبها الدستور،ذلك بأن خمالفة املشرع للقواعد الشكلية واإلجرائية اليت يتطلبها الدستور 

لشكل واإلجراءات،وعلى القاضي الدستوري لصحة التشريع تصم هذا التشريع بعدم الدستورية لعيب يف ا
أن يراقب مدى مراعاة املشرع لتلك القواعد وتقيده ا وهو بصدد تنظيم أو تسوية مسألة معينة تدخل 

  .ضمن اختصاصه التشريعي الذي منحه له الدستور
ابة على العيوب واخلالصة اليت ميكننا الوصول إليها من خالل دراستنا لدور القاضي الدستوري يف الرق      

الشكلية اليت تشوب التشريعات الصادرة من قبل املشرع،فبالرغم من أن املشرع ال ميلك أي جمال للتقدير أو 
أية سلطة تقديرية اجتاه عناصر املشروعية اخلارجية للتشريع،فإن سلطة املشرع مقيدة بقواعد توزيع 

                                                 
ريــة وتبقــى جمــرد حــوار وتبــادل للــرأي بــني رئــيس اجلمهوريــة ورئيســي غــرفيت الربملــان ،فهــو جتــدر اإلشــارة إىل أن هــذه االستشــارة غــري ملزمــة لــرئيس اجلمهو -1

ال؛انظر،حممــد عبـد املطلــب اخلشـن ،الوضــع القــانوين لـرئيس الدولــة يف القـانون الــدويل العــام،دار اجلامعـة اجلديــدة للنشــر،  يتمتـع بســلطة إعـالن احلــرب أو
، ة التنفيذيـــــة يف بلـــــدان املغـــــرب العريب،دراســـــة قانونيـــــة مقارنـــــة،مركز دراســـــات الوحـــــدة العربيـــــة؛مـــــرابط فدوى،الســـــلط167.،ص ص2005اإلســـــكندرية،

 .97.،بريوت،ص86،العدد2010
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لقواعد اإلجرائية والشكلية اليت يتطلبها الدستور االختصاص كما حددها الدستور،وهو ُملزم بضرورة مراعاة ا
  .لصحة التشريع 

وينصب دور القاضي الدستوري يف الرقابة على العيوب الشكلية من خالل مراقبة مدى التزام املشرع       
بقواعد االختصاص كما حددها الدستور،واليت متتد كذلك إىل الرقابة على السلوك السليب للمشرع المتناعه 

سكوته عن تنظيم أو تسوية مسألة تدخل ضمن نطاق االختصاص التشريعي الذي أوكله له أو 
  .الدستور،فضال عن مراقبة مدى التزام املشرع بقواعد الشكل،واإلجراءات كما حددها الدستور

يتعلق وإذا كان التشريع كما قلنا سابقا يتكون من عناصر تتعلق باملشروعية اخلارجية للتشريع،ومنها ما       
بعناصر املشروعية الداخلية أو املوضوعية للتشريع،وملا كان دور القاضي الدستوري فيما خيص العيوب اليت تلحق 

اليت تشمل حاالت جتاوز املشرع لقواعد االختصاص كما حددها )العيوب الشكلية(عناصر املشروعية اخلارجية
تطلبها الدستور لصحة التشريع،لنا أن نتساءل عن دور الدستور،وعدم التقيد بالشروط الشكلية واإلجرائية اليت ي

القاضي الدستوري يف الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع تطبيقا لرقابته على العيوب اليت تلحق بعناصر 
  ؟)العيوب املوضوعية اليت تصيب التشريع(املشروعية الداخلية

 الفصل الثاني 
  على عناصر المشروعية الداخلية للتشريعالحدود الدنيا لرقابة القاضي الدستوري 

احلقيقة أن دور القاضي الدستوري يف الرقابة ال يقتصر فقط على عناصر املشروعية اخلارجية       
للقانون،وإمنا ميتد كذلك إىل الرقابة على املخالفات املوضوعية ألحكام الدستور،أي أنه ال يكفي لصحة 

ختصاص وقواعد الشكل واإلجراءات كما حددها الدستور،وإمنا جيب أن التشريع أن يلتزم املشرع بقواعد اال
 .يكون التشريع كذلك متفقا مع القواعد والضوابط املوضوعية اليت حددها الدستور

وإذا كان نطاق السلطة التقديرية للمشرع فيما خيص عناصر املشروعية الداخلية للتشريع يتسع ويضيق       
م التشريع بعدم الدستورية تكون إما لعيب يف الداخلية أو املوضوعية اليت َتص من عنصر آلخر،فإن العيوب 

  .السبب الذي يقوم عليه التشريع،أو عيب يف حمله،أو عيب يف الغاية اليت يستهدفها التشريع
أي أن دور القاضي الدستوري يف الرقابة على العيوب املوضوعية اليت تلحق بالتشريع تشمل الرقابة       

  .1ى مدى تناسب التشريع ومدى مالءمته،وكذا الرقابة على االحنراف يف استعمال السلطة التشريعيةعل

                                                 
حسـنني علـي ؛663.،ص2015،دار النهضـة العربية،مصـر،)دراسـة مقارنـة(انظر،عماد حممد حممد أبو حليمة،الرقابـة علـى السـلطة التقديريـة للمشـرع -1

جلول شيتور،الرقابة القضائية على دستورية القوانني،جملة  ؛274،ص2000القضائية على دستورية القوانني،دار النهضة العربية ،القاهرة ،إبراهيم،الرقابة  
  .90إىل64.، ص04بدون سنة نشر،،العدد ،االجتهاد القضائي،جامعة حممد خيضر بسكرة 

- ROUSSEAU .D, Droit du contentieux constitutionnel, 9 ème édition ,Montchrestien ,Paris, 2010, p. 541.  
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واألصل أن القاضي الدستوري ال يراقب مالءمات التشريع وال حيل تقديره حمل تقدير املشرع،إال أنه       
تجاوز فيها املشرع حدود ميكن للقاضي الدستوري أن يراقب السلطة التقديرية للمشرع يف احلالة اليت ي

سلطته التقديرية ضمانا ملبدأ مسو الدستور،كأن يصدر املشرع تشريعا من شأنه أن ميس مثال حبق من 
احلقوق،أو حرية من احلريات العامة،أو خيل بأحد املبادئ ذات القيمة الدستورية،أو يهدر بأصل احلق أو 

  .1احلرية،أو يضع قيودا جتعل ممارستها أكثر إرهاقا
ذلك بأن القاضي الدستوري وهو بصدد إعمال رقابته على التناسب يف التشريع التحقق من مدى       

التوافق بني عنصري السبب واحملل يف التشريع،وذلك من خالل تقدير مدى أمهية الوقائع وفحصها وبيان 
  .أمهيتها وآثارها،وكذا تقدير اإلجراء املتخذ ونوعه وحجمه ومدى جسامته 

عىن أن رقابة القاضي الدستوري على التناسب التشريعي تعين البحث عن املخالفات املوضوعية مب      
ألحكام الدستور تطبيقا للرقابة على عنصر احملل يف التشريع والعيوب اليت تلحق به من جهة؛ومن جهة 

القانوين ومدى  ثانية،الرقابة على تقدير املشرع للوقائع من خالل الرقابة على صحة الوقائع وتكييفها
  .2)الغلط البني يف التقدير(مالءمتها تطبيقا للرقابة على عنصر السبب يف التشريع

أما عيب االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية يتعلق أساسا بالغاية من التشريع،إذ يتعني يف       
لعامة،و املشرع وهو التشريع أن يستهدف الغاية اليت قصدها املؤسس الدستوري،وهي حتقيق املصلحة ا

بصدد إعمال سلطته التقديرية يف اختيار وترجيح الوسائل والبدائل واخليارات املطروحة عليه،أن يسعى إىل 
إليه الدستور أمر حتقيقها؛حيث يتحقق عيب االحنراف يف استعمال السلطة  حتقيق املصلحة العامة اليت عهد

ع غاية أخرى دون حتقيق املصلحة العامة،كأن يضع تشريعا التشريعية يف احلالة اليت يستهدف فيها املشر 
اهلدف منه حتقيق مصلحة خاصة أو مصلحة حزب معني أو مجاعة معينة،أو أن تكون الغاية من التشريع 

  .3هو اإلضرار بشخص أو جمموعة أشخاص خبالف ما تقتضيه املصلحة العامة

                                                 
 حنفـــي علـــي جبايل،املســـؤولية عـــن القوانني،دراســـة مقارنـــة،املرجع الســـابق،؛12.انظر،عبـــد املنصـــف عبـــد الفتـــاح حممـــد إدريس،املرجـــع الســـابق،ص-1

القــانون العام،كليــة احلقوق،جامعــة منتــوري بقســنطينة ، ،مــذكرة ماجســتري يف )تنظيمــه وطبيعتــه(؛انظــر،رابح بوســامل،الس الدســتوري اجلزائــري 463.ص
  ؛129إىل 126.،ص2005-2004سنة

- THIBAUD .V,Le raisonnement du juge constitutionnel Jalons pour une structuration herméneutique du 
discours juridique, Thèse de doctorat en droit public, Université lumière Lyon 2, Faculté de droit et science 
politique, 2011,p.78. 

دراســة حتليليـــة تطبيقيـــة (؛انظر،جـــورجي شــفيق ســـاري ،رقابــة التناســـب يف نطـــاق القــانون الدســـتوري418.انظــر ،عصـــام الربزجني،املرجــع الســـابق،ص - 2
 جمـال يف واجلرميـة العقوبـة بـني التناسـب علـى القضـائية قابـةاجلهمي،الر  سـامل خليفـة؛15.،ص2000،دار النهضـة العربية،مصـر،)مقارنـة لـبعض األنظمـة 

  .98 .ص ، 2009اجلديدة، مصر، اجلامعة دار التأديب،
3- BOCKEL.A,Le pouvoir discrétionnaire du législatif, op cit ,p.42 ; ROUSSEAU.D,op cit,p.26 ; FAVOREUX. 
L et PHILIP. L, Le conseil constitutionnel, 3 ème é dition, PUF, Paris, 1978, p. 59. 
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الدستوري على عناصر املشروعية الداخلية للتشريع  ذلك بأن البحث عن احلدود الدنيا لرقابة القاضي      
يطرح العديد من التساؤالت حول ما هو دور القاضي الدستوري يف الرقابة على التناسب التشريعي؟،وهل 
ميكن للقاضي الدستوري أن يستند على فكرة اخلطأ الظاهر يف التقدير وهو بصدد إعمال رقابته على 

للرقابة على تقدير املشرع للوقائع؟وكذا دور القاضي الدستوري يف الرقابة  عنصر السبب يف التشريع تطبيقا
  على عيب االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية؟

ولإلجابة على هذه التساؤالت سوف نتطرق أوال إىل بيان دور القاضي الدستوري يف الرقابة على       
لدستوري يف الرقابة على عيب االحنراف يف استعمال ،مث دور القاضي ا)املبحث األول(التناسب يف التشريع

  ).املبحث الثاين(السلطة التشريعية
 المبحث األول

  رقابة القاضي الدستوري على التناسب في التشريع
لقد نشأت الرقابة على التناسب بداية يف القضاء اإلداري من خالل الرقابة على عنصري السبب       

واحملل يف القرارات اإلدارية،حيث تنصب رقابة القاضي اإلداري على عنصر السبب للتحقق من صحة 
رقابة على حمل القرار الوقائع أو التكييف القانوين هلا،وكذا فحص وتقدير اإلجراء املتخذ ونوعه تطبيقا لل

اإلداري،على أن املقصود بالتناسب يف القانون اإلداري هو ضرورة وجود توافق بني سبب القرار اإلداري و 
  .1)حمله(األثر املرتتب عليه

وبالبناء على ما سبق،ميكننا القول بأن رقابة التناسب يف القانون اإلداري تقوم على عنصرين األول       
مهية الوقائع اليت يقوم عليها القرار اإلداري،أما الثاين يتعلق بتقومي اإلجراء املراد اختاذه ومدى يتعلق بتقدير أ

وإذا انتقلنا إىل نطاق القانون الدستوري يقصد .مشروعيته وتناسبه مع الوقائع اليت أدت إىل استصدار القرار
فعنا إىل التساؤل حول دور القاضي بالتناسب التشريعي التوافق بني سبب التشريع وحمله،األمر الذي يد

  .الدستوري يف الرقابة على العيوب اليت تلحق سبب التشريع وحمله؟
وملعرفة دور القاضي الدستوري يف الرقابة على التناسب التشريعي سوف نتطرق أوال إىل دور القاضي       

،مث رقابة القاضي )املطلب األول(الدستوري يف الرقابة على عنصر احملل يف التشريع والعيوب اليت تلحق به
  ).املطلب الثاين(الدستوري على عيب السبب يف التشريع

  
  

                                                 
حممــد مــاهر أبــو العينني،االحنــراف التشــريعي ؛138.،ص2012انظر،حممــد رفعــت عبــد الوهاب،أصــول القضــاء اإلداري،دار اجلامعــة اجلديدة،مصــر، -1

اإلداري،رسـالة  القـرار يف التناسـب علـى القضـائية الزهريي،الرقابـة سـليمان سـيد فريـد حممـد؛48.والرقابـة علـى دسـتوريته،الكتاب الثـاين،املرجع السـابق،ص
 .32.،ص1989 العام، القانون قسم احلقوق املنصورة،كلية ،جامعة دكتوراه
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  المطلب األول
  رقابة التناسب التشريعي والعيب الذي يلحق محل التشريع

إذا كان القضاء اإلداري قد تبىن فكرة الرقابة على التناسب بني سبب القرار اإلداري وحمله وكذا الغاية       
ن القضاء الدستوري هو اآلخر قد بسط رقابته على التناسب يف اال التشريعي تطبيقا لرقابته على منه،فإ

عنصر السبب يف التشريع واإلجراء الذي اختاره املشرع الذي ميثل حمل التشريع،ومتتد رقابته كذلك  إىل 
 .1الرقابة على الغاية اليت استهدفها املشرع من وراء إصدار هذا التشريع

ففي هذا اال ينبغي التمييز بني رقابة القاضي الدستوري على التناسب يف التشريع ورقابته على       
للتحقق من مدى انطواء اإلجراء على خمالفة ألحد النصوص )حمل التشريع(اإلجراء الذي يتضمنه التشريع

مييز بني رقابة القاضي الدستورية أو أحد املبادئ ذات القيمة الدستورية،كما ينبغي علينا كذلك الت
الدستوري على التناسب يف التشريع ورقابته على عنصر السبب الذي يتمتع فيه املشرع بسلطة تقديرية ، 
وكذا التمييز بني رقابة التناسب يف التشريع ورقابة القاضي الدستوري على عنصر الغاية اليت تعد النتيجة 

ولقد استطاع القاضي الدستوري عن طريق رقابة .2 التشريعالنهائية اليت تربط بني عنصري احملل والسبب يف
التناسب يف التشريع إعمال رقابته على السلطة التقديرية للمشرع بغية الوقوف على مدى االرتباط بني 

  .سبب التشريع وحمله وكذا الغاية منه 
من الناحية العملية،ألن  وملا كان العيب الذي يلحق حمل التشريع يعترب من أهم أوجه عدم الدستورية      

املؤسس الدستوري عندما يفرض على املشرع قيودا موضوعية جيب عليه مراعاا عند سن أي تشريع،لنا أن 
نتساءل عن دور القاضي الدستوري يف الرقابة على العيوب اليت تلحق حمل التشريع تطبيقا لرقابته على 

ا التساؤل سوف نتطرق أوال إىل حتديد مفهوم رقابة ولإلجابة على هذ.التناسب بني سبب التشريع وحمله؟
،مث دور القاضي الدستوري يف الرقابة على خمالفة املشرع لقواعد الدستور )الفرع األول(التناسب يف التشريع

  ).الفرع الثاين(املوضوعية
  
  
  

                                                 
، 2010انظر،يســــرى حممــــد العصــــار،رقابة القاضــــي الدســــتوري يف مصــــر وفرنســــا علــــى التناســــب يف التشــــريع،مقال منشــــور مبجلــــة الدســــتورية، اكتــــوبر-1

  .139.؛حممد رفعت عبد الوهاب ،أصول القضاء اإلداري،املرجع السابق،ص19.الثامنة  ،ص،السنة 18مصر،العدد 
، 2009،دار النهضـة العربية،مصــر،)دراسـة مقارنـة(انظـر،عبري حسـني السـيد حسـني،دور القاضـي الدسـتوري يف الرقابـة علــى السـلطة التقديريـة للمشـرع-2

 ؛ 19.ص
- DUTHEILLET .O, Contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionalité, Dalloz ,2007,P.1 
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  الفرع األول
  مفهوم رقابة التناسب في التشريع

لقد استطاع القاضي الدستوري يف فرنسا ومصر أن يبسط رقابته على عنصر التناسب يف التشريع        
كصورة من صور الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع،ففي فرنسا أقر الس الدستوري حبقه يف الرقابة 

ثر تقييدا للحق أو احلرية على التناسب يف التشريع واحلكم بعدم دستورية القانون الذي يتضمن إجراءا أك
ومن تطبيقات األحكام الصادرة بعدم دستورية .ومل يقم املشرع باختياره اإذا كان هناك إجراءا أقل تقييد

نصوص تشريعية تأسيسا على عدم التناسب يف التشريع فيما خيص القانون االنتخايب،وكذلك يف جمال 
  .1تقدير ضرورة العقوبات ومدى تناسبها مع املخالفات

ومن تطبيقات ذلك يف قضاء احملكمة الدستورية العليا يف مصر الرقابة على مدى توافر الضرورة اليت       
من 174تربر إصدار قرارات بقوانني هلا قوة القانون يف حالة غيبة جملس الشعب تطبيقا لنص املادة

توافر العدالة  ،تقرير مدى2)2014نص املادة من الدستور املصري لسنة156يقابلها(1971دستور
نص املادة من الدستور املصري 38يقابلها(من الدستور 38االجتماعية يف الضرائب والرسوم تطبيقا لنص

من الدستور 35، رقابة مدى عدالة التعويض يف حاالت التأميم وفقا لنص املادة3)2014لسنة 
املشرع للحقوق واحلريات ،رقابة درجة تقييد 4 )2014نص املادة من الدستور املصري لسنة 35يقابلها(

   .5اليت عهد إليه الدستور أمر تنظيمها
أما يف الدستور اجلزائري،جند أن الس الدستوري اجلزائري حريص على أن تكون النصوص التشريعية       

متفقة مع أحكام الدستور،ليقضي مبطابقة أو عدم مطابقة النص التشريعي مع أحكام الدستور متأثرا يف 
                                                 

؛ 665.،ص ص2015،دار النهضـــة العربيـــة ،مصـــر،)دراســـة مقارنــة(انظــر ،عمـــاد حممـــد حممــد أبـــو حليمـــة ،الرقابــة علـــى الســـلطة التقديريــة للمشـــرع - 1
حممـــد مـــاهر أبـــو العينني،االحنـــراف التشـــريعي والرقابـــة علـــى ؛17.جـــورجي شـــفيق ســـاري،رقابة التناســـب يف نطـــاق القـــانون الدســـتوري،املرجع الســـابق،ص

 ؛99.ص ، اجلهمي،املرجع السابق سامل خليفة؛19.دستوريته،الكتاب الثاين،املرجع السابق،ص
- BOCKEL.A,Le pouvoir discrétionnaire du législatif, op cit ,p.4 5 ; GICQUEL. J, Droit constitutionnel et 
institutions politiques ,op cit ,p.92. 

 .2014من الدستور املصري لسنة  156انظر نص املادة - 2
 .2014من الدستور املصري لسنة  38انظر نص املادة - 3
  .2014من الدستور املصري لسنة35انظر نص املادة - 4
جمـال احلقـوق  ويف هذا اال اجته جانب من فقه قضاء الس الدستوري يف تونس إىل القول بأن الرقابة على االسـتثناءات الـيت يقرهـا املشـرع مـثال  يف-5

بتناسـبها وتالؤمهـا مـع  واحلريات العامة ال تقتصر فقط على مراقبة شكلها وموجباا ،بل متتد كذلك إىل الرقابة على جوهر احلقوق واحلريات ذاا للقـول
ومـن تطبيقـات ذلـك يف القضـاء الدسـتوري التونسـي مـا قضـى بـه الـس الدسـتوري التونسـي فيمـا خيـص ضـمان حريـة الفـرد تطبيقـا .أحكام الدستور أم ال

التونســـي  مـــن الدســـتور49و31محايـــة املعطيـــات الشخصـــية تطبيقـــا لـــنص الفصـــلني،2014لســـنةمـــن الدســـتور التونســـي )49و 38و22(لـــنص الفصـــول
،واهلدف من ذلك هو احلرص على جعل القـوانني أكثـر تناسـبا 2014لسنةمن الدستور 49و41،ضمان حق امللكية تطبيقا لنص الفصلني 2014لسنة

وهر هـــذه جبــوتالؤمــا مــع احلقـــوق واحلريــات العامــة والضـــمانات الدســتورية املقــررة هلـــا،وحىت ال تــؤدي هــذه القيـــود أو االســتثناءات إىل إصــدار أو املســـاس 
 .)2014لسنةمن الدستور التونسي 49و38و31و22(احلقوق واحلريات العامة؛انظر نص الفصول
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ضاء الدستوري الفرنسي واملصري،ذلك بأن حتديد مفهوم التناسب يف التشريع يقتضي منا ذلك بالق
  ).ثانيا(والبحث عن معيار إلثبات التناسب يف التشريع)أوال(تعريفه
  تعريف التناسب في التشريع والتمييز بينه وبين ما يرتبط به من مفاهيم:أوال      
لفرنسي واملصري هو األخذ برقابة التناسب يف التشريع كآلية املستقر عليه يف القضاء الدستوري ا      

للرقابة على السلطة التقديرية للمشرع بغية التحقق من مدى تناسب اخليارات أو احللول اليت اختارها املشرع 
  .للمسألة حمل التنظيم التشريعي أم ال

سوف نتطرق أوال إىل تعريف رقابة  وحىت يتسىن لنا بيان تطبيقات الرقابة على التناسب يف التشريع      
  ).ب(،والتمييز بني تعريف التناسب التشريعي وبني ما يرتبط به من مفاهيم)أ(التناسب يف التشريع

  تعريف التناسب في التشريع-أ     
لتحديد معىن التناسب التشريعي يتوجب علينا الرجوع أوال إىل تعريفات التناسب يف اال      

أن فكرة التناسب قد استقرت أوال يف جمال القانون اإلداري وقضاؤه،وعليه سنتناول تعريف  اإلداري،باعتبار
  .التناسب يف االني اإلداري مث الدستوري

تشتق كلمة التناسب من كلمة نسب وانتسب واستنسب أي ذكر نسبه،وتعين القرابة أو الصلة، كما       
  .1ىل تناسب مالءم وتناسب معقولتعين التشابه،والتناسب ميكن تقسيم داللته إ

العالقة أو الصلة بني شيء و آخر،أو العالقة بني proportionويقصد بالتناسب يف اللغة الفرنسية     
جزءا أو قسما من proportionأما يف اللغة اإلجنليزية تعين كلمة.2األجزاء ببعضها أو بينها وبني الكل

الشيء يف عالقة صحيحة بالشيء أو األشياء األخرى،أما تعين أن Inproprotionالكل،أما املتناسب
  .3فهو املتوافق يف احلجم أو الكمية أو الدرجة لشيء ما Proportionalاملناسب

وقد وردت يف القرآن الكرمي آيات بينا للداللة على إلزامية التناسب عند تشابه أو إحتاد الظروف،ومن      
َو َجَزآُؤْا َسيَئٍة َسيَئةٌ ﴿،وقوله تعاىل4﴾.…فـََعاِقُبوْا ِبِمْثِل َما ُعوِقْبُتم ِبهِ َو ِإْن َعاقـَْبُتْم ﴿ذلك قوله تعاىل

 .6﴾َوقَاُلوْا رَبـَنا َعجل لَنا ِقطَنا قـَْبَل يـَْوِم الِحَسابِ ﴿،ومن ذلك أيضا قوله تعاىل5﴾ ...مثْـُلَها

                                                 
؛جــورج شــفيق ســاري،رقابة التناســب يف نطــاق القــانون الدســتوري ،دراســة حتليليــة 530.،ص)مــادة نســب(انظر،قــاموس لســان العــرب البــن املنظــور - 1

 .15.،ص2000ية،مصر،تطبيقية مقارنة لبعض األنظمة،دار النهضة العرب
2  - Dictionnaire petit La rousse, Paris,1987,p.814. 
3  - Advanced Oxford dictionary ,London 1995, Paris,1987,p.930. 

4
 .126سورة النحل اآلية - 

5
 . 40سورة الشورى اآلية  - 

  .16اآلية سورة ص - 6
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أما املعىن االصطالحي للتناسب من الناحية القانونية يعين الصلة بني الشيء وحمله،والتناسب يف اال       
اإلداري هو التوافق بني سبب القرار وحمله،أو يقصد به الصلة أو العالقة بني سبب القرار وحمله 

  .1أوموضوعه
قرار اإلداري بالتحقق من صحة وجود الوقائع وتتحقق رقابة القاضي اإلداري على عنصر السبب يف ال      

املكونة هلذا العنصر والتكييف القانوين هلا،أما بالنسبة لعنصر احملل يستطيع القاضي اإلداري التحقق من 
مدى مشروعية اإلجراء الذي اختذته اإلدارة مع مراعاة أمهية وخطورة الوقائع اليت يقوم عليها القرار 

اإلداري من وراء ذلك الوقوف على مدى تناسب سبب القرار اإلداري واألثر اإلداري،ليستطيع القاضي 
  .2)احملل(املرتتب عليه

ومن مث،فإن رقابة التناسب يف اال اإلداري تقوم على عنصرين؛ األول،يتعلق بتقدير أمهية الوقائع اليت       
أما . 3اختاذه ومدى تناسبه مع الواقع تستوجب إصدار القرار اإلداري؛والثاين،يرتبط بتقدير اإلجراء املراد

التناسب يف اال الدستوري يعين التوافق بني التشريع الصادر من الربملان ومدى املعاجلة القانونية للواقع 
الذي صدر التشريع من أجله،واآلثار القانونية املرتتبة على تطبيقه،حبيث يتحقق للتشريع التناسب بني سبب 

  .التشريع وحمله
كما يُعرف البعض التناسب يف التشريع بأنه العالقة بني سبب التشريع وحمله،أي مدى التوافق        

والتقارب والتناسق بني احلالة الواقعية والقانونية اليت دفعت السلطة املختصة إلصدار هذا التشريع،وبني حمل 
  .4من وراء إصدار هذا التشريعأو موضوع التشريع ذاته،أي األثر القانوين الذي يسعى املشرع إىل حتقيقه 

كما يُعرف البعض اآلخر التناسب التشريعي بأنه التوافق بني حمل التشريع وغايته،وحجتهم يف ذلك       
أن طبيعة الرقابة القضائية على السلطة التقديرية لإلدارة ختتلف عن طبيعة الرقابة على السلطة التقديرية 

اإلداري يكون بني سبب القرار اإلداري وحمله ألن القاضي اإلداري  فإذا كان التناسب يف القانون.للمشرع
ينال برقابته عنصر السبب يف القرار،فإنه ال جيوز القول بأن التناسب يف التشريع يعين التوافق بني سبب 
التشريع وحمله،ألن القاضي الدستوري ال رقابة له أصال على سبب التشريع الذي يتمتع فيه املشرع بسلطة 

ديرية واسعة،كما أن القاضي الدستوري عندما يبحث عن األسباب اليت دفعت املشرع إىل إصدار تق
  . 5التشريع يكون قد أخل مببدأ الفصل بني السلطات وإحالل إرادته حمل إرادة املشرع

                                                 
 . 100.،ص اجلهمي،املرجع السابق سامل خليفة؛184.،املرجع السابق،ص صانظر،حممد رفعت عبد الوهاب،أصول القضاء اإلداري -1
 .358. سامي مجال الدين ،قضاء املالءمة والسلطة التقديرية لإلدارة،املرجع السابق،صانظر، -2
 .179.قضاء اإللغاء يف الفقه اإلسالمي،املرجع السابق،ص.انظر،حممد رفعت عبد الوهاب،أصول القضاء اإلداري - 3
 .667.انظر،عماد حممد حممد أبو حليمة،املرجع السابق،ص -4
 .669.انظر ،عماد حممد حممد أبو حليمة،املرجع نفسه،ص -5
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ولقد ذهب جانب آخر من الفقه إىل القول بأن التناسب يعين العالقة بني الوسائل اليت اختارها       
ملشرع واألغراض اليت يسعى إىل حتقيقها من وراء تدخله،كما يقرر جانب آخر بأن رقابة القاضي ا

والغاية ) حمل التشريع(الدستوري على التناسب تستدعي ضرورة وجود عالقة بني اإلجراء الذي اختاره املشرع
  .1من إصداره

ويتجه آخرون يف إطار تعريفهم للتناسب التشريعي بأن رقابة التناسب تنصب أساسا على جوهر       
السلطة التقديرية للمشرع،حيث يراقب القاضي الدستوري العالقة بني النص التشريعي وقواعد الدستور 

  .2ريعللوقوف على مدى التناسب بني الوسائل املستخدمة والغاية املستهدفة من إصدار التش
كما يتجه جانب آخر  من الفقه إىل القول بأن رقابة التناسب التشريعي هي عملية حركية ومعقدة        

تتعلق بعدة عناصر فهي تتعلق بالعالقة بني موضوع النص الصادر ونصوص الدستور أو املبادئ ذات القيمة 
للوقوف على مدى توافق معاين النص الدستورية،كما تتعلق أيضا بالوسائل املستخدمة والغايات املستهدفة 

التشريعي مع املعاين اليت يقصدها املؤسس الدستوري،وبقدر التقارب أو التباعد بني األثر القانوين 
،واألغراض اليت يستهدفها املشرع،يقضي القاضي الدستوري بتناسب أو عدم تناسب )حمل التشريع(للتشريع

  .التشريع موضوع الرقابة الدستورية 
احلقيقة أننا نتفق مع القول بأن املشرع يتمتع بسلطة تقديرية واسعة يف عنصر السبب يف التشريع،فإذا       

نظرنا مثال إىل طبيعة الرقابة الدستورية على القوانني ال جيوز للقاضي الدستوري أن يتدخل يف جمال السلطة 
ن ذلك يعد من أهم مظاهر السلطة التقديرية للمشرع،أو أن يقوم باملوازنة بني سبب التشريع وحمله،أل

التقديرية للمشرع،وبالتايل ُحيظر على القاضي الدستوري مراقبة عنصر السبب إال يف احلاالت اليت حيدد فيها 
  .الدستور للمشرع أسبابا معينة للتدخل

قاضي غري أنه يؤخذ على هذا القول بالنظر إىل تطور الرقابة على دستورية القوانني،حبيث أصبح ال      
يف التقدير من )الغلط البني(الدستوري بإمكانه مراقبة عنصر السبب يف التشريع إعماال لفكرة اخلطأ البني

أجل التحقق من صحة الوقائع اليت استند عليها املشرع من أجل إصدار التشريع والتكييف القانوين هلا 
  .ومدى مالءمتها

                                                 
،السنة 18،مصر ،العدد 2010انظر،يسرى حممد العصار،رقابة القاضي الدستوري يف مصر وفرنسا على التناسب يف التشريع ،جملة الدستورية،أكتوبر-1

 .19.، ص08
- MARINESE. V,L’idéal législatif du conseil constitutionnel étude sur les qualités de la loi,Thèse  pour le 

doctorat en droit, Université PARIS-X-Nantte, 2007,p.681. 
،ص  2009مقارنة،دار النهضة العربية،مصر، انظر،عيد حسني السيد حسني،دور القاضي الدستوري يف الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع،دراسة-2

 .23.ص
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هو العالقة بني حمل التشريع وغايته،باعتبار أن التناسب  ومن مث،فإننا ال نتفق مع القول بأن التناسب     
التشريعي يرتبط مبدى التوافق والتقارب والتناسق بني احلالة الواقعية والقانونية اليت دفعت املشرع إىل إصدار 
 التشريع وبني موضوع التشريع ذاته الذي يتمثل يف األثر القانوين املرتتب عليه،كما أن الغاية هي النتيجة
النهائية أو األثر النهائي الذي يسعى املشرع إىل حتقيقه من وراء إصدار التشريع،ذلك بأن املشرع عندما 
حيدد بواعث التشريع واألهداف اليت يسعى إىل حتقيقها،ليختار التنظيم أو اإلجراء املناسب لتحقيق 

قها وهي حتقيق املصلحة أهدافه،فإن كل ذلك يرتبط بالغايات اليت يسعى املؤسس الدستوري إىل حتقي
  . العامة
وعليه،ميكننا القول بأن التناسب يف التشريع يعين التناسب أو التوافق والتناسق والعالقة بني سبب       

وبعد حتديد .التشريع وحمله،مع ارتباط هذا التناسب بغاية التشريع اليت تستهدف دائما حتقيق املصلحة العامة
  .جب علينا التمييز بينه وبني ما يرتبط أو خيتلط به من مفاهيممعىن التناسب يف التشريع يتو 

  التمييز بين تعريف التناسب التشريعي وما يرتبط به من مفاهيم-ب      
قد خيتلط مفهوم التناسب ببعض املفاهيم كاملالءمة والسلطة التقديرية،فإذا كانت املالءمة من الناحية      

واملالءمة يف اال .القانونية تعين توافق العمل القانوين مع ظروف الزمان واملكان واملوضوع الذي يواجهه
افه وتناسب نصوصه مع نص الدستور الدستوري تعين مالءمة وسائل وآليات التشريع مع مقاصده وأهد

وروحه،أما التناسب فهو صلة داخلية يف العمل القانوين بني بعض مكوناته أو أركانه،وبالتحديد بني سبب 
  .1التشريع وحمله،ويدخل يف هذه العالقة الغاية أو اهلدف من وراء إصداره

القول بأن التناسب يرتبط بالنتائج املراد  حيث اجته البعض يف جمال التمييز بني التناسب واملالءمة إىل      
حتقيقها من وراء إصدار هذا القرار،واألسلوب األمثل لتحقيق تلك النتائج،أما املالءمة فهي ترتبط باإلجراء 

  .2الذي نص عليه التشريع كوسيلة لتحقيق النتائج
ا املشرع يف إطار احلدود  اليت وتدخل كل من املالءمة والتناسب يف نطاق السلطة التقديرية اليت ميارسه    

أقرها الدستور،وملا كانت السلطة التقديرية هي جمال اختصاص املشرع،الذي يعمل فيه حبرية وأن جوهر 
السلطة التقديرية يقوم على اإلطالق،ومعاملها هي متتع املشرع جبانب من احلرية يف تقدير مدى خطورة 

  .استخدام الوسائل املالءمة للتنظيم الوقائع واختيار الوقت املناسب للتدخل،وكذا
ذلك بأنه قد يقع اخللط بني مفهوم السلطة التقديرية للمشرع وبني التناسب التشريعي،إذ يرى البعض      

،كما يذهب البعض اآلخر إىل أن 1أن السلطة التقديرية هي احلرية يف تقدير مدى تناسب اإلجراء املتخذ
                                                 

 .24.؛عبد املنصف عبد الفتاح حممد إدريس،املرجع السابق،ص681.انظر،عماد حممد حممد أبو حليمة،املرجع  السابق،ص-1
 اجلهمي،املرجـع السـابق، سـامل خليفـة؛20.حممد ماهر أبو العينني،االحنراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب الثـاين،املرجع السـابق،صانظر، - 2

 .102.ص
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حبرية قيام التناسب بني سبب التشريع وأثره القانوين املتمثل يف حمل  السلطة التقديرية هي متتع اإلدارة
  .التشريع
ومما سبق،ميكننا القول بأنه ال يوجد تطابق بني مفهوم التناسب ،ومفهوم السلطة التقديرية، ومفهوم       

صاته حبرية واليت املالءمة،فلكل منها له معناه،فالسلطة التقديرية هي اال الذي يباشر فيه املشرع اختصا
  .تعترب األصل أما السلطة املقيدة فهي االستثناء

أما املالءمة فهي صفة للتشريع إذا ما روعي فيه حسن تقدير اإلجراء مبا يتناسب وخطورة وأمهية       
السبب،وبالتايل فاملالءمة ليست باال الذي يتصرف فيه املشرع،ولكنها تقع داخل جمال السلطة التقديرية 

لمشرع والحقة على وجوده،مبعىن ال ميكننا احلديث عن مفهوم املالءمة إال بصدد احلديث عن جمال ل
السلطة التقديرية للمشرع الذي جيري فيه املشرع العديد من املالءمات واالختيار بني عدة بدائل أوحلول 

  .للمسألة حمل التنظيم التشريعي
سبب التشريع وحمله مع ارتباطه بعنصر الغاية يف التشريع، فهو  أما التناسب فهو التوافق والتناسق بني      

ميثل أهم جوانب املالءمة،وأن التناسب التشريعي يعد أحد أهم املالءمات يف جمال السلطة التقديرية 
  .للمشرع،وعليه ميكننا القول بأن كل من التناسب واملالءمة يعتربان جوهر السلطة التقديرية للمشرع 

عريف التناسب التشريعي والتمييز بينه وبني مفهوم السلطة التقديرية للمشرع ومفهوم وبعد ت      
  املالءمة،لنا أن نتساءل عن املعيار املعتمد إلثبات التناسب التشريعي؟

  المعيار المعتمد إلثبات التناسب التشريعي: ثانيا       
اضي الدستوري يف الرقابة على التناسب إذا كانت بعض األنظمة الدستورية تنص صراحة على حق الق      

من االتقافية األوروبية 08يف التشريع كالدستورين األملاين واإليطايل،ومن ذلك أيضا ما نصت عليه املادة
حلقوق اإلنسان اليت تقضي بأن القيود اليت ميكن وضعها وفقا هلذه االتفاقية على احلقوق واحلريات املذكورة 

إطار اهلدف الذي من أجله مث النص عليها،وبالتايل ينصرف مفهوم التناسب إىل ال ميكن تطبيقها إال يف 
  .2الرابطة التبادلية بني القيود اليت ترد على احلقوق واحلريات العامة وبني الوسائل  املستخدمة يف ذلك

                                                                                                                                                         
 ؛240.انظر ،عصام عبد الوهاب الربزجني،املرجع السابق،ص- 1

- ROUDIER. K, Le contrôle de constitutionnalité de la législation antiterroriste Étude comparée des expériences 
espagnole, française et italienne, Thèse pour le doctorat en droit public, faculté de droit, Université du sud 
Toulon Var, France,2011 ,p.  .144  

  
 يف احلـق « :علـى مـا يلـي برومـا1950 نـوفمرب 4 يفاالتقافيـة األوروبيـة حلمايـة حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية الصـادرة تـنص املـادة الثامنـة مـن -2

  .ومراسالته منزله وحرمة والعائلية اخلاصة حياته احرتام يف احلق شخص لكل 1. :ئليةوالعا اخلاصة احلياة احرتام
 األخـري هـذا فيـه يشكل والذي التدخل، هذا على القانون فيه ينص الذي بالقدر إال احلق، هذا ممارسة يف العامة السلطة من تدخل حصول جيوز ال 2.

 محايـة أو اجلزائيـة اجلـرائم منـع أو النظـام عـن الـدفاع أو االقتصـادية البلـد رفاهية أو العامة السالمة أو الوطين لألمن الدميقراطي، متعلمجا يف ضرورياً  تدبرياً 
 . » وحرياته الغري حقوق محاية أو األخالق أو الصحة
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شريع على فإن القاضي الدستوري يف األنظمة الدستورية األخرى قد أعمل رقابته على التناسب يف الت      
الرغم من عدم وجود نص دستوري يقر ذلك كالدستور  الفرنسي و اجلزائري واملصري،كما أن رقابة 
التناسب يف التشريع جتد أساسها كذلك يف مبدأ سيادة القانون الذي يعد من املبادئ األساسية لقيام دولة 

نة الحرتام قواعد الدستور وكفالة القانون،ذلك بأن استخدام القاضي الدستوري آللية التناسب يعترب كضما
حقوق وحريات األفراد،وبقدر هذا التباعد أو التوافق بني املعاجلة القانونية للوقائع اليت صدر التشريع من 
أجلها وبني اآلثار املرتتبة على تطبيقه ووسائل حتقيقها مع مراعاة األغراض اليت يسعى املشرع إىل حتقيقها 

على هذا األساس يقضي القاضي الدستوري وهو بصدد إعمال رقابته على من وراء إصداره التشريع،و 
تقديرات املشرع  بعدم دستورية التشريع يف حالة عدم وجود التوافق بني سبب التشريع وحمله،أو يقضي 
بدستوريته يف حالة إقراره بوجود تناسب أو توافق بني سبب التشريع وحمله،مع العلم بأن دور القاضي 

الضوابط الدستورية   هذا اال يقف عند حد احلكم على تقديرات املشرع يف إطار احلدود أوالدستوري يف
  .1دون أن يكون له سلطة إحالل تقديره حمل تقدير املشرع تكريسا ملبدأ الفصل بني السلطات

وبعد بيان األساس القانوين لرقابة التناسب التشريعي،لنا أن نتساءل عن الوسائل اليت يستعني ا       
النظريات  إن من أهم األفكار أو.القاضي الدستوري للوقوف على مدى التوافق بني سبب التشريع وحمله؟

التشريع،فكرة اخلطأ الظاهر  أو الوسائل اليت يستعني ا القاضي الدستوري يف رقابته على التناسب يف
  .2،فكرة الغرم بالغنم والضرورة تقدر بقدرها،وفكرة املعقولية)الغلط البني الظاهر يف التقدير(

يف التقدير يف رقابته على التناسب يف )الغلط البني(فالقاضي الدستوري يستخدم فكرة اخلطأ الظاهر      
التشريع،فعن طريق فكرة اخلطأ الظاهر يف التقدير التشريع من أجل الوقوف على تقدير املشرع مصدر 

عدم  يدخل القاضي الدستوري رقابة التناسب،وهو ما يسمح له بتقدير ما إذا كانت صفة عدم التناسب أو
ومن تطبيقات ذلك يف القضاء الدستوري .املبالغة أو املالءمة أو املعقولية يف االختيارات اليت جيريها املشرع

الرقابة على التناسب التشريعي واستخدام فكرة اخلطأ الظاهر يف التقدير قراره اخلاص الفرنسي يف جمال 
  .3بالتأميم 

كما يستعني كذلك القاضي الدستوري عند إعمال رقابته على التناسب يف التشريع بفكرة الغرم بالغنم        
و اإلجيابيات والسلبيات املرتتبة على أو مبنطق املزايا و العيوب،أو الفوائد والتكاليف أو اخلسائر واملكاسب أ

ومن تطبيقات ذلك يف القضاء الدستوري املصري ما قضت به احملكمة الدستورية .نص معني أو إجراء معني
                                                 

  ؛687.نظر ،عماد حممد حممد أبو حليمة،املرجع السابق،صا-1
- BOCKEL .A,Le pouvoir discrétionnaire du législatif, op cit ,p.46. 

 .23.حممد ماهر أبو العينني،االحنراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب الثاين،املرجع السابق،صانظر،  - 2
اجلهمي،املرجـع  سـامل خليفـة؛20.انظر،يسـرى حممـد العصـار،رقابة القاضـي الدسـتوري يف مصـر وفرنسـا علـى التناسـب يف التشـريع،املرجع السـابق،ص-3

 .105.السابق،ص
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فيما يتعلق بالقيود االستثنائية اليت ترد على العالقة اإلجيارية ومدى 1993مارس30العليا يف مصر يف
  .1ورمساسها حبق امللكية اليت كفلها الدست

وبذلك فإن استخدام القاضي الدستوري لفكرة الضرورة تقدر بقدرها ويقارن بني الغرم والغنم الذي       
ينتج عن هذا القانون ويوازن بينهما والوقوف على ما إذا كانت الضرورة تستدعي االعتماد على هذه 

  .الوسائل أم ال
رقابته على التناسب التشريعي على فكرة إضافة إىل ذلك يلجأ القاضي الدستوري عند إعمال       

املعقولية من أجل الوقوف على مدى توافر التناسب يف التشريع من عدمه،واملعقولية هي عالقة بني ما 
يتضمنه العمل القانوين من ضوابط أو حدود أو تنظيمات وبني اهلدف الذي يسعى املشرع إىل حتقيقه من 

هذه العالقة عن هذا اإلطار املقبول عقال ومنطقا،ومن مث ينتفي وراء ذلك،وتنتفي املعقولية إذا خرجت 
  .التناسب بني سبب التشريع وحمله 

حرية "إىل أن 1996فيفري03ومن تطبيقات ذلك ما قضت به احملكمة الدستورية العليا يف مصر يف      
م إال ا وال يعدوا التعبري اليت كفلها الدستور على ما تقدم هي القاعدة يف كل تنظيم تشريعي ال يقو 

اإلخالل ا أن يكون إنكارا حلقيقة أن حرية التعبري ال جيوز فصلها عن أدواا وأن وسائل مباشرا جيب 
   ."2 ..أن ترتبط بغايتها،فال يعطل مضموا أحد وال يناقض األغراض املقصودة من إرسائها

م ا املشرع موضوعا حمددا عن أهدافها بل ال جيوز أن تنفصل النصوص القانونية اليت نظ"كما أنه       
جيب أن تكون هذه النصوص مدخال إليها،وموطنا إلشباع مصلحة عامة هلا،وحدد ذلك أن كل تنظيم 
تشريعي ال يصدر من فراغ وال يعترب مقصودا لذاته ،بل مرماه إنفاذ أغراض بعينها يتوخاها،وتعكس 

ملشرع عليها هذا التنظيم باعتباره أداة حتقيقها وطريق الوصول مشروعيتها إطارا للمصلحة العامة اليت أقام ا
ذلك بأن التسليم بسلطة القاضي الدستوري يف بسط رقابته على السلطة التقديرية للمشرع ال تعين .3"إليها 

بأنه حيل تقديره حمل تقديرات املشرع و مالءماته التشريعية للوقوف على مدى اتفاق هذا التقدير مع 
  .4دستور أم الأحكام ال

                                                 
حسني .عبد الناصر أبو سهمدانة ؛أورده،1993مارس30ق دستورية بتاريخ 13لسنة63انظر حكم احملكمة الدستورية العليا يف مصر يف القضية رقم -1

 .125.إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على اإلعالن الدستوري،املرجع السابق،ص
؛أورده، عبــد الناصــر 47.،ص07،ج 1996فيفــري03ق د جبلســة  16لســنة  02العليــا يف مصــر يف الــدعوى رقــم  انظــر ،حكــم احملكمــة الدســتورية- 2

  .89.حسني إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على اإلعالن الدستوري،املرجع السابق،ص ص.أبو سهمدانة
؛أورده، عبـــد الناصـــر أبـــو 448.،ص03،ج2000ايرينـــ11ق د جبلســـة  20لســـنة  180انظـــر حكـــم احملكمـــة الدســـتورية العليـــا يف الـــدعوى  رقـــم - 3

 .91.حسني إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على اإلعالن الدستوري،املرجع السابق،ص ص.سهمدانة
، ة،مصـرانظر،رفعت عيد سـيد،الوجيز يف الـدعوى الدسـتورية مـع مقدمـة للقضـاء الدسـتوري يف فرنسـا و الواليـات املتحـدة األمريكيـة،دار النهضـة العربي-4

؛وخبالف هذا الرأي يتجه البعض إىل القول بأن رقابة القاضي الدستوري على التناسـب يف التشـريع أي ضـرورة الـرتابط بـني سـبب 394.،ص ص2004
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وترتيبا على ما سبق،ميكننا القول بأن القاضي الدستوري وهو بصدد إعمال رقابته  على التناسب يف       
التشريع من أجل الوقوف على التوافق أو التباعد بني سبب التشريع وحمله للداللة على قيام التناسب أو 

  .ير،وفكرة الضرورة تقدر بقدرها،وقاعدة املعقوليةيف التقد)الغلط البني(غيابه يستعمل فكرة اخلطأ الظاهر
وإذا كان القاضي الدستوري يف كل من فرنسا ومصر قد استعمل يف تقديره وتقييمه على األفكار      

أوالوسائل السابقة للوقوف على مدى التوافق بني سبب التشريع وحمله أم ال،فما هو موقف القاضي 
  الدستوري اجلزائري ؟

حظ على الس الدستوري اجلزائري حرصه على أن تكون التشريعات اليت يصدرها املشرع واملال      
،ذلك بأن القاضي الدستوري اجلزائري يف غالب األحيان 1متناسبة ومتوافقة مع أحكام الدستور نصا وروحا

لعديد من يتأثر بالقضاء الدستوري املقارن السيما القضاء الدستوري الفرنسي واملصري الذي يستخدم ا
من أجل الوقوف على )فكرة اخلطأ الظاهر يف التقدير،فكرة الضرورة تقدر بقدرها،قاعدة املعقولية(الوسائل

  .مدى التناسب والتوافق بني سبب التشريع وحمله،وكذا الغاية من وراء إصدار التشريع
ول الرقابة على عنصر وملا كانت رقابة القاضي الدستوري على التناسب يف التشريع تنصب أساسا ح      

السبب يف التشريع وحمله ومدى الرتابط والتناسب والتوافق بينهما،ومدى اتفاق هذا التناسب مع الغاية من 
  التشريع،فما هو دور القاضي الدستوري يف الرقابة على العيب الذي يلحق حمل التشريع؟

  الفرع الثاني
  التشريعرقابة القاضي الدستوري على العيب الذي يلحق محل 

يعد العيب الذي يلحق حمل التشريع من أهم أوجه عدم الدستورية من الناحية العملية،ألن املؤسس       
الدستوري عندما يفرض على املشرع قيودا موضوعية جيب عليه مراعاا عند سن أي تشريع، حيث تتخذ 

دستور وهو ما يرتتب عليه خطأ يف خمالفة عنصر احملل يف التشريع للدستور صورة اخلطأ يف تفسري قواعد ال
  .2حمل القانون

                                                                                                                                                         
 التشـريع الـيت غري أنه يؤخذ على هذا االجتاه كونـه خيلـط بـني رقابـة التناسـب يف. التشريع وحمله وكذا غايته ما هي إال بديل للرقابة على االحنراف التشريعي

زيـد مـن تنصب أساسا علـى الوقـوف علـى مـدى التوافـق بـني سـبب التشـريع وحملـه ،أمـا رقابـة االحنـراف التشـريعي فهـي تتعلـق بعنصـر الغايـة مـن التشـريع ؛مل
 .35.املرجع السابق،ص الزهريي، سليمان سيد فريد حممد؛297.انظر ،عبيد حسني السيد حسني ،املرجع السابق،ص:التفاصيل

دا علــى الــرغم مــن التجربــة الدســتورية احلديثــة يف تــونس اســتطاع القاضــي الدســتوري بســط رقابتــه علــى التناســب والتوافــق يف العديــد مــن أحكامــه مؤكــ -1
 .حرصه على مراقبة التناسب والتوافق بني مقتضيات احرتام احلق أو احلرية والغرض الذي يربر وجوده

جــورجي شـــفيق ســاري ،رقابــة التناســـب يف ؛446.تورية بــني الســلطتني التشـــريعية والقضــائية،املرجع الســابق،صانظــر ،عــادل الطبطبائي،احلــدود الدســـ- 2
 ؛256.خالد سيد حممد محاد،حدود الرقابة القضائية على سلطة اإلدارة التقديرية،املرجع السابق،ص ؛19.نطاق القانون الدستوري،املرجع السابق،ص

- THIBAUD.V,Le raisonnement du juge constitutionnel Jalons pour une structuration herméneutique du discours 
juridique, Thèse de doctorat en droit public, Université lumière Lyon 2, Faculté de droit et science politique, 
2011,p.78. 
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ويف هذا الشأن ذهب الفقيه عبد الرزاق السنهوري فيما خيص عنصر احملل يف القانون إىل القول بأنه       
يتعني لصحة التشريع من الناحية املوضوعية أن ال خيالف أحكام الدستور،و أال خيالف كذلك مبدأ الفصل 

  .1بني السلطات،و أن يكون التشريع عاما وجمردا
عيب احملل اليت تلحق بالتشريع تتمثل يف انعدام العمومية والتجريد،أو خمالفة حمل ومن مث،فإن صور       

التشريع لنص من النصوص الدستورية عندما تكون سلطة املشرع مقيدة،سواء كانت هذه املخالفة املوضوعية 
ستور نتيجة ألحكام الدستور،أو كانت هذه املخالفة املوضوعية سلبية ألحكام الد)صرحية أو ضمنية(اجيابية

  .2امتناع املشرع عن ممارسة اختصاصه التشريعي كما حدده الدستور
وحىت يتسىن لنا معرفة صور عيب احملل اليت تشوب التشريع ودور القاضي الدستوري يف الرقابة     

املخالفة (عليه،سوف نتطرق أوال إىل دور القاضي الدستوري يف الرقابة على املخالفة الصرحية والضمنية
  ).ثانيا(،مث دوره يف الرقابة على املخالفة املوضوعية السلبية ألحكام الدستور)أوال(ألحكام الدستور)جيابيةاال

  ألحكام الدستور)الصريحة والضمنية (الرقابة الدستورية على المخالفة الموضوعية االيجابية :أوال     
دستور تتحقق يف احلالة اليت يؤدي فيها ملا كانت الصورة الشائعة للمخالفات املوضوعية ألحكام ال      

التدخل التشريعي لتنظيم حرية معينة أو مسألة معينة إىل خمالفة قاعدة دستورية أو مبدأ دستوري،بالشكل 
الذي يرتتب عليه إهدار احلق أو االنتقاص منه أو تقييده مبا جيعل ممارسة هذا احلق أكثر إرهاقا،فإن هناك 

خالفة ضمنية إذا كان تدخل املشرع  لتنظيم موضوع معني يؤدي إىل التعدي أو حاالت كثرية تكون فيها امل
  .3املساس على مبدأ دستوري آخر

ولبيان دور القاضي الدستوري يف الرقابة على خمالفة املشرع ألحكام الدستور سوف نتطرق أوال إىل       
،مث الرقابة على املخالفة الضمنية ألحكام )أ(ورالرقابة الدستورية على املخالفة املباشرة الصرحية ألحكام الدست

  ).ب(الدستور
  
  

                                                 
عبــد املــنعم عبــد احلميــد إبــراهيم ؛78.والرقابــة علــى دســتوريته،الكتاب الثــاين،املرجع الســابق،صحممــد مــاهر أبــو العينني،االحنــراف التشــريعي انظــر،   - 1

ســـــكاكين بايـــــة،دور القاضـــــي اإلداري يف محايـــــة احلقـــــوق واحلريـــــات ؛54.شـــــرف،املعاجلة القضـــــائية والسياســـــية لالحنـــــراف التشـــــريعي،املرجع الســـــابق،ص
  .171.، ص2011مولود معمري بتيزي وزو، كلية احلقوق والعلوم السياسية،األساسية،رسالة دكتوراه يف القانون العام،جامعة 

 التشـريعي اجلوهري،القصـور الواحـد عبـد ؛كمـال446.انظر،عادل الطبطبائي،احلدود الدستورية بني السلطتني التشريعية والقضـائية،املرجع السـابق،ص-2
خالفة املوضوعية للدستور ،مقال منشـور مبجلـة الدسـتورية ،جملـة تصـدرها احملكمـة ؛حنفي علي جبايل،امل152.اجلنائي،املرجع السابق،ص القاضي وسلطة

 .17.،العدد اخلامس،السنة الثانية، ص ص2004الدستورية العليا يف مصر ،أبريل
العينني،االحنــراف التشــريعي والرقابــة علــى ؛حممــد مــاهر أبــو 357.سـامي مجــال الدين،قضــاء املالئمــة والســلطة التقديريــة لإلدارة،املرجــع الســابق،صانظر،-3

 .146.عبد العزيز حممد ساملان،ضوابط وقيود الرقابة الدستورية،املرجع السابق،ص؛80.دستوريته،الكتاب الثاين،املرجع السابق،ص
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  الرقابة الدستورية على المخالفة الموضوعية المباشرة الصريحة ألحكام الدستور- أ      
تتحقق املخالفة املباشرة للقاعدة القانونية يف اال اإلداري عندما يتجاهل رجل اإلدارة القاعدة       

على خالفها،وتتخذ هذه الصورة إحدى الصورتني بأن تعمد اإلدارة إىل إصدار قرارات القانونية ويتصرف 
  .1إدارية تتعارض مع القانون،أو أن متتنع اإلدارة عن القيام بعمل يستلزمه القانون

 وإذا انتقلنا إىل نطاق القانون الدستوري تتحقق املخالفة الصرحية ألحكام الدستور املوضوعية يف احلالة      
اليت حيدد فيها املؤسس الدستوري للمشرع طريقة تدخله بصورة دقيقة ال تتيح للمشرع أية مساحة يف 
التقدير حال تنظيم تلك القواعد،ذلك بأنه إذا أصدر املشرع قانونا يتجاوز فيه تلك احلدود أوالضوابط 

  .2املوضوعية اليت حددها الدستور كان التشريع يف هذه احلالة غري دستوريا
وعلى القاضي الدستوري أن يراقب مدى احرتام املشرع لتلك القيود املوضوعية اليت فرضها      

 2002أوت 25الدستور،األمر الذي قضت به احملكمة الدستورية العليا يف مصر يف حكمها الصادر يف
لسنة 122من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم26بعدم دستورية الفقرة الثانية من املادة

1980.3  
ذلك بأنه يتعني يف التشريع الذي يصدره املشرع أن يتسم بالعمومية والتجريد،فإذا فقد التشريع صفيت      

،وعلى القاضي الدستوري التحقق من توافر صفيت العمومية 4العمومية والتجريد فقد طبيعته التشريعية
  .1والتجريد يف التشريع

                                                 
 احللـيم، عبـد نبيلـة كامـل؛22.صانظر،عبري حسـني السـيد حسـني،دور القاضـي الدسـتوري يف الرقابـة علـى السـلطة التقديريـة للمشـرع،املرجع السـابق،-1

 .117 .،ص1993العربية،القاهرة، النهضة دار ،القوانني دستورية على الفضائية الرقابة
عبـــــــد العزيـــــــز حممـــــــد ساملان،ضـــــــوابط وقيـــــــود الرقابـــــــة الدســـــــتورية،املرجع ؛376.انظر،عبــــــد املنصـــــــف عبـــــــد الفتـــــــاح حممـــــــد إدريس،املرجـــــــع الســـــــابق،ص-2

 .148.السابق،ص
مـن قـانون التعـاون الزراعـي 26بعـدم دسـتورية الفقـرة الثانيـة مـن املـادة2002أوت25الدستورية العليـا يف مصـر يف حكمهـا الصـادر يف قضت احملكمة - 3

تأسيســا علــى أن الــنص الطعــني إذا أعطــى صــالحية توقيــع احلجــز اإلداري للجمعيــات التعاونيــة الزراعيــة وهــي مــن 1980لســنة122الصــادر بالقــانون رقــم
ويــة اخلاصــة،فجعل مــدينها يف نفـس املركــز القــانوين ملــديين أي شـخص طبيعــي أو معنــوي خــاص يتجـردون مــن الضــمانات املقــررة لآلخــرين األشـخاص املعن

انظـــر حكـــم احملكمـــة :؛ملزيـــد مـــن التفاصــيل 1971مـــن الدســـتور املصــري لعـــام40،فإنــه بـــذلك يكـــون قـــد خــالف مبـــدأ املســـاواة املنصـــوص عليــه يف املـــادة
حنفـــــــي اجلبايل،املخالفـــــــة املوضـــــــوعية للدســـــــتور،املرجع :؛أورده2002أوت25ق د بتـــــــاريخ23لســـــــنة 314يف مصـــــــر يف القضـــــــية رقـــــــم الدســـــــتورية العليـــــــا

قــرارات رئـــيس "علــى أن 1963لســنة31؛ومــن ذلــك أيضــا مــا قضــت بــه احملكمــة الدســتورية العليـــا يف مصــر بعــدم دســتورية القــانون رقــم19.الســابق،ص
تلـك القـرارات "و اعتـربت بـأن"ني العموميني إىل املعاش أو االستيداع أو فصلهم بغري الطريق التأدييب مـن أعمـال السـيادة اجلمهورية الصادرة بإحالة املوظف

،األمــر الـذي أكــدت "قــرارات إداريـة قابلــة للطعـن وليســت أعمـال سـيادة غــري قابلـة للطعــن ،فهـي ــدر اختصـاص القضـاء وتنــتقص منـه–حبسـب طبيعتهـا 
 02انظـــــر حكــــم احملكمـــــة الدســــتورية العليــــا يف مصـــــر يف الــــدعوى رقـــــم :رية العليــــا يف العديــــد مـــــن قراراــــا ،ملزيـــــد مــــن التفاصــــيل عليــــه احملكمــــة الدســـــتو 

حســـــني إبــــــراهيم خليل،موســــــوعة التعليـــــق علــــــى اإلعــــــالن الدســــــتوري،املرجع .؛أورده، عبــــــد الناصـــــر أبــــــو ســــــهمدانة1971نــــــوفمرب22بتـــــاريخ 09و06و
 .110.السابق،ص

4  -  DUGUIT. L,op cit ,p.146 ; MARINESE .V  ,L’idéal législatif du conseil constitutionnel étude sur les qualités 
de la loi, op cit,p.712. 

 .560.عبد املنعم عبد ايد إبراهيم شرف ،املرجع السابق،ص:أورده 
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عية الصرحية ألحكام الدستور يف احلالة اليت ال يلتزم فيها املشرع ويتحقق عيب املخالفة املوضو       
بالقواعد الدستورية أو نتيجة خروجه عن حدود التنظيم التشريعي،األمر الذي جيعل سلطة املشرع يف هذه 
احلالة مقيدة بضرورة إتباع األسلوب أو الطريقة اليت حددا القاعدة الدستورية للمسألة حمل التنظيم 

ريعي،حبيث ال تكون القاعدة أو النص الدستوري قابال للتطبيق إال بعد تدخل املشرع،ومن ذلك   ما التش
مبدأ علمانية الدولة وتكريس مبدأ املساواة وعدم التمييز (من الدستور الفرنسي02نصت عليه املادة

ن املسائل اليت من الدستور الفرنسي اليت نصت على تنظيم حق االنتخاب يعد م03فقرة03،املادة)بينهم
  .من الدستوري الفرنسي 34خيتص ا املشرع تطبيقا لنص املادة

ال جيوز القبض ....« بأنه 2014من الدستور املصري لسنة54ومن ذلك أيضا ما نصت عليه املادة      
على أحد أو تفتيشه أو حبسه،أو تقييد حريته بأي قيد إال بأمر قضائي مسبب يستلزمه 

من 02فقرة62ملبدأ احلرية الشخصية املضمونة دستورا،وكذلك ما نصت عليه املادة تكريسا » .التحقيق
تكريسا »ال جيوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة،وال منعه من العودة إليه «الدستور املصري احلايل بأنه

املصري من الدستور 02فقرة66ملبدأ حرية التنقل واإلقامة واهلجرة،ومن ذلك أيضا ما نصت عليه املادة
العقوبة شخصية،وال جرمية وال عقوبة إىل بناء على قانون وال توقع عقوبة إىل حبكم  «على أن  2014لسنة

تكريسا ملبدأ شخصية العقوبة،ومن أمثلة »قضائي،وال عقاب إال على األعمال الالحقة لتاريخ نفاذ القانون
ق يف احلياة مقدس،ال جيوز املساس احل «منه22ما نص عليه الفصل 1958ذلك يف الدستور التونسي لعام

العقوبة شخصية ،وال تكون إال «من الدستور28والفصل» .به إال يف حاالت قصوى يضبطها القانون
  .»مبقتضى نص قانوين سابق الوضع عدا حالة األرفق باملتهم

ومن أمثلة النصوص الدستورية اليت مل ترتك للمشرع أي جانب من حرية التقدير ما نصت       
املواطنني سواسية أمام القانون،وال ميكن أن يتذرع بأي «20162من التعديل الدستوري لسنة32ليهاملادةع

ال مساس حبرمة «20163من التعديل الدستوري لسنة42،املادة…»متييز يعود سببه إىل املولد أو العرق
ال إدانة «20164لسنةمن التعديل الدستوري 58،وما نصت عليه املادة»حرية املعتقد ،وحرمة حرية الرأي

  .»إال مبقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل ارم
ومن خالل استقراء النصوص الدستورية السابقة يتضح لنا بأنه إذا أصدر املشرع قانونا يتجاوز تلك       

على القواعد كان هذا التشريع غري دستوريا إلخالله بالقيود أو الضوابط املوضوعية اليت حددها الدستور،و 

                                                                                                                                                         
  .255.،احلماية الدستورية للحقوق واحلريات،املرجع السابق،صأمحد فتحي سرور ؛18انظر،عبد الرزاق السنهوري ،املرجع السابق،ص-1
 .1996من الدستور اجلزائري لسنة29يقابلها نص املادة- 2
 .1996من الدستور اجلزائري لسنة36يقابلها نص املادة- 3
 .1996من الدستور اجلزائري لسنة46يقابلها نص املادة- 4
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القاضي الدستوري أن يقضي بعدم دستورية التشريع الذي يتناقض أو يتعارض مع القواعد املوضوعية 
  .للدستور 

ففي فرنسا،بالرغم من تأكيد الس الدستوري الفرنسي على متتع املشرع بسلطة تقديرية واسعة يف       
راقبة مدى تطابق القانون مع نصوص تنظيم املسائل اليت تدخل يف نطاق اختصاصه وإقراره حبقه فقط مب

من الدستور ال متنح له سلطات مماثلة لسلطات الربملان،أو أنه يستطيع أن 61الدستور مربرا بذلك أن املادة
  .1حيل تقديره حمل تقدير املشرع 

إال أن الس الدستوري يقضي بعدم دستورية القانون إلخالله بالقواعد الدستورية أو خروجه عن       
عدم  حول1995ديسمرب28دود التنظيم،ومن أمثلة ذلك ما قضى به الس الدستوري الفرنسي يفح

من إعالن حقوق 13،وذلك ملخالفتها أحكام املادة1996من قانون املالية لعام95دستورية املادة
  .2من الدستور الفرنسي 02اإلنسان،واملادة

ن الذي ينظم الصيد ليقضي بعدم دستورية القيد بعدم دستورية القانو 2000يوليو20وقراره الصادر يف    
التشريعي الذي تضمنه النص القانوين الذي خيول الس احمللي يف بعض املقاطعات السلطة يف أن يقرر كل 

هكتارا على األقل ) 25(تسع سنوات عدم حجز الصيد يف دائرته،وحرمان األرضي اليت تبلغ مخس وعشرين
ا على أن حق الصيد مستمد من حق امللكية،وأن القيود القانونية على قطعة واحدة من حق الصيد،مؤكد

ممارسته ال تكون دستورية إال إذا كان اهلدف من ذلك حتقيق املصلحة العامة على أن ال يشكل ذلك إهدار 
  .3ملضمون احلق

                                                 
1 - D.C N°127-80du 09 janvier1981,D.C N°123-81 du 16 janvier1982,Jurisprudence du conseil constitutionnel 
01 octobre-31decembre 1995 , OLIVA.E et PHILLIP. L. Jérôme TRENEAN,p.101 ; Ph LOUIS et L PHILLIP 
,Les grandes décisions du conseil constitutionnel ,9 ème édition ,p.450 ; Rousseau.D,op cit, p.29. 
2-DUTHEILLET. O,op cit ,p.10 ; FAVOREUX. L  et PHILIP.L, Le conseil constitutionnel, op cit, p. 60. 

 :ومن قرارات الس الدستوري كذلك فيما خيص الرقابة على املخالفة املباشرة ألحكام الدستور 
C.C. D.CN°2010- 608 du 24 juin 2010 Loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental, 
« …Décide :Article 1er.- L'article 10 de la loi organique relative au Conseil économique, social et 
environnemental est contraire à la Constitution. 
Article 2.- Sous les réserves énoncées au considérant 12, l'article 3 de la même loi organique n'est pas contraire à 
la Constitution…. » C.C. D.CN°2010- 608, JORF du 29 juin 2010, p. 11635 ; D.C N° 2003-466 Loi organique 
relative aux juges de proximité, D.C du 20 février 2003, JORF du 27 février 2003, p. 348; C.C.DC N°2014-708 
Loi de finances rectificative pour 2014du 29 décembre 2014 C.CN°2014.708.DC ,JORF du 30 décembre 2014 ,p  
22967. 
3 -C.C D.C N°2000-434 D.C du 20 juillet2000Loi relative à la chasse « …Décide : Article premier : Sont 
déclarées contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi relative à la chasse : 
- au quatrième alinéa du III de l'article 2, les mots : «y compris en dehors de la période de chasse et sur un 
territoire sur lequel ce conducteur ne dispose pas du droit de chasse. Le conducteur est autorisé à achever 
l'animal qu'il a retrouvé blessé à la suite de sa recherche » ; 
- l'article 3 ; - le XI de l'article 14 ; - le XIII de l'article 17 ; - au sixième alinéa de l'article 24, les mots : « ou à 
défaut une autre période hebdomadaire de vingt-quatre heures comprise entre 6 heures et 6 heures, fixée au 
regard des circonstances locales, par l'autorité administrative après avis du conseil départemental de la chasse et 
de la faune sauvage .» CC:2000: DC N° 2000.434. Journal officiel du 27 juillet 2000, p. 11550 
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ستدعيها كما أنه ال يتضح من مضمون النص أو املناقشات الربملانية اخلاصة به األسباب اليت ت       
ومن تطبيقات ذلك يف القضاء الدستوري املصري ما .1املصلحة العامة اليت تربر احلرمان من حق الصيد

قرارات رئيس (بأن1963لسنة31قضت به احملكمة الدستورية العليا يف مصر بعدم دستورية القانون رقم
أو فصلهم بغري الطريق التأدييب من اجلمهورية الصادرة بإحالة املوظفني العموميني إىل املعاش أو االستيداع 

قرارات إدارية قابلة للطعن وليست أعمال سيادة –تلك القرارات حبسب طبيعتها أعمال السيادة،واعتربت أن
   .2 )غري قابلة للطعن،فهي در اختصاص القضاء وتنقص منه

بعدم دستورية نص املادة 1983مايو15ومن ذلك أيضا ما قضت به احملكمة الدستورية العليا يف      
مؤكدة يف حكمها 3املتعلق بوضع املشتبه فيهم حتت مراقبة الشرطة1970لسنة74األوىل من القانون رقم

ال جيوز « هاليت تنص على أن1971من الدستور املصري لعام65على أن هذا النص خيالف أحكام املادة
،حيث قضت بأن 1980لسنة122وحكمها الصادر بالقانون رقم» .توقيع العقوبة إال حبكم قضائي

النص الطعني إذا أعطى صالحية توقيع احلجز اإلداري للجمعيات التعاونية الزراعية وهي من األشخاص "
بيعي أو اعتباري خاص االعتبارية اخلاصة فجعل مدينها وهم يف نفس املركز القانوين ملديين أي شخص ط

يتجردون من الضمانات املقررة لآلخرين،فإنه بذلك يكون قد خالف مبدأ املساواة املنصوص عليه يف 
من الدستور الذي يفرتض مبا نصت عليه من مبدأ خضوع 65من الدستور،كما خالف نص املادة40املادة

ومعاملتها بقواعد و إجراءات هذا تقييد أشخاص القانون اخلاص يف جماالت أنشطتها –الدولة للقانون 
                                                 

1 - Décision n° 96-378 DC du 23 juillet 1996 Loi de réglementation  des télécommunications  « …….Décide 
:Article premier : Sont déclarés contraires à la Constitution les articles 43-2 et 43-3 introduits par l'article 15 de 
la loi déférée dans la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.. » CC. DC 
N°:96-378. JORF du 27 juillet 1996, p. 11400 ; 

  :رات الس الدستوري يف هذا اال اومن ذلك أيضا قر 
 CC. DC N°2013-677 DC du 14 novembre 2013 Loi organique relative à l'indépendance de l'audiovisuel public 
JORF  du 16 novembre 2013, p. 18633 ; CC.DC N° 2013-685.DC du 29 décembre 2013 Loi de finances pour 
2014 JORF du 16 février 2014, p. 2706 ; DC N° 94-358 Loi d'orientation pour l'aménagement et le 
développement du territoire, DC du 26 janvier 1995, CCN°94.358.DC, JORF du 1er février 1995, p. 1706. 

عبـد الناصـر أبـو  أورده، ؛1971نـوفمرب06،بتـاريخ 46،ج ر 09و06و02ملزيد من التفاصيل؛انظر حكم احملكمة الدستورية العليا يف الدعوى رقـم - 2
  .100.حسني إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على اإلعالن الدستوري،املرجع السابق،ص.سهمدانة

 يقضـي هــذا القــانون علــى أنــه يوضــع حتــت مراقبــة الشــرطة ملــدة ســنتني كــل شــخص تــوافرت فيــه حالــة االشــتباه املنصــوص عليهــا يف املــادة اخلامســة مــن - 3
اخلــاص باملشــردين واملشــتبه  فــيهم ،وصــدر أمــر باعتقالــه ألســباب تتعلــق بــاألمن العــام ويطبــق يف شــأنه حكــم املــادة 1945 لســنة98املرســوم بقــانون رقــم

انظـر :تفاصـيل أكثـرالتاسعة من املرسوم بقانون املشار إليه وتبدأ مدة الرقابة من تاريخ العمل ذا القانون أو من تـاريخ انتهـاء االعتقـال حسـب األحوال؛ل
يونيـو  11بتـاريخ ق دسـتورية 24لسـنة  308احملكمـة يف القضـية رقـم ؛ومن ذلـك أيضـا مـا قضـت بـه 1983مايو 15كمة الدستورية العليا يف احملحكم 

بالرسـوم القضـائية ورسـوم التوثيـق يف املـواد املدنيـة ملخالفتـه 1944لسـنة90مـن القـانون رقـم)75(مـن املـادة)ثانيا(من)ج(بعدم دستورية نص البند  2006
من الدستور،فيما مل يتضمنه مـن وضـع ضـوابط وأسـس موضـوعية لنظـام التحـري عـن القيمـة احلقيقيـة لألراضـي  32،34،38،119،120ام املوادألحك

قضــــية الزراعيــــة الكائنــــة يف ضــــواحي املــــدن، وحتصــــيل رســــم عــــن الزيــــادة الــــيت تظهــــر يف هــــذه القيمــــة؛انظر،حكم احملكمــــة الدســــتورية العليــــا يف مصــــر يف ال
حســني إبــراهيم خليل،موســوعة التعليــق علــى اإلعــالن .عبــد الناصــر أبــو ســهمدانة ؛أورده،2006يونيــو 11جلســة بتــاريخ ق دســتورية24نة لســ308رقــم

 .132و120الدستوري،املرجع السابق،ص
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القانون دون غريها،وهذه املخالفة وتلك توقع النص يف محأة املخالفة الدستورية مبا يوجب القضاء بعدم 
  1).دستوريته

فقرة  91و86ومن تطبيقات ذلك يف قضاء الس الدستوري اجلزائري قراره بعدم دستورية املواد      
  :يف املوضوع .........." 89/13تخاباتمن قانون االن108و111و110و03

اعتبارا أنه إذا كانت معظم أحكام األمر املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، ال  - 
تستدعي أية مالحظة خاصة حول مطابقتها للدستور، فإن األمر ليس كذلك بالنسبة للنقطة األوىل من 

ار،اليت تلزم املرتشح بالتعهد بعدم استعمال املكونات من األمر موضوع اإلخط157من املادة14البند
واعتبارا - األمازيغية ألغراض حزبية وسياسية، األساسية للهوية الوطنية يف أبعادها الثالثة اإلسالم والعروبة و

أن كل قانون،السيما العضوي منه،جيب أال تتخطى أحكامه احلدود الدستورية حىت ال تتعارض مع روح 
  ، الدستور ذاته

،قد أخل مبقتضيات "ألغراض حزبية"... لعبارة" وسياسية"... واعتبارا أن املشرع حينما أضاف كلمة - 
من الدستور اليت جتعل من رئيس اجلمهورية حام للدستور،هذه املهمة اليت تتطلب منه 70من املادة2الفقرة

اإلسالم والعروبة واألمازيغية، واليت :العمل على ترقية املكونات األساسية للهوية الوطنية يف أبعادها الثالثة
    تكون يف حد ذاا استعماال ذي طابع سياسي أساسا، 

الواردة يف النقطة األوىل " وسياسية"...القول بعدم مطابقة كلمة:أوال:يبدي الرأي التايل:هلذه األسباب      
ملتعلق بنظام االنتخابات من األمر املتضمن القانون العضوي ا157من املادة)14(من البند الرابع عشر

                                                 
 م احملكمــةحكــ؛ومــن ذلــك أيضــا 2002أوت25ق دســتورية بتــاريخ 23لســنة 314انظــر حكــم احملكمــة الدســتورية العليــا يف مصــر يف القضــية رقــم- 1

بعــدم دســتورية نــص املــادة األوىل مــن قــرار رئــيس جملــس الــوزراء 2009ينــاير4ق دســتورية جلســة25لســنة 146يف القضــية رقــم  الدســتورية العليــا يف مصــر
ونـص املـادة السـابعة 1998لسـنة 2ونص البند ثانيا من املادة الثانية من أمـر رئـيس جملـس الـوزراء ونائـب احلـاكم العسـكري رقـم 1996لسنة 3086رقم

وذلك فيما تضمنته من حظر املوافقة على طلب الرتخيص يف التعليـة صـراحة أو ضـمنا بالنسـبة للمبـاين 2003لسنة963راء رقممن قرار رئيس جملس الوز 
إال يف احلـــدود الـــيت كـــان 1976لســـنة106املعــدل لـــبعض أحكـــام القـــانون رقــم1996لســـنة 101الــيت بـــدئ يف إنشـــائها قبـــل تــاريخ العمـــل بالقـــانون رقـــم

ق دســـــــتورية 25لســـــــنة146انظـــــــر حكـــــــم احملكمـــــــة الدســـــــتورية العليـــــــا يف مصـــــــر يف القضـــــــية رقـــــــم: خ؛لتفاصـــــــيل أكثـــــــر مســـــــموحا ـــــــا قبـــــــل هـــــــذا التاري
لــئن فــوض "بأنــه 2000ســبتمرب09بتــاريخ 224؛ومــن ذلــك أيضــا مــا  قضــت بــه احملكمــة الدســتورية العليــا يف مصــر يف القضــية رقــم 2009ينــاير4جلســة

بأن يكون -بنص غري مسبوق-تنظيم القضاء العسكري وبيان اختصاصاته،إال أنه قيد هذا التفويضاملشرع يف -من الدستور183مبقتضى املادة-الدستور
مــن توحيــد القواعــد الــيت تســري علــى الطعــن يف القــرارات -بــالنص الطعــني-أن مــا تغيــاه املشــرع......ذلــك التنظــيم يف حــدود املبــادئ الــواردة يف الدســتور

انتـــزاع االختصـــاص بنظـــر -حتقيقـــا للصـــاحل العـــام-قـــوم دلـــيال علـــى أن واقعـــا قائما،بـــات ضـــرورة ملجئـــة،أوجبتاإلداريـــة الصـــادرة يف القـــوات املســـلحة،ال ي
،خاصـة وأن طــالب املنازعـات الـيت عناهـا مــن جملـس الدولـة املعقــود لـه أصـال واليــة القضـاء فيهـا باعتبـاره قاضــيها الطبيعـي واسـناده إىل اللجنــة املشـار إليها

جون قبل خترجهم منهـا ضـمن الضـباط العـاملني يف القـوات املسـلحة،مبا مـؤداه أن أنـزعتهم اإلداريـة إمنـا تزايلهـا وتنفـك عنهـا تلـك املعاهد العسكرية ال يندر 
بنظـــــر منازعـــــات أولئــــك الضـــــباط يف القـــــرارات اإلداريــــة املتعلقـــــة بشـــــؤوم الوظيفيـــــة -دون غريهـــــا-الطبيعــــة اخلاصـــــة الـــــيت أملــــت أن ختـــــتص تلـــــك اللجنــــة

 19احملكمـة الدسـتورية العليـا يف مصـر يف القضـية رقـم  لسـنة: ؛لنفاصـيل أكثـر."من مث فإن قياس أوالهم على أخراهم هو قيسا يف غري حملـهواالنضباطية،و 
  .2000سبتمرب09ق دستورية بتاريخ 224
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،غري املطابقة للدستور،قابلة للفصل عن باقي أحكام األمر "وسياسية"... تعترب كلمة :ثانيا.للدستور
  ".1 ....املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات

املرتشحني من قانون االنتخابات اجلنسية اجلزائرية األصلية من 86ويتضح لنا بأن اشرتاط املادة     
للمجلس الشعيب الوطين وأزواجهم هو نص غري دستوري،ألنه ميس مببدأ املساواة املنصوص عليها يف 

والقواعد الدولية حلقوق اإلنسان،حيث ذهب الس الدستوري إىل القول بأنه إذا كان 1989دستور
ا احلق بصورة كلية بسبب للمشرع احلق يف وضع شروط ملمارسة حق االنتخاب،إال أنه ال ميكنه أن يلغي هذ

من قانون االنتخاب اجلنسية اجلزائري األصلية من زوج املرتشح لرئاسة 108األصل،كما أن اشرتاط املادة
اجلمهورية غري مطابق للدستور،باعتبار أن شروط قابلية انتخاب رئيس اجلمهورية حمددة على سبيل احلصر 

   .ه يف الدستور و القواعد الدوليةيف الدستور إلخالله مببدأ املساواة املنصوص علي
واعترب الس الدستوري أن إخضاع الرتشح لرئاسة اجلمهورية إللزامية تزكيته وتقدميه من مجعية أوعدة     

مجعيات ذات طابع سياسي غري مطابقة ألحكام الدستور ومتس حبق املواطن يف أن ينتخب أوينتخب 
  . 1989زائري لعاممن الدستور اجل47واملنصوص عليه يف املادة

املتعلق مبراقبة 2012يناير08الصادر يف12/د.م.ر01ومن ذلك أيضا رأي الس الدستوري رقم      
منه 08مطابقة القانون العضوي املتعلق باألحزاب السياسية للدستور،والذي قضى بعدم مطابقة املادة

افة كلمة للدستور  على أساس أن املشرع قد أخل باملبدأ الدستوري لتوزيع االختصاصات،وذلك بإض
من الدستور التوسع يف وضع األسس اليت مينع االستناد إليها يف تأسيس أي 42دون أن متنحه املادة"فئوي"

  .حزب سياسي،كما أن النقل احلريف ال يشكل يف حد ذاته تشريعا
من القانون العضوي موضوع اإلخطار ،فقد قضى الس 73من املادة04أما فيما خيص املطة      

من الدستور،باعتبار أن جتريد املنتخبني من 101و10عدم مطابقتها للدستور السيما املادتنيالدستوري ب

                                                 
األمـر املتضـمن القـانون العضـوي  ،يتعلق مبراقبة مطابقة1997سنة مارس6 املوافق1417شوال عام27د املؤرخ يف .م/ ق عضـ .أ.ر02رأي رقم انظر،1-

بتــاريخ 12/د.م.ر/01رقـم مــن تطبيقـات رقابـة الـس الدسـتوري املتعلقــة علـى ركـن حمـل التشــريع رأيـه الصـادر رأيو  املتعلـق بنظـام االنتخابـات للدسـتور؛
-".... 2012يناير15املؤرخة يف 02العدد2العددللدستور ،ج ر  السياسية، باألحزاب املتعلق العضوي القانون مطابقة مبراقبة ،يتعلق 2012يناير08

 تـدرج حيتـل يف فإنـه مث ومـن للشـعب، السـيدة اإلرادة عـن املباشـر التعبـري ويعـد شـعيب، اسـتفتاء يف تزكيتـه متـت الوطنيـة واملصـاحلة السـلم ميثـاق أن واعتبـارا
 أن بالنتيجة الدستورية،واعتبارا والرقابة واملصادقة اإلعداد إجراءات اختالف إىل بالنظر العادية، أو منها العضوية القوانني من أمسى مرتبة القانونية القواعد

ومن ذلـك أيضـا فلقـد الدسـتور؛ مـواد بعـد مباشـرة الـنص هـذا برتتيـب تداركه، يتعني سهوا يعد ضمن التأشريات الوطنية واملصاحلة السلم ميثاق إدراج عدم
 حمـرم 24 يف املـؤرخ 15-97رقـم األمـر بعـدم دسـتورية  2000سـنة فربايـر27يف املـؤرخ 2000 /د م/أ.ق/ 02 رقـم قـرارهصـرح  الـس الدسـتوري يف 

اإلخطار،وذلــك ملخالفتــه ألحكــام  الكــربى موضــوع اجلزائــر حملافظــة اخلــاص األساســي للقــانون احملــدد 1997ســنة مــايو31املوافــق 1418عــام
القعدة  ذي 22 يف مؤرخ 2000 /د م/أ.ق/ 02 رقم ؛انظر قرار)1996لسنةمن الدستوري اجلزائري 101و79و78و18و15السيما املواد(الدستور

 1997 سـنة مـايو 31 املوافـق 1418 عـام حمـرم 24 يف املـؤرخ 97-15رقـم األمـر دسـتورية مبدى ،يتعلق 2000سنة فرباير 27 املوافق1420 عام

 .الكربى اجلزائر حملافظة اخلاص األساسي للقانون احملدد
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عهدم االنتخابية ال عالقة له بانتمائهم احلزيب،وتعترب األحكام غري القابلة جزئيا أو كليا للدستور قابلة 
  1.للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي حمل اإلخطار

املتعلق مبراقبة 2012يناير08الصادر يف 12/د.م.ر02لس الدستوري رقمومن ذلك أيضا رأي ا    
من القانون العضوي 23من املادة05مطابقة القانون العضوي املتعلق باإلعالم للدستور بعدم مطابقة املطة

ول موضوع اإلخطار للدستور،باعتبار أن النص على اشرتاط اإلقامة املنتظمة يف اجلزائر بالنسبة للمدير  مسؤ 
من الدستور اليت تنص على أن لكل مواطن أن 44أي نشرية دورية غري مطابق للدستور إلخالله بنص املادة

خيتار حبرية موظف إقامته،كما قد صرح الس الدستوري يف حكم سابق  بعدم مطابقة شرط اإلقامة 
حلجية املطلقة لآلراء املنتظمة يف مؤسس احلزب السياسي مؤكدا يف حكمها هذا على القوة القانونية وا

  .2والقرارات الصادرة عن الس الدستوري يف الدعوى الدستورية
املتعلق مبراقبة 2011اوكتوبر22الصادر يف11/د.م.ر/03ومن ذلك أيضا رأي الس الدستوري رقم      

من 03ملطةمطابقة القانون املتعلق بنظام االنتخابات للدستور،حيث قضى بعدم مطابقة الشطر األخري من ا
من هذا القانون )03مطة(90و03مطة78من هذا القانون للدستور،باعتبار أن املادتني78املادة

للدستور،ألما تشرتطان يف الرتشح للمجلس الشعيب البلدي أو الوالئي ويف املرتشح للمجلس الشعيب 
ختل بأحكام الوطين أن تكون له جنسية جزائرية أصلية أو مكتسبة منذ مثاين سنوات على األقل 

من الدستور،ألن املشرع بإدراجه لشرط اجلنسية يكون قد أخل مببدأ املساواة املنصوص 31و30و29املواد
من الدستور اليت تنص على أن املؤسسات دف إىل 31من الدستور،وكذا أحكام املادة29عليه يف املادة

  .ضمان املساواة بني كل املواطنني واملواطنات يف احلقوق والواجبات 
من هذا القانون للدستور،ألن املشرع 170من املادة02وقضى كذلك بعدم مطابقة املطة األوىل فقرة      

يف هذه احلالة مل مييز بني طبيعة هذه االنتخابات وال بني املراحل املتتالية للعملية االنتخابية،كما أن املشرع 
راف املشاركة يف العملية االنتخابية تلتزم من الدستور على أن مجيع األط170من املادة02بنصه يف الفقرة

                                                 
 السياسـية، بـاألحزاب املتعلـق العضـوي القـانون مطابقـة مبراقبة ،يتعلق2012يناير08بتاريخ 12/د.م.ر/01رقمانظر رأي الس الدستوري اجلزائري - 1

  . 2012يناير15املؤرخة يف 02العدد2للدستور ،ج ر العدد
، ج ر اقبــة مطابقــة القــانون العضــوي املتعلــق بــاإلعالم للدســتوراملتعلــق مبر  2012ينــاير 08الصــادر يف  12/د.م.ر 02الــس الدســتوري رقــم رأي  - 2

ومن تطبيقات رقابة الس الدستوري اجلزائري على ركن احملل بالنسـبة للتشـريع كـذلك مـا صـرح  الـس الدسـتوري  ؛2012يناير15املؤرخة يف02العدد 
 مـايو31املوافـق 1418عـام حمـرم 24 يف املـؤرخ 15-97رقـم األمر بعدم دستورية  2000سنة فرباير27يف املؤرخ 2000 /د م/أ.ق/ 02 رقم قرارهيف 

الســـيما (اإلخطار،وذلـــك ملخالفتـــه ألحكـــام الدســـتور الكـــربى موضـــوع اجلزائـــر حملافظـــة اخلـــاص األساســـي للقـــانون احملـــدد 1997ســـنة
 القعـدة عـام ذي 22 يف مـؤرخ 2000 /د م/أ.ق/ 02 رقـم ؛انظـر قـرار)1996مـن الدسـتوري اجلزائـري لسـنة101و79و78و18و15املـواد

 احملدد 1997 سنة مايو 31 املوافق 1418 عام حمرم 24 يف املؤرخ 97-15رقم األمر دستورية مبدى ،يتعلق 2000سنة فرباير 27 املوافق1420
  .الكربى اجلزائر اخلاص حملافظة األساسي للقانون
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بقرارات هذه اللجنة قد جعل قراراا نافذة يف مواجهة كافة املؤسسات واهليئات األخرى مبا فيها الس 
  .1الدستوري وهذا ما يعد مساسا مببدأ الفصل بني السلطات

الة اليت يتجاوز فيها املشرع القواعد وترتيبا على ما سبق،ميكننا القول بأن هذه الصورة تتحقق يف احل      
الدستورية أو ميس مبدأ من املبادئ ذات القيمة الدستورية،حبيث يؤدي التدخل التشريعي إىل إهدار احلق أو 
نقضه أو وضع شروط جتعل ممارسته أكثر إرهاقا ،وعلى القاضي الدستوري أن يقضي بعدم دستورية التشريع 

  .املبادئ الدستورية ملخالفته للقاعدة الدستورية أو
  ألحكام الدستور)الضمنية(الرقابة الدستورية على المخالفة الموضوعية-ب     
إذا كانت املخالفة املوضوعية الصرحية تتحقق يف احلالة اليت يتجاوز فيها املشرع نصا من النصوص      

الدستورية أو مبدأ من املبادئ ذات القيمة الدستورية بصورة مباشرة وعمدية ويرتتب عليها مثال تقييد احلق 
تتحقق يف احلالة اليت يؤدي فيها تدخل أو احلرية موضوع التنظيم التشريعي أو نقضه،فإن املخالفة الضمنية 

املشرع وهو بصدد تنظيم مسألة معينة بصورة غري عمدية إىل خمالفة قاعدة دستورية موضوعية أو خروجه 

                                                 
ج  املتعلق مبراقبة مطابقة القانون املتعلق بنظام االنتخابات للدستور 2011ديسمرب22الصادر يف  11/د.م.ر/03انظر رأي الس الدستوري رقم  - 1

ق .أ.ر 02ومــن تطبيقــات رقابــة الــس الدســتوري اجلزائــري كــذلك علــى ركــن احملــل بالنســبة للتشــريع رأيــه رقــم؛2012ينــاير14ر العــدد األول املؤرخــة يف 
يتعلـق مبراقبـة مطابقـة األمـر املتضـمن القـانون العضـوي املتعلـق بنظـام االنتخابـات للدسـتور ،حيـث ورد يف اعتبـارات  1997مارس06د املؤرخ يف .م/عض

عي أية مالحظة خاصة اعتبار أنه إذا كانت معظم أحكام األمر املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات،ال تستد-:يف املوضوع"..هذا الرأي 
من األمر موضوع اإلخطار ،اليت تلـزم املرتشـح بالتعهـد 157من املادة14حول مطابقتها للدستور ،فإن األمر ليس كذلك بالنسبة للنقطة األوىل من البند 

 حزبية وسياسية، بعدم استعمال املكونات األساسية للهوية الوطنية يف أبعادها الثالثة اإلسالم والعروبة و األمازيغية ألغراض
واعتبــارا أن املشــرع -واعتبــارا أن كــل قــانون ،الســيما العضــوي منــه جيــب أال تتخطــى أحكامــه احلــدود الدســتورية حــىت ال تتعــارض مــع روح الدســتور ذاتــه،

رئـيس اجلمهوريــة حــام  مــن الدســتور ا لـيت جتعــل مــن70مــن املـادة2قــد أخــل مبقتضـيات الفقــرة "ألغــراض حزبيـة"...لعبــارة"وسياسـية"..حينمـا أضــاف كلمــة
اإلسالم والعروبـة و األمازيغيـة،واليت تكـون يف :الدستور،هذه املهمة اليت تتطلب منه العمل على ترقية املكونات األساسية للهوية الوطنية يف أبعادها الثالثة

  .حد ذاا استعماال ذي طابع سياسي أساسا
مـن األمـر 157مـن املـادة)14(وسياسية الواردة يف النقطة األوىل مـن البنـد الرابـع عشـر"..بقة كلمةالقول بعدم مطا:أوال:يبدي الرأي التايل:وهلذه األسباب

غـري املطابقـة للدسـتور،قابلة للفصـل عـن بقـي أحكـام الدسـتور "وسياسـية"..تعتـرب كلمـة:ثانيـا.املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات للدسـتور
يتعلــق مبراقبــة مطابقــة األمــر  1997مــارس06د املــؤرخ يف .م/ق عــض.أ.ر 02؛الــرأي رقــم.."تعلــق بنظــام االنتخابــاتاألمــر املتضــمن القــانون العضــوي امل

؛ومـــن ذلـــك أيضـــا رأي الـــس الدســـتوري رقـــم 1997مـــارس6املؤرخـــة يف12املتضـــمن القـــانون العضـــوي املتعلـــق بنظـــام االنتخابـــات للدســـتور،ج ر العـــدد
يتعلق مبراقبة مطابقة األمر املتضـمن القـانون العضـوي املتعلـق بـاألحزاب السياسـية للدسـتور،حيث صـرح  1997مارس06د املؤرخ يف .م/ق عض.أ.ر01

مــن هــذا األمــر مــن عــدم اســتعمال احلــزب السياســي للمكونــات 3خبصــوص مــا تشــرتطه املــادة-أ-2:يف املوضــوع"..الــس الدســتوري يف اعتبــارات رأيــه 
واعتبـار أن املشـرع حينمـا أضـاف -.الثـة وهـي اإلسـالم والعروبـة و األمازيغيـة ألغـراض سياسـية مـأخوذة بصـفة منفـردةاألساسية للهوية الوطنية بأبعادهـا الث

املكونــات األساســية للهويــة ...ضــرب"....مــن الدســتور الــيت متنــع42وكــذا ألغــراض الدعايــة احلزبيــة قــد أخــل مبقتضــيات الفقــرة الثانيــة مــن املــادة"..عبــارة
يتعلــق مبراقبــة مطابقــة األمــر املتضــمن القــانون العضــوي  1997مــارس06د املــؤرخ يف .م/ق عــض.أ.ر01ي الــس الدســتوري رقــم انظــر، رأ..." الوطنيــة

  .1997مارس6املؤرخة يف12املتعلق باألحزاب السياسية للدستور،ج ر العدد



   

    354     
 

عن إطار التنظيم الذي حدده املؤسس الدستوري دون أن يكون يف ذلك النص التشريعي ما يدل على تلك 
   1.وفحواه املخالفة إىل بعد الرجوع إىل مضمون النص

 02ومن أمثلة املخالفات املوضوعية الضمنية ما قضت به احملكمة الدستورية العليا يف مصر بتاريخ      
ملخالفته ألحكام 1983لسنة 17من قانون احملاماة رقم205و202بعدم دستورية املادتني2010مايو
  .19712من الدستور املصري لعام40و34و17و13و07املواد

بعدم دستورية نص املادة 2004أفريل 04هلا قضت احملكمة الدستورية الصادر يف ويف حكم آخر      
بشأن بعض األحكام اخلاصة بتأجري وبيع األماكن وتنظيم العالقة بني 1981لسنة131من القانون رقم16

ة املؤجر واملستأجر فيما تضمنته من تثبيت أجرة املدارس واألقسام الداخلية إليواء الدارسني ا يف حال
   .3من الدستور)41و40و34و32و07(استمرار عقودها املفروضة ملخالفة النص ألحكام املواد

من القانون 377من املادة02بعدم دستورية البند2010مارس07ومن ذلك أيضا حكمها الصادر يف      
يت دفعت ويتقادم بثالث سنوات أيضا احلق يف املطالبة برد الضرائب والرسوم ال"املدين فيما نص عليه من

  .19714من دستور40بغري حق،وذلك إلخالله مببدأ املساواة املنصوص عليه يف املادة
 04/د.م/ع.ق01ومن تطبيقات ذلك يف القضاء الدستوري اجلزائري رأي الس الدستوري رقم      

املتعلق مبراقبة االنتخابات بعدم دستورية الفقرة اخلامسة منه ألحكام 2004فيفري05املؤرخ يف

                                                 
حنفــــــي علــــــي جبــــــايل،املرجع ؛82.،املرجع الســــــابق،صحممــــــد مــــــاهر أبــــــو العينني،االحنــــــراف التشــــــريعي والرقابــــــة علــــــى دســــــتوريته،الكتاب الثــــــاينانظر،-1

 .196.املرجع السابق،ص ص ،القوانني دستورية على الفضائية الرقابة احلليم، عبد نبيلة كامل  ؛19.السابق،ص
 205و202املـادتني بعـدم دسـتورية  2010مـايو 02ق دسـتورية بتـاريخ 26لسنة   31ضت به احملكمة الدستورية العليا يف مصر يف القضية رقم ق - 2

عبـــد الناصـــر أبـــو مسهدانـــة و حســـني إبـــراهيم خليل،موســـوعة التعليـــق علـــى اإلعـــالن الدســـتوري،املرجع :؛أورده1983لســـنة  17مـــن قـــانون احملامـــاة رقـــم 
 .61.السابق،ص

بعـدم  2009أفريـل5ة بتـاريخ جلسـ  ق دسـتورية 26لسـنة  240احملكمـة الدسـتورية العليـا يف مصـر يف حكمهـا يف القضـية رقـم  ومـن ذلـك أيضـا حكـم 
مــن قــانون التــامني االجتمــاعي فيمــا تضـمنه مــن حرمــان مــن اســتحق معــاش العجــز وفقــا لقــانون التــامني واملعاشــات  38دسـتورية نــص الفقــرة الثانيــة املــادة 

انظــر حكــم :دنيـة  ؛لتفاصــيل أكثـرللقـوات املســلحة خـالل فــرتة اسـتدعائه للخدمــة بــالقوات املسـلحة مــن حسـاب كامــل مـده اشــرتاكه عــن مـده خدمتــه امل
حســني .عبـد الناصــر أبـو مسهدانـة  :؛أورده2009أفريـل5جلسـة بتــاريخ   ق دسـتورية 26لســنة  240احملكمـة الدسـتورية العليـا يف مصــر يف القضـية رقـم  

  .165إىل156. إبراهيم خليل،املرجع السابق، ص
عبد الناصـر أبـو مسهدانـة و :؛أورده 2004أفريل  04ق دستورية بتاريخ  21لسنة  47م انظر حكم احملكمة الدستورية العليا يف مصر يف القضية رق- 3

 .68.حسني إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على اإلعالن الدستوري،املرجع السابق،ص
حكمــت أيضــا ؛ومــن ذلــك 2010مــارس  07ق دســتورية جلســة  28لســنة  100انظــر حكــم احملكمــة الدســتورية العليــا يف مصــر يف القضــية رقــم - 4

 1981لســنة  141دســتورية بعــدم دســتورية نــص الفقــرة الثانيــة مــن املــادة السادســة مــن القــرار بقــانون رقــم   ق 5لســنة  130احملكمــة يف القضــية رقــم 
الـيت كفلهـا الدســتور نـاقض جـوهر امللكيـة وأخـل باحلمايـة  ،ألن  التمييـز الـذي جــاء بـه هـذا القـرار بقـانون قـدبتصـفية األوضـاع الناشـئة عـن فـرض احلراسـة

؛ملزيـد 1971مـن الدسـتور املصـري لعـام 40، 34هلا،كما أنه ُخيل مببدأ املساواة أمام القانون يكون قد وقع يف خمالفة دسـتورية لتعارضـه وأحكـام املـادتني 
عبـد الناصـر أبـو :؛أورده1993فربايـر06ق دسـتورية جلسـة بتـاريخ 05لسـنة130انظر حكم احملكمة الدستورية العليا يف مصر القضية رقم :من التفاصيل

 .99.مسهدانة و حسني إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على اإلعالن الدستوري،املرجع السابق،ص
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املتعلق بالقانون األساسي للقضاء 2004أوت22املؤرخ يف04/د.م/ع.م.ق.ر/02،ورأيه رقم1لدستورا
، ومن 2من الدستور140من املادة ألحكام الدستور وملخالفتها لنص املادة05للدستور بعدم مطابقة الفقرة

 القانون من 04و01بعدم مطابقة الفقرتني2007يوليو 23املؤرخ يف07/د.م.ر/02ذلك أيضا الرأي رقم
 1997مارس سنة6املوافق1417شوال عام27املؤرخ يف07-97العضوي املعدل واملتّمم لألمر رقم

إلخالهلا مببدأ املساواة املنصوص عليه يف  واملتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات،للدستور
بعدم مطابقة 2008نوفمرب 07املؤرخ يف2008/د.م.د.ق.ر.01/08،والرأي رقم3من الدستور29املادة
،و رأيه 4مطتني ما قبل األخريتني للدستور إلخالله مببدأ التوازنات األساسية بني السلطات العامة05الفقرة

                                                 
 11املؤرخـــــــة يف  09رقــــــم  05املتعلـــــــق مبراقبــــــة االنتخابـــــــات،ج ر 2004فيفــــــري  05املـــــــؤرخ يف  04/د.م/ع.ق 01رأي الــــــس الدســـــــتوري رقــــــم -1

                                                                                                   .          2004فرباير
املتعلــق مبراقبــة القــانون العضــوي املتضــمن القــانون األساســي للقضــاء للدســتور،جر قــم  2004أوت  22املــؤرخ يف  04/د.م/ع.م.ق.ر /02رأي رقــم -2

  .2004سبتمرب 08بتاريخ  57
، يتعلق مبراقبة مطابقة القـانون العضـوي املعـدل 2007يوليو سنة   23املوافق  1428رجب عام  8مؤرخ يف  07/ م د. ر/  02رأي رقم يف ال جاء-3

واملتضــمن القــانون العضـــوي املتعلــق بنظــام االنتخابـــات،  1997مـــارس ســنة 6املوافــق  1417شــوال عــام  27املـــؤرخ يف  07 -97واملــتّمم لألمــر رقــم 
على أنه عندما تقـدم قائمـة ترشـيحات لالنتخابـات احملليـة بعنـوان قائمـة حـرة،  82اعتبارا أن املشرع نص يف الفقرة الثالثة من املادة  -"....ر بأنه للدستو 

ا العـدد عـن أربعمائـة على األقل من توقيعات الناخبني املسجلني داخل الـدائرة االنتخابيـة املعنيـة، علـى أال يقـل هـذ) %3(جيب أن تدعم بثالثة يف املائة 
ناخــب مسـجل و الــيت تبقــى خاضـعة إىل نســبة ثالثــة يف ) 1000(توقيـع، باســتثناء البلـديات الــيت يقــل عـدد النــاخبني املسـجلني فيهــا عــن ألـف ) 400(

  فقط،) %3(املائة 
ه بالنسبة لقوائم ترشـيحات األحـزاب السياسـية يقضـي و اعتبارا أن املشرع ألزم، مبوجب شطر اجلملة املذكور أعاله، القوائم احلرة بشرط إضايف عما أقر  -

توقيع يف كل دائرة انتخابية، باستثناء البلديات اليت يقل عدد النـاخبني املسـجلني فيهـا عـن ألـف ) 400(بضرورة احلصول على عدد ال يقل عن أربعمائة 
  فقط،) %3(ناخب مسجل واليت تبقى خاضعة إىل نسبة ثالثة يف املائة ) 1000(
إنـه اعتبارا أنه إذا كان من صالحية املشرع أن يضمن القانون العضوي موضـوع اإلخطـار مـا يـراه مالئمـا مـن شـروط عنـد إعـداد قـوائم الرتشـيحات، فو  -

 و اعتبــارا بالنتيجــة، فــان -يعــود باملقابــل للمجلــس الدســتوري، عنــد إخطــاره، التأكــد مــن أن هــذه الشــروط ال تتعــارض مــع أي حكــم أو مبــدأ دســتوري،
مـن الدسـتور،  29املشرع حني ألزم القوائم احلرة بشرط إضايف عما أقره لقوائم األحـزاب السياسـية يكـون قـد أخـل مببـدأ املسـاواة املنصـوص عليـه يف املـادة 

ـــذه . مــن الدســتور 31 ووضــع عقبــة حتــول دون ضــمان مســاواة املــواطنني و املواطنــات يف املشــاركة الفعليــة يف احليــاة السياســية خالفــا ملــا تقتضــيه املــادة  هلــ
  : فيما خيص أحكام القانون العضوي موضوع اإلخطار: يف املـوضـوع ثانيا: األسبـاب يـدلـي بالـرأي اآلتـي

توقيــــع، باســــتثناء البلــــديات الــــيت يقــــل عــــدد النــــاخبني املســــجلني فيهــــا عــــن ) 400(علــــى أال يقــــل هــــذا العــــدد عــــن أربعمائــــة ''يعــــد شــــطر اجلملــــة  -2
. ، غـري مطـابق للدسـتور82الـوارد يف الفقـرة الثالثـة مـن املـادة'' .فقـط) %3(ناخب مسجل و اليت تبقى خاضـعة إىل نسـبة ثالثـة يف املائـة ) 1000(ألف

توقيع،باســـــتثناء البلـــــديات الـــــيت يقـــــل عـــــدد النـــــاخبني املســـــجلني فيهـــــا عـــــن ) 400(علـــــى أال يقـــــل هـــــذا العـــــدد عـــــن أربعمائـــــة'' يعـــــد شـــــطر اجلملـــــة  -3
، قـابال للفصـل عـن بـاقي 82الوارد يف الفقرة الثالثـة مـن املـادة '' .فقط) %3(خب مسجل و اليت تبقى خاضعة إىل نسبة ثالثة يف املائة نا)1000(ألف

 و عنـدما تقـدم القائمـة بعنـوان قائمـة حـرة، جيـب أن حتصـل'':كـاآليت  82أحكام القانون العضوي موضوع اإلخطار، وعليه تصـاغ الفقـرة الثالثـة مـن املـادة 
  ''. من توقيعات الناخبني املسجلني داخل الدائرة االنتخابية املعنية) %3(على ثالثة يف املائة 

 63،يتعلـــق مبشـــروع القـــانون املتضـــمن التعـــديل الدســـتوري، ج ر رقـــم 2008نـــوفمرب 07املـــؤرخ يف 2008/د.م.د.ق.ر.01/08انظـــر الـــرأي رقـــم  - 4
 سـنة مـايو 19 املوافـق 1419 عـام حمـّرم 22 يف مـؤرخ 98 / د .م / ع .ق .ر / 06 رقـم ؛ ومـن ذلـك أيضـا رأيـه2008نـوفمرب 16املؤرخـة يف 

-ج-7"للّدسـتور،حيث ذهـب إىل القـول علـى أن عملـه و تنظيمـه و الّدولـة جملـس باختصاصـات املتعلّـق العضـويّ  القـانون مبراقبـة مطابقـة ،يتعّلق1998
 أعـاله، املـذكور الّنحـو علـى الفقـرة هـذه صـياغة باعتمـاده املشـرّع أنّ  اعتبـارا و-: منفـردة مـأخوذة أعـاله املـذكورة 20 املـاّدة مـن الثّانيـة الفقـرة خيـصّ  فيمـا
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املتعلق مبراقبة مطابقة األحزاب السياسية للدستور إلخالله 2012يناير08املؤرخ يف12/د.م.ر/01رقم
  .1ء الشعيبمبيثاق السلم واملصلحة الوطنية املوافق عليه باالستفتا

ومما سبق،ميكننا القول بأن املخالفة املوضوعية لقواعد الدستور تتحقق إما يف احلالة اليت خيالف فيها       
املشرع بصورة صرحية وهو بصدد تنظيم مسألة معينة قاعدة دستورية أو مبدأ دستوريا بالشكل الذي  يؤدي 

نها  مبا ال يتالءم أو يتناسب مع طبيعة هذا احلق أو إىل إهدار احلق أو احلرية أو تقييدها أو االنتقاص م
  ).املخالفة املوضوعية الصرحية(احلرية
وإما أن تكون املخالفة املوضوعية ضمنية عندما يؤدي تدخل املشرع لتنظيم مسألة معينة أوموضوع       

يعات مع القواعد معني إىل اإلخالل مببدأ دستوري،وعلى القاضي الدستوري أن يراقب مدى مطابقة التشر 
  .الدستورية وعدم إخالله باملبادئ الدستورية

وإذا كان تدخل املشرع لتنظيم موضوع معني أو مسألة معينة من شأنه خمالفة القواعد الدستورية       
أوإخالله باملبادئ العامة ذات القيمة الدستورية،فإن امتناع املشرع عن تنظيم مسألة منحه الدستور أمر 

قتضى قانون يعترب كذلك من حاالت املخالفة املوضوعية لقواعد الدستور،وبالتايل تكون حمال تنظيمها مب
   .للرقابة الدستورية

  
  

                                                                                                                                                         
 حالـة يف ألنّـه الّدولـة، جملـس وعمـل تنظـيم حتديـد كيفيّـات هـي نّيتـه أنّ  قراءـا الوحيـدة مـن يستشف الفقرة اليت هذه معىن على غموضا قد أدخل يكون

 مـن 153 املـاّدة مبقتضـيات أخـلّ  قـد بـذلك الّدولـة،ويكون الـّداخلي ـس الّنظـام علـى القـانون العضـويّ  من اختصاص مواضيع أحال قد يكون العكس
مــــؤرخ 91.م د.ق ق4مــــن تطبيقــــات رقابــــة الــــس الدســــتوري اجلزائــــري علــــى ركــــن احملــــل بالنســــبة للتشــــريع  رأيــــه رقــــم الدســــتوري رقــــمو  الّدســــتور ؛

املعــدل واملـــتمم 1991اكتـــوبر15املــؤرخ يف 17-91مــن القـــانون رقــم 54دم دســـتورية الفقــرة الثانيــة مـــن املــادة الــذي قضـــى فيــه بعــ 1991اكتــوبر28يف
مـــــــــــــؤرخ 91.م د.ق ق4واملتضـــــــــــــمن قـــــــــــــانون االنتخابـــــــــــــات؛انظر رأي الـــــــــــــس الدســـــــــــــتوري رقـــــــــــــم 1989أوت7املـــــــــــــؤرخ يف13-89للقـــــــــــــانون رقـــــــــــــم

املــؤرخ 13-89املعــدل واملــتمم للقــانون رقــم1991اكتــوبر15املــؤرخ يف 17-91ون رقـممــن القــان 54يتعلــق بــالفقرة الثانيــة مــن املــادة 1991اكتـوبر28يف
 .1991اكتوبر30املؤرخة يف53واملتضمن قانون االنتخابات،ج ر العدد 1989أوت7يف
املتعلـــق مبراقبــة مطابقــة األحــزاب السياســية للدســـتور إلخاللــه مبيثــاق الســلم واملصــلحة الوطنيـــة  2012ينــاير 08املــؤرخ يف  12/د.م.ر/01رأيــه رقــم - 1

 احلةواملصـ السـلم ميثـاق أن واعتبـارا-"....حيـث جـاء يف هـذا الـرأي2012ينـاير15املؤرخـة يف 02العـدد2ج ر العـدد املوافـق عليـه باالسـتفتاء الشـعيب،
 مـن أمسـى مرتبـة القانونيـة القواعـد تـدرج حيتـل يف فإنـه مث ومـن للشـعب، السـيدة اإلرادة عـن املباشـر التعبـري ويعـد شـعيب، يف اسـتفتاء تزكيتـه متـت الوطنيـة
 السـلم ميثـاق إدراج عـدم أن بالنتيجـة الدسـتورية،واعتبارا والرقابـة واملصـادقة اإلعـداد إجـراءات اخـتالف إىل بـالنظر العاديـة، أو منهـا العضـوية القـوانني

ومن تطبيقات الس الدستوري على ركن احملل ؛".الدستور مواد بعد مباشرة النص هذا تداركه،برتتيب سهوا يتعني يعد ضمن التأشريات الوطنية واملصاحلة
دل واملــتمم لــس األمــة للدســتور،حيث صــرح الــس يتعلــق مبراقبــة مطابقــة النظــام الداخلي،املعــ1999نــوفمرب22املــؤرخ يف 99/م د/د.ن.ر/9رأيــه رقــم

الفقرة الثانية من النظام الداخلي ،موضوع اإلخطـار،يكون 20التشريع يف املادة"اعتبارا أن جملس األمة حني استعمل كلمة-:يف املوضوع"..الدستوري بأنه
مـن 98هوا مما يسـتوجب تداركه،ألنـه يف احلالـة العكسـية يعـد خمالفـا للمـادةقد أضفى معىن مغايرا للمعىن املقصود من حمتوى هذا البند،وال ميكن اعتباره س

يتعلــق مبراقبــة مطابقــة النظــام الداخلي،املعــدل واملــتمم لــس 1999نــوفمرب22املــؤرخ يف 99/م د/د.ن.ر/9؛انظــر رأي الــس الدســتوري رقــم."الدســتور
  .1999نوفمرب28املؤرخة يف4األمة للدستور،ج ر العدد
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  الرقابة الدستورية على امتناع المشرع عن ممارسة اختصاصه التشريعي:ثانيا    
يعترب امتناع املشرع عن ممارسة اختصاصه التشريعي بالصورة اليت حددها الدستور سلوكا سلبيا ملخالفته      

قواعد الدستور املوضوعية،وتتحقق يف احلالة اليت يتناول فيها املشرع أحد املسائل اليت خيتص بتنظيمها،إال 
ن اإلحاطة بكافة جوانبه مبا يؤدي إىل أن هذا التنظيم الذي يأيت بعمد أو إمهال غري مكتمل قاصرا م

  .1اإلخالل بالضمانة الدستورية للمسألة حمل التنظيم التشريعي
واإلغفال التشريعي قد يقع بإحدى الصورتني،السكوت عن التنظيم أو ما يسمى باإلغفال الكلي أو       

باإلغفال اجلزئي،على أن الرقابة  االمتناع التشريعي،أما الصورة الثانية فهي القصور يف التنظيم أو ما يسمى
الدستورية إمنا تنصب على ما سكت عنه أو أغفله املشرع عند تنظيم مسألة معينة تدخل يف نطاق 

  .2اختصاصه
ولعل االلتزام حبماية احلقوق واحلريات العامة كان الدافع األساسي لتبين رقابة اإلغفال التشريعي، أي       

للمشرع،ألن سكوت املشرع أو إغفاله أو امتناع عن ممارسة اختصاصاته الرقابة على السلوك السليب 
  .3التشريعية قد يقلل من احلماية الدستورية للحقوق واحلريات العامة 

وملا كان دور القاضي الدستوري يف معاجلة أو الرقابة على اإلغفال التشريعي ينصب  أساسا على       
املوجودة مع النص الدستوري،فما هو دور القاضي الدستوري يف مراقبة مدى تطابق القاعدة القانونية 

  معاجلة اإلغفال التشريعي وهو بصدد غياب جزئي أو كلي للقاعدة القانونية موضوع الرقابة الدستورية؟
يف هذا الشأن يتجه جانب من الفقه إىل القول بأن موضوع الرقابة يف هذه احلالة هو إخالل املشرع      

تشريع،وحجتهم يف ذلك أن موضوع الرقابة هو إخالل املشرع بالتزامه بالتشريع املنصوص عليه يف بالتزامه بال
الدستور،ألن املشرع نتيجة هلذا السكوت أو اإلغفال قد أخل بالتزامه الدستوري بسن التشريع يف املسائل 

اليت يفرضها عليه،أو أنه مل اليت حددها الدستور،ويتحقق اإلغفال التشريعي عندما خيالف املشرع االلتزامات 
يقم بالوفاء بااللتزامات بصورة كاملة وواضحة وصرحية كما ورد النص عليها يف الدستور مقارنة بني عمل 

  .4الالئحة أو التنظيم فيما خيص تنفيذ القانون،والقانون كأداة لتنفيذ أحكام الدستور

                                                 
  أبريـلانظـر ،عبـد العزيـز حممــد سـاملان ،رقابـة اإلغفـال التشــريعي ،مقـال منشـور مبجلــة الدسـتورية الصـادرة عـن احملكمــة الدسـتورية العليـا يف مصــر،  - 1

  .226.؛ أمحد فتحي سرور ،احلماية الدستورية للحقوق واحلريات،املرجع السابق،ص58.ص،السنة السابعة ،15،العدد2000
عبــد املنصــف عبــد الفتــاح ؛25.لســيد حســني،دور القاضــي الدســتوري يف الرقابــة علــى السـلطة التقديريــة للمشــرع،املرجع الســابق،صعبري حســني اانظـر،-2

 ؛396.حممد إدريس،املرجع السابق،ص
- AVRIL .P et GICQUEL.J, Le conseil constitutionnel, op cit,p.120. 

الشـبمي،رقابة اإلغفــال  احلفـيظ عبــد؛136.التقديريــة لـإلدارة والرقابــة القضـائية عليهــا ،املرجـع السـابق،صانظر،عصـام عبـد الوهــاب الربزجني،السـلطة -3
  .276.حسنني علي إبراهيم،الرقابة  القضائية على دستورية القوانني ،املرجع السابق،ص؛6.التشريعي ،املرجع السابق،ص

 ؛12.غفلول ،املرجع السابق،صأمحد ال عيد ؛16.عي ،املرجع السابق ،صانظر ،عبد العزيز حممد ساملان ،رقابة اإلغفال التشري - 4
- ROUDIER.K  ,op cit,p.255. 
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من التعديل 33ا بضرورة التدخل املادةومن النصوص الدستورية اليت تفرض على املشرع التزام      
شروط اكتساب اجلنسية اجلزائرية،واالحتفاظ .اجلنسية اجلزائرية،معرفة بالقانون« 20161الدستوري لسنة

ال يتم نزع « 20162من التعديل الدستوري لسنة22،واملادة » ا،أو فقداا أو إسقاطها،حمددة بالقانون
غري أن هذه  الفكرة قد تعرضت لعدة . » ب عليه تعويض عادل،ومنصفامللكية إال يف إطار القانون،ويرتت

انتقادات،ألنه ال ميكننا املقاربة بني عمل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية،باعتبار أن األصل يف عمل 
السلطة التنفيذية هو التقييد،أما األصل يف سلطة املشرع أا سلطة تقديرية،كما أنه ال جيب اخللط بني 

  . الطبيعة والقوة امللزمة واآلمرة للقواعد الدستورية وبني القول بالتزام املشرع بالتشريع
بينما يرى اجلانب اآلخر من الفقه بأن موضوع الرقابة على اإلغفال التشريعي هو وجود القاعدة       

يه القضاء الدستوري القانونية الضمنية املخالفة للدستور الناشئة عن سكوت املشرع،األمر الذي استقر عل
،باعتبار )االمتناع التشريعي(املصري،غري أن هذه الفكرة قد انتقدت خاصة بالنسبة لإلغفال التشريعي الكلي

أنه ال ميكن للقاضي الدستوري أن يُعمل رقابته على امتناع املشرع عن تنظيم مسألة معينة بصورة جزئية أو  
أساسا على قواعد غري موجودة أصال،باعتبار أن أساس هذه كلية،ألن الرقابة على هذه املخالفة تنصب 

  .3الرقابة هو خمالفة مبدأ مسو الدستور
ويف إطار استكمال دراستنا لعيب عدم االختصاص السليب للمشرع استطاع الس الدستوري       

تشريعي،واليت ينتج الفرنسي فرض رقابته على حاالت امتناع املشرع وإغفاله عن تنظيم املسألة حمل التدخل ال
  . 4عنها قصور تشريعي أو إخالله مببدأ من املبادئ ذات القيمة الدستورية

املتعلق بفحص قانون 1981يناير20و19ومن تطبيقات ذلك قرار الس الدستوري الفرنسي يف      
من الدستور ال متنحه سلطة وحرية 61األمن واحلرية،فعلى الرغم من أن إقرار الس الدستوري بأن املادة

لتشريعات املعروضة عليه التقدير مثلما هو األمر بالنسبة للربملان،مع احتفاظه بسلطة الفصل يف مطابقة ا
ألحكام الدستور،إال أنه اجته إىل القول بأن حتديد املشرع للجرائم والعقوبات جيب أن يكون بصورة واضحة 

  .5محاية للحقوق واحلريات العامة املضمونة
املتعلق مبدى 1983ديسمرب29الصادر يف83/164ومن ذلك  أيضا قراره الس الدستوري رقم      

من هذا 89،حيث قضى الس الدستوري بعدم دستورية املادة1983دستورية قانون امليزانية لعام لعام

                                                 
  .1996من الدستور اجلزائري لسنة30يقابلها نص املادة 1
 .1996من الدستور اجلزائري لسنة20يقابلها نص املادة- 2
عـادل الطبطبائي،احلـدود الدسـتورية ؛181.دسـتوريته،الكتاب الثـاين،املرجع السـابق،صحممد ماهر أبو العينني،االحنراف التشـريعي والرقابـة علـى انظر،  -3

 .445.بني السلطتني التشريعية والقضائية،املرجع السابق،ص
4- GIQUEL. J, Droit constitutionnel et institutions politiques, 16 ème édition ,Montchrestien, 1999, p.320. 
5  - C.C. Décision N°80-127 D.Cdu19et20 janvier1981,Rec ,p.15. 
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ملخالفة لنص املادة القانون اليت متنح اإلدارة الضريبية سلطة الضبط والتفتيش أثناء ممارستها لوظائفها با
من األحكام 89،لينتهي الس الدستوري إىل أن املشرع كان يتعني عليه أن ُيضمن املادة1من الدستور66

 .2والنظم ما يضمن استبعاد تفسريها بصورة مناقضة للمشروعية
 بتعديل 1984اكتوبر11الصادر يف181- 84ومن ذلك أيضا قرار الس الدستوري الفرنسي رقم      

عمل املؤسسات الصحفية،حيث قضى بعدم دستورية املادة السادسة من مشروع القانون الصادر 
بشأن حرية الصحافة لعدم حتديده العناصر املكونة جلرمية انتحال االسم يف اجلرائم 1984أوكتوبر23يف

  .3الصحفية بصورة دقيقة باملخالفة ملبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات
ك يف القضاء الدستوري املصري ما قضت به احملكمة الدستورية العليا يف مصر يف ومن تطبيقات ذل      

بعدم دستورية املادة األوىل من قرار رئيس جملس الوزراء رقم 1994حكمها الصادر يف أول أكتوبر
بإنشاء حممية طبيعية يف منطقة جبل علبة بالبحر األمحر لعدم حتديده النطاق املكاين 1986لسنة450
  .حملمية فيما مل يتضمنه من تعيني احلدود اليت تبني النطاق املكاين لتك احلدودلتلك ا
ذلك بأن القرار املطعون فيه مل يبني حدود احملميات الطبيعية اليت يسري عليها واليت تعد شرطا       

مل فيها يكون إلعمال العقوبات اليت تضمنها القانون املنظم لتلك احملميات من خالل ترسيم الدائرة اليت يع
مفتقرا خلاصية اليقني اليت يمن على التجرمي وخيل باحلقوق الشخصية مبا جيعل هذا القرار خمالفا 

  .19714من الدستور  املصري لسنة66و41للمادتني
من 26ومن ذلك أيضا ما قضت به احملكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثالثة من املادة      

فيما مل يتضمنه من وجوب مساع أقوال العضو احملال يف 1963لسنة75هيئة قضايا الدولة رقمقانون تنظيم 
  .5مرحلة التحقيق إلخالله حبق الدفاع

                                                 
 . 1958من الدستوري الفرنسي لعام 66انظر، املادة - 1

2
 - C.C. Décision N°83-164 D.C du29 décembre 1983(loi de finances pour1984) ; 

،يـتم )إذا كان القيام بذلك ومـع ذلـك(15اجلملة األخرية من املادة ؛ 13الفقرة الثانية من املادة (يقرر الس الدستوري بأن أحكام من  هذا القانون 3-
املـادة  ؛28؛املادة 23؛الفقرة الثانية من املادة'20و19'،الفقرة األوىل،يف غرامة،وعبارة21؛يف املادة 20و  19و  18املواد  ؛'20و  19تطبيق املادتني 

غــــري )40؛املـــادة 39؛املـــادة28املــــادة ؛23الفقـــرة الثانيــــة مـــن املـــادة ؛20و19'،وعبارة ،الفقــــرة األوىل،يف غرامـــة21؛يف املـــادة 20و19و18املـــواد  ؛39
  ؛الرتكيز وضمان الشفافية املالية والتعددية من شركات وسائط اإلعالم حتد من،باعتبار أا مطابقة للدستور

- Décision n° 84-181 DC du 11 octobre 1984Loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence 
financière et le pluralisme des entreprises de presse ;CC:1984:84.181.DC ,Journal  official du 13 Octobre 1984. 

بــــــو ؛أورده، عبــــــد الناصــــــر أ1994أكتــــــوبر 01ق دســــــتورية يف  15لســــــنة  20انظــــــر حكــــــم احملكمــــــة الدســــــتورية العليــــــا يف مصــــــر يف القضــــــية رقــــــم - 4
 .102.حسني إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على اإلعالن الدستوري،املرجع السابق،ص.سهمدانة

؛أورده، عبــــــد الناصــــــر أبــــــو 1998مــــــارس 07ق دســــــتورية يف  19لســــــنة  162انظــــــر حكــــــم احملكمــــــة الدســــــتورية العليــــــا يف مصــــــر يف القضــــــية رقــــــم -5
  .55.لدستوري،املرجع السابق،صحسني إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على اإلعالن ا.سهمدانة
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قضت احملكمة الدستورية العليا بعدم دستورية 2002اكتوبر13ويف حكم آخر هلا صادر يف      
تنظيم العالقة بني املؤجر بشأن تأجري وبيع األماكن و 1977لسنة49من القانون رقم29املادة

واملستأجر،فيما مل يتضمنه من النص على انتهاء عقد اإلجيار الذي يلتزم املؤجر بتحريره ملن هلم احلق يف 
شغل العني بانتهاء إقامة آخرهم سواء بالوفاة أو الرتك إلخالله مببدأ حق امللكية املنصوص عليه يف 

  . 1الدستور
دستوري لإلغفال التشريعي جند أن القضاء الدستوري قد انقسم بني وخبصوص معاجلة القاضي ال      

اجتاهني بصدد معاجلة اإلغفال التشريعي بإشراك السلطة التشريعية وبني انفراده مبعاجلة اإلغفال 
التشريعي،فالنسبة ملشاركته السلطة التشريعية يصدر القاضي الدستوري أحكاما كاشفة أو أحكام 

الكاشفة يقتصر دور القاضي الدستوري على جمرد الكشف عن وجود إخالل ايعازية،ففي األحكام 
دستوري دون أن حيكم بعدم دستورية هذا السكوت التشريعي،أما بالنسبة لألحكام االيعازية اليت عن 

  .2طريقها يوجه القاضي الدستوري أمرا أو نداءا للمشرع بضرورة  التدخل لتنظيم املسألة اليت أغفلها 
مث،فإن دور القاضي الدستوري يف معاجلة أو التصدي حلاالت اإلغفال التشريعي يرتبط بنوعية  ومن      

األحكام الصادرة ملعاجلة سكوت املشرع،ذلك بأن التفسري الذي يقوم به القاضي الدستوري يف هذه احلالة 
يد املضمون تفسري ضّيق أو مقيد يتوقف فيه الدور اإلنشائي للقاضي الدستوري عند حتد:يكون إما

،وتفسري إنشائي يظهر فيه الدور اإلنشائي للقاضي الدستوري بتضمني النص املطعون فيه 3القاعدي للنص
بعض األحكام أو استبدال بعض من قواعده بقاعدة أخرى لسد النقص الذي جاء به النص لتفادي احلكم 

ة جتعله مساهم يف سن التشريع إىل بعدم الدستورية،ليستطيع بذلك القاضي الدستوري أن خيلق قاعدة قانوني
 .4جانب املشرع

هو من كشف عن وجود القرارات التفسريية يف القضاء الدستوري FAVOREU ويف فرنسا يعد      
الفرنسي،حيث ُعرَف املنهج التفسريي اإلنشائي بأنه يضفي على النص لونا جيعله مطابقا للدستور عن 

ئية إضافية دف جعله قادرا على معاجلة موضوعه بصورة كاملة طريق تضمينه قاعدة أو عدة قواعد قضا
  .5بإكمال النقص عن طريق استخدام سلطة يف التفسري

                                                 
؛؛أورده، عبــــــد الناصــــــر أبــــــو 2002نــــــوفمرب 03ق دســــــتورية يف  18لســــــنة  70انظــــــر حكــــــم احملكمــــــة الدســــــتورية العليــــــا يف مصــــــر يف القضــــــية رقــــــم -1

 .112.حسني إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على اإلعالن الدستوري،املرجع نفسه،ص.سهمدانة
 .305.عيد أمحد غفلول،املرجع السابق،ص ؛10.الشبمي،رقابة اإلغفال التشريعي ،املرجع السابق،ص احلفيظ عبد انظر،-2
 .19.؛ حممد فوزي النوجيي، املرجع السابق،ص267.انظر،أمحد فتحي سرور،احلماية الدستورية ،املرجع السابق،ص:لتفاصيل أكثر -3
   .307.انظر،عيد أمحد الغفلول ،املرجع نفسه،ص-4

5- FAVOREU.L. Philip.Loïc, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel,10 ème édition ,Dalloz ,Paris, 
1999,p.440 ; THIBAUD.V,op cit, p 81. . 
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 05الصادر يف67/76ومن تطبيقات ذلك يف قضاء الس الدستوري الفرنسي قراره رقم      
للموظفني،حيث  املتعلق بالنظام العام1958لسنة244بشأن القانون املعدل للمرسوم رقم1976يوليو

من هذا القانون تفسريا إنشائيا جعلها تتطابق مع نصوص 03و02أعطى الس الدستوري لنص املادتني
الدستور عندما قرر بأن النصوص املطعون فيها يف احلاالت اليت تقرر جلنة الفحص الرجوع إىل ملفات بعض 

قني،وعليه فإن النصوص املطعون فيها ال املسابقني،فإن ذلك يشكل التزاما عليها بفحص ملفات كل املتساب
  .1تشكل انتهاكا ملبدأ مساواة املوظفني يف شغل الوظائف العامة 

أما فيما خيص قضاء احملكمة الدستورية العليا يف مصر فلم يصدر عنها هذا النوع من األحكام رغم       
مع الغاية اليت يقصدها اختصاصها بتفسري القانون،حيث رفضت التفسري الذي من شأنه أن يتعارض 

  .20002يوليو08املشرع،وهو ما قضت به يف حكمها الصادر يف
أما فيما خيص القضاء الدستوري اجلزائري،جند أنه يعرف ثالث تقنيات وهو بصدد إعمال رقابته على       

إىل أسلوب القوانني الصادرة عن املشرع وهي أسلوب املطابقة الدستورية أو أسلوب املطابقة بتحفظ إضافة 
عدم املطابقة الدستورية،وباستقراءنا لقرارات و آراء الس الدستوري جند أنه ضمنيا قد أخذ بأسلوب 
التحفظات اإلضافية على الرغم من أن التفسري الذي يقوم به القاضي الدستوري ال جيد له أي أساس يف 

  .الدستور أو يف نظامه الداخلي
الس الدستوري فيما يتعلق بتفسري أحكام الدستور املتعلقة بالتجديد  ويعد التفسري الذي تقدم به      

اجلزئي األول ألعضاء جملس األمة املعنيني التفسري الوحيد للمجلس الدستوري يف هذا اال مستندا يف 
من التعديل 182يقابلها نص املادة(1996من الدستور اجلزائري لسنة01فقرة163ذلك على أحكام املادة

من القانون العضوي موضوع 38فيما خيص املادة"....،حيث ذهب إىل القول)2016وري لسنةالدست
يطبق إجراء التصويت بدون مناقشة على األوامر اليت يعرضها رئيس اجلمهورية على  "اإلخطار احملررة  كاآليت

من 38/1ادةاعتبارا أن املشرع أخذ مبقتضى امل-"من الدستور124كل غرفة للموافقة،وفقا ألحكام املادة
هذا القانون تطبيق إجراء التصويت بدون مناقشة على األوامر اليت يعرضها رئيس اجلمهورية على كل غرفة 

من الدستور،دون أن حيدد األوامر اليت يعرضها رئيس اجلمهورية على كل غرفة من 124وفقا ألحكام املادة
  الربملان للموافقة ،

                                                 
1  - CC DC N°76-67 DC du 05 juillet1976 pour la loi modifiant l’ordonnance N°244 au1958 relatif de le 
règlement général du fonctionnaires       

 .307.عيد أمحد الغفلول،املرجع السابق،ص :أورده  
خليل،موســوعة التعليــق علــى حســني إبــراهيم .؛أورده، عبــد الناصــر أبــو ســهمدانة2000يوليــو 08انظــر حكــم احملكمــة الدســتورية العليــا يف مصــر يف  - 2

 .118.اإلعالن الدستوري،املرجع السابق،ص
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من الدستور لرئيس اجلمهورية التشريع بأوامر يف 124مبقتضى املادةاعتبار أن املؤسس الدستوري رخص  - 
حالة شغور الس الشعيب الوطين أو بني دوريت الربملان ويف احلالة االستثنائية على أن تتخذ األوامر يف 

  جملس الوزراء،
ليت من الدستور لألوامر ا124من املادة03و02و01اعتبار أن املؤسس الدستوري حني خصص الفقرات- 

يتخذها رئيس اجلمهورية يف حالة شغور الس الشعيب الوطين أو بني دوريت الربملان،وخصص الفقرة الرابعة 
من نفس املادة لألوامر اليت ميكن أن يتخذها رئيس اجلمهورية يف احلالة االستثنائية،فإنه يهدف من وراء 

  ملان واألوامر املستثناة من ذلك،ذلك إىل التمييز بني األوامر اليت تعرض على كل غرفة من الرب 
من 124واعتبارا بالنتيجة أنه إذا كان قصد املشرع أن يعرض رئيس اجلمهورية األوامر املذكورة يف املادة- 

الدستور مما يف ذلك األوامر املتخذة يف احلالة االستثنائية،ففي هذه احلالة يكون قد خالف أحكام املادة 
لس الدستوري قد اجته إىل القول بأن األوامر اليت يتخذها رئيس نالحظ بأن ا1."من الدستور 124

اجلمهورية يف احلالة االستثنائية ال ختضع لنفس إجراءات اليت يتم ا عرض األوامر اليت يتخذها رئيس 
اجلمهورية يف الظروف العادية،واليت تعرض على غرفيت الربملان من أجل املوافقة عليها استنادا على أن 

  .س الدستوري قد ميز بني األوامر اليت يتخذها رئيس اجلمهوريةاملؤس
كما يعترب أسلوب األحكام التفسريية االستبدالية كذلك وسيلة ملعاجلة االمتناع التشريعي اجلزئي،وذلك        

من خالل استبدال القاضي الدستوري القاعدة اليت احتواها النص واستبداهلا بقاعدة أخرى تتفق مع أحكام 
دستور لسد النقص الذي أصاب النص من جراء إمهال املشرع أو امتناعه عن تنظيم املسألة حمل التنظيم ال

  .2بصورة تفق مع أحكام الدستور 
مع العلم بأن الس الدستوري الفرنسي قد اعتمد صورة أخرى للتفسري،وهي التفسري االستبدايل       

املشرع،حيث يكتفي القاضي الدستوري باستبدال قاعدة للتصدي حلاالت اإلغفال التشريعي اجلزئي من 

                                                 
الـــذي حيـــدد تنظـــيم الـــس  99/02املتعلـــق مبراقبـــة مطابقـــة القـــانون العضـــوي رقـــم  1999فربايـــر21املـــؤرخ يف 08/99رقـــم  الدســـتوري  رأي الـــس-1

 :؛وملزيـد مـن التفاصـيل،انظر علـى سـبيل املثـال 15كومـة للدسـتور،ج ر رقـم الشـعيب الـوطين وجملـس األمـة وعملهمـا وعالقتهمـا الوظيفيـة بينهمـا وبـني احل
،  05،العـــدد 2004علـــي بـــوبرتة ،ضـــوابط الرقابـــة علـــى دســـتورية القـــوانني يف ظـــل ممارســـات الـــس الدســـتوري اجلزائـــري ، جملـــة الفكـــر الربملـــاين، ديســـمرب

، 14،العــدد2005ملطابقــة للدسـتور ورقابــة الدسـتورية،جملة الفكــر الربملـاين، نــوفمرب؛خالـد دهنية،أســاليب عمـل الــس الدسـتوري يف جمــال رقابـة ا54.ص
 .42.ص

 ويف هــذا الصــدد ذهــب األســتاذ يلــس شــاوش إىل القــول بــأن اســتخدام الــس لتقنيــة التحفظــات وهــو بصــدد ممارســة الرقابــة الدســتورية مــن شــأا أن- 2
وجتنبــا اإللغــاء الكلــي للقاعــدة و احلكــم بعــدم دســتوريتها ،ففــي هــذه احلالــة يظهــر القاضــي الدســتوري  تكــون حتفظــات منشــئة لإلبقــاء علــى الــنص القــانوين 

  :كمشرع مساعد أو مشارك؛ملزيد من التفاصيل 
- Yelles CHAOUCH.B,La technique des réserves dans la jurisprudence du conseil constitutionnel Algérien ,L a 
justice constitutionnelle au Maghreb ,04journnées maghrébines de droit constitutionnel MustaphaChaker06et07 
mars 2008,Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis, p.15; 

 .22:00على الساعة  29/12/2014يوم ؛ ,www.atdc.org,tn:  أخذا عن
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ولقد استخدم الس الدستوري اجلزائري هذا .جديدة حمل قاعدة غري دستورية يف النص موضوع الرقابة
  . 1األسلوب عن طريق اإللغاء اجلزئي للنص غري الدستوري مع إعطاء البديل له

م أو الكلي،فإن دور القاضي الدستوري يف هذه احلالة أما فيما خيص حاالت اإلغفال التشريعي التا      
يقوم إما بالكشف عن وجود إغفال تشريعي وخيطر السلطة بذلك على أن األحكام الصادرة يف هذه احلالة 

فبالنسبة للصورة األوىل،فإن احملكمة الدستورية العليا يف مصر مل تعرف هذا .أمام أحكام توجيهية أو ندائية
م عند معاجلتها لإلغفال التشريعي،أما تطبيقه يف اجلزائر جند أن الس الدستوري اجلزائري النوع من األحكا

قد عرف هذا النوع من األحكام،حبيث يكتفي القاضي الدستوري بالكشف عن وجود إغفال تشريعي دون 
فيما خيص 02/11أن يتضمن يف رأيه ما يفيد التزام املشرع بضرورة ممارسة اختصاصه،ومن ذلك الرأي رقم

املتعلق مبراقبة مطابقة القانون العضوي املعدل 2011يوليو06الصادر يف02/11رأيه رقمفيما .املوضوع
املتعلق باختصاصات جملس الدولة وتنظيمه 1998ماي30الصادر يف98/01واملتمم للقانون العضوي رقم

الواردة يف 39ضمنتها املادةاليت ت"وجوبا"فيما خيص كلمة -:يف املوضوع:"..وعمله للدستور الذي جاء فيه
مكرر الواردة يف 41اليت تضمنتها املادة"يتعني عليه"من القانون العضوي موضوع اإلخطار،وعبارة 58املادة
يعني ممثلوا كل وزارة "39املادة:من نفس القانون املأخوذتني معا الحتادمها يف العلة واحملررتني كاآليت09املادة

جلمعية العامة واللجنة الدائمة يف القضايا التابعة لقطاعام،من بني الذين حيضرون وجوبا يف جلسات ا
حيدد رئيس جملس الدولة "01مكرر41واملادة"أصحاب الوظائف العليا برتبة مدير إدارة مركزية على األقل

تاريخ دراسة املشروع وخيطر الوزير املعني الذي يتعني عليه حضور أشغال جملس الدولة أو يعني من ينوب 
  "أعاله39ه وفقا ألحكام املادةعن
حتمالن إلزامية احلضور على التوايل من الوزير املعين أوممثله، "وجوبا"وكلمة"يتعني عليه"اعتبار أن عبارة- 

وأصحاب الوظائف العليا الذين هلم على األقل رتبة مدير اإلدارة املركزية،حسب احلالة ألشغال جملس الدولة 
  .ة يف القضايا التابعة لقطاعام وجلسات العامة واللجنة الدائم

واعتبار أن مبدأ الفصل بني السلطات يقتضي أن كل سلطة أخرى تدخل ضمن جمال اختصاص كل - 
واعتبارا بالنتيجة،فإن املشرع بإقراره التزامات على الوزير املعين أو من ميثله له وأصحاب - سلطة أخرى،

دارة املركزية،يكون قد أخل مببدأ الفصل بني الوظائف العليا  الذين على األقل رتبة مدير اإل
الواردة يف 39اليت تضمنتها املادة"وجوبا"تعد كلمة- 4:..يف املوضوع:....وهلذه األسباب..السلطات

من القانون العضوي موضوع 09الواردة يف املادة1مكرر41اليت تضمنتها املادة"يتعني عليه"وعبارة 8املادة

                                                 
  .308.عيد أمحد الغفلول ،املرجع السابق،ص؛12.اإلغفال التشريعي ،املرجع السابق،صالشبمي،رقابة  احلفيظ عبد انظر،- 1
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لقد اعترب الس .1:........"تعاد صياغة املادتني املذكورتني أعاله كاآليتاإلخطار،غري مطابقتني للدستور،و 
الدستوري أن حضور ممثل الوزير يف جلسات جملس الدولة عندما ميارس جملس الدولة وظيفته االستشارية 

من 1مكرر41و39فيما خيص مشاريع القوانني هو أمر اختياري،وليس إلزامي كما جاء يف نص املادتني 
القانون،مربرا ذلك بأن الصياغة اليت جاءت ا املادتني من شأا أن تضيف التزامات على الوزير أو هذا 

من ميثله أو أصحاب الوظائف العليا الذين هلم على األقل رتيب مدير إدارة مركزية،وهو ما يعد إخالال مببدأ 
ر اإلجباري بقاعدة احلضور الفصل بني السلطات،حبيث قام الس الدستوري باستبدال قاعدة احلضو 

  .االختياري 

أما الصورة الثانية،يلجأ فيها القاضي الدستوري إىل وضع صياغة أخرى ألحكام النص موضوع       
الرقابة،حبيث يتضمن ذلك إيعازا للسلطة التشريعية بضرورة التدخل للتشريع،وهو ما يطبق على األحكام 

ام يف عدة أشكال،فقد يتضمن طلبات للمشرع أو توصيات التفسريية التوجيهية،حيث تصدر هذه األحك
 27ومن تطبيقات ذلك يف القضاء الدستوري الفرنسي قراره الصادر يف.أو نصائح أو تأنيب للمشرع

 217- 86بشأن تعددية املعلومات والربامج اليت تبث بواسطة اإلذاعة والتلفزيون،وقراره رقم1982يوليو
من القانون املتعلق حبرية االتصاالت مع 41و40و39بقة املوادبعدم مطا1986ديسمرب19الصادر يف

  2.الدستور لعدم مراعاته ملبدأ التعددية يف جمال االتصاالت السمعية والبصرية
وبالبناء على ما سبق،ميكننا القول بأنه إذا كان دور القاضي الدستوري يف الرقابة على دستورية       

دستورية القانون موضوع الرقابة،أو احلكم بعدم دستوريته إذا تبني له بأنه القوانني ينصب أساسا إما باحلكم ب
  .خيالف نصا يف الدستور

فإنه استطاع أن يفرض رقابته على حاالت سكوت املشرع أو امتناعه عن ممارسة اختصاصه التشريعي       
 جتعل منه  مسامها حقيقيا يف مبا مينح للقاضي الدستوري من خالل تقنية التفسري دورا إنشائيا بالصورة اليت

وضع قواعد عامة وجمردة جبانب الربملان،وتبعا لذلك أصبح القضاء الدستوري مصدرا من مصادر السلطة 
  .التقديرية للمشرع 

وبعد بيان دور القاضي الدستوري يف الرقابة على العيب الذي يلحق حمل التشريع يتضح لنا بأن       
،بل متتد كذلك إىل )املباشرة(ر فقط على خمالفة املشرع لقواعد الدستور املوضوعيةالرقابة الدستورية ال تقتص

الرقابة على حاالت سكوت املشرع وامتناعه عن ممارسة اختصاصه التشريعي،لتصبح بذلك الرقابة اليت 
                                                 

املتعلـق مبراقبـة مطابقـة القـانون العضـوي املعـدل واملـتمم 2011يوليـو 06الصـادر يف 02/11انظر رأي الس الدستوري رقـم رأيـه رقـم :لتفاصيل أكثر -1
 .43تعلق باختصاصات جملس الدولة وتنظيمه و عمله للدستور،ج ر العددامل1998ماي30الصادر يف98/01للقانون العضوي رقم 

2  - C.C.D.C N°217-86 du 18 décembre1986(Loi relative à la liberté de communication),JORF du 19 septembre 
1986. 

 .17انظر ،عبد العزيز ساملان ،رقابة اإلغفال التشريعي ،املرجع السابق،ص
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ية جيريها القاضي الدستوري على عنصر احملل يف التشريع متثل رقابة احلد األدىن على السلطة التقدير 
  .للمشرع
ذلك بأن خمالفة املشرع لقواعد الدستور املوضوعية أو إخالله بأحد املبادئ ذات القيمة الدستورية        

من شأنه أن يصم التشريع بعدم الدستورية،وعلى القاضي الدستوري أن يراقب مدى توافق احلل الذي 
دستورية التشريع يف حالة  اختاره املشرع للمسألة حمل التنظيم التشريعي مع قواعد الدستور،ويقضي بعدم

وجود تعارض أو تناقض بني النص التشريعي موضوع الرقابة وقواعد الدستور املوضوعية،أو كان تنظيمه 
  .للمسألة حمل التنظيم بصورة غري مكتملة ختل ببعض جوانب هذا التنظيم 

ل التشريع،لنا أن وبعد الوقوف على دور القاضي الدستوري يف الرقابة على العيب الذي يلحق حم      
نتساءل حول دور القاضي الدستوري يف الرقابة على عيب السبب؟وهل ميكننا األخذ بفكرة اخلطأ الظاهر 

  يف التقدير يف القضاء الدستوري مثلما ما هو األمر يف القضاء اإلداري؟
  المطلب الثاني

  رقابة القاضي الدستوري على عيب السبب في التشريع
إىل جانب رقابة القاضي الدستوري على عيب احملل الذي يلحق حمل التشريع تنصب رقابة القاضي     

الدستوري كذلك على العيب الذي يلحق سبب التشريع،ذلك بأن القاضي اإلداري ومن أجل احلد من 
الوقائع الذي يقوم السلطة التقديرية لإلدارة،قد تبىن فكرة اخلطأ الظاهر يف التقدير لفرض رقابته على صحة 

عليها القرار اإلداري،خاصة يف احلاالت اليت تتمته فيها اإلدارة جبانب من حرية التقدير،لتصبح بذلك رقابة 
يف التقدير إحدى عناصر رقابة احلد األدىن اليت ميارسها القاضي اإلداري على )الغلط البني(اخلطأ الظاهر

  .1أعمال السلطة اإلدارية
القاضي الدستوري أن ينقل نظرية اخلطأ الظاهر يف التقدير إىل جمال القضاء الدستوري  ولقد استطاع      

اليت ابتدعها جملس الدولة الفرنسي،ليتمكن بذلك القاضي الدستوري من بسط رقابته على السلطة التقديرية 
ومدى تناسبها مع للمشرع،وذلك من خالل تقدير وتقييم الوقائع اليت استند عليها املشرع إلصدار التشريع،

حمل التشريع،ليقضي بذلك القاضي الدستوري بعدم دستورية التشريع يف حالة حتققه من أن تقدير املشرع مل 
  .2يكن مناسبا أو خيالف نصا من النصوص الدستورية أو مبدأ من املبادئ ذات القيمة الدستورية

                                                 
 ،قضاء الدولة وجملس اإلداري فهمي،القضاء زيد أبو مصطفى؛13.النجار،فكرة الغلط البني يف القضاء الدستوري،املرجع السابق،ص انظر،زكي حممد-1

 ؛334.،ص 2006السعدي،مصر، ،مطابع 12الطبعة اإللغاء
- DEBBASCH.Ch, Contentieux administratif, op cit,p.680. 

  ؛87.العينني،االحنراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب األول،املرجع السابق،صحممد ماهر أبو انظر،-2
-FAVOREUX .L et PHILIP.L, Le conseil constitutionnel, op cit, p. 62 ; TURPIN.D, Contentieux constitutionnel, 
op cit,p.340.. 
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ألخري أفضل احللول أو اخليارات أو الوسائل و إذا كانت السلطة التقديرية للمشرع تعين اختيار هذا ا      
لتحقيق الغايات اليت عهد املؤسس الدستوري أمر حتقيقها للتشريع،فإن تلك السلطة ينبغي أن ختضع لرقابة 
احلد األدىن إذا كانت الوسيلة اليت اختارها املشرع ال تتناسب مع األهداف اليت يسعى املشرع إىل 

  .1خطأ ظاهرحتقيقها،أو شاب تقدير املشرع 
ومادام أن فكرة اخلطأ الظاهر قد استقرت يف القضاء الدستوري،لنا أن نتساءل عما إذا كانت هناك       

ضرورة لألخذ بنظرية اخلطأ الظاهر يف التقدير يف ظل وضع املؤسس الدستوري للقيود أو الضوابط اليت 
مبعىن ما اجلدوى من رقابة القاضي الدستوري يتعني على املشرع االلتزام ا عند ممارسة اختصاصه التشريعي؟

على اخلطأ الظاهر يف التقدير يف حالة وضع املؤسس الدستوري لضوابط أو قيود ملزمة للمشرع عند تنظيم 
أو تسوية مسألة معينة عهد إليه أمر تنظيمها مبقتضى قانون؟وهل رقابة اخلطأ الظاهر يف التقدير تتعارض مع 

  ع؟السلطة التقديرية للمشر 
ولإلجابة على هذه األسئلة ينبغي علينا بيان دور القاضي الدستوري يف الرقابة على اخلطأ الظاهر يف       

،وذلك بعد معرفة دور القاضي اإلداري الذي تبىن فكرة اخلطأ الظاهر يف )الفرع الثاين(التقدير التشريعي
وإن كانت فكرة اخلطأ الظاهر يف التقدير يف  التقدير يف اال اإلداري،ألا تعد أحسن مثال للمقارنة حىت

اال الدستوري ال تلعب نفس الدور بالنسبة للرقابة على الوقائع اليت تدفع إىل إصدار القرار اإلداري،إال 
أن القضاء الدستوري استطاع أن ينقل تلك الفكرة من نطاق دعوى اإللغاء إىل نطاق الدعوى الدستورية 

  ).الفرع األول(
  األولالفرع 

  رقابة القاضي اإلداري على عيب السبب في القرارات اإلدارية
يلعب عنصر السبب يف القرار اإلداري دورا هاما يف الرقابة القضائية على القرارات اإلدارية من حيث       

ات مدى مالءمة الدافع إىل اختاذ القرار اإلداري ومدى إمكانية تربيره،باعتبار أنه يشرتط يف كافة التصرف
  .2الصادرة عن اجلهات اإلدارية أن تكون قد صدرت استنادا على أسباب تربرها

ويتخذ عيب السبب بالنسبة للقرارات اإلدارية عدة صور،منها انعدام األسباب القانونية اليت حددها       
تربير القانون لتربير تصرف اإلدارة،أو عدم صحة التكييف القانوين لألسباب اليت تدعيها اإلدارة  ل

                                                 
عمــاد حممــد حممــد أبــو حليمــة،املرجع الســابق، ؛446.التشــريعية والقضــائية،املرجع الســابق،ص انظر،عــادل الطبطبائي،احلــدود الدســتورية بــني الســلطتني-1

 .688.ص
إىل القـــول بـــأن رقابـــة الســـبب واتســـاع نطاقـــه لـــدى جملـــس الدولـــة قـــد أدى نوعـــا مـــا إىل تراجـــع نظريـــة احنـــراف اإلدارة يف WALINEيـــذهب الفقيـــه - 2

 فهمي،القضـاء زيـد أبـو مصـطفى :الرقابـة علـى السـبب معظـم حـاالت عيـب االحنـراف بالسـلطة؛أوردهاسـتعمال السـلطة أمـام جملـس الدولـة،حيث مشلـت 
خالــد سـيد حممــد محاد،حـدود الرقابــة القضـائية علــى سـلطة اإلدارة التقديريــة،املرجع  ؛336.اإللغــاء،املرجع السـابق،ص قضــاء الدولـة، وجملـس اإلداري

 .240.السابق،ص
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تصرفها،مع العلم بأن الرقابة القضائية على عنصر السبب يف القرارات اإلدارية مل تكن حمل اتفاق كل من 
،األمر الذي يدفعنا إىل التساؤل حول موقف الفقه والقضاء اإلداريني من الرقابة 1الفقه والقضاء اإلداريني

إلداري على عيب السبب يف القرارات على عنصر السبب يف القرارات اإلدارية؟وصور رقابة القاضي ا
  اإلدارية؟

ومن أجل ذلك سوف نتطرق أوال إىل بيان موقف الفقه والقضاء اإلداريني من الرقابة على عنصر       
  ).ثانيا(،مث مظاهر الرقابة على الوقائع بالنسبة لقرارات اإلدارية )أوال(السبب يف القرارات اإلدارية 

  ضاء اإلداريين من الرقابة على عنصر السبب في القرارات اإلدارية موقف الفقه والق:أوال     
ملا كان عنصر السبب يعد من العناصر اليت تتعلق باملشروعية الداخلية للقرارات اإلدارية وترتبط إىل       

إلدارية حد كبري بالدافع إىل اختاذ القرار وتربيره،فإن رقابة القاضي اإلداري على عنصر السبب يف القرارات ا
تنصب أساسا يف البحث عن األسباب والبواعث أو الدوافع املوضوعية اليت دفعت اإلدارة إىل إصدار 

  .2القرارات اإلدارية 
وملعرفة موقف كل من الفقه والقضاء اإلداريني حول مدى اعتبار السبب كأحد أوجه عدم املشروعية       

والقضاء اإلداريني حول خضوع عيب السبب الذي يلحق بالنسبة للقرارات اإلدارية،وموقف كل من الفقه 
القرار اإلداري للرقابة القضائية،سوف نتطرق أوال إىل موقف الفقه من خضوع عنصر السبب يف القرار 

  ).ب(،مث موقف القضاء من ذلك)أ(اإلداري لرقابة القاضي اإلداري
  رقابة القاضي اإلداريموقف الفقه من خضوع عنصر السبب في القرارات اإلدارية ل-أ     
لقد انقسم فقهاء القانون اإلداري بني مؤيد ومنكر حول مدى اعتبار السبب أحد عناصر       

القرار،حيث ذهب جانب من الفقهاء الفرنسيني إىل القول بأن األسباب أو البواعث امللهمة اليت حتمل 
ار اإلداري ألا يف احلقيقة تُعرب عن وقائع اإلدارة على إصدار قراراا اإلدارية ال ميكن أن تؤثر يف القر 

  . 3خارجية سابقة على القرار اإلداري ال تؤثر على مشروعيته أو صحته
غري أن هذه األسباب أو البواعث امللهمة ال يقتصر دورها فقط على أا وقائع تدفع اإلدارة على       

ب وجوده،وهو أمر دفع الغالب يف الفقه إىل إصدار القرارات اإلدارية،بل تعد أساس القرار اإلداري وسب

                                                 
 اإلداري فهمي،القضاء زيد أبو مصطفى؛553.،ص1993،مصر،اهليئة املصرية العامة للكتاباخلري،الضبط اإلداري وحدوده،انظر،عادل السعيد أبو -1

 دراسـة(اإلداري، الضـبط  إجـراءات يف السـبب ركـن علـى القضـائية حجازي،الرقابـة اهللا عبـد ؛رضـا338.اإللغـاء،املرجع السـابق،ص الدولة،قضـاء وجملـس
  .300.،ص2001دكتوراه،مصر، ،رسالة)مقارنة

 .173.سامي مجال الدين ،قضاء املالئمة والسلطة التقديرية لإلدارة،املرجع السابق،صانظر،  - 2
3  - DUGUIT.L, Traité de droit constitutionnel, op cit,p.365. 

  .174ص.سامي مجال الدين ،املرجع السابق،ص:أورده 
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االجتاه حنو اعتبار السبب كأحد عناصر القرار اإلداري،وتبعا لذلك أصبح العيب الذي يلحق عنصر سبب 
 . 1بالنسبة للقرار اإلداري يعد عيبا مستقال يدخل ضمن العيوب الداخلية اليت تصيب القرار اإلداري

مع العلم بأن املشرع قد يعمل على حتديد األسباب اليت تدفع اإلدارة إىل إصدار القرارات اإلدارية       
بالشكل الذي تنعدم فيه السلطة التقديرية لإلدارة فيما خيص األسباب أو البواعث اليت تدفع اإلدارة إىل 

يص املختلفة مبجرد تقدمي الطلب واستيفاء إصدار قرارات إدارية،كأن يُلزم القانون جهة اإلدارة مبنح الرتاخ
  .2الشروط القانونية الالزمة لذلك

كما أن املشرع غالبا ما يرتك لإلدارة جانب من حرية التقدير يف ممارسة اختصاصاا،كأن يكتفي        
ا حتديد  بتحديد ما ينبغي على اإلدارة القيام به عند وجود وقائع معينة ويرتك لإلدارة حرية يف التدخل،وكذ

مضمون القرار اإلداري،أو أن يرتك املشرع لإلدارة  سلطة تقديرية واسعة يف اختيار السبب دون أية 
وعلى القاضي اإلداري وهو بصدد بسط رقابته على مدى مشروعية السبب يف القرار اإلداري، أن .قيود

اب،باعتبار أنه حىت وإن كان حيكم بعدم مشروعية القرار اإلداري لعيب يف السبب يف حالة انعدام األسب
  .تسبيب القرار اإلداري الزما أم ال،إال أن القرار اإلداري جيب أن يقوم على أسباب تربر صدوره

وترتيبا على ما سبق،ميكننا القول بأنه إذا كان الفقه قد اختلف حول مدى اعتبار عنصر السبب        
ضائية،فاملستقر عليه يف الفقه الفرنسي هو اعتبار كأحد عناصر القرار اإلداري ومدى خضوعه للرقابة الق

عنصر السبب كأحد عناصر املشروعية الداخلية للقرارات اإلدارية،وأن العيب الذي يلحق به يعد عيبا 
مستقال يدخل ضمن عيوب املشروعية الداخلية اليت تشوب القرارات اإلدارية،األمر الذي أكد عليه الفقه 

  .3لقرارات اإلدارية أن تستند على أسباب قائمة وصحيحة قانونااملصري،بأنه يتعني لصحة ا
أما عن موقف الفقه اإلداري اجلزائري يف هذا اال،جند أنه تأثر مبوقف الفقه الفرنسي واملصري يف       

ى اعتبار أن عيب السبب يعترب من أوجه إلغاء القرارات اإلدارية،على أن رقابة القاضي اإلداري يف الرقابة عل
العيب الذي يلحق عنصر السبب يف القرارات اإلدارية تنصب على التحقق من أن تصرفات اإلدارة ينبغي 

وبعد معرفة موقف الفقه اإلداري حول مدى اعتبار .أن تستند على أسباب مشروعة إلصدار قراراا اإلدارية

                                                 
عــادل الســعيد أبــو اخلري،الضــبط اإلداري وحــدوده،املرجع الســابق، ؛139.القضــاء اإلداري ،املرجــع الســابق،صانظر،حممــد رفعــت عبــد الوهاب،أصــول -1

 ؛554.ص
- BOCKEL.A,Le pouvoir discrétionnaire du législatif, op cit ,p.49. 

أبـــو العينني،االحنـــراف التشـــريعي والرقابـــة علـــى حممـــد مـــاهر ؛16.انظر،زكـــي حممـــد النجـــار،فكرة الغلـــط البـــني يف القضـــاء الدســـتوري،املرجع الســـابق،ص-2
 .91.دستوريته،الكتاب األول،املرجع السابق،ص

عادل الطبطبائي،احلدود الدستورية بني السلطتني التشريعية ؛183.سامي مجال الدين،قضاء املالئمة والسلطة التقديرية لإلدارة،املرجع السابق،صانظر،-3
 .144إىل 116.حممد ماهر أبو العينني،االحنراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب الثاين،املرجع السابق،ص؛452.والقضائية،املرجع السابق،ص
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عه للرقابة القضائية لنا أن عنصر السبب كأحد عناصر املشروعية الداخلية للقرارات اإلدارية،ومدى خضو 
  نتساءل عن موقف القضاء اإلداري من ذلك؟

  موقف القضاء اإلداري من خضوع عنصر السبب في القرارات اإلدارية لرقابة القضاء-ب      
لقد اجته جملس الدولة الفرنسي يف بداية األمر حنو رفض بسط رقابته على أسباب القرار       

  .األخرية تعد من عناصر املالءمة اليت تدخل يف نطاق السلطة التقديرية لإلدارةاإلداري،باعتبار أن هذه 
غري أن تطور رقابة القاضي اإلداري يف فرنسا قد جعلت الرقابة تشمل إىل جانب احلاالت اليت حيدد       

فيها املشرع لإلدارة وقائع حمددة لتدخل اإلدارة،احلاالت اليت ال يقيد فيها القانون تدخل اإلدارة بقيام وقائع 
لس الدولة الفرنسي أن اإلدارة جيب أن تستند واملستقر عليه يف قضاء جم.حمددة بناء على سلطتها التقديرية

يف قراراا على أسباب صحيحة حىت يف احلاالت اليت تتمتع فيها اإلدارة بسلطة تقديرية واسعة،ليتسع 
بذلك نطاق الرقابة القضائية على القرارات اإلدارية إىل الرقابة على مدى مالءمة القرارات اإلدارية إىل 

  .   جانب مشروعيتها
واملستقر عليه يف القضاء اإلداري يف مصر بأنه يتعني على اإلدارة أن تستند يف قراراا على أسباب      

قائمة وصحيحة،األمر الذي أكدت عليه احملكمة اإلدارية العليا يف مصر بعد إنشائها متأثرة بذلك مبوقف 
الواقعية أو القانونية اليت  جملس الدولة الفرنسي يف هذا اال،حيث قضت بأن عنصر السبب هو احلالة

تسوغ لإلدارة حق التدخل إلصدار القرار اإلداري،وعلى القاضي أن يتحقق من صحة قيام هذه الوقائع 
  .1وصحة تكييفها القانوين

كما أضافت بأنه ال جيوز للقاضي اإلداري أن يتصدى لتقدير مالءمة إصدار القرار اإلداري أوعدم        
يف نطاق السلطة التقديرية لإلدارة،إال أن القاضي اإلداري له احلق يف البحث يف  مالءمته،ألن ذلك يدخل

  .2مدى صحة الوقائع اليت حتمل اإلدارة على إصدار  قراراا اإلدارية وكذا تقديرها
ذلك بأن املستقر عليه يف القضاء اإلداري يف مصر هو أنه إذا كانت القاعدة العامة ال تقيد اإلدارة       
ورة تسبيب قراراا،إال يف احلاالت اليت يُلزمها القانون بذلك،غري أن ذلك ال يعين إعفاء اإلدارة من بضر 

  .عرض أسباب القرارات الصادرة عنها واملطعون فيها باإللغاء أمام القضاء اإلداري
ومصر يف أن وجند أن القضاء اإلداري اجلزائري بأنه تأثر مبوقف القضاء اإلداري يف كل من فرنسا       

اإلدارة عند إصدارها قراراا اإلدارية جيب أن تستند على أسباب قائمة ووقائع صحيحة،وعلى القاضي أن 
  .يراقب وجود الوقائع وصحة تكييفها القانوين ومدى مالءمتها

                                                 
  .340.اإللغاء،املرجع السابق،ص ص الدولة،قضاء وجملس اإلداري فهمي،القضاء زيد أبو انظر،مصطفى -1
 ؛184.ســامي مجــال الــدين،املرجع الســابق،ص:؛أورده01لســنة 159لقضــية رقــميف ا1955نــوفمرب25انظــر حكــم احملكمــة اإلداريــة العليــا يف مصــر يف-2

 .142.حممد رفعت عبد الوهاب،أصول القضاء اإلداري،املرجع السابق،ص



   

    370     
 

وعليه،ميكننا القول بأنه يشرتط يف القرار اإلداري أن يقوم على أسباب واقعية حقيقية وصحيحة      
نونا،على أن رقابة القاضي اإلداري على عيب السبب الذي يلحق القرار اإلداري تشمل الرقابة على قا

الوجود املادي للوقائع،أو الرقابة على التكييف القانوين للوقائع،إضافة إىل الرقابة على مالءمة القرارات 
  .اإلدارية

  إلداريصور الرقابة القضائية على عيب السبب في القرار ا:ثانيا     
تعترب كل من الرقابة على الوجود املادي للوقائع،والرقابة على التكييف القانوين هلا،والرقابة على مدى       

مالءمتها رقابة احلد األدىن اليت يباشرها القاضي اإلداري على عنصر السبب يف القرارات اإلدارية اليت متكنه 
أو خطأ يف الوصف القانوين الصحيح للوقائع نتيجة اخلطأ  من إلغاء القرار اإلداري لوجود خطأ يف الوقائع

وملعرفة مظاهر الرقابة على الوقائع اليت يقوم عليها القرار اإلداري سوف نتطرق أوال إىل بيان .1يف القانون
،مث دوره يف الرقابة على التكييف القانوين )أ(دور القاضي اإلداري يف الرقابة على الوجود املادي للوقائع

  ).ب(قائعللو 
  الرقابة على الوجود المادي للوقائع- أ      
يشرتط لصحة الوقائع املادية اليت تستند عليها اإلدارة يف إصدار قراراا أن تكون صحيحة وقائمة       

حىت تاريخ إصدارها،وأن تكون حمددة باعتبار أن القرار اإلداري الذي يقوم على أسباب عامة أو غامضة 
 .2إداريا خاليا من األسباب،وأن تقوم كذلك على أسباب جدية ومشروعةيعد قرارا 

وأن رقابة القاضي اإلداري على الوقائع املادية اليت يقوم عليها عنصر القرار اإلداري تثري تساؤال هاما       
ان القرار خاصة يف احلالة اليت يكون فيها القرار اإلداري معيبا يف بعض أسبابه دون األسباب األخرى إذا ك

  اإلداري يستند على أسباب متعددة،وحول مدى إمكانية تصحيح اخلطأ يف السبب ؟
إذا تبني للقاضي اإلداري عدم صحة بعض األسباب اليت تستند عليها اإلدارة إلصدار قراراا دون       

قام القرار اإلداري  مبعىن أنه إذا.األسباب األخرى،فإن ذلك ال يؤدي إىل إلغاء القرار اإلداري لعيب السبب

                                                 
ســــامي مجــــال الدين،قضــــاء املالئمــــة والســــلطة التقديريــــة ؛15.انظر،زكــــي حممــــد النجــــار،فكرة الغلــــط البــــني يف القضــــاء الدســــتوري،املرجع الســــابق،ص-1

 القـانون اإلداري،الطبعـة يف لبـاد،الوجيز ناصـر؛351.،حممـد الصـغري بعلي،القضـاء اإلداري،املرجـع السـابق،صانظر؛188.لإلدارة،املرجـع السـابق،ص
 ؛152.،ص2010،اجلزائر،بدون دار نشرالرابعة، 

- DEBBASCH.Ch, Contentieux administratif, op cit,p.680. 
عــادل الســعيد أبــو اخلري،الضــبط اإلداري وحــدوده،املرجع  ؛15.انظــر ،زكــي حممــد النجــار،فكرة الغلــط البــني يف القضــاء الدســتوري،املرجع نفســه،ص - 2

 سـامي مجـال الـدين ،قضـاء؛96.حممد ماهر أبو العينني،االحنراف التشريعي والرقابـة علـى دسـتوريته،الكتاب األول،املرجـع السـابق،ص؛553.السابق ،ص
 352.حممد الصغري بعلي،القضاء اإلداري،املرجع السابق،ص؛204إىل190.املالئمة والسلطة التقديرية لإلدارة،املرجع السابق،ص
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على عدة أسباب فإن استبعاد أي سبب من هذه األسباب ال يؤدي إىل إلغائه طاملا أن األسباب األخرى 
  . 1صحيحة وتؤدي إىل نفس النتيجة

ويف اال اجته جانب من الفقه الفرنسي إىل التفرقة بني األسباب الرئيسية واألسباب الثانوية يف القرار       
يث يتحقق عيب السبب بالنسبة للقرارات اإلدارية إذا تبني أن األسباب غري الصحيحة قد لعبت اإلداري،حب

دورا أساسيا يف إصدار القرار اإلداري،أما إذا كانت هذه األسباب ثانوية واألسباب األخرى الصحيحة  
  .2كافية إلصدار القرار اإلداري،فإن تصرف اإلدارة يف هذه احلالة يكون صحيحا

واملالحظ على القضاء اإلداري املصري بأنه تأثر مبوقف القضاء اإلداري الفرنسي يف التمييز بني       
األسباب أو البواعث اليت تدفع اإلدارة إىل إصدار القرارات اإلدارية مبا يسمى بالسبب احلاسم أو السبب 

ة للتدخل ال تثار أية األهم،ذلك بأنه يف احلالة اليت تكون فيها سلطة اإلدارة مقيدة بأسباب حمدد
إشكالية،باعتبار أن رقابة القاضي اإلداري تنصب أساسا حول التحقق من أن القرار اإلداري يستند على 
أسباب حمددة نص عليها القانون وصحيحة قانونا دون النظر إىل األسباب األخرى اليت استندت عليها 

  .أم الاإلدارة إلصدار قراراا،سواء كانت هذه األسباب صحيحة 
أما إذا كان لإلدارة حرية يف اختيار األسباب أو البواعث إلصدار قراراا وفقا لسلطتها التقديرية اليت       

منحها هلا القانون،فإن األخذ بفكرة السبب احلاسم أو األهم يبقى دون جدوى،وأن القرار اإلداري يبقى 
ه يف احلالة اليت تتمتع فيها اإلدارة بسلطة صحيحا رغم ما يشوب األسباب األخرى من عيوب،باعتبار أن

تقديرية فيما يتعلق بعنصر السبب يف القرار اإلداري يكفي أن يكون مستندا على أسباب واقعية تربر 
  .3مالءمته
على أن مسألة تصحيح األسباب اليت يقوم عليها القرار اإلداري املطعون فيه أمام القاضي اإلداري       

حول هل جيوز للقاضي اإلداري أو جهة اإلدارة تصحيح األسباب اليت يستند عليها  تثري إشكالية هامة
القرار اإلداري إذا تبني بأن تلك األسباب غري صحيحة،إال أن هناك أسباب أخرى ميكن االستناد عليها 

  لتربير القرار حمل الطعن واستبدال السبب الصحيح حمل السبب غري الصحيح؟

                                                 
 .342.اإلداري،املرجع السابق،ص الضبط  إجراءات يف السبب ركن على القضائية حجازي،الرقابة اهللا عبد انظر،رضا - 1

2 - AUVIGNON, La pluralité de motif dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire devant le juge de l’excès de 
pouvoir ,1971,p.201. 

 .759.مصطفى أبو زيد فهمي ،املرجع السابق،ص:أورده
  .332.؛انظر ،عصام عبد الوهاب الربزجني،املرجع السابق،ص760.انظر ،مصطفى أبو زيد فهمي ،املرجع السابق،ص:ملزيد من التفاصيل- 3
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لب يف الفقه اإلداري يرى بأنه ال جيوز للقاضي تصحيح األسباب اليت استند إليها احلقيقة أن الغا      
القرار اإلداري املطعون فيه،ألن ذلك يعد تدخال يف صميم النشاط اإلداري،األمر الذي استقر عليه القضاء 

  .1اإلداري
  رقابة القاضي اإلداري على التكييف القانوني للوقائع-ب      
لرقابة على الوجود املادي للوقائع تتمثل يف التحقق من صحة الوقائع املتعلقة بسبب القرار إذا كانت ا      

اإلداري،فإن الرقابة على التكييف القانوين للوقائع تنصب أساسا على مراقبة تقدير اإلدارة أو باألحرى 
  .تفسريها إلرادة املشرع وغاياته

لوقائع ال تثري إشكالية يف احلاالت اليت تعترب فيها هذه الوقائع ذلك بأن الرقابة على التكييف القانوين ل      
مبثابة بداية لس الدولة الفرنسي من 1914أبريل04يفGOMELشرطا لتدخل اإلدارة،حيث يعترب حكم

  .2أجل بسط رقابته على التكييف القانوين للوقائع يف جمال السلطة التقديرية لإلدارة
على أن الرقابة على التكييف القانوين للوقائع قد ارتبطت كذلك بفكرة اخلطأ الظاهر يف التقدير،ففي       

احلاالت اليت ال يراقب فيها جملس الدولة التكييف القانوين للوقائع يبحث يف املقابل عما إذا كان تقدير 
  .اإلدارة ال يشوبه غلط أو خطأ ظاهر يف التقدير

ت اإلدارة تستقل  مثال بتقدير مالءمة العقوبة الالزمة للخطأ املرتكب أو تستقل مبنح وإذا كان      
تراخيص البناء أو رفضها،فإن تقديرها جيب أال يكون مشوبا خبطأ ظاهر يف التقدير،مع العلم بأن فكرة 

عن البحث يف  اخلطأ الظاهر يف التقدير تعترب وسيلة يعتمد عليها القاضي اإلداري للموازنة بني امتناعه
رقابة التكييف القانوين للوقائع،وبني احلد من نطاق السلطة التقديرية لإلدارة ليتحقق من أن تقدير اإلدارة ال 

ولقد طبق جملس الدولة الفرنسي مضمون هذه الفكرة يف مسألة معادلة .يشوبه خطأ ظاهر يف التقدير
زعات اليت تتمتع فيها اإلدارة بسلطة تقديرية ،لتشمل هذه الفكرة كافة املناLAGRANGEالوظائف يف قضية

  .3واسعة
ويف مصر،على الرغم من أن القضاء اإلداري قد بسط رقابته على الوجود املادي للوقائع والتحقق من       

صحتها،وكذا رقابته على تقدير اإلدارة هلذه الوقائع،إال أنه مل يتوسع يف إعمال نظرية اخلطأ الظاهر كما هو 
،حيث طبقت احملكمة اإلدارية العليا نظرية اخلطأ الظاهر بصورة 4قضاء جملس الدولة الفرنسي الشأن يف

                                                 
 .344.اإلداري،املرجع السابق،ص الضبط  إجراءات يف السبب ركن على القضائية حجازي،الرقابة اهللا عبد انظر،رضا - 1

2 - C.E du 04janvier1963 ; C.E du 08mars1968 ; LONG.M et WEIL.P et BRAIBANT.B  , Les grands arrêtés de 
la jurisprudence administrative ,6 ème édition ,1974 ,p.121.  

 .18.زكي حممد النجار،املرجع السابق،ص:أورده
3 - C.E du 15 février 1961,lagrange ,Rec, p.121,A.J.D.A,1961,p.200 ; LAURENT.H  ,La notion d’erreur 
manifeste d’appréciation dans la jurisprudence du conseil constitutionnel ,R.D.P,1986,p.705. 
4- LAURENT.H  ,La notion d’erreur manifeste d’appréciation dans la jurisprudence du conseil constitutionnel 

R.D.P, 1986,p.705. 
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،لتمتد بذلك فكرة اخلطأ الظاهر  يف التقدير إىل العديد من 1961صحيحة يف حكمها الصادر عام
  .1ااالت السيما العقوبات التأديبية

طأ الظاهر يف التقدير أصبحت تعد عيبا مستقال وبناء على ما تقدم،ميكننا القول بأن نظرية اخل      
وختضع للرقابة القضائية كسائر عيوب املشروعية األخرى،من خالهلا يستطيع القاضي اإلداري بسط رقابته 

  .على تقدير اإلدارة
واملالحظ على القاضي اإلداري اجلزائري بأنه تأثر مبوقف القضاء اإلداري الفرنسي واملصري، حبيث        

تتوقف رقابة القاضي اإلداري على جمرد التأكد من الوجود الفعلي للوقائع اليت يقوم عليها القرار املطعون  ال
  .2فيه،وإمنا تتعدى كذلك إىل رقابة مدى صحة الوصف والتكييف القانوين هلا

عيبا وملا كانت نظرية اخلطأ الظاهر يف التقدير قد استقرت يف القضاء اإلداري،وأصبحت تعترب       
مستقال من عيوب عدم املشروعية اليت ختضع للرقابة القضائية كسائر عيوب املشروعية األخرى،اليت يستطيع 
القاضي اإلداري عن طريقها بسط رقابته على تقدير اإلدارة،لنا أن نتساءل عن إمكانية األخذ بفكرة اخلطأ 

الضوابط اليت فرضها املؤسس الدستوري على الظاهر يف التقدير يف اال الدستوري يف ظل وجود القيود أو 
  املشرع عند ممارسة اختصاصه بسن التشريع؟

  الفرع الثاني
 رقابة القاضي الدستوري على الخطأ الظاهر في التقدير التشريعي

لقد استطاع القاضي الدستوري أن ينقل نظرية اخلطأ الظاهر يف التقدير إىل نطاق الرقابة الدستورية        
كسبب موضوعي إللغاء القوانني املخالفة للدستور،ليستطيع بذلك القاضي الدستوري أن يفرض رقابته 

ل التدخل التشريعي،ليقضي على تقدير املشرع ومراقبة مدى مالءمة احلل الذي اختاره املشرع للمسألة حم
بعدم دستورية التشريع إذا شاب تقدير املشرع خطأ ظاهر يؤدي إىل عدم املالءمة أو التناسب بني األغراض 

  . 3اليت استهدفها ووسيلة حتقيقها،أو يؤدي تدخل املشرع إىل املساس مببدأ من املبادئ الدستورية

                                                 
ولـئن كــان للسـلطات التأديبيـة ،ومـن مث بينهــا احملـاكم التأديبيـة ســلطة (بأنـه 1961قضـت احملكمـة اإلداريـة العليــا يف مصـر يف حكمهـا الصـادر يف عــام - 1

ا غلــو تقــدير خطــورة املخالفــة اإلداريــة ومــا يناســبه مــن جــزاء لــذلك ،إال أن منــاط مشــروعية هــذه الســلطة شــأا شــأن أي ســلطة تقديريــة أخــرى أال يشــو 
انظـر حكـم احملكمـة اإلداريـة العليـا فيمصـر يف ( ،ومن صـور هـذا الغلـو عـدم املالءمـة الظـاهرة بـني درجـة خطـورة املخالفـة اإلداريـة وبـني نـوع اجلـزاء ومقـداره

رقابة القضائية على ؛ خالد سيد حممد محاد،حدود ال22.زكي حممد النجار،املرجع السابق،ص:؛أورده 1961نوفمرب11بتاريخ 07لسنة563الطعن رقم 
 .700.سلطة اإلدارة التقديرية،املرجع السابق،ص

؛انظر،ســـامي مجـــال الدين،الوســـيط يف دعـــوى إلغـــاء القـــرارات 351.حممـــد الصـــغري بعلـــي ،املرجـــع الســـابق،ص:لتفاصـــيل أكثـــر انظـــر علـــى ســـبيل املثـــال-2
لباد،املرجع السابق،  ناصر؛428.الوهاب الربزجني،املرجع السابق،ص ؛عصام عبد539.،ص2004اإلدارية ،الطبعة األوىل،منشأة املعارف،اإلسكندرية،

 . 154.ص
 .756.انظر،عماد حممد حممد أبو حليمة،املرجع السابق،ص-3
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ير ظهرت ألول مرة يف قضاء الس الدستوري مبناسبة مع العلم بأن فكرة اخلطأ الظاهر يف التقد      
،ليستطيع بذلك القاضي الدستوري أن يبسط رقابته على 1981رقابته على التأمينات يف قراره الصادر يف

السلطة التقديرية للمشرع،باعتبار أن رقابة اخلطأ الظاهر يف التقدير يف القضاء الدستوري تعترب رقابة 
  .1مالءمة
وحىت يتسىن لنا معرفة دور القاضي الدستوري يف الرقابة على اخلطأ الظاهر يف التقدير التشريعي سوف       

مث تطبيقات اخلطأ )أوال(نتطرق أوال إىل حتديد مفهوم اخلطأ الظاهر يف التقدير يف نطاق القضاء الدستوري
  ).ثانيا(الظاهر يف التقدير يف القضاء الدستوري

  مفهوم الخطأ الظاهر في التقدير في نطاق القضاء الدستوري أوال تحديد     
يقرر جانب من الفقه الفرنسي بأن القاضي الدستوري يعطي لفكرة اخلطأ الظاهر يف التقدير مضمونا       

مستقال يتالءم مع طبيعة الدعوى الدستورية،باعتبار أن جانب التقدير الذي يتمتع به املشرع عند ممارسة 
تشريعي أكرب بكثري مما متلكه اإلدارة،على أن رقابة اخلطأ الظاهر يف التقدير يف القضاء اختصاصه ال

الدستوري تعد يف حد ذاا رقابة مالءمة بني احللول أو اخليارات اليت اختارها املشرع للمسألة حمل التنظيم 
  . 2التشريعي،وليست رقابة على التكييف القانوين لألسباب

طأ الظاهر يف التقدير تطرح إشكالية أساسية حول املقصود بفكرة اخلطأ الظاهر يف ذلك بأن فكرة اخل    
  التقدير،وما هو املعيار الذي ميكن عن طريقه حتديد اخلطأ الظاهر يف التقدير التشريعي،أي كيف يتم إثباته؟

التقدير التشريعي  وحىت يتسىن لنا اإلجابة على هذه األسئلة سوف نُعرف أوال فكرة اخلطأ الظاهر يف      
  ).ب(،مث حتديد املعيار الذي ميكن عن طريقه حتديد اخلطأ الظاهر يف التقدير التشريعي)أ(

  تعريف فكرة الخطأ الظاهر في التقدير في المجال الدستوري- أ      
ف فكرة لتحديد معىن فكرة اخلطأ الظاهر يف التقدير يف اال الدستوري استعان الفقه الدستوري بتعري      

اخلطأ الظاهر يف التقدير  يف نطاق القانون اإلداري،وذلك نظرا ألن هذه الفكرة ابتدعها القضاء اإلداري 
على الرغم من اختالف طبيعة نظرية اخلطأ الظاهر يف التقدير يف كل من القضاء اإلداري والدستوري،حيث 

نري الكتشافه،أو أنه خطأ بني ال حيتاج  يقصد باخلطأ الظاهر يف التقدير بأنه خطأ ليس يف حاجة إىل عقل

                                                 
 ؛72.انظر،زكي حممد النجار،املرجع السابق،ص-1

- ROUSSEAU.D, Droit du contentieux constitutionnel, op cit,p.95 ,p.135. 
يسرى حممد العصار،رقابة القاضي الدستوري يف مصر ؛20.ساري،رقابة التناسب يف نطاق القانون الدستوري،املرجع السابق،صانظر،جورجي شفيق -2

  ؛16.زكي حممد النجار،فكرة الغلط البني يف القضاء الدستوري،املرجع نفسه،ص ؛21.وفرنسا على التناسب يف التشريع،املرجع السابق،ص
- DUGUIT.L,op cit ,p 149. ; H ROUSSILLEN, Le conseil constitutionnel ,op cit ,p 62 
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إىل شخص ذو خربة الكتشافه،أو كما ميكن تعريفه أيضا بأنه اخلطأ الواضح الذي يتسم باجلّسامة 
  .1واخلطورة

ذلك بأن الرقابة على اخلطأ الظاهر يف التقدير يف نطاق القانون الدستوري تشمل رقابة القاضي       
رع والتحقق من مدى مالءمة احلل الذي اختاره املشرع مع املصلحة العامة، ويف الدستوري على تقدير املش

احلالة اليت يتبني للقاضي الدستوري أن تقدير املشرع قد شابه خطأ ظاهر يف التقدير يقضي بعدم دستورية 
  .2التشريع لعيب يف السبب

ستوري تساؤال هاما حول هل أن رقابة حيث تطرح رقابة اخلطأ الظاهر يف التقدير يف نطاق القانون الد      
اخلطأ الظاهر يف التقدير تتعارض مع السلطة التقديرية للمشرع أم ال؟ الواقع أن الرقابة على اخلطأ الظاهر يف 
التقدير يف نطاق القانون الدستوري كما ذهب جانب من الفقه الفرنسي هي بعيدة عن الرقابة على السلطة 

 حد ذاا محاية لنطاق السلطة التقديرية املرتوكة للمشرع،باعتبار أن القاضي التقديرية للمشرع،بل تعد يف
الدستوري ال ميلك سلطة تقديرية كتلك اليت ميلكها املشرع،وأن رقابته ال متتد إىل البحث عن الغاية أو 

ر يف التقدير اهلدف الذي يسعى املشرع إىل حتقيقه من وراء إصداره التشريع،وهو ما جيعل رقابة اخلطأ الظاه
حبسب رأي جانب من الفقه متثل رقابة احلد األدىن للرقابة الدستورية على اخليارات أو احللول اليت تبناها 
املشرع يف املسألة حمل التنظيم التشريعي يف حالة وجود خطأ جسيم دون أن متتد هذه الرقابة إىل األخطاء 

ؤل حول املعيار الذي ميكن عن طريقه إثبات أو حتديد ،األمر الذي يدفعنا إىل التسا3البسيطة أو العادية
  اخلطأ الظاهر يف التقدير التشريعي؟

  
  
  
  

                                                 
1  -  «qui ne fait aucun doute pour un esprit éclairé »  أو« qui sauté au yeux qu’il solt besoin d’être un expert très 
avertir » ; 

  .72.زكي حممد النجار،فكرة الغلط البني يف القضاء الدستوري،املرجع السابق،ص ؛379.عبد احلفيظ الشيمي،املرجع السابق،صأورده،
يسـرى حممـد العصـار،رقابة القاضـي الدسـتوري يف ؛773.انظر،عماد حممد حممد أبو حليمة،الرقابـة علـى السـلطة التقديريـة للمشـرع،املرجع السـابق،ص-2

؛ حممـد 19.زكي حممد النجار،فكرة الغلط البني يف القضاء الدسـتوري،املرجع السـابق،ص؛22.مصر وفرنسا على التناسب يف التشريع،املرجع السابق،ص
 .47إىل15.ماهر أبو العينني،االحنراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب الثاين،املرجع السابق،ص

بـة الدسـتورية علـى السـلطة التقديريـة للمشـرع،ألن رقابـة القاضـي يرى جانب مـن الفقـه بـأن رقابـة اخلطـأ الظـاهر يف التقـدير متثـل رقابـة احلـد األدىن للرقا- 3
ير دون الدستوري تكون مقيدة بالنصوص الدستورية من جهة،كما أن رقابة اخلطأ الظاهر يف التقدير ال تكون يف حالة وجود خطأ ظاهر جسيم يف التقد

؛ خالــد ســيد 379.فاصــيل أكثر،انظر،عبــد احلفــيظ الشــيمي ،املرجــع الســابق،صأن متتــد هــذه الرقابــة إىل األخطــاء العاديــة أو البســيطة مــن جهــة ثانية؛لت
 .760.حممد محاد،حدود الرقابة القضائية على سلطة اإلدارة التقديرية،املرجع السابق،ص ص
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  معيار إثبات الخطأ الظاهر في التقدير التشريعي-ب     
ملا كانت رقابة اخلطأ الظاهر يف التقدير يف نطاق القانون الدستوري ال تشمل الرقابة على مدى مالءمة      

اخليارات اليت اختارها املشرع للمسألة حمل التنظيم التشريعي دون التعرض لرقابة التكييف القانوين احللول أو 
 .1لألسباب اليت قام عليها التشريع

وما دام أن رقابة اخلطأ الظاهر يف التقدير تعترب وسيلة ميلكها القاضي الدستوري للتأكد من مدى       
ا املشرع وتناسبها مع الغايات اليت عّهد إليه املؤّسس الدستوري تناسب أو مالءمة احللول اليت اختاره

لتحقيقها،فما هو املعيار الذي ميكننا االعتماد عليه لتحديد معيار اخلطأ الظاهر،وهل يقتصر اخلطأ فقط 
  على اخلطأ اجلسيم الذي يشوب تقدير املشرع،أم أنه ميتد كذلك  إىل األخطاء الظاهرة البسيطة؟

أن حتديد معيار حمدد لفكرة اخلطأ الظاهر يف التقدير ال يعين وضع معيار ثابت وحمدد للوقوف  الواقع      
على حتقق أو ختلف اخلطأ الظاهر يف التقدير يف مجيع احلاالت،و إمنا يقصد به االستدالل على قيام اخلطأ 

  .توريالظاهر والتحقق منه خيضع للتقدير املوضوعي الذي ال خيضع لتقدير القاضي الدس
ويف سبيل حتديد معيار معني إلعمال رقابة اخلطأ الظاهر يف التقدير يف اال الدستوري تأثر جانب       

من الفقه الدستوري مبوقف الفقه والقضاء اإلداريني يف كل من فرنسا ومصر يف تبين معيار موضوعي يف 
  .2ضوعية تكشف عن اخللل يف التقديرتقدير اخلطأ الظاهر يف جمال القانون اإلداري يقوم على عناصر مو 

حيث اجته جانب من الفقه إىل االعتماد على درجة جسامة اخلطأ كمعيار مميز لفكرة اخلطأ الظاهر يف      
التقدير،بينما ذهب اجتاه آخر إىل األخذ بفكرة عدم املعقولية يف تقدير اإلدارة عندما تقع اإلدارة يف خطأ 

التقديرية بأن تسيء اإلدارة بقصد أم ال استخدام تلك احلرية،وتذهب  ظاهر،وهي بصدد ممارسة سلطتها
إىل أبعد من احلدود املعقولة يف احلكم الذي حتمله على عناصر املالءمة،على أنه يعترب خطأ ظاهرا إذا كان 

  .3واضحا لكل ذهن
ن الفقه بني املعايري ويف حماولة إلجياد معيار إلعمال رقابة اخلطأ الظاهر يف التقدير مجع جانب م      

السابقة،باعتبار أن اخلطأ الظاهر يف التقدير ليس له مفهوم واحد دقيق وثابت أو حمدد ميكن مبقتضاه 
الوقوف على حتققه أو ختلفه،ومن مث فإنه يشرتط يف اخلطأ الظاهر أن يكون جسيما ويتصف بعدم 

يق رقابة اخلطأ الظاهر يف القضاء الدستوري املعقولية،كما أن التحليل القانوين للفكرة جيب أن يسمح بتطب
واعتناق املعيار املوضوعي لتلك الفكرة،وهو ما يساعد القاضي الدستوري إلثبات اخلطأ الظاهر استنادا على 

                                                 
،االحنراف التشريعي والرقابة حممد ماهر أبو العينني ؛776.انظر،عماد حممد حممد أبو حليمة،الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع،املرجع السابق،ص-1

 .25.على دستوريته،الكتاب الثاين،املرجع السابق،ص
 .30.انظر،زكي حممد النجار،املرجع السابق،ص ص-2
 .23.انظر،يسرى حممد العصار،رقابة القاضي الدستوري يف مصر وفرنسا على التناسب يف التشريع،املرجع السابق،ص -3
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عناصر موضوعية موجودة يف التشريع ذاته،كالرجوع إىل أسباب التشريع للتحقق من األغراض اليت يسعى 
ت للقاضي الدستوري وجود خطأ ظاهر يف تقدير املشرع وأدى ذلك إىل عدم املشرع إىل حتقيقها،فإذا ثب

التناسب أو املالءمة الظاهرة بني الغاية اليت يستهدفها ووسائل حتقيقها،أن يقضي  بعدم دستورية ذلك 
  .1التشريع
 الدستوري ومما سبق،ميكننا القول بأنه يشرتط إلعمال رقابة اخلطأ الظاهر يف التقدير يف االني       

واإلداري أن يكون اخلطأ الذي يشوب تقدير املشرع أو اإلدارة جسيما أو غري معقوال دون النظر فيما إذا  
  .كان اخلطأ ظاهرا أم ال

كما أن إثبات اخلطأ الظاهر يف التقدير يتم عن طريق االعتماد على معيار موضوعي يستند على        
قانون ذاته أو ديباجته أو مذكرته اإليضاحية،حيث يستطيع عناصر موضوعية جتد أساسها يف نصوص ال

القاضي الدستوري عن طريقها الكشف عن مدى التالؤم والتناسب بني الغايات اليت استهدفها املشرع وبني 
وسائل حتقيقها،والتحقق فيما إذا كان تدخل املشرع لتنظيم مسألة معينة وفقا لسلطته التقديرية ميس مببدأ 

  .2ذات القيمة الدستورية أم المن املبادئ 
وبعد حتديد معىن اخلطأ الظاهر يف التقدير يف نطاق القانون الدستوري ومعيار إثباته،لنا أن نتساءل       

  عن موقف الفقه والقضاء الدستوريني يف الدستور الفرنسي واجلزائري واملصري؟
  موقف الفقه الدستوري وقضاؤه من الرقابة على الخطأ الظاهر في التقدير التشريعي:ثانيا     

على الرغم من أن القضاء الدستوري يف فرنسا ومصر قد تبىن فكرة اخلطأ الظاهر يف التقدير يف اال       
طة التقديرية للمشرع يف الدستوري،إال أن هذه الفكرة مل تلق قبوال من جانب الفقه حول مدى خضوع السل

حالة وجود خطأ ظاهر يف التقدير،ومدى إمكانية تطبيق فكرة اخلطأ الظاهر يف التقدير يف القضاء 
  .الدستوري مثلما هو األمر يف القضاء اإلداري

ومن أجل ذلك سوف نبني موقف الفقه والقضاء الدستوري يف كل من فرنسا ومصر،وكذا موقف        
،كما أننا سوف ندعم دراستنا بتطبيقات لفكرة اخلطأ الظاهر يف )أ(قضاؤه اجلزائريالفقه الدستوري و 

  ).ب(التقدير يف القضاء الدستوري
  
  
  

                                                 
 .48.انظر،زكي حممد النجار،املرجع السابق،ص ص - 1
 .32.انظر،عبري حسني السيد حسني،دور القاضي الدستوري يف الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع،املرجع السابق،ص - 2
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  موقف الفقه الدستوري وقضاؤه من الرقابة على الخطأ الظاهر في التقدير التشريعي- أ      
كن حمل اتفاق يف الفقه الدستوري على الرغم من أن فكرة اخلطأ الظاهر يف التقدير التشريعي مل ت      

وقضاؤه،إال أن املستقر عليه يف كل من الفقه والقضاء الدستورين يف فرنسا هو تبين فكرة اخلطأ الظاهر يف 
  .التقدير اليت متثل رقابة احلد األدىن لرقابة القاضي الدستوري على عنصر السبب يف التشريع

مؤكدا على 1981يناير 20و19 هذا اال قراره الصادر يفومن قرارات الس الدستوري الفرنسي يف     
أن دور الس الدستوري الفرنسي ينصب فقط على الفصل يف مدى مطابقة القوانني املعروضة عليه 

،وقراره الصادر يف 1للدستور دون أن ميتد اختصاصه إىل البحث يف مدى مالءمة التشريع أو بواعثه
لس الدستوري بأن تقدير ضرورة التأميمات بواسطة املشرع املقرر بواسطة الذي أقر فيه ا1982يناير16

ومن .2القانون اخلاضع لنظر الس الدستوري،ال جيوز أن يُراجع يف ظل عدم وجود خطأ بني يف التقدير
مبناسبة الرقابة على قانون املالية لسنة 1989ديسمرب29قراراته كذلك قرار الس الدستوري الفرنسي يف

19843.  
أما يف مصر،فلم تلق فكرة اخلطأ الظاهر يف التقدير قبوال من جانب الفقه الدستوري،حيث أُثريت       

مسألة إعمال الرقابة  الدستورية على اخلطأ الظاهر يف التقدير يف اال الدستوري حول مدى إمكانية 
 .وصالحية اخلطأ الظاهر يف التقدير يف القضاء الدستوري املصري؟

الواقع أن الفقه الدستوري يف مصر قد انقسم إىل اجتاهني بني مؤيد ومنكر هلذه الفكرة،حيث ذهب      
االجتاه املؤيد للرقابة على اخلطأ الظاهر يف التقدير إىل أن رقابة القاضي الدستوري على اخلطأ الظاهر يف 

مستندين يف ذلك على عدة التقدير تعد ضرورة حتمية كمظهر من مظاهر مبدأ خضوع الدولة للقانون 
حجج منها،أن الرقابة على اخلطأ الظاهر يف التقدير ال تتعارض مع مبدأ الفصل بني السلطات،وأن دور 
القاضي الدستوري يف هذا اال يقتصر فقط على جمرد التحقق من وجود تناسب بني اختيار احللول من 

                                                 
1
 -C.C,D.C 80-127 du 19 et 20 janvier1980(loi sécurité et liberté ; 

 :ما يلي 1982يناير 16جاء يف قرار الس الدستوري يف - 2
« Considérant que l’appréciation portée par législateur sur la nécessité des nationalisations décidées par la loi 
soumise à l’examen du Conseil constitutionnel ne saurait, en l’absence d’erreur manifeste ,être récusée par celui-
ci des lors qu’il n’est pas établi que les transferts de biens et d’entreprises présentement opérés restreindraient le 
champ de propriété privée et de la liberté d’entreprendre au point de méconnaitre  les dispositions précitées de la 
Déclaration de la déclaration de 1789 » ;CC DC N°81-132DC du 16 janvier 1982(loi de nationalisation). 

رأس مــال قــرر الــس الدســتوري يف هــذا احلكــم بــأن املشــرع لــه ســلطة حتديــد مــا إذا كانــت األمــوال الالزمــة ملمارســة املهنــة ،ذلــك بــأن حتديــد الــربح يف - 3
  .ماال مهنيا ال يشوب أي خطأ ظاهر يف التقديرالشركة من احلد الذي تعترب فيه احلصص أو األسهم 

« Considérant qu’il appartient au législateur de décider si les biens nécessaires à l’exercice d’une profession 
doivent ou non être pris en compte pour l’assiste de l’impôt sur les grandes fortunes : 
Considèrent que pour poser les règles d’établissement de l’assiette de l’impôt sur les grandes fortunes ,le 
législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en cette matière :que ,dès lors, cet 
impôt est établi d’une façon régulière au regard des règles et principes de valeur constitutionnelle, et notamment 
de la prise en compte nécessaires des facultés contributives des citoyens. » ;C.C. DC N°83-164D.C DU 29 
décembre 1983(Loi de finances pour 1984). 
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،كما أن الرقابة 1بة التكييف القانوين لألسبابجانب املشرع واألغراض اليت يستهدفها دون التعرض لرقا
على اخلطأ الظاهر يف التقدير التشريعي تعترب من أهم الوسائل اليت تضمن احلريات واحلقوق الدستورية 

  .2وتكفل حتقيق املصلحة العامة
د التحقق كما أن دور القاضي الدستوري يف الرقابة على اخلطأ الظاهر يف التقدير يقتصر فقط على جمر        

من أن هذا التقدير ال يشوبه خطأ ظاهر يف التقدير دون أن ميتد دور القاضي الدستوري إىل البحث يف 
  .3بواعث التشريع،أو تقدير مدى ضرورة التشريع من عدمه

ومن احلجج اليت يستند عليها أصحاب هذا االجتاه هي أمهية هذا النوع من الرقابة اليت يربز أساسا يف       
املخالفات املسترتة اليت حتتاج إىل رقابة متعمقة من جانب القاضي الدستوري للوصول إىل حقيقة  حالة

  . 4النصوص،والتحقق من مدى خمالفتها للدستور من عدمه
أما االجتاه اآلخر املنكر للرقابة على اخلطأ الظاهر يف التقدير على أساس عدم صالحية تطبيق تلك       

انوين املصري مستندين يف ذلك على عدة حجج،ذلك بأن كل التطبيقات اليت ذكرها  الفكرة يف النظام الق
أصحاب االجتاه املؤيد للرقابة على اخلطأ الظاهر يف التقدير تتضمن رقابة القاضي الدستوري على تناسب 

عن  أو مالءمة احللول اليت اختارها املشرع ومدى اتفاقها مع املصلحة العامة،وهو أمر يستوجب البحث
 .5األسباب احلقيقية للتشريع

إضافة إىل ذلك،فإن عدم وجود معيار ثابت وحمدد لفكرة اخلطأ الظاهر يف التقدير التشريعي من شأنه       
أن يؤثر على احللول اليت أقرها املشرع يف املسألة حمل التنظيم التشريعي باعتبار أن رقابة القاضي الدستوري 

ر تقوم على تقييم احللول اليت اختارها املشرع،وحتديد ما يعد من قبيل األخطاء على اخلطأ الظاهر يف التقدي
   .6الظاهرة اجلسيمة أو العادية،األمر الذي يؤثر على السلطة التقديرية للمشرع

أما عن موقف الفقه والقضاء الدستورين يف اجلزائر،فنظرا للتجربة الدستورية احلديثة للقضاء الدستوري       
ائر،فإن اختصاص الس الدستوري يف الرقابة الدستورية ينصب أساسا على النظر يف مدى مطابقة يف اجلز 

                                                 
عبري حسني السيد حسني،دور القاضي الدستوري يف الرقابة على السلطة التقديريـة للمشـرع،املرجع ؛195.انظر،زكي حممد النجار ،املرجع السابق،ص-1

 .34.السابق، ص
 .679.،ص1987،دار اجلامعات املصرية،مصر،)دراسة مقارنة(انظر،السيد علي الباز،الرقابة على دستورية القوانني يف مصر-2
 .157.ية للمحكمة الدستورية العليا،املرجع السابق،صانظر،ثروت عبد العال أمحد ،السياسة القضائ-3

4 - LAUCHAIRE .R,Le conseil constitutionnel et le gouvernement du juge ,1987,p.29 ; OBERDORFF.H, op cit, 
p.57. 

 .479.انظر،شعبان أمحد رمضان،ضوابط و آثار الرقابة على دستورية القوانني،املرجع السابق،ص-5
 ؛ 101انظر ،زكي حممد النجار ،املرجع السابق،ص ص - 6

- MARINESE.V  ,L’idéal législatif du conseil constitutionnel étude sur les qualités de la loi, op cit,p.720. 
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وليست رقابة )رقابة مطابقة(نص تشريعي أو تنظيمي للدستور،ومن مث فإن هذه الرقابة هي رقابة مشروعية
  .1مالءمة

ي على اخلطأ الظاهر يف وتدعيما للدراسة سوف نتطرق إىل أهم تطبيقات رقابة القاضي الدستور      
  .التقدير يف الدستورين الفرنسي واملصري

  تطبيقات لفكرة الخطأ الظاهر في التقدير في القضاء الدستوري-ب      
الواقع أن الس الدستوري الفرنسي قد خطا خطوات واسعة حنو رقابة املالءمة من خالل تبين فكرة       

مونا مستقال يتالءم مع طبيعة الدعوى الدستورية،ومن قرارات الس اخلطأ الظاهر يف التقدير وإعطائها مض
املتعلق بقانون األمن واحلرية،ليستعمله الس 1985الدستوري الفرنسي يف هذا اال قراره الصادر يف
  .2املتعلق بالرقابة على قانون التأميم1982يناير16الدستوري بشكل واضح وصريح يف قراره الصادر يف

ذلك بأن رقابة اخلطأ الظاهر يف التقدير أمام القضاء الدستوري ال تعترب رقابة اخلطأ الظاهر يف       
التكييف القانوين لألسباب،وإمنا هي رقابة مالءمة بني اختيار احللول من جانب املشرع عندما يؤدي تدخل 

تخدم اخلطأ الظاهر يف التقدير املشرع للمساس مببدأ دستوري،حبيث أصبح الس الدستوري كثريا ما يس
لفحص ومراجعة تقدير املشرع فيما خيص خطورة وضرورة العقوبات املقررة بالنسبة للوقائع ارمة،وهو ما 

  . 19883يناير07قضى به الس  الدستوري يف قراره الصادر يف
ير تسمح للقاضي ويتجه جانب من الفقه الفرنسي إىل القول بأن فكرة اخلطأ الظاهر يف التقد      

الدستوري بتعميق رقابته وكفالة محاية أكرب للحقوق واحلريات العامة،ومن أبرز ما قضى به الس الدستوري 
،حيث قضى بعدم دستورية بعض 1984اوكتوبر11بناء على فكرة اخلطأ الظاهر يف التقدير قراره الصادر يف

 .4نصوص هذا القانون لوجود خطأ ظاهر يف التقدير

                                                 
التونســي أن يفــرض رقابتــه علــى  املالحــظ علــى الــس الدســتوري التونســي،فبعد أن كــان دور الــس الدســتوري استشــاري اســتطاع القاضــي الدســتوري-1

  .التناسب والتوازن يف التشريع مبا جيعله متفقا مع أحكام الدستور
2

 - C.C,D.C N°81-132D.C Du 16 janvier 1982 
3 - C.C.D.C N°87-232.D.C du 07janvier 1988,loi a la mualisation  de la caisse rational du crédit agricole, Rec. 
P 17 ; FAVOREUX .  L et PHILIP. L, Le conseil constitutionnel, op cit, p. 65. 

حيث قضى الس الدستوري بأنه إذا كان مسموحا للمشرع حال تنظيمه إحدى احلريـات العامـة مسـتعمال يف ذلـك الصـالحيات أو السـلطات الـيت - 4
ضــروريا مــن القواعــد األكثــر تشــددا ،فإنــه ال جيــوز اإلخــالل مبراكــز قانونيــة  قائمــة إىل يف مــن الدســتور ،أن يقــرر للمســتقبل مــا يعتــربه  34ختوهلــا لــه املــادة 

ري األوىل أن تكون هذه املراكز قد تكونت علـى  حنـو غـري قـانوين ،والثانيـة أن يكـون املسـاس ـذه املراكـز ضـروريا مـن أجـل حتقـق اهلـدف الدسـتو :حالتني 
ن جــائزا املسـاس مبراكــز الصــحف اليوميــة الوطنيـة اســتنادا العتبــارات اإلخــالل مببـدأ التعدديــة وبطريقــة خطــرية ممــا الـذي يبتغيــه املشــرع ،وبنــاء عليـه فــال يكــو 

وحيث أن أحكام ....جيعل من الضروري إلصالح هذا الوضع إعادة فحص األوضاع القائمة واملساس باملراكز القانونية القائمة بنقل أو إلغاء بعض منها 
مــن هــذا القــانون  ال ميكـن تقريرهــا إىل مــن خـالل االســتناد لعــدم مشــروعية هـذه األوضــاع  ال مــن خـالل ضــرورة إحيــاء تعدديــة 13املـادةالفقـرة الثانيــة مــن 

 .حقيقية ثبت اختفاؤها ،ومن مث ،فهي ال تتفق مع أحكام الدستور 
-C.C.D.C N°84-181.D.C du 10 et11 octobre 1984,(loi des entreprises de presse), R.J.C.I,p.199. 
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ذلك بأن الس الدستوري قد استعمل عدة مصطلحات للداللة على اخلطأ الظاهر،حيث درج       
استعمال مصطلح اإلخالل الواسع أو عدم التوافق الظاهر،ومن ذلك قرار الس الدستوري الصادر يف 

ت بشأن النص على أن بعض املسامهني يف إحدى الشركات سيكونون أقلية يف مجيع احلاال1988يناير07
  .1يتجاوز بشكل ظاهر املركز املميز لبعض فئات املسامهني وخيل مببدأ املساواة

بشأن املساواة أمام الضريبة واملتعلق بقانون املالية لعام 1995ديسمرب28وقراره الصادر يف     
من القانون لوجود خطأ ظاهر يف التقدير،ألن القانون 15،وقراره الذي قضى بعدم دستورية املادة19962

،كما قضى كذلك الس الدستوري بعدم دستورية 3يشكل انتهاكا ملبدأ املساواة ويتجاوز ما هو ضروري
من قانون العقوبات اليت اعتربت أن جمرد مساعدة األجنيب على دخول البالد أو التنقل 461/1نص املادة

وري يف قراره على عدم أو اإلقامة ا على وجه غري مشروع من أعمال اإلرهاب،وقد استند الس الدست
توافر شروط الضرورة يف التجرمي والعقاب يف هذه احلالة ملخالفتها للمبادئ اليت يقوم عليها إعالن حقوق 

  .17894اإلنسان واملواطن الصادر يف
وإذا كانت فكرة اخلطأ الظاهر  يف التقدير قد استقرت يف قضاء الس الدستوري،لنا أن نتساءل عن       

 كمة الدستورية العليا يف مصر من الرقابة الدستورية على اخلطأ الظاهر يف التقدير؟موقف احمل
احلقيقة أن احملكمة الدستورية العليا يف مصر أكدت على أنه ال ميكن فصل النصوص القانونية اليت       

اق السلطة ،حبيث قيدت نط5نظم ا املشرع موضوعا حمددا عن األهداف اليت يسعى املشرع إىل حتقيقها
التقديرية للمشرع بضرورة تناسب األغراض اليت استهدفها مع وسائل حتقيقها،وهو األمر الذي يدل على أن 

                                                 
1
 - C.C.D.C N°87-232.D.C du 07janvier 1988,loi a la mualisation  de la caisse rational du crédit agricole, Rec. 

p.17; 

؛حيـث أكــد  الـس الدسـتوري علــى وجـود خطــأ ظـاهر يف القــانون 1986أوت08الصــادر يف  196-86ومـن ذلـك أيضــا قـرار الــس الدسـتوري رقـم 
 :املطعون فيه 

«... considérant que le congrès, dont le rôle comme organe délibérant d'un territoire d'outre-mer ne se limite pas à 
la simple administration de ce territoire doit, pour être représentatif du territoire et de ses habitants dans le 
respect de l'article 3 de la Constitution, être élu sur des bases essentiellement démographiques ; que s'il ne 
s'ensuit pas que cette représentation doive être nécessairement proportionnelle à la population de chaque région 
ni qu'il ne puisse être tenu compte d'autres impératifs d'intérêt général, ces considérations ne peuvent cependant 
intervenir que dans une mesure limitée qui, en l'espèce, a été manifestement dépassée ». Il s’agit là d’une 
hypothèse d’inconstitutionnalité pour ce qui semble relever d’une « erreur manifeste d’appréciation » du 
législateur. Il conviendra de mesurer la portée de ce concept par rapport à celui employé en contentieux 
administratif. » CC, n° 85-196 DC, 08/08/1985, Rec. 63, cons. 16 
2
 -Revue française de droit constitutionnel N°25 du1995 jurisprudence du conseil constitutionnel du 01 octobre -

31 décembre 1995. 

 .379.عبد احلفيظ الشيمي ،القضاء الدستوري ومحاية احلريات األساسية ،املرجع السابق،ص:أورده 
3
 -C.C.D.C N°87-237.D.C du 30 décembre 1987,Rec ,p.63. 

4 - MATHIEU.B, Les décisions créatrices du conseil constitutionnel ,Colloque  du cinquantenaire  du conseil 
constitutionnel, 3 Novembre 2008,p p.1. 

 .1995أوت05ق دستورية بتاريخ  16لسنة  08انظر حكم احملكمة الدستورية العليا يف مصر يف القضية رقم - 5
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  .1احملكمة الدستورية العليا قد اجتهت حنو إعمال رقابة التناسب بني تقدير املشرع واألغراض اليت يستهدفها
وباستقراءنا لبعض أحكام احملكمة الدستورية العليا يف مصر سوف نالحظ بأا أعملت رقابة اخلطأ      

الظاهر يف التقدير من خالل بسط رقابتها على مالءمة خيارات املشرع ومدى تناسب األغراض اليت 
الصادر  يف استهدفها مع وسائل حتقيقها،حيث قضت احملكمة الدستورية العليا يف مصر يف حكمها 

ولئن كان األصل أن املشرع يرتخص يف تقدير مالءمة تدخله مبا يعنيه ذلك من أن (بقوهلا 2000مايو06
للمشرع سلطة التصدي لتنظيم أي موضوع يرى تنظيمه مبقتضى قانون،كما له أيضا أن ميتنع عن التدخل 

خل كان له حرية اختيار الوقت إذا ما قدر أن دواعي املصلحة العامة تقتضي ذلك،فإن قرر املشرع التد
  .2)املناسب إلقرار تشريعه دون أن يكون هناك ما يلزمه قانونا بالتدخل أو حتديد وقت تدخله

حول مدى دستورية املادة الثانية من القانون 1997فيفري22ومن ذلك أيضا حكمها الصادر يف      
  .3بني املؤجر واملستأجر املتعلق بتأجري وبيع األماكن وتنظيم العالقة1977لسنة 49رقم

بعدم دستورية الفقرة األخرية من املادة األوىل من 1999فرباير03ومن ذلك  أيضا حكمها الصادر يف     
بشأن رسم تنمية املوارد فيما قرر من فرض جزاء واحد على املتخلف عن 1984لسنة147القانون رقم

فنادق،ويف إطار رقابتها على تقدير املشرع قضت توريد الضريبة اليت فرضها على احلفالت اليت تقام يف ال
احملكمة الدستورية العليا إىل أنه كان ينبغي على املشرع أن يفرق يف هذا اجلزاء بني من يتعمدون اقتناص 
مبلغ الضريبة حلسام أو من يقصرون يف توريدها،وأن يكون اجلزاء على التقصري متناسبا مع املدة اليت امتد 

                                                 
أن األصل يف سلطة املشرع يف موضوع تنظيم احلقوق أا سلطة تقديرية مـا مل يقيـدها "1997ويولي05جاء يف حكم احملكمة الدستورية العليا بتاريخ- 1

فاضـلة بـني الدستور بضوابط حمددة تعتـرب ختومـا هلـا ال جيـوز اقتحامهـا أو ختطيهـا ،ويتمثـل جـوهر هـذه السـلطة علـى مـا جـرى بـه قضـاء هـذه احملكمـة يف امل
ا وفق تقـديره لتنظـيم موضـوع حمـدد ،فـال خيتـار مـن بينهـا إىل مـا يكـون مناسـبا أكثـر مـن غـريه لتحقيـق األغـراض الـيت البدائل املختلفة اليت تتزاحم فيما بينه

انظـر ، :؛ملزيد من التفاصيل )كان هذا التنظيم موافقا للدستور–يتوخاها ،وكلما كان التنظيم التشريعي مرتبطا منطقيا ذه األغراض بافرتاض مشروعيتها 
؛أورده، عبـد 1997يوليـو19بتـاريخ29،ج ر رقـم1997يوليـو05ق دسـتورية جبلسـة18لسـنة 20لدستورية العليا يف مصر يف القضـية رقـمحكم احملكمة ا

 .116.العزيز حممد ساملان،ضوابط وقيود الرقابة الدستورية،املرجع السابق،ص ص
حسـني .؛أورده، عبـد الناصـر أبـو سـهمدانة2000مـايو06ية يفق دسـتور 19لسـنة 193انظر حكم احملكمة الدستورية العليا يف مصـر يف القضـية رقـم- 2

 .90.إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على اإلعالن الدستوري،املرجع السابق،ص
حيــث أن املشــرع و إن قــرر يف جمــال تنظــيم العالقــة االجياريــة مــن (1997فيفــري22قضــت احملكمــة الدســتورية العليــا يف مصــر يف حكمهــا الصــادر يف- 3

ن مــال قانونيـة مـا ارتـآه كـامال للتــوازن بـني أطرافهـا ،إال أن هـذا التـوازن ال جيــوز أن يكـون صـوريا أو مـنحال ،وكلمـا كــان هـذا التنظـيم متصـفا بـأالنصـوص ال
ســـتورية مل ؛وحـــىت و إن كانـــت احملكمـــة الد.....)بـــامليزان يف اجتـــاه أحـــد أطرافهـــا تنظيمـــا للحقـــوق الـــيت يـــدعيها أو يطلبهـــا كـــان ذلـــك احنرافـــا عـــن إطارهـــا 

عقــد حولــت تســتخدم اصــطالح اخلطــأ الظــاهر يف هــذا احلكــم صــراحة ،إال أــا أشــارت إىل أن طبيعــة العالقــة االجياريــة واحلقــوق الــيت تتولــد عنهــا لطــريف ال
يف القضــية 1997مــايو22إصـالح اخلطــأ الــذي وقـع فيــه املشــرع عنـدما احنــاز ملصــلحة أحـد أطــراف العالقــة؛انظر، حكـم احملكمــة الدســتورية العليـا بتــاريخ 

؛أورده، عبـد العزيـز حممـد ساملان،ضـوابط وقيـود الرقابـة الدسـتورية،املرجع السـابق،ص 1997فيفـري 22بتـاريخ 10ق دستورية،ج ر العـدد17لسنة44رقم
 .116.ص
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بعدم 2001يونيو  02السياق قضت احملكمة الدستورية العليا يف حكمها الصادر يف ويف ذات.1إليها
  .2من قانون العقوبات بشأن جرمية االتفاق اجلنائي48دستورية نص املادة

 2000يوليو08ويف تطبيق آخر لرقابة اخلطأ الظاهر يف التقدير قضت احملكمة الدستورية العليا يف      
بشأن جملس الشعب فيما قرره من تثبيت صفة 1972لسنة38القانون رقم من02بعدم دستورية املادة

دون االعتداد بأي تغيري من صفة فئات إىل عمال وفالحني بعد 1971مايو15العامل والفالح عند تاريخ
من غري املعقول أن يضع القانون استحالة (هذا التاريخ مؤسسة حكمها على عدم معقولية التنظيم التشريعي

تغيري هذه الصفة اليت كانت له يف تاريخ معني لصيقة به حىت لو كانت ال تتفق مع احلقيقة  مطلقة أمام
  .3)والواقع
فإذا كانت احملكمة الدستورية العليا يف مصر قد أعملت رقابتها على تقدير املشرع يف حالة وجود       

دفها املشرع ووسائل خطأ ظاهر،واستندت يف الرقابة على مبدأ التناسب بني األغراض اليت يسته
  هو موقف القضاء الدستوري يف كل من اجلزائر ؟ حتقيقها،فما

وملا كان دور الس الدستوري اجلزائري كما قلنا سابقا ينصب أساسا حول النظر يف مدى مطابقة       
أو رقابة مطابقة (نص تشريعي أو تنظيمي ألحكام الدستور،فإن  هذه الرقابة هي رقابة مشروعية بسيطة

ومن آراء الس الدستوري املتعلقة مبراقبة مطابقة القوانني للدستور الرأي .وليست رقابة مالءمة)عدم مطابقة
املتعلق مبراقبة القانون املتعلق باألحزاب السياسية للدستور حيث 2012يناير08يف12/د.م.ر/01رقم

يتعلق مبراقبة 2012يناير 08يف12/د.م.ر.02،وكذلك الرأي رقم4قضى بعدم مطابقة املواد للدستور
من 13من املادة05مطابقة القانون العضوي املتعلق باإلعالم للدستور،حيث قضى بعدم مطابقة املطة 

املتعلق مبراقبة 2011ديسمرب 22يف11/د.م.ر/03،الرأي رقم5القانون العضوي موضوع اإلخطار للدستور

                                                 
حسـني .بـد الناصـر أبـو مسهدانـةع ؛أورده،1999فربايـر03ق دسـتورية بتـاريخ03لسـنة33انظر حكم احملكمة الدستورية العليا يف مصر يف القضية رقـم- 1

 .332.إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على اإلعالن الدستوري،املرجع السابق،ص
حسني .عبد الناصر أبو مسهدانة ؛أورده،2001يونيو02ق دستورية بتاريخ21لسنة119انظر حكم احملكمة الدستورية العليا يف مصر يف القضية رقم - 2

 .334.لى اإلعالن الدستوري،املرجع نفسه،صإبراهيم خليل،موسوعة التعليق ع
حسني إبراهيم .عبد الناصر أبو مسهدانة ؛2000يوليو08ق دستورية بتاريخ 13لسنة21انظر حكم احملكمة الدستورية العليا يف مصر يف القضية رقم- 3

القانون الدستوري،دار النهضة العربية ،مصـر،  ؛صربي حممد السنوسي،الوسيط يف340.خليل،موسوعة التعليق على اإلعالن الدستوري،املرجع نفسه،ص
 .320.،ص ص2008

 . 2012يناير 08يف  12/د.م.ر/01انظر رأي الس الدستوري رقم - 4
 . 2012يناير 08يف  12/د.م.ر/02انظر رأي الس الدستوري رقم  - 5
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من 03م مطابقة الشطر األخري من املطةالقانون العضوي املتعلق باالنتخابات للدستور،حيث قضى بعد
  .1للدستور78املادة

من التعديل 112ومن مث،فإذا كان للمشرع والية عامة يف وضع القوانني بكل سيادة وفقا لنص املادة      
،فإنه حيق للمجلس الدستوري أن يراقب التشريعات الصادرة عن املشرع لضمان 20162الدستوري لسنة

  .20163من التعديل الدستوري لسنة)186و182(تطبيقا لنص املادتنيمطابقتها للدستور 

                                                 
 1433عـام حمـرم 27 يف مؤرخ11 / د . م .ر / 03 رقم رأي-".... 2011ديسمرب22يف  11/د.م.ر/03جاء يف رأي الس الدستوري رقم  - 1

 – ثانيا :اآليت بالرأي يديل....األسباب هلذه:".....للدستور االنتخابات بنظام املتعلق العضوي القانون مطابقة مبراقبة يتعلق 2011ديسمرب 22 املوافق
 78 املادة صياغة وتُعاد للدستور، مطابق غري 78 املادة من 3 املطة من األخري الشطر يعد1 – :اإلخطار القانون العضوي،موضوع خيص أحكام فيما

 ..........:كالتايل
  .......:كالتايل 90 املادة صياغة وتُعاد للدستور، مطابق غري 90 املادة من 3 املطة من األخري الشطر يعد 2 –
 يف التـدخل عليهـا جيـب وال" مـن بـدال "صـالحيتها يف التـدخل عـدم عليهـا وجيـب" :التـايل النحـو علـى 168 املـادة من األخري الشطر صياغة تُعاد 3 –

 ".صالحيتها
 .سابقا املثار التحفظ مراعاة شريطة للدستور مطابقة 169 املادة تُعد 4 –
 ......:كالتايل 170 املادة صياغة وتُعاد للدستور، مطابقة غري 170 املادة من 2 والفقرة األوىل املطة تُعد 5 –

  .للدستور مطابقة اإلخطار، موضوع العضوي، القانون أحكام باقي تُعد – ثالثا
  ...".اإلخطار موضوع العضوي، القانون أحكام باقي عن للفصل قابلة للدستور، املطابقة غري األحكام تعترب – رابعا

  .1996من الدستور اجلزائري لسنة98يقابلها نص املادة-2
؛ويف هذا اال استطاع القاضـي الدسـتوري التونسـي أن يفـرض رقابتـه علـى املـدى 1996من الدستور اجلزائري لسنة165و163يقابلها نص املادتني -3

 جــودهوالتناسـب والتوازن،حيــث أكــد الــس الدســتوري حرصــه علــى مراقبــة التناســب والتـوازن بــني مقتضــيات احــرتام احلــق األساســي والغــرض الــذي يــربر و 
أن القانون الذي حيد من احلق ال جيب أن يقتصـر علـى وضـع القيـود علـى ممارسـة هـذا احلـق ،بـل يتعـني أن يضـبط إجـراءات تـوفر "معلنا يف أكثر من رأي 

ـــا مجلـــة مـــن الضـــمانات تـــوازن بـــني مقتضـــيات احـــرتام هـــذا احلـــق ،واألســـاس الـــذي يـــربر حتديـــده حبســـب مـــا يقـــدره املشـــرع وبرقابـــة مـــن الـــس يف حــد ذا
وحـده،وبعبارة أخـرى فـإن رقابـة التـوازن تعـين كل ذلك دون أن تصبح رقابة التناسب والتـوازن رقابـة الوجاهـة والظرفيـة الـيت تـرجح لتقـدير املشـرع .الدستوري

أو القــــول بدســــتورية  بالنســــبة إىل الــــس رقابــــة اإلخــــالل البــــني ،األمــــر الــــذي طبقــــه الــــس الدســــتوري يف العديــــد مــــن املــــرات لــــيخلص إلثــــارة اإلشــــكال
وأقـــر الـــس الدســـتوري فيمـــا خيـــص حـــق .2007جـــوان27الصـــادر يف2007-48،والـــرأي عـــدد 2007ينـــاير24يف2007-02انظر،رأي عـــدداحلـــد؛

أحكـــام مـــع امللكيـــة أن التحديـــد الـــذي ينـــال مـــن الضـــمان املســـتوجب حلـــق امللكيـــة واملتمثـــل يف احـــرتام قيمتـــه املاليـــة يثـــري إشـــكاال دســـتوريا لعـــدم تالؤمـــه 
الصـادر يف  2005-16من الدستور التونسي احلايل؛انظر كذلك، رأي الس الدستوري عدد 41يقابلها نص الفصل–من الدستور التونسي14الفصل

ومبناســـبة النظـــر يف مشـــروع القـــانون األساســـي املتعلـــق حبمايـــة  2004جـــوان09الصـــادر يف 2004-27الـــرأي عـــددومـــن ذلـــك أيضـــا .2005أفريــل 13
الشخصية الحظ الس الدستوري أن هذا املشروع يتضمن فصال رابعا يستبعد تطبيق أحكـام عديـدة مـن املشـروع تتضـمن أحكـام عديـدة مـن املعطيات 

لصــبغة املشـرع تتضــمن ضــمانات متنوعـة لألفــراد علــى معاجلـة املعطيــات الشخصــية الــيت تنجزهـا الســلطات واجلماعــات احملليـة واملؤسســات العموميــة ذات ا
يغة ة يف إطار األمن العام أو الدفاع الوطين أو إذا كانت ضـرورية لتنفيـذ مهامها،حيـث يـرى الـس الدسـتوري بـأن هـذه االسـتثناءات جـاءت يف صـاإلداري

وض عــر عامــة دون التنصــيص علــى قيــود أو حــدود تلتــزم ــا اهليكــل املعنيــة يف معاجلتهــا للمعطيــات الشخصــية ،خاصــة و أن األحكــام العامــة للمشــروع امل
ي إىل أن أكــدت علــى أنــه ال ميكــن أن تقــع معاجلــة املعطيــات الشخصــية إىل يف إطــار الشــفافية واألمانــة واحــرتام كرامــة اإلنسان،ليتوصــل الــس الدســتور 

يــتالءم مــع أحكــام االســتثناءات الــواردة بالفصــل الرابــع مــن املشــروع ولــئن تعلقــت بــذوات عموميــة متتــد إىل هــذه املبــادئ العامــة وتنــال منهــا ،وهــو مــا ال 
 وحرمة اخلاصة، احلياة الدولة حتمي« :الذي ينص على ما يلي 24من الدستور التونسي يقابلها نص الفصل9انظر نص الفصل من الدستور؛09الفصل

  .» الشخصية واملعطيات واالتصاالت املراسالت وسرية املسكن،
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وترتيبا على ما سبق،ميكننا القول بأن رقابة القاضي الدستوري على التناسب يف اال الدستوري       
تنصب أساسا حول الرقابة على عنصر السبب يف التشريع وحمله ومدى الرتابط والتناسب والتوافق 

  .ق هذا التناسب مع الغاية من التشريعبينهما،ومدى اتفا
ذلك بأن رقابة القاضي الدستوري على حمل التشريع والعيوب اليت قد تلحق به متثل رقابة احلد األدىن       

اليت جيريها القاضي الدستوري على عنصر احملل،واليت ال ختالف مبدأ املشروعية،وال تتعارض  كذلك مع 
ع،باعتبار أن متتع املشرع بسلطة تقديرية فيما يتعلق بركن احملل يف التشريع ال مفهوم السلطة التقديرية للمشر 

يعين خمالفة التشريع ألحكام الدستور،وعلى القاضي الدستوري مراقبة مدى توافق احلل الذي اختاره املشرع 
املشرع قواعد  مع أحكام الدستور نصا وروحا،على أن التشريع يكون غري دستوريا يف احلالة اليت حيالف فيها

الدستور املوضوعية ،سواء بصورة اجيابية أو سلبية نتيجة امتناع املشرع عن ممارسة اختصاصه التشريعي كما 
  .   ،من جهة حدده الدستور

ومن جهة أخرى،املالحظ على القاضي الدستوري الفرنسي واملصري بأنه استطاع أن يبسط رقابته       
التشريع متأثرا يف ذلك مبا استقر عليه الفقه والقضاء اإلداريني يف تبنيه  على عنصر السبب الذي يقوم عليه

فكرة اخلطأ الظاهر يف التقدير بالنسبة للقرارات اإلدارية،من خالل فرض رقابته على تقدير املشرع ومراقبة 
ريع إذا مدى مالءمة احلل الذي اختاره املشرع للمسألة حمل التدخل التشريعي،ليقضي بعدم دستورية التش

شاب تقدير املشرع خطأ ظاهر يؤدي إىل  عدم املالءمة أو التناسب بني األغراض اليت استهدفها ووسيلة 
حتقيقها،أو يؤدي تدخل املشرع إىل املساس مببدأ من املبادئ ذات القيمة الدستورية، وهو ما جيعل رقابة 

احللول اليت تبناها املشرع  دستورية على اخليارات أواخلطأ الظاهر يف التقدير مبثابة رقابة احلد األدىن للرقابة ال
يف املسألة حمل التنظيم التشريعي،ليستطيع القاضي الدستوري يف األخري احلكم بتناسب أو عدم التناسب 

  . بني سبب التشريع وحمله 
شريع وملا كان التناسب التشريعي كما قلنا سابقا هو التوافق والتناسق والتناسب بني سبب الت      

وحمله،ومدى توافق هذا التناسب مع الغاية اليت يسعى املشرع إىل حتقيقها،لنا أن نتساءل عن دور القاضي 
الدستوري يف الرقابة على عنصر الغاية يف التشريع والعيوب اليت قد تلحق به إعماال لرقابته على االحنراف يف 

  استعمال السلطة التشريعية؟ 
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  المبحث الثاني 
 لقاضي الدستوري على عيب االنحراف في استعمال السلطة التشريعيةرقابة ا

احلقيقة أن عيب االحنراف بالسلطة يعترب كذلك من ابتداعات جملس الدولة الفرنسي وكسبب إللغاء       
،لينتقل بذلك إىل نطاق القانون الدستوري،ويعد الفقيه املصري الدكتور عبد 1القرارات اإلدارية غري املشروعة

الرزاق السنهوري أول من تناول بالدراسة عيب االحنراف بالسلطة يف جمال القانون الدستوري يف حبثه بعنوان 
  .2خمالفة التشريع للدستور واالحنراف يف استعمال السلطة التشريعية

حيث يتحقق عيب االحنراف بالسلطة التشريعية يف احلالة اليت يصدر فيها املشرع وفقا لسلطته       
قديرية تشريعا ينطوي على االحنراف أو إساءة استعمال السلطة التشريعية،األمر الذي جيعل هذا العيب الت

  .متعلقا بالغاية أو اهلدف من التشريع
ذلك بأن فرض الرقابة على عيب االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية إللغاء التشريعات غري      

الحرتام أحكام الدستور ومحاية احلقوق واحلريات األساسية لألفراد  الدستورية يعد يف حد ذاته ضمانة فعالة
من جهة ثانية،على أن رقابة القاضي الدستوري ال جيب أن تتوقف عند جمرد املقابلة احلرفية بني نصوص 

  .الدستور ونصوص التشريع،ألن التشريع يف هذه احلالة يكون صحيحا يف ظاهره باطال يف باطنه
اء القاضي الدستوري يف جمال الرقابة على عنصر الغاية يف التشريع على جمرد املقابلة كما أن اكتف      

احلرفية بني نصوص الدستور ونصوص التشريع من شأنه أن يرتك للسلطة التشريعية جماال واسعا لسن 
يت متارس التشريعات املختلفة اليت قد تنطوي على االحنراف التشريعي،وهو األمر الذي يفرض على اهليئة ال

الكشف عن الطبيعة احلقيقية للتشريع والغاية من وراء )هيئة سياسية أو جهة قضائية(الرقابة الدستورية
  .3إصداره
وإذا كان جانب من الفقه يتجه إىل القول بأن السلطة التشريعية غري مقيدة بتحقيق أهداف بذاا       

تشريعي هو حتقيق املصلحة العامة والعمل على حتقيق  يُلّزمها ا الدستور،فإن الغاية أو اهلدف من أي نص
الغايات أو األهداف اليت يسعى املؤّسس الدستوري إىل حتقيقها،حىت وإن كان للمشرع جانب من حرية 

  .4التقدير واملفاضلة بني عدة بدائل أو خيارات

                                                 
 .98.لنظم الوضعية املعاصرة والشريعة اإلسالمية،املرجع السابق،صانظر،عبد الرؤوف هاشم بسيوين ،نظرية الضبط اإلداري يف ا - 1

؛عبـد الـرزاق السـنهوري، خمالفـة التشـريع للدسـتور واالحنـراف يف 126.عبد العزيز حممد ساملان،ضوابط وقيود الرقابة الدستورية،املرجع السابق،صانظر،2-
 .70ص استعمال السلطة التشريعية،املرجع السابق،ص

 ؛121.ماهر أبو العينني،االحنراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب األول،املرجع السابق،صحممد انظر،-3
- FAVOREUX.L et PHILIP.L, Le conseil constitutionnel, op cit, p. 66. 

  .280.السابق،صحممد ماهر أبو العينني،االحنراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب الثاين،املرجع انظر،-4
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حتقيقها،أو خيتار التنظيم  و إن كان املشرع يستطيع أن حيدد بواعث التشريع واألهداف اليت يسعى إىل      
الذي يراه مناسبا لتحقيق أهدافه،فإن ذلك مرهون بضرورة أن تكون اخليارات أو احللول اليت خيتارها املشرع 
للمسألة حمل التنظيم التشريعي مرتبطة باألهداف املرجوة من تدخله ومتفقة مع األهداف اليت يسعى 

ادة املشرع إىل حتقيق أهداف تتعارض مع األهداف اليت من املؤسس الدستوري إىل حتقيقها،فإذا اجتهت إر 
أجلها منحه الدستور هذه السلطة،كأن يصدر تشريعا يستهدف حتقيق مصاحل سياسية أو حزبية معينة أو 

  .1اإلضرار بفئة معينة كان التشريع مشوبا باالحنراف التشريعي
عنصر الغاية يف التشريع أن يبحث عن  ذلك بأن القاضي الدستوري وهو بصدد إعمال رقابته على      

اهلدف احلقيقي للمشرع أو الغاية احلقيقية اليت قصدها املشرع من خالل القوانني اليت يضعها للكشف عن 
  .2الطبيعة احلقيقية للتشريع والغاية من وراء إصداره

طها بعنصر الغاية يف وإذا كانت الرقابة على االحنراف التشريعي تعترب رقابة معقدة وصعبة الرتبا      
التشريع،لنا أن نتساءل عن دور القاضي الدستوري يف الرقابة على عيب االحنراف يف استعمال السلطة 

مبعىن هل القاضي الدستوري وهو بصدد الرقابة على عنصر الغاية يكتفي فقط على جمرد املقابلة .التشريعية؟
ه ميتد إىل البحث عن الغاية احلقيقية اليت قصدها احلرفية بني نصوص الدستور ونصوص التشريع،أم أن دور 

  املشرع من سنه للتشريع؟
وحىت يتسىن لنا اإلجابة على هذا السؤال سوف نتطرق أوال إىل بيان ماهية عيب االحنراف       

،مث حاالت االحنراف التشريعي مع األخذ ببعض مناذج لالحنراف التشريعي يف )املطلب األول(التشريعي
زائري إن وجدت القضاء الدستوري يف الدستورين الفرنسي واملصري،وكذا مناذج من القضاء الدستوري اجل

  ).املطلب الثاين(
  المطلب األول

  ماهية عيب االنحراف في استعمال السلطة التشريعية
مما الشك فيه أن االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية يعد من أخطّر العيوب اليت تشوب       

لدستور ونصوص التشريع،ويرجع ذلك إىل أنه عيب خّفي ال يظهر مبجرد املقارنة احلرفية بني نصوص ا
  .3التشريع،حيث يصدر املشرع تشريعا يف ظاهره الصحة ويف باطنه البطالن

                                                 
احلليم،املرجـع  عبـد نبيلـة كامـل؛20.انظر،عبـد املـنعم عبـد احلميـد إبـراهيم شـرف،املعاجلة القضـائية والسياسـية لالحنـراف التشـريعي،املرجع السـابق،ص-1

 .217.السابق، ص
 .167.انظر،سكاكين باية،املرجع السابق، ص - 2
 .124.الرقابة على دستوريته،الكتاب األول،املرجع السابق،صحممد ماهر أبو العينني،االحنراف التشريعي و انظر، -3
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ذلك بأن التشريع يف هذه احلالة هو تشريع سليم من حيث الشكل واالختصاص واحملل،       
والسبب،ولكنه معيب من حيث الغاية اليت يسعى املشرع إىل حتقيقها من وراء إصدار التشريع؛أي أن 

حتت ستار ممارسة اختصاصاته املشروعة يسعى إىل حتقيق غاية غري مشروعة كالسعي مثال إىل حتقيق املشرع 
مصاحل لفئة معينة أو اإلضرار ا،وهو ما جيعل التشريع بطال لعيب االحنراف يف استعمال السلطة 

  .1التشريعية
ن خصائص متيزه عن العيوب ونظرا ملا يتميز به عيب االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية م      

،فإنه جيعله من )عيب الشكل واإلجراءات،عيب االختصاص،عيب احملل،عيب السبب(الدستورية األخرى
أخطر العيوب اليت تصيب التشريع وتصمه بعدم الدستورية،األمر الذي يدفعنا إىل التساؤل عن خصائص 

إن البحث عن معيار لتحديد االحنراف ومن ناحية  أخرى .عيب االحنراف يف استعمل السلطة التشريعية
التشريعي قد أثار خالفا يف الفقه الدستوري،حيث ذهب جانب من الفقه إىل اعتبار أن عيب االحنراف 
التشريعي مرتبط مبعيار موضوعي،يف حني ذهب اجتاه آخر إىل القول بأن معيار االحنراف التشريعي هو 

معيار االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية؟ولإلجابة على معيار ذايت،وهو ما يدفعنا إىل التساؤل حول 
،مث موقف  )الفرع األول(ذلك سوف نتطرق أوال إىل مفهوم عيب االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية

  ).الفرع الثاين(كل من الفقه والقضاء الدستوريني من عيب االحنراف التشريعي
  الفرع األول
  السلطة التشريعيةمفهوم االنحراف في استعمال 

احلقيقة أن عيب االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية ال يثار إال يف احلاالت اليت تكون للمشرع       
سلطة تقديرية يف سن القوانني،أما إذا كانت سلطة املشرع مقيدة،فإن ما يثار هنا ليس عيب االحنراف يف 

حمل التشريع،أي أن هناك تالزم بني عيب الغاية  استعمال السلطة التشريعية وإمنا العيب الذي يلحق
  .2والسلطة التقديرية للمشرع اليت تعترب اال احلقيقي والطبيعي لعيب االحنراف التشريعي

وإذا كان إثبات عيب االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية يبدو صعبا يف القضاء اإلداري ويعترب       
قاضي اإلداري إذا وجد أحد العيوب األخرى اليت قد تشوب القرار عيبا احتياطيا ال يلجأ إليه ال

                                                 
 .125.حممد ماهر أبو العينني،االحنراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب األول،املرجع نفسه،صانظر، -1
عبــد الــرؤوف هاشــم بســيوين،نظرية ؛127.الســابق،صحممــد مــاهر أبــو العينني،االحنــراف التشــريعي والرقابــة علــى دســتوريته،الكتاب األول،املرجــع انظر،-2

 .99.الضبط اإلداري يف النظم الوضعية املعاصرة والشريعة اإلسالمية،املرجع السابق،ص
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اإلداري،فإن مسألة إثبات عيب االحنراف يف استعمال السلطة يف جمال القضاء الدستوري هي األخرى 
  .1تبدو أكثر صعوبة مقارنة بالقضاء اإلداري

تعترب فكرة االحنراف يف ومن أجل حتديد مفهوم عيب االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية       
، )أوال(استعمال السلطة يف اال اإلداري أحسن مثال للمقارنة لتحديد معىن االحنراف التشريعي

  ).ثانيا(واخلصائص املميزة له 
تعريف عيب االنحراف في استعمال السلطة التشريعية وتحديد العالقة بينه وبين العيوب :أوال      

  الدستورية األخرى
االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية حبسب الفقيه عبد الرزاق السنهوري يعد مبثابة تطور  إن     

لنظرييت التعسف يف استعمال احلق واالحنراف يف استعمال السلطة اإلدارية،هذه األخرية هي من خلق جملس 
ية جلهة اإلدارة،حبيث ال الدولة الفرنسي،أين يرتبط االحنراف يف استعمال السلطة اإلدارية بالسلطة التقدير 

  .2ميكننا احلديث عن هذا العيب يف احلالة اليت تكون فيها سلطة اإلدارة مقيدة
سوف حناول التعرض )ب(ومن أجل وضع تعريف دقيق لفكرة االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية     

راز العالقة بني االحنراف التشريعي ،مث إب)أ(أوال إىل تعريف فكرة االحنراف بالسلطة يف جمال القانون اإلداري
  ).ج(والعيوب الدستورية األخرى

  تعريف فكرة االنحراف بالسلطة في مجال القانون اإلداري- أ      
الذي  AUCOCاحلقيقة أن أول من استعمل مصطلح االحنراف يف السلطة يف الفقه الفرنسي هو الفقيه      

تحقق يف احلالة اليت يستعمل فيها رجل اإلدارة سلطته ذهب إىل القول بأن عيب االحنراف بالسلطة ي
  .3التقديرية لتحقيق أغراض أخرى غري تلك اليت من أجلها منحت له السلطة

كما يُعرف جانب من الفقه املصري االحنراف بالسلطة اإلدارية بأنه استعمال رجل اإلدارة سلطته        
لذي دفع الفقه والقضاء اإلداريني يف فرنسا ومصر إىل ،األمر ا4التقديرية لتحقيق غرض غري معرتف له به

جعل عيب االحنراف بالسلطة عيبا احتياطيا ميكن االلتجاء إليه إذا مل يوجد عيب آخر يشوب القرار 

                                                 
خالـد سـيد حممـد محاد،حـدود الرقابـة القضـائية علـى ؛314. سامي مجال الدين ،قضاء املالئمة والسلطة التقديرية لإلدارة،املرجع السابق،ص صانظر،-1

   ؛274.ة اإلدارة التقديرية،املرجع السابق،صسلط
- ROUSSEAU.D, op cit,p.541. 

  .27.انظر،عبد الرزاق السنهوري،خمالفة التشريع للدستور واالحنراف يف استعمال السلطة التشريعية،املرجع السابق،ص-2
3
- FERNAND.S,La notion de détournement de pouvoir en droit communautaire, A.J.D.A,20 janvier 1990,p.135 ; 

HENRRI.P,Droit administratif ,Paris,1995,p.206. 
عــادل الســعيد أبــو اخلري،الضــبط اإلداري وحــدوده،املرجع  ؛68.انظر،سـليمان حممــد الطماوي،نظريــة التعســف يف اســتعمال الســلطة،املرجع السـابق،ص-4

يف الرقابة على القرار اإلداري املنحرف عن هدفه املنحرف،شـهادة ماجسـتري يف القـانون اإلداري، كرمية أمزيان ،دور القاضي اإلداري   ؛630.السابق، ص
 .32.،ص2010/2011جامعة احلاج خلضر بباتنة،كلية احلقوق والعلوم السياسية،باتنة،السنة اجلامعية 
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اإلداري ويصلح أساسا إللغائه،كما أن العنصر املعيب يف هذه احلالة هو عنصر الغاية أو اهلدف باعتبار أن 
يصدر يف بعض احلاالت من أجل حتقيق أغراض معينة كتحقيق مصاحل لفئة معينة أو القرار اإلداري قد 

  . 1اإلضرار ا
ومما سبق،ميكننا القول بأن االحنراف يف استعمال السلطة يف اال اإلداري يُعرب عن عدم مشروعية       

  .األهداف اليت تسعى اإلدارة إىل حتقيقها
  استعمال السلطة التشريعيةتعريف االنحراف في - ب        

ملا كان االحنراف التشريعي كما قلنا سابقا يعد من أخطر العيوب اليت تلحق بالتشريع،حبيث ال ميكن       
الوقوف عليه مبجرد املقابلة احلرفية بني نصوص التشريع بالدستور،ذلك بأن التشريع يف هذه احلالة يكون يف 

 .ظاهره صحيحا باطال يف باطنه
بأن املشرع وإن كان  BARTHELEMYإن أول من بـَني فكرة االحنراف التشريعي هو الفقيه الفرنسيف     

،كما استعمل  2قد أصدر تشريعا يتصف بالعمومية والتجريد يف ظاهره،فإنه يف احلقيقة خيفي غايته احلقيقية
أي االحنراف " La fraude à la constitution"تعبريDUVERGER وVEAUXكل من الفقيهني الفرنسيني 

إىل  VEAUXبالدستور أو إدخال الغش على الدستور مبعىن التحايل على الدستور،حيث يتجه الفقيه  
بأن السلطة اليت ينشئها الدستور،واليت تسند إليها سلطة تعديل الدستور ميكن أن تستعمل سلطتها  القول

خيالف روح الدستور ومقتضاه مع مراعاة مجيع  مبا خيل باملبادئ األساسية اليت يقوم عليها الدستور القائم أو
  .3اإلجراءات الدستورية املقررة لتعديل الدستور

السنهوري أول من تّناول فكرة االحنراف يف استعمال السلطة يف عبد الرزاق ويعترب الفقيه الدكتور       
جمال القانون الدستوري،ليستطيع بذلك الفقيه أن يربر عيب االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية كأحد 
العيوب املوضوعية اليت تشوب التشريع مربزا بأنه إذا كان املشرع يستطيع خمالفة أحكام أو نصوص 

قد خيالف كذلك روح الدستور وفحواه مستندا يف ذلك على فكرة االحنراف يف استعمال الدستور،فإنه 

                                                 
حممــد الصـــغري ؛100.والشـــريعة اإلســالمية،املرجع الســـابق،صانظر،عبــد الــرؤوف هاشـــم بســيوين،نظرية الضـــبط اإلداري يف الــنظم الوضـــعية املعاصــرة  - 1

 .40.كرمية أمزيان ،املرجع نفسه،ص  ؛364.بعلي،القضاء اإلداري،املرجع السابق،ص
 1903اخلاص بالتسريح املبكر ندي  1907يوليو 07أشار إىل هذه الفكرة عند التعليق على قانون  BARTHELEMY أن الفقيه احلقيقة- 2

- BARTHELEMY.J  , La dérogation aux loi par le pouvoir législatif et plus spécialement du pouvoir pour le 
parlement de faire des lois pénales spéciales applicables rétroactivement a certains infractions déterminées, 
R.D.P,1907,p.472. 

 29.ملرجع السابق،ص ،اعبد احلميد إبراهيم شرف،املعاجلة القضائية والسياسية لالحنراف التشريعي انظر ،عبد املنعم :أورده 
3 - VEAUX .C,La fraude à la constitution ,Essai d’un analyse juridique des révolutions communautaire ,Italie 
,Allemagne, France ,R.D.P ,1993,p p .10. 

 .30.،املرجع السابق،صعبد احلميد إبراهيم شرف،املعاجلة القضائية والسياسية لالحنراف التشريعي عبد املنعمأورده؛
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السلطة اإلدارية،ذلك بأن نظرية االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية تعترب مبثابة تطور لكل من نظرييت 
  .1التعسف يف استعمال احلق ونظرية االحنراف يف استعمال السلطة اإلدارية

رغم من أن جانبا من الفقه قد تناول عيب االحنراف التشريعي إال أنه مل يعطينا تعريفا وعلى ال      
لالحنراف التشريعي مع اإلشارة فقط إىل أن االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية هو عيب يرتبط بعنصر 

عية وهي بصدد الغاية يف التشريع،حيث يتحقق االحنراف التشريعي يف احلالة اليت تتجه السلطة التشري
  .2استعمال سلطتها التقديرية إىل حتقيق أغراض أخرى غري تلك اليت منحها الدستور إياه

ذلك بأن التشريع يف هذه احلالة يكون سليما من كافة العيوب األخرى باستثناء عنصر الغاية الذي يعد     
ف يف استعمال السلطة يف حد ذاته األثر األساسي لتحديد حمل التشريع،حبيث يتحقق عيب االحنرا

التشريعية يف احلالة اليت يقصد فيها املشرع اخلروج على أحكام الدستور روحا ونصا خمفيا وراء اختصاصه 
التشريعي حتقيق غايات تستهدف حتقيق الغرض الذي من أجله منحت له تلك السلطة،أو أن تكون تلك 

 .الغايات تتعارض مع روح الدستور 
اك تالزم بني عيب االحنراف بالسلطة التشريعية والسلطة التقديرية،ألنه يف احلالة اليت مع العلم بأن هن      

يكون فيها اختصاص املشرع مقيد ال نكون أمام هذا النوع من العيوب الدستورية،وإمنا نكون أمام عيب 
  .احملل الذي يلحق بالتشريع

هو عيب عمدي من قبل املشرع لنا أن وما دام أن عيب االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية     
  نتساءل حول هل ميكن هلذا العيب أن يكون مع أحد العيوب الدستورية األخرى اليت تصيب التشريع؟

فإذا كان من املمكن أن خيالف املشرع قواعد االختصاص أو الشكل واإلجراءات أو احملل أو السبب      
عند وضع التشريع من أجل حتقيق غايات معينة غري املصلحة العامة،فإن القاضي الدستوري يف هذه احلالة 

يكون مشوبا بعيب الدستورية يكون أمام عدة أوجه للطعن بعدم الدستورية باعتبار أن التشريع من جهة قد 
لعيب يف الشكل واإلجراءات أو لعيب يف االختصاص أو لعيب يف احملل أو السبب؛ومن جهة ثانية،يكون 
التشريع معيبا بعيب االحنراف التشريعي،ففي هذه احلالة هل أن القاضي الدستوري يبحث مباشرة يف عيب 

  ى قبل البحث يف عيب االحنراف التشريعي؟االحنراف التشريعي،أم أنه يأخذ بأحد العيوب األخر 
ملا كان عيب االحنراف التشريعي يتحقق يف احلالة اليت يصدر فيها املشرع تشريعا سليما يف مجيع       

عناصره غري أنه خيفي الغاية احلقيقية من التشريع،فإن عيب االحنراف التشريعي يعد عيبا احتياطيا بالنسبة 
عيب آخر غري عيب االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية،أي أن القاضي للقاضي الدستوري مىت وجد 

                                                 
 .76.انظر،عبد الرزاق السنهوري،خمالفة التشريع للدستور واالحنراف يف استعمال السلطة التشريعية،املرجع السابق،ص ص-1

2 - EISENMANN.Ch,Cour de droit administratif ,Tome II,L.G.DJ,1993,p.477. 
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عيب االختصاص،أو عيب الشكل واإلجراءات،أو عيب احملل، أو عيب (الدستوري يكتفي بذلك العيب
  .للحكم بعدم دستورية التشريع الصادر عن املشرع دون البحث يف عيب االحنراف التشريعي) السبب

  عيب االنحراف التشريعي والعيوب الدستورية األخرى التي تصيب التشريعالعالقة بين - ج     
ميكننا يف هذا اإلطار التساؤل حول العالقة بني العيوب الدستورية اليت تلحق التشريع وعيب االحنراف       

  يف استعمال السلطة التشريعية؟
ألمر يف اال اإلداري،حيث ذهب احلقيقة أن العالقة بني عيب عدم االختصاص أُثريت يف بداية ا     

جانب من الفقه الفرنسي إىل القول بأن عيب االحنراف بالسلطة يف اال اإلداري هو صورة من صور 
،غري أنه يؤخذ على هذا االجتاه باعتبار أن عيب االحنراف بالسلطة ال يعترب صورة 1عيب عدم االختصاص

املشروعية الداخلية للقرار اإلداري يف حني يتعلق الثاين بعناصر لعدم االختصاص،ألن األول يتعلق بعناصر 
  .املشروعية اخلارجية للقرارات اإلدارية

كما خيتلف عيب عدم االختصاص على عيب االحنراف بالسلطة باعتبار أن إثبات األول يتعلق        
اية احلقيقة ملصدر القرار مبصدر القرار اإلداري،أما إثبات عيب االحنراف بالسلطة يقتضي البحث عن الغ

  .2اإلداري
وعلى الرغم من أن الفقه الدستوري قد اجته حنو األخذ بنظرية االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية       

كعيب دستوري إىل جانب أوجه عدم الدستورية األخرى،إال أنه مل يدرج عيب االحنراف يف استعمال 
  .ختصاص كما هو األمر يف اال اإلداريالسلطة التشريعية ضمن صور عيب عدم اال

أما فيما خيص عالقة عيب الشكل واإلجراءات بعيب االحنراف بالسلطة التشريعية،جند أن هذا األخري      
مستقل متاما عن عيب الشكل واإلجراءات،الذي يعد من أوّضح العيوب اليت تصيب التشريع لسهولة 

  .  3التشريعي من أصعب العيوب الدستورية من حيث اإلثبات إثباته،يف املقابل يعترب عيب االحنراف
كما تكون سلطة املشرع فيما خيص عنصر الشكل واإلجراءات مقيدة بالشكل واإلجراءات اليت       

يتطلبها الدستور لّسن التشريع،خبالف عيب االحنراف التشريعي الذي يرتبط بسلطة املشرع التقديرية، إضافة 
معينة متيز عيب االحنراف بالسلطة التشريعية عن كل من عيب السبب  إىل ذلك توجد خصائص

واحملل،ذلك بأن عيب االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية يرتبط بالسلطة التقديرية للمشرع يف حني 

                                                 
1
 - VIDAL .R,L’évolution de détournement de pouvoir dans la jurisprudence administrative ,R.D.P,1952 ,p.279. 

 .70و51.،املرجع السابق،صعبد املنعم عبد احلميد إبراهيم شرف،املعاجلة القضائية والسياسية لالحنراف التشريعي أورده؛
 .320. ل الدين ،قضاء املالئمة والسلطة التقديرية لإلدارة،املرجع السابق،صسامي مجاانظر،-2
 .72.،املرجع السابق،ص انظر ،عبد املنعم عبد احلميد إبراهيم شرف،املعاجلة القضائية والسياسية لالحنراف التشريعي -3
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يتحقق كل من عيب السبب واحملل يف احلالة اليت يفرض الدستور على املشرع ضرورة توافر وقائع معينة 
  .1لتشريع،أو يف حالة خمالفة نصوص الدستور اليت ترسم للمشرع سلطة حمددةإلصدار ا

وترتيبا على ما سبق،ميكننا القول بأن عيب االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية هو عيب مستقل       
 يتميز بعدة خصائص متيزه عن أوجه عدم الدستورية اليت تلحق التشريع،األمر الذي يدفعنا إىل التساؤل

  حول اخلصائص املميزة لعيب االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية؟
  خصائص عيب االنحراف في استعمال السلطة التشريعية:ثانيا    

إن عيب االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية له من اخلصائص ما جيعله عيبا مستقال عن أوجه      
يعترب عيب االحنراف يف استعمال السلطة بأنه عيب ذايت  عدم الدستورية األخرى اليت تلحق بالتشريع،حيث

يرتبط بالسلطة التقديرية للمشرع،كما أنه عيب قصدي من املشرع لتحقيق أغراض خاصة دون األغراض 
  .2اليت من أجلها منحت له تلك السلطة 

طي وخفي ال إضافة إىل ذلك يتميز عيب االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية بأنه عيب احتيا     
يظهر مبجرد املقابلة احلرفية بني نصوص القانون وقواعد الدستور ،على أن يبحث القاضي الدستوري يف 

  .3أغراض التشريع للوقوف على الغاية احلقيقية اليت قصدها املشرع من وراء إصداره للتشريع
يب ذايت يرتبط بالسلطة ومن مث،فإن اخلصائص املميزة لعيب االحنراف التشريعي تتمثل يف أنه ع     

،وأخريا أن عيب االحنراف التشريعي يعترب عيبا )ب(،وأنه عيب قصدي وخفي)أ(التقديرية للمشرع
 ).ج(احتياطيا

  عيب االنحراف التشريعي عيب ذاتي يرتبط بالسلطة التقديرية للمشرع- أ    
ن تقييدها هو االستثناء،وما دام وملا كان املشرع كقاعدة عامة يتمتع بسلطة تقديرية يف سن التشريع وأ    

أن نطاق السلطة التقديرية للمشرع يكاد يستغرق النشاط التشريعي كله،فإن هذا اال هو الذي يقع فيه 
  .4االحنراف التشريعي،إضافة إىل أن جمال االحنراف التشريعي أوّسع بكثري من جمال خمالفة التشريع للدستور

حنراف التشريعي هي رقابة شخصية أو ذاتية على تصرف املشرع ملعرفة ذلك بأن الرقابة على عيب اال     
الغاية احلقيقية من التشريع،لتصبح بذلك الطبيعة الذاتية اليت يتميز ا عيب االحنراف يف استعمال السلطة 

  .التشريعية من اخلصائص املالزمة له

                                                 
 .318.دستوريته،الكتاب الثاين،املرجع السابق،صحممد ماهر أبو العينني،االحنراف التشريعي والرقابة على انظر،  - 1
 .73.،صنفسهانظر ،عبد املنعم عبد احلميد إبراهيم شرف،املعاجلة القضائية والسياسية لالحنراف التشريعي،املرجع  - 2
 .126.عبد العزيز حممد ساملان،ضوابط وقيود الرقابة الدستورية،املرجع السابق،صانظر،  -3
 .688.إبراهيم سليم،السلطة التقديرية للمشرع،املرجع السابق،صعبد ايد انظر،  - 4
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وضوعي،فالطابع املوضوعي لغاية وإذا كان عيب االحنراف التشريعي هو عيب ذايت وليس عيب م      
املصلحة العامة ال يتعارض  مع الطبيعة الذاتية لعيب االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية،إذ أنه وإن  
كانت غاية املصلحة العامة ذات طبيعة موضوعية،فال يكفي لتحقيقها أن تتجه إرادة املشرع إىل حتقيقها 

ة احلقيقية من وراء إصداره للتشريع،ومن هنا يقع على القاضي فقط،باعتبار أن املشرع قد خيفي الغاي
  .1الدستوري عبء إثبات عيب االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية

  عيب االنحراف التشريعي عيب قصدي-ب      
ملا كان عيب االحنراف التشريعي يعد عيبا قصديا تنصرف فيه إرادة املشرع بَقصٍد إىل حتقيق أغراض       

خرى غري تلك اليت عهد إليه الدستور أمر حتقيقها، فإن القصد هو ما مييز عيب االحنراف التشريعي عن أ
أوجه عدم الدستورية اليت تلحق التشريع،وعلى القاضي الدستوري التأكد من مدى توافر عنصر 

  .2من أجل حتقيق غاية أخرى دون حتقيق املصلحة العامة)العمد(القصد
ن أكدت احملكمة الدستورية العليا يف مصر إىل القول بأن الرقابة الدستورية تتناول فيما ويف هذا الشأ      

تشتمل عليه احلقوق اليت كفلها الدستور وأهدرها املشرع،سواء كان اإلخالل ا مقصودا ابتداء أم كان 
ا يتجاوز املشرع وقوعه فيها عرضا،أما االحنراف بالسلطة أو إساءة استعماهلا ال يكون إال قصديا،فعندم

حدود سلطته التقديرية ويهدف إىل حتقيق غايّات تتعارض مع قواعد الدستور يف مقاصدها الكلية،فإن 
ذلك ال يتحقق بغري إرادة جازمة ومقصودة تتجه عمدا إىل حتقيق غاية أخرى غري تلك اليت من أجلها 

أن تتحقق اهليئة اليت متارس الرقابة منحه الدستور هذه السلطة،ونظرا لطبيعة االحنراف القصدية يتعني 
  .3الدستورية من أن املشرع قد استخدم سلطاته لتحقيق أغراض غري مشروعة جيب إقامة الدليل عليها

ومن ناحية أخرى،يتحقق عيب االحنراف بالسلطة التشريعية يف احلالة اليت يكون فيها التشريع سليما       
ملشرع عندما يسعى إىل إصدار تشريعات تنطوي على احنراف يف ظاهره لكنه باطل يف باطنه،أي أن ا

تشريعي،فإنه يذكر من األسباب ما يدل على أن املشرع يسعى إىل حتقيق املصلحة العامة،غري أن البحث يف 
الغاية احلقيقية من التشريع تقتضي البحث عن الغاية احلقيقية اليت قصدها املشرع من وراء إصداره 

  .4للتشريع
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ليه،فإذا كان عيب االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية عيب خفي أو مسترت،فإنه يعد من أهم وع      
العيوب الدستورية وأخطرها اليت تلحق بالتشريع،مع العلم بأن املشرع عادة ما حيرص على عدم خمالفة 

وف عند جمرد املقابلة أحكام الدستور بصورة صرحية،لكنه خيالف روح الدستور،كما أنه ال يكفي إلثباته الوق
احلرفية بني نصوص التشريع ونصوص الدستور،وإمنا جيب على القاضي الدستوري البحث يف نية املشرع 

  .1ملعرفة الغاية احلقيقية من التشريع
  عيب االنحراف في استعمال السلطة التشريعية عيب احتياطي-ج      
يتميز عيب االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية بأنه عيب احتياطي ال يتم اللجوء إليه إذا       

انعدمت أوجه عدم الدستورية األخرى،على أن القاضي الدستوري قبل البحث مباشرة يف عيب االحنراف 
شريع،فإذا وجد أن التشريعي يتأكد من عدم وجود خمالفة للدستور ضمن العيوب األخرى اليت تلحق بالت

التشريع غري دستوري لعيب يف االختصاص،أو الشكل واإلجراءات،أو لعيب يف احملل أو السبب،فإن 
القاضي حيكم بعدم دستورية التشريع املتعلقة بتلك العيوب حىت ولو كانت الدعوى الدستورية قائمة على 

  .2أساس وجود عيب يف االحنراف التشريعي
على عيب االحنراف التشريعي تعد يف حد ذاا ضمانة فّعالة لصون قواعد الدستور ذلك بأن الرقابة       

نصا وروحا،وبالنظر إىل أن عيب االحنراف بالتشريع عيب خفي أو مسترت ،أمر الذي جيعل هذا العيب عيبا 
  .احتياطيا يلجأ إليه القاضي الدستوري إذا انعدمت العيوب الدستورية األخرى 

ولقد رفض الس الدستوري الفرنسي صراحة البحث يف مسألة االحنراف التشريعي ليقضي بعدم      
دستورية القوانني لعدم مطابقتها ألحكام الدستور على الرغم من وجود ما يثبت أغراض املشرع يف استعمال 

 .3السلطة التشريعية
 جيوز للمحكمة الدستورية العليا يف مصر أن ويف املقابل فقد ذهب جانب من الفقه املصري بأنه ال      

تبحث عن وجود عيب االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية باعتباره عيبا احتياطيا،إال إذا تأكد بأن 
أوجه عدم الدستورية األخرى ال أساس هلا،أي أنه ال جيوز للمحكمة البحث عن عيب االحنراف 

ية التشريع ملخالفته للدستور لعيب يف االختصاص أو احملل التشريعي،إال إذا كان الدفع بعدم دستور 
  .4أوالشكل هو دفع صحيح

                                                 
1- PIERRE.L,Abrégée du recours pour excès de pouvoir des origines, L.G.D.J,1962 ,p.167. 

 .130.عبد العزيز حممد ساملان،ضوابط وقيود الرقابة الدستورية،املرجع السابق،صانظر،- 2
3
 - FAVOREU.L, Les grandes décisions ,op cit ,p.655. 
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وحجة أصحاب هذا االجتاه لتأييد موقفهم هو أن املخالفة املباشرة ألحكام الدستور كافية للحكم       
ع  هي رقابة يف بعدم دستورية التشريعات املطعون فيها،كما أن الرقابة القضائية على عنصر الغاية  يف التشري

  .غاية اخلطورة على أعمال املشرع اليت جيب ممارستها حبذر 
ومما سبق،ميكننا القول بأنه ال جيوز للمحكمة الدستورية البحث يف عيب االحنراف يف استعمال       

ص السلطة التشريعية إذا كان الدفع بعدم دستورية قانون يرتبط إما بعيب يف الشكل واإلجراءات أواالختصا
أو احملل أو السبب،أما إذا مت الطعن بعدم دستورية قانون لعيب االحنراف التشريعي جيوز للمحكمة أن 
تتحقق من وجود احنراف يف استعمال السلطة التشريعية،وتقضي بعدم دستورية التشريع لعيب االحنراف 

  .التشريعي
الدستورية العليا هي رقابة يف غاية اخلطورة  ومن جهة أخرى،فإن القول بأن الرقابة اليت متارسها احملكمة      

على أعمال السلطة التشريعية هو أمر من شأنه أن مينح للمشرع ّسن قوانني وفقا لسلطته التقديرية 
تستهدف حتقيق مصاحل أخرى  غري املصلحة العامة اليت يتوجب على املشرع حتقيقها،كما أن تقدير الرقابة 

انة حقيقية لصون أحكام الدستور ومحاية احلقوق واحلريات العامة على االحنراف التشريعي تعد ضم
  .1لألفراد
وترتيبا على ما سبق،ميكننا القول بأنه على الرغم من أن عيب االحنراف التشريعي يعد عيبا احتياطيا       

ريع،فإنه ال يلجأ إليه القاضي الدستوري،إال إذا انعدمت أحد العيوب الدستورية األخرى اليت تلحق بالتش
جيب على القاضي الدستوري الذي طعن أمامه بعدم دستورية التشريع لوجود عيب االحنراف التشريعي أن 
يبحث عن وجود احنراف يف استعمال السلطة التشريعية من عدمه،فإذا تأكد القاضي الدستوري  من وجود 

  .الغاية احنراف تشريعي،جيب عليه أن يقضي بعدم دستورية  هذا التشريع لعيب يف 
وإذا كان عيب االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية عيب احتياطي يلجأ إليه القاضي الدستوري       

للحكم على مدى دستورية التشريع مستبعدا البحث يف مسألة االحنراف التشريعي باعتباره آخر العيوب 
ساءل عن اجلدوى من االعتماد على اليت يعتمد عليها القاضي الدستوري يف الدعوى الدستورية،لنا أن نت

عيب االحنراف التشريعي كسبب إللغاء التشريعات غري الدستورية إذا كان يكفي للحكم بعدم دستورية 
  التشريعات الصادرة عن املشرع يف حالة وجود أحد العيوب الدستورية األخرى؟

م الدستورية اليت تلحق مما ال شك فيه أن عيب االحنراف التشريعي أصبح يعد أحد أوجه عد      
بالتشريع،واليت متثل رقابة احلد األدىن على التشريعات الصادرة من املشرع،ذلك بأن البحث يف الغايات 
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احلقيقية اليت قصدها املشرع من وراء إصداره للتشريع،يفرض على القاضي الدستوري البحث يف النوايا 
املشرع قد خيفي نواياه احلقيقية،ويعلن يف التشريعات  احلقيقية اليت دفعت املشرع إىل إصدار التشريع،ألن

الصادرة عنه من األسباب ما يتصل باملصلحة العامة إلضفاء املشروعية عليها،ومن مث فإن السبيل الوحيد 
للوقوف على الغايات احلقيقية اليت يقصدها املشرع إلصداره التشريع هو إعمال رقابته على عنصر الغاية يف 

  .التشريع
وبالنتيجة،جند أن رقابة االحنراف التشريعي تقوم على أساس الكشف عن اهلدف احلقيقي للمشرع      

وقياس مدى موافقته مع أغراض الدستور واستهدافه املصلحة العامة،الذي تتحدد معه مدى دستورية هذا 
قضي بعدم دستورية التشريع،ففي حالة وجود احنراف يف استعمال السلطة التشريعية يتعني على القاضي أن ي

التشريع لعيب االحنراف التشريعي،حىت وإن كان هذا العيب يعد عيبا ذاتيا واحتياطيا مستقال عن العيوب 
  .الدستورية األخرى اليت تلحق بالتشريع 

وبناء على ما سبق،ميكننا القول بأن عيب االحنراف التشريعي يعد أخطر العيوب الدستورية اليت ميكن       
التشريع ،ويرجع ذلك إىل أنه عيب خفي يظهر مبجرد املقارنة البسيطة بني نصوص الدستور أن تصيب 

ونصوص التشريع،كما يتميز هذا العيب أيضا بأنه عيب قصدي يف السلوك التشريعي يرتبط بالسلطة 
 التقديرية للمشرع،حيث تتجه إرادة املشرع بقصد إىل حتقيق غاية أخرى غري تلك اليت من أجلها منحه
الدستور تلك السلطة،كما يتميز هذا العيب كذلك بأنه عيب احتياطي يلجأ إليه القاضي الدستوري عند 

  .خلو التشريع من كافة العيوب الدستورية األخرى
وملا كان عيب االحنراف التشريعي يعد من أخطر العيوب الدستورية وأصعبها إثباتا،لنا أن نتساءل عن       

  ت عيب االحنراف التشريعي؟املعيار املعتمد إلثبا
  الفرع الثاني

  المعيار المعتمد إلثبات عيب االنحراف التشريعي
مل يتفق الفقه حول معيار حمدد لتحديد االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية،حيث اجته جانب       

اآلخر من الفقه من الفقه إىل القول بأن معيار االحنراف التشريعي هو معيار موضوعي،بينما ذهب اجلانب 
  .1إىل القول بأن معيار االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية هو معيار ذايت

خمالفة التشريع للدستور "السنهوري يف مقالته الشهرية عبد الرزاق ويف هذا الشأن ذهب الفقيه الدكتور     
إىل  القول بأنه إذا كان االعتماد على املعيار الذايت مقبول "واالحنراف يف استعمال السلطة التشريعية

                                                 
  .96.التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب األول،املرجع السابق،صحممد ماهر أبو العينني،االحنراف انظر،  - 1
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لتحديد عيب االحنراف يف استعمال السلطة اإلدارية بالنسبة لرجل اإلدارة الذي قد يسعى إىل حتقيق 
  .1لق باملصلحة العامةمصاحل ذاتية ال تتع

فإن هذا األمر ال ميكن قبوله بالنسبة للمشرع،وذلك ألن هذا األخري عندما ميارس اختصاصاته       
التشريعية بسن القوانني ينبغي أن يستعمل سلطته لتحقيق املصلحة العامة اليت عهد الدستور أمر حتقيقها 

  .إليه
عيب االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية نظرا للخالفات  وملعرفة ما هو املعيار املعتمد لتحديد      

اليت أُثريت حوله،إال أننا سوف نركز يف هذه الدراسة على املعيار املوضوعي يف حتديد االحنراف 
  ).ثانيا(مث املعيار الذايت لالحنراف التشريعي)أوال(التشريعي

  يالمعيار الموضوعي في تحديد االنحراف التشريع:أوال      
ملا كانت سلطة املشرع سلطة تقديرية ونطاق هذه السلطة يكاد يستغرق النشاط التشريعي برمته،فإن       

هذا اال هو النطاق اليت يقع فيه االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية،األمر الذي جيعل منطقة 
  .2االحنراف التشريعي أوّسع بكثري من منطقة خمالفة التشريع للدستور

كما أنه من الصعب التسليم باملعيار الذايت املوضوعي لتحديد االحنراف التشريعي مثلما هو األمر        
بالنسبة لعيب االحنراف يف استعمال السلطة اإلدارية،باعتبار أنه إذا كان رجل اإلدارة يف بعض األحيان قد 

رع حتقيق غايات ذاتية،ألنه يفرتض يسعى إىل حتقيق غايات ذاتية،فإنه من غري املقبول أن تنسب إىل املش
  .يف اهليئة التشريعية أن تستعمل سلطاا اليت منحها إياها الدستور لتحقيق املصلحة العامة

السنهوري يف هذا اال بأنه حىت لو أصدر املشرع تشريعا يقصد من وراءه  عبد الرزاق ويذهب الفقيه      
ور أمر حتقيقها،فإن املشرع دائما ما حيرص على أن يكون حتقيق غايات ذاتية غري تلك اليت منح الدست

  .3التشريع سليما يف الظاهر،أي أنه صدر وفقا لقواعد االختصاص،والشكل واإلجراءات،والسبب واحملل
وهو ما دفع الفقيه إىل االجتاه حنو االعتماد على املعيار املوضوعي لتحديد االحنراف يف استعمال      

حجته يف ذلك بأنه يتعني على املشرع وهو بصدد ممارسة اختصاصاته بّسن التشريع أن السلطة التشريعية،و 
يستهدف املصلحة العامة،كما أنه من الضروري اعتماد معيار موضوعي ثابت ومستقر لتحديد االحنراف 

  .التشريعي،ألن هذا املعيار يضفي على التشريع ثباتا واستقرارا 

                                                 
 .78خمالفة التشريع للدستور واالحنراف يف استعمال السلطة التشريعية،املرجع السابق،ص انظر ،عبد الرزاق السنهوري ، - 1
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السنهوري إمنا يقوم على عدة فروض ميكن  عبد الرزاق ضوعي حبسب الفقيهمع العلم بأن املعيار املو       
ومدى احرتام احلقوق املكتسبة من )أ(إرجاعها إما إىل طبيعة التشريع أو جماوزة التشريع للغرض املخصص له

  ). ج(أو خمالفة التشريع لروح الدستور واملبادئ العليا اليت يقوم عليها) ب(الناحية املوضوعية
  الرجوع إلى طبيعة التشريع ذاتها أو مجاوزة التشريع للغرض المخصص له- أ      
ملا كان يشرتط لصحة التشريع أن يكون عاما وجمردا،فإذا أصدر املشرع قرارا إداريا ال يدخل يف نطاق       

اختصاصه يف إصدار القرارات اإلدارية اليت منحها له الدستور إىل جانب االختصاص التشريعي بسن 
لقوانني كان قراره باطال لعيب يف االختصاص،أما إذا أصدر املشرع قرارا إداريا فرديا وقصد به أن يكون ا

قانونا عاما وجمردا كان قراره يف هذه احلالة باطال لعيب يف احملل،وأخريا أن يصدر املشرع تشريعا عاما وجمردا 
تشريعا بإلغاء هيئة قضائية إلاء مهام من أجل تطبيقه على حالة فردية واحدة،كأن يصدر املشرع مثال 

أعضائها،على أن يتم تشكيل تلك اهليئة بتشريع آخر،حيث يعترب التشريع يف هذه احلالة غري دستوريا،ألن 
هذا التشريع يف حقيقته قرار إداري يتعارض مع طبيعة التشريع مما جيعل القانون يف هذه احلالة مشوبا 

  .1لتشريعيةباالحنراف يف استعمال السلطة ا
ومن ناحية أخرى،فإذا كانت قاعدة ختصيص األهداف جتد تطبيقا هلا يف نطاق القانون اإلداري،فإن       

املشرع يف الغالب غري مقيد بتحقيق أغراض معينة إال يف احلاالت اليت يُلزم فيها الدستور املشرع بتحقيق 
ما متارس اختصاصاا بسن التشريع أن تسعى إىل أغراض معينة،ذلك بأنه يتعني على السلطة التشريعية عند

  .2حتقيق املصلحة العامة اليت من أجلها منح هلا الدستور تلك السلطة 
  مدى احترام الحقوق المكتسبة وكفالة الحقوق والحريات العامة من الناحية الموضوعية - ب    

األصل يف القوانني الصادرة عن املشرع أا ال تسري على املاضي حىت ال متس باحلقوق املكتسبة،ذلك      
بأن اإلسراف يف النص على األثر الرجعي يف القانون يعترب احنرافا يف استعمال السلطة التشريعية،الذي يتخذ 

خيفي عقوبة مقنعة بأثر رجعي،أوأن  يف هذه احلالة عدة صور أو تطبيقات هلا،كأن يصدر املشرع تشريعا
يصدر تشريعا يعدل من تشريع سابق حبجة تفسريه ،ألن التشريعات املفسرة ال تنشئ قاعدة جديدة، وإمنا 
تفسر قاعدة موجودة على أنه جيب االحتياط يف تكييف التشريعات املفسرة،فقد  يصدر قانونا على أنه 

  .3يعدل من تشريع سابق عليه تشريع مفسر غري أنه يف حقيقة األمر تشريع

                                                 
اد،حــدود خالــد ســيد حممــد مح ؛520.حممــد مــاهر أبــو العينني،االحنــراف التشــريعي والرقابــة علــى دســتوريته،الكتاب الثــاين،املرجع الســابق،صانظــر،  - 1

 .577.الرقابة القضائية على سلطة اإلدارة التقديرية،املرجع السابق،ص
عبــد الــرؤوف هاشــم بســيوين،نظرية الضــبط اإلداري يف الــنظم ؛134.عبــد العزيــز حممــد ساملان،ضــوابط وقيــود الرقابــة الدســتورية،املرجع الســابق،صانظر،-2

 .100.ص الوضعية املعاصرة والشريعة اإلسالمية،املرجع السابق،ص
 .136.عبد العزيز حممد ساملان،ضوابط وقيود الرقابة الدستورية،املرجع نفسه،صانظر،-3
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ومن مث،ميكننا القول بأن التشريع املفسر له أثر رجعي،أما التشريع املعدل ليس له أثر رجعي إال       
بنص،على أن التفسري الذي ميتد إىل التعديل دون أن ينص على أن هذا التعديل له أثر رجعي من شأنه أن 

ريا لعيب االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية،أي أن انتقال جيعل التشريع يف هذه احلالة غري دستو 
املشرع من التفسري إىل التعديل باملقارنة املوضوعية بني التشريع السابق والالحق يعترب احنرافا يف استعمال 

  .1السلطة التشريعية
ة اليت يؤدي فيها تدخل ومن ناحية أخرى،يقوم املعيار املوضوعي لتحديد االحنراف التشريعي يف احلال      

املشرع فيما خيص احلقوق واحلريات العامة إىل نقضها أو االنتقاص منها أو تقييدها،حيث توجد فئة من 
احلقوق واحلريات العامة اليت ال تقبل تدخل املشرع من أجل تنظيمها باعتبارها حقوق أو حريات عامة 

ع بشأا تشريعا يُقيدها كان هذا التشريع باطال ينظمها الدستور بصورة ائية قطعية،فإذا أصدر املشر 
ملخالفته ألحكام الدستور،كما يشرتط بالنسبة للحقوق واحلريات العامة اليت حتتاج إىل تدخل املشرع من 
أجل تنظيمها أال ينحرف املشرع عن الغرض الذي قصده املؤّسس الدستوري لكفالة احلقوق واحلريات 

ية،فإذا كان تدخل املشرع يف هذه احلالة يؤدي إىل إهدار تلك احلقوق واحلريات العامة من الناحية املوضوع
   .2العامة أو االنتقاص منها أو نقضها كان تشريعا مشوبا بعيب االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية

وبناء على ذلك،فإن معيار االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية هو معيار موضوعي يف احلالة اليت      
يؤدي فيها تدخل املشرع يف جمال احلقوق واحلريات العامة إىل نقضها أو االنتقاص منها أو إهدارها دون 

ينقص أو يهدر حرية من احلريات  حتقيق الغاية اليت قصدها املؤسس الدستوري،فإذا  أصدر املشرع تشريعا
  .3العامة أو حق من احلقوق كان تشريعا غري دستوريا لعيب االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية

 مخالفة التشريع لروح الدستور ومبادئه العليا-ج      
جيب أن إىل القول بأنه يوجد قانون أعلى سبق وجود الدولة ذاا وأنه DUGUIT لقد ذهب الفقيه      

ختضع له كافة التشريعات القائمة يف الدولة،وعلى ذلك يعد التشريع صحيحا أو باطال بقدر احرتامه أو 
  .4اتفاقه مع ذلك القانون

إال أنه اجته حنو القول بأنه جيب علينا أن نقتصر DUGUIT وإن كان الفقيه السنهوري يتفق مع نظرية      
على القانون املكتوب أو على نصوص الدستور،ومن مث فإذا أصدر  يف استخالص املبادئ القانونية العليا

املشرع وفقا لسلطته التقديرية تشريعا يتعارض مع هذه املبادئ العليا حىت ولو مل خيالف نصوص الدستور 

                                                 
 .80.صخمالفة التشريع للدستور واالحنراف يف استعمال السلطة التشريعية،املرجع السابق،انظر،عبد الرزاق السنهوري،-1

2
 - DUGUIT.L, Traité de droit constitutionnel, op cit, p p.547. 

 .76.انظر،عبد الرزاق السنهوري،املرجع السابق،ص -3
4-DUGUIT.L, Traité de droit constitutionnel, op cit, p.549 ;FAVOREU.L et PHILIPE.L, Le conseil 
constitutionnel, op cit, p. 68. 



   

    401     
 

يكون التشريع يف هذه احلالة غري دستوريا لعيب يف االحنراف التشريعي،ومن املبادئ اليت أوردها الفقيه 
ي مبدأ استقاللية السلطة القضائية،ومبدأ احلصانة الربملانية،مبدأ الفصل بني السلطات الذي يقتضي السنهور 

أن متارس كل سلطة عامة االختصاصات اليت منحها هلا الدستور دون أن تتعدى إىل اختصاصات سلطة 
  .عامة أخرى 

السنهوري من خالل االعتماد ق عبد الرزاولقد ساير جانب من الفقه الفروض اليت جاء ا الفقيه      
على املعيار املوضوعي لتحديد عيب االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية بالرجوع إىل طبيعة التشريع 
وغايته،فإذا خرج املشرع عن احلدود الطبيعية اليت تفرضها املبادئ العليا للدستور وتقتضيها القواعد 

التشريع يف هذه احلالة غري دستوريا لعيب االحنراف يف استعمال الدستورية املتصلة بذلك التشريع كان 
  .1السلطة التشريعية

وقد اجته كذلك جانب من الفقه إىل القول بأن معيار االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية هو      
اره معيار موضوعي يستند على دالئل مادية تشمل خمتلف الوثائق اليت صاحبت إعداد التشريع أو إصد

تضاف إىل ذلك أيضا املذكرة اإليضاحية اليت ترافق القانون بعد إقراره من الربملان،على أنه يتعني على 
  .2القاضي الدستوري أن يتعامل مع هذه الدالئل املادية بصورة متكاملة ومتناسقة

ا كانت الغاية ومن الفقه من اجته إىل القول بأن أسباب التشريع ميكن أن تكشف عن الغاية منه،فإذ      
منحرفة عن مبادئ الدستور كان التشريع باطال لعيب االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية اليت يستند 

 .3على معيار موضوعي
وبعد عرضنا للمعيار املوضوعي لتحديد عيب االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية ينبغي لنا تقييم       

النتقادات اليت وجهت إىل املعيار املوضوعي لالحنراف التشريعي ورأينا هذا املعيار من خالل عرض ألهم ا
  .من ذلك

  أهم االنتقادات الموجهة إلى المعيار الموضوعي لالنحراف التشريعي :ثانيا      
ذهب جانب من الفقه إىل القول بأن الرجوع إىل طبيعة التشريع ذاا ال تقوم على معيار موضوعي       

السنهوري   عبد الرزاق ا تقوم على فكرة خمالفة القانون،كما أن املعايري اليت اعتمدها الفقيهلالحنراف،وإمن
كمعايري موضوعية لالحنراف هي يف حقيقتها ضوابط للعمل التشريعي جتعل التشريع مشوبا بعيب خمالفة 

األمثلة اليت ذكرها ،وليس على أساس عيب االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية،وأن )عيب احملل(القانون

                                                 
1 - ROBERT.A, Tierce  opposition et recours pour excès de pouvoir,1992,p.668 ; DISANT.M, La responsabilité 
de l’Etat de la loi inconstitutionnelle, op cit, p. 10. 

 .136.عبد العزيز حممد ساملان،ضوابط وقيود الرقابة الدستورية،املرجع السابق،صانظر،  - 2
 .522.دستوريته،الكتاب الثاين،املرجع السابق،صحممد ماهر أبو العينني،االحنراف التشريعي والرقابة على انظر،  - 3
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السنهوري يف هذا اال هي يف الواقع أمثلة حلاالت غري مشروعة ملخالفة قواعد الدستور عبد الرزاق الفقيه 
  .1وليس لالحنراف بالسلطة التشريعية

السنهوري بأن املشرع عندما يصدر تشريعا عاما وجمردا عبد الرزاق كما أن ما ذهب إليه الفقيه        
قه على حالة فردية واحدة يكون قد احنرف يف استعمال السلطة التشريعية هو قول يوضح ويقصد تطبي

النزعة الذاتية لديه،باعتبار أن هذا القول ال يعدو أن يكون صورة إلثبات وجود النية أو اهلدف غري املشروع 
  .2شرع غري املشروعةلدى املشرع،أي أن املعيار هنا ال ميكن أن يكون معيارا موضوعيا إلثبات صحة نية امل

السنهوري يف جمال كفالة احلقوق واحلريات العامة بأن  عبد الرزاق أما بالنسبة ملا ذهب إليه الفقيه      
هناك طائفة من احلقوق واحلريات العامة املطلقة اليت ال تقبل تدخل املشرع من أجل تنظيمها،فإذا أصدر 

نصوص الدستور،على أنه توجد طائفة أخرى من احلقوق تشريعا يقيدها كان التشريع باطال ملخالفته ل
واحلريات العامة يتمتع فيها املشرع بسلطة تقديرية يف تنظيمها بشرط أال ينحرف عن الغرض الذي قصده 

  .3الدستور
ذلك بأن جانب من الفقه قد اجته إىل القول بأن كفالة احلقوق واحلريات العامة من الناحية املوضوعية      

ال تثري فكرة االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية ،إذ أن النص على هذه احلقوق واحلريات العامة يف 
دار أصل احلق أو تلك احلرية أو الدستور ومنح املشرع سلطة تنظيمها ،يفرض على هذا األخري بعدم إه

االنتقاص منها أو وضع شروط جتعل ممارستها صعبة،حبيث يكون هذا املساس باحلق أو احلرية اليت قد يقع 
فيها املشرع مبثابة خمالفة للنص الدستوري الذي يقرر هذه احلقوق واحلريات العامة ال حيتاج إىل إثارة فكرة 

ر أو االنتقاص من تلك احلقوق واحلريات العامة هو أمر يرجع التقدير االحنراف التشريعي على أن اإلهدا
فيه إىل القاضي الدستوري للتأكد فيما إذا كان املشرع قد خرج عن مقتضى التنظيم أم ال،ويقضي بعدم 

  .4دستورية التشريع على أساس خمالفة الدستور وليس على أساس نظرية االحنراف التشريعي
ن الفقه إىل القول بأنه ال ميكن التسليم بصحة القول بأن التشريع يكون غري ويرى جانب آخر م     

دستوريا النطوائه على احنراف يف استعمال السلطة التشريعية إذا أصدر املشرع تشريعا يهدر أصل احلق أو 
ريات ينتقص من احلرية،ألن الدستور عندما يُوكل إىل املشرع سلطة تنظيم حق من احلقوق أو حرية من احل

                                                 
حممد ماهر أبو العينني،االحنراف ؛166.انظر ،عبد املنعم عبد احلميد إبراهيم شرف،املعاجلة القضائية والسياسية لالحنراف التشريعي،املرجع السابق،ص 1

 . 140.التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب األول،املرجع السابق،ص
 .78.ر ،عبد الرزاق السنهوري،املرجع السابق،صانظ - 2
 .365.حممد ماهر أبو العينني،االحنراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب األول،املرجع نفسه،صانظر، -3
 .167.انظر،عبد املنعم عبد احلميد إبراهيم شرف،املعاجلة القضائية والسياسية لالحنراف التشريعي،املرجع السابق،ص-4
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العامة خيول حق وضع قيود على ذلك احلق أو تلك احلرية بشرط أال تؤدي تلك القيود إىل إلغاء أو إهدار 
  .1أو هدم تلك احلرية أو ذلك احلق

السنهوري حبسب  عبد الرزاق ومن ناحية ثانية فإن اعتماد نظرية االحنراف التشريعي اليت صاغها الفقيه     
إىل توسيع الرقابة على دستورية القوانني إىل البحث عن بواعث التشريع  رأي جانب من الفقه قد يؤدي

  .ومالءمته 
السنهوري إىل التأكيد على ضرورة احرتام احلقوق املكتسبة وعدم عبد الرزاق وبذلك فلقد اجته الفقيه      

ق املكتسبة وعدم املساس ا إال عند الضرورة،ليعطي الفقيه عدة تطبيقات أو أمثلة لقاعدة احرتام احلقو 
املساس ا دف التأكيد على االمتناع عن تقرير األثر الرجعي لبعض القوانني،على أنه تعترب خمالفة مباشرة 
لنصوص الدستور يف احلالة اليت يصدر فيها املشرع تشريعا باملخالفة بنص دستوري مينع تقرير األثر الرجعي 

  . 2لبعض القوانني
ُجييز للمشرع حق إصدار تشريع خاص باألثر الرجعي يف حاالت استثنائية، على  أما إذا كان الدستور     

أن ذلك يعد من صالحيات املشرع يف اللجوء إليها أم ال ما دام أن الدستور قد أجاز له ذلك ويف احلاالت 
  .اخلاصة اليت حددها

لقوانني أو بالنسبة للتشريع ويضيف جانب من الفقه بأن إسراف املشرع يف تقرير األثر الرجعي لبعض ا     
الالحق الذي يعدل من تشريع سابق حبجة تفسريه ميكن اعتبارها على أا قرائن تدل على وجود االحنراف 
التشريعي،واليت يستند عليها القاضي الدستوري ملعرفة الغاية احلقيقية للمشرع من وراء إصداره للتشريع،غري 

على االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية مبجرد توافرها،ولكن  أنه ال ميكن القول بأن التشريع ينطوي
  .3يصدق القول باالحنراف يف كل حالة على حدى

السنهوري بأن التشريع ينطوي على االحنراف عبد الرزاق وفيما خيص الفرض الذي ذكره الفقيه       
قوم عليها،حيث اجته جانب من الفقه إىل التشريعي عند خمالفة التشريع لروح الدستور واملبادئ العليا اليت ي

القول بأنه ال فرق بني خمالفة النص الدستوري أو خمالفة روح الدستور،وأن املخالفة يف هذه احلالة هي خمالفة 
  .مباشرة لنصوص الدستور وال تعد احنرافا يف استعمال السلطة التشريعية

                                                 
حممد ماهر أبو العينني،االحنراف التشريعي والرقابة على دسـتوريته،الكتاب انظر،؛376.انظر،عبد املنصف عبد الفتاح حممد إدريس،املرجع السابق،ص-1

 .526.الثاين، املرجع السابق،ص
 .80.انظر،عبد الرزاق السنهوري،املرجع السابق،ص -2
 .168.شرف،املعاجلة القضائية والسياسية لالحنراف التشريعي،املرجع السابق،صانظر،عبد املنعم عبد احلميد إبراهيم -3
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 هذا الشأن تتعارض مع نصوص الدستور ال مع كما أن األمثلة اليت جاء ا الفقيه السنهوري يف       
روحه،باعتبار أن روح الدستور هي روح كل نص من نصوص الدستور،فإذا تعارض تشريع ما معها فإنه يف 

  .احلقيقة يتعارض مع مقتضى تلك النصوص مجيعها
لالحنراف السنهوري كمعيار موضوعي  عبد الرزاق كما أن القول بأن الفروض اليت ذكرها الفقيه       

التشريعي هي يف حقيقتها ضوابط للعمل التشريعي يرتتب على خمالفتها عدم دستورية التشريع لعيب خمالفة 
هو قول صحيح،أي أن املشرع وهو بصدد ممارسة اختصاصه التشريعي ُملزم بالقيود أو )عيب احملل (القانون

اما بعدم اخلروج على قاعدة العمومية الضوابط اليت حددها الدستور،األمر الذي يفرض على املشرع التز 
  .1والتجريد عند إصداره للتشريع وااللتزام بضرورة مراعاة احلقوق واحلريات العامة

السنهوري تعترب خمالفة  عبد الرزاق غري أننا ال نتفق مع القول بأن مجيع األمثلة اليت ذكرها الفقيه      
ة التشريعية،ألن هناك أمثلة يعترب فيها التشريع غري ألحكام الدستور وليس احنرافا يف استعمال السلط

دستوريا لعيب االحنراف التشريعي،كأن يصدر املشرع تشريعا عاما وجمردا،ولكنه يهدف إىل معاجلة حالة 
  .فردية حمددة،أو يسعى إىل حتقيق غاية حمددة غري حتقيق املصلحة العامة 

فقه إىل أن كفالة احلقوق واحلريات العامة يف حدودها كما أننا ال نؤيد ما ذهب إليه جانب من ال       
املوضوعية تثري املخالفة املباشرة لنصوص الدستور اليت تكفل احلقوق واحلريات العامة،وال تثري فكرة االحنراف 
التشريعي،ألن املؤسس الدستوري قد منح للمشرع سلطة تنظيم هذه احلقوق واحلريات العامة،فإذا خرج 

التنظيم يكون قد احنرف يف استعمال السلطة وليس على أساس خمالفته لنص  املشرع عن هذا
  .الدستور،باعتبار أن منطقة االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية ترتبط بالسلطة التقديرية للمشرع

والقول بأن املؤسس الدستوري عندما مينح للمشرع سلطة تقديرية يف تنظيم احلقوق واحلريات      
فإنه مينح له سلطة وضع قيود على تلك احلقوق أو احلريات العامة بالشكل الذي ال يؤدي إىل العامة،

االنتقاص منها أو إهدارها هو قول غري صحيح،األمر الذي قد جيعل حقوق وحريات األفراد عرضة 
لى لالنتهاك من جانب املشرع،إذ كيف ميكن القول بأن املؤسس الدستوري مينح للمشرع حق وضع قيود ع

احلقوق أو احلريات العامة عند تنظيمها،األمر الذي يتعارض مع طبيعة احلق أو احلرية،وتبعا لذلك يكون 
املشرع قد احنرف يف استعمال السلطة التشريعية إذا كان تدخله يف جمال احلقوق واحلريات العامة  وفقا 

  .لسلطته التقديرية قد جتاوز حدود التنظيم إىل التقييد
ونتفق كذلك مع ما ذهب إليه جانب من الفقه حول ضرورة احرتام احلقوق املكتسبة بأنه إذا كان      

الدستور مينع تقرير األثر الرجعي لبعض القوانني،فإن تقرير هذا األثر الرجعي يعد خمالفة مباشرة للنص 
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تشريعا خيالف النص  الدستوري،ألن سلطة املشرع يف هذه احلالة هي سلطة مقيدة،فإذا أصدر املشرع
الدستوري الذي مينع تقرير األثر الرجعي لبعض التشريعات يكون قد خالف الدستور خمالفة مباشرة 

  .موضوعية وليس على أساس االحنراف التشريعي
كما يؤخذ على رأي الفقه املتناقض بأن وجود تشريع الحق يُعدل من تشريع سابق حبجة تفسريه يعد        

حنراف التشريعي،ألنه إذا كان وجود تشريع الحق يعدل من تشريع سابق حبجة تفسريه يعد من حاالت اال
قرينة على وجود االحنراف التشريعي،فكيف يكون التشريع معيبا بعيب االحنراف التشريعي ويف الوقت نفسه 

  يبقى جمرد قرينة على وجود االحنراف التشريعي؟
ه بأن ما ذكره الفقيه عبد الرزاق السنهوري بأن خمالفة التشريع ذلك بأن ما ذهب إليه جانب من الفق      

لروح الدستور أو املبادئ العليا اليت يقوم عليها يعترب من حاالت االحنراف التشريعي هو قول غري 
صحيح،ألن خمالفة املشرع للمبادئ العليا للدستور أو روحه يعترب خمالفة مباشرة للدستور وليس احنرافا يف 

السلطة التشريعية،أي أن خروج املشرع عن الغاية اليت حددها الدستور عندما تكون سلطته مقيدة  استعمال
  .يكون خروجا صرحيا على نص الدستور

وترتيبا على ما سبق،ميكننا القول بأن الفقيه عبد الرزاق السنهوري وإن كان اجته حنو االعتماد على       
را ذلك بأنه إذا جاز القول أن رجل  اإلدارة قد يسعى إىل حتقيق معيار موضوعي لالحنراف التشريعي ُمربّ 

  .غايات ذاتية،فال ميكننا أن ننسب ذلك القول للسلطة التشريعية
فإنه ال ميكن التسليم بذلك،ألن املشرع وهو بصدد ممارسة اختصاصه التشريعي قد يسعى  حتت       

وجمردة تؤدي إىل حتقيق غايات ذاتية شخصية  ستار حتقيق املصلحة العامة إىل إصدار تشريعات عامة
أولصاحل فئة معينة أو اإلضرار ا،األمر الذي يفرض على القاضي الدستوري التزاما بالبحث عن الغاية 
احلقيقية اليت قصدها املشرع من وراء إصداره للتشريع،والتحقق من مدى صحة األسباب اليت استند عليها 

  .التناسب بني سبب التشريع وحملهاملشرع إلصدار التشريع ومدى 
كما أننا ال نتفق مع القول بأن أسباب التشريع تكشف عن الغاية منه،ألن املشرع عادة ما خيفي       

الغرض احلقيقي الذي قصده املشرع من وراء إصدار التشريع،فعندما يصدر املشرع تشريعا لتحقيق مصاحل 
باملصلحة العامة،وهو ما يدعوا للكشف عن الغاية احلقيقية  فردية حيرص دائما على ذكر األسباب اليت متت

  .اليت قصدها املشرع من خالل البحث عن النية احلقيقية من وراء إصدار التشريع
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  المعيار الذاتي لالنحراف في استعمال السلطة التشريعية:ثالثا     
إن أهم انتقاد يوجهه الفقه لنظرية الفقيه عبد الرزاق السنهوري حول االحنراف يف استعمال السلطة      

التشريعية بأا تقوم على فرض غري صحيح مؤداه أن سلطة املشرع تكون مقيدة يف احلالة حيدد له املؤسس 
  .دير يف حاالت أخرى الدستوري أسلوب تدخله،إىل جانب ذلك يتمتع املشرع جبانب من حرية التق

فإذا كان رجل اإلدارة قد يسعى يف بعض احلاالت إىل حتقيق مصاحل خاصة،فإنه ال ميكننا أن ننسب      
ذلك املفهوم إىل املشرع كأحد ممثلي اإلرادة الشعبية،األمر الذي دفع الفقيه عبد الرزاق السنهوري ،وأيده 

يف استعمال السلطة التشريعية إمنا يقوم على معيار ذايت جانب من الفقه  إىل القول بأن معيار االحنراف 
  . 1وليس على معيار موضوعي

واحلجة يف ذلك أن البحث عن النية احلقيقية للمشرع أمر ضروري يربره غموض التشريع للكشف عن       
صدد إعمال الغاية احلقيقية اليت قصدها املشرع من وراء إصداره التشريع،ذلك بأن القاضي الدستوري وهو ب

رقابته على عنصر الغاية بالنسبة للتشريع للكشف على املخالفة املسترتة يف التشريع من أجل الوصول إىل 
معرفة النية احلقيقية للمشرع،يكون من خالل االعتماد على معيار ذايت أو شخصي للتأكد من وجود 

  .2االحنراف التشريعي من عدمه
لتشريع صادرا عن الربملان ممثل إرادة الشعب،إال أن الظروف اليت ومن ناحية أخرى،حىت وإن كان ا      

يعمل يف إطارها أعضاء الربملان،واليت ميكن إرجاعها إىل تركيبة الربملان ذاته أو العوامل األخرى اليت تؤثر على 
تنطوي العمل التشريعي كما ذكرناها سابقا قد تدفع ممثلي إرادة الشعب إىل إصدار تشريعات عامة وجمردة 

  . على عيب االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية
وعليه،فإن معيار االحنراف  التشريعي من حيث زاوية إثباته يقوم على معيار ذايت يستمد منه عيب      

االحنراف التشريعي خاصية الذاتية اليت يتميز ا هذا العيب،وهو ما جيعله عيبا خفيا ومسترتا كما قلنا 
لذلك يعترب عيبا احتياطيا ال يلجأ إليه القاضي الدستوري إال إذا انعدمت أحد العيوب سابقا،وتبعا 

ذلك بأن االعتماد على املعيار الذايت لالحنراف يف استعمال السلطة التشريعية من شأنه .الدستورية األخرى
 أخفاها من وراء أن يكشف لنا عن نية املشرع،وبالتايل الوصول إىل معرفة الغاية احلقيقية للمشرع اليت

  .إصداره للتشريع
إن القول بأن الكشف عن الغاية احلقيقية اليت قصدها املشرع من وراء إصداره للتشريع يقتضي       

الوقوف على األسباب اليت يذكرها املشرع يف التشريع الصادر منه هو قول نسيب،ألن املشرع دائما ما حيرص 
                                                 

اف التشــريعي والرقابــة علــى دســتوريته،الكتاب األول،املرجــع حممــد مــاهر أبــو العينني،االحنــر أورده،؛80.انظر،عبــد الــرزاق الســنهوري،املرجع الســابق،ص -1
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العامة،األمر الذي يدفعنا إىل التساؤل حول كيفية معرفة البواعث  على ذكر األسباب اليت ترتبط باملصلحة
احلقيقية والصحيحة اليت دفعت املشرع إىل إصدار التشريع دون البحث يف النية احلقيقية اليت خيفيها املشرع 

  من وراء إصداره التشريع؟
 لفئة معينة أو اإلضرار الواقع أن املشرع قد يسعى إىل حتقيق غايات شخصية ذاتية كتحقيق مصاحل      

ا،وذلك من خالل إصدار تشريع عام وجمرد مسترت حتت ستار املصلحة العامة،لكن التشريع يف احلقيقة  
  .كان يسعى إىل حتقيق غايات شخصية دون املصلحة العامة 

قيقية اليت قصدها وعلى القاضي الدستوري البحث يف النوايا املسترتة اليت خيفيها املشرع ملعرفة الغاية احل      
املشرع من وراء إصداره التشريع،ويستطيع القاضي الدستوري من أجل إثبات االحنراف يف استعمال السلطة 
التشريعية االستعانة بالقرائن أو الدالئل املصاحبة إلصدار التشريع األمر الذي أكده الفقيه عبد الرزاق 

  .1ر واالحنراف يف استعمال السلطة التشريعيةخمالفة التشريع بالدستو  السنهوري يف مقاله حول
وحنن نؤيد رأي الفقه املؤيد للمعيار الذايت لالحنراف يف استعمال السلطة التشريعية،ألن إثبات      

االحنراف التشريعي يقتضي البحث يف النوايا اليت قد خيفيها املشرع للوصول إىل حقيقة األغراض اليت 
يع،كما أن الوقوف على األسباب اليت ذكرها املشرع ال تكفي إلثبات قّصدها من وراء إصداره التشر 

االحنراف التشريعي،أضف إىل ذلك أن املشرع ال يذكر من األسباب إال األسباب املشروعة لتدخله واملرتبطة 
  .مبقتضيات املصلحة العامة خمفيا بذلك الغاية احلقيقية من وراء إصدار التشريع

حث عن الغرض أو الغاية احلقيقة اليت قصدها املشرع ليؤكد أصحاب الرأي السابق لذلك كان لزاما الب     
على الطبيعة الذاتية لالحنراف التشريعي والنزعة الذاتية اليت غلبت على نظرية الفقيه السنهوري الذي أكد 

فردية بذاا على أن معيار االحنراف التشريعي هو معيار موضوعي،باعتبار أن التشريع إذا كان يقصد حالة 
يفقد طبيعة التشريع ويكون خمالفا للدستور يف حمله ويعترب من أهم حاالت االحنراف التشريعي هو أمر يدل 
على النزعة الذاتية لدى الفقيه،وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على أن معيار حتديد االحنراف يف 

توري ال ميكنه معرفة الغاية احلقيقية اليت  استعمال السلطة التشريعية هو معيار ذايت،ألن القاضي الدس
قصدها املشرع من وراء إصداره التشريع إال من خالل االستناد على معيار ذايت من أجل الكشف عن 

  .2الغاية احلقيقية للمشرع اليت أخفاها من وراء إصداره التشريع
حنراف التشريعي من شأنه أن يساعد وبعد أن توصلنا إىل أن االعتماد على املعيار الذايت لتحديد اال     

القاضي الدستوري على الكشف عن الغايات احلقيقية اليت قصدها املشرع من التشريع الصادر،لنا أن 
                                                 

حممـــد مـــاهر أبـــو ؛146.،املرجع الســـابق،صالســـلطة التشـــريعيةعبـــد الـــرزاق أمحـــد الســـنهوري،خمالفة التشـــريع بالدســـتور واالحنـــراف يف اســـتعمال انظر، -1
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نتساءل عن حاالت االحنراف التشريعي وتطبيقاا يف القضاء الدستوري يف الدستور الفرنسي واجلزائري 
  واملصري؟

  المطلب الثاني
  استعمال السلطة التشريعية وتطبيقاتها في القضاء الدستوريحاالت االنحراف في 

وملا كانت مجيع السلطات العامة يف الدولة مبا فيها السلطة التشريعية تستهدف حتقيق املصلحة       
العامة،يتحقق عيب االحنراف التشريعي يف احلالة اليت يستخدم فيها املشرع سلطته التقديرية قصد حتقيق 

  .يق املصلحة العامةأغراض غري حتق
األول هو أن القرار :وعند حتليل عيب االحنراف بالسلطة يف اال اإلداري جند أنه يقوم على عنصرين     

اإلداري الصادر عن جهة اإلدارة قد سلمت مجيع عناصره،والثاين هو أن عنصر الغاية أو اهلدف هو العنصر 
دارية أن تسعى إىل حتقيق املصلحة العامة وااللتزام الوحيد املعيب،وتبعا لذلك يتوجب على السلطة اإل

  .1بقاعدة ختصيص األهداف احملددة
ويف هذا اال اجته جانب من فقه القانون اإلداري إىل القول بأنه جيب التمييز بني صورتني أوحالتني      

لق بتحقيق اإلدارة ألغراض تُعربان عن االحنراف يف استعمال السلطة اإلدارية يف اال اإلداري،األوىل تتع
خاصة دون أغراض املصلحة العامة،أما الثانية تقوم على أن رجل اإلدارة قد يسعى إىل حتقيق املصلحة 

  .2العامة ولكنه خيالف الغاية اليت حددها له القانون
وإذا انتقلنا إىل اال الدستوري ميكننا أن نتساءل عن حاالت االحنراف التشريعي،وهل ميكننا       

االعتماد على التقسيم الذي وضعه فقه القانون اإلداري ملعرفة حاالت أو صور االحنراف يف استعمال 
  السلطة التشريعية؟

تصاصه بّسن التشريع أن يسعى دائما إىل حتقيق احلقيقة أنه يتعني على املشرع وهو بصدد ممارسة اخ      
املصلحة العامة وإال كان التشريع الصادر يف هذه احلالة غري دستوريا لعيب االحنراف التشريعي، ومن ناحية 
أخرى يف احلالة اليت يفرض النص الدستوري على املشرع التزاما بضرورة حتقيق غاية معينة ، وخيالف املشرع 

رب خمالفة املشرع إلرادة املؤسس الدستوري من أجل حتقيق غرض معني من حاالت ذلك النص فهل تعت
                                                 

انظر،عادل السعيد أبـو اخلري،الضـبط موقف الفقه اإلداري يف التمييز بني صور أو حاالت االحنراف يف استعمال السلطة اإلدارية؛لتفاصيل أكثر حول -1
عبـــد الـــرؤوف هاشـــم بســـيوين،نظرية الضـــبط اإلداري يف الـــنظم الوضـــعية املعاصـــرة والشـــريعة اإلســـالمية،املرجع ؛635.اإلداري وحـــدوده،املرجع الســـابق،ص

، 3السـلطة،الطبعة باسـتعمال التعسـف الطماوي،نظريـة سـليمان؛حممـد 365.حممـد الصـغري بعلي،القضـاء اإلداري،املرجـع السـابق،ص؛102.السـابق،ص
للنشـر  الدوليـة والـدار والتوزيـع للنشـر الثقافـة ،دار01 اإلداري،الطبعـة كنعان،القضـاء ؛نـواف338و66.،مصـر،ص1978مشـس، عـني جامعـة مطبعـة

؛عبـد اهللا طلبـة،القانون 660 .،ص1996املعارف،اإلسـكندرية، اإلداري،منشـأة ،القضـاءعبـد اهللا بسـيوين الغـين عبد؛314 .،ص2002والتوزيع،عمان،
 .299إىل292.،منشورات جامعة حلب،كلية احلقوق،حلب،بدون سنة نشر،ص)القضاء اإلداري.الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة(اإلداري

  .325. الئمة والسلطة التقديرية لإلدارة،املرجع السابق،صسامي مجال الدين ،قضاء املانظر، -2
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عيب االحنراف يف استعمال السلطة مثلما هو األمر بالنسبة ملخالفة قاعدة ختصيص األهداف يف اال 
  اإلداري؟

ونظرا للخصائص املميزة لعيب االحنراف التشريعي كعيب مستقل واحتياطي لصعوبة إثباته،األمر        
الذي يُقلل من أمهيته العملية،حبيث تكاد تنعدم األحكام الصادرة يف الدعوى الدستورية املتعلقة بعيب 

  .االحنراف التشريعي
من أجل الوقوف على صور أو حاالت االحنراف يف  وحىت يتسىن لنا اإلجابة على األسئلة السابقة      

استعمال السلطة التشريعية وتطبيقاا يف القضاء الدستوري،سوف نتطرق أوال إىل حاالت االحنراف يف 
،مث تدعيم الدراسة بعرض لبعض تطبيقات أو مناذج لالحنراف )الفرع األول(استعمال السلطة التشريعية

  ).لفرع الثاينا(التشريعي يف القضاء الدستوري
  الفرع األول

  حاالت االنحراف في استعمال السلطة التشريعية 
وملا كانت الغاية تعترب احلد الفاصل بني ما يعترب سلطة تقديرية مشروعة وبني ما يعترب تعسفا يف       

  .1طةاستعمال السلطة يف اال اإلداري،وتبعا لذلك التحقق من وجود أو عدم وجود عيب االحنراف بالسل
فإن املبدأ املسلم به يف فقه القانون اإلداري بأن الغاية أو اهلدف الذي يسعى رجل اإلدارة إىل حتقيقه       

،وإذا كانت القاعدة العامة أن مجيع القرارات 2هو املصلحة العامة اليت تعد شرطا ملشروعية النشاط اإلداري
ناك قاعدة أخرى تضاف إىل هذه القاعدة وُتكملها اإلدارية جيب أن تستهدف حتقيق املصلحة العامة،فإن ه

  . 3وهي احرتام قاعدة  ختصيص األهداف اليت حددها املشرع يف ااالت اليت حددها هلا
ومن مث،ميكننا القول بأن املشرع ال يقيد اإلدارة بتحقيق املصلحة العامة فقط بل يُلزمها كذلك       

ار اإلداري عمال بقاعدة ختصيص األهداف اليت تُقّيد القرار اإلداري بتحقيق اهلدف الذي حدده هلذا القر 
بالغاية املخّصصة له،فإذا خرج القرار اإلداري على هذه الغاية ولو كان هدفه هو حتقيق املصلحة العامة ذاا  

  .4كان القرار مّشوبا بعيب االحنراف التشريعي
ئما إىل حتقيق املصلحة العامة،فاملشرع املعرب عن اإلرادة وإذا كان يتعني على جهة اإلدارة أن تسعى دا      

العامة للشعب ُمْلزم بتحقيق غايات املصلحة العامة،األمر الذي يدفعنا إىل التساؤل حول مفهوم املصلحة 
العامة اليت يـُْلزم املشرع بتحقيقها ودور القاضي الدستوري يف الرقابة عليها؟وهل يـُعُد خروج املشرع على 

                                                 
 .105.انظر،عبد الرؤوف هاشم بسيوين ،نظرية الضبط اإلداري يف النظم الوضعية املعاصرة والشريعة اإلسالمية،املرجع السابق،ص -1

2 - PAULINE .M,L’intérêt général dans la jurisprudence du conseil constitutionnel ,R.f .D.C.N°13 ,1993,p.23. 

 .153.عبد املنعم إبراهيم شرف ،املرجع السابق،ص:أورده 
  . 637.انظر،عادل السعيد أبو اخلري،الضبط اإلداري وحدوده،املرجع السابق،ص ص-3
 .327. سامي مجال الدين ،قضاء املالئمة والسلطة التقديرية لإلدارة،املرجع السابق،صانظر،-4
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وهل يعترب كذلك خروج املشرع عن ) أوال(قاعدة ختصيص األهداف احنرافا يف استعمال السلطة التشريعية
قاعدة ختصيص األهداف يف احلالة اليت يفرض فيها الدستور على املشرع ضرورة حتديد أغراض خاصة  من 

  ؟)ثانيا(حاالت االحنراف التشريعي
  ي هي خروج غاية التشريع عن تحقيق المصلحة العامة الصورة األولى لالنحراف التشريع:أوال      
احلقيقة أن هذه الصورة تعترب من أخطر حاالت االحنراف بالسلطة بصفة عامة،وذلك ألن ُمْصدر       

القانون أو القرار يسعى إىل حتقيق أغراض شخصية ذاتية بعيدة عن حتقيق املصلحة العامة له أو لصاحل فئة 
  .اإلضرار امعينة أو يسعى إىل 

وملا كانت سلطة املشرع أو رجل اإلدارة ليست غاية يف حد ذاا،ولكنها وسيلة لتحقيق الغايات      
أواألهداف أو املصاحل العامة يف اتمع،يتعني يف مجيع القوانني أو القرارات اإلدارية أن تسعى إىل حتقيق 

يف احلالة اليت يستخدم فيها املشرع أو رجل اإلدارة املصلحة العامة،على أن يتحقق عيب االحنراف التشريعي 
سلطته التقديرية اليت منحها له الدستور أو القانون إلصدار تشريعات أو قرارات إدارية تستهدف حتقيق 

  .1أغراض بعيدة عن املصلحة العامة
قانوين استنادا على فكرة وإذا كان التسليم بأن املصلحة العامة تـُعد شرطًا أساسًيا ملشروعية التصرف ال      

املصلحة العامة،فإن تقدير املشرع للمصلحة العامة جيب أن خيضع لرقابة القاضي الدستوري الذي ينصب 
دوره يف هذا اال على التحقق والتأكد من أن الغاية من التشريع الصادر عن املشرع بأا تستهدف حتقيق 

  .املصلحة العامة أم ال
 الصورة األوىل لالحنراف التشريعي تستوجب علينا أوال بيان العالقة بني املصلحة ذلك بأن البحث يف     

،مث معرفة ما هو دور القاضي الدستوري يف تقدير املشرع للمصلحة )أ(العامة والغاية من التشريع
  ؟)ب(العامة
  بيان العالقة بين المصلحة العامة والغاية من التشريع-أ     
ليه يف الفقه والقضاء اإلداريني بأن فكرة املصلحة العامة تعد شرطا أساسيا ملشروعية إذا كان املستقر ع     

التصرف اإلداري،جند أن املشرع هو اآلخر ُملزم بتحقيق املصلحة العامة اليت من أجلها منحه الدستور تلك 
  ها؟السلطة،األمر الذي يدفعنا إىل التساؤل عن مفهوم املصلحة العامة واجلهة اليت حتدد

إن حتديد مفهوم املصلحة العامة ميكن أن يكون عن طريق املؤسس الدستوري أو املشرع أو جهة       
اإلدارة ،ففي اال التشريعي جند أن املشرع هو الذي يُقدر وجود املصلحة العامة،على أن هذا التقدير من 

قيقية اليت يسعى املشرع إىل جانب املشرع خيضع لرقابة القاضي الدستوري للوصول إىل الغاية احل

                                                 
 .106.انظر،عبد الرؤوف هاشم بسيوين ،نظرية الضبط اإلداري يف النظم الوضعية املعاصرة والشريعة اإلسالمية،املرجع السابق،ص - 1
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حتقيقها،مبعىن هل أن املشرع يسعى إىل حتقيق املصلحة العامة فعال،أم أنه استند على فكرة املصلحة العامة 
  ليخفي بذلك النية احلقيقية من وراء إصداره التشريع؟

حة العامة مفهوما تتميز فكرة املصلحة العامة باملرونة وعدم الثبات التساع مفهومها،كما أن للمصل      
سياسيا إذا كانت الدولة هي اليت حتدد مفهومها،واالختيار بني املصاحل املختلفة ملشروعية تصرفات 

  .1السلطات العامة يف الدولة،ويف نفس الوقت قيدا عليها
ومن مث،أصبح تقدير وحتديد مفهوم املصلحة العامة من قبل السلطات املسيطرة يف الدولة،أي أن       

ملان الذي تسيطر عليه احلكومة ذات األغلبية الربملانية يكون يف حتديده وتقديره للمصلحة العامة خاضعا الرب 
لسيطرة احلزب أو احلكومة ذات األغلبية الربملانية،األمر الذي قد يدفع الربملان حتت ستار املصلحة العامة 

  .2إىل حتقيق غايات ال ترتبط باملصلحة العامة
األول يرتبط مبضمون هذه :هوم املصلحة العامة يتوجب علينا البحث عن عنصرينولتحديد مف      

؛فاملصلحة العامة من حيث مضموا تتفرع وفقا 3املصلحة؛أما الثاين،هو الغاية من العمل التشريعي
                                                 

،أطروحـة دكتـوراه يف احلقـوق،  )دراسـة مقارنـة بـني الشـريعة اإلسـالمية والنظـامني املصـري والفرنسـي(انظر،أمحد حممد أمني حممد،حدود السلطة التشـريعية-1
، 2005؛ســامي مجــال الــدين،النظم السياســية والقــانون الدستوري،منشــأة املعــارف باإلسكندرية،مصــر،594.،ص2001ة احلقوق،جامعــة القــاهرة،كليــ
ال تـرتبط باجلانـب اإليـديولوجي فقط،وإمنـا تعـد كـذلك أسـاس إىل القـول بـأن املصـلحة العامـة Guillaume MERLAND ويتجـه األسـتاذ؛675. ص

 ؛تبار أا ترسخت يف جمال القانون اإلداري على وجه اخلصوصالقانون العام باع

« l'intérêt général ne saurait se réduire à son seul aspect idéologique. Il est également un des fondements du droit 
public. La prégnance de la notion d'intérêt général dans la conception du droit administratif est, du reste, 
particulièrement révélatrice. » ; MERLAND.G, L'intérêt général, instrument efficace de protection des droits 
fondamentaux, Cahiers du Conseil constitutionnel n° 16  juin 2004,p p.1. 

بـأن املصـلحة العامـة عنصـر مــنظم للحريـة الفرديـة مـن جهـة؛وهي كـذلك عنصـر موفــق   إىل القـول Didier TRUCHET ويف هـذا الشـأن كـذلك يتجـه
  ومنظم للمصاحل املشرتكة ،من جهة ثانية؛

    Didier TRUCHET voit dans l’intérêt général autant « un élément régulateur de la liberté qu’un facteur 
d’atteinte à celle-ci. Il peut être aussi l’élément conciliateur de deux libertés antagonistes .» La notion d’intérêt 
général serait donc appropriée pour comprendre la volonté de limiter collectivement les libertés et absorber, en 
principe, tous les cas de conflits de libertés. La notion d’intérêt général paraît offrir, comme on va le voir, un 
cadre de références global à la liberté en rendant possible cette mutualisation ; TRUCHET.D  , Les fonctions de 
la notion d’intérêt général dans la jurisprudence du Conseil d’État, préface de BOULOUIS.J, Paris, L.G.D.J, 
1977, p. 176et 396 . 

التوفيـق  عرف جانب من الفقه األمريكي فكرة املصلحة العامة بالنسبة القانون إىل أن املصاحل هي املوضوع األساسي للتشريع ،واليت تقـوم علـى أسـاس-2
باعتبــاره شخصـا قانونيــا عامــا )اتمـع السياســي املـنظم(ة األول مصـاحل الدولــ:بـني املصــاحل املختلفـة حبيــث تشـتمل املصــاحل العامـة علــى نـوعني مــن املصــاحل

حممد ماهر أبو العينني،االحنـراف التشـريعي والرقابـة علـى ،والثاين مصاحل الدولة اليت تقوم على كوا حارسة على املصاحل االجتماعية ؛لتفاصل أكثر،انظر،
  .311.ص دستوريته،الكتاب األول،املرجع السابق،

إىل القـول بـأن اإلدارة خاضــعة هلـدف حتقيـق املصـلحة العامــة  مسـتخدمة يف ذلـك امتيـازات الســلطة العامـة الـيت يفتقـر هلــا   CHEVALLIER ويـذهب - 3
 :األفراد 

« L’administration est donc soumise à une contrainte de but, qui exclut apparemment toute possibilité 
d’arbitraire. La puissance trouve à la fois son fondement et ses limites dans la volonté de satisfaire les besoins du 
public, les demandes des administrés » ; CHEVALLIER .J, Les fondements idéologiques du droit administratif 
français, in Variations autour de l’idéologie de l’intérêt général, PUF, 1979, p. 3-57 

  حنو توحيد مفهوم املصلحة العامة جلميع املنظمات االجتماعية ،حبيث ميكن لألفراد العيش يف جمتمع منظم وموحد؛  F RANGEONكما يتجه 
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قليمية، لألشخاص العامة املعنية ذه املصلحة،واليت قد تتخذ صورة املصاحل الوطنية أو املصاحل احمللية أو اإل
وهو ما أخذ به الس الدستوري الفرنسي الذي وسع من مفهوم املصلحة العامة ووضع تقسيماا،ومن 

املتعلق بقانون التوجيه الزراعي عند 1980يوليو01أمثلة ذلك ما قضى به الس الدستوري الفرنسي يف
ال بأن هذا اإلجراء كان لتحقيق فحص أحد مواد هذا التشريع اليت متنح لإلدارة سلطات واسعة يف هذا ا

  .1الغرض الذي أراده املشرع من أجل تنظيم وتطوير احليز الريفي

                                                                                                                                                         
    F RANGEON énonce la consubstantialité de l’intérêt général à toute organisation sociale qui, par le verbe, 
cherche à se structurer : « Concernant l’idée d’intérêt général, c’est un truisme de dire qu’elle n’est pas nouvelle. 
Elle imprègne effectivement le discours politique et juridique depuis ses origines. Les textes de l’Antiquité qui 
nous sont parvenus en font foi ; dès que la politique a été perçue comme un discours, c’est-à-dire dès que les 
individus vivant en communauté ont cherché à expliquer et légitimer leur mode d’organisation politique, le 
thème de l’intérêt général a été présent » ; RANGEON .F, L’idéologie de l’intérêt général, préface de VEDEL.G, 
Paris, Economica, coll. Politique comparée, 1986, p.11et 34 ;Les notions connexes qui gravitent autour de lui 
comme "intérêt général", "intérêt public" ou "utilité publique" sonnent dans tout notre système juridique comme 
autant de rappels du principe qui l’anime et de l’esprit qui l’habite : la soumission obligée des intérêts privés à la 
chose publique; RANGEON.F, L’idéologie de l’intérêt général ,op cit, p.190et 246.  

إىل القــول بــأن الدولــة تقــوم علــى مبــدأ توحيــد اتمــع مــن أجــل حتقيــق املصــلحة العامــة املشــرتكة لألفــراد  الــيت تعــد أســاس قيــام CHEVALLIERيــذهب
 الدولة؛

     L’intérêt général fonde l’État et à rebours place ce dernier comme étant le seul dépositaire de sa production. 
«Dans la société, cette position centrale est occupée par l’État : personne abstraite, ne relevant pas de l’ordre 
sensible, l’État constitue le principe d’unification de la société et donc le seul dépositaire de l’intérêt général» ; J  
CHEVALLIER, Réflexions sur l’idéologie de l’intérêt général, in Variations autour de l’idéologie de l’intérêt 
général, PUF, 1978,p p.11;l’intérêt général « implique d’abord la possibilité de surmonter les antagonismes 
sociaux et de dégager un intérêt commun à l’ensemble des participants : ce qui unit les membres est plus fort que 
ce qui les oppose ; leur appartenance à une même communauté sur- détermine leur identité singulière. Les 
intérêts particuliers vont être rendus compatibles et harmonisés par l’intervention d’une instance de totalisation 
qui est chargée d’opérer la synthèse des volontés individuelles, de rassembler les points de vue disparates en un 
projet cohérent, de ramener les éléments atomisés et soumis à l’attraction centrifuge dans les limites de l’ordre 
établi »; CHEVALLIER.J , Réflexions sur l’idéologie de l’intérêt général ,op cit, p p.45; NIVERT.N, Intérêt 
général et droits fondamentaux, Thèse doctorat en droit public, Université de La Réunion , Faculté de droit et 
d’économie, 2012,p.120et220 ; 

 :من بني التعريفات الفقهية لفكرة املصلحة العامة كذلك 

« L'idéologie de l'intérêt général constitue une dimension fondamentale du fonctionnement et de la pérennisation des sociétés 
contemporaines. C'est dans et par l'idéologie de l'intérêt général que se réalise le consensus nécessaire au maintien du tissu 
social. » ; LEGRAND.C  et RANGEON. F et VASSEUR .J, Contribution a l'analyse de l'idéologie de l'intérêt général ;K 
SIBIRIL, définition de la notion d'intérêt en droit administratif français, Thèse doctorat en droit public, Université de 

Bretagne occidentale, France, 2012,p p.3. 
1 -C,C.N°80-115,D.C du 01 juillet1980,R.p,p.34 ;  

 :الفرنسيومن ذلك أيضا تعريف جملس الدولة 
La définition de l’intérêt général s’est historiquement constituée dans un cadre national, et sa remise en cause est liée à celle 
de l’État-nation .Le Conseil d’État a consacré son rapport public de 1999 à une réflexion sur l’intérêt général. Il n’est pas 
inutile d’y revenir1 « Il existe deux conceptions divergentes de l’intérêt général. L’une, utilitariste, ne voit dans l’intérêt 
commun que la somme des intérêts particuliers. L’autre, volontariste, estime que l’intérêt général exige le dépassement des 
intérêts particuliers. Il est dans cette perspective l’expression de la volonté générale. 
 Ce clivage sépare deux visions de la démocratie : d’un côté une démocratie de l’individu, qui tend à réduire l’espace public à 
l’organisation de la coexistence entre les intérêts particuliers, l’autre, plus proche de la tradition républicaine française, qui 
fait appel à la capacité des individus à dépasser leurs propres intérêts, pour former ensemble une société politique. Cette 
conception a profondément marqué l’ensemble de notre système institutionnel. Il revient à la loi, expression de la volonté 
générale, de définir l’intérêt général, au nom duquel les services de l’État, sous le contrôle du juge, édictent des normes 
réglementaires, prennent des décisions individuelles et gèrent les services publics. » L’intérêt général se rapporte donc à la 
sphère publique. Il constitue à la fois le fondement et l’enjeu de la démocratie. Cela signifie que sa définition est souvent un 
combat, parfois violent. 
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بأن النص موضوع النزاع يستهدف حتقيق املصلحة العامة للنظام 1983يوليو19وقراره الصادر يف      
أن 1984نوفمرب29يف،كما قرر الس الدستوري الفرنسي يف قراره الصادر 1البحري املتعلقة بالسياحة

املتعلق حبق اإلضراب يف 1979يوليو25،وقراره الصادر يف2اخلاصية الثقافية تعترب جزءا من املصلحة العامة
،وقراره اخلاص 4املتعلق بتشريع األمن واحلرية1981يناير20و19،وقراره الصادر يف3اإلذاعة والتلفزيون

  .19875يوليو22بقانون اخلدمة العمومية الصادر يف 
وبالنتيجة،جند أن الس الدستوري قد َوسع من مفهوم املصلحة العامة واملوضوعات اليت تتصل ا      

بدمج العديد من املصاحل يف مفهوم املصلحة العامة،وذلك بسبب غموض مصطلح املصلحة العامة، حيث 
وع الشعب وهو ما يسمى يدخل يف مفهوم املصلحة العامة كذلك املصلحة اليت ترتبط باملصلحة العامة م

باملصلحة العامة،أو أا ترتبط بنوع حمدد من املصلحة العامة وهو ما يسمى باملصلحة احمللية، األمر الذي 
وهو ما أكد  6من الدستور الفرنسي اخلاصة بأقاليم ما وراء البحار ومصاحل اجلمهورية73نصت عليه املادة

ويف الشأن .7قراراته والتأكيد على وحدة مصاحل اجلمهورية عليه الس الدستوري الفرنسي يف العديد من
جند أن املشرع املصري هو اآلخر قد استعمل تعبري املصلحة املالية كمرادف للمصلحة العامة معتربًا أن 

  .الغاية من إصدار التشريع يف هذه احلالة هو حتقيق املصلحة العامة

                                                                                                                                                         
« le débat sur l’intérêt général n’est pas seulement l’affaire des pouvoirs publics. Il concerne en réalité chaque 
citoyen. » ;Réflexions sur l’intérêt général, rapport public du Conseil d’État 1999 ; http://www.conseil-Etat. fr/fr/ 
rapports-et-etudes/linteret-general-une-notion-centrale-de-la.html;                              18.30على الساعة 14/07/2016يوم  
1
 -C.C.N°83-13D.C du 19et20 juillet 1983,R.p,p.83. 

2 - C.C.N° 184-84 D.C du 29 Novembre 1984,R.p,p.49. 
حول حق اإلضراب يف اإلذاعة والتلفزيون بأن احلدود املوضوعية على حـق اإلضـراب كانـت  1979حيث قرر الس الدستوري يف قراره الصادر يف  - 3

 من أجل صون املصلحة العمة ،وتبعا لذلك فإن التشريع املطعون فيه كان استجابة للحاجات األساسية للمواطنني؛
 C.C.N° 105-79 D.C du 25 juillet 1979,R.p,p.33. 

 حيث قرر الس الدستوري بأن الغرض من التشريع يتفق مع مبدأ السري احلسن للعدالة؛-4
 C.C.N° 127-80 D.C du 19et20 janvier 1981,R.p,p.83 

دأ اســـتمرارية اخلدمـــة بـــأن املصـــلحة يف هـــذا التشــريع تتعلـــق مبـــ 1987يوليــو 22حيــث قـــرر الـــس الدســـتوري بشــأن قـــانون اخلدمـــة العامـــة الصـــادر يف -5
 العمومية؛

 C.C.N° 229-87 D.C du 22 juillet 1987,R.p,p 44.  . 
 :على ما يلي 1958من الدستور الفرنسي لعام 73تنص املادة - 6

    «Dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils 

peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.  
Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences et 
si elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement. » 

  .املالحظ على هذه املادة بأا مل تفرق بني املصاحل اخلاصة بأقاليم ما وراء البحار ومصاحل اجلمهورية 
 :من قرارات الس الدستوري الفرنسي يف هذا إلطار- 7

 C.C.N°81-129D.C du 30et 31 octobre 1981,R.J,C1959-1993,p.100 ; C.C.N°82-14D.C du 27 juillet 1982, R.J,C 

1959-1993,p.126 ;C.C.N°87-241D.C du 22 janvier1988,p.330  ; C.C.N°88-244D.C du 17 janvier 1988, P.338  

;C.C.N°89-269D.C du 22 janvier1990,R.J,C1959-1993,p.362 ; C.C.N°89-254D.C du 04 juillet 1989, p.41.  
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خلاصة مصلحة عامة عندما تكون عموميتها معرتف ا ومن ناحية أخرى،تعترب املصاحل احمللية ا      
،وأقره الس الدستوري يف العديد من 1من الدستور الفرنسي74بواسطة املشرع،وهو ما نصت عليه املادة

  .2قراراته من خالل التأكيد على ضرورة احرتام تلك املصاحل احمللية اخلاصة
ملصلحة العامة يف اال التشريعي مبا جيعل الغاية من وإذا كان املشرع له احلق يف حتديد مفهوم ا      

  .التشريع هي حتقيق املصلحة العامة،لنا أن نتساءل عن العالقة بني املصلحة العامة والغاية من التشريع؟
احلقيقة أن مشروعية القانون تقاس بالغاية منه،فإذا أصدر املشرع وفقا لسلطته التقديرية تشريعا ال       

قيق املصلحة العامة كان هذا التشريع باطال لعيب االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية، يستهدف حت
األمر الذي يدل بأن عيب االحنراف التشريعي هو عيب غائي يرتبط باملصلحة العامة اليت هي الغاية من 

ل عن حاالت خروج كما أنه إذا كان املشرع هو الذي حيدد مفهوم املصلحة العامة،لنا أن نتساء.3التشريع
  .التشريع عن املصلحة العامة،واليت يعترب فيها التشريع مشوبا بعيب االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية؟

                                                 
  :على ما يلي 1958من الدستور لعام 74تنص املادة  - 1

   «  Les collectivités d’outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres 
de chacune d’elles au sein de la République. Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de 
l’assemblée délibérante, qui fixe : 

– les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ; 
– les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences 
de l’État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l’article 73, précisées et complétées, le 
cas échéant, par la loi organique ; 
– les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son 
assemblée délibérante ; 
– les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et 
propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la 
collectivité, ainsi que sur la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux conclus dans les matières 
relevant de sa compétence. article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée 
délibérante……… »  

بحـر احملـددة يف أي أن اجلماعات احمللية يف اجلمهورية هي البلديات واملقاطعات واألقاليم واجلماعات ذات الوضـع اخلـاص واجلماعـات الواقعـة فيمـا وراء ال
خيـــول . يف هـــذه الفقـــرة تنشـــأ كـــل مجاعـــة حمليـــة أخـــرى مبوجـــب قـــانون وعنـــد االقتضـــاء حمـــل مجاعـــة أو عـــدة مجاعـــات حمليـــة منصـــوص عليهـــا. 74املـــادة 

 .للجماعات احمللية اختاذ القرارات يف كل االختصاصات اليت ميكن تطبيقها يف إطاره اختصاصها بأفضل طريقة ممكنة
ليـة جيـوز للجماعـات احمل. تتوىل جملس منتخبة إدارة هذه اجلماعات حبرية وتتمتـع بسـلطة تنظيميـة ملمارسـة اختصاصـاا وفـق الشـروط الـيت حيـددها القـانون

إذا نـــص –أوجمموعهــا أن ختــالف علـــى ســبيل التجربــة ويف موضـــع معــني وملــدة حمـــدودة أحكــام القــوانني أو اللـــوائح الــيت تســري علـــى ممارســة اختصاصــاا 
ارسـة إحـدى وذلك وفق الشروط اليت حيددها القانون األساسي ما مل يتعلـق األمـر بالشـروط األساسـية ملم–القانون أو الالئحة على ذلك حسب األحوال

  .احلريات العامة أو حق من احلقوق اليت يكفلها الدستور 
ال جيــوز ألي مجاعــة حمليــة أن متــارس وصــاية علــى مجاعــة أخــرى ،ومــع ذلــك إذا تطلبــت ممارســة إحــدى االختصاصــات مســامهة عــدة مجاعــات حمليــة جيــوز 

باعتبـاره ممثـل  –يتـوىل ممثـل الدولـة يف اجلماعـات احملليـة باجلمهوريـة . املشـرتكللقانون أن يرخص إلحداها أو إلحدى جمموعاا بتنظيم طرق القيـام بعملهـا 
  .حتقيق املصاحل الوطنية والرقابة اإلدارية واحرتام القوانني-كل عضو يف احلكومة

2 - C.C.N°86-208D.C du 01et02 juillet 1986,R.P,p.78. 

 :ملزيد من التفاصيل
2 - LAUCHAIRE. F et GERARD. C,Le constitution de la République Française ,Economica ,1987 ,p.127.  

  .161.عبد املنعم إبراهيم شرف ،املرجع السابق،ص:أورده 
  .304.حممد ماهر أبو العينني،االحنراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب األول،املرجع السابق،صانظر،  - 3
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احلقيقة أن فكرة املصلحة العامة ترتبط مببدأ العمومية والتجريد،فعمومية التشريع وجتريده حيددان الغاية     
التقديرية لتحقيق غايات أخرى  منه،ومن بني صور أو حاالت اخلروج عن املصلحة العامة استعمال السلطة

نة أو دف اإلضرار بتلك الفئة،أو غري حتقيق املصلحة العامة كتحقيق مصلحة شخصية أو لصاحل فئة معي
  .1حتقيق أغراض سياسية

وإذا كان املسلم به يف اال اإلداري أن رجل اإلدارة قد يستعمل سلطته التقديرية حتت ستار حتقيق      
املصلحة العامة إىل اإلضرار بشخص معني أو فئة معينة على الرغم من متسكه بنص القانون،إال أنه خرج 

فيا بذلك غايته احلقيقية من وراء إصدار القرار،األمر الذي يرتتب عليه عدم مشروعية القرار على روحه خم
لعيب االحنراف يف استعمال السلطة اإلدارية،وعلى القاضي اإلداري البحث يف نوايا اإلدارة ملعرفة الغاية 

العامة،وإن كان األمر كذلك احلقيقية اليت قد يسعى مصدر القرار إىل حتقيقها والبعيدة عن مفهوم املصلحة 
يف اال اإلداري،هل ميكن للمشرع وهو بصدد ممارسة اختصاصه بّسن التشريع وفقا لسلطته التقديرية أن 

  يسعى إىل اإلضرار بشخص معني أو فئة معينة ؟
ى مادام أن املشرع وهو بصدد ممارسة اختصاصه التشريعي حتيط به جمموعة من العوامل اليت تؤثر عل      

العمل التشريعي كما قلنا سابقا قد يسعى إىل إصدار قوانني دف إىل اإلضرار بشخص معني أو فئة معينة 
،وعلى 2خاصة يف احلالة اليت تكون فيها السلطتني التشريعية والتنفيذية حتت سيطرة حزب سياسي واحد

  .وراء إصداره التشريعالقاضي الدستوري البحث يف نوايا املشرع للوقوف على الغاية احلقيقية من 
وإذا كان املشرع قد يستعمل سلطته بقصد اإلضرار بشخص معني أو فئة معينة،فإنه قد يستعمل تلك      

عام  السلطة لتحقيق أغراض لصاحل شخص معني أو فئة معينة ،ومثال ذلك  يف فرنسا القانون الصادر يف
جيوز تعيني وزراء مفوضني من خارج دائرة الذي يتعلق مبوظفي الدولة يف الوظائف العليا وأنه 1985

املوظفني يف الوظائف العليا،ذلك بأن هذا التشريع عندما فتح جمال تعيني الوزراء املفوضني مل تكن غايته 
حتقيق املصلحة العامة،بل كان هدفه حتقيق مصاحل فئة معينة تتضمن موظفني مقربني من السلطة،األمر 

  .3لة باطال لعيب يف االحنراف يف استعمال السلطة التشريعيةالذي جيعل التشريع يف هذه احلا

                                                 
 .596.؛أمحد حممد أمني حممد،املرجع السابق،ص18.،ص2002القانون،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،انظر،حممد حسين منصور،نظرية -1
،حيـث صـدر تشـريع خبصـوص املؤسسـات الصـحفية أيـن اجتـه املشـرع الفرنسـي إىل القـول بـأن الغايـة 1984ومن أمثلة ذلك ما حدث يف فرنسا سـنة - 2

املؤسســات الصــحفية ،غــري أن النــواب دفعــوا أمــام الــس الدســتوري خبصــوص هــذا التشــريع إىل أن هــذا مــن إصــدار هــذا القــانون هــو منــع االحتكــار يف 
 :الصحفية؛ملزيد من التفاصيلM HERSANT التشريع هو اإلضرار مبؤسسة 

2 - VEDEL.G, Excès de pouvoir législatif et excès de pouvoir administratif ,op cit ,p .85 . 

 .171.املنعم إبراهيم شرف ،املرجع السابق،صعبد :أورده 
  .679.انظر،سامي مجال الدين،النظم السياسية والقانون الدستوري،املرجع السابق،ص -3
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إضافة إىل ذلك قد تكون غاية املشرع من إصدار تشريع ما حتقيق غرض سياسي معني لصاحل فئة       
معينة أو حزب معني أو جمموعة من األحزاب أو حتقيق أغراض ملصلحة السلطة التنفيذية ذات األغلبية 

املتعلق بتقسيم الدوائر االنتخابية،حيث دفع النواب 1986التشريع الصادر يف فرنسا الربملانية،ومثال ذلك
أمام الس الدستوري الفرنسي بأن املشرع من وراء إصداره هلذا التشريع يسعى إىل حتقيق مصلحة سياسية 

يف االحنراف لبعض األحزاب السياسية وليس حتقيق املصلحة العامة،وهو ما جيعل هذا التشريع باطال لعيب 
  .1يف استعمال السلطة التشريعية

بأنه ال جيوز االنتماء إىل األحزاب السياسية أومباشرة 1978لسنة 33ويف مصر،فقد نص القانون رقم     
،مع أن نص 1952احلقوق أو األنشطة السياسية لكل من تسبب يف إفساد احلياة السياسية قبل ثورة

لك كل من يصدر بشأم قرارا بالعفو أو االستثناء من رئيس من ذات القانون استثنت من ذ07املادة
اجلمهورية،كل ذلك يدل على أن الغرض احلقيقي من هذا التشريع كان سياسيا وليس حتقيق املصلحة 

  .العامة 
ويف اجلزائر،فإن قرار حل حزب اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ ومنعه بصفة مطلقة من ممارسة مهامه       

منع أعضائه من تأسيس أحزاب سياسية جديدة أو ممارسة حقوقهم السياسية إمنا يدل على  السياسية وكذا
أن هذا القرار حتت ستار املصلحة العامة كان يسعى إىل حتقيق غرض سياسي يتمثل يف منع فئة معينة من 

  .ممارسة حقوقها السياسية 
سلطته التقديرية ليس لتحقيق املصلحة وترتيبا على ما سبق،ميكننا القول بأن املشرع قد يستعمل       

العامة،وإمنا دف اإلضرار بشخص معني أو فئة معينة أو حتقيق مصاحلها،كما قد يستعمل كذلك تلك 
السلطة لتحقيق أغراض سياسية بعيدة عن حتقيق املصلحة العامة،األمر الذي يدفعنا إىل التساؤل عن دور 

  ملشرع للمصلحة العامة؟القاضي الدستوري يف الرقابة على تقدير ا
  دور القاضي الدستوري في الرقابة على تقدير المشرع للمصلحة العامة-ب      
إذا كان للمشرع احلق يف حتديد وتقدير املصلحة العامة يف اال التشريعي،فإن اإلشكال الذي نطرحه      

هنا حول ضمانات عدم خروج املشرع عن املصلحة العامة،ألن من ميلك سلطة حتديد مفهوم املصلحة 
حنراف أو اخلروج عن حتقيق العامة قد يسعى حتت ستار املصلحة العامة إىل حتقيق غايات أخرى،وبالتايل اال

  غايات املصلحة العامة؟
احلقيقة أن الرقابة على تقدير املشرع للمصلحة العامة ال ميكن أن يتحقق إال عن طريق رقابة االحنراف       

التشريعي،لكن كيف ميكن للقاضي الدستوري أن يتحقق عن طريق الرقابة على االحنراف يف استعمال 

                                                 
 .307.حممد ماهر أبو العينني،االحنراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب األول،املرجع السابق،صانظر، -1
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الغاية من التشريع هي حتقيق املصلحة العامة أم ال،وذلك نظرا لغموض مفهوم السلطة التشريعية بأن 
املصلحة العامة من جهة،ومن جهة أخرى أن القاضي الدستوري مقيد فقط بالتحقق والتأكد من وجود 

  .1املصلحة العامة وليس توجيه إرادة املشرع إىل درجة إحالل إرادته حمل إرادة املشرع
ب التشريعات اليت يصدرها املشرع يف حقيقتها تشريعات دف إىل حتقيق أغراض وإذا كانت أغل      

لصاحل شخص معني أو فئة معينة أو اإلضرار ا،فكيف ميكننا حتديد ما يعد من قبيل املصلحة العامة وما 
أو  يعد من قبيل املصلحة اخلاصة،وهل يعترب التشريع الصادر عن املشرع لتحقيق غايات لصاحل فئة معينة

  لصاحل جمموعة من األفراد متناقضا مع مفهوم املصلحة العامة؟
بالرجوع إىل الواقع العملي جند أن أغلب التشريعات اليت يصدرها املشرع هي يف احلقيقة تشريعات       

تعرب عن القوة املسيطرة يف الربملان اليت دف إىل حتقيق مصاحلها خاصة يف احلالة اليت تكون السلطتني 
  .شريعية والتنفيذية حتت سيطرة حزب واحدالت

وملا كان للمشرع حق حتديد وتقدير املصلحة العامة اليت تعد شرطا ملشروعية العمل التشريعي،فإنه       
جيب على القاضي الدستوري الكشف عن حاالت انتهاك املصلحة العامة والبحث عن الغاية احلقيقية 

ستوري على تقدير املشرع للمصلحة العامة تعد أمرا ضروريا للكشف للتشريع،باعتبار أن رقابة القاضي الد
عن الغاية احلقيقية من التشريع ووسيلة فعالة لضمان عدم خروج غاية التشريع عن املصلحة العامة،على أن 
دور القاضي الدستوري يف الرقابة على االحنراف التشريعي ينصب أساسا على معرفة ما الغاية من التشريع 

  .2طريق البحث عن األهداف اليت يسعى املشرع إىل حتقيقهاعن 
وملا كان املشرع يتمتع بسلطة واسعة وحرية يف االختيار بني عدة بدائل أو خيارات للمسألة حمل       

التنظيم التشريعي حتقيقا للمصلحة العامة بدون أية قيود إال القيود اليت حيددها الدستور،مبا مينح له احلق يف 
 .وحتديد املصلحة العامة وذكر األسباب اليت تدفعه إلصدار التشريع واملرتبطة باملصلحة العامة تقدير
فإن املشرع قد يسعى حتت ستار حتقيق املصلحة العامة إىل حتقيق غايات أخرى ال تتصل باملصلحة       

،ومن مث كانت الرقابة على العامة،كما أن املشرع ال يذكر يف أسباب التشريع إال ما يرتبط باملصلحة العامة
تقدير املشرع للمصلحة العامة أو الرقابة على الغاية من التشريع رقابة ضرورية للكشف عن االحنراف يف 

  .3استعمال السلطة التشريعية
وترتيبا على ما سبق،ميكننا القول بأن سلطة املشرع يف تقدير املصلحة العامة ليست مطلقة،وإمنا       

قاضي الدستوري للكشف عن الغاية احلقيقية للمشرع من إصدار التشريع،فإذا أصدر املشرع ختضع لرقابة ال

                                                 
 .598.؛ أمحد حممد أمني حممد،املرجع السابق،ص20.انظر،حممد حسين منصور،نظرية القانون،املرجع السابق،ص -1
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تشريعا يهدف إىل حتقيق غايات أخرى غري حتقيق املصلحة العامة كان التشريع غري دستوريا لعيب االحنراف 
  .يف استعمال السلطة التشريعية

عامة تعترب من أخطر حاالت االحنراف يف استعمال وملا كان خروج غاية التشريع عن حتقيق املصلحة ال     
  السلطة التشريعية ،لنا أن نتساءل عن حاالت خمالفة املشرع لقاعدة ختصيص األهداف؟

الصورة الثانية لالنحراف التشريعي هي خروج التشريع عن قاعدة تخصيص األهداف :ثانيا    
 المحددة 

مة يعترب من أخطر حاالت االحنراف يف استعمال السلطة يف وملا كان اخلروج عن حتقيق املصلحة العا      
اال اإلداري توجد حالة أخرى يعترب فيها اخلروج على قاعة ختّصيص األهداف احملددة احنرافا يف استعمال 

  .1السلطة،ومن مث صورة لالحنراف بالسلطة اإلدارية
القرار اإلداري إىل حتقيق الغرض اخلاص فقاعدة  ختّصيص األهداف تقتضي أن تتجه إرادة ُمصدر       

املنوط به حتقيقه دون غريه من األغراض األخرى،وإال كان القرار مشوبا بعيب االحنراف يف استعمال السلطة 
اإلدارية ملخالفته لقاعدة ختصيص األهداف،فإذا مت حتديد اهلدف الذي جيب على اإلدارة السعي إىل حتقيقه  

  .2يف هذه احلالة اليت تكون هناك وحدة بني سبب القرار والغاية منهكان اختصاصها مقيدا،ألنه 
وإذا كان عيب االحنراف بالسلطة ال يتحقق إال يف جمال السلطة التقديرية،وأن القول بأن قاعدة       

ختصيص األهداف ال تقتضي وجود وحدة بني سبب القرار اإلداري والغرض من ذلك،فكيف ميكن اعتبار 
ى قاعدة ختصيص األهداف احنرافا يف استعمال السلطة مادام أن هناك وحدة بني سبب القرار أن اخلروج عل

اإلداري والغرض من ذلك،كما أن القاضي اإلداري يف هذه احلالة يكتفي بالرقابة على عنصر السبب دون 
  احلاجة إىل اللجوء إىل الرقابة على عيب االحنراف بالسلطة باعتباره عيبا احتياطيا؟

وإذا انتهينا هنا بأن ختلف عنصر الغاية أو وجود عيب ا ال يرتبط باالحنراف بالسلطة،وإمنا يرتبط       
بالعيب الذي يلحق سبب القرار أو حمله،إال أن املستقر عليه يف فقه القانون اإلداري وقضاؤه هو اعتبار أن 

حاالت االحنراف يف استعمال السلطة  خمالفة رجل اإلدارة لقاعدة ختصيص األهداف احملددة يعترب حالة من
  .اإلدارية يف اال اإلداري

                                                 
حممد ماهر أبو العينني،االحنراف ؛180.انظر،عبد املنعم عبد احلميد إبراهيم شرف،املعاجلة القضائية والسياسية لالحنراف التشريعي،املرجع السابق،ص-1
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وإذا كانت خمالفة قاعدة ختصيص األهداف يف اال اإلداري تعد من حاالت االحنراف يف استعمال       
السلطة اإلدارية،هل يعترب خروج املشرع على قاعدة ختصيص األهداف يف اال التشريعي احنرافا يف 

  لسلطة التشريعية؟استعمال ا
الواقع أن قاعدة ختصيص األهداف يف اال التشريعي ومدى اعتبارها كحالة لالحنراف التشريعي مل       

تكن حمل اتفاق الفقه الدستوري،حيث ذهب جانب من الفقه إىل اعتبار أن اخلروج على قاعدة ختصيص 
الفقه إىل رفض اعتبار  ،يف حني ذهب جانب آخر من)أ(األهداف يف اال التشريعي يعد احنرافا تشريعيا

  ).ب(أن اخلروج عن قاعدة ختصيص األهداف احنرافا يف استعمال السلطة التشريعية
االتجاه الفقهي المؤيد لفكرة أن مخالفة قاعدة تخصيص األهداف يعتبر انحرافا في - أ      

  استعمال السلطة التشريعية
موضوع االحنراف بالسلطة يف اال التشريعي يف إذا كان الفقيه عبد الرزاق السنهوري أول من تناول      

،فهو يعترب أول من "خمالفة التشريع للدستور واالحنراف يف استعمال السلطة التشريعية"مقالته الشهرية بعنوان
أثار فكرة ختصيص األهداف يف اال التشريعي،حيث اجته إىل القول بأن هذه القاعدة ليست كثرية 

يع،ألن األصل يف سلطة املشرع اإلطالق وأن تقييدها هو االستثناء يف احلالة اليت التطبيق يف جمال التشر 
 .1يفرض فيها الدستور على املشرع التزاما بتحقيق غرض معني

ويعطينا الفقيه عبد الرزاق السنهوري عدة أمثلة يعترب فيها اخلروج على قاعدة ختصيص األهداف       
من الدستور املصري 155عية،ومن ذلك ما ذكره حول املادةاحنرافا يف استعمال السلطة التشري

،على أنه جيب أن يتضمن 2بأن يكون إجراء األحكام العرفية على الوجه املبني يف القانون1923لعام
القانون حتديدا لتلك احلاالت اليت ميكن فيها إعالن هذه األحكام،وتطبيقا لذلك جند أن قانون األحكام 

قد تضمن حالتني هلذه األحكام،حيث تنص املادة األوىل منه على 1923ونيوي 26العرفية الصادر يف
جيوز إعالن األحكام العرفية كلما تعرض األمن أو النظام العام يف األراضي املصرية أو يف جهة منها  « أنه

إضافة إىل » .للخطر،سواء كان ذلك بسبب خطر إغارة قوات العدو املسلحة أو بسبب اضطرابات داخلية
مبناسبة احلرب الفلسطينية على حالة أخرى مؤقتة 1948مايو13ك فقد نص قانون ُمكمل صدر يفذل

تأمني سالمة اجليوش املصرية وضمان متوينها ومحاية طرق مواصالا وغري ذلك مما يتعلق حبركاا «هي
ة االستثناءات من قانون األحكام العرفي03كما حددت املادة»وأعماهلا العسكرية خارج اململكة املصرية

                                                 
 ؛ 160.ص سليمان حممد الطماوي،نظرية التعسف يف استعمال السلطة،املرجع السابق،ص؛599.انظر،أمحد حممد أمني حممد،املرجع السابق،ص-1

- ROUSSEAU.D  , op cit ,p.548. 
ال جيوز ألية حال تعطيـل حكـم مـن أحكـام الدسـتور إىل أن يكـون ذلـك وقتيـا يف زمـن « :على ما يلي1923من الدستور املصري لعام155تنص املادة2

انعقـاد الربملـان مـىت تـوفرت يف انعقـاده الشـروط املقـررة  وعلـى أي حـال ال جيـوز تعطيـل.احلرب أو أثناء قيام األحكام العرفية وعلى الوجـه املبـني يف القـانون 
   »... ذا الدستور 
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اليت ختول للسلطة القائمة على إجراء األحكام العرفية وذكرت يف ايتها أن جيوز لس الوزراء أن يضيق 
  » .دائرة احلقوق املتقدمة املخولة للسلطة القائمة على إجراء األحكام العرفية أو يف بعضها

ويوضح الفقيه عبد الرزاق السنهوري لنا بأن صْون األمن والنظام العام وحاجات احلرب والتموين هي       
ذلك بأن .الغايات املخّصصة لقوانني األحكام العرفية اليت تعد يف نفس الوقت حدودا على تلك القوانني

نصوص عليها يف قانون األحكام العرفية املشرع إذا جتاوز تلك احلاالت السابقة إلعالن األحكام العرفية امل
اخلاصة بتحديد دائرة األمان والنظام العام وحاجات احلرب والتموين كان تشريعه يف احلقيقة مشوبا بعيب 

  . 1االحنراف التشريعي،وذلك لتجاوزه الغاية املخصصة اليت ألزمه املؤسس الدستوري بتحقيقها
قد حظرت على 1923من الدستور املصري لعام15بأن املادةويضيف الفقيه عبد الرزاق السنهوري       

املشرع أن مينح جلهة اإلدارة حق إنذار الصحف أو وقفها أو إلغائها بقرار إداري،إال إذا كان اهلدف من 
على املشرع أن 1923من الدستور املصري لعام 20،كما حظرت املادة2ذلك هو محاية النظام االجتماعي

منع االجتماعات العامة،إال إذا كان اهلدف من ذلك هو محاية النظام مينح لإلدارة احلق يف 
االجتماعي،ليخلص بذلك الفقيه إىل القول بأن محاية النظام االجتماعي هي الغاية املخصصة ألي تشريع 
يتعلق مبصادرة الصحف أو منع االجتماعات العامة،فإذا كان املشرع يتمتع بسلطة تقديرية يف حتديد جمال 

  .3النظام االجتماعي ال جيوز له اخلروج على هذا اال والغاية املخصصة لذلك محاية
فإذا أصدر املشرع تشريعا جييز مثال مصادرة الصحف إداريا أو مينع االجتماعات العامة ألسباب ال       

هذه  تدخل يف حفظ النظام االجتماعي حىت لو ارتبط ذلك حبفظ األمن والنظام العام يكون التشريع يف
  .4احلالة مشوبا بعيب االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية

ومن مث،جند أن الفقيه السنهوري قد توصل إىل أن الدستور قد يفرض على املشرع التزاما بتحقيق       
أغراض حمددة،فإذا خرج املشرع عن تلك األهداف أو األغراض يكون قد احنرف يف استعمال سلطته 

الذي دفع جانب من الفقه إىل القول بأن عيب االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية التشريعية،األمر 
يعين استهداف النص التشريعي لغاية غري تلك اليت يسعى الدستور إىل حتقيقها وهي املصلحة العامة أوأحد 

  .5جوانبها على وجه اخلصوص

                                                 
 .181.انظر،عبد املنعم عبد احلميد إبراهيم شرف،املعاجلة القضائية والسياسية لالحنراف التشريعي،املرجع السابق،ص-1
 .324.انظر،ماجد راغب احللو،القانون الدستوري،املرجع السابق،ص-2
 .80.الرزاق السنهوري،خمالفة التشريع للدستور واالحنراف يف استعمال السلطة التشريعية،املرجع السابق،صانظر،عبد -3
 .82.انظر،عبد الرزاق السنهوري،خمالفة التشريع للدستور واالحنراف يف استعمال السلطة التشريعية،املرجع نفسه،ص-4
 .83.حنراف يف استعمال السلطة التشريعية،املرجع السابق،صانظر،عبد الرزاق السنهوري،خمالفة التشريع للدستور واال-5
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ى قاعدة ختصيص األهداف حبسب جانب وترتيبا على ما سبق،ميكننا القول بأن خروج التشريع عل      
الفقه املؤيد لتلك الفكرة يعترب حالة من حاالت االحنراف التشريعي،لنا أن نتساءل عن موقف اجلانب 

  اآلخر من الفقه من ذلك؟
  االتجاه الفقهي الرافض العتبار أن الخروج على قاعدة تخصيص األهداف يعد انحرافا تشريعيا- ب     
الفقه إىل القول بأن الدستور كقاعدة عامة ال يُلزم املشرع بضرورة حتقيق أهداف يتجه جانب من      

معينة،واستثناءا قد يُقيد  الدستور املشرع بتحقيق أغراض حمددة،ذلك بأن جتاوز املشرع هلذه األغراض 
 .1احملددة ال يعتربه هذا اجلانب من الفقه إال خمالفة للنص الدستوري

اب هذا االجتاه بأنه إذا سلمنا بوجود احنراف يف استعمال السلطة التشريعية إىل كما يضيف أصح       
جانب خمالفة النص التشريعي،فإن القاضي الدستوري يقضي بعدم دستورية التشريع لعيب خمالفة الدستور 

عدمت وليس على أساس عيب االحنراف التشريعي الذي يعد عيبا احتياطيا ال يلجأ إليه القاضي إال إذا ان
  .2أحد العيوب األخرى

ويتجه جانب آخر من الفقه إىل القول بأنه إذا كانت قاعدة ختصيص األهداف جتد تطبيقا هلا يف       
اال اإلداري باعتبار أن األصل يف سلطة املشرع التقييد لتحقيق أهداف حمددة،فإنه ال ميكن أن تقاس 

إذا كانت أهداف اإلدارة حمددة فإن أهداف التشريع ال  سلطة املشرع بالسلطة املمنوحة لإلدارة،كما أنه
ميكننا مقارنتها باألهداف  اليت تسعى اإلدارة إىل حتقيقها،وعليه يتجه أصحاب هذا الرأي يف ردهم على 
فكرة الفقيه السنهوري،بأن هذا األخري قد خلط بني مفهوم املالءمة والدستورية وحجتهم يف ذلك أن الفقيه 

السنهوري عندما حاول أن حيدد أهدافا للمشرع،جيب عليه أن يسعى إىل حتقيقها مستنبطا هذه عبد الرزاق 
األهداف من نصوص الدستور املختلفة،قد تدخل يف جمال مل يقيد فيه الدستور املشرع بضرورة حتقيق 

وري هي أغراض حمددة،ويضيف أصحاب هذا الرأي بأن مجيع الفروض اليت ذكرها الفقيه عبد الرزاق السنه
  .  3يف الواقع تعترب خمالفة لنصوص الدستور وال تثري فكرة االحنراف التشريعي

وإذا كنا نتفق مع القول بأن جتاوز املشرع لألغراض اليت حددها الدستور يعترب خمالفة مباشرة للدستور       
ه ال يتصور أن ُخيصص وال تثري فكرة االحنراف التشريعي،فإننا ال نؤيد ما ذهب إليه جانب من الفقه بأن

  .الدستور للتشريع غايات حمددة حبجة أن سلطة املشرع تُعد سلطة تقديرية وأن تقييدها هو االستثناء
                                                 

؛  719.الســلطة التقديريــة للمشــرع،املرجع الســابق، ص،عبــد ايــد إبــراهيم سليم؛23.انظر،عبــد املنصــف عبــد الفتــاح حممــد إدريس،املرجــع الســابق،ص-1
 .594.كمال أبو اد،املرجع السابق،ص

عبـري حسـني السـيد حسـني،دور القاضـي الدسـتوري ؛27.ابـة علـى السـلطة التقديريـة للمشـرع،املرجع السـابق،صانظر،عماد حممد حممد أبو حليمة،الرق-2
 .20.يف الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع،املرج السابق،ص ص

علـى دسـتوريته،الكتاب األول،املرجـع حممد ماهر أبـو العينني،االحنـراف التشـريعي والرقابـة انظر،؛104.انظر،عبد العزيز حممد ساملان،املرجع السابق،ص-3
 .793.السابق،ص
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ذلك بأن عيب االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية يرتبط بالسلطة التقديرية للمشرع،أما حيث       
ة يعترب خمالفة مباشرة للدستور وليس احنرافا تكون سلطة املشرع مقيدة،فإن جتاوز املشرع لتلك السلط

  .1بالتشريع
كما أنه يؤخذ على القول بأن الفقيه عبد الرزاق السنهوري قد خلط بني مفهوم املالءمة        

والدستورية،ألن الفقيه حاول أن يُوسع من نطاق الرقابة القضائية لتشمل الرقابة على االحنراف التشريعي 
ى عنصر الغاية من التشريع تكريسا ملبدأ سيادة القانون،ومن مث فإن الرقابة على االحنراف إعماال لرقابته عل

  .2التشريعي هي رقابة مشروعية دستورية وليست رقابة مالءمة
وبناء على ما تقدم،ميكننا القول حىت وإن كانت سلطة املشرع يف التشريع تقديرية،إال أن املؤسس      

الدستوري قد ُخيَصص للمشرع حال ممارسة اختصاصه التشريعي أغراض معينة،على أن اخلروج على 
ة مباشرة للدستور،ألن سلطة األهداف احملددة ال يعترب احنرافا يف استعمال السلطة التشريعية،وإمنا يعد خمالف

املشرع اجتاه األغراض احملددة مقيدة وليست سلطة تقديرية ال يثور بشأا عيب االحنراف التشريعي الذي 
  .يرتبط بنطاق السلطة التقديرية

وإذا كانت قاعدة ختصيص األهداف قد استقرت يف القضاء اإلداري،فإن القاضي اإلداري قد تراجع       
رة أن اخلروج على قاعدة ختصيص األهداف يعترب احنرافا يف استعمال السلطة يف اال عن األخذ بفك

  .اإلداري 
وإذا انتقلنا إىل اال التشريعي إذا حدد الدستور للتشريع غايات حمددة وهي حاالت نادرة،فإن جماوزة       

د احنرافا يف استعمال السلطة املشرع للغرض الذي حدده الدستور يعترب خمالفة مباشرة للدستور وال يع
  .التشريعية

وبعد عرضنا ملوقف الفقه حول مدى اعتبار أن اخلروج على قاعدة ختصيص األهداف يعترب حالة من       
حاالت االحنراف التشريعي،لنا أن نتساءل عن حاالت أو أمثلة يعترب فيها اخلروج على الغاية احملددة يف 

  الدستور اجلزائري ؟
جوع إىل الدستور اجلزائري احلايل جند أن  األصل يف سلطة املشرع يف التشريع هو التقدير وأن بالر       

من 98يقابلها نص املادة(2016من التعديل الدستوري لسنة112تقييدها هو االستثناء تطبيقا لنص املادة
اف يف اال ،ومن مث جند أن احلاالت التطبيقية لقاعدة ختصيص األهد)1996الدستور اجلزائري لسنة

                                                 
1- MICHEL.D, Contribution à la notion du pouvoir discrétionnaire et du détournement de pouvoir , Paris, 
1962,p.90. 

 ؛106.انظر،عبد العزيز حممد ساملان،املرجع السابق،ص-2
- COLLINET.S, Droit constitutionnel ,1995,p.94 ; LEBEN. CH, op cit ,R.D.P,1982,p.327. 

 .28.،ص ص1998صالح الدين فوزي،الدعوى الدستورية ،دار النهضة العربية،مصر،:أورده 
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يقابلها نص (2016من التعديل الدستوري لسنة22الدستوري قليل،ومن ذلك مثال ما نصت عليه املادة
ال (من الدستور اليت ألزمت املشرع بضرورة حتقيق غرض حمدد)1996من الدستور اجلزائري لسنة20املادة

ويتضح لنا من نص هذه املادة .) فويرتتب عليه تعويض عادل،ومنص.يتّم نزع امللكّية إال يف إطار القانون
أن نزع امللكية يكون للمنفعة العامة الذي يرتتب عليه تعويض قبلي عادل ومنصف،فإذا أصدر املشرع 
تشريعا يلغي التعويض أو أن يكون نزع امللكية ال يتصل  باملنفعة العامة يكون التشريع يف هذه احلالة غري 

يقابلها نص (2016من التعديل الدستوري لسنة44ادةدستوريا،ومن ذلك أيضا ما نصت عليه امل
على أن حرية االبتكار الفكري والفين والعلمي )1996من الدستور اجلزائري لسنة38املادة

ومن مث ال جيوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى ،مضمونة،وحقوق املؤلف حيميها القانون
،إضافة إىل ذلك جند أن احلريات األكادميية وحرية قضائيمن وسائل التبليغ واإلعالم إىل مبقتضى أمر 
  . 1البحث العلمي مضمونة ومتارس يف إطار القانون

ومما سبق،ميكننا القول بأن املؤسس الدستوري قد َخصص للمشرع هدفا معينا يرتتب على جتاوزه       
اء احلجز على أي مطبوع أو تسجيل أو بطالن التشريع،ويف احلالة اليت ُيصدر فيها املشرع تشريعا حيدد إجر 

أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ واإلعالم،أو أن يضع قيودا على جمال البحث العلمي أو احلريات 
األكادميية،يكون التشريع يف هذه احلالة مشوبا بعيب خمالفة الدستور من الناحية املوضوعية،وال يثري فكرة 

  .االحنراف التشريعي

                                                 
؛ومن بني النصوص الدستورية اليت )1996من الدستور اجلزائري لسنة 38يقابلها نص املادة (2016من التعديل الدستوري لسنة44انظر نص املادة- 1

 يف إال بـه املسـاس جيـوز ال مقـدس، احليـاة يف احلـق « :2014من الدستور التونسي لسنة22تلزم املشرع بضرورة حتقيق غرض معني ما نص عليه الفصل

 املالحـظ علـى هـذا الفصـل بأنـه مـنح للمشـرع سـلطة تقديريـة يف حتديـد وضـبط احلـاالت االسـتثنائية الـيت قـد متـس حبـق» القانون يضبطها قصوى حاالت
ارســته احليـاة املضــمون دســتوريا،غري أن ذلــك ال يعــين بــأن املشــرع يســتطيع أن يصــدر تشــريعا يهـدر أصــل هــذا احلــق ،أو يــنقص منــه أو يضــع قيــودا جتعــل مم

 ا حبقوقهفور  قضائي،ويعلم بقرار أو التلبس حالة يف إال به االحتفاظ أو شخص إيقاف ميكن ال« :29أكثر إرهاقا ،ومن ذلك أيضا ما نص عليه الفصل

يف  واسـعةمـنح للمشـرع سـلطة أعـاله قـد 29يتبني لنـا بـأن الفصـل» .بقانون اإليقاف واالحتفاظ مدة وحتدد .حماميا ينيب أن وله إليه، املنسوبة وبالتهمة
احلالـة الـيت يصـدر فيهـا علـى أنـه يف للنظر وحاالته محاية حلقوق وحريات األفراد مـن أي تعسـف ، أو االحتفاظ حتديد شروط متديد مدة التوقيفضبط و 

 حيـّدد« 49أيضـا مـا نـص عليـه الفصـل.يصـدر فيهـا املشـرع تشـريعا خيـالف أحكـام هـذا الفصـل يكـون التشـريع غـري دسـتوريا ملخالفتـه لـنص يف الدسـتور
 دولة تقتضيها لضرورة إال الضوابط هذه توضع وال .جوهرها من ينال ال مبا وممارستها الدستور ذا املضمونة واحلريات باحلقوق املتعلقة الضوابط القانون
 التناسـب احـرتام مـع وذلـك العامـة، اآلداب أو العامـة الصـحة أو الوطين، الدفاع العام،أو األمن ملقتضيات أو الغري حقوق محاية ودف دميقراطية مدنية

 مكتسـبات حقـوق مـن ينـال أن تعـديل ألي جيـوز ال .هـاكانت أي مـن واحلريـات احلقـوق حبمايـة القضـائية اهليئـات وتتكفـل.وموجباـا الضـوابط هـذه بـني
 واحلريـات يتضـح لنـا مـن هـذا الفصـل بأنـه إذا كـان قـد مـنح للمشـرع تقديريـة يف حتديـد الضـوابط بـاحلقوق» .الدسـتور هـذا يف املضـمونة وحرياتـه اإلنسـان
وهرها،فإذا أصدر املشرع مثال تشريعا يهدف إىل محايـة حقـوق ،فإن ذلك مرتبط بعدم إهدار تلك احلقوق أو املساس جب وممارستها الدستور ذا املضمونة

 الـوطين،أو الصـحة الـدفاع األمـن العـام،أو(فئـة معينـة بـذاا دون الفئـات األخـرى،أو أن أسـباب صـدور القـانون ال تسـتدعيها مقتضـيات املصـلحة العامـة
الدسـتور دون مراعـاة ضـرورة تـوافر التناسـب بـني الضـوابط  هـذا يف املضـمونة وحرياتـه اإلنسـان حقوق مكتسبات ،أو أنه ينال من)لعامةا اآلداب العامة،أو

  .وموجباا،فإن هذا التشريع يكون غري دستوريا النطوائه على عيب االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية 
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من من 03فقرة48يقابلها نص املادة(2016من التعديل الدستوري لسنة60ضا أن املادةوجند أي       
بأا منحت للمشرع سلطة تقديرية يف حتديد شروط متديد مدة التوقيف )1996الدستور اجلزائري لسنة

من أي للنظر وحاالته،وقيدته بعدم جواز متديد هذه املدة إال بصفة استثنائية محاية حلقوق وحريات األفراد 
من 60تعسف،على أنه يف احلالة اليت يصدر فيها املشرع قانونا خيالف الغاية اليت نص عليها يف املادة

،يكون التشريع مشوبا بعيب خمالفة الدستور وليس على أساس االحنراف يف 2016التعديل الدستوري لسنة
د يف احلقيقة خمالفة مباشرة للدستور واجلدير بالذكر أن األمثلة اليت ذكرناها تع.استعمال السلطة التشريعية

        .وال تثري فكرة االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية
الصورة :وترتيبا على ما سبق،ميكننا القول بأن صور أو حاالت االحنراف التشريعي تتخذ صورتني      

الة اليت يسعى فيها املشرع إىل األوىل وهي خروج غاية التشريع عن حتقيق املصلحة العامة،واليت تتحقق يف احل
حتقيق أغراض أخرى بعيدة عن حتقيق املصلحة العامة،على أن حتديد املشرع وتقديره للمصلحة العامة يف 
اال التشريعي خيضع لرقابة القاضي الدستوري للتأكد فيما إذا كان اهلدف من تدخل املشرع هو حتقيق 

 تقدير مفهوم املصلحة قد يسعى حتت ستار املصلحة العامة إىل املصلحة العامة أم ال،ألن من ميلك احلق يف
  .حتقيق غايات أخرى ال متت باملصلحة العامة 

أما الصورة الثانية هي خروج املشرع على قاعدة ختصيص األهداف اليت مل يتفق الفقه بشأا،بني       
الت االحنراف التشريعي، ذلك مؤيد ورافض لفكرة أن اخلروج على قاعدة ختصيص األهداف تعترب من حا

بأن الدستور يف حاالت قليلة قد ُخيصص للتشريع غرضا معينا،على أن خروج املشرع على الغرض احملدد له 
  .يعترب خمالفة مباشرة للدستور وال يثري فكرة االحنراف التشريعي 

ل عن تطبيقاا يف القضاء وبعد بيان حاالت االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية لنا أن نتساء      
  الدستوري؟

  الفرع الثاني
  نماذج أو تطبيقات للرقابة على االنحراف في استعمال السلطة التشريعية في القضاء الدستوري

إن املتتبع ألحكام القضاء الدستوري جيد أن مسألة االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية كانت       
حمل فحص من قبل القاضي الدستوري على الرغم من أنه يف الغالب مل يقضي بعدم دستورية أي تشريع 

قلل من أمهيته العملية لقلة لعيب االحنراف التشريعي،ألن الطبيعة االحتياطية هلذا العيب وصعوبة إثباته تُ 
 .1األحكام الصادرة بعدم الدستورية الحنراف يف استعمال السلطة التشريعية

                                                 
 .137.وقيود الرقابة الدستورية،املرجع السابق،صعبد العزيز حممد ساملان،ضوابط انظر،  - 1
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وألن القاضي الدستوري وهو بصدد ممارسة الرقابة الدستورية على القوانني ال يتعرض إىل البحث عن       
جيعل تطبيقات عيب االحنراف يف أغراض التشريع إال إذا انعدمت أوجه عدم الدستورية األخرى،وهو ما 

قليلة،وذلك بالنظر إىل خلصائص الدساتري حمل الدراسة استعمال السلطة التشريعية يف القضاء الدستوري يف 
اليت يتميز ا االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية كعيب خفي مسترت احتياطي ال يلجأ إليه القاضي إال 

األخرى،ويكتفي القاضي الدستوري بأحد العيوب يف احلالة اليت يوجد  إذا انعدمت أحد العيوب الدستورية
عيب االختصاص،عيب الشكل (فيها عيب االحنراف التشريعي إىل جانب أحد العيوب الدستورية األخرى

  .1)واإلجراءات،عيب احملل،عيب السبب
راف يف استعمال السلطة وعلى الرغم من أن القاضي الدستوري كما قلنا سابقا ال يأخذ بفكرة االحن      

التشريعية إال إذا انعدمت أحد العيوب الدستورية األخرى،إال أن هناك مناذج أو تطبيقات للرقابة القضائية 
على االحنراف التشريعي يف القضاء الدستوري الفرنسي واملصري،األمر الذي يدفعنا إىل التساؤل عما إذا  

ريعية أحد العيوب الدستورية اليت تكون حمال للرقابة الدستورية كان عيب االحنراف يف استعمال السلطة التش
أم ال ؟،مبعىن هل يستطيع القاضي الدستوري التحقق من أن املشرع وهو بصدد ممارسة اختصاصه بسن 

  التشريع إمنا يستهدف حتقيق غايات املصلحة العامة أم ال ؟
مناذج أو تطبيقات للرقابة على االحنراف ولإلجابة على هذا التساؤل سوف ندعم دراستنا بذكر       

،مث مناذج أو تطبيقات للرقابة على االحنراف التشريعي )أوال(التشريعي يف قضاء الس الدستوري الفرنسي
،أما بالنسبة للقضاء الدستوري اجلزائري نظرا حلداثة )ثانيا(يف قضاء احملكمة الدستورية العليا يف مصر

الدستوري يف اجلزائر على الرغم من تأثرمها يف غالب األحيان مبوقف القضاء التجربة الدستورية للقضاء 
الدستوري املقارن السيما موقف القضاء الفرنسي واملصري،إال أن حاالت أو مناذج للرقابة الدستورية على 

بعض مناذج االحنراف تكاد تكون منعدمة يف القضاء الدستوري اجلزائري،األمر الذي جيعلنا نُركز على دراسة 
  .أو تطبيقات  للرقابة على االحنراف التشريعي يف القضاء الدستوري يف فرنسا ومصر

تطبيقات أو نماذج للرقابة على االنحراف في استعمال السلطة التشريعية في قضاء :أوال       
  المجلس الدستوري الفرنسي

لة االحنراف التشريعي،األمر الذي دفع الواقع أن الس الدستوري يتفادى يف الغالب البحث يف مسأ     
جانب من الفقه الفرنسي إىل القول بأن الس الدستوري الفرنسي يتجنب يف الغالب البحث يف مسألة 
االحنراف التشريعي مكتفيا بأحد العيوب الدستورية األخرى للحكم بعدم دستورية أي تشريع،وذلك نظرا 

                                                 
عمـاد حممـد حممـد أبـو حليمـة ، ؛170.انظر،عبد املنعم عبد احلميد إبراهيم شرف،املعاجلة القضائية والسياسية لالحنـراف التشـريعي،املرجع السـابق،ص-1

 .812.الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع،املرجع السابق،ص
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اال اإلداري إىل اال التشريعي،ومن ناحية أخرى جند أن لصعوبة  نقل فكرة االحنراف بالسلطة من 
الدستور يف الغالب ال يُلزم املشرع بتحقيق أهداف معينة إال بصورة استثنائية،باعتبار أن السلطة التقديرية 

  .1للمشرع هي األصل وأن تقييدها هو االستثناء
ة على االحنراف التشريعي مت تقدميها للمجلس وعلى الرغم من ذلك توجد تطبيقات للرقابة الدستوري      

الدستوري من قبل كل من أعضاء اجلمعية الوطنية وأعضاء جملس الشيوخ بشأن عدم دستورية التشريع 
اخلاص باملؤسسات الصحفية،وحجتهم يف ذلك أن هذا القانون املطعون فيه يهدف إىل احلد أو التقييد من 

ئة معينة مبا جيعل هذا القانون ال يتسم بالعمومية والتجريد،وإمنا يقوم نشاط املؤسسات الصحفية واإلضرار بف
على بواعث سياسية،غري أن الس الدستوري الفرنسي مل يقضي بعدم دستورية هذا القانون على أساس 

  .2االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية
سبتمرب 13الصادر يف84- 834ن رقمومن القوانني اليت أثارت فكرة االحنراف التشريعي القانو       

املتعلق بتحديد السن يف الوظيفة العامة والقطاع العام،حيث قرر الس الدستوري حول هذا 1984
بأن ما دفع به نواب اجلمعية الوطنية من أن املشرع كان يهدف من وراء إصدار هذا القانون  القانون

قيق املصلحة العامة،ومن مث فإن الطعن املقدم يف اإلضرار بفئة معينة بالذات وليس اهلدف من ذلك هو حت
  .هذه احلالة ميس مببدأ املساواة املنصوص عليها يف الدستور

ولقد قرر الس الدستوري الفرنسي حول الطعن املقدم من النواب خبصوص ختفيض السن يف القطاع       
مدير شركة اإلذاعة الثانية (من املوظفني سنة بأن اهلدف من هذا القانون هو إبعاد طائفة معينة65العام إىل

،إال أن هذه النصوص تتسم بالعمومية والتجريد وأن تطبيقاا يف جمال القطاع العام ال )للراديو والتلفزيون
-834يتضمن َتعٍد على  حرية تبادل األفكار واآلراء،وانتهى الس الدستوري الفرنسي إىل أن القانون رقم

س مببدأ املساواة وال حبرية تبادل األفكار واآلراء،األمر الذي يدل على أن الس السالف الذكر ال مي84
الدستوري قد استند يف قراره على رقابة مالءمة التشريع وليس على أساس االحنراف يف استعمال السلطة 

  .3التشريعية

                                                 
 .313.أبو العينني،االحنراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب الثاين،املرجع السابق،صحممد ماهر انظر،  - 1
أنـــه إذا  كـــان مســـموحا للمشـــرع حـــال تنظيمـــه إلحـــدى احلريـــات العامـــة أن يقـــرر بقضـــى الـــس الدســـتوري الفرنســـي يف قضـــية املؤسســـات الصـــحفية - 2

صــراحة وتشــديدا،فإنه ال جيــوز لـه اإلخــالل مبراكــز قانونيـة قائمــة إال يف احلــدود الـيت يســمج ــا الدســتور ؛ للمسـتقبل مــا يعتــرب ضـروريا مــن القواعــد األكثـر 
 .314.حممد ماهر أبو العينني،االحنراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب الثاين،املرجع السابق،صانظر،؛لتفاصيل أكثر

3 -C.C D.C N°84-179 du 12 septembre1984 (loi relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur 
public) ; 

زكــي حممــد النجــار،فكرة الغلــط  ؛315.حممــد مــاهر أبــو العينني،االحنــراف التشــريعي والرقابــة علــى دســتوريته،الكتاب الثــاين،املرجع الســابق،صانظر،:أورده
 .93.ص،املرجع السابق،البني يف القضاء الدستوري
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ومن تطبيقات الرقابة على االحنراف التشريعي اليت أُثريت أمام الس الدستوري الفرنسي الطعن بعدم      
املتعلق مبنع االحتكار وحتقيق الشفافية املالية 1984أوكتوبر23الصادر يف84- 934دستورية القانون رقم

ن هذا القانون هو اإلضرار بفئة والتعددية يف املؤسسات الصحفية،حيث دفع النواب بأن اهلدف احلقيقي م
معينة وليس حتقيق املصلحة العامة،وقد  قدموا من الدالئل ما يدل على وجود االحنراف يف استعمال 
السلطة التشريعية،وهو ما دفع الس الدستوري إىل البحث يف مدى صحة الطعن املقدم أمامه،حيث قرر 

من إعالن حقوق اإلنسان 11أنه إذا كانت املادةمن هذا القانون ب12و11و10فيما خيص نصوص املواد
اليت تنص على أن حرية تبادل األفكار واآلراء تعد من حقوق اإلنسان اليت 1789واملواطن الصادر لعام

من 11تقضي بأنه ميكن لكل مواطن أن يتكلم ويكتب ويطبع حبرية تامة هذه املبادئ اليت قررا املادة
ع يف حتديد القواعد املتعلقة باحلقوق املدنية والضمانات األساسية املقررة اإلعالن ال تتعارض مع حق املشر 

للمواطنني ملمارسة حريام العامة،كما ميكن للمشرع كذلك أن حيدد القواعد املتعلقة مبمارسة حرية تبادل 
ال يؤدي إىل  األفكار و اآلراء عن طريق الكالم أو الكتابة والطباعة،غري أن التنظيم التشريعي هلذه احلرية

  .1االنتقاص منها أو إهدارها أو وضع شروط جتعل ممارستها مرهقة
من القانون واليت تتعلق باألوضاع القائمة وقت صدور 13أما فيما يتعلق بالفقرة الثانية من املادة      

هو إلزام  القانون،حيث اجته الس الدستوري الفرنسي إىل القول بأن األثر الذي سوف يرتتب على تطبيقها
مالكي الصحف اليومية القومية واإلقليمية أو احمللية السياسية مبراعاة احلدود القصوى لنسب التوزيع املقررة 

املتعلق مبنع االحتكار وحتقيق الشفافية املالية والتعددية يف 84- 934من القانون رقم12و11و10يف املواد
ائمة للمؤسسات الصحفية مالكة هذه الصحف قد املؤسسات الصحفية باعتبار أن األوضاع واملراكز الق

  .نشأت يف ظل تشريع ال يتضمن أية حدود قصوى لنسب التوزيع
وأضاف الس الدستوري الفرنسي بأنه إذا كان التنظيم التشريعي للحقوق واحلريات العامة بالنسبة       

دما يتعلق األمر باملراكز املكتسبة إال للمستقبل،إال أنه ال يستطيع املساس بتلك احلقوق واحلريات العامة عن
إذا كانت هذه املراكز قد اكتسب على حنو خمالف للقانون أو كان املساس ا ضروريا لضمان حتقيق 

املتعلق مبنع االحتكار وحتقيق 84- 934من القانون رقم13أهداف الدستور،ومن مث فإن تطبيق املادة

                                                 
  :بأنهاملتعلق مبنع االحتكار وحتقيق الشفافية املالية والتعددية يف املؤسسات الصحفية   84-934جاء يف قرار الس الدستوري بشأن القانون رقم  1

« …..29. Considérant que les députés auteurs d'une des saisines font tout d'abord grief à ces dispositions de ce 
que les termes "détention directe ou indirecte" employés dans l'article 6 seraient d'une imprécision telle que 
l'infraction définie à l'article 28 par référence à l'article 6 serait édictée en méconnaissance du principe 
constitutionnel de la légalité des délits et des peines ; que cette critique n'est pas fondée … » ; 
CC.DC.N°84.181.DC Journal officiel du 13 octobre 1984(Loi visant à limiter la concentration et à assurer la 
transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse). 



   

    428     
 

صحفية على املراكز القائمة وقت صدور القانون ميثل اعتداءا على الشفافية املالية والتعددية يف املؤسسات ال
  .1التعددية ال محايتها

املتعلق مبنع 84-934من القانون رقم13وينتهي الس الدستوري بالقول إىل أنه إذا كانت املادة      
اليت تسعى إىل تطبيق  االحتكار وحتقيق الشفافية املالية والتعددية يف املؤسسات الصحفية يف فقرا الثانية

من هذا القانون على املراكز القائمة 12و11و10احلدود القصوى لنسب التوزيع املنصوص عليها يف املواد
وقت صدور القانون،فإن ذلك ال جيد ما يربره سواء من حيث عدم مشروعية أو قانونية اكتساب تلك 

من القانون 13ترب الفقرة الثانية من املادة املراكز أو من خالل مقتضى أو ضرورة التعددية ،وبالتايل تع
غري مطابقة ألحكام الدستور،وهكذا يكون الس الدستوري قد انتهى إىل عدم دستورية 84- 934رقم

املتعلق مبنع االحتكار وحتقيق الشفافية املالية والتعددية يف 84- 934من القانون رقم13الفقرة الثانية املادة
  .2الصحفيةHERSANTيرتتب على تطبيقها هدم أو تدمري مؤسسة  املؤسسات الصحفية اليت كان

واملالحظ على الس الدستوري فيما خيص هذا القانون بأنه مل يقف عند ظاهر النص التشريعي، وإمنا     
حبث يف نوايا املشرع للوقوف على الغاية احلقيقة للمشرع من وراء إصداره،وهو ما دفع الس الدستوري إىل 

من هذا القانون إذا نظرنا إليها منفردة تكون غري مطابقة للدستور ملخالفتها 12و11و10بأن املواد القول 
،ليضيف بذلك الس 1789من إعالن حقوق اإلنسان واملواطن الصادر يف عام11ألحكام املادة

فيها حرية  الدستوري بأنه إذا كان للمشرع سلطة يف وضع القواعد املنظمة للحقوق واحلريات العامة مبا

                                                 
1-« …38. Considérant que le pluralisme des quotidiens d'information politique et générale auquel sont consacrées 
les dispositions du titre II de la loi est en lui-même un objectif de valeur constitutionnelle ; qu'en effet la libre 
communication des pensées et des opinions, garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et 
du citoyen de 1789, ne serait pas effective si le public auquel s'adressent ces quotidiens n'était pas à même de 
disposer d'un nombre suffisant de publications de tendances et de caractères différents ; qu'en définitive l'objectif 
à réaliser est que les lecteurs qui sont au nombre des destinataires essentiels de la liberté proclamée par l'article 
11 de la Déclaration de 1789 soient à même d'exercer leur libre choix sans que ni les intérêts privés ni les 
pouvoirs publics puissent y substituer leurs propres décisions ni qu'on puisse en faire l'objet d'un marché ; 
43. Considérant que les articles 10, 11 et 12 de la loi ne sauraient être lus que compte tenu des termes de l'article 
13 précité qui limitent l'application des plafonds énoncés aux articles 10, 11 et 12 à deux hypothèses seulement : 
d'une part, en cas de dépassement au moment de la publication de la loi et, d'autre part, pour l'avenir, aux cas de 
dépassement provenant exclusivement d'acquisitions ou de prises de contrôle ; que la loi elle-même exclut le jeu 
des plafonds au cas de création de nouveaux quotidiens ou au cas de développement de la diffusion dû à d'autres 
causes que des opérations d'acquisition ou de prise de contrôle ; que, donc, la liberté de création et de 
développement naturel des quotidiens n'est en rien atteinte ni le libre choix des lecteurs ; 
44. Considérant que cette interprétation d'ailleurs conforme aux travaux préparatoires doit prévaloir ; qu'en 
conséquence toute autre interprétation qui conduirait à faire application des dispositions des articles 10, 11 et 12 
de la loi en dehors du cadre tracé par l'article 13 serait contraire à la Constitution… » 
2-« …50. Considérant, dès lors, que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 13 qui tendent de façon indivisible à 
l'application des plafonds des articles 10, 11 et 12 aux situations existant lors de la publication de la loi ne se 
justifient ni par une référence à l'illégalité de ces situations ni par la nécessité de restaurer un pluralisme effectif 
qui aurait déjà disparu et ne sont donc pas conformes à la Constitution ;.. » CC.DC.N°84.181.DC Journal officiel 
du 13 octobre 1984(Loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme 
des entreprises de presse). 
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تبادل األفكار واآلراء،إال أنه ال ميكنه تنظيم هذه احلريات العامة إال بصورة تسمح باملمارسة الفعالة 
  هلا،وعلى القاضي الدستوري التأكد بأن ذلك التنظيم يستهدف املصلحة العامة أم ال؟  

م املساس باملراكز املكتسبة ويعترب صحيحا ما ذهب إليه الس الدستوري بأنه جيب على املشرع عد      
إال إذا كان مربرا،أي أنه ال جيوز للمشرع عند تنظيم احلريات العامة أن ينص على سريان القانون املنظم هلا 
بأثر رجعي على حنو خمالف قد ُخيّل باملراكز القانونية املكتسبة إال إذا مت اكتساب هذه املراكز على حنو 

 لس خمالف للقانون أو كان املساسذه املراكز ضروريا  لضمان حتقيق هدف دستوري، األمر الذي دفع ا
  .ملخالفتها ألحكام الدستور 84- 934الدستوري يقضي بعدم دستورية الفقرة الثانية من القانون رقم

وعلى الرغم من أن رقابة الس الدستوري قد امتدت إىل البحث يف نية املشرع اخلفية للكشف عن       
احلقيقية من وراء إصدار هذا التشريع واإلقرار بوجود احنراف يف استعمال السلطة التشريعية بصورة الغاية 

ضمنية،إال  أن الس الدستوري مل حيكم بعدم دستورية هذا التشريع على أساس االحنراف التشريعي،وإمنا 
  .1من ذلك القانون يف فقرا الثانية للدستور13على أساس خمالفة املادة

وترتيبا على ما سبق،ميكننا القول بأن الس الدستوري،وإن مل يقرر صراحة وجود احنراف يف       
استعمال السلطة التشريعية،إال أنه استخدم فكرة االحنراف التشريعي بصورا الصحيحة للكشف عن الغاية 

  .احلقيقية للمشرع من وراء إصدار هذا التشريع
بشأن عدم دستورية القانون املتعلق بتقسيم 1986جملس الشيوخ يف عامومن ذلك ما أثاره أعضاء       

الدوائر االنتخابية بشأن انتخابات أعضاء اجلمعية الوطنية،وحجتهم يف ذلك أن هذا القانون يسعى إىل 
حتقيق أغراض لصاحل بعض األحزاب وليس حتقيق املصلحة العامة،حيث قرر الس الدستوري الفرنسي 

رض بني القانون املطعون فيه وأحكام الدستور،األمر الذي دفع جانب من الفقه إىل التسليم بعدم وجود تعا
بأن الس الدستوري ال يعترب االحنراف التشريعي كأحد العيوب الدستورية عندما جتنب البحث يف مسألة 

  .2االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية
قضاء الس الدستوري قراره فيما خيص الطعن املقدم من ومن تطبيقات االحنراف التشريعي يف       

املتعلق بتحديد الدوائر 1986نوفمرب24الصادر يف86- 1197أعضاء اجلمعية الوطنية ضد القانون رقم
االنتخابية النتخاب أعضاء اجلمعية الوطنية،ودفعوا بأن منح احلكومة سلطة حتديد الدوائر االنتخابية 

                                                 
1
- «…..…Le Conseil constitutionnel,……..….Décide : Article premier - Sont déclarées non conformes à la 

Constitution les dispositions suivantes de la loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence 
financière et le pluralisme des entreprises de presse : Le deuxième alinéa de l'article 13 ; La dernière phrase de 
l'article 15 ainsi conçue : "Si cette opération est néanmoins réalisée, il est fait application des articles 19 et 20" ; 
Les articles 18, 19 et 20 ; Dans l'article 21, premier alinéa, in fine, les mots "19et20";Le deuxième alinéa de 
l'article 23 ; L'article 28 ; L'article 39 ; L'article 40…. » ;CC.DC.N°84.181.DC Journal officiel du 13 octobre 
1984(Loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises 
de presse). 
2
 -C.C.DC N° 86-208DC du 01et02juillet1986 ;D ROUSSEAU ,Droit constitutionnel ,op cit ,p.125.                                                        
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عضاء اجلمعية الوطنية يتضمن اعتداءا على مبدأ الفصل بني السلطات باعتبار بواسطة مراسيم النتخاب أ
أن املشرع هو املختص بتحديد الدوائر االنتخابية،ومن مث يكون القانون الذي منح احلكومة هذه السلطة 

  .1خمالفا للدستور
ص على أن احلكومة من الدستور تن38ويف هذا الشأن قرر الس الدستوري بأنه إذا كانت املادة      

ميكنها أن تطلب من الربملان أن يسمح هلا بأن تتخذ بواسطة مراسيم خالل مدة حمددة إجراءات تدخل يف 
من الدستور بتحديد القواعد املتعلقة 34النطاق التشريعي،وأنه إذا كان املشرع هو املختص وفقا للمادة

ديد الدوائر االنتخابية أحد مكونات هذا النظام،فإنه بالنظام االنتخايب للمجالس الربملانية،وأنه ملا كان حت
يرتتب على أن منح احلكومة سلطة حتديد الدوائر االنتخابية ال يتضمن اعتداءا على مبدأ الفصل بني 

من الدستور غري خمالف 38السلطات،وبذلك يكون القانون الذي منحها هذه السلطة وفقا لنص املادة
صدر القانون املتعلق بانتخابات اجلمعية الوطنية الذي مينح احلكومة  ألحكام الدستور،وبناء على ذلك

  .سلطة حتديد الدوائر االنتخابية بواسطة مراسيم
ويدفع نواب اجلمعية الوطنية بأن املشرع قد احنرف يف استعمال سلطته اليت منحها له الدستور من       

اره بالفئة األخرى،فاملشرع مل يراع حتقيق مبدأ املساواة خالل حتديده للدوائر االنتخابية لصاحل فئة معينة وإضر 
بني أصحاب املراكز القانونية املتماثلة،بل كان يسعى إىل حتقيق أهداف لصاحل أحزاب سياسية وليس حتقيق 
املصلحة العامة،ومن مث فإن املشرع يف هذه احلالة كان يسعى إىل حرمان أعضاء جملس الشيوخ من املعارضة 

حق التعديل،كما أنه مل يراع حتقيق املساواة القانونية بني أصحاب املراكز القانونية من ممارسة 
املتماثلة،باعتبار أن االنتخابات جيب أن تقوم على أساس املساواة بني عدد الناخبني يف مجيع الدوائر،على 

  .ي أن هذا التحديد يقوم أساسا على ثالث عناصر وهي العنصر السكاين واجلغرايف والسياس
ذلك بأن هذا التشريع عندما كان يستهدف حتقيق مصلحة سياسية بإنشاء دوائر انتخابية جديدة       

وتفتيت بعض الدوائر وضمه بعض الدوائر إىل دوائر أخرى،هو أمر جيعل القانون املتعلق بتحديد الدوائر 
  .مال السلطة التشريعيةاالنتخابية النتخاب أعضاء اجلمعية الوطنية منطويا على االحنراف يف استع

عند النظر يف صحة الطعن 1986نوفمرب12واملالحظ على الس الدستوري يف قراره الصادر يف      
املقدم من النواب حول القانون املتعلق بتحديد الدوائر االنتخابية النتخاب أعضاء اجلمعية الوطنية،بأنه أكد 

إصدار قرار بعدم دستورية هذا التشريع لعيب االحنراف يف على وجود حالة االحنراف التشريعي،إال أنه رفض 

                                                 
1  -  FAVOREU. L et PHILIP.L, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel ,op  cit,p.445. 
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استعمال السلطة التشريعية،وحجته يف ذلك أنه ال ميلك سلطة عامة يف التقدير والتقرير مماثلة لتلك السلطة 
  .1اليت  يتمتع ا املشرع،ليقضي بذلك بدستورية ذلك التشريع ومطابقته ألحكام الدستور

من الفقه إىل تأييد ما ذهب إليه الس الدستوري وحجتهم يف ذلك أن الرقابة وهو أمر دفع جانب       
على حتديد املشرع للدوائر االنتخابية تقوم على املالءمة أكثر من قيامها على املشروعية،على أنه يؤخذ على 

إمنا هي رقابة مشروعية هذا االجتاه أن رقابة الس الدستوري يف هذا اال ال تعترب من قبيل رقابة املالءمة،و 
باعتبار أن البحث يف النية اخلفية للمشرع من أجل الوقوف على الغاية احلقيقية من وراء إصداره التشريع 

  .2اليت تعد من قبيل رقابة املشروعية ال رقابة املالءمة
 استعمال ومما سبق،ميكننا القول بأن  الس الدستوري على الرغم من تأكده من وجود احنراف يف      

السلطة التشريعية من خالل البحث يف نوايا املشرع ملعرفة ما إذا كان هناك قصد خفي من وراء إصداره 
التشريع،إال أنه مل يقضي بعدم دستورية هذا التشريع لوجود احنراف يف استعمال السلطة التشريعية،وذلك 

  .ان من جهة  أخرىبسبب الضغوط السياسية من جهة،واملكانة اليت يتمتع ا الربمل
بشأن الطعن 1996يناير26ومن قرارات الس الدستوري حول االحنراف التشريعي قراره الصادر يف      

فرباير 04الصادر يف 95-115املقدم من طرف النواب االشرتاكيني بعدم دستورية القانون رقم
بلدية عضو  منه،اليت تنص على أن كل قرية أو80املتعلق بتنظيم وتطوير اإلقليم السيما نص املادة1995

يف الوحدة العمرانية يكون هلا مقعد يف جمالس الوحدات العمرانية،وحجتهم يف ذلك أن ما جاءت به 
من هذا القانون خيالف مبدأ املساواة وينطوي على االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية ، 80املادة

                                                 
1-« …..SUR LE FOND : 10. Considérant que la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un 
pouvoir général d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement ; qu'il ne lui appartient donc pas de 
rechercher si les circonscriptions ont fait l'objet de la délimitation la plus équitable possible ; qu'il ne lui incombe 
pas davantage de faire des propositions en ce sens, comme peut être amené à le faire le Conseil d'État dans 
l'exercice de ses fonctions administratives ; 
11. Considérant, d'ailleurs, que, pour l'examen de situations de fait, le Conseil constitutionnel, saisi d'une loi 
votée et en instance de promulgation, se prononce dans des conditions différentes de celles dans lesquelles la 
juridiction administrative est appelée à statuer sur la légalité d'un acte administratif ; 
12. Considérant que, quelle que puisse être la pertinence de certaines critiques adressées par les députés auteurs 
de la première saisine à l'encontre de la délimitation des circonscriptions opérée par la loi, il n'apparaît pas, en 
l'état du dossier, et compte tenu de la variété et de la complexité des situations locales pouvant donner lieu à des 
solutions différentes dans le respect de la même règle démographique, que les choix effectués par le législateur 
aient manifestement méconnu les exigences constitutionnelles ; 
13. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de 
conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen ;… » 
CC.DC N°86.218.DC Journal officiel du 19 Novembre 1986. ( Loi relative à la délimitation des circonscriptions 
pour l'élection des députés .) ; FAVOREU.L et  Philip.L, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel ,op cit, 
p.449. 
2 -« ….Décide :Article premier : La loi relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés 
n'est pas contraire à la Constitution. » CC.DC N°86.218.DC Journal officiel du 19 Novembre 1986. 

زكــــي حممـــــد ؛22.انظر،عبـــــد املــــنعم عبــــد احلميـــــد إبــــراهيم شــــرف،املعاجلة القضـــــائية والسياســــية لالحنــــراف التشـــــريعي،املرجع الســــابق،ص:لتفاصــــيل أكثــــر
ى دســـتوريته،الكتاب حممـــد مـــاهر أبـــو العينني،االحنـــراف التشـــريعي والرقابـــة علـــ ؛13.صاملرجـــع الســـابق، النجـــار،فكرة الغلـــط البـــني يف القضـــاء الدســـتوري

 .446.عادل الطبطبائي،احلدود الدستورية بني السلطتني التشريعية والقضائية،املرجع السابق،ص؛88.األول،املرجع السابق،ص
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يتسم بالعمومية والتجريد،ألنه يف  باعتبار أن التعديل الذي تضمنته هذه املادة على قانون البلديات ال
  .1احلقيقة يهدف إىل حتقيق مصلحة سياسية وهي اإلضرار بشخص بذاته وليس حتقيق املصلحة العامة

وعلى الرغم من إقرار الس الدستوري أن انتخاب أعضاء جمالس التجمعات اإلقليمية جيب أن يتم       
من  03فقرة03ت على أسس سكانية تطبيقا ألحكام املادةمبراعاة مبدأ املساواة بني كافة هذه التجمعا

،إال أن الس الدستوري رفض الطعن املقدم على أساس االحنراف يف 1958الدستور الفرنسي لعام
استعمال السلطة التشريعية مؤكدا أنه ميكن العتبارات املصلحة العامة أن حتوز كل وحدة من هذه 

من هذا القانون 80التجمعات اإلقليمية،لينتهي إىل القول بأن املادة التجمعات احمللية ممثال داخل جمالس
من الدستور 03فقرة03املطعون فيها أمامه ال ختالف مبدأ املساواة يف االنتخاب املنصوص عليه يف املادة

  . 1958الفرنسي لعام
مسألة االحنراف  وبناء على ما تقدم،ميكننا القول بأن الس الدستوري على الرغم من حبثه يف       

التشريعي،إال أنه مل يقضي بعدم دستورية أي تشريع على أساس وجود احنراف يف استعمال السلطة 
  .  التشريعية

وبعد عرضنا لبعض مناذج أو تطبيقات لالحنراف يف استعمال السلطة التشريعية اليت أُثريت أمام الس       
 قضاء احملكمة الدستورية العليا يف مصر وموقفها من الرقابة الدستوري الفرنسي،لنا أن نتساءل عن الوضع يف

  على االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية؟
أهم التطبيقات أو النماذج للرقابة الدستورية على االنحراف التشريعي في قضاء المحكمة :ثانيا     

  الدستورية العليا في مصر 
إذا كانت احملكمة الدستورية العليا يف مصر تراقب مدى مالءمة التشريع ومدى التناسب بني حمل       

التشريع وسببه،لنا أن نتساءل عن اجلدوى من الرقابة على االحنراف التشريعي وحاالته اليت تكاد تكون 
تشريعي،إال أن احملكمة منعدمة بالرغم من أن القضاء الدستوري املصري قد تناول مسألة االحنراف ال

الدستورية العليا يف مصر مل حتكم بعدم دستورية التشريع لعيب يف االحنراف يف استعمال السلطة 
  . التشريعية؟

سوء استعمال السلطة التشريعية لوظائفها ليس مببدأ يفرتض "لقد قضت احملكمة الدستورية العليا بأن      
با قصديا يتعني أن يكون الدليل عليه واشيا بتنكبها األغراض يف عملها،بل يعترب مثلبا احتياطيا،وعي

                                                 
 ؛ 310.حممد ماهر أبو العينني،االحنراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب األول،املرجع السابق،ص صانظر،1-

- RIVERO. J,op cit ,p. 154 ; MORANGE. J, op cit ,p.105. 
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املقصودة من تأسيسها،واستتارها تبعا لذلك وراء سلطتها يف جمال تنظيم احلقوق لتعرفها إىل غري 
  .1..."وجهتها،فال يكون عملها إال احنرافا عنها

ملان لتشريع يستهدف حالة خاصة  ومن تطبيقات االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية إصدار الرب       
لتعديل  2012لسنة17بعدم دستورية القانون رقم2012جوان14من أمثلة ذلك حكمها الصادر يف

املتعلق بتنظيم مباشرة احلقوق السياسية ألنه يتعني يف التشريع أن 1956لسنة 73من القانون رقم03املادة
وكان "......يف مصر يف هذا الشأن إىل القول يكون عاما وجمردا،حيث ذهبت احملكمة الدستورية العليا

النص احملال قد تضمن حرمانا لفئة من املواطنني من مباشرة حقوقهم السياسية استنادا إىل ما سبق تقلدهم 
وبذلك يكون النص ....بعشر سنوات،إبان حكم سابق،2011فرباير11املناصب الواردة فيه قبل تاريخ

 يستند إىل أسس موضوعية تربره،فضال عن تبنيه تقسيما تشريعيا بني احملال قد تضمن متييزا حتكيميا ال
املواطنني ال يرتكن إىل أسس أو مقاييس منطقية،وما استتبعه ذلك من انفصال أحكامه عن أهدافها،ليصري 
اتصاهلا ا واهيا،وليغدو التمييز الذي أورده مستندا إىل وقائع يتعذر محله عليها،ومصطنعا لفوارق غري 

يقية بني أصحاب املراكز القانونية املتماثلة،مبا يوقعه يف حومة خمالفة مبدأي املساواة وتكافؤ الفرص حق
وحيث أنه ولئن كانت خمالفة دستورية اعتورت لذلك النص ....من اإلعالن الدستوري07املقريني باملادة

رية،مع عدم خفاء أمرها على على حنو ما تقدم تكفي بذاا إلبطاله،إال أن اجتماع تلك املثالب الدستو 
أعضاء الس التشريعي على ما كشفت عنه مضابط جملس الشعب ذات الصلة واجتاه الس يف 
غالبيته،لتجاهلها وإقراره ملشروع القانون ما جيايف عن قصد األغراض اليت كان جيب أن يتوخاها التشريع 

  ."2يب االحنراف التشريعي،وهذا األمر أفقده عموميته وجتريده و يوصمه بالتايل بع

                                                 
. ؛أورده، عبد الناصر أبو سهمدانة 1998مارس07ق دستورية جبلسة  18لسنة  121انظر حكم احملكمة الدستورية العليا يف مصر يف القضية رقم -1

 .123.حسني إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على اإلعالن الدستوري،املرجع السابق،ص
؛واملالحــظ علــى احملكمــة الدســتورية 2012جــوان14ق دســتورية جبلســة 34لســنة  57انظــر حكــم احملكمــة الدســتورية العليــا يف مصــر يف القضــية رقــم- 2

 بشأن ضمانات دميقراطية التنظيمات النقابية املهنية املعدل بالقانون1993لسنة 100الطعن املقدم من املدعي ضد القانون رقمالعليا يف مصر خبصوص 
من التعديل )195(و)194(الذي ينطوي على عيب شكلي لصدوره دون عرض مشروعه على جملس الشورى،باملخالفة لنصي املادتني1995لسنة5رقم

م  ،وعيب موضوعي هو احنرافه التشريعي إلخالله باملبادئ الدستورية املقررة يف شأن تكافؤ الفرص جلميع املواطنني ، واملساواة بينه2007الدستوري لسنة
، 40، 8( ادواحلق يف إنشاء نقابات على أساس دميقراطي ، وحق االنتخاب والرتشح وإبداء الرأي ، وسيادة القانون ،وهى املبادئ املنصوص عليهـا بـاملو 

بشـأن 1993لسـنة 100،لتقضي بذلك احملكمـة الدسـتورية العليـا بعـدم دسـتورية القـانون رقـم 2007من التعديل الدستوري لسنة) 64،65، 62، 56
بنـاء علـى هـذا عيـب الشـكل واإلجـراءات دون حاجـة إىل اخلـوض فيمـا 1995لسنة 5ضمانات دميقراطية التنظيمات النقابية املهنية املعدل بالقانون رقم 

 قضـــيةانظــر حكـــم احملكمــة الدســـتورية العليــا يف مصـــر يف ال:اتصــل بـــبعض نصوصــه مـــن مظنــة انطوائهـــا علــى عيـــوب دســتورية موضـــوعية ؛لتفاصــيل أكثـــر 
حســـني إبـــراهيم خليل،موســـوعة التعليـــق علـــى .عبـــد الناصـــر أبـــو ســـهمدانة ؛أورده،2011ينـــاير  02بتـــاريخ جلســـة الدســـتورية   ق 23 لســـنة 198 رقـــم

 .125.اإلعالن الدستوري،املرجع السابق،ص



   

    434     
 

مما سبق جند أن التشريع الصادر يف هذه احلالة ال يستهدف حتقيق املصلحة العامة وإمنا يهدف إىل       
منع فئة معينة من الرتشح لالنتخابات الرئاسية،حيث تضمن هذا التشريع إيقاف مباشرة احلقوق السياسية 

من عمل رئيسا للجمهورية أو نائبا له أو رئيسا لكل 2011فرباير11ملدة عشر سنوات السابقة على
للوزراء،ومن مث يكون  التشريع يف هذه احلالة قد جتاوز أغراض الصاحل العام واحنرف عنها ألنه يهدف يف 

،األمر الذي جيعل هذا 1احلقيقة إىل حتقيق أغراض لصاحل فئة معينة،ويف نفس الوقت اإلضرار بفئة أخرى
راف يف استعمال السلطة التشريعية،وهو ما جعل احملكمة الدستورية العليا تؤكد التشريع مشوبا بعيب االحن

  .على وجود االحنراف التشريعي
ال وجه للقول بأن "قضت احملكمة الدستورية يف مصر بأنه 1981مايو09ويف حكمها الصادر يف      

ضريبة على شرائح اإليراد العام إىل املشرع قد احنرف يف استعمال سلطته التقديرية،إذا غاىل يف زيادة سعر ال
، ذلك بأنه 1965لسنة58على الشرحية األخرية طبقا  للقانون رقم%95حد يقرب من مصادرته برفعه إىل

ثبت على ما تقدم أن املنهج الذي اختاره املشرع يف حتديد سعر الضريبة على اإليراد العام،ال يؤدي إىل 
مث فإن ما ينعاه املدعي يف هذا الصدد يتمثل يف واقعة إىل اخلوض املصادرة وال خيالف أحكام الدستور،ومن 

يف سياسة املشرع الضريبية،األمر الذي تستقل به السلطة التشريعية اليت عهد إليها الدستور رسم هذه 
 السياسة،وتعديل مسارها طبقا ملا يتطلبه الصاحل العام حبكم وظيفتها التمثيلية للشعب ،وبالتايل فإن ما ينعاه

  .2الطاعن على النص املطعون فيه يف هذا الشأن بدوره غري سليم
واملالحظ على احملكمة الدستورية أا رفضت صراحة البحث يف الغاية احلقيقية من وراء إصدار هذا       

التشريع،ألن ذلك يعترب يف نظرها تدخال يف جمال السلطة التقديرية للمشرع وال يثري فكرة االحنراف يف 
ل السلطة التشريعية،إال أن جانب من الفقه قد انتقد هذا احلكم حبجة أن املشرع عندما فرض على استعما

  .الشرحية األخرية على اإليراد العام يكون قد بالغ يف تقدير الضريبة مبا ميس مببدأ العدالة االجتماعية
تورية العليا يف حكمها ومن تطبيقات الرقابة على االحنراف التشريعي ما قضت به احملكمة الدس      

نصا  1958وحيث أنه وإن كان املشرع الدستوري مل ُيضمن دستور سنة"بقوهلا1983فرباير05الصادر يف
من هذا 05خاصا يف شأن مبدأ التأميم،إال أن هذا املبدأ جيد سنده يف النص العام الذي أورده يف املادة

قانون وظيفتها االجتماعية،وال تنزع امللكية إال امللكية اخلاصة مصونة وينظم ال"الدستور اليت تقضي بأن

                                                 
حنــن نريــد أن " جملــس الشــعب إىل القــول وهــو أمــر دفــع ممثــل احلكومــة وزيــر الدولــة لشــؤون جملــس الشــعب والشــورى لــدى مناقشــة مشــروع القــانون يف- 1

نعرف فقط حد هذا التشريع إذا رجعنا إىل حماضر اجللسـات ومـاد جـرى بشـأا مـن مناقشـات بـني األعضـاء سـنجد أن الغـرض مـن هـذا القـانون شـخص 
 .354. ص 2014نشر ،اإلسكندرية ، ؛أورده ،حممد أمحد عطية،حملات من ذاكرة العمل ،الفتح للطباعة وال"معني بالذات أو شخصني معيني بالذات

. عبــد الناصــر أبــو ســهمدانة ،أورده،1981مــايو09ق دســتورية بتــاريخ  01لســنة06انظــر حكــم احملكمــة الدســتورية العليــا يف مصــر يف القضــية رقــم - 2
 .122.حسني إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على اإلعالن الدستوري،املرجع السابق،ص
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،ومقتضاه جواز تقييد حق امللكية اخلاصة نزوال على "للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون
  .مقتضيات الصاحل العام،باعتبارها وظيفة اجتماعية ينظم القانون أدائها يف خدمة اجلماعة بأسرها

بشأن تأميم بعض الشركات واملنشآت بعد أن نص يف 1961لسنة117رقموحيث أن القرار بقانون     
الفقرة األوىل من املادة األوىل منه على تأميم بعض الشركات واملنشآت ومن بينها الشركة املصرية املتحدة 

،حرص يف املادة الثانية على تعويض أصحاب املشروعات املؤممة، )وهي الشركة الطاعنة(للمالحة البحرية
كيفية أداء هذا التعويض إليهم،كما أفصح يف املذكرة اإليضاحية للقانون عن مقاصده واعتبارات وبني  

املصلحة العامة اليت تغياها من إصداره،فأشار إىل أن اهلدف من التأميم هو توسيع قاعدة القطاع العام 
ة،مبا يكفل املضي قدما حنو حبسبانه ضرورة قومية لتوجيه االقتصاد القومي توجيها مؤثرا ومفيدا خلطة التنمي

وملا كان ذلك،فإن ما ذهب إليه املدعون من أن ذلك القرار بقانون إذ قضى بتأميم .....الغايات املقصودة
الشركة اململوكة هلم مل يستهدف الصاحل العام،وإن تأميمها قد مت بغري مقابل مبا ينطوي على مصادرة 

  ." سديدللملكية اخلاصة اليت كفلها الدستور يكون غري
احلقيقة وإن كانت احملكمة الدستورية قد رفضت الدفوع املقدمة ضد النص املطعون فيه،إال أا      

اعتنقت فكرة االحنراف التشريعي والتدليل بصورة ضمنية على قيام عيب االحنراف يف استعمال السلطة 
  .1التشريعية

يف مصر حول الطعن بعدم دستورية القانون  ومن ذلك أيضا ما قضت به احملكمة الدستورية العليا     
الذي عدل بعض أحكام قانون التأمني االجتماعي برفع املعاش يف الفرتة من 1987لسنة107رقم
إىل هيئة التأمني واملعاشات والتأمينات االجتماعية طالبني رفع معاش األجر 1987يونيو30إىل1984أول

 أن هيئة التأمني واملعاشات أصدرت القانون تطبيقا ألحكام هذا القانون ،غري%50املتغري إىل
يتضمن شروطا تؤدي إىل حرمان تلك الفئة من هذه الزيادة،فطعنوا بعدم دستورية هذا 1991لسنة01رقم

القانون على أساس وجود احنراف تشريعي،حيث قضت احملكمة الدستورية بعدم دستورية القانون 
  .19712من الدستور املصري لعام40و34ملخالفته ألحكام املادتني1991لسنة01رقم

ملخالفته 1991لسنة01والواضح أن احملكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية القانون رقم      
بالرغم من تأكدها من توافر حالة االحنراف التشريعي، باعتبار 1971من دستور40و34ألحكام املادتني

يله ألحكام قانون سابق،وهو ما جيعل هذا التشريع مشوبا أن املشرع قد جتاوز حدود التفسري التشريعي بتعد

                                                 
. عبــد الناصــر أبــو ســهمدانة ؛أورده،1983فربايــر05ق دســتورية بتـاريخ  01لســنة17انظـر حكــم احملكمــة الدســتورية العليــا يف مصـر يف القضــية رقــم  - 1

 .132.،صالسابقحسني إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على اإلعالن الدستوري،املرجع 
. عبد الناصـر أبـو سـهمدانة ؛أورده،1994يونيو  20ق دستورية بتاريخ 13لسنة  34رقم انظر حكم احملكمة الدستورية العليا يف مصر يف القضية  - 2

 .135.،صنفسهحسني إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على اإلعالن الدستوري،املرجع 
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بعيب االحنراف التشريعي،غري أن احملكمة الدستورية قد قضت بعدم دستورية هذا التشريع ملخالفته أحكام 
  .الدستور وليس على أساس وجود احنراف تشريعي

لسنة 183ون رقم يف الطعن ضد قرار بقان1995سبتمرب22ومن ذلك أيضا حكمها الصادر يف      
بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وقوانني اهليئات القضائية بتعديل سن التقاعد للقضاة 1993

ومن يف حكمهم من سن الستني إىل سن الرابعة والستني،حيث رفضت احملكمة الطعن بوجود احنراف يف 
  . 1استعمال رئيس اجلمهورية لسلطة التشريع مؤكدة على دستوريته

ومن تطبيقات الرقابة على االحنراف التشريعي كذلك ما قضت به احملكمة الدستورية العليا خبصوص       
لسنة   49من القانون رقم121بتعديل املادة2000لسنة82الطعن املقدم بعدم دستورية القانون رقم

سن سبعني سنة،حيث بتنظيم اجلامعات وإاء العالقة الوظيفية بني األستاذ اجلامعي واجلامعة عند 1972
قضت احملكمة الدستورية العليا بعدم وجود احنراف يف استعمال السلطة التشريعية،باعتبار أن حتديد السن 
الذي تنتهي به  العالقة الوظيفية بني املوظف واملرفق الذي خيدمه يدخل يف نطاق السلطة التقديرية للمشرع 

  .2قيق املصلحة العامةطاملا كان هذا التشريع عاما وجمردا ويستهدف حت
 183وإذا كانت احملكمة الدستورية العليا يف مصر قد أكدت يف حكمها حول القرار بقانون رقم       
فيما خيص تعديل سن التقاعد بالنسبة ألعضاء اهليئات القضائية معتربة بأن مد سن التقاعد 1993لسنة

القانونية للقضاء تأمينا للعدالة بني الناس ،فإن للقضاة ومن يف حكمهم يهدف إىل كفالة استقرار املراكز 
بالنسبة إلاء العالقة الوظيفية بني األستاذ اجلامعي واجلامعة 2000لسنة82موقفها فيما خيص القانون رقم

يهدف 1993لسنة 183عند بلوغ سن السبعني مغايرا متاما حلكمها السابق،ما دام أن القرار بقانون رقم
ة القضائية،فاَألْوَىل أن يكون لألساتذة اجلامعيني تنظيما خاصا يتناسب مع خربام و إىل احلفاظ على الثرو 

  .إمكانيام مهما كان عمرهم

                                                 
كــان القــرار بقــانون رقــم   ؛احلقيقــة أنــه إذا1995ســبتمرب02ق دســتورية بتــاريخ  17لســنة  14يف القضــية رقــم  انظــر حكــم احملكمــة الدســتورية العليــا- 1

كمـــا ذهبــت احملكمـــة الدســتورية العليـــا ال يشــوبه عيـــب االحنــراف التشـــريعي،إال جانــب مـــن الفقــه قـــد انتقــد تـــدخل رئــيس اجلمهوريـــة   1993لســنة 183
رار بقـــانون صـــدر يف ،وحجـــتهم يف ذلـــك أن القـــ1971مـــن الدســـتور املصـــري لســـنة 147ملمارســـة ســـلطة التشـــريع االســـتثنائية املنصـــوص عليهـــا يف املـــادة 

ومـــن مث مل تكـــن هنـــاك ضـــرورة حتـــتم علـــى رئـــيس اجلمهوريـــة اســـتخدام ســـلطاته  1993نـــوفمرب13،وكـــان انعقـــاد جملـــس الشـــعب يف 1993اكتـــوبر 07
نص عليهـــا االســـتثنائية كـــان علـــى رئـــيس اجلمهوريـــة تأجيـــل إصـــدار القـــرار بقـــانون أو أن يســـتدعي الربملـــان يف دورة غـــري عاديـــة حســـب اإلجـــراءات الـــيت يـــ

 .723.عبد ايد إبراهيم سليم،السلطة التقديرية للمشرع،املرجع السابق،ص صانظر،:الدستور؛لتفاصيل أكثر 
. عبـد الناصـر أبـو سـهمدانة ؛أورده،2002يوليـو07ق دسـتورية بتـاريخ  22لسـنة131انظر حكم احملكمة الدستورية العليا يف مصر يف القضية رقـم  - 2

 .158.حسني إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على اإلعالن الدستوري،املرجع السابق،ص
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وترتيبا على ما سبق،ميكننا القول بأن القضاء الدستوري قد بسط رقابته على الغاية اليت يهدف       
التشريع إىل حتقيقها،وإن كان مل يقضي بعدم دستورية التشريع لعيب االحنراف يف استعمال السلطة 

  .رقابته عليها التشريعية،إذ العربة يف اعتناق القضاء الدستوري فكرة االحنراف التشريعي وفرض 
وبعد عرضنا ألهم التطبيقات أو النماذج للرقابة على االحنراف التشريعي يف القضاء الدستوري يف كل       

من فرنسا ومصر،لنا أن نتساءل عن تطبيقات الرقابة على االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية يف 
  القضاء الدستوري يف اجلزائر إن وجدت؟

احلاالت اليت يقضي فيها الس الدستوري اجلزائري بعدم دستورية قانون النطوائه على  تكاد تنعدم      
احنراف يف استعمال السلطة التشريعية،وهو األمر الذي فرض علينا الرتكيز على مناذج أو تطبيقات للرقابة 

ضمن  وري قد ذكرلس الدستاوجند أن .1على االحنراف التشريعي يف القضاء الدستوري الفرنسي واملصري

                                                 
جنـد أن الـس الدسـتوري التونسـي وهـو بصـدد إعمـال رقابتـه علـى عنصـر الغايـة يف التشـريع أقـر بـأن غيـاب أحـد األهـداف املتبعـة يف ويف هذا الشـأن - 1

 املتعلقـة الضـوابط القـانون حيـّدد« الـذي يـنص 2014من الدستور التونسـي لسـنة49يقابله نص الفصل2002التونسي لعام الفصل السابع من الدستور
 وـدف دميقراطيـة مدنيـة دولة تقتضيها لضرورة إال الضوابط هذه توضع وال .جوهرها من ينال ال مبا وممارستها الدستور ذا واحلريات املضمونة باحلقوق

 الضـوابط هـذه بـني التناسـب  احـرتام مـع وذلـك العامـة، اآلداب أو العامـة، الصـحة أو الـوطين، الـدفاع أو العـام، األمـن ملقتضيات الغري، أو حقوق محاية
 وحرياتـه اإلنسـان حقـوق مكتسـبات مـن ينـال أن تعـديل ألي جيـوز ال .انتهـاك أي مـن واحلريـات احلقـوق حبمايـة اهليئـات القضـائية وتتكفـل .وموجباـا
 -14؛انظر الرأي الصادر عن الس الدستوري التونسي عدد رقم ميثل عدم تطابق مع أحكامه ويكون إشكاال دستوريا  » .الدستور  هذا يف املضمونة
 مـن الدسـتور مؤكـدا علـى أن07كما أقر كذلك أنه ال ميكن احلد من ضمان حرمة الفرد إال يف إطار ما خوله الفصل.2004أفريل07الصادر يف2004

-74انظــــر الــــرأي الصــــادر عــــن الــــس الدســــتوري التونســــي عــــدد رقــــم  مقتضــــيات التقييــــد و أســــبابه ختضــــع للتأويــــل احلصــــري وال جيــــوز التوســــع فيهــــا؛
ومـــن تطبيقــــات الرقابــــة علـــى الغــــرض أو الغايــــة يف القضـــاء الدســــتوري التونســـي مــــا أقــــره الـــس الدســــتوري يف رأيــــه .2001أفريــــل07الصـــادر يف2001

إىل أن حــق الفــرد يف صــْون املعلومــات املتعلقــة بصــحته لــيس حقــا مطلقــا وميكــن احلــد منــه اعتبــارا ملتطلبــات 2006مــاي 27الصــادر يف2006-27عــدد
وض بعـض النظام العام للصحة ويف احلـدود الـيت يفرضـها هـذا النظـام ومبـا ال يفـرغ ضـمان حرمـة الفـرد يف هـذا الشـأن مـن مضـمونه ،حيـث ألـزم الـنص املعـر 

-14انظر الرأي الصادر عن الس الدستوري التونسي عدد رقم ني بإعالم سلطة الصحة العمومية باألمراض السارية وعدم التمسك بالسر املهين؛املهني
كمـــا اعتـــرب الـــس الدســـتوري أن احلـــد مـــن حقـــوق املـــالكني لألســـهم القانونيـــة للخـــدمات العالجيـــة تـــربره أهـــدافها .2006أفريـــل 07الصـــادر يف2006

انظــر الــرأي  نمويــة مــن أجــل االزدهــار االقتصــادي كمــا يــربر قيامهــا خبــدمات تكتســي صــبغة املصــلحة العامــة وتصــرفها يف مرفــق عــام أو أمــالك عموميــة؛الت
مبينــا يف مناســـبة أخــرى أن االزدهـــار االقتصــادي والنهـــوض .2005أوت08الصــادر يف2005-52الصــادر عــن الـــس الدســتوري التونســـي عــدد رقـــم 

يف  ي  هــي مــن مجلــة األهــداف املعلنــة يف توطئــة الدســتور واملســتمدة يف فصــله الســابع ،وأن إقــرار امتيــازات ماليــة و جبائيــة لفئــة مــن املســتثمريناالجتمــاع
ين ،وـدف مر جماالت اقتصادية واجتماعية معينة تقتضيها املصلحة العامة وال ينال ذلك من مبدأ املساواة طاملا كانت هذه األحكام ختص فئة من املسـتث

 07الصــــادر يف2007-72انظــــر الــــرأي الصــــادر عــــن الــــس الدســــتوري التونســــي عــــدد رقــــم  إىل حتقيــــق االزدهــــار االقتصــــادي والنهــــوض االجتمــــاعي؛
ر من الدستو 10وعند النظر كذلك يف مشروع قانون أساسي يتضمن إحداث وثيقة سفر بالعمرة أجاز الس هذا احلد املخول بالفصل  .2007أوكتوبر

نتهـي إىل لكل مواطن يف حرية التنقـل داخـل الـبالد وإىل  خارجهـا طاملـا اقتصـر التحديـد علـى غـرض معـني للسـفر وطاملـا كـان ذلـك لصـاحل النظـام العـام لي
-70م انظــر الــرأي الصــادر عــن الــس الدســتوري التونســي عــدد رقــ ؛2002مــن الدســتور التونســي لعــام  27قبــول التقييــد لتالؤمــه مــع أحكــام الفصــل 

وتتنــوع صــور االســتثناء الــيت أقــر الــس الدســتوري مشــروعيتها الدســتورية بــالنظر إىل الغــرض املوجــب لتبنيهــا يف  .2007أوكتــوبر 04الصــادر يف 2007
 جتمـــاعي؛حـــدود ارتباطهـــا بـــذلك الغـــرض املنصـــوص عليـــه يف الدســـتور حقـــوق الغـــري أو األمـــن العـــام والـــدفاع الـــوطين أو ازدهـــار االقتصـــاد والنهـــوض اال

 بالكويـت العلمي الثالث أعمال امللتقى العربية، الدستورية لساوا احملاكم لدى القضائية والتطبيقات الدستور نصوص تأويل محاد، بن رضا انظر،حممد
 .50 .،ص 2007 القاهرة، للطباعة، نوبار العربية،دار الدستورية لساوا احملاكم احتاد نشرية ، 2005 ديسمرب
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بنظام  املتعلق العضوي املتضمن القانون األمر مطابقة مبراقبة املتعلق1997لسنة02رقم رأيه اعتبارات
أحكامه  تتخطى أال منه،جيب العضوي قانون،السيما كل أن واعتبارا"........للدستور بأنه االنتخابات

  . "1ذاته الدستور روح مع تتعارض ال حىت الدستورية احلدود
وملا كان القاضي الدستوري يف فرنسا أو يف مصر قد حبث يف نية املشرع للوقوف على الغاية احلقيقية      

اليت قصدها املشرع من وراء إصداره للتشريع،حىت وإن مل يقضي بعدم دستورية أي تشريع النطوائه على 
ال سلطته التشريعية طاملا احنراف تشريعي،لنا أن نتساءل حول كيف نضمن عدم احنراف املشرع يف استعم

  أن دور القاضي الدستوري ال ميتد إىل الرقابة على عنصر الغاية من التشريع؟
واخلالصة اليت ميكننا التوصل إليها من خالل دراستنا لدور القاضي الدستوري يف الرقابة على عناصر       

ساسا حول الرقابة على مدى املشروعية الداخلية يف التشريع هي أن دور القاضي الدستوري ينصب أ
التناسب بني سبب التشريع وحمله،ومدى الرتابط والتوافق بني هذا التناسب والغاية من التشريع، وبقدر هذا 
التناسب يقضي القاضي الدستوري بدستورية أو عدم دستورية  التشريع،إما لعيب يلحق حمل التشريع،أو 

و عيب يف الغاية نتيجة احنراف غاية التشريع عن حتقيق عيب يف عنصر السبب الذي يقوم عليه التشريع،أ
املصلحة العامة،أو خروج التشريع عن األغراض اليت ألزمه الدستور بتحقيقها نتيجة خروج التشريع على 

  .قاعدة ختصيص األهداف
العيب الذي يلحق حمل (حيث تتخذ خمالفة املشرع للقاعدة الدستورية من الناحية املوضوعية     
صورة املخالفة املوضوعية االجيابية ألحكام الدستور،واليت تتحقق يف احلالة يتجاوز فيها املشرع بعمد )ريعالتش

بدون عمد نصا من النصوص الدستورية أو أحد املبادئ ذات القيمة الدستورية بالصورة اليت تؤدي إىل  أو
الثانية فهي تتعلق بالسلوك السليب إهدار أو املساس بأصل احلق أو احلرية املضمونة دستورا،أما الصورة 

للمشرع وامتناعه عن ممارسة اختصاصه التشريعي الذي حدده له الدستور،وهو ما يطلق عليه باملخالفة 
املوضوعية السلبية اليت تتحقق يف احلالة اليت يتناول فيها املشرع أحد املوضوعات اليت خيتص بتنظيمها،غري 

بدون قصد قد جاء ناقصا للمسألة حمل التنظيم التشريعي،األمر الذي أن هذا التنظيم سواء كان بقصد أو 
جيعل رقابة القاضي الدستوري على عنصر احملل يف التشريع والعيوب اليت قد تلحق به تعترب رقابة احلد األدىن 
اليت جيريها القاضي الدستوري على عنصر احملل يف التشريع،واليت ال تتعارض مع مبدأ الفصل بني 

ات،أو مع مبدأ املشروعية،أو مع السلطة التقديرية اليت يتمتع ا املشرع يف املفاضلة بني عدة حلول السلط
  .أو خيارات للمسألة حمل التنظيم التشريعي

                                                 
 بنظـام االنتخابـات املتعلـق العضـوي القـانون املتضـمن األمـر مطابقة مبراقبة يتعلق 1997 مارس 06 يف املؤرخ د م /عض ق.أ.ر 02 رقم الرأي انظر-1

 19 ص ،2 رقم الدستوري،لس ا اجلزائري، الدستوري الفقه أحكام ،نشرية 14بند 157 حول مدى دستورية املادة للدستور
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واملالحظ على القاضي الدستوري يف فرنسا ومصر بأنه استطاع أن يبسط رقابته على عنصر السبب       
يف ذلك فكرة اخلطأ الظاهر يف التقدير التشريعي اليت تعد من ابتداعات الذي يقوم عليه التشريع مستخدما 

جملس الدولة الفرنسي،ليتمكن بذلك القاضي الدستوري من بسط رقابته على السلطة التقديرية 
للمشرع،واالجتاه حنو رقابة املالءمة يف القضاء الدستوري من خالل تبين فكرة اخلطأ الظاهر يف التقدير 

مونا مستقال يتالءم مع طبيعة الدعوى الدستورية،عن طريق تقدير وتقييم الوقائع اليت استند وإعطائها مض
عليها املشرع إلصدار التشريع ومدى تناسبها مع حمل التشريع،ليقضي بذلك القاضي الدستوري بعدم 

وص الدستورية دستورية التشريع يف حالة حتققه من أن تقدير املشرع مل يكن مناسبا أو خيالف نصا من النص
 .أو مبدأ من املبادئ ذات القيمة الدستورية

أما فيما خيص دور القاضي الدستوري يف الرقابة على عنصر الغاية يف التشريع ميكننا القول بأنه إذا        
كانت نظرية االحنراف التشريعي قد استقرت يف القضاء الدستوري الفرنسي واملصري،واليت متثل رقابة احلد 

على السلطة التقديرية للمشرع،إال أن القاضي الدستوري مل يقضي بعدم دستورية أي تشريع لعيب األدىن 
االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية تأسيسا على أن هذا الطعن يتعلق مبالءمة التشريع وليس على 

الحنراف التشريعي أساس االحنراف التشريعي،أو البحث يف الغاية احلقيقية للتشريع،مع أن األخذ بفكرة ا
يعد ضمانة فعالة و أساسية لدستورية التشريع وكقيد على سلطة املشرع من أجل حتقيق غايات املصلحة 

 .  العامة
  خاتمة

إن مبدأ الفصل بني السلطات يقتضي أن متارس كل سلطة عامة اختصاصاا اليت منحها هلا الدستور،      
حيث متارس السلطة التشريعية سلطة سن القوانني املختلفة،على أن وظيفة السلطة التنفيذية هي تنفيذ 

  .لقواننيالقوانني الصادرة عن السلطة التشريعية،وكما تتوىل السلطة القضائية تطبيق ا
إن السلطة التشريعية يف الدستور الفرنسي واجلزائري واملصري تعترب إحدى أهم السلطات العامة يف     

الدولة باعتبارها تعرب عن إرادة الشعب وطموحاته إىل جانب رئيس اجلمهورية املنتخب من قبل الشعب،فقد 
الختيار بني عدة بدائل أو خيارات منحها املؤسس الدستوري مساحة واسعة وجانب من حرية التقدير وا

للمسألة حمل التنظيم التشريعي،وهو ما يطلق عليه مبفهوم السلطة التقديرية للمشرع،اليت تعين حرية هذا 
األخري يف املفاضلة وفق أسس موضوعية بني عدة بدائل أو حلول للمسألة حمل التنظيم التشريعي دون أن 

  .حيدد له الدستور أسلوب تدخله
منح املشرع سلطة املفاضلة بني عدة بدائل أو خيارات للمسألة حمل التنظيم التشريعي يفرضه أمرين  إن    

 تهممارس عندحرية التقدير  وجانب من ستوجب ترك مساحة واسعةياألول،هو طبيعة عمل املشرع الذي 
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زم تدخل املشرع بوصفه ختصاصه التشريعي؛أما الثاين،هو واقع احلياة العامة املتطور باستمرار،الذي يستلال
صاحب االختصاص األصيل والوالية العامة يف التشريع بأن يُطور من نصوصه التشريعية بصفة دورية حتقيقا 

  .للمصلحة العامة
إن السلطة التقديرية للمشرع يف الدساتري حمل الدراسة جتد مصدرها املباشر يف الدستور يف احلالة اليت ال     

الدستوري املشرع بضرورة إتباع أسلوب معني عند ممارسة اختصاصه التشريعي،أو كانت لزم فيها املؤسس يُ 
القاعدة الدستورية قاعدة عامة وإرشادية متنح للمشرع جانب من حرية التقدير واالختيار للمسألة حمل 

تعد مقدمات أو التنظيم التشريعي،أو يف احلالة اليت حييل فيها الدستور إىل املشرع لتسوية مسائل معينة،كما 
حقوق اإلنسان من مصادر السلطة التقديرية للمشرع،فضال عن ذلك يعد  اتديباجة الدستور وإعالن

الدستوري خيارات  القضاء الدستوري من مصادر سلطة املشرع التقديرية يف احلالة اليت يؤيد فيها القاضي
  .ل الرقابة الدستوريةاملشرع وحيرتمها،دون أن يفرض تفسريا معينا على النص التشريعي حم

إن أساس السلطة التقديرية للمشرع يرتبط مبدى ختلف التحديد الدستوري ألسلوب تدخل املشرع،     
بالشكل الذي مينح له جانب من حرية التقدير يف ممارسة اختصاصه التشريعي الذي منحه له الدستور مع 

ذلك بأن معيار  ؛يتمتع فيها املشرع بسلطة تقديرية مراعاة القيود أو الضوابط الدستورية حىت يف احلاالت اليت
تدخل املشرع مثال يف جمال احلقوق واحلريات العامة يرتبط بضرورة إقامة التوازن بني ممارسة احلق أو 

إىل إىل املساس بأصل احلق أو احلرية،أو  التنظيم احلرية،وبني مقتضيات املصلحة العامة دون أن يؤدي ذلك
  .وط جتعل ممارستها أكثر إرهاقاإهدارها،أو وضع شر 

أن اعرتاف املؤسس الدستوري الفرنسي واجلزائري واملصري للمشرع بسلطة تقديرية يف ممارسة  كما      
اختصاصه التشريعي ال يعين أن تلك السلطة مطلقة،وإمنا ختضع للرقابة الدستورية ضمانا لعدم تعارض 

الدستور نصا وروحا،إذ أن السلطة التقديرية والسلطة  النصوص التشريعية اليت يسنها املشرع مع قواعد
املقيدة متالزمتان يف كافة العناصر املكونة للقانون،حيث تنعدم السلطة التقديرية للمشرع فيما خيص عناصر 

  ).قواعد االختصاص،القواعد الشكلية واإلجرائية(املشروعية اخلارجية للتشريع
 داخلية للتشريع ختتلف من عنصر آلخر،فهي مقيدة يف عنصر السبب،أما بالنسبة لعناصر املشروعية ال     

بينما تتحدد سلطة املشرع فيما خيص عنصر احملل اتساعا وضيقا بالنظر إىل طبيعة القيود اليت قد يفرضها 
املؤسس الدستوري وحجمها،وأخريا يتمتع املشرع بسلطة تقديرية واسعة يف حتديد مفهوم املصلحة العامة 

  .الغاية الرئيسية للتشريع اليت منحه الدستور أمر حتقيقها اليت تعد
على الرغم  من أنه قد اعرتف للمشرع الربملاين بوالية  إن املؤسس الدستوري يف الدساتري حمل الدراسة       

عامة يف التشريع ومنحه سلطة تقديرية يف املفاضلة بني عدة خيارات أو حلول للمسألة حمل التنظيم 
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إال أن الواقع العملي يثبت بأن سلطة املشرع مقيدة يف العديد من اجلوانب،سواء من حيث القيود التشريعي،
املوضوعية واإلجرائية اليت يفرضها الدستور على املشرع وهو بصدد ممارسة اختصاصه التشريعي،أو العوامل 

نتها على الربملان،هذا األخري اليت حتيط بالسلطة التشريعية كسلطة عامة أمهها تأثري السلطة التنفيذية وهيم
عند قيامه بالتشريع،وذلك بالنظر إما إىل الوسائل )رئيس اجلمهورية، احلكومة(أصبح خيضع للسلطة التنفيذية

اليت يتمتع ا رئيس اجلمهورية يف جمال التشريع،أو بالنظر إىل سيطرة احلكومة على كافة مراحل العملية 
ان يف الغالب يف مركز التابع للسلطة التنفيذية،وهو أمر ُيضعف دون التشريعية،بالشكل الذي جيعل الربمل

  .شك مكانة السلطة التشريعية كإحدى أهم السلطات العامة يف الدولة
،حيث ساسها ومصدرها يف الدستور مباشرةالسلطة التنفيذية أالصادرة عن  جتد اللوائح التنفيذيةكما        

ل من فاعليته خاصة يف احلاالت اليت يتوقف فيها تطبيق عط يُ هدد وجود القانون أصال أو أصبح دورها ي
التنظيمية السلطة  الذي ميلك  رئيس اجلمهورية ،ليصبح بذلكلى ضرورة صدور الالئحة التنفيذيةالقانون ع

  .،والربملان مشرعا ثانويااملستقلة مشرعا حقيقيا

 يف توجيه إرادة املشرع،تلعبان دورا  فعاال  السياسية ومجاعات الضغطاألحزاب  ذلك جند أن إضافة إىل    
من خالل التأثري على أعضاء الربملان أو الضغط على السلطة التنفيذية من أجل دفعها إىل إصدار قانون أو 

 الدستوري هذا فضال عن تأثري اللجان الربملانية اليت يسميها الفقه؛منع إصداره خدمة ملصاحل أعضائها
 تعديل أو إلغاء اقرتاحات أو مشاريع القوانني احملالة على بالنظر إىل دورها يفباملخابر التشريعية،وذلك 

 اللجان الربملانية من أجل دراستنا ومناقشتها،وإدخال أو اقرتاح تعديالت عليها دون أية ضوابط أو قيود،
صاحب السيادة يف إعداد القوانني للربملان  التشريعي وهو أمر من شأنه أن يضيق ويقيد من االختصاص

  .  وإقرارها
ومل يتوقف األمر عند هذا احلد فقط،فقد استطاع القاضي الدستوري من خالل تفسريه للنصوص      

الدستورية عند إعمال رقابته على دستورية القوانني الصادرة عن املشرع،أن يُلزم هذا األخري بضرورة احرتام 
حتقيق غاياته،مع إلزامه كذلك بضرورة التدخل من أجل تنظيم مسألة منحه  قواعد الدستور والسعي إىل

الدستور أمر تنظيمها،من خالل رقابته على السلوك السليب للمشرع المتناعه أو إغفاله عن ممارسة 
ضف إىل ذلك فقد استطاع القاضي الدستوري من خالل رقابة أ.اختصاصه التشريعي كما حدده الدستور

التناسب التشريعي تطبيقا للرقابة على اخلطأ الظاهر يف التقدير التشريعي،ورقابة املالءمة،وكذلك الرقابة على 
يُلزم  يف بعض األحيان املشرع بالتفسري الذي يعطيه للنصوص االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية أن 

 وهو مامساهم  حقيقي يف وضع قواعد عامة وجمردة،وك اإنشائي القاضي الدستوري دور ل،ليصبح وريةالدست
يف أمر جيعلنا نوعا ما نرتدد وهو جيعل القضاء الدستوري مصدر للسلطة التقديرية للمشرع كما قلنا سابقا،
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القانون والتصويت  لقول بأن املشرع هو صاحب االختصاص األصيل يف التشريع،وله السيادة يف إعدادا
عليه،وأنه يتمتع بوالية عامة يف التشريع تطبيقا ملبدأ انفراد املشرع بوضع القواعد العامة املنظمة للعالقات 

أن لطة التقديرية للمشرع هي األصل و العامة يف اتمع املنصوص عليها يف أغلب الدساتري املعاصرة،وأن الس
  .تقييدها هو االستثناء

لسلطات العامة يف الدولة مقيدة بضرورة حتقيق املصلحة العامة،وأن املعيار الفاصل بني إن مجيع ا     
السلطة التقديرية واملطلقة إمنا يكمن يف وجود رقابة فعالة لصون قواعد الدستور ومبادئه وتطوير قواعده من 

القاضي الدستوري قد ضمان محاية فعالة للحقوق واحلريات العامة لألفراد ومن جهة ثانية؛وجند أن و جهة،
قيد نفسه مبجموعة من القيود الذاتية،اليت تقلل من نطاق رقابته على دستورية القوانني،أمهها قرينة الدستورية 
ملصلحة القوانني،كما أن القاضي الدستوري قد ضيق كذلك من نطاق رقابته الدستورية باستبعاد أعمال 

  .السيادة من نطاق الرقابة الدستورية 
التأكيد  يفقد استقر قضاء الس الدستوري الفرنسي واجلزائري واحملكمة الدستورية العليا يف مصر لو      

بعدم الدستورية أو على احلجية املطلقة جلميع األحكام الصادرة عن القاضي الدستوري،سواء الصادرة 
اخلصوم،وإمنا ميتد  أن أثر األحكام الصادرة يف الدعوى الدستورية ال يقتصر فقط على برفض الدعوى،و 

كذلك إىل الكافة وتلتزم به مجيع سلطات الدولة قضائية كانت أو تنفيذية أو تشريعية،حيث تتضمن هذه 
األحكام حكما بتعديل أو إلغاء النص التشريعي قبل إصداره أو االمتناع عن تطبيق النص املخالف 

  .د صدرألحكام الدستور مع إلغائه وإسقاطه من جمال التطبيق إذا كان ق
أنه يف مصر يستطيع األفراد والقضاءين العادي واإلداري اللجوء إىل احملكمة الدستورية العليا يف مصر     

أضف إىل ذلك أنه ،عن طريق الدفع بعدم الدستورية مبناسبة وجود دعوى أمام القضاء العادي أو اإلداري
راءى هلا أن الفصل يف مدى دستورية ميكن حملكمة املوضوع أو اهليئات ذات االختصاص القضائي إذا ت

قانون أو الئحة يرتبط بالدعوى حمل النظر،كما ميكن كذلك للمحكمة الدستورية العليا أن تتصدى من 
  .تلقاء نفسها من أجل النظر يف املسائل الدستورية

 الدستوري، خالفا لذلك،فاألفراد والقضاءين العادي واإلداري يف فرنسا ال ميكنهم اللجوء إىل الس    
الذي ال ميكنه هو اآلخر التصدي للمسائل الدستورية من تلقاء نفسه مثلما هو األمر بالنسبة للمحكمة 

  .الدستورية العليا يف مصر
هم ويف تإن تشكيلة أعضاء الس الدستوري الفرنسي واجلزائري وطريقة تعيينهم تؤثر على استقاللي     

،كما أن النص على أن تشكل علهم خاضعني للسلطة اليت عينتهم،األمر الذي جيممارستهم الختصاصهم
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احملكمة الدستورية العليا من الرئيس وعدد كاف من األعضاء هو اآلخر يؤثر على تشكيلة احملكمة 
  .الدستورية العليا

ع من إن رقابة احلد األدىن للقاضي الدستوري على السلطة التقديرية للمشرع تعد ضمانة فعالة متنع املشر     
التعدي أو خمالفة قواعد الدستور،حبيث يتحقق القاضي الدستوري من مدى مطابقة التشريعات اليت 
يصدرها املشرع مع أحكام الدستور متهيدا لعدم إصدارها إذا كانت مل تصدر أو االمتناع عن تطبيقها أو 

  .إلغائها إذا كانت قد صدرت
آليات وهو بصدد إعمال رقابته على السلطة التقديرية  إن القاضي الدستوري يستخدم عدة تقنيات أو     

للمشرع،أمهها رقابة املالءمة والتناسب واخلطأ الظاهر يف التقدير التشريعي،لذا يتوجب على اهليئة اليت متارس 
الرقابة الدستورية االلتزام بالقيود أو الضوابط بالشكل الذي ال يؤدي إىل تعارض هذه الرقابة مع مبدأ 

على كذلك ني السلطات،وهو أمر قد ينعكس سلبا على نطاق السلطة التقديرية للمشرع،وقد يؤثر  الفصل ب
 .احلقوق واحلريات العامة لألفرادجمال 

إن احلدود الدنيا لرقابة القاضي الدستوري على السلطة التقديرية للمشرع تستوجب عليه عدم البحث     
يف مالءمة التشريع،سواء من حيث ضرورته أو عدم ضرورته،أو الوقت الالزم إلصداره،باعتبار أن كل هذه 

  .املالءمات مرتوكة للمشرع وتعد من أهم مظاهر السلطة التقديرية للمشرع
إن رقابة القاضي الدستوري على التناسب يف اال التشريعي يشمل الرقابة على عنصر السبب يف     

التشريع وحمله،ومدى الرتابط والتناسب والتوافق بينهما،فضال عن اتفاق هذا التناسب مع الغاية من 
السلوك السليب  التشريع؛ولقد استطاع القاضي الدستوري يف الدساتري حمل الدراسة أن يفرض رقابته على

للمشرع نتيجة سكوت املشرع أو امتناعه عن ممارسة اختصاصه التشريعي،ولتصبح بذلك  الرقابة اليت جيريها 
   .القاضي الدستوري حمل التشريع مبثابة رقابة احلد األدىن على السلطة التقديرية للمشرع

احلد األدىن للرقابة الدستورية على اخليارات  إن رقابة اخلطأ الظاهر يف التقدير التشريعي تعد مبثابة رقابة    
أواحللول اليت اختارها املشرع للمسألة حمل التنظيم التشريعي،غري أن تبين فكرة اخلطأ الظاهر يف التقدير ال 

  .يعين أن حيل القاضي الدستوري إرادته حمل املشرع العادي
يُعد ضمانة فّعالة حلماية قواعد كذلك ة  كما أن تبين فكرة االحنراف يف استعمال السلطة التشريعي     

الدستور وكقيد على سلطة املشرع لاللتزام بتحقيق الغايات اليت عهد إليه الدستور أمر حتقيقها،ذلك بأن 
  . رقابة القاضي الدستوري على ركن الغاية بالنسبة للتشريع هي رقابة مشروعية وليست رقابة مالءمة

يف استعمال السلطة التشريعية كذلك مبثابة رقابة احلد األدىن للقاضي تعترب الرقابة على االحنراف     
الدستوري على عنصر الغاية يف التشريع كأحد أهم العناصر املكونة للقانون،إذ أن عيب االحنراف يف 
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استعمال السلطة التشريعية يعد من أخطر العيوب اليت ميكن أن تصيب التشريع،وذلك ألنه عيب خفي ال 
د املقابلة احلرفية بني نصوص التشريع ونصوص الدستور،باعتبار أن التشريع املعيب بعيب يظهر مبجر 

االحنراف التشريعي هو تشريع سليم من حيث االختصاص والشكل واإلجراءات،والسبب واحملل،إال أنه 
شروعة قد معيب يف الغاية اليت يسعى املشرع إىل حتقيقها،ذلك بأن املشرع حتت ستار ممارسة اختصاصاته امل

  .يسعى إىل حتقيق غاية غري مشروعة
الفرنسي واملصري وإن كان مل يقضي بعدم دستورية التشريع لعيب االحنراف يف  إن القاضي الدستوري    

استعمال السلطة التشريعية،إال أنه اعتنق فكرة االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية وبسط رقابته عليها 
جلزائري الذي تقتصر رقابته على مراقبة مدى دستورية أو مطابقة أو عدم بعكس القاضي الدستوري ا

  . مطابقة النص التشريعي للدستور
ضرورة توفري ضمانات فعالة الستقالل ومن أجل تفعيل دور املشرع يف الدساتري حمل الدراسة نوصي ب     

ة اليت ينتمي ب السياسياحز األ عضو الربملان ملنع خضوعه ألية ضغوط سواء من طرف السلطة التنفيذية،أو
 .،أو تأثري مجاعات الضغطإليها أعضاء الربملان

إعادة النظر يف طريقة اختيار أعضاء جملس األمة السيما الثلث املعني من قبل رئيس اجلمهورية،وذلك      
بني الس ضرورة تعديل القانون املنظم للعالقة الوظيفية ،مع ل ضمان استقالل أعضاء جملس األمةمن أج

إقامة نوع من دف النظامني الداخليني للربملان،وعالقتهما باحلكومة،وكذا  الشعيب الوطين وجملس األمة
وتعزيز دور جملس األمة يف جمال ،2016مارس6التوازن بني الغرفتني ليتوافق مع التعديل الدستوري املؤرخ يف

يت أصبحت تدخل يف نطاق القانون العضوي وفق تعديل كل القوانني العادية ال أيضاكما يتوجب التشريع،
  . 2016مارس6التعديل الدستوري املؤرخ يف

 إعادة النظر كذلك يف عملية تنظيم العملية التشريعية اليت يمن السلطة التنفيذية على كافة مراحلها،    
  .وذلك مبنح الربملان صالحية تنظيمها

ملشرع عن ممارسة اختصاصه التشريعي امعاجلة امتناع  النص صراحة يف أحكام الدستور عن كيفية      
الذي منحه له الدستور،مع حتديد اآلليات اليت يستطيع من خالهلا القاضي الدستوري إلزام املشرع بضرورة 

  . التدخل لتسوية مسألة معينة منحه الدستور أمر تنظيمها
قد يعترب كذلك مبثابة عامل )يف الغرفة السفلى السيما(إن طبيعة الرتكيبة البشرية يف الربملان اجلزائري     

ُمؤثر على عمل الربملان الذي يستلزم وجود أعضاء يتمتعون بالكفاءة واخلربة واملهنية والثقة واملصداقية،لذا 
،إعادة 2016مارس6يتوجب عند تعديل قانون االنتخابات ليتماشى مع التعديل الدستوري املؤرخ يف 



   

    445     
 

على  مستوى التعليم الثانويصة املتعلقة منها باملستوى التعليمي،كاشرتاط مثال النظر يف شروط الرتشح خا
  .)خاصة العضوية يف الس الشعيب الوطين(األقل فيمن يرتشح لعضوية الربملان

كما جيوز لرئيس 2014 « يناير18من الدستور املصري الصادر يف 102إلغاء الشطر األخري من املادة    
ألن ذلك ميس باستقاللية أعضاء %» 5عدد من األعضاء يف جملس النواب ال يزيد على اجلمهورية تعيني 

 .جملس النواب يف ممارستهم الختصاصهم بسن التشريع
قد منح أعضاء جملس األمة حق املبادرة  2016مارس6على الرغم من أن التعديل الدستوري املؤرخ يف     

،كان من األحسن 2016من التعديل الدستوري لسنة136ادةبالقوانني يف احلاالت املنصوص عليها يف امل
 )20(على املؤسس الدستوري أن مينح كل عضو يف الربملان حق املبادرة بالقانون بدل اشرتاط توقيع عشرين

عضوا يف جملس األمة مثلما هو األمر يف الدستورين الفرنسي )20(نائبا يف الس الشعيب الوطين،أو عشرين
  .،وذلك حىت نضمن لألقلية الربملانية حقها يف املشاركة يف صنع التشريع 2014يناير18يف واملصري املؤرخ 

العمل على إعادة التوازن يف العالقة بني السلطات العامة يف الدولة حتقيقا ملبدأ الفصل بني السلطات      
التشريعية والتنفيذية من  الذي يعد من مقومات دولة القانون،السيما إعادة النظر يف العالقة بني السلطتني

أجل احلد من هيمنة السلطة التنفيذية على كافة السلطات العامة يف الدولة،والعمل  كذلك على إصالح 
  .اهليئة التشريعية،ورفع كفاءة األداء التشريعي هلا

الة يتوجب على املؤسس الدستوري كذلك أن يلغي سلطة رئيس اجلمهورية يف التشريع بأوامر أو يف ح      
الضرورة،أو أن مينح أعضاء الربملان حق مناقشة وتعديل هذه األوامر،إضافة إىل إلغاء حق رئيس اجلمهورية 

  .يف إصدار قانون املالية مبوجب أمر إذا مل يصادق عليه الربملان
، 1958من الدستور الفرنسي لعام10على املؤسس الدستوري الفرنسي واجلزائري أن يعدل نص املادة     

من الدستور اجلزائري 126يقابلها نص املادة(2016مارس 6من التعديل الدستوري املؤرخ يف144ادةوامل
،وذلك بإدراج بأنه يف حالة عدم إصدار رئيس اجلمهورية ملشروع أو اقرتاح القانون املوافق عليه )1996لسنة

فرنسي،وأجل ثالثني يوما من الدستور ال10من قبل الربملان خالل أجل مخسة عشر يوما تطبيقا لنص املادة
اعترب قانونا وُاْصِدر،وإذا ُرد يف امليعاد 2016مارس6من التعديل الدستوري املؤرخ يف144وفقا لنص املادة

إىل الربملان بطلب مداولة ثانية،اُعترب كذلك قانونا إذا مت إقراره من ِقبل الربملان مىت مت التصويت عليه 
  .مثلما هو األمر يف الدستوري املصري باألغلبية املنصوص عليها يف الدستور

اليت متنح احلكومة حق طلب اإلذن 1958من الدستور الفرنسي لعام38تعديل الفقرة األوىل من املادة    
من الربملان للتدخل يف جمال القانون،وذلك من أجل إلزام الربملان بضرورة التدخل ملمارسة اختصاصه 
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ن يتنازل عن هذه االختصاصات لغريه من السلطات السيما التشريعي الذي منحه له الدستور دون أ
  .السلطة التنفيذية

من أجل احلد من سلطات رئيس اجلمهورية يف الظروف االستثنائية جيب أن يصدر القانون العضوي      
الذي ينظم حاليت الطوارئ واحلصار،إضافة إىل ذلك يتوجب على املؤسس الدستوري أن حيدد األجل 

لسريان حاليت الطوارئ واحلصار واحلالة االستثنائية،مع منح الربملان سلطة البت يف استمرار حاليت األقصى 
يف 2014الطوارئ واحلصار واحلالة االستثنائية من عدمه،مثلما هو األمر يف الدستورين املصري لسنة

روري تعديل نص منه،لذا من الض80يف الفصل2014يناير23منه،والدستور التونسي املؤرخ يف154املادة
يقابلها نص - 2016من التعديل الدستوري لسنة107و105من الدستور الفرنسي،املادتني16(املواد

  .1)1996من الدستور اجلزائري لسنة93و91املادتني
ضرورة حتديد اختصاص القاضي الدستوري يف الدستور الفرنسي واجلزائري واملصري يف حالة تعارض      

 توفري ضمانات حقيقية الستقالل اهليئة املكلفة بالرقابة الدستورية،وكذا يقانون عادي مع قانون عضو 
،باعتبار أن تشكيلة أعضاء الس )الس الدستوري الفرنسي واجلزائري،احملكمة الدستورية العليا يف مصر(

  .يف ممارستهم الختصاصهمة تعيينهم تؤثر على استقالليهم و الدستوري الفرنسي واجلزائري وطريق
أحكام مع  ىيتماشاملنظم للمحكمة الدستورية العليا يف مصر حىت 1979لسنة 48تعديل القانون رقم     

ألن النص على أن تشكل احملكمة الدستورية العليا من الرئيس 2014يناير 18الدستور املصري الصادر يف 
ن يتم النص كذلك على أ،و وعدد كاف من األعضاء هو اآلخر يؤثر على تشكيلة احملكمة الدستورية العليا

  .منح احملكمة الدستورية العليا يف مصر حق ممارسة الرقابة السابقة على القوانني إىل جانب الرقابة الالحقة
لقد أحسن املؤسس الدستوري اجلزائري عندما وّسع من جمال إخطار الس الدستوري،ليشمل بذلك       

لوزير األول،أعضاء الربملان،فضال عن إخطار الس كل من رئيس اجلمهورية،ورئيسي غرفيت الربملان،ا
،لكن وإن كان التعديل الدستوري لسنة )احملكمة العليا،جملس الدولة(الدستوري بواسطة جهة قضائية

قد اشرتط يف أعضاء الس الدستوري خربة مهنية مدا مخس عشر سنة على األقل يف جمال 2016
،أو يف القضاء،أو مهنة حمام لدى احملكمة العليا أو جملس الدولة أو وظيفة التعليم العايل يف العلوم القانونية

عليا يف الدولة،اهلدف منه تعزيز دور الس كهيئة مستقلة ودعم تشكيلته بعنصر الكفاءة واخلربة 
  .والتخصص،إال أن األمر قد يثري إشكالية حقيقية يف احلالة ال تتحقق فيها هذه الشروط

                                                 
مـــــن الدســـــتور الفرنســـــي، 16،املـــــادة2014مـــــن الدســـــتور التونســـــي لســـــنة80،والفصـــــل2014الدســـــتور املصـــــري لســـــنةمـــــن 154انظـــــر نـــــص املـــــواد-1

  .1996من الدستور اجلزائري لسنة93و91تقابلها نص املادتني(2016من التعديل الدستوري لسنة107و105واملادتني
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من التعديل الدستوري املؤرخ 188ون العضوي الذي حيدد شروط وكيفيات تطبيق املادة إصدار القان     
املتعلقة بإخطار الس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من احملكمة 2016مارس6يف

  .العليا وجملس الدولة
س الدستوري عن طريق الدفع منح األفراد والقضاءين العادي واإلداري يف فرنسا حق إخطار ال       

كذلك حق إخطار  بعدم الدستورية،مع منح األفراد والقضاءين العادي واإلداري يف فرنسا واجلزائر ومصر
  .الس الدستوري عن طريق الدعوى األصلية

يتوجب على الس الدستوري اجلزائري أن يطور من رقابته لتشمل كذلك رقابة املالءمة على خيارات      
تبين  فكرة اخلطأ الظاهر يف ،من خالل الفرنسي واملصري يشرع مثلما هو األمر بالنسبة للقاضي الدستور امل

ألن ذلك يعد محاية فعالة لقواعد الدستور نصا وروحا،وال يعين أن واملالءمة، التقدير،والتناسب التشريعي
  .حيل القاضي الدستوري إرادته حمل إرادة املشرع

الفرنسي واملصري لفكرة االحنراف يف استعمال السلطة التشريعية  وهو  إن اعتناق القاضي الدستوري     
بصدد بسط رقابته على عنصر الغاية بالنسبة للتشريع ال يكفي جلدية هذه النظرية يف القضاء الدستوري،لذا 

م بعدم دستورية التشريع لعيب يتوجب على القاضي الدستوري الفرنسي واملصري أن تكون له اجلرأة للحك
، يف الغاية،دون االكتفاء بالبحث عن أحد العيوب األخرى اليت تلحق التشريع للحكم بعدم الدستورية

  .ودون اإلخالل مببدأ الفصل بني السلطات
  المراجع

  القرآن الكريم:أوال
  النصوص القانونية:ثانيا

  الدساتير-أ
  .1963لسنة 64الرمسية،العدد،اجلريدة 1963الدستور اجلزائري لسنة- 
  .1980،نشر وزارة اإلعالم والثقافة 1976الدستور اجلزائري لسنة- 
  .1989لسنة9،اجلريدة الرمسية ،العدد 1989)دستور(التعديل الدستوري - 
  :،املعدل ب1996لسنة76،اجلريدة الرمسية ،العدد 1996)دستور(التعديل الدستوري - 

  .2002لسنة 25،اجلريدة الرمسية ،العدد 2002أفريل10املؤرخ يف 03- 02القانون رقم-     
  .2008لسنة 63،اجلريدة الرمسية ،العدد رقم 2008نوفنرب15املؤرخ يف 19- 08القانون رقم-     
  .2016لسنة 14،اجلريدة الرمسية ،العدد رقم2016مارس6املؤرخ يف 01- 16القانون رقم-     

  .2008يوليو23املعدل يف  1958اكتوبر 04نسي املؤرخ يف الدستور الفر - 
  .1971الدستوري املصري لسنة- 
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  .2014يناير18الدستور املصري الصادر يف - 
  القوانين واألوامر واألنظمة الداخلية- ب
 ،حيدد تنظيم الس الشعيب الوطين وجملس األمة1999مارس8املؤرخ يف 99/02القانون العضوي رقم - 

 مارس9املؤرخة يف15العالقات الوظيفية بينهما وبني احلكومة،اجلريدة الرمسية،العدد وعملهما،وكذا
  .2016اوت 28املؤرخة يف50،ج ر العدد2016اوت25املؤرخ يف16/12املعدل بالقانون رقم1999

  .1979لسنة48قانون احملكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم- 
  .2000يوليو 30املؤرخة يف  46الوطين ،اجلريدة الرمسية ،العدد النظام الداخلي للمجلس الشعيب - 
 17،املعدل يف 1999نوفمرب 28املؤرخة يف  84النظام الداخلي لس األمة ،اجلريدة الرمسية ،العدد - 

  .77،اجلريدة الرمسية ،العدد2000ديسمرب
املؤرخة 48ريدة الرمسية ،العدد ،اجل2000يونيو28النظام احملدد لقواعد عمل الس الدستوري املؤرخ يف - 

املؤرخة يف 4،اجلريدة الرمسية ،العدد2009يناير14،املعدل واملتمم باملداولة املؤرخة يف 2000أوت6يف 
  .2009يناير18

    2016مايو11املؤرخة يف  29النظام الداخلي لقواعد الس الدستوري املؤرخ ،ج ر العدد- 
-l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le 
Conseil constitutionnel 
-Le Règlement de l’Assemblée National Texte modifié par la résolution du 27 mai 
2009 (après la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-581 DC du 25 juin 2009) 
- Le Règlement Intérieur du Sénat. 

  آراء وقرارات المجلس الدستوري وأحكام المحكمة الدستوري العليا -ج
  آراء المجلس الدستوري الجزائري-1

 القـانون املتضـمن األمـر مطابقـة مبراقبـة يتعلـق 1997 مـارس 06 يف املـؤرخ د م /عـض ق.أ.ر 02 رقـم الـرأي
   للدستور االنتخابات بنظام املتعلق العضوي

املتعلــــق مبراقبــــة مطابقــــة القــــانون العضــــوي رقــــم  1999فربايــــر21املــــؤرخ يف 08/99الدســــتوري  رقــــم رأي الــــس 
الذي حيدد تنظيم الس الشعيب الوطين وجملس األمة وعملهما وعالقتهما الوظيفية بينهما وبـني احلكومـة  99/02

   .للدستور
 .قانون األساسي للقضاء للدستوراملتعلق بال 2004أوت  22املؤرخ يف  04/د.م/ع.م.ق.ر /02رأي رقم 

 05املتعلــق مبراقبــة االنتخابــات،ج ر 2004فيفــري  05املــؤرخ يف  04/د.م/ع.ق 01رأي الــس الدســتوري رقــم 
  2004فرباير 11املؤرخة يف  09رقم 
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،يتعلـق مبراقبـة مطابقـة 2007يوليو سنة  23املوافق  1428رجب عام  8مؤرخ يف  07/ م د. ر/  02رأي رقم ال
مـــارس ســـنة 6املوافـــق  1417شـــوال عـــام  27املـــؤرخ يف  07 -97القـــانون العضـــوي املعـــدل واملـــتّمم لألمـــر رقـــم 

  واملتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات 1997
ـــرأي رقـــم  ،يتعلـــق مبشـــروع القـــانون املتضـــمن التعـــديل 2008نـــوفمرب 07املـــؤرخ يف 2008/د.م.د.ق.ر.01/08ال
  2008نوفمرب 16املؤرخة يف  63رقم ج ر  ،الدستوري

 املتعلـق العضـوي القـانون مطابقـة مبراقبـة يتعلـق 2011 سـنة ديسـمرب 22 يف ؤرخاملـ 11/د.م.ر/03  رقـم رأيالـ
  .للدستور االنتخابات بنظام

املتعلــق مبراقبــة مطابقــة األحــزاب السياســية للدســتور إلخاللــه  2012ينــاير 08املــؤرخ يف  12/د.م.ر/01الــرأي رقــم
 السلم واملصلحة الوطنية املوافق عليه باالستفتاء الشعيب مبيثاق

 القـانون مطابقـة مبراقبـة ،يتعلـق2012سـنة ينـاير8بتـاريخ12 د.م.ر/ 01 رقـم اجلزائـريرأي الـس الدسـتوري 
  .للدستور السياسية، باألحزاب املتعلق العضوي

  آراء المجلس الدستوري التونسي-2
 .2001أفريل 07الصادر يف 2001-74عدد رقم  الصادر عن الس الدستوري التونسي رأيال

 .2004أفريل 07الصادر يف 2004-14عدد رقم  الصادر عن الس الدستوري التونسي رأيال

 .2005أوت 08الصادر يف 2005-52عدد رقم  الصادر عن الس الدستوري التونسي رأيال

 .2006أفريل 07الصادر يف 2006-14عدد رقم  ستوري التونسيالصادر عن الس الد رأيال

 .2007أوكتوبر 07الصادر يف 2007-72عدد رقم  الصادر عن الس الدستوري التونسي رأيال

  .2007أوكتوبر 04الصادر يف 2007-70عدد رقم  الصادر عن الس الدستوري التونسي رأيال

  أحكام المحكمة الدستورية العليا في مصر-3
 1971نوفمرب06بتاريخ  09و06و02حكم احملكمة الدستورية العليا يف الدعوى رقم 

 .1981مايو09ق دستورية بتاريخ  01لسنة06احملكمة الدستورية العليا يف مصر يف القضية رقم حكم 
 .1983فرباير05ق دستورية بتاريخ  01لسنة17حكم احملكمة الدستورية العليا يف مصر يف القضية رقم 

 .1993فرباير06ق دستورية جلسة بتاريخ 05لسنة130كمة الدستورية العليا يف مصر القضية رقم حكم احمل
 .1993مارس 30،ق دستورية بتاريخ  13لسنة63حكم احملكمة الدستورية العليا يف مصر يف القضية رقم 

 .1994يونيو  20ق دستورية بتاريخ 13لسنة  34حكم احملكمة الدستورية العليا يف مصر يف القضية رقم 
 .1994أكتوبر 01ق دستورية يف  15لسنة  20حكم احملكمة الدستورية العليا يف مصر يف القضية رقم 

  1995سبتمرب02ق دستورية بتاريخ  17لسنة  14يف القضية رقم  حكم احملكمة الدستورية العليا
  1995أوت05بتاريخ ق دستورية  16لسنة  08حكم احملكمة الدستورية العليا يف مصر يف القضية رقم 
 .1996فيفري03ق د جبلسة  16لسنة  02حكم احملكمة الدستورية العليا يف مصر يف الدعوى رقم 
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   1997يوليو 05ق دستورية جبلسة 18لسنة  20حكم احملكمة الدستورية العليا يف مصر يف القضية رقم 
   1998مارس07ستورية جبلسة ق د 18لسنة  121حكم احملكمة الدستورية العليا يف مصر يف القضية رقم 
 .1998مارس 07ق دستورية يف  19لسنة  162حكم احملكمة الدستورية العليا يف مصر يف القضية رقم 

 1999فرباير  03ق دستورية بتاريخ  03لسنة  33حكم احملكمة الدستورية العليا يف مصر يف القضية رقم 
  2000يوليو  08ق دستورية بتاريخ  13لسنة 21حكم احملكمة الدستورية العليا يف مصر يف القضية رقم 
  2000مايو 06ق دستورية يف  19لسنة  193حكم احملكمة الدستورية العليا يف مصر يف القضية رقم 

 .2000يناير11ق د جبلسة  20لسنة  180حكم احملكمة الدستورية العليا يف الدعوى  رقم 

  .2000يوليو 08حكم احملكمة الدستورية العليا يف مصر يف 
 .2001يونيو02ق دستورية بتاريخ  21لسنة 119حكم احملكمة الدستورية العليا يف مصر يف القضية رقم 
 .2002نوفمرب 03ق دستورية يف  18لسنة  70حكم احملكمة الدستورية العليا يف مصر يف القضية رقم 

  2002أوت25بتاريخ ق دستورية  23لسنة  314حكم احملكمة الدستورية العليا يف مصر يف القضية رقم 
  2002يوليو07ق دستورية بتاريخ  22لسنة131حكم احملكمة الدستورية العليا يف مصر يف القضية رقم 
 .2004أفريل  04ق دستورية بتاريخ  21لسنة  47حكم احملكمة الدستورية العليا يف مصر يف القضية رقم 

 ويونيـــ 11بتـــاريخجلســـة  دســـتورية ق 24ة لســـن 308رقـــم احملكمـــة الدســـتورية العليـــا يف مصـــر يف القضـــية  حكـــم
2006.  

  2009يناير4ق دستورية جلسة  25لسنة  146رقم يف القضية  الدستورية العليا يف مصر حكم احملكمة
  

جلســة بتــاريخ   ق دســتورية 26لســنة  240يف القضــية رقــم   الدســتورية العليــا يف مصــر يف حكمهــا احملكمــةحكــم 
 2009أفريل5

بعــدم  2010مــايو 02ق دســتورية بتــاريخ 26لســنة   31الدســتورية العليــا يف مصــر يف القضــية رقــم احملكمــة حكــم 
  1983لسنة  17من قانون احملاماة رقم  205و202دستورية املادتني 

  2010مارس  07ق دستورية جلسة  28لسنة  100حكم احملكمة الدستورية العليا يف مصر يف القضية رقم 
ينـــاير 02بتـــاريخجلســـة الدســـتورية   ق  23 لســـنة 198 رقـــم العليـــا يف مصـــر يف القضـــيةحكـــم احملكمـــة الدســـتورية 

2011 
   2012جوان14ق دستورية جبلسة  34لسنة  57حكم احملكمة الدستورية العليا يف مصر يف القضية رقم 

 آراء المجلس الدستوري الفرنسي -4
CC DC N°76-67 DC du 05 juillet1976 pour la loi modifiant l’ordonnance  N°244 au1958 
relatif de le règlement général du fonctionnaires 
C C DC N° 105-79 D.C du 25 juillet 1979 
C C DC N°80-115,D.C du 01 juillet1980 
C C  DC N°80-127 D.Cdu19et20 janvier1981 
C C DC N°81-129D.C du 30et 31 octobre 1981. 
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CC DC N°81-132DC du 16 janvier 1982(loi de nationalisation). 
C C DC N°82-14D.C du 27 juillet 1982. 

C C DC N°83-13D.C du 19et20 juillet 1983 

C C DC N°83-164D.C DU 29 décembre 1983(Loi de finances pour 1984). 
CC DC.N°84.181.DC Journal officiel du 13 octobre 1984(Loi visant à limiter la concentration 
et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse). 
C C DC N° 184-84 D.C du 29 Novembre 1984 
CC  DC N° 85-196 DC, 08/08/1985 
CC DC N°86.218.DC Journal officiel du 19 Novembre 1986. ( Loi relative à la délimitation 
des circonscriptions pour l'élection des députés.) 
C C DC N°87-241D.C du 22 janvier1988. 
C C DC N°87-237.D.C du 30 décembre 1987 
C C DC N°87-232.D.C du 07janvier 1988,loi a la mualisation  de la caisse rational du crédit 
agricole 
C C DC N°88-244D.C du 17 janvier1988. 

C C DC N°89-254D.C du 04 juillet 1989- C.C.N°86-208D.C du 01et02 juillet 1986 

CC DC N°89-269D.C du 22 janvier1990. 
C C DC N° 94-358 Loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, 
DC du 26 janvier 1995, CCN°94.358.DC, JORF du 1er février 1995. 
C C DC N°:96-378. JORF du 27 juillet 1996 
CC DC N° 2000.434. Journal officiel du 27 juillet 2000, 
C C DC N° 2003-466 Loi organique relative aux juges de proximité, D.C du 20 février 2003, 
JORF du 27 février 2003. 
C C DC N°2010- 608 du 24 juin 2010 Loi organique relative au Conseil économique, social 
et environnemental, , JORF du 29 juin 2010. 
CC. DC N°2013-677 DC du 14 novembre 2013 Loi organique relative à l'indépendance de 
l'audiovisuel public JORF  du 16 novembre 2013. 
C C DC N° 2013-685.DC du 29 décembre 2013 Loi de finances pour 2014 JORF du 16 
février 2014. 
C C DC N°2014-708( Loi de finances rectificative pour 2014du 29 décembre 2014),JORF du 
30 décembre 2014. 

  منشورة على موقع الس الدستوري الفرنسي
http://www.consiel consitutionnel.fr. 

  المراجع العامة:ثالثا
 باللغة العربية-أ

 .2000اإلسكندريةحممد حسنني،الرقابة على دستورية القوانني يف الفقه والقضاء،منشأة املعارف، إبراهيم- 
  .2000العامة،دار الشروق،مصر،أمحد فتحي سرور ،احلماية الدستورية للحقوق واحلريات  - 

ال أبو اد،الرقابة على دستورية القوانني يف الواليات املتحدة األمريكية،دار النهضة العربية مأمحد ك - 
  .1998القاهرة،

األنظمة السياسية واملبادئ الدستورية العامة،الطبعة األوىل،دراسة مقارنة،منشورات احلليب أمحد سعفيان  -
  .2008احلقوقية،بريوت،

  .2007أمحد فتحي سرور،منهج اإلصالح الدستوري،دار النهضة العربية ،- 
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  .1999أمحد فتحي  سرور،احلماية الدستورية للحقوق واحلريات،دار الشروق، - 

كمال أبو اد،الرقابة على دستورية القوانني يف الواليات املتحدة األمريكية واإلقليم املصري ،مكتبة أمحد   - 
  .1960،،مصرةالنهضة العربي

 .1996إمساعيل الغزال،الدساتري واملؤسسات السياسية،مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر،بريوت، - 
 .2002ألزهر بوعوين،األنظمة السياسية والنظام السياسي التونسي،مركز النشر اجلامعي،تونس،ا- 
بعة الثاين،ديوان املطبوعات األمني شريط،الوجيز يف القانون الدستوري واملؤسسات السياسية املقارنة،الط- 

 .2002اجلامعية،اجلزائر،
 .1999األمني شريط،الوجيز يف القانون الدستوري،ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر، - 
 .1987،دار اجلامعات املصرية ،)دراسة مقارنة(السيد علي الباز،الرقابة على دستورية القوانني يف مصر - 

شفيق مراد،عبد احلسني سعد - اندريه هوريو،القانون الدستوري واملؤسسات السياسية،ترمجة على مقلد- 
  .1977،بريوت ،الثانية بعةطال

،الطبعة األوىل،املركز )دراسة مقارنة(يوسف املصري،الرقابة على دستورية القوانني.إيناس حممد البهجي  - 
 .2013القومي لإلصدارات القانونية،القاهرة،

 النهضة الثانية،دار والتطبيق،الطبعة النص بني العامة للحريات القانونية احلماية أمحد العال عبد ثروت - 
  .2004 القاهرة، العربية

دراسة مقارنة بني الشريعة والقانون،دار اجلامعة –بوزيان عليان،دولة املشروعية بني النظرية والتطبيق  - 
 .2009،اإلسكندريةاجلديدة،

  .2011،،مصربدوي،النظم السياسية،دار النهضة العربيةثروت - 
 .1996، ،مصرجابر جاد نصار،الوسيط يف القانون الدستوري،دار النهضة العربية - 
جوادي إلياس،رقابة دستورية القوانني،دراسة مقارنة ،الطبعة األوىل،منشورات احلليب احلقوقية،بريوت  - 

2009. 
 .1986السياسية والدستورية املقارنة،مطبعة جامعة بغداد،العراق،حسان حممد شفيق العاين،األنظمة -
 .1999حسني عثمان حممد عثمان ،القانون الدستوري،دار املطبوعات اجلامعية،اإلسكندرية،- 
  .2000حسنني علي إبراهيم،الرقابة  القضائية على دستورية القوانني،دار النهضة العربية،القاهرة، - 
القانون الدستوري يف ضوء الدساتري العربية املعاصرة،الطبعة األوىل،دار الثقافة محدي العجمي ،مقدمة يف - 

 .2009للنشر والتوزيع،األردن،
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دانا عبد الكرمي سعيد،حل الربملان وأثاره القانونية على مبدأ استمرارية أعمال الدولة،دارسة حتليلية - 
  2010ر،مقارنة،الطبعة األوىل،املؤسسة احلديثة للكتاب،بدون بلد نش

  .2006 اإلسكندرية،مصر، املعارف الربملان،منشأة أعمال على التنفيذية السلطة الدسوقي،هيمنة رأفت- 
  .1997دار النهضة العربية،مصر،رأفت فودة،سلطة التقرير املستقلة، - 

رابط فدوى،السلطة التنفيذية يف بلدان املغرب العريب،دراسة قانونية مقارنة،مركز دراسات الوحدة  - 
  .2010،بريوت،86العدد،العربية

  .2006القانون الدستوري،دار اجلامعة اجلديدة،اإلسكندرية،راغب ماجد احللو، -
  .2009رافع بن عاشور،املؤسسات والنظام السياسي بتونس،الطبعة الثانية،مركز النشر اجلامعي،تونس، - 
  .1983النهضة العربية، رمزي الشاعر،النظرية العامة للقانون الدستوري،الطبعة الثالثة،دار - 
 .1987،،مصررمزي الشاعر،النظرية العامة للقانون الدستوري ،الطبعة الثالثة،دار النهضة العربية - 
  .1997،،مصررمزي طه الشاعر ،القانون الدستوري،مطبعة عني مشس- 
  .2006زهري شكر،الوسيط يف القانون الدستوري اللبناين،بدون دار نشر،بريوت،- 
  .2005دين،النظم السياسية والقانون الدستوري،منشأة املعارف باإلسكندرية،مصر،سامي مجال ال- 
سامي مجال الدين،الوسيط يف دعوى إلغاء القرارات اإلدارية،الطبعة األوىل،منشأة املعارف - 

 .2004،اإلسكندرية
،الكتاب األول،الطبعة الثالثة،بدون دار )الرقابة على أعمال اإلدارة(سامي مجال الدين،القضاء اإلداري - 

  .2002نشر،

   2007 ،القاهرة،بدون دار النشراملعاصر، العامل يف السياسية الشرقاوي،النظم سعاد- 
املصري،دار النهضة العربية عبد اهللا ناصف،القانون الدستوري والنظام السياسي .سعاد الشرقاوي - 

1994. 
 سعد عاطف عبد املطلب،الرقابة على دستورية القوانني واللوائح،الطبعة األوىل،دار النهضة العربية- 

 .2009القاهرة،
شعري،القانون الدستوري والنظم السياسية املقارنة،اجلزء األول،الطبعة التاسعة،ديوان املطبوعات ال سعيد بو - 

  .2008، اجلامعية،اجلزائر
سعيد بو الشعري،القانون الدستوري والنظم السياسية املقارنة،اجلزء الثاين،الطبعة السابعة،ديوان املطبوعات  - 

  .2005اجلامعية،اجلزائر،
 .1990سعيد بو الشعري،النظام السياسي اجلزائري،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،اجلزائر،-
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  .2002نون الدويل العام ،الطبعة الثانية،دار الفكر العريب،سهيل حسني القتالوي،الوسيط يف القا - 

صاحل بلحاج،املؤسسات السياسية والقانون الدستوري يف اجلزائر من االستقالل إىل اليوم،ديوان  - 
  .2010املطبوعات اجلامعية،اجلزائر،

 .2008صربي حممد السنوسي،الوسيط يف القانون الدستوري،دار النهضة العربية،مصر، - 
  .1998الح الدين فوزي،الدعوى الدستورية،دار النهضة العربية،ص- 
 .1992،مصر،صالح الدين فوزي ،الس الدستوري،دار النهضة العربية - 
،دراسة )الوضعية(مفتاح غمق،السلطة التشريعية يف نظام احلكم اإلسالمي والنظم املعاصرة ضو- 

  . 2002،مالطا،E L G Aمقارنة،منشورات 

الطبعة الثالثة،دار النهضة للقانون، اإلدارة العامةخضوع وابط ،مبدأ املشروعية وضطعيمة اجلرف - 
   1976العربية،القاهرة،

  .1995،،مصرعادل أبو اخلري،الضبط اإلداري وحدوده،اهليئة املصرية العامة للكتاب- 
 .1997درية،منشأة املعارف،اإلسكنعبد الغين بسيوين عبد اهللا،النظم السياسية والقانون الدستوري، - 
  . 1996 ، اإلسكندرية ، املعارف منشأة ، اإلداري القضاء ، عبد اهللا بسيوين الغين عبد- 
الشيمي،القضاء الدستوري ومحاية احلريات األساسية يف القانون املصري والفرنسي،دار  عبد احلفيظ- 

  .2001النهضة العربية،مصر،
تطورها وضماناا ومستقبلها،منشأة املعارف نظرات يف .عبد احلميد متويل،احلريات العامة - 

  .1974باإلسكندرية،
  .1956،،بدون دار نشر،مصرعبد احلميد متويل،الوسيط يف القانون الدستوري،اجلزء األول- 
  .،بدون سنة نشرعبد احلميد متويل،أزمة األنظمة الدميقراطية،منشأة املعارف،اإلسكندرية- 
ط اإلداري يف النظم الوضعية املعاصرة والشريعة اإلسالمية،الطبعة عبد الرؤوف هاشم بسيوين ،نظرية الضب- 

  .2007األوىل،دار الفكر اجلامعي،اإلسكندرية،
  .1993،،مصر عبد العظيم عبد السالم ،الرقابة على دستورية القوانني،دراسة مقارنة،دار النهضة العربية - 
 .1987املطبوعات اجلامعية،اجلزائر، ،الطبعة الثانية،ديواناإلداريعبد العزيز اجلوهري،القضاء - 
 .2000عبد العزيز شيحا،النظام السياسي والقانون الدستوري،دار املعارف،اإلسكندرية، -
 .2004عبد الفتاح ساير،القانون الدستوري،الطبعة الثانية،دار الكتاب العريب،مصر،-
 .1995،،مصرعبد العزيز حممد ساملان،رقابة دستورية القوانني،دار الفكر العريب - 
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 ،هومة،اجلزائر مقارنة،دار دراسة-اجلزائري السياسي النظام بني السلطة ممارسة بوقفة،أساليب اهللا عبد - 
2002.  

عبد اهللا بوقفة،السلطة التنفيذية بني التعسف والقيد،دراسة مقارنة،دار اهلدى للطباعة والنشر  - 
  .2006والتوزيع،اجلزائر،

إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على اإلعالن الدستوري،الطبعة األوىل، حسني .عبد الناصر أبو سهمدانة- 
  .2012املركز القومي لإلصدارات القانونية،القاهرة،

  .2004عبد الوهاب حممد رفعت،األنظمة السياسية،منشورات احلليب احلقوقية،لبنان،- 

 دستورية التشريعات،دارعصمت عبد اهللا الشيخ،مدى استقالل القضاء الدستوري يف شأن الرقابة على - 
  .2003النهضة العربية،القاهرة،

  .2007عقيلة خرباشي،العالقة الوظيفية بني احلكومة والربملان،دار اخللدونية،اجلزائر، - 

صراع أم تكامل،دار النهضة العربية .علي إبراهيم،النظام القانوين الدويل والنظام القانوين الداخلي- 
  .1997،مصر

القانونني الدويل والنظام القانوين الداخلي،صراع أم تكامل،الطبعة األوىل،دار النهضة  علي إبراهيم،النظام- 
  .1991العربية،القاهرة،

 مطبعة،مقارنة دراسة-واألجنبية العربية الدستورية واألنظمة مصر يف القوانني دستورية على الرقابة الباز علي- 
  .2001، الفنية الشعاع

  .1978،اإلسكندريةالباز،الرقابة على دستورية القوانني يف مصر،دار اجلامعات املصرية، يعل- 
 .1998عبد العزيز حممد ساملان،قيود الرقابة الدستورية،مكتبة كلية احلقوق،جامعة املنصورة، -
  .1981،عبد املعز حممد نصر،يف النظريات والنظم السياسية،دار النهضة العربية،بريوت- 
 .1995شريف،دراسة يف الرقابة على دستورية التشريع،منشورات جامعة الكويت،الكويت،عزيزة  - 
علي الفهوجي،املعاهدات الدولية أمام القاضي اجلنائي،الطبعة األوىل،الطبعة األوىل،دار اجلامعة اجلديدة - 

   .1997اإلسكندرية،

 .1990ية،مصر،علي عبد العال سيد أمحد،فكرة القوانني األساسية،دار النهضة العرب- 

  .1999علوان  عبد الكرمي،النظم السياسية والقانون الدستوري،دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان، - 
علي يوسف الشكري،مبادئ القانون الدستوري،الطبعة األوىل،دار صفاء للطباعة والنشر  - 

 .2011والتوزيع،العراق،
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الطبعة  ،)مقارنة دراسة(والربملاين الرئاسي النظامني يف الدولة لرئيس التشريعية الوظيفة فهمي حلمي عمر - 
  .1980العريب، الفكر ،داراألوىل
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  .2010، جلديدة،اإلسكندرية،مصرسامي مجال الدين،قضاء املالئمة والسلطة التقديرية لإلدارة،دار اجلامعة ا-

دراسـة مقارنـة،جملس النشـر العلمـي .عادل الطبطبائي،احلدود الدستورية بني السلطتني التشريعية والقضـائية -
  .2000جامعة الكويت ،

،دار الغـرب ،اجلزء الثـاينعبد الـرمحن عـزاوي ،ضـوابط توزيـع االختصـاص بـني السـلطتني التشـريعية والتنفيذيـة-
  .2011والتوزيع،اجلزائر،للنشر 

عبد الرمحن عزاوي ،ضوابط توزيـع االختصـاص بـني السـلطتني التشـريعية والتنفيذيـة،اجلزء األول،دار الغـرب  -
 .2009للنشر والتوزيع،اجلزائر،

دار الفكــــر ،،الطبعــــة األوىل)دراســــة مقارنــــة(عبــــد احلفــــيظ علــــي الشيمي،قضــــاء احملكمــــة الدســــتورية العليــــا -
  .2003،مصرالعريب،

دراسـة مقارنة،الطبعـة -رقابـة اإلغفـال التشـريعي يف قضـاء احملكمـة الدسـتورية العليـا  مييالشـ احلفـيظ عبـد-
  .2003القاهرة، العربية النهضة دار الثالثة،

يف القــــانون املصــــري والفرنســــي،دار  األساســــيةعبــــد احلفــــيظ الشيمي،القضــــاء الدســــتوري ومحايــــة احلريــــات -
 .2001النهضة العربية،مصر،

  .2011عبد العزيز حممد ساملان،ضوابط وقيود الرقابة الدستورية،الطبعة األوىل،دار الفكر اجلامعي،مصر،-
،منشــورات جامعــة )القضــاء اإلداري.الرقابــة القضــائية علــى أعمــال اإلدارة(عبــد اهللا طلبــة،القانون اإلداري -

  . بدون سنة نشر حلب،كلية احلقوق،حلب،
 .1998أحكام احملكمة الدستورية العليا،دار النهضة العربية،عبد اهللا ناصف،حجية وآثار - 
 .2010عبد ايد إبراهيم سليم،السلطة التقديرية للمشرع،دار اجلامعة اجلديدة،اإلسكندرية،مصر،-
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  .1970دكتوراه،جامعة القاهرة ، أطروحة،اإلداريةوالرقابة  لإلدارةعبد الوهاب الربزجني،السلطة التقديرية  -
 الوهـاب الربزجني،السـلطة التقديريـة لــإلدارة والرقابـة القضـائية عليهـا،دار النهضـة العربية،مصــر عصـام عبـد-

1971. 
،دار النهضــة العربيــة )دراســة مقارنــة(عمــاد حممــد حممــد أبــو حليمة،الرقابــة علــى الســلطة التقديريــة للمشــرع -

  .2015مصر،
،دار النهضـة )دراسـة مقارنـة(املعاهـدات الدوليـة عيد أمحـد الغفلول،الرقابـة القضـائية السـابقة علـى دسـتورية -

   .العربية،مصر،بدون سنة نشر

للمشــرع ،دراســة مقارنــة،دار الفكــر العــريب  عيــد أمحــد الغفلــول عيــد أمحــد،فكرة عــدم االختصــاص الســليب  -
 .2001مصر،

ة ،دار النهضـة عيد أمحد الغفلول ،فكرة النظام العـام الدسـتوري وأثرهـا يف حتديـد نطـاق الـدعوى الدسـتوري -
 .2004،رالعربية ،مص

عيـــد حســـني الســـيد حســـني ،دور القاضـــي الدســـتوري يف الرقابـــة علـــى الســـلطة التقديريـــة للمشرع،دراســـة  -
 .2009مقارنة ،دار النهضة العربية،مصر،

فهمي محدان حسن،اختصاصات القضاء الدستوري يف مصر وحجيـة أحكامـه وتنفيـذها وآثارهـا،دار اـد -
  .2009للطباعة،القاهرة،

 .1993ة،القاهر ،العربية النهضة دار،القوانني يةدستور  على الفضائية الرقابة احلليم عبد نبيلة كامل -
،مذاهب احملكمـــــــة العليـــــــا يف الرقابـــــــة والتفســـــــري واالبتداع،بـــــــدون دار نشـــــــر،بدون بلـــــــد حممـــــــد العصـــــــفور -

 .1958نشر،
القـــــــانوين واإلجرائـــــــي لـــــــدعوى عـــــــدم الدســـــــتورية،الطبعة الدســـــــتورية،التنظيم  حممـــــــد املنجي،دعـــــــوى عـــــــدم-

  .2002،اإلسكندريةاألوىل،منشأة املعارف،
حممــود زكــي النجــار،احلكم الصــادر يف الــدعوى الدســتورية آثــاره وحجيته،دراســة مقارنة،الطبعــة األوىل،دار -

  .2003،،مصرالنهضة العربية
،دار ةت العامـة بـني املشـرع والقضـاء،الطبعة الثانيـللحريـا ةحممد صالح عبد البديع السيد،احلماية الدسـتوري-

  2009النهضة العربية،مصر،
حممـــود علـــي أمحـــد مــــدين،دور القضـــاء الدســـتوري يف اســــتجالء املفـــاهيم الدستورية،دراســـة مقارنة،الطبعــــة -

 .2016األوىل،دار النهضة العربية،مصر،
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،الطبعــــة األوىل،دار النهضــــة )ة نقديــــة دراســــة حتليليــــ(حممــــد فــــوزي نــــوجيي،فكرة تــــدرج القواعــــد الدســــتورية -
  .2007العربية،القاهرة،

حممـــــــد  فـــــــؤاد عبـــــــد الباســـــــط،والية احملكمـــــــة الدســـــــتورية العليـــــــا يف املســـــــألة الدستورية،منشـــــــأة املعـــــــارف  -
 .2002باإلسكندرية،

 .2008حممد فوزي النوجيي،التفسري املنشئ للقاضي الدستور،الطبعة األوىل،دار النهضة العربية،القاهرة، -
الطبعــة ،الكتاب األول،،االحنــراف التشــريعي والرقابــة علــى دستوريته،دراســة تطبيقيــةمــاهر أبــو العيننيحممــد  -

  .2013األوىل،املركز القومي لإلصدارات القانونية مصر،
الطبعــة ،الثاين،الكتاب ،االحنــراف التشــريعي والرقابـة علــى دســتوريته ،دراســة تطبيقيــةمــاهر أبــو العيننيحممـد  -

  .2013األوىل،املركز القومي لإلصدارات القانونية مصر،
،الطبعـة )دراسـة مقارنـة(مهند صاحل الطراونة ،العالقة بني السـلطتني التنفيذيـة والتشـريعية يف النظـام الربملـاين -

 .2009األوىل،الوارد للنشر والتوزيع،األردن،
   .1988ملعارف،اإلسكندرية،وجدي غابريال،السلطات االستثنائية لرئيس اجلمهورية،منشأة ا -
  .1990 القاهرة،مصر، العربية النهضة التشريع،دار مواجهة يف احلرية غابريال،محاية ثابت وجدي-
ـــا يف محايـــة احلريـــات السياسية،دراســـة مقارنة،الطبعـــة - وليـــد حممـــود حممـــد نـــدا،دور احملكمـــة الدســـتورية العلي

 .2015األوىل،دار النهضة العربية،مصر،
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Montchrestien, 2010. 
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- ROUSSEAU.D, Droit du contentieux constitutionnel,4 ème édition ,Montchrestien 
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- ROUSSILOU.H, Le conseil constitutionnel ,3 ème édition ,Dalloz,1996. 

- TOSI.S, Equilibre et déséquilibre dans la fonction législative en droit parlementaire 

comparé, Institut Universitaire Européen, France,1979. 
-VEDEL.G, Réflexion sur quelque rapport de la jurisprudence du conseil d’Etat la 
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  الدكتوراه ومذكرات الماجستير رسائل :خامسا
  باللغة العربية-أ

دراسة مقرنة بني الشريعة اإلسالمية والنظامني املصري (التشريعية أمحد حممد أمني،حدود السلطة - 
  .2001والفرنسي،أطروحة دكتوراه ،كلية احلقوق،جامعة القاهرة،

حنفي علي جبايل،املسؤولية عن القوانني ،دراسة مقارنة،أطروحة دكتوراه يف احلقوق،جامعة عني مشس - 
1987.  

 دكتوراه،كلية أطروحة،مقارنة دراسة– واحلريات بالسلطة وعالقتها األساسية يوسف،القوانني الصاوي دعاء- 
   .2008القاهرة، جامعة،احلقوق

، )مقارنة دراسة(اإلداري الضبط  إجراءات يف السبب ركن على القضائية حجازي،الرقابة اهللا عبد رضا-
 .2001 دكتوراه، أطروحة

دكتوراه،كلية احلقوق  أطروحةراغب جربيل مخيس راغب سكران،الصراع بني حرية الفرد وسلطة الدولة، - 
  .اإلسكندرية،بدون سنة نشر جامعة

دكتوراه،جامعة عني مشس  أطروحة ،دور األحزاب السياسية يف ظل النظام النيايب ،طارق فتح اهللا خضر - 
1986.  
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 التشريع اجلزائري،أطروحة دكتوراه  دولة يف القانون العام،كلية عبد الرمحن عزاوي ،الرخص اإلدارية يف - 
   .2007احلقوق ،جامعة اجلزائر،

 دراسة مقارنة،.عبد املنعم عبد احلميد إبراهيم شرف،املعاجلة القضائية والسياسية لالحنراف التشريعي -
  .2001دكتوراه يف احلقوق،كلية احلقوق ،جامعة القاهرة، أطروحة

 دكتوراه يف القانون العام أطروحة ،دور القاضي اإلداري يف محاية احلقوق واحلريات األساسية،كاكين باية- 
  .2011جامعة مولود معمري بتيزي وزو، كلية احلقوق والعلوم السياسية،

دكتوراه يف القانون العام،جامعة  أطروحة لزرق حبشي ،أثر سلطة التشريع على احلريات العامة وضماناا، - 
   .2013- 2012تلمسان،

دكتوراه يف  أطروحة حممد بورايو،السلطة التنفيذية يف النظام الدستوري اجلزائري بني الوحدة و الثنائية،- 
  2012بن يوسف بن خدة،جوان1القانون العام،كلية احلقوق،جامعة اجلزائر

 جامعة دكتوراه، اإلداري،أطروحة القرار يف التناسب على القضائية الزهريي،الرقابة سليمان سيد فريد حممد- 
 .1989 العام، القانون قسم احلقوق املنصورة،كلية

 دكتوراه،كلية أطروحةمراد بدران،الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة العامة يف ظل الظروف االستثنائية، - 
   .2005احلقوق،جامعة اجلياليل اليابس بسيدي بلعباس،

 للحقوق الدستورية والضمانات اجلزائري اجلمهورية لرئيس االستثنائية طيفور،السلطات بن الدين نصر - 
 .2003 بلعباس سيدي دكتوراه يف القانون العام،جامعة العامة،أطروحة واحلريات

دكتوراه،جامعة عني  أطروحة،األحزاب السياسية ودورها يف أنظمة احلكم املعاصر،نعمان امحد اخلطيب - 
  .1983مشس،

اجلزائري،أطروحة دكتوراه،جامعة تلمسان،  الدستوري التطور خالل من التشريعية السلطةوليد شريط، - 
2011-2012.  

 أمزيان كرمية،دور القاضي اإلداري يف الرقابة على القرار اإلداري املنحرف عن هدفه املنحرف،شهادة - 
ة،السنة اجلامعية ،كلية احلقوق والعلوم السياسي)باتنة(ماجستري يف القانون اإلداري،جامعة احلاج خلضر

2010/2011. 
 احلقوق، ،مذكرة ماجستري يف القانون العام،كلية)تنظيمه وطبيعته(رابح بوسامل،الس الدستوري اجلزائري -

  .2005-2004جامعة منتوري بقسنطينة،سنة
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 واملصري، خالد باجلياليل،السلطة التشريعية يف الدستور اجلزائري،دراسة مقارنة مع الدستورين الفرنسي- 
السنة  مذكرة ماجستري يف القانون العام،كلية احلقوق والعلوم السياسية،جامعة أبو بكر بلقايد،تلمسان

  .2012- 2011اجلامعية 
  

  باللغة الفرنسية- ب
-BERNOUSSI EL IDRISSI.N, Le contrôle de constitutionnalité au MAGHREB- Essai 

 d'interprétation de l'action des organes de contrôle en ALGERIE, au MAROC et en 
TUNISIE, Thèse du doctorat d'Etat, Faculté des sciences juridiques, économiques et 
sociales de RABAT, Université Mohamed V, 1998. 
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Espagne, thèse , Economica, 1998. 
-EMILE.V, De la nécessité des parties organisés en régime parlementaire ,Thèse 

Paris,1933. 
-MARINESE.V,L’idéal législatif du conseil constitutionnel étude sur les qualités de la 

loi, Thèse  pour le doctorat en droit, Université PARIS-X-Nantte, 2007. 
-MAUCUI.R, L’ordonnance en droit public Français contemporain ,Thèse ,1967.  

- ROUDIER.K, Le contrôle de constitutionnalité de la législation antiterroriste Étude 

comparée des expériences espagnole, française et italienne, Thèse pour le doctorat en 
droit public, faculté de droit, Université du sud Toulon Var, France,2011 . 
-RIVERO.J, Les mesures de droit intérieur administratif ,Thèse ,Paris ,1934. 

-THIBAUD.V ,Le raisonnement du juge constitutionnel Jalons pour une structuration 
herméneutique du discours juridique, Thèse de doctorat en droit public, Université lumière 
Lyon 2, Faculté de droit et science politique, 2011. 

  المقاالت:سادسا
  :باللغة العربية-أ

ديسمرب  اإلدارية،ودعاوى االحنراف بالسلطة ،جملة العلوم  لإلدارةأمحد حافظ جنم،السلطة التقديرية - 
   .الثاين،العدد 1982

،العدد 2005اكتوبرأمحد فتحي سرور،الرقابة القضائية على دستورية القوانني،جملة الدستورية،  - 
 . الثاين،السنة الثالثة

 مصر،جملة يف والقانوين السياسي النظامني يف العليا الدستورية احملكمة دور اد، أبو كمال محدأ- 
  .األول األوىل،العدد ،السنة2003الدستورية،يناير 
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 105ص...................................املعيار الذي نعتمده كأساس لسلطة املشرع التقديرية:ثالثا

 110ص.................................امل املؤثرة على السلطة التقديرية للمشرعالعو :الفصل الثاين 
  111ص.............................................. العوامل املؤثرة يف التشريع ذاته:املبحث األول
 112ص.........................................والقانونتطور العالقة بني الدستور : املطلب األول
 113ص.......................................أثر تطور العالقة بني الدستور والقانون: الفرع األول 

 113ص.....................و ازدياد حجم القواعد ذات القيمة الدستورية تطور مفهوم الدستور:أوال 
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 115ص.............................................قواعد ذات القيمة الدستوريةازدياد حجم ال- أ
      115ص........................................القيمة الدستورية لقواعد احلقوق واحلريات العامة-1
دستورية واملبادئ القواعد اليت تعرب عن قيم اتمع السياسية واالجتماعية واالقتصادية ذات القيمة ال -2

 117ص..........................................................الدستورية ذات النشأة القضائية
 120ص............................................مدى تأثري اموعة الدستورية على القانون- ب

 122ص.................................ويةتطور العالقة بني القواعد الدستورية والقوانني العض:ثانيا 
 123ص...................................................سلطة املشرع اجتاه القوانني العضوية - أ

      125ص..................................طبيعة العالقة بني القوانني العضوية والقواعد الدستورية- ب
 125ص................................ضمن مبدأ تدرج القواعد القانونية مركز القوانني العضوية-1
 128ص..................................تطور العالقة بني القواعد الدستورية والقوانني العضوية - 2

 132ص..............مدى تأثري احلقوق واحلريات األساسية على السلطة التقديرية للمشرع:الفرع الثاين
 133ص...................................طبيعة تدخل املشرع يف جمال احلقوق واحلريات العامة:أوال

 133ص...........................فيما خيص احلقوق واحلريات العامة غري القابلة للتنظيم التشريعي- أ
 136ص............................فيما خيص احلقوق واحلريات العامة القابلة للتدخل التشريعي- ب

 138ص...................................مدى تأثري احلقوق واحلريات العامة على إرادة املشرع:ثانيا
 138ص......................مدى فعالية احلقوق واحلريات العامة على السلطة التقديرية للمشرع- أ

 141ص......................التقديرية للمشرع أمثلة لفعالية احلقوق واحلريات العامة على السلطة- ب
    142ص................................مدى تأثري احلق يف العمل على السلطة التقديرية للمشرع- 1
للمشرع مدى تأثري بعض احلقوق واحلريات األساسية ذات الطابع االقتصادي على السلطة التقديرية -2

  143ص............................................................................................
 145ص........................األدوات القانونية املقيدة للمشرع من الناحية اإلجرائية:الثاين املطلب 

 146ص..........مدى اعتبار النظام القانوين للمعاهدات الدولية كقيد على سلطة املشرع :الفرع األول
  147ص..................................طبيعة العالقة بني املعاهدات الدولية والقانون الداخلي:أوال

  147ص..............موقف الفقه والقضاء الدوليني من طبيعة العالقة بني القانونني الدويل والداخلي- أ
 149ص...............خلي والدويلموقف األنظمة القانونية الداخلية من العالقة بني القانونني الدا- ب

 151ص.................................مدى اعتبار املعاهدات الدولية قيدا على حرية املشرع: ثانيا
 154ص.....مدى تأثري النظام اإلجرائي للقوانني العضوية على سلطة املشرع يف سن القوانني:الفرع الثاين
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النظام اإلجرائي للقوانني العضوية كقيد على حرية املشرع  يف كل من الدستور الفرنسي واجلزائري :أوال
   155ص...............................................................................واملصري

 156ص........ري واملصريإجراءات سن وإقرار القوانني العضوية يف كل من الدستور الفرنسي واجلزائ- أ
 159ص..........مدى اعتبار القوانني العضوية كقيد على حرية املشرع يف سن التشريعات العادية: ثانيا

 163ص.....................................العوامل املؤثرة يف عمل السلطة التشريعية:املبحث الثاين
  163ص.......................عمل السلطة التشريعيةمدى تأثري السلطة التنفيذية على :املطلب األول
أثر املفاهيم احلديثة لتوزيع االختصاص بني القانون والالئحة على عمل السلطة :الفرع األول

  164ص..............................................................................التشريعية
 165ص....................................... ن الالئحة أو التنظيمتطور العالقة  بني القانو : أوال 
 170ص.......................................حجية االختصاص التشريعي يف مواجهة املشرع:ثانيا

  171ص......................................أثر مبدأ االنفراد التشريعي املطلق على سلطة املشرع- أ
 175ص...................................بدأ االنفراد التشريعي النسيب على سلطة املشرعأثر م - ب

  176ص...................................تدخل السلطة التنفيذية يف الوظيفة التشريعية:الفرع الثاين 
  177ص...............................................سيطرة احلكومة على الوظيفة التشريعية:أوال 

  177ص...........................................تعزيز دور احلكومة يف املبادرة مبشاريع القوانني- أ
تفوق احلكومة يف ضبط جدول أعمال الربملان ومسامهتها يف مرحلة دراسة النص - ب

 180ص...............................................................................القانوين
 185ص.......................................وسائل توجيه عمل الربملان وآليات التحكم فيه:ثانيا 

  185ص................................................وسائل التأثري والتوجيه على عمل الربملان- أ
 186ص......................................................آليات التحكم يف عمل الربملان- ب
 189ص.....................................حاالت استئثار رئيس اجلمهورية بالوظيفة التشريعية- ج
 192ص..............................سيطرة رئيس اجلمهورية على الربملان يف الظروف غري العادية-د

 195ص.....ها املشرع كأداة للتصديق على أعمال السلطة التنفيذيةبعض املوضوعات اليت يظهر في:ثالثا
  195ص....................................دور الربملان يف مراحل إبرام املعاهدات الدولية وإقرارها- أ

 200ص.........................................احنسار الدور التشريعي للربملان يف اال املايل- ب
 204ص....................................عوامل أخرى مؤثرة على العمل التشريعي: املطلب الثاين
 204ص................................مدى تأثري األحزاب السياسية على عمل الربملان:الفرع األول
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  205ص...................................دور األحزاب السياسية يف مرحلة الرتشح واالنتخاب:أوال
  205ص........................................دور األحزاب السياسية يف اختيار أعضاء الربملان- أ

 206ص.................................مدى تأثري األحزاب السياسية يف سري العملية التشريعية- ب
 207ص...........................تشريعيةدور األحزاب السياسية يف التأثري على عمل السلطة ال:ثانيا

  209ص..........مدى تأثري مجاعات الضغط واللجان الربملانية على عمل السلطة التشريعية:الفرع الثاين
  210ص........................................مدى تأثري مجاعات الضغط على عمل الربملان:أوال 

 210ص.....................................................تعريف مجاعات الضغط و أنواعها- أ
  212ص.................................دور مجاعات الضغط ووسائل تأثريها على عمل الربملان- ب

 215ص.......................دور اللجان الربملانية يف السيطرة على مشاريع أو اقرتاحات قوانني:ثانيا 
 223ص............دود الدنيا لرقابة القاضي الدستوري على السلطة التقديرية للمشرعاحل:الباب الثاين 
 225ص...............رقابة الس الدستوري على عناصر املشروعية اخلارجية يف القانون:الفصل األول
 226ص...................األسس العامة للرقابة على دستورية القوانني يف النظم املقارنة:املبحث األول
 227ص.....................................الرقابة على دستورية القوانني بصفة عامة:املطلب األول

 227ص..........موقف الفقه والقضاء من خضوع السلطة التقديرية للمشرع لرقابة القضاء:الفرع األول
 228ص.......................اءموقف الفقه حول خضوع السلطة التقديرية للمشرع لرقابة القض:أوال

 228ص.......................................الرأي املعارض لرقابة القضاء على دستورية القوانني- أ

 232ص............................... الرأي املؤيد لرقابة القضاء على السلطة التقديرية للمشرع- ب

 235ص................................التقديرية للمشرع موقف القضاء من الرقابة على السلطة:ثانيا
موقف احملكمة االحتادية العليا يف الواليات املتحدة األمريكية من الرقابة على السلطة التقديرية - أ

 236ص...............................................................................للمشرع

 237ص...............توري الفرنسي من الرقابة على السلطة التقديرية للمشرعموقف الس الدس- ب

 238ص.......موقف القضاء من الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع يف الدستورين املصر واجلزائر- ج

  240ص..........................أساليب ممارسة الرقابة على دستورية القوانني وحدودها:الفرع الثاين 
 240ص...........................................أساليب ممارسة الرقابة على دستورية القوانني:أوال

 241ص............................الرقابة السياسية كأسلوب من أساليب ممارسة الرقابة الدستورية- أ

 242ص........................................الرقابة السياسية على دستورية القوانني يف فرنسا-1

  245ص.................................................الرقابة على دستورية القوانني يف اجلزائر-2
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 247ص.................................................الرقابة القضائية على دستورية القوانني- ب

 248ص.....................قوانني و أمهيتها وطرق حتريكهامفهوم الرقابة القضائية على دستورية ال-1

  250ص........................................تطبيقات للرقابة القضائية على دستورية القوانني-2

 254ص................الضوابط اليت يلتزم ا القاضي الدستوري يف رقابته على دستورية القوانني: ثانيا
  255ص..............................................و احلدود العامة للرقابة الدستوريةالضوابط أ- أ

  255ص.........................................الرقابة الدستورية تتم داخل الدستور ال خارجه-1

 258ص.........................................األصل يف الرقابة الدستورية بأا رقابة مشروعية-2

 260ص............................................الضوابط أو القيود الذاتية للرقابة الدستورية- ب
  263ص..............مدى حجية األحكام أو القرارات الصادرة عن القاضي الدستوري:املطلب الثاين 

  264ص............الفرنسي واجلزائريمدى حجية القرارات الصادرة عن الس الدستوري :الفرع األول
  265ص.......مدى حجية القرارات الصادرة عن الس الدستوري الفرنسي يف الدعوى الدستورية:أوال 
  265ص...........................القوة القانونية للقرارات الصادرة عن الس الدستوري الفرنسي-أ 

  267ص...............ات الصادرة من الس الدستوري الفرنسياآلثار القانونية املرتتبة عن القرار  - ب
  268ص.................مدى حجية القرارات الصادرة عن الس الدستوري يف الدستور اجلزائري:ثانيا

  269ص...........................مدى حجية القرارات الصادرة عن الس الدستوري يف اجلزائر - أ
  271ص................لس الدستوري التونسي وقراراته يف الدعوى الدستوريةمدى حجية آراء ا- ب

مدى حجية األحكام الصادرة عن كل من احملكمة االحتادية العليا يف الواليات املتحدة :الفرع الثاين
  273ص............................األمريكية واحملكمة الدستورية العليا يف مصر يف الدعوى الدستورية

  274ص..........مدى حجية األحكام الصادرة عن احملكمة العليا األمريكية يف الدعوى الدستورية:أوال
  274ص...........القوة القانونية لألحكام الصادرة عن احملكمة العليا األمريكية يف الدعوى الدستورية- أ

  275ص...ا األمريكية بعدم الدستوريةاآلثار القانونية املرتتبة على األحكام الصادرة عن احملكمة العلي- ب
القوة القانونية لألحكام الصادرة عن احملكمة الدستورية العليا يف مصر واآلثار القانونية املرتتبة : ثانيا

  276ص.................................................................................عليها
  276ص..........درة عن احملكمة الدستورية العليا يف الدعوى الدستوريةالقوة القانونية لألحكام الصا- أ

اآلثار القانونية املرتتبة على األحكام الصادرة عن احملكمة الدستورية العليا يف الدعوى - ب
  278ص..............................................................................الدستورية
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دور القاضي الدستوري يف الرقابة على عناصر املشروعية اخلارجية يف :املبحث الثاين
 280ص...............................................................................التشريع

عيب عدم (رقابة القاضي الدستوري على عيب خمالفة املشرع لقواعد االختصاص:املطلب األول
  281ص................................................................)..........االختصاص
  282ص.............رقابة القاضي الدستوري على عيب عدم االختصاص االجيايب للمشرع:الفرع األول

  283ص.........رقابة القاضي الدستوري على كل من عيب عدم االختصاص العضوي واملوضوعي:أوال
  284ص................الدستوري على عيب عدم االختصاص الشخصي أو العضوي القاضيرقابة - أ

  288ص........................الدستوري على عيب عدم االختصاص املوضوعي القاضيرقابة  - ب
  291ص..............الدستوري على كل من عيب عدم االختصاص الزمين واملكاينالقاضي رقابة :ثانيا

  292ص......................الدستوري يف الرقابة على عيب عدم االختصاص الزمينالقاضي رقابة - أ
  294ص...........................الدستوري على عيب عدم االختصاص املكاينالقاضي رقابة  - ب

  294ص......الدستوري يف الرقابة على عيب عدم االختصاص السليب للمشرعالقاضي دور :الفرع الثاين
  296ص...................................حتديد مفهوم عيب عدم االختصاص السليب للمشرع:أوال

التمييز بني مفهوم عيب عدم االختصاص السليب للمشرع و ما خيتلط به من مفاهيم - أ
  296ص................................................................................مشاة

  297ص.........التمييز بني مفهوم عيب عدم االختصاص السليب للمشرع وبني اإلغفال التشريعي -1
  299ص..........................التمييز بني عدم االختصاص السليب للمشرع والقصور التشريعي-2
  300ص..........................حاالت عدم االختصاص السليب للمشرع حمل الرقابة الدستورية- ب

  302ص....موقف الفقه والقضاء حول مدى اعتبار عدم االختصاص السليب للمشرع عيبا دستوريا:ثانيا
  303ص.......................موقف الفقه من الرقابة على عيب عدم االختصاص السليب للمشرع- أ

االجتاه الفقهي الرافض لرقابة القاضي الدستوري على عيب عدم االختصاص السليب -1
  303ص...............................................................................رعللمش

  305ص........................االجتاه الفقهي املؤيد للرقابة على عدم االختصاص السليب للمشرع-2
  306ص....................الدستوري من عيب عدم االختصاص السليب للمشرعالقاضي موقف - ب
موقف كل من الس الدستوري الفرنسي واحملكمة الدستورية العليا يف مصر من عيب عدم االختصاص -1

  306ص.............................................................السليب للمشرع
  309ص.....................................................اجلزائريالدستوري الس موقف -2
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  312ص................الدستوري يف الرقابة على عيب الشكل واإلجراءاتالس رقابة :املطلب الثاين
  313ص...........................عيب الشكل واإلجراءات كأحد أوجه عدم الدستورية:الفرع األول

  314ص.....................................م عيب الشكل واإلجراءات بالنسبة للتشريعمفهو :أوال 
  315ص.........................................................مدى أمهية الشكلية الدستورية- أ

  316ص......................................تعريف عيب الشكل واإلجراءات بالنسبة للتشريع- ب
القواعد الشكلية واإلجرائية الالزمة لسن التشريع املنصوص عليها يف الدستور وموقف الفقه والقضاء :ثانيا

الدستوريني من التمييز بني القواعد الشكلية واإلجرائية اجلوهرية وغري اجلوهرية بالنسبة 
  318ص...............................................................................للتشريع

  318ص................القواعد الشكلية واإلجرائية الالزمة لسن التشريع املنصوص عليها يف الدستور- أ
موقف الفقه والقضاء الدستوريني من التمييز بني القواعد الشكلية واإلجرائية اجلوهرية وغري اجلوهرية - ب

  322ص........................................................................بالنسبة للتشريع
  324ص...........الدستوري على خمالفة املشرع لقواعد الشكل واإلجراءاتالقاضي رقابة :الفرع الثاين 

  324ص.....الدستوري على العيوب الشكلية اليت تلحق بالتشريع يف الظروف العاديةالقاضي رقابة :أوال
  325ص............لى عيب الشكل واإلجراءات بالنسبة القوانني العضويةالدستوري عالقاضي رقابة - أ

الدستوري على خمالفة املشرع لقواعد الشكل واإلجراءات بالنسبة للتشريعات القاضي رقابة - ب
  329ص................................................................................العادية

  333ص..........الدستوري على العيوب الشكلية اليت تلحق بالتشريعات االستثنائيةاضي القرقابة :ثانيا
الدستوري على عيب الشكل واإلجراءات الذي يشوب التشريعات االستثنائية يف الدستور القاضي رقابة  - أ

  333ص...............................................................الفرنسي واملصري
الدستوري يف الرقابة على التشريعات االستثنائية يف الدستور اجلزائري القاضي رقابة - ب

  336ص..………………………………………………………والتونسي
  341ص.....الدستوري على عناصر املشروعية الداخلية للتشريعالس احلدود الدنيا لرقابة :الفصل الثاين

  343ص............................اسب يف التشريعالدستوري على التنالقاضي رقابة :املبحث األول
  343ص .....................رقابة التناسب التشريعي والعيب الذي يلحق حمل التشريع:املطلب األول

  344ص..............................................مفهوم رقابة التناسب يف التشريع:الفرع األول
  345ص...................التشريع والتمييز بينه وبني ما يرتبط به من مفاهيمتعريف التناسب يف :أوال 

  346ص...........................................................تعريف التناسب يف التشريع- أ
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  349ص..........................التمييز بني تعريف التناسب التشريعي وما يرتبط به من مفاهيم- ب
  350ص............................................املعيار املعتمد إلثبات التناسب التشريعي: ا ثاني

  353ص......................الدستوري على العيب الذي يلحق حمل التشريعالس رقابة :الفرع الثاين
  354ص............الدستور ألحكام)الصرحية والضمنية (الرقابة الدستورية على املخالفة املوضوعية:أوال 
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  التقصيرية عن األضرار البيئية–المسؤولية المدنية 
 

  خالـد بالجيــاللي:أ
  تيارت. جامعة

 
  :ملخص
 ماهيةالتقصريية عن األضرار البيئية التطرق أوال إىل  دراسة –سنحاول من خالل دراستنا ملوضوع املسؤولية املدنية       

اآلثار أو النتائج المترتبة عن تقرير ،وأخريا نبني  األضرار البيئيةأساس المسؤولية التقصيرية عن ،مث  الضرر البيئي
  .المسؤولية المدنية التقصيرية عن األضرار البيئية

- ومن خالل دراستنا للموضوع،يتضح لنا أنه ال يكفي االعتماد على القواعد التقليدية للمسؤولية املدنية      
لتقرير املسؤولية املدنية  يف اال البيئي،نظرا  خلصوصية الضرر البيئي الصعب ) خطأ،ضرر،عالقة سببية(التقصريية

لية املدنية حنو املسؤولية املوضوعية عن األضرار البيئية أساسها األمر الذي أدى إىل تطور مفهوم املسؤو .اإلثبات والتقدير
  . نظرية مضار اجلوار غري املألوفة،ونظرية حتمل التبعة

هي التعويض عنها  التقصيرية عن األضرار البيئية–المسؤولية المدنية  ولعل من أهم اآلثار املرتتبة على  تقرير    
، أما الصورة الثانية هي التعويض العينيصورتني ،فالصورة األوىل تتمثل يف  التعويض عن األضرار البيئية،ويأخذ  

  .عن األضرار البيئية التعويض النقدي
 .البيئة ،التلوث ،الضرر البيئي،املسؤولية التقصريية ،قانون محاية البيئة:الكلمات المفتاحية

Abstract  
        Il apparait, à traverse votre étude de la thèse sujet « la responsabilité 

civile pour les dommages à l'environnement », il est dessine que, compte tenu de 
la spécificité des dommages environnementaux, il ne suffit pas de s'appuyer sur 
les règles traditionnelles de la responsabilité de rendre compte. 
     En effet, l’au  a découlant de l’évoluer de la notion de responsabilité civile à 
responsabilité objective. 
    L'indemnité pour les dommages à l'environnement des conséquences plus 
importantes de la responsabilité civile du domaine environnemental 
Mots-Clés : Erreur, Dommage, Responsabilité, Causalité, Indemnisation, Le 
dommages a l'environnement, La Pollution.  
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  مقدمة
من املواضيع اليت حتظى باهتمام كافة بلدان العامل املتقدمة منها واملتخلفة،الغنية منها  (1)يعترب االهتمام بالبيئة

والفقرية السيما يف العشريتني األخريتني،وذلك بالنظر إىل أن قضية محاية البيئة أصبحت ظاهرة اجتماعية حتظى حبماية 
  .(2)خليةخاصة،سواء يف القواعد الدولية أو يف دساتري الدول وقوانينها الدا

بأا تشمل مجيع العناصر الطبيعية واالصطناعية اليت حتدد حياة اإلنسان،أو هي  (3)وميكن تعريف البيئة
جمموع العوامل اليت تؤثر يف الوسط الذي يعيش فيه اإلنسان ،كما ميكن تعريفها أيضا بأا جمموع العوامل املادية 

فيلة بأن يكون هلا تأثري مباشرا أو غري مباشرا عاجال أم بعد حني على والكيميائية والبيولوجية،وكذا عناصر اجتماعية ك
الكائنات احلية،وعلى النشاطات البشرية ،واملشرع اجلزائري كغريه من املشرعني جتنب إعطاء تعريف ملفهوم البيئة ،لكنه 

املتعلق حبماية البيئة  19/07/2003املؤرخ يف 03/10من القانون رقم  04حدد خمتلف العناصر املكونة هلا يف املادة 
،حيث أخذ باملفهوم الواسع للبيئة من خالل 1983املعدل واملتمم للقانون الصادر سنة  (4)يف إطار التنمية املستدامة

  .،واملناظر واملعامل الطبيعية...)هواء ،ماء،(اجلمع بني الطبيعة واملوارد الطبيعية 
يف التأثري على البيئة ،فيكون تأثريه اجيابيا إذا كان سلوكه اجيابيا من  وملا كان اإلنسان يعترب العنصر اهلام والفعال

خالل املسامهة يف محاية البيئة واحملافظة على مواردها،أما إذا كان سلوكه سلبيا عاد ذلك بالسلب على البيئة وخمتلف 
ة ووفقا ألحكام املنصوص عناصرها ،ومث وجب إخضاع الطرف الذي تسبب يف إحلاق الضرر بالبيئة لقواعد املسؤولي

عليها يف النظام القانوين ألي دولة،وتتمثل صور املسؤولية بصفة عامة يف املسؤولية املدنية بصورتيها ،التقصريية والعقدية 
،واملسؤولية املوضوعية ،واليت ترتكز على نظرية اجلوار غري املألوفة ،ونظرية حتمل التبعة ،إضافة إىل املسؤولية اجلنائية 

  .(5)دولية وال
ويتميز قانون محاية البيئة بأنه يقتحم فروع قانونية عديدة منها القانون املدين فيما يتعلق باملسؤولية عن األضرار 

،والقانون اجلنائي من خالل العقوبات اجلنائية اليت يفرضها املشرع على كل املخالفات  (6)اليت تلحق بالبيئة واألفراد
ء من خالل القواعد العامة املنصوص عليها يف قانون العقوبات أو القوانني اخلاصة كقوانني املتعلقة بقانون البيئة سوا

البيئة والصيد،والقانون اإلداري من خالل القواعد اليت تنظم تدخل اهلياكل اإلدارية حلماية البيئة ومسؤولية اإلدارة عن 
اإلداري مثل القرار اإلداري فيما يتعلق بالرتخيص أو غلق أعماهلا املتعلقة حبماية البيئة،وذلك باستخدام آليات القانون 

املنشآت املصنفة غري املالئمة،القانون االقتصادي من خالل البحث عن أفضل الطرق والوسائل من أجل محاية 
ية  البيئة،مع األخذ بعني االعتبار اجلوانب االقتصادية حلماية هذه البيئة،قانون الضرائب من خالل الرسوم االيكولوج

،إضافة إىل القانون الدويل حلماية البيئة ،وذلك من خالل إجياد قواعد و اسرتتيجية دولية  (7)كأداة ملكافحة التلوث
حلماية البيئة على املستوى الدويل،ومن بني هذه املؤمترات اليت مت عقدها من قبل األمم املتحدة،مؤمتر 

جبنوب  2002،مؤمتر جوهانسبورغ   (8)ربازيلبال1992بالدامنرك،مؤمتر ري ودي جانريو 1972ستوكهومل
  ).وغريها من املؤمترات 2009إفريقيا،إضافة إىل مؤمتر كوبنهاغن للتغيري املناخي
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ويعترب موضوع املسؤولية بصفة عامة من أهم املواضيع يف جمال الدراسات القانونية،وعلى أساس ذلك يتم حتديد 
،واحلكم على مدى فعالية النظام القانوين يف أي دولة يتوقف على مدى )مدنية أم جزائية أم إدارية(مسؤولية األشخاص

كل فعل أيا  "منه،واليت تنص على أن 124فاملسؤولية يف جمال القانون املدين نظمتها املادة.نضج قواعد املسؤولية فيه
  ".كان يرتكبه الشخص ويسبب ضررا للغري يلزم من كان سببا يف حدوثه بالتعويض

 هذه الدراسة هو املسؤولية املدنية التقصريية عن األضرار البيئية،اليت تشرتط لقيامها توفر أركان والذي يهمنا يف
رئيسية تتمثل أساسا يف السلوك أو النشاط اخلاطئ ،والضرر الناتج عنه وكذا العالقة السببية اليت تربط بني هذا السلوك 

  .أو النشاط اخلاطئ والضرر الناتج عنه
إىل قواعد املسؤولية املدنية يف التشريع اجلزائري ، فالضرر قـد يكـون مباشـرا أو غـري مباشـرا ،متوقعـا أو غـري وبالرجوع       

مـــن القـــانون املـــدين اجلزائـــري بقوهلـــا بـــأن  كـــل عمـــل أيـــا كـــان يرتكبـــه املـــرء  124متوقعـــا ،األمـــر الـــذي نصـــت عليـــه املـــادة 
  .(9)يضويسبب ضررا للغري يلزم من كان سببا يف حدوثه بالتعو 

هل ميكن تطبيـق هـذه املـادة إلقـرار املسـؤولية عـن األضـرار البيئيـة؟،ومادام أن قـانون البيئـة : والسؤال  الذي يطرح هنا     
حتكمه قواعد القانون العام وقواعـد القـانون اخلاص،فمـا هـو النظـام القـانوين الـذي حيكـم املسـؤولية التقصـريية عـن األضـرار 

ؤولية التقصريية الناشئة عـن األضـرار البيئيـة؟،و هـل يكفـي وقـوع ضـرر مـن أجـل تقريـر املسـؤولية البيئية؟وما هو أساس املس
  .التقصريية  يف اال البيئي

ولإلجابة على هذه اإلشكالية سوف نركز دراستنا ملعرفة النظام القانوين الذي حيكم املسؤولية املدنية التقصريية 
،مث نتطرق إىل معرفة أساس  )الفقرة األوىل(ل التطرق إىل ماهية الضرر البيئيالناشئة عن األضرار البيئية على من خال

مث ندرس اآلثار أو النتائج املرتتبة عن قيام  املسؤولية ) الفقرة الثانية(قيام املسؤولية املدنية التقصريية عن األضرار البيئية
  ).الفقرة الثالثة(املدنية التقصريية  عن األضرار البيئية 

  ماهية الضرر البيئي:ة األولىالفقر 
مث معرفة األنواع املميزة له ) أوال(ملعرفة ماهية الضرر البيئي يتوجب علينا أوال تعريف الضرر البيئي وخصائصه      

  ).ثانيا(
  تعريف الضرر البيئي وخصائصه: أوال

  )ب(مث نبني خصائصه) أ(سوف نتطرق أوال إىل تعريف الضرر البيئي       
 الضرر البيئيتعريف  -أ

الضرر البيئي بأنه كل خسارة أو ضرر ناجم عن إفساد أو تدهور البيئة،وقد عرف Luganoفقد عرفت اتفاقية 
أو إضعاف /الضرر البيئي بأنه التغيري املعاكس الذل ميكن قياسه يف املوارد الطبيعية و2004التوجه األورويب اجلديد لعام 

  .(10)بصورة مباشرة أو غري مباشرة خدمات املوارد الطبيعية الذي قد حيدث
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وقد عرفه البعض بأنه كل ضرر حيصل مباشرة للوسط البيئي بغض النظر عن أثره على األشخاص أو األموال      
،ولذلك ميز هذا الفقه بني الضرر املباشر الذي يصيب البيئة ذاا باعتبار أا املتضرر األول من التلوث مبختلف صوره 

 .(12)رر الذي يصيب األشخاص واألموال باعتبارهم متضررين بشكل غري مباشر،وبني الض (11)
  خصائص الضرر البيئي -ب

يعد الضرر من الشروط الضرورية لقيام املسؤولية املدنية التقصريية منها والعقدية ،إال أن  الفقه يف جمال البيئة توصل إىل 
عن الضرر  يف القواعد التقليدية لتقرير املسؤولية  املدنية ،ومن القول بأن الضرر البيئي له خصائص مميزة جتعله خيتلف 

  :هذه اخلصائص ما يلي
أي أن  الضرر البيئي هو ذلك الضرر  الذي ال يتعلق باملساس  مبصلحة  :الضرر البيئي ضرر غير شخصي  -1

خل األماكن السياحية  ال شخصية  معينة بذلتها وإمنا ميس مبصلحة  اجلميع دون استثناء ،فرمي النفايات مثال دا
  .يسبب ضررا مباشرا لشخص معني أو فئة معينة ،وإن كان قد خالف القواعد القانونية برمي النفايات يف هذه األماكن 

أي أنه ضرر ال يصيب اإلنسان أو األموال بصورة  مباشرة ،وإمنا يصيب عناصر :الضرر البيئي ضرر غير مباشر -2
اهلواء ،ويعرف بأنه الضرر الذي ينتشر يف الوسط الطبيعي وال ميكن إصالحه عن طريق الرتميم  البيئة كالرتبة أو املاء أو

أو اإلزالة ،أي إرجاع احلال إىل ما كان عليه،ومن أمثلة الضرر البيئي غري املباشر يف جمال املوارد املائية التلوث الصناعي، 
  .اليت يصعب تقنيا معاجلتها واحلد منها 

إن الضرر البيئي له طبيعة خاصة ، باعتباره أنه ميس باألوساط :ي نوع جديد من أنواع األضرارالضرر البيئ -3
الطبيعية سواء ما يتعلق منها باألوساط املستقبلة أو الفصائل احليوانية ،ففي حالة إتالف فصيلة من الفصائل احليوانية أو 

فصيلة حبد ذاا،األمر الذي يشكل ديدا على مبدأ النباتية ،فإن الضرر له طبيعة مزدوجة تكمن يف إتالف هذه ال
  .(13)التنوع البيولوجي  وعلى عناصر البيئة األخرى 

  .وبعد حتديد تعريف للضرر البيئي وخصائصه يتوجب علينا التطرق إىل  معرفة األنواع املميزة له      
  أنواع الضرر البيئي: ثانيا
،وأضرار )ب(،وأضرار بيئية من حيث نوعها) أ(ار بيئية من حيث حمل الضررميكن تقسيم  األضرار البيئية إىل أضر     

  )د(وأضرار بيئية من حيث طبيعتها)ج(بيئية من حيث درجتها 
  :وميكن تقسيمها أيضا إىل:تقسيم األضرار البيئية من حيث محل الضرر-أ

  :ر املختلفة للتلوث منهاوهي تلك األضرار اليت تلحق بالشخص من جراء التعرض للصو : األضرار الجسدية- 1
وهو الضرر الذي تتضح معامله على الشخص فور تعرضه للتلوث،أي خالل فرتة وجيزة من ):الفوري(الضرر الحالي - 

  .حلظة هذا التعرض مثل حاالت التسمم بسبب التعرض للمبيدات الكيميائية السامة
فرتة زمنية قد تطول،وهي األضرار الرتاكمية ،واليت وهو الضرر الذي تتضح معامله بعد :الضرر المتأخر أو التراكمي- 

  .تظهر مع تراكم املواد امللوثة واليت غالبا ما تكون يف صورة أمراض سرطانية أوأمراض القصور الكلوي



   

    489     
 

فقد أثبتت األحباث العلمية أنه من احملتمل أن ينشأ عنها أيضا أضرارا وراثية تلحق بأسرة هذا :األضرار الوراثية - 
ثل استخدام املبيدات الفوسفورية العضوية ،واليت ينتج عنها تشوهات خلقية أوصورة من صور التخلف الشخص م

  .العقلي أوقد يكون التأثري غري ملحوظ كاخنفاض درجة الذكاء والقدرة على االستيعاب 
الل قلة أوسوء واملتمثلة أساسا يف اخنفاض الذمة املالية للمنجني،وذلك من خ:األضرار التي تلحق باألموال - 2

  .اإلنتاج الناتج عن التلوث  وانعكاسات ذلك على االقتصاد الوطين
ونعين بذلك تلك األضرار اليت تنصب على مكونات الوسط البيئي ،فتؤدي إىل حدوث :األضرار البيئية المحضة- 3

  .اصر البيئةخلل يف توازنه بإحداث تغيري ضار يف طبيعته الفيزيائية أو الكيميائية واليت تؤثر على عن
  .تنقسم األضرار من حيث نوعها إىل أضرار أدبية وأضرار نوعية أو خاصة:تقسيم األضرار من حيث نوعها -ب
الشك أنه يرتتب عن األضرار اجلسدية ،ويكون يف حالة املريض الذي قد يصاب بعجز كلي أو :الضرر المادي- 1

ستوجب التعويض نفقات ومصاريف العالج،فإذا ثبت الضرر جزئي مما يؤثر يف قدرته على العمل،كما يعد ضررا ماديا ي
  .من كل شخص تأثر أو تضرر من النشاطات البيئية الضارة احلصول على تعويض عن الضرر الذي حلق به 

فإن املتضرر قد تلحق به أضرار أدبية كثرية منها شعوره باألمل النفسي نتيجة اإلصابة :الضرر المعنوي أو األدبي- 2
ويكون الضرر معنويا إذا أحلق ضررا باجلوانب األدبية اخلاصة .لضعف والعجز عن ممارسة حياته بشكل طبيعيوالشعور با

بالشخص ،ويشرتط يف الضرر املعنوي القابل للتعويض عنه أن يكون ضررا مباشرا   نتيجة لنشاط املتسبب يف الضرر 
رر غري املباشر،فهو ذلك الضرر الذي ال يكون نتيجة أما الض.،أي هو الضرر املؤكد الذي حتقق فعال أو مؤكد التحقق 

مباشرة لنشاط املتضرر و ال جمال للتعويض عنه ،باعتبار أن املتضرر كان بإمكانه تفادي وقوع الضرر لو بذل جمهودا 
ضرر عاديا،كما أنه ال تعويض عن األضرار احملتملة ،أي غري احملققة وغري مؤكدة التحقق يف املستقبل ،وبالتايل فال

  .احملتمل ال يصلح بأن يكون أساسا للمطالبة بالتعويض ،فهو ضرر افرتاضي
وهذا الضرر مييز املسؤولية املدنية يف جمال األمراض النامجة عن تلوث البيئة ،و قد يظهر :الضرر النوعي أو الخاص - 3

  .ذلك خاصة يف اإلصابة بأمراض السرطان 
وأضرار  ميكن تقسيم األضرار البيئية من حيث درجتها إىل أضرار بسيطة:تقسيم األضرار البيئية من حيث درجتها - ج

  .جسيمة
  .وهي تلك األضرار اليت تكون من األشياء العادية واملألوفة،وتأثريها على البيئة يبقى حمدودا :األضرار البسيطة- 1
رر ،لذلك نصت عليه العديد وهذا النوع من األضرار نظرا إىل درجته يعترب من أخطر أنواع الض:األضرار الجسيمة- 2

املتعلقة  1969من املعاهدات والقوانني الدولية والداخلية ،فقد نصت عليه املادة األوىل من اتفاقية بروكسل لعام
  (14).بالتدخل يف أعايل البحار يف حاالت كوارث التلوث بالنفط

  .ر مباشرة وأضرار غري مباشرةتقسم األضرار من حيث طبيعتها إىل أضرا:تقسيم األضرار من حيث طبيعتها -د
وهي ما يلحق اإلنسان من خسارة وما فاته من كسب،فالضرر املباشر يقع على املصاحل أو :األضرار المباشرة- 1

  .األجساد أو األموال
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  .فهي كل خسارة واقعة على العناصر الطبيعية املكونة للبيئة نفسها: األضرار غير المباشرة- 2
  .وبعد دراستنا ملاهية الضرر البيئي يتوجب علينا  دراسة أساس املسؤولية  التقصريية عن األضرار البيئية        

  أساس المسؤولية التقصيرية عن األضرار البيئية:الفقرة الثانية
شروط قيام املسؤولية  ملعرفة أساس املسؤولية املدنية التقصريية عن  األضرار البيئية يتوجب علينا أوال التطرق إىل    

  )ثانيا(مث ننتقل إىل دراسة أساس املسؤولية التقصريية عن األضرار البيئية) أوال(التقصريية 
  شروط قيام المسؤولية التقصيرية عن األضرار البيئية:أوال 

لنوع من املسؤولية تقوم املسؤولية املدنية التقصريية على أركان ثابتة البد من حتققها وإثباا حىت ميكن إثارة هذا ا
وهي أمور يصعب يف كثري من األحيان .،وتتمثل هذه األركان أساسا يف ضرورة توافر اخلطأ،والضرر،والعالقة السببية 
  .إثباا  يف اال البيئي،األمر الذي دفع الفقه والقضاء إىل توسيع مفهوم اخلطأ

د خاصة باملسؤولية املدنية عن األضرار البيئية،األمر الذي مل وبالرجوع إىل القانون املدين اجلزائري ،فإننا ال جند قواع
املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة والقوانني اخلاصة األخرى ،وهلذا البد من  03/10ينص عليه القانون 

  .الرجوع للقواعد العامة للمسؤولية املدنية يف القانون املدين
يف القانون املدين السيما فيما يتعلق باحلقوق املالية ،اليت ال تثبت إال للشخص الطبيعي  واملالحظ أن نظرية احلق      

أو املعنوي ،وبالتايل  فإن األشجار واحليوانات والكائنات احلية وغريها من األجناس طبقا ألحكام القانون املدين ليس 
إا ال تستطيع ممارسته من خالل رفع الدعوى هلا شخصية قانونية جتعلها صاحبة حق ولو افرتضنا وجود هذا احلق،ف

املتعلق حبماية  03/10واملطالبة باحلماية القضائية ،وأمام هذه اإلشكالية جلأ املشرع الدستوري اجلزائري مبوجب القانون 
ميكن البيئة يف إطار التنمية املستدامة السماح للجمعيات املعتمدة قانونا برفع الدعاوى ضد كل مساس بالبيئة،كما 

  .لألشخاص الطبيعيني املتضررين تفويض هذه اجلمعيات للمطالبة بالتعويض عن األضرار البيئية
ملفتشي البيئة  يف الواليات متثيل اإلدارة املكلفة بالبيئة أمام العدالة ،حبيث  176/98ولقد عهد املرسوم التنفيذي رقم 

ص لذلك،لكن تبقى اإلشكالية مطروحة حول حتديد مسح هلم برفع الدعوى القضائية دون أن يكون هلم تفويض خا
أساس املسؤولية املدنية التقصريية عن األضرار البيئية؟ ذلك أن مسألة حتديد أساس هذه املسؤولية تكتسي أمهية بالغة 

  .خاصة بعد التجاوزات  البيئية الكثرية  
  الخطأ كركن في المسؤولية المدنية التقصيرية عن األضرار البيئية -أ
،إضافة إىل العنصرين اآلخرين،فاخلطأ يف املسؤولية  (15)عترب اخلطأ عنصرا أساسيا النعقاد املسؤولية التقصرييةي

التقصريية هو االحنراف عن السلوك املألوف للشخص العادي،ويتمثل أساسا يف اإلخالل بااللتزام القانوين بعدم اإلضرار 
  .لثاين معنوي بالغري،فاخلطأ يقوم على عنصرين،األول مادي وا

وهو التعدي الذي يقع إثباته على املضرور،فال ترتتب املسؤولية دون إثبات التعدي،و خيضع ركن :العنصر المادي -1
  .؟)التعدي(والسؤال الذي يطرح هنا هو ما هي االستثناءات الواردة على العنصر املادي.اخلطأ لرقابة القاضي املختص 
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خطأ،وهذه احلاالت هي حالة الدفاع الشرعي،وحالة الضرورة،وحالة تنفيذ أوامر هناك حاالت ال يكون فيها التعدي 
  .صادرة عن الرئيس اإلداري

فال يكون املوظف العام مسئوال عن عمله الذي أضر بالغري، إذا :حالة تنفيذ أمر صادر عن الرئيس اإلداري- 1-1
  .مر واجبة عليهقام به تنفيذا ألمر صدر إليه من الرئيس مىت كانت إطاعة هذا األ

ففي هذه احلالة من سبب ضررا للغري ليتفادى ضررا أكرب ال يكون ملزما إال بالتعويض الذي يراه :حالة الضرورة- 1-2
  .القاضي مناسبا

جيب أن يتوفر عنصر اإلدراك،أي أن يكون مدركا هلذا االحنراف،ويكفي ذلك أن يكون :العنصر المعنوي -2
عدم التمييز عما حيدثه من ضرر للغري،ولكن أجاز املشرع استثناء مساءلته يف حالة  مميزا،فالقاعدة هي عدم مساءلة

من القانون املدين نالحظ أن كل خطأ  124وبالرجوع إىل نص املادة .خاصة،وهي مسؤولية احتياطية وجوازية للقاضي
عمديا،أو نتيجة إمهال سبب ضررا للغري يلزم من ارتكبه بالتعويض،بغض النظر عن طبيعة اخلطأ،سواء كان خطأ 

،وبالتايل كل تقصي ناتج عن عدم اختاذ االحتياطات الالزمة والرقابة يكون صاحبها مسؤوال قانونا،لذلك فرض القانون 
العديد من الواجبات على أرباب العمل،وعلى كل مستعمل لآلالت امليكانيكية ،ومن شأنه أن يعرض حياة الناس 

صحاب املنشأة أو املصنع أن جيهزها بكافة اآلالت واملعدات اليت تتطلبها محاية وأمواهلم للخطر ،وعليه جيب على 
فإذا مل يثبت خطأ من جانب رب العمل فال .العمال ،وأن يوفر هلم أساليب الرقابة اليت تقيهم من أي عمليات التلوث

  .يسأل يف مواجهة العامل املضرور عن تعويض ما حلقه من ضرر
ة البحرية يوصف الفعل بعدم املشروعية إذا كان التلوث قد حدث نتيجة خطأ أو إمهال ،كما لو كما أنه يف جمال البيئ  

قام املستغل للمشروع بإغراق النفايات أو املواد السامة عمدا يف البحر أو مل يتخذ االحتياطات الالزمة ملنع 
  .(16)التلوث

دى القاضي وهو بصدد النظر يف منازعات التلوث ولقد وجدت نظرية املسؤولية التقصريية جماال واسعا للتطبيق ل
البيئي،األمر الذل يتطلب منا التعرف على بعض األحكام بصدد تلوث البيئة بعناصرها املختلفة،فتلوث اهلواء مثال 
يكون نتيجة تغري يف خصائص ومواصفات اهلواء الطبيعي ،والذي يرتتب عليه خطر على صحة اإلنسان والبيئة أيا ما  

ر هذا اخلطر،سواء من فعل الطبيعة أو فعل اإلنسان ،وإن كان الفقه قد درج على أن التغري يف الرتكيبة كان مصد
الكيميائية للغالف اجلوي قد ينجم من جراء الروائح الكريهة أو الغبار واألتربة واألدخنة السوداء أو الضوضاء ملا ينجم 

  .(17)ةعنه خلل يف نظام اهلواء عن طريق األصوات غري العادي
فإذا كان اخلطأ عنصر أساسي لقيام املسؤولية التقصريية ،فإن السؤال املطروح هنا حول مدى احنصار دور اخلطأ   

يف جمال املسؤولية البيئية؟وما هي الصعوبات اليت يعاين منها اخلطأ يف املسؤولية التقصريية عن األضرار البيئية؟،وهو ما 
 .سنتناوله يف العنصر التايل

  ار دور الخطأ في مجال المسؤولية البيئيةانحص-3
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،حيث أنه إذا أمكن إثبات  (18)إن احلديث عن ركن اخلطأ يف جمال املسؤولية عن األضرار البيئية يواجه صعوبات كثرية
اخلطأ بعنصريه املادي واملعنوي بصدد بعض النشاطات الناجم عنها التلوث البيئي،فإنه يصعب القول بإثبات ذلك يف  

وبعد أن بينا ركن اخلطأ يف املسؤولية التقصريية ،يتوجب علينا التطرق إىل ).اخلطأ الواجب اإلثبات(النشاط  كل صور
  .مدى حتقق الضرر من النشاط املشروع

  تحقق الضرر من نشاط مشروع-ب
يعترب الضرر احلاصل ثاين ركن من أركان املسؤولية التقصريية ،حيث أن غالبية النشاطات النامجة عن التلوث البيئي جتد 
مصدرها يف نشاط عادي أو مسموح به قانونا،ومع ذلك يسبب ضررا  مثل التلوث الناجم عن نشاط املشروعات 

  لبيئة،بالرغم من أن هذه النشاطات مصرح ا الصناعية  مما تفرزه من أدخنة ونفايات تؤدي إىل تلوث ا
كما يعرف الضرر بأنه الركن األساسي الذي تقوم عليه املسؤولية املدنية ،بل هو الركن الذي تقوم املسؤولية من       

قة أجل تعويضه وال تقوم املسؤولية بدونه ،لذلك يرى بعض الفقه بأنه جيب البدء بإثباته قبل إثبات ركن اخلطأ أو العال
السببية،ويشرتط يف الضرر أن يكون حمققا،  أي أن يكون مثة ضرر وقع بالفعل،ولكن اإلمجاع يف الفقه والقضاء يقضي 
على أنه إذا مل يكن الضرر قد حتقق فيكفي أن يكون وقوعه مؤكدا  ، ولذلك جيب التمييز بني الضرر املستقبل،وهو 

فالضرر املستقبل هو ضرر حتقق .وهو ال يكفي لوجوب التعويض الضرر الذي يستوجب التعويض وبني الضرر احملتمل
،أما الضرر احملتمل وهو الضرر الذي مل يقع وال يوجد ما )الضرر احملقق(سببه وتأخرت آثاره بعضها أوكلها يف املستقبل 

 .يؤكد وقوعه
  خصوصية الضرر البيئي -1

البيئية ،فقد ال تظهر آثاره فور وقوعه ،وقد متتد  إن خصوصية الضرر البيئي تظهر بصفة واضحة يف جمال املسؤولية
،وذا املعىن هل ميكننا القول أننا بصدد ضرر غري مباشر ال جيوز احلديث  (19)ألحقاب زمنية متعاقبة قبل اكتشافه

عنه يف جمال التعويض،باعتبار أنه يصعب حتديد مصدره احلقيقي،وأن آثاره قد تستمر رغم التعويض عنها بالنسبة  
 اء األدخنة املتصاعدة يف اهلواء؟للماضي كالضرر الناجم عن تلوث اجلو من جر 

  صعوبات تنجم عن تطبيق القواعد التقليدية للضرر  -2
نظرا خلصوصية الضرر البيئي توجد  عدة صعوبات تواجه الضرر الناجم عن التلوث عند إخضاعه للقواعد التقليدية 

  :للمسؤولية منها
أي أن الضرر البيئي ال يتحقق دفعة واحدة،بل إن آثاره الضارة ال : الموجب للمسؤولية صعوبة تحديد الضرر- 1

التقصريية يؤدي إىل جعل –فتطبيق  القواعد التقليدية للمسؤولية املدنية .تظهر يف أغلب األحوال إال بعد فرتات زمنية
قياس قيمة األضرار النامجة عن التلوث أمر معظم األضرار البيئية ال تدخل يف نطاق دعوى  املسؤولية املدنية ، ألن 

  .صعب اإلثبات والتحديد،حيث تتباين قيمة  العناصر اليت تتأثر به 
يشرتط يف الضرر القابل للتعويض عنه أن يكون ضررا مباشرا حتقق فعال أواملؤكد حتققه أو :إثبات الضرر وتقديره-2

ئي وتقديره من أهم الصعوبات اليت تواجه تطبيق القواعد التقليدية تأخره إىل املستقبل ، وتعترب مسألة إثبات الضرر البي
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للمسؤولية ،أي أنه يف اال البيئي وإن كانت هناك حاالت ميكننا إثبات الضرر فيها ،إال أنه يف أغلب احلاالت ال 
 .ميكننا إثباته وتقديره ،وذلك بالنظر إىل خصوصية الضرر البيئي الصعب اإلثبات والتقدير

  عالقة السببية كركن من أركان المسؤولية المدنية التقصيريةال-ج
،فهي اليت حتدد الفعل الذي سبب الضرر ،أي  (20)للعالقة السببية أمهية كربى يف جمال املسؤولية املدنية بصفة عامة

حىت يتمكن و . إذا وقع الضرر الذي كان السبب يف وقوعه هو فعل املدعى عليه،فإن املسؤولية تنشأ يف هذه احلالة 
الشخص املتضرر  من املطالبة بالتعويض عن األضرار اليت تلحق به وفقا لقواعد املسؤولية جيب توفر العالقة السببية 
املباشرة واملؤكدة بني السلوك اخلاطئ أو النشاط الضار واألضرار النامجة عنها،سواء متثل هذا السلوك اخلاطئ يف اإلمهال 

ات والتدابري الالزمة أو عدم مراعاة القوانني واللوائح املعمول ا ملمارسة نشاط معني كعدم أو التقصري يف أخذ االحتياط
ومن جهة أخرى قد يكون هذا النشاط مشروعا ومع ذلك أحدث ضررا .احرتام املنشآت املصنفة لقانون محاية البيئة

ام العالقة السببية بني النشاط أو الفعل الضار نتيجة ممارسة هذا النشاط،وطبقا للقواعد التقليدية للمسؤولية البد من قي
  .(21)والضرر الناتج عنه

ومن بني صعوبات للقول بنظرية السبب املنتج ،أنه و إن كان عنصر السبب له دور هام يف  قواعد املسؤولية املدنية     
وث البيئي وصعوبة حتديد اخلطأ التقصريية ،ونظرا لصعوبة إثبات ركن  العالقة السببية خلصوصية الضرر الناجم عن التل

وهوية املسؤول عنه وحجم التأثري يف الضرر موضوع الدعوى،حيث أن دعوى التعويض وفقا للقواعد التقليدية يف 
املسؤولية تستلزم وجود  توفر اخلطأ والضرر والعالقة السببية،  و من أجل ذلك  فقد حاول الفقه والقضاء  التخفيف 

الثالثة للمسؤولية التقصريية،وقد مت االعتماد على أسلوبني لتحديد املسؤولية املدنية التقصريية  من ضرورة توفر األركان 
  :ومها
أسلوب تقسيم املسؤولية ،فعندما يكون هناك أكثر من مسؤول تسبب يف الضرر،فإنه ميكن تقسيم املسؤولية بينهم - 

املسببة للتلوث يف كل دورة إنتاجية،و االجتاه أيضا  بنسبة ما يستخدمه كل منهم إىل ما يستخدمه اآلخرون من املواد
  (22)حنو النسب ألثر هذه املواد يف إحداث الضرر

األسلوب الثاين،وهو االكتفاء باالحتمال والظن يف إثبات العالقة السببية بني التلوث والضرر،فالدليل االحتمايل على - 
ملسؤولية ،بل أن هناك من ذهب إىل القول بأن التعويض ميكن وجود العالقة السببية بني اخلطأ والضرر كايف للقول با

  .أحيانا أن يؤسس على وجود ظرف مشدد للمسؤولية  ومربر استحقاقه التعويض حىت إذا مل تتوافر للعالقة السببية
ضرر البيئي وترتيبا على ما سبق ميكن القول بأن الصعوبات اليت تواجه إثبات العالقة السببية تقوم على أساس أن ال    

غالبا ما يكون بطبيعته ضررا غري مباشرا ،فإذا استطعنا بطريقة ما معرفة أن أحد أنواع التلوث قد أحلق الضرر بالعناصر 
الطبيعية،فمن املستحيل إثبات أن الضرر قد حلق بأحد األشخاص بطريقة  مباشرة ،كما أن التلوث غالبا ما يكون 

  .إليها منفصلة عن بعضها ال ينجم عنها أي ضرر متعدد املصادر،واليت إذا مت النظر 
 واإلشكالية مطروحة حول حتديد أساس املسؤولية املدنية التقصريية عن األضرار البيئية؟   

  أساس المسؤولية المدنية التقصيرية عن األضرار البيئية:ثانيا
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فقد وقع جدال فقهي حول حتديد األساس نظرا لصعوبة حتديد املتضرر املباشر من االنتهاكات يف اال البيئي ،    
القانوين لقيام  املسؤولية التقصريية عن األضرار البيئية ،فهناك جانب من الفقه نادى بتطبيق القواعد التقليدية للمسؤولية 

مثل هذا ،واليت يكون فيها اخلطأ هو أساس املسؤولية التقصريية ،ويت)ضرورة توفر اخلطأ والضرر ،والعالقة السببية(املدنية
إال أن األضرار املختلفة اليت تلحق بالبيئة .(23)اخلطأ يف اإلخالل بالتزام قانوين مقرر مبقتضى القوانني واللوائح 
،األمر الذي دفع بالفقه إىل االعرتاف )التقصريية  (وعناصرها حالت دون تطبيق القواعد التقليدية للمسؤولية املدنية 

لمسؤولية التقصريية نظرا خلصوصية الضرر البيئي ،والبحث عن قواعد أخرى  لتقرير هذه بعدم كفاية القواعد التقليدية ل
املسؤولية،وذا فقد مت تطبيق قواعد قانونية أخرى لرتتيب املسؤولية يف جمال محاية البيئة منها على سبيل املثال املسؤولية 

طة اخلطرة،وكل هذه القواعد تقوم على أساس وجود عن فعل الغري ،واملسؤولية عن فعل األشياء ،واملسؤولية عن األنش
  .(24)مسؤولية مفرتضة حبكم القانون

وال تقتصر صعوبة حتديد األساس القانوين  لتقرير املسؤولية  التقصريية يف جمال محاية البيئة على الصعيد الداخلي     
املنظمة للمسؤولية املدنية  1962فقط ،وإمنا امتدت أيضا إىل الصعيد الدويل ،حيث اجتهت اتفاقية بروكسل لسنة 

سؤولية ،واالبتعاد عن اخلطأ كأساس لتقرير املسؤولية ،وأكدت على ملستخدمي السفن الذرية حنو التوسع يف أساس امل
أن الكوارث الطبيعية ليست سببا لإلعفاء من مسؤولية التلوث البيئي ،واقتصرت بالقول أن املسؤولية يف هذه احلالة 

  .تكون مسؤولية قضائية ،بالنظر لصعوبة وضع تعريف جامع للتلوث
الفقه إىل أبعد من ذلك ،معتربا أن املتضرر هو الذي له احلق يف اختيار أساس إىل جانب ذلك فقد ذهب بعض      

عن األضرار البيئية، فإما أن تقوم على أساس اخلطأ أو على أساس نظرية حسن اجلوار ) التقصريية(املسؤولية املدنية 
  .(25)،أو املسؤولية عن فعل األشياء)نظرية مضار اجلوار غري املألوفة(

هلذه التطورات اتفق الفقه على أن هناك جمال لتطبيق نظريتني ،نظرية  التعسف يف استعمال احلق،ونظرية  ونتيجة     
املخاطر اليت تقوم على أساس حتقق الضرر دون النظر إىل اخلطأ،ويعرب عنها أيضا بنظرية حتمل التبعة ،واليت كانت سببا 

  .(26)يف ظهور مبدأ امللوث  الدافع
ما سبق ،نستخلص أنه من الصعب حتديد األساس القانوين لقيام املسؤولية املدنية التقصريية  نظرا وترتيبا على      

خلصوصية الضرر البيئي  الصعب اإلثبات من جهة،وتطور مفهوم املسؤولية املدنية ذاا  واالجتاه حنو املسؤولية 
  .املوضوعية من جهة أخرى

ية عن األضرار البيئية يتوجب علينا معرفة ما هي اآلثار أوالنتائج املرتتبة على وبعد دراستنا ألساس املسؤولية التقصري      
  .قيام أو تقرير املسؤولية التقصريية  عن األضرار البيئية؟

  آثار قيام المسؤولية التقصيرية عن األضرار البيئية:الفقرة الثالثة
املدنية التقصريية عن األضرار البيئية هو احلكم بالتعويض   لعل من أهم النتائج أو اآلثار الناجتة عن قيام املسؤولية     

عن األضرار اليت تلحق باألشخاص ،سواء كانت هذه األضرار جسدية أو مادية أومعنوية ،وتطرح مسألة  تقدير 
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التعويض إشكالية حول قيمة هذا التعويض ،وهل يكون تعويضا عن كل األضرار ،باعتبار أن  الضرر البيئي قد متتد 
  .آثاره إىل فرتات زمنية خمتلفة؟ 

فإذا كان أساس التعويض عن الضرر البيئي مقتبس من املواثيق الدولية اليت تعطي لألشخاص حق التمتع والعيش يف بيئة 
،فأساس التعويض هنا ال يقوم على  (28)، إال أن املساس ا جيعل التعويض قائما ضد مرتكيب املخالفة (27)سليمة

التقليدي لقواعد املسؤولية املدنية وإمنا يرتكز على الضرر يف حد ذاته وتغطيته، وهذا ما يعرف مببدأ  اخلطأ باملفهوم
هو املبدأ الذي : الذي عرفه مبا يلي  03/10امللوث الدافع املنصوص عليه يف الباب األول حتت عنوان األحكام العامة 

حلاق الضرر بالبيئة ، نفقات كل تدابري الوقاية من يتحمل مبقتضاه كل شخص يسبب نشاطه أوميكن أن يتسبب يف إ
  .(29)التلوث والتقليص منه وإعادة األماكن وبيئتها إىل حالتها األصلية 

كما يكون تعويضا ) أوال(والتعويض عن األضرار الناشئة عن السلوك أو النشاط الضار قد يكون تعويضا عينيا     
  ).ثانيا(نقديا
  التعويض العيــني :أوال
وهو التعويض الذي يطالب فيه املتضرر إرجاع احلال إىل ما كان عليه قبل وقوع الضرر،ويعد هذا النوع من التعويض     

،ألنه يؤدي إىل حمو الضرر بصورة كلية ،وذلك من خالل إلزام  (30)من الناحية النظرية هو األفضل يف اال  البيئي 
مدة معينة ،ولقد نص القانون املدين على هذا النوع من التعويض يف املادة  املتسبب يف الضرر  بإزالته وعلى نفقته خالل

إعادة احلالة إىل أصلها،كما جيوز طلب إزالة  (32)من القانون املدين 691،كما نصت كذلك املادة  (31)منه 164
ت و يكون إعادة احلالة هذه املضار إذا جتاوزت احلد املألوف،و على القاضي أن يراعي يف ذلك العرف و طبيعة العقارا

إىل أصلها عن طــريق غلق املنشأة امللوثة أو إعادة تنظيمها لكي تتماشى مع القوانني البيئية ويف حالة تعسف صاحب 
احلق ميكن للقاضي إرغامه عن طريق الغرامة التهديدية ،وللقاضي املدين سلطة واسعة متكنه من األمر بإصالح ألضرار 

  .صناعية امللوثة النامجة عن األنشطة ال
فإذا كان التعويض العيين يهدف إىل إرجاع احلال إىل ما كان عليه  ،فإن ذلك صعب التنفيذ يف جمال املسؤولية    

عن األضرار البيئية ذات الطبيعة اخلاصة،باعتبار أنه إذا كان إرجاع احلال إىل ما كان عليه يف بعض ) التقصريية (املدنية 
صنفة ملوثة ،فإنه يف أغلب احلاالت يصعب علينا إرجاع احلال إىل ما كان عليه  ،فرمي احلاالت  كغلق منشأة م

ونظرا لصعوبة .،ويلوث مياه البحر)الثروة السمكية(النفايات السامة يف البحر مثال يؤدي إىل القضاء على الثروة احليوانية
هو احلل الوحيد  للتعويض عن هذه األضرار   اللجوء إىل التعويض العيين عن األضرار البيئية يبقى التعويض النقدي

  .بصورة  كلية أوجزئية
  التعويض النقدي:ثانيا
ويعترب .يتمثل التعويض النقدي يف احلكم للمتضرر مببلغ من النقود حيدده القاضي عن األضرار اليت حلقت به    

التعويض النقدي القاعدة العامة يف املسؤولية التقصريية لذلك يشمل التعويض عن الضرر املادي و املعنوي ،و يتغري 
وبالنظر إىل اخلسارة اليت .واسعة يف تقدير هذا التعويض مبلغ التعويض حبسب طبيعة الضرر، لذلك فإن للقاضي سلطة 
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حلقت باملتضرر،كما ال يدخل يف تقدير التعويض أن يكون الضرر متوقعا أو غري متوقعا كما يلجأ القاضي التقدير 
الوحدوي بتقدير مثن كل عنصر ،من  خالل االستعانة جبداول رمسية،و هو النظام املعتمد يف الواليات املتحدة 

ألمريكية، وإما التقدير اجلزايف و هو التقدير العام املعتمد عادة يف أغلب البلدان السيما  اجلزائر، ويرتكز القاضي فيه ا
  .(33)على تقرير اخلربة الذي حيدد العجز اجلزئي الدائم و العجز املؤقت

للمتضرر أن يتأسسوا كطرف مدين وإىل جانب ذلك ،عادة ما يكون التعويض جزء من املسؤولية اجلنائية إذ ميكن      
املعدل و املتمم للقانون  96/13من األمر  1مكرر  157بالتبعية للدعوى العمومية ،األمر الذي نصت عليه املادة 

ميكن أن تـتأسس كطرف مدين أمام اجلهات القضائية : " ....... على أنه  (34)املتضمن قانون املياه 83/17رقم 
  ا املتابعات إثر املخالفة املرتكبة املختصة اليت رفعت أمامه

  صعوبات التعويض النقدي عن األضرار البيئية:ثالثا
تربز صعوبة التقدير النقدي  للتعويض عن  األضرار البيئية ،يف أن هناك بعض احلاالت ال ميكننا تقييمها باملال     

،وقد يكون من الصعب أيضا اسرتجاعها ،فاألنواع النادرة من احليوانات أو الطيور يف حالة اصطيادها أو  (35)
تعرضها للتلوث مما قد يتسبب يف انقراضها،ويكون من املستحيل يف بعض احلاالت إعادا ،لذلك حترص معظم 

املتعلق حبماية البيئة يف الفصل األول من  03/10التشريعات بإقرار محاية خاصة ا،األمر الذي نص عليه القانون رقم 
  .الباب الثاين منه 

ومن الصعوبات اليت تربز أيضا يف حتديد حجم الضرر البيئي  ،ومن مث التعويض عنه تلك األضرار البيئية اليت حتدث     
 .  (36)نتيجة رمي نفايات سامة  أو مواد كيمياوية يف البحر

جيدها القاضي  للتعويض النقدي عن األضرار البيئية،تتمثل يف أن تقدير التعويض يف اليت  أيضاومن الصعوبات     
الغالب يكون من أجل إصالح الضرر ،أي إرجاع احلال إىل ما كان عليه ،األمر الذي يكون صعبا يف اال 

  .(37)البيئي،لذلك قد يلجأ القاضي فقط إىل تقرير تعويض يأخذ يف شكل عقوبات مالية قاسية
وتربز أيضا صعوبة التقدير النقدي للضرر البيئي يف كيفية تقييم العناصر الطبيعية،واألساس الذي يتم مبوجبه      

ويعتمد الفقه لتقدير التعويض النقدي عن األضرار البيئية  على عدة طرق منها،التقدير املوحد للتعويض  (38).التقييم
  .ن الضرر البيئي،إضافة إىل طرق ووسائل أخرىعن الضرر البيئي ،والتقدير اجلزايف للتعويض ع

فالتقدير املوحد للتعويض عن الضرر البيئي يتضمن تقييما يراعي التكاليف املطلوبة إلعادة احلال إىل  ما كان عليه      
،لذلك ومن أجل استعادة البيئة لعناصرها املتضررة ،جيب أن يستند تقدير التعويض على أساس حساب نفقات إرجاع 

حلال إىل ما كان عليه أو معاجلته ففي طريقة التقدير املوحد يتم تقدير قيمة التعويض عن الضرر البيئي بعدة آليات ،إما ا
من خالل القيمة السوقية للعنصر البيئي ،أو من خالل قياس القيمة االستعمالية للعنصر البيئي يف حالة فقدانه أو 

  .نقصه
ة يف التقدير اجلزايف للتعويض عن األضرار البيئية،حيث تعتمد طريقة التقدير اجلزايف على أما الطريقة الثانية واملتمثل     

إعداد جداول حتدد قيمة معروفة مسبقا للعناصر البيئية والطبيعية ،ويتم تقدريها وفق معطيات علمية موحدة يضعها 
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وبات على االنتهاكات أو التعدي على خرباء متخصصون يف جمال البيئة ،وهذا النظام ميكن وصفه بأنه نوع من العق
  .البيئة ،واليت يسرتشد ا القاضي لتقدير التعويض املناسب حبسب حجم الضرر احلاصل

وقد طبق القضاء الفرنسي هذه الطريقة يف قضية تتعلق بتلوث أحد األار ،حيث مت حساب التعويض على أساس     
ألمر الذي سار على جه املشرع املصري ،الذي اعتمد هذه الطريقة ،ا (39)طول ارى املائي الذي أصابه التلوث 

أيضا يف قانون محاية الغابات ،حيث قرر غرامة مالية على كل من يتعدى على الغابات على أساس املرت املربع من 
الصيد مثال حيث وقد اعتمد املشرع اجلزائري هذا األسلوب يف قانون  (40)األرض امللوثة أو اليت مت قطع األشجار فيها

 04/07من القانون رقم  85نص على أن خمالفة أحكام هذا القانون إىل عقوبات مالية وجزائية ،حيث تنص املادة 
يعاقب كل من ميارس الصيد أو أي نشاط صيد آخر خارج املناطق :"على ما يلي (41)2004اوت14املؤرخ يف 

سنوات،وبغرامة مالية من )3(إىل ثالث) 2(س من شهرين والفرتات املنصوص عليها يف أحكام هذا القانون باحلب
ونستنتج من نص هذه املادة ان املشرع ومن ).دج100.000(إىل مائة ألف دينا )دج50.000(مخسني ألف دينا 

اجل احلفاظ على الثروة احليوانية وتكريس مبدأ التنوع البيولوجي،فقد فرض كل من خيالف هذه األحكام الغرامة املالية 
  .قوبة اجلزائيةوالع

 خاتمة
اخلالصة اليت ميكننا الوصول إليها من خالل دراستنا ملوضوع املسؤولية التقصريية عن األضرار البيئية ،تتمثل يف أن     

ظاهرة التلوث البيئي تعترب من أخطر املشاكل اليت أصبحت دد  البيئة وعناصرها،مما يؤثر على أمن وسالمة  الوسط 
  .فيه اإلنسان البيئي الذي يعيش 

ومبا أن  اإلنسان  له دور بارز يف التأثري أو التأثر بامللوثات البيئية،فإن ذلك مرتبط بطبيعة تدخله،فالتطور السريع      
ألنشطة اإلنسان قد انعكس سلبا على البيئة اليت يعيش فيها فيكون تدخله اجيابيا من خالل املسامهة يف محاية البيئة 

دها،أما إذا كان تدخله سلبيا عاد ذلك بالسلب على البيئة وخمتلف عناصرها ،ومث وجب إخضاع واحملافظة على موار 
الطرف الذي تسبب يف إحلاق الضرر بالبيئة لقواعد املسؤولية ووفقا لألحكام املنصوص عليها يف النظام القانوين ألي 

لتقصريية اليت تشرتط لقيامها ضرورة توفر عدة دولة،ومن بني صور املسؤولية عن األضرار البيئية املسؤولية املدنية ا
  .شروط،وهي اخلطأ والضرر  والعالقة السببية

إن املسؤولية التقصريية وان أمكن تطبيقها على بعض صور التلوث البيئي إذا توافرت أركاا،فإا تقف عاجزة أمام      
غلب احلاالت،كما هو الشأن يف احلالة اليت يكون الكثري من صور التلوث البيئي األخرى لعدم توفر هذه األركان يف أ

فيها النشاط الذي حيدث الضرر مشروعا ،أو يف حالة صعوبة إثبات اخلطأ وحتديد املسؤول عنه،أو صعوبة إثبات الضرر 
وحتديده وتقديره ،لذلك فقد حاول الفقه والقضاء التخفيف  من ضرورة إثبات عناصر أو شروط املسؤولية التقصريية 

خطأ وضرر وعالقة سببية من خالل تقسيم املسؤولية ،أو االكتفاء باالحتمال أو الظن يف إثبات العالقة السببية بني من 
  .اخلطأ والضرر الناجم عنه
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التقصريية عن األضرار البيئية هي التعويض عنها،ويأخذ  –ولعل من أهم اآلثار املرتتبة عن قيام املسؤولية املدنية      
إرجاع الحال إلى ضرار البيئية صورتني ،فالصورة األوىل تتمثل يف التعويض العيين الذي يهدف إما إىل التعويض عن األ

،هذا و إن كان ميكن تطبيقه على بعض احلاالت للتعويض عن األضرار البيئية ما كان عليه قبل حدوث الضرر البيئي
 اال البيئي ،نظرا خلصوصية الضرر البيئي الصعب ،فإنه يف أغلب احلاالت ال ميكن إرجاع احلال إىل ما كان عليه يف

  .وقف األنشطة المضرة أو غير المشروعةاإلثبات والتقدير ،أو 
الذي يعترب كنمط ثاين للتعويض عن التعويض النقدي،أما الصورة الثانية للتعويض عن األضرار البيئية ،هي      

استحالة اللجوء إىل التعويض العيين،أوكان من الصعوبة إرجاع احلال  األضرار البيئية ،والذي ميكن اللجوء إليه يف  حالة
ويعتمد الفقه لتقدير التعويض النقدي عن األضرار البيئية  على عدة طرق منها ،التقدير املوحد .إىل ما كان عليه

  .خرىللتعويض عن الضرر البيئي ،والتقدير اجلزايف للتعويض عن الضرر البيئي،إضافة إىل طرق ووسائل أ
لكن وان كان التعويض النقدي مبختلف صوره قد يغطي جانبا من األضرار البيئية السيما تلك املتعلقة باألشخاص      

. من  هو املتضرر األساسي من التلوث البيئي مبختلف صوره ،اإلنسان أم الطبيعة؟: أو أمواهلم ،فان السؤال املطروح هنا
ؤولية املدنية التقصريية،األمر الذي  سنحاول اإلجابة عليه يف حبوثنا القادمة إن وهل يكفي اخلطأ أو الضرر لتقرير املس

  .شاء اهللا
  المراجع

  
وناس حيي ،اآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر ،رسالة دكتوراه يف القانون العام ،جامعة تلمسان  - 1
 اإلنسان،املرصد حقوق ،جملة " اجلزائري القانوين ظامالن يف البيئة محاية " بودهان،.موما يليها؛انظر، 218.،ص2007،

  .32- 10.ص1994سبتمرب 6رقم اجلزائر اإلنسان حلقوق الوطين
بأن الدول املتقدمة ال تعرف معىن االستدامة يف الوقت الذي تعرف " آدم مسيث و غالس'قال يف هذا الصدد الفقه  -2

  فيه الدول املتخلفة معىن التنمية 
  .18.ص 1996 يسريعيسى،املوارداالقتصادية،ماهيتهاوأنواعها،اقتصادياا،سلسلةاملعارفاالقتصادية -3
،اجلريدة الرمسية رقم  2003يوليو  19املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة املؤرخ يف  03/10القانون  -4

املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة   03/10من القانون  04؛ تعرف املادة 2003يوليو 20املؤرخة يف  43
تتكون البيئة من املوارد الطبيعية الال حيوية كاهلواء واجلو واملاء و األرض وباطن ا :"البيئة بالنظر إىل عناصرها كما يلي

األماكن واملناظر واملعامل  األرض  والنبات واحليوان ،مبا يف ذلك الرتاث الوراثي ،وأشكال التفاعل بني هذه املوارد ،وكذا
  ."الطبيعية

-Cf ,JEGOUZO ( Yves ) et LAMARQUE ( Jean ) , Environnement , R. D. Immo. 
Juill – Sept. 1993, Chron. P. 358. 

انظر ،ياسر حممد فاروق املنياوي،املسؤولية املدنية الناشئة عن تلوث البيئة ،دار اجلامعة اجلديدة - 5
  1205.،ص2008،مصر،
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 " اجلزائري التشريع يف البيئة محاية حول " ملحة، بن الغويت -6
  .722-698.،ص1994،3،الةاجلزائريةللعلومالقانونيةاالقتصاديةوالسياسية،رقم

أمحد حممود سعد ،استقراء لقواعد املسؤولية املدنية يف منازعات التلوث البيئي،دار النهضة العربية  انظر،- 7
 . 340.،ص1994،
،واملتضمن املصادقة على االتفاقية بشأن التنوع  1995يونيو 6املؤرخ يف  95/163مبقتضى املرسوم الرئاسي رقم   -8

؛من بني االتفاقيات  اليت انضمت إليها .1992يونيو  5ربازيل يف البيولوجي ،املوقع عليها يف ري ودي جنريو بال
 5يف جانريو ريودي يف عليها املوقع البيولوجي التنوّع بشأن االتفاقية -:اجلزائر واملتعلقة حبماية البيئة 

 . 1995يونيو 14،املؤرخة يف 32رقم ،ج،ر1992يونيوسنة
والثالثون، املؤرخة  الّسابعة السنة 17،ج ر رقم1985مارس 22يوم فينا يف املربمة األوزون طبقة حلماية فبينا اتفاقية- 

 .2000مارس  29يف 
مارس  29،املؤرخة يف  17،ج ر رقم1987سبتمرب 16بروتوكوملونرتيالبشأناملواداملستنفذةلطبقةاألوزوناملربمفيمونرتياليوم- 

2000.  
 44،ج ر رقم  2005يونيو20املؤرخ يف  05/10مكرر من القانون رقم  124و  124انظر نص املادتني  -9

  . املتضمن القانون املدين اجلزائري  1975سبتمرب  26املؤرخ يف  58//75املعدل واملتمم لألمر 
 قانونالدولياجلنائيوالفقهحممودصاحلالعاديل،موسوعةمحايةالبيئةاجلزءاألولفيالقانوناجلنائيالداخليوالانظر،- 10

 .17.ص 2003 طبعة مصر، ،اإلسكندرية، اجلامعي اإلسالمي،دراسة مقارنة دار الفكر(
-C f, PRIEUR (Michel), Droit de L’environnement, 3° Edition, Dalloz, 
Paris,1996,p. 916. 

أمجع الفقه والقضاء بشكل عام على أن  التلوث هو الطارئ غري املناسب الذي تدخل يف الرتكيبة الطبيعية - 11 
وتؤدي إىل تغري أو فساد أو تدن يف نوعية تلك العناصر مما يلحق الضرر بكافة ) الكيميائية أو الفيزيائية أو البيولوجية(

ولعل أهم أنواع التلوث  .يؤدي تلوث املوارد الطبيعية  إىل مشاكل متعددة  الكائنات احلية ،ويتلف املوارد الطبيعية ،كما
  :تتمثل فيما يلي

إن معظم حاالت هذا التلوث تظهر آثارها عندما تصل إىل املياه ،فتسبب أمراض لإلنسان ناجتة : التلوث البيولوجي- 
  لقلب والشلل وأمراض الكولرياالتهاب ا:عن اجلراثيم الطفيلية كالفريوسات  املسببة لعدة أمراض منها 

وتعود إىل املتغريات يف تركيبة البيئة ،وهي عدة أنواع ،ذرات باهلواء وتعود إىل الدخان املتصاعد من : التلوث الفيزيائي- 
املصانع واحملارق والسيارات بكل أنواعها واملقالع ودخان البنايات وذرات الفحم والرماد املتطاير ،وكل نشطا يصدر عنه 

  .بارالغ
عنــــدما يصــــل اإلشــــعاع إىل حــــد يســـــبب أذى خطــــري مــــن الصــــعب معرفــــة احلــــد األدىن لســـــالمة :التلــــوث اإلشــــعاعي-

اإلشـــعاعات ،ويكـــون نتيجـــة موجـــات كهرومغناطيســـية أو نـــوع خمتلـــف مـــن جزيئـــات الـــذرة ،الـــيت حتـــدث ضـــررا يف صـــحة 
  .اإلنسان قد يصل إىل حد اإلصابة بالسرطان
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عن استخدام مجلة من املواد أو امللوثات أو املسببات الكيميائية ،واليت تؤثر بشكل  وهو ناتج:التلوث الكيميائي- 
وميكن التمييز  يف التلوث ).سواء كانت غازية أو سائلة أو صلبة(مباشر أو غري مباشر على حياة الكائنات احلية 
ياه ااري،وتساهم املعامل فالتلوث الكيميائي العضوي أسبابه م.الكيميائي بني التلوث العضوي و غري العضوي

أما التلوث غري العضوي فيتمثل أساسا يف نفايات املنشئات .واملصانع اليت تم باألمور الغذائية بقسم كبري منها 
الصناعية والزراعية ووسائل النقل بأنواعه املختلفة ،وينتقل عرب اهلواء واملياه ،ويتسرب إىل املياه اجلوفية ،ويلوث الينابيع 

  .ار والبحار ،ويهدد اإلنتاج الغذائي وسالمة الصحة العامةواأل
؛انظــر ، أمحــد حممــود ســعد .التلــوث الضوضــائيأو  بــالتلوث بالضــجيجإضــافة إىل نــوع آخــر مــن التلــوث البيئــي مــرتبط  

  342.،املرجع السابق،ص
  342.أمحد حممود سعد ،املرجع نفسه،ص -12

املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة  يف الفقرة األوىل على ما  03/10تنص املادة الثالثة من القانون  - 13 
الذي ينبغي مبقتضاه ،على كل :مبدأ احملافظة على التنوع البيولوجي:يتأسس هذا القانون على املبادئ العامة اآلتية :يلي

  .نشاط جتنب إحلاق ضرر معترب بالتنوع البيولوجي
املتعلقـــة بالتــدخل يف أعـــايل البحــار يف حـــاالت كـــوارث  1969مـــن اتفاقيــة بروكســـل لعــام انظــر نـــص املــادة األوىل -14 

؛انظر،حممد توفيق سـعودي ،التلـوث البحـري ومـدى مسـؤولية صـاحب السـفينة عنـه ،دار األمـني ،القـاهرة .التلوث بالنفط
  .90.،ص2001،

 15 -C f, HUET (J.) :Le développement de la responsabilité civil pour atteinte à 
l'environnement, 3e partie, Petites Affiches, du 14Janv . 1994, n:23. 

  89.،ص1991انظر،صالح هاشم ،املسؤولية الدولية عن املساس بسالمة البيئة البحرية ،دار النهضة ،- 16 .
مصــدرا رئيســيا لتلــوث اهلــواء مــن جــراء فــالروائح الكريهــة النامجــة عــن تشــغيل املنشــآت الصــناعية والتجاريــة ،وتعتــرب  -17 

الغازات املنبثقة يف اهلواء ،فتلحق الضرر بـالغري ممـا يسـمح لـه بطلـب التعـويض النبعـاث هـذه الـروائح ،وغالبـا مـا ينـتج عـن 
هــذا االنبعــاث نتيجــة خطــأ مســتغل هــذه املنشــأة ،عــن طريــق اإلمهــال أو التقصــري ،أو أن مســتغل املنشــأة مل يــراع اللــوائح 

  .إضافة إىل األدخنة السوداء كحرق القمامة ،واألخطاء النامجة عن  التلوث السمعي.انني املعمول اوالقو 
18-C f, MARTIN (Gilles. J.): La responsabilité civil du fait des déchets endroit 
français, R.I.D. Comp. 1992. P.73. 

واد اإلشــعاعية والكيمياويــة يف القــانون اجلزائري،الطبعــة األوىل ،دار انظر،علــي ســعيدان ،محايــة البيئــة مــن التلــوث بــامل -91
 .64.،ص2008اخللدونية ، اجلزائر،

- C f, NAIM-GESBERT (Eric), Les dimensions scientifiques du droit de 
l’environnement, contribution à l’étude des rapports de la science et du droit, 
Bruxelles, 1999,p.808. 

  216.انظر ،ياسر حممد فاروق املنياوي،املرجع السابق،ص-20
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مــن القــانون املــدين الفرنســي إىل افــرتاض وجــود عالقــة ســـببية  1382لقــد اجتــه القضــاء الفرنســي يف تطبيــق املــادة  -21
بتعــويض هــذا الضــرر مؤكــدة بــني الضــرر واخلطــأ ،ويف حالــة عــدم وجــود عالقــة ســببية مؤكــدة ،فقــد اســتبعد القضــاء احلكــم 

  .217.؛انظر،ياسر حممد فاروق املنياوي،املرجع نفسه ،ص.باعتباره ضررا غري مباشر
يف دعــوى تتعلــق بضــرر مــوت األمســاك ،حيــث اتضــح هلــا  1981ابريــل  21قضــت احملكمــة العليــا يف الســويد يف   -22

ي باالكتفـاء باالحتمـال يف معرفـة السـبب صعوبة الوقوف على السـبب املـؤدي لـذلك،واقتنعت  بـالتربير الـذي قدمـه املـدع
  .املؤدي إىل ذلك 

  342.؛انظر، أمحد حممود سعد ،املرجع السابق،ص.239.انظر ،ياسر حممد فاروق املنياوي،املرجع السابق،ص-23
  .35.،ص2010انظر،صباح العشاوي ،املسؤولية الدولية عن محاية البيئة ،الطبعة األوىل ،دار اخللدونية ،اجلزائر، -24
  .275.انظر، ياسر حممد فاروق املنياوي،املرجع السابق ،ص -25
  .348.انظر، أمحد حممود سعد ،املرجع السابق،ص-26
  141..انظر، حسن شحاتة،التلوث البيئي فريوس العصر ،املرجع السابق،ص-27
األمني،القـــــــاهرة انظـــــــر ،حممـــــــد توفيـــــــق ســـــــعودي،التلوث البحـــــــري ومـــــــدى مســـــــؤولية صـــــــاحب الســـــــفينة عنـــــــه،دار -28

  .92.،ص2001،
ويف هذا اال فقـد انضـمت اجلزائـر إىل اتفاقيـة برشـلونة اخلاصـة حبمايـة البحـر األبـيض املتوسـط مـن التلـوث املربمـة  -29
، املتضـــمن املصـــادقة علـــى الربوتوكـــول  1981ينـــاير  17املـــؤرخ يف  81/02؛ أنظر،املرســـوم رقـــم 1976فربايـــر  16يف 

األبيض املتوسط من التلوث الناشئ عن رمي النفايـات مـن السـفن و الطـائرات و املوقـع يف برشـلونة اخلاص حبماية البحر 
املتضــــمن املصــــادقة علــــى الربوتوكـــــول  1981ينــــاير  17املــــؤرخ يف  81/03؛أنظــــر، املرســــوم .  16/02/1976يــــوم 

األخـرى يف احلـاالت الطارئـة واملوقـع  اخلاص بالتعاون على مكافحة تلوث البحـر األبـيض املتوسـط بـالنفط و املـواد الضـارة
  . 16/02/1976يف برشلونة يوم 

وكـــــذلك اتفاقيـــــات بروكســـــل اخلاصـــــة باملســـــؤولية املدنيـــــة يف حالـــــة التلـــــوث البحـــــري و األضـــــرار النامجـــــة عـــــن التلـــــوث  -
املدنيـــة النامجـــة عـــن املتعلـــق مبصـــادقة اجلزائـــر علـــى االتفاقيـــة الدوليـــة اخلاصـــة باملســـؤولية  72/17باحملروقـــات؛أنظر، األمـــر 

  .  04/08/1972املؤرخة يف  53التلوث البرتويل ،املنعقدة يف بروكسل ج ر رقم 
  .350.انظر، عبد السالم منصور الشيوي ،املرجع السابق،ص-30
  .من القانون املدين اجلزائري 164انظر نص املادة  -31
  .من القانون املدين اجلزائري 691أنظر نص املادة -32
  .96نبيلة  إمساعيل رسالن،املرجع السابق ،ص انظر،-33
املتضــمن قــانون امليــاه  83/17املعــدل واملــتمم للقــانون رقــم  96/13مــن األمــر  1مكــرر  157انظــر نــص املــادة  -34

  05/12املعدل مبوجب القانون 
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الكتــب القــانوين عبــد الســالم منصــور الشــيوي ،التعــويض عــن األضــرار البيئيــة يف نطــاق القــانون الــدويل العــام،دار  -35
  .175.،ص2002،

،والـيت نتجـت عـن تسـرب البـرتول النـاتج  )Deep-Water-Horizon(من ابرز األمثلة على ذلـك حادثـة  -36
عن حفارة برتول أمام السواحل األمريكية،األمر الـذي أدى إىل تسـرب الزيـت ؛نبيلـة  إمساعيـل رسـالن،اجلوانب األساسـية 

 .     95.،ص2003للمسؤولية املدنية للشركات عن األضرار البيئية ،دار النهضة العربية،القاهرة،
علق بالصعوبات املتعلقة بتقدير األضرار البيئية وجلـوء القاضـي اىل تقريـر عقوبـات ماليـة قاسـية املثال الشهري الذي ي-37 

،حيــث قــدر القاضــي تعويضــا بقيمــة  1989يف كارثــة العــام ) Exxon valdez case(علــى املســؤول،هي قضــية  
مليـون دوالر 500يضـه إىل مبلـغ مليار دوالر من الشركة صاحبة الناقلة اليت تسرب منهـا الـنفط ،مث بعـد ذلـك مت ختف2.5

تعرضــــت ناقلــــة الــــنفط  1989مــــارس  24وتعــــود وقــــائع هــــذه احلادثــــة أنــــه يف .ســــنوات مــــن التقاضــــي 10بعــــد حــــوايل 
)Exxon valdez case ( حلــادث فظيــع عنــد جــرف)Prince William Sound ( يف منطقــة أالســكا

ن الــنفط إىل ميــاه البحــر ،وقــد أدى انــدفاع  مليــون جلــون مــ 11،حيــث اصــطدمت بــاجلرف ،ممــا أدى إىل تســرب حــوايل 
الـــنفط إىل تلـــوث بيئـــي علـــى نطـــاق واســـع جـــدا لصـــناعة الصـــيد واألعمـــال التجاريـــة امللحقـــة بـــه ،متســـببا يف أفظـــع كارثـــة 
شــــهدا الواليــــات املتحــــدة األمريكيــــة ،والــــيت تســــببت يف خــــراب وتــــدمري كبــــري للبيئــــة والنظــــام البيئــــي يف املنطقــــة بأســــرها 

لــك الوقــت بأنــه أكــرب كارثــة بيئيــة يف تــاريخ الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،وقــد امتــدت القضــايا املتعلقــة ــذه ،ووصــف ذ
؛انظر ،صفوت عبـد احلفـيظ ،التحكـيم يف .من احملكمة العليا األمريكية 2008احلادثة إىل غاية احلكم النهائي فيها سنة 

 . 270.،ص 2003،)470وأبريل   469يناير (رة ،العدد ين املنازعات البيئية ،مقال منشور يف جملة مصر املعاص
-CHAPMAN (David J.), W. Michael HANEMANN: Environmental damages in 
court, The Law and Economics of the Environment, 2001, Anthony Heyes, Editor, 
p. 320. 

إلسالمي مقارنة بالقوانني الوضـعية ،دار النهضـة العربيـة ،القـاهرة انظر،أمحد عبد الكرمي سالمة ،قانون محاية البيئة ا -38
  352.،ص1996،

39-C f ,CABALLERO (Francis): Essai sur la notion juridique de nuisance, thèse, 
libraire général de droit et de jurisprudence,1981,p.293. 

  .349.السابق،صانظر، أمحد حممود سعد ،املرجع  -40
يتعلـــــق بالصـــــيد 2004أوت  15املؤرخـــــة يف  51،ج ر رقـــــم 2004أوت  14املـــــؤرخ يف  04/07القـــــانون رقـــــم -41

  ،الفصل الثاين من الباب الثاين واملتعلق باملخالفات والعقوبات يف جمال الصيد
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  المتعلقة بالعمران في قانون العمران الجزائريالمنازعات 
  )تيارت( بالجياللي خالد    جامعة ابن خلدون/أ                                                      

  ملخصال
يثري موضوع املنازعات املتعلقة بالعمران عدة تساؤالت حول ماهية منازعات العمران،وما هي اجلهة     

املختصة للفصل يف النزاع؟وما هي شروط وإجراءات رفع الدعوى أمام القضاء؟،وما هو الدور املنوط 
ومدى )ال الرونق والرواءمج(بالقضاء لضمان حتقيق النظام العام يف جمال العمران والنظام العام اجلمايل 

احرتام مبدأ الشرعية وقواعد التعمري ،وهو ما سنتطرق إليه يف هذه الدراسة،حيث على رقابة القضاء 
سنتطرق يف الفقرة األوىل املنازعات اليت ختتص ا اجلهات القضائية اإلدارية ،ويف الفقرة الثانية 

 .جهات القضاء العادية سنخصصها لدراسة املنازعات القضائية اليت ختتص ا 

Abstract 
         Il apparait, à traverse votre étude du thèse « Les Contentieux De L’urbanisme »qui posse  
plusieurs questions au sujet, de quels autours de la nature dans les  contentieux de l’urbanisme, et 
qui est compétent pour statuer sur le différend?, et quelles sont les conditions et les procédures 
de dépôt dans la justice?, et quel est le rôle du pouvoir  judiciaire pour assurer l'ordre public dans 
le domaine de l'ordre public et esthétique  et le contrôle judiciaire du respect du principe de 
légalité et des règles de l’urbanisme. 
       Cet étude se partager au deux paragraphe, dans  le premier paragraphe, nous avons étudié 
les organes judiciaires administratifs compétentes dans les contentieux judiciaires de 
l’urbanisme, et dans le deuxième paragraphe nous avons essayé savoir les organes judiciaires 
normales  que vue  les contentieux  judiciaires de l’urbanisme. 

    مقدمـــة 
إن التتبـع الـدقيق ألحكــام قـانون العمــران يـربز قواعــد ردعيـة ـدف إىل حتقيــق التـوازن بــني املصـاحل اخلاصــة       

تراخيص إدارية حترتم وذلك من خالل تدخل اإلدارة بفرض ،لألفراد و املصلحة العامة العمرانية بكل مقتضياا 
 قواعد قانون العمران،ولألفراد الطعن ضد القرارات  اإلدارية غري املشروعة  من أجل إلغائها ،إضـافة إىل حقهـم

  .يف املطالبة بالتعويض 
علـى املـدن اجلزائريـة  ويثري موضـوع منازعـات العمـران إشـكاالت عديـدة بسـبب التشـوه الـذي أصـبح يسـيطر

لعمـــران و الشـــروط التقنيـــة للبنـــاءات ،وانتشـــار البنـــاءات بـــدون تـــراخيص واســـتعمال مـــواد نتيجـــة خمالفـــة قـــوانني ا
مغشوشة وغري مطابقة ، وعدم االلتزام بالشروط الفنية ،األمر الذي أدى إىل ايار العديد من املباين،إضـافة إىل 

احات اخلضــراء بســبب التوســع اختفــاء املســ انتشــار البنــاء يف األراضــي الفالحيــة ومبحــاذاة األوديــة ممــا نــتج عنــه
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العمـــراين علـــى حســـاا ، وإقامـــة املنشـــآت الصـــناعية ذات التـــأثري اخلطـــري علـــى البيئـــة و احملـــيط وعلـــى األمـــاكن 
  .1العمرانية

ويلعب القضاء دورا هاما يف مادة التعمري، و ذلك من خالل الفصل يف منازعـات العمـران الـيت تطـرح عليـه 
  .ارة أو النيابة العامة أو اجلمعياتسواء من قبل األفراد أو اإلد

ويــتم الفصــل يف منازعــات اجلــوار الواقعــة بــني األفــراد بشــأن البنــاء بــدون رخصــة أو خالفــا لرخصــة مــن قبــل 
القاضي املدين ، كما خيتص القاضي اجلزائي بتوقيع العقوبات اجلزائية يف جمال التعمري نتيجة القيام بأشغال دون 

للقاضي اإلداري سلطة رقابية على أعمال اإلدارة اليت متارسـها يف جمـال الضـبط ا،و أخري رخصة البناء أو خمالفتها
اإلداري ، من خالل إجبار هذه األخرية على احـرتام النصـوص التشـريعية والتنظيميـة و الـرخص الـيت سـبق و أن 

  .سلمتها للغري 
لبنــاء يف ثــالث دعــاوى ميكــن أن و يظهــر دور القاضــي اإلداري يف مــادة التعمــري الســيما يف  جمــال رخصــة ا

بالنسبة للقرارات اإلدارية  العديدة الصـادرة يف ) دعوى اإللغاء ( ترفع أمامه ،و هي إما دعوى مراقبة املشروعية 
قرار رخصـة البنـاء ، قـرار رفـض طلـب رخصـة البنـاء، قـرار تأجيـل الفصـل يف طلـب رخصـة البنـاء ، ( جمال البناء 

إما دعوى املسؤولية وما يرتتب عنها مـن تعـويض عـن األضـرار الناجتـة عـن خـرق  ،و) قرار سحب رخصة البناء 
اإلدارة ملبدأ املشروعية أو األضرار املادية الناشئة عن ذلك، كما أن هناك دعوى خاصة تتمثل يف طلـب توقيـف 

رتتب عن هذا التنفيـذ القرار املطعون فيه ،نظرا ملا هلذا القرار من ضرر أو خطورة عند اإلقبال على تنفيذه، وما ي
  .2من أوضاع يصعب تداركها 

ويثار التساؤل حول ماهية منازعات العمران؟، وما هي اجلهة املختصة للفصل يف النزاع؟،ومـا هـي شـروط   
و إجراءات رفع الدعوى أمام القضاء؟،دور القاضي لضمان احـرتام مبـدأ املشـروعية وقواعـد التعمـري مـن جهـة و 

حيــث  .مــن جهــة ثانيــة؟ )  مجــال الرونــق والــرواء (  جمــال العمــران والنظــام العــام اجلمــايل حتقيــق النظــام العــام يف
 الفقـرة الثانيـةإىل معرفة املنازعات اليت ختـتص ـا اجلهـات القضـائية اإلداريـة، أمـا يف  الفقرة األولىسنتطرق يف 

  . ادية  فسنخصصها ملعرفة املنازعات القضائية اليت ختتص ا اجلهات القضائية الع
  المنازعات التي تختص بها الجهات القضائية اإلدارية: األولى  الفقرة
تتعلق منازعات العمران أساسا إما برخصة البناء أو شهادة التقسـيم أو شـهادة التجزئـة أوشهـــادة املطابقـة       

أو بدعوى ) دعوى اإللغاء(أو برخصة اهلدم ، ويتم الطعن يف القرارات اإلدارية املتعلقة ا بدعوى جتاوز السلطة
دورا فعـــاال يف فــض وحـــل مـــا تطرحــه أغلـــب منازعـــات  ، ويــــلعب القاضـــي اإلداري )دعـــوى التعـــويض(املســؤولية

                                                 
 2008ة جملس الدولة ،انظر،عزري الزين ، دور القاضي اإلداري يف منازعات تراخيص البناء ، جمل-1
  2008نوري عبد العزيز ، رقابة القاضي اإلداري يف مادة رخصة البناء ، جملة جملس الدولة ، انظر،-2
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رخص البناء أو اهلدم على أساس أا قرارات إدارية،وجيب التمييز بني دعوى اإللغاء املوجهة مثال  ضـد رخصـة 
البناء ،اليت تستوجب بالضرورة  توفر الشروط واحلاالت املعينة لرفع هذه الدعوى ،ودعوى تعويض اإلدارة للفـرد 

عيب الذي يشوب قرار رخصة البناء يعود خلطئهـا ، أي تقـوم مسـؤولية اإلدارة بـالتعويض عـن  الضـرر إذا كان ال
اســتالم رخصــة بنــاء غــري مشــروعة ،وذلــك عــن طريــق دعــوى  التعــويض الــيت يطلــق عليهــا  الالحــق بــالفرد نتيجــة

،مث )أوال(قضــاء اإلداريوعليــه ســنتناول يف هــذا اجلــزء شــروط وإجــراءات قبــول الــدعوى أمــام ال.دعــوى املســؤولية 
ـــة حمـــل الطعـــن يف منازعـــات العمـــران وأوجـــه الطعـــن فيهـــا  ـــا(نبـــني القـــرارات اإلداري ،مث ســـنتطرق إىل دعـــوى )ثاني

  ).ثالثا(التعويض يف منازعات العمران
  شروط و إجراءات قبول الدعوى أمام القضاء اإلداري -أوال

،وأخـريا )ب(،مث الشروط املتعلقـة بالـدعوى القضـائية ) أ( إىل دراسة الشروط املتعلقة برافع الدعوى سنتطرق أوال
  )ج(حتديد اجلهة القضائية املختصة للفصل يف النزاع

لقد وحدت النصوص القانونية بعض الشيء الشروط الـيت جيـب أن تتـوافر :الشروط المتعلقة برافع الدعوى-أ
أن حيكــم القاضـي يف املوضـوع فمـا هــي يف رافـع الـدعوى قبـل البحـث يف املوضــوع ،فـإذا انتفـى احـدها ال ميكـن 

هذه الشروط الشكلية  الالزمة لرفع الدعوى القضائية ؟ ،أي هل أن رافع الدعوى توفرت فيه الشـروط القانونيـة 
  احملددة قانونا من غاية رفعها إىل غاية الفصل فيها ؟

يف الشـخص رافـع الـدعوى  وحىت تقبل الدعوى أمـا اجلهـات القضـائية ال بـد مـن أن تتـوافر جمموعـة مـن الشـروط
مكــرر مــن قــانون اإلجــراءات املدنيــة الســابق الــيت أثــارت النقــاش،واليت   459،هــذه الشــروط نصــت عليهــا املــادة 

مــن قــانون اإلجــراءات املدنيــة  13كانــت تشــرتط ثالثــة شــروط أساســية وهــي الصفة،األهلية،املصــلحة،أما املــادة 
ال جيـوز "صلحة يف الشخص رافع الدعوى،حيث نصت على أنه واإلدارية اجلديد،فقد اشرتطت توفر الصفة وامل

  ". ألي شخص التقاضي ما مل تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو حمتملة يقرها القانون
هذه املادة واضح أـا مل تـتكلم عـن األهليـة ،هـل هـذا يعـين أن األهليـة مل تعـد شـرطا لقبـول الـدعوى؟،وهل     

  .وى أم ملباشرة الدعوى أم لصحة اخلصومة القضائية؟هذه الشروط هي شروط لقبول الدع
تعترب األهلية شرط لقبول الدعوى ،ومع ذلك فقد تعد شرطا ملباشرة الدعوى،وهي من النظام العام وفق ما      

ومن بني الشروط الواجب توافرها  من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد)67و65و64(تنص عليه املواد
  :املصلحة و افع الدعوى، الصفةأيضا يف ر 

فــاملفروض أن الـذي رفــع الـدعوى مــن وقـع اعتــداء علـى حــق شخصــي :)مــن الــذي رفـع الــدعوى؟(الصـفة -1
له،ويقصد ذا الشرط أن يكون الطاعن أو املدعي يف الدعوى يف وضعية مالئمـة تسـمح مبباشـرة الـدعوى، أي 

جــه للقاضــي اإلداري كــأن يكــون متضــررا مــن عــدم منحــه أن يكــون يف مركــز قــانوين ســليم خيــول لــه إمكانيــة التو 
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األمـر الـذي  نصـت .رخصة البنـاء الـيت هـي مـن حقـه أو أن يسـبب صـاحب رخصـة البنـاء ضـررا  متضـررا للغـري 
" ال جيوز لشخص التقاضي ما مل تكن له صفة" من قانون اإلجراءات املدنية  واإلدارية على أنه 13عليه املادة 

ئـــة و التعمـــري الســـيما الشـــروط املتعلقـــة بطالـــب رخصـــة البنـــاء ســـواء كـــان مالكـــا أو وكـــيال أ ،وأكـــده قـــانون التهي
 1.البناية أو احلائز أو صاحب حق االمتياز املخصصة هلا قطعة األرض أو مستأجرا مرخص له أواهليئة

عنها  ملاذا رفعت الدعوى ؟ ،ال دعوى بدون مصلحة ،أي أن املصلحة هي مناط الدعوى،ويعرب:المصلحة-2
بالتعاريف الفقهية بأا املنفعة اليت يريد حتقيقهـا  مـن رفـع الـدعوى أمـا القضاء،واألصـل أن املصـلحة تتحقـق أن 

،أمـا )احملتملـة املصـلحة املسـتقبلة أو(مت االعتـداء علـى حـق لرافـع الـدعوى ،أو كـان ذلـك احلـق مهـددا باالعتـداء 
  . ءات املدنية واإلدارية اجلديدمن قانون اإلجرا 13االحتمال فقد جاءت به املادة 

يشرتط يف املصـلحة أن تكـون  مصـلحة حالـة  ومباشـرة يف دعـوى اإللغاء،كمـا يشـرتط يف املصـلحة أيضـا       
أن تكــون مصــلحة شخصــية  أو ذاتيــة للطــاعن،  ويظهــر ذلــك علــى وجــه اخلصــوص يف دعــوى الــبطالن املتعلقــة 

طلــب رخصــة البنــاء  مــن قبــل اإلدارة،فهنــا ال ميكــن لغــري طالــب بــالقرار اإلداري الســليب املتمثــل يف رفــض مــنح 
رخصــة البنــاء أن يطعــن يف قــرار الــرفض مثــل الوكيــل واملهنــدس املعمــاري الــذي كلفــه صــاحب املشــروع باملتابعــة 
التقنيــة أو املقــاول الــذي كلفــه بإجنــاز أشــغال البنــاء ألن مصــلحة هــؤالء األشــخاص ليســت شخصــية يف دعــوى 

مـن قـانون اإلجـراءات  13قد تكون هذه املصلحة  مسـتقبلة أو حمتملـة وفـق مـا تـنص عليـه املـادة اإللغاء ،كما 
 . املدنية واإلدارية اجلديد

أمـــا بالنســـبة للغـــري فـــال تقبـــل دعـــواهم إال  أثبتـــوا مصـــلحتهم املباشـــرة و الشخصـــية هلـــم يف ذلـــك،من خـــالل  
حيميها القانون ، ونذكر يف هذا الصدد قرار جملـس الدولـة إثبات أن القرار اإلداري قد مس باملراكز اخلاصة اليت 

وتتمثــل وقائعــه يف أن الســيد قــادري مصــطفى اســتفاد يف إطــار تشــغيل الشــباب  2000جويليــة  10املــؤرخ يف 
وهــذا يف إطــار بنــاء كشــك بعيــد عــن الســكان وعــن الرصــيف وأنــه حصــل علــى رخصــة البنــاء وبــدأ يف اإلجنــاز ، 

) اجلـريان( ده من اجلريان ، ومن بني الدفوع اليت أثارها املستأنف أن املسـتأنف علـيهم فرفعت دعــوى قضائية ض
وأجـاب جملـس . 2غري منظمني حتت لواء اجلمعية أو شخصية معنوية ختوهلم التقاضي يف إطـار التمثيـل اجلمـاعي

ســكنهم ممــا  الدولــة أن هــذا الــدفع غــري مســبب مبــا أن املــدعني تضــرروا مــن بنــاء كشــك مشــيد علــى رصــيف مــن
يتعــني القــول أن هلــم الصــفة يف رفــع الــدعوى ، كمــا أن الكشــك حيتــل جــزء مــن الرصــيف للــراجلني خمالفــا قواعــد 

  .التعمري 

                                                 
  46،ص 2009،فضيل العيش، شرح قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية ، منشورات أمني ،ط انظر-1
 88انظر،عزري الدين ، املرجع السابق ، ص -2
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للجمعيات حق  التقاضـي للـدفاع عـن احلقـوق الـيت تتماشـى مـع  31-90وقد منح املشرع اجلزائري يف قانون  
ـــيت هلـــا احلـــق مـــثال ـــة ،ال ـــة البيئ ـــات محاي ـــة أهـــدافها كجمعي ـــة يف حال ـــة أوالطبيعي  يف أن تقاضـــي األشـــخاص املعنوي
  .االعتداء على  البيئة بأن تؤسس نفسها كطرف مدين 

إضافة إىل  الصفة واملصلحة اليت تشرتط يف رافع الدعوى ،جيب أن يكـون أهليـة التقاضـي،وتعرف هـذه األخـرية 
.  القضـاء للـدفاع عـن حقوقـه ومصـاحله إىل بأـا اخلاصـية الـيت ختـول للشـخص الطبيعـي أو املعنـوي حـق اللجـوء

  .وقد قسم الفقه و القضاء األهلية اليت يتمتع ا األشخاص العاديني إىل أهلية األداء وأهلية الوجوب 
قد خـول رئـيس البلديـة التصـرف باسـم بلديتـه وجملـس الدولـة مسـتندا يف ذلـك الـرأي  29-90ويف ظل قانون  

  .ايل الوالية كما ميثل الوزير املكلف بالتعمري الدولة أمام اجلهات القضائية املطابق لوايل الوالية ، وميثل الو 
  )ماذا يشترط في الدعوى حتى تكون مقبولة؟( الشروط المتعلقة بالدعوى القضائية-ب
هو اإلجراء الذي يقوم به املتظلم أمام جهة إدارية ملطالبتها مبراجعة قرارها حمل التظلم،وقـد نصـت :  التظلم-1
جيــوز للشــخص املعــين بــالقرار اإلداري تقــدمي تظلــم إىل " مــن قــانون اإلجــراءات املدنيــة و اإلداريــة  830دة املــا

ويعــد ســكوت اجلهــة اإلداريــة املــتظلم . 829اجلهــة اإلداريــة مصــدرة القــرار يف اآلجــال املنصــوص عليــه يف املــادة 
مـن تـاريخ تبليـغ الـتظلم، ويف حالـة سـكوت أمامها عن الرد خالل شهرين مبثابة قرار بـالرفض ويبـدأ هـذا األجـل 

اجلهة اإلدارية يستفيد املتظلم من أجل شهرين لتقدمي طعنه القضائي الذي يسري من تاريخ انتهاء أجل شهرين 
 املشار إليه يف الفقرة أعاله 

فض،يثبـت يف حالة رد اجلهـة اإلداريـة خـالل األجـل املمنـوح هلـا يبـدأ سـريان أجـل شـهرين مـن تـاريخ تبليـغ الر    
  " إيداع التظلم أمام اجلهة اإلدارية بكل الوسائل املكتوبة ويرفق مع العريضة 

أعاله أراد املشرع تكريس  التوجه الساند املسبق عمال بأحكـام قـانون اإلجـراءات  830من خالل نص  املادة 
داريـة، فالشـخص املعـين بـالقرار املدنية الذي مل يعد يأخذ بالتظلم املسبق كشرط لقبول الدعوى أمـــام احملاكم اإل

مـن القـانون  829اإلداري ، له تقدمي تظلم إىل اجلهة اإلدارية مصدرة القرار يف األجل املنصوص عليه يف املادة 
اجلديد ، كما له أن يباشر دعواه دون تقدمي أي تظلم ماعدا احلاالت احملددة مبوجب قانون خاص والـيت سـيأيت 

  . ذكر بعض منها 
د كــرس القــانون اجلديــد مرحلــة اإلصــالح حيــث مت التخلــي عــن شــرط الــتظلم بالنســبة للــدعاوى الــيت ولقــ      

ختتص بنظرها الغرف اإلدارية احمللية و اجلهوية ، وألغى حىت على الشرط املتبقـي بالنسـبة للـدعاوى املرفوعـة أمـام 
مـن قـانون اإلجـراءات  275 املـادة جملس الدولة فلم يعد التظلم شرطا لقبول الـدعوى اإلداريـة كمـا هـو وارد يف

مـن   832إىل  829مـن القـانون اجلديـد الـيت تقضـي بإعمـال املـواد مـن  907املدنية إمنا جوازيـا عمـال باملـادة 
  . نفس القانون 
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فالقاعـــدة العامـــة إذن عـــدم لـــزوم الـــتظلم يف املنازعـــات اإلداريـــة وذلـــك لتخفيـــف العـــبء علـــى املتقاضـــني       
الــدعوى اإلداريــة الــيت يشــكل الــتظلم أحــد مظــاهر تعقيــدها حيــث كــان الــتظلم املســبق شــرطا وتبســيط إجــراءات 

  .جوهريا لقبول الدعوى
يكـــون لـــه اخليـــار إمـــا القيـــام بـــه أو رفـــع الـــدعوى مباشـــرة أمـــام القضـــاء  29-90ن إال أنـــه بعـــد صـــدور القـــانون 

قتنع برفض طلبه امللتجزئة أواهلدم غري ميكن طالب رخصة البناء أو ا "منه على أنه63املختص حيث تنص املادة
أو يرفع القضية أمام اجلهة القضائية املختصة يف حالة سكوت السلطة السلمية أو رفضـها  أن يقدم طعنا سلميا

  . 29-90من القانون  63، وبالتايل فإن التظلم أصبح اختياري مبوجب املادة  1"له
قـانون اإلجـراءات املدنيـة واإلداريـة حيـدد أجـل الطعـن أمـام من  829طبقا للمادة : ميعاد الطعن القضائي -2

احملكمة اإلدارية بأربعة أشهر يسري مـن تـاريخ التبليـغ الشخصـي بنسـخة مـن القـرار اإلداري الفـردي ومـن تـاريخ 
مـن القـانون  829نشر القرار اإلداري اجلماعي أو التنظيمي ، وال حيتج بأجـل الطعـن املنصـوص عليـه يف املـادة 

" عنــدما يفصــل جملــس الدولــة " 907يــد إال إذا أشــري إليــه يف تبليــغ القــرار املطعــون فيه،وقــد نصــت املــادة اجلد
املنصــوص  832إىل  829كدرجـة أوىل و أخــرية تطبــق أحكـام املتعلــق باآلجــال املنصــوص عليهـا يف املــواد مــن 

  .عليها أعاله 
خيولنا احلديث هنا عن قواعد .):المختصة؟ما هي الجهة القضائية (تحديد الجهة القضائية المختصة - ج

االختصاص النوعي واحمللي أو اإلقليمي،ففي ظل القانون القدمي أحدمها كان يعترب من النظام العام 
من  807االختصاص النوعي ،أما االختصاص احمللي ال يعد من النظام العام ،وذلك خبالف نص املادة (

يت نصت صراحة على أن كال من  االختصاص النوعي واإلقليمي يعتربان قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ،ال
  .من النظام العام 

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ،فان احملاكم اإلداريـة هـي 800وفقا لنص املادة :االختصاص النوعي-1
  .2جهات  الوالية العامة يف املنازعات اإلدارية

هيئة والتعمري مل يتضمن نصوصا خاصة باالختصاص القضائي للنظر يف إن قانون الت: المحكمة اإلدارية-  
الطعون باإللغاء أو غريها من القرارات املتعلقة برخصة البناء ،وبالتايل للمدعي أن يرفع دعواه حسب قواعد 

ان منه،وعليه فسواء ك 801و800يف املواد واإلدارية االختصاص املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات املدنية 
  :الطاعن هو طالب الرخصة أومن الغري،فإن االختصاص النوعي يؤول إىل اجلهات القضائية اآلتية

                                                 
   431،ص 2009انظر ،بربارة عبد الرمحان ، شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ، منشورات البغدادي ،-1
 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية  800انظر نص املادة -2
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 للمحكمة يعود االختصاص فإنأو الوايل  لس الشعيب البلديلمجإذا كـــان الطعن موجها ضد رئيس ا- 
احملاكم اإلدارية هي :"على أناإلدارية  قانون اإلجراءات املدنية ومن800اإلدارية،األمر الذي تنص عليه  املادة 

  .صاحبة الوالية العامة يف املنازعات اإلدارية 
ختتص يف الفصل يف أول درجة حبكم قابــل لالستئناف يف مجيع القضايا اليت تكون الدولة أوالوالية أو البلدية 

  ".أو إحدى املؤسسات ذات الصبغة اإلدارية طرفا فيها
  : ختص احملاكم اإلدارية كذلك بالفصل يف " إلجراءات املدنية واإلدارية قانون امن801و تنص املادة        

  : دعاوى إلغاء القرارات اإلدارية والدعاوى التفسريية ودعاوى فحص املشروعية للقرارات الصادرة عــن . 1
  .الوالية و املصاحل غري املمركزة للدولة على مستوى الوالية 

  ى للبلدية البلدية و املصاحل اإلدارية األخر 
  املؤسسات العمومية احمللية ذات الصبغة اإلدارية 

  دعاوى القضاء الكامل . 2
  القضايا املخولة مبوجب نصوص خاصة. 3
الدولة  جملس إىل يعود االختصاص بالتعمري،فإن املكلف الوزير ضد موجها الطعن كان فإذا: الدولة مجلس -

مــن 901اختصاصــات جملــس الدولــة وتنظيمــه ، و وفقــا للمــادة الــذي حيــدد  01-98وفقــا للقــانون العضــوي 
خيـــتص جملـــس الدولـــة كدرجـــة أوىل و أخـــرية بالفصـــل يف دعـــاوى " قـــانون اإلجـــراءات املدنيـــة واإلداريـــة علـــى أن 

اإللغاء و التفسري وتقدير املشروعية يف القرارات الصادرة عن السلطات اإلدارية املركزي،كما خيـتص بالفصـل يف 
" مــن قــانون اإلجــراءات املدنيــة و اإلداريــة الــيت تــنص  902املخولــة لــه مبوجــب نصــوص خاصــة واملــادة القضــايا 

خيــتص جملــس الدولــة بالفصــل يف اســتئناف األحكــام و األوامــر الصــادرة عــن احملــاكم اإلداريــة كمــا خيــتص أيضــا  
  .كجهة استئناف بالقضايا املخولة له ومبوجب نصوص خاصة

القاضـي االسـتعجايل،حالة وقـف تنفيـذ قـرار إداري، بني احلاالت اليت يتـدخل فيهـا  من:القضاء االستعجالي -
  .مادة احلريات العامة،حالة االستعجال القصوى،حالة التعدي ، حالة االستيالء،حالة الغلق اإلداري
االســتعجال فيشــرتط املشــرع لوقــف التنفيــذ قــرار إداري مــا يشــرتط يف االســتعجال العــادي، مبعــىن تــوفر ظــروف 

لكــن املشــرع مل يقــف عنــد حــد منــع الضــرر،وإمنا أضــاف شــرطا ال جنــده يف .املــربرة، وعــدم املســاس بأصــل احلــق 
وقف التنفيذ العادي ،هو أنه مىت ظهر للقاضي من التحقيق وجود وجه خـاص مـن شـأنه إحـداث شـك جـدي 

  .1938سي منذ سنة حول مشروعية القرار مسايرا يف ذلك ما استقر  عليه جملس الدولة الفرن
يفصــل يف مــادة االســتعجال بالتشــكيلة اجلماعيــة املنــوط ــا البــث يف دعــوى " علــى أنــه  917تــنص املــادة     

  املوضوع 
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وال ينظـر يف أصـل احلـق ويفصـل .يـأمر قاضـي االسـتعجال بالتـدابري املؤقتـة " أنـه   918كما تنص املادة         
  " يف أقرب اآلجال 

عنــدما يتعلــق األمــر بقــرار إداري ولــو بــالرفض يكــون موضــوع طلــب إلغــاء كلــي أو " لــى ع 919و تــنص املــادة 
جزئــي جيــوز لقاضــي االســتعجال أن يــأمر بوقــف تنفيــذ هــذا القــرار أو وقــف آثــار معينــة منــه مــىت كانــت ظــروف 
االســتعجال تــربر  ذلــك ، ومــىت ظهــر لــه مــن التحقيــق وجــود وجــه خــاص مــن شــأنه إحــداث شــك جــدي حــول 

  .القرار مشروعية
و ينتهـي أثـر وقـف التنفيـذ .عندما يقضى بوقف التنفيـذ ، يفصـل يف طلـب إلغـاء القـرار يف أقـرب اآلجـال       

  "1.عند الفصل يف موضوع الطلب
إن ما مييز القرارات اإلدارية عامة مبا فيها تلك اليت صادرة يف مـادة التعمـري أـا تكـون قابلـة للتنفيـذ رغـم        

غـــري أن تـــرك هـــذه امليـــزة علـــى إطالقهـــا ميكـــن أن يلحـــق ضـــررا يصـــعب أو حـــىت يســـتحيل أحيانـــا الطعـــن فيهـــا ، 
تداركه، كما أن دعوى اإللغاء اليت ترفع ضد القرارات اإلداريـة تتطلـب وقتـا طـويال لصـدور قـرار قضـائي وجـاهي 

ال التهيئـة أو البنـاء الـيت فيهـا ممـا جيعـل بعـض احلـاالت تفلـت مـن الرقابـة القضـائية اآلنيـة عليهـا مثـل القيـام بأشـغ
يصـــدر قـــرار إداري بـــالرتخيص ـــا فمـــن أجـــل تـــاليف مثـــل هـــذه الوضـــعيات احملرجـــة وضـــع املشـــرع بـــدعوى أمـــام 
القاضــي االســتعجايل طالبــا منــه وقــف القــرار املطعــون فيــه ، وهــي التــدابري العامــة الــيت ميكــن تكييفهــا علــى مــادة 

صوص مــع األخذ يف احلسـبان بعـض االعتبـارات الـيت متيـز شـروط التعمري وعلى مادة رخصة البناء على وجه اخل
  .رفع الدعوى يف هذه املادة األخرية وما ترتبه هذه الدعوى من آثــــار

ولقد رسم قانون اإلجراءات املدنية تدابري تتبع من أجل التصدي إىل خطر تنفيذ القرارات الصادرة عـن         
ائي لس الدولة إىل هذه اإلجراءات تدبري يتمــثل يف توقيف القرار القضائي اإلدارة ، كما أضاف التطبيق القض

الصــادر يف املــادة اإلداريــة هــو مــا يــدعونا إىل التفرقــة بــني دعــوى وقــف تنفيــذ القــرارات الصــادرة يف مــادة رخصــة 
  .م جملس الدولة البناء اليت ترفع أمام الغرف اإلدارية باالس القضائية والدعاوى اليت ميكن رفعها أما

 37قـانون اإلجـراءات املدنيـة واإلدارية،وكـذا املـادتني مـن  803تكلمت عنه املادة :االختصاص اإلقليمي -2
منه،فالــدعوى ترفــع يف مــوطن املــدعى عليــه ،أو يف آخــر مــوطن للمــدعى عليــه،وإذا تعــدد املــدعى علــيهم  38و

إلجــراءات املدنيــة واإلداريــة الــيت أوجبــت رفــع مــن قــانون ا 804فمــوطن احــدهم ،ومــع ذلــك فطبقــا لــنص املــادة 
لشروط وإجراءات قبول الـدعوى أمـام القضـاء اإلداري سـوف نبـني  وبعد دراستنا.2الدعوى أمام احملاكم اإلدارية

 .القرارات اإلدارية حمل الطعن يف منازعات العمران وأوجه الطعن فيها 

                                                 
  464املرجع السابق، ص انظر ،بربارة عبد الرمحان ، شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ،-1
 من قانون اإلجراءات  املدنية واإلدارية 804ملادة انظر نص ا-2
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  دعــــوى اإللغاء في مجال منازعات العمران -ثانيا
إن القاضي اإلداري خيتص أساسا يف رقابة مشروعية رخصــة البناء يف إطـار دعـوى جتـاوز السـلطة ، فرخصـة     

البنـاء هــي مبثابــة قــرار  إداري يــتم مراقبــة مشــروعيته ويتــدخل القاضــي يف جمــال رخصــة البنــاء ســواء كــان مــدنيا أو 
يم رخصة البنـاء أو سـحبها أو بصـدور قضـاء إداري جزائيا أو إداريا ، وتثار النزاعات يف حالة رفض اإلدارة تسل

يتضمن توقيف األشغال وقد تثار النزاعات بني األفراد فيما بينهم أثناء تنفيذ األشغال املرخص ا وما قد تنـتج 
عنه من أضرار قد تلحق بالغري وختتص جهات القضاء اإلداري يف املنازعـات الـيت تثريهـا رخصـة البنـاء باعتبارهـا 

اري صــادرا عــن جهــة إداريــة خمتصــة مشــوبا بعيــب عــدم مشــروعية وعليــه يثــار التســاؤل حــول أســاس رفــع قــرار إد
  .الدعوى وحاالا و اإلجراءات املتبعة من قبل اجلهات اإلدارية املختصة 

خول قانون التعمري اجلزائري  اجلهات اإلدارية املعنية :القرارات اإلدارية محل الطعن في منازعات العمران -أ
النظر يف طلب رخصة بناء يف حق إصدار  أنواع من القرارات وهي قرار قبـول رخصـة البنـاء، قـرار رفـض رخصـة 

  1.البناء وقرار تأجيل الفصل يف طلب رخصة البناء وقرار سحب رخصة البناء
رفض  دف اإلدارة من خالل منحها  أوتهإن رخصة البناء باعتبارها قرارا إداريا : قرار منح رخصة البناء - 1

منحها حتقيق الرقابة القبلية املسبقة على أعماال لتشييد البناء وضمانا للنظام العام العمراين فيما خيص اجلهة 
ا تعد أحد أوجه حق امللكية ،ومىت كان طلبه نهاإلدارية،و من ناحية أخرى فإنه حيق للفرد احلصول عليها كو

ا مطابقة ومنسجمة مع القواعد العامة بهشغال املراد القيام مستوفيا لكافة الوثائق واملستندات املطلوبة وأن األ
  :ا فإن النزاعات من هذا املنظور بني طالب الرخصة واإلدارة ستكون كما يليتهللتهــيئة والتعمري السيما أدوا

إنه من الثابت قانونا أن اإلدارة ال ميكنها رفض تسليم رخصة البناء إال لألسباب املستخلصة من  
ويف حالة ،وكذا القوانني اخلاصة املتعلقة باملناطق احملمية . واملراسيم التنفيذية املطبقة له 29- 90قانونأحكامال

  .الرفض ألزم املشرع اإلدارة بتسبيب القرار
-91مـن املرسـوم  49و 48أمـا بالنسـبة لتبليـغ القـرار فقـد نصـت املـادتني : قرار قبول منح رخصة البنـاء -*

لبلديــة إلصــاق نســخة مــن فــرار الرخصــة علــى لوحــة إعالنــات البلديــة لتكــون حتــت رئــيس ا:" علــى أن   176
وميكـن الطعـن يف قـرار رخصـة البنـاء مـن الغـري "طيلة مدة سنة وشهر من تـاريخ تعليقهـا) الغري (تصرف اجلمهور 

  .مثل اجلريان صاحب الرخصة ، اجلمعيات اليت تدافع عن البيئة وصاحب حق الشفعة 
ميكـن للجهـة اإلداريـة أن تقـرر بعـد دراسـة امللـف رفـض طلـب رخصـة البنـاء :رخصـة البنـاءقرار رفض مـنح  -*

، كمـا جتــدر املالحظــة أن سـكوت اإلدارة عــن الفصــل يف  29-90مـن قــانون  62وهـو مــا نصـت عليــه املــادة 
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كوت طلـب رخصـة البنـاء ال يعـد قبــوال ضـمين للرخصـة خالفـا ملـا كانــت عليـه الوقـت يف السـابق ،وال يعتـرب الســ
  .مبثابة رفض 

 176-91مــن املرســوم التنفيــذي  45أجــازت املــادة  لقــد:قــرار تأجيــل الفصــل فــي طلــب رخصــة البنــاء -*
للجهة اإلدارية املختصة يف النظر يف طلب رخصة البناء أن تقرر تأخري الفصل فيه ملدة ال تتجاوز سنة واحدة ، 

املتضمن تأجيل الفصل يف طلبه قد جتاوز سنة من إيداعه وعليه مىت رأى طالب رخصة البناء أن القرار اإلداري 
  .أو أنه مسبب تسبيبا غري مقنع فيمكن رفع الطعن القضائي إللغائه

تعد رخصة البناء الغيـه إذا "  176-191من مرسوم  49حيث نصت املادة :قرار سحب رخصة البناء -*
البنـاء حيـث يصـبح تقـدمي طلـب جديـد لرخصـة  مل يستكمل البناء يف اآلجال احملددة يف القرار املتضـمن رخصـة

البناء إجباريا لكل مشروع أو استئناف األشغال بعد آجال الصالحية احملددة ويتوج هذا الطلب باحلصول على 
رخصــة بنــاء تعــد دون إجــراء دراســة بســيطة شــريطة أن ال تتطــور إجــراءات التهيئــة و التعمــري وتوجيهاــا باجتــاه 

  .وتسلم رخصة البناء من رئيس البلدية ومن الوايل ومن الوزير املكلف بالتعمري   1.خمالف هلذا التجديد
هي عبارة عن قرار إداري يهدف إىل إعالن الغري صاحب الطلب حول قابلية :  قرار شهادة التعمير- 2

ء العقاري ، األرض للبناء من عدمها ، واالتفاقات القانونية أو االتفاقية اليت ميكن أن ختضع هلا األرض أوالوعا
وتسلم من قبل رئيس البلدية وفقا للمرسوم التنفيذي وحتدد مدة صالحيتها بسنة واحدة ابتداء من تاريخ 
تبليغها ، وختضع املنازعة املتعلقة بشهادة التعمري للقواعد املتعلقة باملنازعات اإلدارية فيمكن لصاحب شهادة 

  .اإلدارة أن يرفع بدعوى قضائية أمام اجلهات املختصة التعمري عند عدم اقتناعه بالرد أو يف حالة سكوت 
هي قرار إداري يتضمن جتزئة ملكية عقارية إىل جزئني أو عدة أجزاء وتعترب إجبارية : قرار رخصة التجزئة- 3

تشرتط رخصة "  176- 91من املرسوم  7يف هذه احلالة لتشييد بناءات جديدة ،وقد عرف املشرع يف املادة 
لية تقسيم لقطعـتني أو عدة قطع مللكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات مهما كان موقعها إذا  التجزئة لكل عم

وعليه إن عملية " كانت قطعة أو عدة قطع أرضية ناجتة عن هذا التقسيم من شأا أن تستعمل يف تشييد بناية
قاريـة حبيث ينتج عن هذه التجزئة مطلوبة لكل تقسيم إىل جتزئتني أو أكثر مللكية عقارية أو عدة ملكيات ع

  .التجزئة عــدة جتزئات أخرى تكون قابلة للبناء فوقها
وتسلم رخصة التجزئة من طرف رئيس الس الشعيب البلـدي أو مـن الـوايل إذا تعلـق األمـر ببلـديات خمتلفـة أو  

ة ذات املصـــلحة مـــن الـــوزير املكلـــف بـــالتعمري إذا تعلـــق األمـــر بالتجزئـــات الكـــربى الـــيت متـــس املنشـــآت القاعديـــ
وتنظر املنازعة . وعلى اهليئة اإلدارية املسلمة لرخصة التجزئة أن تنشر قرار القاضي باملوافقة على التجزئة .الوطنية
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املتعلقــة برخصــة التجزئــة يف كــل القــرارات اإلداريــة املتعلقــة بطلــب أو رفــض التأجيــل وســكوت الغــدارة عــن الــرد 
  .دارية أو جملس الدولة خبصوص رخصة التجزئة أمام احملاكم اإل

من املرسوم  26ويف املادة  59نص قانون التهيئة و التعمري على شهادة التقسيم يف املادة : شهادة التقسيم-*
تعتـرب شـهادة التقسـيم وثيقـة تبـني شـروط إمكانيــة تقسـيم ملكيـة عقاريـة مبنيـة إىل قسـمني أو عــدة " 91-176

اقات وهي ال تصـلح أن تكـون كشـهادة للتعمـري فتعتـرب شـهادة تقسـيم أقسام دون تغيري يف حقوق البناء و االتف
قــرار إداري منشــأ حلــق التقســيم يف امللكيــة العقاريــة املبنيــة ، وحتــدد صــالحيتها لســنة واحــدة كمــا ميكــن للمتضــرر 

  1.برفض الطلب أو عدم الرد أن يتقدم برفع دعوى أمام القضاء 
رة عـن قـرار إداري يتضـمن إقـرار مـن جانـب اإلدارة بصـحة مـا أجنـز ميكن القول بأا عبـا: شهادة المطابقة -*

مـــن  56مـــن أعمـــال البنـــاء ، ويف ذات الوقـــت إذنـــا وترخيصـــا يف اســـتعمال البنـــاء فيمـــا شـــيد له،ونصـــت املـــادة 
تقـــوم شـــهادة املطابقـــة مقـــام رخصـــة الســـكن والرتخـــيص باســـتقبال اجلمهـــور و "  176-91املرســـوم التنفيـــذي 

  .." كان البناء خمصصا لوظائف اجتماعية وتربوية أواخلدمات أو الصناعة أو التجارةاملستخدمني إذا  
وبعبارة أخرى هي تلك الشهادة أو الوثيقة اإلدارية اليت تتوج ا العالقة بني اجلهة اإلدارية ماحنة رخصة البناء و 

و البعدية أوالالحقـة،وهي الرقابـة الـيت  املستفيد منها تشهد فيها اإلدارة مبوجب سلطتها الرقابية السابقة و اآلنية
املتعلــــق بالتهيئــــة والتعمــــري حتــــت عنــــوان املراقبــــة و  29-90مــــن قــــانون  79إىل  73نصــــت عليهــــا املــــواد مــــن 

  .املخالفات 
ولذلك فقد خـول املشـرع اإلدارة سـلطة رقابيـة واسـعة وردعيـة قبـل مـنح الطالـب شـهادة املطابقـة ملواجهـة        

ميكن أن ترتكب يف حق قانون البناء و التهيئة والتعمري ولرخصة البناء املمنوحة ، ترتاوح بني أمر املخالفات اليت 
الباين بوقف األعمال املخالفة للقانون ولرخصة البناء و األمر بتحقيق مطابقة أعمـال البنـاء املنجـزة هلـذا األخـري 

وجـدير بالـذكر أن القـرار املتضـمن :"1فقـرة  15قبل منح الطالب شهادة املطابقة املنشودة ، وقـد نصـت املـادة 
مبـا لـه مـن خصـائص القـرار اإلداري اآلمـر مـن " األمر بوقف األعمال املخالفة هو قرار مؤقـت ولـيس قـرار ـائي

  .حيث أنه جيب اخلضوع ألوامره ونواهيه املتمثلة يف التوقف عن االستمرار يف تنفيذ أعمال البناء املخالفة 
قيت هذه علة وجوده يف أن قرار توقيف البناء املخالف ينتهي انتهاء طبيعيا، بل وآليا مبجرد وجتد صفة التأ     

تصحيح مظهر املخالف و إزالتها وهي اليت كانت السبب يف صدوره ابتداء ، وكذلك هو األمر يف حالة صدور 
األشـغال الصـادر مشـوبا  قرار قضائي بإلغائه إثر دعوى قضائية يرفعهـا ذو املصـلحة و الصـفة ضـد قـرار  توقيـف

بعيب من عيوب عدم املشروعية عندما يقدر قاضي اإللغاء جدية طلب الباين صاحب املشـروع وتأسـيس طلبـه 
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قانونا ، كما أن أمر التصحيح و املطابقة ال يعد قرارا إداريا عقابيا بل يعد تدبري إداريا وقائيـا ويتحـول إىل تـدبري 
البنـاء لألوامـر املوجـه إليـه مـن اإلدارة أو يتقـاعس عـن واجـب التصـحيح ردعي للقاضي عندما ال ميتثل صـاحب 

واستكمال األعمال املعنية يف الوقت و الشكل املناسبني بعد انقضاء املدة احملددة له ائيا ،  األمـر الـذي ميـنح 
تخـذ صـورة هـدم اإلدارة باعتبارها سـلطة ضـبط إداري احلـق بـاللجوء إىل أسـلوب التنفيـذ اإلداري املباشـر الـذي ي

  1.وإزالة البناء أو اجلزء املخالف منه للقانون وملضمون رخصة البناء املسلمة
وتقوم املنازعـة اإلداريـة  يف مـادة العمـران  وشـهادة املطابقـة علـى وجـه التحديـد بكوـا رخصـة إداريـة تـؤثر       

 شـكل قـرار إداري صـحيح كمـا قـد عل  حقوق الغري ومصلحته ومركزه القانوين ، وقد تكون شهادة املطابقـة يف
تكون يف شكل القرار اإلداري الضمين املستنتج من سكوت السلطة املختصة وعـدم ردهـا علـى طلـب املسـتفيد 

ال يف  1990من رخصة البناء طالب شهادة املطابقة، وهذا على خالف رخصة البناء اليت مل تعد تصدر منـذ 
  .شكل قرار إداري صريح ال ضمين 

خـــول املشـــرع ســـلطة احللـــول حمـــل البـــاين املســـتفيد مـــن رخصـــة البنـــاء بـــدل استصـــدار القـــرار اإلداري وقـــد       
املتضمن شهادة املطابقة بغرض التحقق من االستخدام الفعلي للعقار املبـين واسـتغالله فيمـا بـين وشـيد لـه وهـذا 

ر علـى إقامــة و محايـة النظــام العــام بـالنظر لعالقــة هـذا االســتغالل حبقـوق الغــري وبـالنظر ألن الســلطة املاحنـة تســه
  .اجلمايل ومجال الرونق والرواء

هي عبارة عن قـرار إداري جييـز للمالـك أو مـن ميلـك السـيطرة القانونيـة القيـام بعمليـة  : قرار رخصة الهدم -4
واقـع اهلدم اجلزئي أو الكلي للبنايـة عنـدما تكـون هـذه البنايـة  تقـع يف مكـان مصـنف أو يف طريقـه للتصـنيف أو 

يف قائمـــة األمـــالك التارخييـــة أو املعماريـــة أو الســـياحية أو الثقافيـــة أوالطبيعيـــة أو كلمـــا اقتضـــت الشـــروط التقنيـــة 
األمنيـــة ، ولـــرئيس الـــس الشـــعيب البـــدي مـــنح رخصـــة اهلـــدم، غـــري أنـــه يف حالتـــه رفضـــه تســـليم الرخصـــة  ميكـــن 

وبعد عرضـنا خمتلـف القـرارات اإلداريـة الـيت ميكـن . ارية لطالبها اللجوء إىل القضاء برفع دعوى أمام احملكمة اإلد
  لإلدارة أن تصدرها يف جمال العمران ،سوف ننتقل إىل دراسة أوجه اإللغاء يف منازعات العمران

ميكـن أن تؤسـس دعـوى إلغـاء رخصـة البنـاء أواهلـدم علـى   :أوجه اإللغـاء فـي مجـال  منازعـات العمـران -ب
  :إحدى األوجه التالية

وهو يعين قدرة املوظف قانونا على اختاذ القرارات اليت تدخل يف نطاق صالحياته : عدم االختصاص عيب-1
  .، وبالتايل يكون القرار معيبا من حيث االختصاص سواء كان عدم االختصاص موضوعي أو مكاين أو زماين

                                                 
 .،جامعة تلمسان 4منازعات العمران، حالة شهادة املطابقة ، جملة العلوم القانونية و اإلدارية،عدد ،عزاوي عبد الرمحن ، اإلجراءات و املواعيد يفانظر-1
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ة إداريـة غـري يتمثل يف حالة صـدور قـرار إداري عـن جهـ:  عيب عدم االختصاص الشخصي أو الموضوعي-
، وقــد مــنح املشـــرع 1خمتصــة أو أن موضــوع  اختصاصــها خيــرج عـــن جمــال اختصاصــها الــذي منحــه هلـــا املشــرع 

الـيت تـنص  29-90مـن قـانون  65اجلزائري صالحية إصدار القرار املتعلـق برخصـة إصـدار البنـاء طبقـا للمـادة 
منـه الـيت تـنص  66لشـعيب البلـدي و املـادة على أنه تسلم رخصة التجزئة ورخصة البنـاء مـن قبـل رئـيس الـس ا

تســلم رخصــة البنــاء و التجزئــة مــن قبــل الــوايل يف حالــة البنــاءات و املنشــئات املنجــزة حلســاب الدولــة و الواليــة 
وهياكلها العمومية ويف حالة منشآت اإلنتاج و النقل و التوزيـع وختـزين الطاقـة وكـذا املـواد اإلسـرتاجتية ، و املـادة 

تســلم رخصــة اهلــدم مــن  68م رخصــة التجزئــة و البنــاء مــن قبــل الــوزير املكلــف بــالتعمري و املــادة منــه تســل 67
طـــرف رئـــيس الـــس الشـــعيب البلـــدي و الـــذي مـــنح حصـــري االختصـــاص دون غـــريه، ومـــن خـــالل هـــذا فكلمـــا 
 اختذت قرارات إدارية من غري اجلهات املختصة شكل ذلك عيـب عـدم االختصـاص املوضـوعي  ويكـون أسـاس

فحواه أن الطاعن  2003جانفي  07إلغاء القرار اإلداري ويف هذا الصدد صدر قرار عن جملس الدولة بتاريخ 
اســتأنف قــرار بإبطــال رخصــة بنــاء صــادرة عــن ديــوان الرتقيــة و التســيري العقــاري لعــدم االختصــاص وقــد صــادق 

  .قرارات املتعلقة برخصة البناء جملس الدولة على ذلك تأسيسا على أن الديوان غري خمتص مبنح و إصدار ال
ونكــون بصــدده إذا صــدر قــرار إداري عــن جهــة إداريــة خــارج إقلــيم ال : عيــب عــدم االختصــاص المكــاني-

  .خيضع لسلطتها كأن يصدر رئيس بلدية قرار هدم بناية تصدر يف إقليم بلدية أخرى 
ويكون ذلك يف حالة أن املوظف تعرتيه قطـع لعالقـات العمـل ألي سـبب  :  عيب عدم االختصاص الزماني-

  .كالعزل االستقالة  و التقاعد مما يؤدي إىل عدم مشروعية هذا القرار ملخالفته الضوابط املتعلقة االختصاص 
 حدود ال يكفي أن تصدر اجلهة املختصة قراراا الفردية املتعلقة بالعمران يف: عيب الشكل و اإلجراءات-2

اختصاصها بل أوجب القانون أن تصدر يف شكل معني وقد ألزمها املشرع بإصدار مجيع قراراا املتعلق باملوافقة 
الــيت تــنص ال  29-90مــن قــانون  62أو الــرفض أو التأجيــل علــى أن تكــون معللــة قانونــا وذلــك طبقــا للمــادة 

مستخلصـة مـن أحكـام هـذا القـانون ويف حالـة  ميكن رفض طلب رخصة البناء أو التجزئـة أو اهلـدم إال ألسـباب
الرفض أو التحفظ يبلغ املعين بالقرار الذي اختذته السلطة املختصة على أن يكون معلنا قانونا ، إذا فمىت صدر 
قــرار بــالرفض أو الــتحفظ يتعلــق برخصــة البنــاء واهلــدم وجــب أن يكــون معلــال وإال كــان معيبــا معيــب الشــكل ، 

لي ميثـل ضـمانا لألفـراد تسـمح هلـم وللقضـاء مبراقبـة مـدى مشـروعية القـرارات اإلداريـة فذكر السبب كـإجراء شـك
  2.من حيث السبب

                                                 
  2008، 27انظر،عزري الزين ، دور القاضي يف منازعات تراخيص البناء و اهلدم ، جملة جملس الدولة ، ص -1
 .27.انظر،عزري الزين ، املرجع السابق،ص-2
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أما عيب خمالفة اإلجراءات فهو يسـتلزم إتبـاع إجـراءات معينـة يـنص عليهـا القـانون كإرسـال ملـف الطلـب       
مــن  40تعلــق برخصــة البنــاء وفقــا للمــادة إىل مصـلحة الدولــة املكلفــة  بــالتعمري للتحقيــق فيــه قبــل اختــاذ القــرار امل

ولـــذلك ألـــزم املشـــرع قبـــل إصـــدار القـــرار استشـــارة املصـــاحل املعنيـــة عنـــدما تكـــون   176-91املرســـوم التنفيـــذي 
االستشـارة ملزمــة ، كمــا أن عــدم احــرتام اآلجـال القانونيــة للــرد علــى طالــب رخصـة البنــاء يعــد خطــأ جــوهري يف 

  .1غاء ومن مث تقوم مسؤولية اإلدارة عن ذلك الشكل يعيب القرار ويعرضه لإلل
يتعلــق عيــب خمالفــة القــرار مبحــل قــرار، وبالتــايل يكــون القــرار اإلداري مشــوبا بعيــب : عيــب مخالفــة القــانون-3

خمالفة القانون إذا كان موضوعه غـري مطـابق للمشـروعية و بالتحديـد القواعـد القانونيـة الـيت صـدر القـرار اسـتنادا 
ال العمــران فــإن خمالفــة القــانون يشــمل قــوانني النصــوص التنظيميــة الــيت تــنظم النشــاط العمــراين ، إليهــا ، ويف جمــ

ومثال ذلك حالة التقدير اخلاطئ يف منح الرخصة وذلك كان متـنح السـلطة املختصـة رخصـة بنـاء مسـكن جبـوار 
اســتخدام أراضــي و مصــنع خطــري يلحــق ضــرر بالبيئــة و الســكان لــذلك ألــزم املشــرع أن حتــدد بالتفصــيل حقــوق 

 71-91مـــن املرســـوم التنفيـــذي  44،كمـــا منعـــت املـــادة  29-90مـــن القـــانون  31البنـــاء وذلـــك يف املـــادة 
اإلدارة املختصـــة مـــن الرتخـــيص ببنـــاء ال يوافـــق أحكـــام خمطـــط شـــغل األراضـــي ،أو إذا كـــان مشـــروع البنـــاء غـــري  

القانون يف حالـة خمالفـة اللـوائح و التنظيمـات  كما يعد عيب خمالفة.مطابق لتوجيهات خمطط التهيئة و التعمري 
مـن املرسـوم التنفيـذي  28املعمول ا كأن ترخص اإلدارة ببناء يفوق العلو املسـموح بـه تنظيميـا والسـيما املـادة 

ميكن رفض رخصة البناء على علو يفوق معدل علو البنايات اـاورة أو إيقافـا " اليت تنص على أنه 91-175
ة حتددها القوانني و التنظيمات املعمول ا يف املناطق املبنية بعد جزئيا و الـيت متثـل وحـدة يف على أحكام خاص

  2" املظهر وتقع يف مناطق حضرية يكون فيها املخطط العمراين قيد املوافقة 
ســــبقت اإلشـــارة أن اإلدارة ملزمـــة بـــاحرتام شــــكلية التســـبيب يف إصـــدار خمتلــــف : عيـــب انعـــدام الســـبب -4

القرارات يف جمال العمران فيعترب السبب يف القرار الفردي الصادر يف مادة العمران ركن من أركانه ،فإذا أصدرت 
 املاديــة و هــذه القــرارات معللــة ، فــإن رقابــة القضــاء اإلداري ستنصــب حــول مالئمــة هــذا الســبب مــع احلــالتني

القانونية ، ويعرف السبب بوجه عام بأنه احلالة القانونية أو الواقعية الـيت تـتم بعيـد عـن رصـد اإلدارة فتـوحي إليـه 
باختــاذ القــرار، والقاعــدة أن اإلدارة ليســت ملزمــة بتســبيب قراراــا إال عنــدما حيــتم عليهــا القــانون ذلــك فيصــبح 

حيث أوجب .نطبق على القرارات الفردية الصادرة يف جماالت العمرانالسبب عنصر من عناصر القرار وهذا ما ي
أن تصـــدر اإلدارة قراراـــا معللـــة ســـواء كانـــت رفـــض أو موافقـــة أو  29-90مـــن قـــانون  62القـــانون يف املـــادة 

                                                 
  98جامعة وهران،ص  2004-2003رخصة البناء ومبدأ املشروعية ، مذكرة ماجستري ، انظر،بن عبد الوهاب نورة، -1
    05-04  وبالقانون 07-94املتعلق بالتعمري معدل ومتمم باملرسوم التشريعي رقم  1990ديسمرب  1مؤرخ يف  29-90قانون 2
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ـــذه القــرارات مــن حيــث الســبب يف مراقبــة مــدى  حتفــظ، وترتكــز رقابــة القضــاء اإلداري علــى مــدى مشــروعية هــ
  1.الدوافع مع احلالتني الواقعية والقانونية مالئمــة

يرتبط هذا العيـب وميـس ركـن الغايـة يف القـرار اإلداري ، وصـور االحنـراف يف جمـال : عيب انحراف السلطة-5
  :العمران هي

استهداف غاية بعيدة عن املصلحة العامة العمرانية ألن اهلدف هو املصلحة العامة العمرانية وال جيـب إصـدار -
  .تتعلق بالبناء أو اهلدم أو التجزئة متس ذا اهلدف العام قرارات

خمالفة ختصيص األهداف اليت نص عليها قانون العمران فلإلدارة حق رفض منح رخصة إذا كان هناك مساس -
 باملوقع و بالرتصيف أو باجلوار 

ء و القـرار دون احـرتام إساءة استعمال اإلجراءات اخلاصة مبنح تراخيص العمران مثـل قـــرار سـحب رخصـة بنـا-
وأسسـها سـوف ننتقـل إىل  وبعـد دراسـتنا لـدعوى اإللغـاء2.القانون وقرار هدم البناية دون احرتام القانون كـذلك 

 دراسة دعوى التعويض يف جمال العمران
  دعوى التعويض في منازعات العمران -ثالثا

اهر تــدخل القاضــي اإلداري اجلزائــري يف تعــد دعــوى املســؤولية ،أو دعــوى التعــويض املظهــر الثــاين مــن مظــ     
ـــة يف مـــادة التعمـــري يف جمملهـــا  جمـــال ممارســـة رقابتـــه علـــى أعمـــال اإلدارة  ،وختضـــع مســـؤولية الســـلطات العمومي
للقواعد العامة للمسؤولية ،اليت ميكن أن تبىن املسؤولية فيها على أسـاس اخلطـأ ،أو علـى أسـاس املسـؤولية بـدون 

ساواة املواطنني أمام األعباء العامة ويظهر تطبيـق ذلـك يف  جمـال نـزع امللكيـة مـن أجـل خطأ ،وهنا يراعى مبدأ م
  املنفعة العامة، كما تقوم املسؤولية اإلدارية بدون خطأ أيضا على أساس فكرة املخاطر وحتمل التبعة  

مســؤولية بــدون املســؤولية اإلداريــة قــد تكــون علــى أســاس اخلطأ،كمــا قــد تكــون :أســاس المســؤولية اإلداريــة -أ
 .خطأ

  المسؤولية على أساس الخطأ  -1
تقوم املسؤولية على أساس اخلطأ على ثالث أركان هي اخلطأ ، الضرر، العالقة السببية بني اخلطأ و الضرر      

  .،أي أن يكون هذا الضرر  نتج مباشرة عن خطأ اإلدارة 
ن تقـوم هـذه األخـرية بعمـل مـادي أو قـرار إداري إن املقصـود بـركن اخلطـأ يف مسـؤولية اإلدارة هـو أ:   الخطأ -

ويكـــون هـــذا العمـــل أو القـــرار خمالفـــا لنصـــوص القـــوانني أو اللـــوائح الـــيت كـــان علـــى اإلدارة مراعاـــا يف نشـــاطها 
اإلداري، فاخلطـــأ يتمثـــل إذن يف خمالفـــة قانونيـــة يف عـــل مـــادي أو قـــرار إداري صـــدر عـــن جهـــة  إداريـــة، فعـــدم 

                                                 
 .28.انظر،عزري الزين ، املرجع السابق ،ص-1
 98جامعة وهران، ص  2004-2003البناء ومبدأ املشروعية ، مذكرة ماجستري ، انظر،بن عبد الوهاب نورة، رخصة-2
 



   

    521     
 

بنــاء يعتــرب دائمــا خطــا وقــد ينــتج هــذا األخــري إمــا عــن التقــدير اخلــاطئ أو تصــرف غــري مشــروعية قــرار رخصــة ال
مشــروع لـــإلدارة ، كـــأن تكـــون الســـلطة اإلداريـــة الـــيت وجـــه هلـــا طلـــب رخصـــة البنـــاء قـــد تـــأخرت يف اختـــاذ قرارهـــا 

كـن لـإلدارة أن وجتاوزت امليعـاد القـانوين احملـدد هلـا أو إصـدارها لقـرار معيـب بتأجيـل البـث يف الطلـب وكـذلك مي
تعطي وعودا ال تلتزم ا أو معلومات خاطئـة ، كمـا ميكـن اسـتبعاد مسـؤولية اإلدارة كليـا أو جزئيـا بسـبب خطـا 
طالب رخصة البناء أو بسبب قوة قاهرة وقد تكون املسؤولية خمففة مثال عندما يقوم املسـتفيد مـن رخصـة البنـاء 

واملسؤولية املبنية على اخلطأ تأخذ إما .متنازع فيها أمام القاضي مبواصلة األشغال رغم أن مشروعية رخصة البناء
صـفات اجنـاز األشـغال العموميـة املتعلقـة بالتهيئـة العمرانيـة مـن قبـل إحـدى املقـاوالت ( صورة املسؤولية العقدية 

 ترتـــب فاملســـؤولية التقصـــريية تؤســـس علـــى كـــل األخطـــاء الـــيت. أو صـــورة املســـؤولية التقصـــريية) لفائـــدة اإلدارة 
أعمــال عــدم املشــروعية و : مســؤولية اجلماعــات العموميــة وهــذه األخطــاء ميكــن حصــرها يف إحــدى امــوعتني

وتظهر األعمال اإلدارية غري املشروعة يف العيوب اليت تصيب قـرارات اإلدارة مثـل رخصـة البنـاء .  أفعال التعدي
ذي يأخذ به القاضـي يف مـادة التعمـري عامـة ويف و اخلطأ اإلداري ال.املؤسسة على معلومات خاطئة أو منحرفة 

  1جمال البناء خاصة هو اخلطأ البسيط الذي يرتب مسؤولية اإلدارة العامة
غري أنه مىت غم األمر على القاضي فهو كثريا ما يستعني بأهل اخلربة لتحديد مـدى وجـود احنـراف بالسـلطة أو  

  .ارة إضرار حبقوق الغري تعدي ناتج عن األعمال اإلدارية غري املشروعة لإلد
إذا ارتكبــت اإلدارة  خطــأ يف حــق احــد األفــراد ســواء متثــل اخلطــأ يف عمــل مــادي أوقــرار إداري غــري : الضــرر -

مشــروع فغــن اخلطــأ وحــده ال يكفــي لكــي يفــتح احلــق يف التعــويض للفــرد ، بــل جيــب أيضــا يصــيب هــذا اخلطــأ 
مسؤولية اإلدارة تعويضا جيب أن يكون الضـرر الـذي صاحب الشأن بضرر أو أضرار حمددة ، وحىت يرتتب عن 

يتمســك بــه طالــب الرخصــة نــاتج مباشــرة مــن اخلطــأ اإلداري وهــذا مــا ال ينطبــق مــثال يف حالــة متســك طالــب 
الرخصـــة بالضـــرر النـــاتج عـــن فشـــل العمليـــة املزمـــع القيـــام ـــا ، والـــيت ال تعـــود إىل عـــدم مشـــروعية الرخصـــة الـــيت 

ىل وجود ارتفاق القانون اخلاص على قطعـة األرض ، كمـا أن املقـاول الـذي يشـكو سحبت ولكن يعود فشلها إ
مـن عـدم إمكانيــة مواصـلة األشـغال املتوقعــة بسـبب قـرار توقيــف األشـغال املشـروعة ، ال ميكــن أن يتحصـل هــذا 

توقيـف املقاول على التعويض عن الضرر الذي حلقه ألن هذا األخـري غـري نـاتج مباشـرة مـن عـدم مشـروعية قـرار 
  .األشغال

وكما هو احلال بالنسبة للمجاالت األخرى اليت ترتب مسؤولية اإلدارة ال تقبل دعوى مسـؤولية اموعـات      
يـتم حتقـق الضـرر  وهـو الـذيفالضـرر المحقـق،.العمومية يف مادة التعمري إال إذا كان هناك ضرر حمقق ومباشـر 

مــري بالضــرر االحتمــايل مثــل اإلدعــاء بضــياع حــق اإلجيــار بســبب بوقوعـه و إثباتــه ، وبالتــايل ال يأخــذ قاضــي التع
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عـــدم منحـــه رخصـــة البنـــاء لصـــاحب املشـــروع يف وقتهـــا أو الـــزعم  بضـــياع مصـــلحة اقتصـــادية تتمثـــل يف تفويـــت 
الفرصـة يف بيــع البنايــة لـو أجنــزت يف وقتهــا بسـبب جتميــد الفصــل يف طلـب رخصــة البنــاء أو سـحبها تعســفيا مــن 

ك أن الضــرر ال يؤخــذ بــه يف هــاتني الفرضــيتني ألن لــه طابعــا احتماليــا ومــع ذلــك تبقــى مســألة قبــل اإلدارة ، ذلــ
  .ثبوت حتقق الضرر تدرس من قبل القاضي اإلداري حالة حبالة دون أن يكون مصدر لإلثراء بدون سبب 

اري والضــرر الالحــق أمــا الضــرر املباشــر ،فتقــدر العالقــة الســببية املباشــرة يف مــادة التعمــري بــني التصــرف اإلد   
باملــدعي تقــدير صــارما مــن قبــل القاضــي اإلداري فــال يأخــذ هــذا األخــري إال بالضــرر الالحــق بصــاحب البنــاء و 
بالتــايل ال يقبــل دعــوى املهنــدس املعمــاري املشــرف علــى اإلجنــاز أو دعــوى املقــاول املكلــف باألشــغال املؤسســة 

اصل يف هذين املثالني مىت وجد  يظـل غـري مباشـر عـن على رفض طلب رخصة البناء أو سحبها ألن الضرر احل
تصرف اإلدارة باعتباره ناتج مباشـرة عـن العالقـة العقديـة الـيت تـربط أولئـك املهنيـني املـذكورين بصـاحب املشـروع 

  .1املعطل
إىل جانب ركن اخلطأ وركن الضرر وقد سبق الكالم عنهمـا يشـرتط أخـريا لتحقـق مسـؤولية :العالقة السببية -*

اإلدارة توافر الركن الثالث و هو العالقة السببية بني اخلطأ و الضرر ، وعلى ذلك قد رفض القضاء تعويض كـل 
الضرر الناتج عن طلـب معـني لرخصـة بنـاء ، متـت اسـتجابة معيبـة لـه بسـبب العيـب املـرتبط بالطلـب ولكـت يف 

ء الفرنسي أنـه يفصـل يف شـروط الضـرر حالـة هذه احلالة جتزأ املسؤولية بني الطرفني ، إال أنه يالحظ على القضا
  .حبالة كما يقرر مبالغ صغرية للتعويض 

تقوم املسؤولية اإلدارية على أساس مبدأ املساواة أمام األعباء العامة وهي حالة ال : المسؤولية بدون خطأ - 2
ا عبئا أو ارتفاقا إذ ينتج عن هذا الوضع حتميل شخصا م،ميكن إسنادها إىل خطأ مرفقي أو خماطر غري عادية

مع استفادة العامة منه كما يف حالة تضمن أدوات التعمري أن القطاع احملدد ال يشكل خرقا ملبدأ املساواة أمام 
األعباء العامة وميكن البناء عليه ألنه سيكون موضوع الجناز مشروع ذو منفعة وطنية و عليه فهو قطاع غري 

ا لطالب الرخصة املستويف جلميع الشروط القانونية والتقنية املطلوبة قابل للتعمري و هو األمر الذي يسبب ضرر 
من جراء قرار رفض تسليم الرخصة وبالتايل ميكن للمعين رفع دعوى التعويض أمام القضاء جلرب كامل األضرار 

  . الالحقة به
  أثر المسؤولية اإلدارية في مجال منازعات العمران -ب
مبسـؤولية اإلدارة املتمثـل  الل فصله يف دعوى املسؤولية ميكن لـه أن حيكـمللقاضي من خ:مسؤولية اإلدارة -1

يف تصـــرفها القـــانوين املنحـــرف أو يف عملهـــا املـــادي احلاصـــل  يف شـــكل تعدي،فيصـــدر القاضـــي اإلداري قـــراره 
  . بتحميلها املسؤولية الكاملة عن الضرر الالحق بالغري 
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 نفــس الــدعوى مــن خــالل خطــأ صــاحب املشــروع أواملقــاول كمــا أن يعــاين القاضــي مســؤولية املــدعي يف       
للتقليل من مسؤولية اإلدارة بـل ميكنـه أحيانـا إعفائهـا مـن املسـؤولية الكاملـة وحيـدث ذلـك مـثال يف حالـة تسـليم 
اإلدارة رخصة البناء لطالبها تأسيسا على معلومات أو وثائق خاطئة أوردها املعين مبلف طلبه مما أدى إىل إيقـاع 

فهنــا ميكــن ختفيــف املســؤولية عــن اإلدارة وبالتــايل توزيــع املســؤولية بينهــا وبــني الطالــب، فهــذا . دارة يف خطــأ اإل
األخــري قــد أخطــأ يف تقــدمي معطيــات غــري صــحيحة و اإلدارة أخطــأت عنــدما مل تتــوخى احلــذر يف التحقــق مــن 

ثبــوت ســوء نيــة طالــب الرخصــة يف متريــر وميكــن إبعــاد املســؤولية الكاملــة عــن الغــدارة يف حالــة . تلــك املعلومــات 
املعطيـــات املقدمـــة يف ملفـــه حمـــاوال إيقـــاع اإلدارة يف احملظـــور عـــن طريـــق تقـــدمي تصـــرحيات كاذبـــة أو وثـــائق مـــزورة 

  .1خصوصا بعدما تتم متابعة و إدانته جزئيا 
كما هو احلـال ) والدولةالبلدية ( وجيوز للقاضي اإلداري أن يوزع املسؤولية بني السلطات العمومية نفسها      

عنــد إقــدام البلديــة علــى هــدم بنايــة أجنــزت مبوجــب رخصــة قانونيــة مســتندة يف ذلــك علــى حمضــر معيــب لشــرطة 
وميتنع رئيس البلدية عن إصدار . التعمري أو عندما متتنع مصاحل التعمري عن حترير حمضر عن البناء بدون رخصة 

وايل الوالية استعمال سلطته يف الرقابة واحللول املخولة له يف هذا الصدد قرار دم البناء املضر بالغري و ال يتوىل 
إن الضرر الذي يرتـب مسـؤولية اإلدارة هـو بطبيعـة احلـال غالبـا مـا يكـون ضـررا . مبوجب قانون التهيئة و التعمري

الـيت يثبــت ماديـا غـري أنــه ميكـن للقاضـي يف مــادة التعمـري أن يقضـي بــالتعويض للمـدعي عـن بــاقي االضـطرابات 
حدوثها له مىت كانت ناجتة مباشـرة عـن التصـرف اخلـاطئ لـإلدارة كمـا ميكنـه أن يقضـي بـالتعويض عـن األضـرار 

  . املعنوية الالحقة باجلمعيات اليت تدافع عن احملافظة على البيئة احلضرية وعن إطار املعيشة 
قاضـي التعمـري دائمـا مقـدار الضـرر ويف تقـديره للتعـويض املطلـوب يراعـي :مسؤولية المستفيد من الرخص -2

الالحق باملضرور مع األخذ يف احلسبان التعويضات اليت تلقاها هذا األخري من شركة التأمني كما يراعي الفائدة 
وتطبيقـا لـذلك قضـت الغرفـة اإلداريـة  . اليت كان سيستفيد منها صاحب البنـاء مـن جـراء الرخصـة املشـوبة بعيـب

ملا كان ثابتا يف قضية احلال أن البلدية قـد قامـت بالتعـدي علـى " بأنه  1998أفريل  27باحملكمة   العليا يوم 
اجلدار وحتطيمه بدون أن حتصل على حكم يرخص هلا بذلك حبجة أن احلائط مت بناؤه بطريقة فوضوية رغـم أن 

البلديـة وعليـه فإـا املستأنف استظهر برخصة البناء وحمضر إثبات حالة على أنه مل يغلق جمرى املياه كما تدعيه 
بتأييــد  2007أكتــوبر  28ومقابــل ذلــك قضــى جملــس الدولــة يف قــرار أصــدره يــوم " تتحمــل مســؤولية خطئهــا 

القرار املستأنف الذي حكم برفض طلب التعويض الذي قدمه املدعي ضد إزالـة بنـاء وحظـرية مت إنشـاؤمها فـوق 
  .أرض البلدية بدون رخصة 
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خيتص ا القاضي اإلداري يتوجب علينا التطرق إىل دراسـة املنازعـات الـيت خيـتص  وبعد دراستنا للمنازعات اليت
 .ا القضاء العادي 

  المنازعات التي يختص بها القضاء العادي : الفقرة الثانية
ميكــن لكــل مــن لــه مصــلحة أن يقــيم دعــوى مدنيــة ضــد مــن خيــالف قواعــد التهيئــة و التعمــري إضــرارا بــه        

م املـدعى عليـه ــدم البنـاء أو بغلـق النوافـذ أو بإزالـة الشــرفات أو غريهـا مـن األشـغال الضــارة،كما للمطالبـة بـإلزا
ميكنــه طلــب التعـــويض عــن األضـــرار الــيت حلقتـــه مــن جــراء البنـــاء املقــام بـــدون رخصــة أو املشـــيد خالفــا لقواعـــد 

هلا عالقة باخلالفات غري املألوفة  و الدعاوى اليت ميكن رفعها يف هذا الصدد كلها تعين حقوقا.الرخصة املسلمة 
بــاجلوار ، وهــي حقــوق منصــوص عليهــا يف أحكــام متفرقــة مــن القــانون املــدين ، والــيت ميكــن أن نــذكر منـــها علــى 

مــن القــانون ) 705م(مــن القــانون املــدين ، اخلــالف حــول احلــائط املشــرتك )695م ( حــق املــرور : ســبيل املثــال
  .إخل...قانون املدين  من ال) 709م(املدين  ، حق املطل 

من القانون املدين على أن صاحب البناء مسؤول عن ما حيدث للغري  140/2ففي هذا اإلطار تنص املادة 
مـن املــادة املـذكورة لكـل مـن كــان مهـددا بضـرر قـد يصــيبه مـن البنـاء أن يطالـب املالــك  3، كمـا خولـت الفقـرة 

بذلك جيوز للمدعي أن يطلب من القاضي  بإجناز ما يلزم من التدابري الضرورية إلزالة اخلطر ، فإن مل يقم املعين
  . املدين بأن يأذن له بإجناز هذه التدابري على حساب املالك 

غـــري أنـــه قـــد حيـــدث أن تعـــرتض املضـــرور قبـــل رفـــع الـــدعوى املدنيـــة أو أثنائهـــا مســـألة أوليـــة مفادهـــا أن     
اإلدارة، ففـي مثـل هـذه احلالـة  األشغال اليت قام ا صاحب البناء أو يقوم ا مسـتندة علـى رخصـة مسـلمة مـن

ينبغــي عليــه أوال ، خماصــمة قــرار الرخصــة يف شــكل دعــوى إلغــاء أمــام جهــة القضــاء اإلداري املختصــة لتمــارس 
  .سلطتها الرقابية على تلك الرخصة 

 المنازعات التي يختص بها القضاء المدني :أوال
ا القاضي املدين هي تلك اليت ينازع فيها األشخاص الذين بهإن منازعات رخصة البناء اليت خيتص       

حول مدى احرتام أحكام وبنود رخصة البناء عند اإلجناز   – أثناء تنفيذ الرخصة – حيكمهم القانون اخلاص
هذه األشغال ضررا شخصيا اورة أو البناء بدون رخصة أصال،بشرط أن تلحق لمجكالتعدي على األمالك ا

  .ومباشرا للغري طبقا لقواعد القانون املدين وأن ال ينازع هؤالء شرعية الرخصة أو يف حمتواها
تؤســس الــدعوى يف هــذا اإلطــار علــى وجــود خــرق لقواعــد العمــران وخمالفــة :مخالفــة أحكــام بنــود الرخصــة -أ

و بدون .و مباشرا بالغري يف مفهوم القانون املدينلبنود الرخصة من قبل املرخص له بالبناء وتلحق ضررا شخصيا 
كإقامة بناية أو طابق حيجب النور أو اهلواء عن اجلار أو فتح مطل .مناقشة مسألة شرعية الرخصة أو يف حمتواها

و هــذا .أو نافـذة مواجهــة مللكيـة الغــري علـى مســافة ال تقـل عــن مــرتين أو عـدم التــزام املعـين بقيــود االرتفـاع املقــرر
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وما يليها من القانون املدين وكذلك خمالفة القواعد العامة للتهيئة و التعمري املعمول  709 و 124 ا للمادةطبق
 .ابه
 مخالفة قواعد التهيئة و التعمير-ب
إن إقامة البناء على خالف أحكام ومقتضيات :حالة مخالفة المرخص له بالبناء ألحكام وبنود الرخصة - 1

أضرار للغري فإن يكون خمالفة للقواعد التهيئة والتعمري من ناحية ثانية لقواعد رخصة البناء وعندما يسبب 
القانون املدين يف باب املسؤولية املدنية األمر الذي يرتتب معه قيام املسؤولية املدنية للمرخص له بالبناء جتاه 

ألراضي أو حالة إقامة البناء الغري كعدم مراعاة االرتفاع القانوين املقرر بشكل يتناىف وتوجيهات خمطط شغل ا
 .على أرض مملوكة للغري

ا،فإنه ميكن بهفإذ اثبت خمالفتها إن الرتخيص بالبناء مينح حتت طائلة احلفاظ على حقوق الغري و عدم املساس 
من  124وعلى أساس املادة.املطالبة بإصالح الضرر الناتج عن املساس احلقوق اخلاصة أمام القاضي املدين

املدين،ليحكم هذا األخري بإعادة احلالة إىل ما كانت عليه متاشيا مع أحكام رخصة البناء كما جيوز له القانون 
 691 احلكم بالتعويض املناسب عن الضرر الذي حلق بالغري إذا ما طلب منه اخلصم ذلك، وقد نصت املادة

استعمال حقه إىل حد يضر مبلك من املقرر قانون أنه جيب على املالك أال يتعسف يف . (من القانون املدين
من املقرر قانونا انه ال جيوز للجار أن يكون له على اجلار مطل (م.من ق 709 ، كما نصت املادة" .…اجلار

  ".مواجه أعلى مسافة تقل عن مرتين
ا بهإنه حينما تكون أعمال البناء املرخص  حالة مخالفة أحكام رخصة البناء للقواعد التهيئة والتعمير- 2

ر الضرر مطابقة ألحكام رخصة البناء وكانت هذه األخرية خمالفة للقواعد التهيئة والتعمري،فإن مصد
  .االختصاص يعود للقاضي اإلداري للنظر يف مشروعية القرار، و أن القاضي املدين ال خيتص بإلغائه 

 ثانيا المنازعات التي يختص بها القضاء الجزائي 
من قانون التهيئة والتعمري،وهي تتعلق  77مكرر و 76ئية وحتكمها املادتان الدعوى اجلزا:طبيعة العقوبات  -أ

جبنحة عدم إجراء املطابقة مع  رخصة البناء وتقوم املتابعة فيها على حماضر حتررها شرطة العمران تتضمن معاينة 
يـة املخـتص إقليميـا عدم مطابقة البناء للرخصة املسلمة  يف هذا الصدد ، وترسل تلك احملاضر إىل وكيل اجلمهور 

ليتوىل هذا األخري حتريك الدعوى العمومية ضد املعـين أمـام حمكمـة اجلـنح بتهمـة القيـام بأشـغال خمالفـة للرخصـة 
يف حالة التأكد من عدم مطابقة البناء لرخصة البنـاء "  76وهي اجلرمية املنوه واملعاقب عليها يف املادة. املسلمة 

ونـا حمضـر معاينـة املخالفـة ويرسـله للجهـة القضـائية املختصـة، كمـا ترسـل نسـخة املسلمة، حيرر العون املخـول قان
ويف هـذه احلالـة تقـرر . سـاعة  72منه إىل رئـيس الـس الشـعيب البلـدي و الـوايل املختصـني يف أجـل ال يتعـدى 

و هدمـه جزئيـا أو كليـا اجلهة القضائية اليت مت اللجوء إليها للبث يف الدعوى العمومية، إما القيام مبطابقـة البنـاء أ
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ويف حالــة عــدم امتثــال املخــالف للحكــم الصــادر عــن العدالــة يف اآلجــال احملــددة ، يقــوم رئــيس . يف أجــل حتــدده
  ".الس الشعيب البلدي أوالوايل املختصني ، تلقائيا بتنفيذ األشغال املقرر على نفقة املخالف  

م بالتهمـــة املنســـوبة إليـــه ميكـــن للقاضـــي اجلزائـــي معاقبتـــه ومـــىت ثبتـــت إدانـــة املـــته" علـــى  77و تـــنص املـــادة     
دج جزائري ويف حالة العود ميكن أن يوقع على املذنب عقوبة احلبس  300000دج إىل  3000بالغرامة من 

وهـي تتمثـل فيمـا  3مكـرر  76أشهر ، كما ميكـن معاقبـة املـدان بعقوبـة تكميليـة أوردـا املـادة  6من شهر إىل 
يف  –كما خولت هذه املـادة " قيام مبطابقة البناء أو هدمه جزئيا أو كليا يف أجل حتدده احملكمة إما ال: " يلي 

سـلطة القيـام بتنفيـذ األشـغال الـيت أمـر ـا احلكـم ) رئيس البلدية أو الوايل (لإلدارة  –حالة االمتناع عن التنفيذ 
  .اجلزائي على حساب املعين 

من جهة ، إىل أن املتابعة اجلزائية املذكورة أعاله ميكن أن يكون موضوعــها  وجتدر اإلشارة يف هذا املضمار     
املشار إليها أعاله ، هم مستعملو األرض، املستفيدون مـن األشـغال  77أيضا أشخاص آخرون ذكرم املــــادة 

جتدر املالحظة من جهة ، املهندسون املعماريون املشرفون على األشغال واملقاولون املكلفون بإجناز البناء ، كما 
ثانيـــة إىل أنـــه حيـــق للشـــخص املضـــرور مـــن أشـــغال البنـــاء أن يتأســـس طرفـــا مـــدين أمـــام قاضـــي اجلـــنح للمطالبـــة 
بـالتعويض علـى األضـرار الـيت حلقتــه مـن جـراء تلـك اجلنحـة عمــال باألحكـام العامـة الـواردة يف قـانون اإلجــراءات 

  . قلةاملدنية فضال عن أنه ميكنه رفع دعوى مدنية مست
أما بالنسبة لوضعية البناء املقام أصال بدون رخصة فقد أوكل قانون التهيئة و التعمري صالحية ردعـه إداريـا عـن  

طرق هدمه مباشرة من قبل السلطة اإلدارية رئيس الس الشـعيب البلـدي حتـت رقابـة وايل الواليـة فيصـدر رئـيس 
ة من طرف شرطة العمران ليتوىل تنفيذه طواعية من قـام بالبنـاء البلدية قرار اهلدم مبجرد معاينة البناء بدون رخص

 4مكـرر  76املـادة ( بدون رخصة ، كما حيـق لـإلدارة أن تنفـذ اهلـدم مباشـرة دون حاجـة للمـرور علـى القضـاء 
ومــع ذلــك يبقــى قــرار اهلــدم خاضــع لرقابــة القاضــي اإلداري مــىت مت الطعــن فيــه ممــن لــه )  29-90مــن قــانون 

  .ك طبقا للقاعدة العامة املتعلقة باملنازعة اإلداريةمصلحة يف ذل
الـذي حيـدد قواعـد مطابقـة البنايـات  2008يوليـو  20املؤرخ يف  15-08وحيث أنه وطبقا للقانون رقم      

و إمتام إجنازها الذي نص علـى األحكـام اجلزائيـة وعقوبـات متعلقـة مبـن خيـالف أحكـام رخصـة التجزئـة أورخصـة 
  .منه 92إىل  74ملطابقة وعدم إمتام أشغال البناء يف املواد من البناء وشهادة ا

إنه يثور التساؤل حول املسئول جزائيا عن جرمية البناء بدون ترخيص : المسئولون جزائيا عن المخالفات- ب
أو املخالف ألحكامها ؟فهل هو مالكا ألرض الذي له احلق يف طلب رخصة البناء أم املهندس املعماري و 

ب أن توضــع وتؤشر مشاريع البناء وتصاميمها من قبله أم مقاوال لبناء الذي يعهد إليه عمال لتشييد الذي جي
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 – إن واجب احلصول على الرخصة يقع على مالكا ألرض:"يف إطار عقد املقاولة طبقا للقانون املدين ملبدأ
  ".أومن يف حكمه وليس على املقاول أو املهندس املعماري – صاحب املشروع

وعليه فإن الفاعـل األصـلي يف هـذه اجلرميــة ال ميكـن أن يكـون إال مالـك األرض و أمـا املهنـدس أو املقـاول      
 79ما يقومان بدور مادي يف عمل البناء والتشييد يف إطار عقد معني إال أنه ومـع ذلـك نالحـظ أن املـادة نهفإ

فقرتني السابقتني ضد مسـتعملي األراضـي أو وميكن احلكم بالعقوبة املنصوص عليها يف ال" 29-90من قانون 
املستفيدين من األشغال أو املهندسني املعماريني أواملقاولني أو األشخاص اآلخرين املسئولني عن تنفيذ األشغال 
وهكـــذا فــــإن املشــــرع قـــد وســــع يف دائــــرة األشـــخاص الــــذين يشــــملهم التجـــرمي  دون الــــربط بــــني ملكيــــة األرض 

يف احلق يف البناء يضاف إىل ذلـك فـإن كـال مـن املقـاول واملهنـدس ليسـوا فـاعلني أصـليني واملسؤولية اجلزائية كما 
مــا يســاعدان الفاعــل األصــلي و يعاونــه علــى حتقيــق الــركن املــادي للجرميــة أيــا لتشــييد بــدون نههلــذه اجلــرائم إال أ

 شـركاء طبقـا للـنص املـادةمـا نها وهـذا لكـوبهما قد ال ميكن للمعـين القيـام نهوبدو .رخصة أو خمالفة ألحكامها
واملراســيم املطبــق هلــا لتعــرض للمســؤولية اجلزائيــة للشــخص املعنــوي خالفــا  29-90مــن قــانون العقوبــات 41

 .لقوانني محاية البيئة
وعليه فإنه، قد يسـأل املـدير العـام أو املشـرف علـى تسـري الشـخص املعنـوي عـن جرميـة البنـاء بـدون رخصـة      

فيـذ األشـغال واملسـتفيد منهـا بصـفته الشخصـية وتطبيقـا ذلـك فإنـه قضـى مبسـؤولية مـدير باعتباره املسئول عـن تن
 .إحدى الشركات الذي أمر بالبناء بدون ترخيص لصاحل الشركة

وهنــا جتــدر املالحظــة إىل أنــه وبعــد تعــديل قــانون العقوبــات ويف إطــار اجلــرائم املرتبطــة برخصــة البنــاء فإنــه ميكــن 
ئيـا يف حالــة امتناعـه شخصـيا وبصــفة عمديـة عــن تنفيـذ احلكـم القضــائي الـذي يقضــي متابعـة املوظـف العــام جزا

  . 1من قانون العقوبات 136مكرر  2بتسليم رخصة البناء للمحكوم هلم وهذا مبوجب نص املادة
كما  يتم حتريك الدعوى العمومية يف مادة رخصة البناء أي البناء بدون رخصة أو املخالف ألحكامها      

 :من قانون اإلجراءات اجلزائية إما من طرف النيابة العامة أو باإلدعاء املدين وذلك عن طريق  01 مادةطبقا لل
للنيابة أن حترك الدعوى العمومية الناجتة عن جرمية : تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة - 1

عترب حماضر املعاينة احملررة من قبل البناء بدون ترخيص أو املخالف ألحكامها مبجرد علمها بأية وسيلة وت
وجتدر اإلشارة إىل أن القانون الفرنسي .األعوان املؤهلني أهم وسيلة لتحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة 

يلزم اإلدارة عند معاينتها للمخالفة بأن ترسل نسخة من احملضر للنيابة العامة يف حني أن املشرع اجلزائري مل 
يرسل هذا "املعدل واملتمم على أنه   318- 95من املرسوم التنفيذي  03ما نصت املادةيلزمها بذلك عند

                                                 
  .32انظر،نويري عبد العزيز ، املرجع السابق ،ص-1
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، كما أن " لس الشعيب البلدي والوايل ومدير الوالية املكلف بالتعمري املختص إقليميالمجاحملضر إىل رئيس ا
 .75- 67مناذج احملاضر ال تتضمن ذلك خالفا ملا كان معمول به يف األمر 

يالحظ أن املشرع اجلزائري قد اعرتف بالتأسيس  :وى العمومية عن طريق اإلدعاء المباشرتحريك الدع - 2
كطرف مدين أمام القاضي اجلزائري سواء بالنسبة للمتضرر من اجلرمية يف حالة ارتكاب املعين للمخالفة البناء 

من  74إىل نص املادة بدون رخصة أو البناء املخالف ألحكامها أو بالنسبة للغري للجمعيات وذلك استنادا 
هذا فإنه يرجع التدخل العقايب للقاضي يف ميدان رخصة البناء إىل مسايرة االجتاه العام . 29-90قانون 

لقوانني العمران املعاصرة يف التمسك بالعقوبة اجلزائية من أجل ضمان أكرب الحرتام قواعدها وجهة أخرى 
اإلجراءات املدنية واإلدارية على أنه  ال توقف الدعوى  من قانون833املادة كما نصت   .العام حتقيق الردع

غري أنه . املرفوعة أمام احملكمة اإلدارية ، تنفيذ القرار اإلداري املتنازع فيه ما مل ينص القانون على خالف ذلك
  .ميكن للمحكمة اإلدارية أن تأمر ،بناء على طلب الطرف املعين بوقف تنفيذ القرار اإلداري 

  خاتمـــــة
إن احملافظــة علــى النظــام العــام بأبعــاده التقليديــة و احلديثــة مــن أمــن عــام وصــحة عامــة وســكينة عــام      

ونظــام عــام بيئــي واقتصــادي ومجــايل هــو مــن بــني األهــداف الــيت يســعى املشــرع اجلزائــري الوصــول إليهــا،من 
علـى اسـتعمال حـق امللكيـة مـن خالل املنظومة القانونية املتعلقة مبجال التهيئة و التعمـري، وقـد وضـع قيـود 

خالل تنظيم عملية البناء ، وشروط احلصول على الرخص املتعلقة ا سواء رخصــة البناء أو رخصـة اهلـدم 
  . أو شهادة التعمري أو شهادة التقسيم أو شهادة املطابقة 

اء كانـت مـن وما نالحظ من خــالل دراسـتنا ملوضـوع منازعـات العمـران كثـرة النصـوص القانونيـة سـو       
فئـــة القــــوانني أو املراســــيم املتعلقـــة مبيــــدان التهيئــــة و التعمــــري ، إىل جانـــب امليــــادين األخــــــرى ذات العالقــــة 

حيـــث تثـــري املنازعـــة العمرانيـــة .باملوضـــوع و املتعلقـــة مبيـــادين البيئـــة و الســـياحة والثقافـــة  والصـــحة وغريهـــا 
ني االختصــاص للقضــاء اإلداري و القضــاء العــادي إشــكاالت عديــدة متعلقــة باجلهــة املختصــة يف النــزاع بــ

وتوزيـــع االختصـــاص بـــني القاضـــي املـــدين والقاضـــي واإلداري ،و القاضـــي اجلزائـــي ،و كـــذا املســـؤولية ســـواء  
كانت مسؤولية مدنية أو مسـؤولية جزائيـة ،وبالتـايل حتديـد مـن املسـؤول عـن خمالفـة قواعـد التعمـري والبنـاء، 

  . علق األمر تشييد البناء برخصة أو بدوا وأحكام رخصة البناء سواء ت
ورغم الطابع الوقائي و العقايب أو الردعي الذي مييز القواعد القانونية يف ميدان التعمـري إال أن الوقـع       

العملـــي يؤكـــد صـــعوبة احـــرتام هـــذه القواعـــد ســـواء مــــن جانـــب الســـلطة اإلداريـــة املختصـــة أو مـــن جانـــب 
ســبب عــدم وضــوح السياســة العمرانيــة واألوضــاع االقتصــادية و االجتماعيــة املســتفيد مــن الــرخص وذلــك ب
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إىل جانب النمو الدميغرايف وعدم تطابقه مع التوسع العمراين والنزوح الريفي وهذا ما خلـق فوضـى عمرانيـة 
متجليــة يف البنــاء الفوضــوي و القضــاء علــى املســاحات اخلضــراء والزراعيــة، وعــدم احــرتام أدىن شــوط البنــاء 

  .قواعد التهيئة و التعمريو 
وتبقـى الرتسـانة القانونيــة حباجـة إىل دعــم السـيما يف جمــال مسـؤولية الســلطة اإلداريـة عــن عـدم قيامهــا      

بــدورها الرقــايب وحباجــة إىل دور فعــال للقضــاء يف جمــال الرقابــة علــى تطبيــق قواعــد التهيئــة والتعمــري وحتقيــق 
  .م العام اجلمايل وحق امللكيةالتوازن بني ضرورة احملافظة على النظا
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 السلطة التقديرية للمشرع، دراسة مقارنة
 ملخص

هذه الدراسة  تقوم على حتليل لواقع السلطة التشريعية، اليت تعترب إحدى أهم السلطات العامة يف الدولة باعتبارها هيئة  
وبني السلطة التشريعية كسلطة عامة تعمل يف إطار الدستور وتتأثر بالعوامل  تشريعية معربة عن إرادة الشعب مصدر كل السلطات،

للمشرع تتجسد أساسا يف حتديد املكانة الفعلية اليت  لغاية من وراء البحث يف موضوع السلطة التقديريةومن مث، فإن ا .احمليطة ا
حتتلها السلطة التشريعية بني السلطات العامة الثالث، السيما يف ظل بروز دور السلطة التنفيذية وهيمنتها عمليا على السلطتني 

 .التشريعية والقضائية
يقتضي البحث معرفة فيما إذا كان املشرع هو صاحب السيادة العامة يف جمال التشريع يف دساتري بلدان وعالوة على ذلك،       

وإذا كان األمر   أم أن سيادته تعرف تراجعا بسبب تزايد تدخل السلطة التنفيذية يف امليدان التشريعي، فرنسا، ومصر، واجلزائر،
واحلاالت اليت يكون فيها اختصاص املشرع  ع فيها املشرع بسلطة تقديرية،حينئذ عن احلاالت اليت يتمت كذلك، لنا أن نتساءل

 إضافة إىل معرفة دور القاضي الدستوري يف الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع وحدودها؟ مقيد،
 .سلطة، تقديرية، مشرع، اختصاص، رقابة، تنفيذية،  دستورية: الكلمات الدالة

Le pouvoir discrétionnaire du législateur,  étude comparée 

Résumé 
       Cette étude est une analyse de la réalité du pouvoir législatif, lequel est considéré comme une des 
importantes autorités publiques au sein  de l'État. C’est un organe exprimant la volonté du peuple étant 
la source de tous les pouvoirs. Il opère dans le cadre de la Constitution sans méconnaitre les facteurs 
qui l’entourent. Le but de cette étude se concrétise fondamentalement dans le fait de déterminer la 
réelle place qu’occupe le pouvoir législatif parmi les autres pouvoirs,  notamment dans le cadre du rôle 
émergent du pouvoir exécutif et de sa domination à l’égard des deux autres pouvoirs, législatif et 
judiciaire.  
      Par ailleurs,  la perception est, à cet égard, de savoir  si le législateur détient une compétence 
absolue en matière législative dans les constitutions des pays, tels que la France, l’Egypte et l’Algérie, 
ou si sa compétence connait une régression en raison de l’immixtion  du pouvoir exécutif dans le 
domaine législatif. Face à ce questionnement, il convient dès lors de préciser les cas où le législateur 
jouit d'un pouvoir discrétionnaire, et ceux où sa compétence se trouve pratiquement limitée,  et  de 
mettre, de surcroit,  en exergue le rôle du juge  constitutionnel dans le contrôle du  pouvoir 
discrétionnaire de législateur et de ses frontières? 
Mots-clés: Pouvoir, discrétionnaire, législateur, compétence, contrôle, exécutif, constitutionnel. 

The discretionary power of the legislator, comparative study 

Abstract 
      The study  is an analysis of the reality of the legislative authority, one of the most important public 
authorities in the state as a legislative body, expressing the will of the people the source of all 
authorities, and between the legislative authority as a public authority operating in the framework of 
the Constitution and is affected by factors surrounding it, and then the purpose behind the research on 
the subject of the discretionary power of the legislator consists principally in determining the true 
position occupied by the legislative authority between the three public authorities, especially with the 
emergence of the role of the executive authority and its dominance in practice on the legislative and 
judicial authorities. 
    Furthermore, the perception is, in this respect, of whether the legislature has complete jurisdiction in 
legislative matters in the constitutions of countries, such as the France, Egypt and the Algeria, or if 
jurisdiction knows a regression because of the interference of the Executive power in the legislative 
field. Faced with this question, should therefore clarify the cases where the legislature has a 
discretionary power, and those where its jurisdiction is practically limited, and put, in addition, 
highlight the role of the Constitutional Court in the control of the discretionary power of legislature 
and its borders? 
Keywords: Power, discretion, legislator, competence, control, Executive, constitutional.  


