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 مقدمة : 

ف التحػػػوالت التػػػي شػػػهدتهل مختلػػػؼ األنظمػػػة السنلسػػػنة الريػػػر  يسػػػيب التطػػػور العلمػػػي إ
عصػػرنة اإلدارة فػػي جمنػػي منػػلحي الحنػػلة  ومػػل نترتػػب علنػػ  مػػف نتػػلئ  مػػف أجػػؿوالترنولػػوجي ، 

علػػ  مسػػتو  العبلقػػة  سػػوا  يػػللا األهمنػػة االسنلسػػنة واالقتصػػلدنة واالجتملعنػػة ، رػػلف لهػػل أثػػر 
علػػػػ  المفػػػػلهنـ التػػػػي رلنػػػػت سػػػػلئدة لػػػػد  مختلػػػػؼ األنظمػػػػة أو لت ، التػػػػي رلنػػػػت تحرػػػػـ السػػػػلط

 القدنمة.

فيللنسػػػية للعبلقػػػة التػػػي رلنػػػت تحرػػػـ السػػػلطلت ، خلصػػػة السػػػلطة التنفنذنػػػة والتشػػػرنعنة، 
والتػػي رلنػػت ترترػػز علػػ  ميػػدأ الفصػػؿ المطلػػؽ يػػنف السػػلطلت، فػػطف هػػذ  العبلقػػة عرفػػت تطػػورا 

المطلػؽ يػنف السػلطلت رسسػلس لتحدنػد أو لرسػـ  ملحوظل، وهذا يسػيب اسػتحللة تطينػؽ الفصػؿ
 الحدود ينف السلطتنف التشرنعنة والتنفنذنة.

، ويللتحدنػد فػي ظػؿ  1 أمل فنمل نخص المفلهنـ التقلندنػة التػي رلنػت سػلئدة فػي السػليؽ
األنظمة التقلندنة التي رلنت تجعؿ مف اليرلملنلت صلحية االختصلص األصػنؿ والمطلػؽ فػي 

ضي القواعد العلمة في الدولة، والسلطة التنفنذنػة فػي المقػلـ التػليي والخلضػي مجلؿ التشرني وو 
لـ تصمد ولـ تعد رفنلػة لمواريػة المتطليػلت  لهذ  اإلرادة اليرلملننة ، فطف هذ  المفلهنـ واألفرلر

الحلصػلة والمتزانػػدة داخػؿ المجتمعػػلت ، خلصػػة فػي ظػػؿ تزانػد المطللػػب مػػف قيػؿ األفػػراد حػػوؿ 
فػػي الفػػوارؽ التػػي رلنػػت قلئمػػة يػػنف مختلػػؼ الفئػػلت، ويللتػػللي مطلليػػة السػػلطلت إعػػلدة النظػػر 

 العلمة يلليحث عف السيؿ الرفنلة لتحقنؽ العدالة االجتملعنة داخؿ الدولة .

وفػػي ظػػؿ هػػذ  التحػػوالت الهلمػػة التػػي عرفتهػػل المجتمعػػلت الغرينػػة، أصػػيحت اليرلملنػػلت 
 ت الجدندة.علجزة عف مجليهة ومسلنرة آثلر هذ  المتطليل

                                                 
1
 Louis FAVOREU , Le domaine de la loi et du règlement , 2 édition , Économica , Paris , 1981 , p.64. 
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والواقي أف هػذ  المتطليػلت فرضػت نفسػهل وفرضػت واقعػل جدنػدا يعنػدا عػف رػؿ مظػلهر 
الصػػراع والتنػػلحر حػػوؿ السػػلطة، ترتػػب علنػػ  ضػػرورة االعتػػراؼ للحرومػػة يوسػػلئؿ تمرنهػػل مػػف 
مواريػػة هػػػذ  المتغنػػػرات علػػ  جمنػػػي منػػػلحي الحنػػػلة السنلسػػنة واالقتصػػػلدنة واالجتملعنػػػة، وفػػػي 

 المستقؿ .و  التنفنذ  الوسلئؿ السلطة التنظنمنة يشقنهلمقدمة هذ  

فطذا رلنت السلطة التشرنعنة تملؾ القدرة واإلمرلننة فػي وضػي الميػلدئ العلمػة والقواعػد 
الرئنسػػنة واألسلسػػنة لػػيعض الموضػػوعلت، فطنهػػل النػػـو وأرثػػر مػػف أ  وقػػت مضػػ  عػػلجزة عػػف 

ؿ نسػتحنؿ علػ  اليرلمػلف أف نضػي رلفػة وضي هذ  الميلدئ العلمة موضي التطينػؽ والتنفنػذ، يػ
ذلػػؾ أف هػػذ  ، األمػػور التفصػػنلنة للموضػػوعلت الهلمػػة حتػػ  فػػي داخػػؿ اختصلصػػهل التشػػرنعي 

الوظنفة تعد االختصلص الطينعي والحقنقي للسلطة التنفنذنة يحرػـ مػل تملرػ  هػذ  األخنػرة مػف 
نػػؼ التشػػرنعلت والقػػواننف إمرلنػػلت ووسػػلئؿ ملدنػػة ، وهنئػػلت فننػػة وتقننػػة واستشػػلرنة تتػػول  ترن

تيعػػل للظػػروؼ الزمننػػة والمرلننػػة ، وهػػذا رلػػ  نسػػتلـز ونقتضػػي أف نعهػػد إلػػ  السػػلطة التنفنذنػػة 
 ، رلختصلص تملرس  وفقل لؤلحرلـ والضوايط الدستورنة وميلشرة . 1يللسلطة التنظنمنة 

زا  التطػػورات الحدنثػػة اضػػطرت اليرلملنػػلت إلػػ  النػػزوؿ عػػف رثنػػ ر وفضػػبل عػػف ذلػػؾ وال
مػػػػػف اختصلصػػػػػلتهل فػػػػػي تنظػػػػػنـ يعػػػػػض المسػػػػػلئؿ لفلئػػػػػدة الحرومػػػػػة، وهرػػػػػذا اتسػػػػػعت وتشػػػػػعيت 
المجػػلالت التػػي تمػػلرس اإلدارة فنهػػل سػػلطتهل التنظنمنػػة ، وأصػػيأ لهػػذ  السػػلطة أهمنػػة ومجػػلال 

 . 2ريمل نفوقلف مل للتشرني األصلي الصلدر عف اليرلملف مف أهمنة 

لػػ  جلنػػب هػػذ  العوامػػؿ واالعتيػػلرات العمل هنػػلؾ علمػػؿ آخػػر ال نقػػؿ أهمنػػة عػػف ،  نػػةوال
هذ  العوامؿ، سلهـ في شرؿ ميلشرة فػي وضػي اللينػلت األسلسػنة األولػ  لتحدنػد معػللـ نظرنػة 
السلطة التنظنمنة، وهو نتمثؿ أسلسل في إسهلملت القضل  اإلدار  خلصة في فرنسل في يلورة 

   . 3وتطونر أحرلـ السلطة التنظنمنة 
                                                 

1
 .10، ص  1962ٌرشه٠ؼ١ح ( ، تكْٚ لوه قان إٌشه ، قِشك ، وّاي اٌغاٌٟ ، اٌرشه٠غ اٌؽىِٟٛ )اٌّها١ٌُ ا 
2
، ص  1984ِؽّٛق ػاؽف اٌثٕا ، اٌهلاتح ػٍٝ قٌرٛن٠ح اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌٍٛائػ ، قناٌح ِمانٔح ، قان اٌفىه اٌؼهتٟ ، اٌما٘هج ،  

02 . 
3
 . 14، ص  1984ا٘هج ، تكن٠ح ظاٌه اٌظاٌػ ، اٌٍٍطح اٌالئؽ١ح فٟ ِعاي ذٕف١م اٌمٛا١ٔٓ ، نٌاٌح قورٛناٖ ، اٌم  
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 1958فلقػػد سػػلهـ أنضػػل الدسػػتور الفرنسػػي لعػػلـ  الدسػػتورنة،أمػػل علػػ  صػػعند األنظمػػة 
وهػػػػذا مػػػػف خػػػػبلؿ هجػػػػر األفرػػػػلر  التنظنمنػػػة،فػػػي تطػػػػونر األطػػػػر والضػػػػوايط الرئنسػػػػنة للسػػػػلطة 

 يللبلئحة.التي رلنت تحرـ عبلقة القلنوف  1والمنله  السليقة 

سػلطتهل  فقد اعترؼ هػذا األخنػر لفلئػدة السػلطة التنفنذنػة يمجػلالت جدنػدة تمػلرس فنهػل 
أو  العلدنػػػػة،التنظنمنػػػػة خػػػػلرج النطػػػػلؽ التقلنػػػػد  امجػػػػلؿ تنفنػػػػذ القػػػػواننف ، سػػػػوا  فػػػػي الظػػػػروؼ 

 .2 العلدنةالظروؼ غنر 

إف الهػدؼ األسلسػي مػف االعتػراؼ يللسػلطة التنظنمنػة لفلئػدة الحرومػة هػو اليحػث عػف 
سػػلطة تنفنذنػػة قونػػة متملسػػرة ومسػػتقرة ، تسػػتطني مػػف خػػبلؿ مملرسػػتهل للسػػلطة التنظنمنػػة أف 
تسػػػػتثمر هػػػػذ  السػػػػلطة مػػػػف أجػػػػؿ تنفنػػػػذ وتطينػػػػؽ سنلسػػػػتهل العلمػػػػة ويرنلمجهػػػػل دوف عوائػػػػؽ أو 

التغنرات الطلرئػة، والتطػورات الحلصػلة داخػؿ الدولػة ، وضػيط  صعويلت، ويللتللي مسلنرة رؿ
العبلقلت ينف األفراد داخؿ المجتمي ، وهذا يػللنظر إلػ  الػدور الجدنػد والمتزانػد الػذ  أصػيحت 
 تلعي  الدولة خلصة السلطة التنفنذنة يحرـ موقعهل، الذ  هو في اتصلؿ مستمر مي األفراد. 

اـ مصػطلأ السػػلطة يمنلسػػية الحػػدنث عػػف السػػلطة وتجػب اإلشػػلرة أنضػػل إلػػ  أف اسػػتخد
 .  السلطة رحقنقة أو مفهـو مجرد يقصد نالتنظنمنة مف خبلؿ هذ  الدراسة ال 

فللسػػػلطة التنظنمنػػػة تتصػػػػؿ يػػػيعض وظػػػلئؼ السػػػػلطة العلمػػػة فػػػي الدولػػػػة، وعلػػػ  وجػػػػ  
لػة للدولػة التحدند الوظنفػة اإلدارنػة، رمػل أنهػل تتعلػؽ مػف جلنػب آخػر يلألعضػل  واألجهػزة الممث

يػػؿ تعػػد اإلدارة االسػػلطة التنفنذنػػة ، ،  3فػػي المجػػلؿ اإلدار ، أ  العضػػو الحرػػومي أو اإلدار 
يمثليػػة وسػػنلة لتنفنػػذ القػػواننف الصػػلدرة عػػف السػػلطة التشػػرنعنة ، فهػػي ال تملػػؾ التصػػرؼ إال إذا 

أف ويللتػػللي ال نمرنهػػل فػػي جمنػػي األحػػواؿ  ، أجػػلز لهػػل الػػنص ذلػػؾ  وضػػمف حػػدود هػػذا الػػنص
مػػػل ال حقػػػ  مػػػف قصػػػور، فػػػدور اإلدارة فػػػي سػػػف ووضػػػي القواعػػػد  ةتتعػػػدا  أو تخللفػػػ  ، أو ترملػػػ

                                                 
1
 Louis FAVOREU , op.cit , p. 64. 

2
 . 1958ِٓ اٌكٌرٛن اٌفهٍٟٔ ٌؼاَ  16اٌفمهج األٌٚٝ ، اٌّاقج  37اٌفمهج األٌٚٝ  34اٌّٛاق  
3
 . 07، ص  2010، اٌما٘هج ،  3نأفد فٛقج ، ٌٍطح اٌرمه٠ه اٌٍّرمٍح ، قان إٌٙؼح اٌؼهت١ح ، ؽ 
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القلنوننػػة مقصػػور فقػػط فػػي الجلنػػب التنفنػػذ  ، ومػػف هػػذا المنطلػػؽ نحظػػر علنهػػل التطػػرؽ إلػػ  
المجػػلالت التػػي لػػـ نطرقهػػل المشػػرع ، ألف أ  تصػػرؼ منهػػل فػػي هػػذا السػػنلؽ نعػػد يػػلطبل يسػػيب 

قػػلنوني الػػذ  نخولهػػل القػػدرة علػػ  التصػػرؼ ، وهػػو مػػل ننػػت  عنػػ  جعػػؿ اإلدارة انعػداـ األسػػلس ال
 . 1حينسة االختصلص التشرنعي لليرلملف 

نػليي أسلسػل  ،إف اعتراؼ الحرومة يللسلطة التنظنمنة رصبلحنة تملرسهل يصفة مستقلة
مػػػف طينعػػػة الوظنفػػػة اإلدارنػػػة فػػػي حػػػد ذاتهػػػل التػػػي تقتضػػػي السػػػرعة والحػػػـز لمواجهػػػة األزمػػػلت 
والمفلجػػػػػوت ، وهػػػػػذا يخػػػػػبلؼ التشػػػػػرنعلت اليرلملننػػػػػة التػػػػػي تتسػػػػػـ يػػػػػلليط  والعبلننػػػػػة ، وطػػػػػوؿ 

 .         2المنلقشلت وتعقدهل 

التقػػػػػدنر السػػػػػلنـ  رمػػػػػل أف السػػػػػلطة التنفنذنػػػػػة أرثػػػػػر قػػػػػدرة مػػػػػف السػػػػػلطة التشػػػػػرنعنة علػػػػػ 
والمنلسػػب لوضػػي التفصػػنبلت البلزمػػة لؤلحرػػلـ القلنوننػػة العلمػػة موضػػي التنفنػػذ يطرنقػػة واقعنػػة 
ومنلسػػػػية ومتواصػػػػلة، وهػػػػذا رلػػػػ  انطبلقػػػػل مػػػػف رونهػػػػل أقػػػػرب السػػػػلطلت للواقػػػػي المعػػػػلش يشػػػػرؿ 
متواصػػؿ ودائػػـ نسػػهؿ مػػف خبللػػ  الترنػػؼ والتصػػرؼ علػػ  ضػػو  الشػػروط والظػػروؼ واختنػػلر 

 البلزمة والفلعلة للتدخؿ . الوسلئؿ

ونضػػلؼ إلػػ  ذلػػؾ أنضػػل الػػدور الرنػػلد  الػػذ  تقػػـو يػػ  السػػلطة التنفنذنػػة داخػػؿ الدولػػة 
رشرنؾ رئنسػي هػلـ ومػؤثر فػي وضػي مختلػؼ القواعػد القلنوننػة البلزمػة ، وهػذا يطينعػة الحػلؿ 

ة ، وهػػذا سػػوا  مػػف خػػبلؿ وظنفتهػػل التليعػػة للسػػلطة التشػػرنعنة ، أو مػػف خػػبلؿ سػػلطتهل المسػػتقل
ة التنفنذنػػػة لػػػـ نعػػػد النػػػـو خلضػػػعل للوظنفػػػة التشػػػرنعنة ، يػػػؿ لطرلػػػ  انطبلقػػػل مػػػف رػػػوف دور السػػػ

تجنػب أ  انسػداد تشػرنعي نمرػف أف نحػدث نتنجػة  ةمبلزمل للوظنفػة التنفنذنػة فػي حػد ذاتػ  يغنػ
 . 3حجب الوظنفة التشرنعنة للوظنفة التنفنذنة 

                                                 
 . 16نأفد فٛقج ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص   1
      488،ص 1966، اٌطثؼح اٌصاٌصح، قان اٌفىه اٌؼهتٟ، اٌما٘هج، ٍمهاناخ اإلقان٠حإٌظه٠ح اٌؼاِح ٌ اٚٞ،١ٌٍّّاْ ِؽّك اٌط  2
 . 150نأفد فٛقج ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص   3
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إف مهػػػػلـ السػػػػلطة التنظنمنػػػػة تنحصػػػػر أسلسػػػػل فػػػػي ضػػػػملف رػػػػؿ اإلجػػػػرا ات الضػػػػرورنة 
والبلزمػػػة لتنفنػػػذ القػػػواننف الصػػػلدرة عػػػف اليرلمػػػلف مػػػي ضػػػرورة التػػػزاـ السػػػلطة التنفنذنػػػة يضػػػوايط 
وحدود معننة عند ميلشرة هذ  الوظنفة ، والتي في مقدمتهل وجػوب احتػراـ مضػموف النصػوص 

عػدـ جػواز أ  إضػلفة أو تعػدنؿ لؤلحرػلـ القلنوننػة ، أو الخػروج أو القلنوننة ، وهذا مف خػبلؿ 
 .االنحراؼ عف مضمونهل الحقنقي 

والحرومة تيلشر هذ  المهمة عف طرنؽ السلطة التنظنمنة المشػتقة ، وتعػد هػذ  المهمػة 
تقلندنػػة وطينعنػػة تػػدخؿ فػػي صػػمنـ اختصلصػػلتهل التنفنذنػػة ، وال تشػػرؿ أ  منلفسػػة أو مزاحمػػة 

 ضمف اختصلص  التشرنعي . لليرلملف

ل  جلنب هذ  الوظنفػة التقلندنػة للسػلطة التنفنذنػة فػي مجػلؿ تنفنػذ القػواننف ، تمػلرس   وال
السػػػلطة التنفنذنػػػة اختصلصػػػل آخػػػر تػػػزاحـ وتنػػػلفس مػػػف خبللػػػ  اليرلمػػػلف فػػػي مملرسػػػة الوظنفػػػة 

ر ظػػنحالتشػػرنعنة ، وهػػذا عػػف طرنػػؽ سػػلطتهل التنظنمنػػة المسػػتقلة التػػي تيلشػػرهل ضػػمف مجػػلؿ 
للحرومػػػة  امحجػػػوز  علػػػ  اليرلمػػػلف التػػػدخؿ فنػػػ  ، أو منلزعػػػة الحرومػػػة يشػػػسن  ، يلعتيػػػلر  مجػػػلال

 .وحدهل 

ومػػي ذلػػؾ  ، ونػػنجـ عػػف ذلػػؾ إعفػػل  التنظنمػػلت المسػػتقلة مػػف وجػػوب احترامهػػل للقػػواننف
 .           1لنست هذ  الوظنفة متحررة يصفة مطلقة مف الخضوع للنظلـ القلنوني 

لػػؾ عػػرؼ نطػػلؽ ومجػػلؿ تػػدخؿ السػػلطة التنظنمنػػة تحػػوال هلمػػل ، حنػػث وتسسنسػػل علػػ  ذ
وهػذا المجػػلؿ خػػلص نتحػدد أسلسػػل إمػػل  ،نطػلؽ تنفنػػذ القػػواننف   نتعػػد لخلصػػ أصػيأ لهػػل مجػلال

 لفػػػي الموضػػػوعلت الخلرجػػػة عػػػف اختصػػػلص اليرلمػػػلف ، وهنػػػل نرػػػوف للسػػػلطة التنظنمنػػػة هلمشػػػ
مػػل فػػي إطػػلر الموضػػ ارينػػر  وعلت التػػي نرتفػػي فنهػػل اليرلمػػلف يتحدنػػد مػػف الحرنػػة والتصػػرؼ ، وال

الميػػػػلدئ األسلسػػػػنة لػػػػيعض المسػػػػلئؿ ، وفػػػػي هػػػػذا السػػػػنلؽ تتقنػػػػد السػػػػلطة التنظنمنػػػػة يللميػػػػلدئ 
 األسلسنة التي قررهل اليرلملف .

                                                 
 . 289، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  ا١ٌٍّّٞٚاْ ِؽّك اٌط  1
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وعل  الرغـ مف هذا لتحوؿ الهلـ الذ  طرأ علػ  مجػلؿ ومضػموف السػلطة التنظنمنػة ، 
خلصػػػة يػػػنف نطػػػلؽ السػػػلطة التنظنمنػػػة المسػػػػتقلة إال أف ذلػػػؾ لػػػـ ننػػػؼ وجػػػود يعػػػض التػػػداخؿ 

والسلطة التنظنمنة المشتقة ، وهذا يسيب عدـ وجود حػدود جلمػدة وفلصػلة يػنف نطػلؽ رػؿ مػف 
 السلطتنف .

االعتػػراؼ الوجػػويي يللسػػلطة التنظنمنػػة لفلئػػدة  ،وعػػبلوة علػػ  ذلػػؾ ومػػف أهػػـ الميػػررات
ملحػػوظ والعمنػػؽ الػػذ  أصػػلب مسػػسلة السػػلطة التنفنذنػػة يصػػفة حصػػرنة ودائمػػة ،ذلػػؾ التراجػػي ال

 تمثنؿ اليرلملف لسنلدة األمة .

يػػػػؿ  ، فمػػػػف المعلػػػػـو أف اليرلمػػػػلف لػػػػـ نعػػػػد الممثػػػػؿ والمعيػػػػر الوحنػػػػد عػػػػف اإلرادة العلمػػػػة
أصيحت تشلرر  السلطة التنفنذنة فػي ذلػؾ ينػل  علػ  الشػرعنة والمررػز الدسػتور  الػذ  نتمتػي 

ب عػف ذلػؾ مػف تيعنػة اليرلمػلف للحرومػة خلصػة فػي ي  رئنس الجمهورنة في الدولة ، ومل نترت
 .الحللة التي تتطليؽ فنهل األغلينة اليرلملننة مي نفس التوج  السنلسي لرئنس الجمهورنة 

وضػػػي اليرلمػػػلف فػػػي ظػػػؿ الجمهورنػػػة الخلمسػػػة يفرنسػػػل   ،ومػػػل نيػػػرر هػػػذا التصػػػور أرثػػػر
 . 1حنث رلف اليرلملف مجرد جهلز تليي وخلضي لرئنس الجمهورنة 

إف الػػدافي الختنػػلر هػػذا الموضػػوع هػػو الرغيػػة فػػي إيػػراز ودراسػػة أهػػـ األحرػػلـ المتعلقػػة 
يللسػػػلطة التنظنمنػػػة فػػػي الػػػنظـ المقلرنػػػة والنظػػػلـ السنلسػػػي الجزائػػػر  ، ويللتػػػللي الوقػػػوؼ علػػػ  

 .األهمنة الحقنقنة لهذ  السلطة في مجلؿ وضي القواعد العلمة 

سل في ضرورة االعتراؼ يهذ  السلطة عل  أمل عف الدوافي الموضوعنة فهي تتمثؿ أسل
اعتيػػلر أنهػػل وسػػنلة هلمػػة تحقػػؽ االسػػتقرار والتػػوازف داخػػؿ الدولػػة وتجنػػب رػػؿ حػػلالت التنػػلقض 

 وعدـ االستقرار يللنسية للحرومة.

 

                                                 
 . 150اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص نأفد فٛقج ،   1
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تقتضي اعتملد المنه  أو األسػلوب التػلرنخي ، مػف خػبلؿ الرجػوع إلػ  إف هذ  الدراسة 
، ورصػػدهل وتسػػجنؿ أهػػـ تطوراتهػػل فػػي األنظمػػة الدسػػتورنة أصػػؿ السػػلطة التنظنمنػػة ووضػػعهل 

المقلرنة، وفي النظلـ الدستور  الجزائر  ، وتحلنؿ وتفسنر رؿ التطورات التي عرفتهػل السػلطة 
لػػػف نرػػػوف إال مػػػف خػػػبلؿ التعػػػرض إلػػػ  الدراسػػػلت السػػػليقة ، ونقػػػد وتقػػػدنر  االتنظنمنػػػة ، وهػػػذ

التطػػػورات التػػػي لهػػػل صػػػلة يسحرػػػلـ السػػػلطة المصػػػلدر والمعلومػػػلت التػػػي ترشػػػؼ رػػػؿ الحقػػػلئؽ و 
 التنظنمنة .

لػػػػ  جلنػػػػب المػػػػنه  التػػػػلرنخي الوصػػػػفي  نفتسػػػػتلـز الدراسػػػػة االعتمػػػػلد علػػػػ  المنهجػػػػ ، وال
الوصػػػػوؿ إلػػػػ   حلنػػػػؿ أحرػػػػلـ السػػػػلطة التنظنمنػػػػة يغنػػػػةالتحلنلػػػػي، وهػػػػذا مػػػػف أجػػػػؿ وصػػػػؼ وتو 

في تطػونر ، وتػذلنؿ المشػلرؿ وصػعويلت التػي تثنرهػل  اإلسهلـاستنتلجلت وتعمنمهل ، ويللتللي 
تحلنػػػؿ النتػػػلئ  وتفسػػػنرهل ، والخػػػروج يلسػػػتنتلجلت  مػػػف أجػػػؿدراسػػػة ، وتحدنػػػدهل يصػػػفة دقنقػػػة ال

وتسهـ في تحدند مشرلة الدراسة وصػنلغتهل يشػرؿ نفنػد فػي التعػرؼ  ، ترتيط يموضوع الدراسة
 يللسلطة التنظنمنة .   يصفة شلملة ووافنة عل  األحرلـ والمسلئؿ المتعلقة

 إن اإلشكالية الرئيسية لهذا الموضوع تتمثل في : 

مــا هــو ودــم ودور الســمية التي يميــة فــي وضــم القواوــد البامــة     وكيــ  تي ــ  
مختم  األي مة الدستورية المقارية أوكام هذه السمية     وهل ايتهدـت هـذه الـي م ي ـس 

 ة التي يمية   .اليهج والمسمك لتي يم وتوديد أوكام السمي

وما هي القواود والضوا ي المبتمدة لتوديد مدـال تـدخل السـمية التي يميـة     ومـا 
مدى فبالية اآلليات والوسائل المقررة في الي م الدستورية المقارية لوماية المدـال الخـا  

  السمية التي يمية   .

 يلينف .إف اإلجلية عل  هذ  اإلشرللنة تتطلب تقسنـ هذا الموضوع إل  

نخصص اليلب األوؿ نخصص لدراسة اإلطػلر القػلنوني للسػلطة التنظنمنػة، أمػل اليػلب 
جرا ات حملنة مجللهل .  الثلني فنتنلوؿ تطينؽ أحرلـ السلطة التنظنمنة وال
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 ال اب األول : اإليار القايويي لمسمية التي يمية.

 مػف خػبلؿ مراحػؿ إف السلطة التنظنمنػة يشػرلهل الحػللي المعػروؼ لػـ تظهػر للوجػود إال
 عرفت نوعل مف التداخؿ والتطور عير مختلؼ األنظمة الدستورنة المقلرنة.وقد  متعددة ،

يللسػػلطة التنظنمنػػة.  لوخلصػػ لمعننػ ، لػـ نرػػف هنػػلؾ مجػػلال1ففػي ظػػؿ األنظمػػة التقلندنػػة 
والسيب في ذلؾ نعود إل  احترلر اليرلملنلت لوظنفة سف ووضي القواعد العلمة داخؿ الدولػة، 

 . 2يسن  الوسنلة الوحندة التي تعير عف اإلرادة العلمة  إلن ويللتللي فطف القلنوف رلف ننظر 

نػد مجػلؿ فطف هذا لـ نمني مػف وجػود يعػض المحػلوالت التػي تهػدؼ إلػ  تحد ،ومي ذلؾ
خلص يللقلنوف ومجلؿ خلص يللبلئحة، إال أف هذ  المحػلوالت لػـ نرتػب لهػل النجػلح رونهػل لػـ 

 .3يللعنلنة والتنظنـ الدستور   ضتح

إف الهنمنة اليرلملننة في مجلؿ وضػي القواعػد العلمػة لػـ تػدـ طػونبل، وهػذا يسػيب تغنػر 
ب االعتيػػػلرات والضػػػرورات يسػػي مػػف جهػػػة و الظػػروؼ والعوامػػػؿ التػػي رلنػػػت سػػلئدة فػػػي القػػػدنـ

تغنػػػػر يعػػػػض المفػػػػلهنـ واألفرػػػػلر التػػػػي رلنػػػػت سػػػػلئدة لػػػػد  الفقػػػػ   مػػػػف جهػػػػة أخػػػػر و  العملنػػػػة،
 .4التقلند 

هػػذ  العوامػػؿ يشػػرؿ واضػػأ ومػػؤثر فػػي رثنػػر مػػف األحنػػلف نحػػو ضػػرورة وقػػد سػػلهمت 
مػػػف خبللػػػ  وضػػػي قواعػػػد علمػػػة إلػػػ  جلنػػػب  نػػػتـ االعتػػػراؼ يللسػػػلطة التنظنمنػػػة رواقػػػي ملمػػػوس

 رنعلت الصلدرة عف اليرلملف.التش

 

 

                                                 
1
 .  170، ص  1978ِؽٍٓ ـ١ًٍ ، ِثاقئ اٌمأْٛ اإلقانٞ اٌٍثٕأٟ ، ِىرثح وهق٠ح أـٛاْ ، ت١هٚخ ،  
2
 .  171، ٔفً اٌّهظغ ، ص  
3
 . 93نأفد فٛقج ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
4
 . 16تكن٠ح ظاٌه اٌظاٌػ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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يشػػػرؿ واضػػػأ فػػػي تنظػػػنـ أحرػػػلـ السػػػلطة  1958ولقػػػد سػػػلهـ الدسػػػتور الفرنسػػػي لعػػػلـ 
دراجهػػػل فػػػي الدسػػػتور واالعتػػػراؼ لهػػػل يللمجػػػلالت المتعػػػددة غنػػػر تلػػػؾ التػػػي رلنػػػت  التنظنمنػػػة وال

 .1 معروفة سليقل، وقرر لهل آلنلت وقواعد تحمي نطلقهل مف تدخؿ اليرلملف

ثػػلرت جػػدال أريػػر تعلقػػت أويعػػد التسػػلنـ يضػػرورة السػػلطة التنظنمنػػة، فػػطف المسػػسلة التػػي 
 أسلسل يللقواعد والضوايط التي مف خبللهل نتـ تحدند مجلؿ تدخؿ السلطة التنظنمنة .

ومػػػػف أجػػػػؿ اإلحلطػػػػة يهػػػػذ  العنلصػػػػر نػػػػتـ تقسػػػػنـ اليػػػػلب األوؿ إلػػػػ  فصػػػػلنف نخصػػػػص 
فػػي ظهػػور ونشػػسة السػػلطة التنظنمنػػة ، أمػػل الفصػػؿ  الفصػػؿ األوؿ ألهػػـ العوامػػؿ التػػي سػػلهمت

الثػػػػلني فنػػػػتـ التطػػػػرؽ فنػػػػ  إلػػػػ  القواعػػػػد الرئنسػػػػنة المتعلقػػػػة يتوزنػػػػي االختصػػػػلص يػػػػنف القػػػػلنوف 
 .أو التنظنـ  والبلئحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 . 137، ص  1990ح فٟ فهٍٔا ، ِطثٛػاخ ظاِؼح اٌى٠ٛد ، تكن٠ح ظاٌه اٌظاٌػ ، ِعاي اٌالئؽ 
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 ال صل األول : اليشأة التاريخية لمسمية التي يمية .

لقػػػد سػػػلهمت الضػػػرورات العملنػػػة يشػػػرؿ معتيػػػر فػػػي ظهػػػور السػػػلطة التنظنمنػػػة ، حنػػػث 
أثرت هػذ  الضػرورات فػي القواعػد الرئنسػنة التػي رلنػت تحرػـ عبلقػة القػلنوف يللبلئحػة ، والتػي 

هػػذا األخنػػر عػػػرؼ عػػدة تغننػػرات علػػ  المسػػػتو   ، فػػي مقػػدمتهل ميػػدأ الفصػػؿ يػػػنف السػػلطلت 
 . 1التنفنذنة والسلطة ة العبلقة ينف السلطة التشرنعن

إف الهنمنػػة المطلقػػة لليرلملنػػلت فػػي مجػػلؿ وضػػي القواعػػد العلمػػة لػػـ تػػدـ طػػونبل يسػػيب 
عجػػػز هػػػذ  األخنػػػػرة عػػػف مواريػػػة التغننػػػػرات الحلصػػػلة فػػػي الدولػػػػة الحدنثػػػة ، ويللتػػػللي وجػػػػدت 
، اليرلملنلت نفسهل مجيرة عل  التخلي عل  يعض الصبلحنلت الهلمة لفلئدة السػلطة التنفنذنػة 

 .حنلت السلطة التنظنمنة يشرلنهل التنفنذ  والمستقؿ وفي مقدمة هذ  الصبل

ومف أجؿ ضيط هذ  الصبلحنلت رػلف لزامػل االعتػراؼ يهػل مػف خػبلؿ أحرػلـ الدسػتور، 
 34، وهػػذا يتضػػمن  لمػػلدتنف همػػل  1958وهػػو مػػل تػػـ فعػػبل مػػف خػػبلؿ الدسػػتور الفرنسػػي لعػػلـ 

 . 2 معلرضاللتلف أثلرتل الرثنر مف الجدؿ لد  الفق  ينف مؤند و   37و

ويللتللي فطف التسلؤؿ الذ  نطرح في هذا المقلـ هو رنؼ أثرت االعتيلرات العملنة فػي 
أحرػػلـ  1958االعتػػراؼ يللسػػلطة التنظنمنػػة للحرومػػة   ، ورنػػؼ نظػػـ الدسػػتور الفرنسػػي لعػػلـ 

الدسػػلتنر المقلرنػػة يللتجدنػػدات التػػي أحػػدثهل هػػذا الدسػػتور  تالسػػلطة التنظنمنػػة   ، ورنػػؼ تػػسثر 
 خنر عل  مستو  العبلقة ينف القلنوف والبلئحة   .األ

 

 

                                                 
1
 ِٚاتؼك٘ا   7تكن٠ح ظاٌه اٌظاٌػ ، اٌٍٍطح اٌالئؽ١ح ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  

2
 Marcel WALINE, Les rapports entre la loi et le réglement, avant et après la constitution de 

1958,R.D.P.n° 04,1989,p 701 . 
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دراسػة لاألوؿ  نخصػص لئلجلية عف هذا اإلشرلؿ نتـ تقسنـ هذا الفصؿ إل  ميحثػنف ،
 فنػػػتـ فنػػػ  دراسػػػة العوامػػػؿ التػػػي سػػػلهمت فػػػي ظهػػػور السػػػلطة التنظنمنػػػة ، أمػػػل الميحػػػث الثػػػلني

جػػػػلؿ العبلقػػػػة يػػػػنف القػػػػلنوف فػػػػي م 1958التػػػػي جػػػػل  يهػػػػل الدسػػػػتور الفرنسػػػػي لعػػػػلـ  التغننػػػػرات
 والبلئحة.       

 : أهم البوامل التي ساهمت في  هور السمية التي يمية  الم وث األول

مػػػف أهػػػـ العوامػػػؿ التػػػي سػػػلهمت فػػػي االعتػػػراؼ لػػػئلدارة أ  السػػػلطة التنفنذنػػػة يللسػػػلطة 
 ، التنظنمنػػػػة أو البلئحنػػػػة خلصػػػػة المسػػػػتقلة، التطينػػػػؽ العملػػػػي لميػػػػدأ الفصػػػػؿ يػػػػنف السػػػػلطلت

إل  تطور وظنفة الدولة ، واتجل  مختلؼ األنظمة السنلسنة إل  تقونة مرلنػة ومررػز  يلإلضلفة
 السلطة التنفنذنة .

أ  التطينػػػؽ العملػػػي لميػػػدأ الفصػػػؿ يػػػنف السػػػلطلت، فمػػػف  1فيللنسػػػية لبلعتيػػػلر األوؿ  
طة المعلػػـو أف هػػذا الميػػدأ عػػرؼ يعػػض التطػػورات و التغنػػرات خلصػػة فنمػػل نتعلػػؽ يعبلقػػة السػػل

 التنفنذنة يللسلطة التشرنعنة.

أ   2فطل  عهد قرنب نسينل رلنت الوظنفة التشرنعنة مقصورة عل  السلطة التشػرنعنة  
يننمػل أقتصػر دور السػلطة ، اليرلملف يلعتيلر  صلحب الوالنة العلمػة أو الممثػؿ لػئلرادة العلمػة 

التنفنذنػػػػة علػػػػ  مجػػػػرد تنفنػػػػذ مػػػػل نصػػػػدر عػػػػف اليرلمػػػػلف مػػػػف تشػػػػرنعلت ، وهػػػػذا يسػػػػيب احترػػػػلر 
 اليرلملنلت لوظنفة وضي القواعد العلمة . 

إال أف هػػذ  القلعػػدة أو الميػػدأ لػػـ نيػػؽ رمػػل هػػو، يػػؿ عػػرؼ تعػػدنبل و تجدنػػدا ، وتفوقػػت  
ليرلملننػػػػػة فػػػػػي مجػػػػػلؿ وضػػػػػي التشػػػػػرنعلت ، إذ اإلرادة الحرومنػػػػػة يشػػػػػرؿ معتيػػػػػر علػػػػػ  اإلرادة ا

 .   3أصيحت السلطة التنفنذنة تشلرؾ اليرلملف في الوظنفة التشرنعنة 

                                                 
1
 . 12اٌه اٌظاٌػ ، اٌٍٍطح اٌالئؽ١ح ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص تكن٠ح ظ 
2
 . 171ِؽٍٓ ـ١ًٍ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
3
 . 20نأفد فٛقج ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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ونبلحػػػظ أنضػػػل مػػػف زاونػػػة أخػػػر  أف التطػػػور الػػػذ  عرفتػػػ  وظنفػػػة الدولػػػة فػػػي العصػػػر 
اسػتقر  حنػثالحػدنث قػد أثػر يشػرؿ ميلشػر علػ  العبلقػة يػنف السػلطتنف التنفنذنػة والتشػرنعنة ، 

األخنػػر لصػػللأ السػػلطة التنفنذنػػة التػػي حققػػت مرلسػػب أو اختصلصػػلت هلمػػة تمرنهػػل مػػف فػػي 
 . 1مسلنرة هذا التطور 

 نػػػتـ تقسػػػنـ هػػػذا الميحػػػث إلػػػ  مطليػػػنف، ، ومػػػف أجػػػؿ تفصػػػنؿ هػػػذ  العنلصػػػر الرئنسػػػنة
المطلػػػب األوؿ دراسػػػة وتحلنػػػؿ ميػػػدأ الفصػػػؿ يػػػنف السػػػلطلت مػػػف النلحنػػػة النظرنػػػة،  نخصػػػص

نتعلؽ ييحث ودراسة مد  مسلهمة الضػرورات العملنػة فأمل المطلب الثلني ،  والتطينؽ العملي
 في نشسة السلطة التنظنمنة.

 م دأ ال صل  ين السميات  ين الي رية والتي ي  البممي  الميمب األول :

ممػػػل ال شػػػؾ فنػػػ  أف ميػػػدأ الفصػػػؿ يػػػنف السػػػلطلت الػػػذ  رػػػلف نشػػػرؿ فػػػي مراحػػػؿ معننػػػة 
الصػػبلحنلت يػػنف السػػلطلت ، قػػد نسػػهؿ تصػػور  مػػف النلحنػػة  نظرنػػة هلمػػة علػػ  مسػػتو  توزنػػي

إال أف األمػػر لػػنس رػػذلؾ مػػف النلحنػػة العملنػػة أو التطينقنػػة نتنجػػة لصػػعوية تحقنػػؽ  ، النظرنػػة 
الفصؿ المطلؽ ينف السلطلت حتػ  فػي األنظمػة الدسػتورنة التػي تسخػذ يللفصػؿ المطلػؽ ، هػذا 

 مف جهة . 

ة العملنػػة أف هنػػلؾ تػػداخؿ فػػي االختصلصػػلت ومػػف نلحنػػة أخػػر  ، نبلحػػظ مػػف النلحنػػ
يػػنف السػػلطة التنفنذنػػة والتشػػرنعنة ، وهػػذا مػػل نفػػرض وجػػوب التسػػلنـ يحقنقػػة مفلدهػػل أف القواعػػد 
والضػػػوايط و األفرػػػلر الميننػػػة علػػػ  أسػػػلس ميػػػدأ الفصػػػؿ يػػػنف السػػػلطلت لتحدنػػػد اختصلصػػػلت 

ر، نتنجػػة مػػل لحػػؽ هػػذا اليرلمػػلف و الحرومػػة ، لػػـ تعػػد صػػللحة وال تتملشػػ  ومسػػتجدات العصػػ
 الميدأ مف تطورات مف النلحنة العملنة .

                                                 
1
 . 23نأفد فٛقج ، ٔفً اٌّهظغ ، ص  
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تفصػػنؿ هػػذ  األفرػػلر ، نقسػػـ هػػذا المطلػػب إلػػ  فػػرعنف ، نػػتـ التعػػرض فػػي ومػػف أجػػؿ  
، أمػل الفػرع الثػلني فنػتـ التطػرؽ  المفهػـو التقلنػد  لميػدأ الفصػؿ يػنف السػلطلتالفرع األوؿ إل  

  الثورة الفرنسنة  .إل  تفسنر هذا الميدأ مف جلنب رجلؿ فن  

 الم هوم التقميدي لم دأ ال صل  ين السميات ال رع األول : 

قيػػؿ التعػػرض للمفهػػـو التقلنػػد  ، اليػػد مػػف اإلشػػلرة إلػػ  األصػػوؿ التلرنخنػػة لنشػػسة هػػذا 
الميػػدأ، مػػي تحدنػػد مفهومػػ  و مضػػمون  القػػلئـ أسلسػػل علػػ  قلعػػدتي التخصػػص و االسػػتقبللنة 

: نشػسة ميػػدأ الفصػػؿ يػػنف  لػػذلؾ نجػب التطػػرؽ إلػػ نػة التقلندنػػة ، ضػمف إطػػلر المفهػػـو أو النظر 
مضػػػموف ميػػػدأ الفصػػػؿ يػػػنف السػػػلطلت اثلننػػػل  ، وأخنػػػرا تقػػػدنر ثػػػـ السػػػلطلت ومفهومػػػ  اأوال  ، 

 النظرنة التقلندنة لميدأ الفصؿ ينف السلطلت اثللثل  .  

 يشأة م دأ ال صل  ين السميات و م هومهأوال : 

سػػػػلطلت ميػػػػدأ أسلسػػػػنل للتنظػػػػنـ السنلسػػػػي لمختلػػػػؼ األنظمػػػػة نعػػػػد ميػػػػدأ الفصػػػػؿ يػػػػنف ال
 .1الدستورنة ، وهذا مل جعؿ اليعض نصف  يسن  قطعة رئنسنة في األنظمة اللنيرالنة 

جػػػػذور  التلرنخنػػػػة األولػػػػ  روسػػػػنلة أسلسػػػػنة لمعلرضػػػػة الحرػػػػـ  ولقػػػػد ظهػػػػر الميػػػػدأ فػػػػي
   .2المطلؽ

 

 

                                                 
1
 Nasser Eddine GHOZALI , Cours des systemes politiques comparés, Les systemes libéraux , O.P.U, 

Alger , 1983 , p 72 . 
2
 ،حمد عيدالوهلب ، األسلس التلرنخي والفلسفي لميدأ الفصؿ ينف السلطلت ، رسللة درتورا  ، جلمعة االسرندرنة أمحمد  

 . ومل يعدهل 171، ص  1997
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 الميػػدأ وجعلػػو  شػػعلرا للثػػورة حنػػثهػػذا  1789ولقػػد اعتنػػؽ رجػػلؿ الثػػورة الفرنسػػنة لعػػلـ 
ثػػػػػػـ دسػػػػػػلتنر الثػػػػػػورة المتعلقيػػػػػػة يػػػػػػد  مػػػػػػف   إعػػػػػػبلف حقػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػلف والمػػػػػػواطف  أشػػػػػػلر إلنػػػػػػ 

 مف إعبلف حقوؽ اإلنسلف والمواطف عل  : 16نصت الملدة  فقد، 1791دستور

(Toute société dans laquelle la garantie des droits n‟est pas assurée, ni la séparation des 

pouvoirs determinée, n‟a point  de constitution)  1 . 

رمػػػل تػػػسثرت الثػػػورة األمرنرنػػػة أنضػػػل يهػػػذا الميػػػدأ إذ قػػػلـ علنػػػ  دسػػػتور الوالنػػػلت المتحػػػدة 
أنضػل الميػدأ فػي القػرف الثػلمف عشػر  3، رمل اعتنقت انجلتػرا  2 1787األمرنرنة الصلدر علـ 

 تحت تسثنر أفرلر جوف لوؾ والثورات الشعينة التي قلمت .

والحقنقػػة أنػػ  ال نرػػلد النػػـو نػػذرر ميػػدأ الفصػػؿ يػػنف السػػلطلت إال و مقترنػػل يلسػػـ الفقنػػ  
،    1748، الػػذ  تنػػلوؿ هػػذا الميػػدأ فػػي رتليػػ  روح القػػواننف الصػػلدر سػػنة  4الفرنسػػي مونتسػػرنو

ف لـ  .   5نرف هو السيلؽ في تنلوؿ هذا الميدأ حنث أف لهذا الميدأ جذور يعندة  وال

 

 
                                                 

1
ال تتقرر فن  الضملنلت البلزمة للحقوؽ ، أو ال  رؿ مجتمي» مف إعبلف حقوؽ اإلنسلف و المواطف عل  أف :  16نصت الملدة  

 «نسود فن  ميدأ الفصؿ ينف السلطلت هو مجتمي ال دستور ل  
2
 . 75، ص  2002ػثك اٌغٕٟ ت١ٍٟٛٔ ػثك هللا ، إٌظُ ا١ٌٍا١ٌح اٌّىرثح اٌما١ٔٛٔح ، ٌثٕاْ ، أشان إٌٝ لٌه  
3
 .   222، ص  2006ػثك اٌىه٠ُ ػٍٛاْ ، إٌظُ ا١ٌٍا١ٌح ٚاٌمأْٛ اٌكٌرٛنٞ ، قان اٌصمافح ، ػّاْ ، األنقْ ،  أشان إٌٝ لٌه 
4
 .  13، ص  1953نٚغ اٌشهائغ ، ذهظّح ػاقي وػره ، قان اٌّؼانف ، اٌما٘هج ،  
5
النجلنػػز س جػػوف لوؾس،يػػؿ حتػػ  يعػػض فػػي الحقنقػػة سػػيؽس مونتسػػرنوس يعػػض مفرػػر  وفبلسػػفة النهضػػة األورينػػة الحدنثػػة رللفنلسػػوؼ ا 

 .القدام س رسفبلطوفس وسأرسطوس فالفبلسفة النونلننن
فػػنبلحظ فػػي هػػذا المقػػلـ أف أفبلطػػوف قػػد ذهػػب فػػي رتليػػ  سالقػػلنوف سإلػػ  ضػػرورة توزنػػي وظػػلئؼ الدولػػة علػػ  هنئػػلت مختلفػػة 

نتخػب مػف الشػعب ،هنئػة قضػلئنة ،هنئػة اليػولنس ومتيلننة وهي:مجلس السنلدة ،جمعنة تضـ ريلر الحرمل  والمشرعنف ،مجلس شنوخ  م
 .هنئة تعلنمنة مختلفة 
ولقد  في الدولة إل  ثبلثة: أ.وظنفة المداولة  ، ب.وظنفة األمر ، ج.وظنفة القضل  ؼفقد ذهب إل  تقسنـ الوظلئ وأمل أرسط

ؾ س التػػي أشػػلر إلنهػػل فػػي رتليػػ س الحرومػػة اسػػتفلد مونتسػػرنو فػػي مجػػلؿ شػػرح هػػذا الميػػدأ رثنػػرا مػػف أفرػػلر الفنلسػػوؼ اإلنجلنػػز س جػػوف لػػو 
حنث قسـ  لوؾ السلطلت فػي الدولػة إلػ   ، 17ال  جلنب التجرية اإلنجلنزنة في هذا المجلؿ خبلؿ القرف  1690المدننةس الصلدر سنة 

معلومػلت حػوؿ الجػػذور ، للمزنػد مػف ال.سػلطة التػلج 4.السػلطة االتحلدنػػة ،3.السػلطة التشػرنعنة ،2.السػلطة التنفنذنػة ، 1أريػي سػلطلت :
،ص 1969رلمػؿ لنلػة ،الػنظـ السنلسػنة ،الدولػة والحرومػة ،دار النهضػة العرينػة ،ينػروت ،التلرنخنة لميدأ الفصؿ ينف السلطلت ، أنظػر 

852 . 
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ونػػر  مونتسػػرنو أف مػػف التجػػلرب األزلنػػة رػػوف اإلنسػػلف ذ  سػػلطلف نمنػػؿ إلػػ  إسػػل ة 
اسػتعملؿ سػػلطلن  ، هػػذا حتػػ  نقػػؼ عنػػد حػػد فػبل نوقػػؼ السػػلطلف غنػػر السػػلطلف ، وعػػف تػػوازف  

، إذ أف تجمػػػػي السػػػػلطلت فػػػػي نػػػػد واحػػػػدة نػػػػؤد  إلػػػػ   1السػػػػلطلت الػػػػثبلث تنشػػػػس حرنػػػػة األمػػػػة 
 االستيداد .

وجػػػوب توزنػػػي سػػػلطلت الدولػػػة الػػػثبلث التشػػػرنعنة والتنفنذنػػػة  2مويتســـكيو ولهػػػذا نػػػر  
حنػػػػث نرػػػػوف لرػػػػؿ هنئػػػػة أو سػػػػلطة صػػػػبلحنلت فػػػػي حػػػػدود  ،والقضػػػػلئنة علػػػػ  هنئػػػػلت مختلفػػػػة

ويللمقليؿ نروف لهل وسلئؿ لتقننػد السػلطة األخػر  ، ومنعهػل مػف االنحػراؼ و مجػلوزة  ،وظنفتهل
 توقؼ السلطة .وال نتحقؽ هذا إال مف خبلؿ قلعدة  السلطة ، الحدود 

تقػلف  ؿرمل نر  أنضل أف اعتملد ميدأ الفص ينف السلطلت نؤد  إل  صػوف الحرنػلت وال
 ـ سلطلت الدولة ينف  ثبلث هنئلت :العمؿ وفرص احتراـ القلنوف، لهذا نجب أف تقس

 السلطة التشرنعنة تسند إل  الشعب أو ممثلن  .

 السلطة التنفنذنة تروف للملؾ . 

 السلطة القضلئنة تختص يهل هنئة مستقلة . 

  ين  السميات لمضمون م دأ ال ص ثاييا :

لػػػػـ نػػػػدع إلػػػػ  الفصػػػػؿ المطلػػػػؽ يػػػػنف  3مويتســــكيو فػػػػي اليدانػػػػة تجػػػػب اإلشػػػػلرة إلػػػػ  أف 
نػػػ  رػػلف متنقنػػػل أف هػػػذ  السػػلطلت مضػػػطرة إلػػػ  التعػػلوف والتضػػػلمف ألجػػػؿ ألسػػلطلت ، حنػػػث ا

تحقنػػػػؽ المصػػػػلحة العلمػػػػة يطرنقػػػػة منسػػػػقة ومنسػػػػجمة ، رمػػػػل أف الفصػػػػؿ التػػػػلـ يػػػػنف السػػػػلطلت 
 .  4نستحنؿ تحقنق  في الواقي يلعتيلر  أمرا مستيعدا ، ونؤد  إل  نتلئ  عرسنة 

                                                 
1
 . 18نٚغ اٌشهائغ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
2
 .  228، ص  ٔفً اٌّهظغنٚغ اٌشهائغ ،  
3
 . 235، ص  ٔفً اٌّهظغنٚغ اٌشهائغ ،  
4
 . 332، ص 1975انظر ، ثروت يدو  ، النظـ السنلسنة ، دار النهضة العرينة ، القلهرة ،  



16 

 

المفهـو المتطرؼ لميدأ الفصؿ ينف السلطلت الذ   وفي هذا اإلطلر نمرف اإلشلرة إل 
، و همػل دسػتور  1 تينل  رجلؿ الثورة الفرنسنة خلصة في الدسلتنر الفرنسنة األول  عقب الثورة

، ودستور السنة الثللثة ، هػذا المفهػـو الػذ  نخػللؼ التصػور و الميػدأ الػذ  طرحػ  1791علـ 
سػػيي يػػنف السػػلطلت إذ تتحقػػؽ الرقليػػة والتعػػلوف القػػلئـ أو المتمثػػؿ فػػي الفصػػؿ الن 2 مويتســكيو

 ينف السلطلت .

فيػػللرجوع إلػػ  الفصػػؿ السػػلدس مػػف الرتػػلب الحػػلد  عشػػر مػػف رتػػلب س روح القػػواننف س 
نجػد الرثنػػر مػػف الفقػػرات التػػي تعتػػرؼ أو تسػمأ للسػػلطة التنفنذنػػة يللمشػػلررة فػػي يعػػض أعمػػلؿ 

بلنعقػػلد ، والحػػؽ فػػي إنهػػل  دوراتػػ  ، رمػػل السػػلطة التشػػرنعنة، إذ نحػػؽ لؤلولػػ  دعػػوة اليرلمػػلف ل
نحػػؽ يللمقليػػؿ للسػػلطة التشػػرنعنة رقليػػة أعمػػلؿ السػػلطة التنفنذنػػة خلصػػة مػػل تعلػػؽ منهػػل يتنفنػػذ 

 . 3القواننف 

، يخصػػوص الفصػػؿ المػػرف يػػنف السػػلطلت  4ومػػف جلنػػب آخػػر انتهػػ  الفقػػ  الدسػػتور  
و االختصلصػلت يػنف السػلطلت ، إل  التسلنـ يسن  فصؿ نسيي نتعلؽ أسلسل يتقسنـ الوظػلئؼ 

وأف الفصؿ المطلؽ أو الرلمؿ ينف السلطلت أمر ال نمرف تصور  فػي الواقػي السنلسػي ، حتػ  
أف المنطؽ القلنوني في أشد األنظمة حرصل علن  أال وهو النظلـ الدستور  األمرنري و الػذ  

نػة ، قػد اتجػ  إلػ  حرص واضعو  علػ  تينػي الفصػؿ المطلػؽ يػنف السػلطتنف التشػرنعنة والتنفنذ
 . 5السلطلت اليد أف تتعلوف و تتيلدؿ التسثنر عل  يعضهل اليعض  رلفة أف

                                                 
1
 Pour plus de détails , voir :Nasser Eddine GHOZALI , op.cit, p 74 . 

 
2
 .  235روح الشرائي ، المرجي السليؽ ، ص  

3
 . 333  ، المرجي السليؽ ، ص ثروت يدو ٌّى٠ك ِٓ اٌّؼٍِٛاخ ؼٛي ٘ما اٌّٛػٛع أٔظه  

4
 . 854رلمؿ لنل  ، المرجي السليؽ ، ص  ؛ 333ص  ،ثروت يدو  ، المرجي السليؽ  

5
محمد الصغنر ؛  334، ص 2007الحقوقنة ، ينروت ، محمد رفعت عيد الوهلب، األنظمة السنلسنة ، منشورات الحليي  

   . 75، ص  2006والمملرسة ، مذررة ملجستنر ، جلمعة عدف ، الرلنوني ، ميدأ الفصؿ ينف السلطلت ينف الفررة 
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وفػػي هػػذا اإلطػػلر، و لتحدنػػد مضػػموف ميػػدأ الفصػػؿ يػػنف السػػلطلت علػػ  ضػػو  النظرنػػة 
لهػػذا الميػػػدأ مػػػف خػػػبلؿ القواعػػػد  1مويتســـكيو نجػػػب الرجػػػوع لؤلفرػػػلر التػػي صػػػلغهل  ، التقلندنػػة

 في هذا المجلؿ ، حنث ينف أف لهذا الميدأ يعداف :  واألفرلر التي يلورهل

األوؿ تنظنمي و نحو  اليعد الوظنفي و العضو  ، والثلني وهو اليعػد القػلنوني ، و نقصػد يػ  
 . طينعة العبلقة ينف السلطة التشرنعنة و السلطة التنفنذنة

ظهػػػرت فرػػػرة  مويتســـكيو  وينػػػل  علػػػ  هػػػذ  الخطػػػوط العرنضػػػة التػػػي صػػػلغهل الفقنػػػ  
أسػػػػس و مقومػػػػلت النظرنػػػػة  2ف تعتيػػػػراف لػػػػد  الفقػػػػ  لواللتػػػػ ، التخصػػػػص و قلعػػػػدة االسػػػػتقبللنة

  . التقلندنة لتطينؽ هذا الميدأ 

 تقدير الي رية التقميدية لم دأ ال صل  ين السميات ثالثا: 

إف التطينقػػػػلت العملنػػػػة لميػػػػدأ الفصػػػػؿ يػػػػنف السػػػػلطلت فػػػػي األنظمػػػػة اليرلملننػػػػة الحدنثػػػػة 
ال نتواف في توجن  سهلـ النقد لهذا الميدأ ، والتي نمرف حصػرهل فنمػل  3جلنيل مف الفق   جعلت

 :ينل

، إف ميػػدأ الفصػػؿ يػػنف السػػلطلت أصػػيأ ميػػدأ عػػدنـ الفلئػػدة ،  4فحسػػب يعػػض الفقهػػل  
الهػػػدؼ منهػػػل محلريػػػة السػػػلطلف المطلػػػؽ  ،حنػػػث أنػػػ  قػػػلـ فػػػي األسػػػلس علػػػ  اعتيػػػلرات تلرنخنػػػة

 للملوؾ دوف االهتملـ يمسسلة تنظنـ العبلقة ينف السلطلت .

                                                 
1
 .  230نٚغ اٌشهائغ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
2
محمد ملهر أيو العنننف االنحراؼ التشرنعي و الرقلية عل  دستورنت  ، الجز   ؛ 286 ص ثروت يدو  ، المرجي السليؽ ، 

 . 511ص  2006األوؿ ، دار أيو المجد للطيلعة ، القلهرة 
3
 .  180ؼّك ػثكاٌٛ٘اب ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص أِؽّك ٌٍّى٠ك ِٓ اٌّؼٍِٛاخ ؼٛي ٘ما اٌعأة ِٓ اٌفمٗ أٔظه :  

4
 Jean PHILIPE , La séparation des pouvoirs et le constitutionnanlisme , Mythes et réalités 

d‟une doctrine et de ses critques , R.F.D.C , n° 83-2010, p 92 . 
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رمل نعتير ميدأ الفصؿ ينف السلطلت ميدأ وهمنل ال صػلة لػ  يػللواقي  وهػذا يسػيب عػدـ 
تحقنػػؽ التسػػلو  المطلػػؽ يػػنف السػػلطلت ، ذلػػؾ أف الواقػػي العملػػي نؤرػػد هنمنػػة إحػػد  السػػلطلت 

 . 1، وخلصة السلطة التنفنذنة  عل  األخر 

رمػػػل نػػػؤد  تطينػػػؽ الفصػػػؿ يػػػنف السػػػلطلت إلػػػ  تجزئػػػة السػػػلطة والمسػػػؤولنة وصػػػعوية 
 . 2حصر نطلؽ هذ  المسؤولنة ، وهو مل نترتب عن  يللضرورة ضعؼ سلطلت الدولة 

، إلػػ  القػػوؿ يػػسف ميػػدأ الفصػػؿ يػػنف السػػلطلت فػػي طرنقػػ   3رمػػل ذهػػب جلنػػب مػػف الفقػػ  
لؾ أف الميدأ أصيأ اآلف غنر ذ  موضػوع ، وهػو مجػرد ميػدأ نظػر  ، ال ميػدأ إل  الزواؿ ، ذ

 . لواقعن

ومهمل يلغت حدة هذ  االنتقلدات ، إال أف ميدأ الفصؿ ينف السػلطلت نيقػ  فػي األخنػر 
نشرؿ ضملنة أسلسنة مف خبللهل نتـ مني وريأ رؿ مظهر مف مظلهر استيداد أو تعسػؼ أ  

 . 4سلطة 

تقلن  في الدولة رمل أف هذا الميدأ وهذا يسيب  ، مف شسن  أف نؤد  إل  تقسنـ العمؿ وال
تعػػػدد وتشػػػعب وظلئفهػػػل ، ذلػػػؾ أف تررنػػػز هػػػذ  الوظػػػلئؼ لػػػد  جهػػػة واحػػػدة نحػػػوؿ دوف إتقػػػلف 

 . 5النصوص القلنوننة يللقدر البلـز 

وعلن  فطف توزني الوظلئؼ عل  هنئلت متخصصة نمػنأ النصػوص القلنوننػة والقػرارات 
لترلمؿ واالنسجلـ ، ونرفؿ احترامهػل وتطينقهػل علػ  نحػو سػلنـ ، وهػذا فػي ظػؿ وجػود اإلدارنة ا

                                                 
1
 . 585، ص  1970اقِْٛ نتاؽ ، ا١ٌٌٛؾ فٟ اٌمأْٛ اٌكٌرٛنٞ اٌؼاَ ، اٌعىء اٌصأٟ ، قان اٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ ، ت١هٚخ ،  
2
 . 545، ص  2011ت١ح ، اٌما٘هج ، ِؽّك طثؽٟ ػٍٟ ا١ٌٍك ، اٌهلاتح ػٍٝ قٌرٛن٠ح اٌٍٛائػ ، قان إٌٙؼح اٌؼه 
3
 . 441، ص  1997،  4، إٌظُ ا١ٌٍا١ٌح ٚاٌمأْٛ اٌكٌرٛنٞ ، قان اٌعاِؼ١ح ، ت١هٚخ ، ؽ  ااٌؼى٠ى ش١ؽ اتها١ُ٘ ػثك 
4
ا١ٌح اٌّؼاطهج ٚفٟ إٌظاَ ا١ٌٍاٌٟ اٌعىائهٞ ، قان اٌفٍك١ٔٚح ، ١ػّان ػثاي ، اٌؼاللح ت١ٓ اٌٍٍطاخ فٟ األٔظّح اٌٍ 

 . 21، ص  2010 اٌعىائه ،
5
، قان  4ٌالِٟ ، ؽ ١ٌٍّاْ ِؽّك اٌطّاٚٞ ، اٌٍٍطاخ اٌصالز فٟ اٌكٌاذ١ه اٌؼهت١ح ٚاٌّؼاطهج ٚفٟ اٌفىه ا١ٌٍاٌٟ اإل 

 . 468، ص  1979اٌفىه اٌؼهتٟ ، اٌما٘هج ، 
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رقليػػة تملرسػػهل السػػلطة القضػػلئنة التػػي تتػػول  توقنػػي الجػػزا ات المختلفػػة علػػ  مػػف نخػػللؼ هػػذ  
 .   1القواننف 

يػنف السػلطلت  ؿونبلحظ عمومل مف خبلؿ هذ  االنتقلدات التي تعرض  لهل ميدأ الفص
أنهل قد مسػت يشػرؿ ميلشػر السػلطة التشػرنعنة  التػي فقػدت يعػض  ، نة التقلندنةفي ظؿ النظر 
 الصبلحنلت . 

ويللمقليؿ استفلدت السلطة التنفنذنػة مػف هػذا الوضػي حنػث حققػت جملػة مػف المرلسػب 
فػػػي مقػػػدمتهل االعتػػػراؼ لهػػػل يللسػػػلطة التنظنمنػػػة المسػػػتقلة يعػػػدمل رلنػػػت وظنفتهػػػل تقتصػػػر علػػػ  

 الصلدرة عف اليرلملف. مجرد تنفنذ التشرنعلت

إف هذا الوضي الذ  أفض  إلن  التطػور الدسػتور  فػي يعػض الػدوؿ يخصػوص توزنػي 
االختصلص ينف السلطة التشرنعنة والسلطة التنفنذنة ، مرد  أسلسل الدستور الفرنسي الصػلدر 

هػػذا األخنػػر الػػذ  قػػرر يشػػرؿ  منقطػػي النظنػػر أولونػػة السػػلطة التنفنذنػػة علػػ  ،  2 1958سػػنة 
 سلب السلطة التشرنعنة  .ح

دراؾ هػػػػذا التطػػػػور نفػػػػرض التعػػػػرض إلػػػػ  دراسػػػػة تػػػػسثنر هػػػػذا الدسػػػػتور علػػػػ   إف فهػػػػـ وال
الميػػلدئ الدسػػتورنة التقلندنػػة ، خلصػػة ميػػدأ الفصػػؿ يػػنف السػػلطلت مػػف النلحنػػة العملنػػة ، وهػػذا 

 الموالي.، وهذا مل نتـ التعرض إلن  في الفرع رسـ الحدود ينف اليرلملف والحرومةمف أجؿ 

 

 

 

 
                                                 

1
 .  445ِؽّٛق طثؽٟ ػٍٟ ا١ٌٍك ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
2
 .   168، ص  2006نأفد اٌكٌٛلٟ ، ١ّٕ٘ح اٌٍٍطح اٌرٕف١م٠ح ػٍٝ أػّاي اٌثهٌّاْ ، ِٕشأج اٌّؼانف ، االٌىٕكن٠ح ،  
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 ال رع الثايي : تي ي  ردال الثورة ال ريسية لم دأ ال صل  ين السميات 

ممػػػػػل ال شػػػػػؾ فنػػػػػ  أف نظرنػػػػػة الفصػػػػػؿ يػػػػػنف السػػػػػلطلت التػػػػػي رػػػػػلف ننػػػػػلد  يهػػػػػل الفقنػػػػػ  
سمونتسػػرنوس، قػػد عرفػػت صػػد  رينػػرا فػػي حقػػؿ القػػلنوف الوضػػعي حنػػث طيقتهػػل يعػػض الدسػػلتنر 
الوضػػػػػعنة فػػػػػي رثنػػػػػر مػػػػػف األحنػػػػػلف ، ولرػػػػػف دوف وضػػػػػعهل الحقنقػػػػػي والسػػػػػلنـ ، وعلػػػػػ  وجهػػػػػة 

 .1الخصوص الدسلتنر األول  للثورة الفرنسنة 

 واسػػػتنلدال إلػػػ  أفرػػػلر مونتسػػػرنو قػػػلـ  واسػػػتند أوؿ دسػػػلتنر الثػػػورة ،وعلػػػ  هػػػذا األسػػػلس
، وهػػػو نفػػػس  2، علػػػ  أسػػػلس الفصػػػؿ المطلػػػؽ يػػػنف السػػػلطلت  1791، وهػػػو دسػػػتور الفرنسػػػنة

 . 3التوج  الذ  ررس  إعبلف حقوؽ اإلنسلف والمواطف الذ  أقرت  الجمعنة الوطننة 

جعػػػؿ هػػػذا الدسػػػتور األخنػػػر السػػػلطة التشػػػرنعنة االجمعنػػػة الوطننػػػة   ،وعلػػػ  هػػػذا النحػػػو
 .  4تنفرد وحدهل ودوف غنرهل يميلشرة سلطة ومهمة التشرني 

ويللمقليػػؿ منػػي أو اسػػتنرر علػػػ  الحرومػػة صػػبلحنة تقرنػػر القواعػػػد العلمػػة فػػي الدولػػػة، 
، وذلػؾ يطصػدار حنث انحصرت مهمة الحرومة أ  السلطة التنفنذنة في وظنفة تنفنذ القػواننف 

 .5القرارات الفردنة الضرورنة لذلؾ التنفنذ 

مهمػػة السػػلطة التنفنذنػػة يشػػرؿ  1791مػػف دسػػتور فرنسػػل لسػػنة  06ولقػػد حػػددت المػػلدة 
صػػرنأ حنػػث جػػل  فنهػػل:س ال تملػػؾ الحرومػػة أف تصػػدر قلنونػػلل ولػػو جػػل  ذلػػؾ يصػػفة اسػػتثنلئنة، 

نمل لهل فقط أف تصدر تعلنملت تستي متفقة وأحرلـ   .6القواننف ويهدؼ تنفنذ  سوال

                                                 
1
، 1985ػثك اٌؼظ١ُ ػثك اٌٍالَ، اٌؼاللح ت١ٓ اٌمأْٛ ٚاٌالئؽح، نٌاٌح قورٛناٖ و١ٍح اٌؽمٛق، ظاِؼح ػ١ٓ شًّ، اٌما٘هج،  

 .70ص
2
 .71، صنأفد اٌكٌٛلٟ ، اٌّهظغ اٌٍاتك 
3
 Toute société dans la quelle la garantie des droits n‟est pas)ِٓ ٘ما اإلػالْ 16ظاء فٟ اٌّاقج  

assurée, ni la séparation des pouvoirs determinée, n‟a point  de constitution)   ْوً " تّؼٕٝ أ

 " . ٌٙا ظّاػح ١ٌا١ٌح ال ذؼّٓ ؼمٛق األفهاق ٚال ذفظً ت١ٓ اٌٍٍطاخ ال قٌرٛن
4
 .10، ص اٌّهظغ اٌٍاتكتكن٠ح ظاٌه اٌظاٌػ، اٌٍٍطح اٌالئؽ١ح ،  
5
 . 11اٌّهظغ  ، ص ٔفً تكن٠ح ظاٌه اٌظاٌػ ،  

6
 Le pouvoir exécutif ne peut faire, aucune loi, même provisoire, mais seulement des 

proclamations comformes aux lois pour en ordnner ou en rappeller l‟exécution . 
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س فػي الواقػي أف فررتػي االسػتقبلؿ والفصػؿ يػنف  1وفي هػذا السػنلؽ نقػوؿ أحػد اليػلحثنف 
السلطلت اللتنف دعل إلنهمل سمونتسرنوس قد عوضتل يطرنقة جنػدة أفرػلر أو إلهػلـ الفقنػ  سروسػوس 

طػػرؼ المؤسػػس  والتػػي ررسػػهل دسػػتور السػػنة الثللثػػة ، ولرػػف يػػدوف شػػؾ تػػـ الػػذهلب يعنػػدال مػػف
 الدستور  في طرنقة توزني السلطلت س .

ولقد ظؿ الوضي في فرنسل قلئمػلل علػ  ميػدأ الفصػؿ المطلػؽ يػنف السػلطلت خلصػة فػي 
، وهذا رل  تحت ذرنعة الحفلظ عل  وحدة وتملسػؾ  22/08/1795ظؿ الدستور الصلدر في 

 . 2الدولة 

فصػػػؿ يػػػنف السػػػلطلت يصػػػورة والواقػػػي أف هػػػذا التشػػػدد أو الصػػػرامة فػػػي تطينػػػؽ ميػػػدأ ال
مطلقػػػة راجػػػي أسلسػػػلل إلػػػ  عػػػدـ معرفػػػة رجػػػلؿ الثػػػورة الفرنسػػػنة لواقػػػي وحقنقػػػة النظػػػلـ السنلسػػػي 

 . 3اليرنطلني الذ  درس  الفقن  سمونتسرنوس 

را  وأفرػػلر الفقن سروسػػوس فػػي تلػػؾ الفتػػرة خلصػػة فنمػػل آاإلشػػلرة أنضػػلل إلػػ  تػػسثنر  نجػػبو 
 لس أو تعينر عف اإلدارة العلمة .نتعلؽ يسنلدة القلنوف الذ  هو انعر

وعلػػػػ  هػػػػذا األسػػػػلس وجػػػػد رجػػػػلؿ الثػػػػورة الفرنسػػػػنة فػػػػي القػػػػلنوف الصػػػػلدر عػػػػف السػػػػلطة 
التشػػرنعنة الوسػػنلة الفضػػل  للقنػػلـ يطصػػبلح جػػذر  داخػػؿ المجتمػػي ، ويللتػػللي محػػو أو دحػػض 

 . 4رؿ آثلر ومخلفلت عهد اإلقطلع الذ  رلف سلئدا 

  

                                                 
1
“ Mais dans la réalité, les notions d‟indépendance et de separation des pouvoirs chères a 

Montesquieu ont bel et bien remplacé l‟inspiration rousseauiste dans la constitution de l‟anIII  

mais ils sont sans doute allés trop loin et trop vite dans la voie de la division des pouvoirs “.  

Mary  vonne BONNARD, les pratiques parlementaires sous le directoire  R.F.D.C ,n° 02 , 

1990 , p213 . 
2
 .133ص  ،2002ح فٟ اٌؼاٌُ اٌّؼاطه، ن٘أاخ ٚذؽك٠اخ، قان إٌٙؼح اٌؼهت١ح اٌما٘هج، ١ا١ٌٍاٌ ٌُؼاق اٌشهلاٚٞ، إٌظ 

3
 Bernard CHANTEBOUT , Droit constitutionnel et science politique, 16 édition, Armand 

Colin, Paris, 1999, p134 . 
4 Ibid , p 135 . 
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ومػػف المعلػػـو أف الفرػػرة التػػي رػػلف ننػػلد  يهػػل سمونتسػػرنوس لػػـ ترػػف ترترػػز علػػ  الفصػػؿ 
المطلؽ أو النهلئي ينف السلطلت ، حنث ذهب إل  أف تررنز السػلطة فػي نػد شػخص أو هنئػة 
واحػػدة مػػف شػػسن  أف نػػؤد  إلػػ  االسػػتيداد والطغنػػلف، ذلػػؾ أف فصػػؿ السػػلطلت لػػنس إال قلعػػدة 

 . 1ني سلطلت الدولة عل  هنئلت متعددة ومستقلة سنلسنة الهدؼ منهل هو توز 

إال أف رجلؿ الثورة الفرنسنة قد ذهيوا إل  عرس مل رلف نصيو إلن  سمونتسرنوس، وهػذا  
عند تفسنرهـ لميدأ الفصؿ ينف السلطلت، حنث جعلوا مف هذا الميػدأ األخنػر شػعلرال سنلسػنل ال 

 .2ت نخرج عف نطلؽ الفصؿ الشدند أو المطلؽ ينف السلطل

ومؤد  التفسنر الذ  وصلوا إلن ، أف األمة يوصفهل صػلحية السػنلدة فػي الدولػة تحػوز 
ثبلث سلطلت تستقؿ رؿ واحدة عف األخر ، وأن  وعل  ضو  ذلؾ تفوض األمة ربل مف هػذ  

 السلطلت إل  هنئة علمة مستقلة ومتخصصة. 

حمهػل فػي ذلػؾ وعل  ضو  هذا التفونض تملرس رؿ هنئة مظلهر السػلطة دوف أف تزا 
هنئة أخر ، يؿ أرثر مف ذلؾ نجػب أف ال تخضػي رػؿ هنئػة إلػ  أ  شػرؿ مػف أشػرلؿ الرقليػة 

 . 3الذ  نمرف أف تملرس  الهنئلت العلمة األخر  

فػي  4وتجب اإلشلرة إل  أف هذا التفسنر رلف محؿ معلرضة لد  جلنب رينر مف الفق 
 الفقن  سمونتسرنوس  فرنسل عل  اعتيلر أن  تحرنؼ التصور الذ  ذهب إلن 

 

 

 

                                                 
1
 .  230نٚغ اٌشهائغ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
2
 .453، ص1964اٌؽك٠صح، اٌما٘هج، ؽؼ١ّح اٌعهف، ٔظه٠ح اٌكٌٚح ٚاألًٌ اٌؼاِح ٌٍرٕظ١ُ ا١ٌٍاٌٟ، ِىرثح اٌما٘هج  
3
 .454ؽؼ١ّح اٌعهف، ٔفً اٌّهظغ ، ص 

4
 Jean PHILIPE op.cit, p 93 . 
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 ال رع الثالث : موقم السمية التي يمية استيادا لم صل الميم   ين السميات 

نذهب أنصلر ميدأ الفصػؿ المطلػؽ يػنف السػلطلت إلػ  منػي اإلدارة يصػورة شػي  مطلقػة 
1مف وظنفة وضي القواعد القلنوننة العلمة والمجردة داخػؿ الدولػة 

، ذلػؾ أف هػذ  الوظنفػة تعػد  
ال علػػ  اليرلمػػلف الػػذ  يػػدور  نمثػػؿ اإلرادة العلمػػة، فػػلإلدارة تظػػؿ خلضػػعة وتليعػػة لليرلمػػلف حرػػر 

 .2عضونلل وموضوعنلل 

ويللتػػػللي فػػػطف مجػػػلؿ السػػػلطة التنظنمنػػػة محػػػدود اأوالل  إلػػػ  جلنػػػب تيعػػػة هػػػذ  األخنػػػرة 
التنفنذنػػػة أف ميدأالفصػػػؿ يػػػنف السػػػلطلت قػػػد تغنػػػر ونشػػػست يللتػػػللي اللػػػوائأ غنر للقػػػلنوف اثلننػػػلل .

 ،ثللثل

 

 

 
                                                 

1
ٛظ١فح اٌرشه٠غ، ٚذفرض اٌٍٍطح اٌرٕف١م٠ح تٛظ١فح اٌرٕف١ذم، إال أْ ٘ذمٖ تإلا وأد اٌماػكج اٌؼاِح أْ اٌٍٍطح اٌرشه٠ؼ١ح ذفرض  

أٔٗ ٚفٟ اٌىص١ه ِٓ األؼ١اْ ذٍّذه وذً ِذٓ ا١ٌٙنرذ١ٓ اٌرشذه٠ؼ١ح ٚاٌرٕف١م٠ذح ِّانٌذح اٌماػكج اٌؼاِح ال ٠ّىٓ اٌر١ٍٍُ تإؽاللٙا، إلا 

 .تؼغ اٌظالؼ١اخ اٌرٟ ذفرض تٙا وً ٚاؼكج ِّٕٙا

فاٌٍٍطح اٌرشه٠ؼ١ح ٠ّىٕٙذا ٚفذٟ ؼذاالخ اٌذرصٕائ١ح ٚػٍذٝ ٌذث١ً اٌؽظذه، أْ ذمذَٛ تأػّذاي ٘ذٟ فذٟ األطذً ذٕف١م٠ذح، 

 . ،ِٕٚػ اٌمهٚع، ٚفرػ االػرّاقاخ اإلػاف١ح، ِٕٚػ اٌرىاَ اٌّهافك اٌؼاِح ٚاٌّصاي ػٍٝ لٌه، لٛا١ٔٓ اػرّاق ا١ٌّىا١ٔح

إال أْ ٘ذذمٖ األػّذذاي ٚػٍذذٝ اٌذذهيُ ِذذٓ ؽث١ؼرٙذذا اإلقان٠ذذح إال أٔذذٗ لذذك ذذذُ ذى١ف١ٙذذا فذذٟ اٌمذذأْٛ اٌٛػذذؼٟ ذؽذذد ذذذأش١ه 

ػٕذٗ ، ٚتاٌرذاٌٟ ذؼذك  االػرثاناخ اٌشى١ٍح ٚاإلظهائ١ح ـاطح ذٍه اٌرٟ ذظكن تّٛظثٙا، إٌذٝ ظأذة طذفح اٌؼؼذٛ اٌذمٞ ذظذكن

ال ذرؼذّٓ لٛاػذك  أٔٙذا لٛا١ٔٓ فهق٠ح ِٓ ؼ١س اٌشىً ، إال أٔٙا ال ذرٛافه ف١ٙذا طذفح اٌمذٛا١ٔٓ ٚفذك اٌّذكٌٛي اٌّذاقٞ ِذٓ ؼ١ذس

 ػاِح ِعهقج.

ٚتاٌّماتً ٚفٟ وص١ه ِذٓ األؼ١ذاْ ذٍّذه اٌٍذٍطح اٌرٕف١م٠ذح ٚؽثمذاب ٌؼذٛاتؾ  ٚل١ذٛق قٌذرٛن٠ح، طذالؼ١ح اٌم١ذاَ تأػّذاي ٘ذٟ ِذٓ 

ح ذشه٠ؼ١ح ػٓ ؽه٠ك اٌٍٍطح اٌالئؽ١ذح اٌٍّذرمٍح ؼ١ذس ذشذهع ػذٓ ؽه٠ذك ٘ذمٖ اٌٍذٛائػ ػٍذٝ اـذرالف أٔٛاػٙذا ،ٚتاٌرذاٌٟ ؽث١ؼ

 ٖاإلظذهاءاخ اٌرشذه٠ؼ١ح قاـذً اٌثهٌّذاْ، ٚػعذى ٘ذم ءذغ١ه ِكٜ ٌٍطح اٌرشه٠غ ؽثماب ٌٍظهٚف اٌٍائكج، ٚاٌرٟ فٟ ِمكِرٙا تؾ

ناظذغ ؽؼ١ّذح اٌعذهف، اٌّهظذغ اٌٍذاتك،  ،ٍّى٠ك ِذٓ اٌرفاطذ١ًٌ .اٌكٌٚحاألـ١هج ػٓ ِٛاوثح وً اٌرغ١هاخ اٌؽاطٍح فٟ قاـً 

 .87،88، ٍِؼٛق ِؽّك اٌظغ١ه اٌىأٟٛٔ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص452ص
2
فإٔٙا ألً قنظح ِذٓ اٌثهٌّذاْ، ؼ١ذس  ، تاٌظفح اٌرّص١ٍ١ح غ٠مظك ترثؼ١ح اإلقانج ػؼ٠ٛاب ٌٍثهٌّاْ، أْ اإلقانج ٚ ٌىٛٔٙا ال ذرّر 

ٚ٘ذما وٍذٗ أطاللذاب ِذٓ فىذهج أٌاٌذ١ح ِأقا٘ذا أْ اٌثهٌّذاْ  ،اٌّماَ األٚي شُ ذ١ٍٗ اإلقانج فذٟ اٌّمذاَ اٌصذأٟ أْ اٌثهٌّاْ ٠أذٟ فٟ

 .اٌّّصً اٌٛؼ١ك ٌإلقانج اٌؼاِح ٚتاٌراٌٟ فاإلقانج ٌظاؼة ا١ٌٍاقج

ٕػ ٌذذٗ ٚأِذذا ػذذٓ اٌرثؼ١ذذح اٌّٛػذذٛػ١ح، فٙذذٟ ٔر١عذذح ؼر١ّذذح ٌٍرثؼ١ذذح اٌؼؼذذ٠ٛح، لٌذذه أْ ا١ٌّٕٙذذح اٌؼؼذذ٠ٛح ٌٍثهٌّذذاْ ذّذذ

فذذإْ  ، األفؼذ١ٍح ٚاأل٠ٌٛٚذح فذذٟ ذٕظذ١ُ ِٚؼاٌعذذح وافذح اٌّٛػذذٛػاخ ٚاٌّذٛاق فذٟ اٌكٌٚذذح، ٚتاٌرذاٌٟ ٚػٍذذٝ ػذٛء ٘ذذمٖ اٌّفذا١ُ٘

ِؽّٛق  ؛161ناظغ نأفد فٛقج، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص ،ٍّى٠ك ِٓ اٌرفاط١ًٌ . اٌؽىِٛح ال ذٍّه ٌٍطح ذٕظ١ّ١ح ِٕفهقج ِٚثركئح

ٌذذ١ٍّاْ ِؽّذذك اٌطّذذاٚٞ،  ؛ 258، ص1974ألٚي، قان إٌٙؼذذح اٌؼهت١ذذح، اٌمذذا٘هج، ِؽّذذك ؼذذافع، اٌمذذهان اإلقانٞ، اٌعذذىء ا

 .457، ص1966إٌظه٠ح اٌؼاِح ٌٍمهاناخ اإلقان٠ح، اٌطث١ؼح اٌصاٌصح، قان اٌفىه اٌؼهتٟ، اٌما٘هج، 
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 أوال: ايوصار مدال السمية التي يمية

استنلدا لمدلوؿ الفصؿ المطلؽ يػنف السػلطلت ، نرمػف القػوؿ أف مجػلؿ ونطػلؽ السػلطة 
 .1التنظنمنة محدد، وهذا يخبلؼ القلنوف الذ  نعد مجلل  مطلقلل وغنر محدود 

                                                 
1
٠هذىى ػٍٝ أًٌ ظٙهخ تؼغ اٌّؽاٚالخ ِٓ ظأة اٌفمٗ ٌرؽك٠ك ِعاي اٌمأْٛ ٚاٌالئؽح، ٟٚ٘ ذ١ٍه فٟ اذعا١٘ٓ : األٚي  

 ٚ٘ٛ اٌّم٘ة اٌّٛػٛػٟ، ٚاٌصأٟ ٠ٍرٕك إٌٝ األًٌ اٌشى١ٍح ٚ٘ٛ اٌّم٘ة اٌشىٍٟ. ، ِٛػٛػ١ح

اٌم٘ة اٌّٛػٛػٟ : ٠رىػُ ٘ما اٌّم٘ة اٌفم١ٗ "٘ٛن٠ٛ" اٌمٞ ٠هٜ أْ اٌمأْٛ ٠فرٍف ػٓ اٌالئؽح ِٓ ؼ١س اٌّؼذّْٛ  أٚالب:

ذؼك اٌؽك اٌفاطً ت١ٓ ِعاي اٌمأْٛ ٚاٌالئؽذح، ؼ١ذس أْ اٌؽمذٛق ٚاٌّٛػٛع،٠ٚم٘ة أٔظان ٘ما اٌّم٘ة إٌٝ أْ ؼاٌح األفهاق 

أِذا ػذٓ قٚن اٌالئؽذح ف١مرظذه ػٍذٝ اٌعأذة  .اٌفهق٠ح ٚاٌؽمٛق اٌّك١ٔح ِذٓ أ٘ذُ اٌّٛػذٛػاخ اٌرذٟ ٠فذرض اٌمذأْٛ ترٕظ١ّٙذا

قانج ِذٓ اٌذكاـً ٚإٌٝ ظأة لٌه ذرٌٛٝ اٌالئؽح أ٠ؼاب ذٕظ١ُ تؼغ اٌّٛػٛػاخ اٌرذٟ ذرؼٍذك تذاإل .اٌرٕف١مٞ ٌٙمٖ اٌّٛػٛػاخ

ػٍٝ اٌفمذٗ األٌّذأٟ، اٌذمٞ وذاْ ٠ذهٜ أْ  ٠ٍٚرٕك ٘ما اٌّم٘ة فٟ أفىانٖ،  ػٍٝ اػرثان أْ ٘مٖ األـ١ه ي١ه شاترح ٚلاتٍح ٌٍرغ١١ه

، ت١ّٕذا ٠مرظذه قٚن اٌالئؽذح ُِعاي اٌمأْٛ ٘ٛ وً ِا ٠رظً تاٌّهاوى اٌما١ٔٛٔح ٌألفهاق، أٞ وً ِذا ٠ذأشه تؽمذٛلُٙ ٚاٌرىاِذاذٙ

ٚػٍذٝ ػذٛء ٘ذمٖ اٌرفهلذح ٠ذم٘ة "٘ٛن٠ذٛ" إٌذٝ اٌمذٛي تذأْ وذً ِذا  . ػاخ اٌرٟ ذرؼٍك تاإلقانج ١ٌٚه٘ا اٌكاـٍٟػٍٝ اٌّٛػٛ

٠ٚذكـً فذٟ ِعذاي اٌمذأْٛ ػٍذٝ  .٠فهع ِٓ ل١ٛق ػٍٝ ِّانٌح األفهاق ٌؽمٛلُٙ ٚؼه٠اذُٙ ٠كـً فٟ إٌطاق اٌطث١ؼٟ ٌٍمأْٛ

ِهوى٠ذح اإلقان٠ذح، لٛاػذك ذٕظذ١ُ اٌؽه٠ذاخ اٌفهق٠ذح ٚاٌّؼذاِالخ ٘ما إٌؽذٛ: اٌمٛاػذك إٌّظّذح ٌٍٍذٍطاخ األٌاٌذ١ح، لٛاػذك اٌال

اٌفاطح )اٌمأْٛ اٌّكٟٔ ٚاٌمأْٛ اٌرعانٞ(، لٛاػك ذٕظ١ُ ا١ٌٙنذاخ اٌمؼذائ١ح اٌعك٠ذكج، ٚاٌمذٛاق اٌّرؼٍمذح تاٌؼمٛتذاخ، ٚاٌمٛاػذك 

 فٟ ِٛاظٙح األفهاق.اٌّرؼٍمح ترٕظ١ُ ا١ٌٙناخ اإلقان٠ح اٌرٟ ذرّرغ تٍٍطح اذفال اٌمهاناخ اإلقان٠ح إٌافمج 

 ٔٛػ١ٓ ِٓ اٌمٛاػك ّ٘ا: ٠ث١ٓأِا "التأك" فإٔٗ ٚفٟ ٘ما اٌّعاي 

اٌمٛاػك اٌّرؼٍمح تؽاٌح األفهاق اٌما١ٔٛٔح، ٌٛاء ذٍه اٌّرظٍح تؽه٠اذُٙ اٌفهق٠ح، أٚ لِرُٙ اٌّا١ٌح، ٚ٘ذمٖ اٌمٛاػذك ؼٍذة نأ٠ذٗ  -أ

 ٠عة ذٕظ١ّٙا تمأْٛ 

اٌكاـٍٟ ٌٍؽىِٛح، ٚاٌرٟ ٠رُ ذٕظ١ّٙا تٛاٌذطح اٌٍذٛائػ ٚ٘ذما تذإٌظه ٌؼذكَ ذأش١ه٘ذا ػٍذٝ اٌمٛاػك اٌرٟ ذفض ذٕظ١ُ اٌعٙاو  -ب

 ؼمٛق األفهاق ٚؼ١هاذُٙ تظفح ِثاشهج

 ذ١ٍٍُ تٛظٛق ٔٛػ١ٓ ِٓ اٌمٛا١ٔٓ ّٚ٘ا: ٠عةٚفٟ ٘ما ا١ٌٍاق ٠م٘ة "التأك" إٌٝ أٔٗ 

اب ترٕظ١ُ اٌعٙاو اٌكاـٍٟ ٌٍؽىِٛح، أٚ تّٛػٛػاخ ال اٌمٛا١ٔٓ اٌشى١ٍح أٚ اإلقان٠ح ٚاٌرٟ ذظكن ػٓ اٌثهٌّاْ ٚذرؼٍك أٌاٌ -1

 .  ذأشه ػٍٝ ؼمٛق األفهاق ِثاشهج

اٌمذذٛا١ٔٓ اٌّٛػذذٛػ١ح أٚ اٌما١ٔٛٔذذح ذرؼٍذذك ترٕظذذ١ُ ِٛػذذٛػاخ ذشذذًّ ؼاٌذذح األفذذهاق اٌما١ٔٛٔذذح ٚذذذأشه تظذذفح ِثاشذذهج فذذٟ  -2

 ِهاوىُ٘ اٌما١ٔٛٔح

 اٌر١ٍٍُ أ٠ؼاب تٛظٛق ٔٛػ١ٓ ِٓ اٌٍٛائػ ّٚ٘ا:ف١م٘ة ٔفً اٌفم١ٗ إٌٝ ٚظٛب  ، أِا ف١ّا ٠رؼٍك تاٌٍٛائػ

اٌٍٛائػ اإلقان٠ح أٚ اٌٍٛائػ اٌّاق٠ح ذظكن٘ا اٌٍٍطح اٌرٕف١م٠ح فٟ اٌّعاي اٌؼاقٞ ٌٍٍٍطح اٌرٕظ١ّ١ح، ٚ٘ما تإٌظه ٌىذْٛ اٌٍذٍطح 

اِذح أٚ اٌّرؼٍمذح ترٕف١ذم اٌرٕف١م٠ح ذرٌٛٝ أطذال ِّٙذح ٚػذغ اٌمٛاػذك اإلقان٠ذح ٚاٌرٕف١م٠ذح ٌذٛاء ذٍذه اٌّرؼٍمذح ترٕظذ١ُ اٌّهافذك اٌؼ

 اٌمٛا١ٔٓ.

ٌٛائػ لا١ٔٛٔح أٚ ٌٛائػ شى١ٍح ٚذؽٛٞ ٘مٖ اٌٍٛائػ لٛاػك لا١ٔٛٔح ذٕظُ شذأْٚ األفذهاق ٚذّذً ِهاوذىُ٘، ٚ٘ذما ِذٓ ـذالي ِذا ٚ

ذفهػٗ ػ١ٍُٙ ِٓ أػثاء ٚل١ٛق ظك٠كج، أٚ تّا ذّٕؽُٙ ِٓ اِر١اواخ ٚؼمٛق ظك٠كج، ٚفذٟ اٌٛالذغ ٠شذىً ٘ذما إٌذٛع ِذٓ اٌٍذٛائػ 

 ١ٔٓ ِاق٠ح ِٓ ـالي ِؼّٛٔٙا، ػٍٝ اٌهيُ ِٓ اػرثان٘ا ِٓ إٌاؼ١ح اٌشى١ٍح ِعهق ٌٛائػ طاقنج ػٓ ١٘ناخ إقان٠ح.لٛا

 إال أْ ٘ما اٌّؼ١ان اٌّٛػٛػٟ لك ذؼهع ٌؼكج أرماقاخ ٠ّىٓ إ٠عاو٘ا ف١ّا ٠ٍٟ:

ٚػٍذٝ ٔطذاق اٌمذأْٛ، قْٚ أْ ٠ؽذك ِذٓ ذؽك٠ك ٔطاق اٌمأْٛ ٚاٌالئؽح تم١ك اٌٍٍطح اٌرٕف١م٠ح فمؾ ؼ١س ٠ّٕؼٙا ِٓ االػرذكاء  -1

 اػركاء اٌٍٍطح اٌرشه٠ؼ١ح ػٍٝ ِعاي اٌالئؽح.

 ذف١ٍه طؽ١ػ ٌٍٛائػ اٌؼثؾ اإلقانٞ، اٌرٟ ذًّ قْٚ شه ؼمٛق ٚؼه٠اخ األفهاق كَلظٛن ٘ما اٌّؼ١ان، لٌه أٔٗ ٌُ ٠م -2

ؼٍمذح ترٕظذ١ُ ٌٚذ١ه اٌّهافذك اٌؼاِذح، ِٓ ي١ه اٌّرظٛن أْ ال ذًّ اٌٍذٛائػ تؽمذٛق ٚؼه٠ذاخ األفذهاق، ـاطذح اٌٍذٛائػ اٌّر -3

فؼال ػٓ لٌه فإْ اٌرف١ٍه اٌمٞ ل٘ة إ١ٌٗ "التأذك" ي١ذه ِمثذٛي، ٚلٌذه ػٕذك لذٛي تذأْ ٔطذاق اٌالئؽذح ِمظذٛن ػٍذٝ اٌرٕظذ١ُ 

 اٌكاـٍٟ ٌعٙاو اٌؽىِٛح ٌؼكَ ذأشه األفهاق تٗ ِثاشهج، لٌه أْ وً ذٕظ١ُ إلقانج ٠أشه فٟ ؼمٛق األفهاق.

تّؼ١ذان خـذه، ٚ٘ذٛ اٌّؼ١ذان اٌشذىٍٟ تغ١ذح ذؽك٠ذك  ٗاخ اٌرٟ ٚظٙذد ٌٍّؼ١ذان اٌّٛػذٛػٟ اٌذرؼاْ اٌفمذٚػٍٝ ػٛء ٘مٖ االٔرماق

 ِعاي وً ِٓ اٌمأْٛ ٚاٌالئؽح 

، إٌٝ األـم تّؼ١ان خـه، ِذٓ CARRE de MALBERG: اٌّؼ١ان اٌشىٍٟ :اذعٗ فه٠ك ِٓ اٌفمٙاء فٟ فهٍٔا ٠رىػّٗ شا١ٔاب 

ٚ٘ٛ اٌّؼ١ان اٌشىٍٟ اٌمٞ ٠مَٛ أٌاٌاب ػٍٝ ٘كَ اٌؽٛاظى ت١ٓ اٌمأْٛ ٚاٌالئؽح، ٚ٘ما أظً اٌر١ّى ت١ٓ ٔطاق اٌمأْٛ ٚاٌالئؽح، 

ؼذك اٌمذأْٛ طذاؼة االـرظذاص ٠اٌذرٕاقا إٌذٝ ٘ذما اٌّؼ١ذان، ، تإٌظه إٌٝ اذؽاقّ٘ا فذٟ اٌّؼذّْٛ ٚاـرالف١ّٙذا فذٟ اٌّظذكن
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اليرلمػػػػلف صػػػػلحب السػػػػلطة فمػػػػل ال شػػػػؾ فنػػػػ  أف الػػػػنظـ الدنمقراطنػػػػة التقلندنػػػػة، تعتيػػػػر 
السنلدنة فػي الدولػة مقلرنػة ييػلقي السػلطلت األخػر  علػ  اعتيػلر أف اليرلمػلف ولنػد إرادة األمػة 

 والممثؿ الوحند لهذ  اإلرادة.

وعلػػػػ  هػػػػذا النحػػػػو نسػػػػتطني اليرلمػػػػلف تنظػػػػنـ أ  موضػػػػوع مهمػػػػل رػػػػلف، وهػػػػو مػػػػل نعنػػػػي 
ف ومحدد للقلنوف ال نسػتطني تجػلوز ، يػؿ يللضرورة أن  طيقلل للنظـ التقلندنة ال نوجد نطلؽ معن

 يللعرس فطف القلنوف نتمتي يللحرنة الرلملة في التعرض أل  موضوع رقلعدة علمة 
1 . 

وعل  النقنض مف ذلؾ وفنمل نخص مجلؿ ونطلؽ البلئحة، فمف المعلـو أن  وفػي ظػؿ 
ر حػوؿ ضػملف طف الدور الطينعػي لبلئحػة نتمحػو فالتطينؽ الصلـر لميدأ الفصؿ ينف السلطلت،

وهػػػػذا يتنػػػػلوؿ رػػػػؿ الجزئنػػػػلت والتفصػػػػنبلت والمسػػػػلئؿ الفرعنػػػػة البلزمػػػػة لتنفنػػػػذ  ،تنفنػػػػذ القػػػػواننف
 .  2القلنوف

                                                                                                                                                         

٠عٛو ٌذٗ ذٕظذ١ُ أٞ ِٛػذٛع ؼرذٝ ٌٚذٛ وذاْ ْ ٔطالٗ ي١ه ِؽكٚق، ؼ١س إفٟ ١ِكاْ اٌرشه٠غ، تً   األط١ً ٌٚٗ اٌٛال٠ح اٌؼاِح

 لٚ ؽث١ؼح إقان٠ح.

أِا اٌّعاي اٌؽم١مٟ ٚاٌٛؼ١ك ٌالئؽح ٘ٛ ذٕف١م اٌمٛا١ٔٓ، تّؼٕٝ أقق أٔٗ ١ًٌ ٌالئؽح ِعذاي أٚ ٔطذاق ِر١ّذى ٍِٚذرمً ػذٓ ٔطذاق 

ْٔٛ، ٚ٘ما تاٌكنظح اٌمأْٛ، إل أٔٗ ٠ّىٕٙا ذٕظ١ُ أٞ ِٛػٛع ٠فرض تٗ اٌمأْٛ، تً ؼرٝ وً ِٛػٛع ٌُ ٠ؽعىٖ اٌكٌرٛن ٌٍما

اذؽاق اٌمأْٛ ِغ اٌالئؽح ِٓ ؼ١س اٌّؼّْٛ، اٌمٞ ٠ٕعُ ػٕٗ تاٌؼهٚنج ػكَ ٚظذٛق ٔطذاق ـذاص تأ٠ّٙذا،  ج األٌٚٝ إٌٝ فىه

 Carre De MALBERG ٠ذم٘ة اٌفم١ذٗ ،إٌٝ ظأذة أ١ٍ٘ذح أٞ ِّٕٙذا ػٍذٝ ذٕظذ١ُ أٞ ِٛػذٛع، ٚفذٟ ذفٍذ١ه ٌٙذما اٌّؼ١ذان 

ٓ اٌم١ذٛق، ٚ٘ذٛ ِذا ٠ٍذرٕرعٗ ِذٓ ذفٍذ١ه ِذٍذٝ ِذٓ ـاطذرٟ اإلتذكاع ٚاالٌذرمالي أٚ اٌرؽذهن تؼ١كاب ٚ٘ما تإٌظه إٌٝ ِذا ٠ٍذ١غٗ ػ

( ٚتاٌراٌٟ فإْ illimitéِؽكق ) اٌمأْٛ ي١ه ـاص ٌرؽك٠ك ِعاي اٌمأْٛ ٚاٌالئؽح تٕاء ػٍٝ ٘اذ١ٓ اٌفاطر١ٓ، ؼ١س أْ ِعاي

رٟ ذهتؾ اٌالئؽح تاٌمأْٛ فإٔٗ ال ٠ّىٓ ٌالئؽح أْ ِعاي اٌالئؽح ـاػغ ِٚهذثؾ تاٌمأْٛ، ٚتٕاء ػٍٝ ػاللح اٌرثؼ١ح ٚاٌركنض اٌ

 اٌمٞ ٠ّىٕٗ أْ ٠فاٌف، أٚ ٠ؼكي أٚ ٠ٍغٟ اٌالئؽح.اٌمأْٛ ذفاٌف اٌمأْٛ أٚ أْ ذؼكي أٚ ذٍغٟ أؼىاِٗ، ٚ٘ما تفالف 

 اخ ٚ٘ما ٌألٌثاب ا٢ذ١ح:قٚػٍٝ اٌهيُ ِٓ لٌه فإْ اٌّؼ١ان اٌشىٍٟ ٌُ ٠ٍٍُ تكٚنٖ ِٓ االٔرما

ػٓ إػطاء ذف١ٍه ٚاػػ ِٚثهن ِٓ أظً ذثه٠ه ٚظٛق اٌٍٛائػ اٌٍّرمٍح أٚ اٌمائّح تماذٙا، فّذٓ اٌّؼٍذَٛ ػعى ٘ما اٌّؼ١ان 

أْ ٚظ١فح اٌٍٍطح اٌرٕف١م٠ح ال ذمرظه ػٍٝ ِعهق ذٕف١ذم اٌمذٛا١ٔٓ، تذً ذّرذك إٌذٝ ِعذاي إشذثاع اٌؽاظذاخ اٌؼاِذح ٌألفذهاق ٚذذٛف١ه 

 األِٓ

ٌذذٝ ٔرذذائط ػىٍذذ١ح ِذذغ اٌّؼٕذذٝ اٌّمظذذٛق ِذذٓ اٌرٕف١ذذم ؼٍذذة أٔظذذان ٘ذذما ْ اٌرفٍذذ١ه اٌٛاٌذذغ ٌّّٙذذح ذٕف١ذذم اٌمذذٛا١ٔٓ ٠ذذأقٞ إإ

اٌرف٠ٛؼ١ح، اٌرٟ ٠ظؼة اٌر١ٍٍُ ػٍٝ اػرثان٘ا ِعهق ٌٛائػ ذٕف١م٠ح ؼ١س ذٍّذه أْ ذؼذكي   اٌٍٛائػ ، اٌّصاي ػٍٝ لٌهٚاٌّؼ١ان، 

أٚ ذٍغٟ أؼىاَ تؼغ اٌمٛا١ٔٓ اٌمائّح، وّا أْ ٘ما اٌّكٌٛي اٌٛاٌغ ٌٍرٕف١م ٠شذًّ أ٠ؼذاب تؼذغ االـرظاطذاخ األـذهٜ ٌٍٍذٍطح 

قٞ إي ذفٍذٟ اٌثهٌّذاْ ػذٓ اـرظاطذٗ اٌرشذه٠ؼٟ إشذثاع اٌؽاظذاخ األٌاٌذ١ح ٌألفذهاق، ٚ٘ذٛ ِذا ٠ذأ لٌه اٌرٕف١م٠ح ٚاٌّصاي ػٍٝ

 ٌفائكج اٌؽىِٛح 

رفاط١ً أوصه ؼٛي اٌّٛػٛع، ناظغ، ٌاِٟ ظّاي اٌك٠ٓ، اٌٍٛائػ اإلقان٠ح ٚػذّأح اٌهلاتذح اإلقان٠ذح، ِٕشذأج اٌّؼذانف ٌ

ا، ِؽّذٛق ِٚذا تؼذك٘ 103ػثك اٌؽ١ّذك ػثذك اٌٍذالَ، اٌّهظذغ اٌٍذاتك، ص ،ِٚا تؼك٘ا  118، ص1982اإلٌىٕكن٠ح، اٌما٘هج، 

ِٚا تؼك٘ا، ػّه أؼّك ؼٍثٛ، اٌٍٍطح اٌالئؽ١ذح فذٟ قٌٚذح اإلِذاناخ اٌؼهت١ذح اٌّرؽذكج،  196ِؽّك ؼافع، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص

 ٚأٔظه ومٌه :، 75-74، ص1995قان إٌٙؼح اٌؼهت١ح، اٌما٘هج، 

Carré de Malberg (R) : Contribution à la Théorie générale de l‟Etat Sirey , (2éme tomes) , 

Paris 1920 et 1922 , reproduits par  le CNRS , 1962 .p 317 .    

 
1
 . 119ٌاِٟ ظّاي اٌك٠ٓ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص  
2
 . 54ػثك اٌٍالَ ػثك اٌؽ١ّك، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص  
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وعلنػ  فػطف الموضػوعلت التػي تنػدرج ضػمف مجػلؿ البلئحػة نجػب أف تتطػليؽ تملمػلل مػي 
 الموضوعلت التي نتول  القلنوف تنظنمهل.

 ، يػػؿ ال نوجػػد لهػػل مجػػلالامحتجػػز  أنػػ  ال نوجػػد لبلئحػػة مجػػلال هػػي فللقلعػػدة العلمػػة إذف 
 .1تستطني أف تتنلوؿ مف خبلل  أ   موضوع استقبلال عف القلنوف  امحدد

تسػػتيعد السػػلطة  2وفضػػبلل عػػف ذلػػؾ ، نبلحػػظ فػػي هػػذا السػػنلؽ أف العدنػػد مػػف الدسػػلتنر
خلصػػة، حنػػث التنظنمنػػة مػػف مجػػلؿ التشػػرني فنمػػل نخػػص يعػػض الموضػػوعلت ذات األهمنػػة ال

نتػػػول  اليرلمػػػلف وحػػػد  مهمػػػة تنظػػػنـ هػػػذ  الموضػػػوعلت، وتشػػػمؿ هػػػذ  الموضػػػوعلت الجوانػػػب 
 . 3المتعلقة يحللة األفراد وأمنهـ ، وأنضل الحرنلت العلمة ونطلؽ التجرنـ والعقلب 

نمرػػف القػػوؿ يػػسف هنػػلؾ يعػػض المسػػلئؿ والموضػػوعلت التػػي نشػػرع فنهػػل  ،ويصػػورة أدؽ
حنث ال نمرف تنظنمهػل إال يقػلنوف، وهػو مػل نػنجـ عنػ  إقصػل  أو  اليرلملف عل  سينؿ الحصر

عػػدـ جػػواز أ  تػػدخؿ للسػػلطة التنظنمنػػة فػػي هػػذ  الموضػػوعلت، يػػؿ حتػػ  فػػي وضػػي القواعػػد 
 . 4التفصنلنة والفرعنة لهل 

 ثاييًا: ت بية وخضوع السمية التي يمية لمقايون.

تظػػػؿ تليعػػػة وخلضػػػعة  علػػػ  ضػػػو  المػػػذهب التقلنػػػد  ، نبلحػػػظ أف السػػػلطة التنظنمنػػػة
للقػػلنوف، فػػطذا رلنػػت البلئحػػة تشػػترؾ مػػي القػػلنوف مػػف حنػػث المضػػموف، حنػػث تتضػػمف قواعػػد 

، إال أنهػل تعتيػر فػي الفقػ  التقلنػد  أقػؿ درجػة مػف القػلنوف فنمػل نخػص 5قلنوننة علمة ومجػردة 
 .6قوتهل القلنوننة 

                                                 
1
 . 65تكن٠ح ظاٌه اٌظاٌػ، ِعاي اٌالئؽح ،  اٌّهظغ اٌٍاتك ،ص   
2
، ٚاٌّأًٌ اٌكٌرٛنٞ اٌعىائهٞ فٟ  (71اٌفظً )،  2011ٚ٘ٛ ِال٘ة إ١ٌٗ اٌّأًٌ اٌٍرٛنٞ اٌّغهتٟ فٟ قٌرٛن ٌٕح  

 . (اٌفمهج اٌصا١ٔح 140اٌّاقج ) 1996قٌرٛن ٌٕح 
3
 . 67تكن٠ح ظاٌه ٌظاٌػ، ِعاي اٌالئؽح ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
4
 . 82نأفد فٛقج ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص 
5
 84ٌٍالَ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص ػثك اٌؽ١ّك ػثك ا 
6
 187، ص اٌّهظغ اٌٍاتكِؽٍٓ ـ١ًٍ،  
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لقػػلنوف، وعلػػ  العرػػس ال نجػػوز للسػػلطة التنظنمنػػة مخللفػػة أو تعػػدنؿ أو إلغػػل  أحرػػلـ او 
وهذا راجػي يطينعػة الحػلؿ إلػ  رػوف القػلنوف  ،مف ذلؾ نستطني القلنوف أف نحدث فنهل مل نشل 

البلئحػػػة إال عػػػف إرادة السػػػلطة  ال تعتيػػػر هػػػو تعينػػػر عػػػف إرادة األمػػػة يواسػػػطة ممثلنهػػػل، يننمػػػل
 . 1التنفنذنة 

عػف اليرلمػلف يوصػف   وهرذا ، فطن  مف األمور اليدنهنة أف تتصؼ التشرنعلت الصػلدرة
الهنئػػة األصػػػلنة صػػلحية الوالنػػػة العلمػػة فػػػي سػػف القػػػواننف يػػللعلو والسػػػمو عػػف أعمػػػلؿ السػػػلطة 
التنفنذنة، وهو مل ننجـ عن  محدودنة مجلؿ البلئحة يللنظر لرونهػل تشػرني فرعػي تػليي للتشػرني 

 العلد  الصلدر عف الهنئة التشرنعنة األصلنة .

جلؿ هو ضرورة أف تحتـر القلعدة القلنوننة مػل نعلػو علنهػل إف األمر الثليت في هذا الم
، ويللتللي نظهر عل  هذا النحو نظلـ قلنوني مترلمؿ، نتمنػز يللتملسػؾ والمنطػؽ  2مف قواعد 

داخػػػؿ اليننػػػلف القػػػلنوني فػػػي الدولػػػة، وهػػػو مػػػل نعػػػرؼ يلليننػػػلف التشػػػرنعي متػػػدرج الطيقػػػلت الػػػذ  
نعلوهل حت  نصؿ إل  نهلنة السلـ التشرنعي، مػل نترتػب نستلـز أف توافؽ رؿ قلعدة قلنوننة مل 

 . 3عن  ضرورة موافقة البلئحة للقلنوف والخضوع 

وهػو  ،والحقنقة أف هذ  التيعنة مف جلنب البلئحػة للقػلنوف ترجػي ميرراتهػل إلػ  ميػدأ هػلـ
الػذ  تجسػػد فػي ميػػدأ علػو وسػػمو القػػلنوف، حنػث أف القػػلنوف نتمتػي يهػػلتنف الخلصػتنف فػػي ظػػؿ 

فهػػذ  العبلقػة رلنػػت ميننػة علػػ  أسػلس التيعنػػة  ، العبلقػة التقلندنػة التػػي تحرػـ القػػلنوف والبلئحػة
وهذا مرد  إل  أف القلنوف نصدر عف السلطة التي تمثؿ األمػة وتعلػو عػف رلفػة ،  4والخضوع 
سػلطلت األخػر ، ويللتػللي فػطف أعمللهػل تعػد أنضػلل أسػم  مػف أعمػلؿ اإلدارة التػي ترفػؿ رلفة ال

 . 5ضملف تنفنذ القواننف إل  جلنب اعتنلؽ رجلؿ الثورة الفرنسنة لميدأ سنلدة األمة 

                                                 
1
 85ػثك اٌؽ١ّك ػثك اٌٍالَ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص  
2
 . 80تكن٠ح ظاٌه اٌظاٌػ ، ِعاي اٌالئؽح ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
3
 . 170ِؽٍٓ ـ١ًٍ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص 
4
 86ػثك اٌؽ١ّك ػثك اٌٍالَ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص  
5
 .115ظّاي اٌك٠ٓ، اٌّهظغ اٌٍاتك، صٌاِٟ  
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ويمػػل أف السػػنلدة ملػػؾ لؤلمػػة ، فطنػػ  تجسػػندال لهػػذ  الفرػػرة نتوجػػب اختنػػلر مػػف نعيػػر عػػف 
ل، واعتيػػلرال علػػ  ذلػػؾ ولمػػل رػػلف اليرلمػػلف هػػو وحػػد  الػػذ  نمثػػؿ سػػنلدة هػػذ  السػػلطة اآلمػػرة العلنػػ

األمػػة والمعيػػر الوحنػػد عػػف إرادتهػػل، فػػطف ذلػػؾ نعنػػي يللضػػرورة أف القػػلنوف نعػػد تعينػػرا عػػف هػػذ  
 . 1اإلرادة العلمة داخؿ الدولة 

 وفػػػػػػػي هػػػػػػػذا السػػػػػػػنلؽ، وعنػػػػػػػد وصػػػػػػػف  لسػػػػػػػمو القػػػػػػػلنوف علػػػػػػػ  البلئحػػػػػػػة نقػػػػػػػوؿ: الفقنػػػػػػػ 

''MarcelWaline : '' 

(le parlement en était evidement plus prés que le gouvernement, il était donc supérieur 

à ce dernier, et sa volonté, exprimée dans la loi, devait primer celle du gouvernement ou de 

toute autorite exécutive) 
2
 . 

مرتيػة أسػم  عػف الحرومػة ، وأف إرادتػ  التػي يمعن  أن  نظهر جلنل أف اليرلملف نحتػؿ 
 نعير عنهل القلنوف تتفوؽ عف إرادة الحرومة أو السلطة التنفنذنة .

إل  القوؿ يسف المقصود يسمو القلنوف وعلػو ، هػو وضػي إرادة  3ونذهب غللينة الفقهل  
  منهػل، مػي إلػزاـ الهنئة الننلينة االيرلملف  فػي المرتيػة العلنػل، والسػلطة التنفنذنػة فػي مررػز أدنػ

 ليرلملف  .االسلطة التنفنذنة يللتقند يطرادة وتوج  

ل  جلنب تمتي القلنوف يصفة العلو والسمو عل  ضو  ال ذهب التقلند  ، فطنػ  نعلػو موال
ذو صػػفة أصػػلنة، وعلػػ  هػػذا النحػػو نصػػيأ القػػلنوف  أنضػػل عػػف السػػلطة التنظنمنػػة يرونػػ  عمػػبل

ي مملرسػة نشػلط  دوف أنػ  قنػود أو شػروط، يػؿ هػو أرثػر عمبل أصولنل نتمتي يللحرنة التلمة ف
 . 4مف ذلؾ عمؿاغنر مشروط  ال نصدر تنفنذا لقلعدة علنل 

                                                 
1
 .87ػثك اٌؽ١ّك ػثك اٌٍالَ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص 

2
 Marcel WALINE, op.cit ,p703 . 

3
 88ػثك اٌؽ١ّك ػثك اٌٍالَ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، صٌٍّى٠ك ِٓ اٌّؼٍِٛاخ ؼٛي ٘مٖ ا٢ناء أٔظه :  
4
 .138تكن٠ح ظاٌه اٌظاٌػ، ِعاي اٌالئؽح، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص 
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ويللمقليؿ وعل  النقنض مف ذلػؾ، فػطف البلئحػة ال تتمتػي يهػذ  القػدرة والصػبلحنة، ذلػؾ 
ألخنػرة تيعنػة هػذ  ا لنػ أف نطلؽ تدخلهل وعملهل متوقؼ عل  موافقة القػلنوف، وهػو مػل نترتػب ع

 للقلنوف.

ونتضػػأ مػػف رػػؿ ذلػػؾ، أنػػ  علػػ  الػػرغـ مػػف هػػذا الػػدور الثػػلنو  الػػذ  رلنػػت تتمتػػي يػػ  
السػػلطة التنظنمنػػة فػػي الفرػػر التقلنػػد ، إال أف ال أحػػد نسػػتطني أف ننرػػر أهمنػػة هػػذ  السػػلطة، 

 .1وهذا مف خبلؿ مل تخول  مف مرنلت واسعة وفي مجلالت متعددة لفلئدة الحرومة 

يسف هذ  السلطة تعد االختصلص األصنؿ يللنسػية  2 تيلر نقرر اليعضوعل  هذا االع
نمػػػل  للحرومػػػة،و أمػػػل وصػػػفهل يسنهػػػل ثلنونػػػة، فلػػػنس لرونهػػػل غنػػػر هلمػػػة أو أف دورهػػػل هلمشػػػي، وال
القصد مف ذلؾ هو أف المشرع لـ نترؾ لهل سو  مهمة وضي التفصنبلت الدقنقة الجزئنػة تلػؾ 

 حنث نتول  القلنوف تنظنمهل يرؿ جوانيهل  . ،ز القلنوننةالقواعد الهلمة التي تؤثر في المرار

إال أف هػػذا الػػدور المحػػدود للسػػلطة التنظنمنػػة فػػي ظػػؿ الػػنظـ التقلندنػػة، شػػهد تغننػػرات 
وهػػذا علػػ  ضػػو  اسػػتحللة تطينػػؽ ميػػدأ الفصػػؿ المطلػػؽ يػػنف السػػلطلت، إلػػ  جلنػػب مسػػلهمة 

إلػػػ  ضػػػرورة توسػػػني نطػػػلؽ السػػػلطة القضػػػل  اإلدار  الفعللػػػة فػػػي هػػػذا المجػػػلؿ، وهػػػو مػػػل أد  
 التنظنمنة لنشمؿ مجلالت أخر  متعددة فرضتهل االعتيلرات العملنة.

 تغير مدلول ال صل  ين السميات و يشأة الموائح التي يذية في فريسا ا: لثثا

تجب اإلشلرة في هذا المقلـ إل  أف نشسة السلطة التنظنمنة رلف مرتيطل أسلسػل يظهػور 
الحدنثػة،  وفػي مقدمػة هػذ  الميػلدئ  ميػدأ الفصػؿ يػنف السػلطلت فػبل نمرػف  الميلدئ الدستورنة

التنظنمنػػة إال فػػي ظػػؿ األنظمػػة التػػي تػػوزع السػػلطتنف ، التشػػرنعنة  ةللحرومػػة أف تيلشػػر السػػلط

                                                 
1
 .114، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص  أفد فٛقجن 

2
 .115، صنأفد فٛقج ، ٔفً اٌّهظغ  
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والتنفنذنػػة علػػ  هنئتػػنف مػػي الفصػػؿ يننهمػػل ، ومػػي إسػػنلد سػػلطلت لرػػؿ هنئػػة حنػػث التفرقػػة يػػنف 
 .1وميلشرة السلطة التنظنمنة ميلشرة السلطة التشرنعنة ، 

ومف النلحنة القلنوننة ، ال نمرف دراسػة نظرنػة السػلطة التنظنمنػة فػي ظػؿ نظػلـ الػدم  
يػػػػػػنف السػػػػػػلطلت ، وهػػػػػػذا لصػػػػػػعوية التمننػػػػػػز يػػػػػػنف القػػػػػػلنوف والبلئحػػػػػػة مػػػػػػف النػػػػػػلحنتنف الشػػػػػػرلنة  

 . 2والموضوعنة

لسػػػلطة إصػػػدار إال أف هػػػذا الػػػريط يػػػنف ميػػػدأ الفصػػػؿ يػػػنف السػػػلطلت وتقرنػػػر الحرومػػػة 
وجد ميػدأ الفصػؿ يػنف السػلطلت دوف أف تمػلرس ناللوائأ لنس أمرا مسلمل ي  ، حنث نمرف أف 

 الحرومة سلطة إصدار اللوائأ .

ونظهر هػذا الوضػي يصػورة واضػحة فػي النظػلـ الدسػتور  الفرنسي،خلصػة فػي سػنوات 
للثػػػورة الفرنسػػػػنة ، مفػػػػلد  الثػػػورة األولػػػػ  ، إذ رػػػلف نسػػػػود اعتقػػػػلدا عنػػػد المؤسسػػػػنف الدسػػػػتورننف 

االهتملـ يوضي حد ليقػل  واسػتمرارنة السػلطة التشػرنعنة التػي رػلف نملرسػهل الملػؾ قػدنمل، وهػذا 
وهػػػػو مػػػػف دوف شػػػػؾ إقصػػػػل  واضػػػػأ للسػػػػلطة  ،عمػػػػبل يقلعػػػػدة الفصػػػػؿ المطلػػػػؽ يػػػػنف السػػػػلطلت

 . 3التنظنمنة 

ارة يقصػػػػد وضػػػػي وتعػػػػرؼ اللػػػػوائأ التنفنذنػػػػة : س يسنهػػػػل تلػػػػؾ اللػػػػوائأ التػػػػي تصػػػػدرهل اإلد
القػػواننف التػػػي نصػػػدرهل اليرلمػػػلف موضػػػي التنفنػػذ، وذلػػػؾ يػػػطنراد الجزئنػػػلت والتفصػػػنبلت البلزمػػػة 

ل القػػلنوف علػػ  إنػػراد الميػػلدئ العلمػػة التػػي تتعلػػؽ يللموضػػوع محػػؿ يػػلتنفنػػذهل، حنػػث نقتصػػر غلل
 . 4التشرني دوف الدخوؿ إل  التفصنبلت أو الجزئنلت الخلصة ي س 

                                                 
1
 . 06يدرنة جلسر الصللأ ، السلطة البلئحنة ، المرجي السليؽ ،  ص  

2
 .  07ص  المرجي السليؽ ، يدرنة جلسر الصللأ ، 

3
 Jean –Marie DUFFAU , Pouvoir réglementaire autonome et pouvoir réglementaire derivé , 

thèse- doctorat , Paris 2, 1975,p38 
4
 . 71ػثك اٌؽ١ّك ػثك اٌٍالَ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص  
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التنفنذنػػػة فػػػي إصػػػدار اللػػػوائأ التنفنذنػػػة لػػػـ نرػػػف معترفػػػل يػػػ  إيػػػلف  غنػػػر أف حػػػؽ السػػػلطة
السػػنوات األولػػ  للثػػورة الفرنسػػنة، وهػػذا يسػػيب اعتقػػلد مؤسسػػي عصػػر الثػػورة أف هػػذا االعتػػراؼ 
لفلئػػدة السػػلطة التنفنذنػػة مػػف شػػسن  أف نتعػػلرض مػػي ميػػدأ الفصػػؿ يػػنف السػػلطلت ، وميػػدأ سػػنلدة 

 . 1األمة 

يؿ وعل  الػرغـ مػف تحقنػؽ الفصػؿ يػنف السػلطلت، وتعنػنف سػلطة مهمتهػل السػهر علػ  
تنفنػػػذ القػػػواننف، لػػػـ نػػػتـ االعتػػػراؼ يػػػ  للسػػػلطة التنفنذنػػػة يحقهػػػل الطينعػػػي واألصػػػنؿ فػػػي إصػػػدار 

 . 2اللوائأ التنفنذنة يسهولة 

 والتػي تػنص :س ال 1791 فرنسػل لسػنة وهو مل أشلرت إلن  الملدة السلدسة مػف دسػتور 
نمرػػف للسػػلطة التنفنذنػػة عمػػؿ القػػلنوف، حتػػ  ولػػو رػػلف مؤقتػػلل ولرنهػػل تصػػدر توصػػنلت متطليقػػة 

 والقلنوف لتسمر يللتنفنذ أو تذرر ي  س.

ونفهـ مف هذا النص ، أن  ال نحؽ للسلطة التنفنذنػة أف تضػي القواعػد العلمػة والمجػرة، 
نمػػػػل تقتصػػػػر وظنفتهػػػػل فقػػػػط علػػػػ  إصػػػػدار القػػػػرارات الفردنػػػػة أو ال خلصػػػػة، ذلػػػػؾ أف الجمعنػػػػة وال

الوطننة في تلؾ الحقية هي التي تحترر مهمة وضي القواعد العلمة، يؿ حت  عمػؿ أ  قلعػدة 
 .3علمة غنر شخصنة، قلعدنة رلنت أـ لتوضنأ طرنقة تنفنذ العمؿ القلعد  

وهنػػلؾ علمػػؿ آخػػر سػػلهـ أنضػػل يشػػرؿ رينػػر فػػي تػػدعنـ مررػػز ونفػػوذ اليرلمػػلف ، وهػػو  
سسػػي عهػػد الثػػورة الفرنسػػنة فػػي القضػػل  ويشػػرؿ تػػلـ علػػ  اسػػتمرار الهنمنػػة نتمثػػؿ فػػي رغيػػة مؤ 

المطلقػػة للملػػؾ علػػ  الوظنفػػة التشػػرنعنة، مػػي تمسػػرهـ رػػذلؾ يضػػرورة التطينػػؽ الصػػلـر لميػػدأ 
 وهذا مف أجؿ رفض التسلنـ يللسلطة التنظنمنة لصللأ الحرومة ،الفصؿ ينف السلطلت

4
 . 

 
                                                 

1
 .259ِؽّٛق ِؽّك ؼافع، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص 
2
 .116نأفد فٛقج، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص  
3
 116اٌّهظغ ،  ص ٔفً نأفد فٛقج،  

4
 Andre de LAUBADERE, Traité élémentaire de droit administratif , L.G.D.J , 6 édition, 

1973, p 60 . 
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التنفنذنة عل  اتخلذ القرارات العلمة والمجردة فػي وفضبل عل  ذلؾ ، فطف قدرة السلطة 
تلػػؾ الفتػػرة اعهػػد الثػػورة  تعػػد ورسنهػػل تعػػد  علػػ  االختصػػلص األصػػنؿ الػػذ  تحػػوز  السػػلطة 

 .1التشرنعنة

مل هو التلرنخ الحقنقي الػذ   نتمثؿ في معرفة إف التسلؤؿ الذ  نطرح في هذا السنلؽ،
 نلت التي تخولهل هذ  السلطة لفلئدة الحرومة ظهرت فن  السلطة التنظنمنة  ومل هي الصبلح

،  (FRictudor)تػػػػػرتيط النشػػػػػسة الحقنقنػػػػػة والفعلنػػػػػة للسػػػػػلطة التنظنمنػػػػػة، يظهػػػػػور دسػػػػػتور 
 من  . 144وتحدندا في الملدة 

 إل  القوؿ: سSOLAL celignyسوفي الواقي ذهب األستلذ  

 (l‟article144 contient une différence par rapport à la constitution de 1791, les deux 

constitutions utilisent le terme (proclamation). Mais dans la constitution  de 1791, les 

proclamations devaient être conformes aux lois pour en ordonner ou en rappeler l‟exécution. 

 il s‟agissait donc seulement des circulaires commentait les lois, d‟après l‟article 144 de la 

constitution de l‟anIII 

(le directoire peut faire des proclamations conformes aux lois et pour leur exécution) 

(c‟est l‟amorce d‟un pouvoir réglementaire chargé de préciser les modalités 

d‟applications des lois) 
2
 

 .1791نختلؼ عف دستور سنة  144يمعن  أف نص الملدة 

 1791ونسػػػػتخدـ رػػػػؿ مػػػػف الدسػػػػتورنف مصػػػػطلأ ستوصػػػػنلتس، ولرػػػػف فػػػػي دسػػػػتور سػػػػنة 
نتوجب أف تروف التوصنلت مطليقة للقلنوف، ومف أجؿ أف تسمر أو تذرر يتنفنػذ ، يمعنػ  آخػر 

 ننف.أف الحرومة نقتصر دورهل عل  مجرد إصدار منلشنر لتفسنر القوا

                                                 
1
 Jean Marie DUFFAU , op.cit , p 62 . 

2
  Solal-Celigny Droit public approfondi Fondation nationale des sciences politiques, Service 

de polycopie, 1973, p12 . 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22J%C3%A9r%C3%B4me+Solal-Celigny%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22J%C3%A9r%C3%B4me+Solal-Celigny%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
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مػػػف دسػػػتور السػػػنة الثللثػػػة تقضػػػي: ا أف للحرومػػػة عمػػػؿ توصػػػنلت  144ثػػػـ إف المػػػلدة 
 متفقة مي القلنوف أو يهدؼ تنفنذ القلنوف .

إن  يمثلية تمهنػد لظهػور سػلطة تنظنمنػة نعهػد لهػل مهمػة ضػيط أو تحدنػد رنفنػلت تنفنػذ 
 القواننف .

حترػػػػػلر الجمعنػػػػػة إف هػػػػػذا الحصػػػػػر الصػػػػػرنأ الختصلصػػػػػلت السػػػػػلطة التنفنذنػػػػػة نؤرػػػػػد ا
 .   1الوطننة في هذا العهد لصنلعة القواعد العلمة غنر الشخصنة القلعدنة أو التنفنذنة 

وهرذا تـ االعتراؼ يللسلطة التنظنمنة في المجلؿ التنفنذ  للحرومة، وهػذا مػل أشػلر إلنػ  
  ولسػنة 14المػلدة ا 1814والمنثػلؽ الفرنسػي لسػنة   ،44رػؿ مػف دسػتور السػنة الثلمنػة المػلدة ا

   14الملدة ا 21/02/1875  ودستور06الملدة ا 14/01/1852 ، ودستور33االملدة  1830

 ةونبلحػػػظ مػػػف خػػػبلؿ هػػػذ  النصػػػوص اسػػػتظهلر أو اسػػػتخداـ مصػػػطلأ اللػػػوائأ الضػػػرورن
المتعلػػؽ  02/1875 /25مػف قػلنوف  03والبلزمػة لضػملف تنفنػذ القػواننف ، وأخنػرا حػددت المػلدة 

يتنظنـ السلطلت العلمػة الجهػة المختصػة يطصػدار اللػوائأ والمتمثلػة فػي رئػنس الجمهورنػة، وهػذا 
 ينصهل عل س  رئنس الجمهورنة نسهر ونضمف تنفنذ القواننف س

2
 . 

  Bertrand وفي هذا اإلطلر نقوؿ  األستلذ : 

 le règlement ne peut ,en effet , intervenir que pour l‟application de la loi, soit que celle-ci aitس

renvoyé expressément à un règlement la détermination de ses modalités d‟application , soit 

que l‟autorité exécutive agisse d‟office par voie réglementaire pour assurer la volonté 

souveraine du législateur . Lorsque le règlement n‟à pas pour objet direct l‟application de la 

loi ,à tout le moins ne peut-il être pris que lorsqu‟un texte de loi ouvre à l‟ autorité exécutive 

la possibilité de décider par elle –même en une matière déterminée 3. س          

                                                 
1
 Bernard BRACHET .La délimitation des domaines respectifs de la loi et du règlement dans 

la constitution du 04octobre 1958 . Thèse Bordeaux, 1965, p 40 . 
2
 Ibid , p39 

3
 BERTRAND Louis , Propos Autour des Articles 34 ,37 Et 41 de La Constitution , Etudes Et 

Documents Du Conseil D‟Etat , 1960 , p 67.  
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التنظنـ نمرف أف نتػدخؿ مػف أجػؿ تنفنػذ القػلنوف ، سػوا  يطحللػة صػرنحة مػف يمعن  أف 
طػػرؼ المشػػرع لتحدنػػد إجػػرا ات تنفنػػذ  ، أو أف السػػلطة التنفنذنػػة تتصػػرؼ يصػػفة رسػػمنة عػػف 

 طرنؽ سلطتهل البلئحنة مف أجؿ ضملف اإلرادة السندة للمشرع .

مرػف أف نتخػذ عنػدمل نسػمأ ويمل أف التنظنـ ال نروف لهدؼ معنف ، فطف تنفنذ القلنوف ن
 القلنوف للسلطة التنفنذنة يطمرلننة التقرنر مف تلقل  نفسهل وفي ملدة محددة .    

خػبلؿ هػذا العهػد علػ  االعتػراؼ لػرئنس الجمهورنػة يحػؽ  1ولقد أجمي أغلػب اليػلحثنف 
صػػػدار رػػػؿ التعلنمػػػلت التػػػي  مملرسػػػة السػػػلطة التنظنمنػػػة، ويمعنػػػ  آخػػػر وضػػػي رػػػؿ الوسػػػلئؿ وال

 تنفنذ القواننف.تضمف 

ونيػدو للوهلػة األولػػ  أف هػذ  السػلطة لهػػل مجػلؿ واسػػي، ولرػف وفػي الواقػػي نيقػ  مجللهػػل 
تليعػػػػل وخلضػػػػعل إلرادة المشػػػػرع الػػػػذ  يػػػػدور  نسػػػػتطني أف نتصػػػػرؼ فػػػػي رنفنػػػػة مػػػػنأ أو تحدنػػػػد 

 الطرنقة التي نتـ يهل تنفنذ القواننف
2. 

 لفررة  حنث نر   أف :يشرؿ واضأ هذ  ا  Andreé Tardieuولقد شرح األستلذ 

 toutes les Fois ,disait le commissaire du gouvernement ,que le législateur ,en enjoignant au س

pouvoir exécutif de faire un règlement pour compléter une loi déterminée ,dispose en termes 

exprès que ,dans ce règlement, le gouvernement pourra fixer des pénalités , poser des règles 

de compétence ,établir un impôt ,toutes chose qu‟il ne pourrait faire en vertu de ses pouvoirs 

normaux ,nous estimons que cette disposition s‟impose à tout le monde et doit être obéie .elle 

doit être exécutée :1°- par le gouvernement , qui est tenu sous peine d‟engager la 

responsabilité ministérielle , de faire le règlement prescrit par la loi ; 2°- par les tribunaux , 

qui , n‟ayant pas à vérifier la constitutionnalité des lois , doivent faire appliquer toutes les 

dispositions 3  س .    

س في رؿ الحلالت نصرح مفوض الحرومة ، أف المشػرع نلػـز الحرومػة يػسف تصػدر التنظنمػلت 
البلزمػػة لترملػػة القػػلنوف ، و نػػنص مػػف خػػبلؿ عيػػلرات واضػػحة أف الحرومػػة تسػػتطني يموجػػب 

                                                 
1
 Jean  Marie DUFFAU op.cit  ,p 40 

2
 Ibid  ,p 40 . 

3
 TARDIEU ,concl . sous C.E., 6 déc . 1970 , Cie des chemins de fer de l‟est , Rec , p 913 . 
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سػػلطتهل التنظنمنػػػة ، أف تحػػػدد العقويػػػلت ، وتفػػرض الضػػػرائب ، وتػػػنظـ قواعػػػد االختصػػػلص ، 
خػػبلؿ سػػلطتهل الطينعنػػة ،وهػػذا رلػػ  نجعلنػػل نعتقػػد أف هػػذا الحرػػـ  وتقػػـو يرػػؿ التصػػرفلت ، مػػف

 ملـز للرلفة ونجب أف نحتـر : 

مف قيؿ الحرومة التي نتوجب علنهل إصدار لوائأ تنفنذنة مطليقة للقلنوف حتػ  تتجنػب  -1
 المسؤولنة الوزارنة .

يرلمػػلف مػػف قيػػؿ المحػػلرـ التػػي ال نمرنهػػل مراقيػػة مػػد  دسػػتورنة القػػواننف الصػػلدرة عػػف ال -2
 يؿ نجب علنهل تطينؽ رؿ النصوصس .

 االوت ارات البممية و هور السمية التي يمية المستقمة  الميمب الثايي :

سلهمت االعتيلرات العملنػة يشػرؿ ملحػوظ فػي نشػسة وتطػور السػلطة التنظنمنػة ، حنػث 
يحت نػػت  عػػف هػػذ  الضػػرورات العملنػػة تزانػػد مررػػز السػػلطة التنفنذنػػة يحرػػـ األعيػػل  التػػي أصػػ

مفروضة علنهػل االفػرع األوؿ  ، و حػدوث تطػور هػلـ فػي دور الدولػة االفػرع الثػلني  ، وشػنوع 
ظػػلهرة التفػػونض التشػػرنعي رػػسول  المحػػلوالت لتحدنػػد مجػػلؿ خػػلص يللسػػلطة التنظنمنػػة االفػػرع 

ظهػرت السػلطة التنظنمنػة واتسػي مجللهػل االفػرع  ،الثللث  ، وأخنرا وعل  ضو  هذ  االعتيلرات
 الرايي  .

 تزايد مركز السمية التي يذية  ال رع األول : 

لقد رلف اليرلمػلف فػي ظػؿ العهػود األولػ  للثػورة الفرنسػنة نحترػر وحػد  مهمػة وضػي القواعػد 
العلمة في الدولة، حنث رلنػت هػذ  الفتػرة تسػم  يمرحلػة الهنمنػة اليرلملننػة، وهػذا راجػي أسلسػل 

 . 1إل  روف اليرلملف هو المعير الوحند عف اإلرادة العلمة 

                                                 
1
 .  87، ص اٌّهظغ اٌٍاتكاٌىه٠ُ ،  فرؽٟ ػثك 
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يرلمػلف فػي تلػؾ الفتػرة ترجػي أنضػل إلػ  علمػؿ آخػر، إف هذ  المرلنة التي رلف نحتلهل ال
وهػػػو أف اليرلمػػػلف نعػػػد فػػػي نظػػػر األفػػػراد أقػػػدر السػػػلطلت علػػػ  حملنػػػة حرنػػػلتهـ األسلسػػػنة مػػػف 

 .1تعسؼ السلطة التنفنذنة 

وفػػي هػػذا السػػنلؽ اتجػػ  الدسػػتور األمرنرػػي نحػػو االعتػػراؼ لليرلمػػلف يسػػلطلت تشػػرنعنة 
لتشػػػػرنعنة دوف سػػػػوا  ، وهػػػػذا إعمػػػػلال لميػػػػدأ الفصػػػػؿ هلمػػػػة، حنػػػػث نتػػػػول  الرػػػػونغرس الوظنفػػػػة ا

 .2المطلؽ ينف السلطلت

وهػػذا التشػػدد مػػف طػػرؼ واضػػعي الدسػػتور األمرنرػػي مػػرد  أسلسػػل معلنػػلة أفػػراد الشػػعب 
هـ في المستعمرات مف رثرة تدخؿ حرلـ المستعمرات في القواننف التي رلنػت ؤ األمرنري واستنل

مسػػػتعمرات، إلػػػ  جلنػػػب تػػػدخؿ التػػػلج اليرنطػػػلني فػػػي تصػػػدرهل الهنئػػػلت المنتخيػػػة داخػػػؿ تلػػػؾ ال
الصلدرة عف اليرلملف اإلنجلنز  عل  هذ  المسػتعمرات، ومػل ترتػب عػف هػذ   فرض التشرنعلت

 . 3التشرنعلت مف نتلئ  سنئة عل  سرلنهل 

لتمنػؿ  ،غنر أف هذ  الهنمنػة اليرلملننػة وتيعنػة السػلطة التنفنذنػة لليرلمػلف لػـ تػدـ طػونبل
خر  لصللأ السلطة التنفنذنػة نظػرا لتغنػر الظػروؼ والمعطنػلت ، وهػذا تحػت تػسثنر الرفة مرة أ

عوامؿ مختلفة إل  جلنػب االنتقػلدات التػي وجهػت للتقسػنـ التقلنػد  لوظػلئؼ الدولػة مػف خػبلؿ 
 إيراز عنوب هذا التقسنـ .

رؿ الحقلئؽ التي نجب االعتملد علنهػل  نتمثؿ في تجلهؿالنقد الرئنسي لهذا التقسنـ إف 
لتوزنػػي االختصػػلص يػػنف الهنئػػلت العلمػػة فػػي الدولػػة ، ذلػػؾ أف الهنئػػة التػػي تضػػي القػػلنوف ال 

يلإلضػػلفة تسػػتطني إدراؾ القواعػػد التفصػػنلنة التػػي تتطلػػب اختصلصػػل فننػػل تحػػوز  هػػذ  الهنئػػة ، 

                                                 
1
 ِؽّك ٘الي اٌهفاػٟ، ذٕاِٟ قٚن اٌٍٍطح اٌرٕف١م٠ح فٟ اٌؼ١ٍّح اٌرشه٠ؼ١ح، ِعٍح ظاِؼح قِشك، ٌٍؼٍَٛ االلرظاق٠ح اٌّعٍك 

 .578، ص 2010(، 2( اٌؼكق)26)
2
اٌفظً ت١ٓ اٌٍٍطاخ فٟ إٌظاَ ا١ٌٍاٌٟ ٚاٌكٌرٛنٞ ٌٍٛال٠اخ اٌّرؽكج ٌؼ١ك ا١ٌٍك ػٍٟ، ؼم١مح ٌّى٠ك ِٓ اٌّؼٍِٛاخ أٔظه : 

 .168، ص   1999األِه٠ى١ح ، نٌاٌح قورٛناٖ ، اٌما٘هج ، 
3
 .579ِؽّك ٘الي اٌهفاػٟ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص  
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قتصػػلد  ومػػل صػػلحب هػػذا إلػػ  التطػػور الحػػدنث لوظنفػػة الدولػػة خلصػػة التقػػدـ الصػػنلعي واال
 .تدخبل مف السلطة التنفنذنة يحرـ موقعهل في الدولة تالتطور مف مشلرؿ و تعقندات تطلي

رؿ هذ  العوامؿ فرضت يللضرورة إعلدة النظر في العبلقة التقلندنػة التػي رلنػت قلئمػة 
 ينف الحرومة و اليرلملف.

، 1929نة العللمنػػػة لسػػػنة ومػػي نهلنػػػة الحػػػرب العللمنػػػة األولػػػ ، ويعػػػد األزمػػػة االقتصػػػلد
الحػػػرب العللمنػػػة الثلننػػػة، يػػػدأ هػػػذا التوجػػػ   الػػػذ  رػػػلف سػػػلئدا فػػػي األنظمػػػة اللنيرالنػػػة فػػػي  يعػػػدو 

ورػلف التقهقر والتراجي، حنػث ظهػر يللمقليػؿ تطػور وتغنػر فػي رثنػر مػف المفػلهنـ الدسػتورنة ، 
لطة تنفنذنػة ورئلسػنة لفلئدة ومصػلحة السػلطة التنفنذنػة، إذ يػدأ االتجػل  نحػو اليحػث عػف سػ هذا

قونػػة، لمواريػػة ومسػػلنرة رػػؿ التطػػورات االقتصػػلدنة واالجتملعنػػة والسنلسػػنة ومػػل نػػنجـ عنهػػل مػػف 
 . 1أزملت

وعػػبلوة علػػ  ذلػػؾ، فػػطف هػػذا االتجػػل  نحػػو تقونػػة مررػػز السػػلطة التنفنذنػػة قػػد ظهػػر فػػي 
وزارة شرشػؿ، وفػي أمرنرل إيلف عهد الرؤسل  األقونل  أمثلؿ اروزفلت  ،وفي يرنطلننل في عهػد 

فرنسل منػذ عهػد الجنػراؿ دنغػوؿ، الػذ  رػرس هػذ  التوجهػلت مػف خػبلؿ الدسػتور الفرنسػي لعػلـ 
1958 2. 

ففػػػي النصػػػؼ الثػػػلني مػػػف القػػػرف الخػػػلمس عشػػػر، يػػػدأت تظهػػػر إلػػػ  الوجػػػود فػػػي الػػػدوؿ 
األوروينػػػة الريػػػر  ظػػػلهرة الوطننػػػة السنلسػػػنة، والتػػػي مػػػف خبللهػػػل أصػػػيأ الملػػػؾ نمثػػػؿ الوحػػػدة 

األخنػػر نسػػتحوذ علػػ  سػػلطلت رينػػرة ومنظمػػة سػػلهمت فػػي ترػػونف  يػػدأننػػة، حنػػث أصػػيأ الوط
 . 3دولة حقنقنة 

                                                 
1
 .169ٌؼ١ك ا١ٌٍك ػٍٟ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص  

2
 Pour plus détails , voir :   Bernard CHANTEBOUT, op.cit, p241. 

3
 Ibid, p 239 
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وايتػػػدا  مػػػف القػػػرف السػػػلدس عشػػػر، يػػػدأ االتجػػػل  نحػػػو تررنػػػز السػػػلطة يػػػنف أنػػػد  الملػػػؾ 
ال نتدعـ أرثر فسرثر ،وهذا تحت تسثنر فرػرة السػنلدة التػي تعػد السػلطة األصػلنة والسػلمنة التػي 

 . 1ئة قيؿ التجز ت

 2وفي تحلنل  لهذا الواقي الذ  رلف سلئدال في أوريل قيػؿ الثػورة الفرنسػنة، ذهػب الػيعض 
ومي يدانة القػرف السػلدس عشػر أصػيحت الملرنػة المطلقػة، هػي الػنمط السػلئد   اعتيلر أن إل  

مػػف نظػػـ العصػػور الوسػػط  ، فقػػد  للحرػػـ فػػي أوريػػل الغرينػػة، ورػػلف فػػي رػػؿ مرػػلف حطػػلـ هلئػػؿ
انتشرت الملرنة المطلقة في رؿ مرػلف تقرنيػل فػي أوريػل الغرينػة، فػي إسػيلننل، وفػي انجلتػرا وفػي 
 فرنسل، غنر أف فرسنل هي التي قدمت المثلؿ الواضأ عل  احترلر السلطة الملرنة وتررنزهل. 

الػػذ  رػػلف سػػلئدال، حنػػث إال أنػػ  ويعػػد الثػػورتنف األمرنرنػػة والفرنسػػنة، تغنػػر هػػذا الوضػػي 
أصػػػيأ االتجػػػل  لػػػد  غللينػػػة األنظمػػػة الننلينػػػة الدنمقراطنػػػة نمنػػػؿ إلػػػ  تررنػػػز وتػػػدعنـ سػػػلطلت 

 .  3اليرلملف ، وهذا عل  حسلب السلطة التنفنذنة

وهذا التوجػ  نجػد ميرراتػ  فػي الظػروؼ التلرنخنػة والسنلسػنة التػي عرفتهػل هػذ  األنظمػة 
 سليقلل.

ل  األخنر، فهو نتجسد في محلرية مختلؼ مظلهر السػلطلف أمل عف أهداؼ هذا االتج 
 المطلؽ للملوؾ واأليلطرة.

مػف خػبلؿ انتقػلؿ  ذلػؾتعػلظـ مررػز اليرلمػلف وازداد تػسثنرا،  20وهرذا ومي مطلؽ القػرف
السنلدة مػف الملػؾ إلػ  األمػة، حنػث أف الثػورة الفرنسػنة جعلػت مػف سػنلدة األمػة قلعػدة قلنوننػة 

هػػو مػػل تػػـ تررسػػن  فػػي المػػلدة السلدسػػة مػػف إعػػبلف و  لنوف العػػلـ الفرنسػػيعلمػػة ينػػي علنهػػل القػػ
 والتي تنص عل :س القلنوف هو التعينر عف إرادة األمة س. 1789حقوؽ اإلنسلف الصلدر سنة 

                                                 
1
 .29، ص 2005(، 3ٔاطه ٌثاق، اٌمأْٛ اإلقانٞ، اٌعىء األٚي، اٌرٕظ١ُ اإلقانٞ، ؽ) 

2
 Bernard CHANTEBOUT, op.cit, p240. 

3
ِؽّك ٘الي اٌهفاػٟ، ذٕاِٟ قٚن اٌٍٍطح اٌرٕف١م٠ح فٟ اٌؼ١ٍّح اٌرشه٠ؼ١ح، ِعٍح ظاِؼح قِشك، ٌٍؼٍَٛ االلرظاق٠ح  

 .576، ص 2010(، 2اٌؼكق)( 26اٌّعٍك)
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وهرذا نمت العبلقة ينف السلطلت وارتيطت يمختلؼ أشرللهل مي تطور الػنظـ السنلسػنة فػي 
يػػنف السػلطلت عرفػػت الرثنػر مػػف مراحػؿ المػػد والجػزر يػػللنظر الػدوؿ اللنيرالنػة، وهػػذ  العبلقػلت 

لرونهل مرتيطة، يؿ مؤسسة عل  تعقندات التعلنقلت السنلسنة ، ومختلؼ مظلهر الصراع يػنف 
 . 1مرارز القو  والمصللأ 

وفػػػي خضػػػـ هػػػذا التطػػػور والتنػػػلقض ، تررسػػػت ويػػػرزت فرػػػرة تحرػػػـ العبلقػػػة يػػػنف السػػػلطتنف 
دهػػػل اتجػػػل  مختلػػػؼ األنظمػػػة السنلسػػػنة المعلصػػػرة نحػػػو تػػػرجنأ رفػػػة التشػػػرنعنة والتنفنذنػػػة، مفل

 . 2السلطلت التنفنذنة في مختلؼ أطوار ومراحؿ الحنلة السنلسنة 

وفػػي هػػذ  التوجهػػلت اعتنقػػت معظػػـ الػػدوؿ، خلصػػة حدنثػػة االسػػتقبلؿ ، النظػػلـ الرئلسػػي أو 
  اعتيػػػلر أف هػػػذ  مػػػف أجػػػؿ تقونػػػة مررػػػز ونفػػػوذ السػػػلطة التنفنذنػػػة، علػػػ ذلػػػؾالشػػػي  الرئلسػػػي، 

األخنػػػرة هػػػي التػػػي تحقػػػؽ تنفنػػػذ رػػػؿ المشػػػروعلت اإلصػػػبلحنة التػػػي تحتلجهػػػل هػػػذ  الػػػدوؿ التػػػي 
 . 3علنت شعويهل مف ونبلت الحرملف ورؿ مظلهر التخلؼ 

 تيور دور الدولة   ال رع الثايي :

تحت تسثنر الػدنمقراطنلت االجتملعنػة والتقػدـ الترنولػوجي والصػنلعي والفنػي والتحػوالت 
الدولػػػة مػػػف  رالتػػػي عرفتهػػػل األنظمػػػة االقتصػػػلدنة خلصػػػة يعػػػد الحػػػرينف العػػػللمنتنف ، تطػػػور دو 

وظنفػػة الدولػػة الحلرسػػة  إلػػ  وظنفػػة الدولػػة المتدخلػػة فػػي شػػت  المجػػلالت ، وهػػذا أمػػلـ عجػػز 
و طػوؿ المنلقشػلت  اليطنئػة اليرلملنلت عف مواريػة هػذ  التغنػرات ، يسػيب إجرا اتهػل التشػرنعنة

 .   داخؿ لجلنهل

إف الفهػػـ الحقنقػػي لتطػػور دور الدولػػة نسػػتلـز التعػػرض إلػػ  وظنفػػة الدولػػة علػػ  ضػػو  
 المذاهب المختلفة .

                                                 
1
 .170ٌؼ١ك ا١ٌٍك ػٍٟ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص  
2
 .35نأفد اٌكٌٛلٟ، اٌّهظغ اٌٍاتك ،  ص  

3
 Bernard CHANTEBOUT, op.cit. p243. 
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فمػػف المعلػػـو أف وظنفػػة الدولػػة فػػي ظػػؿ المػػذهب الفػػرد  رلنػػت تقتصػػر علػػ  رفللػػة   
األمػػف الخػػلرجي، وتػػوفنر األمػػف الػػداخلي و إقلمػػة القضػػل ، ومػػف هنػػل رلنػػت حلجػػة الدولػػة إلػػ  

 عدندة أمرا غنر ضرور .تشرنعلت 

ولرػػف يعػػػدوؿ أغلػػػب الػػػدوؿ عػػػف المػػذهب الفػػػرد  وتحػػػت تػػػسثنر المػػػذهب االجتمػػػلعي ، 
 ، لنزداد تدخؿ الدولة شنئل فشنئل .1تغنرت وظنفة الدولة و أصيحت المسسلة أرثر تعقندا 

وهػػذا التطػػور نرجػػي فػػي أسلسػػ  إلػػ  تطػػور مفهػػـو الدنمقراطنػػة فػػي حػػد ذاتهػػل ، والػػذ  
ومػػف ذلػػؾ مػػل قللػػ  ، معنػػلت التسسنسػػنة التػػي انتخيػػت يعػػد الحػػرب العللمنػػة الثلننػػة ظهػػر فػػي الج

مػػػػػف أف دنمقراطنػػػػػة الثػػػػػورة   1946فػػػػػي الجمعنػػػػػة التسسنسػػػػػنة الثلننػػػػػة سػػػػػنة  2 سروسػػػػػت فلورنػػػػػ س
دنمقراطنػػة نلقصػػة ، ونجػػب إرمللهػػل يمػػدهل إلػػ  المجػػلؿ االقتصػػلد   1789الفرنسػػنة  الريػػر  

نػ  نيػػدو أف الدنمقراطنػػة لنسػت نظلمػػل نوضػػي لنتحقػؽ فػػي الحقػػؿ والمجػلؿ االجتمػػلعي ، ذلػػؾ أل
السنلسػػػي وحػػػد ، يػػػؿ إنهػػػل فػػػي الحقنقػػػة فلسػػػفة للحنػػػلة نمرػػػف مػػػدهل للحقػػػؿ االجتمػػػلعي والحقػػػؿ 

 . 3االقتصلد  

سػػعت الدولػػة إلػػ  تحقنػػؽ العدالػػة االجتملعنػػة داخػػؿ المجتمػػي، وهػػذا  19ومػػي نهلنػػة القػػرف 
تحت تسثنر فررة النظلـ االقتصلد ، ومل تتطليػ  هػذ  األخنػرة مػف وسػلئؿ تتمحػور أسلسػل حػوؿ 

 . 4مسسلة إعلدة توزني الثروة النلجمة عف الضرائب والرسـو المفروضة عل  الفئلت الغننة 

 

 

 

                                                 
1
 . 302، ص  2003يو زند فهمي ، ميلدئ األنظمة السنلسنة ، دار الجلمعة  للنشر ، اإلسرندرنة ، أمصطف   

2
  . 303يوزند فهمي ، المرجي السليؽ ، ص أتـ ذرر  عند مصطف   

3
 Bernard CHANTEBOUT, op.cit, ,p 290 

4
 Ibid, op.cit, p 242 . 
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ومػل خلفتػ  مػف آثػلر رلرثنػة ، لجػس  1929ت األزمػة العللمنػة االقتصػلدنة لسػنة وعندمل ظهػر 
المواطنػػػوف مػػػرة أخػػػػر  للدولػػػة مػػػف أجػػػػؿ إنجػػػلد حلػػػوؿ لتجنػػػػب هػػػذ  اآلثػػػلر، لػػػػذلؾ طليػػػوا مػػػػف 

وهػػذا مػػف خػػبلؿ إعػػلدة توزنػػي  ،السػػلطلت العلمػػة العمػػؿ علػػ  تحقنػػؽ عدالػػة اجتملعنػػة أفضػػؿ
 . 1الدخؿ الوطني

فطف اإلعبلنلت المتعلقة يحقوؽ اإلنسلف تضمنت أنضل هذ  المتطليػلت  ويلإلضلفة إل  ذلؾ
 . 2الجدندة، خلصة تلؾ المطللب المتعلقة يللتشغنؿ والتسمنف

وأملـ هذ  التحوالت التػي شػهدتهل المجتمعػلت خلصػة فػي أوريػل، وجػدت السػلطة نفسػهل 
 أمل خنلرنف:

ي ذلؾ أف نرجي إلػ  الهنئػلت االنتخلينػة : أف نتول  اليرلملف هذ  المهمة الجدندة، ول  ف األوؿ
وأف نسػػػػتمي النشػػػػغلالتهل، وأف نتخػػػػذ اإلجػػػػرا ات والحلػػػػوؿ المنلسػػػػية لهػػػػذ  االنشػػػػغلالت. ولرنػػػػ  

 االيرلملف  مف النلحنة الفننة والتقننة علجز عل  فعؿ ذلؾ.

  وتطلعػػلت أفػػراد الشػػعب ال نرفػػي إلنجػػلد الحلػػوؿ، فطنػػ  : مػػل داـ االسػػتملع إلػػ  شػػرلو  الثػػلني
مػػػف الضػػػرور  إسػػػنلد هػػػذ  المهمػػػة الجدنػػػدة للحرومػػػة والتػػػي تقػػػـو يػػػدورهل يػػػطجرا  إحصػػػلئنلت 
متعددة، لرصد الواقي االقتصػلد  والتنيػؤ يػللحلوؿ البلزمػة. وهػذ  المهمػة لنسػت صػعية ولرنهػل 

 تتطلب معلوملت مستمرة ويحجـ رينر جدال، ونجب تحسننهل وتحدنثهل يلستمرار.

اليرلمػػػلف لنسػػػت لدنػػػ  هػػػذ  المعلومػػػلت مػػػي العلػػػـ أف المعلومػػػة تعػػػد فػػػي العػػػللـ  فػػػطف ،ويللمقليػػػؿ
 .اومؤثر  لأسلسن المعلصر علمبل

 

                                                 
1
 A.de LAUBADERE, Droit public économique, 3

eme
 éd, DALL0Z ,Paris, 1979, p 02. 

2
، ص 1973اٌؼاِح، قان اٌفىه اٌؼهتٟ، ١ٌٍّاْ ِؽّك اٌطّاٚٞ، ِثاقئ اٌمأْٛ اإلقانٞ، اٌىراب اٌصأٟ، ٔظه٠ح اٌّهافك  

14. 
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إف هػػػذ  الوظنفػػػة الجدنػػػدة التػػػي أصػػػيحت تتوالهػػػل السػػػلنطة التنفنذنػػػة خلصػػػة فػػػي مجػػػلؿ 
نػرا هلمشل ري )توجن  النشلط االقتصلد ، تستلـز مف المشرع أف نترؾ للسلطة التنفنذنة ااإلدارة

واتخػلذ قػرارات ذات طػليي خػػلص، لتنظػنـ يعػض النشػلطلت خلصػػة  التصػػرؼ،مػف الحرنػة فػي 
 . 1المؤقتة 

هل الدولػػة المعلصػػرة، يقػػي دور اليرلمػػلف استشػػلرنل، توفػػي ظػػؿ هػػذ  التحػػوالت التػػي شػػهد
يػػػؿ تقلػػػص أرثػػػر، يسػػػيب وجػػػود مهػػػلـ جدنػػػدة تتػػػول  الحرومػػػة إدارتهػػػل وتنظنمهػػػل عػػػف طرنػػػؽ 

 .المجتميالتي تمرنهل مف التغلب أو مواجهة رؿ المستجدات داخؿ  سلطتهل التنظنمنة

لـ تتردد الحرومة ااإلدارة  في استخداـ هذ  السلطلت المعتػرؼ يهػل  ذلؾ،وعبلوة عل  
 .2مف قيؿ المؤسس الدستور ، وهذا وفقل لتقدنرهل وفي نطلؽ واسي

إف مجػػلؿ هػػذ  السػػلطلت إتسػػي أرثػػر فػػي نطػػلؽ ضػػيط النشػػلط االقتصػػلد ، مػػف خػػبلؿ 
 .3مراقية األسعلر والقروض، وهذا مف أجؿ تدعنـ االستقرار المللي في الدولة 

المطلػػؽ  فوهػػذا االتجػػل  رػػلف نسػػتند إلػػ  ميػػررات وظػػروؼ تلرنخنػػة فػػي محلريػػة السػػلطل
تعػلظـ  العشرنف قرف التلسي عشر ويدانة القرفللملوؾ واأليلطرة، وهو مل نجـ عن  مي مطلي ال

                                                 
1
 Bernard CHANTEBOUT, op.cit, p 244. 

2
 . 290ٌؼاق اٌشهلاٚٞ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص  
3
٘ذا كٌٚح تاٌّعرّغ، ٚاٌرٟ اِرذكخ أشانٌٍكٌٚح ٔاذط ػٓ اٌرؽٛالخ اٌرٟ ظٙهخ فٟ اٌؼاللاخ اٌرٟ ذؽىُ اٌ  إْ ٘ما اٌكٚن اٌعك٠ك 

اذٍغ ِعاٌٗ، ٚتاٌراٌٟ فإٔٗ ِٓ ي١ه اٌعائى اٌمٛي تأْ قٚن اٌكٌٚح ٠مرظه ػٍذٝ ذذٛف١ه إٌظذاَ قاـذً  إٌٝ فىهج إٌظاَ اٌؼاَ اٌمٞ

ٚاٌثالٟ ِرهٚن ٌٍّثاقناخ اٌفهق٠ح، لٌه أْ فىهج إٌظاَ االظرّاػٟ اٌطث١ؼٟ، لك ذغ١هخ ٚؼً ِؽٍٙا ٔظاَ ِرىاًِ،  ، اٌّعرّغ

 ، ٚػ١ٍٗ ٌُ ذؼك اٌٍٍطح اٌالئؽ١ح ِألرح، تً ٍِرّهج ٚشاٍِح.ٚتؼك األوِاخ،  اوقاق ذكـً اٌكٌٚح. ذرٌٛٝ ذٕظ١ّٗ اٌكٌٚح

ٚذهذ١ثذا ػٍذٝ لٌذذه،  ٠الؼذع أْ إٌظذذاَ اٌؼذاَ تذكأ ٠رٌٛذذغ، ١ٌشذًّ ِعذذاالخ ظك٠ذكج، أتهو٘ذا اٌّشذذىالخ االلرظذاق٠ح، ٚانذثطذذد 

ظذاق٠ح ػٍذٝ ٔؽذٛ ١ك تؼذغ اٌغا٠ذاخ االلرمٚذؽ، تاٌرطٛن اٌؼاَ اٌمٞ ٠فهع ذكـً اٌكٌٚح ِٓ أظً ػثؾ اٌؼاللاخ االلرظاق٠ح 

٠ٚمظذك تإٌظذاَ اٌؼذاَ االلرظذاقٞ ذذكـً اٌكٌٚذح فذٟ  .أفؼً، ٚػٍٝ ػٛء ٘ما اٌرطٛن ظٙهخ فىذهج إٌظذاَ اٌؼذاَ االلرظذاقٞ

اٌمطاػاخ االلرظاق٠ح، لٌه أْ ذهن اٌؽه٠ح اٌّطٍمح ٌألفهاق فٟ اٌّعاي إٌشذاؽ االلرظذاقٞ ٠ؼذهع اٌّعرّذغ ٚااللرظذاق إٌذٝ 

 هج، ِفاؽه الرظاق٠ح ٚاظرّاػ١ح وث١

ٛنٖ اٌؽاٌٟ، ال ٠رؽمك إال إلا وأذد اٌٍذٍطاخ اإلقان٠ذح لذك اذفذمخ ظٍّذح ِذٓ اإلظذهاءاخ، ٕظإٌظاَ االلرظاقٞ ٚفك ِ وّا أْ

 ٌعؼً اٌٛلائغ ِطاتمح ٚاٌرشه٠غ ٚاٌفطح.

اٌؼاِذح ح اٌّظذه٠ح نذا١ٌٙ،  ػاقي اٌٍذؼ١ك ِؽّذك أتذٛ اٌف١ذه، اٌؼذثؾ اإلقانٞ ٚؼذكٚقٖأٔظه  ؼٛي ٘ما اٌّٛػٛع لتفاصيل أكثر

ػثذك اٌذذه ٚف ؛ ، ِٚذا تؼذك٘ا300ص  اٌّهظذغ اٌٍذاتك ، ٌذؼاق اٌشذهلاٚٞ،؛ ِٚذا تؼذك٘ا 197ص  ، 1984 اٌمذا٘هج، ب،اٌٍىرذ

 ، أٔظه ومٌه : 96، ص 2008٘اشُ ت١ٍٟٛٔ، ٔظه٠ح اٌؼثؾ اإلقانٞ، قان اٌفىه اٌعاِؼٟ، اإلٌىٕكن٠ح، 

PICARD Etienne, La notion de police administrative, thèse, Paris ,1978, p 47. 
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قػػػدر السػػػلطلت علػػػ  أمررػػز اليرلمػػػلف يوصػػػف  صػػػلح السػػنلدة، حنػػػث رػػػلف نعػػػد فػػػي تلػػؾ الفتػػػرة 
 . 1تسمنف وحملنة الحرنلت األسلسنة

  اهرة التشريبات الوكومية  :ال رع الثالث 

المحػػػلوالت األولػػػ  تعػػػد ظػػػلهرة التشػػػرنعلت الحرومنػػػة أو المراسػػػنـ التشػػػرنعنة مػػػف أهػػػـ 
 لتحدند مجلؿ القلنوف والتنظنـ خلصة في فرنسل.

و نقصد يهل في هذا المجلؿ نطلؽ سلطة التنظنـ المستقلة، وهػذا مػل نتضػأ مػف خػبلؿ 
 .19مسلهمتهل الفعللة في منأ اإلدارة سلطلت تنظنمنة استثنلئنة خلصة مي مطلي القرف 

ي وجودهػػل اأوال ، رمػػل عرفػػت هػػذ  ولظػػلهرة التشػػرنعلت الحرومنػػة ميػػررات سػػلهمت فػػ 
الظلهرة عدة تطورات تتج  في عمومهل نحو وضي اللينلت األول  لمسسلة تحدند مجلؿ خػلص 

 يللقلنوف ، ومجلؿ آخر خلص يللسلطة التنظنمنة اثلننل .

 أوال: م ررات  هور المراسيم التشريبية 

،  1930ة سػػػػنة ظهػػػرت ألوؿ مػػػػرة مظػػػلهر المنػػػػؿ نحػػػو تقونػػػػة مرلنػػػة السػػػػلطة التنفنذنػػػ
 واتخذت شرؿ التفونض التشرنعي مف جلنب السلطة التشرنعنة لفلئدة الحرومة .

مشػػػػتررة فػػػػي جمنػػػػي الػػػػدنمقراطنلت الغرينػػػػة، وتعرػػػػس عػػػػدـ قػػػػدرة  تعػػػػدوهػػػػذ  الظػػػػلهرة  
 .  2اليرلملنلت عل  اتخلذ التداينر الفننة التي فرضهل الواقي االقتصلد  

  فػػػي االصػػػطبلح القػػػلنوني التقلنػػػد  Décrets Loisونقصػػػد يللمراسػػػنـ التشػػػرنعنة ا 
المقػػػػػررات التػػػػػي تتخػػػػػذهل السػػػػػلطة فػػػػػي العهػػػػػود الثورنػػػػػة ، فتعػػػػػدؿ القػػػػػواننف أو تحػػػػػؿ محلهػػػػػل،           

 نظرا لعدـ وجود سلطة تشرنعنة انظلمنة  .

                                                 
1
 . 150فرؽٟ ػثكاٌىه٠ُ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  

2
 Bernard, CHANTEBOUT, Op.cit, ,p 299 
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ومػػػف األمثلػػػة التقلندنػػػة فػػػي فرنسػػػل ،المراسػػػنـ التشػػػرنعنة التػػػي أصػػػدرهلس لػػػونس ينػػػليلنوف 
، والمراسػػػنـ التػػػي أصػػػدرتهل حرومػػػة الػػػدفلع  14/01/1852و  02/12/1851يونػػػليرتس يػػػنف 
 . 1قيؿ أف تتول  الجمعنة الوطننة المنتخية مهلمهل  1870الوطني علـ 

المراسػػػنـ التػػػي  علػػػ نطلػػػؽ هػػػذا االسػػػـ  ومػػػي يدانػػػة الحػػػرب العللمنػػػة األولػػػ  ، أصػػػيأ
تصػػدرهل السػػلطة التنفنذنػػة التػػي أصػػيحت تتمتػػي يقػػوة تعػػدنؿ القػػواننف أو الحلػػوؿ محلهػػل، و هػػذا 

 ينل  عل  تفونض صلدر مف اليرلملف ، و وفؽ الحدود التي نقررهل.

وسػػػػمنت رػػػػذلؾ ألنهػػػػل صػػػػلدرة عػػػػف السػػػػلطة التنفنذنػػػػة ، ولنسػػػػت قلنونػػػػل صػػػػلدرا عػػػػف  
   . 2اليرلملف، وهي تشرنعنة ألف لهل قوة القلنوف 

هػػذا ولقػػد ظهػػرت المراسػػنـ التشػػرنعنة أثنػػل  الحػػرب العللمنػػة األولػػ  لتسػػلعد الحرومػػلت 
معظػػػـ الػػػدوؿ      علػػػ  تسػػػننر الحػػػرب التػػػي تتطلػػػب السػػػرعة و السػػػرنة فػػػي العمػػػؿ، وانتشػػػرت فػػػي 

والتي مػف أهمهػل فرنسػل ، ويلجنرػل ، وسونسػرا ، وألملننػل، وانطللنػل، وحتػ  يرنطلننػل مهػد النظػلـ 
 لـ تستثف مف هذ  الظلهرة ، رمل ظهرت أنضل في الوالنلت المتحدة األمرنرنة.  3اليرلملني 

منػػة األولػػ  واسػػتمرت ظػػلهرة المراسػػنـ التشػػرنعنة فػػي االنتشػػلر يعػػد انتهػػل  الحػػرب العلل 
، وتجددت مػي الحػرب العللمنػة الثلننػة 1929و 1920تحت تسثنر األزمتنف االقتصلدنتنف لعلـ 

 .4وفي أعقليهل 

 

                                                 
1
 . 21ص  ،المرجي السليؽ رملؿ الغللي ، ٌٍّى٠ك ِٓ اٌّؼٍِٛاخ أٔظه :  

2
 Bernard, CHANTEBOUT, op.cit, ,p 293 

3
قػػلـ اليرلمػػلف فػػي يعػػض المنلسػػيلت فػػي يرنطلننػػل يتفػػونض السػػلطة التنفنذنػػة يعػػض اختصلصػػلت  التشػػرنعنة ، تملرسػػهل عػػف  

مزنػػد مػػف ل، ل  Statu tory instrumentsطرنػػؽ أوامػػر أو قػػرارات لهػػل قػػوة القػػلنوف اليرلمػػلني نفسػػ  ، نطلػػؽ علنهػػل اسػػـ 
التنفنذنػػػة فػػػي العملنػػػة التشػػػرنعنة فػػػي النظػػػلـ اليرلمػػػلني اليرنطػػػلني ، مجلػػػة المعلومػػػلت أنظػػػر ، حسػػػف اليحػػػر  ، دور السػػػلطة 
 . 428،ص 2008العدد األوؿ ، 24جلمعة دمشؽ للعلـو االقتصلدنة والقلنوننة ، المجلد 

4
 . 22رملؿ الغللي ، المرجي السليؽ ، ص   
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أمل عػف ميػررات اسػتخداـ تقننػة المراسػنـ التشػرنعنة،  فػنمرف اإلشػلرة إلػ  ظػلهرة التقػدـ 
التطػور مػف  العلمي و الترنولوجي في مختلؼ المجتمعلت خلصة الغرينة ، و مل صػلحب هػذا

تطػور نشػلط الدولػة و عصػرنة  يلإلضلفة إل مشلرؿ معقدة تستوجب حلوال علجلة و سرنعة ، 
 مرافقهل.

رػػػؿ هػػػذ  العوامػػػؿ جعلػػػت اليرلمػػػلف عػػػلجزا عػػػف مواجهػػػة هػػػذ  التحػػػوالت الحلصػػػلة فػػػي 
 .  1المجتمي 

رمل نت  عف الحروب و األزملت مشلرؿ و صػعويلت  معقػدة تسػتلـز إمرلنػلت علمنػة فننػة 
 .لـ تستطي اليرلملنلت مواجهتهل ، و وضي التشرنعلت المنلسية لحلهل

 وعمومل نمرف حصر ميررات و أسيلب ظهور المراسنـ والتشرنعلت فنمل نلي : 

ضرورة تجنب تعقد العملنػة التشػرنعنة اليرلملننػة  التػي مػف شػسنهل أف تػؤد  إلػ  تػسخنر  -1
 التشرني عف الحد المعقوؿ .

وهذا مل نمرف تحقنق  عف طرنؽ توسني صبلحنلت السػلطة التنفنذنػة فػي مجػلؿ 
التشرني ، ويللتللي لـ نعد مف المنلسب حصر وظنفة السلطة التنفنذنػة فػي مجػرد تنفنػذ 

 .2القواننف الصلدرة عف اليرلملف 

يسػيب التغنػر الحلصػؿ  19ضغط أو قلة الوقت اليرلمػلني فػي النصػؼ األخنػر للقػرف   -2
أصػػيحت الدولػػة ملزمػػة يمسػػلنرة  رمػػلرػػلر السنلسػػنة واالجتملعنػػة واالقتصػػلدنة ، فػػي األف

هػػػذا التحػػػوؿ ، ويللتػػػللي مجيػػػرة علػػػ  التػػػدخؿ لتلينػػػة حلجنػػػلت أفػػػراد المجتمػػػي رللصػػػحة 
 العلمة، واإلسرلف، واألمف، والتعلنـ.

                                                 
1
 . 178ص  علدؿ الدسوقي ، المرجي السليؽ ، 

2
 . 178ص محسف خلنؿ ،المرجي السليؽ،   
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ويللمقليػػػػؿ اتضػػػػأ عػػػػدـ وجػػػػود الوقػػػػت الرػػػػلفي لليرلمػػػػلف والمقػػػػدر علػػػػ  وضػػػػي 
 .1زمة لهذ  النشلطلت التشرنعلت البل

تعقد ملدة اليحث و اتصلفهل يللتقننة يسػيب التقػدـ العلمػي ، وتػداخؿ نشػلط الدولػة فػي   -3
 وعجز اليرلملف عف توفنر الخيرة والتقننلت البلزمة لمعللجة هذ  المسلئؿ. ،19القرف 

رػػػذلؾ اتضػػػأ دور السػػػلطة التنفنذنػػػة يمػػػل تملرػػػ  مػػػف وسػػػلئؿ للتشػػػرني فػػػي هػػػذا 
 . 2 فنمل نتعلؽ يلليحث العلمي، والطلقة النوونة، وحملنة الينئة  خلصة ،المجلؿ

يمنػػػػزة  تمتػػػػلز للمراسػػػػنـ التشػػػػرنعنة أو اللػػػػوائأ التفونضػػػػنةفالحلجػػػػة للمرونػػػػة والسػػػػرعة،   -4
أنهل تصدر يسػرعة أريػر مػف القػواننف اليرلملننػة التػي تتسػـ يػلليط   تتمثؿ فيأسلسنة ، 

 .إجرا ات سنهل في

المرونػػة، فهػػذا نظهػػر أرثػػر فػػي مجػػلؿ إدارة و تسػػننر المرافػػؽ العلمػػة التػػي فنمػػل نخػػص  أمػػل
 تواجههل يعض الصعويلت اإلدارنة.

وعلنػػ  ال نستحسػػف اللجػػو  إلػػ  اليرلمػػلف يصػػفة دائمػػة مػػف أجػػؿ إجػػرا  التعػػدنبلت علػػ  
 .3القواننف ، خلصة عندمل نيلشر المرفؽ العلـ نشلط 

 بية ثاييا: التيور الوديث لممراسيم التشري

إف فررة التمننز ينف المجلؿ التنظنمي امجلؿ المراسػنـ التشػرنعنة  و المجػلؿ التشػرنعي 
 ، وقػد ظهػرت1958مسسلة قدنمة وال ترتيط إطبلقل يللدسػتور الفرنسػي لعػلـ  ،الخلص يلليرلملف

، أو مػػل نعػػرؼ يللدسػػتور الجيلػػي الػػذ  لػػـ نطيػػؽ هػػذ  المحلولػػة مػػف 1792مػػي ظهػػور دسػػتور 
 .4من  55-54-53خبلؿ المواد 

                                                 
1
   .  430حسف اليحر  ، المرجي السليؽ ، ص  

2
 . 179علدؿ الدسوقي ، المرجي السليؽ ، ص  

3
 . 180المرجي السليؽ، ص  محسف خلنؿ ، 

4
 Jean – Marie - DUFFAU . op.cit . p 20 . 
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إال أف المبلحظ في هذا المجلؿ أن  ال نمرف الحدنث في هػذا العهػد عػف مجػلؿ خػلص 
يللسػػلطة التنظنمنػػة، و رػػؿ مػػل فػػي األمػػر أف هنػػلؾ مجػػلؿ خػػلص يللمراسػػنـ التشػػرنعنة ، أو مػػل 

 نعرؼ يللمراسنـ قواننف .

يعػض التطػورات  1958وعمومل عرفت فررة تمننز مجلؿ البلئحة عف القواننف قيؿ دستور 
يػػػدأت أوال يظهػػػور نظػػػلـ المراسػػػنـ يقػػػواننف، ثػػػـ نظػػػلـ قػػػواننف اليرنػػػلم ، وأخنػػػرا فرػػػرة المسػػػلئؿ 

 :وذلؾ عل  الشرؿ التلليالبلئحنة يطينعتهل، 

   ي ام المراسيم  قوايين : ( أ

ظهػػػػر تطػػػػور جدنػػػػد أصػػػػلب ميػػػػدأ الفصػػػػؿ يػػػػنف السػػػػلطلت خلصػػػػػة               19مػػػػي يدانػػػػة القػػػػرف 
 أو قػواننف السػلطلت التلمػة أو التقلند ، ورلف ذلؾ نتنجة ظهػور قػواننف التفػونض،في مفهوم  

 اسـ سالسلطلت الخلصةس.

يصػبلحنة التشػرني فػي يعػض الموضػوعلت  ةتتمتػي السػلطة التنفنذنػ ،يموجب هذ  القواننفو 
المحددة يواسطة المراسنـ يقواننف، شػرط عػرض هػذ  المراسػنـ علػ  اليرلمػلف عنػد انتهػل  المػدة 

 .1حت  نصلدؽ علنهل

فػي    BRIANDولقد تـ ظهور استخداـ المراسنـ يقواننف ألوؿ مرة فػي عهػد حرومػة 
نلت المطلقػػة، إال أنػػ  لػػـ نرتػػب ، وهػػذا مػػف خػػبلؿ مشػػروع قػػلنوف الصػػبلح1916دنسػػمير سػػنة 
 .2لهل النجلح 

إال أنػػ  تػػـ اسػػتعملؿ المراسػػنـ التشػػرنعنة مػػرة أخػػر  ويرثػػرة خػػبلؿ عهػػد الجمهورنػػة الثللثػػة، 
 1934،ثػـ يصػفة شػي  دائمػة مػف سػنة  1926و سنة  1914 يواستمر استخدامهل خبلؿ حري

 .3 1940إل  سنة 
                                                 

1
 Bernard BRACHET ,op.cit , p18 . 

2
 . 38رملؿ الغللي ، المرجي السليؽ ، ص أشان إٌٝ لٌه  

3
 Jean Marie DUFFAU  . op.cit. . p 21. 
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د مجػػلؿ محجػػوز للتنظػنـ مػػف خػػبلؿ اقتػػراح ونبلحػظ دائمػػل فػػي هػذا اإلطػػلر يػػزوغ فرػػرة تحدنػ
نمػػنأ السػػلطة  هػػذا االقتػػراح ، مػػف طػػرؼ اللجنػػة العلمػػة للدراسػػلت 1944دسػػتور  وضػػي سػػنة 

التنفنذنػػػػة اختصػػػػلص تنظػػػػنـ مجموعػػػػة مػػػػف اإلجػػػػرا ات. ويللمقليػػػػؿ نرػػػػوف للسػػػػلطة التشػػػػرنعنة 
 . 1 1958اختصلصل نتنلوؿ المسلئؿ المتيقنة ، وهذا مل نشي  النظلـ الذ  جل  ي  دستور 

رفػض  1945لسنة  الفرنسي إال أن  نبلحظ الحرص الشدند مف طرؼ المؤسس الدستور  
 ذا للتسرند عل  سنلدة اليرلملف في مملرسة الوظنفة التشرنعنة .هذا النه  ، وه

 : تنصص عل التي  1946مف دستور  13وقد تسرد مف خبلؿ نص الملدة  

(l‟assemblée nationale vote La loi , elle ne peut déléguer ce droit en tout ou en partie ) . 

 .تطني تفونض هذا الحؽ سستسف الجمعنة الوطننة وحدهل القلنوف و ال تس

و علػػ  الػػرغـ مػػف هػػذا الحظػػر الدسػػتور  ، إال أف الضػػرورات العملنػػة اسػػتلزمت الرجػػوع  
17/08/1948إلػػػ  نظػػػلـ المراسػػػنـ يقػػػواننف، وهػػػذا مػػػل تضػػػمن  قػػػلنوف 

، المتعلػػػؽ يلإلنعػػػلش  2
 االقتصلد  والمللي . 

تشػػرنعي يصػػفة تلقلئنػػة رمػػل أف هػػذ  التقننػػة ال تخػػوؿ فقػػط الحرومػػة التػػدخؿ فػػي المجػػلؿ ال
ل  أيعد مف ذلؾ، فللمجلؿ الذ  تشػرع فنػ   نمل تملؾ صبلحنة تعدنؿ القواننف نفسهل  وال فقط، وال
السلطة التنفنذنة واسي ، والقنػد الوحنػد هػو القنػد المتعلػؽ يللهػدؼ المػراد تحقنقػ  رتػسمنف تمػونف 

 .3عنة اليبلد أو توازف المنزاننة أو التنظنملت المتعلقة يللمرافؽ الصنل

 

                                                 
1
 Ibid, p 21. 

2
 Bernard- BRACHET -  op.cit . p 9 . 

3
   24رملؿ الغللي ، المرجي السليؽ ، ص   
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 31/12/1949و 17/08/1948أنػ  مػلينف تػلرنخ  1وفي هذا اإلطلر نبلحظ أحد اليػلحثنف
مرسػػػػومل يقػػػػلنوف، مػػػػف يننهػػػػل عشػػػػرة عػػػػدلت نصػػػػوص تشػػػػرنعنة سػػػػليقة ، ويللتػػػػللي  80صػػػػدر 

، رمػػل تػػـ تقػػدنـ مشػػروع قػػلنوف نتعلػػؽ  ةاسػػتخدمت الحرومػػة هػػذ  الصػػبلحنلت يصػػورة محتشػػم
يتنظػػػػنـ أيعػػػػلد الرسػػػػلئؿ المودعػػػػة لػػػػد  مصػػػػلحة اليرنػػػػد، وهػػػػذا الموضػػػػوع أدخػػػػؿ إلػػػػ  المسػػػػلئؿ 

 . 2 1948التنظنمنة يموجب قلنوف 

إف الشػي  الملفػػت لبلنتيػػل  هػػو أف رػػؿ المسػػلئؿ المهمػة مدرجػػة فػػي مجػػلؿ القػػلنوف ، وعلنػػ  
، فػي حػنف رلنػت وال تػزاؿ القػواننف توصػؼ يسنهػل  ال نمرف الحدنث عف مجػلؿ خػلص يػللتنظنـ

 . 3تلؾ األعملؿ التي تصوت علنهل الجمعنة الوطننة وفؽ رلفة سلطلتهل 

وفػػي الختػػلـ نمرػػف اإلشػػلرة إلػػ  أف اليرلمػػلف قػػد احػػتفظ يحقػػ  فػػي تنػػلوؿ المسػػلئؿ التػػي قػػد 
أجػؿ مواجهػة  ومي ذلػؾ ومػف .إل  جلنب اعتراؼ مجلس الدولة يهذا الحؽ  ، تتررهل للحرومة

طلػػب مػػف مجلػػس الدولػػة  1948أوت  17الصػػعويلت التػػي رلنػػت قػػد أثنػػرت فػػي إطػػلر قػػلنوف 
 . 4إيدا  رأن  في مشروع قلنوف نتضمف توسني السلطلت الحرومنة 

 فمف خبلؿ هذا الرأ  قدـ مجلس الدولة حبل مختلفل نوعل مل، حنث منز ينف : 

الجمهورنػػػػة والدسػػػػتور، والمثػػػػلؿ علػػػػ  ذلػػػػؾ مواضػػػػني محجػػػػوزة لليرلمػػػػلف يموجػػػػب التقللنػػػػد  -1
المواضػػػني المتعلقػػػة يللنظػػػلـ االنتخػػػليي، والحرنػػػلت العلمػػػة، وهػػػي مواضػػػني تػػػدخؿ فػػػي مجػػػلؿ 

 اختصلص المشرع الطينعي.

5مواضني تشرنعنة أخر  مجللهل محدد يموجب القلنوف نمرف للسلطة التنظنمنة تنظنمهل  -2
  

                                                 
1
 Bernard- BRACHET -  op.cit . p 10 . 

2
 Hamon léo , Le domaine de la loi et du règlement à La recherche d‟une frontière , CHR , 

D.1960.p254. . 
3
 Ibid,  p 254 . 

4
  Jean Pierre CAMBY , 34/37 : Des frontiéres perméables , R.D.P , n° : 01 , 2002 , p 283 . 

5
 Jean RIVERO, Précis de droit administratif , 4 édition ,DALLOZ , 4 édition , Paris , 1970 , p 59 . 
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مػػف خػػبلؿ المراجعػػة  1958واننف، قػػد أد  سػػنة إف االتجػػل  نحػػو دسػػترة نظػػلـ المراسػػنـ يقػػ
التػػي تمنػػػي  1946مػػف دسػػتور  13الدسػػتورنة إلػػ  إقػػرار مشػػروع قػػرار نتضػػػمف تعػػدنؿ المػػلدة 

   . 1التفونض التشرنعي ، ولرف األحداث في تلؾ الفترة لـ تسمأ يذلؾ 

سػػػي مػػػف الدسػػػتور الفرن 38وأخنػػػرا تػػػـ االعتػػػراؼ يدسػػػتورنة التفػػػونض التشػػػرنعي فػػػي المػػػلدة 
 مي استخداـ مصطلأ األوامر. 1958لسنة 

 ب( قوايين ال رامج : 

تملشػػػنل مػػػي االتجػػػل  نحػػػو توسػػػني مجػػػلؿ السػػػلطة التنظنمنػػػة، ظهػػػرت محلولػػػة أخػػػر  تسػػػم  
 Lois cadres  .2يقواننف اليرام  أو القواننف ذات اإلطلر العلـ، ا

 1946ذلػؾ أف دسػتور سػنة  ،مػف األسػللنب الملتونػة 3ونعد النظلـ علػ  حػد تعينػر الػيعض
 . من  13رلف نمني التفونض التشرنعي ، وهذا مف خبلؿ الملدة 

وعل  هذا األسلس جرت هذ  المحلولة مف أجؿ تفلد  هذا المنػي، ويللتػللي توسػني مجػلؿ  
صدار القواننف التوجنهنة.  السلطة التنظنمنة وال

  تحدنػػػد الميػػػلدئ الرئنسػػػنة ويمقتضػػػ  فرػػػرة سالقػػػواننف اليػػػرام س، نقتصػػػر دور اليرلمػػػلف علػػػ
لليرنلم  اإلصبلحي في القلنوف الذ  نصدر  ، ونترؾ لجهػة اإلدارة وظنفػة تنفنػذ هػذا اليرنػلم  

الخػػػلص  1956جونلنػػػة لسػػػنة  23يواسػػػطة اللػػػوائأ التػػػي تصػػػدرهل، ومػػػف هػػػذ  القػػػواننف قػػػلنوف 
 . 4يطصبلح نظلـ أقللنـ مل ورا  اليحلر

 

                                                 
1
 Marcel WALINE , op.cit, p 706 . 

2
 .182ِؽٍٓ ـ١ًٍ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص  
3
 .37وّاي اٌغاٌٟ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص  
4
 .115ػثك اٌؼظ١ُ ػثك اٌٍالَ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص  
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إل  حػؿ العدنػد مػف المشػلرؿ ، حنػث نظهػر مػف خبللهػل إف تعمنـ هذ  التقننة سوؼ نؤد  
توازف معتير ينف سلطلت اليرلمػلف ويػنف متطليػلت السنلسػة الوطننػة، إذ نتػول  اليرلمػلف وضػي 
الخطوط العرنضة للسنلسة الوطننة ، ونمنأ للحرومة مهمة تحدند محتػو  اإلجػرا ات البلزمػة 

 . 1مجلؿ السلطة التنظنمنة التليعة  وهو تسرند واضأ عل  اتسلع ، لتنفنذ هذ  السنلسة

إال أف الخبلؼ لد  الفق  حوؿ مشروعنة هذ  القواننف ظؿ قلئملل، وهذا في ظؿ نػص نمنػي 
، حنػػػػث ذهػػػػب الػػػػػيعض إلػػػػ  القػػػػػوؿ 1946مػػػػف دسػػػػػتور 13وهػػػػػو المػػػػلدة  ،التفػػػػونض صػػػػراحة

 . 2يدستورنة هذ  التفونضلت وهذا استنلدال إل  المتطليلت والضرورات العملنة 

للمقليػػؿ ذهػػب اتجػػل  آخػػر إلػػ  القػػوؿ يعػػدـ دسػػتورنة هػػذا اإلجػػرا  ألنػػ  نطعػػف فػػي سػػنلدة وي
 . 3اليرلملف ودور  في المجلؿ التشرنعي 

رأ  مجلػس الدولػة الصػلدر  إلػ  شػلرةأمل عف موقػؼ القضػل  فػي هػذا المجػلؿ ، فػنمرف اإل
مػػػف  13، حنػػػث اعتيػػػر أف هػػػذا اإلجػػػرا  ال نتعػػػلرض مػػػي نػػػص المػػػلدة 4 06/02/1953فػػػي 

 مي ضرورة التقند يشرطنف : 1946دستور 

حجػػػز يعػػػض المواضػػػني لفلئػػػدة القػػػلنوف ننظمهػػػل وحػػػد  ودوف غنػػػر  وهػػػي المواضػػػني التػػػي  -1
 اعتيرتهل التقللند الجمهورنة مف اختصلص اليرلملف

 مجلؿ تدخؿ السلطة التنظنمنة نجب أف نروف محدودا ونتنلوؿ مسلئؿ معننة. -2

 ج( فكرة المواد الالئوية  ي يبتها : 

المتعلػػؽ يللسػػلطلت التلمػػة، ظهػػرت اليدانػػة الفعلنػػة العتػػراؼ  17/08/1948يصػػدور قػػلنوف 
 للحرومة يسلطة الئحنػة مسػتقلة، أ  إعطػل  الحرومػة سػلطة التشػرني فػي يعػض الموضػوعلت

                                                 
1
 Bernard BRACHET ,op.cit, p 21 . 

2
 .63ِؽّك ِؽّٛق ؼافع، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص  

3
 Marcel WALINE, op.cit, p 707. 

4
 CE.AVIS, 6 Février , 1953 , RDP, 1953 , p 170 . 
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جػػػل ت ذرر، و مثػػػؿ اليرلمػػػلف ، وهػػػذا مػػػل أشػػػلرت إلنػػػ  المػػػلدة السلدسػػػة مػػػف القػػػلنوف سػػػللؼ الػػػ
 . 1الموضوعلت عل  سينؿ الحجز ولرنهل غنر قلصرة علنهل 

ونبلحظ أحد اليلحثنف في هذا المجلؿ أف هذ  الوسػنلة تشػرؿ نظػرة إجمللنػة عػف المػلدة 
1958مف الدستور الفرنسي لسنة  37

2 . 

وهػػذ  الوسػػنلة تمرػػف الحرومػػة مػػف تعػػدنؿ القػػواننف السػػليقة يموجػػب مراسػػنـ فػػي قلئمػػة  
 محددة دوف الحلجة إل  المصلدقة اليرلملننة السليقة . مواضني

أمل اليرلملف فتيق  ل  السلطة الدائمة في رفي صفة القلنوف عف القلنوف الصلدر عف   
 .3الحرومة ، وهذا يلعتيلر أن  نملؾ السلطة األصلنة في تنظنـ هذ  المواضني 

المواضػػػني البلئحنػػػػة، ولرػػػػف رمػػػل عرضػػػػت المػػػلدة السػػػػليعة مػػػػف القػػػلنوف سػػػػللؼ الػػػػذرر 
 يطرنقة أقؿ مل نقلؿ عنهل أنهل غنر منطقنة.

صػػػحنأ أف اختصػػػلص السػػػلطة التنظنمنػػػة نتصػػػؿ يتنظػػػنـ المرافػػػؽ العلمػػػة، فللحرومػػػة 
تنظـ وتسنر، وتحوؿ وتلغي وتدم  المرافػؽ العمومنػة وتقػدر المصػلحة العلمػة، وتعػدؿ القواعػد 

ت الخلصػػػػة، وهػػػػذ  تعػػػػد نقطػػػػة هلمػػػػة فػػػػي مجػػػػلؿ المنظمػػػػة للمسػػػػلعدة المللنػػػػة لفلئػػػػدة المؤسسػػػػل
الموضػػػػوعلت البلئحنػػػػة يطينعتهػػػػل، حقنقػػػػة أف سػػػػلطة الحرومػػػػة معتيػػػػرة للتػػػػدخؿ، إال أنهػػػػل فػػػػي 
األخنػػػػر تشػػػػرؿ اختصلصػػػػل محػػػػددا أو مقنػػػػدا، ولرنهػػػػل يػػػػدوف شػػػػؾ تطعػػػػف فػػػػي سػػػػنلدة اليرلمػػػػلف 

 .4يلعتيلر  نمثؿ اإلرادة العلمة

لػػػػػـ تفػػػػػرغ             1946ف دسػػػػػتور فرنسػػػػػل لسػػػػػنة مػػػػػ13وأخنػػػػػرا تجػػػػػب اإلشػػػػػلرة إلػػػػػ  أف المػػػػػلدة 
 .مف محتواهل يلعتيلر أف رؿ التفونضلت التشرنعنة لـ تخرج عف نطلقهل 

                                                 
1
 .  18يدرنة جلسر الصللأ ، السلطة البلئحنة ، المرجي السليؽ ، ص  

2
 Bernard BRACHET , op.cit , p21 

3
 Marcel WALINE , op.cit,  p705 . 

4
 Jean – Pierre CAMBY , op.cit , p 84 . 
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، الذ  أشػلر  06/02/1953أرد هذا الرأ  إعبلف مجلس الدولة الفرنسي يتلرنخ  وقد 
نوف إلػػػ  أف تفػػػونض السػػػلطلت التشػػػرنعنة لػػػـ نلحػػػؽ أ  ضػػػرر للمجػػػلؿ الطينعػػػي والعػػػلد  للقػػػل

 .  1والمحدد في أحرلـ  الدستور 

أف رػؿ هػذ  المحػلوالت للتمننػز يػنف مجػلؿ نمرف التوصؿ إلنهل ممل سيؽ  والحقنقة التي
أسلسػػػل إلػػػ   ؼالقػػػلنوف والبلئحػػػة هػػػي محػػػلوالت فرضػػػتهل االعتيػػػلرات العملنػػػة ال غنػػػر، وال تهػػػد

ف مي احتفػلظ اليرلملنػلت فمصدرهل هو القلنو ،  االعتراؼ للحرومة يللسلطة التنظنمنة المستقلة
وهذ  المشرلة ريمل لهل أيعلد نفسنة ينل  عل  االعتقػلد الػذ  ،  يحؽ العدوؿ عف هذ  السلطلت

رلف سلئدا لد  الفق  الفرنسي التقلند ، خلصة فػي مسػسلة سػمو القػلنوف الػذ  هػو انعرػلس أو 
 .2تعينر عف اإلدارة العلمة 

قػػد  ،ولرػػف الشػػي  األرنػػد هػػو أف هػػذ  الهنمنػػة اليرلملننػػة التػػي امتػػدت مػػدة مػػف الػػزمف 
وهػذا مػل سػلهـ فػي  ،تراجعت تحت تسثنر عوامؿ عدندة تتصؿ في مجملهل يلالعتيػلرات العملنػة

 منلفسة السلطة البلئحنة للقلنوف. 

   ةال رع الرا م : ال وادر األولى ليشأة السمية التي يمية المستقم

ؽ اصػػػطبلح البلئحػػػة فػػػي فرنسػػػل قيػػػؿ عهػػػد الثػػػورة الفرنسػػػنة علػػػ  يعػػػض القػػػرارات أطلػػػ
، حنػث تضػمنت هػذ  القػرارات إجػرا ات  1788/  1786اإلدارنة التي ظهرت مػل يػنف عػلمي 

ونجمػػي الفقػػ  الحػػدنث علػػ  أف هػػذ  القػػرارات تشػػرؿ المحػػلوالت األولػػ  ،  تنفنػػذ يعػػض القػػواننف
 . 3قلنوف والبلئحة التي ظهرت مف أجؿ التفرقة ينف ال

 

                                                 
1
 CE.AVIS, 6 Février , 1953 , RDP, 1953 , p 170 . 

2
 Bertrand BRACHET – op.cit ,p 22 . 

3
  ١ٌٍٚ443ّاْ ِؽّك اٌطّاٚٞ ،اٌمهاناخ اإلقان٠ح ،اٌّهظغ اٌٍاتك،ص  ؛110ػثكاٌؽ١ّك ػثك اٌٍالَ، اٌّهظغ اٌٍاتك،ص  
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ومػف المعلػػـو أف حػػؽ السػػلطة التنفنذنػػة فػػي إصػدار اللػػوائأ التنفنذنػػة لػػـ نرػػف معترفػػل يػػ  
فػػي السػػنوات األولػػ  للثػػورة الفرنسػػنة ، وهػػذا راجػػي يللضػػرورة إلػػ  تلػػؾ األفرػػلر والميػػلدئ التػػي 
رػػػلف نعتنقهػػػل رجػػػلؿ الثػػػورة الفرنسػػػنة ، والتػػػي ترترػػػز أسلسػػػل علػػػ  اعتمػػػلد ميػػػدئي سػػػنلدة األمػػػة، 

مطلؽ ينف السلطلت ، حنث رلف االعتراؼ للسلطة التنفنذنة يحػؽ إصػدار اللػوائأ ، والفصؿ ال
 .    1نتعلرض ونتنلقض مي هذنف الميدأنف 

ونرجػػي تطػػور اللػػوائأ فػػي النظػػلـ الدسػػتور  الفرنسػػي إلػػ  يدانػػة القػػرف العشػػرنف ، ومػػل  
رػػػلس هػػػذ  شػػػهد  العػػػللـ مػػػف تحػػػوالت وتطػػػورات فػػػي المجػػػلؿ االقتصػػػلد  واالجتمػػػلعي ، وانع

التحػػوالت علػػ  دور التشػػرنعي لليرلمػػلف الػػذ  أصػػيأ ال نملػػؾ الوسػػلئؿ البلزمػػة لمواجهػػة آثػػلر 
 . 2هذ  التطورات الحلصلة في المجتمي 

اليدانػػة الحقنقنػػة لظهػػور  ورلنػػت رػػؿ هػػذ  العوامػػؿ اقتضػػت توسػػي السػػلطة التنظنمنػػة ،
 السلطة التنظنمنة المستقلة .

النشػػػسة الحقنقنػػػة للسػػػلطة التنظنمنػػػة المسػػػتقلة والتػػػي  Solal-Celignyولقػػػد رشػػػؼ األسػػػتلذ 
 مف دستور السنة الثلمنة والتي تنص: 47ترجي إل  الملدة 

(Le gouvernement pourvoit à la sureté intérieure et à la défense extérieure de l‟État ) 

  .س تؤمف الحرومة األمف الداخلي والدفلع الخلرجي للدولة س

مػػف الدسػػتور السػػليؽ تؤسػػس نقطػػة حقنقنػػة لفرػػرة  48ونفػػس اليلحػػث نبلحػػظ أف المػػلدة 
 توزني االختصلص ينف التنظنـ والسلطة التشرنعنة وتنص الملدة عل  :

(la garde nationale en activité est soumise aux règlements d‟administration publique – la 

garde nationale sédentaire n‟ est soumise qu‟ à la loi ) .     

                                                 
1
 .  111ػثك اٌؽ١ّك ػثك اٌٍالَ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
2
 . 716اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  ِؽّٛق ؼافع ، 
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س أف الحرس الوطني الذ  في حللة حررة نخضي لبلئحػة اإلدارة العلمػة، أمػل الحػرس الػوطني 
 . 1الدائـ المقنـ فهو ال نخضي إال للقلنوف س 

 19فرػػلف نجػػب انتظػػلر نهلنػػة القػػرف  أمػػل عػػف معرفػػة موقػػؼ الفقػػ  مػػف هػػذا الموضػػوع،
عض الفقهػػل  فػػي هػػذا الموضػػوع ، وفػػي مقدمػػة هػػؤال  الفقهػػل  حنػػث ظهػػر التػػسثنر الواضػػأ لػػي

أف اختصػػلص البلئحػػة التنظنمنػػة المسػػتقلة هػػو اختصػػلص تلقػػلئي  الػػذ  رأ   Hauriou الفقنػػ 
وهػػذا طينعػػة األشػػنل  ، يمعنػػ  آخػػر أنهػػل ال تحتػػلج إلػػ  نػػص إلقػػرار وجودهػػل ، فػػللنص غنػػر 

 . 2الـز لوجودهل، ولرن  الـز إلنرلر هذا الوجود 

وفنمػػػل نخػػػص موقػػػؼ القضػػػل  اإلدار  فػػػي فرنسػػػل، فبلشػػػؾ أف مفػػػوض الحرومػػػة السػػػند 
Romieu   قػػػد اسػػػتفلد مػػػف األفرػػػلر السػػػليقة وطورهػػػل فػػػي مػػػذررة طونلػػػة عرضػػػهل علػػػ  مجلػػػس 

 .Labonne  4و Heyries   3 الدولة، ورلف ذلؾ يمنلسية عرض  ليعض القضلنل خلصة قضنة

ولػػػة الفرنسػػػي للسػػػلطة التنفنذنػػػة ويشػػػػرؿ فمػػػف خػػػبلؿ هػػػذ  القضػػػلنل اعتػػػرؼ مجلػػػػس الد
متطور، يميلشرة السلطة التنظنمنة المسػتقلة ، تضػمف مػف خبللهػل تنظػنـ المرافػؽ العلمػة وسػف 

 القواعد العلمة المتعلقة يللضيط اإلدار  .

أعطػػػ  مجلػػػس الدولػػػة الفرنسػػػي مػػػدلوال واسػػػعل لمهمػػػة تنفنػػػذ   Labonneففػػػي قضػػػنة  
، حنػث أصػيحت تشػمؿ أنضػل 1875  للملدة الثللثة مف دستور وهذا مف خبلؿ تفسنر  ،القواننف

 مهمة الحفلظ عل  النظلـ العلـ، إل  جلنب مهمة تنفنذ القواننف .

أصػػػدر رئػػػنس  1899مػػػلرس سػػػنة  10يتػػػلرنخ  وحنثنػػػلت الحرػػػـ السػػػليؽ تتمثػػػؿ في:أنػػػ 
القنػػود الجمهورنػػة مرسػػومل تنظنمنػػل نػػنظـ يػػ  سػػنر العريػػلت فػػي الطػػرؽ العلمػػة وفػػرض يعػػض 

 عل  سلئقي السنلرات .

                                                 
1
 Solal-Celigny , op.cit, p 15 . 

2
 Hauriou MAURICE ,Précis de droit constitutionnel,2

eme
 édition,rééd.C.N.R.S,1965,p223. 

3
 CE , 28 juin 1918 , Heyries , Rec , 651 (S.1922.3.49. note Hauriou) . 

4
 CE , 08 aout 1919 , Labonne , Rec , 737 . 
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وقػػد ترتػػب علػػ  تطينػػؽ هػػذا المرسػػـو أف صػػدر قػػرار سػػحب رخصػػة القنػػلدة مػػف السػػند 
، وقػػد رفػػي هػػذا األخنػػر دعػػو  أمػػلـ مجلػػس الدولػػة الفرنسػػي نطللػػب يطلغػػل  قػػرار سػػحب ال ــون

وأسػػػس دعػػػوا  علػػػ  عػػػدـ مشػػػروعنة المرسػػػـو البلئحػػػي الصػػػلدر عػػػف رئػػػنس  ، رخصػػػة قنلدتػػػ 
، الػػذ  ال نملػػؾ مػػف  النلحنػػة القلنوننػػة مثػػؿ هػػذ  السػػلطة فػػي تنظػػنـ مسػػلئؿ الضػػيط الجمهورنػػة

اإلدار  علػػػ  نطػػػلؽ اإلقلػػػنـ ، ذلػػػؾ أف السػػػلطة المختصػػػة قلنونػػػل يطصػػػدار هػػػذ  اللػػػوائأ هػػػي 
 الهنوت المحلنة المتمثلة في المحلفظ ، ورئنس اليلدنة رؿ حسب اختصلصهل اإلقلنمي . 

طعػػف مؤرػػدا علػػ  صػحة ومشػػروعنة المرسػػـو الصػػلدر وقػد رفػػض مجلػػس الدولػػة هػذا ال
عف رئنس الجمهورنة ، ومعترفل ألوؿ مرة لرئنس الجمهورنػة يسػلطة الئحنػة مسػتقلة فػي مجػلؿ 

  . 1الضيط اإلدار ، وهذا يلالستنلد إل  مهمة السهر عل  تنفنذ القواننف 

إطػلرا قلنوننػل إف الشي  الجدند فػي هػذا القػرار هػو أف مجلػس الدولػة الفرنسػي قػد أوجػد 
  وهػػذا مػػف أجػػؿ 1875لمملرسػػة هػػذ  السػػلطة والمتمثػػؿ فػػي نػػص المػػلدة الثللثػػة مػػف دسػػتور ا

التوفنؽ ينف الميػلدئ الدسػتورنة العلمػة، ومسػسلة مملرسػة الحرومػة للسػلطة البلئحنػة فػي مجػلؿ 
 .2الضيط اإلدار  

لثللثػػة مػػف ولقػػد واصػػؿ مجلػػس الدولػػة الفرنسػػي اجتهػػلد  لوضػػي تفسػػنرات أخػػر  للمػػلدة ا
، حنػػػث قػػػرر لػػػرئنس   Heyries، وهػػػذا مػػػل أشػػػلر إلنػػػ  أنضػػػل فػػػي قػػػرار السػػػند1875دسػػػتور 

 .الجمهورنة سلطة الئحنة للمحلفظة عل  سنر المرافؽ العلمة 

وتتمثػػػؿ حنثنػػػلت هػػػذا القػػػرار فػػػي أف رئػػػنس الجمهورنػػػة  أصػػػدر أثنػػػل  الحػػػرب مرسػػػومل 
 22/04/1905  مػػػف قػػػلنوف 65ا، نػػػنص علػػػ  وقػػػؼ العمػػػؿ يللمػػػلدة  10/09/1914يتػػػلرنخ 

التػػي تخػػوؿ للموظػػؼ حػػؽ االطػػبلع علػػ  ملػػؼ الػػدعو  التسدنينػػة حتػػ  نرػػوف علػػ  علػػـ يػػللتهـ 
 المنسوية إلن  ، وهذا قيؿ أف تقي العقوية علن  .

                                                 
1
 M. LONG . P.WEIL .G.BRAIBANT  P.DELVOLVE B.GENEVOIS,Les grand arrêts de la 

jurisprudence administratif . Dalloz , 16 édition – 2007 –p 226 . 
2
 .155يدرنة جلسر الصللأ ، مجلؿ البلئحنة في فرنسل ، المرجي السليؽ ،  ص 
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أمػػػل عػػػف ميػػػررات الحرومػػػة حػػػوؿ هػػػذا اإلجرا ،فطنهػػػل تتمثػػػؿ فػػػي أف العمػػػؿ يهػػػذ  المػػػلدة 
إلػػػ  عرقلػػػة السػػػنر العػػػلد  للمرافػػػؽ العلمػػػة، وهػػػذا يسػػػيب حللػػػة الضػػػرورة التػػػي   سػػػوؼ نػػػؤد

 فرضتهل الحرب.

في عػدـ مشػروعنة هػذا القػرار يسػيب تعرضػ  لعقويػة تسدنينػة   Heyriesولمل طعف السند 
دوف أف نتمتي يحؽ الدفلع ، رفض مجلس الدولػة الفرنسػي هػذا الطعػف مؤرػدا علػ  مشػروعنة 

10/12/1914مرسػػػـو 
أف رئػػػنس الجمهورنػػػة يلعتيػػػلر  الػػػرئنس األعلػػػ  فهػػػو  "وهػػػذا يقولػػػ :،  1

مرلػػؼ يللعمػػؿ علػػ  تنفنػػذ القػػواننف والسػػهر أنضػػل علػػ  سػػنر المرافػػؽ العلمػػة يلنتظػػلـ حتػػ  ال 
ف رئػػػػنس الجمهورنػػػػة يطصػػػػدار  طتعرقػػػؿ الحػػػػرب قنلمهػػػػل مػػػل تهػػػػدؼ إلنػػػػ  ، وانطبلقػػػل مػػػػف هنػػػػل فػػػ

  03الدسػػتور  المنصػػوص علنػػ  فػػي المػػلدة االمرسػػـو سػػللؼ الػػذرر ال نرػػوف قػػد تجػػلوز حقػػ  
25/02/1875مف قلنوف 

2 .  

وقد أسس مجلس الدولة الفرنسػي قػرار  هػذا علػ  ميػدأ اسػتمرارنة المرافػؽ العلمػة والػذ  
ننت  عػف الضػرورات االسػتثنلئنة خػبلؿ فتػرة الحػرب، وهػو مػل نيػرر التوسػي االسػتثنلئي لسػلطة 

  .3الحرومة واإلدارة 

 Babin  4خنرة الجتهلد مجلس الدولة الفرنسي،فقد ظهرت في قرار السػندأمل المرحلة األ
إذ تػـ االعتػراؼ لػرئنس الجمهورنػة يسػلطة الئحنػة مسػتقلة ، وهػذا مػف أجػؿ تنظػنـ  1906سنة 

 وتعدنؿ مرارز الموظفنف داخؿ المرافؽ العلمة .

س أن  يسػيب طينعتهػل تػدخؿ فػي   Romieuوفي هذا اإلطلر قرر مفوض الحرومة السند 
مجػػػلؿ السػػػلطة التشػػػرنعنة رلفػػػة المسػػػلئؿ المتعلقػػػة يطرنػػػؽ ميلشػػػر أو غنػػػر ميلشػػػر يللتزامػػػلت 

 مفروضة عل  األفراد .

                                                 
1
 G.A.JA , op.cit , p 193. 

2
 Ibid, p 198. 

3
 Ibid, p 198 . 

4
 JEZE : not ssous C.E., mai 1906 , BABIN , R.D.P,1906  , p 678 .  
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نػػػػدخؿ فػػػػي مجػػػػلؿ اختصػػػػلص السػػػػلطة التنفنذنػػػػة المسػػػػلئؿ   ،وعلػػػػ  العرػػػػس مػػػػف ذلػػػػؾ 
أنػة آثػلر قلنوننػة تمػس مرارػز المتعلقة يللتنظنـ الػداخلي للمرافػؽ العلمػة والتػي ال نترتػب علنهػل 

 . 1األفراد س 

 الفرنسي.  1946وأخنرا فطف هذا الوضي لـ نتغنر، يؿ يقي رمل هو في ظؿ دستور 

مػػػف هػػػذا الدسػػػتور  47إال أف المبلحظػػػة الوحنػػػدة فػػػي هػػػذا المجػػػلؿ أنػػػ  يموجػػػب المػػػلدة 
 أصيأ رئنس مجلس الوزرا  نضمف تنفنذ القواننف.

عمومػػل يمعلرضػػة اليرلملنػػلت لبلمتنػػلزات التػػي تتمتػػي يهػػل رمػػل أف هػػذ  المرحلػػة تمنػػزت  
السلطة التنفنذنة، ولرف علػ  المسػتو  القػلنوني ، فػطف اليرلمػلف قػد يقػي محلفظػل علػ  مختلػؼ 

 سلطلت  خلصة في المسلئؿ المتعلقة يحرنلت األفراد األسلسنة .

يت ، حنث أف هػذ  ويللمقليؿ ، فطف المجلؿ المعترؼ ي  لفلئدة السلطة التنفنذنة غنر ثل
 األخنرة ال تملؾ صبلحنة تعدنؿ القواننف . 

االوترا  لمسمية التي يمية المستقمة  مداالت دديـدة مـن خـالل الدسـتور  الم وث الثايي :
  1958ال ريسي لبام 

تغننػػػرا جوهرنػػػل فػػػي مجػػػلؿ العبلقػػػة يػػػنف القػػػلنوف  1958أحػػػدث الدسػػػتور الفرنسػػػي لعػػػلـ 
والبلئحػػة، فيعػػد أف رػػلف مجػػلؿ القػػلنوف غنػػر محػػدود حنػػث نسػػتطني القػػلنوف تنػػلوؿ أ  موضػػوع 
يػػػػللتنظنـ، يوصػػػػف  تعينػػػػر عػػػػف اإلرادة العلمػػػػة ، ومجػػػػلؿ البلئحػػػػة فػػػػي مقػػػػلـ التػػػػليي والخلضػػػػي 

مػػف خبللػػ  أصػػيأ للسػػلطة التنظنمنػػة مجػػلالت جدنػػدة  خػػلرج  ألحرلمػػ ، حػػدث تغننػػر دسػػتور 
 . 2النطلؽ التقلند  الذ  رلنت تعمؿ فن  

                                                 
1
 163يدرنة نلسر الصللأ ، مجلؿ البلئحة ، المرجي السليؽ ، ص  
2
 .  75تكْٚ ذان٠ؿ ، ص ، قان إٌشه تكٌْٚؼك ٔاطه اٌؼعّٟ ، اٌٍٍطح اٌالئؽ١ح فٟ قٌٚح اٌى٠ٛد ، قناٌح ِمانٔح ،  
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عبلقػػػة  صوعلنػػػ  نثػػػلر التسػػػلؤؿ حػػػوؿ حقنقػػػة وأيعػػػلد هػػػذا التغننػػػر الدسػػػتور  فنمػػػل نخػػػ
ورنػػػؼ أثػػػرت هػػػذ  التجدنػػػدات فػػػي المفػػػلهنـ والتطػػػورات الدسػػػتورنة التػػػي ، القػػػلنوف يللبلئحػػػة   

فػػي العهػػود القدنمػػة   ، خلصػػة تلػػؾ المفػػلهنـ المتعلقػػة يميػػدأ سػػنلدة وقػػوة وشػػموؿ رلنػػت سػػلئدة 
 القلنوف .

تجب اإلشػلرة إلػ  أف هػذا التغنػر الجػذر  فػي المفػلهنـ السػليقة نسػتند إلػ  أسػس علمػة   
االمطلػب األوؿ  ، وهػو مػػل نسػتلـز قػرا ة آثػػلر هػذ  التجدنػدات وموقػػؼ الدسػلتنر المقلرنػة منهػػل  

 ثلني  .   االمطلب ال

 الميمب األول : األسس البامة لموضم الدديد 

توزنػي  في فرنسل فنمػل نتعلػؽ يمسػسلة 1958إف الوضي الجدند الذ  أفض  إلن  دستور 
االختصلص ينف الحرومة واليرلملف ، ال نمرف فهم  إال إذا تـ التعرض لتطػور هػذا الدسػتور، 

سػػنة ، تقػػـو أسلسػػل علػػ  تطػػور العبلقػػة رمػػل أف هػػذا التطػػور نسػػتند علػػ  أسػػس اجتملعنػػة وسنل
ينف القلنوف و اإلرادة العلمة ،االفرع األوؿ  ، وأولونة تملسؾ الحرومة االفػرع الثػلني  ، وأخنػرا 

 نقـو هذا التطور عل  أسس دستورنة االفرع الثللث  .

 ال رع األول : تيور البالقة  ين القايون واإلرادة البامة

اإلرادة العلمػة تطػورا ملحوظػل خلصػة يعػد ظهػور الدسػتور شهدت العبلقة يػنف القػلنوف و 
، ففػػي العهػػود القدنمػػة رػػلف القػػلنوف الوسػػنلة الوحنػػدة للتعينػػر عػػف اإلرادة 1958الفرنسػػي لعػػلـ 

هػػذ  الظػػلهرة سػػلئدة فػػي التقللنػػد الجمهورنػػة، اأوال ، وعرفػػت تطػػورا حػػدنثل مػػي وظلػػت ،  العلمػػة
وجػػػد وسػػػلئؿ حدنثػػػة تعيػػػر عػػػف اإلرادة العلمػػػة، الػػػذ  أ 1958ظهػػػور الدسػػػتور الفرنسػػػي لعػػػلـ 

 اثلننل . 
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 :التقميد ال ريسي  خصو  سيادة القايون  أوال

خلصػػة فنمػػل نتعلػػؽ يسػػنلدة األمػػة ،   "روســو" تػػسثر رجػػلؿ الثػػورة الفرنسػػنة رثنػػرا يسفرػػلر
حنػػث نعػػد روسػػو السػػيلؽ لوضػػي تصػػور أو نظرنػػة خلصػػة يللقػػلنوف والتػػي تقػػدـ أسػػس جدنػػدة 

 . 1للمجتمي السنلسي 

إل  مجموعة مػف األهػداؼ التػي تتمثػؿ أسلسػل فػي أف المػواطف  فلقد توصؿ هذا المفرر
وحتػ  ترتمػؿ األمػور ، لعػة نرتسب حقوقػ  مػف خػبلؿ مشػلررت  فػي اتخػلذ القػرارات داخػؿ الجم

نجػػب أوال أف ترػػوف فػػي فنجػػب أف تتخػػذ صػػفتنف أسلسػػنتنف،  ، وترػػوف هػػذ  القػػرارات مشػػروعة
 .  2ثلننل أف تحرـ الجمني نجب  مصلحة جمني المواطننف ، و

حت  نروف القلنوف المعير الوحنػد عػف اإلرادة العلمػة، نجػب عنػد فطن  وحسب سروسو س 
جمػػلع فػػي اآلرا  طلنقػػل، وهػػذا مػػل نفتػػرض وجػػود وعػػي مػػدني يػػنف إعػػداد القػػلنوف أف نرػػوف اإل

ويلإلضػلفة إلػ  ذلػؾ، فػطف ،  للنظػلـ الننػليي لالمشرع والمواطف ، ويللتللي ننت  عن  إقصل  رلن
   . 3هذ  التصرفلت الرسمنة تهدؼ إل  المصلحة المشتررة للمواطف 

ذا رػػلف مؤلػػؼ العقػػد االجتمػػلعي نقيػػؿ ضػػرورة وجػػود السػػلطة ال تنفنذنػػة، إال أنػػ  نػػر  وال
 أنهل نجب أف تيق  تليعة للشعب مصدر السلطة وصلحب السنلدة.

رمػػل نػػر  سروسػػوس أف السػػلطة العلمػػة المرونػػة فػػي مجمػػوع إرادات األفػػراد ال نمرػػف أف  
 تستقر إال في المجتمي يسرمل  .

فللسػػػػػنلدة إذف لنسػػػػػت شػػػػػنئل آخػػػػػر سػػػػػو  اإلرادة العلمػػػػػة للمجتمػػػػػي الػػػػػذ  أنشػػػػػس العقػػػػػد  
 االجتملعي ، والقلنوف هو التعينر عف هذ  اإلرادة .

                                                 
1
 Jean Jacques ROUSSEAU, Du contrat social , un principe du droit public, une édition 

produite à partir du texte publie  en 1762  , Union générale d‟éditions , Paris , 1963 , p 170 .      
2
 Bernard BRACHET- op.cit. , p 03 

3
 Ibid. ,p 04 
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ونضػػنؼ أنضػػل تحفظػػل نتمثػػؿ فػػي أف اإلرادة العلمػػة لنسػػت هػػي اإلرادة الجملعنػػة لرػػؿ 
 نة.لقرار األغلي نروف المواطننف ، يؿ هي إرادة األغلينة، وهذا الخضوع

نعػػد أنضػػل شػػرطل ضػػرورنل للعقػػد االجتمػػلعي، ألنػػ  نشػػترط اإلجمػػلع حتػػ  نصػػيأ وهػػذا 
   .1القلنوف ملزمل للجمني 

ورذلؾ حسب سروسػوس تعتيػر عمومنػة القػلنوف أهػـ الخصػلئص األسلسػنة لػ  ، والقػلنوف 
العلمػة يلعتيلر  تعينرا عف اإلرادة العلمة فهو يللضرورة علـ في غرض  ، ألن  ال توجػد اإلرادة 

 لغرض أو هدؼ خلص ، وقد عير عل  ذلؾ يقول 
2 : 

 quand je dis que l‟objet des lois est toujours général, j‟entends que la loi considère lesس  

sujets en corps et les actions comme abstraites س.  

، فطف الوسنلة ترجي يصػفة  1789أمل عف صنلغة هذ  األفرلر في فرنسل خلصة سنة 
اإلرادة العلمػػػة نرشػػػؼ عنهػػػل لػػػنس فقػػػط مػػػف قيػػػؿ ، حنػػػث أف أسلسػػػنة إلػػػ  المؤسسػػػنف القػػػدمل  

الهنوت السنلسنة، ولرف عف طرنػؽ ممثلنهػل ، والسػنلدة الشػعينة أخػذت مرلنهػل يواسػطة السػنلدة 
 .   3اليرلملننة  

 : أف عل  1789نصت الملدة الثللثة مف وثنقة حقوؽ اإلنسلف لسنة وهرذا 
 Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nulس

individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.  "  

أل  فرد أو هنئة مملرسػة السػلطة إال علػ  اعتيػلر  زس األمة هي مصدر رؿ سنلدة ، وال نجو  
 .س أنهل صلدرة منهل

 عل  أف :  1791الملدة األول  مف اليلب الثللث مف دستور  ترمل نص
"La Souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible. Elle appartient à la 

Nation ; aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s'en attribuer l'exercice" 

 

                                                 
1
 . 48سليؽ ، ص المرجي الفتحي عيد الررنـ ،  

2
 Jean-Jacques Rousseau, op. cit., p. 71. 

3
 Bernard BRACHET , op.cit., p 05 . 
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س السػػنلدة واحػػدة غنػػر قليلػػة لبلنقسػػلـ وال التنػػلزؿ عنهػػل ، وال تسػػقط يللتقػػلدـ وهػػي ملػػؾ 
 لؤلمة س . 

مػػػف خػػػبلؿ هػػػذ  النصػػػوص نبلحػػػظ أف السػػػلطة التشػػػرنعنة أصػػػيحت لهػػػل مرلنػػػة هلمػػػة 
 .ئلتمقلرنة يمختلؼ الهن

 .ضل مرلنة خلصة داخؿ النظلـ القلنوني للدولةرمل أف القلنوف نحتؿ أن 

ومػػي نهلنػػة القػػرف التلسػػي عشػػر أصػػيأ ميػػدأ احتػػراـ القػػلنوف نحمػػؿ العدنػػد مػػف المعػػلني، 
رون  القلعدة العلنػل أو السػلمنة التػي تهػدؼ إلػ  حملنػة المػواطننف مػف التعسػؼ، رمػل  فوهذا م

 وهذا يسيب الدور المحدود للدولة.إال نلدرا وألهداؼ محددة،  ؿنطيؽ عل  الجمني ، وال نتدخ

وينل  عل  هذ  األسػيلب األخنػرة، فػطف الصػفلت األسلسػنة للقػلنوف ، وخلصػة العمومنػة 
والػػػدواـ وجػػػػدت مػػػف طػػػػرؼ أصػػػحلب المعنػػػػلر المػػػػلد  الػػػذ  نعػػػػد الضػػػملنة األسلسػػػػنة للنظػػػػلـ 

            Duguitوفي هذا اإلطلر نوجد التعرنؼ التقلند  للقلنوف ، والذ  وضػع  رػؿ مػف    1اللنيرالي 
 .  Esmeinو

 : عل  الشرؿ التللي نعرؼ القلنوف Duguit 2فيللنسية للعبلمة   

 , la loi est une règle générale et toute disposition qui n‟a pas ce caractère n‟est pas une loiس

même si elle est édictée par un prétendu souverainس 

لنسػػت يقػػلنوف ، حتػػ  ولػػو  هػػذ  الصػػفةس القػػلنوف قلعػػدة علمػػة ،ورػػؿ األحرػػلـ التػػي لنسػػت لهػػل 
 : عل  الشرؿ التللي فنعرؼ القلنوف  Esmein 3صدرت يلدعل  سنلد  س ، أمل الفقن  

 une règle impérative posée par le souverain qui statue ,non dans un intérêt particulier ,mais س

dans l‟intérêt commun ,non à l‟égard d‟un individu isolé ,mais à l‟égard de tous pour l‟avenirس 

                                                 
1
 Bernard BRACHET , op.cit., p 06 . 

2
 DUGUIT , Traite de droit constitutionnel ,Paris , 1911 , p 502 .  

3
 Esmein , Element du droit constitutionnel , 5 édition , Paris , 1937 , p 05 . 
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الخلصػػة ال س قلعػػدة آمػػرة موضػػوعة مػػف طػػرؼ صػػلحب السػػنلدة مػػف أجػػؿ المصػػلحة العلمػػة ال 
 .   يؿ الجمني مف أجؿ المستقيؿ س لمعنن اتخلطب فرد

نتحػػػدد اسػػػتنلدا إلػػػ  المحتػػػو            الػػػذ  ، فػػػطف مفهػػػـو القػػػلنوف 1 وحسػػػب يعػػػض اليػػػلحثنف
  ،أو المضػموف مشػروؾ فنػ  مػف عػدة نػواح ، ذلػػؾ أف التصػور الػذ  وضػع  سروسػو س قػد تشػػو 

لنوف إال ضػمف إطػلر اعتيػلر  المعيػر الوحنػد فحسب اعتقلد  ال نمرف الحػدنث عػف عمومنػة القػ
تػػػدخؿ  وأصػػػيأ فػػلف دور الدولػػػة تزانػػد ، ولرػػف وفػػػؽ هػػذا اإلطػػػلر المػػػلد  ،عػػف اإلرادة العلمػػػة 
غنر أف المعنلر الملد  لـ نرف مقيوال مػف  ، أخنرا فطف هذ  الحج  فلصلة، و المشرع مضيوطل

وهػذا ،  2ويللمقليؿ تولت المجللس مهمة وضػي التشػرنعلت  ، طرؼ القلنوف الوضعي الفرنسي
مػػػل جعػػػؿ المعنػػػلر العضػػػو  مطليقػػػل إلرادة المؤسسػػػنف القػػػدمل  فػػػي فرنسػػػل الػػػذنف رػػػلف هػػػدفهـ 

 قلنونل مف خبلؿ التطور البلحؽ للقلنوف الدستور  الوضعي . لتسسنس إرادة اليرلملف وتنظمنه

  إذ حسػػي  فػػطف ، يرغ س  الفقهػػل  السػػليقنفوفػػي هػػذا السػػنلؽ انتقػػد الفقنػػ  س رػػلر  د  مػػلل

تصرؼ أصلي وغنر مشروط ، ول  مرلنة فػي القواعػد القلنوننػة ، وهػذا يسػيب مصػدر   فالقلنو 
، ويمعنػػ  أنػػ  تعينػػر عػػف اإلرادة الحػػرة واألصػػلنة ، وهػػو مػػل نػػنجـ عنػػ  أنػػ  ال نمرػػف  األصػػلي

 .   3 أل  قلضي أف نقدر مد  دستورنة القلنوف

رػػف القػػوؿ يػػسف هػػذا السػػلطلف المطلػػؽ لليرلمػػلف والميػػرر، رػػلف مػػف أهػػـ وفػػي األخنػػر نم
وفقدانػػػ  للمرلنػػػة التػػػي رػػػلف نتمتػػػي يهػػػل، ذلػػػؾ أف  ، العوامػػػؿ التػػػي سػػػلهمت فػػػي تقهقػػػر القػػػلنوف

فػػي الدولػة ، والتغنػرات التػػي شػهدتهل المجتمعػلت، أدت إلػػ  عجػز القػػلنوف  ةالحلصػل اتالتطػور 
يسنلسػػة التػػدخؿ مػػف طػػرؼ الدولػػة  تدة اليرلمػػلف اصػػطدممسػػلنرة هػػذ  التحػػوالت ، حنػػث أف إرا

 خلصة الدنمقراطنلت االجتملعنة . يوذلؾ تحت تسثنر المد الدنمقراط

 وهذا مل أد  في األخنر إل  االعتراؼ للحرومة يللعدند مف االمتنلزات والسلطلت  .  
                                                 

1
 Bernard BRACHET , op.cit., p 06 . 

2
 Bernard BRACHET , op.cit., p 07 . 

3
 Carre de MALBERG  , op.cit. , p 240 . 
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رمػل رػلف  فطف اليرلملف النـو لـ نعد صلحب السنلدة في إعداد القلنوف ، ومف دوف شؾ
سليقل، وهذا يسيب نظلـ الرقلية عل  دستورنة والدور الذ  نلعي  القضل  الدستور  في الرقليػة 
علػػ  التشػػرنعلت الصػػلدرة عػػف اليرلمػػلف ، ومػػد  مطليقتهػػل للدسػػتور سػػوا  رلنػػت هػػذ  الرقليػػة 

 سليقة أو الحقة .

للمقليػػػؿ وسػػػلئؿ ويللتػػػللي انهػػػلرت أسػػػطورة تمثنػػػؿ اليرلمػػػلف لػػػئلرادة العلمػػػة ، وظهػػػرت ي 
 أخر  للتعينر عف اإلرادة العلمة . 

 : الوسائل الوديثة لمتب ير ون اإلرادة البامة ثاييا 

والتقللنػد  1958مف أجؿ التوفنؽ ينف التجدندات التي جػل  يهػل الدسػتور الفرنسػي لسػنة 
 إل  هذ  المسسلة يقول  : Bernard Brachet أشلر األستلذ  ،الجمهورنة السليقة

 , le parlement en ce sens reste souverain lorsqu‟ il statue dans la sphère qui lui a été assignéeس

il en est de même pour le gouvernement qui de ce fait dans son domaine ne se trouve plus 

nullement subordonné , cependant , le raisonnement manque de cohérence sur un point : 

Comment expliquer la souveraineté parallèle des différents organes de l‟Etat ,alors que le 

ministère reste responsable devant les assemblées ? il est vrai que l‟on peut répondre que si 

les ministres ,ainsi que leur chef sont responsables ,ils sont néanmoins nommés par le chef de 

l‟Etat ; faudrait-il alors aller jusqu'à soutenir la théorie orléaniste de la double responsabilité 

En réalité ce débat de pure doctrine est secondaire ;les constituants de 1958 ont 

essentiellement entendu concilier le souci d‟autorité de l‟Etat avec le respect des principes 

démocratiques traditionnelsس.       

س إف ينػػل  النظػػلـ الجدنػػد فنمػػل نخػػص هػػذ  النقطػػة أيقػػ  علػػ  سػػنلدة اليرلمػػلف، ألنػػ  نعمػػؿ فػػي  
 المجلؿ المحدد ل  .

، لػػػذلؾ نيقػػػ  أنضػػػل  اأنضػػػل محػػػدد والوضػػػي نفسػػػ  يللنسػػػية للحرومػػػة التػػػي لهػػػل مجػػػلال
االستنتلج صعيل يخصوص نقطة تتصؿ يرنفنة شرح السنلدة في ظؿ تعػدد أجهػزة الدولػة لػذلؾ 

هػػذا السػػػؤاؿ إذا رػػػلف الػػػوزرا   لػػػ ،نمرػػف اإلجليػػػة ع   هػػؿ نيقػػػ  الػػػوزنر مسػػؤوال أمػػػلـ اليرلمػػػلف
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ظرنػػة ورئنسػػهـ مسػػؤولنف ، فطنػػ  مػػي ذلػػؾ نعننػػوف مػػف طػػرؼ رئػػنس الدولػػة وهػػذا اسػػتنلدا إلػػ  الن
 األورولنلننة القلئمة عل  ثنلئنة المسؤولنة .

وفي الواقي إف النقلش لد  الفقهل  الفرنسػننف لػنس لػ  أهمنػة ذلػؾ أف واضػعي دسػتور  
جنػػػػػدا مسػػػػػسلة التوفنػػػػػؽ يػػػػػنف سػػػػػلطلت الدولػػػػػة ، وضػػػػػرورة احتػػػػػراـ الدنمقراطنػػػػػة  أدررػػػػػوا 1958
  . 1التقلندنةس

 فرنسػػل لسػػنة اإلشػػلرة إلػػ  أف دسػػتور وعلػػ  الػػرغـ مػػف رػػؿ هػػذا الجػػدؿ ، إال أنػػ  تجػػب
اإلرادة العلمػػػػة والتػػػػي فػػػػي مقػػػػدمتهل ، أسػػػػلوب  فقػػػػد أوجػػػػد يعػػػػض الوسػػػػلئؿ للتعينػػػػر عػػػػ 1958

 االستفتل  حنث تنص الملدة الثللثة من  عل  أف :

 La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voieس

du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.س 

س السنلدة الوطننة ملػؾ الشػعب وهػو نملرسػهل يواسػطة ممثلػنف لػ ، وعػف طرنػؽ االسػتفتل  العػلـ 
 ولنس أل  جز  مف الشعب وال أل  فرد أف ندعي لنفس  الحؽ في مملرستهل س 

الػػنص اسػػتعمؿ االسػػتفتل  روسػػنلة حدنثػػة للتعينػػر عػػف اإلرادة العلمػػة ، ونبلحػػظ أف هػػذا 
ذهب إلن  سروسػوس  الذ  وهو مظهر مف مظلهر الدنمقراطنة شي  الميلشرة والتي تشو  التصور

 رتلي  العقد االجتملعي . في 

 يوفػػػي هػػػذا اإلطػػػلر نقػػػوؿ األسػػػتلذ رمػػػز  الشػػػلعر : س... ونبلحػػػظ أف الدسػػػتور الفرنسػػػ
، قػػد قػػرر االسػػتفتل  التشػػرنعي، ولرنػػ  لػػـ نتحقػػؽ علػػ  نحػػو عملػػي طػػواؿ 1793 ةالصػػلدر سػػن

 سرنلف الدستور.

                                                 
1
 Bernard Brachet, op.cit., p 38. 39 
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أرثػػر مػػف مػػرة  1958وعلػػ  العرػػس مػػف ذلػػؾ ، فقػػد اسػػتخدـ االسػػتفتل  التشػػرنعي عػػلـ  
 27و  1962أرتػػػوير  28و  1962أفرنػػػؿ  7، و 1961ننػػػلنر  8فقػػػد اسػػػتخدم  الرؤسػػػل  فػػػي 

   . 1س  1973أفرنؿ  23، و 1969أفرنؿ 

ونبلحظ أنضل أف الشعب نتدخؿ فػي الوظنفػة التشػرنعنة يللتسػلو  مػي اليرلمػلف، إال أف 
 مصطلأ  اإلرادة العلمة لنس واضحل وهو مل ندؿ عل  تراجع  .

 والمسػتفند هنػل هػػو رئػنس الجمهورنػة الػػذ  أصػيأ نتمتػػي يمرلنػة هلمػة فػػي ظػؿ دسػػتور 
  احتػػػػراـ الدسػػػػتور، ونضػػػػمف السػػػػنر حنػػػػث نسػػػػهر رئػػػػنس الجمهورنػػػػة علػػػػ 1958 فرنسػػػػل لسػػػػنة

 الدولة.  الحسف للسلطلت العلمة، واستمرار يقل

رمل أن  غنر مسؤوؿ سنلسنل أملـ اليرلمػلف، حنػث ال نوجػد أ  إجػرا  نحػرؾ المسػؤولة  
   . 2السنلسنة للرئنس 

مػػػػف تػػػػدعنـ هػػػػذ  المرلنػػػػة هػػػػو االنتخػػػػلب الميلشػػػػر للشػػػػعب لػػػػرئنس الجمهورنػػػػة  دومػػػػل زا
 ليرلملف ، ومنلفسة ل  في التعينر عف اإلرادة العلمة. رسلطة موازنة ل

 وفي هذا المجلؿ أرد الفق  والقضل  يشدة أف لرػؿ مػف القػلنوف والتنظػنـ المسػتقؿ مجػلال
 وغنر متسلو. لمعنن

 فطل  أ  مد  نستطني الفق  والقضل  أف نواصبل موقفهمل لمدة طونلة  . 

أف رئػػػنس الجمهورنػػػة صػػػلحب سػػػلطة التنظػػػنـ  3 فػػػي هػػػذ  النقطػػػة نػػػر  أحػػػد اليػػػلحثنف
اإلدار  ، وهػػػػػذا   المسػػػػػتقؿ والمعيػػػػػر عػػػػػف اإلرادة العلمػػػػػة نجػػػػػد نفسػػػػػ  خلضػػػػػعل لرقليػػػػػة القضػػػػػل

التصرؼ انتقلص مف حصلنة القلنوف ، وهذا أنضل تنلقض نستلـز اليحػث عػف وسػنلة للتوفنػؽ 
                                                 

1
 242سليؽ ، ص المرجي العف عيد العظنـ عيد السبلـ عيد الحمند ،  مسخوذ عف 

2
،                      1995للدراسلت والنشر  ةعيد الغني يسنوني عيد اهلل ، مسؤولنة رئنس الدولة في النظلـ اليرلملني ، المؤسسة الجلمعن 

 . 225ص 
3
 Bernard BRACHET, op.cit , p 40. 
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ضػػػل فػػػي هػػػذا اإلطػػػلر رمػػػل نجػػػب أن، يػػػنف الوضػػػي الجدنػػػد والتطينقػػػلت السػػػليقة لدولػػػة القػػػلنوف 
 عرض المخللفلت التي نمرف أف تظهر ينف الميررات النظرنة والتطينقلت العملنة.   

 : أولوية ال بالية الوكومية ال رع الثايي 

معظػػػـ الصػػػبلحنلت لػػػرئنس الجمهورنػػػة الػػػذ  أصػػػيأ  1958 فرنسػػػل لسػػػنة دسػػػتورمػػػنأ 
 . نتمتي يمرلنة هلمة داخؿ الدولة

عػػػدة ميػػػررات أهمهػػػل تشػػػخنص السػػػلطة اأوال ، إلػػػ  جلنػػػب وهػػػذا التررنػػػز راجػػػي إلػػػ   
المفهػػػـو الحػػػدنث لميػػػدأ الفصػػػؿ يػػػنف السػػػلطلت اثلننػػػل  ، الػػػذ  أصػػػيأ تػػػدرجل للسػػػلطة عػػػوض 

 الفصؿ اثللثل  .

 : تشخي  السمية  أوال

نقصػػد يتشػػخنص السػػلطة أف ترػػوف السػػلطة مجسػػدة فػػي شػػخص هػػو القلئػػد أو الػػزعنـ، 
 . 1وترتيط ي ، وتتحوؿ مف فررة مجردة إل  رنلف ملموس 

أصيحت مسسلة طينعنة ، وهذا مل أشػلر إلنػ   2هذ  الظلهرةفطف  ،حسب يعض الفقهل و 
الدعلنة واإلعبلـ في يعػض ، مف خبلؿ دراستهـ لتسثنر وسلئؿ 3فقهل  علـ االجتملع والسنلسة 

حػػػوؿ يرنلمجػػ  السنلسػػػي  أحنػػث أف المػػػواطف ال نرتػػرث عػػلدة يمػػػل نقولػػ  المترشػػ ،المجتمعػػلت
 يقدر مل نهتـ يلنفعلالت  وهندام  وليلقت  وطرنقة إجليت  .

، تحولػػت معػػلننر التفلضػػؿ السنلسػػي مػػف الخيػػرة والرفػػل ة إلػػ  مظهػػر  ةفيظهػػور التلفػػز  
 . 4لمل  مي اآلخرنف وقواـ المترشأ وطرنقة تع

                                                 
1
 25سليؽ ، ص المرجي العلدؿ الدسوقي ،  

2
 BERNARD BRACHET, op.cit , p 295. 

3
، اٌما٘هج ،  ٌّى٠ك ِٓ اٌّؼٍِٛاخ ؼٛي ٘مٖ اٌفىهج ، أٔظه ا١ٌٍك ـ١ًٍ ١٘ىً ، ٔؽٛ ذم٠ٛح اٌٍٍطح اٌرٕف١م٠ح فٟ اٌكٌٚح اٌّؼاطهج ، قان إٌٙؼح اٌؼهت١ح 

 . 16تكْٚ ذان٠ؿ ، ص 
4
 26سليؽ ، ص المرجي العلدؿ الدسوقي ،  
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أف السنلسػػة فػػي يدانػػة القػػرف الملضػػي رلنػػت تسػػتند علػػ   1رمػػل نػػر  جلنػػب مػػف الفقػػ  
 . الفرر

أمل النـو فهػي تعتمػد علػ  األشػخلص حنػث أف السػلطة تػرتيط يهػـ وتتػرجـ مػف خػبلؿ  
وهػذ  الظػلهرة لنسػت مقصػورة علػ  الػدوؿ المتقدمػة يػؿ حتػ  الػدوؿ السػلئرة ، حررلت الشػخص

 . 2 ؽ النموفي طرن

شخصػنلت األرثػر تػسثنرا فػي العػللـ ومػف  يعػضوفي هذا اإلطلر اختػلر أحػد اليػلحثنف  
وفػػي هػػذ  ، هػػؤال  الػػرئنس رننػػد  ، والػػرئنس خروتشػػوؼ ، والجنػػراؿ دنغػػوؿ ، وملوتسػػي تونػػا 

الفرضنلت فطف تشػخنص السػلطة نحمػؿ وجهػنف، األوؿ مػف جلنػب المػواطننف ففػي هػذ  الحللػة 
والثػػلني فػػي التررنػػز الفعلػػي للسػػلطة فػػي نػػد هػػذا الػػزعنـ، ، فػػي شػػخص الػػزعنـتتجسػػد السػػلطة 

ولرػػف الػػريط يػػنف السػػلطة الحقنقنػػة والشػػخص ممثػػؿ الوحػػدة الوطننػػة لػػنس أمػػرا مسػػلمل يػػ  ، يػػؿ 
 . 3نجب االعتراؼ يسف هذ  الظلهرة مسلوفة وعلدنة 

لنػػة يسيعػػلد إف دراسػة ميػػدأ تشػػخنص السػػلطة أمػػر ضػػرور  والـز مػػف أجػػؿ اإلحلطػػة الفع
، حنػػث نظهػػر ويشػػرؿ واضػػأ تػػسثنر النظػػرة  1958وخلفنػػلت صػػنلغة الدسػػتور الفرنسػػي لعػػلـ 

الدنغولنػػة علػػ  هػػذا الدسػػتور ، وهػػذا مػػف شػػسن  أف نسػػلعد علػػ  التوفنػػؽ يػػنف هػػذ  النظػػرة ويػػنف 
 العبلقة الموجودة ينف السلطلت .

  1958: التكريس القايويي لمميالب السياسية في دستور  ثاييا 

يشػػرؿ واضػػأ التوجهػػلت واألفرػػلر التػػي جػػل  يهػػل  1958رػػرس الدسػػتور الفرنسػػي لعػػلـ 
الجنػػراؿ دنغػػوؿ ، وهػػذا تحػػت تػػسثنر يعػػض العوامػػؿ السنلسػػنة والقلنوننػػة والتلرنخنػػة التػػي اسػػتفلد 

 منهل هذا األخنر .

                                                 
1
 . 225، ص  1991، ، دار النهضة العرينة 1، ط ةة السنلسنة والحزينعمر حلمي فهمي ، االنتخلب وتسثنر  في الحنل 

2
 . 27سليؽ ، ص المرجي العلدؿ الدسوقي ،  
3
 . 226ػّه ؼٍّٟ فّٟٙ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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هػػػذ  العوامػػػؿ ترجػػػي أسلسػػػل إلػػػ  حللػػػة عػػػدـ االسػػػتقرار السنلسػػػي نتنجػػػة تعػػػدد األحػػػزاب 
 وتصلرعهل داخؿ الجمعنة الوطننة، والسيب في ذلؾ اعتملد نظلـ التمثنؿ النسيي .

وزارة ، يعضػػهل  27  تعلقيػػت علػػ  فرنسػػل حػػوالي 1959 – 1946ففػػي الفتػػرة مػػلينف ا 
التػي لػـ تسػتمر سػو  ثبلثػة أنػلـ   J-Mochلـ نستقر في الحرـ سو  يضعة أنلـ مثؿ حرومة 

  . 1 17/10/1949إل   13/10/1949في الحرـ مف 

وهرػػذا أخػػذت شخصػػنة الجنػػراؿ دنغػػوؿ مرلنػػة داخػػؿ النظػػلـ الدسػػتور  فػػي فرنسػػل وهػػذا 
فقػػد أعلػػف  منػػذ اللحظػػلت ، يسػيب الػػدور االسػػتثنلئي الػػذ  رػػلف نتمتػػي يػػ  فػػي التػػلرنخ الفرنسػػي 

عػػػف رغيتػػػ  الصػػػرنحة فػػػي تغننػػػر األنظمػػػة  1958األولػػػ  لتولنػػػ  لمهػػػلـ رئلسػػػة الػػػوزرا  سػػػنة 
ل  مؤسسػػلت نسػػتمد فنهػػل رئػػنس الجمهورنػػة السػػلطة الميلشػػرة مػػف الشػػعب ، ونتمتػػي القلئمػػة، وينػػ

يللمقليػػؿ يللهنمنػػة علػػ  مختلػػؼ السػػلطلت الفعلنػػة والواسػػعة خلصػػة أثنػػل  األزمػػلت ، واسػػتطلع 
عنػػػدمل وافقػػػت علػػػ   ةدنغػػوؿ فعػػػبل تحقنػػػؽ هػػػذ  اإلصػػػبلحلت يمقتضػػػنلت دسػػتورنة أقرتهػػػل األمػػػ

 . 2 1958دستور 

فػي انهنػلر الجمهورنػة، وهػذا مػل أشػلر إلنػ  األسػتلذ  ارينػر  ارة الجزائرنػة دور رمل رلف للثػو 
سأندر  هورنوس حنث قلؿ : س وريمل رلنت الجمهورنة الرايعة قػد توصػلت إلػ  إصػبلح ذاتهػل لػو 

   . 3أنهل استطلعت إنهل  مشرلة استعملر الجزائر س 

ولرػػػف الصػػػعوية التػػػي تثػػػلر فػػػي هػػػذا المقػػػلـ ترمػػػف فػػػي : رنػػػؼ نتتيػػػي القواعػػػد القلنوننػػػة 
 خلصة عند عملنة إعدادهل والتي تتسثر يدوف شؾ يعملنة ريطهل يشخص معنف   

 

                                                 
1
 . 129عمر حلمي فهمي ، المرجي السليؽ ، ص ِأـٛل ػٓ  

2
 207سليؽ ، ص المرجي العيد العظنـ عيد السبلـ ، عيد الحمند ،  

3
 HAURIOU (André) , Droit constitutionnel et institutions politiques  , editions Montchrestien , 1966 , 

Paris ,p 250 . 
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نتضأ مف اإلطلر العلـ للنظلـ الدستور  القلئـ أف الهدؼ مف ورا  رػؿ هػذا هػو إعػلدة 
   . 1قسمة سليقل وغنر مستقرة توحند الوظنفة الحرومنة التي رلنت م

أمل فنمل نتعلؽ يمسسلة إعداد القواننف ، فلألرند أف السلطة التشرنعنة أصيحت تشػلررهل 
فلػـ نعػد دور ، السلطة التنفنذنة في هذ  العملنة ، وهذا عف طرنؽ السلطة التنظنمنػة المسػتقلة 

، يػػؿ أصػػيأ لهػػل دور فػػي الحرومػػة  فػػي هػػذا المجػػلؿ قلصػػرا علػػ  تنفنػػذ التشػػرنعلت اليرلملننػػة 
 . 2إنتلج القواعد القلنوننة وهذ  الوظنفة نتوالهل رئنس الجمهورنة ورئنس الحرومة 

  الم هوم المباصر لم دأ ال صل  ين السميات  :ثالثا 

لقد تعرض ميدأ الفصؿ ينف السػلطلت فػي ظػؿ النظرنػة التقلندنػة لجملػة مػف التعػدنبلت 
لهػػذا الميػػدأ مػػف النلحنػػة العملنػػة وجهػػل آخػػر و مغػػلنرا فقػػد أصػػيأ ، التػػي غنػػرت مػػف مضػػمون  

 لمحلولة وضي الحدود ينف اليرلملف و الحرومة عل  أسلس األصنؿ والتليي.

ذلػؾ  ، وقد أشلر يعض الفقهل  إل  هذا الوضي الذ  اتخذ  ميدأ الفصؿ ينف السلطلت
فمػف المعلػـو أف الفصؿ العضو  ال نؤد  يللضػرورة إلػ  الفصػؿ الموضػوعي يػنف السػلطلت ،

 .  3التشرنعي وينف الحرومة  أف االختصلصلت تتحرؾ إنجليل وسليل ينف العضو

فػي مصػر إلػ  هػذا الوضػي  فػي حرمهػل الصػػلدر  اإلدار  وقػد أشػلرت محرمػة القضػل 
س ومػػف حنػػث أف قلعػػدة الفصػػؿ يػػنف السػػلطلت ،  الػػذ  جػػل  فنػػ  : 1954دنسػػمير  20يتػػلرنخ 

وفقل لمل أجمي علن  فقهل  القلنوف العلـ في العصر الحدنث و طيقل ألسس النظلـ الػدنمقراطي 
نمػل هػي تتمثػؿ فػي فصػؿ  و الميلدئ الدستورنة تقـو عل  عدـ فصؿ السلطلت فصػبل تلمػل ، وال

الختصلصػػلت يننهػػل أحنلنػػل يمػػل السػػلطلت فصػػبل محػػدودا يتعلونهػػل و تسػػلندهل يحنػػث تتػػداخؿ ا

                                                 
1
 BERNARD BRACHET, op.cit , p 42. 

2
 Ibid , p 42. 

3
 26،ص  المرجي السليؽرأفت فودة ،  
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نحقػػؽ الصػػللأ العػػلـ ، و علػػ  ذلػػؾ فقػػد تقػػـو السػػلطة التشػػرنعنة يسعمػػلؿ هػػي مػػف اختصػػلص 
 .1السلطة التنفنذنة رمل تقـو السلطة التنفنذنة  يسعملؿ هي مف اختصلص السلطة التشرنعنة س

أرثػػػر الواقػػػي أف دراسػػػة و تحلنػػػؿ حرػػػـ محرمػػػة القضػػػل  اإلدار  نحتػػػلج إلػػػ  توضػػػنأ و 
خلصػػة يعػػد عػػرض آرا  الفقهػػل  فػػي هػػذا التػػداخؿ يػػنف االختصلصػػلت، ويمعنػػ  آخػػر لصػػللأ 

 مف نروف اختبلؿ هذا التوازف   هؿ للسلطة التنفنذنة أـ للسلطة التشرنعنة   .

 ،إلػ  أنػ  و مػف أجػؿ فهػـ مسػسلة تنظػنـ السػلطلت فػي الدولػة 2أشلر يعض الفقهل  لقد 
و الفصػػػؿ يػػػنف السػػػلطلت و تقسػػػنـ الوظػػػلئؼ، وفػػػي هػػػذا أف نمنػػػز يػػػنف توزنػػػي السػػػلطة  نجػػػب

 اإلطلر نقوؿ الدرتور ثروت يدو  : 

س والحقنقػػػة أنػػػ  نلػػػـز التمننػػػز يػػػنف هػػػذ  األمػػػور الثبلثػػػة، فتوزنػػػي السػػػلطة نعنػػػي تعػػػدد الهنئػػػلت 
 الحلرمة يمل نمني مف تررنز السلطة في ند شخص واحد أو هنئة واحدة.

 18وفقػػػل لمعنػػػلر معػػػنف، و إف فبلسػػػفة القػػػرف  صػػػحنأ أف هػػػذا التوزنػػػي نجػػػب أف نػػػتـ 
وجػػدوا هػػذا المعنػػلر فػػي تقسػػنـ الوظػػلئؼ، فتوزنػػي السػػلطة نعنػػي أمػػرا واحػػدا هػػو تعػػدد الهنئػػلت 
الحلرمة ، ونستو  إذف أف نروف معنلر التوزني التقسنـ التقلند  لوظػلئؼ الدولػة أو أ  معنػلر 

 . 3آخر س 

ارتيطػػػت يللحررػػػلت التػػػي رلنػػػت تنػػػلد   وممػػػل الشػػػؾ فنػػػ  أف مسػػػسلة توزنػػػي السػػػلطة قػػػد
يللدنمقراطنػػة و حملنػػة الحقػػوؽ و الحرنػػلت العلمػػة، خلصػػة فػػي أورويػػل، والتػػي رػػلف مػػف هػػدفهل 

 ورلنت الوسنلة تتمثؿ في ميدأ الفصؿ ينف السلطلت. ،الحد مف السلطلف المطلؽ للملوؾ

                                                 
1
، ص  2011محمود صيحي علي السند، الرقلية عل  دستورنة اللوائأ ، دار النهضة العرينة ، القلهرة ،  ِأـٛل ػٓ  

548  . 
2
 .   309شهٚخ تكٚٞ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ،ص  
3
 310المرجي ، ص نفس ثروت يدو  ،  
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الفػلرؽ يػنف وفي هذا اإلطلر ذهب اليعض إل  أف مفرر  القرف الثػلمف عشػر لػـ نيننػو 
توزني السلطة والفصؿ ينف السلطلت ، ألف هذا الميدأ األخنر نقدـ حبل لمشرلة تحدند العبلقػة 
يػػنف الهنئػػلت المختلفػػة النلتجػػة عػػف توزنػػي السػػلطة ، فنقػػنـ يننهػػل فصػػبل عضػػونل نجعلهػػل جمنعػػل 

 . 1عل  قدـ المسلواة 

مسػػسلة معقػػدة جػػػدا ، إف مسػػسلة تنظػػنـ السػػلطلت و تحدنػػد العبلقػػة يػػنف هػػذ  السػػلطلت 
خلصػػة فػػي ظػػؿ التطينػػؽ العملػػي لميػػدأ الفصػػؿ يػػنف السػػلطلت ، ومػػل أصػػلب هػػذا الميػػدأ مػػف 

، الذ  حسب تعينر اليعض قػد أهػدر  1958خلصة يظهور الدستور الفرنسي لعلـ  ،تعدنبلت
 هذا الميدأ يتررنز  للسلطتنف التشرنعنة و التنفنذنة في نػد السػلطة التنفنذنػة حنػث أصػيحت هػذ 

 . 2األخنرة صلحية االختصلص األصنؿ في التشرني 

الوقػػت الحلضػػر فصػػبل يػػنف السػػلطلت غنػػر نوجػػد فػػي الفصػػؿ الجدنػػد فػػطف وفػػي هػػذا اإلطػػلر 
 .  3متسلو و نتعلؽ يمزنة التصننؼ و التسلسؿ ينف السلطلت س 

حنػػث نعتيػػر رئػػنس الدولػػة و الحرومػػة  وسػػلئؿ العمػػؿ األرثػػر  ،فصػػؿ غنػػر تػػلـيػػؿ إنػػ  
  .4فلعلنة و تسثنرا مف اليرلملف س 

وتقػػوؿ الػػدرتورة يدرنػػة جلسػػر الصػػللأ :س لػػنس صػػحنحل أف ميػػدأ الفصػػؿ يػػنف السػػلطلت 
، ذلػػؾ أف الدسػػتور قػػد حظػػر الجمػػي يػػنف  1958مػػف النلحنػػة السنلسػػنة لػػـ نتغنػػر فػػي دسػػتور 

 الوظنفة الحرومنة . الوظنفة اليرلملننة و

 

                                                 
1
 . 550محمود صيحي علي السند ، المرجي السليؽ ، ص  
2
تطور األنظمة الدستورنة ، الرتلب األوؿ ، التطور الدستور  في فرنسل ، دار النهضة العرينة ،  عيد العظنـ عيد السبلـ عيد الحمند ، 

 231،  2006القلهرة ، 
3
 Maurice DUVERGER, Institutions Politiques et Droit Constitutionnel,Tome,2, P.U.F, 1973,p214. 

4
 Georges BURDEAU,Droit Consitutionnel et Institutions Politiques ,6
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 éd,L.G.D.J,Paris, 
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ولرف لو أخذنل ميدأ الفصؿ ينف السػلطلت مػف النلحنػة القلنوننػة ، أ  مػف نلحنػة تقسػنـ 
االختصلصػػػلت ، فممػػػل الشػػػؾ فنػػػ  أنػػػ  طػػػرأ علنػػػ  تغننػػػر واضػػػأ ، فيعػػػد أف رػػػلف اختصػػػلص 
السػػلطة التنفنذنػػة محصػػورا فػػي تنفنػػذ القػػواننف ، وفػػي مملرسػػة الوظنفػػة التنفنذنػػة ، فتحػػت أنضػػل 

  37المػػلدة او   مػػف الدسػػتور ، وظنفػػة تشػػرنعنة 21المػػلدة اإلػػ  جلنػػب هػػذ  الوظنفػػة التقلندنػػة 
  لتصػيأ الهنئػة الحرومنػة هػي 20هػذا يلإلضػلفة إلػ  االختصػلص التشػرنعي المقػرر يللمػلدة ا

التي تػدنر سنلسػة الدولػة وتملػؾ أنضػل السػلطة فػي التشػرني ، فللدسػتور الجدنػد قػد حػلفظ علػ  
 ينف السلطلت مف نلحنة اليرلملف الذ  ملزاؿ الحلئز األصلي للتشرني .ميدأ الفصؿ 

أمػػل مػػف نلحنػػة الحرومػػة فقػػد أدخػػؿ الدسػػتور يعػػض التعػػدنبلت علػػ  ميػػدأ الفصػػؿ يػػنف 
 . 1السلطلت لنجعؿ مف السلطة التنفنذنة شرنرة اليرلملف في مملرسة السلطة التشرنعنة س 

الدسػػػتورنة ال تحتػػػـر ميػػػدأ الفصػػػؿ يػػػنف  مػػػف خػػػبلؿ مػػػل تقػػػدـ نتيػػػنف أف معظػػػـ األنظمػػػةو 
السلطلت، ألف السلطلت ال تيق  رهننة أو حينسة االختصلص المحػدد فػي الدسػتور ، خلصػة 
السػػػلطة التنفنذنػػػة التػػػي أصػػػيحت تػػػستي يلختصلصػػػػلت تعتػػػد  يهػػػل علػػػ  صػػػبلحنلت السػػػػلطة 

 التشرنعنة .

ارتيطػػت أو امتػػدت فللسػػلطة التنظنمنػػة لػػـ تعػػد تتضػػمف فقػػط مهمػػة تنفنػػذ القػػواننف، يػػؿ 
إلػ  أرثػػر مػػف هػػذا المجػػلؿ، وأصػػيحت سػػلطة تنظنمنػػة مسػػتقلة تيلشػػرهل الحرومػػة يموجػػب نػػص 

 الدستور.

إف هػػػذا التغنػػػر الػػػذ  طػػػرأ علػػػ  ميػػػدأ الفصػػػؿ يػػػنف السػػػلطلت تػػػـ تسسنسػػػ  مػػػف طػػػرؼ 
رػػذلؾ فػػي الوالنػػلت المتحػػدة األمرنرنػػة التػػي  تػػ نمرػػف مبلحظو ،  1958الدسػػتور الفرنسػػي لعػػلـ 

 . 2للفعؿ المطلؽ ينف السلطلت تسخذ ي

                                                 
1
 .140، ص المرجي السليؽ يدرنة جلسر الصللأ س السلطة البلئحنة في مجلؿ تنفنذ القواننف ، 

2
 Philippe ARDANT , Bertrand MATHIEU , Instititution politique et droit constitutionnel, 20 

eme
 

edition, Delta ,  Paris ,2009 , p 47 . 



74 

 

وفػي األخنػر نمرػػف القػوؿ يػػسف ميػدأ الفصػػؿ يػنف السػػلطلت قػد تغنػػر مضػمون  التقلنػػد ،   
 .وأصيحت العبلقة ينف السلطلت هي عبلقة تدرج 

ف أيقػػت علػػ  فرػػرة تعػػدد الهنئػػلت الحلرمػػة ، نجػػدهل تمنػػز   فػللنظـ السنلسػػنة المعلصػػرة وال
إحػػد  الهنئػػلت و تقػػرر لهػػل اختصلصػػلت واسػػعة ، ووظػػلئؼ متعػػددة ، وتجعلهػػل تهػػنمف علػػ  

 . 1الهنئلت األخر ، دوف أف تقـو عل  توزني السلطلت يننهل توزنعل علدال 

األخنػػػػر أف االعتػػػػراؼ لػػػػئلدارة يللسػػػػلطة والخبلصػػػػة التػػػػي نمرػػػػف أف نصػػػػؿ إلنهػػػػل فػػػػي 
التنظنمنة المستقلة مرتيط أسلسل يللتطينؽ العملي لميدأ الفصػؿ يػنف السػلطلت ، أو يػللتغننرات 
، التػػي تعػػرض لهػػل هػػذا الميػػدأ مػػف خػػبلؿ التطػػورات الحدنثػػة لػػ  فػػي يعػػض التجػػلرب العللمنػػة 

ي السػػلطلت ، حنػػث أصػػيحت والتػػي ثيػػت مػػف خبللهػػل تفػػوؽ ملحػػوظ للسػػلطة التنفنذنػػة علػػ  يػػلق
 .هذ  األخنرة تحتؿ الصدارة داخؿ النظلـ القلنوني والمؤسسلتي في الدولة المعلصرة 

 ال رع الثالث : األسس الدستورية لموضم الدديد 

، أو مػػل نعػػرؼ لػػد  الفقػػ  1958إف الوضػػي الػػذ  أفضػػ  إلنػػ  الدسػػتور الفرنسػػي لعػػلـ 
نمػل نتعلػؽ يللعبلقػة التػي تضػيط نشػلط السػلطة التنفنذنػة يللثورة القلنوننة ، قد تػرؾ آثػلرا هلمػة ف

 والسلطة التشرنعنة، وهذا مف خبلؿ تضمن  لملدتنف أثلرتل الرثنر مف الجدؿ لد  الفق  .

التطػػػرؽ إلػػػ   جػػػبوحتػػػ  تػػػتـ اإلحلطػػػة يرػػػؿ األحرػػػلـ المدرجػػػة فػػػي هػػػلتنف المػػػلدتنف ، ن
اأوال  ، ثػػـ التررنػػز علػػ  الميػػدأ العػػلـ الػػذ  تضػػمنت  هػػلتنف المػػلدتنف  37و 34أصػػؿ المػػلدتنف 

 اثلننل .  

 

 

                                                 
1
 . 312سليؽ ،المرجي الثروت يدو  ،  
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  1958من الدستور ال ريسي لبام  37  34: مصدر المادتين  أوال

، تجػب اإلشػلرة 1958مف الدستور الفرنسي لسػنة  37، 34ليحث أصؿ نشسة الملدتنف 
محػػػلفظ الدولػػػة ، وأحػػػد أعضػػػل  اللجنػػػة  "Raymond Janot" تنلولهػػػل السػػػند :إلػػػ  األفرػػػلر التػػػي 

 الدستورنة التي رلنت مرلفة يمهمة وضي الدستور .

فلقػػد يػػنف هػػذا األخنػػر األسػػيلب الحقنقنػػة لوضػػي هػػلتنف المػػلدتنف ، ورػػؿ العوامػػؿ التػػي 
وفػػي هػػذا أدت إلػػ  ذلػػؾ ، إلػػ  جلنػػب عرضػػ  لرػػؿ االقتراحػػلت التػػي قػػدمت فػػي تلػػؾ الفتػػرة ، 

، حنػػػث نػػػر  أف  1906، 1904سػػػنتي   Romieuاإلطػػػلر نؤرػػػد التػػػسثنر الرينػػػر ألفرػػػلر السػػػند 
   . Romieu  1العبلملت األول  للتغننر الرلمؿ والمنطقي حددهل الرئنس 

رمل أف هنلؾ أسيلب أخر  منطقنة نمرف حصرهل في التحوالت التي شػهدهل المجتمػي، 
 وهذ  ضرورة حتمنة.

رمػػل أف نشػػلط السػػلطة العلمػػة أصػػيأ لػػ  مجػػلال واسػػعل، وهػػذا مػػل نفػػرض تػػدخؿ الدولػػة  
 أرثر مف أجؿ حملنة الحرنلت.

ولرػف الواقػػي رػػلف نفػػرض العرػػس أمػػلـ تمسػػؾ اليرلمػػلف يصػػبلحنلت  ، وارتسػػلي  رػػؿ نػػـو 
 لسلطلت أخر .

ومػػف هنػػل نصػػؿ إلػػ  وضػػعنة نتضػػأ مػػف خبللهػػل أف اليرلمػػلف نتمتػػي يلختصػػلص غنػػر 
 .2دود مح

ذا رػػػػلف قػػػػلنوف  ، المتعلػػػػؽ يلإلنعػػػػلش االقتصػػػػلد  والمػػػػللي، قػػػػد حػػػػدد  17/08/1948وال
ألوؿ مػػػرة يعػػػض المػػػواد البلئحنػػػة يطينعتهػػػل، إال أف هػػػذ  المحلولػػػة غنػػػر واضػػػحة ، وال تحقػػػؽ 

                                                 
1
Cité Par Louis FAVOREU , op.cit , p 65.  

2
 Ibid ,p 66 . 



76 

 

الهدؼ المقصود يوضوح مػف أجػؿ توزنػي االختصػلص يػنف اليرلمػلف والسػلطة التنفنذنػة ، وهػذا 
 لهذ  المواد. يسيب رفض اليرلملف 

 لنػػػ تمسػػػؾ اليرلمػػػلف يلختصلصػػػ  علػػػ  الػػػرغـ مػػػف أف هػػػذا التمسػػػؾ ترتػػػب ع ويللنتنجػػػة
 ،يعػض التنػلقض علنػ قؼ مف طرؼ اليرلملف ترتب المو نتنجتنف متنلقصتنف : األول  أف هذا 

فمػػػػف المعلػػػػـو أف اليرلمػػػػلف نصػػػػلدؽ علػػػػ  يرنػػػػلم  الحرومػػػػة، ويللمقليػػػػؿ رػػػػلف نتمسػػػػؾ يموقفػػػػ  
أ الحرومػػة صػػبلحنلت اتخػػلذ اإلجػػرا ات البلزمػػة لتنفنػػذ هػػذا اليرنػػلم  ، وهػػذا الػػرافض لفرػػرة مػػن

 مل مف شسن  أف نؤد  إل  سقوط الحرومة وجمودهل .

أمل النتنجة الثلننة ، فهي تتمثؿ في استمرارنة النشلط الحرومي الذ  نعد أمرا ضػرورنل 
 . 1لتنلزؿ عف مسؤولنت  لتنظنـ المجتمي ، وهذا مل نجعؿ اليرلملف مررهل عل  التخلي أو ا

رػػػؿ هػػػذ  النتػػػلئ  أدت إلػػػ  تفػػػونض سػػػلطة اليرلمػػػلف ، وهػػػذا يظهػػػور إجػػػرا  المراسػػػنـ  
 يقواننف مي أن  لنس إجرا  جندا ، ألن  نغنر خصلئص النظلـ اليرلملني . 

وأملـ هذا الوضي المعقػد نجػب اليحػث عػف حلػوؿ منلسػية أو عػبلج مبلئػـ للخػروج مػف 
حدنثػػ  ونتوصػػؿ فػػي األخنػػر إلػػ  أف   J.Raymond وفػػي هػػذا اإلطػػلر نواصػػؿ ، هػػذ  المشػػرلة 

أمل عػػف العػػبلج الدسػػتور  فهػػو نظهػػر مػػف خػػبلؿ ،الحػػؿ المنلسػػب هػػو ضػػرورة تعػػدنؿ الدسػػتور
 .2المتمثؿ أسلسل في حصر نطلؽ القلنوف وجعؿ مجلؿ التنظنـ واسعلو االقتراح الذ  تقدـ ي ، 

اعتملد  مػف طػرؼ المؤسػس الدسػتور  الفرنسػي رمػل وهذا االقتراح األخنر هو الذ  تـ 
 .  1958مف الدستور الفرنسي لعلـ  37،  34مهدا للملدتنف الشهنرتنف 

 

                                                 
1
 Ibid , p 69  

2
 Jean – PIERRE CAMBY , op.cit , p 283 . 
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وأخنرا نذرر إل  جلنب هذا االقتراح يعػض االقتراحػلت التػي قػدمت ، فقػد اقتػرح العػودة 
ع علػػػػ  إلػػػػ  نظػػػػلـ قػػػػواننف اليػػػػرام  الػػػػذ  نعػػػػد نوعػػػػل مػػػػف التحلنػػػػؿ القػػػػلنوني مػػػػف طػػػػرؼ المشػػػػر 

 .الدستور

فهػػػػػذ  القػػػػػواننف صػػػػػلدرة عػػػػػف اليرلمػػػػػلف، وتحمػػػػػؿ فقػػػػػط الخطػػػػػوط العرنضػػػػػة لئلصػػػػػبلح            
 . 1أو اليرنلم ، وتتول  الحرومة مهمة تنفنذ هذا اإلصبلح عف طرنؽ مراسنـ تنظنمنة 

أمػػػل االقتػػػػراح األخنػػػػر فمضػػػمون  أنػػػػ  نمرػػػػف للحرومػػػػة أف تصػػػدر مراسػػػػنـ فػػػػي المجػػػػلؿ 
 .2وهذا خبلؿ الفترة الواقعة ملينف أدوار انعقلد الجمعنة الوطننة المخصص للقلنوف، 

جعلػت عمنػػد  1958وتجػب اإلشػػلرة إلػ  أف هػػذ  الثػورة القلنوننػػة التػي جػػل  يهػل دسػػتور 
نقػػوؿ أمػلـ مفػػوض الحرومػػة وأمػػلـ اللجنػػة االستشػػلرنة  Walineالقػلنوف العػػلـ فػػي فرنسػػل األسػػتلذ 

دسػػتور أنهػػل السػػلدة : س إف مفػػوض الحرومػػة نقػػوؿ لرػػـ الدسػػتورنة التػػي رلنػػت تػػدرس مشػػروع ال
التػي تخػص القػلنوف  تلنس هنلؾ شي  نمرف أف نسمن  يللثورة حننمل نحدد حصر الموضوعل

وتلؾ التي تخص سلطة التقرنر البلئحنة، ولرف أال نعد ثورنل االقتراح الرامي لحصػر مجػلالت 
أننػل هنػل  المشػرع مػف التطػرؽ إلنهػل ، إذالقلنوف وتػرؾ مػل عػداهل للسػلطة البلئحنػة، مػي حرمػلف 

 نررس ميدأ إف لـ نرف سمو البلئحة عل  القلنوف ، فعل  األقؿ معلدلتهل ي .

وهػػػذا نتنػػػلقض مػػػي الميػػػدأ األسلسػػػي الػػػذ  علػػػ  أسلسػػػ  ينػػػ  مجلػػػس الدولػػػة الفرنسػػػي 
 قضل   أرثر مف ملئة وخمسوف علمل، وهو سمو القلنوف عل  البلئحة. 

 .3أف هذا نعد تجدندا لعل  ضرور  ولرن  في جمني األحواؿ ثور س  افبل تنسو 

 M . le commissaire du gouvernement vous dit qu‟il n‟y a rien de révolutionnaire à énumererس

les matières réservées au législateur et les  matières à caractère réglementaire, mais ne trouve-

t-il pas révolutionnaire une troisième proposition qui consiste à dire : telle matière étant 

réservée au législateur, toutes les autres sont réservées au pouvoir réglementaire ,le  

                                                 
1
 . 170 السليؽ ، صمرجي اليدرنة جلسر الصللأ ، مجلؿ البلئحة في فرنسل ،  

2
 Louis FAVOREU , op.cit , p 70 . 

3
 . 76سليؽ ،ص المرجي ال،  ةعف رأفت فودمسخوذ  
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législateur ne peut plus y intervenir ? on pose là un principe nouveau ,celui de la supériorité 

ou tout au moins de législateur du règlement sur la loi cela est contraire au principe 

fondamental de la supériorité de la loi sur le règlement principe sur lequel le conseil 

d‟Etat……….. a fondé depuis 150   ans une jursprudence universellement admirée, il ne faut 

pas nier qu‟il y a là une innovation ,peut être nécessaire mais révolutionnaire en tout casس .      

  1958من الدستور ال ريسي لبام  37،34ثاييا : الم دأ البام لممادتين 

 37، 34إف مصػػدر السػػلطة التشػػرنعنة والسػػلطة التنظنمنػػة نرجػػي أسلسػػل إلػػ  المػػلدتنف
، اللتػػػنف يننتػػػل يشػػػرؿ واضػػػأ المجػػػلؿ الخػػػلص يلليرلمػػػلف  1958مػػػف الدسػػػتور الفرنسػػػي لعػػػلـ 

المجػػػلالت التػػػي نشػػػرع فنهػػػل اليرلمػػػلف إلػػػ   34ت المػػػلدة والمجػػػلؿ الخػػػلص يػػػللتنظنـ ، فقػػػد يننػػػ
أمػػل مػػل تيقػػ  فنػػدخؿ فػػي نطػػلؽ التنظػػنـ  ، جلنػػب يعػػض المػػواد األخػػر  المػػذرورة فػػي الدسػػتور 

، وهرػػػػذا عػػػػرؼ الدسػػػػتور مجػػػػللنف لبلختصػػػػلص ، علػػػػ  أف هػػػػذا التعرنػػػػؼ  37حسػػػػب المػػػػلدة 
 للمجلؿ الخلص يللقلنوف ال ننت  عن  تعرنؼ جدند للعمؿ التشرنعي .

فػػػي فرنسػػل ، يػػػؿ إف هػػػذا  1إف هػػذا الميػػػدأ العػػلـ للمػػػلدتنف انتقػػػد رثنػػرا مػػػف جلنػػب الفقػػػ  
لزع فػػي حقنقتػػ  ومضػػمون  مػػف خػػبلؿ وضػػع  لتقننػػة قلنوننػػة تحػػدد المجػػلؿ الخػػلص الميػػدأ متنػػ

أنهػػػل جدنػػدة فػػػي فرنسػػػل  2يللقػػلنوف والمجػػػلؿ الخػػلص يللسػػػلطة التنظنمنػػة ، تقننػػػة نػػػر  الػػيعض 
، فرضػػػتهل أسلسػػػل عػػػدة عوامػػػؿ فػػػي  1958ومخللفػػػة للمنػػػله  السػػػليقة للدسػػػتور الفرنسػػػي لعػػػلـ 

 سنلسي ، والثيلت الحرومي ، وينل  دولة القلنوف .مقدمتهل اليحث عف االستقرار ال

أف األحرػػػلـ الحللنػػػة والمقػػػػررة يموجػػػب المػػػػلدتنف  3وعلػػػ  هػػػذا النحػػػػو نػػػذهب الػػػػيعض  
تظهػػر ورسنهػػل منيػػ  أو إشػػلرة جزئنػػة  للدولػػة اليولنسػػنة ، والنػػلت  أسلسػػل مػػف االعتػػراؼ  34/37

التنظنمنػػػػة ، خػػػػلرج المسػػػػلحة يللمجػػػػلؿ الواسػػػػي وغنػػػػر المحػػػػدود المعتػػػػرؼ يػػػػ  لفلئػػػػدة السػػػػلطة 
وهػػو مػػل نشػػرؿ مخػػلطر رينػػرة ينػػل  علػػ   ، مػػف الدسػػتور 34المترورػػة لليرلمػػلف يموجػػب المػػلدة 

 .4تقدنر المجلؿ الواسي للسلطة التنظنمنة المستقلة 
                                                 

1
 Marcel WALINE , op.cit, p 708 

2
 Jean – Pierre CAMBY , op.cit , p 284 . 

3
 Louis FAVOREU , op.cit , p 71 

4
 Bernarad.BRACHET.op.cit . p63  . 
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يشرلهل المختصر أردت واقعػل مفلجئػل، أدخػؿ الفقػ  فػي فرنسػل وحتػ  فػي  37إف الملدة 
سي لوصؼ هذا التجدنػد الػذ  جػل  يػ  الدسػتور الفرنسػي لعػلـ يعض الدوؿ العرينة في جدؿ وا

1958 . 

ونظهػػػر أرثػػػر هػػػػذا االخػػػتبلؼ يػػػنف الفقهػػػػل  مػػػف خػػػبلؿ اسػػػػتخداـ العدنػػػد مػػػف المفػػػػلهنـ 
 .والمدلوالت المجلزنة 

أف الحرومػػة أصػػيحت المشػػرع  العػػلد ، فػػطف اليرلمػػلف  نعتيػػر 1فػػطذا رػػلف أحػػد اليػػلحثنف
و أف مجػػلؿ اليرلمػػلف محػػدد ومحصػػور، فػػطف نطػػلؽ السػػلطة أصػػيأ هػػو المشػػرع االسػػتثنلئي، أ

ل  غنر ذلؾ مف العيلرات والمفلهنـ .  التنظنمنة مطلؽ وال

ولرػف يمقػدار أو منحػ  مغػلنر،  ،وأنضل تظهر هػذ  االختبلفػلت مػي االجتهػلد القضػلئي
 نتمثػػؿ فػػي قػػدرة الحرومػػة علػػ  اتخػػلذ رلفػػة اإلجػػرا ات يلسػػتثنل  تلػػؾ المقػػررة لليرلمػػلف يموجػػب

2أو نصوص أخر   34الملدة 
 . 

مػػف الدسػػتور الفرنسػػي  34أف المػػلدة  3وفػػي نفػػس السػػنلؽ نقػػوؿ جلنػػب آخػػر مػػف الفقػػ  
التػػي عػػددت المجػػلالت أو المسػػلئؿ الخلصػػة يللقػػلنوف تشػػرؿ تصػػدعل أو انشػػقلقل  1958لعػػلـ 

قػػلنوني، للتقللنػػد السػػليقة ، وثػػورة قلنوننػػة ، ومحرضػػل علػػ  االضػػطراب واليليلػػة داخػػؿ النظػػلـ ال
إلػػ  جلنػػب رونهػػل تمثػػؿ إصػػلية لميػػدأ سػػنلدة اليرلمػػلف فػػي التشػػرني ، وتعرػػس فػػي نفػػس الوقػػت 

علنػػػػ  مػػػػف انسػػػػداد فػػػػي  بيعػػػػض التػػػػردد واالرتيػػػػلؾ مػػػػف خػػػػبلؿ صػػػػنلغتهل الحللنػػػػة ، ومػػػػل نترتػػػػ
 . 4االختصلص 

                                                 
1
 Jean – Pierre CAMBY , op.cit , p 284 . 

2
 Jean .Louis .Mestre.op,cit.p14 ;  Bernard .BRACHET .op.cit. ,p 65;  Cyril BRAMI , La 

hiérachie des normes en droit constitutionnel français , thèse, Cergy Pontoise,  2008 , p 28 . 
3
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مػػف دافػػي علػػ  هػػذا الميػػدأ  1جلنػػب مػػف الفقػػ   هنػػلؾويللمقليػػؿ وعلػػ  العرػػس مػػف ذلػػؾ 
أف هذا التجدندات مفندة وأنهػل فرضػت نفسػهل، وأف هػذا التطينػؽ  رأ ، و 34/37العلـ للملدتنف 

 لنس سهبل مف النلحنة الفررنة دوف الحدنث يتواف عف التقللند والمنله  السليقة.

نف ، تـ إعدادهل وترننفهل مػف طػرؼ إدارنػ 1958فهذ  التجدندات التي جل  يهل دستور 
ورجػػػػػلؿ قػػػػػلنوف متمسػػػػػرنف ومتشػػػػػيعنف  يلألفرػػػػػلر والتقللنػػػػػد السػػػػػليقة، والهػػػػػدؼ مػػػػػف ورا  هػػػػػذ  
اإلصػػػػبلحلت هػػػػو حملنػػػػة الحرومػػػػة مػػػػف أجػػػػؿ مملرسػػػػة صػػػػبلحنلتهل والعمػػػػؿ علػػػػ  اسػػػػتقرارهل 

 . 2وترلملهل، لتحقنؽ أهداؼ المجتمي 

وتقػونـ  إف األمر هنػل لػنس يهػذ  السػهولة واليسػلطة إلصػدار أحرػلـ مسػيقة  يػدوف تقنػنـ
أمػػلـ تحػػػوؿ جػػػذر  أصػػػلب مفهػػػـو  3فػػػنحف ورمػػل نػػػر  أحػػػد اليػػػلحثنف  ، عمنػػؽ لهػػػذ  التحػػػوالت

 . السلطة التنظنمنة تحت تسثنر العدند مف العوامؿ والمعطنلت

جمػػلال، فػػطف الشػػي  المهػػـ فػػي هػػذا السػػنلؽ هػػو أف اليرلمػػلف نملػػؾ صػػبلحنة التشػػرني   وال
 . في المسلئؿ المهمة

عل  أف توسني مجلؿ تدخؿ السلطة التنظنمنة ال نشػرؿ فػي رػؿ  متفؽ 4 رمل أف الفق  
 األحواؿ ذرنعة تحوؿ دوف تقننـ أعمللهل.

   1958لتدديدات التي أودثها الدستور ال ريسي لبام االميمب الثايي : قراءة 

قػػػد أثػػػرت علػػػ  العبلقػػػة يػػػنف  1958إف التجدنػػػدات التػػػي جػػػل  يهػػػل الدسػػػتور الفرنسػػػي لعػػػلـ 
 القػػلنوف والبلئحػػة خلصػػة فنمػػل نتعلػػؽ يمسػػسلة تحدنػػد المجػػلؿ التشػػرنعي الخػػلص يهمػػل ، حنػػث 
أف هذ  التجدندات قػد حظنػت يدراسػة واسػعة مػف جلنػب الفقػ  ، وهػو مػل نتطلػب يحػث ودراسػة 

 .لؿ آرا  الفق  في هذا المج
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وهذا لف نتست  إال مػف خػبلؿ عػرض هػذ  اآلرا  الفقهنػة ومقليلتهػل ومقلرنتهػل للوقػوؼ علػ   
 .أيعلد وحقنقة هذ  التجدندات 

ونرػػػوف ذلػػػؾ عػػػػف طرنػػػؽ دراسػػػة مسػػػػسلة االختصػػػلص التشػػػرنعي لليرلمػػػػلف يػػػنف اإلطػػػػبلؽ  
الدسػػتور  والتقننػػد االفػػرع األوؿ  ، ثػػـ معرفػػة موقػػؼ يعػػض الدسػػلتنر مػػف هػػذ  المسػػسلة خلصػػة

 االفرع الثلني  .  1996، والدستور الجزائر  لعلـ  2013المصر  لسنة 

 ال رع األول : االختصا  التشريبي لم رلمان  ين اإليال  والتقييد 

مسػػػػسلة اختصػػػػلص اليرلمػػػػلف يػػػػنف اإلطػػػػبلؽ   ،مػػػػف المواضػػػػني المثنػػػػرة للجػػػػدؿ واليحػػػػث 
والتقنند وهذا عل  ضو  التسثنرات والتحوالت التي جل  يهل الدستور الفرنسػي وانعرلسػلتهل علػ  

 ويػػػلألخص ،التػػػي تػػػسثرت يهػػػذا التجدنػػػد الدسػػػلتنرمجػػػلؿ تحدنػػػد النطػػػلؽ التشػػػرنعي فػػػي يعػػػض 
 . والدسلتنر التي أعقيت  1976لسنة  ومف يننهل الدستور الجزائر  1 الدوؿ المغلرينة دسلتنر

         1958وعلػػػ  هػػػذا األسػػػلس نػػػذهب غللينػػػة اليػػػلحثنف إلػػػ  أف الدسػػػتور الفرنسػػػي لعػػػلـ  
قد جعػؿ اختصػلص اليرلمػلف محػددا علػ  سػينؿ الحصػر، اأوال ، ويللمقليػؿ نػذهب اتجػل  آخػر 

 ل .   عرس هذا التصور، ونر  يسف اختصلص اليرلملف لنس واردا عل  سينؿ الحصراثلنن

 أوال : االتداه األول : اختصا  ال رلمان مودد ومى س يل الوصر .

 1958درج غللينة اليلحثنف في هذا اإلطلر إل  أن  يعد ظهور الدسػتور الفرنسػي لعػلـ 
أصػػيأ اختصػػلص اليرلمػػلف مقنػػدا ومحػػددا علػػ  سػػينؿ الحصػػر، وفػػي هػػذا المقػػلـ نرتفػػي يػػذرر 

ل  موقؼ أصح  ليهل مف هذ  المسسلة .أهـ الدراسلت المتخصصة وال

فػػي هػػذا االتجػػل  نػػذهب الػػدرتور عصػػلـ علػػي حسػػف الػػديس إلػػ  القػػوؿ : سإف واضػػعي و 
أمػػرا آخػػرا فنمػػل نتعلػػؽ يوضػػي مرلنػػة رػػؿ مػػف  اؤ شػػلالدسػػتور الفرنسػػي للجمهورنػػة الخلمسػػة قػػد 

السػػلطة التشػػرنعنة والسػػلطة التنفنذنػػة فػػي مجػػلؿ التشػػرني ، إذ عمػػؿ واضػػعي هػػذا الدسػػتور إلػػ  
                                                 

1
 . 12، ص  2010تٍكاْ اٌّغهب اٌؼهتٟ ، ِهوى قناٌاخ اٌٛؼكج اٌؼهت١ح ، ت١هٚخ ، فكٜٚ ِهاتؾ ، اٌٍٍطح اٌرٕف١م٠ح فٟ  
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داث تعػػدنؿ جػػذر  فػػي الرنػػلف التشػػرنعي علػػ  نحػػو نجعػػؿ مػػف االختصػػلص يػػسمور التشػػرني إحػػ
رسصػػػؿ عػػػلـ للسػػػلطة التنفنذنػػػة دوف السػػػلطة التشػػػرنعنة، فعمػػػؿ الدسػػػتور علػػػ  توزنػػػي الوظنفػػػة 

فنػػػ  السػػػلطة الثلننػػػة  توالتشػػػرنعنة  يػػػنف السػػػلطة التشػػػرنعنة والسػػػلطة التنفنذنػػػة علػػػ  نحػػػو طغػػػ
ورجحػػت رفتهػػل فػػي مجػػلؿ التشػػرني علػػ  السػػلطة األولػػ ، فعػػدت السػػلطة التنفنذنػػة هػػي المشػػرع 
العػػػػلد  صػػػػلحب الوالنػػػػة العلمػػػػة فػػػػي مجػػػػلؿ التشػػػػرني، وأصػػػػيحت السػػػػلطة التشػػػػرنعنة المشػػػػرع 

 . 1االستثنلئي وذات اختصلص محدود في هذا المجلؿ س

مػػف الدسػتور الفرنسػي لعػػلـ  37-34لمػلدتنف ونواصػؿ نفػس اليلحػث وفػػي تعلنقػ  علػ  ا
  34قد حدد يموجب المػلدة  1958يقول  :س ونستفلد مف ذلؾ أف الدستور الفرنسي لعلـ  1958

منػػ  االختصػػلص التشػػرنعي لليرلمػػلف علػػ  سػػينؿ الحصػػر يػػسف حػػددت هػػذ  المػػلدة المجػػلالت 
غنرهػل مػف المسػلئؿ ، التي تدخؿ في اختصلص اليرلملف يحنػث ال نرػوف يمقػدور  التشػرني فػي 

من  اختصلص السلطة التنفنذنػة يللتشػرني فػي يقنػة المسػلئؿ الخلرجػة عػف  37ثـ عننت الملدة 
 هذا النطلؽ المحدد للقلنوف يطصدار األنظمة المستقلة .

يمعنػػ  آخػػر أنػػ  نرػػوف يمقػػدور هػػذ  السػػلطة التشػػرني ايتػػدا  فػػي أ  موضػػوع ال نػػدخؿ و 
مػػف الدسػػتور والتػػي تشػػمؿ النطػػلؽ التشػػرنعي  34المػػلدة فػػي عػػداد الموضػػوعلت التػػي عننتهػػل 

 .2المحجوز للسلطة التشرنعنة 

:س... ولرػػػف مشػػػرعي  رمػػػل أشػػػلر أنضػػػل مػػػسموف عػػػلرؼ حمػػػد الشػػػهواف إلػػػ  القػػػوؿ يػػػسف
أرادوا أف نرػػػوف للسػػػلطة التنفنذنػػػة دورا فعػػػلال فػػػي منػػػداف التشػػػرني فعملػػػوا علػػػ   1958دسػػػتور 

                                                 
عصلـ علي حسف الديس ، األنظمة المستقلة والرقلية القضلئنة عل  مشروعنتهل ، رسللة درتورا  ، رلنة الدراسلت القلنوننة  1

 . 18، ص  2007العلنل ، جلمعة عملف ، األردف ، 

  . 19، ص عصلـ علي حسف الديس ، نفس المرجي  2
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تعػػػدنؿ عبلقػػػة القػػػلنوف يللبلئحػػػة، حنػػػث أصػػػيحت السػػػلطة التشػػػرنعنة المشػػػرع االسػػػتثنلئي يننمػػػل 
 .1السلطة التنفنذنة المشرع العلد س 

وأخنػػػرا نػػػذهب الػػػدرتور محسػػػف خلنػػػؿ إلػػػ  القػػػوؿ :س انقليػػػت القلعػػػدة التقلندنػػػة فػػػي ظػػػؿ 
وف وانطلػػػؽ نطػػػلؽ الوضػػػي الجدنػػػد  يللنسػػػية لنطػػػلؽ القػػػلنوف والبلئحػػػة، إذا انرمػػػش نطػػػلؽ القػػػلن

البلئحة حت  أصيأ نطلؽ القلنوف عل  سينؿ الحصر والتعنػنف ، يحنػث ال نمرػف لليرلمػلف أف 
فػي  السلطة التنفنذنػة وأصيأ في اإلمرلف أف تشرع ،نشرع في غنر مل حدد ل  مف موضوعلت

غنػػر مػػل حػػدد لػػ  مػػف موضػػوعلت وأصػػيأ فػػي اإلمرػػلف أف تشػػرع البلئحػػة فنمػػل عػػدا ذلػػؾ مػػف 
لت يحرنػػة وانطػػبلؽ حتػػ  أنػػ  نصػػعب فػػي نظرنػػة إطػػبلؽ عيػػلرة السػػلطة التشػػرنعنة الموضػػوع

علػػػ  اليرلمػػػلف ، مػػػلداـ هػػػذا األخنػػػر لػػػـ نعػػػد صػػػلحب الوظنفػػػة التشػػػرنعنة علػػػ  نحػػػو أسلسػػػي 
 . 2أصنؿ

 :ولتوضنأ هذ  المسسلة نورد النموذج التللي 

 

 

 

 

 

 

                                                 
مسموف علرؼ محمد الشهواف ، دور السلطة التنفنذنة في النظـ السنلسنة المعلصرة رسللة  درتورا  ، رلنة الحقوؽ ،  1

  . 227، ص  2001الجلمعة اإلسبلمنة  ، لينلف ،
عدد الالقتصلدنة ، رلنة الحقوؽ ، جلمعة إسرندرنة ، محسف خلنؿ ، عبلقة القلنوف يللبلئحة ، مجلة اليحوث القلنوننة وا 2

 . 13، ص  14،1969، السنة  03
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 1شكل توضيحي لتبيان مدى اتساع االختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية  
 االختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية  

 
 مجال اللوائح المستق لة                                               األوامر التفويضية        

 
 ردة في     أجاز الدستور بمقتضى المادةبشأن الموضوعات الوا     مايخرج عن الموضوعات الواردة

 * تفويض السلطة التنفيذية 38من الدستور نفرق      34يكون االختصاص       المادة   34في المادة  
 التشريع فيها للسلطة التنفيذية                        بين نوعين              بالتشريع بشأن الموضوعات  

 ك                                                    الداخلية في المجال المحجوز  بمقتضى لوائح مستق لة ، وذل
  34** من الدستور                                              للق انون  والتي عدتها المادة37استنادا للمادة  

 من نصوص الدستور ، وبذلك                                                                                           
 أصبح النطاق المحجوز للق انون                                                                                            
 مجاال للتفويض ليدخل في مجال                                                                                           

 عمل اللوائح                                                                                            
 

 مواضيع يضع المشرع            مواضيع يضع المشرع قواعدها         
 هنا  التتدخل السلطة التنفيذية                   مبادئها األساسية ،هنا  

 إال من قبيل تسهيل تنفيذ                           نفرق بين أمرين  
 من                    21الق انون استنادا للمادة

 الدستور بمقتضى لوائح  
 تنفيذية  

 مواضيع غير أساسية                     مبادئ أساسية                                          
 هذه المبادئ تكون من االختصاص التشريعي              هنا يكون للبرلمان وضع المبادئ األساسية        

 اعد المتعلقة والمكملة باإلضافة إلىللسلطة التنفيذية بمقتضى لوائح مستق لة                       أما القو        
 الجزئيات تكون من االختصاص التشريعي                                                                              
 للسلطة التنفيذية                                                                               

                                                 

عل  أن  : س نجوز للحرومة لتنفنذ يرنلمجهل أف تطلب  مف اليرلملف أف  نسذف لهل لمدة  1958الفرنسي لعلـ  مف الدستور 38*  نصت الملدة 
 ARTICLE 38. Le Gouvernement peut, pourمحدودة يطصدار أوامر يطجرا ات ترد علدة عل  نطلؽ القلنوف س 

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. 
  ARTICLE. أف : س المواد التي ال تدخؿ في نطلؽ القلنوف نروف لهل طينعة الئحنة س  1958الفرنسي لعلـ  مف الدستور 37** نصت الملدة 

37. Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère 

réglementaire. 
 . 232محمد الشهواف ، المرجي السليؽ، ص  مسموف علرؼنقبل عف  1
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 الثايي : اختصا  ال رلمان ليس واردا ومى س يل الوصر : ثاييا: االتداه

علػ  عرػس االتجػل  األوؿ ، نوجػد اتجػل  ثػلني نػر  أف االختصػلص لتشػرنعي لليرلمػػلف 
لػػػػنس  مقنػػػػدا ومحػػػػددا علػػػػ  سػػػػينؿ الحصػػػػر، يػػػػؿ هػػػػو اختصػػػػلص واسػػػػي ونشػػػػمؿ العدنػػػػد مػػػػف 

حجػػ  لػػـ تخػػرج عػػف المجػػلالت وذلػػؾ إسػػنلدا إلػػ  العدنػػد مػػف الحجػػ ، ويطينعػػة الحػػلؿ هػػذ  ال
إلػػػ  جلنػػػب إسػػػهلملت  1958مػػػف الدسػػػتور الفرنسػػػي لعػػػلـ  37-347التعلنػػػؽ علػػػ  المػػػلدتنف 

 المجلس الدستور  في توسني هذ  االختصلصلت.

 س :  Jean Marie Duffau" وفي هذا المجلؿ نر  األستلذ 

، والمتعلقػػػػة  1958أف رػػػػؿ الترهنػػػػلت التشػػػػلؤمنة قيػػػػؿ دخػػػػوؿ الدسػػػػتور الفرنسػػػػي لعػػػػلـ 
يللعبلقلت ينف القلنوف والبلئحة قد أيطلت ففنمػل نخػص اعتيػلر السػلطة التنظنمنػة هػي المشػرع 

،  1962العلد  واليرلملف هو المشرع االستثنلئي، فهي فررة  خلطئػة ويػللعرس وأنػ  منػذ سػنة 
ويػػػسرثر دقػػػة تطلػػػب  ،نبلحػػػظ أف رػػػؿ القواعػػػد المهمػػػة نػػػتـ سػػػنهل وضػػػعهل عػػػف طرنػػػؽ اليرلمػػػلف

يرلملف تنظنـ  رؿ موضوع مهـ سنلسنل أو قلنوننل، أو نحث اليرلملف في يعػض الحرومة مف ال
ال نؤخػػػذ علنػػػ  يعػػػض الموخػػػذ ويػػػلألخص فنمػػػل نتعلػػػؽ يللموضػػػوعلت  األحنػػػلف علػػػ  تنظنمػػػ ، وال
الجيلئنة ، الملرنة ، اسػتقبلؿ الجملعػلت المحلنػة ، قػلنوف العقويػلت ... والتػي هػي مدرجػة فػي 

   1س 34فقرات الملدة 

س، فقػػػد تنػػلوؿ هػػػذ  المسػػسلة تحػػػت عنػػػواف  Dominique Rousseau"ألسػػػتلذ أمػػل ا
، مػػي  34تعػدد مصػلدر االختصػلص التشػػرنعي لليرلمػلف علػ  ضػو  التفسػػنر الواسػي  ألحرػلـ 

ارتشلؼ مصػلدر جدنػدة الختصػلص التشػرنعي لليرلمػلف، ونتضػأ ذلػؾ أرثػر مػف خػبلؿ الػدور 
 . 2ل  ثبلثة مستونلت س الذ  قلـ ي  المجلس الدستور   لهذ  الملدة ع

                                                 
1 Jean Marie DUFFAU,op.cit, p395 

2
تقػػدنـ تفسػػنر واسػػي لفرػػرة الميػػلدئ األسلسػػنة مػػف طػػرؼ المجلػػس الدسػػتور  والمثػػلؿ علػػ  ذلػػؾ الميػػلدئ  المســتوى األول : 

األسلسػػنة المتعلقػػة يحرنػػة  إدارة الجملعػػلت المحلنػػة المتصػػلة يتشػػرنلة الجهػػلز التػػداولي  ونظلمػػ   الػػداخلي وتحونػػؿ  يعػػض 
 .الصبلحنلت  ، إل  جلنب  الميلدئ األسلسنة المتعلقة يحؽ العمؿ 
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المقػػػػػلـ األسػػػػػتلذ :   هػػػػػذا ولتينػػػػػلف االختصػػػػػلص التشػػػػػرنعي الواسػػػػػي لليرلمػػػػػلف نقػػػػػوؿ فػػػػػي
"Francois Luchaire "  س لػػػػػـ تعػػػػػد تشػػػػػرؿ المرجعنػػػػػة الوحنػػػػػدة لتفرنػػػػػؽ  34إف المػػػػػلدة

 . 1االختصلص التشرنعي لليرلملف س

أنػػ   2 الفرنسػػي قػػرار المجلػػس الدسػػتور  02/07/1965ومػػف خػػبلؿ قػػرار  الصػػلدر فػػي 
نتـ إدراج يعػض المسػلئؿ  فػي نطػلؽ االختصػلص التشػرنعي لليرلمػلف اسػتنلدا ، إمػل إلػ  نػص 

مل إل  أحرلـ إعبلف حقػوؽ اإلنسػلف والمػواطف لعػلـ  مػل يػللرجوع إلػ   1789في الدستور ، وال وال
 .1946الفرنسي لعلـ  ردنيلجة الدستو 

ونػذرر  ،34خلرج نطػلؽ المػلدة  وعل  هذا االعتيلر تتعدد مصلدر اختصلص اليرلملف
 53المػػلدة و المتعلقػػة يحرنػػة إدارة الجملعػػلت المحلنػػة ،  76/ 72فػػي هػػذا الجلنػػب المػػواد مػػف 

يشػػػػػػسف تمدنػػػػػػد الحللػػػػػػة  -36-35المػػػػػػلدتنف و الخلصػػػػػػة يللتصػػػػػػدنؽ علػػػػػػ  المعلهػػػػػػدات الدولنػػػػػػة 
 . 3لضملف حملنة الحرنلت الفردنة  66الملدة و االستثنلئنة 

                                                                                                                                                         

 وتسنر يعض هنئلت والضملف االجتملعي والميلدئ األسلسنة المتعلقة يللتعلنـ.
حنػػث  19/03/1964: تعزنػػز المجلػػس الدسػػتور  لبلختصػػلص التشػػرنعي لليرلمػػلف فػػي قػػرار  الصػػلدر فػػي  المســتوى الثــايي

ذ  المسػلئؿ تػدخؿ فػي مجػلؿ الحرنػلت اعتير القواعد المتعلقة يتنظنـ الرادنو  واليث التلنفزنػوني علئػدة لمجػلؿ القػلنوف لرػوف هػ
المجلػس الدسػتور  أنضػل ويخصػوص إنشػل  هنئػلت  رالعلمة والتي تػدخؿ يػدو رهػل فػي مجػلؿ الضػملنلت األسلسػنة ، رمػل قػر 

 نزع الملرنة أنهل تدخؿ في المجلؿ التشرنعي لليرلملف ألنهل تمس ميدأ أسلسي والمتعلؽ يحؽ الملرنة .
لليرلمػلف  34لمجلػس الدسػتور  تفسػنرا واسػعل لفرػرة س الضػملنلت األسلسػنة س حنػث تمػنأ المػلدة أخنرا قػدـ ا المستوى الثالث :

اختصلصػػل تشػػرنعنل لتحدنػػد القواعػػد المتعلقػػة يللضػػملنلت األسلسػػنة للمػػواطننف مػػف أجػػؿ مملرسػػة الحرنػػلت العلمػػة وعلػػ  هػػذا 
علػؽ يحػؽ التقلضػي وحػؽ الطعػف ، رمػل نػدخؿ األسلس اعتير المجلػس الدسػتور  أنػ  نػدخؿ فػي هػذا المجػلؿ أنضػل رػؿ مػل نت

أنضػػل فػػي مجػػلؿ القػػلنوف القواعػػد المتعلقػػة يللمنلزعػػلت الجيلئنػػة ، والمدننػػة واإلدارنػػة ، رمػػل أيطػػؿ المجلػػس  الدسػػتور  أنضػػل 
أحرلمػػػل  تمػػػنأ للسػػػلطلت اإلدارنػػػة المسػػػتقلة وللحرومػػػة صػػػبلحنة التػػػرخنص يلسػػػتغبلؿ مرفػػػؽ الرادنػػػو والتلفنزنػػػوف يلسػػػتخداـ 

 ، لتفلصنؿ أرثر  راجي :  لشيرلتا
Dominique ROUSSEAU, Droit  du contentieux constitutionnel,Montchrestien, Paris,2001 ,p 

276. 
1 Francois LUCHAIRE Les sources des compétences législative et réglementaires : A.J.D.A.1979.p3 
2
 D.C. 65-34 du 02/07/1965 , J.O,R,F du 23/08/1965 . 

3 Louis FAVEOREAU .op cit.p235 . 
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ـ فػػػي هػػػذا السػػػنلؽ يخصػػػوص االختصػػػلص التشػػػرنعي لليرلمػػػلف إال أف المصػػػدر األهػػػ
نتمثػؿ فػػي الػدور الػػذ  نقػـو يػػ  المجلػس الدسػػتور  اسػتنلدا إلػػ  نظرنػة الميػػلدئ العلمػة للقػػلنوف 
والتػػػي مػػػف خبللهػػػل نسػػػتطني اليرلمػػػلف وحػػػد  فقػػػط مخللفػػػة أو خػػػرؽ ميػػػدأ قػػػلنوني عػػػلـ لػػػ  قنمػػػة 

 .   1تشرنعنة 

 2اليرلملف نورد هذا الجدوؿ :  ولتوضنأ  المجلؿ الواسي لتدخؿ -

 التوزني الوظنفي التوزني الملد 

  34الملدة  37الملدة 

المجلؿ 
 التنظنمي

 أو البلئحي

القلنوف  نضي 
أو نضيط 
الميلدئ 
 األسلسنة

القلنوف نضي 
أو نحدد 
 القواعد

 س درجة التدخؿ س

 مخللفة ميدأ علـ للقلنوف **  2االختصلص التشرنعي ا

 الميلدئ األسلسنةضيط   * 01 

 تحدند القواعد لتنفنذ الميلدئ *** 02  

 سف اإلجرا ات البلزمة لتنفنذ القواعد االختصلص التنظنمي

                                                 
1
 Dominique ROUSSEAU ,op.cit ,  p278 . 

2
 Louis FAVEOREAU .op cit , p237.  

**
 توزني واالختصلص المقرر مف طرؼ المجلس الدستور . 

*
 توزني االختصلص يموجب الدستور .  

***
 الدستور .توزني واالختصلص المقرر مف طرؼ المجلس  
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ل  جلنب مل تقدـ عرض  ويخصوص مسسلة اختصلص اليرلملف وينف الحرنػة واإلطػبلؽ  وال
، وفػػػي تعلنقػػػ  علػػػ   1958مػػػف خػػػبلؿ الثػػػورة القلنوننػػػة التػػػي أحػػػدثهل الدسػػػتور الفرنسػػػي لعػػػلـ 

مخػػػػلوؼ يعػػػػض الفقػػػػ  فػػػػي فرنسػػػػل مػػػػف آثػػػػلر هػػػػذ  التجدنػػػػدات، نقػػػػوؿ الػػػػدرتور رأفػػػػت فػػػػودة أف 
يحنػث ترػلد تغطػي رػؿ مػل رػلف و نعتػرؼ يػ  لليرلمػلف فػي ، مف العمومنة  34نصوص الملدة 

يلإلضلفة إل  االختصلصلت المضػلفة يمقػدملت الدسػلتنر  1958العهود السليقة عل  دستور 
 . 1لب الدستورصواإلعبلف العللمي لحقوؽ اإلنسلف ويللنصوص األخر  المتنلثرة في 

وأخنػػرا نشػػنر إلػػ  نقطػػة أثػػلرت العدنػػد مػػف التسػػلؤالت وحظنػػت أنضػػل يللدراسػػة مػػف جلنػػب الفقػػ  
 فقرة أخنرة ، والتي نص :   34وهي تتعلؽ يللملدة 

"les dispositions du  présent article  pourront être précisées et complétés par 

une loi organique "  . 

نمرػػف تحدنػػدهل وترملتهػػل يقػػلنوف أسلسػػي س فمػػل هػػو  34لمػػلدة يمعنػػ  أف س ينػػود نصػػوص هػػذ  ا
 المقصود تحدندهل وترملتهل   

ونر  الدرتور رأفت فودة أف المقصود يهذ  الفقػرة األخنػرة نحتمػؿ أمػراف نمرػف االرتفػل  
 يسحدهمل دوف األخر ، رمل نمرف األخذ يهمل في آف واحد .

أمػل مػف  34تيق  موضوعلت القلنوف رمل هػي مػف التعػداد الموجػود  فػي المػلدة  األمر األول :
حنث حجـ تنظنمهل فنمرف الزنلدة فن  يمعلني إضلفنة ال تيعػد نوعنػل ، عػف ذات الموضػوعلت 

 التشرنعنة .

المتعلقػػػة يمجػػػلؿ تػػػدخؿ  15هػػػو أف نقصػػػد المؤسػػػس الدسػػػتور  أف الينػػػود الػػػػ  األمـــر الثـــايي:
ضػػػلفة ، رمػػػل ينػػػود أخػػػر  ترمػػػف اليرلمػػػلف مػػػف التػػػدخؿ فػػػي اليرلمػػػلف نمرػػػف تح دنػػػد معلننهػػػل ، وال

 . 34موضوعلت لـ تنص علنهل الملدة 

                                                 
 .  87رأفت فودة ، المرجي السليؽ ، ص  1
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 . 1مراف معل وهو نر  أف هذ  الفقرة األخنرة تخوؿ القلنوف األسلسي األ 

أمػػل الػػدرتور عيػػد الحفػػنظ الشػػنمي فنمنػػؿ إلػػ  االتجػػل  الػػذ  نػػر  أف الفقػػرة األخنػػرة مػػف 
الدسػػػػػػتور نمرنهػػػػػػل ينػػػػػػل  علػػػػػػ  صػػػػػػراحة الػػػػػػنص الدسػػػػػػتور  وعػػػػػػدـ غموضػػػػػػ               مػػػػػػف  34المػػػػػػلدة 

أو يػػػللمواد  34أف تضػػػنؼ لمجػػػلؿ القػػػلنوف علػػػ  خػػػبلؼ الموضػػػوعلت الثليتػػػة سػػػوا  ويللمػػػلدة 
األخػػر  أو يلإلضػػلفة إلػػ  القػػواننف األسلسػػنة المحجػػوزة للقػػلنوف وحػػد  إلػػ  جلنػػب أف القػػلنوف 

لػػػػػ  طينعػػػػػة دسػػػػػتورنة ، يشػػػػػرط أف ال تشػػػػػمؿ اإلضػػػػػلفة األسلسػػػػػي فػػػػػي هػػػػػذ  الحللػػػػػة سػػػػػنروف 
 . 2الموضوعلت البلئحنة يطينعتهل 

وعل  العرس مف ذلؾ نر  جلنب مف الفق  أف هذ  الفقرة األخنرة لنس لهل سو  أهمنػة 
نظرنة ولنست لهل أهمنة عملنة يسيب صػعوية تطينقهػل ويسػيب االعتػراض المحتمػؿ ومػف قيػؿ 

 الحرومة أو المجلس الدستور .

والػػػدلنؿ علػػػ  ذلػػػؾ مشػػػػروع القػػػلنوف األسلسػػػي الػػػػذ  قدمػػػ  سروالف د  مػػػلس س عضػػػػو 
  مػػف الدسػػتور علػػ  34الجمعنػػة الوطننػػة الفرنسػػنة وزمػػبلؤ  مػػف أجػػؿ اسػػترملؿ نطػػلؽ المػػلدة ا

حسلب السلطة البلئحنة ورفض  المجلس الدستور  يحجنة الئحنة الموضػوعلت التػي تضػمنهل 
 . 3هذا المشروع س

 والذ  نقوؿ: " jean –pierre Camby" وهو نفس الرأ  الذ  ذهب إلن  

نمرػف افتراضػنل تحدنػػدهل وترملتهػل يموجػب قػػلنوف  34س أف هػذ  القلئمػة أ  ينػود المػػلدة 
أسلسي ، وهو الػذ  لػـ نحػدث إطبلقػل والمحلولػة الوحنػدة فػي هػذا اإلطػلر أو المعنػ  والتػي تػـ 

                                                 
 .  88رأفت فودة ، نفس المرجي ، ص  1
عيد الحفنظ الشنمي ، القضل  الدستور  وحملنة الحرنلت األسلسنة في القلنوف المصر  والفرنسي ، دار النهضة  2

 . 427، ص  2001العرينة،

  . 365سليؽ ، ص المرجي العيد العظنـ عيد السبلـ عيد الحمند ، تطور األنظمة الدستورنة ،  3
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ذلػػؾ عنػػد فحصػػ  لقػػلنوف عضػػو  نتعلػػؽ يمػػوارد مللنػػة أيطللهػػل مػػف طػػرؼ المجلػػس الدسػػتور  و 
 . 1س  34اجتملعنة وهو نص تضمف يعض اإلجرا ات  ولـ نعدؿ التعداد الوارد في الملدة 

س علػػ   compléterفنػػر  ضػػرورة  تحدنػػد المقصػػود ا " charles SIRAT" أمػػل 
لػػػ س ترملػػة س  نثنػػر أ  إشػػرلؿ ، وفػػي تحدنػػد المعنػػ  الحقنقػػي   الPréciserاعتيػػلر أف فعػػؿ ا

   والػػذ  نعػػرؼ هػػذا الفعػػؿ يسنػػ  س إضػػلفة إلػػ  عنصػػر    M.l’huillerنسػػتند إلػػ  تعرنػػؼ سا
 غنر تلـ أو نلقص  عنلصر جدندة والتي لنست حتمل متضمنة في قوام  الحللي والفعلي س .

ف هػػػذا التصػػػور نقودنػػػل إلػػػ  نتػػػلئ  غنػػػر منطقنػػػة فرنػػػؼ نمرػػػف لليرلمػػػلف إوفػػػي األخنػػػر 
ويللتػللي نعػدؿ أحرػلـ الدسػتور  ،34أسلسي أف نعػدؿ التعػداد الػوارد فػي المػلدة  ويموجب قلنوف

 . 2، وهو مستحنؿ مف النلحنة القلنوننة 

وأخنػػرا نػػذهب الػػدرتور عػػزاو  عيػػد الػػرحمف وعنػػد تعلنقػػ  علػػ  هػػذ  الفقػػرة األخنػػرة مػػف 
اختصلصػػ  إلػػ  إلػػ  القػػوؿ يػػسف: س... ممػػل نعنػػي يللنتنجػػة إمرلننػػة المشػػرع توسػػني  34المػػلدة 

، ومػف ثػـ فلػ  أف نقػدر 34موضوعلت أخر  لـ ننص علنهل صراحة التعػداد الػوارد فػي المػلدة 
 . 3مة التوسني أو اإلضلفة مف عدمهل سئمبل

            34والواقػػػػػي أننػػػػػل نػػػػػر  فػػػػػي هػػػػػذا اإلطػػػػػلر أف اليرلمػػػػػلف ال نمرنػػػػػ  تعػػػػػدنؿ ينػػػػػود المػػػػػلدة 
را لمل نثنر  هذا اإلجرا  عل  تػوازف السػلطلت مف الدستور ويللتللي نوسي مف اختصلص  ، نظ

ومػػف خػػرؽ ألحرػػلـ الدسػػتور إال أف هػػذ  الفقػػرة األخنػػرة تمػػنأ فقػػط لليرلمػػلف صػػبلحنة توضػػنأ  
 . 34فقط األحرلـ الواردة في الملدة 

 

                                                 
1 Jean pierre CAMBY ,la loi organique dans la constitution de 1958, R.D.P.n°:05 ,1989 

,p1430  
2 Charles.SIRAT,La loi organique et la constitution de 1958 .Dalloz, 1969 , p 155 .  

عزاوي، عبد الرحمان، ضوابط توزيع االختصاص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية دار الغرب للنشر والتوزيع،  3

 .  177،  ص  @900
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مـن تدديـدات  والمغرب مصر والدزائر في كل من ال رع الثايي : موق  المؤسس الدستوري
 .   1958م الدستور ال ريسي لبا

 1958إف دراسة مضموف وأيعلد وآثػلر التعػدنبلت التػي أحػدثهل الدسػتور الفرنسػي لعػلـ 
، مػػػي  2013نقتضػػي معرفػػة موقػػػؼ يعػػض الدسػػلتنر منهػػػل ، خلصػػة الدسػػتور المصػػػر  لعػػلـ 

التررنػػػز يطينعػػػة الحػػػلؿ علػػػ  موقػػػؼ المؤسػػػس الدسػػػتور  الجزائػػػر  مػػػف هػػػذ  التجدنػػػدات عيػػػر 
دسػػػتور  فػػػي الجزائػػػر ويػػػلألخص فػػػي ظػػػؿ الدسػػػتور الجزائػػػر  لعػػػلـ مختلػػػؼ مراحػػػؿ التطػػػور ال

1996 . 

ومػػػػف أجػػػػؿ معرفػػػػة موقػػػػي هػػػػذ  التجدنػػػػدات ، نػػػػتـ دراسػػػػة موقػػػػؼ المؤسػػػػس الدسػػػػتور  
، وأخنػرا معرفػة اثلننػل   1996لعػلـ  لتنر الجزائرنػةالمصر  اأوال  ، ثـ تحدند الوضي في الدسػ
 موقؼ المؤسس الدستور  المغريي اثللثل  .

  2013أوال : موق  المؤسس الدستوري المصري ومى ضوء دستور 

لقػػػد اعتنقػػػت الدسػػػلتنر المصػػػرنة يػػػبل اسػػػتثنل  ، وفػػػي مقػػػدمتهل الدسػػػتور الحػػػللي لسػػػنة 
، المػػػػدلوؿ التقلنػػػػد  لػػػػئلدارة والػػػػذ  مػػػػؤدا  أف هػػػػذ  األخنػػػػرة هػػػػي العضػػػػو التنفنػػػػذ   1 2013

 . 2يطينعت  

وهػػذا مػػل نػػدؿ علػػ  أف المؤسػػس الدسػػتور  المصػػر  قػػد انػػته  العبلقػػة التقلندنػػة يػػنف القػػلنوف   
طػػبلؽ إوالبلئحػػة ، هػػذ  العبلقػػة التػػي تتمنػػز فػػي مجملهػػل يثبلثػػة خصػػلئص تتمثػػؿ أسلسػػل فػػي 

مجػػػلؿ القػػػلنوف فػػػي منػػػداف التشػػػرني ، وسػػػمو القػػػلنوف علػػػ  البلئحػػػة ، وأخنػػػرا سػػػنلدة المعنػػػػلر 
 . 3تمننز ينف القلنوف والبلئحة العضو  في مجلؿ ال

                                                 
1
 . 05. ص  12/12/2013، تران٠ؿ  05اٌعه٠كج اٌه١ٌّح ٌعّٙٛن٠ح ِظه اٌؼهت١ح ، اٌؼكق  
2
 . 51نأفد فٛقج ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
3
 .  160ػثك اٌؽ١ّك ػثك اٌٍالَ ػثك اٌؼظ١ُ ، اٌؼاللح ت١ٓ اٌمأْٛ ٚاٌالئؽح ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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وعلػػػػ  ضػػػػو  هػػػػذ  القلعػػػػدة أو العبلقػػػػة التقلندنػػػػة نتحػػػػدد االختصػػػػلص المطلػػػػؽ وغنػػػػر 
المحدود لليرلملف في منداف التشرني ، حنث ل  أف نقرر مل نشل  مف التشرنعلت العلدنػة ، أمػل 

 . 1التشرني دائرة عمؿ السلطة التنفنذنة فهي محدودة ومعننة ال نمرف تجلوزهل في منداف 

ويللتػػػللي نبلحػػػظ أف المؤسػػػس الدسػػػتور  المصػػػر  لػػػـ نتػػػسثر يللتجدنػػػدات التػػػي أحػػػدثهل 
 عل  مستو  العبلقة ينف القلنوف والبلئحة . 1958الدستور الفرنسي لعلـ 

علػ  :س نتػول   2013مف الدسػتور المصػر  لسػنة  101وفي هذا السنلؽ تنص الملدة 
قػػػػػرار السنلسػػػػػة العلمػػػػػة للدولػػػػػة والخطػػػػػة العلمػػػػػة للتنمنػػػػػة  مجلػػػػػس النػػػػػواب سػػػػػلطة التشػػػػػرني ، وال

االقتصػػػلدنة واالجتملعنػػػة والموازنػػػة العلمػػػة ، ونمػػػلرس الرقليػػػة علػػػ  أعمػػػلؿ السػػػلطة التنفنذنػػػة 
 وذلؾ رل  عل  النحو المينف في الدستور س .

نفهػػػـ مػػػف هػػػذا الػػػنص أف مجلػػػس النػػػواب هػػػو صػػػلحب االختصػػػلص األصػػػنؿ يسػػػلطة 
، 2هذ  السلطة حنث نستطني أف نتدخؿ للتشرني فػي رلفػة المجػلالتالتشرني، وهو الذ  نتول  

وهػػذا انطبلقػػل مػػف أف مجلػػس النػػواب هػػو الهنئػػة الوحنػػدة التػػي تعيػػر عػػف إرادة األمػػة ، ويللتػػللي 
هػػػو الجهػػػلز األسػػػم  مقلرنػػػة يللهنئػػػلت األخػػػر  فػػػي الدولػػػة ، ونسػػػتمد هػػػذا السػػػمو مػػػف الصػػػفة 

 . 3التمثنلنة للشعب 

صػػفة التمثنلنػػة نرػػوف مػػف الطينعػػي أف نتػػول  مجلػػس النػػواب تنظػػنـ وعلػػ  ضػػو  هػػذ  ال
 رلفػػة المسػػلئؿ الهلمػػة سػػوا  مػػف حنػػث نطلقهػػل األفقػػي ، أو مػػف حنػػث نطلقهػػل التفصػػنلي ، وهػػو

 . 4  أنضل أف مهلـ الحرومة في المجلؿ المتروؾ نحددهل مجلس النوابلنمل نترتب ع

التنظنمنػػة فػػي الدسػػتور المصػػر  ومػػف هػػذا المنطلػػؽ نػػتـ التسػػلؤؿ حػػوؿ مجػػلؿ السػػلطة 
 . 2013لعلـ 

                                                 
1
 . 330ِؽٍٓ ـ١ًٍ ، ِثاقئ اٌمأْٛ اإلقانٞ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
2
ِؽّٛق ػٍٝ ٠ٌٍُٛ ، اٌرؼ١ٍك ػٍٝ اٌكٌرٛن اٌّظهٞ اٌعك٠ك ت١ٓ اٌٛالغ ٚاٌّأِٛي ، قان اٌّطثٛػاخ اٌعاِؼ١ح ،  

 . 586، ص  2014ٌىٕكن٠ح، اإل
3
 . 51نأفد فٛقج ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
4
 . 51نأفد فٛقج ، ٔفً اٌّهظغ ، ص  
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يػػػللرجوع إلػػػ  أحرػػػلـ الدسػػػتور نبلحػػػظ أف مجػػػلؿ السػػػلطة التنظنمنػػػة محصػػػور فقػػػط فػػػي 
مجػػػلؿ تنفنػػػػذ القػػػػواننف وهػػػو المجػػػػلؿ الطينعػػػػي الخػػػلص يهػػػػل ، إلػػػػ  جلنػػػب موضػػػػوعي الضػػػػيط 

نشل  وتنظنـ المرافؽ العلمة ، وهو نفس النطلؽ الذ  رلف محددا للسػل طة التنظنمنػة اإلدار  وال
 .            1971في الدستور المصر  لعلـ 

مػػػل  علػػػ  2013مػػػف الدسػػػتور المصػػػر  لسػػػنة  170وفػػػي هػػػذا اإلطػػػلر تػػػنص المػػػلدة 
:سنصػػدر رئػػنس مجلػػس الػػوزرا  اللػػوائأ البلزمػػة لتنفنػػذ القػػواننف يمػػل لػػنس فنػػ  تعطنػػؿ ، أو نلي

رهل ، إال إذا حػدد القػلنوف مػػف تعػدنؿ ، أو إعفػل  مػػف تنفنػذهل ، ولػ  أف نفػػوض غنػر  فػي إصػػدا
 .نصدر اللوائأ البلزمة لتنفنذهل س 

مػػػف نفػػػس الدسػػػتور علػػػ  :س نصػػػدر رئػػػنس مجلػػػس الػػػوزرا   171وتػػػنص أنضػػػل المػػػلدة 
القػػرارات البلزمػػة إلنشػػل  المرافػػؽ والمصػػللأ العلمػػة وتنظنمهػػل يعػػد موافقػػة مجلػػس الػػوزرا  س ، 

نصػػػدر رئػػػنس مجلػػػس الػػػوزرا  لػػػوائأ  مػػػف نفػػػس الدسػػػتور علػػػ  :س 172وتػػػنص أنضػػػل المػػػلدة 
 الضيط يعد موافقة مجلس الوزرا  س .

 وعل  ضو  هذ  النصوص نبلحظ مل نلي : 

الػػػنص صػػػراحة علػػػ  اختصػػػلص السػػػلطة التنفنذنػػػة يطصػػػدار اللػػػوائأ التنفنذنػػػة البلزمػػػة  -
لتنفنػػذ القػػواننف رقلعػػدة علمػػة ، رمػػل نمرػػف تفػػونض هػػذ  الصػػبلحنة يلسػػتثنل  الحػػلالت 

 فنهل القلنوف الجهة المرلفة يتنفنذ  . التي نعنف

أف هػػذا االختصػػلص الدسػػتور  يتنفنػػذ القػػواننف أصػػيأ اختصلصػػل علئػػدا ومقػػررا لػػرئنس  -
مجلػػس الػػػوزرا  يعػػػدمل رػػلف حرػػػرا علػػػ  رئػػنس الجمهورنػػػة فػػػي الدسػػتور المصػػػر  لعػػػلـ 

1971 . 
مػػػة حصػػػر نطػػػلؽ ومجػػػلؿ السػػػلطة التنظنمنػػػة المسػػػتقلة فػػػي مجػػػللي إنشػػػل  المرافػػػؽ العل -

والمصػػػػػللأ العلمػػػػػة وتنظنمهػػػػػل ، والضػػػػػيط اإلدار  ، شػػػػػرنطة موافقػػػػػة مجلػػػػػس الػػػػػوزرا  
ويللتللي أصيأ هذا االختصلص نملرس  رئػنس مجلػس الػوزرا  وحػد  ، وهػو عرػس مػل 
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، والػػػػذ  خػػػػص صػػػػراحة رئػػػػنس الجمهورنػػػػة يمملرسػػػػة هػػػػذ   1971ذهػػػػب إلنػػػػ  دسػػػػتور 
 . 146و  145السلطة عل  ضو  أحرلـ الملدتنف 

علػػػػػ  ذلػػػػػؾ نتيػػػػػنف أف هػػػػػذ  المجػػػػلالت الخلصػػػػػة يللسػػػػػلطة التنظنمنػػػػػة فػػػػػي النظػػػػػلـ وعػػػػبلوة 
الدسػػػتور  المصػػػر  ال تشػػػرؿ مجػػػلال محجػػػوزا وخلصػػػل يهػػػل ، حنػػػث أف مجػػػلؿ تنفنػػػذ القػػػواننف  

نشػل  وترتنػب المرافػؽ العلمػة رلهػل مجػلالت مفتوحػة  ،ومجلؿ الضيط اإلدار   ومجػلؿ تنظػنـ وال
ؿ وقػػت ومتػػ  شػػل  أف نتػػدخؿ فنهػػل  وننظمهػػل يقػػواننف ، للقػػلنوف ، حنػػث نمرػػف لليرلمػػلف فػػي رػػ

والسيب في ذلؾ نعود أسلسل إل  عػدـ وجػود موضػوعلت ومسػلئؿ محجػوزة لبلئحػة تحػوؿ دوف 
 .      1تدخؿ المشرع لتنظنمهل ، فللقلنوف هو السند والشلمؿ لجمني المجلالت دوف قنود أو ضوايط

ف رلنت مهمػة تنفنػذ  تملرسػ  الحرومػة وفػؽ  لالقػواننف اختصلصػيؿ أرثر مف ذلؾ ، حت  وال
إال أف نطلؽ هذ  السلطة وأهمنتهل نرجػي إلػ  إرادة مجلػس النػواب،  ، ألحرلـ الدستور وميلشرة

ذلػػؾ أف الدسػػتور لػػـ نقنػػد اليرلمػػلف يدرجػػة معننػػة عنػػد تنظنمػػ  لموضػػوع مػػل ، حنػػث نمرنػػ  أف 
مػة هلمشػل معتيػرا وهلمػل تشػلرر  مػف نرتفي يطنراد القواعد األسلسػنة المتعلقػة يػ  ، ونتػرؾ للحرو 

، وفػػي يعػػض الحػػلالت ويسػػيب غنػػلب التحدنػػد الدسػػتور   2خبللػػ  فػػي تنظػػنـ هػػذا الموضػػوع 
لمجػػلؿ القػػلنوف نمرػػف لليرلمػػلف أف نػػنظـ ونعػػلل  يعػػض الموضػػوعلت يصػػفة تفصػػنلنة مػػف رػػؿ 

 ل.رنر يهل أو عمؿ توصنلت لتنفنذهذجوانيهل ، ومف هنل نروف دور الحرومة مجرد الت

ويللتػػػللي ترػػػوف سػػػلطتهل فػػػي هػػػذا المجػػػلؿ شػػػي  منعدمػػػة يسػػػيب معللجػػػة اليرلمػػػلف لرػػػؿ هػػػذ  
 . 3الموضوعلت حت  في أيسط أمورهل 

 

 

                                                 
1
  . 852كٌرٛن اٌعك٠ك ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص ِؽّٛق ػٍٟ ٠ٌٍُٛ ، اٌ 
2
 . 52نأفد فٛقج ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
3
 . 52نأفد فٛقج ، ٔفً اٌّهظغ ، ص  
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لقػػد دأيػػت الدسػػلتنر المصػػرنة علمػػة علػػ  االعتػػراؼ لفلئػػدة السػػلطة التنفنذنػػة يللتػػدخؿ فػػي و 
مجلؿ التشرني عل  سينؿ االستثنل  ولنس عل  سينؿ األصؿ ، وهذا تملشػنل مػي تطػور وظنفػة 
الدولػػػة فػػػي العصػػػر الحػػػدنث ، والػػػذ  نجػػػـ عنػػػ  تػػػدخلهل فػػػي منػػػلحي متعػػػددة لضػػػيط وتنظػػػنـ 

 .  1مختلؼ األنشطة 

ذا رلنت الدسلتنر المصرنة السليقة قد حصرت نطلؽ البلئحة في مجلالت تنفنذ القػواننف  وال
 والضيط والمرافؽ العلمة ، فهؿ حلفظ الدستور المصر  الحللي عل  نفس التوج  والمنح  .

إف اإلجليػػة عػػف هػػذا التسػػلؤؿ ال ترػػوف إال مػػف خػػبلؿ دراسػػة األحرػػلـ التػػي جػػل  يهػػل هػػذا 
 الملغ  . 1971ألحرلـ التي نظمهل الدستور المصر  لسنة الدستور ، مقلرنتهل يل

، وخلصة تلػؾ المتعلقػة يتوزنػي  2013للرجوع إل  أحرلـ الدستور المصر  الحللي لسنة في
نتينف أف هػذا الدسػتور األخنػر لػـ نػست يجدنػد  ،االختصلص ينف السلطتنف التشرنعنة والتنفنذنة

لص المتعلػػػػؽ يمملرسػػػػة السػػػػلطة التنظنمنػػػػة ، يلسػػػػتثنل  نقػػػػؿ االختصػػػػ 1971مقلرنػػػػة يدسػػػػتور 
يشػػػقنهل التنفنػػػذ  والمسػػػتقؿ مػػػف رئػػػنس الجمهورنػػػة إلػػػ  رئػػػنس مجلػػػس الػػػوزرا  ، ويللتػػػللي فػػػطف 

 . 2وضي اإلدارة يقي رمل هو ضمف إطلر  التقلند  التليي والخلضي إلرادة المشرع 

سػػتور ونتضػػأ هػػذا الوضػػي أرثػػر مػػف خػػبلؿ دراسػػة النصػػوص الدسػػتورنة ، حنػػث حػػدد الد
ر علػػ  السػػلطة ظػػيعػػض الموضػػوعلت التػػي ننظمهػػل القػػلنوف علػػ  سػػينؿ الحجػػز ، ويللتػػللي نح

التنفنذنة أف تتدخؿ فنهل إال عف طرنؽ اللوائأ التنفنذنػة ، والتػي نتوقػؼ دورهػل فػي هػذا المجػلؿ 
 عل  وضي القلنوف موضي التنفنذ دوف تعدنل  أو اإلضلفة إل  أحرلم  .

                                                 
1
 . 234اٌؼاللح ت١ٓ اٌمأْٛ ٚاٌالئؽح ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص ػثك اٌؽ١ّك ػثك اٌٍالَ ،  
2
 . 136ٌاِٟ ظّاي اٌك٠ٓ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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سػػػلئؿ المتعلقػػػة يػػػللحقوؽ والحرنػػػلت الفردنػػػة ، والموضػػػوعلت وتشػػػمؿ هػػػذ  الموضػػػوعلت الم
المتعلقػػة يللعقويػػلت وحػػلالت األشػػخلص ، والقواعػػد المتعلقػػة ينظػػلـ الملرنػػة ، واألمػػور المللنػػة 

  . 1للدولة 

علػ  :س ... ونحػدد  2013مػف الدسػتور المصػر  لسػنة  6فعل  سينؿ المثلؿ تنص المػلدة 
مػػف نفػػس الدسػػتور علػػ  :س اإلضػػراب  15وتػػنص المػػلدة القػػلنوف شػػروط ارتسػػلب الجنسػػنةس ، 

 السلمي حؽ ننظم  القلنوف س .  

نفهـ مف نص الملدتنف أف القلنوف وحد  نتول  تنظنـ هذ  الموضوعلت يسدؽ تفصػنبلتهل، و 
للحرومػػة سػػو  العمػػؿ علػػ  تنفنػػذهل ، وهػػو مػػل نتػػن  عنػػ  أنضػػل ويػػللنظر  دوف أف نتػػرؾ مجػػلال

وص الدسػػتور التػػزاـ الحرومػػة واليرلمػػلف يهػػذ  النصػػوص ، حنػػث ال إلػػ  الداللػػة القطعنػػة لنصػػ
نسػػتطني اليرلمػػلف أف نفػػوض سػػلطت  فػػي هػػذا المجػػلؿ لفلئػػدة الحرومػػة ، وال نمرػػف للحرومػػة أف 

 . 2تملرس سلطتهل التنظنمنة يصورة تلقلئنة 

مػػػل نؤرػػػد هػػػذا الطػػػرح فنمػػػل نتعلػػػؽ يتحدنػػػد مجػػػلؿ تػػػدخؿ السػػػلطة التنظنمنػػػة فػػػي النظػػػلـ  إف
الدسػػػتور  المصػػػر  ، محدودنػػػة النصػػػوص الدسػػػتورنة يشػػػسف الموضػػػوعلت التػػػي نقتصػػػر فنهػػػل 

 .دور اليرلملف عل  وضي القواعد األسلسنة أو األطر العلمة ليعض الموضوعلت 

ف وجدت يعض الحلالت القلنلة في ه ، ال  3مػف الفقػ   ارينػر  لذا الشسف ، فطف جلنيػوحت  وال
نسػػلـ أسلسػػل يتػػسثر المؤسػػس الدسػػتور  المصػػر  ينظنػػر  الفرنسػػي ، وهػػذا فػػي مجػػلؿ االعتػػراؼ 
للسلطة التنظنمنة ينطػلؽ معتيػر للتػدخؿ لتنظػنـ الموضػوعلت التػي نقتصػر دور اليرلمػلف علػ  

 .وضي قواعد  األسلسنة 

ضػػػػمف القػػػػلنوف نعلػػػػ : س  2013المصػػػػر  لسػػػػنة  مػػػػف الدسػػػػتور 126فمػػػػثبل تػػػػنص المػػػػلدة 
جرا ات صرفهل س .  القواعد األسلسنة لتحصنؿ األمواؿ العلمة وال

                                                 
1
 . 53نأفد فٛقج ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
2
 . 127ٌاِٟ ظّاي اٌك٠ٓ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص 
3
 . 127ٌاِٟ ظّاي اٌك٠ٓ ، ٔفً اٌّهظغ ، ص  
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 .الملغ   1971مف الدستور المصر  لسنة  120ونقليؿ هذ  الملدة نص الملدة 

فهػػؿ نفهػػـ مػػف هػػذا الػػنص أف القػػلنوف نقتصػػر دور  علػػ  وضػػي الميػػلدئ األسلسػػنة فقػػط ، 
ضػػيط القواعػػد التفصػػنلنة ، رمػػل هػػو مرػػرس حللنػػل فػػي الدسػػتور الفرنسػػي  ونتػػرؾ لبلئحػػة مهمػػة

  ، أـ أف دور القػػػػػػلنوف نمتػػػػػػد لنشػػػػػػمؿ المسػػػػػػلئؿ التفصػػػػػػنلنة والجزئنػػػػػػة البلزمػػػػػػة  1958لعػػػػػػلـ 
 لتنفنذهل .

إل  القوؿ يػسف هػذ  المػلدة تمػنأ وتخػوؿ القػلنوف وضػي الميػلدئ األسلسػنة  1نذهب اليعض 
رػػؿ القواعػػد التفصػػنلنة المتعلقػػة يػػ  ، وهػػذا اسػػتنلدا إلػػ  والنتػػ   لهػػذا الموضػػوع ، يلإلضػػلفة إلػػ 

 .العلمة في منداف التشرني 

عػػػدـ األخػػػذ يهػػػذا التفسػػػنر المعمػػػوؿ يػػػ  فػػػي فرنسػػػل  2وفػػػي نفػػػس االتجػػػل  نػػػر  جلنػػػب آخػػػر 
يسيب عدـ االعتراؼ لبلئحة يمجلؿ محتجػز فػي مصػر علػ  ضػو  العبلقػة التقلندنػة المعمػوؿ 

عنػػ  عػػدـ حرمػػلف القػػلنوف مػػف التػػدخؿ فػػي تفصػػنبلت هػػذا الموضػػوع ، يػػؿ يهػػل ، وهػػو مػػل ننػػت  
مػػف  126هػػذا الموضػػوع االمػػلدة  فػػيآخػػر أف القواعػػد والضػػوايط  لأيعػػد مػػف ذلػػؾ نقػػرر اتجلهػػ
  ، تهػػػػنمف علنهػػػػل السػػػػلطة التشػػػػرنعنة، يػػػػؿ نعػػػػد ذلػػػػؾ التزامػػػػل  2013الدسػػػػتور المصػػػػر  لعػػػػلـ 

دستورنل نقنػد السػلطة التشػرنعنة ، حنػث ال نجػوز لهػل أف تنػلقض فحػوا  يعمػؿ مػف جلنيهػل وهػو 
 . 3جوهر اختصلصهل في مجلؿ ضيط مللنة الدولة 

فػػطف  ،المجػػلالت المتعلقػػة يلختصػػلص السػػلطة التنظنمنػػةوفضػػبل عػػف ذلػػؾ ، وحتػػ  داخػػؿ 
اليرلمػػلف نمرنػػ  أف نتنػػلوؿ هػػذ  الموضػػوعلت يػػللتنظنـ ، ويللتػػللي ننقلػػب دور اإلدارة مػػف دور 

 .4المنظـ األصنؿ إل  مجرد التذرنر يللتنفنذ، ويللتللي التيعنة والخضوع إلرادة اليرلملف السند

 

                                                 
1
 . 127ص ٌاِٟ ظّاي اٌك٠ٓ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ،  
2
 . 224ػثك اٌٍالَ ػثك اٌؽ١ّك ػثك اٌؼظ١ُ ، اٌؼاللح ت١ٓ اٌمأْٛ ٚاٌالئؽح ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
3
 .  686ِؽّك ػٍٟ ٠ٌٍُٛ ، اٌرؼ١ٍك ػٍٝ اٌكٌرٛن اٌعك٠ك ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
4
 . 154،ص 2013اٌما٘هج ،  ٌؼاق اٌشهلاٚٞ ،اٌمأْٛ اٌكٌرٛنٞ ٚذطٛن إٌظاَ ا١ٌٍاٌٟ اٌّظهٞ ، قان إٌٙؼح اٌؼهت١ح، 
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 2013ض الموضوعلت فػي الدسػتور المصػر  لسػنة وأخنرا تجب اإلشلرة إل  أف هنلؾ يع
المسروت عنهل ، أ  أف المؤسس الدستور  لـ نحلهل إل  أ  مف اليرلملف أو الحرومػة ، ففػي 

عل  أف اإلدارة تنظـ هذ  الموضوعلت مل لػـ نمنعهػل اليرلمػلف  1هذا اإلطلر نؤرد غللينة الفق  
 مف ذلؾ أو لـ نسيؽ يتنظنمهل .

لهػػذا التصػػور يسػػيب تعلرضػػ  مػػي الخصػػلئص  2وعلػػ  الػػرغـ مػػف مخللفػػة يعػػض الفقهػػل  
العلمػػػة للعبلقػػػػة التقلندنػػػػة يػػػػنف القػػػػلنوف والبلئحػػػػة ، إال أنػػػػ  نمرػػػػف القػػػػوؿ يسنػػػػ  النػػػػـو نرػػػػلد مػػػػف 
المسػػػتحنؿ أف نػػػنظـ المشػػػرع وحػػػد  رلفػػػة تفلصػػػنؿ القػػػلنوف المعقػػػدة الجوانػػػب ، وهػػػذا وفػػػؽ مػػػل 

 . 3ي رؿ مف فرنسل إنجلترا والوالنلت المتحدة األمرنرنة استقرت علن  الميلدئ ف

 ثاييا : موق  المؤسس الدستوري الدزائري ومى ضوء الدساتير الدزائرية المتباق ة

ممػػل ال شػػؾ فنػػ  أف لرػػؿ نظػػلـ سنلسػػي إلدارة الحرػػـ فػػي الدولػػة ينئػػة ومنػػلخ ومقػػدملت 
يللضػػرورة صػػبلحنلت  ونجلحػػ  فػػي ال نسػػتلـز ،وعوامػػؿ ، حنػػث أنػػ  مػػل نصػػلأ فػػي يلػػد ونػػنجأ 

مل نصلأ في دولة معننة وفي زمف معنف قػد ال نصػلأ لهػل  دولة أخر  ، يؿ أرثر مف ذلؾ إف
 .في زمف آخر 

ومػػل نؤرػػد ذلػػؾ تنلسػػخ الدسػػلتنر ونظػػـ الحرػػـ وآلنػػلت إدارة الدولػػة يرػػؿ مػػل تحتونػػ  مػػف 
تحػػػتفظ الػػػدوؿ يدسػػػلتنرهل عبلقػػػلت قلئمػػػة يػػػنف السػػػلطلت ، ويللتػػػللي نبلحػػػظ أنػػػ  مػػػف النػػػلدر أف 

 . 4لقروف مف الزمف ، ومف احتفظ ي  نروف شدند الحرص عل  إدخلؿ تعدنبلت الزمة علن  

لقػػد ظلػػت مؤسسػػة الرئلسػػة فػػي الجزائػػر عيػػر مختلػػؼ مراحػػؿ النظػػلـ السنلسػػي تحتػػؿ و 
الصدارة في مواجهة غنرهل مف المؤسسلت والهنئلت ، حنث أن  مف خبلؿ رؿ تجرية دسػتورنة 

هل ، إال ورلف الهدؼ األسلسي مف رؿ تغننػر تقونػة منصػب رئػنس الجمهورنػة وتعزنػز ، مرت ي

                                                 
1
 . 687ِؽّك ػٍٟ ٠ٌٍُٛ ، اٌرؼ١ٍك ػٍٝ اٌكٌرٛن اٌعك٠ك ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
2
 . 137ٌاِٟ ظّاي اٌك٠ٓ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
3
 . 154ٌؼاق اٌشهلاٚٞ ،اٌّهظغ اٌٍاتك ،ص 
4
 . 09،ص 2014ٚاٌرٛو٠غ ،اٌما٘هج، ػٍٟ ٠ٌٛف اٌشىهٞ ،اٌّهوى اٌكٌرٛنٞ ٌهئ١ً اٌعّٙٛن٠ح ،ا٠رهان ٌٍطثاػح ٚإٌشه  
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هػػػػذا األمػػػػر الػػػػذ  نػػػػنعرس ال محػػػػلؿ علػػػػ  صػػػػبلحنلت  وسػػػػلطلت  والتػػػػي فػػػػي مقػػػػدمتهل السػػػػلطة 
 .1التنظنمنة وفؽ مل تحمل  مف مضموف ومحتو  

لزع مػػف تعزنػػز المؤسسػػة التنفنذنػػة فػػي الجزائػػر قػػوة حقنقنػػة مرنتهػػل يػػبل منػػ ارتسػػيت ولقػػد
 .2مرلنتهل ودورهل الرنلد  في الحنلة السنلسنة والمحلفظة عل  تواجدهل 

هػػذ  العوامػػؿ  تفػػطف التسػػلؤؿ الػذ  نطػػرح فػػي هػذا المقػػلـ رنػػؼ أثػر  ،ومػف هػػذا المنطلػؽ
في توزني االختصلص يػنف اليرلمػلف والحرومػة فػي الجزائػر   ، وهػؿ تػسثر المؤسػس الدسػتور  

حؿ التطور الدستور  والمؤسسلتي يللتجدندات التي أحػدثهل الدسػتور الجزائر  عير مختلؼ مرا
 ، أـ أف المؤسس الدستور  الجزائػر  اتخػذ نهجػل مغنػرا نقػـو أسلسػل علػ  1958الفرنسي لعلـ 

 خصوصنلت نليعة مف الظروؼ المحنطة والخلصة ي    .

مومػػل فػػي ، اسػػتقرت ع 1958إف الميػػلدئ الجدنػػدة التػػي ررسػػهل الدسػػتور الفرنسػػي لعػػلـ 
الدسػػػلتنر الجزائرنػػػة المتعلقيػػػة منػػػذ االسػػػتقبلؿ إلػػػ  نومنػػػل هػػػذا ، خلصػػػة تلػػػؾ الميػػػلدئ المتعلقػػػة 
يتقننػػػد مجػػػلؿ السػػػلطة التشػػػرنعنة ويمػػػنأ السػػػلطة التنفنذنػػػة مجػػػلال خلصػػػل يهػػػل يجلنػػػب مهمتهػػػل 

 . 3التقلندنة المتعلقة يتنفنذ القواننف 

 ،ة وضػع  للوثػلئؽ الدسػتورنة للدولػةوالمبلحظ أف المؤسس الدستور  الجزائػر  ويمنلسػي
رمرجعنػػػػة يلسػػػػتثنل  دسػػػػتور   1958د رثنػػػػرا علػػػػ  أحرػػػػلـ الدسػػػػتور الفرنسػػػػي لعػػػػلـ مػػػػرػػػػلف نعت
1963

، وهػػػذا مػػػف خػػػبلؿ اإلقػػػرار صػػػراحة يػػػسف المجلػػػس الػػػوطني نعيػػػر عػػػف اإلرادة الشػػػعينة  4
 . 1963مف الدستور الجزائر  لعلـ  28حسب الملدة 

 

                                                 
1
 . 75،ص 2013ػاقي لٚاقٞ ،اٌٍٍطح اٌرٕظ١ّ١ح ٌهئ١ً اٌعّٙٛن٠ح، ِموهج ِاظٍره،ظاِؼح اٌؽاض ٌفؼه،تاذٕح ، اٌعىائه، 
2
 . 14فكٜٚ ِهاتؾ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
3
،  37، ِعٍك  02، اٌؼكق ػثك اٌّع١ك وػالٟٔ ، ٌٍطاخ نئ١ً اٌعّٙٛن٠ح فٟ ِعاٌٟ اٌرشه٠غ ٚاٌرٕظ١ُ ، َ.ض.ق.إ.ي  

 . 09، ص  2000
4
 . 75ػاقي لٚاقٞ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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نتضأ أف المؤسػس الدسػتور  الجزائػر  قػد  1963يللرجوع إل  الدستور الجزائر  لعلـ 
اعتمػػد العبلقػػة التقلندنػػة يخصػػوص مسػػسلة تحدنػػد مجػػلؿ القػػلنوف والبلئحػػة ، هػػذ  العبلقػػة قلئمػػة 
أسلسل عل  إطبلؽ مجلؿ القلنوف لمل نتصؼ ي  هذا األخنر مف سػمو وعلػو ، وتيعنػة البلئحػة 

ويللمقليػػػؿ نمػػػلرس رئػػػنس الجمهورنػػػػة ، نوجػػػد لهػػػل مجػػػلؿ خػػػػلص ومسػػػتقؿ  للقػػػلنوف ، حنػػػث ال
 .مف نفس الدستور  53السلطة التنظنمنة يموجب أحرلـ الملدة 

وعلػػ  ضػػو  ذلػػؾ نتضػػأ جلنػػل أف المجػػلؿ التشػػرنعي الخػػلص يػػللمجلس الػػوطني غنػػر 
محدد وال محصور في موضوعلت معننػة ومحػددة سػلفل ، يػؿ هػو مطلػؽ حنػث نمرػف للمجلػس 

 . 1لوطني التدخؿ في مختلؼ المجلالت ا

ومػػل نؤرػػد ذلػػؾ أف المؤسػػس الدسػػتور  الجزائػػر  لػػو أراد حصػػر مجػػلؿ تػػدخؿ القػػلنوف ، 
السػػتخدـ عيػػلرات تفنػػد ذلػػػؾ مثػػؿ : نشػػرع المجلػػس الػػػوطني فػػي المواضػػني التللنػػة ، أو نشػػػرع 

 . 2المجلس الوطني في المسلئؿ المحددة في الدستور 

مجػػلؿ التشػػرنعي للمجلػػس الػػوطني غنػػر محػػدد فػػي المسػػلئؿ وعلػػ  ضػػو  ذلػػؾ ، فػػطف ال
ف سلطت  في هذا المجلؿ تمتد إل  غنر ذلػؾ مػف الموضػوعلت، التي نص علنهل الدستور ، أل

وهػػذا مرجعػػ  أسلسػػل إلػػ  أف الدسػػتور مػػنأ المجلػػس الػػوطني إمرلننػػة التشػػرني فػػي أ  موضػػوع 
   3نتينف ل  ضرورة تنظنم  ، أو توسنع  ، أو تقنند  

سػػيب غنػػلب التحدنػػد الدسػػتور  لرػػؿ مػػف مجػػلؿ القػػلنوف والسػػلطة التنظنمنػػة فػػي ظػػؿ وي
ويللمقليػػػؿ  ،المجلػػػس الػػػوطني هػػػو صػػػلحب الوالنػػػة العلمػػػة فػػػي التشػػػرني فػػػطف،  1963دسػػػتور 

نخػػتص رئػػنس الجمهورنػػة يسػػػلطة التنظػػنـ وتنفنػػذ القػػواننف وطلػػػب التفػػونض يللتشػػرني يموجػػػب 
إلػػ  تصػػور امتػػداد سػػلطة رئػػنس  4وهػػذا مػػل أد  يػػيعض الفقػػ  مػػف الدسػػتور ، 58أحرػػلـ المػػلدة 

                                                 
1
 . 86،ص  2013ٌؼ١ك تٛ اٌشؼ١ه ، إٌظاَ ا١ٌٍاٌٟ اٌعىائهٞ ، اٌٍٍطح اٌرٕف١م٠ح ، اٌعىء اٌصاٌس ،  ق.َ.ض ،اٌعىائه،  
2
 .  83، ص  2005ػثك هللا تٛلفح ، اٌكٌرٛن اٌعىائهٞ ، قان اٌٙكٜ ، ػ١ٓ ١ٍٍِح ، اٌعىائه ،  
3
 . 89ػثك هللا تٛلفح ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
4
 .  84ػثك هللا تٛلفح ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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الجمهورنػػػػػة التنظنمنػػػػػة إلػػػػػ  المجػػػػػلؿ التشػػػػػرنعي المقػػػػػرر للمجلػػػػػس الػػػػػوطني يحجػػػػػة أف مجللػػػػػ  
التنظنمػي غنػػر محػدد دسػػتورنل ، وفػي هػػذ  الحللػػة نبلحػظ حػػدوث تػداخؿ فػػي االختصلصػػلت ، 

 ويللتللي رنؼ نمرف تجنب هذ  الوضعنة   .

مػػف  58أف هػػذا الفهػػـ غنػػر صػػحنأ ، وهػػذا اسػػتنلدا إلػػ  نػػص المػػلدة  1نعتقػػد الػػيعض و 
، حنػػث أنػػ  لػػو رلنػػت لػػرئنس الجمهورنػػة القػػدرة علػػ  التػػدخؿ يواسػػطة سػػلطت   1963دسػػتور 

التنظنمنة في المجلؿ التشرنعي للمجلس الوطني ، فػطف التسػلؤؿ الػذ  نطػرح لمػلذا نلجػس رئػنس 
 طني التخلذ تداينر ذات صيغة تشرنعنة .الجمهورنة إل  طلب التفونض مف المجلس الو 

والواقي أف هذا التيرنر نتجلف  والمنطؽ ، ألف األمر ال نتوقؼ عند هػذا الحػد ، يػؿ إف 
التػػػداخؿ فػػػي االختصػػػلص ال نمرػػػف تفلدنػػػ  إال إذا رػػػلف المجلػػػس الػػػوطني قونػػػل ونملػػػؾ القػػػدرة 

ة التنفنذنػػة يتنظػػنـ البلزمػػة التػػي تمرنػػ  مػػف حملنػػة مجػػلؿ اختصلصػػ  ، حنػػث ال نسػػمأ للسػػلط
 . 2يعض الموضوعلت إال يموافقة مسيقة من  

القػػػوة والشػػػجلعة لمواجهػػػة غنػػػر أننػػػل نعتقػػػد أف المجلػػػس الػػػوطني لتلػػػؾ الفتػػػرة ال نملػػػؾ 
ومعلرضػػػة إرادة رئػػػنس الجمهورنػػػة ، وهػػػذا يسػػػيب الػػػدور األسلسػػػي والمحػػػور  الػػػذ  نتمتػػػي يػػػ  

 رئنس الجمهورنة في الدولة .

تيعنػػػة السػػػلطة التنظنمنػػػة للقػػػلنوف ، وهػػػذا  1963الجزائػػػر  لسػػػنة لقػػػد رػػػرس الدسػػػتور و 
اسػػتنلدا إلػػ  العبلقػػة التقلندنػػة التػػي تينلهػػل هػػذا الدسػػتور ، وعلنػػ  ال نوجػػد مػػل نحػػوؿ دوف تػػدخؿ 
القػػلنوف فػػي مجػػلؿ السػػلطة التنظنمنػػة ، وهػػو مػػل نػػنجـ عنػػ  أف المجلػػس الػػوطني نمرنػػ  التػػدخؿ 

ف رػلف قػ د سػيق  رئػنس الجمهورنػة فػي تنظنمهػل يموجػب سػلطت  في رؿ الموضوعلت ، حت  وال
التنظنمنػػة القلئمػػة يػػذاتهل ، ويموجػػب أحرػػلـ الدسػػتور ، وهػػذا التػػدخؿ مػػف قيػػؿ المجلػػس الػػوطني 

                                                 
1
 . 78ػاقي لٚاقٞ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
2
 .  82، ص  2013ٌؼ١ك تٛ اٌشؼ١ه ، إٌظاَ ا١ٌٍاٌٟ اٌعىائهٞ ، اٌعىء األٚي ، ق.َ.ض ، اٌعىائه ،  
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  تعػػدنؿ أو إلغػػػل  األحرػػػلـ التػػػي قررتهػػػل لنػػػصػػلحب الوالنػػػة العلمػػػة فػػػي التشػػرني ، قػػػد نترتػػػب ع
 . 1أو ضمنن  السلطة التنظنمنة جزئنل أو رلنل ، يطرنقة صرنحة 

وعلػػػػ  هػػػػذا األسػػػػلس تتحػػػػدد طينعػػػػة العبلقػػػػة يػػػػنف السػػػػلطة التنظنمنػػػػة العلئػػػػدة لػػػػرئنس 
الجمهورنػػة ، والقػػلنوف العلئػػد مجللػػ  للمجلػػس الػػوطني ، والتػػي هػػي فػػي األسػػلس عبلقػػة تػػداخؿ 

 . 2وتشلرؾ 

فقػد تغنػرت هػذ  العبلقػة التقلندنػة التػي رلنػت تحرػـ القػلنوف  1976أمل في ظؿ دسػتور 
، وهػػػذا يسػػػيب اعتنػػػلؽ المؤسػػػس الدسػػػتور  الجزائػػػر  نظػػػلـ  1963ئحػػػة فػػػي ظػػػؿ دسػػػتور والبل

وحػػدة السػػلطة وتررنزهػػل فػػي نػػد رئػػنس الجمهورنػػة ، واعتمػػلد تعػػدد الوظػػلئؼ يػػدؿ الفصػػؿ يػػنف 
 السلطلت .

،  1958ولقد تسثر الدستور الجزائر  يللتجدندات التي جل  يهػل الدسػتور الفرنسػي لعػلـ 
طػػػبلؽ مجػػػلؿ البلئحػػػة ، والتػػػي تعػػػد مملرسػػػتهل اختصلصػػػمػػػف خػػػبلؿ تحدنػػػد مجػػػل  لؿ القػػػلنوف وال

 .لرئنس الجمهورنة وحد   امحجوز 

أمػل عػػف تحدنػػد مجػػلؿ عمػؿ رػػؿ مػػف السػػلطة التنفنذنػة والسػػلطة التشػػرنعنة ، فقػػد نصػػت 
الفقػػػرة الثلننػػػة علػػػ  :س للمجلػػػس الشػػػعيي الػػػوطني فػػػي نطػػػلؽ اختصلصػػػ  سػػػلطة  126المػػػلدة 

المجػػلالت التػػي نشػػرع فنهػػل اليرلمػػلف ونصػػت  151السػػنلدة س ، وحػػددت المػػلدة التشػػرني يرلمػػؿ 
الفقػػرة العلشػػرة علػػ  :س نضػػطلي رئػػنس الجمهورنػػة يللسػػلطة التنظنمنػػة س ، ونصػػت  111المػػلدة 
الفقػػػػػرة الحلدنػػػػػة عشػػػػػر علػػػػػ  :س نسػػػػػهر رئػػػػػنس الجمهورنػػػػػة علػػػػػ  تنفنػػػػػذ القػػػػػواننف  111المػػػػػلدة 

لفقػػػرة الثلننػػػة علػػػ  :س رػػػؿ المسػػػلئؿ ، ملعػػػدا تلػػػؾ التػػػي ا 152والتنظنمػػػلت س ، ونصػػػت المػػػلدة 
 نختص يهل القلنوف ، هي مف المجلؿ التنظنمي س .

                                                 
1
 . 84ػاقي لٚاقٞ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
2
،  2008ناتؽٟ أؼٍٓ ، ِثاقئ ذكنض اٌّؼا١٠ه اٌما١ٔٛٔح فٟ إٌظاَ اٌمأٟٛٔ اٌعىائهٞ ، نٌاٌح قورٛناٖ ، ظاِؼح اٌعىائه ،  

 .406ص 
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نفهـ مف هذ  النصوص أف مجلؿ السلطة التشرنعنة أصػيأ مقنػدا فػي نطػلؽ معػنف ال و 
نمرػػػف لليرلمػػػلف أف نتجػػػلوز  ، وأف مجػػػلؿ السػػػلطة التنظنمنػػػة المقػػػرر لفلئػػػدة رئػػػنس الجمهورنػػػة 

 .مطلؽ 

، وعلػػػػػ  الػػػػرغـ مػػػػف التعػػػػػداد المتعلػػػػؽ يمجػػػػػلؿ  151لرػػػػف ويتحلنػػػػؿ مضػػػػػموف المػػػػلدة و 
التشػػرني، إال أف ذلػػؾ ال نفهػػـ منػػ  أف اختصػػلص المجلػػس الشػػعيي الػػوطني محػػدد فػػي نطػػلؽ 

، ذلؾ أف عيلرتي نشرع في المجلالت التي خولهل لػ  الدسػتور ، تػدخؿ رػذلؾ فػي  151الملدة 
، نتضػأ منهمػل وجػود مجػلؿ أو  1976مػف دسػتور  151دة مجلؿ القلنوف ، الواردتنف في المػل
 . 1مجلالت أخر  نشرع فنهل اليرلملف 

ل  جلنب ذلؾ تحػدد مجػلالت أخػر  نشػرع  1976ملدة في دستور  26توجد حوالي  ،وال
 . 2فنهل اليرلملف 

أمل عف المجلؿ الخلص يللسلطة التنظنمنة التي نزاولهل رئنس الجمهورنة ، فهػو مجػلؿ 
قػػػة سػػػلينة ، حنػػػث نشػػػمؿ المسػػػلئؿ الخلرجػػػة عػػػف مجػػػلؿ القػػػلنوف ، رمػػػل أف مجػػػلؿ محػػػدد يطرن

 . 3السلطة التنظنمنة مستقؿ ومنفصؿ عف مجلؿ القلنوف 

وأخنػػرا وفػػي ظػػؿ مرحلػػة اإلصػػبلحلت السنلسػػنة التػػي شػػهدتهل الجزائػػر يموجػػب دسػػتور  
سػي ررػؿ ، هذ  المرحلة عرفت تطػورا هلمػل علػ  مسػتو  النظػلـ السنل فطف ، 1996و  1989

ولعؿ أيرز هػذ  التحػوالت تلػؾ التػي يموجيهػل تػـ التخلػي عػف نظػلـ االشػتراري ، ونظػلـ الحػزب 
 الواحد ، واإلقرار يللتعددنة الحزينة .

رمػػل عرفػػت هػػذ  المرحلػػة أنضػػل ترػػرنس العدنػػد مػػف الميػػلدئ والقواعػػد المتعلقػػة يتنظػػنـ 
 السلطة التنفنذنة . السلطة ، رميدأ الفصؿ ينف السلطلت ، وتقونة مررز ونفوذ

                                                 
1
 . 284تٛ اٌشؼ١ه ، إٌظاَ ا١ٌٍاٌٟ اٌعىائهٞ ، اٌعىء األٚي ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص ٌؼ١ك  
2
،  61،  60،  57،  56،  54،  52،  51،  49،  47،  46،  45،  43،  36،  17،  16،  15،  14،  04ٟٚ٘ اٌّٛاق :  

 . 1976. ِٓ اٌكٌرٛن اٌعىائهٞ ٌٍٕح  189،  174،  143،  104،  105،  73،  64،  63
3
 . 81ػاقي لٚاقٞ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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الموضػػػوعلت التػػػي  1989مػػػف دسػػػتور  115وتجسػػػندا لهػػػذ  التحػػػوالت حػػػددت المػػػلدة 
 تدخؿ في اختصلص اليرلملف .

، يلسػتثنل   1976مػف دسػتور  151والواقي أف هذا الملدة جل ت مطليقػة لػنص المػلدة 
 . 1يعض التعدنبلت الطفنفة 

، ويعػػػض المػػػواد  1989دسػػػتور مػػػف  115ومػػػي ذلػػػؾ ، ويػػػللرجوع إلػػػ  أحرػػػلـ المػػػلدة 
األخػػػػر  مػػػػف الدسػػػػتور ، نتضػػػػأ جلنػػػػل أف مجػػػػلؿ اختصػػػػلص المشػػػػرع واسػػػػي مقلرنػػػػة يدسػػػػتور 

 . 2، هذا األخنر الذ  خوؿ لرئنس الجمهورنة مشلررة اليرلملف في الوظنفة التشرنعنة 1976

مػػػف الدسػػػتور  116أمػػػل عػػػف مجػػػلؿ السػػػلطة التنظنمنػػػة ، فطنػػػ  ويموجػػػب أحرػػػلـ المػػػلدة 
، نتػػػػول  رئػػػػنس الجمهورنػػػػة هػػػػذ  الصػػػػبلحنة خلصػػػػة سػػػػلطة التنظػػػػنـ  1989ر  لسػػػػنة الجزائػػػػ

المسػػتقؿ خػػلرج المسػػلئؿ غنػػر المخصصػػة للقػػلنوف ، رمػػل نتػػول  رئػػنس الحرومػػة مهمػػة إصػػدار 
 . 3المراسنـ التنفنذنة البلزمة لتنفنذ التشرنعلت 

زائػػر  لسػػنة أيقػػ  الدسػػتور الج ،وفػػي نفػػس اإلطػػلر وتػػسثرا يللمؤسػػس الدسػػتور  الفرنسػػي
، نفػػس التوجػػ  يخصػػوص تحدنػػد مجػػلؿ القػػلنوف والبلئحػػة ، مػػي إجػػرا  يعػػض  4المعػػدؿ 1996

 التعدنبلت في هذا المجلؿ . 

علػػ  :س نمػػلرس  1996مػػف الدسػػتور الجزائػػر  لسػػنة  122وتطينقػػل لػػذلؾ تػػنص المػػلدة 
 ومجلس األمة .روف مف غرفتنف ، وهمل المجلس الشعيي الوطني تالسلطة التشرنعنة يرلملف ن

                                                 
1
 . 121ناتؽٟ أؼٍٓ ، إٌشاؽ اٌرشه٠ؼٟ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
2
 . 134، ص  2013ٌؼ١ك تٛ اٌشؼ١ه ، إٌظاَ ا١ٌٍاٌٟ اٌعىائهٞ ، اٌعىء اٌصأٟ ، ق.َ.ض. ، اٌعىائه ،  
3
 . 122ناتؽٟ أؼٍٓ ، إٌشاؽ اٌرشه٠ؼٟ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  

4
فٟ  02/03، لك ذؼهع إٌٝ شالز ذؼك٠الخ ، األٚي تّٛظة اٌمأْٛ نلُ  1996ذعة اإلشانج إٌٝ أْ قٌرٛن ٌٕح  

تران٠ؿ :  08/19، ٚاٌصأٟ تّٛظة اٌمأْٛ  14/04/2002تران٠ؿ :  25، ض.ن.ض .ض ، اٌؼكق نلُ  10/04/2002

تران٠ؿ :  16/01ٌس تّٛظة اٌمأْٛ ، ٚاٌصا 15/11/2008تران٠ؿ :  63، ض.ن.ض .ض ، اٌؼكق نلُ  14/11/2008

، ي١ه أْ ٘ما اٌرؼك٠ً اٌكٌرٛنٞ األـ١ه ٌُ ٠أخ   07/03/2016تران٠ؿ ،  14، ض.ن.ض .ض ، اٌؼكق نلُ   06/03/2016

، ٚاٌّاقج  140ذماتٍٙا اٌّاقج  122تعك٠ك ف١ّا ٠رؼٍك تّٛػٛع اٌكناٌح ، ِاػكا ذغ١١ه ذهل١ُ اٌّٛاق  ، ؼ١س أطثؽد اٌّاقج 

 .  143ذماتٍٙا اٌّاقج  125، ٚاٌّاقج  141ٙا اٌّاقج ذماتٍ 123
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مػػف الدسػػتور  140ولػػ  السػػنلدة فػػي إعػػداد القػػلنوف والتصػػونت علنػػ  س ، ويننػػت المػػلدة 
المجلالت التي نشػرع فنهػل اليرلمػلف سػوا  يوضػي القواعػد التفصػنلنة لػيعض الموضػوعلت ، أو 
وضي ميلدئهل العلمة ، إل  جلنػب يعػض المػواد األخػر  فػي الدسػتور التػي تحػدد مجػلؿ تػدخؿ 

 . 141ف ولعؿ أيرزهل الملدة اليرلمل

مجلالت السلطة التنظنمنة ، وهل ينصػهل علػ  :س نمػلرس  143ويللمقليؿ حددت الملدة 
 رئنس الجمهورنة السلطة التنظنمنة في المسلئؿ الغنر مخصصة للقلنوف .

 نندرج تطينؽ القواننف في المجلؿ التنظنمي الذ  نعود للوزنر األوؿ س .

سػػللفة الػػذرر أف مجػػلؿ السػػلطة التنظنمنػػة المقػػررة  143 نتضػػأ مػػف خػػبلؿ نػػص المػػلدة
لػػػػرئنس الجمهورنػػػػة نتسػػػػي أو نضػػػػنؽ يصػػػػورة عرسػػػػنة يحسػػػػب ضػػػػنؽ أو اتسػػػػلع مجػػػػلؿ تػػػػدخؿ 
اليرلمػػلف ، إف رػػلف مجػػلؿ التنظػػنـ فػػي غللػػب األحػػواؿ واسػػعل مقلرنػػة يمجػػلؿ القػػلنوف الػػذ  هػػو 

، ورػػذا فػػي يعػػض  1996مػػف الدسػػتور الجزائػػر  لسػػنة  141و  140محػػدد يموجػػب المػػلدتنف 
 . 1النصوص األخر  المتفرقة في الدستور 

،  1976إلػػ  القػػوؿ يػػسف الدسػػلتنر الجزائرنػػة لسػػنة  2وفػػي هػػذا السػػنلؽ نػػذهب الػػيعض 
، قػػػد عملػػػت علػػػ  أف ترػػػوف عبلقػػػة رئػػػنس الجمهورنػػػة يللقػػػلنوف علػػػ  النحػػػو  1996و  1989

 التللي : 

 ية الوالنة العلمة في التشرني .أصيحت السلطة التنظنمنة لرئنس الجمهورنة صلح -

أمػػل مػػف حنػػث المجػػلؿ ، فػػطف عبلقػػة السػػلطة التنظنمنػػة لػػرئنس الجمهورنػػة هػػي عبلقػػة  -
 انفصلؿ واستقبلؿ .

 

                                                 
1
ِؽّك ٘اٍِٟ ، ١ّٕ٘ح اٌٍٍطح اٌرٕف١م٠ح ػٍٝ اٌٍٍطح اٌرشه٠ؼ١ح فٟ إٌظاَ اٌكٌرٛنٞ اٌعىائهٞ ، قان اٌّطثٛػاخ اٌعاِؼ١ح ،  

 .  65، ص  2014اإلٌىٕكن٠ح ، 
2
 . 83ػاقي لٚاقٞ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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ويللمقليػػؿ نبلحػػظ أف المؤسػػس الدسػػتور  لػػو أراد حصػػر نطػػلؽ ومجػػلؿ القػػلنوف لػػذهب إلػػ  
علػػػ  :س نشػػرع المجلػػػس  1996مػػػف دسػػتور  140ذلػػؾ صػػػراحة مػػف خػػػبلؿ الػػنص فػػػي المػػلدة 

 : 1أو في المجلالت التللنة  140الشعيي الوطني في المجلالت المذرورة في الملدة 

 ارتفػػػ ،  140ولتسرنػػػد أف منػػػداف القػػػلنوف غنػػػر محػػػدد يمػػػل ورد مػػػف تعػػػداد فػػػي المػػػلدة  
غنػػػر  الدسػػػتور  يػػػللقوؿ نمػػػلرس رئػػػنس الجمهورنػػػة السػػػلطة التنظنمنػػػة فػػػي المنػػػلدنف ؤسػػػسالم

، تػػػدخؿ فػػػي  140، أو رػػػؿ المسػػػلئؿ التػػػي لػػػـ تػػػدرج ضػػػمف المػػػلدة  140المحػػػددة فػػػي المػػػلدة 
المجػػلؿ التنظنمػػي ، علػػ  أف ذلػػؾ ال نعنػػي أف المنػػداف التشػػرنعي لليرلمػػلف مطلػػؽ ، حنػػث أف 

نفنػػد التقننػػد ال التعمػػنـ ، حنػػث أف المشػػرع ال نمرنػػ  أف  1996مػػف دسػػتور  143نػػص المػػلدة 
 . 2المسلئؿ التي حددهل الدستور نتدخؿ ، إال في 

جػػل  يتحدنػػد مجػػلؿ القػػلنوف مػػف حنػػث الصػػنلغة ،  1996إلػػ  جلنػػب ذلػػؾ فػػطف دسػػتور  
إال أنػػػ  مػػػف حنػػػث األهمنػػػة والواقػػػي والمػػػواد األخػػػر  فػػػي الدسػػػتور نيقػػػ  مجػػػلؿ القػػػلنوف واسػػػعل 

يلإلضػػلفة ، ومتشػػعيل نشػػمؿ المسػػلئؿ الخطنػػرة والهلمػػة والتػػي لهػػل عبلقػػة يللمواضػػني األسلسػػنة 
، توجػػد العدنػػد مػػف المػػواد التػػي تيقػػي تؤرػػد االختصػػلص 1996مػػف دسػػتور  140إلػػ  المػػلدة 

 . 3التشرنعي ، ولنس التنظنمي 

إال أف ذلؾ ال نعنػي يػسف المجػلؿ التشػرنعي لليرلمػلف مطلػؽ حنػث أنػ  ال نجػوز للمشػرع  
أف نػػنظـ غنػػر مػػل حػػدد لػػ  يموجػػب أحرػػلـ الدسػػتور حصػػرا ، وهػػو مػػل نتضػػأ أرثػػر مػػف نػػص 

، التي تفند التقنند ال التعمنـ ، ويللتللي فػطف مػل  1996مف دستور الجزائر  لسنة  143الملدة 
رمػل أف مجػلؿ السػلطة التشػرنعنة ،  4لقػلنوف نػدخؿ فػي مجػلؿ التنظػنـ لـ نحدد رمجلؿ حصرا ل

 . 5تـ تحدند  عل  سينؿ الحصر ومجلؿ السلطة التنفنذنة هو األصؿ 
                                                 

1
 . 122ا١ٌٍاٌٟ اٌعىائهٞ ، اٌعىء اٌهاتغ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص ٌؼ١ك تٛ اٌشؼ١ه ، إٌظاَ  
2
 . 115ٌؼ١ك تٛ اٌشؼ١ه ، ٔفً اٌّهظغ ، ص  
3
 .16، ص  2008ٔؼ١ّح ػ١ّّه ، اٌؽكٚق اٌكٌرٛن٠ح ت١ٓ ِعاي اٌمأْٛ ٚاٌرٕظ١ُ ، َ.ض.ع.ق.ي، اٌؼكق األٚي ،  
4
 . 115، ص  2013ق.َ.ض ، اٌعىائه ،  ٌؼ١ك تٛ اٌشؼ١ه ، إٌظاَ ا١ٌٍاٌٟ اٌعىائهٞ ، اٌعىء اٌهاتغ ، 
5
ِٓ اٌكٌرٛن ، إٌظاَ اٌمأٟٛٔ ٌألٚاِه ،  124ِهاق تكناْ ، االـرظاص اٌرشه٠ؼٟ ٌهئ١ً اٌعّٙٛن٠ح تّمرؼٝ اٌّاقج  

 . 45، ص  2000، اٌعىائه ،  02، اٌؼكق  10ِعٍح اإلقانج ، اٌّعٍك 
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 140أف صػػنلغة العيػػلرة الػػواردة فػػي المػػلدة  1دائمػػل وفػػي هػػذا اإلطػػلر نبلحػػظ الػػيعض 
س ، والتػي   que lui attribue La Constitutionيلللغػة الفرنسػنة س  1996مػف دسػتور 

تقليلهل يلللغة العرينة س التي نخصصػهل لػ  الدسػتور س ، نفهػـ منهػل أف هػذ  العيػلرة تتملشػ  مػي 
االختصػػلص المقنػػد أو المحػػدد ، يننمػػل رلمػػة نخصصػػهل تتملشػػ  والمجػػلؿ المحجػػوز لليرلمػػلف 

 دوف سوا  .

، فقػػػػد اسػػػػتخدـ  1996الفقػػػػرة األولػػػػ  مػػػػف دسػػػػتور  143أمػػػػل يللنسػػػػية لصػػػػنلغة المػػػػلدة 
المؤسس الدستور  عيلرة نملرس رئنس الجمهورنػة السػلطة التنظنمنػة ، والتػي تقليلهػل يللصػنغة 

س ، التػػػي جػػػل ت يلللغػػػة العرينػػػة ،  Exerceس س ، ولػػػنس عيػػػلرة  Relèventالفرنسػػػنة عيػػػلرة س 
ج ضػػمف اختصلصػػ  وصػػبلحنلت  ، أو س ، تفنػػد لغونػػل ننػػدر  Relèventويللتػػللي فػػطف عيػػلرة س 

فػػي صػػنلغتهل يلللغػػة الفرنسػػنة ننػػت  عنػػ  أف  143تعػػود لػػ  وحػػد  ، وعلنػػ  فػػطف توظنػػؼ المػػلدة 
مػػف الدسػػتور  140مجػػلؿ اختصػػلص السػػلطة التشػػرنعنة محصػػور ومحػػدود يمػػل ورد فػػي المػػلدة 

وغنرهػػػل مػػػف مػػػواد أخػػػر  ، أمػػػل اختصػػػلص السػػػلطة التنظنمنػػػة فهػػػو اختصػػػلص عػػػلـ وشػػػلمؿ 
 . 2للمواضني التي لـ نحجزهل أو نخصهل المؤسس الدستور  لليرلملف 

فػػطف مجػػلؿ القػػلنوف فػػي الجزائػػر نيقػػ  محصػػورا ، حنػػث ال نمرػػف  ،ومهمػػل نرػػف مػػف أمػػر
لليرلملف أف نتجلوز حدود التعداد الوارد في نصوص الدستور ، وهذا راجي يطينعة الحػلؿ إلػ  

نف اليرلملف والحرومة مف قيػؿ المؤسػس الدسػتور  التطينؽ الجلمد لقواعد توزني االختصلص ي
وفػؽ تصػور خػلص ، ولرػف  1958، حنث تسثر هذا األخنر يللدستور الفرنسي لسنة الجزائر  

ومرتيط يخصوصنلت النظلـ الدستور  الجزائر  القلئـ أسلسل عل  تررنز السػلطة ، ومػف دوف 
، حنػػث أف هػػذ  آثػػلر هػػذ  الظػػلهرة تهنئػػة رػػؿ اآللنػػلت البلزمػػة للحػػد وللموازنػػة الدسػػتورنة مػػف 

التحػػوالت تسػػتلـز آلنػػلت وتقننػػلت للحػػد منهػػل خلصػػة نظػػلـ الرقليػػة الدسػػتورنة الػػذ  نعػػد وسػػنلة 
هلمػة لتحقنػؽ التػوازف يػنف سػنلدة اليرلمػلف المطلقػػة فػي المجػلؿ التشػرنعي مػف جهػة ، وضػػرورة 

                                                 
1
 .128، ص  2007هٞ ، نٌاٌح قورٛناٖ ، اٌعىائه ، ػىاٚٞ ػثك اٌهؼّاْ ، اٌهـض اإلقان٠ح فٟ اٌرشه٠غ اٌعىائ 
2
 .  129ػىاٚٞ ػثك اٌهؼّاْ ، ٔفً اٌّهظغ ، ص  
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نطعػػػف فػػػي المررػػػز  المحلفظػػػة علػػػ  تملسػػػؾ واسػػػتقرار السػػػلطة التنفنذنػػػة يشػػػرؿ ال نػػػنقص وال
 عد مملرست  للوظنفة التشرنعنة .الحقنقي لليرلملف 

فػػطف المؤسػػس الدسػػتور  الجزائػػر  وعيػػر مختلػػؼ مراحػػؿ التطػػور  ،ومػػف هػػذا المنطلػػؽ
والوسػلئؿ التػي رلنػت وال تػزاؿ الدستور  فػي الجزائػر نبلحػظ اعتمػلد  علػ  الرثنػر مػف اآللنػلت 

              وهذا لفلئدة السلطة التنفنذنة .تصب في إطلر حصر وتهمنش دور اليرلملف ، 

 في المغرب : ثالثا موق  المؤسس الدستوري 

، وتحػػت تػػسثنر النظػػلـ السنلسػػي الفرنسػػي،  1962مػػي مجػػي  الدسػػتور المغريػػي لسػػنة 
وتحدندا الجمهورنة الخلمسة ، تغنر مدلوؿ القػلنوف الػذ  رػلف نعػد التعينػر عػف اإلرادة العلمػة، 

تشمؿ أسلسػل الحػد مػف نطػلؽ القػلنوف ، ومػف خػبلؿ نصػوص محػددة دسػتورنل، وهذ  التغننرات 
 . 1ويللتللي تخصنص رؿ مل ال ندخؿ في نطلؽ هذ  النصوص للسلطة التنظنمنة 

وعلػػ  هػػذا النحػػو ارتيطػػت مشػػرلة العبلقػػة يػػنف القػػلنوف والتنظػػنـ فػػي المغػػرب مػػي يػػد  
، حنث خػص دسػتور المغريػي القػلنوف يمجػلؿ محػدد ال نمرػف تجػلزو  ،  1962سرنلف دستور 

ويللمقليؿ أورؿ للسلطة التنظنمنة اختصلص المشرع العلـ ، وهذا النمط مررس أنضل يموجػب 
 .   2 2011نة الدستور المغريي الحللي لس

غنػػػر أف هػػػذا التحدنػػػد الدسػػػتور  لمجػػػلؿ القػػػلنوف والتنظػػػنـ ال نعنػػػي إطبلقػػػل أف الحػػػدود 
الدستورنة ينف المفهومنف نسهؿ تحدند  ، حنث أف هذ  المسسلة مورلة أسلسػل الختصػلص رػؿ 
مػػف القلضػػي اإلدار  والقلضػػي الدسػػتور  ، ويللتػػللي فػػطف توزنػػي االختصػػلص يػػنف السػػلطتنف 

ة والتشرنعنة المقػرر يموجػب أحرػلـ الدسػتور ال نرػوف فعػلال إال مػف خػبلؿ وجػود آلنػلت التنفنذن
 . 3تضمف احتراـ هذا التوزني 

                                                 
1  Mohamed amine BENABDALLAH , réflexions sur la loi en droit public marocain , p 02 ; 

www.Cmies .ma/acamies,file .  
2
  M. Abdallah HARSI , La Loi Et  Le Reglement En Droit Marocain ,p 03; www.Cmies .ma/acamies,file .      

3
 Ibid , p 03 . 
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 ، 71فطف مجلؿ القلنوف محدد ملدنل يموجب أحرلـ الدسػتور االفصػؿ ،وعل  هذا النحو
، حنػػث ال نمرػػف لليرلمػػلف أف  2011ويموجػػب الفصػػوؿ األخػػر  مػػف الدسػػتور المغريػػي لسػػنة 

 نتعد  هذا النطلؽ المحدد دستورنل .

إف مشػػػرلة العبلقػػػة يػػػنف القػػػلنوف والتنظػػػنـ فػػػي المغػػػرب تػػػدؿ أسلسػػػل علػػػ  اتجػػػل  النظػػػلـ 
السنلسػػي المغريػػي إلػػ  تقونػػة مرلنػػة السػػلطة التنفنذنػػة علػػ  حسػػلب السػػلطة التشػػرنعنة ونتضػػأ 

المتعلقيػػة نحتػػؿ حنػػث مػػف خػػبلؿ هػػذ  الدسػػلتنر ،  1هػػذا أرثػػر عيػػر مختلػػؼ الدسػػلتنر المغرينػػة 
الملػػػؾ قمػػػة النظػػػلـ السنلسػػػي ، وهػػػذا نرجػػػي يصػػػفة رئنسػػػنة إلػػػ  اعتمػػػلد النظػػػلـ السنلسػػػي فػػػي 
المغػػػػرب علػػػػػ  المشػػػػػروعنة التلرنخنػػػػة والدنننػػػػػة ، والتػػػػػي مػػػػػف خبللهػػػػل نتمتػػػػػي الملػػػػػؾ يسػػػػػلطلت 
وصػػػػبلحنلت واسػػػػعة يلعتيػػػػلر  أمنػػػػر المػػػػؤمننف ، ونتفػػػػوؽ يموجيهػػػػل علػػػػ  مختلػػػػؼ المؤسسػػػػلت 

 . 2خر  ، ويللتللي تثينت وتقونة المؤسسة الملرنةالدستورنة األ

وفػػي هػػذا السػػنلؽ تػػـ الترػػرنس الفعلػػي لهنمنػػة المؤسسػػة الملرنػػة ضػػمف النسػػؽ السنلسػػي 
لـ تخرج عف إطػلر الترنػؼ الظرفػي المحػدد  2011المغريي ، وحت  تعدنبلت الدستورنة لسنة 

خصلئص السػمو والهنمنػة والػتحرـ للمؤسسة الملرنة ، لتروف نتنجة التعدنبلت تجسند استمرار 
نفسهل التي رلنت تحظ  يهل المؤسسة الملرنة في السػليؽ ، وهػذا دائمػل يػللرجوع إلػ  الفصػلنف 

 . 3 2011مف دستور المغرب لسنة  42و  41

يػػؿ إف المؤسسػػة الملرنػػة ال تسػػمو لتحػػلفظ علػػ  رمزنتهػػل ، ولرػػف تسػػمو لتقػػو  حظػػوظ 
اليرلملف ، حنث أف الملؾ هو مف نصدر األمر يتنفنػذ هنمنتهل عل  مختلؼ المؤسسلت ومنهل 

القػػػلنوف ، يلإلضػػػػلفة إلػػػػ  الصػػػػبلحنلت التشػػػػرنعنة التػػػػي ننفػػػرد يػػػػ  الملػػػػؾ فػػػػي المجػػػػلؿ الػػػػدنني 
 . 4والعسرر  واألمني ورؿ مل نتعلؽ يللسهر عل  الثوايت الدستورنة 

                                                 
1
 . 2011،  1986،  1972،  1970،  1962اٌكٌاذ١ه اٌّغهت١ح ٌٍٕح :   

 . 11، ص  1997ِظطفٝ لٍَٛ ، إٌظاَ ا١ٌٍاٌٟ اٌّغهتٟ ، اٌّأٌٍح ا١ٌٍّىح ، اٌهتاؽ ، تاتً ٌٍٕشه ٚاٌرٛو٠غ ،   2
فٟ اٌّغهب أٞ ١ٌاق ألٞ ِؼّْٛ ، اٌّهوى اٌؼهتٟ ٌألتؽاز ٚقناٌح ا١ٌٍاٌاخ،  2011ِؽّك تاٌه ِٕان ، قٌرٛن ٌٕح   3

 .  01،  ص  2014اٌكٚؼح ، 
 . 26ٔفً اٌّهظغ ، ص   4
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لدة األمػػة ، سػن أومػف المسػلئؿ المثنػرة للجػػدؿ أف نقػرر المؤسػس الدسػتور  المغريػػي ميػد
وأف القلنوف هو أسم  تعينر عف إرادة األمة وفؽ مل نتطليؽ مي الفرر التقلند  ، ثـ يعػد ذلػؾ 

 . 1نقـو يحصر نطلؽ ومجلؿ القلنوف ونطلؽ مف مجلؿ التشرني الحرومي 

ويلإلضػػػلفة إلػػػ  حصػػػر نطػػػلؽ القػػػلنوف ، نقػػػؿ المؤسػػػس الدسػػػتور  المغريػػػي الغمػػػوض 
، وهػػذا مػػف خػػبلؿ اسػػتخداـ تعينػػر   1958ور الفرنسػػي لعػػلـ مػػف الدسػػت 34الػػذ  شػػلب المػػلدة 

 . 2الضملنلت األسلسنة والميلدئ األسلسنة 

وعلػػ  الػػرغـ مػػف رػػؿ هػػذا الجػػدؿ القػػلئـ حػػوؿ اإلصػػبلحلت السنلسػػنة فػػي المغػػرب ، إال 
أف التعػػدنبلت التػػػي مسػػت المؤسسػػػة التشػػرنعنة لػػػـ تػػػستي يتغننػػرات جوهرنػػػة فنمػػل نخػػػص عمػػػؿ 

رلف مطلب توسني االختصلص التشرنعي لليرلمػلف مػف أهػـ المطللػب ، حتػ  اليرلملف ، حنث 
 . 3نصيأ اليرلملف فعبل مشرعل أصلنل ال مشرعل استثنلئنل 

فػػػي المغػػػرب أضػػػلؼ يعػػػض االختصلصػػػلت  2011غنػػػر أف التعػػػدنؿ الدسػػػتور  لسػػػنة 
 30إلػػػ   09التشػػػرنعنة الطفنفػػػة لليرلمػػػلف ، حنػػػث نيػػػدو أنػػػ  وسػػػي مػػػف مجػػػلؿ القػػػلنوف ، مػػػف 

مجلال، والواقي يخبلؼ ذلؾ ، حنث أنػ  تػـ فقػط تفصػنؿ المجػلالت الموجػودة أصػبل مػي تعػدنؿ 
طفنؼ ، حنث أف الدستور وعل  الرغـ مف نص  صراحة :س عل  أف اليرلملف هو مف نمػلرس 
السػػػلطة التشػػػرنعنة إال أنػػػ  قػػػد احػػػتفظ للحرومػػػة يمرلنتهػػػل رمشػػػرع أصػػػلي وأسلسػػػي ، ويللتػػػللي 

الفصػؿ يػػنف السػلطلت ، حنػػث  أف علػ  سػينؿ الحصػػر وهػو مػل نخػػللؼ ميػدتحدنػد مجػلؿ القػػلنو 
 . 4أف القلعدة العلمة هي أف اليرلملف هو المشرع ولنس الحرومة 

                                                 
 . 218ِؽٍٓ ـ١ًٍ ، اٌمأْٛ اإلقانٞ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص   1
 . 118ٔفً اٌّهظغ ، ص   2
 . 44، ص  2012، ِطثؼح اٌّؼانف اٌعك٠كج ، اٌهتاؽ ،  2011ػّه أؼهشاْ ، اٌّغهب فٟ   3
  44ٔفً اٌّهظغ ، ص   4
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غنػػػر أف هنػػػلؾ اتجػػػل  وهػػػو منفػػػرد نػػػر  أف اختصػػػلص القػػػلنوف واسػػػي ولػػػنس محصػػػور، 
 .1الجتملعنةحنث أف اختصلص اليرلملف نشمؿ جمني جوانب الحنلة القلنوننة واالقتصلدنة وا

وعلػػ  ضػػو  مػػل تقػػدـ نمرػػف أف نػػدرؾ أف المؤسػػس الدسػػتور  المغريػػي قػػد جعػػؿ رػػؿ مػػل 
هػػو خػػلرج عػػف نطػػلؽ القػػلنوف ، لمجػػلؿ التنظػػنـ وهػػو مػػل نػػؤد  يللضػػرورة إلػػ  وجػػود معػػلننر 
أخػػر  مصػػدرهل لػػنس المشػػرع ، ولرػػف لػػدنهل قػػوة مسػػلونة للقػػلنوف ، يسػػيب ارتيلطهػػل يللدسػػتور 

مجلس الدستور  الفرنسي قػد عمػؿ وأقػر أف القػلنوف نمرػف أف ميلشرة ، مي فلرؽ هلـ هو أف ال
نعمؿ داخؿ نطػلؽ التنظػنـ دوف أف نرػوف ذلػؾ العمػؿ غنػر دسػتور  ، وهػذا مػف خػبلؿ التخلػي 

 . 2 1982التلـ عف أطروحة التعرنؼ الملد  للقلنوف منذ سنة 

حنػػػث قػػػرر المجلػػػس الدسػػػتور  أف تػػػدخؿ القػػػلنوف فػػػي مجػػػلؿ التنظػػػنـ ال نشػػػرؿ خػػػرؽ 
حرػػػلـ الدسػػػػتور ، ويللتػػػللي ال نمرػػػػف التسسػػػنس علػػػػ  تػػػدخؿ السػػػػلطة التشػػػرنعنة فػػػػي المجػػػػلؿ أل

 التنظنمي للقوؿ يسف األحرلـ المطعوف فنهل مخللفة للدستور .

ومػػػي ذلػػػؾ فػػػطف انتشػػػلر األحرػػػلـ التنظنمنػػػة فػػػي القػػػواننف أد  يػػػللمجلس الدسػػػتور  إلػػػ  
 .3 24/04/2005تغننر اجتهلد  ، وهذا في قرار  الصلدر في 

نتضػػػأ ممػػػل سػػػيؽ شػػػدة تػػػسثر المؤسػػػس الدسػػػتور  المغريػػػي يػػػللتطورات التػػػي جػػػل  يهػػػل 
علػػػ  مسػػػتو  تنظػػػنـ العبلقػػػة يػػػنف اليرلمػػػلف والحرومػػػة ، ولرػػػف  1958دسػػػتور الفرنسػػػي لعػػػلـ 

المؤسس الدستور  المغريي ذهب إل  أيعد مف ذلؾ مف خبلؿ حصر نطلؽ التدخؿ التشػرنعي 
أصػػػػيأ المشػػػػرع االسػػػتثنلئي ، وهػػػػو مػػػػل نؤرػػػػد هنمنػػػػة المؤسسػػػػة لليرلمػػػلف ، هػػػػذا األخنػػػػر الػػػػذ  

التنفنذنػػػة علػػػ  مختلػػػؼ الصػػػبلحنلت فػػػي الدولػػػة ، ويللتػػػللي التسرنػػػد علػػػ  تحدنػػػد الصػػػبلحنلت 
 التشرنعنة لليرلملف .          

                                                 
ِؽّك أشهوٟ ، اٌّعاي اٌرٕظ١ّٟ اٌٍّرمً شٟء ِٓ اٌؽم١مح ٚشٟء ِٓ اٌُٛ٘ ، اٌّعٍح اٌّغهت١ح ٌإلقانج اٌّؽ١ٍح ٚاٌر١ّٕح،   1

 . 17، ص  1997،  22اٌؼكق 
2 D.C. 1982 - 143 , Rec , p 757 .  
3
 D.C. 2005 - 512 , Rec , p 72 . 
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 مدال الالئوة المتبمقة  توديد مدال القايون و ل صل الثايي:القواود األساسيةا

تعػػػد مسػػػسلة تحدنػػػد مجػػػللي القػػػلنوف والبلئحػػػة مػػػف الموضػػػوعلت األرثػػػر تعقنػػػدا ، حنػػػث 
شغلت هذ  المسسلة اهتملـ الفق  عل  مستو  واسي ، لمل تثنر  هػذ  األخنػرة مػف مشػلرؿ تتعلػؽ 
فػػػي مجملهػػػل يوضػػػي حػػػدود فلصػػػلة وجلمعػػػة يػػػنف االختصػػػلص التشػػػرنعي لليرلمػػػلف ، والنطػػػلؽ 

   الخلص يدائرة عمؿ البلئحة .

وللعلـ فطف هذ  الصعوية التي شغلت مجلؿ يحث الفق  والقضل  ترجي أسلسل إل  عػدـ 
وجود ضػوايط محػددة تمرػف مػف رسػـ وتحدنػد اختصػلص رػؿ مػف السػلطة التنفنذنػة والتشػرنعنة 

 في سف ووضي القواعد العلمة في الدولة.

ففػػي رثنػػر  وممػػل نزنػػد هػػذ  المسػػسلة تعقنػػدا هػػو أف االختصلصػػلت تتحػػرؾ إنجليػػل وسػػليل،
مػػف األحنػػلف تتػػدخؿ السػػلطة التنفنذنػػة فػػي مجػػلؿ اختصػػلص اليرلمػػلف، ويللمقليػػؿ أنضػػل نتػػدخؿ 

ومػف هنػل نثػور التسػلؤؿ : إلػ  أ  مػد  وفػؽ ،  اليرلملف في المجلؿ الخلص يللسلطة التنفنذنة
الفقػػػػػ  والقضػػػػػل  فػػػػػي وضػػػػػي معػػػػػلننر وضػػػػػوايط تػػػػػنظـ وتضػػػػػيط اختصػػػػػلص رػػػػػؿ مػػػػػف القػػػػػلنوف 

 . والبلئحة

هنػػػػلؾ إشػػػػرلؿ آخػػػػر نتعلػػػػؽ يطينعػػػػة اختصػػػػلص السػػػػلطة  ،لنػػػػب هػػػػذا اإلشػػػػرلؿإلػػػػ  ج
التنظنمنة التنفنذنة المورلػة لفلئػدة السػلطة التنفنذنػة مػف أجػؿ ضػملف تنفنػذ التشػرنعلت الصػلدرة 

 .عف اليرلملف 

ويللتػػللي فػػطف التسػػلؤؿ الػػذ  نطػػرح فػػي هػػذا المقػػلـ نتمحػػور حػػوؿ نطػػلؽ تػػدخؿ السػػلطة 
دود  وضػػوايط  مػػف أجػػؿ تنفنػػذ القػػواننف وفػػؽ إطلرهػػل األصػػلي وضػػمف التنظنمنػػة التنفنذنػػة وحػػ
 اآلجلؿ المحددة   .
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لئلجليػػة عػػف هػػذ  التسػػلؤالت نػػتـ تقسػػنـ هػػذا الفصػػؿ إلػػ  ميحثػػنف نتعلػػؽ األوؿ يتحدنػػد 
مجػػلؿ القػػلنوف والبلئحػػة انطبلقػػل مػػف النصػػوص الدسػػتورنة ،ونتعلػػؽ الثػػلني طينعػػة اختصػػلص 

 . السلطة التنظنمنة التنفنذنة

 ميصو  الدستورية لوفقا  الالئوةمدال ديد مدال القايون و والم وث األول : ت

إف الشػػػي  األرنػػػد فػػػي هػػػذا المجػػػلؿ هػػػو أف محلولػػػة وضػػػي حػػػدود جلمػػػدة يػػػنف المجػػػلؿ 
ولرػػف ويللمقليػػؿ ،  ،  الخػػلص يرػػؿ مػػف عمػػؿ الحرومػػة وعمػػؿ اليرلمػػلف مسػػسلة صػػعية ومعقػػدة

فطف االجتهػلد نيقػ  ممرنػل، علػ  الػرغـ مػف غمػوض صػنا النصػوص الدسػتورنة فػي رثنػر مػف 
رمػػػل تجػػػب اإلشػػػلرة أنضػػػل إلػػػ  أف المجػػػلؿ الخػػػلص يللقػػػلنوف نحػػػدد عػػػلدة يموجػػػب ،  األحنػػػلف

إال أف المتتيػي  ، نصوص محددة في الدستور دوف إغفلؿ المجلؿ الخلص يللسلطة التنظنمنة 
لنصػػوص الدسػػتورنة نبلحػػظ أف أهػػـ المواضػػني تػػدخؿ ضػػمف اختصػػلص اليرلمػػلف ، مػػي لهػػذ  ا

أمػػل عػػف مجػػلؿ تػػدخؿ السػػلطة التنظنمنػػة ، فنيقػػ  ضػػمف ،  وضػػي حػػدود ال نمرػػف لػػ  تجلزوهػػل
 المواضني األقؿ أهمنة خلرج المجلؿ التقلند  الخلص يهل ونقصد ي  المجلؿ التنفنذ  .

ا الميحػػث إلػػ  مطليػػنف نخصػػص المطلػػب األوؿ ولمعللجػػة هػػذ  المسػػلئؿ نػػتـ تقسػػنـ هػػذ
لدراسة مجلؿ تدخؿ اليرلملف، أمل المطلب الثلني نتـ التعرض فن  إل  المفػلهنـ الحدنثػة وأثرهػل 

 عل  مسسلة توزني االختصلص ينف القلنوف والبلئحة.

 الميمب األول : مدال تدخل ال رلمان 

وسػػف القواعػػد القلنوننػػة، فػػطف نظػػرا ألف اليرلمػػلف هػػو صػػلحب الوالنػػة العلمػػة فػػي وضػػي 
 اختصلص  التشرنعي نتحدد وفؽ النصوص الدستورنة.
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ولرػػف مجػػلؿ تػػدخؿ اليرلمػػلف نختلػػؼ حسػػب الخطػػلب الموجػػ  لػػ  مػػف طػػرؼ المؤسػػس 
الدستور ، ويتعينر آخر هنلؾ يعض المواضني التػي نتػول  اليرلمػلف تنظنمهػل يقواعػد تفصػنلنة 

المجػػػلؿ الطينعػػػي للمشػػػرع ، مػػػي تػػػرؾ هػػػلمش ضػػػئنؿ ومػػػف رػػػؿ جوانيهػػػل ، وهػػػي التػػػي تشػػػرؿ 
وفي المقليؿ هنػلؾ يعػض المواضػني التػي نقتصػر فنهػل دور ،  للسلطة التنظنمنة االفرع األوؿ 

اليرلمػػلف علػػ  وضػػي اإلطػػلر العػػلـ أو يصػػفة أدؽ الميػػلدئ األسلسػػنة أو القواعػػد العلمػػة تلررػػل 
 عة االفرع الثلني . األمور التفصنلنة للسلطة التنظنمنة المستقلة والتلي

 ال رع األول : تي يم ال رلمان ل بض الموضووات  قواود ت صيمية 

نملؾ اليرلملف سلطة مطلقة في يعض المواضني، وهنػل نصػؿ إلػ  غلنػة وضػي القواعػد 
 والتفصنبلت المنظمة لهل وتحدند الجهة التي ستتول  مهمة تنفنذهل .

أمػػل السػػلطة التنظنمنػػة  .يرػػؿ سػػنلدة ونمػػلرس اليرلمػػلف اختصلصػػ  فػػي هػػذ  المواضػػني  
فطنهػػػل تسخػػػذ صػػػفة التػػػليي إذ أف مهمتهػػػل مقصػػػورة فػػػي هػػػذا المجػػػلؿ علػػػ  وضػػػي هػػػذ  األحرػػػلـ 
ف لػػـ تخللفػػ  وهػػذا يػػللنظر  مواضػػي التنفنػػذ دوف إضػػلفة أحرػػلـ جدنػػدة لػػـ نتضػػمنهل القػػلنوف ، وال
إلػػػػ  رغيػػػػة المؤسػػػػس الدسػػػػتور  فػػػػي حجػػػػز هػػػػذ  المواضػػػػي لليرلمػػػػلف أو تنظنمهػػػػل عػػػػف طرنػػػػؽ 

، سوا  رلف علدنل أو عضونل وفي مقدمة هذ  الموضوعلت أو المسػلئؿ تلػؾ المتصػلة 1لنوفالق
 يللحقوؽ والحرنلت العلمة.

 تسند هذا االختصلص لليرلملف. 2وعل  هذا األسلس نجد غللينة األنظمة الدستورنة 

 

                                                 
1
 Bernard,BRACHET,op.cit ,p 85 ,86 

2
 ٠ؼرثه ِعاي اٌؽمٛق ٚاٌؽه٠اخ اٌؼاِح ِٓ اٌّٛاػ١غ اٌّؽعٛوج ٌٍٍٍطح اٌرشه٠ؼ١ح ، ؼ١س ٠مغ ػٍٝ ػاذك اٌّشذهع اٌرىاِذا تذأْ ٠ىذْٛ اـرظاطذٗ فذٟ 

ْٛ ذانوذذا ٌذذإلقانج ِعذذاال فذذٟ ذؽك٠ذذك اٌؼذذّأاخ اٌما١ٔٛٔذذح ٌٍؽه٠ذذح ، تذذً ٠عذذة ػٍذذٝ اٌّشذذهع ذؽك٠ذذك ٘ذذمٖ ٘ذذما اٌّعذذاي ِؽذذكقا ، تّؼٕذذٝ أال ٠ظذذكن اٌمذذأ

٠رظذٛن اٌؼّأاخ. ٚأِا ذكـً اٌٍٍطح اٌرٕف١م٠ح فٟ ٘مٖ اٌٍّائً ف١ىْٛ وٍٍطح ذاتؼح ١ٌٍٚد ٍِرمٍح ، لٌه أْ ِٛػذٛع اٌؽه٠ذاخ ِذٓ اٌٍّذائً اٌرذٟ ال 

ٟ ِمظذٛنج ػٍذٝ اٌمذأْٛ تذإٌظه إٌذٝ ِذا ٠ر١ّذى تذٗ ٘ذما األـ١ذه ِذٓ اٌؼ١ِّٛذح ٚاٌرعه٠ذك . ٌرفاطذ١ً أوصذه أٔظذه أْ ذركـً اإلقانج ف١ٙا تذاٌرٕظ١ُ ، تذً ٘ذ

 . 333؛ ػاقي اٌٍؼ١ك ِؽّك اتٛ اٌف١ه ،  اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  342ػثكاٌؽف١ع اٌش١ّٟ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص 
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 1996مف دسػتور  140وفي هذا الصدد نص المؤسس الدستور  الجزائر  في الملدة 
ــــو  األشــــخا  األولػػػػ  علػػػػ  أف نشػػػػرع اليرلمػػػػلف ... فػػػػي المجػػػػلالت  اآلتنػػػػة : الفقػػػػرة  " وق

وواد ــاتهم األساســية الســيما ي ــام الوريــات البموميــة وومايــة الوريــات ال رديــة  وواد ــات 
 . المواين "

قواوـد قـايون عل  أف اليرلمػلف نحػدد :س  140مف الملدة  7رمل نص أنضلل في الفقرة  
الدزائية السيما توديد الديايات والديح  والبقو ات المختم ة الميا قـة  البقو ات واإلدراءات

مـن  06وأيضا ما يصت وميه ال قرة  لها والب و الشامل وتسميم المدرمين  وي ام السدون"
، إلػ  جلنػب مسػسلة تػنظـ األحػزاب  "القواود المتبمقة  إيشاء الهيئـات القضـائية 140المادة 

ف اليرلمػػػلف نخػػػتص هنػػػل يوضػػػي رلفػػػة القواعػػػد التفصػػػنلنة المرتيطػػػة السنلسػػػنة واالنتخليػػػلت إذ أ
 . 2/3الفقرتنف  141،  52يهذ  المسلئؿ وهذا يموجب نص الملدتنف 

:س القواعػػػد العلمػػػة  02الفقػػػرة  140وعلػػ  سػػػينؿ المثػػػلؿ أنضػػل مػػػل أشػػػلرت إلنػػػ  المػػلدة  
   1المتعلقة يقلنوف األحواؿ الشخصنة ، وحؽ األسرة السنمل الزواج ، والطبلؽ ... س . 

رمػػػل نبلحػػػظ أنضػػػل فػػػي يعػػػض الػػػنظـ الدسػػػتورنة المقلرنػػػة اختصػػػلص اليرلمػػػلف يتنظػػػنـ 
يعض الموضوعلت يصفة مطلقة، وهذا مل ذهب إلن  المؤسس الدستور  المصر  فػي دسػتور 

، إذ خػص اليرلمػلف يوضػي القواعػد التفصػنلنة لػيعض الموضػوعلت علػ  سػينؿ  2 2013نة س
وهػػػػذ  الموضػػػوعلت تتصػػػػؿ أو تتعلػػػػؽ يػػػػللحقوؽ  ،الحجػػػز دوف تػػػػرؾ مجػػػػلؿ للسػػػلطة التنظنمنػػػػة

 والحرنلت، وال نمرف لليرلملف أف نفوض السلطة التنفنذنة لمعللجتهل.

 

 

                                                 
1
، اٌّرؼٍك  2011، ٌٕح  ٠31كج اٌه١ٌّح ٌٍعّٙٛن٠ح اٌعىائه٠ح ، ػكق ، اٌعه 11/06/2006اٌّأنؾ فٟ :  154-06ؼ١س طكن اٌّهٌَٛ اٌرٕف١مٞ  

 اٌّؼكي ٚاٌّرُّ  . 09/04/1984اٌّأنؾ فٟ :  11-84ِىهن ِٓ لأْٛ األٌهج اٌعىائهٞ  07تشهٚؽ و١ف١ح ذطث١ك اٌّاقج 
2
 .  12/12/2013، اٌظاقن تران٠ؿ  05اٌعه٠كج اٌه١ٌّح ٌعّٙٛن٠ح ِظه اٌؼهت١ح ، اٌؼكق  
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 / سالجنسنة المصرنة ننظمهل القلنوفس06الملدة :  وعل  سينؿ المثلؿ مل نصت علن  :

/س ... الحقػػػػػػوؽ والحرنػػػػػػلت اللصػػػػػػنقة يشػػػػػػخص المػػػػػػواطف ال تقيػػػػػػؿ تعطػػػػػػنبل وال  92المػػػػػػلدة :و 
وال نجػػوز أل  قػػلنوف نػػنظـ مملرسػػة الحقػػوؽ والحرنػػلت أف نقنػػدهل يمػػل نمػػس أصػػلهل ، انتقلصػػل

 وجوهرهل س.

لـ نتسثر يللتجدندات التي جل  يهل الدسػتور  2013مي العلـ أف الدستور المصر  لعلـ 
، حنػػث أيقػػ  علػػ  العبلقػػة التقلندنػػة التػػي تحرػػـ القػػلنوف والبلئحػػة، والتػػي 1958الفرنسػػي لعػػلـ 

 يموجيهل نعتير مجلس النواب هو صلحب االختصلص العلـ والمطلؽ في التشرني 
1 . 

  2011 المعدؿ سنة 1996لمغريي لعلـ الدستور ا جل  فيرمل  
 من  : 46. في الفصؿ 2

 الدستور يللتشرني مف أخر  يفصوؿ صراحة إلن  المسندة المواد إل  يلإلضلفة القلنوف س نختص

 : اآلتنة المنلدنف في

 الدستور. هذا مف األوؿ اليلب في علنهل المنصوص والجملعنة الفردنة الحقوؽ -

حػداث أصػنلؼ المدننػة والمسػطرة الجنلئنة والمسطرة علنهل الجلرنة والعقويلت الجرائـ تحدند -  وال

 المحلرـ.  مف جدندة
 للقضلة. األسلسي النظلـ -

 العمومنة. للوظنفة األسلسي النظلـ -

 والعسررننف. المدنننف للموظفنف الممنوحة األسلسنة الضملنلت -

 المحلنة. الجملعلت لمجللس االنتخليي النظلـ -

 والتجلرنة. المدننة االلتزاملت نظلـ -

 العمومنة. المؤسسلت إحداث -

 .الخلص القطلع إل  العلـ القطلع مف ونقلهل المنشوت تسمنـ -

                                                 
1
 . 576 ، صّك ػٍٟ ٠ٌٍُٛ ، اٌكٌرٛن اٌعك٠ك ت١ٓ اٌٛالغ ٚاٌّأِٛي ، اٌّهظغ اٌٍاتكأٔظه ِؽ 
2
   . 69 ص ، 17/07/2011ِىهن، اٌظاقنج تران٠ؿ  59 52ٍّىح اٌّغهت١ح، ػكقّاٌعه٠كج اٌه١ٌّح اٌ 
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 الدولػة لنشػلط األسلسػنة لؤلهػداؼ إطػلرا تضػي قػواننف علػ  التصػونت صػبلحنة لليرلمػلف

 .والثقلفنة س واالجتملعنة االقتصلدنة في الميلدنف

أف الدسػػتور المغريػػي لػػـ نتػػسثر يػػللثورة القلنوننػػة التػػي أحػػدثهل الدسػػتور  والجػػدنر يللػػذرر
عل  مستو  العبلقة ينف القلنوف والبلئحة ، أ  أف الدستور قد عمد إل   1958الفرنسي لعلـ 

وهػػػذا مػػػف خػػػبلؿ توسػػػني نطػػػلؽ القػػػلنوف لنغطػػػي  ،تعزنػػػز سػػػلطلت اليرلمػػػلف فػػػي مجػػػلؿ التشػػػرني
، ولرػػف  1مػػف النلحنػػة االقتصػػلدنة والسنلسػػنة واالجتملعنػػة  قطلعػػلت مختلفػػة ومتعػػددة الجوانػػب

مخللفػػل للواقػػي ، حنػػث أف اختصػػلص اليرلمػػلف فػػي المغػػرب محػػدد علػػ  سػػينؿ نيقػػ  هػػذا الػػرأ  
وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ  ،الحصػػر والحرومػػة هػػي المشػػرع األصػػلي واليرلمػػلف هػػو المشػػرع االسػػتثنلئي 

 تعداد المسلئؿ التي نشرع فنهل اليرلملف .

علػػػ  أف القػػػلنوف نحػػػدد  1958مػػػف الدسػػػتور الفرنسػػػي لعػػػلـ  34نصػػػت المػػػلدة  وأخنػػػرا
 القواعد التي تتعلؽ يللموضوعلت اآلتنة:

الحقوؽ المدننة المقررة للمواطننف وضملنلت هذ  الحقوؽ والحرنػة والتعددنػة واسػتقبللنة  -
وسػػػلئؿ اإلعػػػبلـ والواجيػػػلت المفروضػػػة علػػػ  المػػػواطننف فػػػي أشخلصػػػهـ وفػػػي أمػػػوالهـ 

 للدفلع الوطني. 

الجنسنة وحللة األشخلص وأهلنتهـ والنظـ المللنة للزواج والشررلت والتيرعلت والهيػلت  -
نشػل  تحدند الج رائـ والجنأ ورذا العقويلت المقررة يشسنهل واإلجرا ات الجنلئنة والعفػو وال

 درجلت جدندة للتقلضي ونظلـ القضل  .

أسػػػلس فػػػرض الضػػػرائب مهمػػػل ترػػػف طيقتهػػػل ونسػػػيهل ورنفنػػػة تحصػػػنلهل ونظػػػلـ إصػػػدار  -
 النقود اصؾ العملة .

                                                 
1
 . 38ِؽّك ِكأٟ ، إقن٠ً اٌّؼىٚوٞ ، ٌٍٜٛ اٌى٘هٟٚٔ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  



118 

 

لت التمثنلنػػػة للفرنسػػػي النظػػػلـ االنتخػػػليي للمجػػػللس اليرلملننػػػة والمجػػػللس المحلنػػػة والهنئػػػ -
 المقنمنف يللخلرج .

س، والػذ  La Loi Fixe Les Règlesونبلحػظ ممػل سػيؽ اسػتخداـ المؤسػس الدسػتور  لمصػطلأ س
نقليل  يللصنلغة العرينة : نحدد القلنوف سالقواعدس  وهو أنضلل مػل نسػتخدم  المؤسػس الدسػتور  

 .1996مف دستور  140الجزائر  في يعض المواضي مف الملدة 

رمػػل نبلحػػظ أنضػػلل التيػػلنف الواضػػأ فػػي اسػػتخداـ المصػػطلحلت ، فسحنلنػػلل نسػػتخدـ المؤسػػس 
 .الدستور  الجزائر  عيلرة النظلـ وأحنلنل القواعد، أو التشرني األسلسي، أو القلنوف 

إف هذا التقسنـ الذ  وضع  المؤسس الدسػتور  الجزائػر  نعػد مجػرد تفرقػة نظرنػة محػدودة 
 . 1الفلئدة 

مػػف أجػػؿ تحدنػػد درجػػة تػػدخؿ  التقسػػنـ تظهػػر أرثػػر وضػػوحل ف خػػبلؿ هػػذامػػإال أف الفلئػػدة 
السلطة التنظنمنة والشػرؿ الػذ  تتخػذ  ، ويللتػللي فػطف مجػلؿ السػلطة التنظنمنػة نتسػي ونضػنؽ 

 .لهذا التقسنـ وعل  ضوئ  استنلدا 

ميػدأ  1989ومػف قيلػ  دسػتور  1996إف اعتملد المؤسػس الدسػتور  الجزائػر  فػي دسػتور 
مػػف خػػبلؿ حصػػر مهمػػة التشػػرني  1976اإلطػػبلؽ يػػدؿ التقننػػد الػػذ  رػػلف معتمػػدا فػػي دسػػتور 

 ، علػػ  وضػػي القواعػػد والميػػلدئ العلمػػة لرثنػػر مػػف المواضػػني التػػي تػػدخؿ فػػي مجػػلؿ التشػػرني
مػػف دسػػتور  140، والمػػلدة   1989مػػف دسػػتور  115يمقلرنػػة المػػلدة نظهػػر يصػػورة واضػػحة 

حنػػث نبلحػػظ أف المؤسػػس الدسػػتور  الجزائػػر  وعلػػ  الػػرغـ مػػف نقػػؿ ،  2 151يللمػػلدة  1996
مػػف الفقػػرات ، إال أنػػ  ألغػػ  رلمػػة العلمػػة  1989مػػف دسػػتور  151مجمػػؿ مػػل ذرػػر فػػي المػػلدة 

 . 1976مف الدستور الجزائر  لسنة  18المقليؿ لليند  15، ورذا اليند  10،  06،  03

                                                 
1
 .  10ػثكاٌّع١ك وػالٟٔ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
2
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إف حػػػذؼ رلمػػػػة العلمػػػػة مػػػػف النقػػػػلط السػػػػللفة الػػػذرر يػػػػدؿ النظػػػػلـ العػػػػلـ أو القواعػػػػد العلمػػػػة 
أو القواعػد نيػػنف يوضػوح اتجػل  ننػػة المؤسػس الدسػتور الجزائػػر   ،واسػتعملؿ عيػلرة النظػػلـ العػلـ

، حنػػث نتحػرر اليرلمػػلف يموجػب تلػؾ الصػػنلغة مػف ضػػرورة إلػ  توسػني مجػػلؿ تػدخؿ اليرلمػلف 
مػة دوف التفصػنبلت ، ومػػل نػنجـ عػف ذلػؾ مػف الحػػد مػف حرنػة اليرلمػلف فػػي وضػي القواعػد العل
، ويللتػػػػللي تمرػػػنف السػػػلطة التنفنذنػػػػة مػػػف حػػػؽ معلرضػػػػة تػػػدخؿ اليرلمػػػلف فػػػػي مجػػػلؿ التشػػػرني 

   . 1التفلصنؿ ومل ننت  عف ذلؾ مف آثلر 

فػػي االصػػطبلح القػػلنوني نقصػػد يمصػػطلأ القواعػػد أمػػل فنمػػل نخػػص مفهػػـو القواعػػد ، ف
تنظـ الموضوع يصػورة أدؽ ومػف رػؿ جوانيػ  ، لػذلؾ فعنػدمل نقػلؿ أف سػلطة منشػسة نمرػف التي 

أف تػػنظـ ، فهػػذا نعنػػي أف رػػؿ مشػػرلة خلصػػة تػػدخؿ فػػي نطػػلؽ والنتهػػل تقتضػػي منهػػل إصػػدار 
تعلنملت ملزمة ومفصلة ونلفذة في مواجهة األفراد ، وهذا دوف أ  تدخؿ مػف القواعػد القلنوننػة 

مل نخػتص القػلنوف يتحدنػد القواعػد المتعلقػة يموضػوع معػنف ، ففػي هػذ  وعلن  عنػد،  2األخر  
 .3الحللة نروف تحدند هذ  القواعد محجوزا للتشرني وحد  

ويللتػػػػػللي نيقػػػػػ  للسػػػػػلطة البلئحنػػػػػة التػػػػػي تسخػػػػػذ الصػػػػػفة التقلندنػػػػػة دور يوضػػػػػي اللػػػػػوائأ 
 .   4التنفنذنة

لفلسػػفة التشػػرنعنة ، فمػػف وفػػي الواقػػي إف هػػذا التفسػػنر نصػػعب األخػػذ يػػ  إذ نتنػػلف  مػػي ا
غنر المعقوؿ أف نتنلوؿ المشرع وحت  داخؿ نطلقػ  التشػرنعي رػؿ التفصػنبلت الجزئنػة لػيعض 
المواضني ، وهذا نرجي إل  يعػض األسػيلب والتػي فػي مقػدمتهل أف القػلنوف ال نمرنػ  أف نعػلل  
ي رػػؿ موضػػػوع يصػػػفة ملموسػػػة وشػػػلملة ، رمػػػل أف هػػػذا الػػػدور نػػػدخؿ فػػػي االختصػػػلص الطينعػػػ

 . 5للسلطة التنظنمنة التليعة 

                                                 
1
 .  114ٌؼ١ك تٛ اٌشؼ١ه إٌظاَ ا١ٌٍاٌٟ اٌعىائهٞ ، اٌعىء اٌهاتغ ، ٔفً اٌّهظغ ، ص  

2
 Bernard,BRACHET, op.cit ,p 87 . 
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نلاتح اٌمؼاء ػٍٝ األػّاي اٌّشهٚػح اٌكاـ١ٍح ألػّاي اٌؼثؾ االقانٞ ، قان اٌّطثٛػاخ اٌعاِؼ١ح ، االٌىٕكن٠ح ، تكْٚ ذان٠ؿ ؼٍّٟ اٌكلٛلٟ ،  
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4
 . 147ؼٍّٟ اٌكلٛلٟ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ،  ص  

5
 Bernard,BRACHET, op.cit ,p 88 . 
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مػف الدسػتور  34 ، و مػف خػبلؿ تفسػنر  للمػلدة1وفي هذا المجلؿ نبلحظ أحػد اليػلحثنف 
فلليرلمػػلف ، أف هػػذ  المػػلدة أقلمػػت توزنعػػل يلالختصػػلص يشػػرؿ عمػػود   1958الفرنسػػي لعػػلـ 

 ، نملػػػؾ اختصلصػػػل نهلئنػػػل مػػػف أجػػػؿ وضػػػي وسػػػف 34مػػػف المػػػلدة  2،  1مػػػف خػػػبلؿ الفػػػرقتنف 
القواعد التفصنلنة ، ويللتللي فطف سلطت  في هذا المجلؿ هي سلطة ممتدة تشمؿ أسلسػل نطػلؽ 

 .  1996تطينؽ هذ  القواعد ، فهؿ ننطيؽ هذا التحلنؿ عل  الجزائر في ضو  دستور سنة 

إلػػػ  القػػػوؿ يػػػسف المؤسػػػس الدسػػػتور  الجزائػػػر  مػػػف خػػػبلؿ دسػػػتور  2نػػػذهب الػػػيعض و 
 ل  اليرلملف وفؽ شرلنف : ، قد وضي قندا مضلعفل ع1996

 األوؿ : عمود  ومؤدا  تعداد مجلالت القلنوف العلد  التي نشرع فنهل اليرلملف .

والثػػلني : أفقػػي يػػنف يموجيػػ  مػػل نػػنظـ يموجػػب القواعػػد العلمػػة ، النظػػلـ، الشػػروط، الضػػملنلت، 
نرػوف غلليػل وضػي إال أن  عملنل ال نلتـز اليرلملف يهذا التمننز األفقػي ، حنػث أف دور المشػرع 

 األطر العلمة ، وتتول  الحرومة وضي التفصنبلت الجزئنة .

، ال  140ويللتػػػللي ويمفهػػػـو المخللفػػػة نفهػػػـ أف المجػػػػلالت التػػػي نصػػػت علنهػػػل المػػػػلدة  
نشػرع فنهػػل اليرلمػػلف يشػرؿ مطلػػؽ ، يػػؿ تشػلرر  الحرومػػة فػػي ذلػؾ ، غنػػر أف هػػذا ال نعنػػي أف 

ومنػة ، يػؿ نتوجػب أف تتضػمف نصوصػ  علػ  األقػؿ يعػض نيق  اليرلملف مقندا في إطلر العم
 .       3الدقة والوضوح حت  تروف موضوع تطينؽ سلنـ 

هػو المعنػ  المػرادؼ للصػفة العلدنػة   سles Règlesس ونتضأ ممل سيؽ أف المقصػود يػػ
 للمشرع .

 

                                                 
1
 . 148ؼٍّٟ اٌكلٛلٟ ، ٔفً اٌّهظغ ، ص   
2
 . 18، ص  2007شٟ ، اٌؼاللح اٌٛظ١ف١ح ت١ٓ اٌؽىِٛح ٚاٌثهٌّاْ ، قان اٌفٍك١ٔٚح ، اٌعىائه ، ػم١ٍح ـهتا 
3
 . 18ػم١ٍح ـهتاشٟ ، ٔفً اٌّهظغ ، ص  
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المصػػطلأ هػو أف اليرلمػػلف نحػتفظ حنػػلؿ هػذ  المواضػػني  أمػل حللنػلل فللمقصػػود مػف هػػذا
يسػػػلطلت المشػػػرع التقلنػػػد  ، ويللتػػػللي فػػػطف أعمػػػلؿ اإلدارة لتنظػػػنـ هػػػذ  المواضػػػني ال تتجػػػلوز 

وهػػػذا نتملشػػػ  يطينعػػػة الحػػػلؿ مػػػي األفرػػػلر أو الضػػػوايط ،  مهمػػػة التنفنػػػذ فقػػػط أو التػػػذرنر يهػػػل
 . 1958المعروفة في المنله  السليقة للدستور

فػػػي رػػػؿ مػػػف فرنسػػػل و وهػػػذا الطػػػرح نتفػػػؽ أو نظهػػػر جلنػػػل يموقػػػؼ المجلػػػس الدسػػػتور  
 الجزائر و هو مل سنقـو يتوضنح  . 

فمف المتفػؽ علنػ  أف المجلػس الدسػتور  نلعػب دورال هلمػلل فػي مجػلؿ تحدنػد اختصػلص 
 ومجلؿ تدخؿ رؿ سلطة تطينقل لميدأ الفصؿ ينف السلطلت .

زالػػة  وفػػي هػػذا المجػػلؿ نقػػـو المجلػػس الدسػػتور  سػػوا  فػػي فرنسػػل أو فػػي الجزائػػر يفػػؾ وال
لصعويلت والمشلرؿ التي قد تثور عند مملرسة رؿ سلطة الختصلصػهل، فػطل  أ  مػد  رلفة ا

 . س Les Règlesسلهـ المجلس الدستور  في تحدند المقصود يللقواعد أو س

، لػػـ نضػػي  1إف الشػػي  األرنػػد فػػي هػػذا اإلطػػلر هػػو أف المجلػػس الدسػػتور  فػػي فرنسػػل 
س، ومػػف Les Règlesـو القواعػػد أو  سإطبلقػػل اجتهػػلدا ،أو نظرنػػة نتضػػمف معنػػ  محػػددا لمفهػػ

هنػػل نتوجػػب اليحػػث فػػي القواعػػد العلمػػة التػػي أرسػػلهل المجلػػس الدسػػتور  عػػف تفسػػنر  لؤلحرػػلـ 
 الخلصة يهذا المجلؿ.

الفقػػرة  34ففػػي فرنسػػل اسػػتقر االجتهػػلد علػػ  مػػوقفنف مختلفػػنف يخصػػوص نػػص المػػلدة :
 .األول  

ص خلصػػة فنمػػل نتعلػػؽ يمسػػسلة نتضػػأ مػػف خػػبلؿ التفسػػنر الجلمػػد لمضػػموف هػػذا الػػن 
 .تحدند القلنوف للقواعد التفصنلنة ليعض الموضوعلت

                                                 
1
 Jean Pierre CAMBY ,op.cit, p288 . 
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، وهػػػو ننػػػدرج ضػػػمف 34ويللمقليػػػؿ نوجػػػد موقػػػؼ نتػػػرؾ الحرنػػػة المطلقػػػة لتفسػػػنر المػػػلدة 
 المفلهنـ الجدندة لبلجتهلد القضلئي

1 . 

يػللتنظنـ فللتفسنر الجلمد للػنص سػليؽ الػذرر نوجػد فػي مجموعػة مػف القػرارات المتعلقػة 
نشػػل  النظػػلـ القػػلنوني فيللنسػػية لهػػذ  الموضػػوعلت، نخػػتص يهػػل القػػلنوف وحػػد ،  ،  القضػػلئي، وال

 .ويللمقليؿ فطف رؿ مل ال نتعلؽ يهذ  الموضوعلت نروف محجوزال للسلطة التنظنمنة

وعلػػ  العرػػس مػػف ذلػػؾ ويللنسػػية لػػيعض الموضػػوعلت والتػػي نخػػتص يموجيهػػل اليرلمػػلف 
صػػػنلنة، نػػػذهب المجلػػػس الدسػػػتور  واسػػػتنلدال إلػػػ  الموقػػػؼ السػػػليؽ إلػػػ  أف يتحدنػػػد القواعػػػد التف

 2،1اليرلملف نختص أحنلنلل يطجرا  مػل نعػرؼ سالعنصػر المترلمػؿس لقلعػدة مدرجػة فػي الفقػرتنف 
، وهػذا نظهػػر أرثػػر فػي مسػػسلة اآلجػلؿ الخلصػػة لحػػؿ المؤسسػلت إلػػ  جلنػػب  2 34مػف المػػلدة 

لعػلـ إلػ  القطػلع الخػلص إذ نػتـ يمجموعػة مػف القواعػد مسسلة تحونؿ المؤسسػلت مػف القطػلع ا
 الصلدرة عف اليرلملف.

 1959قػػػرر المجلػػػس الدسػػػتور  فػػي فرنسػػػل فػػػي أحػػػد قراراتػػػ  سػػػنة  لوفػػي اجتهػػػلد مخللفػػػ
  نػػدخؿ ضػػمف R.A.T.P، إف تمثنػػؿ الجملعػػلت المحلنػػة فػػي المجلػػس اإلدار اR.A.T.P 3ا

نتحػدد عػف طرنػؽ السػلطة التنظنمنػة ألف هػذا  إال أف عدد األعضل  الممثلنف 34نطلؽ الملدة 
 الموضوع ال نشرؿ عنصرا حلسملل للقلعدة 

4 . 

فػػػي هػػذا المجػػلؿ أف مواقػػػؼ المجلػػس الدسػػػتور  فػػي هػػػذا  5ونبلحػػظ أحػػد يعػػػض الفقػػ  
، حنػػػػث أف موقػػػػؼ  34مػػػػف المػػػػلدة  2،1اإلطػػػػلر قليلػػػػة للتسونػػػػؿ مػػػػف خػػػػبلؿ تفسػػػػنر الفقػػػػرتنف 

 ف : المجلس الدستور  نقـو عل  ميدأن

                                                 
1
 C.C . 29 Jenvier ,1960 , Rec , p 30 . 

2
 C.C . 27 Novembre, 1959 , R.A.T.P . Rec , p 67 . 

3
 Régie AUTONOME des transports parisiens , C.C . 27 Novembre, 1959 , R.A.T.P . Rec , p 67 . 

4
 Martine LAMBARD, Droit Administratif, DALL0Z, Paris, 1999,p 170 

5
 Bernard,BRACHET, op.cit ,p 88 .     
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 ،، مجموعػة مػف االختصلصػلت المتنلقضػة 2،  1الفقرة  34: ال نوجد في نص الملدة  األول
 ورؿ مل في األمر أف هنلؾ تدرج في االختصلص . 

ـــايي : أف األمػػػر الثليػػػت لػػػد  المجلػػػس الدسػػػتور  هػػػو أف القػػػلنوف نحػػػدد القواعػػػد الرئنسػػػنة  الث
 ليعض الموضوعلت وال نتول  تنفنذهل ألف هذا الدور األخنر مقرر لفلئدة السلطة التنظنمنة .

أف القػػلنوف  الفرنسػػي وفػػي األخنػػر نقصػػد أو نفهػػـ مػػف خػػبلؿ قػػرارات المجلػػس الدسػػتور 
إلػػػ  وضػػػي رلفػػػة القواعػػػد التفصػػػنلنة علػػػ   ت سػػػنة دوف أف تمتػػػد سػػػلطنحػػػدد فقػػػط القواعػػػد األسل

اعتيػػلر أف هػػذ  الوظنفػػة تػػدخؿ ضػػمف صػػبلحنلت السػػلطة التنظنمنػػة التنفنذنػػة التقلندنػػة، وهنػػل 
إحللػػة أنضػػلل إلػػ  مػػل نعػػرؼ يلػػوائأ اإلدارة العلمػػة ،إذا تيقػػ  فرػػرة تحدنػػد اليرلمػػلف للقواعػػد أقػػؿ 

 . 1ر العلـ الذ  أشرنل إلن  سليقلل تحدندال مي  االعتقلد أو التصو 

إال أنػػػػ  نمرػػػػف اإلشػػػػلرة فػػػػي هػػػػذا المجػػػػػلؿ إلػػػػ  أف أهمنػػػػة الموضػػػػوع رضػػػػليط لتوزنػػػػػي 
االختصػػػلص يػػػنف القػػػلنوف و البلئحػػػة سػػػتزنؿ هػػػذا الغمػػػوض الػػػذ  نرشػػػؼ هػػػذ  المسػػػسلة ففػػػي 

نمتد اختصػلص اليرلمػلف  ،المواضني األرثر أهمنة مثؿ المواضني المتعلقة يللحرنلت األسلسنة
يعندال، وذلؾ يتنلول  لرلفة الجوانب التفصنلنة، أمل في يلقي الموضوعلت فنرتفي اليرلمػلف فنهػل 

 يتحدند أهـ التوجنهلت .

الفرنسػػػي ، فمػػػل هػػػو موقػػػؼ المجلػػػس الدسػػػتور   هػػػذا فنمػػػل نخػػػص النظػػػلـ الدسػػػتور 
 الجزائر    .

ـ فػػي هػػذا المجػػلؿ، ونتضػػأ هػػذا مػػف مػػف المعلػػـو أف المجلػػس الدسػػتور  نقػػـو يػػدور هػػل
خبلؿ تصدن  ليعض المسلئؿ المتعلقة أسلسػل يتحدنػد نطػلؽ تػدخؿ السػلطة التشػرنعنة والسػلطة 

  التنفنذنة عند مملرستهل الختصلصهل البلئحي التنفنذ  أو المستقؿ.

                                                 
1
 Louis FAVEREU , et Louis PHILIPE , Les grandes  decisions du conseil constitutionnel  , 12 édition , 

Dalloz,2003, n° : 15 . 23 .  
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والمتعلػػػػؽ  24/05/1998فػػػػي  خوالمػػػػؤر  8ر.ؽ.ع./ـ.د/ /07فمػػػػف خػػػػبلؿ الػػػػرأ  رقػػػػـ 
يمراقيػػػة مطليقػػػة القػػػلنوف العضػػػو  المتعلػػػؽ يلختصلصػػػلت محرمػػػة التنػػػلزع و تنظنمهػػػل وعملهػػػل 

 للدسػػتور
،أشػػلر المجلػػس إلػػ  المقصػػودة يفرػػرة تحدنػػد اليرلمػػلف للقواعػػد ،وهػػذا مػػل نسػػتنت  مػػف 1

 والذ  جل  رتللي:  13تعلنق  عل  الملدة 

لعضػػػػػو  موضػػػػوع اإلخطػػػػػلر وردت صػػػػػنلغتهل مػػػػػف القػػػػلنوف ا 13فنمػػػػل نخػػػػػص المػػػػلدة 
 رللتللي:

"يبد رئيس موكمة التيازع و أوضاؤها الي ام الداخمي لمموكمة تـتم الموافقـة وميـه  مودـب 
 مرسوم رئاسي  ياء ومى اقتراح من رئيس الموكمة .      

اعتيػػػلرال أف المشػػػرع حػػػنف أقػػػر أف الموافقػػػة علػػػ  النظػػػلـ الػػػداخلي لمحرمػػػة التنػػػلزع تػػػتـ 
ب مرسػػػػـو رئلسػػػػي نرػػػػوف قػػػػد أخػػػػؿ يللميػػػػدأ الدسػػػػتور  المتعلػػػػؽ يللفصػػػػؿ يػػػػنف السػػػػلطلت يموجػػػػ

 القلضي يسف رؿ سلطة ملزمة يطدراج أعمللهل ضمف الحدود التي رسمهل لهل الدستورس. 

وأشػػػػػلر أنضػػػػػل المجلػػػػػس الدسػػػػػتور  إلػػػػػ  هػػػػػذ  المسػػػػػسلة فػػػػػي قػػػػػرار آخػػػػػر و هػػػػػو القػػػػػرار                 
 نتعلؽ يقلنوف االنتخلب 20/08/1989/ؽ.ؽ.ـ.د. مؤرخ في1رقـ 

، وهػذا فنمػل نخػص المػواد 2
 84،61حنػث أف المػلدتنف  ،يسب مللهمل مف التشلي  فػي الموضػوع الػذ  تعللجػ  61/62/84

تيػػنف يدقػػة الرنفنػػة التػػي نػػتـ  62تعللجػػلف طػػرؽ االقتػػراع النتخػػلب المجػػللس الشػػعينة ، والمػػلدة 
سػػيي علػػ  القلئمػػة مػػي أفضػػلنة األغلينػػة فػػي دور يموجيهػػل توزنػػي المقلعػػد يطرنقػػة االقتػػراع الن

 واحد .

ويمػػل أنػػ  لنسػػت هنللػػؾ أنػػة أحرػػلـ فػػي الدسػػتور تحػػدد قواعػػد خلصػػة يطرنقػػة االقتػػراع، 
مػػػف المػػػلدة  10فنعػػػود إذف اختػػػلر طرنقػػػة االقتػػػراع إلػػػ  اختصػػػلص المشػػػرع وحػػػد  طيقػػػل للفقػػػرة 

 . 1989مف الدستور الجزائر  لعلـ  115

                                                 
1
 . 06، ص  07/06/1998تران٠ؿ  39ض.ن.ض.ض . اٌؼكق  
2
 . 1052،  1049، ص  30/08/1989تران٠ؿ  36ض.ن.ض.ض . اٌؼكق  
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القػػرار الثػػلني للمجلػػس الدسػػتور تحدنػػد  المقصػػود يفرػػرة تحدنػػد فواضػػأ إذف مػػف خػػبلؿ 
اليرلملف للقواعد أو النظلـ، إذ نفهـ مف خبلؿ هذا القرار أف اختصػلص المشػرع فػي الموضػوع 
تحدند طرنقة االقتراع ، هو اختصلص تفصنلي نمتد إل  تحدند رلفػة القواعػد المحػددة لطرنقػة 

 للسلطة التنظنمنة .االقتراع ، ويللتللي ال نترؾ هلمشل 

/ر ؽ 01وهػػو الػػرأ  رؽ  وفػػي رأ  آخػػر يػػنف المجلػػس الدسػػتور  المقصػػود يللقواعػػد، 
نتعلػػػػػؽ يمراقيػػػػػة مطليقػػػػػة القػػػػػلنوف العضػػػػػو  المتعلػػػػػؽ يػػػػػللتنظنـ  17/07/2005ع/مػػػػػؤرخ فػػػػػي 

1القضلئي للدستور 
  . 

 والذ  جل  فن  :

مػػسخوذتنف  26،25والمػػلدتنف مػػف القػػلنوف العضػػو  موضػػوع اإلخطػػلر  24فنمػػل نخػػص المػػلدة 
 معل التحلدهمل في الموضوع والمحررة رلآلتي:

واعتيلرا أف المؤسس الدسػتور  أقػر ميػدأ إمرلننػة إنشػل  هنئػلت قضػلئنة يموجػب المػلدة 
 السطر األخنر وخوؿ المشرع دوف غنر  صبلحنلت إنشلئهل يقلنوف علد ... 122/06

مػػف القػػلنوف  24تشػػرنعنل فػػي المػػلدة واعتيػػلرا مػػف جهػػة أخػػر  أف المشػػرع وضػػي حرمػػل 
العضػػو  موضػػوع اإلخطػػلر نترتػػب علػػ  تطينقػػ  تحونػػؿ صػػبلحنلت إنشػػل  الهنئػػلت القضػػلئنة 

مف الدستور، ونعد ذلػؾ  125/2إل  المجلؿ التنظنمي الذ  نعود لرئنس الحرومة طيقل للملدة 
 مف الدستور. 122/6ملسل يللملدة 

رار  إمرلننػػػة إنشػػػل  أقطػػػلب قضػػػلئنة متخصصػػػة واعتيػػػلرا يللنتنجػػػة فػػػطف المشػػػرع عنػػػد إقػػػ
نشػػلئهل للتنظػػنـ نرػػوف قػػد تجػػلوز مجػػلؿ اختصلصػػ  مػػف جهػػة، ومػػس إوتنلزلػػ  عػػف صػػبلحنلت 

 مف الدستور مف جهة أخر . 122/6يللملدة 

                                                 
1
 . 03، ص  20/07/2005تران٠ؿ  51ض.ن.ض.ض . اٌؼكق  
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ويللمقليؿ وعل  النقنض مف ذلؾ نبلحػظ مػف نلحنػة أخػر  إحللػة المشػرع إلػ  التنظػنـ، 
المػؤرخ فػي  11/10ؾ أرثػر مػف خػبلؿ قػلنوف اليلدنػة رقػـ لمعللجة يعض المسلئؿ ، ونظهر ذلػ

 من  عل  : 211. حنث تنص الملدة 22/06/2011.1

 " تتوفر ال مديات قصد تدسيد التضامن المالي  ين ال مديات ومى صيدوقين :

 الصيدو  ال مدي لمتضامن . -

 صيدو  الدماوات المومية لمتضامن . -

 ون يري  التي يم ". تودد كي ية تي يم هذه الصيادي  وتسيرها

المتضػػػػمف القػػػػلنوف  97/07مػػػػف األمػػػػر  166ورػػػػذلؾ أنضػػػػلل مػػػػل نصػػػػت علنػػػػ  المػػػػلدة 
 العضو  المتعلؽ ينظلـ االنتخليػلت

"يو  لكل مترشح أو ممثمه قايويـا فـي والـة ايتخا ـات  2
رئاسية وألي ياخب في والة االسـت تاء  أن فـي صـوة ومميـات التصـويت  ـإدراج اوتدادـه 

 مودود داخل مكتب التصويت... في الموضر ال

 تودد كي يات تي ي  هذه المادة ون يري  التي يم"

وأخنرال نتينف ممل تقدـ عرض  مد  تسثر المؤسس الدستور  الجزائر  للػنه  الػذ  تينػل  
المؤسػػس الدسػػػتور  فػػػي فرنسػػػل ، إذ جعػػػؿ اختصػػػلص اليرلمػػػلف جلمعػػػلل وملنعػػػل يمنلسػػػية تنظػػػنـ 

ؾ التػػي لهػػل عبلقػػة ميلشػػرة يػػللتنظنـ القضػػلئي، إذ ال نتػػرؾ يعػػض الموضػػوعلت ، يػػلألخص تلػػ
ونتضػػأ ذلػػؾ أرثػػر مػػف خػػبلؿ اسػػتخداـ المجلػػس  ،لتنلولهػػل يػػللتنظنـ  للسػػلطة التنظنمنػػة مجػػلال

الدسػػتور  لػػيعض المصػػطلحلت قطعنػػة الداللػػة ، والتػػي تؤنػػد هػػذا الطػػرح سػػللؼ الػػذرر، مثػػؿ 
لمشرع ووده" وأيضًا :"خـول المشـرع دون "فيبود إذا اختيار يريقة االقتراع إلى اختصا  ا

، وفػػػي يعػػػض الحػػػلالت نرتفػػػي المشػػػرع يوضػػػي أهػػػـ التوجنهػػػلت غيـــره صـــالويات إيشـــائها..."

                                                 
1
 . 04، ص  03/07/2011تران٠ؿ  37ض.ن.ض.ض . اٌؼكق  
2
 . 03، ص  1997،  12، اٌعه٠كج اٌه١ٌّح، اٌؼكق 1997ِاني  6، ِأنؾ فٟ 97/07أِه  
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الرئنسنة فلسحل المجلؿ للسلطة التنظنمنة التي تسخذ شرؿ لوائأ تنفنذنػة يسػنطة، وذلػؾ يػللنظر 
 إل  حجنة أو مد  أهـ العنلصر المراد تنظنمهل .

 الموضووات التي يقتصر فيها دور القايون ومى وضم الم ادئ األساسية ال رع الثايي : 

عل  خبلؼ الموضوعلت التي نتنلوؿ فنهل القلنوف القواعد التفصنلنة ، خص المؤسس 
الدستور  يفرنسل والجزائر اليرلملف في موضي آخر سلطة وضي القواعد أو الميلدئ األسلسػنة 

لطة التنظنمنػػػة مػػػف أجػػػؿ وضػػػي مجمػػػؿ القواعػػػد لػػػيعض الموضػػػوعلت تلررػػػل مجػػػلال هلمػػػل للسػػػ
ذا رلنػػت السػػلطة التشػػرنعنة ال تسػػتطني  التفصػػنلنة واإلجػػرا ات القلنوننػػة لتنفنػػذ هػػذ  القواعػػد، وال
أف تتجػػلوز اإلطػػلر العػػلـ لوضػػي هػػذ  الميػػلدئ األسلسػػنة ، فطنػػ  ويللمقليػػؿ ال تسػػتطني السػػلطة 

 أف تخللفهل .التنظنمنة أف تتجلوز تلؾ الميلدئ يؿ ال نمرف لهل 

عمػػلالل لهػػذ  القلعػػدة ، تحػػرص غللينػػة الدسػػلتنر علػػ  إسػػنلد صػػبلحنلت لليرلمػػلف مػػف  وال
 أجؿ وضي الميلدئ األسلسنة ليعض الموضوعلت .

، 122فػػي المػػلدة  1996وهػػذا مػػل ذهػػب إلنػػ  المؤسػػس الدسػػتور  الجزائػػر  فػػي دسػػتور
العلمػػػػػػػة المتعلقػػػػػػػة ، إذ نخػػػػػػػتص اليرلمػػػػػػػلف علػػػػػػػ  التػػػػػػػوالي يوضػػػػػػػي القواعػػػػػػػد 19فػػػػػػػؽو ، 17فػػػػػػػؽ

 يللتعلنـ،القواعد العلمة المتعلقة يقلنوف العمؿ والضملف االجتملعي.

فنمػػل نخػػص القواعػػد المتعلقػػة يػػللتعلنـ ، قػػلـ اليرلمػػلف يتنػػلوؿ أو يتحدنػػد القواعػػد العلمػػة و 
المتعلقة يمرفؽ التعلػنـ العػللي ، ورػؿ مػل نتصػؿ يلألحرػلـ األسلسػنة المطيقػة علػ  هػذا المرفػؽ 

ؾ المتصػػػلة يػػػللترونف واليحػػػث والمؤسسػػػلت المشػػػرفة علػػػ  ذلػػػؾ، وفػػػي هػػػذا المجػػػلؿ خلصػػػة تلػػػ
 04/04/1999المتعلؽ يللتعلنـ العػللي المػؤرخ فػي  99/05تنص الملدة األول  مف القلنوف 

1 
 عل  مل نلي:

                                                 
1
 4، ص 07/04/1999، اٌّأنؾ فٟ 24 ض.ن.ض.ض . اٌؼكق 
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"يهــد  هــذا القــايون التــوديهي إلــى توديــد األوكــام األساســية المي قــة ومــى مرفــ  التبمــيم 
 البالي"

 04/371لهػػذا القػػلنوف تػػػـ إصػػدار علػػ  سػػينؿ المثػػػلؿ المرسػػـو التنفنػػذ  رقػػػـ  وتطينقػػل
حنػػػػث نصػػػػت المػػػػلدة األولػػػػ  منػػػػ  سنهػػػػدؼ  1المتضػػػػمف إحػػػػداث شػػػػهلدة لنسػػػػلنس سنظػػػػلـ جدنػػػػدس

ــًا لممــادة المرسػػـو إلػػ  إحػػداث شػػهلدة لنسػػلنس س ــد" تي يق  99/05مــن القــايون  21ي ــام ددي
شـهادات التبمـيم البـالي وي ـام الدراسـات مـن السال  الذكر والتـي تـي  أيضـًا ومـى "توـدد 

 أدل الوصول ومى كل واودة ميها ون يري  التي يم" .

أمػػػل فنمػػػل نخػػػص القواعػػػد المتعلقػػػة يللعمػػػؿ والضػػػملف االجتمػػػلعي فػػػنمرف اإلشػػػلرة إلػػػ  
 .2المتعلؽ يعبلقلت العمؿ المعدؿ والمتمـ 21/04/1990المؤرخ في  90/11القلنوف 

حدد هذا القلنوف القواعد العلمة المتعلقة يحقوؽ وواجيلت العملؿ وشروط ورنفنػلت  فإذ
التوظنػػػػػؼ، حنػػػػػث نصػػػػػت المػػػػػلدة األولػػػػػ  منػػػػػ  علػػػػػ : نحرػػػػػـ هػػػػػذا القػػػػػلنوف العبلقػػػػػلت الفردنػػػػػة 

منػػػ  المتعلقػػػة  13والجملعنػػػة فػػػي العمػػػؿ يػػػنف العمػػػلؿ األجػػػرا  والمسػػػتخدمنفس وتطينقػػػلل للمػػػلدة 
المتعلؽ يللعمؿ يللتوقنػت  97/473جزئي صدر المرسـو التنفنذ  رقـ ينظلـ العمؿ يللتوقنت ال

...يوــدد 90/11مــن القــايون  13"ي قــا لممــادة إذ نصػػت المػػلدة األولػػ  منػػ  علػػ  : 3الجزئػػي
 هذا المرسوم شروي وكي يات تي ي  البمل  التوقيت الدزئي"  .

 أمل في مجلؿ الضملف االجتملعي فنمرف ذرر:

. 4المتعلػػؽ يللتسمننػػلت االجتملعنػػة المعػػدؿ والمػػتمـ 1980نولنػػو 2فػػي  المػػؤرخ 83/11القػػلنوف 
حنث حدد هذا القلنوف القواعد العلمة المتعلقة يللتسمننلت االجتملعنة المتعلقة يفئػة المسػتفندنف 

 .  دا ات العنننة والنقدنةومختلؼ اآل

                                                 
1
 13، ص 24/11/2004، اٌّأنؾ فٟ 75 ض.ن.ض.ض . اٌؼكق 
2
 . 1990، 06 ض.ن.ض.ض . اٌؼكق 
3
 . 1997، 82 ض.ن.ض.ض . اٌؼكق 
4
 . 1983، 28 ض.ن.ض.ض . اٌؼكق 
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 11/02/1984المػػػؤرخ فػػػي  84/28وتطينقػػػل لؤلحرػػػلـ العلمػػػة لهػػػذا القػػػلنوف صػػػدر المرسػػػـو  
نحػػدد رنفنػػلت أو القواعػػد التفصػػنلنة ألحرػػلـ العنػػلونف الثللػػث والرايػػي والثػػلمف مػػف القػػلنوف رقػػـ 

83/13
والمتعلقػػػػػة يػػػػػسدا ات العجػػػػػز المؤقػػػػػت والخػػػػػدملت العنننػػػػػة واألدا ات النقدنػػػػػة وأدا ات  1

 والحوادث المتعلقية وهذا مل أشلرت الملدة األول  مف هذا المرسـو األخنر. العجز الدائـ

مف الدستور الفرنسي لعلـ  34أمل في النظـ الدستورنة فتجب اإلشلرة إل  أف أحرلـ الملدة 
 ويث يودد القايون الم ادئ األساسية المتبمقة . 04و 03خلصة الفقرتنف 1958

 التي يم البام لمدفاع الوييي . -

 تبميم .ال -

 ووادث البمل . -

 الضمان االدتماوي . -

 الو ا  ومى ال يئة . -

 ي ام الممكية والوقو  البييية . -

مػػي اإلشػػلرة يطينعػػة الحػػلؿ إلػػ  الجػػدؿ الفقهػػي الرينػػر الػػذ  ثػػلر فػػي هػػذا المقػػلـ يخصػػوص 
تحلنػؿ األحرػلـ العلمػة لهػذ  المػلدة األخنػرة، حنػػث لػـ تمنػز يػنف الضػملنلت األسلسػنة والميػػلدئ 
األسلسنة، وينف الميلدئ األسلسنة التي ننفػرد اليرلمػلف يتحدنػدهل ويػنف الميػلدئ غنػر األسلسػنة 

 التي تختص السلطة التنظنمنة، وهذا مل جعلهل محؿ نقد شدند مف جلنب الفقهل  في فرنسػل
2 ،

  الذ  انتقد هذ  الملدة    MARCEL WALINEخلصة الفقن  
 ، حنث نر  : 3

 , Mais ce qui est très grave , c‟est que l‟article 34 emploie à plusieurs reprises … س

l‟exprression (garanties fondamentales) ou encore (principes fondamentaux ) . qu‟est-ce qui 

constitue une (garantie fondamentale) (des citoyens ou de telle catégorie d‟entre eux , telle , 

par exemple , que les fonctionnaires) ? qu‟ est-ce qui constitue un (principe fondamental) 

d‟une matière déterminée ? qu‟est-ce qui , au contraire ,n‟est pas (fondamentale) ?C‟est bien 

difficile à préciser ,et il est à craindre que ces questions ne fassent l‟objet de controverse 

infinies , et surtout d‟innombrables contestations س.    
                                                 

1
 1984، 07 ض.ن.ض.ض . اٌؼكق 

2
 Marcel WALINE , op.cit , p708 . 

3
 Ibid , p709 .  
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إذ نػػػػر  أف األمػػػػر الخطنػػػػر هػػػػو أف هػػػػذ  المػػػػلدة اسػػػػتخدمت عػػػػدة مػػػػرات عيػػػػلرة، سالميػػػػلدئ 
األسلسنة س والضملنلت األسلسنة ، ويللتللي مل هي المسلئؿ التػي تػدخؿ ضػمف إطػلر الميػلدئ 

األسلسػنة ، ومػف هنػل نصػػعب ضػيط هػذ  المصػطلحلت والتػي تػػؤد   األسلسػنة، أو الضػملنلت
 في األخنر إل  نزاعلت متعددة الجوانب.

 فنقوؿ :  B.BRACHET 1أمل األستلذ 

 soit par erreur de rédaction ,soit pour concilier deux souci contradictoires ,les garantiesس

fondamentales ,accordées aux citoyen pour l‟exercice des libertés et aux fonctionnaires 

…….que le parlement fixe pour ces objets des régles ,mais seulement celles qui sont 

fondamentales .Il y‟a  la une contradiction difficile à surmonter ,et lorsqu‟à la séance du 07 

aout 1958 ,M.Titigen avait fait adopter par la comité consultatif constitutionnel la suppression 

de fontamentaleس . 

إف إدراج هػػػذنف المصػػػطلحنف تػػػـ يسػػػيب خطػػػس فػػػي الصػػػنلغة النهلئنػػػة للدسػػػتور أو يسػػػيب 
التوفنػػػؽ يػػػنف يعػػػض االهتملمػػػلت المختلفػػػة خلصػػػة تلػػػؾ المتعلقػػػة يحقػػػوؽ وحرنػػػلت المػػػواطننف 

يرلملف نختص فػي هػذ  الموضػوعلت يوضػي تحدنػد القواعػد التفصػنلنة لهػل األسلسنة ، إذ أف ال
صػػػؿ  تولرػػػف األسلسػػػنة فقػػػط، وهػػػو مػػػل نعػػػد يطينعػػػة الحػػػلؿ تنلقضػػػل علػػػ  اعتيػػػلر أف رػػػؿ مػػػل ن

 يللحقوؽ والحرنلت العلمة مف قواعد تعد أسلسنة .

ي لليرلمػلف ، أمل فنمل نتعلؽ يتقننة القواعد األسلسنة المستخدمة في إطلر المجلؿ  التشػرنع
فنػػر  يعػػض اليػػلحثنف فػػي هػػذا المجػػلؿ أف اليرلمػػلف نخػػتص يضػػيط الميػػلدئ األسلسػػنة لػػيعض 

مف ميدأ أن  صلحب الوالنة العلمة في وضي القواعد التفصػنلنة لػيعض  2الموضوعلت انطبلقل
 الموضوعلت .

 ي  أنضل أف نضي الميلدئ األسلسنة المتصلة يهذ  القواعد  . ويللتللي فحرنل

                                                 
1
 Bernard BRACHET, op.cit, p 86 

2
 Louis FAVEREAU , op.cit, p 105 . 
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وتسسنسل عل  مل تقدـ عرض  ، نتوجب اليحث إلدراؾ الدافي الحقنقػي مػف أجػؿ إدراج هػذ  
التقننػػة الحدنثػػة للتشػػرني ، وهػػذا ال نتسػػن  إال مػػف خػػبلؿ التطػػرؽ إلػػ  موقػػؼ الفقػػ  واالجتهػػلد 

 القضلئي في هذا المجلؿ.

وعػػػػبلوة علػػػػ  ذلػػػػؾ نػػػػذهب الػػػػيعض إلػػػػ  أف حجػػػػز يعػػػػض الموضػػػػوعلت مػػػػف أجػػػػؿ وضػػػػي 
ألسلسنة لهل نشرؿ في الوقػت نفسػ  توزنعػل الختصػلص أفقػي ودسػترة لنظػلـ سالقػواننف الميلدئ ا

اإلطلرس، يؿ نذهب إل  أيعد مف ذلؾ مف خبلؿ مجلوزة هذا التوزني إل  الحدود الموجودة يػنف 
القلنوف والبلئحة ، وحت  في مضموف رؿ ملدة تػدخؿ ضػمف اختصػلص اليرلمػلف التشػرنعي ، 

ونعهػػػد  ،نلصػػػر المهمػػػة أو تحدنػػػد الخطػػػوط الرينػػػرة لموضػػػوع معػػػنفحنػػػث نحتجػػػز للقػػػلنوف الع
 للسلطة التنفنذنة يمهمة تحدند وضيط النطلؽ الحقنقي لتطينؽ هذ  العنلصر

1 . 

 س ، فمف خبلؿ شرح  لفررة أو مدلوؿ الميلدئ األسلسنة فنقوؿ : Louis Favoreau سأمل الفقن  

 en ce qui concerne une question qui a été posé sur la notion de principes fondamentaux ,il …س

est exacte que cette notion a été  parfois interprétée  au cours de travaux préparatoires comme 

une référence à la loi cadre ……mais effectivement ,l‟idée de loi cadre n‟a été  évoquée qu‟au 

conseil d‟Etat   l‟orsqui‟ on a parlé des principes généraux ,mais cela été plutôt la justification 

a posteriori de l‟acception de la position de repli en disant ; ne mettez pas tout ca ,seulement 

les principe généraux .car c‟est  vraiment  comme cela que s‟est passé 2 س
 . 

س فػي هػػذا المقػلـ حقنقػػة أف هػذ  الفرػػرة ترجمػت أحنلنػػل فػي إطػػلر النقلشػلت الػػدائرة فػي األعمػػلؿ 
التحضنرنة ورسنهل مرجي لنظلـ القواننف ساإلطلرس ولرف فررة سالقواننف اليرام س لػـ تػذرر إال مػف 

 لسنة .طرؼ مجلس الدولة وفي ختلـ األعملؿ التحضنرنة تـ االرتفل  فقط يفررة الميلدئ األس

غنر أف األمر األرند في هذا السنلؽ هو أف ارتفل  اليرلملف يوضي الميلدئ األسلسػنةس 
ليعض الموضوعلت نرجػي أسلسػل إلػ  عوامػؿ تقننػة وفننػة لهػذ  الموضػوعلت ، ولتوضػنأ هػذ  
النقطػػػة نمرػػػف االسػػػتدالؿ يللمسػػػلئؿ المتعلقػػػة يللضػػػملف االجتمػػػلعي ومػػػل تتطليػػػ  مػػػف إجػػػرا ات 

 ل، حنث ال نمرف لليرلملنلت اإلحلطة يرؿ جوانيهل.معقدة لتنظنمه
                                                 

1
 Ibid, p 106 . 

2
 Louis FAVOREAU, op.cit , p 110 . 
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 :1س  jean Pierre camby وعلن  نر  األستلذ س

(dès 1962 ;il est clair que la compétence du pouvoir règlementaire est largement  

identique dans les deux cas de figure, quiconque observe l‟état  des  textes sur les prestations 

et les cotisation sociales agricoles on ne sait pas pourquoi  ,mais ce secteur de la protection 

sociale est encore plus complexe que les autres, voit bien que ,depuis 1958 le législateur ne 

s‟est pas contenté de déterminer les principes fondamentaux de la sécurité sociale ) .                                                   

نبلحػػظ االختصػػلص التنظنمػػي يػػدأ يتوسػػني شػػنئل فشػػنئل  1962إذ أنػػ  وايتػػدا  مػػف سػػنة 
  ئػػفػػي الحػػللتنف السػػليقتنف ، ونقصػػد هنػػل حػػلؿ تحدنػػد القػػلنوف للقواعػػد التفصػػنلنة، وحللػػة ارتفل

فرؿ أحد نقوؿ أن  نبلحظ مف خبلؿ النصوص المتعلقة يػلألدا ات ،  األسلسنة يتحدند الميلدئ
واالشػػػترارلت فػػػي مجػػػلؿ الضػػػملف االجتمػػػلعي أف هػػػذا القطػػػلع المعقػػػد جػػػدال مقلرنػػػة يػػػلآلخرنف 

لـ نرػف مقتنعػل رثنػرا يتولنػ  الختصػلص وضػي الميػلدئ  1958وندرؾ جندا أف اليرلملف خبلؿ 
 العلمة للضملف االجتملعي  .

أف    ،jean pierre cambyانسػتنت  مػف خػبلؿ هػذا العػرض المتقػدـ وخلصػة رأ  األسػتلذ 
دور السلطة التنظنمنة اتسػي يشػرؿ مملثػؿ، إذ أنػ  حتػ  فػي المجػلؿ الخػلص يلليرلمػلف تتػدخؿ 

 السلطة التنفنذنة يلوائأ مستقلة ولنست تنفنذنة تفصنلنة فقط. 

ليرلمػػػلف الميػػػلدئ األسلسػػػنة لػػػيعض ونتضػػػأ ذلػػػؾ أرثػػػر فػػػي المجػػػلؿ الػػػذ  نحػػػدد فنػػػ  ا
 الموضوعلت، ونعد مجلؿ الضملف االجتملعي الصورة األدؽ لذلؾ.

وأخنػػػػػرا نطػػػػػرح إشػػػػػرللنة أخػػػػػر  متعلقػػػػػة يتوزنػػػػػي االختصػػػػػلص يػػػػػنف القواعػػػػػد والميػػػػػلدئ 
 .األسلسنة

نػػػذهيوف إلػػػ  ضػػػرورة إعػػػلدة النظػػػر فػػػي هػػػذ  القلعػػػدة يصػػػفة أعػػػـ  2فسغلػػػب اليػػػلحثنف  
 .وأرثر شموال 

 
                                                 

1
 Jean pierre CAMBY, op.cit, p 285 

2
 BERNARD BRACHET , op.cit, p 90 . 
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 cotterent واليعض اآلخر خلصة الفقن 
 فرؽ ينف نوعنف مف الموضوعلت : 1

نقتصػر فنهػل دور المشػرع علػ  وضػي الخطػوط العرنضػة ستنظػنـ  أ/ موضووات ش ه تشريبية
 الدفلع الوطني، الجملعلت المحلنةس .

مثػػؿ نظػػلـ االلتزامػػلت، حػػؽ العمػػؿ، وحػػؽ الملرنػػة، والميػػلدئ  ب/ موضــبات تشــريبية كاممــة
األسلسػػنة المتعلػػؽ يللضػػملف االجتمػػلعي.. ونفتػػرض فػػي هػػذ  الموضػػوعلت أف اليرلمػػلف نتمتػػي 

 فنهل يصبلحنلت واسعة .

أمل عف دور المجلس الدستور  فػي هػذا المجػلؿ أو محلوالتػ  لرسػـ حػدود يػنف الميػلدئ 
اسػػػػػتخدـ نهجػػػػػنف مترػػػػػلملنف، ويللتنػػػػػلوب   التنظنمنػػػػػة ، فطنػػػػػ األسلسػػػػػنة ومجػػػػػلؿ تػػػػػدخؿ السػػػػػلطة

جػػػرا ات التنفنػػػذ ولرػػػف األمػػػر نيقػػػ  هنػػػل غلمضػػػل  ونشػػػمبلف أسلسػػػل إعػػػلدة النظػػػر أو التنظػػػنـ وال
 . 2خلصة وأف يد  التنفنذ نشو  الرن  أو الجوهر

، قػلـ المجلػس يتعػداد يػنف  3 وفي موضي آخػر وفػي قػرار متعلػؽ يللضػملف االجتمػلعي
 خبلل  الميلدئ األسلسنة المتعلقة يموضوع أعند تنظنم ، وهذا النه  أقؿ انتقلدا وأرثر واقعنة.

إال أنػػ  ال نسػػمأ يللتسرنػػد إلػػ  اسػػتنتلج نظرنػػة علمػػة لفرػػرة الميػػلدئ األسلسػػنة ، وعلػػ   
 إل  القوؿ :  B.BRACHET  4اهذا األسلس نذهب األستلذ 

 enfin une difficulté particullière de cette jurisprudence :il été affirmé par le conseil que pourس

savoir si,dans un cas d‟espèce il y avait mise en cause d‟un principe fondamental il fallait 

confronter la mesure incriminée à la législation antérieure à la constitution à1958  pour juger 

ce cas ,s‟il ya mise en cause du principe on distingue trois hypothèses ou bien par voie  

législative il avait été déjà dérogé au principe le règlement reste alors compétent dans la 

sphère de cette dérogation ou bien il s‟agit d‟une altération nouvelle du principe auquel cas il 

y‟ a Amise en cause de celuici  

Enfin on revient dans le domaine de la loi si la mesure en question aboutit à une modification 

de la dérogation antérieureس . 

                                                 
1
 COTTERET- le pouvoir législatif , thése Paris , 1962 , p 107 . 

2
 Jean , pierre CAMBY , op.cit , p 286 . 

3
  Décision 61.17 , du 22/12/1961 , Rec , p 43 . 

4
 BERNARD BRACHET , op.cit, P 92 . 
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لوقػػت التسرنػػد مػػف أخنػػرا هنػػلؾ صػػعوية نلجمػػة عػػف هػػذا االجتهػػلد، ونبلحػػظ فػػي نفػػس ا
طػػػرؼ المجلػػػس الدسػػػتور  علػػػ  أنػػػ  فػػػي حللػػػة إعػػػلدة النظػػػر فػػػي ميػػػدأ أسلسػػػي نجػػػب مقلرنػػػة 

ونمنػػز فػػي هػػذا المجػػلؿ يػػنف  1958اإلجػػرا  المطعػػوف فنػػ  يللتشػػرني السػػليؽ للموضػػوع أو سػػنة 
 : مل نلي

في حللة مخللفػة البلئحػة للقػلنوف أو الميػدأ األسلسػي تيقػ  البلئحػة مختصػة فػي مجػلؿ 
هػػذ  المخللفػػة ، ونعػػود لمجػػلؿ القػػلنوف االختصػػلص إذا رػػلف اإلجػػرا  قػػد عػػدؿ فػػي المخللفػػلت 

 .1السليقة 

إف االختصػػلص التنظنمػػي ال نمرػػف تجلهلػػ  لؤلسػػيلب السػػللفة الػػذرر ، رمػػل أف السػػلطة 
لػ  جلنػب ذلػؾ فػػطف الحػدود يػنف النػوعنف مػػف التنفنذنػة  نجػب أف ال تسػتغرؽ مجػلؿ القػػلنوف ، وال

القػػػلنوف ، القواعػػػد العلمػػػة والقواعػػػد غلمضػػػة حنػػػث أنهػػػل فػػػي الواقػػػي العملػػػي قلمػػػل احترمػػػت مػػػف 
، واسػػتنلدا إلػػ  ميػػدأ الفصػػؿ يػػنف السػػلطلت نتوجػػب علػػ  اليرلمػػلف طػػرؼ اليرلمػػلف والحرومػػة 
التنفنذنػػػػػة ، حنػػػػػث ال نمرنػػػػػ  أف نحػػػػػدد رػػػػػؿ القواعػػػػػد واإلجػػػػػرا ات احتػػػػػراـ اسػػػػػتقبللنة السػػػػػلطة 

 .  2التفصنلنة

نسػػتنت  فػػي األخنػػر أف العبلقػػة يػػنف اختصػػلص اليرلمػػلف فػػي وضػػي القواعػػد ، والقواعػػد 
العلمػػػة لػػػيعض الموضػػػوعلت ، واالختصػػػلص التنظنمػػػي للسػػػلطة التنفنذنػػػة هػػػي عبلقػػػة ترلمػػػؿ 

    .   3لنوف ولنس تنلقض مي خضوع السلطة التنظنمنة للق

 

 

 

                                                 
1
 Bernard BRACHET , op.cit, p 93 

2
 .04، ص  2003، اٌعىائه ،  02ٍِؼٛق ش١ٙٛب ، اٌّثاقنج ت١ٓ اٌؽىِٛح ٚاٌثهٌّاْ فٟ إٌّظىح اٌما١ٔٛٔح اٌعىائه٠ح ، ِعٍح إٌائة ، اٌؼكق  
3
 ٔفً اٌّهظغ . 
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 ال رع الثالث : االختصاصات التشريبية األخرى لم رلمان

إذا رلنػػت النصػػوص الدسػػتورنة قػػد عػػددت المجػػلالت التشػػرنعنة لليرلمػػلف المهمػػة منهػػل 
فقػػط، فبليػػد أف نػػذرر يػػسف اليرلملنػػلت فػػي الػػنظـ الدسػػتورنة المقلرنػػة تسػػتدعي مػػف أجػػؿ تػػولي 

 مهمة ضيط يعض الموضوعلت.

مػػػػف خػػػػبلؿ النصػػػػوص الدسػػػتورنة، يلإلضػػػػلفة إلػػػػ  مػػػػل تحتونػػػػ  مقػػػػدملت ونتضػػػأ ذلػػػػؾ 
 . الدسلتنر والتي مف دوف أدن  شؾ تسلهـ في توسني مجلؿ القلنوف

ومػػػف جلنػػػب آخػػػر نبلحػػػظ مػػػف خػػػبلؿ عيػػػلرات وصػػػنا النصػػػوص الدسػػػتورنة أف هنػػػلؾ 
 . اختصلصلت تشرنعنة أخر  لليرلملف

: نلػي مػل عل  1996 لجزائر  لسنةا دستورالمف  140وفي هذا المجلؿ تنص الملدة  
، يشرع ال رلمان في المداالت التي يخصصها له الدستور  وكذلك فـي المدـاالت اآلتيـة..."س

"يشــرع التػػي تقضػػي  1989 الجزائػػر  لسػػنة دسػػتورالمػػف  115وأنضػػل مػػل نصػػت علنػػ  المػػلدة 
، وأنضػلل مػل نػص علنػ  المدمس الشب ي الوييي في المداالت التي خولها إيـاه الدسـتور..."

"يخت  القايون  اإلضـافة إلـى والذ  نقضي:  1996مف الدستور المغريي لسنة  46الفصؿ 
 المواد المسيدة إليه صراوة   صول أخرى من الدستور  التشريم في الميادين..." .

فللواضػػأ مػػف خػػبلؿ هػػذ  النصػػوص الدسػػتورنة أف اليرلمػػلف مجللػػ  لػػنس محصػػورا، يػػؿ 
نػػد القواعػػد التفصػػنلنة أو الميػػلدئ العلمػػة لػػيعض الموضػػوعلت، إلػػ  جلنػػب نتعػػد  نطػػلؽ تحد

النظلمنػة  اختصلص اليرلمػلف فػي تنظػنـ يعػض الموضػوعلت عػف طرنػؽ القػواننف العضػونة أو
 . 1رمل نسمنهل اليعض 

 

                                                 
1
 . 66ػىاٚٞ ػثك اٌهؼّاْ، ػٛاتؾ ذٛو٠غ االـرظاص ،اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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 1996وهػػي طلئفػػة أو فئػػة مػػف القػػواننف تػػـ اسػػتحداثهل فػػي الجزائػػر مػػف خػػبلؿ دسػػتور 
 . ويعض النصوص الدستورنة المختلفة، 1 141وتحدندا الملدة 

فػػي هػػذا اإلطػػلر نمرػػف اإلشػػلرة إلػػ  يعػػض النصػػوص الدسػػتورنة التػػي تتضػػمف إحللػػة و  
ويللتحدنػد نوجػد فػي نصػوص  ، ميلشرة لتنظنـ يعض المواضني لهذ  الفئة األخنرة مف القػواننف

مػػػلدة تتضػػػمف إحللػػػة للقػػػواننف العضػػػونة مػػػف أجػػػؿ  17حػػػوالي  1996الدسػػػتور الجزائػػػر  لعػػػلـ 
 رللتللي:  ترملة يعض الجوانب لموضوعلت معننة وهي

،  125،  120،  106،  103/05،  87/02،  85/03،  52/07،  02/ 35المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواد ،س 
129  ،132  ،138  ،166/06  ،172  ،176  ،177/02  ،188/02  ،194/06 .  

المقلرنػػػة نبلحػػػظ أنضػػػلل هػػػذ  اإلحللػػػة مػػػف طػػػرؼ يعػػػض وفػػػي يعػػػض الػػػنظـ الدسػػػتورنة 
 النصوص الدستورنة والمثلؿ عل  ذلؾ:

فصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ وهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  09حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالي  1996الدسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتور المغريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة تضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمف 
 س37،21/38،2/42،3/50،3/80،1/95،92،1،الفصؿ14سالفصؿ

فقػػػػػػػػػرة  13،6مػػػػػػػػػلدة سالمػػػػػػػػػواد  13حػػػػػػػػػوالي  1958الدسػػػػػػػػػتور الفرنسػػػػػػػػػي لعػػػػػػػػػلـ رمػػػػػػػػػل تضػػػػػػػػػمف 
 س71فقرة أخنرة، 64،63،57،1/65،2/67،2،/23/27،25،2/34،3/47أخنرة،

ومػػػف المعلػػػػـو أف هػػػذ  النصػػػػوص الػػػواردة فػػػػي الدسػػػلتنر سػػػػللفة الػػػذرر نصػػػػوت علنهػػػػل 
اليرلمػػػػلف يػػػػػطجرا ات خلصػػػػػة ومحػػػػػددة تختلػػػػػؼ عػػػػػف إجػػػػػرا ات سػػػػػف ووضػػػػػي القػػػػػواننف العلدنػػػػػة         

رقليػػػة الوجوينػػػة والسػػػليقة ال مػػػف حنػػػث األغلينػػػة المطلويػػػة إلقرارهػػػل، وال مػػػف حنػػػث خضػػػوعهل لل
 . 2للمجلس الدستور  

                                                 
1
 ِا٠ٍٟ :" ... ٠شهع اٌثهٌّاْ تمٛا١ٔٓ ػؼ٠ٛح فٟ اٌّعاالخ ا٢ذ١ح :  1996ِٓ اٌكٌرٛن اٌعىائهٞ ٌٍٕح  01فمهج  141ذٕض اٌّاقج  

 ذٕظ١ُ اٌٍٍطاخ اٌؼ١ِّٛح ٚػٍّٙا  . -

 ٔظاَ االٔرفاتاخ .   –

 اٌمأْٛ اٌّرؼٍك  تاألؼىاب ا١ٌٍا١ٌح . –

 اٌمأْٛ اٌّرؼٍك تاإلػالَ . -

 األٌاٌٟ ٌٍمؼاء ٚاٌرٕظ١ُ اٌمؼائٟ .اٌمأْٛ  -

 اٌمأْٛ اٌّرؼٍك تمٛا١ٔٓ اٌّا١ٌح . -
2
 . 1996 اٌعىائهٞ كٌرٛنآٌِ  02فمهج  141 اٌّاقج 
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مجموعػػة القواعػػد القلنوننػػة التػػي  :سالقػػواننف العضػػونة علػػ  أنهػػل 1وعلنػػ  نعػػرؼ الػػيعض 
تعمػػؿ علػػ  تطينػػؽ النصػػوص الدسػػتورنة المتعلقػػة يتنظػػنـ السػػلطلت العلمػػة والحرنػػلت الفردنػػة 

 ونتيي في إقرارهل إجرا ات خلصة ومتمنزة عف إجرا ات إقرار القواننف العلدنة س. 

لؽ أنػػ  نجػػب قصػػر نطػػ 2أمػػل عػػف نطػػلؽ هػػذ  الفئػػة مػػف القػػواننف فنػػر  جلنػػب مػػف الفقػػ  
هػػذ  القػػواننف علػػ  الميػػلدئ، المتعلقػػة يتنظػػنـ السػػلطلت العلمػػة ، وهػػذا مػػف أجػػؿ رػػيأ اعتػػدا  
القػػواننف العضػػونة علػػ  مجػػلؿ القػػواننف العلدنػػة ألف تطينػػؽ الميػػلدئ، مػػف شػػسن  أف نػػؤد  إلػػ  

 ذلؾ االعتدا  .

 إلػػ  أف القػواننف العضػػونة لهػل طينعػػة ترمنلنػة، والمثػػلؿ علػ  ذلػػؾ 3رمػل ذهػػب الػيعض 
عنػدمل أقػر صػراحة علػ  تػدخؿ القػلنوف العضػو   1958مل ذهب إلن  الدستور الفرنسي لسػنة 

 .السترملؿ النظلـ الموضوع ليعض الهنئلت

فػػػػللقواننف العضػػػػونة تعمػػػػؿ يللنسػػػػية للدسػػػػتور مػػػػل تمثلػػػػ  لػػػػوائأ اإلدارة العلمػػػػة يللنسػػػػية  
 للقواننف ، دوف أف ننس  طليعهل اإللزامي والموج   .

لػػ  جلنػػب ف ئػػة القػػواننف العضػػونة ، نتػػدخؿ اليرلمػػلف أنضػػل لتنظػػنـ يعػػض الموضػػوعلت سػػوا  وال
 يصفة مستقلة أو يطرنقة غنر ميلشرة .

ونقصػػد يهػػذ  الحللػػة األخنػػرة يعػػض الموضػػوعلت التػػي لهػػل عبلقػػة يللمجػػلالت المحػػددة 
 .  1958/ مف الدستور الفرنسي لعلـ 34أو الملدة  1996/ مف دستور 140في الملدة 

فقػػرة أخنػػػرة التػػػي تػػػنص  05نظػػػلـ الدسػػػتور  الجزائػػػر  نمرػػف اإلشػػػلرة إلػػػ  المػػػلدة فػػي ال
األمـــالك الويييـــة ا 20وأنضػػػل مػػػل نصػػػت علنػػػ  المػػػلدة  "يوـــدد القـــايون خـــاتم الدولـــة"علػػػ : 

الموضػػػوعلت التػػي لهػػػل عبلقػػػة  ل ، أمػػػيوـــددها القـــايون...يتم تســـيير األمـــالك ي قـــا لمقـــايون
انعلقػب القػػلنوف علػ  تعسػػؼ  24ر مػل نصػػت علنػ  المػػلدة ، نػذرر فػػي هػذا اإلطػػل140يللمػلدة 

 السلطة . 

                                                 
1
 . 25، ص 1990ػثك اٌؼاي ١ٌك أؼّك، فىهج اٌمٛا١ٔٓ، قان إٌٙؼح اٌؼهت١ح،  شهٚخ 
2
 .  17، ص  ١ٌٚ2010ك ِؽّك ؼّٛقج ، اٌمٛا١ٔٓ االٌا١ٌح ت١ٓ إٌظه٠ح ٚاٌرطث١ك ، تكْٚ لوه قان إٌشه ،  
3
 . 62، ص 1988ػّه فأاق تهواخ، اٌمٛا١ٔٓ األٌا١ٌح، قان إٌٙؼح اٌؼهت١ح،  
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"ال إدايــة إال  مقتضــى قــايون صــادر ق ــل ارتكــاب  58ورػػذلؾ مػػل نصػػت علنػػ  المػػلدة 
ــا م أوــد أو يوقــ  إال فــي الوــاالت  59ورػػذلؾ مػػل نصػػت علنػػ  المػػلدة  ال بــل المدــرم" "ال يت

وهػػذ  الموضػػوعلت مرتيطػػة يللحرنػػلت  الموــددة  القــايون  وي قــا لاشــكال التــي يــ  وميهــا"
 . 140/01األسلسنة المنصوص علنهل في الملدة 

"...شــــروي اكتســــاب الديســــية الدزائريــــة :33/02وأنضػػػػل مػػػػل نصػػػػت علنػػػػ  المػػػػلدة 
وهػذ  المػلدة لهػل عبلقػة يللمػلدة واالوت ا   ها  أو فقدايها أو إسـقايها  موـددة  القـايون "   

140/04. 

"...يضمن القايون فـي أثيـاء البمـل الوـ  فـي  :69/02لدة وأخنرا مل نصت علن  الم
ـــــات  ـــــايون كي ي ـــــي الراوـــــة مضـــــمون ويوـــــدد الق ـــــة...الو  ف ـــــة  واألمـــــن والي اف الوماي

، ونعتقػػػػػػد أف هػػػػػػذ  122/18.وهػػػػػػذ   الحللػػػػػػة األخنػػػػػػرة لهػػػػػػل أنضػػػػػػل صػػػػػػلة يللمػػػػػػلدة ممارســــــته"
ولرنهػػػل تعػػػد  140لػػػـ تضػػػؼ شػػػنئل جدنػػػدا للمػػػلدة  140الموضػػػوعلت التػػػي لهػػػل عبلقػػػة يللمػػػلدة 

 يمثلية دسترة ليعض الموضوعلت المتصلة أو المتعلقة يللحرنلت العلمة.

فػػنبلحظ أنضػػل أف هنػػلؾ يعػػض النصػػوص  ،والوضػػي ال نختلػػؼ علنػػ  رثنػػرال فػػي فرنسػػل
"...ويبت ر يـاخ ون  03ونذرر عل  سينؿ المثلؿ مل تقضي ي  الملدة  34ذات الصلة يللملدة 

 يون..." وف  الشروي الموددة في القا

ايخصػػػوص الحقػػػوؽ المدننػػػة والسنلسػػػنة  ورػػػذلؾ  34وهػػػذ  األحرػػػلـ تضػػػمنتهل المػػػلدة 
وهػػػي أنضػػػل متصػػػلة  "ال يدـــوز القـــ ض ومـــى أوـــد وو ســـه إال وفقـــا لمقـــايون..." 66المػػلدة 

  سhabeas Corpus، وتقػػنـ نظلمػػل ممػػلثبل لنظػػلـ س34يللحرنػػلت العلمػػة ولهػػل عبلقػػة يللمػػلدة 
 .المعروؼ في يرنطلننل

وعلػػ  هػػذا االعتيػػلر نػػر  الػػيعض أف إدراج هػػذ  األحرػػلـ فػػي الدسػػتور فػػي غنػػر محلػػ  
 . 1ألف اليرلملف نحدد القواعد المتعلقة يلإلجرا ات الجزائنة 

 

                                                 
1
 Bernard BRACHET,op.cit , p 98 
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مػػف الدسػػتور الفرنسػػي لسػػنة  34أمػػل عػػف الموضػػوعلت التػػي لنسػػت لهػػل عبلقػػة يللمػػلدة 
أو التي لـ توضػحهل هػذ  المػلدة األخنػرة، فػطف الدراسػة تقتصػر علػ  مسػسلة اختصػلص  1958

فقػػرة  53اليرلمػػلف فػػي مجػػلؿ التصػػدنؽ علػػ  المعلهػػدات الدولنػػة ، والػػذ  نصػػت علنػػ  المػػلدة 
 "...ال يمكــن التصــدي  أو الموافقــة وميهــا إال  مودــب قــايون " التػػي تنصػػص علػػ  : أخنػػرة

 . 34يرلملف هو خلرج نطلؽ الملدة وهذا االختصلص التشرنعي لل

أف موضػػوع هػػذ  المعلهػػدات نتعلػػؽ معلهػػدات الصػػلأ والتجػػلرة وتلػػؾ  1ومػػف المعلػػـو  
أو التػػػي  ،المتعلقػػة يػػللتنظنـ الػػػدولي، والمعلهػػدات التػػي نترتػػػب علنهػػل نفقػػلت فػػػي خزانػػة الدولػػة

والمعلهػػدات التػػي  ،والمتعلقػػة يحللػػة األشػػخلص ،تتضػػمف تعػػدنؿ نصػػوص ذات طػػليي تشػػرنعي
وعندمل نػتـ التصػدنؽ علنهػل أو الموافقػة قلنونػل  ، تتضمف التنلزؿ عف إقلنـ أو ميلدلت  أو ضم 
والتػػي نقصػػد منهػػل القػػواننف المدرجػػة فػػي المػػلدتنف  ،ترػػوف لهػػل قػػوة أعلػػ  مػػف القػػواننف الداخلنػػة

فػي مجػلؿ المػلدتنف ومف هنل تطرح إشرللنة تعدنؿ هذ  المعلهدات للقواننف الداخلنػة  ، 37،34
ومف هنل نظهر دور المجلػس الدسػتور  لتوضػنأ هػذ  المسػسلة ، خلصػة وأف األمػر  ، 37،34

هنػػػل نتعلػػػؽ يمسػػػسلة مخللفػػػة أحرػػػلـ الدسػػػتور ، ومػػػل نسػػػتلـز ذلػػػؾ مػػػف إجػػػرا ات تصػػػؿ إلػػػ  حػػػد 
 .2تعدنؿ أحرلم 

 ايون  والالئوة الميمب الثايي: م دأ اإلي راد  التشريم وأثره ومى توزيم االختصا   ين الق

أثػػػرت المفػػػلهنـ الحدنثػػػة يشػػػرؿ واضػػػأ علػػػ  مسػػػسلة توزنػػػي االختصػػػلص يػػػنف القػػػلنوف 
، أو 1958والبلئحة ، ونقصد في هذا المقلـ التجدنػدات التػي جػل  يهػل الدسػتور الفرنسػي لعػلـ 

 الثورة القلنوننة التي أقلمهل هذا الدستور، والتي أدت إل  قلػب العدنػد مػف المفػلهنـ خلصػة تلػؾ
المتعلقة يميدأ الفصػؿ يػنف السػلطلت ، إلػ  جلنػب ظهػور يعػض الوسػلئؿ الحدنثػة للتعينػر عػف 
اإلرادة العلمػة ، إذ لػػـ نعػػد اليرلمػػلف نمتلػؾ وحػػد  مهمػػة صػػنلغة القواعػد العلمػػة فػػي الدولػػة رمػػل 

 رلف علن  الوضي سليقل .
                                                 

1
 Bernard BRACHET, op.cit , p 98 

2
 Louis FAVOERU , op.cit , p 155 . 
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األمر األرند في هذا المجلؿ أف اليرلملف أصيأ ملزمػل يمملرسػة االختصلصػلت  إال أف
المخولػػة لػػ  يموجػػب أحرػػلـ الدسػػتور، ويللتػػللي نترتػػب علنػػ  التزامػػل دسػػتورنل  وقلنوننػػل يضػػرورة 

 .1ميلشرة اختصلص  ينفس  دوف التنلزؿ لغنر  ، يلستثنل  مل نصت علن  األحرلـ الدستورنة 

لدسػػتور  اليرلمػػلف مهمػػة معللجػػة موضػػوع معػػنف ، واشػػترط علنػػ   فػػطذا أورػػؿ المؤسػػس ا
صػيأ أسينبل معننػل لتنظنمػ  ، رػسف نشػترط أف نػتـ تنظنمػ  يقػلنوف عضػو  أو يقػلنوف عػلد  ، 

هػػػذا الموضػػػوع نملػػػؾ حجنػػػة فػػػي مواجهػػػة رلفػػػة السػػػلطلت فػػػي الدولػػػة، ويللتػػػللي ال نمرػػػف لرػػػؿ 
المشػػرع ، وهػػذا مػػل نفػػرض أنضػػل علػػ  سػػلطة أف تتنػػلوؿ هػػذا الموضػػوع إال يػػطذف صػػرنأ مػػف 

 . 2اليرلملف عدـ جواز التخلي عف اختصلصلت  أو التنلزؿ عنهل 

ولتينلف هذ  المسػلئؿ، نػتـ التطػرؽ إلػ  مسػسلة حجنػة االختصػلص فػي مواجهػة المشػرع 
 اإلنفػػػراد التشػػػرنعي المطلػػػؽ ، واإلنفػػػراد التشػػػرنعي النسػػػيياالفػػػرع األوؿ  ، ثػػػـ دراسػػػة موضػػػوع 

 لني  .االفرع الث

 ال رع األول : مدى ودية االختصا   التشريبي .

إال أنػ  مػف  ،عل  الرغـ مف التطورات التي عرفهل تحدند مجلؿ اختصػلص القػلنوف والبلئحػة  
األمور الثليتة أف المجللس الننلينة تختص وعل  سػينؿ الحجػز يتنظػنـ يعػض المسػلئؿ خلصػة 

ي نخػػػػػتص اليرلمػػػػػلف  وحػػػػػد  يتنظػػػػػنـ هػػػػػذ  تلػػػػػؾ المتصػػػػػلة يحقػػػػػوؽ  وحرنػػػػػلت األفػػػػػراد ، ويللتػػػػػلل
 . 3الموضوعلت دوف غنر  وذلؾ عمبل يميدأ اإلنفراد التشرنعي 

، هػػذا مػػل نػػتـ  فمػػل هػػو المقصػػود  يهػػذا الميػػدأ  ورنػػؼ نشػػس وتطػػور ، ومػػل هػػي حػػدود   
 اإلجلية علن  مف خبلؿ مل نلي :

                                                 
1
VITO MARINESE ,  L‟idéal législatif du Conseil constitutionnel, Étude sur les qualités de la loi , THÈSE , 

UNIVERSITÉ PARIS-X-NANTERRE , 2007, p 127 . 

2
 . 2004،ص  2010عيد المجند إيراهنـ سلنـ ، السلطة التقدنرنة للمشرع ، دار الجلمعة الجدندة اإلسرندرنة ، 
3
 . 207عيد المجند إيراهنـ سلنـ ، نفس المرجي ، ص  
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 أوال : ماهية اإلي راد التشريبي : 

مف المعلـو أف ميدأ اإلنفراد التشرنعي نعد انعرلسل لتطور العبلقة القلئمػة يػنف اليرلمػلف 
، حنث عرفت هذ  العبلقة تطػورا رينػرا نتنجػة الصػراع الرينػر حػوؿ السػلطة الػذ   1والحرومة 

 .رلف سلئدا في أوريل في العهود القدنمة ينف اليرلملف والطيقة اليرجوازنة 

للسػػػلطة التشػػػرنعنة هػػو السػػػيب الحقنقػػػي للصػػراع يػػػنف اليرلمػػػلف  فقػػد رػػػلف تػػػولي الملػػوؾ
رلنػػػت الػػػوزارة ترنػػػد أف تشػػػرع وتغنػػػر الحقػػػوؽ الشخصػػػنة لرػػػف  فقػػػد، 17والحرومػػػلت فػػػي القػػػرف 

 نشرؿ هنئة قضلئنة .   اليرلملف رلف نعلرض هذا التصرؼ وذلؾ لرون

فػي العصػور  وقد نت  عل  ذلؾ نشسة فررة سلهمت في القضػل  علػ  الملرنػة والسػنطرة
 التللنة .

ومضػػموف هػػذ  الفرػػرة أنػػ  إذا رلنػػت  اإلرادة هػػي التػػي تصػػني القػػواننف ، فلمػػلذا ترػػوف 
اإلنسػػػلننة  تإرادة فػػػرد واحػػػد هػػػي إرادة إنسػػػلننة نمرػػػف أف نعترضػػػهل مػػػل نعتػػػرض سػػػلئر اإلرادا

نعنة األخر  مف عنوب  ، ومنذ ذلؾ الوقت يدأ الفرر السنلسي نػدعو إلػ  إيعػلد السػلطة التشػر 
 . 2عف الملؾ

نفػراد اليرلمػػلف يمهمػة إقػػرار  وأد  هػذا الصػراع فػػي األخنػر إلػػ  انتصػلر إرادة الشػػعب وال
نشل  الجرائـ وتحدند العقويلت ، إل  أف أصيأ اليرلملف صلحب الوالنة العلمة في   الضرائب وال

 . 3التشرني يللنسية للموضوعلت المتصلة  يللحقوؽ والحرنلت العلمة 

ذلػػؾ ظهػػرت فرػػرة أخػػر  مفلدهػػل أنضػػل أف القػػواننف التػػي تقػػـو يطصػػدارهل وتسسنسػػل علػػ  
السػػػػلطة التشػػػػرنعنة ا اليرلمػػػػلف  المختصػػػػة تعتيػػػػر الوسػػػػنلة األرثػػػػر فعللنػػػػة المحػػػػددة لضػػػػوايط 

 . 4العبلقلت القلنوننة العلمة في إطلر أحرلـ الدستور س للحرلـ والمحرومنف س

                                                 
1
 . 58، 57فتحي عيد الررنـ ، المرجي السليؽ ، ص  
2
 . 58فتحي عيد الررنـ ، نفس المرجي ،  ص  
3
 207عيد المجند إيراهنـ سلنـ ، المرجي السليؽ، ص  

  80ة القلهرة الحدنثة ، ص طعنمة الجرؼ ، ميدأ المشروعنة وضملف خضوع الدولة للقلنوف ، مرتي 4
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لليرغس يقولػ  س إف مفهػـو السػنلدة الوطننػة وهو مل أشلر إلن  أنضل الفقنػ  س رػلدر  د  مػ
تعيػػػػر عنػػػػ  اليرلملنػػػػلت المنتخيػػػػة الحػػػػرة للشػػػػعوب ، رمػػػػل أف القػػػػلنوف الصػػػػلدر عػػػػف المجػػػػللس 

ولػنس لبلئحػة مػف مجػلؿ غنػػر تنفنػذ القػواننف ، ويػذلؾ تعتيػػر   امحػػدد التشػرنعنة لػنس لػ  مجػلال
 . 1 اللوائأ المستقلة أو القلئمة يذاتهل غنر دستورنة في رأن  س

إال أف األصػػػوؿ التلرنخنػػػة لفرػػػرة اإلنفػػػراد  التشػػػرنعي لليرلمػػػلف نجػػػدهل يصػػػفة أدؽ مػػػف 
 خبلؿ  التجرية األلملننة في هذا المجلؿ  وخلصة يروسنل .

رػػلف الملػػؾ هػػو القػػليض الفعلػػي للسػػلطة ومملرسػػهل الوحنػػد، ولرػػف  19فمػػي يدانػػة القػػرف 
 الملرنة المطلقة إل  ملرنة مقندة . ويصدور الدسلتنر األلملننة في تلؾ الفترة تحولت 

وأصػيحت هنئػػلت أخػػر  مسػتقلة علػػ  الملػػؾ تشػلرؾ فػػي مملرسػػة السػلطة ، إلػػ  جلنػػب 
 .  2الملؾ الذ  تنلزؿ عف صبلحنة تشرني القواننف إل  المجللس الننلينة

رمل أف إقلمػة القػلنوف الوضػعي تعػود وفقػل للدسػلتنر إلػ  المجػللس الننلينػة، وينػل  علػ  
إلػػ  اإلقػػرار يػػسف القػػلنوف الوضػػعي نتضػػمف قواعػػد  3لنيرالنػػة ودنمقراطنػػة ذهػػب الػػيعض عوامػػؿ 

 قلنوننة تتعلؽ يحقوؽ المواطننف .

وعلنػ  فإػػطف رػػؿ مػػل نتصػػؿ يهػػذ  الحقػػوؽ نجػب أف نرػػوف موضػػوع تنظػػنـ مػػف قيػػؿ قػػلنوف 
 .وضعي تسن  المجللس الننلينة 

 المللؾ عف طرنؽ نظلـ.أمل القواعد التي ال تتصؿ يحقوؽ المواطننف فنضعهل 

شػػرؿ موضػػوع أو مػػلدة نوتسسنسػػل علػػ  ذلػػؾ، فػػطف رػػؿ مػػل نتصػػؿ يػػللحقوؽ األسلسػػنة للمػػوطننف 
 القلنوف التي تنفرد المجللس الننلينة يوضع .

                                                 
1 Carre DU MALBERG ,op.cit .p 277 . 

 . 274منذر الشلو  ، المرجي السليؽ ، ص  2
3
 . 81ص طعنمة الجرؼ ، المرجي السليؽ ،  
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وعلنػػػ  فػػػطف اختصػػػلص اليرلمػػػلف، هػػػو سػػػف ووضػػػي القػػػواننف الملدنػػػة ، أمػػػل النصػػػوص 
ف ترػوف موضػوع نظػلـ اإدار   صػلدر عػف والقرارات التي ال تتصؿ يلألفراد ويحقوقهـ نمرػف أ

ف نظػػػػػػرت المجػػػػػػللس الننلينػػػػػػة هػػػػػػذ   الملػػػػػػؾ ، ومػػػػػػف دوف تػػػػػػدخؿ المجػػػػػػللس الننلينػػػػػػة، ولرػػػػػػف وال
نمػل هػي  الموضوعلت مف يلب الصدفة ، فطنهل ال تروف قواننف استنلدا إل  المعن  المػلد  ، وال

مػف أف تصػدر عػف قواننف وضعنة شربل عل  اعتيلر أنهل صدرت عػف المجػللس الننلينػة يػدال 
 .الملؾ 

فللقػػلنوف الوضػػعي الحقنقػػي وفقػػل لهػػذا التصػػور هػػو القػػلنوف المػػلد  والػػذ  ترػػوف ملدتػػ  
 .  1تنظنـ حقوؽ المواطننف ، ويللتللي ندخؿ في االختصلص المحجوز للمجللس التشرنعنة

وينل  علػ  هػذ  المعطنػلت، يػدأ االتجػل  نحػو االهتمػلـ يمسػسلة اليحػث فػي هػذ  األفرػلر 
نػػل  نظرنػػة مػػف خبللهػػل اليحػػث علػػ  مػػػد  إمرلننػػة تحدنػػد يعػػض الموضػػوعلت التػػي تػػػدخؿ وي

ضمف االختصلص التشرنعي لليرلملف لوحد  دوف أف تنلفس  سلطة أخر  فػي ذلػؾ، ويللمقليػؿ 
نمتنػػي علنػػ  التخلػػي أو التنػػلزؿ عػػف مسػػسلة تنظػػنـ هػػذ  المسػػلئؿ  لفلئػػدة سػػلطة أخػػر ، ويللتػػللي 

 . 2لـ نظرنة اإلنفراد التشرنعي االتجل  إل  إرسل  معل

 س أوتوماييرس  وس   ول  ال ايدوقد ظهرت اإلرهلصلت األول  لهذ  النظرنة عل  ند الفقهنف س 

نجػب أف ننظػر إلػ  القػلنوف مػف النلحنػة الشػرلنة  3س  ـول ال ايـدففي هذا اإلطلر نقوؿ الفقن  س 
ة التي نقرهل  اليرلملف وتروف لػ  القػدرة والملدنة ، ويللتللي نمرف أ ف نعرؼ القلنوف يسن  القلعد

علػػ  التػػسثنر فػػي مرارػػز األفػػراد االجتملعنػػة س فتفػػرد لهػػـ الحقػػوؽ وتحملهػػـ يلاللتزامػػلت ، وينػػل  
علػػ  ذلػػؾ نػػذهب س اليلنػػدس إلػػ  أف القػػلنوف هػػو المخػػتص وحػػد  يسػػلطة تنظػػنـ الحرنػػلت، ألنػػ  

 وحد  الممثؿ الشرعي للشعب .

                                                 
 .   275ص منذر الشلو  ، المرجي السليؽ ،  1
 . 57،ص  2003  ، دار النهضة العرينة ، القلهرة 2عند أحمد الغفلوؿ ، فررة عدـ االختصلص السليي للمشرع ،اط 2
 . 60أشلر إل  ذلؾ ، عند أحمد الغفلوؿ ، المرجي السليؽ ،  ص  3
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، ويمعنػػػ  آخػػػر ال تسػػػتطني إنشػػػػل   لقلعػػػدن لتحمػػػؿ مفهومػػػػ أمػػػل البلئحػػػة فنػػػر  أنهػػػل ال
 الحقوؽ،  ويللتللي تيق  مجرد عمؿ إدار  نقتصر أثر  عل  التنظنملت اإلدارنة.

وفػػي هػػذا اإلطػػلر أنضػػل نقػػوؿ الػػدرتور ثػػروت عيػػد العػػلؿ : س لقػػد اسػػتقر الػػرأ  علػػ  أف 
تنظنـ الحرنلت العلمة نمثؿ مجلال محجوزا للمشرع نملرس اختصلص  فن  علػ  سػينؿ اإلنفػراد 

رمػػل ال نجػػوز لػػ  النػػزوؿ عنػػ  أو   خػػر أواالسػػتقبلؿ، فػػبل تشػػلرر  فػػي هػػذا المجػػلؿ أ  سػػلطة 
انتفػػػل  أ  اختصػػػلص للسػػػلطة التنفنذنػػػة فػػػي مجػػػلؿ تنظػػػنـ الحرنػػػلت  التفػػػونض فنػػػ  يمػػػل نعنػػػي

 . 1العلمة س 

دائمػػػػل وفػػػػي مجػػػػلؿ المحػػػػلوالت الفقهنػػػػة الهلدفػػػػة لوضػػػػي نظرنػػػػة مترلملػػػػة لفرػػػػرة اإلنفػػػػراد 
، والػذ  قػلـ  2نرس ننمرف اإلشلرة أنضل في هذا المجػلؿ إلػ  محلولػة الفقنػ  س أوتومػل ،التشرنعي

وذلػػػػؾ  ،يعػػػرض صػػػػنلغة علمنػػػػة منهجنػػػة لهػػػػذ  الفرػػػرة األخنػػػػرة 20فػػػي يدانػػػػة القػػػرف العشػػػػرنف 
والتػي تقػـو علػ  أف المفهػـو المػلد   "  ـول  ال ايـد "  انطبلقل مف األفرلر التي تنلولهل الفقن  

للقػػػلنوف نػػػؤد  يللضػػػرورة إلػػػ  انفػػػراد اليرلمػػػلف يللتشػػػرني ، إال أنػػػ  ويمنلسػػػية تحدنػػػد مرترػػػزات 
ور  اسػػػتنلدا علػػػ  فررتػػػي الحرنػػػة والملرنػػػة حنػػػث أف اليرلمػػػلف اإلنفػػػراد التشػػػرنعي قػػػلـ يينػػػل  تصػػػ

نتػػػدخؿ يواسػػػطة التشػػػرني مػػػف أجػػػؿ معللجػػػة المسػػػلئؿ المتعلقػػػة يللحرنػػػة والملرنػػػة وقػػػد أقػػػلـ هػػػذا 
 .  " روسو "والفقن   " دان لوك "التصور عل  أفرلر الفقن  

ؿ فػػي عػػدـ يػػسف حرنػػة اإلنسػػلف فػػي المجتمػػي المػػدني تتمثػػ " لــوك"وفػػي هػػذا الصػػدد نػػر  
إال تلػػؾ التػػي نػػتـ اختنلرهػػل يللرضػػ  ، ويللتػػللي ال تخضػػي أل   ،الخضػػوع أل  سػػلطة تشػػرنعنة

س فقػد أشػلر إلػ  هػذ  الفرػرة فػي رتليػ   3قلنوف مل لـ نرف صلدرا عػف هػذ  السػلطة ، أمػل روسػو
القػػواننف  العقػػد االجتمػػلعي، إذ نظهػػر تػػسثر  الرينػػر يللدنمقراطنػػة الميلشػػرة ألنهػػل تضػػمف صػػدور

                                                 
،  2003نة القلهرة ، ثروت عيد العلؿ أحمد ، الحملنة القلنوننة للحرنلت العلمة  ينف النص والتطينؽ ، دار النهضة العري 1

 . 112ص 
2 Mayer, Otto , Le droit administratif allemand, Paris , 1905, p 87. 
3
 Jean Jacques ROUSSEAU, op.cit , p 171 . 
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عػػف مجمػػوع الشػػعب وتسرنػػد اإلرادة العلمػػة لسػػلطلتهل يشػػرؿ نضػػمف الحقػػوؽ والحرنػػلت يخػػبلؼ 
 ،الدنمقراطنة غنر الميلشػرة التػي تػؤد  إلػ  توسػني صػبلحنلت الحرومػة علػ  حسػلب اليرلمػلف

 . 1وهذا مف شسن  أف نؤد  إل  االنتقلص مف الحقوؽ والحرنلت العلمة 

  التسرند عل  أنػ  وعلػ  الػرغـ مػف عػدـ تضػمف الدسػتور األلمػلني إل " أوتومايير "ولقد ذهب 
فػػي تلػػؾ الحقيػػة أ  نػػص نلػػـز المشػػرع يللتػػدخؿ لتنظػػنـ المسػػلئؿ المتعلقػػة يللحرنػػلت والحقػػوؽ ، 
إال أنػػ  ال نمرػػف أل  شػػخص مهمػػل رلنػػت صػػفت  أف نشػػرؾ فػػي عػػدـ إمرلننػػة السػػلطة العلمػػة 

لت وفػػرض الضػػرائب وترننػػؼ نظػػلـ الملرنػػة والحرنػػة داخػػؿ اإلميراطورنػػة تقرنػػر الجػػرائـ والعقويػػ
 . 2إال يمقتض  قلنوف

، أف الحرنػػة ال نمرػػف تسػػونتهل وتنظنمهػػل إال عػػف طرنػػؽ القػػلنوف " أوتومــايير "ونخلػػص 
الذ  نسػتطني تقننػدهل أو إزالتهػل ، أو نسػمأ للسػلطة التنفنذنػة يللتصػرؼ فنهػل فػي حػدود اإلذف 

 . 3لمشرع حت  في مجلؿ الحرنلت التقلندنة أو الرخصة الممنوحة لهل مف قيؿ ا

ذهػػػػب إلػػػػ  تقرنػػػػر عبلقػػػػة يػػػػنف اإلنفػػػػراد  " أوتومــــايير"وعلػػػػ  هػػػػذا األسػػػػلس نبلحػػػػظ أف
التشػػػرنعي والحقػػػوؽ األسلسػػػنة لؤلفػػػراد ، إذ أنػػػ  ال نمرػػػف التشػػػرني فػػػي هػػػذ  المسػػػلئؿ ، إال يعػػػد 

أ وتوملننرس ينفس  الفرػرة مواقف  ممثلي أصحلب هذ  الحقوؽ في المجللس الننلينة ، وقد ينف س 
سػػػللفة الػػػذرر عنػػػدمل أشػػػلر إلػػػ  أف انفػػػراد التشػػػرني يمعللجػػػة رػػػؿ مػػػل نتصػػػؿ يهػػػذ  الحقػػػوؽ هػػػو 

 . 4محصلة التسرند عل  هذ  الحقوؽ في الدستور

                                                 
 . 73، ص  2008خضر، مدخؿ إل  الحرنلت العلمة وحقوؽ اإلنسلف ، المؤسسة الحدنثة للرتلب ، لينلف محمد  1

 . 60المرجي السليؽ ، ص  عند أحمد الغفلوؿ ، 2
3
 que la liberté dépend entièrement de la volonté de la loi, qui en principe peut la restreindre ou même 

la supprimer, ou autoriser le pouvoir exécutif à le faire dans les limites de l'autorisation, de même pour 
la liberté traditionnelle de la vie privée d'une part ,pour la liberté existante de l'usage de tous sur les 
choses publiques, d'autre part. Mais en tant que de pareilles restrictions ne sont pas établies, la liberté 
existe dans ses limites naturelles, telles qu'elles sont reconnues par l'opinion elle est protégée d'après 
les organisations de la procédure administrative, Mayer, Otto , op.cit , p 19=. 

 .  61عند أحمد الغفلوؿ  ، المرجي السليؽ ، ص تـ ذرر  عند  4
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أمػػػل عػػػف مجػػػلؿ تػػػدخؿ السػػػلطة التنفنذنػػػة، فنػػػر  أوتومػػػلننر أنهػػػل تنفػػػرد يتسػػػونة المسػػػلئؿ 
 حقوؽ .الخلرجة عف نطلؽ موضوع الحرنلت وال

ويللتػػػللي فػػػطف اختصلصػػػهل هنػػػل هػػػو اختصػػػلص أصػػػلي مػػػي السػػػملح لليرلمػػػلف يللتػػػدخؿ 
أنضل في هذ  المسلئؿ دوف إمرلننة السػلطة التنفنذنػة للتػدخؿ فػي الموضػوعلت التػي ننفػرد يهػل 

 . 1اليرلملف ، يمعن  آخر أن  نوجد إل  جلنب اإلنفراد يللتشرني إنفراد يللبلئحة 

وعبلوة علػ  ذلػؾ ، فػطف االنفػراد يللتشػرني نتحقػؽ أرثػر عنػدمل نقػي علػ  عػلتؽ المشػرع 
التػػزاـ انجػػليي لتنظػػنـ إحػػد  الموضػػوعلت التػػي تػػدخؿ فػػي اختصلصػػ  ، خلصػػة تلػػؾ المتعلقػػة 

 . 2يللحقوؽ والحرنلت ، وعلن  نجب أف نروف التدخؿ المشرع في هذا اإلطلر أرثر إقنلعل 

ختصػػػػلص التشػػػػرنعي لليرلمػػػػلف نتحػػػػدد يػػػػللنظر إلػػػػ  أهمنػػػػة وفػػػػي هػػػػذا اإلطػػػػلر فػػػػطف اال
الموضػػػػوع ، علػػػػ  اعتيػػػػلر أف القػػػػلنوف نيػػػػنف القواعػػػػد األسلسػػػػنة للنظػػػػلـ القػػػػلنوني ، واسػػػػتخداـ 
عيػػلرتي ااألهمنػػة ، األسلسػػي  ، مػػف أجػػؿ توصػػنؼ وتحدنػػد المجػػلؿ التشػػرنعي ، وعلنػػ  وفنمػػل 

ضػػػو  هػػػذا التحلنػػػؿ مػػػف خػػػبلؿ وضػػػي  نتعلػػػؽ يميػػػدأ االنفػػػراد يللتشػػػرني ، نمرػػػف االسػػػتنلد علػػػ 
 .    3تصور معنف للقلنوف نهدؼ أسلسل لضيط األسلس التنظنمي للمجتمي 

يند أف فررة اإلنفراد التشرنعي في مراحلهل األول  لـ ترف تفرض عل  اليرلملف ضػرورة 
التدخؿ لتسونة الموضوعلت الداخلة في اختصلصػ  يسػيب اتسػلع نطػلؽ التفػونض التشػرنعي، 

لي لػػـ نرػػف اإلنفػػراد التشػػرنعي سػػو  وسػػنلة تهػػدؼ إلػػ  رػػيأ تػػدخؿ السػػلطة التنفنذنػػة مػػف ويللتػػل
 التدخؿ أو طرؽ المسلئؿ المدرجة ضمف اختصلص اليرلملف .

 20غنػػػر أف ميػػػدأ اإلنفػػػراد التشػػػرنعي أخػػػذ مػػػرة أخػػػر  مفهومػػػل حػػػدنثل مػػػي مطلػػػي القػػػرف 
ملرسػة اختصلصػلتهل وعػدـ التخلػي وذلؾ يتوسني نطلق  مي إلزاـ اليرلملنلت يللتػدخؿ ينفسػهل لم

                                                 
 . 62عند أحمد الغفلوؿ ، المرجي السليؽ  ، ص  تـ ذرر  عند 1

2
 VITO MARINESE , op.cit , p 128 . 

3
 Ibid, p 132 . 
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والتػػي فػػي مقػػدمتهل إسػػهلملت الفقػػ   ،عنهػػل أو تفونضػػهل ، وهػػذا تحػػت تػػسثنر العدنػػد مػػف العوامػػؿ
والقضػػػػل  الدسػػػػتور  واإلدار  إلػػػػ  جلنػػػػب التحػػػػوالت التػػػػي عرفتهػػػػل نظرنػػػػة الحقػػػػوؽ والحرنػػػػلت 

 .  1خلصة مسسلة عللمنتهل

ذا رػػػلف اليرلمػػػلف ننفػػػرد يتنظػػػنـ الحقػػػوؽ والحرنػػػلت ، إال أف سػػػلطت  فػػػي هػػػذا المجػػػلؿ  وال
مقندة وهو نحػدد تنظػنـ الحقػوؽ والحرنػلت العلمػة ، فػبل نجػوز لػ  مصػلدرة الحػؽ أو الحرنػة أو 
االنتقػػلص منهمػػل ، رمػػل ال نمرنػػ  فػػرض قنػػود علػػ  الحرنػػة تجعػػؿ  اسػػتخداـ األفػػراد لهػػل  شػػلقل 

 . 2ومرهقل 

را فػػطف تػدخؿ السػػلطة التنفنذنػة عػػف طرنػؽ سػػلطتهل البلئحنػة فػػي المجػلؿ المحجػػوز وأخنػ
 .3إال استثنل :س ويتصرنأ مف الدستور ويطذف صرنأ مف طرؼ اليرلملفس ال نروف لليرلملف

 ثاييا : أثر م دأ اإلي راد التشريبي ومى ضوء أوكام القضاء 

فسػػػػ  ، وفػػػػي مواجهػػػػة يػػػػلقي نشػػػػرؿ اإلنفػػػػراد التشػػػػرنعي حجنػػػػة فػػػػي مواجهػػػػة اليرلمػػػػلف ن
السػػػلطلت ، إذ نقتصػػػر دور السػػػلطة التنفنذنػػػة علػػػ  المجػػػلؿ التقلنػػػد  الخػػػلص يهػػػل وهػػػو تنفنػػػذ 
القػػػواننف ، إال يتصػػػرنأ خػػػلص مػػػف الدسػػػتور، وفػػػي المقليػػػؿ نلتػػػـز المشػػػرع يللصػػػبلحنلت التػػػي 

 عهدهل إلن  الدستور يموجب نصوص  .

صػػبلحنلت  لفلئػػدة السػػلطة التنفنذنػػة ،  ويللتػػللي نجػػب علنػػ  أف ال نتخلػػ  أو نتنػػلزؿ عػػف
أف المشرع لنس مللرل الختصلص  نتصرؼ فن  رنػؼ نشػل  ، فػطف لػـ  ،ألن  ورمل نر  اليعض

ألف ذلػػػؾ نعػػػد  ،نرػػػف فػػػي مقػػػدور  التوسػػػي فػػػي صػػػبلحنلت  ، ال نمرنػػػ  أنضػػػل أف نتنػػػلزؿ عنهػػػل
د فػراغ دسػتور   مخللفة لضوايط توزني االختصلص المحدد دستورنل، وهػو مػل نترتػب عنػ  وجػو 

                                                 
 . 63عند أحمد الغفلوؿ ، المرجي السليؽ  ، ص  1
هللة محمد ، طرنأ ، حدود سلطة المشرع المصر  في تنظنـ الحقوؽ والحرنلت العلمة والضملنلت المقررة لمملرستهل ،  2

 . 221، ص  2011دار النهضة العرينة ، القلهرة ،
 . 40، ص  2002، دار الشروؽ ، القلهرة ،  2سرور ، القلنوف الجنلئي الدستور  ، طأحمد فتحي  3
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نػػػػؤد  إلػػػػ  مػػػػل نعػػػػرؼ يعنػػػػب عػػػػدـ االختصػػػػلص السػػػػليي الػػػػذ  نعػػػػد وجهػػػػل مػػػػف أوجػػػػ  عػػػػدـ 
 .  1الدستورنة

وفػػي هػػذا اإلطػػلر قضػػت المحرمػػة الدسػػتورنة العلنػػل فػػي مصػػر س أف الدسػػتور لػػـ نعقػػد 
وأف هػذا  ،للسلطة التنفنذنة اختصلصل مل يتنظنـ شػي  ممػل نمػس الحقػوؽ التػي رلفهػل الدسػتور

لهػػل أف تسػػلب  زـ نتعػػنف أف تتػػوال  السػػلطة التشػػرنعنة يمػػل تصػػدر  مػػف قػػواننف ، فػػبل نجػػو التنظػػن
مػف اختصلصػهل ونحنػػؿ األمػر يرمتػ  إلػػ  السػلطة  التنفنذنػة دوف أف تقنػػدهل فػي ذلػؾ يضػػوايط  

 . 2 سوأسس رئنسنة تلتـز يللعمؿ في إطلرهل

رمل أشلرت أنضل إل  س أف األصؿ في مجلؿ تنظػنـ الحقػوؽ أنهػل سػلطة تقدنرنػة مػل لػـ 
ال نجػوز اقتحلمهػل أو تخطنهػل  مجػلالنقند الدستور مملرستهل يضوايط تحد مف إطبلقهل وترػوف 

فػػػطف مػػل تقػػػر  القواعػػػد  ،ورػػلف الدسػػػتور إذ نعهػػد إلػػػ  السػػػلطة التشػػرنعنة يتنظػػػنـ موضػػوع معػػػنف
هذا الموضوع ال نجوز أف ننلؿ مف الحقوؽ التي رفؿ الدستور أصلهل سػوا  القلنوننة في شسف 

ينقصػػػهل أو يلنتقلصػػػهل مػػػف أطرافهػػػل، ذلػػػؾ أف إهػػػدار هػػػذ  الحقػػػوؽ أو تهمنشػػػهل عػػػدواف علػػػ  
يللتػػػػللي أف نرػػػػوف تنظػػػػنـ هػػػػذ   زمجلالتهػػػػل الحنونػػػػة التػػػػي ال تتػػػػنفس إال مػػػػف خبللهػػػػل، وال نجػػػػو 

 . 3 سأف نروف منصفل وميررا الحقوؽ اقتحلمل لفحواهل، يؿ نتعنف

وتؤرػػػد أنضػػػل أحرػػػلـ مجلػػػس الدولػػػة المصػػػر  أولونػػػة ميػػػدأ اإلنفػػػراد التشػػػرنعي لليرلمػػػلف 
إن الهيئــة التي يذيــة ال تســتييم أن تتــولى ومــال تشــريبيا  فتقػوؿ محرمػػة القضػػل  س اإلدار  س 

ة اليوميـة مـا أي أن تقر قواود وامة الشأن لها  الواالت ال ردية التي تبرض لها في الويـا
ــم يصــرح لهــا الدســتور اســتثياء "  ،، ويللقػػدر المحػػدد وعلػػ  مقتضػػ  اإلجػػرا ات المقػػررة لػػ ل

                                                 
 VITO MARINESE , op.cit , p 127؛ أنظر رذلؾ :               77أحمد عند أحمد الغفلوؿ ، المرجي السليؽ ، ص  1
، العدد  17/02/1996درة يتلرنخ : ، الجرندة الرسمنة ، الصل 03/02/1996حرـ المحرمة الدستورنة العلنل يتلرنخ :  2

 .مررر 07
 . 39، ص حمد فتحي سرور ، المرجي السليؽ تـ ذرر  عند أ 3
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رػػذلؾ فهػػي ال تملػػؾ مملرسػػة وظلئفهػػل البلئحنػػة فػػي الموضػػوعلت التػػي ترػػوف محجػػوزة للتشػػرني 
عبلف الحروب وتنظنـ االنتخليلت   . 1أو يحرـ اطراد العلدة  والعرؼ رموضوعلت الجنسنة وال

في مجلؿ الحقوؽ  والحرنلت فتؤرد عل  س أف الحرنلت العلمة فػي مصػر إذا أجػلز  أمل
أنضػػل الميػػدأ الػػذ  انعقػػد علنػػ  اإلجمػػلع  هػػو الدسػتور تقننػػدهل، فطنهػػل ال تقنػػد إال يتشػػرني ، وهػػذا

فقػػد قػػػرروا أف ضػػػملنلت الحقػػوؽ هػػػي نصػػػوص دسػػتورنة ترفػػػؿ ألينػػػل   ،لػػد  الفقػػػ  الدسػػػتور  
ـ الفردنة ،وهي تسمو إلػ  مرتيػة القػواننف الدسػتورنة، فترػوف معصػومة ال اليبلد تمتعهـ يحقوقه

سػػلطلف للمشػػرع علنػػ  ، إال إذا أجػػلز الدسػػتور تنظنمهػػل يػػنص خػػلص، وفػػي هػػذ  الحللػػة نتعػػنف 
 . 2 سأف تروف القنود التي ترد علنهل قنودا تقررهل القواننف

ل  سػػوا  يللنسػػية أمػػل عػػف موقػػؼ القضػػل  فػػي فرنسػػل فهػػو نسػػنر أنضػػل فػػي نفػػس االتجػػ
للمجلػػس الدسػػتور  أو مجلػػس الدولػػة ، فػػنمرف اإلشػػلرة وعلػػ  سػػينؿ المثػػلؿ إلػػ  قػػرار المجلػػس 

 ، حنث قرر المجلس الدستور  الفرنسي : 3 1961مل   03الدستور  في 

 Considérant que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer "les règlesس

concernant les droits civiques", au nombre desquelles figure notamment l'attribution du droit de suffrage, et 

qu'il n'appartient au pouvoir réglementaire que d'édicter les mesures d'application qui sont nécessaires à 

la Considérant que l'article 34 de la Constitution a réservé à la loi la fixation des règles concernant les 

garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ainsi que la fixation 

des règles concernant la création de catégories d'établissements publics ;س 

يتنظػػػػػنـ حػػػػػؽ  الخػػػػػلص  1958أرتػػػػػوير  20والمتعلػػػػػؽ يتفسػػػػػنر يعػػػػػض نصػػػػػوص أمػػػػػر 
االنتخلب وشػروط مملرسػت ، والػذ  قػرر مػف خبللػ  أف تػنظـ حػؽ االنتخػلب مػف الموضػوعلت 
المتعلقة يللحقوؽ المدننة ، والتي خص الدستور المشرع وحػد  يتنظنمهػل، إال أف تحدنػد شػروط 

 تدخؿ في نطلؽ السلطة البلئحنة  . مملرسة هذا الحؽ مف االختصلصلت التي

 

                                                 
  65طعنمة الجرؼ ، المرجي السليؽ ، ص تـ ذرر  عند  1

  213عيد المجند إيراهنـ سلنـ ، المرجي السليؽ ، ص تـ ذرر  عند  2
3
 D.C.61-13 du 03/05/1961 , j.o. du 08/10/1961 , p 9215 . 
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 ، حنث قرر المجلس الدستور  الفرنسي : 1 1964ملرس   19ورذلؾ قرار  في 

 Considérant que la Radiodiffusion-Télévision Française a pour objet notamment la communicationس

des idées et des informations ; qu'elle intéresse ainsi une des libertés publiques dont les garanties 

fondamentales relèvent de la disposition précitée de l'article 34 ; que, de ce fait et par le monopole des 

émissions qu'elle a reçu en ce domaine, elle constitue, à elle seule, une catégorie d'établissement public 

sans équivalent sur le plan national ; que, dès lors, le législateur est seul compétent pour fixer ses règles de 

création, lesquelles comprennent nécessairement ses règles constitutives ; qu'au nombre de ces dernières, 

il y a lieu de ranger, non seulement celles qui déterminent les rapports de la Radiodiffusion-Télévision 

Française avec l'Etat, mais encore, en raison du caractère exceptionnel que celle-ci présente pour les 

motifs susindiqués, les règles qui fixent le cadre général de son organisation et de son fonctionnements en 

oeuvre de ces règleس 

نقػػػػـو يهػػػػل مرفػػػػؽ الرادنػػػػو  والمتعلػػػػؽ يحرنػػػػة اإلعػػػػبلـ والػػػػذ  أرػػػػد فنػػػػ  أف مهمػػػػة اإلعػػػػبلـ التػػػػي
والتلفزنػػوف تتصػػؿ يللضػػملنلت األسلسػػنة المعتػػرؼ يهػػل للمػػواطننف لمملرسػػة الحرنػػلت العلمػػة ، 

سػػػنة  34ويلعتيػػػلر أف الدسػػػتور عهػػػد للمشػػػرع وحػػػد  تنظػػػنـ هػػػذ  الموضػػػوعلت يموجػػػب المػػػلدة 
لرادنػػو فػػطف المشػػرع نخػػتص وحػػد  يطنشػػل  وتنظػػنـ مرفػػؽ ا ، وأنضػػل إنشػػل  فئػػلت المرافػػؽ العلمػػة

والتلفزنوف ، أمل السػلطة التنظنمنػة فطنهػل تخػتص فقػط يوضػي القػواننف فػي هػذا اإلطػلر موضػي 
 التنفنذ ال غنر .    

رػذلؾ نلعػػب مجلػػس الدولػػة دورا هلمػل فػػي هػػذا المجػػلؿ، ونظهػر ذلػػؾ مػػف يعػػض قراراتػػ  
موجػػػب الصػػػلدرة فػػػي هػػػذا اإلطػػػلر، حنػػػث أرػػػد علػػػ  أف أ  تقننػػػد للحرنػػػلت العلمػػػة ال نػػػتـ إال ي

نػوفمير  24قلنوف صلدر عف اليرلملف، ونمرف أف نػذرر علػ  سػينؿ المثػلؿ قػرار  الصػلدر فػي 
اليحػػلر، والػػذ    ، فػػي قضػػنة اإلتحػػلد الػػوطني لنقليػػلت اليػػولنس فػػي فرنسػػل ومػػل ورا 2 1961

ألغػػػ  مػػػف خبللػػػ  أمػػػرا تفونضػػػنل صػػػلدرا عػػػف الحرومػػػة نجنػػػز لهػػػل عػػػف طرنػػػؽ مراسػػػنـ تنظنمنػػػة 
 عد المتعلقة يحللة العلملنف يمرفؽ اليولنس .تعدنؿ يعض القوا

التوجػ  السػليؽ،  3 164-83رمل ررس أنضل المجلس الدستور  الفرنسي في قرار  رقـ 
حنػػث ارتػػس  مػػف خبللػػ  أنػػ  مػػف أجػػؿ جعػػؿ الحرنػػلت أرثػػر إنجلينػػة يػػللنظر لمتطليػػلت الحرنػػة 

                                                 
1
 D.C. 64-27 du 17/03/1964 , j.o du 04/04/1964 . 

2
 CE, Ass., 24 novembre 1961, Fédération nationale des syndicats de police, Rec.p 658 . 

3
 D.C. 83-164 du 29/12/1983, Recueil, p  67 
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يغػػي أف تتضػػمف المػػلدة رػػلف نن ،الفردنػػة ، وحرمػػة اإلقلمػػة ، ورػػذلؾ محلريػػة التهػػرب الضػػرنيي
 تعلنملت وتفلصنؿ تحضر رؿ التصرفلت المسنئة .  89

 le Conseil constitutionnel considère que « pour faire pleinement droit de façonس

expresse tant aux exigences de la liberté individuelle et de l’inviolabilité du domicile qu’à 

celles de la lutte contre la fraude fiscale,les dispositions de l’article 89 auraient dû être 

assorties de prescriptions et de précisions interdisant toute interprétation ou toute pratique 

abusive س .   

،  1 433-2000رمػػػل أرػػػد المجلػػػس الدسػػػتور  الفرنسػػػي هػػػذا الطػػػرح مػػػف خػػػبلؿ قػػػرار   
د الخصػػلئص حنػػث نعتيػػر القلضػػي : س أف فػػي عػػدـ تحدنػػد شػػروط شػػرؿ اإلحللػػة ، وعػػدـ تحدنػػ

نقتضي في هذ  الحللة إثػلرة المسػؤولنة الجنلئنػة لؤلشػخلص ، األسلسنة للسلوؾ غنر المشروع 
 مف الدستور س . 34المعنننف ، وأف المشرع تجلهؿ اختصلص  العلئد يموجب أحرلـ الملدة 

 le juge considère « qu’en omettant de préciser les conditions de forme d’une telleس

saisine et en ne déterminant pas les caractéristiques essentielles du comportement fautif de 

nature à engager, le cas échéant, la responsabilité pénale des intéressés, le législateur a 

méconnu la compétence qu’il tient de l’article 34 de la Constitution س.  

أمػػل عػػف تنظػػنـ يعػػض الحرنػػلت األسلسػػنة، فػػنبلحظ فػػي يعػػض األحنػػلف عػػدـ اعتػػراض 
مجلػػس الدولػػة عػػف يعػػض المراسػػنـ التنظنمنػػة الصػػلدرة عػػف السػػلطة التنفنذنػػة ، والتػػي تتنػػلوؿ 

 .  يعض المسلئؿ المتصلة يهذ  الحرنلت

والمتعلػػؽ ، 1962دنسػػمير 19ونمرػػف اإلشػػلرة فػػي هػػذا اإلطػػلر إلػػ  قػػرار الصػػلدر فػػي 
، نحػدد  1962جونلنة  04يللنقلية الوطننة لؤلطيل ، إذ قرر أن  إذا رلف المرسـو الصلدر في 

للصػػػفة الحػػػرة  لاقتطلعػػػلت مختلفػػػة علػػػ  عػػػلتؽ األطيػػػل  المتعلقػػػدنف ، فػػػطف ذلػػػؾ ال نعػػػد تحرنفػػػ
 .   2لمهنة الطب  احرنة اختنلر مهنة الطب  والتي تعتير حرنة علمة 

 

                                                 
1
 D.C. 2000-433 du 27/07/2000 , Recueil, p 121 

2
 C.E . du 19 Décmbre 1962 ,Rec , p 687 . 
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أنػػ  إذا رػػلف اإلنفػػراد التشػػرنعي لليرلمػػلف فػػي مجػػلؿ الحرنػػلت العلمػػة  وأخنػػرا نمرػػف القػػوؿ
نمػػنأ ضػػمننل للسػػلطة التنفنذنػػة إمرلننػػة تنظػػنـ الحرنػػلت العلمػػة ، فطنػػ  نمرػػف التوفنػػؽ يػػنف هػػذ  
االعتيلرات انطبلقل مف روف هذ  الحرنلت تيق  خلضعة الختصػلص التشػرنعي لليرلمػلف علػ  

 .1سنة لهذ  الحرنلت اعتيلر أن  نشرؿ الضملنة األسل

ف رلف ميدأ اإلنفراد يللتشرني نقتضي إلزاـ اليرلمػلف  ونتضأ عل  ضو  مل تقدـ ، أن  وال
ر رػػؿ تفػػونض مػػف جلنيػػ  لفلئػػدة السػػلطة ظػػيضػػرورة مملرسػػة اختصلصػػ  التشػػرنعي ينفسػػ  وح

وز ،  إال أف هػػذا الميػػدأ ال نحػػوؿ دوف تػػدخؿ السػػلطة التنفنذنػػة فػػي المجػػلؿ المحجػػ 2التنفنذنػػة 
لليرلمػػلف، ذلػػؾ أف تػػدخؿ البلئحػػة نعػػد أمػػرا ضػػػرورنل والزمػػل فػػي رثنػػر مػػف المنلسػػيلت خلصػػػة 
عندمل نروف تدخؿ البلئحػة أجػد  مػف التػدخؿ اليرلمػلني يسػيب طينعػة يعػض المسػلئؿ خلصػة 
تلؾ التي نغلب علنهل الطػليي الفنػي ، ممػل نجعػؿ المشػرع ملزمػل يػلالعتراؼ يللسػلطة التنظنمنػة 

التدخؿ لتسونة تلؾ المسلئؿ ، وهو مل ننجر عن  تغلنب الطػليي التقرنػر  لبلئحػة يقدر هلـ مف 
 . 3عل  طليع  التنفنذ 

 ال رع الثايي : االي راد التشريبي الميم  واإلي راد التشريبي اليس ي : 

علػ  الػرغـ مػف تقرنػر مختلػؼ األنظمػة الدسػتورنة المقلرنػة انفػراد اليرلمػلف وعلػ  سػػينؿ 
يعػػض المسػػلئؿ ، إال أف ذلػػؾ ال نحػػوؿ دوف االعتػػراؼ ولػػو ضػػمننل للسػػلطة  الحجػػز  يمعللجػػة

التنفنذنػػػة يتنظػػػنـ يعػػػض الجوانػػػب الفننػػػة لػػػيعض هػػػذ  الموضػػػوعلت ضػػػمف إطػػػلر ميػػػدأ اإلنفػػػراد 
 التشرنعي .

ومػػػف هنػػػل تطػػػرح إشػػػرللنة التمننػػػز يػػػنف اإلنفػػػراد التشػػػرنعي المطلػػػؽ واإلنفػػػراد التشػػػرنعي 
منهل ، وهو مل سنتـ توضنح   مف خػبلؿ التفرقػة يػنف اإلنفػراد النسيي خلصة تحدند نطلؽ رؿ 

                                                 
 . 323عيد الحفنظ الشنمي ، المرجي السليؽ ، ص  1
2
 . 213ػثك اٌّع١ك اتها١ُ٘ ١ٌٍُ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
3
 . 81ػ١ك اؼّك اٌغفٍٛي ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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التشرنعي المطلؽ و اإلنفراد التشرنعي النسيي عل  ضو  المحلوالت الفقهنػة اأوال  ، ثػـ تنظػنـ 
 اإلنفراد التشرنعي في يعض النظـ المقلرنة اثلننل  . 

الت رقـــة  ـــين اإلي ـــراد التشـــريبي الميمـــ  واإلي ـــراد التشـــريبي اليســـ ي   الموـــاوالت  أوال :
 ال قهية ( .

نمرف اإلشلرة في هذا اإلطلر إل  المحلوالت التي قػلـ يهػل الفقػ  اإلنطػللي، حنػث منػز  
يػػنف نػػوعنف مػػف اإلنفػػراد التشػػرنعي، إنفػػراد مطلػػؽ وأخػػر نسػػيي ، رمػػل فػػرؽ أنضػػل يػػنف اإلنفػػراد 

 . 1واإلنفراد المدعـ  العلد  

وفػػي هػػذا اإلطػػلر نمرػػف التفرقػػة يػػنف اإلنفػػراد المطلػػؽ ، واإلنفػػراد  النسػػيي تسسنسػػل علػػ  
وينػػل  علػػ  مػػد  التػزاـ المشػػرع وحػػد  يتنظػػنـ المسػػلئؿ  ،العبلقػة القلئمػػة يػػنف التشػػرني والبلئحػة 

ل إلػ  السػلطة الداخلنة فػي اختصلصػ ، إلػ  جلنػب اإلمرلننػة المتلحػة لػ  حتػ  نعهػد يجػز  منهػ
 التنفنذنة .

فنرػػػوف عندئػػػذ اإلنفػػػراد مطلقػػػل فػػػي حللػػػة التػػػزاـ المشػػػرع وحػػػد  يمهمػػػة التنظػػػنـ المترلمػػػؿ 
للمسسلة التي تػدخؿ فػي اختصلصػ  دوف االعتػراؼ للسػلطة التنفنذنػة يسنػة إمرلننػة للتػدخؿ عػف 

 . 2طرنؽ اللوائأ يلستثنل  اللوائأ التنفنذنة 

عنػػػػدمل نقتصػػػر دور المشػػػػرع علػػػ  تنظػػػػنـ  3الػػػيعض  ونرػػػوف اإلنفػػػراد نسػػػػينل رمػػػل نػػػػر 
العنلصػػر الرئنسػػنة للمسػػسلة التػػي تػػدخؿ فػػي اختصلصػػ  مرتفنػػل مػػف خػػبلؿ ذلػػؾ يوضػػي القواعػػد 
العلمة واألسػس الرئنسػنة لهػل دوف الػدخوؿ فػي التفصػنبلت، وتلررػل يللمقليػؿ للسػلطة التنظنمنػة  

 مهمة معللجة عنلصر محددة في هذا اإلطلر .

                                                 
 . 44سليؽ ، ص المرجي الحمد فتحي سرور ، أمسخوذ عف  1

 . 80رذلؾ ، عند أحمد الغفلوؿ ، المرجي السليؽ ، ص نفس المرجي ؛ وأنظر  2
3
 . 45سليؽ ، ص المرجي الحمد فتحي سرور ، ا 
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نرتفػػي المشػػرع هنػػل يوضػػي التشػػرني اإلطػػلر الػػذ  مػػف خبللػػ  تمػػلرس السػػلطة ويللتػػللي  
 التنفنذنة اختصلصهل التنظنمي.

أمل عف نطلؽ السلطة التنظنمنة فػي مجػلؿ اإلنفػراد التشػرنعي النسػيي فهػو نتحػدد علػ  
ضػػو  التشػػرني إذ تلتػػـز السػػلطة البلئحنػػة هنػػل يللقواعػػد التػػي حػػددهل التشػػرني ، إذ ال نمرػػف أف 

 تصدر اللوائأ  إال ينل  عل  التشرني .

ويللتػػػللي ال نمرنهػػػل الخػػػروج عنػػػ  أو وضػػػي قواعػػػد جدنػػػدة خػػػلرج النطػػػلؽ الػػػذ  حػػػدد  
التشػػرني، وعلنػػ  ال نمرػػف لبلئحػػة التنفنذنػػة أف تتضػػمف تعػػدنبل أو تعطػػنبل للتشػػرني أو أ  شػػرؿ 

 . 1ستور مف شرؿ اإلعفل  مف تنفنذ  ، ودائمل تلتـز في الحدود التي رسمهل الد

ونبلحظ أنضل ومف نلحنة أخر  أف اإلنفراد المطلؽ نقنػد سػلطة المشػرع يللحػدود التػي  
 نتضمنهل الدستور مف خبلؿ أحرلم  .

ويللمقليؿ رذلؾ ال نحوؿ اإلنفراد المطلؽ دوف قنلـ السلطة التنفنذنة يتنفنػذ القػواننف ألف 
ا المجلؿ ، ويمعن  آخػر أنػ  ال تػزاحـ السلطة التنظنمنة التنفنذنة ال تشرؿ عمبل قلعدنل في هذ

التشرني في اختصلص  ألف دور  محصور فقط فػي تنفنػذ مػل أمػر يػ  التشػرني ، وهػذا مػل أشػلر 
المظهػػر التطينقػػي للعمػػؿ البلئحػػي نجػػب أف نخضػػي إلػػ  عنػػدمل اعتيػػر أف  سرلسػػفسإلنػػ  الفقنػػ  

ال فقدت البلئحػة  مشػروعنتهل إف هػي تػدخلت فػي نحو رينر لمل استحدث  التشرني مف قواعد، وال
ولهذا فطف مف المقرر أف البلئحػة التنفنذنػة نجػب أف ،  مسسلة تخضي إلنفراد التشرنعي المطلؽ

تحػػػػدد مسػػػػلرهل فػػػػي تنفنػػػػذ التشػػػػرني يمعللجػػػػة المسػػػػلئؿ ذات الطػػػػليي الفنػػػػي لتنفنػػػػذ إرادة المشػػػػرع 
 . 2وتوجهلت  السنلسنة 

 

                                                 
 . 45ص  مرجي ،نفس الحمد فتحي سرور ، ا 1

 . 46ص  سليؽ ،المرجي الحمد فتحي سرور ، ا  أشلر إل  ذلؾ 2
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تطينقػػل لميػػدأ الشػػرعنة الجنلئنػػة المثػػلؿ ونعػػد اختصػػلص اليرلمػػلف فػػي المسػػلئؿ الجنلئنػػة 
أمػػل اختصػػلص اليرلمػػلف فػػي المسػػلئؿ الضػػرنينة،  ، األوضػػأ لميػػدأ اإلنفػػراد التشػػرنعي المطلػػؽ

فنعد أنضل أوضأ مثلؿ عػف ميػدأ اإلنفػراد التشػرنعي النسػيي، ورػذلؾ نتضػأ اإلنفػراد التشػرنعي 
حنلت  لفلئػدة السػلطة التنفنذنػة النسيي في الحللػة التػي نقػـو فنهػل اليرلمػلف يتفػونض يعػض صػبل

وعلػػػ  هػػػذا األسػػػلس اسػػػتقر الفقػػػ  علػػػ  عػػػدـ جػػػواز قنػػػلـ اليرلمػػػلف يتفػػػونض السػػػلطة التنفنذنػػػة 
 . 1صبلحنة التشرني في المسلئؿ التي نستلـز تسونتهل يقلنوف 

أمػػل عػػف األسػػلس الفلسػػفي إلنفػػراد اليرلمػػلف انفػػرادا تشػػرنعنل مطلقػػل يتنظػػنـ أو تحدنػػد العقويػػلت   
قل لميدأ الشرعنة، فنرجي إل  أفرػل ر سمونتسػرنوس، الػذ  نػر  أف القػواننف هػي الرفنلػة وحػدهل وف

يتحدنػػػد عقويػػػلت الجػػػرائـ وأف هػػػذ  الصػػػبلحنة هػػػي مػػػف اختصػػػلص المشػػػرع  وحػػػد  ألنػػػ  نمثػػػؿ 
 المجتمي يسسر  يموجب العقد االجتملعي .

د التشػػػرنعي النسػػػيي قػػػد إال أف مسػػػسلة التمننػػػز يػػػنف اإلنفػػػراد التشػػػرنعي المطلػػػؽ واإلنفػػػرا
شهدت رواجل  رينرا وشرلت اهتململ واسعل لػد  الفقػ  رمػل أخػذت يهػل دسػلتنر الػدوؿ األورينػة، 
إذ تمنػػز هػػذ  األخنػػرة يػػنف الموضػػوعلت التػػي اليػػد مػػف تسػػونتهل يصػػفة مترلملػػة يموجػػب تشػػرني 

ة فلسػحل يرلملني، والموضوعلت التي  نقتصر فنهل دور المشرع عل  وضي العنلصػر األسلسػن
 . 2المجلؿ أملـ السلطة التنفنذنة مف أجؿ تنظنمهل 

المسػتخدمنف مػف  "  قايون " و ياء ومـى قـايون "عيػلرتي  أف إل  3رمل ذهب اليعض 
طػػرؼ معظػػـ الدسػػلتنر فػػي الػػنظـ المقلرنػػة تشػػرؿ مػػف النلحنػػة اللغونػػة والداللػػة الفننػػة عنصػػرا  

وأنضػل  ،سلطة البلئحنة في تسػونة المسػسلةهلمل، نمرف مف خبلل  تحدند درجة ونطلؽ تدخؿ ال
تحدنػػد مػػد  اسػػتئثلر اليرلمػػلف يتسػػونتهل وهمػػل وحسػػب وجهػػة نظػػر الػػدرتور أحمػػد عنػػد الغفلػػوؿ 

 تفنداف فعبل في التفرقة ينف اإلنفراد التشرنعي المطلؽ واإلنفراد التشرنعي النسيي .
                                                 

 81عند أحمد الغفلوؿ ، المرجي السليؽ ، ص  1
  81المرجي ، ص نفس عند أحمد الغفلوؿ ،  2
3
 . 44أؼّك فرؽٟ ٌهٚن ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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تنظنمػػػ ، فػػػطذا رلنػػػت إال أنػػػ  نضػػػلؼ إلػػػ  هػػػذا الػػػرأ  ، أنضػػػل أهمنػػػة الموضػػػوع المػػػراد 
عنلصر هذا الموضوع المراد تنظنم  مترلملة ييعضهل اليعض ، فهي تدخؿ فػي إطػلر اإلنفػراد 
المطلػػؽ ، أمػػل إذا رلنػػت العنلصػػر المػػراد تنظنمهػػل لنسػػت لهػػل أهمنػػة يللنسػػية يللموضػػوع فهػػي 

 تدخؿ حتمنل في ميدأ اإلنفراد النسيي .

 الي م المقارية : تي يم اإلي راد التشريبي في  بض ثاييا 

هػو   1976أفرنؿ  25في اليدانة تجب اإلشلرة إل  أف الدستور اليرتغللي الصلدر في 
الدستور الوحند الذ  نمنز صراحة ينف الموضوعلت  التي تدخؿ في نطػلؽ اإلنفػراد التشػرنعي 

واللتػػنف تحمػػبلف علػػ  التػػوالي  165-164النسػػيي لهػػذا األخنػػر، وهػػذا يػػللرجوع إلػػ  المػػلدتنف 
 .1نواف اإلنفراد المطلؽ يلالختصلص التشرنعي واإلنفراد النسيي يلالختصلص التشرنعي ع

وأخنػرا نمرػػف التنونػ  أنضػػل إلػ  يعػػض المسػلئؿ أو الموضػػوعلت المسػروت عنهػػل والتػػي  
 ال تدخؿ ضمف اإلنفراد المطلؽ أو اإلنفراد السني .

 أ/ اإلي راد  التشريبي الميم  : 

، ننفػػرد اليرلمػػلف يمملرسػػة 2 1996الدسػػتور الجزائػػر  لعػػلـ مػػف  98وفقػػل لػػنص المػػلدة  
الوظنفػػػة التشػػػرنعنة، إال أف قػػػدرة المشػػػرع علػػػ   تنظػػػنـ يعػػػض المسػػػلئؿ تختلػػػؼ حسػػػب طينعػػػة 

 األمر الموج  إلن  مف طرؼ المؤسس الدستور  .

ففي نطلؽ اإلنفراد التشرنعي المطلؽ نتوجػب علػ  اليرلمػلف تنظػنـ هػذ  المسػلئؿ يصػفة 
صلدر عن  دوف ترؾ مجلؿ للسلطة التنفنذنة للتدخؿ مػف أجػؿ  "  قايون "، ونتـ ذلؾ  مترلملة

تنظنمهل عف طرنؽ سػلطتهل التنظنمنػة، وفػي مقدمػة هػذ  المسػلئؿ إلػ  جلنػب موضػوع الحقػوؽ 
والحرنػػلت العلمػػة، نجػػد موضػػوع الجنسػػنة، ونظػػلـ االلتزامػػلت المدننػػة والتجلرنػػة، وأنضػػل قواعػػد 

                                                 
 . 84ص  عند أحمد الغفلوؿ ، المرجي السليؽ ،مسخوذ عف  1
عل  : س نملرس السلطة التشرنعنة يرلملف نتروف مف غرفتنف وهمل  1996مف الدستور الجزائر  لعلـ  98تنص الملدة  2

 المجلس الشعيي الوطني ومجلس األمة ول  السنلدة في إعداد القلنوف  والتصونت علن  س 
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جػػػرا ات الجزائنػػػة والسػػػنمل تحدنػػػد الجنلنػػػلت والجػػػنأ، وذلػػػؾ عمػػػبل يللمػػػلدة قػػػلنوف العقويػػػلت واإل
 والتي تستخدـ عيلرات، القواعد ، النظلـ، التشرني األسلسي ... إلخ  -9-7-4، الفقرة  122

ويللنظر إل  أهمنة هذ  المسلئؿ نبلحظ أف مجلؿ تدخؿ السلطة التنفنذنػة لػنس مطلقػل  
مة، لرونهل مجلال محجػوزا للمشػرع وهػو مػل نوضػأ مػد  تػسثر خلصة فنمل نتعلؽ يللحرنلت العل

 . 1المؤسس الدستور  الجزائر  يللقلنوف اليرلملني اإلنطللي

وينل  عل  هذ  االعتيلرات، وفي يعض النظـ الدسػتورنة المقلرنػة نبلحػظ أنضػل اهتمػلـ 
 1971دسػػػلتنرهل يهػػػذ  المسػػػلئؿ، وفػػػي هػػػذا الصػػػدد خػػػص المؤسػػػس الدسػػػتور  المصػػػر  لعػػػلـ 

س الجنسػػنة المصػػرنة ننظمهػػل  06اليرلمػػلف يتنظػػنـ يعػػض المسػػلئؿ مثػػؿ مػػل نصػػت علنػػ  المػػلدة 
نشػػػػل  الضػػػػرائب وتعػػػػدنلهل المػػػػلدة  87القػػػػلنوف س وتحدنػػػػد الػػػػدوائر االنتخلينػػػػة المػػػػلدة   119، وال

   .  05وتنظنـ األحزاب الملدة ا

ؤسػػس الدسػػتور  أمػػل فػػي التجريػػة الدسػػتورنة الفرنسػػنة فػػنبلحظ نفػػس األمػػر، إذ عهػػد الم
الفرنسػي لليرلمػػلف اختصػلص تحدنػػد القواعػد التفصػػنلنة لػيعض المسػػلئؿ، وهػذا مػػل نصػت علنػػ  

 الفقرة الثلننة خلصة فنمل نتعلؽ يللجنسنة وحللة األشخلص وأهلنتهـ. 34الملدة 

 أسلس فرض الضرائب مهمل ترف طينعتهل .  -

غنػػػػػر أنػػػػػ  نبلحػػػػػظ يللنسػػػػػية  ،نهلتحدنػػػػػد الجنلنػػػػػلت والجػػػػػنأ ، ورػػػػػذا العقويػػػػػلت المقػػػػػررة يشػػػػػس -
نػػػرتيط أسلسػػػل يميػػػدأ الشػػػرعنة  أنػػػ  الختصػػػلص اليرلمػػػلف فػػػي مسػػػسلة تحدنػػػد الجنلنػػػلت والجػػػنأ
رونػػ  نشػػرؿ نسػػقل مترػػلمبل  حنػػث خلصػػة شػػرعنة التجػػرنـ والعقػػلب والػػذ  لػػ  قنمػػة دسػػتورنة مػػف

وهػو نػدخؿ فػي مي يعض الميلدئ الدستورنة األخر  رميدأ المسلواة ، وميدأ المحلرمػة العلدلػة 
 . 2نطلؽ اإلنفراد المطلؽ للمشرع 

                                                 
1 Mohamed BOUSSOUMAH ,L‟opération constituante ,de 1996 ,OPU ,Alger ,2002,p35 . 

  . 197عزاو  عيد الرحمف ، المرجي السليؽ ، ص  2
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 ،فػػي الجزائػػر، ومػػف خػػبلؿ الػػتمعف فػػي أحرلمػػ  ولرػػف وفػػي مجػػلؿ التشػػرني الجمررػػي
نبلحظ  واستثنل  خروج المشرع عل  هذ  القلعدة مف خػبلؿ تررػ  لهػلمش رينػر لفلئػدة السػلطة 
التنفنذنة تتدخؿ يموجي  في تحدند أهـ عنصر مف عنلصر الررف الملد ، وهػو محػؿ الجرنمػة 

نػػؼ الجزائػػي نوالسػػنمل فػػي جرنمػػة التهرنػػب، ومػػل نترتػػب علػػ  ذلػػؾ مػػف نتػػلئ  علػػ  صػػعند التر
 .1للجرنمة 

أمػػل فنمػػل نتعلػػؽ  يتحدنػػد المخللفػػلت، فػػلألمر متػػروؾ هنػػل للسػػلطة التنفنذنػػة والتػػي تتمتػػي 
 .في هذا المجلؿ يهلمش معتير 

إال أف األمػػر ال نؤخػػذ علػػ  إطبلقػػ  فػػي فرنسػػل فػػي ظػػؿ التنػػلقض الموجػػود يػػنف موقػػؼ 
المجلػػػس الدسػػػتور  وأحرػػػلـ مجلػػػس الدولػػػة ومحرمػػػة الػػػنقض الفرنسػػػنة مػػػف نلحنػػػة أخػػػر ،دوف 

 في هذا المقلـ.1958غفلؿ االنتقلدات الفقهنة للتجدندات التي أحدثهل الدستور الفرنسي لعلـ إ

يدقػة أيعػلد هػذ  التجدنػدات، إذ نػر  أف هػذ  التجدنػدات  Rivero  2الفقن  ا ينف فمثبل
إال أف السػلطة  ،جعلت دائمل المشرع المختص الوحند لتحدند الحػد األقصػ  لعقويػة المخللفػلت

-464التنظنمنػػة تسػػتطني مػػف تلقػػل  نفسػػهل وفػػي حػػدود  التشػػرني المعمػػوؿ يػػ  خلصػػة المػػواد 
 .3مف قلنوف العقويلت ، أف تنلسب العقوية يللنظر إل  خطورة المخللفة المرترية  465-466

، حنػث تقػرر األولػ  انفػراد  37-34وهذا االختصلص نتقرر يموجب أحرلـ الملدتنف  
 .يتحدند القواعد المتعلقة يللجنلنلت والجنأ  اليرلملف

طف رػػؿ مػػلال نػػدخؿ فػػي المجػػلؿ التشػػرنعي نػػدخؿ فػػي اختصػػلص فػػ 37أمػػل طيقػػل للمػػلدة 
 السلطة البلئحنة .

                                                 
، ص  2002  ،2حوؿ هذ  النقطة ، أنظر ، أحسف يوصقنعة ، المنلزعلت الجمررنة ، دار النشر ، النخلة ، الجزائر اط 1

 ومل يعدهل . 16
2
 Jean . RIVERO ,‟‟Peines de prison et pouvoir réglementaire „‟ A.J.D.A, 1974 , p 229 . 

3 Jean .Marie Duffau .op.cit , p233 
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ولرػف اإلشػػرلؿ الػػذ  نطػرح فػػي هػػذا المجػلؿ هػػو حػػوؿ عػدـ ارتيػػلط اختصػػلص السػػلطة 
يمعنػ  آخػر حلولهػل ، و  لت اليسػنطةالتنظنمنة يللتشرني عند تحدندهل للعقويػلت المقػررة للمخللفػ

 محؿ القلنوف   

طػػػػرح هػػػػذا اإلشػػػػرلؿ أمػػػػلـ مجلػػػػس الدولػػػػة الفرنسػػػػي فػػػػي قضػػػػنة مػػػػل نعػػػػرؼ يقػػػػرار لقػػػػد 
، وذلؾ عند لدراست  لمد  مشروعنة يعض األحرلـ التي تضػمنهل المرسػـو société eky  1ا

ـ التػػػي ، والتػػػي عػػػدلت يعػػػض النصػػػوص الجنلئنػػػة ، وخلصػػػة األحرػػػل1958لسػػػنة  58/1303
 2.000مػػف قػلنوف العقويػػلت الفرنسػػي ، التػي تقػػرر غرامػػة تتػراوح مػػل يػػنف  30تضػمنتهل المػػلدة 

فرنؾ فرنسػي، رػؿ مػف نقيػؿ امػتبلؾ أو اسػتعملؿ أنػة وسػنلة للػدفي مػف أجػؿ تعػونض  4.000و
 العبلملت النقدنة .

را أنػػػلـ فػػػي حػػػلؿ العػػػود ، وأخنػػػ 08فتسػػػمأ يتقرنػػػر عقويػػػة الحػػػيس لمػػػدة  31أمػػػل المػػػلدة 
 . 2تقرر حجز ومصلدرة وسلئؿ الدفي المحظورة   32الملدة 

فػػػي دفلعهػػل علػػػ  فرػػرة مفلدهػػػل أف السػػلطة التنفنذنػػػة غنػػػر  ekyولقػػد اسػػػتندت مؤسسػػة 
مختصة يطنشل  يموجب مرسػـو تنظنمػي المخللفػلت رمػل أف مصػطلأ س الجنلنػلت س س والجػنأ س 

نفهػػـ منهمػػل أنضػػل امتػػداد اختصػػلص اليرلمػػلف إلػػ  تقرنػػر المخللفػػلت  34التػػي تضػػمنتهل المػػلدة 
 .3والعقويلت المقررة لهل

لػػة الفرنسػػي شػػرعنة القػرار التنظنمػػي المطعػػوف فنػػ ، ورػػلف قػػرار  وأخنػرا قػػرر مجلػػس الدو 
فوضػػت  1789رػػلآلتي: س إذا رلنػػت المػػلدة الثلمنػػة مػػف إعػػبلف حقػػوؽ اإلنسػػلف والمػػواطف لعػػلـ 

أو عهدت إل  دنيلجة الدستور وضي الميدأ الذ  نقضي  يسنػ   ال نمرػف ألحػد أف نعلقػب، إال 
  يموجب قلنوف صلدر قيؿ ارترلب الجرنمة س

                                                 
1
 C.E. du 12/02/1960 , société eky , Rec , p 101 . 

2
 Bernard Brachet,op.cit, p116   

3 Ibid , p117 
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التػػي عػػددت المسػػلئؿ المتعلقػػة يللمجػػلؿ التشػػرنعي لليرلمػػلف، والتػػي  34رمػػل أف المػػلدة 
تقضػػي يػػسف القػػلنوف نحػػدد القواعػػد المتعلقػػة يتحدنػػد الجنلنػػلت والجػػنأ والعقويػػلت المقػػررة لهػػل، 
ويللتللي ال نوجد في هذ  الملدة أو حتػ  فػي األحرػلـ األخػر  فػي الدسػتور مػل نحنػؿ أو نػنص 

وع المخللفػػلت نتعلػػؽ يمجػػلؿ القػػلنوف، ويللتػػللي فهػػو نػػدخؿ  فػػي مجػػلؿ السػػلطة علػػ  أف موضػػ
1مف الدستورس  37التنظنمنة تطينقل ألحرلـ الملدة 

 . 

هػػذا ولقػػد انتقػػد يعػػػض الفقهػػل  فػػي فرنسػػػل مسػػلؾ مجلػػس الدولػػػة األخنػػر، حنػػث اعتيػػػر  
أيعد مػف ذلػؾ     مخنيل لآلملؿ، ولـ نرض ي  رمل أن  غنر مقني، يؿ ذهب إل M.Huillierا

حػػنف قػػرر يسنػػ  نعيػػر عػػف موقػػؼ خجػػؿ لمجلػػس الدولػػة فػػي مجػػلؿ حملنتػػ  للحقػػوؽ والحرنػػلت 
أمل عف تيرنرات  فنر  هذا الفقن  أف المواطننف وعند إقرارهـ للدسػتور ، العلمة والحقوؽ الفردنة 

وف عػػف طرنػػؽ االسػػتفتل  العػػلـ ننظػػروف إلػػ  الدسػػتور يوصػػف  نصػػل مجػػردا، ويللتػػللي ال نرترثػػ
2يلليحث عف ننة ومقلصد محررن  سوا  الحقنقة أو المفترضة 

 .  

ونقػػرروف يػػسف التنػػلزع  ،وعلػػ  العرػػس مػػف ذلػػؾ نػػذهب الػػيعض إلػػ  دحػػض هػػذ  الحجػػ 
مػػف دسػػتور  37-34مػػف إعػػبلف حقػػوؽ اإلنسػػلف والمػػواطف الفرنسػػي والمػػلدتنف  08يػػنف المػػلدة 

الغنػػر المعقػػوؿ قيػػوؿ فرضػػنة الفقنػػ   هػػو تنػػلزع  يػػنف قواعػػد لهػػل نفػػس الطينعػػة، وأنػػ  مػػف 1958
  التػػي تقػػـو علػػ  اعتيػػلر أف إعػػبلف حقػػوؽ اإلنسػػلف والمػػواطف فػػي فرنسػػل M.HUILLIERا

 نسمو عل  الدستور.

وهػػػػو مػػػػف المػػػػدافعنف عػػػػف موقػػػػؼ   M.HAURIOUاوفػػػػي هػػػػذا المجػػػػلؿ نػػػػر  الفقنػػػػ  
مفلضػلة يػنف   ، أن  ال نمرف الترجنأ  أو التمننػز يػنف القواعػد مػف أجػؿ الM.HUILLIERا

واضػػػأ وجلػػػي   34هػػػذ  القلعػػػدة أو تلػػػؾ، ورػػػؿ مػػػل فػػػي األمػػػر أف المضػػػموف الحقنقػػػي للمػػػلدة 

                                                 
1
Jean .Marie Duffau .op.cit , p 236  

2
 L‟huilier , note sous  .C.E, 12 , février , 1960 , société , eky , D , 1960 , p 264.  
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يلعتيلرهػػػل س قػػػلنوف الخػػػلص س نتضػػػمف خرقػػػل للقػػػلنوف العػػػلـ الػػػذ  تتضػػػمن  المػػػلدة الثلمنػػػة مػػػف 
 . 1اإلعبلف

، والتػػػي أقػػؿ صػػرامة التػػي تػػـ خرقهػػل نيػػدو تقػػدنر  لهػػذ  األحرػػلـ الدسػػتورنة أمػػل الػػيعض
تتعلؽ يمد  شرعنة المخللفلت أو مد  احترامهل لميدأ شرعنة الجرائـ والعقويلت، ونخلػص فػي 

 المخللفػػػةاألخنػػػر إلػػػ  أف مجلػػػس الدولػػػة ال نسػػػتطني فعػػػؿ أ  شػػػي  أمػػػلـ هػػػذ  االنحػػػراؼ أو 
 .2الوحند والمعقوؿ عند نظر  للطعوف  يومل علن  إال أف نقدـ الحؿ القلنون ،ةالدستورن

فػػػػي هػػػػذا اإلطػػػػلر مػػػػل نخػػػػص يحػػػػث مػػػػد  أحقنػػػػة السػػػػلطة التنفنذنػػػػة فػػػػي تقرنػػػػر دائمػػػػل و 
 المخللفلت والعقويلت المقررة  لهل، عرؼ اجتهلد المجلس الدستور  تطورا ملحوظل.

 ، وهػػذا مػػف ekyففػػي اليدانػػة سػػلؾ نفػػس المػػنه  الػػذ  اتخػػذ  مجلػػس الدولػػة فػػي قػػرار ا
تػـ إخطػلر  يمنلسػية تعػدنؿ الحرومػة  ، وذلػؾ عنػدمل 1963خبلؿ قرار المجلس الدستور  سنة 
،  14/04/1952يتػػػػػلرنخ  52/401مػػػػػف القػػػػػلنوف رقػػػػػـ  25يواسػػػػػطة مرسػػػػػـو الئحػػػػػي المػػػػػلدة 

والمتضػػػػػمف قػػػػػلنوف المللنػػػػػة ، والػػػػػذ  نحػػػػػدد قواعػػػػػد التحقنػػػػػؽ والعقػػػػػلب علػػػػػ  مخللفػػػػػة األحرػػػػػلـ 
 .3التشرنعنة والتنظنمنة في موضوع تنظنـ ومبلئمة النقؿ يللسرؾ الحدندنة والشلحنلت

ـــت  مػػػلنلي س 4 19/02/1963وفػػػي هػػػذا المجػػػلؿ قػػػرر المجلػػػس الدسػػػتور  فػػػي  إذا كاي
من الدستور تخ   وومى س يل الودز المشـرع مهمـة توديـد القواوـد المتبمقـة  34المادة 

فػطف تحدنػد المخللفػلت والعقويػلت نخػرج  ،والعقويػلت المقػررة لهمػل توديد الديايات والدـيح "   
 .5ختصلص السلطة التنظنمنة ساالمف هذا المجلؿ ونروف 

                                                 
1 Cité par Louis FAVOREAU ,op.cit,p157 . 

2 Cité par Louis FAVOREAU ,op.cit,p 158 . 
3 Cité par Jean Marie DUFFAU .op.cit.p239   
4
 D.C. 63-22 , du 19/02/1963 ,  

5 Jean Marie DUFFAU .op.cit.p240 . 
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، ذهػػب إلػػ  العرػػس مػػف موقفػػ  السػػليؽ ، 1 28/11/1973الصػػلدر فػػي   أمػػل فػػي قػػرار 
رلنػػت تهػػدؼ إلػػ  تقرنػػر  التػػي وهػػذا عنػػد يحثػػ  للطينعػػة القلنوننػػة لػػيعض أحرػػلـ القػػلنوف الرنفػػي

فرنػػػػؾ فرنسػػػػي عنػػػد تخلػػػػؼ طلػػػب اإلذف المسػػػػيؽ أو التصػػػػرنأ  20.00إلػػػ   500غرامػػػة مػػػػف 
 ؽ في حللة والتعدد أو الجمي مف أجؿ الحصوؿ عل  وصؿ االستغبلؿ الفبلحي.المسي

 34ورػػلف جػػواب المجلػػس الدسػػتور  فػػي هػػذا المجػػلؿ واضػػحل ويلالسػػتنلد إلػػ  المػػلدتنف 
، مػػػف الدسػػػتور قػػػرر أف تحدنػػػد المخللفػػػلت والعقويػػػلت المقػػػررة لهػػػل هػػػو مػػػف 66،  5و 3فقػػػرة 

 جلس الدستور  : اختصلص السلطة التنظنمنة ، حنث قرر الم

 Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du préambule, des alinéas 3 et 5 de…س

l'article 34 et de l'article 66 de la Constitution, que la détermination des contraventions et des 

peines qui leur sont applicables est du domaine réglementaire lorsque lesdites peines ne 

comportent pas de mesure privative de liberté ;  

Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles premier et 466 du 

code pénal que les peines d'amende dont le maximum n'excède pas deux mille francs 

constituent des peines de police réprimant des contraventions ; que, dès lors, les dispositions 

susvisées de l'article 1889 du code rural qui ne prévoient qu'une peine d'amende ne dépassant 

pas deux mille francs, ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire ; 

En ce qui concerne les dispositions des articles 799, alinéa 2, dernière phrase, 808, avant-

dernier alinéa, 842, premier alinéa, 8452, alinéa 3, 849, alinéas 2 et 3,850, alinéas 1 et 2, 

quatrième phrase, 862, premier alinéa, 8704, 87019, 

premier alinéa, 87025, alinéas 4 et dernier, ainsi que de l'article 8, premier alinéa, de la loi n° 

62-917 du 8 août 1962, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel س 

إال أنػػػ  نػػػرد علػػػ  هػػػذ  القلعػػػدة اسػػػتثنل  مهػػػـ وهػػػو أف االختصػػػلص نعػػػود إلػػػ  مجػػػلؿ  
 . 2ات سللية للحرنة القلنوف إذا تضمنت هذ  العقويلت إجرا 

إال أنػػػ  نبلحػػػظ علػػػ  هػػػذا القػػػرار األخنػػػر للمجلػػػس الدسػػػتور  أف المجلػػػس اسػػػتند فػػػي 
ومقدمة الدستور إلػ  جلنػب اإلحللػة إلػ   66وخلصة الملدة  37-34عرض قرار  عل  المواد 

                                                 
1
 D.C. 73-80 , j.o , du 06/12/1973 , p 12949 . 

2
 Louis FAVOREAU ,op.cit, p 159.  
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 1963، يخػبلؼ القػرار األوؿ لسػػنة 1789مػف إعػبلف حقػوؽ اإلنسػلف لعػلـ  08-07المػلدتنف 
مػػػف قػػػلنوف   466و1مػػػف الدسػػػتور ، والمػػػلدة  -37-34المجلػػػس فنػػػ  إلنػػػ  المػػػواد أنػػػف أشػػػلر 
 .العقويلت

وعل  هػذا األسػلس قػرر المجلػس الدسػتور  أف السػلطة التنفنذنػة غنػر مختصػة يوضػي 
-664-40-1عقويػػػلت سػػػللية للحرنػػػة عػػػف طرنػػػؽ سػػػلطتهل التنظنمنػػػة، وذلػػػؾ تطينقػػػل للمػػػواد 

 . 1حيس لمدة نـو إل  شهرنف مف قلنوف العقويلت فنمل نخص ال -665

ولقػػػػػد تعػػػػػرض هػػػػػذا المسػػػػػلؾ مػػػػػف طػػػػػرؼ المجلػػػػػس الدسػػػػػتور  إلػػػػػ  انتقػػػػػلدات الذعػػػػػة            
حنػػث خلػػص إلػػ  أف الحجػػ  التػػي اسػػتند إلنهػػل   M.Desotoمػػف جلنػػب الفقػػ  خلصػػة الفقنػػ  

 . 2المجلس الدستور  غنر دقنقة وفضبل عف ذلؾ تؤد  إل  حؿ مخللؼ للصواب 

 نلي :  النقض فقد اتخذت موقفل آخر وهو يلختصلر ملأمل عف محرمة 

س السلطة التنظنمنة مختصة يتقرنر عقوية الحيس والغرامة فػي مػلدة المخللفػلت يموجػب المػواد 
وهػػػذ  المػػػواد لهػػػل قنمػػػة تشػػػرنعنة  رمػػػل أف المحرمػػػة  ،مػػػف قػػػلنوف العقويػػػلت ل، ومػػػل يعػػػده 464

نتنجػػػػة نرػػػػوف هػػػػذا االجتهػػػػلد معتيػػػػر ورػػػػلفي ويلل ،لنسػػػػت قػػػػلض الدسػػػػتورنة ال يللنسػػػػية للقػػػػواننف
لتسسنس  اختصلص السلطة التنظنمنة يطرنقة تجعؿ القلضػي اإلدار  والعػلد   ال نسػتطنعلف 

 . 3 سإثلرة النزاع  حوؿ مد  دستورنة التنظنملت

 اإلي راد التشريبي اليس ي :  -ب

نصػػر إلػػ  ميػػدأ يعػػد أف تنلولنػػل مسػػسلة اإلنفػػراد التشػػرنعي المطلػػؽ ، نتطػػرؽ فػػي هػػذا الع
اإلنفراد التشرنعي النسيي يلعتيلر  نشػرؿ اسػتثنل  مػف القلعػدة العلمػة فػي مجػلؿ انفػراد اليرلمػلف 

 يللتشرني لرون  صلحب الوالنة العلمة .

                                                 
1 Jean Marie DUFFAU .op.cit.p241. 
2 Desoto , La décision du conseil constitutionnel  en date de 28/11/1974 , R.D.P , 1974 , p889. 
3 Cité par Desoto , op.cit, p 889 .    
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ففي رثنر مف األحنلف نر  المؤسس الدسػتور  أف يعػض الموضػوعلت إذا تػـ تنظنمهػل 
تحقنؽ أهدافهل المرجوة، ويللتللي نرتفي هنػل دوف  ذلؾ وفؽ اإلجرا ات التشرنعنة العلدنة نحوؿ

 . 1رهل العلمة طيطحللتهل لليرلملف مف أجؿ وضي  قواعدهل الرئنسنة وأ

ويللتػػللي فسػػلطة اليرلمػػلف فػػي هػػذا المجػػلؿ ال تمتػػد إلػػ  غلنػػة تنفنػػذهل أو وضػػي القواعػػد 
 اليرلملف عل  تنلولهل .التفصنلنة لهل، وهذا راجي يطينعة الحلؿ إل  أسيلب فننة وتقننة نعجز 

أمػػل عػػف األسػػلس الػػذ  نػػتـ اعتيػػلر يعػػض المسػػلئؿ داخلػػة فػػي نطػػلؽ اإلنفػػراد التشػػرنعي 
النسيي، فنرفي هنل أف نعهد الدستور إل  السلطة التنفنذنة مهمة تنظنـ مسػسلة وذلػؾ يلسػتخداـ 

 عيلرة س ينل  س عل  قلنوف نسن  اليرلملف .

ؿ والموضػػػػوعلت الداخلػػػػة فػػػػي نطػػػػلؽ اإلنفػػػػراد وهػػػػذا مػػػػل نقتضػػػػي يللضػػػػرورة أف المسػػػػلئ
التشػػرنعي نػػنص علنهػػل الدسػػتور، أو ترػػوف يموجػػب ميػػلدرة مػػف اليرلمػػلف فػػي شػػرؿ إحللػػة إلػػ  

 السلطة التنفنذنة.

هػػذا وتتحقػػؽ هػػذ  اإلحللػػة إذا قػػلـ اليرلمػػلف يػػطدراج فػػي يعػػض القػػواننف المتعلقػػة يػػيعض 
خؿ، يواسػػػػطة التنظنمػػػػلت لتحدنػػػػد القواعػػػػد المسػػػػلئؿ مػػػػل نفنػػػػد السػػػػملح للسػػػػلطة التنفنذنػػػػة يللتػػػػد

دوف أف ننطػػو   ، و التفصػػنلنة لهػػذ  المسػػلئؿ دوف الخػػروج عػػف الميػػلدئ األسلسػػنة المحػػددة سػػلفل
 .2ذلؾ عل  تنلزؿ  اليرلملف عف اختصلصلت  المحددة في الدستور

ف رمػل قػػد نحػدد اليرلمػػلف نفسػ  الحػػلالت المختلفػة لئلنفػػراد التشػرنعي، عنػػدمل نقػـو القػػلنو 
يتحدنػد الجهػػة المختصػػة إلصػػدار القػرارات البلزمػػة لوضػػع  موضػػي التنفنػذ وفػػؽ مػػل تقضػػي يػػ  

"...  إال إذا وــدد القــايون مــن ، والتػػي تػػنص علػػ  2013مػػف الدسػػتور المصػػر  لعػػلـ  170
 .يصدر الموائح الالزمة لتي يذه " 

                                                 
  . 216عيد المجند إيراهنـ سلنـ ، المرجي السليؽ ، ص  1
  . 96سليؽ ، ص المرجي الفلوؿ ، غعند أحمد  ال 2
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ـ             ثػػػػػ ،مػػػػػف هػػػػػذا الػػػػػنص أف القػػػػػلنوف نضػػػػػي فقػػػػػط اإلطػػػػػلر العػػػػػلـ للمسػػػػػسلة ففػػػػػنفهـ، إذ 
نحنػػؿ لسػػلطة أو هنئػػة معننػػة مهمػػة إرمػػلؿ جوانػػب الموضػػوع فػػي حػػدود األطػػر الرئنسػػنة التػػي 

 . 1حددهل

ومػػػػػػػف األمثلػػػػػػػة الواضػػػػػػػحة لتطينػػػػػػػؽ ميػػػػػػػدأ اإلنفػػػػػػػراد التشػػػػػػػرنعي النسػػػػػػػيي ، نػػػػػػػذرر فػػػػػػػي                     
" ال دريمـة مػف أنػ   2013مػف الدسػتور المصػر  لعػلـ  90هذا المقلـ مل نصػت علنػ  المػلدة 

الفقػرة الثلننػة مػف ذات  38ورػذلؾ  مػل نصػت علنػ  المػلدة  إال  ياء ومى قايون "   ةوال وقو 
 س . ال يب ي أود من أداء الضرائب   إال في األووال الم يية في القايون يقول  :س الدستور

وهػػذا ال نعنػػي إطبلقػػل أف السػػػلطة التنفنذنػػة تسػػتطني ويصػػػفة مطلقػػة أف تحػػدد يواسػػػطة 
، ألنهػػل رمػػل هػػو معلػػـو مقنػػدة يتنفنػػذ مػػل حػػدد   95اللػػوائأ الجػػرائـ والعقويػػلت وفػػؽ نػػص المػػلدة 

التشػػػرني ، رمػػػل ال نعػػػد اختصػػػلص السػػػلطة التنفنذنػػػة قلئمػػػل علػػػ  تفػػػونض ، ولرػػػف رػػػؿ مػػػل فػػػي 
 . 2ة خولهل القلنوف للسلطة التنظنمنة األمر أف ذلؾ نعد رخص

وهذا مل أشلرت إلن  المحرمة الدستورنة العلنل في مصر، عل  أف اختصلص السلطة  
التنفنذنة يتحدند يعض جوانب التجرنـ والعقلب ال نعد مف قينػؿ اللػوائأ التفونضػنة المنصػوص 

، وال نعػد أنضػل مجػرد تنفنػذ للقػواننف 1971مػف الدسػتور المصػر  لعػلـ  108علنهل في المػلدة 
مػػػػف  144لسػػػػلطة التنفنذنػػػػة يطصػػػػدار اللػػػػوائأ التنفنذنػػػػة طيقػػػػل للمػػػػلدة فػػػػي إطػػػػلر اختصػػػػلص ا

 . 3الدستور

وعلػػػ  هػػػذا األسػػػلس حػػػددت المحرمػػػة الدسػػػتورنة العلنػػػل األسػػػلس الدسػػػتور  مػػػف أجػػػؿ  
الترخنص للسلطة التنفنذنة سينل  عل  قلنوفس  في وضي نصوص التجػرنـ والعقػلب ، والمتمثػؿ 

تفػػػػونض مقػػػػرر يػػػػنص الدسػػػػتور لليرلمػػػػلف يػػػػسف نحنػػػػؿ   ، واعتيرتػػػػ  يمثليػػػػة 66/02فػػػػي المػػػػلدة 

                                                 
 . 96عند أحمد الغفلوؿ ، المرجي السليؽ ، ص  1
 . 79أحمد فتحي سرور ، المرجي السليؽ ، ص  2
 . 80أحمد فتحي سرور ، المرجي السليؽ ، ص مسخوذ عف  3
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وهػػػو نفػػػس األمػػػر  ،للسػػػلطة التنفنذنػػػة مهمػػػة تحدنػػػد يعػػػض جوانػػػب التجػػػرنـ والعقويػػػلت المقػػػررة
 .1المتعلقة يلإلعفل  مف الضرائب  19/02يللنسية للملدة 

وعلػػػ  ضػػػو  مػػػل تقػػػدـ عرضػػػ ، فطنػػػ  ال نفهػػػـ مػػػف ذلػػػؾ أف اليرلمػػػلف نمرنػػػ  أف نتخلػػػ   
مػػف  66عػػف اختصلصػػ  لفلئػػدة السػػلطة التنفنذنػػة يػػسف نرنفهػػل وفقػػل لػػنص المػػلدة يصػػفة مطلقػػة

 الدستور.

ويللتللي تتول  مهمة تحدند اإلطلر العلـ للتجرنـ والعقلب، ويمعن  آخػر أف القػلنوف ،  
هو الرفنؿ وحد  يتجدند هذا اإلطلر العلـ، وهذا يللنظر إلػ  عمومنػة النصػوص القلنوننػة وهػو 

خنػػر أف هػػذا المجػػلؿ لػػنس محجػػوزا وللسػػلطة التنفنذنػػة ، يػػؿ يػػللعرس فهػػي أ  مػػل نػػؤد  فػػي األ
السلطة التنفنذنة ، ملزاؿ دورهل في هذا اإلطلر تليعل للسلطة التشرنعنة ومحددا علػ  ضػو  مػل 

 . 2تضع  هذ  األخنرة مف قواننف 

ي مل فػإوأخنرا تجب اإلشلرة إل  أف هنلؾ يعض المسلئؿ المسروت عنهل والتي  تدخؿ 
مل في مجلؿ اإلنفراد التشرنعي النسيي   . 3مجلؿ اإلنفراد التشرنعي المطلؽ، وال

ويللتػػػللي ال نتػػػدخؿ اليرلمػػػلف لتسػػػونتهل يقػػػلنوف وال ينػػػل  علػػػ  قػػػلنوف عػػػف طرنػػػؽ وضػػػي 
قواعػػػػػػدهل التفصػػػػػػنلنة أو أطرهػػػػػػل العلمػػػػػػة الرئنسػػػػػػنة علػػػػػػ  النحػػػػػػو الػػػػػػذ  أشػػػػػػرنل ألنهػػػػػػل سػػػػػػليقل،              

ة هػػذ  المسػػلئؿ رميػػلدئ وأهػػداؼ علمػػة ومػػف األمثلػػة علػػ  هػػذ  المسػػلئؿ وعػػلدة مػػل نػػتـ صػػنلغ
 نذرر :
 . 2013مل نصت علن  المواد اآلتنة مف الدستور المصر  العلـ  -
 الفقرة األول  : س نقـو المجتمي عل  التضلمف االجتملعي س . 08الملدة  -
 : س تلتـز الدولة يتحقنؽ ترلفؤ الفرص ينف جمني المواطننف دوف تمننز س. 09الملدة  -

                                                 
 . 98الغفلوؿ ، المرجي السليؽ ، ص عند أحمد مسخوذ عف  1
 . 81عند أحمد الغفلوؿ ، المرجي السليؽ ، ص  2

 .  98عند أحمد الغفلوؿ ، المرجي  السليؽ ، ص  3
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 نذرر :  1996وفي الدستور الجزائر  لعلـ 
 : س تضمف الدولة عدـ انتهلؾ  حرمة اإلنسلف س . 34الملدة  -
 : س تنظنـ التجلرة الخلرجنة مف اختصلص الدولة س . 19الملدة  -
 عدـ انتهلؾ حرمة المسرف س .: س الدولة تضمف  40الملدة  -
: س  تضمف الدولة احتراـ  رموز الثورة أو أرواح الشػهدا   وررامػة ذونهػـ  62/3الملدة  -

 والمجلهدنف س .
ولقد أثلرت هذ  المسلئؿ السروت عنهل يعض الخبلؼ حوؿ األسلس المعتمػد علنػ  إلدراج  

فػػػي نطػػػلؽ اإلنفػػػراد التشػػػرنعي هػػػذ  المسػػػلئؿ ، إمػػػل فػػػي نطػػػلؽ اإلنفػػػراد التشػػػرنعي المطلػػػؽ ، أو 
 النسيي . 

إل  اعتيلرهل مف المسلئؿ الداخلنة في اإلنفراد يللتشرني النسػيي،ألف دائػرة  1فذهب اليعض 
عمػػػػؿ القػػػػلنوف ال نحػػػػددهل إال الدسػػػػتور، ويللتػػػػللي فللدسػػػػتور لػػػػـ نحػػػػدد مػػػػف إرادة المشػػػػرع فػػػػي  

ة التنفنذنػػػة يعػػػدـ مخللفػػػة مػػػل تنظنمهػػػل، وهػػػو مػػػل نترتػػػب علنػػػ  التػػػزاـ أنضػػػل  فػػػي مواجهػػػة السػػػلط
 ررس  المشرع مف تنظنـ لهذ  المسلئؿ .

أمػػل الػػيعض األخػػر فنػػر  أف معنػػلر إدراج هػػذ  المسػػلئؿ فػػي مجػػلؿ االختصػػلص التشػػرنعي 
هو إمرلننة إلحلقهل يواحدة أو أرثر مػف المسػلئؿ التػي تنػدرج مسػيقل فػي نطػلؽ اإلنفػراد المطلػؽ 

حرنة معننة ألفراد أو رونهػل تتطلػب إنفػلؽ ميػللا مللنػة  أو أو النسيي لليرلملف مثؿ تعلقهل يحؽ
وننفػرد القػلنوف يتنظنمهػل يصػورة  ،ي يػدوف شػؾ تػدخؿ فػي انفػراد اليرلمػلف يللتشػرنيهلتنظنمهل ف

 . 2مطلقة أو نسينة يوضي أطرهل العلمة والرئنسة فقط 

 

                                                 
1
 . 99ػ١ك أؼّك اٌغفٍٛي ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
 ومل يعدهل .  226لمزند مف التفلصنؿ ، أنظر عزاو  عيد الرحمف ، ضوايط توزني االختصلص ، المرجي السليؽ ، ص  2
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وهذا الرأ  األخنر نيدو أقرب إل  المنطؽ ، انطبلقل مف رؿ القواعد والضوايط التي أشػرنل 
إلنهػػل سػػػليقل ، ويللتػػللي نيقػػػ  المعنػػلر الػػػذ  نسػػتند إلنػػػ  ، والػػذ  نمرػػػف االسػػتعلنة يػػػ  فػػي هػػػذا 
المجػػػلؿ، وهػػػو معنػػػلر أهمنػػػة هػػػذ  المسػػػلئؿ ومػػػل نسػػػتوجي  مػػػف تنظػػػنـ مترلمػػػؿ ومتواصػػػؿ لهػػػذ  

لصػػػة تلػػػؾ المتصػػػلة يػػػللحقوؽ والحرنػػػلت ، فرػػػؿ هػػػذ  المسػػػلئؿ األخنػػػرة ننفػػػرد الموضػػػوعلت خ
اليرلمػػلف تنظنمهػػل علػػ  سػػينؿ الحجػػز، أمػػل إذا رلنػػت هػػذ  المسػػلئؿ تتطلػػب تنظنمػػل دقنقػػل وفننػػل 

فهنػػػل نرتفػػػي اليرلمػػػلف يوضػػػي الخطػػػوط الرئنسػػػنة لهػػػل تلررػػػل يػػػلقي التفصػػػنبلت للسػػػلطة ، معقػػػدا 
 التنفنذنة .

 ي يبة اختصا  السمية التي يمية التي يذية الم وث الثايي: 

يعػػػد دراسػػػة القواعػػػد الرئنسػػػنة والمتعلقػػػة أسلسػػػل يتحدنػػػد مجػػػلؿ تػػػدخؿ اليرلمػػػلف والسػػػلطة 
التنفنذنة في الػنظـ الدسػتورنة المقلرنػة ،  تطػرح إشػرللنة أخػر  تتمحػور أسلسػل حػوؿ الضػوايط 

الختصلصػػهل البلئحػػي التنفنػػذ  ، ويصػػفة الدسػػتورنة المقػػررة للسػػلطة التنفنذنػػة عنػػد مملرسػػتهل 
أدؽ معرفػػة مػػل مػػد  رفلنػػة الػػنص الدسػػتور  لميلشػػرة االختصػػلص التنظنمػػي التنفنػػذ  يللنسػػية 
للسلطة التنفنذنة ، وهو مل نستوجب اليحث أنضػل فػي إمرلننػة دعػوة اليرلمػلف للسػلطة التنفنذنػة 

لػ  جلنػب إمرلننػة السػلطة التنفنذنػة مف أجػؿ اتخػلذ رلفػة اإلجػرا ات البلزمػة لتنفنػذ القػواننف ، إ
 وضي التنظنملت عند عدـ وجود دعوة صرنحة مف طرؼ اليرلملف ، ويصفة تلقلئنة .

وعلػػ  ضػػو  مػػل تقػػدـ عرضػػ  نػػتـ تنػػلوؿ مسػػسلة مػػد  رفلنػػة الػػنص الدسػػتور  رسسػػلس 
لمػة لمملرسة السلطة التنظنمنة االمطلب األوؿ  ، ثػـ نػتـ التعػرض إلػ  مرلنػة لػوائأ اإلدارة الع
جرا ات تختلؼ عف اللوائأ التنفنذنة اليسنطة االمطلب الثلني .  التي تتمنز يمرلنة خلصة وال
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 الميمب األول: مدى ك اية الي  الدستوري كأساس لممارسة السمية التي يمية التي يذية 

عرفػػت هػػذ  المسػػسلة خبلفػػل شػػدندا يػػنف الفقهػػل  ، حنػػث انقسػػمت اآلرا  فػػي هػػذا المجػػلؿ 
، اتجل  نػر  يػسف الػنص الدسػتور  نشػرؿ أسلسػل رلفنػل لتنفنػذ رػؿ مػل  1ف متعلرضنفإل  اتجلهن

أمل االتجل  الثلني فنػر  خػبلؼ ذلػؾ إذ نػر  ضػرورة صػدور ، نصدر عف اليرلملف مف قواننف 
 دعوة صرنحة مف المشرع.

وهػػو مػػل سػػنتعرض لػػ  علػػ  التػػوالي، مػػف خػػبلؿ عػػرض أهػػـ الفرضػػنلت واآلرا  الفقهنػػة 
نسػػ  موقػػؼ االجتهػػلد القضػػلئي االفػػرع الثػػلني  ، وأخنػػرا موقػػؼ الفقػػ  نؿ  دوف أف االفػػرع األو 

 والقضل  مف مسسلة اإلفراط في اإلحللة مف قيؿ اليرلملف لسلطة التنفنذ االفرع الثللث  .

 ال رع األول: ورض اآلراء ال قهية 

   نقوؿ : Debbasch Charlesرتب الفقن  ا

(on aurait pu penser que le cantonnement du pouvoir législatif dans certaines matières devait 

parallèlement entrainer l‟exclusivité de Sou intervention dans celles-ci )  

أن  نجػب االعتقػلد أف حصػر النطػلؽ التشػرنعي لليرلمػلف فػي يعػض المسػلئؿ ننجػر  أ 
 .2دخل  في هذ  الموضوعلتعن  ويللقنلس ت

وعلػ  هػذا االعتيػلر انقسػمت آرا  اليػلحثنف إلػ  اتجػلهنف متنلقضػنف، األوؿ وهػو اتجػل  
نػػر   و ،متطػػرؼ نػػرفض االعتػػراؼ لػػئلدارة يسػػلطة اتخػػلذ التنظنمػػلت التنفنذنػػة البلزمػػة للقػػواننف
 نوف.أف هنلؾ مجللنف محدودنف يموجب أحرلـ الدستور لرؿ مف السلطة البلئحنة والقل

 

                                                 
1
 . 154يدرنة جلسر الصللأ ، السلطة البلئحنة في مجلؿ تنفنذ القواننف ، المرجي السليؽ ، ص  

2 Debbasch charles , Droit administratif , . CUJAS , 1
eme

 édition , Paris , 1969 , p309 . 
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والسػػػػلطة التنفنذنػػػػة تتينػػػػ  تنفنػػػػذ  ، حنػػػػث ال نسػػػػتطني اليرلمػػػػلف  ،فللمشػػػػرع نقػػػػـو يعملػػػػ 
 38تفػػونض هػػذ  المهمػػة للحرومػػة ألف هػػذا اإلجػػرا  ال نعػػد دسػػتورنل لمخللفتػػ  ألحرػػلـ المػػلدة 

 واإلجرا ات المنصوص علنهل في الدستور.

ولػنس اسػتنلدا للقػلنوف ، 37رمل أف السلطة التنظنمنة تستمد اختصلصل يموجػب المػلدة 
إلػػػ  جلنػػػب أف التوجنهػػػلت الصػػػلدرة عػػػف اليرلمػػػلف غنػػػر ملزمػػػة  ،الػػػذ  صػػػوت علنػػػ  اليرلمػػػلف

 . 1للحرومة مف أجؿ مملرسة اختصلصهل التنفنذ  يس  شرؿ مف األشرلؿ

فنمنز ينف فرضنتنف، األول  وهي حللة تحدند اليرلمػلف للقواعػد  M.walineأمل الفقن  
 التفصنلنة، أمل الثلننة تتعلؽ يحللة وضي اليرلملف للميلدئ األسلسنة ليعض المسلئؿ .

فطذا رلنت السلطة التنظنمنة التنفنذنة قلئمة في الحللة الثلننػة ، فطنػ  مػف غنػر المعقػوؿ 
الحللػػة األولػػ ، أو فػػي المحػػلالت المحجػػوزة لليرلمػػلف ، التسػػلنـ يوجػػود السػػلطة التنظنمنػػة فػػي 

وهػػػو مػػػل نعتيػػػر حسػػػب رأ  هػػػذا الفقنػػػ  إقصػػػل  واضػػػحل للتػػػدخؿ التلقػػػلئي مػػػف طػػػرؼ السػػػلطة 
 . 2التنفنذنة داخؿ نطلؽ هذ  المجلالت 

إلػػػػ  تقرنػػػػر اختصػػػػلص السػػػػلطة  3وعلػػػػ  العرػػػػس مػػػػف ذلػػػػؾ ذهػػػػب جلنػػػػب مػػػػف الفقػػػػ  
ننف اسػػتنلدا إلػػ  حجتػػنف : األولػػ  نلجمػػة عػػف السنلسػػة التنظنمنػػة مػػف أجػػؿ ضػػملف تنفنػػذ القػػوا

 .التشرنعنة ، والثلننة تتج  للنص الدستور 

وعل  هػذا االعتيػلر، فػطف السػلطة التنظنمنػة تتػول  وضػي التنظنمػلت البلزمػة لضػملف  
تنفنػػذ القػػواننف مػػي االلتػػزاـ يػػللنص حرفنػػل علػػ  ذلػػؾ ، وهػػو مػػل نعػػد ضػػرورة حتمنػػة ألف أغلػػب 

 تعذر تطينقهل عملنل، رمل أف شروط تطينقهل غنر محددة .التشرنعلت ن

                                                 
1
 Jean .claude .DUENCE, Recherche sur le pouvoir réglementaire de l‟administration .thèse 

.Bordeaux .1965.p168 . 
2 M.WALINE , op . cit , p 699 . 
3
 Jean Mari DUFFAU,op.cit, .p 30 . 
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، فػػطف الهػػدؼ مػػف  34ويمػػل أف االختصػػلص التشػػرنعي لليرلمػػلف محػػدد يموجػػب المػػلدة 
 ذلؾ هو السملح للحرومة يللتصرؼ يسرعة ويحرنة في مجللهل التنظنمي .

نفنػذهل، فطذا رلف اليرلملف نحدد في يعض المسلئؿ الميلدئ ، ونينف فػي أخػر  أشػرلؿ ت
فطف ذلؾ نؤد  إل  تفلقـ العمؿ التشرنعي ، وهو مل نؤثر عل  جدوؿ أعملؿ اليرلملف ، والػذ  

 . 1مف دوف أدن  شؾ نصيأ مثقبل وشلقل 

رمػػػل أف عػػػدـ االعتػػػراؼ للسػػػلطة التنفنذنػػػة يصػػػبلحنة اتخػػػلذ اإلجػػػرا ات البلزمػػػة لتنفنػػػذ 
مػػػف الدسػػػتور التػػػي تعهػػػد للػػػوزنر األوؿ مهمػػػة تنفنػػػذ  21نعػػػد تجػػػلهبل ألحرػػػلـ المػػػلدة  ،القػػػواننف
 .القواننف

فللمؤرػػد فػػي هػػذا اإلطػػلر أف اليرلمػػلف وعنػػد التصػػونت علػػ  القػػلنوف نحػػوز سػػلطة توقػػي 
مراسػػػنـ و لػػػوائأ تنفنذنػػػة يسػػػنطة و لػػػوائأ إدارة علمػػػة ،  ،التنظنمػػػلت التنفنذنػػػة يمختلػػػؼ أشػػػرللهل

 . 2وزارنةس

ف رػػػلف الدسػػػتور لػػػـ نيػػػنف صػػػراحة هػػػذ  المسػػػسلة،  وفػػػي لػػػـ نمنػػػي  فطنػػػ هػػػذا السػػػنلؽ ، وال
فػطف التفسػنر المعمػوؿ يػ   لػذلؾ يللمقليؿ حلوؿ هذ  السلطة االسلطة التنظنمنػة  محػؿ المشػرع،

ذلػػؾ ،االتجػػل  نحػػو توسػػني صػػبلحنلت السػػلطة  لػػ فػػي حللػػة سػػروت الدسػػتور نفػػرض فضػػبل ع
 . 3التنفنذنة

  قول  :س أعتقد  وعل  الرغـ مف الذهلب يعندا أف هذا التصػرؼ أو ونواصؿ نفس الفقن
االعتػػراؼ للسػػلطة التنظنمنػػة يهػػذ  الصػػبلحنة علػػ  الػػرغـ مػػف عػػدـ وجػػود دعػػوة صػػرنحة مػػف 
المشػػرع ، فػػطف الهػػدؼ مػػف ذلػػؾ هػػو تػػسمنف تنفنػػذ القػػواننف مػػي احتفػػلظ  السػػلطة التنفنذنػػة يػػسوؿ 

                                                 
1 Jean Mari DUFFAU,op.cit, p31 . 
2
  M. waline.op.cit.p 700 . 

3
 Ibid  p 700  . 
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لػػ  تتخػػذ رػػؿ اإلجػػرا ات التنفنذنػػة الضػػرورنة ، ويػػدوف إجػػرا  لتنفنػػذ القػػواننف ، والػػذ  مػػف خبل
 . 1وجود هذ  السلطة فطف القواننف نتعذر تطينقهل س

وعلػػػ  ضػػػو  مػػػل تقػػػدـ عرضػػػ  أصػػػػيأ اختصػػػلص السػػػلطة التنفنذنػػػة يطصػػػدار اللػػػػوائأ 
التنفنذنة مف األمػور المسػلـ يهػل فػي فرنسػل مػف جلنػب الفقػ ، والػذ  اسػتقر علػ  أف هػذا الحػؽ 

، ذلػػػؾ أف الدسػػػتور نخػػػوؿ السػػػلطة البلئحنػػػة  2طة التنفنذنػػػة مػػػف الػػػنص الدسػػػتور تسػػػتمد  السػػػل
التنفنذنة هذ  الصبلحنة يصفة مستقلة وواسعة مػف أجػؿ وضػي رلفػة اإلجػرا ات البلزمػة لتنفنػذ 
القػػلنوف ، مػػي منحهػػل سػػلطة تقدنرنػػة الختنػػلر األسػػللنب األرثػػر فعللنػػة لتحقنػػؽ الهػػدؼ المنشػػود 

 مف ذلؾ .

سلس نر  اليعض أف الػنص فػي الدسػتور علػ  هػذا  االختصػلص لفلئػدة وعل  هذا األ
السلطة التنفنذنة نعد يمثلية الػنص العػلـ الػذ  نخػوؿ الحرومػة اختصلصػل دسػتورنل واسػعل دوف 

ونعػد هػذا  ،الحلجة إل  ضرورة توجن  دعوة صرنحة مف طرؼ مف صوت علػ  هػذ  القػواننف 
ومػف ثػـ فطنػ  لػنس يللضػرور  أف نوجػد نػص فػي داللة قلطعػة علػ  رفلنػة الػنص الدسػتور  ، 

 . 3القلنوف يشسف إصدار مثؿ هذ  اللوائأ 

ومف نلحنة أخر  ، فطف عدـ تضمف القلنوف نصل نوجػب تػدخؿ البلئحػة لتنفنػذ  ال نعػد 
سػػييل لحرمػػلف الحرومػػة مػػف اختصلصػػهل يتنفنػػذ القػػلنوف المقػػرر دسػػتورنل، والعمػػؿ يخػػبلؼ ذلػػؾ 

لشرة السلطة البلئحنػة لوظنفتهػل الحقنقنػة يطرادتػ  ، وذلػؾ يحجػة عػدـ نسمأ لليرلملف يتعطنؿ مي
 . 4النص عل  إصدار البلئحة التنفنذنة للقلنوف 

 والواقي أن  نترتب عل  التسسنس الدستور  للسلطة التنظنمنة التنفنذنة ثبلثة أمور : 

                                                 
1 Ibid  p 700  . 
2 Jean Mare DUFFAU .op.cit. p33 

 . 155حلسر الصللأ ، السلطة البلئحنة في مجلؿ تنفنذ القواننف ، المرجي السليؽ ، ص يدرنة  3

 . 156يدرنة حلسر الصللأ ، المرجي السليؽ ، ص  4
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لذاتػػ  يػػللنظر أولهػػل أف هػػذ  السػػلطة  ال تعػػدو أف ترػػوف اسػػتثنل  هػػي مقصػػودا لغنػػر  ال 
إل  مل نترتب علنهل مف فوائػد ومنػلفي ، لػذا فطنهػل تػدور اعترافػل أو تنرػرا مػي هػذ  الغلنػة وجػودا 

أو عػػػدمل، ويللتػػػللي ال نمرػػػف التوسػػػي فنهػػػل إال اسػػػتنلدا إلػػػ  الهػػػدؼ منهػػػل حتػػػ  ال نػػػؤد  ذلػػػؾ           
 مة في التشرني .إل  التغوؿ عل  السلطة التشرنعنة ، أ  اليرلملف صلحب الوالنة العل

واألمػػر الثػػلني أف السػػلطة التنفنذنػػة تتػػول  هػػذا االختصػػلص حتػػ  فػػي حػػلؿ سػػروت الدسػػتور 
حسب مػل اسػتقر علنػ  الفقػ ، يلعتيػلر أف مهمػة تنفنػذ القػواننف مػف الوظػلئؼ األسلسػنة للسػلطة 

مرلنػلت  تؤهلهػل للقنػلـ يهػذ  الوظنفػة ، ويللتػللي فهػي ال  التنفنذنػة يحرػـ مػل تملرػ  مػف وسػلئؿ وال
 . 1تحتلج إل  نص دستور  أو دعوة صرنحة مف المشرع 

وأخنػػرا ال نمرػػف القػػوؿ يسنهػػل وظنفػػة تملرسػػهل السػػلطة التنفنذنػػة ينػػل  علػػ  تفػػونض مػػف 
المشػػرع ، نمرنػػ  اإلذف يهػػل أو عدمػػ  ، ألف هػػذا األمػػر غنػػر مقيػػوؿ ومستسػػلغ نظرنػػل وعملنػػل، 

المجػػلؿ علػػ  اعتيػػلر أنهػػل لنسػػت حقوقػػل  رونػػ  نتجلهػػؿ حقنقػػة مػػل للمشػػرع مػػف سػػلطلت فػػي هػػذا
نتصػػػرؼ  فنهػػػػل يػػػدوف حػػػػدود أو قنػػػود دسػػػػتورنة ، ويمعنػػػ  آخػػػػر أنػػػ  نمػػػػنأ أو نمنػػػي أو نعلػػػػؽ 

 .  2مملرسة هذ  الوظنفة رمل نحلو ل 

وأخنػػػرا فطننػػػل نعتقػػػد يػػػسف االعتيػػػلرات العملنػػػة والفننػػػة تلعػػػب دورا هلمػػػل وأسلسػػػنل فػػػي هػػػذا 
ومؤثر فػي مزاولػة السػلطة التنفنذنػة الختصلصػهل البلئحػي الموضوع ، إذ تسلهـ يشرؿ ميلشر 

وجػػب تػػدخؿ السػػلطة ت صػػرنحةالتنفنػػذ  دوف أف نتضػػمف القػػلنوف الصػػلدر عػػف اليرلمػػلف دعػػوة 
 التنفنذنة مف أجؿ تنفنذ القواننف.

وهػػذا راجػػي أسلسػػل لطينعػػة النشػػلط اإلدار  ، ومػػل نتطليػػ  مػػف السػػرعة والتحػػرر مػػف رػػؿ 
ل أف تعرقلػػػ  وتحػػػوؿ دوف تحقنػػػؽ أهدافػػػ  ، دوف إهمػػػلؿ المنفعػػػة التػػػي القنػػػود التػػػي مػػػف  شػػػسنه

                                                 
محمد يلهي  أيو نونس ، الضوايط الدستورنة ، للوظنفة البلئحنة ، الدستورنة ، دار الجلمعة الجدندة ، األسرندرنة ،  1

 .  08و  07، ص  2008

 . 08محمد يلهي  أيو نونس ، المرجي السليؽ ،  ص  2
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تترتب عل  هذ  الحرنة الممنوحة للسلطة التنفنذنة ، ال مف حنث ميلشرتهل لهػذ  الوظنفػة ، وال 
مػػػػف حنػػػػث اختنػػػػلر األسػػػػللنب والوسػػػػلئؿ النلجعػػػػة لػػػػذلؾ ، والتػػػػي تهػػػػدؼ أسلسػػػػل إلػػػػ  ضػػػػملف 

دوف الخػروج عػػف األهػداؼ المسػػطرة أو المرجػوة مػػف ورا  اإلجػرا ات البلزمػػة لتنفنػذ القػػواننف ، 
 هذا التسسنس الدستور  للوظنفة البلئحنة التنفنذنة .

إلػػػ  القػػػوؿ أف البلئحػػػة التنفنذنػػػة ال  1 وفػػػي هػػػذا السػػػنلؽ نػػػذهب الػػػيعض مػػػف اليػػػلحثنف
نمرف أف تصدر إال ينل  عل  نص القلنوف يموجػب تصػرنأ خػلص مػف اليرلمػلف نعػد مشػلطرة 

في عملنة وضي البلئحة مف جلنب اليرلملف ، ويللتػللي تتػدخؿ وتصػدر البلئحػة ينػل   للحرومة
 .عل  رغيت  

أمػػػل عػػػف األسػػػلس القػػػلنوني لحػػػؽ الحرومػػػة فػػػي إصػػػدار لػػػوائأ تنفنذنػػػة يصػػػورة تلقلئنػػػة 
 ويدوف إذف صرنأ مف اليرلملف فنمرف إرجلعهل إل  : 

التفصنلنة لػيعض الموضػوعلت ، رمػل أف عدـ قدرة اليرلملف عل  اإللملـ يرلفة القواعد  -
   . االعتيلرات العملنة تقتضي يتدخؿ اإلدارة عف طرنؽ اللوائأ التنفنذنة

مهمة تنفنذ القػواننف تعػد مسػؤولنة ريػر  علػ  عػلتؽ اإلدارة نتوجػب القنػلـ يهػل مػف أجػؿ  -
الحلجػة تسهنؿ نفػلذ القػواننف ، وعلنػ  تلتػـز اإلدارة يطصػدار اللػوائأ التنفنذنػة متػ  ثيتػت 

 . 2إل  ذلؾ عل  الرغـ مف خلو نصوص القواننف مف اإلشلرة إل  إصدارهل 
                                                 

1
  . 156، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  تكن٠ح ظاٌه اٌظاٌػ ، اٌٍٍطح اٌالئؽ١ح فٟ ِعاي ذٕف١م اٌمٛا١ٔٓ 
إف التزاـ الحرومة يطصػدار اللػوائأ التنفنذنػة ، نعنػي إلزامهػل يللعمػؿ ، أو يتعينػر آخػر ترلنفهػل يػللتزاـ إنجػليي وتوجنػ  األمػر  2
نهل في مجلؿ نعود أسلسل لسلطتهل التقدنرنة يشرؿ خلص ، وعل  هذا النحو رلنت الصػعوية التػي صػلدفهل االجتهػلد والفقػ  إل

فػػي تقرنػػر هػػذا االلتػػزاـ علػػ  عػػلتؽ اإلدارة ، وتجػػب اإلشػػلرة إلػػ  أف الفقػػ  اتخػػذ فػػي يدانػػة األمػػر موقػػؼ الػػرافض لتقرنػػر التػػزاـ 
وأسػػس موقفػػ  اسػػتنلدا علػػ  حجتػػنف : األولػػ  نظرنػػة ، والثلننػػة إجرائنػػة ، وتتمثػػؿ الحجػػة اإلدارة يطصػػدار اللػػوائأ التنفنذنػػة ، 

النظرنة في روف االلتزاـ المفروض عل  اإلدارة هو التزاـ الحرومة يتنفنذ القواننف ، وهو التزاـ نتصؿ أسلسل يعبلقلت السلطة 
لسػػػي نترتػػػب علػػػ  عػػػدـ النهػػػوض يػػػ  مسػػػؤولنة الحرومػػػة التنفنذنػػػة يللسػػػلطة التشػػػرنعنة ، وال نعػػػدو أف نرػػػوف مجػػػرد التػػػزاـ سن

السنلسنة أملـ اليرلملف ، وهو لـ نرف يلإلمرلف تعدنؿ النظر إل  هذا االلتزاـ إال يتعدنؿ المفلهنـ التي رلنت سلئدة ، وهذا مػل 
ال ننشػ  حقوقػل ذهب إلن  جلنب مف الفق  ، والذ  أثلر مسسلة االختصلصلت الدستورنة ، وقرر مف خبللهل أف االختصلص 

وحسب ، ولرف نفرض أنضل التزاملت ، ويللتللي نقي عل  علتؽ الحرومة التزاـ قلنوني يتنفنػذ القػواننف ، وهػو مػل نعنػي أنضػل 
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ويعد أف سلمنل يحؽ الحرومة في إصدار اللوائأ التنفنذنػة يصػورة مسػتقلة أو عػف نػص  -
 القلنوف أو يصفة تلقلئنة فطف ذلؾ نؤد  إل  يعض النتلئ  نمرف إجمللهل فنمل نلي: 

السلطة البلئحنة مف مملرسػة اختصلصػهل التنفنػذ  ألنهػل أف المشرع ال نمرن  أف نمني  -
تسػػػتمد هػػػذ  الصػػػبلحنة مػػػف الدسػػػتور ميلشػػػرة ، والقلعػػػدة  المعمػػػوؿ يهػػػل أف مػػػل منحػػػ  

نمنعػػ  طللمػػل أنػػ  ال نوجػػد فػػي نصوصػػ  مػػل نشػػنر إلػػ   فالدسػػتور ال نمرػػف لمػػل عػػدا  أ
لػػػ  السػػػلطة االعتػػػراؼ للمشػػػرع يسػػػلطة المنػػػي ، وعلنػػػ  ال نرػػػوف يمقػػػدور  أف نخطػػػر ع

 . 1البلئحنة مزاولة هذا االختصلص 

أف الصػػػػػفة التلقلئنػػػػػة التػػػػػي تتمتػػػػػي يهػػػػػل السػػػػػلطة التنظنمنػػػػػة التنفنذنػػػػػة عنػػػػػد  ميلشػػػػػرتهل  -
الختصلصػػػهل التنفنػػػذ  للقػػػواننف ال نػػػؤد  إلػػػ  تحررهػػػل عػػػف القػػػلنوف ، يػػػؿ تيقػػػ  هػػػذ  

                                                                                                                                                         

أنػػ  نحػػؽ لؤلفػػراد االسػػتفلدة مػػف قػػلنوف موضػػوع قنػػد التنفنػػذ يصػػورة مشػػروعة ، وتلتػػـز الحرومػػة يحرػػـ موقعهػػل الدسػػتور  يػػسف 
 علنهـ ، وهذا مف خبلؿ إصدار اللوائأ التنفنذنة لهذا القلنوف .تجعؿ هذا القلنوف نطيؽ 

أمػل الحجػػة اإلجرائنػة فتتمثػػؿ فػي أف المػػلني الرئنسػي الػػذ  نحػوؿ دوف التػػزاـ الحرومػة يطصػػدار التنظنمػلت هػػو عػػدـ 
توافر المصلحة لئلدعل  وعدـ وجود طرنؽ للمراجعة القضلئنة ، إال أف االجتهلد قد عمؿ عل  تخطػي هػذ  الحجػة األخنػرة ، 

حػػؽ فػػي تطينػػؽ التنظنمػػلت ، وفػػي هػػذا اإلطػػلر قضػػ  مجلػػس الدولػػة  ويللتػػللي لػػـ نعػػد هنػػلؾ مػػل نحػػوؿ دوف أف نرػػوف للفػػرد
الفرنسي أف رفض اإلدارة إصدار اللوائأ التنفنذنة نروف مشػروعل إذا لػـ نرػف الػنص الترمنلػي ضػرورنل ، ورػلف مترورػل تقػدنر 

ؤولنة الدولػة ، الوزرا  المختصنف ، رمل قض  يسف رفض الحرومة إصدار مرسـو تنفنذ  لمرسـو آخر نشرؿ خطس نرتب مسػ
 وهو مل أشلر إلن  خلصة في قرارات  : 

C.E. 13 juil . 1952 . Union des anciens militaires titulaires d‟emplois réservés à la S.N.C.F. 

Rec,  lebon, p 403 . 

C.E. 24 jan . 1962. Ministre de l‟information C / société Radio- filtrex . Rec lebon .p 54  

إف هذا الموقؼ الذ  استقر علن  االجتهلد القضلئي في فرنسل هو نفس التوجػ  المرػرس حللنػل فػي الجزائػر ، وهػو مػل نتضػأ 
مػػف خػػبلؿ موقػػؼ القضػػل  اإلدار  الجزائػػر  ، الػػذ  نمػػنأ أنضػػل لؤلفػػراد حػػؽ االحتجػػلج ضػػد اإلدارة فػػي حللػػة عػػدـ التزامهػػل 

ذا الموقػػػػؼ مػػػػف خػػػػبلؿ قضػػػػنة سػػػػعند  رايػػػػأ ضػػػػد رئػػػػنس الحرومػػػػة يتػػػػلرنخ : يطصػػػػدار اللػػػػوائأ التنفنذنػػػػة ؛ ونتضػػػػأ أرثػػػػر هػػػػ
، والتي جل  فنهػل :س حنػث أنػ  عنػدمل نرػرس قػلنوف مػل حقػل ونوقػؼ مملرسػت  علػ  صػدور نصػوص تطينقنػة  20/05/2003

زنػػ  تنظنمنػة ، فػػطف الحرومػة ملزمػػة يطصػدار هػػذ  النصػػوص فػي أجػػؿ معقػوؿ س ، لتفلصػػنؿ أرثػػر حػوؿ هػػذا الموضػوع راجػػي ن
، ويخصوص موقػؼ   jean claude DOUENCE , op.cit , P 484، أنظر أنضل  300ريلرة ، المرجي السليؽ ، ص 

القضػػل  اإلدار  الجزائػػر  ، راجػػي يلحػػلج نسػػنمة ، مشػػلرؿ العبلقػػة يػػنف النصػػوص التشػػرنعنة والنصػػوص التنظنمنػػة للسػػلطة 
 .     236،  235، ص  2007ئر ، التنفنذنة ، مذررة ملجستنر ، رلنة الحقوؽ ، جلمعة الجزا

 . 09محمد يلهي أيو نونس ، المرجي السليؽ ، ص  1
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لمسػػلواة مػػي الوظنفػػة تليعػػة لػػ  ، ومنػػ  ال نمرػػف أف ترػػوف السػػلطة التنظنمنػػة علػػ  قػػدـ ا
 . 1السلطة التشرنعنة عل  نحو مل ذهب إلن  يعض الفقهل 

 ال رع الثايي : الومول المقدمة ومى ضوء االدتهاد 

نقصػػػػد فػػػػي هػػػػذا اإلطػػػػلر أسلسػػػػل الحلػػػػوؿ المقدمػػػػة مػػػػف طػػػػرؼ رػػػػؿ مػػػػف مجلػػػػس الدولػػػػة 
والمجلػػس الدسػػتور  فػػي الػػنظـ المقلرنػػة ، ويللتػػللي الوقػػوؼ علػػ  حقنقػػة مسػػلؾ رػػؿ منهمػػل فػػي 
مجػػػلؿ مػػػد  رفلنػػػة الػػػنص الدسػػػتور  مػػػف أجػػػؿ التسسػػػنس الختصػػػلص الحرومػػػة فػػػي مملرسػػػة 

 السلطة التنظنمنة ، أو اتخلذ اإلجرا ات البلزمة لتنفنذ القواننف .

1961مػل   03ونمرف اإلشػلرة إلػ  قػرار المجلػس الدسػتور  الفرنسػي الصػلدر فػي
إذ  2

عض األحرػلـ التشػرنعنة المتعلقػة صدر مرسـو نتضمف تقننف ي 1956أرتوير  01أن  ويتلرنخ 
 ينظلـ االنتخليلت .

إال أنػػػػ  تػػػػـ إدخػػػػلؿ يعػػػػض التعػػػػدنبلت علػػػػ  هػػػػذا الػػػػنص خلصػػػػة فنمػػػػل نتعلػػػػؽ ينظػػػػلـ  -
أرتػػوير  20التصػػونت عػػف طرنػػؽ الورللػػة ، ورػػلف ذلػػؾ يموجػػب األمػػر الصػػلدر يتػػلرنخ 

لتػللي ، ويللمقليؿ رلنت الحرومة تهػدؼ إلػ  إدخػلؿ المزنػد مػف التعػدنبلت ، ويل 1958
طليػػت مػػف المجلػػس الدسػػتور  تحدنػػد اإلجػػرا  الػػبلـز لػػذلؾ ، يمعنػػ  آخػػر هػػؿ تػػتـ هػػذ  

 التعدنبلت عف طرنؽ السلطة التنظنمنة أو عف اليرلملف .

قػد حجػزت لليرلمػلف   34وعل  هذا االعتيلر قرر المجلػس الدسػتور  أنػ  إذا رلنػت المػلدة 
للي ال نعػود للسػلطة التنظنمنػة إال مهمػة وضػي تحدند القواعد المتعلقة يػللحقوؽ المدننػة ، ويللتػ

اإلجرا ات التنفنذنة والضرورنة فقط لوضي هذ  القواعد موضي التنفنذ ، وهذ  الصنغة األخنرة 
ترسػػػػػخ أو تثيػػػػػت يقػػػػػل  واسػػػػػتمرار السػػػػػلطة البلئحنػػػػػة التنفنذنػػػػػة، والتػػػػػي تعػػػػػرؼ سػػػػػليقل يللسػػػػػلطة 

 المجلس الدستور  .التنظنمنة التليعة ، وهي توجد في العدند مف قرارات 
                                                 

1
  . 10، المرجي السليؽ ، ص   محمد يلهي أيو نونس 

2
 D.C.C.D. N° : 61-13 du 03/05/1961 , Rec . p 36 .  
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1. Considérant que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer "les règles concernant les droits  

civiques", au nombre desquelles figure notamment l'attribution du droit de suffrage, et qu'il n'appartient au pouvoir réglementaire 

que d'édicter les mesures d'application qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de ces règles ;  

2. Considérant que les quatres dispositions susvisées soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont respectivement pour 

objet, la première de déterminer l'une des catégories de citoyens autorisés à voter par procuration, les deux suivantes de définir 

l'autorité devant laquelle sont dressées ces procurations, ainsi que les pièces au vu desquelles celles-ci sont établies, la 

dernière, enfin de désigner l'autorité à laquelle lesdites procurations sont adressées ;  

3. Considérant que si, à raison de son objet, la première disposition ci-dessus mentionnée doit être regardée comme faisant 

partie des règles concernant le droit de suffrage ,qu'il appartient au législateur de fixer, les trois autres, tendant uniquement à 

déterminer, dans le cadre de ces règles et dans le respect des principes qui les inspirent, les conditions pratiques d'exercice du 

droit de vote par procuration, ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire ; 

ا س:س مػف المهػـ  جػد solal celignyوفػي تعلنقػ  علػ  هػذا القػرار األخنػر  نقػوؿ األسػتلذ س
أف نبلحػػػػظ مػػػػػف خػػػػبلؿ هػػػػػذا القػػػػرار أف وجػػػػػود السػػػػلطة البلئحنػػػػػة التنفنذنػػػػة نعػػػػػود إلػػػػ  وضػػػػػي 
اإلجػػرا ات البلزمػػة لتنفنػػذ  القػػواننف، ولرنهػػل أصػػيحت تحظػػ  مػػف طػػرؼ المجلػػس الدسػػتور ، 

لليرلمػلف ، صػبلحنة تحدنػد  34وهو مل نترتب  عن  ويللضرورة وعلػ  الػرغـ مػف إسػنلد المػلدة 
يرلملف نسمأ في يعض األحنلف للسػلطة التنظنمنػة  يقػدر مػف التنظػنـ علػ  القواعد ، إال أف ال

إذ رػػػلف  1958اعتيػػػلر أنػػػ  لػػػـ نصػػػيأ نتمتػػػي يللحرنػػػة  رمػػػل رػػػلف  علنػػػ  الوضػػػي قيػػػؿ دسػػػتور 
 . 1نستطني أف نتنلوؿ يللتشرني العدند مف المجلالت س

االجتهػلد المقػدـ مػف ولرف السؤاؿ الذ  نطرح في هذا السنلؽ هو هؿ نمرف أف نشمؿ هػذا 
طػػػرؼ المجلػػػس الدسػػػتور  مجػػػلالت القػػػواننف العضػػػونة إلػػػ  جلنػػػب يعػػػض المجػػػلالت العلدنػػػة 

 األخر  ، دوف أف نظهر محدودنة اختصلص اليرلملف التشرنعي لوضي أيسط القواعد  .

نمرػػػف أف نبلحػػػظ فػػػي هػػػذا المجػػػلؿ أف هنػػػلؾ قػػػرارنف للمجلػػػس الدسػػػتور  نتعلقػػػلف يػػػللقواننف   
، والقػػػػػػػلنوف العضػػػػػػػو  رقػػػػػػػـ 26/01/1960يتػػػػػػػلرنخ  60/87القػػػػػػػلنوف العضػػػػػػػو   2العضػػػػػػػونة 

مػف خبللهمػل يػنف المجلػس الدسػتور  هػذا اإلشػرلؿ إذ اعتيػر  17/08/1960يتلرنخ  60/867
أف اإلحللة مف طرؼ هذ  الفئة مف القواننف إل  اللوائأ اإلدارة العلمة مػف أجػؿ ضػيط وتحدنػد 

جرا ات التنفنذ نعد مطليق  ل ألحرلـ الدستور  .أشرلؿ  وال

                                                 
1 Solal celigny, op.cit , p 52 . 
2
 D.C.C. N°: 60-06 du 15/01/1960 , Rec. p 11 . 
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، رػرس 1 1992سػنة  92/305وفي قرار آخػر للمجلػس الدسػتور  الفرنسػي تحػت رقػـ 
المجلػػس الدسػػتور  نفػػس التوجػػ ، حنػػث وضػػأ أنػػ  وعلػػ  الػػرغـ مػػف تحدنػػد القػػلنوف العضػػو  
لنظػػلـ القضػػلة ، إال أف المشػػرع ويموجػػب هػػذ  الفئػػة مػػف القػػلنوف نملػػؾ صػػبلحنة اإلحللػػة إلػػ  

 . 2نمنة مف أجؿ ضيط يعض اإلجرا ات التنفنذنة  للقواعد التي وضعهل السلطة التنظ
Considérant qu'en spécifiant que ressortit au domaine d'intervention d'une loi ayant le caractère de loi 

organique, une matière que l'article 34 range par ailleurs au nombre de celles relevant de la compétence du 

législateur, le constituant a entendu par ce moyen accroître les garanties d'ordre statutaire accordées aux 

magistrats de l'ordre judiciaire ; que la loi organique portant statut des magistrats doit par suite déterminer 

elle-même les règles statutaires applicables aux magistrats, sous la seule réserve de la faculté de renvoyer 

au pouvoir réglementaire la fixation de certaines mesures d'application des règles qu'elle a posées ;  

و مػل ذهػب إلنػ  أنضػل إال أف اختصلص السلطة التنفنذنة في هذا السنلؽ محدود جدا ، وهػ
المجلس الدستور  إذ أرد عل  أف المشرع ال نجب علنػ  أف نتنػلزؿ عػف جمنػي صػبلحنلت  فػي 
مجلؿ القلنوف العضو  لفلئدة السلطة ، حت  ال ندخؿ عمل  في دائرة عنب عػدـ االختصػلص 

 . 3السليي

ع نحػتفظ الدولة حػوؿ هػذ  المسػسلة ، أ  معرفػة مػل إذا رػلف المشػر  4أمل عف مسلؾ مجلس 
 يصبلحنلت  ، فهو مخللؼ للمسلؾ الذ  اتيع  المجلس الدستور  .

والواقي أف مجلس الدولة اقتصر موقفػ  علػ  أنػ  إذا رلنػت البلئحػة المتخػذة تنفنػذا للقػواننف 
ينل  عل  تفونض واضػأ مػف المشػرع أو ينػل  علػ  دعوتػ  الصػرنحة ، نجػب فػي هػذا المجػلؿ 

المقػرر يموجػب أحرػلـ الدسػتور ، وأف ال تخػرج أو تحنػد عدـ تجلهؿ نظلـ توزني االختصػلص 
 البلئحة التنفنذنة عف المقلصد الحقنقنة للمشرع  .

حقنقة نبلحظ عل  مستو  النصوص الدستورنة أف معظـ الدسلتنر تقػنـ فصػبل جلمػدا يػنف 
 المجلؿ الخلص يللقلنوف ، والمجلؿ الخلص يللسلطة التنظنمنة.

                                                 
1
 D.C.C. N°: 92-305 du 21/02/1992 , Rec. p 27 . 

2 Jean CHRISTOPHE .CAR, Les lois organiques de l‟article  46,de la Constitution du 04 

octobre 1958 .Economica .Paris 1999 p 582 ; louis   FAVOREAU .op.cit.p 151 
3 Jean christophe .car , op.cit , p 582 .  
4
  louis  FAVOREAU .Op.cit.p 152 . 
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دسػػتورنة نتضػػمف ميػػدأ هلمػػل هػػو أف المشػػرع ال نمرنػػ  أف رمػػل أف تطينػػؽ هػػذ  النصػػوص ال
نوسػي مػػف اختصػػلص الحرومػػة فػػي هػػذا المجػػلؿ يػػسف  نتنػػلزؿ عػػف اختصلصػػلت  لفلئػػدة السػػلطة 
التنفنذنة ، ففي رثنر مف األحنلف نبلحظ أف يعض النصوص التشرنعنة  ترخص للحرومػة أف 

يللقػػلنوف، وذلػػؾ يػػللنظر إلػػ  تتخػػذ يعػػض اإلجػػرا ات التنظنمنػػة فػػي يعػػض المجػػلالت الخلصػػة 
 أسيلب فننة ترجي إل  طينعة هذ  الموضوعلت المعقدة  .

فقػػد الحظنػػل سػػليقل، ومػػف خػػبلؿ التجريػػة الدسػػتورنة الفرنسػػنة وعلػػ  سػػينؿ المثػػلؿ عػػدـ 
 .رغية اليرلملف في تحدند الميلدئ األسلسنة للمسلئؿ المتعلقة يللضملف االجتملعي

وألدؿ علػػ  ذلػػؾ المجػػلؿ  ،الجزائرنػػة الحظنػػل نفػػس األمػػروحتػػ  فػػي التجريػػة الدسػػتورنة 
الخػػػلص يللمنلزعػػػلت الجمررنػػػة أنػػػف تتػػػدخؿ السػػػلطة التنفنذنػػػة عػػػف طرنػػػؽ سػػػلطتهل التنظنمنػػػة 

 يتحدند  يعض جوانب التجرنـ في هذا المجلؿ .

اإلحللػػة الرثنػػرة مػػف  توجػػدونفػػس األمػػر رػػذلؾ فنمػػل نخػػص مجػػلؿ الضػػملف االجتمػػلعي أنػػف 
   1ل  سلطة التنظنـ مف أجؿ تنظنـ يعض الجوانب المتعلقة يهذا المجلؿطرؼ المشرع إ

والواقػػي أف االجتهػػلد فػػي فرنسػػل مػػف طػػرؼ المجلػػس الدسػػتور  أو مجلػػس الدولػػة ويعػػد سػػنة 
نؤرػػػد علػػػ  تثينػػػت القػػػدرة أو الصػػػبلحنة لصػػػللأ السػػػلطة التنفنذنػػػة مػػػف أجػػػؿ مملرسػػػة  1958

 سنطة أو لوائأ إدارة علمة .االختصلص التنفنذ  في شرؿ لوائأ تنفنذنة ي

أمػػل عػػف صػػبلحنلت القلضػػي اإلدار  حنػػلؿ هػػذ  القػػدرة أو الصػػبلحنة ، فػػطذا رلنػػت دعػػوة 
نلتػػـز القلضػػي يتطينقهػػل ، أمػػل إذا رلنػػت غنػػر واضػػحة أو فالمشػػرع للسػػلطة التنفنذنػػة واضػػحة 

تحتمؿ العدند مف التسونبلت ، فطن  نجب علن  أف نقدـ تفسنرا يموجب القلضػي يػسف رػؿ تسهنػؿ 
 . 2تشرنعي نجب أف  نفسر يللمعن  الضنؽ 

                                                 
قػػػػػلنوف الضػػػػػملف االجتمػػػػػلعي ، نصػػػػػوص تشػػػػػرنعنة وتنظنمنػػػػػة ، وحػػػػػدة الطيلعػػػػػة للرهػػػػػلف الرنلضػػػػػي الجزائػػػػػر  ، الشػػػػػراقة،  1

  2003الجزائر،
2 Jean marie DUFFAU .op.cit.p36 .   
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وعلنػػػ  نبلحػػػظ مػػػف النلحنػػػة العملنػػػة وعلػػػ  مسػػػتو  المحػػػلوالت الفقهنػػػة إلػػػ  جلنػػػب أحرػػػلـ 
ف هنػػػػلؾ إجملعػػػػل حػػػػوؿ احتفػػػػلظ السػػػػلطة التنفنذنػػػػة يصػػػػبلحنة تنفنػػػػذ القػػػػواننف التػػػػي االجتهػػػػلد أ

نصوت علنهل اليرلملف في إطلر يعض الضػوايط والشػروط ، والتػي فػي مقػدمتهل احتػراـ فحػو  
ومضػػموف الػػػنص التشػػػرنعي ، مػػي االلتػػػزاـ يللمػػػدة الزمننػػػة البلزمػػة لوضػػػي اإلجػػػرا ات البلزمػػػة 

 . 1مدة معقولة  لتنفنذ  والتي اليد أف تروف

وأخنػػرا نمرػػف اإلشػػلرة إلػػ  أف اإلفػػراط فػػي اإلحللػػة مػػف طػػرؼ المشػػرع للسػػلطة التنفنذنػػة مػػف 
أجػػؿ تنفنػػذ القػػواننف نشػػرؿ فػػي يعػػض األحنػػلف صػػورة مػػف صػػور عػػدـ االختصػػلص السػػليي ،  
ويػػػػلألخص عنػػػػدمل تتجػػػػلوز السػػػػػلطة التنفنذنػػػػة الحػػػػدود المفروضػػػػة علنهػػػػػل يػػػػسف تػػػػدخؿ يعػػػػػض 

 المضموف الحقنقي للنص . التعدنبلت عل 

والواقي أف هذ  المسسلة قد شغلت اهتملـ رؿ مػف الفقػ  والقضػل  خلصػة فػي فرنسػل ومصػر 
 . إذ أصيأ نولنلف لهل أهمنة يللغة

فمف المعلـو أف المشرع عندمل نتدخؿ لتنظنـ موضوع معػنف فػي إطػلر اختصلصػ  المحػدد 
وانيػػػ  أ  يصػػػفة مترلملػػػة وشػػػلملة لرػػػؿ دسػػػتورنل، فطنػػػ  نقػػػـو إمػػػل يتنظػػػنـ هػػػذا الموضػػػوع يرػػػؿ ج

جوانيػػػ  ضػػػمف إطػػػلر ميػػػدأ اإلنفػػػراد التشػػػرنعي المطلػػػؽ ، دوف أف نتػػػرؾ هلمشػػػل رينػػػرا للسػػػلطة 
مل أف نرتفي يوضي الميلدئ الرئنسنة أو األطػر العلمػة لهػذا الموضػوع ثػـ تتػول   التنظنمنة ، وال

تنفنػذ وهػو مػل نػدخؿ ضػمف السلطة البلئحنة وضي القواعػد التفصػنلنة لهػذا الموضػوع موضػي ال
 إطلر مل نعرؼ يميدأ اإلنفراد التشرنعي النسيي .

                                                 
، حنػث نرػوف لهػل أف تصػدر اللػوائأ التنفنذنػة إف األصؿ هو تمتي اإلدارة يللسلطة التقدنرنة عنػد إصػدارهل اللػوائأ التنفنذنػة  1

أو ال تصػػدرهل ، وأف تقػػدر الوقػػت المنلسػػب إلصػػدارهل يلسػػتثنل  مػػل نػػص علنػػ  القػػلنوف ، إال أف االتجػػل  الغللػػب فػػي الوقػػت 
 الراهف هو تقنند سلطتهل في مجلؿ تنفنذ القواننف ، حنث أن  نضمف عل  حد تعينر اليعض وجود نسػن  متػرايط مػف األنظمػة
ال جنحػت اإلدارة إلػ  االسػتيداد ، ويللتػللي شػف  التشرنعنة والحرومنة تصب في إطػلر تصػرنؼ األمػور العلمػة فػي الدولػة ، وال

؛ رأفػت فػودة ، المرجػي  39الدور التشرنعي لليرلملف ، لتفلصنؿ أرثر راجي  محمد يلهي أيػو نػونس ، المرجػي السػليؽ ، ص 
لػػػوائأ اإلدارنػػػة وضػػػملنة الرقليػػػة اإلدارنػػػة ، منشػػػسة المعػػػلرؼ ، اإلسػػػرندرنة ، ؛ سػػػلمي جمػػػلؿ الػػػدنف ، ال 138السػػػليؽ ، ص 

  . 188؛ يلحلج نسنمة ، المرجي السليؽ ، ص  283، ص  1982



181 

 

وال نستطني أحد أف ننرر أهمنة اللوائأ التنفنذنة روسنلة فننة هلمة مف أجػؿ  ضػملف تنفنػذ 
 القواننف ، ووضي رؿ تفصنبلت  الجزئنة .

عوة للسػلطة عل  أف اإلشرلؿ الذ  نطػرح فػي هػذا المقػلـ هػو أف المشػرع وعنػدمل نوجػ  الػد
البلئحنػػػػة لتنفنػػػػذ القػػػػواننف التػػػػي نصػػػػوت علنهػػػػل، نتوجػػػػب علنػػػػ  أف نلتػػػػـز يللقواعػػػػد والضػػػػوايط 

 . 1الدستورنة التي تحدد آلنة أو نظلـ توزني االختصلص

وعل  هذا األسلس نتوجب علػ  اليرلمػلف أف ال نتػرؾ مسػسلة تنظػنـ هػذا الموضػوع للسػلطة 
نتخل  عػف اختصلصػ  التشػرنعي ممػل نػؤثر علػ  أصػؿ  التنفنذنة تحت ذرنعة تنفنذ القواننف أو

 الموضوع الذ  نعللج  القلنوف .

ويللتػػللي نتحػػػوؿ األمػػػر هنػػل إلػػػ  شػػػرؿ مػػف أشػػػرلؿ التفػػػونض التشػػرنعي الضػػػمني، مخللفػػػة 
ويللتللي نصيأ عمل  هنل  معنيل يعنػب عػدـ االختصػلص السػليي ،  لقواعد توزني االختصلص

 . 2للمشرع 

 ال رع الثالث : موق  ال قه والقضاء  من إفراي ال رلمان في اإلوالة  لسمية التي يذ 

فػػػػي فرنسػػػل علػػػ  أف اليرلمػػػػلف ال نمرنػػػ  أف نزنػػػد مػػػػف حجػػػـ اختصلصػػػػ    3اتفػػػؽ الفقػػػ  
رمل ال نمرنػ  أنضػل أف نتنػلزؿ عنػ  لفلئػدة السػلطة التنفنذنػة، إال فػي  ،التشرنعي مف تلقل  نفس 

 ألف ذلؾ نعد مسلسل ينظـ توزني االختصلصلت التشرنعنة. ،ل الدستورالحلالت التي حدده

يػػؿ إف هػػػذا التصػػرؼ مػػػف شػػسن  أف نػػػؤد  إلػػ  حلػػػوؿ المشػػرع العػػػلد  محػػؿ المؤسػػػس 
 الدستور  .

                                                 
 . 582عيد المجند ، إيراهنـ ، سلنـ ، المرجي السليؽ ، ص  1
 . 209عند أحمد الغفلوؿ ، المرجي السليؽ ، ص  2

3
 210،  ص  عند أحمد الغفلوؿ ، نفس المرجي 
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وعلػػػ  هػػػذا األسػػػلس لػػػنس يطمرػػػلف المشػػػرع أف نفػػػوض اختصلصػػػ  التشػػػرنعي ، إال وفػػػؽ      
مػف الدسػتور الفرنسػي  38ويللتحدند الملدة الضوايط والشروط المنصوص علنهل في الدستور، 

أمػػل علػػ  مسػػتو  االجتهػػلد القضػػلئي، فقػػد تػػدخؿ مجلػػس الدولػػة الفرنسػػي فػػي  1. 1958لعػػلـ 
حنػػث رفػػض مجلػػس الدولػػة  ،Dauniseau 2فػػي قضػػنة ا 27/02/1961قػػرار  الصػػلدر فػػي 

ؽ ، والمتعلػػػػ22/12/1958محلمنػػػػل ضػػػػد األمػػػػر الصػػػػلدر يتػػػػلرنخ  11العػػػػرائض التػػػػي قػػػػدمهل 
يللتنظنـ القضلئي إل  جلنب يعض المراسنـ التنفنذنة المتعلقة ي ، واإلشرلؿ الذ  طػرح نتعلػؽ 
يللشػػػػػػروط البلزمػػػػػػة مػػػػػػف أجػػػػػػؿ ضػػػػػػملف احتػػػػػػراـ السػػػػػػلطة التنظنمنػػػػػػة التنفنذنػػػػػػة لقلعػػػػػػدة توزنػػػػػػي 

 .3مف الدستور 34/37االختصلص ينف القلنوف والبلئحة والمررس يموجب أحرلـ الملدتنف 

مػػف خػػبلؿ هػػذا القػػرار نبلحػػظ أف هنػػلؾ تمنػػز وهػػو مهػػـ جػػدا، ألنػػ  مػػف خبللػػ  نتحػػدد  و
 . 4 مصدر السلطة التنظنمنة التنفنذنة

ذا تػػػدخلت السػػػلطة التنظنمنػػػة يموجػػػب دعػػػوة صػػػرنحة مػػػف المشػػػرع، فػػػبل نمرنهػػػل أف  وال
تخػػللؼ مضػػموف الػػنص ، ذلػػؾ أف المشػػرع عنػػدمل نرتفػػي يتػػرؾ السػػلطة التنفنذنػػة مهمػػة ضػػيط 

قواعػػػػد واألشػػػػرلؿ المتعلقػػػػة يتنفنػػػػػذ القػػػػواننف، فطنػػػػ  ال نعهػػػػد إلػػػػػ  هػػػػذ  األخنػػػػرة أنػػػػة سػػػػػلطلت ال
 استثنلئنة.

 34فهػػذا المجػػلؿ محػػدد طينعنػػل يموجػػب المػػلدة  ،أمػػل فنمػػل نخػػص حػػدود مجػػلؿ القػػلنوف
مف الدستور، وعلن  نمرف القوؿ أنػ  ويلسػتثنل  التفػونض التشػرنعي ال نمرػف للمراسػنـ التنفنذنػة 

 . 34ـ المسلئؿ المتعلقة يلختصلص القلنوف، والمحددة يموجب الملدة أف تنظ

 

                                                 
1 Jean Claud DUENCE .op.cit.p179 
2
 C.E. du 27/02/1961 , Dauniseau , et autres , A.J. 1961 , p 75 .  

3
Jean Marie DUFFAU .op.cit,p370  

4
 Jean Claude DUENCE .op.cit.p169 .  
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ذا رػػلف المشػػرع قػػد مػػنأ السػػلطة التنظنمنػػة التنفنذنػػة القػػدرة علػػ  تنفنػػذ هػػذ  القػػواننف،  وال
 . 1فطف تسونؿ هذ  القدرة نجب أف نروف ضنقل ومحددا وأف ال نحمؿ عدة تسونبلت 

اتجػػ  قضػػل  المجلػػس الدسػػتور  فػػي فرنسػػل إلػػ  خطػػر جمنػػي  1967وايتػػدا  مػػف سػػنة 
الحػػلالت التػػي نقػػـو فنهػػل يتفػػونض اختصلصػػلت  لفلئػػدة السػػلطة التنفنذنػػة يموجػػب أحرػػلـ المػػلدة 

 .2واعتير هذا التنلزؿ غنر مشروع  38

وعل  هذا األسلس ومػف أجػؿ توسػني االختصػلص التشػرنعي لليرلمػلف، نسػهر المجلػس 
الدسػػتور   فػػي فرنسػػل علػػ  مراقيػػة اإلحللػػة التػػي تػػتـ مػػف طػػرؼ اليرلمػػلف إلػػ  السػػلطة التنفنذنػػة 

 مف أجؿ تحدند القواعد المتعلقة ييعض المسلئؿ .

 19حللػػة قػػلـ المجلػػس الدسػػتور  يطلغػػل   23ومػػف يػػنف  2001و 1982ومػػل يػػنف سػػنة  
 . 3مف الدستور 34هل عل  أحرلـ الملدة ئحللة يسيب اعتدا

1967-02-26قػػػػػرار  الصػػػػػلدر فػػػػػي وفػػػػػي 
قػػػػػلـ المجلػػػػػس الدسػػػػػتور  يطلغػػػػػل  يعػػػػػض  4

النصوص التشرنعنة المتعلقة يللمستشلر ينف المقررنف ، وذلػؾ يلالسػتنلد إلػ  سػيينف رئنسػننف، 
األوؿ مسػػػتمد مػػػف انتهػػػلؾ أحرػػػلـ المػػػلدة والتػػػي تقػػػرر أف نظػػػلـ القضػػػل  نحػػػدد يموجػػػب قػػػلنوف 

لػػػة إلػػػ  لػػػوائأ أسلسػػػي ، والثػػػلني نتمثػػػؿ فػػػي تخلػػػي المشػػػرع عػػػف اختصلصػػػ  عػػػف طرنػػػؽ اإلحل
 اإلدارة العلمة مف أجؿ تحدند الشروط البلزمة .

 Considérant que la loi organique dont le texte est, avant sa promulgation, soumis au Conseilس

constitutionnel pour examen de sa conformité à la Constitution, prévoit, dans son article 28, deuxième 

alinéa, troisième phrase, que "par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4 de la présente loi, 

les conseillers référendaires peuvent être, à l'expiration de leurs fonctions, affectés d'office à un emploi de 

magistrat du siège dans les conditions qui seront fixées par le règlement d'administration publique prévu à 

l'article 80A ci-après"  

                                                 
1
 Ibid.p169 . 

2 Jean Marie DUFFAU .opcit,p35  
3
 Bertrand MATHIEU, la part de  la loi, La part du règlement .Revue pouvoirs n° :01 .2005 

p.79 . 
4
 D.C.C N° : 67-31, D.C du 26/01/1967 , Rec p 19 . 
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وفي هذا المجلؿ نقوؿ المجلس الدستور  أف: الئحة اإلدارة العلمػة ال نمرنهػل أف تحػدد 
مرارػػػػز هػػػػؤال  القضػػػػلة يػػػػدوف أف نرػػػػوف القػػػػلنوف األسلسػػػػي اموضػػػػوع الطعػػػػف  قػػػػد قػػػػلـ يتحدنػػػػد 

لضملنلت التي مف شسنهل الموا مة ينف النتلئ  المترتية عف الصفة المؤقتة لمهلـ المستشػلرنف ا
 المقررنف لد  محرمة النقض ومقتضنلت ميدأ عدـ قليلنة قضلة المحلرـ للعزؿ س.

يػؿ هنػلؾ العدنػد مػف الحػلالت التػي تػدخؿ يموجيهػل المجلػس  ،ولنست هذ  الوحنػدة فقػط
إفػراط المشػرع إلػ  السػلطة البلئحنػة تنظػنـ يعػض المسػلئؿ والتػي الدستور  مف أجؿ الحػد مػف 

 .  1تدخؿ أصبل في اختصلص  التشرنعي يموجب أحرلـ الدستور

فػػي فرنسػػػل يطحصػػل  يػػنف عػػػلمي  2وعلػػ  ضػػو  مػػل تقػػػدـ عرضػػ  ، قػػلـ يعػػػض الفقهػػل  
مػػػل نقػػػلرب اثنػػػنف وخمسػػػنف حرمػػػل نتعلػػػؽ يحػػػلالت نتضػػػأ منهػػػل تنػػػلزؿ المشػػػرع   1997، 1982
ختصلصػػ  لفلئػػدة السػػلطة التنظنمنػة التنفنذنػػة ، سػػوا  اإلحللػػة إلػ  السػػلطة التنظنمنػػة مػػف عػف ا

أجػػؿ تحدنػػد أو تنظػػنـ  يعػػض المسػػلئؿ ، أو يػػللنص فػػي التشػػرني علػػ  أحرػػلـ تسػػمأ للسػػلطة 
 التنفنذنة يلإلضلفة إل  أحرلم  .

26/07/1984الصػػػػلدر فػػػػي  173/84ونرتفػػػػي فػػػػي هػػػػذا اإلطػػػػلر يػػػػذرر القػػػػرار رقػػػػـ 
3 

 لذ  قرر فن : سوا

 Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent qu'en confiant au pouvoir réglementaire le س

soin de fixer les limites des réseaux dont l'exploitation est subordonnée à une autorisation de la Haute 

Autorité la loi soumise à l'examen du Conseil a méconnu l'article 34 de la Constitution, aux termes duquel : 

"la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des 

libertés publiques" ; qu'en effet, la compétence donnée à la Haute Autorité de la communication 

audiovisuelle pour délivrer des autorisations dans le domaine de la "libre communication des pensées et 

des opinions", dont l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 proclame 

qu'elle est "un des biens les plus précieux de l'homme", ne peut, en vertu de l'article 34 de la Constitution, 

être fixée que par la loi س 
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  Jean Marie DUFFAU .op.cit,p35 

3 Décision n° 84-173 DC du 26 juillet 1984 , Rec , p 63 .  
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حنػػػػث قػػػػرر المجلػػػػس الدسػػػػتور  الفرنسػػػػي :س أف اإلحللػػػػة لفلئػػػػدة السػػػػلطة التنظنمنػػػػة   
لتػللي إلصبلح حدود الشيرلت والتي هي عملنة خلضعة للتػرخنص مػف قيػؿ الهنئػة العلنػل ، ويل

مػػف الدسػػتور، والتػػي تقضػػي يػػسف القػػلنوف وحػػد  مػػف  34فػػطف ذلػػؾ نعػػد تجػػلهبل ألحرػػلـ المػػلدة 
نحػػدد القواعػػد المتعلقػػة يللضػػملنلت األسلسػػنة الممنوحػػة للمػػواطننف ، وعلنػػ  فػػطف االختصػػلص 
الممنػػوح للهنئػػة العلنػػل لبلتصػػلؿ السػػمعي اليصػػر  مػػف أجػػؿ مػػنأ التػػراخنص فػػي مجػػلؿ حرنػػة 

مػػػف اإلعػػػبلف العػػػللمي لحقػػػوؽ اإلنسػػػلف  11ينػػػر المنصػػػوص علنهػػػل فػػػي المػػػلدة االتصػػػلؿ والتع
، وعلنػػ  فػػطف هػػذ  الحرنػػة ال نمرػػف تحدنػػدهل إال يموجػػب أحرػػلـ المػػلدة  1789والمػػواطف لسػػنة 

 مف الدستور ، حنث نختص القلنوف وحد  يتنظنمهل س .  34

موقػؼ الفقػ  والقضػل  فػي هذا مل نمرف قول  عف التجرية الدستورنة الفرنسنة ، فمػل هػو 
رػػؿ مػػف مصػػر والجزائػػر  فلليرلمػػلف فػػي مصػػر أو فػػي الجزائػػر نمرنػػ  أف نقػػي فػػي دائػػرة عػػدـ 

 االختصلص السليي يسيب اإلفراط في اإلحللة إل  سلطة التنظنـ.

لػػػػػرئنس الجمهورنػػػػػة  1971مػػػػػف الدسػػػػػتور المصػػػػػر  لعػػػػػلـ  144لقػػػػػد عهػػػػػدت المػػػػػلدة  
ذ القػػواننف يمػػل لػػنس فنػػ  تعػػدنؿ أو تعطنػػؿ لهػػل أو إعفػػل  صػػبلحنة إصػػدار اللػػوائأ البلزمػػة لتنفنػػ

مف تنفنذهل مي إمرلننة أف نقـو يتفونض غنر  في إصػدارهل ، رمػل نجػوز أف نعػنف القػلنوف مػف 
 نصدر القرارات البلزمة لتنفنذ القواننف .

مػػػف اليػػػلحثنف واضػػػأ الداللػػػة أو األرثػػػر  1ونعػػػد هػػػذا الػػػنص علػػػ  حػػػد تعينػػػر الػػػيعض 
 ر  مف الدسلتنر المصرنة السليقة .وضوحل عل  غن

ويللتػػللي نترتػػب علػػ  ذلػػؾ أف اليرلمػػلف نتوجػػب علنػػ  تػػذرنر السػػلطة التنفنذنػػة ودعوتهػػل 
فقط للقنلـ يدورهل في تنفنذ القواننف دوف أف نمتد ذلؾ إل  تضمنف هذ  الدعوة أ  نػص نسػمأ 

مػػف تطينقهػػل أو   و إعفػػلللسػػلطة التنفنذنػػة يطصػػدار لػػوائأ  تنفنذنػػة تتضػػمف تعػػدنبل أو إضػػلفة أ

                                                 
1
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تحونلهػػػػػل أ  سػػػػػلطة لتنظػػػػػنـ يعػػػػػض المسػػػػػلئؿ يصػػػػػورة مترلملػػػػػة ، ألف ذلػػػػػؾ نعػػػػػد تنػػػػػلزال عػػػػػف 
 اختصلص  التشرنعي لفلئدة السلطة التنفنذنة في غنر األحواؿ المحددة في الدستور.

موقفػػػل  1وعلػػػ  ضػػػو  مػػػل تقػػػدـ عرضػػػ  ، تينػػػت المحرمػػػة الدسػػػتورنة العلنػػػل فػػػي مصػػػر
 21لسػنة  243سلة ، ورلف ذلؾ يمنلسية حرمهل الصلدر في القضنة رقـ واضحل مف هذ  المس

مػػف قػػرار رئػػنس الجمهورنػػة  11قضػػلئنة والػػذ  قضػػت مػػف خبللػػ  يعػػدـ دسػػتورنة نػػص المػػلدة 
والتػػػي رلنػػػت تػػػنص علػػػ :س نجػػػوز يقػػػرار مػػػف وزنػػػر الداخلنػػػة   1959لسػػػنة  97يللقػػػلنوف  رقػػػـ 

تجدنػػد  ، رمػل نجػػوز لػػ  سػحب الجػػواز يعػػد ألسػيلب هلمػػة نقػدرهل  رفػػض مػػنأ جػواز السػػفر أو 
   ، ومف أجؿ تيرنر قضل هل تقوؿ المحرمة  الدستورنة  العلنل س.ئإعطل

وحنث أف الدستور قد  احتف  رذلؾ يللحقوؽ المتصػلة يػللحؽ فػي التنقػؿ فتػنص المػلدة 
منػػ  علػػ  خطػػر إلػػزاـ المػػواطف يلإلقلمػػة فػػي مرػػلف معػػنف أو منعػػ  مػػف اإلقلمػػة فػػي جهػػة  50
منػ  لتمنػي أيعػلد المػواطف مػف  51نة ، إال في األحواؿ التي نيننهل القػلنوف، وتيعتهػل المػلدة معن

لتؤرد حػؽ المػواطف فػي الهجػرة الدائمػة  52اليبلد أو حرملن  مف العودة إلنهل ، وجل ت الملدة 
جرا ات وشروط الهجرة ومغلدرة اليبلد ومقتضػ   أو المؤقتة عل  أف ننظـ القلنوف هذا الحؽ وال
هذا أف الدستور لـ ونعقد للسلطة التنفنذنة اختصلصل يتنظنـ رؿ مػل نمػس الحقػوؽ التػي رفلهػل 
الدستور فنمل تقدـ، وأف هذا التنظػنـ نتعػنف أف تتػوال  السػلطة التشػرنعنة يمػل تصػدر  مػف قػواننف 

 . 2مت  رلف ذلؾ

لطة سػػند الدسػػتور إلػػ  اليرلمػػلف يسػػأورػػلف قضػػل  المحرمػػة قػػد قضػػ  علػػ  أنػػ  إذا مػػل  
تنظػػنـ هػػذا الحػػؽ يرلملػػ  إلػػ  السػػلطة التنفنذنػػة دوف أف نضػػي يعػػض الضػػوايط واألسػػس التػػي 

فػي هػذ  الحللػة متخلنػل عػف اختصلصػ  األصػنؿ  فطنػ  نرػوف نجب أف تلتـز يهل يعػد اليرلمػلف ،
 مف الدستور، ويللتللي نعد تصرف  هذا مخللفل للدستور . 86المقرر يموجب أحرلـ الملدة 
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لسػػنة  97مػػف قػػرار رئػػنس الجمهورنػػة يللقػػلنوف  رقػػـ  11، 8لمػػلدتنف ف نػػص اأوحنػػث 
، المشػػلر إلنهمػػل يمػػل تضػػمن  مػػف تفػػونض وزنػػر الداخلنػػة فػػي تحدنػػد شػػروط مػػنأ جػػواز 1959

السػػػػفر، وتحونلػػػػ  سػػػػلطة رفػػػػض مػػػػنأ الجػػػػواز أو تجدنػػػػد  ، ورػػػػذا سػػػػحي  يعػػػػد إعطلئػػػػ  ، إنمػػػػل 
تنصػػؿ المشػػرع مػػف وضػػي األسػػس العلمػػة التػػي تػػنظـ موضػػوع جػػوازات السػػفر  لػػ نػػتمخض ع

يسرملػػ  علػػ  الػػرغـ مػػف رونهػػل الوسػػنلة الوحنػػدة لػػتمرف المػػواطف مػػف مغػػلدرة يلػػد  والرجػػوع إلنهػػل 
علػػ   52، 51 50، 41وارتيػػلط ذلػػؾ ارتيلطػػل وثنقػػل يػػللحقوؽ التػػي نرفلهػػل الدسػػتور فػػي المػػواد 

 ، فطف مسلؾ المشرع في هذا الشسف نروف مخللفل للدستور . الوج  المتقدـ ينلن ، ومف ثـ

وحنػػث وأنػػ  ممػػل تقػػدـ، إال أف ذلػػؾ  ال نحػػوؿ دوف أف نتػػول  المشػػرع ، يتشػػرني أصػػلي 
تنظػػنـ مػػنأ وتجدنػػد جػػواز السػػفر وسػػحي ، موازنػػل يػػنف حرنػػة التنقػػؿ يمػػل تتضػػمن  مػػف الحػػؽ فػػي 

 . 1مف الدستور ... س 11الملدة مغلدرة الوطف والعودة إلن  ، ومل ينف مل تنص علن  

ونتضػػػأ مػػػف هػػػذا الحرػػػـ أف المحرمػػػة الدسػػػتورنة العلنػػػل تػػػولي أهمنػػػة رينػػػرة علػػػ  أف ال 
 نتقلعس أو نفوض المشرع اختصلص  دوف مقتض الدستور.

رمػل أنهػل ررسػت ميػدأ قلنوننػل هلمػل نتعػنف علػ  المشػرع العػلد  أف نلتػـز يػ  وأف نطيقػ  
فػػي الحػػلالت المملثلػػة ، وخلصػػة عنػػد تنظػػنـ الحقػػوؽ والحرنػػلت العلمػػة، وهػػو أنػػ  نتعػػنف علػػ  
المشػػرع أف نحػػدد القواعػػد والضػػملنلت  الخلصػػة يػػللحقوؽ والحرنػػلت األسلسػػنة مػػف نلحنػػة، وأف 

 . 2ل هي إال سلطة تليعة في مجلؿ الحقوؽ والحرنلت العلمة السلطة البلئحنة م

وعلػػػ  ضػػػو  هػػػذ  األمثلػػػة نتضػػػأ أف اليرلمػػػلف المصػػػر  اتخػػػذ  مػػػف عملنػػػة أو مهمػػػة 
اإلفػراط فػي اإلحللػة للسػلطة التنفنذنػة فرصػة مػف أجػؿ التخفنػؼ مػف اختصلصػ  التشػرنعي فػي 

 .3غنر الحلالت المنصوص علنهل في الدستور
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فػػي مصػػر نػػولي أهمنػػة يللغػػة لعملنػػة إصػػدار اللػػوائأ التنفنذنػػة مػػف  وقػػد أصػػيأ القضػػل 
أجػػػػؿ وضػػػػي ضػػػػوايط تهػػػػدؼ إلػػػػ  حملنػػػػة انفػػػػراد اليرلمػػػػلف يللمسػػػػلئؿ التشػػػػرنعنة الداخلػػػػة فػػػػي 

ويللتللي نتحمؿ مف خبلؿ هذ  الضوايط المحلفظة عل  اختصلصػ  التشػرنعي،  ،  اختصلص 
التنفنذنػػة إلصػػدار اللػػوائأ الضػػرورنة  ويػػلألخص فػػي الحػػلالت التػػي نػػدعو مػػف خبللهػػل السػػلطة

 .1لتنفنذ القواننف التي نضعهل

وعلػػػ  هػػػذا األسػػػلس ، اسػػػتقر القضػػػل  فػػػي مصػػػر علػػػ  ميػػػدأ قليلنػػػة القػػػواننف للتطينػػػؽ 
فقػػد أصػػدر قسػػـ ، يػػذاتهل، وعػػدـ اإلفػػراط فػػي اإلحللػػة للسػػلطة التنفنذنػػة مػػف أجػػؿ تنفنػػذ القػػواننف 

فتػػوا  يخصػػوص تنفنػػذ القػػلنوف رقػػـ  2 1954سػػنة  مػػلرس 2الػػرأ  مجتمعػػل يمجلػػس الدولػػة فػػي 
 الخلص يطنشل  اللجلف العملنة الدائمة. 1953لسنة  633

وقػػد جػػل  فنهػػل :س أف نفػػلذ القػػواننف ال نرػػوف معلقػػل علػػ  صػػدور اللػػوائأ التنفنذنػػة التػػي 
تحنؿ علنهل  إال في حللتنف : األول  أف ننص القلنوف صراحة عل  أف نفػلذ  مرهػوف يصػدور 

والثلننة أف نروف  تنفنذ القواننف مسػتحنبل، إال يصػدور البلئحػة س وقػد أوضػحت ، حة تنفنذنةالئ
هذ  الفتو  أسلس مل ذهيت إلن  يقولهل :س أنػ  مػف الخطػورة يمرػلف التوسػي فػي اعتيػلر صػدور 
اللػػوائأ التنفنذنػػة ضػػرورنل لتفػػلد القػػواننف لمػػل نترتػػب علػػ  ذلػػؾ مػػف تعطنػػؿ هػػذا النفػػلذ وتعلنقػػ  

دة السلطة ، يحنػث نرػوف فػي اسػتطلعتهل دائمػل الحنلولػة دوف تنفنػذ القػواننف التػي أصػدرتهل يطرا
 السلطة التشرنعنة يلالمتنلع عف إصدار اللوائأ التنفنذنة س .

إلػػ  أف األصػػؿ دائمػػل هػػو نفػػلذ القػػواننف ولػػو لػػـ  3وهػػذا هػػو مػػل ذهػػب إلنػػ  غللينػػة الفقػػ 
 ممرنل  . تصدر اللوائأ التنفنذنة ملداـ هذا النفلذ

                                                 
 .  227ص عند أحمد الغفلوؿ ، المرجي السليؽ ،  1
2
  . 294اللوائأ اإلدارنة  وضملنة الرقلية القضلئنة ، المرجي السليؽ ، ص ذُ لوهٖ ػٕك ، ٌاِٟ ظّاي اٌك٠ٓ ،  

3
 . 294إلدارنة  وضملنة الرقلية القضلئنة ، المرجي السليؽ ، ص سلمي جملؿ الدنف ، اللوائأ ا 
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أمل يخصوص النظلـ الدستور  في الجزائر فنبلحظ اإلفراط فػي اإلحللػة لسػلطة التنفنػذ 
مػػػف جلنػػػب اليرلمػػػلف ، والػػػذ  نرجػػػي أسلسػػػل إلػػػ  التفػػػوؽ الملحػػػوظ للسػػػلطة التنظنمنػػػة مقلرنػػػة 
يللتػػػػدخؿ أو النشػػػػلط التشػػػػرنعي لليرلمػػػػلف انطبلقػػػػل مػػػػف مررػػػػز السػػػػلطة التنفنذنػػػػة داخػػػػؿ النظػػػػلـ 

سػلعد علػ  ذلػؾ أنضػل ضػعؼ اليرلمػلف  ومل تتمتػي يػ  مػف صػبلحنلت واسػعة ، ومػلالدستور  
 . 1عف طرنؽ تشرنلت  الحللنة ومل تضمن  مف حسلسنلت حزينة 

 يؿ أصيأ اليرلملف في الجزائر مجرد مرتب لتسجنؿ مشلرني وقواننف السلطة التنفنذنة.

الوضي تعقندا هو تنلزؿ اليرلملف عف يعػض صػبلحنلت  للسػلطة التنفنذنػة إلػ   دومل زا 
جلنػػػب ضػػػعؼ ومحدودنػػػة نهػػػ  الرقليػػػة علػػػ  الدسػػػتورنة القػػػواننف المتيػػػي فػػػي الجزائػػػر، ورػػػذلؾ 
الشػػسف يللنسػػية للرقليػػة السنلسػػة التػػي نملرسػػهل اليرلمػػلف علػػ  عمػػؿ الحرومػػة والتػػي تيقػػ  أنضػػل 

 . 2ألحنلفمعدومة األثر في رثنر مف ا

أمل فنمل نتعلؽ يدور المجلػس الدسػتور  فػي الجزائػر وموقفػ  مػف مسػسلة تنػلزؿ اليرلمػلف 
فنػذرر فػي  ،عف يعض صبلحنلت  لفلئدة السلطة التنفنذنة أو تخلن  عنهل في رثنر مف األحنلف

/ ر ؽ ع ،ـ د / المػؤرخ فػي 01المجلػس الدسػتور  وسػليقل وهػو الػرأ  رقػـ  3هذا المجلؿ رأ  
 نتعلؽ يمراقية القلنوف العضو  المتعلؽ يللتنظنـ القضلئي والذ  قرر فن  . 17/07/2005

س واعتيػػلرا أف المشػػرع حػػنف أقػػر يػػدور  إمرلننػػة إنشػػل  هنئػػلت قضػػلئنة مسػػملة س أقطػػلب 
مػػف القػػلنوف العضػػو  موضػػوع األخطػػلر، نرػػوف قػػد أخػػؿ  24قضػػلئنة متخصصػػة فػػي المػػلدة 

 122،123مجػػلالت االختصلصػػلت المسػػتمدة مػػف المػػلدتنف يللميػػدأ الدسػػتور  القلضػػي يتوزنػػي 
 مف الدستور مف جهة .

                                                 
1
 .   36فكٜٚ ِهاتؾ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
2
ٚذأش١هٖ ػٍٝ اٌرمال١ٌح اٌثهٌّاْ ، ٌٍٍٍح اإلطكاناخ اٌما١ٔٛٔح ، ِطثؼح  1996ِؽك٠ك ؼ١ّك ، اٌرشه٠غ تأٚاِه فٟ قٌرٛن  

 . 278، ص  2008اٌفْٕٛ اٌث١ا١ٔح ، اٌعٍفح ، 
3
 . 2005،  51ض.ن.ض.ض، اٌؼكق  



190 

 

مػػف القػػلنوف  24واعتيػػلرا مػػف جهػػة أخػػر  أف المشػػرع وضػػي حرمػػل تشػػرنعنل فػػي المػػلدة 
العضػػو  موضػػوع األخطػػلر نترتػػب علػػ  تطينقػػ  تحونػػؿ صػػبلحنلت إنشػػل  الهنئػػلت القضػػلئنة  

االفقػػػػرة الثلننػػػػة  مػػػػف  125مػػػػة طيقػػػػل للمػػػػلدة إلػػػػ  المجػػػػلؿ التنظنمػػػػي الػػػػذ  نعػػػػود لػػػػرئنس الحرو 
مػف الدسػتور واعتيػلرا يللنتنجػة، فػطف المشػرع عنػد  122/06الدستور ونعػد ذلػؾ مسلسػل يللمػلدة 

قرار  إمرلننة إنشل  أقطلب متخصصة وتنلزل  عف صبلحنلت إنشلئهل للتنظنـ نروف قد تجػلوز 
 . مف جهة أخر  س 122/06مجلؿ اختصلص  مف جهة ومس يللملدة 

نستنت  مف خبلؿ هذا الرأ  مد  التسلهؿ الرينػر مػف طػرؼ اليرلمػلف الػذ  تنػلزؿ عػف 
يعػػػض صػػػبلحنلت  للسػػػلطة التنفنذنػػػة فػػػي موضػػػوع نػػػدخؿ فػػػي نطػػػلؽ انفػػػراد  يللتشػػػرني يصػػػفة 
مطلقػػػة، وهػػػو موضػػػوع نتصػػػؿ يػػػللتنظنـ القضػػػلئي ، ويللتػػػللي نشػػػرؿ هػػػذا التنػػػلزؿ حسػػػب الفقػػػ  

إذ أف الميػػػدأ المسػػػلـ يػػػ  هػػػو أنػػػ  إذا رػػػلف ال نمرػػػف  ،الدسػػػتوروالقضػػػل  عنيػػػل مخللفػػػل لؤلحرػػػلـ 
فػػػبل نمرنػػػ  يللمقليػػػؿ أف نتنػػػلزؿ أو أف نتخلػػػ  عنهػػػل  ،للمشػػػرع أف نزنػػػد مػػػف حجػػػـ اختصلصػػػلت 

 لفلئدة السلطة التنفنذنة .

هػػذا الػػرأ  األخنػػر مػػف جلنػػب المجلػػس الدسػػتور   نعرػػس ويػػدوف شػػؾ حللػػة الضػػعؼ 
لجزائػػػر ، ففػػػي موضػػػوع نعػػػد مػػػف أهػػػـ الموضػػػوعلت نتنػػػلزؿ التػػػي أصػػػيأ علنهػػػل اليرلمػػػلف فػػػي ا

اليرلملف عف صبلحنلت  لفلئػدة سػلطة التنظػنـ ، إذ نعػد هػذا الموضػوع مػف المسػلئؿ التػي تػنظـ 
 يصفة مترلملة نتوجب عل  المشرع أف ننظمهل يرؿ جوانيهل يقواعد تفصنلنة .

لػػذ  انتخػػب مػػف أجلػػ  وهػػذا التنػػلزؿ نعػػد أنضػػل تخلنػػل عػػف المسػػؤولنة والػػدور األسلسػػي ا
 اليرلملف .
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رمل  نعير هذا الرأ  عف هنمنة السلطة التنفنذنػة علػ  اليرلمػلف نظرنػل وعملنػل ، ونؤرػد 
ويصػػفة أدؽ  ،أنضػػل هشلشػػة التوزنػػي الدسػػتور  الختصلصػػلت يػػنف القػػلنوف والسػػلطة التنظنمنػػة

 ، ويللتللي توضأ فطف الحدود ينف القلنوف والبلئحنة لنست حدودا فلصلة يؿ قليلة الختراؽ 

التػػدخؿ الرينػػر يػػنف المجػػلؿ الخػػلص يلليرلمػػلف والمجػػلؿ الخػػلص يللسػػلطة التنظنمنػػة وهػػو مػػل 
 نتطلب :

تفعنؿ الدور المنوط يللمجلس الدستور  مف خبلؿ توسني عملنػة اإلخطػلر أو االعتمػلد   أوال :
 عل  نظلـ الرقلية القضلئنة عل  دستورنة القواننف .

ضػػرورة إلػػزاـ اليرلمػػلف يمملرسػػة اختصلصػػ  ينفسػػ  وعػػدـ التقػػلعس فنػػ  أو التخلػػي عنػػ   ثاييــا :
 لفلئدة السلطة التنفنذنة وعدـ التسلهؿ في هذ  المسسلة . 

، المتعلػؽ يللمحػلرـ اإلدارنػة ، والػذ   1 02-98رمل تجدر اإلشػلرة أنضػل إلػ  القػلنوف  
، 1996مػف دسػتور الجزائػر  لعػلـ  123 و 122نعد مضمون  مخللفل للميػدأ العػلـ للمػلدتنف : 

حنػػث أف وضػػي القواعػػد الجوهرنػػة للتنظػػنـ القضػػلئي نرػػوف داخػػؿ الػػنص التشػػرنعي ، ويللتػػللي 
 . 2فطف اإلفراط في استخداـ اإلحللة للتنظنـ نعتير استعلدة السلطة التنفنذنة للسلطة التشرنعنة

،  01فػػطف طرنقػػة اإلحللػػة إلػػ  التنظػػنـ لوضػػي قواعػػد تطينػػؽ المػػواد  ،وعػػبلوة علػػ  ذلػػؾ
غنػػر منلسػػية ، ألف المسػػسلة تتعلػػؽ فػػي هػػذ  الحللػػة  02-98مػػف القػػلنوف رقػػـ  09،  06،  04

يمواضي جوهرنة نستلـز أف نروف التشرني فنهل أرثر تفصنبل مف أجؿ ضملف قواعدهل البلزمػة 
 . 3والضرورنة 

 

 
                                                 

1
 .  08، ص  01/06/1998، تران٠ؿ :  37، اٌعه٠كج اٌه١ٌّح ٌٍعّٙٛن٠ح اٌعىائه٠ح ، اٌؼكق  30/05/1998اٌّأنؾ فٟ  
2
 . 165، ص  2002نش١ك ـٍٛفٟ ، اٌمؼاء اإلقانٞ ، ق.َ.ض ، اٌعىائه ،  
3
 .  58تٍؽاض ١ٍّٔح ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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 ية ومستق ل لوائح اإلدارة البامة في الي م المقارية .الميمب الثايي : مكا

يعػػد عػػرض موقػػؼ الفقػػ  والقضػػل  مػػف مػػد  رفلنػػة الػػنص الدسػػتور  رسسػػلس لمملرسػػة 
السػػلطة البلئحنػػة التنفنذنػػة الختصلصػػهل األصػػنؿ والتقلنػػد ، وتينػػلف أهػػـ القنػػود التػػي تػػرد علػػ  

نػذ، وموقػؼ الفقػ  والقضػل  مػف ذلػؾ سلطة المشرع خلصة عند اإلفراط في اإلحللة لسلطة التنف
في النظـ الدستورنة المقلرنة ، تسػتلـز الدراسػة فػي هػذا المقػلـ دراسػة الترننػؼ القػلنوني لمسػسلة 
الػػنص التشػػرنعي علػػ  إصػػدار البلئحػػة التنفنذنػػة وأثػػر ، وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ التطػػرؽ إلػػ  مرلنػػة 

خػػبلؿ عػػرض النظرنػػة التقلندنػػة ومسػػتقيؿ لػػوائأ اإلدارة العلمػػة فػػي الػػنظـ المقلرنػػة ، وهػػذا مػػف 
 للوائأ اإلدارة العلمة االفرع األوؿ ، وتحدند وضعهل المنلسب االفرع الثلني  .

 موائح اإلدارة البامة لال رع األول: الي رية التقميدية 

أثلرت مسسلة تحدند طينعة نص القػلنوف علػ  صػدور الئحػة إدارة علمػة  جػدال واسػعل  
والسيب في ذلؾ مػرد  أسلسػل أف الػدعوة الصػرنحة مػف جلنػب المشػرع يشػسف ، في فرنسل قدنمل 

، إصػػػدار الئحػػػة اإلدارة العلمػػػة تعػػػد شػػػرطل أسلسػػػنل حتػػػ  تػػػتمرف اإلدارة مػػػف وضػػػي البلئحػػػة 
 يمعن  آخر فطن  ال نمرف لئلدارة أف تصدرهل يصورة مستقلة .و 

هل دعػػػوة خلصػػػة مػػػف وتعػػػرؼ لػػػوائأ اإلدارة العلمػػػة يسنهػػػل لػػػوائأ تنفنذنػػػة نشػػػترط لصػػػدور 
 . 1اليرلملف وأخذ رأ  مجلس الدولة االجمعنة العمومنة  

غنر أف هذا النوع  مف اللوائأ قد عرؼ جدال فقهنػل حػوؿ الػنص علػ  إصػدار  اأوال ،  
 وهو مل نستوجب اليحث أنضل عف موقؼ القضل  اإلدار  مف هذا الجدؿ اثلننل  .   

 ر الئوة اإلدارة البامة أوال : الددول ال قهي وول الي  ومى إصد

 :    2  مصطلأ لوائأ اإلدارة العلمة ، يمفهومنف Lafferiereخص الفقن  ا
                                                 

 . 182، السلطة البلئحنة في مجلؿ تنفنذ القواننف ، المرجي السليؽ ، ص يدرنة جلسر الصللأ  1
2
 LAFFERIERE Edouard , Traité de la juridiction administrative , et des recours contentieux ,2

eme
 édition , 1888 

, 1989 , p 04. 
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وهػػػو المفهػػػـو الواسػػػي والػػػذ  مػػػف خبللػػػ  يػػػنف أف هػػػذا المصػػػطلأ نػػػدؿ علػػػ  مختلػػػؼ  األول :
التنظنمػػػلت العلمػػػة التػػػي مػػػف خبللهػػػل نضػػػمف رئػػػنس الدولػػػة تنفنػػػذ القػػػواننف عػػػف طرنػػػؽ سػػػلطت  

 .تنفنذنة االتليعة  التنظنمنة ال

ونضػػنؼ أنضػػل أف مختلػػؼ الدسػػلتنر الفرنسػػنة قػػررت هػػذ  الصػػبلحنة لػػرئنس الدولػػة ، 
 1852 و  49اـ 1848دسػػلتنر و   14اـ 1814منثػػلؽ سػػنة و   44دسػػتور العػػلـ الثػػلمف ا ـر
   .  06اـ

  لنػوهو أرثر تحدندا، حنث نقصد يلوائأ اإلدارة العلمة ذلؾ اإلجػرا  الػذ  ال نترتػب ع الثايي:
سػػلطلت علمػػػة لػػػرئنس الدولػػػة يموجػػب أحرػػػلـ الدسػػػتور، ولرػػػف تفػػونض خػػػلص يموجػػػب قػػػلنوف 
محػػدد لرػػي نرمػػؿ هػػذا القػػلنوف وتوضػػنأ أحرلمػػ  وشػػرح الميػػلدئ التػػي نتضػػمنهل وتقرنػػر رنفنػػة 

 .  1تطينق 

الفقنػػ  وعلػػ  الػػرغـ مػػف تينػػي الػػيعض لػػ ، لػػـ نلػػؽ القيػػوؿ مػػف جلنػػب علػػ  أف رأ  هػػذا 
آخػػػر مػػػف الفقػػػ ، والػػػذ  حػػػدد يدقػػػة التفرقػػػة يػػػنف األسلسػػػنة يػػػنف لػػػوائأ اإلدارة العلمػػػة واللػػػوائأ 

الػػػذ  نػػػر  أف مصػػػطلأ  2التنفنذنػػػة اليسػػػنطة، وهػػػو مػػػل ذهػػػب إلنػػػ  الفقنػػػ  سرػػػلر  د  مػػػلليرغس 
 عن  أو لنس ل  معن  محدد .سلوائأ اإلدارة العلمةس ال نحمؿ أ  م

مػػػػف دسػػػػتور السػػػػنة  54-52وتلرنخنػػػػل نرجػػػػي اسػػػػتخداـ هػػػػذا المصػػػػطلأ إلػػػػ  المػػػػلدتنف 
الثلمنػػة، واللتػػنف يننتػػل يشػػرؿ واضػػأ رنفنػػة التمننػػز يػػنف لػػوائأ اإلدارة العلمػػة واللػػوائأ التنفنذنػػة 

فررة محػددة،  ال نتضمف أ  سلوائأ إدارة علمةسونؤرد هذا الفقن  أنضل أف مصطلأ ، اليسنطة 
 . 3محدد غنر وهو مصطلأ غلمض غنر واضأ و 

وهػػذا التػػردد أو الشػػؾ مػػف طػػرؼ الفقنػػ  د  مػػلليرغ نوجػػد أنضػػل مػػف خػػبلؿ التعرنفػػلت 
 . المختلفة مف جلنب العدند  مف اليلحثنف

                                                 
1
 Ibid ,p 09 .  

2
 Carre de malberg ,  op.cit , p 631 .  

3
 Ibid , p 631 . 
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مف وجهة نظر  أف وصؼ لوائأ إدارة علمػة ال نشػتمؿ  1في هذا اإلطلر نر  سدنجيس و 
 .إال اللوائأ المتخذة يعد أخذ رأ  مجلس الدولة مسيقل 

نػػر  أف شػػرط استشػػلرة مجلػػس الدولػػة لػػنس ضػػرورنل فػػي هػػذا المجػػلؿ  2إال أف الػػيعض
 مف أجؿ تحدند المقصود يلوائأ اإلدارة العلمة.

علمػة  يسنهػل لػوائأ تنفنذنػة علدنػة نتوقػؼ فنعػرؼ لػوائأ اإلدارة ال س Moreauسأمل الفقن  
 . 3صدورهل عل  إذف أو ترخنص مف المشرع 

وعلػػ  هػػذا االعتيػػلر نتسػػل ؿ الفقنػػ  س د  مػػلليرغ س عػػف مػػرد وأسػػلس التفرقػػة يػػنف لػػوائأ 
اإلدارة العلمة عف غنرهل مف اللوائأ ، ويمعن  آخر تحدند المرحلة التي يدأ فنهػل هػذا التمننػز  
خلصة أف هذ  التفرقة ينف لوائأ اإلدارة  العلمة واللوائأ العلدنة قد يقنت غلمضػة وميهمػة فػي 

  ويللتحدنػد الفرػرة التػي مفلدهػل أف رئػنس  1848-1814الملرنة المحػدودة الفتػرة مػلينف ا عهد
 . 4الدولة نستطني أف نتخذ لوائأ إدارة علمة 

عل  أن  تجب اإلشلرة في هذا المقلـ إل  أف التمننز ينف لوائأ اإلدارة العلمػة  واللػوائأ 
ورلنت منسوية إل  حللة عدـ الرضػ   ،التنفنذنة اليسنطة ظهرت في عهد اإلصبلح في فرنسل

السنلسي التي رلنت تحنط يمجلس الدولة في تلؾ الحقية ، إل  جلنػب اعتػراض الحرومػة عػف 
األخػػػذ يػػػرأ  مجلػػػس الدولػػػة، والػػػذ  يقػػػي دور  محػػػدودا فػػػي مجػػػرد االستشػػػلرة فقػػػط فػػػي يعػػػض 

 ارة علمة .الحلالت المحددة يموجب القلنوف الذ   نستلـز صدور الئحة في شرؿ الئحة إد

وشػػنئل فشػػنئل أصػػيحت لػػوائأ اإلدارة العلمػػة تشػػرؿ فئػػة مػػف اللػػوائأ تسػػتمد خصوصػػنتهل 
 مف خبلؿ وجوب أخذ رأ  مجلس الدولة ، وهذا عل  عرس اللوائأ التنفنذنة العلدنة .

                                                 
1
 Duguit op.cit , P 642 .  

2
 Jean –Marie DUFFAU , op.cit , p 52 .   

3
 Cite par Jean –Marie DUFFAU , op.cit , p 55 .      

4
 Carre de malberg ,  op.cit , p 638 . 
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مػف قػلنوف  12والذ  دعـ هػذ  التفرقػة يػنف هػذنف النػوعنف مػف اللػوائأ هػو نػص المػلدة 
:س نمرػػف اسػػتدعل  مجلػػس الدولػػة مػػف أجػػؿ  تنصػػص علػػ  أنػػ التػػي  1845جونلنػػة لسػػنة  19

تقػػػدنـ رأنػػػ  يللنسػػػية لمشػػػلرني األوامػػػر، ونرػػػوف مػػػف الضػػػرورة اسػػػتدعلؤ  مػػػف أجػػػؿ تقػػػدنـ رأنػػػ  
 . 1يخصوص األوامر المتعلقة يلوائأ اإلدارة العلمة 

ومػػػػف هنػػػػل وضػػػػأ س د  مػػػػلليرغ س أف هػػػػذ  التفرقػػػػة اتخػػػػذت معنػػػػ  جدنػػػػدا نضػػػػلؼ إلػػػػ  
ذلػػؾ أف المشػػرع إذا اسػػتلـز وجػػود الئحػػة إدارة  ،السػػليؽ ، واتضػػحت أرثػػر هػػذ  الفرػػرة مػػدلولهل

خػػػص الحرومػػػة يعهػػػدة نفوضػػػهل يموجيهػػػل تفػػػطف هػػػذ  الحللػػػة  ،علمػػػة مػػػف أجػػػؿ تنفنػػػذ القػػػواننف
أمػػل عػػف  ترننػػؼ وتوصػػنؼ هػػذ  اإلحللػػة فطنهػػل تعػػد يمثليػػة ،  اسػػترملؿ دور  التشػػرنعي المقسػػـ
 . 2رنعي أمر مقرر يموجب تفونض تش

لػوائأ  أف اجتمعػت آرا  الفقهػل  علػ  اعتيػلر 19وايتدا  مف النصػؼ الثػلني مػف القػرف 
قرار إدار  ل  قدرة تشرنعنة ، واستنتجوا هػذ  الفرػرة مػف أجػؿ تجنػب الطعػف  هياإلدارة العلمة 

 فنهل يدعو  تجلوز السلطة .

مفنػدة ، ويللتػللي فػطف غنر إال أف الفقن  ذ  ملليرغ ، نر  أف هذ  الفررة غنر صللحة و 
التفرقة ينف لوائأ اإلدارة العلمة واللوائأ التنفنذنة اليسنطة نتج  إل  االنػدثلر ألف االسػتنلد إلػ  

رمػػػل نبلحػػػظ أف فرػػػرة التفػػػونض التشػػػرنعي ، فرػػػرة التفػػػونض التشػػػرنعي هػػػي فرػػػرة غنػػػر ثليتػػػة 
س يػػلرتلمي ، جػػلز نرفضػهل جلنػػب رينػر مػػف الفقػػ  وفػي مقدمػػة هػػؤال  رػؿ مػػف : هورنػػو س دنجػي 

 . 3س  RAIGAس و

 

 

                                                 
1
 Cite par Jean Maie DUFFAU .op.cit.p56. 

2
 Carre de malberg ,opcit .p 641.   

3 Ibid .p 641 . 
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وحسػػب رأ  الفقنػػػ س د  مػػلليرغ س فػػػطف السػػػيب الوحنػػد والحقنقػػػي الػػػذ  مػػف خبللػػػ  نػػػتـ  
عػػػف رئػػػنس السػػػلطة  ةرفػػػض نظرنػػػة التفػػػونض التشػػػرنعي راجػػػي أسلسػػػل إلػػػ  أف اللػػػوائأ الصػػػلدر 

التنفنذنػػة مهمػػل رػػلف موضػػوعهل ومضػػمونهل ال تتضػػمف أ  تفػػونض مػػف هػػذا القينػػؿ، ويللتػػللي 
ومػػف خػػبلؿ القػػلنوف العػػلـ الفرنسػػي ، فػػطف الػػرئنس لػػنس يحلجػػة إطبلقػػل إلػػ  امتنػػلز لػػ  قػػوة أو 

ليػػػت يموجػػػب مرسػػػـو فػػػي موضػػػوع مهمػػػل رػػػلف ، يػػػؿ نسػػػتمد هػػػذ   القػػػدرة مػػػف لسػػػلطة تشػػػرنعنة 
يمهمػة تنفنػذ أو ضػملف تنفنػذ  لرئنس الجمهورنػة ر ميلشرة ، ألف الدستور هو الذ  نعهدالدستو 

تمنػػز لػػوائأ إدارة العلمػػة  التػػي ويللتػػللي لنسػػت هنػػلؾ تفرقػػة فػػي مضػػموف السػػلطلت ،، القػػواننف 
 . 1عف اللوائأ التنفنذنة اليسنطة 

نظرنػػػة وعلػػػ  هػػػذا األسػػػلس وفػػػي الوقػػػت الحلضػػػر نتفػػػؽ الفقػػػ  فػػػي فرنسػػػل علػػػ  رفػػػض 
ويللتػللي  ،  التفونض التشرنعي لترننؼ  العبلقة عل  نص القلنوف إلصدار الئحة إدارة علمػة

فػػي  ،مػػف آثػػلر  لنهػػلنيقػػ  الحػػؿ الوحنػػد والمنطقػػي هػػو نظرنػػة الػػدعوة التشػػرنعنة ، ومػػل نترتػػب ع
 .  2مقدمتهل اعتيلر الئحة إدارة علمة ذات صيغة إدارنة تخضي لرقلية القضل  اإلدار  

 يا : موق  مدمس الدولة ال ريسي ثاي

رػػلف مجلػػس الدولػػة نػػرفض النظػػر فػػي الطعػػوف المقدمػػة ضػػد  19قيػػؿ منتصػػؼ القػػرف 
 هذ  اللوائأ الوائأ إدارة علمة  الوائأ تنفنذنة يسنطة  .

ف موقفػػ ، ولرػػف فقػػط يللنسػػية للػػوائأ العلدنػػة عػػعػػدؿ  19إال أنػػ  ومنػػذ منتصػػؼ القػػرف 
يمعنػػػ  آخػػػر أنػػػ  أصػػػيأ ننظػػػر وفػػػي الطعػػػوف المقدمػػػة يشػػػسنهل ، ويللتػػػللي إقصػػػل  رػػػؿ  ،فقػػػط

 . 3الطعوف المقدمة ضد لوائأ إدارة علمة 

                                                 
1 Jean Marie DUFFAU op.cit.p58 . 

لمزند مف المعلوملت حوؿ آرا  الفق  الفرنسي أنظر : يدرنة جلسر الصللأ ، السلطة البلئحنة في مجلؿ تنفنذ القواننف ،  2
  . 183المرجي السليؽ ، ص 

3 cité  par Jean Marie DUFFAU .op.cit .p59 
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،ويللتحدند في مرحلة القضل  المفوض، أصيأ لمجلػس الدولػة 1872إال أن  ويعد سنة 
لمتعلقػػة يلإللغػػل   السػػنلدة الرلملػػة للفصػػؿ فػػي الػػدعلو  المتعلقػػة يللمنلزعػػلت اإلدارنػػة والطليػػلت ا

مف أجؿ التعسؼ في استعملؿ السلطة المقدمة ضػد أعمػلؿ مختلػؼ السػلطلت اإلدارنػة ، وفػي 
 . 1هذا المجلؿ أصيأ مجلس الدولة نصدر أحرلمل نهلئنة ونلفذة يمجرد صدورهل

 والمتعلؽ يػ : 2 06/12/1907وايتدا  مف قرار مجلس الدولة الصلدر في 

س أصػيأ مجلػس الدولػة ننظػر ميلشػرة فػي  compagnie des chemins de ferس 
وذهػػػب مػػػف خػػػبلؿ هػػػذا القػػػرار إلػػػ  الحػػػد مػػػف ، الطعػػػوف يلإللغػػػل  ضػػػد لػػػوائأ اإلدارة العلمػػػة 

 .3المنله  السليقة 

والئحػػة  1901مػػلرس  01للمرسػػـو الرئلسػػي الصػػلدر فػػي يوتتعلػػؽ هػػذ  القضػػنة أسلسػػل 
 15  وللقػػلنوف الصػػػلدر فػػػي 09اـ  1842جػػػواف  11إدارة علمػػة تنفنػػػذا للقػػػلنوف الصػػلدر فػػػي 

وهػػػذا مػػػف أجػػػؿ تحدنػػػد اإلجػػػرا ات واألحرػػػلـ الضػػػرورنة مػػػف أجػػػؿ  ،   21،اـ 1845جونلنػػػة 
ضػػػملف األمػػػف  والمحلفظػػػة علػػػ  اسػػػتغبلؿ خطػػػوط السػػػرة الحدندنػػػة، علػػػ  اعتيػػػلر أف هػػػذنف 

 القلنوننف نستلزملف صدور الئحة إدارة علمة مف أجؿ تحقنؽ األهداؼ سللفة الذرر.

ف هذا المنطلؽ طعنت الشػررلت المػذرورة فػي شػرعنة هػذا المرسػـو  السػليؽ ، علػ  وم
تعػدت الحػدود  1901مػلرس  01أسلس أف األحرػلـ التػي تضػمنتهل الئحػة إدارة علمػة يتػلرنخ :

 المقررة يموجب التفونض الممنوح لفلئدة الحرومة عف طرنؽ القلنوننف السليقنف  .

                                                 
لمزند مف المعلوملت حوؿ اختصلص مجلس الدولة الفرنسي في هذ  المسسلة أنظر :نلصر ليلد ، القلنوف اإلدار  ، الجز   1

  . 37، ص  2005األوؿ ، ليلد للطيلعة ،
2
 CE 6 déc . 1907 , compagnie des chemins de fer de l‟est et autres , Rec . 913 , concl . Tardieu ,D. 1909.3.57 , 

concl . Tardieu ; S . 1908.3.1 , Note Hauriou , conl . Tardieu ; RDP . 1908.38 , note jéze  . 
3
 GAJA,op.cit , p119 . 
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ذا المجػػلؿ ، فهػػو مقػػرر يموجػػب نػػص المػػلدة أمػػل عػػف اختصػػلص مجلػػس الدولػػة فػػي هػػ 
والتي تقضي يػسف مجلػس الدولػة نخػتص يػللنظر فػي الطعػوف  1872مل   24مف قلنوف   09

 . 1يلإللغل  ضد قرارات السلطلت اإلدارنة المختلفة 

وعل  هذا األسلس قرر مجلس الدولة أن  إذا رلنت قرارات رئنس الدولة تتضػمف لػوائأ 
تػػػػػتـ يموجػػػػػػب تفػػػػػونض تشػػػػػرنعي ، وتتضػػػػػػمف يللنتنجػػػػػة مملرسػػػػػت  لرلفػػػػػػة إدارة علمػػػػػة ، فطنهػػػػػل 

صبلحنلت  التي عهدهل اليرلملف للحرومة ، وفي هذ  الحللة الخلصة ال تفلػت هػذ  اللػوائأ مػف 
وعلن  نعود المجلس الدولة وحػد  النظػر فػي مػد  التػزاـس لػوائأ ، سللفة الذرر 09أحرلـ الملدة 

 يموجب التفونض التشرنعي . إدارة العلمة س يللحدود  المقررة

             ، للتفػػػػػػػػػونض  15/11/1846أمػػػػػػػػػل عػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػد  انتهػػػػػػػػػلؾ  المرسػػػػػػػػػـو الصػػػػػػػػػلدر فػػػػػػػػػي 
  والقػلنوف الصػلدر 09ا ـ 842جػواف  11الممنوح لرئنس الدولة يموجب القػلنوف الصػلدر فػي 

أف  1901مػػلرس  01  ، فطنػػ  ال نمرػػف للمرسػػـو الصػػلدر فػػي 21اـ. 1845جونلنػػة  15فػػي 
 أحرلـ المرسـو سللؼ الذرر.نعدؿ 

وفي هذا المجلؿ أرد مجلس الدولة عل  أن   إذا رػلف  رئػنس الدولػة مرلفػل مػف طػرؼ  
المشػػػرع يضػػػملف تنفنػػػذ القػػػواننف عػػػف طرنػػػؽ لػػػوائأ إدارة علمػػػة ، فػػػطف هػػػذا التفػػػونض ال نمرنػػػ  

االسػػػتثنلئنة  ميػػدئنل أف ننتهػػػؾ البلئحػػة األولػػػ  الصػػػلدرة تنفنػػذا لهػػػذا القػػػلنوف ، إال فػػي الحػػػلالت
 .   2التي تخوؿ فقط الحرومة اتخلذ لوائأ  ميدئنة مف أجؿ ضملف تنفنذ القواننف 

 1845جونلنػػػػػة  15، وفػػػػي  1842جػػػػػواف  11ولقػػػػد منحػػػػػت القػػػػواننف الصػػػػػلدرة  فػػػػي :
تفونضل للحرومة مف أجؿ  وضي لػوائأ إدارة علمػة مػف خبللهػل تتخػذ إجػرا ات لضػملف األمػف 

 عملؿ السرؾ الحدندنة .والحفلظ عل  استغبلؿ واست

                                                 
1
Ibid , p120 .  

2 Ibid , p120 . 
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، إال أف يعػػػض  1845نػػػوفمير  15وهػػػذ  اإلجػػػرا ات مدرجػػػة فػػػي األمػػػر الصػػػلدر فػػػي 
تحػػت  1901مػػلرس  01أحرػػلـ هػػذا األمػػر األخنػػر تػػـ تعػػدنلهل يموجػػب المرسػػـو الصػػلدر فػػي 

تػػػػسثنر عػػػػدة عوامػػػػؿ ، والتػػػػي مػػػػف أهمهػػػػل نمػػػػو الػػػػدخؿ القػػػػومي  والتقػػػػدـ الفنػػػػي للنقػػػػؿ يللسػػػػرؾ 
 الحدندنة.

هػػذا المنطلػػؽ ، فػػطف الشػػررلت الريػػر  الخلصػػة التػػي لهػػل امتنػػلز اسػػتغبلؿ مجػػلؿ  ومػػف
رػػػػوف  إلػػػػ النقػػػػؿ يللسػػػػرؾ الحدندنػػػػة طعنػػػػت فػػػػي هػػػػذا المرسػػػػـو األخنػػػػر ، واسػػػػتندت فػػػػي ذلػػػػؾ 

أف تفػػػرض شػػػروطل  لالحرومػػػة ال نمرنهػػػل أف تعػػػدؿ يصػػػفة انفرادنػػػة دفتػػػر الشػػػروط ، وال نمرنهػػػ
 تعلقدنة ، لـ ننص علنهل في العقد .

أف القػػرار  وفػػي اليدانػػة رفػػض مجلػػس الدولػػة هػػذا الطعػػف مػػف نلحنػػة الموضػػوع ، وقػػرر
  ،الصلدر عف السلطة المفوضة  ل  نفػس خصػلئص التصػرؼ الصػلدر عػف السػلطة المفوضػة

إال أف مفػػػػوض ،  1يمعنػػػػ  آخػػػػر أف الئحػػػػة اإلدارة العلمػػػػة تتخػػػػذ ينػػػػل  علػػػػ  تفػػػػونض تشػػػػرنعي
جلنػػب رثنػػر مػػف الفقػػ  فػػي لنظرنػػة التػػي دافػػي علنهػػل س قػػلـ يػػدحض هػػذ  ا Tardieuالحرومػػة س 

وذهب إل  القوؿ أف القرار ال نمرن  أف نروف ينػل  علػ   ،Lafferiere 2فرنسل وفي مقدمتهـ 
ويمعنػػػ  أدؽ إف الػػػنص فػػػي القػػػلنوف علػػػ  الئحػػػة إدارة علمػػػة ال نمرػػػف أف ،  تفػػػونض تشػػػرنعي

ذا رػػلف نجػػب نخلصػػ ةنمنػػي هػػذ  األخنػػرة أنػػ االعتػػراؼ يللصػػفة التشػػرنعنة للػػوائأ ة تشػػرنعنة ، وال
إدارة علمػػة وحػػدهل ،  فػػذلؾ نتنجػػة رونهػػل تتخػػذ يموجػػب تفػػونض ميلشػػر مػػف طػػرؼ اليرلمػػلف ، 
وهػػػػذا سػػػػنؤد  يػػػػلالعتراؼ يػػػػنفس الخلصػػػػنة التشػػػػرنعنة لسػػػػلئر اللػػػػوائأ الصػػػػلدرة عػػػػف مختلػػػػؼ 

 السلطلت اإلدارنة والتي مف يننهل رئنس الدولة .

 

                                                 
1 Ibid , p120 . 
2
  LAFFERIERE Edouard , op.cit , p 15. 
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العلمة ، وعل  الرغـ مف أنهػل تتخػذ يموجػب تفػونض مػف جلنػب لذلؾ فطف لوائأ اإلدارة 
 . 1السلطة التشرنعنة ، إال أنهل تيق  مجرد عمؿ إدار  

                 وعلػػػػػػػ  ضػػػػػػػو  مػػػػػػػل تقػػػػػػػدـ اعتمػػػػػػػد مجلػػػػػػػس الدولػػػػػػػة فػػػػػػػي فرنسػػػػػػػل هػػػػػػػذ  النتنجػػػػػػػة التػػػػػػػي 
وقد ترجمت هذ  النتنجة في القلنوف الصلدر فػي ،   Tardieuتوصؿ إلنهل مفوض الحرومة ا

الػػذ  فػػتأ يػػلب الطعػػف يتجػػلوز السػػلطة ضػػد مختلػػؼ القػػرارات الصػػلدر عػػف  1872مػػل   24
 . 2السلطلت اإلدارنة 

 compagnie فػي قضػنة عػف مجلػس الدولػة فػي فرنسػل الصػلدر وعلنػ  نعػد هػذا القػرار

des chemins de fer  الرقليػػة القضػػلئنة علػػ  أعمػػلؿ مرحلػػة جدنػػدة لتوسػػني مجػػلؿ ونطػػلؽ
اإلدارة، ويللتللي توسي أنضػل مجػلؿ قيػوؿ الطعػوف ضػد تجػلوز السػلطة ضػد القػرارات الصػلدرة 
عػػػف مختلػػػؼ السػػػلطلت اإلدارنػػػة، حتػػػ  تلػػػؾ القػػػرارات المتخػػػذة فػػػي مجػػػلؿ القػػػلنوف ينػػػل  علػػػ  

ؿ تحدنػػد األهلنػػة التشػػرنعنة ، رمػػل أصػػيأ مجلػػس الدولػػة نعتمػػد علػػ  المعنػػلر العضػػو  مػػف أجػػ
 . 3العمؿ الخلضي لرقلية القضل  يلإللغل  يتجلوز السلطة

فػػي هػػذا المجػػلؿ،  4والواقػػي أف قػػرار مجلػػس الدولػػة لػػـ نسػػلـ مػػف النقػػد مػػف جلنػػب الفقػػ  
ذلػػػؾ أف الػػػدلنؿ علػػػ  أف الئحػػػة إدارة علمػػػة ال تسػػػتند إلػػػ  تفػػػونض تشػػػرنعي هػػػو أف المرسػػػـو 

، لػػـ نمرػػف الػرئنس مػػف اتخػػلذ إجػػرا ات  1901مػػلرس  01الصػلدر عػػف رئػػنس الجمهورنػػة فػي 
 أخر  تدخؿ في نطلؽ السلطلت التي عهدهل ل  القلنوف .

 

 

                                                 
1
 GAJA , op.cit,  p120 .  

2 Jean Marie DUFFAU .op.cit .p60 . 
3
GAJA , op.cit, p121 .   

4
 Carre de malberg ,op.cit .p 637 . 
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رمػػػل أف الػػػدافي القػػػلنوني الػػػذ  مػػػف خبللػػػ  ترػػػوف الئحػػػة إدارة علمػػػة موضػػػوعل للطعػػػف 
، أو رمػػل 1907يلإللغػػل  لتجػػلوز السػػلطة، لػػنس حقنقػػة رمػػل أشػػلر إلنػػ  قػػرار مجلػػس الدولػػة سػػنة

س، والػػػذ  اعتيػػر البلئحػػة مجػػػرد عمػػؿ إدار  ، يػػػؿ  Tardieuرومػػة س ذهػػب إلنػػ  مفػػػوض الح
دارن لتنفنذن الدافي هو طينعة البلئحة التي تعتير عمبل  س . لوال

أف الفلئػػػدة األسلسػػػنة مػػػف هػػػذا القػػػرار هػػػو أنػػػ  أزاؿ الفػػػوارؽ  عتيػػػراإال أف نفػػػس الفقنػػػ ، 
 .1المهمة التي تفرؽ ينف لوائأ إدارة علمة ويلقي اللوائأ الصلدرة عف رئنس الجمهورنة

أنػ  نجػب علػ  مجلػس الدولػة اسػتيداؿ عيػلرة تفػونض  فقػد أعتيػر أمل العمند س هورنو س 
وف األمػػر أرثػػر انسػػجلمل مػػي مػػل ذهػػب لرػػي نرػػ ستشػػرنعي يعيػػلرة س مػػنأ االختصػػلص التشػػرنعي

 . 2إلن  مجلس الدولة مف يسط رقليت  عل  لوائأ اإلدارة العلمة 

أحد ننرر أف هذا الفقن  نستعمؿ مصطلأ س تفػونض المػواد س لػذلؾ فػطف    ال نوجدإال أن
المشػػرؿ يللنسػػية لػػ  األرثػػر تعقنػػدا هػػو حػػوؿ رنفنػػة التمنػػز يػػنف لػػوائأ اإلدارة العلمػػة ومختلػػؼ 

 لوائأ اإلدارنة األخر  .ال

وعل  هذا االعتيلر نقترح فررة مفلدهل أف لػوائأ اإلدارة العلمػة ترػوف نتنجػة اتفػلؽ يػنف  
السػػػلطة التشػػػرنعنة والتنفنذنػػػة، يننمػػػل اللػػػوائأ العلدنػػػة تعػػػد عمػػػبل مػػػف أعمػػػلؿ السػػػلطة التنظنمنػػػة 

نقػدا شػدندا مػف يعػض المقررة يموجب أحرلـ الدسػتور، إال أف هػذ  المحلولػة قػد عرفػت يػدورهل 
 . 3الفقهل  

وأخنرا ويعػد قػرار مجلػس الدولػة الفرنسػي ، تػـ التسرنػد علػ  ذاتنػة وتفػوؽ لػوائأ العلمػة، 
، إلػ  االعتػراؼ للػوائأ اإلدارة العلمػة يطمرلننػة تنظػنـ يعػض  4هوريوفعل  سينؿ المثلؿ ذهػب 

جزائنػة والجيلئنػة، وهػو المسلئؿ الداخلنة في مجلؿ القػلنوف مثػؿ وضػي اإلجػرا ات الضػيطنة وال

                                                 
1 Carre de malberg ,op.cit .p 637.   
2 Hauriou (Maurice) , op.cit , p 426. 
3 Jean Marie DUFFAU .op.cit .p61 . 
4
 Hauriou (Maurice) , op.cit , p 426. 
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س مػػي يعػػض  وكــاري دي مــال ر س س ل ريــارس ديدــي نفػػس الموقػػؼ الػػذ  ذهػػب إلنػػ  رػػؿ مػػف س 
 . 1التسونبلت األخر  

أوت  12فػػي قػػرار لهػػل صػػلدر فػػي  الفرنسػػنة إلنػػ  محرمػػة الػػنقض تذهيػ وهػو أنضػػل مػػل
1907دنسػػمير 06، وأنضػػل مػػل أقػػر  مجلػػس الدولػػة الفرنسػػي فػػي قػػرار  الصػػلدر فػػي 2 1853

3 ،
أنػػف أعلػػف أف لػػوائأ اإلدارة العلمػػة تتضػػمف رػػؿ السػػلطلت التػػي خصػػهل المشػػرع لفلئػػدة السػػلطة 

 التنفنذنة.

مجرد أهلنة تشرنعنة نمنحهػل المشػرع  هو أف رؿ مل هنلؾ كادي دي مال ر وأخنرا نر  
 اتخلذ إجرا ات في شرؿ لوائأ إدارة علمة . مف أجؿللسلطة التنفنذنة 

رقة ينف لوائأ اإلدارة العلمة وسػلئر اللػوائأ التنفنذنػة العلدنػة ، فهػو نػر  أف أمل عف التف
جػػػوهر هػػػذ  التفرقػػػة نمرػػػف أسلسػػػل فػػػي شػػػرط التػػػداوؿ حػػػوؿ لػػػوائأ اإلدارة العلمػػػة عنػػػد مجلػػػس 

 .  4الدولة

 ال رع الثايي: الوضم المياسب لموائح اإلدارة البامة 

يعد عرض موقؼ الفق  والقضل  مف الطينعة القلنوننة للنص عل  لوائأ اإلدارة العلمػة 
لػ  التفرقػة يػنف هػذا النػوع مػف اللػوائأ عػف غنػر  مػف اللػوائأ العلدنػة،   نػتـ دراسػةفي القػلنوف، وال

مرلنػػة ومرتيػػة هػػذا النػػوع مػػف اللػػوائأ اأوال  ، ثػػـ مصػػنر لػػوائأ اإلدارة العلمػػة اثلننػػل  ، وأخنػػرا 
 جلؿ ونطلؽ تدخؿ لوائأ اإلدارة العلمة اثللثل  .م

 

 

                                                 
1 Jean Marie Duffau .op.cit .p 61 .       
2
 Cite par  Carre de malberg ,op.cit .p 636. 

3
 CE 6 déc . 1907 , compagnie des chemins de fer de l‟est et autres , précité . 

4 Carre de malberg ,op.cit , p 637 .    
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 أوال : أولوية لوائح اإلدارة البامة 

مػػػػف الثليػػػػت عمومػػػػل أنػػػػ  سػػػػنروف للحرومػػػػة قػػػػدرة معتيػػػػرة علػػػػ  اتخػػػػلذ يعػػػػض األحرػػػػلـ 
 واإلجرا ات يموجب لوائأ اإلدارة العلمة، وهذا يخبلؼ الوسلئؿ األخر  المتلحة لهل.

ل لوائأ اإلدارة العلمة مف خبلؿ األمر الموجػ  للحرومػة إف الخصوصنة التي  تتمنز يه
السػػػػتعملؿ سػػػػلطتهل التنظنمنػػػػة فػػػػي النهلنػػػػة ، تعػػػػد ضػػػػرورة أرنػػػػدة مػػػػف أجػػػػؿ توسػػػػني السػػػػلطة 
التنظنمنػػة التخػػلذ  رلفػػة اإلجػػرا ات الضػػرورنة، التػػي مػػف شػػسنهل أف تجعػػؿ القػػلنوف ننفػػذ علػػ  

 الوج  األرمؿ .

علػػ  الئحػػة إدارة العلمػػة، فطنػػ  يػػذلؾ نسػػتخدـ سػػلطت  فػػطذا قػػلـ الػػوزنر األوؿ يػػللتوقني  
التنظنمنػػة، ولرػػف  وفػػؽ األمػػر الموجػػ  إلنػػ  مػػف طػػرؼ المشػػرع ، والػػذ  نسػػمأ لػػ  مػػف خبللهػػل 
يتحقنؽ األهداؼ التي نصيو إلنهل المشرع ، متجلوزا يذلؾ الحدود الطينعنػة لمجػلؿ اختصػلص 

 .1السلطة التنظنمنة

علػػػػ  أنػػػػ  ال نجػػػػب أف نفهػػػػـ مػػػػف هػػػػذا التوسػػػػني لمجػػػػلؿ السػػػػلطة التنظنمنػػػػة يسنػػػػ  غنػػػػر 
محػػػدود، ذلػػػؾ أف رػػػؿ األحرػػػلـ واإلجػػػرا ات المترتيػػػة عػػػف الئحػػػة اإلدارة العلمػػػة تجػػػد أسلسػػػهل 

 . 2الشرعي في نص القلنوف المراد تنفنذ  

ومػة ومػف ويللتللي فطن  نرػوف مػف المقيػوؿ علػ  ضػو  اجتهػلد القضػل  اإلدار  أف الحر
خػػػبلؿ هػػػذا النػػػوع مػػػف اللػػػوائأ الػػػوائأ اإلدارة العلمػػػة  تمتلػػػؾ صػػػبلحنلت واسػػػعة مقلرنػػػة يتلػػػؾ 

 .الصبلحنلت التي تعود لهل يموجب سلطتهل التنظنمنة العلدنة

وعنػد اللػزـو االعتػراض المقػػرر علػ  تطينػؽ لػوائأ اإلدارة العلمػػة ، هػو أف تطينػؽ هػػذا 
النػػوع مػػف اللػػوائأ نشػػمؿ فقػػط الحػػلالت التػػي نحػػدد فنهػػل المشػػرع الميػػلدئ األسلسػػنة فقػػط ، دوف 

 .   3أف نمتد ذلؾ إل  المسلئؿ التي نحدد فنهل المشرع القواعد التفصنلنة الخلصة يهل 

                                                 
1 Odent (R) Contentieux administratif , 6

eme
 , FASC , Les cours de droit , 1970 , 1971 , p 269.  

2 G. vedel , Droit administratif , thémis , 5
 eme

  éd , 1973 , p 188.     
3 Ibid , p 188 . 
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لػػؾ أف لػػوائأ اإلدارة العلمػػة تشػػمؿ أسلسػػل فقػػط المسػػلئؿ الداخلػػة فػػي ونفهػػـ مػػف خػػبلؿ ذ
ميػػدأ اإلنفػػراد التشػػرنعي  النسػػيي للمشػػرع ، دوف أف تمتػػػد أو تتػػدخؿ فػػي المسػػلئؿ الداخلػػة فػػػي 

 للمشرع . لمطلؽميدأ اإلنفراد التشرنعي ا

ذا رػػلف نتفػػؽ مػػي الفقهػػنف السػػليقنف حػػوؿ الميػػد  إال أنػػ   kahnأمػػل الفقنػػ  س  نطػػرح س وال
تسلؤال آخر وهو : إذا رلف المشرع نعطي للحرومة أمرا يتحدند األشرلؿ  واإلجرا ات التنفنذنػة 

نػر  فػي نفػس الوقػت هػؿ أف هػذا األمػر  فطنػ  للقلنوف يموجب مرسـو نتخذ فػي مجلػس الدولػة،
نتخػػػذ يموجػػػب مرسػػػـو عػػػلد     وهػػػذا مػػػل جعلػػػ  أنضػػػل نطلػػػب مػػػف مجلػػػس الدولػػػة توضػػػنأ أو 

الذ  نمنح  المشرع للحرومة ، فػي حللػة لػوائأ اإلدارة العلمػة ، أو فػي حللػة   تفسنر التفونض
 .  1المراسنـ المتخذة في مجلس الدولة 

والواقي أن  نصعب الوصوؿ إل  إجملع فقهي حوؿ مسسلة السلطلت الواسعة الممنوحػة 
ذ القػػواننف وتسػػتفند مػػف سػػلطة تنظنمنػػة واسػػعة عنػػدمل نحنػػؿ إلنهػػل المشػػرع تنفنػػ،للحرومػػة أو ال 

يموجب الئحة إدارة علمة أو يموجب مرسـو نتخذ فػي مجلػس الدولػة، وأرثػر تحدنػدا معرفػة مػل 
إذا رػػػلف التفػػػونض الممنػػػوح للحرومػػػة يموجػػػب الئحػػػة إدارة علمػػػة أشػػػمؿ وأوسػػػي مػػػف التفػػػونض 

 . 2الممنوح لهل  يموجب مرسـو نتخذ في مجلس الدولة 

عقنػػػد ، يػػػؿ نصػػػعب اإلجليػػػة علنػػػ  أحنلنػػػل إف اإلجليػػػة علػػػ  هػػػذا التسػػػلؤؿ فػػػي غلنػػػة الت
وخلصة عندمل نقرر مجلس الدولة أف تفونضل نعػد شػرعنل ألنػ  تػـ وفػؽ شػرؿ المرسػـو المتخػذ 
 ،فػػي مجلػػس الدولػػة، وأف تفونضػػل آخػػر نعػػد غنػػر شػػرعي ألنػػ  تػػـ وفػػؽ شػػرؿ الئحػػة إدارة علمػػة

 . 3 1958ونقصد في هذا المجلؿ فقط النصوص السليقة لدستور 

، فطف هذا األخنر ال نعتد إال يللتفونض الذ  نتـ يموجػب أحرػلـ 1958دستور أمل يعد 
 ، وحت  يللنسية للوائأ اإلدارة العلمة ، فطنهل رلنت ترتيط ضمننل ففررة التفونض .38الملدة 

                                                 
1 KAHN , conc , sous  .C.E . ASS, 7 mai 1971 , sieur Joseph ,Riviere , A.J.D.A,1971, p 607.  
2 G. VEDEL , op.cit , p 189 . 
3 Jean Marie DUFFAU .op.cit .p81 . 
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مي أف هذا النوع األخنػر يػدأ فػي االختفػل  أو مغػلدرة مجػلؿ المصػطلحلت القلنوننػة فػي 
آلنػػة توزنػػي االختصػػلص يػػنف القػػلنوف والسػػلطة التنظنمنػػة يموجػػب   فرنسػػل، ويػػدأ نتضػػأ ذلػػؾ مػػي

هذ  اآللنة  ،38، يلإلضلفة إل  إجرا  األوامر المنصوص علنهل مف الملدة  37-34الملدتنف 
 . 1تشرؿ حلجزا أملـ فررة التفونض التشرنعي

مف خبلؿ النتنجة التي توصؿ إلنهػل فػي قػرار kahn ولقد ينف يجبل  مفوض الحرومة 
حنػػػث نقػػػوؿ فػػػي هػػػذا المجػػػلؿ س أف ،   Daunizeauا 27/01/1961مجلػػػس الدولػػػة يتػػػلرنخ 

هنػػلؾ مجػػللنف متمنػػزنف ومحػػددنف يموجػػب أحرػػلـ الدسػػتور وهمػػل مجػػلؿ تػػدخؿ القػػلنوف ومجػػلؿ 
 البلئحة، ويللتللي فبل نر  أهمنة رينرة يللنسية للوائأ اإلدارة العلمة.

ة تقػػػػـو يرػػػؿ مػػػل نتعلػػػؽ يػػػ  دوف أف نرػػػػوف إف المشػػػرع نقػػػوـ يعملػػػ ، والسػػػلطة التنظنمنػػػ
يطمرػػلف األوؿ االيرلمػػلف  أف نفػػوض ذلػػؾ للثػػلني االسػػلطة التنظنمنػػة التنفنذنػػة ، والتفػػونض هنػػل 

، 38نعػػد غنػػر دسػػتور  ومسػػتحنؿ خػػلرج الحػػلالت واإلجػػرا ات المنصػػوص علنهػػل فػػي المػػلدة 
مػة أو إلػ  المراسػنـ المتخػذة فػي حللة إل  لػوائأ اإلدارة العلاإلعملنل و إطبلؽ  مرفويللتللي ال ن

مجلػػس الدولػػة، أو أ  شػػرؿ مػػف أشػػرلؿ اللػػوائأ األخػػر  ، ألف هػػذ  اإلحللػػة تجػػد تيرنرهػػل فػػي 
التعلنملت الصلدرة مػف طػرؼ المشػرع لؤلسػؼ لػنس و ، ولنس استنلدا إل  القلنوف ،  37الملدة 

 .     2سفنذنة أ  التزاـ يللنسية للسلطة التنظنمنة التن فلهل أ  مضموف ، وال تتضم

وللعلـ ، فطف إثلرة هذ  اإلشرللنلت علػ  النحػو الػذ  تقػدـ ال نػؤثر أو ال نعنػؽ إطبلقػل  
إنرػػلرا ألحرػػلـ  دعػػتويللتػػللي فػػطف هػػذ  األخنػػرة ، قػػدرة  التنظنمػػلت التنفنذنػػة علػػ  تنفنػػذ القػػواننف 

خبلؿ هذ   عل  أف الهدؼ الذ  نصيو إلن  مف، 1958مف الدستور الفرنسي لعلـ  21الملدة 
الدراسػػة ، هػػو أف إدراؾ اإلجػػرا ات البلزمػػة لتنفنػػذ القػػواننف ال نمرػػف أف تتخػػذ فػػي شػػرؿ لػػوائأ 
إدارة علمة ألف هذا النوع مػف اللػوائأ نتضػمف مػف خػبلؿ مدلولػ  فرػرة التفػونض التشػرنعي مػف 

                                                 
1 Ibid . 
2 Kahan , conc , sous  .C.E . ASS, 7 mai 1971 , sieur joseph ,précité. 
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ر طػػرؼ اليرلمػػلف لفلئػػدة السػػلطة التنفنذنػػة، ودائمػػل فػػطف هػػذ  الفرػػرة مقصػػلة مػػف طػػرؼ الدسػػتو 
 . 1 38خلرج األوامر المنصوص علنهل في الملدة  1958

س ، الذ  نر  أف الدستور الفرنسػي odentأنضل مف جلنب الفقن  س  وهذا الطرح اعتمد
تضػػمف صػػراحة التخلػػي عػػف لػػوائأ اإلدارة العلمػػة رػػوف هػػذا األخنػػر وضػػي تمننػػزا  1958لعػػلـ 

والمجلالت الداخلة في نطلؽ السلطة التنظنمنػة ، رمػل  ،جلمدا ينف المجلالت الخلصة يللقلنوف
مني رؿ اجتنلح مف طرؼ القلنوف السلطة التنظنمنة ، لذلؾ فطف الرخص التي نمنحهػل القػلنوف  

 . 2مف أجؿ التدخؿ في يعض المسلئؿ التشرنعنة  تروف يصفة تلقلئنة 

نر إلنػ  عنػدمل لهل مل ندحضػهل ألف الواقػي علػ  خػبلؼ، وهػو مػل نشػ هذ  وجهة النظرو 
 نتنلوؿ التطينقلت العملنة للوائأ اإلدارة العلمة .

 ثاييا : مصير لوائح اإلدارة البامة 

س عف مصنر لوائأ اإلدارة العلمة في فرنسل يعػد Bernard Brachetنتسل ؿ األستلذ س
، حنػػػث طػػػرح التسػػػلؤؿ التػػػللي : هػػػؿ نوجػػػد حنػػػز التنفنػػػذ 1958دخػػػوؿ الدسػػػتور الفرنسػػػي لعػػػلـ 

 مرلف للوائأ اإلدارة العلمة   .أنضل 

ونػػػػر  أف مسػػػػسلة االعتمػػػػلد علػػػػ  لػػػػوائأ اإلدارة العلمػػػػة أمػػػػر مستسػػػػلغ مػػػػف أجػػػػؿ تنفنػػػػذ 
المسلئؿ األرثر تعقندا، وفي هذ  الحللػة نجػب وضػي يعػض الضػملنلت ألف السػلطة التنظنمنػة 

إلزامنػػػة وفػػػؽ هػػػذ  الطرنقػػػة، سػػػتروف مجيػػػرة علػػػ  إتيػػػلع اإلجػػػرا  التقرنػػػر  المحػػػدد، لػػػذلؾ فػػػطف 
وأخنػػرا فػػطف  ، استشػػلرة مجلػػس الدولػػة نحػػد مػػف خطػػر التعسػػؼ عػػف طرنػػؽ الرقليػػة القضػػلئنة 

اليرلمػػلف نيقػػ  سػػندا فػػي مجػػلؿ اختصلصػػ  إذ يطمرلنػػ  أنضػػل أف نػػنظـ يعػػض المسػػلئؿ الداخلػػة 

                                                 
1 Ibid . 
2 Odent (R) op.cit , p 269. 
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وفػػي نفػػس الوقػػت نحػػتفظ اليرلمػػلف يحقػػ  فػػي إعػػلدة ،فػػي اختصلصػػ  حتػػ  فػػي أسػػيط جزئنلتػػ  
 . 1مرة ثلننة ويرؿ حرنة س  وضي إجرا  التنفنذ

ومػػػػف نلحنػػػػة ثلننػػػػة فػػػػطف اللجػػػػو  إلػػػػ  لػػػػوائأ اإلدارة العلمػػػػة نشػػػػرؿ إجػػػػرا   أنػػػػ ونضػػػػنؼ 
استثنلئنل إذا رلف القلنوف نقـو يتحدند القواعد التفصػنلنة لػيعض المسػلئؿ، ويللتػللي فػطف اللجػو  

لنلحنػة الفننػة  والقلنوننػة إل  هذا النوع مف اللوائأ ال نروف إال في المسلئؿ األرثػر تعقنػدا مػف ا
، ومف نلحنة أخر  نجب أف نيق  مضموف القلنوف واضحل يللشػرؿ الرػلفي، حنػث ال تسػتطني 

الوقػػت إلػػ    لػوائأ اإلدارة العلمػػة أف تحرفػػ  يللتػسونبلت التػػي نمرػػف تثػلر والتػػي تػػؤد  فػي نفػػس
 ؼ مسسلة أو عنل  التمننز ينف القواعد والميلدئ األسلسنة  .نأف تخف

وأخنرا نر  أف اللجو  إل  هذا النػوع مػف اللػوائأ نيقػ  متوقفػل علػ  إرادة المشػرع يشػرط 
 . 2 أف تيق  هذ  اللوائأ دائمل تليعة للقلنوف

ولرػػف اإلشػػرلؿ الػػذ  نطػػرح فػػي هػػذا اإلطػػلر هػػو مػػد  احتػػراـ مضػػموف وفحػػو  الػػنص 
 . 3مف طرؼ اللوائأ التليعة 

يوضػي جػدوؿ إحصػلئي نيػنف فنػ  المراحػؿ التػي مػرت  دائمل وفي هذا المجلؿ قلـ أحد اليلحثنف
 4التللي:، وذلؾ عل  الشرؿ  يهل لوائأ اإلدارة العلمة في فرنسل

 الئحة إدارة علمة . 203ػػػػػػػػػػػػ  1950 -
 الئحة إدارة علمة . 193ػػػػػػػػػػػػ  1951 -
  الئحػػػة إدارة علمػػػة موزعػػػة 89،ا 1967سػػػيتمير  16إلػػػ  غلنػػػة  1966سػػػيتمير  15 -

 لتللي:رل
 تخص قطلع الداخلنة.  27 -

                                                 
1 Bernard BRACHET.op.cit.p250 
2
  Ibid . 

3 Marcel waline , Manuel élémentaire de droit administratif , Paris , 1945 , p 07 .  
4 Jean Marie DUFFAU. op.cit ,p83 . 
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 تخص قطلع المللنة. 18 -
 تخص قطلع االجتملعي .  23 -
   الئحة إدارة علمة موزعة رللتللي :86ا 1968سيتمير  01ػػػػ  1967سيتمير  15 -
 تخص قطلع الداخلنة . 19 -
 تخص قطلع المللنة . 26 -
 تخص قطلع االجتملعي . 20 -
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    الئحة إدارة علمة موزعة رللتللي :64ا 1970سيتمير  16ػػػػػ  1969سيتمير  15 -
 تخص قطلع الداخلنة . -10 -
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 تخص  قطلع االجتملعي .  -12 -
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 الئحة إدارة علمة .    40ا 1969 -
 الئحة إدارة علمة .    23ا 1970 -
 لوائأ إدارة علمة .    09ا 1971 -
 الئحة إدارة علمة .   01ا 1972 -
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أف هػذا النػوع مػف اللػوائأ  1972اإلحصلئنلت ، نبلحػظ ويعػد سػنة وعلن  وعل  ضو  هذ  
قػػػد اختفػػػ  تملمػػػل تحػػػت تػػػسثنر العدنػػػد مػػػف العوامػػػؿ، ذلػػػؾ أف مشػػػلرني القػػػواننف التػػػي تمػػػر عيػػػر 
األملنة العلمة للحرومة نتـ تجرندهل مف شرؿ لػوائأ اإلدارة العلمػة، ورػؿ مشػلرني لػوائأ اإلدارة 

متخػػذ  فػػي مجلػػس الدولػػة حتػػ  تلػػؾ المتخػػذة تنفنػػذا للقػػواننف العلمػػة نػػتـ تحونلهػػل إلػػ  مراسػػنـ 
 . 1958السليقة لدستور

ويللتػػػللي فػػػطف الحػػػد مػػػف هػػػذا النػػػوع مػػػف اللػػػوائأ نػػػتـ أنضػػػل إمػػػل يطدخللهػػػل فػػػي اقتراحػػػلت 
مػػػل نػػػتـ الػػػتخلص منهػػػل  القػػػواننف، وأمػػػل نتنجػػػة للتعػػػدنبلت المصػػػوت علنهػػػل داخػػػؿ الغػػػرفتنف، وال

لمة للحرومة ، رمل هػو الحػلؿ يللنسػية للحللػة األخنػرة أو الوحنػدة ويمهلرة مف طرؼ األملنة الع
1972لبلئحة اإلدارة العلمة لسنة 

1 . 

 ثالثا : ييا  ومدال تدخل لوائح اإلدارة البامة 

في اليدانة تجب اإلشلرة إل  أف هنلؾ تيلننل ينف موقؼ مجلس الدولة والتطينؽ العملػي 
  1971مػل   07القػرار الصػلدر عػف مجلػس الدولػة فػي  لهذا النوع مف اللوائأ، وهو مل ترجمػ 

 . Sieur joseph ,Riviere " 2" نعرؼ  وهو مل

 

 

                                                 
1 Jean Marie .DUFFAU. op.cit.p83 . 

، عػدلت مرسػومل صػلدرا فػػي  30/07/1963حنػث أف المشػرؿ القػلنوني طػرح رػلآلتي :  الئحػة إدارة علمػػة صػلدرة يتػلرنخ  2
علػػػ  الػػػرغـ مػػػف أف هػػػذا األخنػػػر نعػػػد أنضػػػل الئحػػػة إدارة علمػػػة صػػػلدرة مػػػف أجػػػؿ تنفنػػػذ مرسػػػـو صػػػلدر فػػػي  28/1/1953
جونلنػػة  30لػؾ أف الئحػة اإلدارة العلمػة الصػلدرة يتػلرنخ متعلقػل يطصػبلح المنلزعػلت اإلدارنػة ، واألرثػر مػػف ذ 30/05/1953

مػػف الدسػػتور ، وأنضػػل تػػـ تعػػدنؿ الئحػػة اإلدارة  37هػي فػػي نفػػس الوقػػت الئحػػة تنفنذنػػة المرسػػـو اسػػتندت علػ  المػػلدة  1963
طػرح اتخذ يعد رأ  مجلس الدولة واإلشػرلؿ الػذ   24/08/1963يموجب مرسـو يتلرنخ  30/07/1963العلمة الصلدرة في 

، الئحػة اإلدارة العلمػة  24/08/1963هو مد  إمرلننة تعدنؿ المرسـو المتخذ في مجلس الدولػة وهػو المرسػـو الصػلدر فػي 
  C.E . ASS, 7 mai 1971 , sieur joseph ,riviere , précité               التفلصنؿ أنظر : لمزند مف  30/07/1963الصلدرة  في 
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تملمػل لمػل ذهػب إلنػ   لوعل  هذا النحو، فطف الرد المقدـ مف طرؼ المجلػس رػلف مخللفػ
مػف غنػر الجػلئز قلنونػل حنػث أعتيػر أنػ  مفوض الحرومة، وهو شرلي وسليي في نفػس الوقػت 

مػػػف المرسػػػـو  09الئحػػػة إدارة علمػػػة يموجػػػب المػػػلدة  لػػػ صػػػلص المترتػػػب عخػػػرؽ هػػػذا االخت
المتخػػذ يعػػد أخػػذ رأ  مجلػػس الدولػػة والػػذ  لػػـ نتخػػذ فػػي شػػرؿ الئحػػة  24/08/1963الصػػلدر 
 . 1 إدارة علمة

وهػػػذا االجتهػػػلد نعػػػد مهمػػػل ألنػػػ  نرػػػرس خصوصػػػنة لػػػوائأ اإلدارة العلمػػػة وأولونتهػػػل عػػػف 
هػذا النػػوع مػف اللػوائأ إلػ  مجػػلؿ السػلطة التنظنمنػة المقػػررة سػلئر اللػوائأ ، رمػل نعرػػس امتػداد 

 .37يموجب الملدة 

ولقػػػد أرػػػد هػػػذا القػػػرار األخنػػػر الصػػػلدر عػػػف مجلػػػس الدولػػػة الفرنسػػػي خصوصػػػنة لػػػوائأ 
اإلدارة العلمػػة ، مػػف خػػبلؿ التطينػػؽ الصػػلـر لنظرنػػة تػػواز  األشػػرلؿ، والتػػي مفلدهػػل أف الئحػػة 

 ينفس اإلجرا   . إدارة علمة ال نمرف تعدنلهل إال

س   kahnويطينعة الحػلؿ ، فػطف هػذا القػرار قػد خػللؼ النتنجػة التػي توصػؿ إلنهػل الفقنػ  س
أف لػوائأ اإلدارة العلمػة قػد فقػدت خصوصػنتهل،  ويللتػللي لػـ تعػد تػدخؿ  نر والتي مف خبللهل 

  kahn، وهػػو مػػل نيػػ  إلنػػ  هػػذا الفقنػػ  ا1958ضػػمف القواعػػد اإلدارنػػة  وخلصػػة يعػػد دسػػتور 
 امفوض الحرومة  .

  ، وعلنػػ  قػػرر مجلػػس kahnولرػػف المجلػػس لػػـ نسػػتمر فػػي الحػػؿ الػػذ  توصػػؿ إلنػػ  ا
، قد اتخذ يعد رأ  مجلس الدولة استنلدا للملدة 34/08/1963الدولة أف المرسـو الصلدر في 

ألنػػ   30/07/1963ويللتػػللي لػػـ نخػػرؽ أحرػػلـ المرسػػـو الصػػلدر فػػي  ،  مػػف الدسػػتور 37/02
حللة قد اتخذ شرؿ الئحػة إدارة علمػة، ويللتػللي فػطف الحػؿ اتخػذ  مجلػس الدولػة ينػل  في هذ  ال

 .   2عل  اعتيلرات فردنة 

                                                 
1 C.E . ASS, 7 mai 1971 , sieur joseph ,riviere , précité 
2
 Jean Marie .DUFFAU. opcit.p86 . 
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  riviereوأمل عف نطلؽ تدخؿ لوائأ اإلدارة العلمػة ، فقػد رػرس قػرار مجلػس الدولػة ا
السػػػػملح للػػػػوائأ اإلدارة العلمػػػػػة يللتػػػػدخؿ فػػػػػي المجػػػػلؿ الخػػػػلص يللسػػػػػلطة التنظنمنػػػػة المسػػػػػتقلة 

، 63/769مػػف الدسػػتور، ذلػػؾ أف الئحػػة اإلدارة العلمػػة رقػػـ  37المنصػػوص علنهػػل فػػي المػػلدة 
المتخػذ فػي  63/768اتخذت مف أجؿ تحدند أشرلؿ تنفنذ المرسـو رقـ  30/07/1963يتلرنخ 

 Dauni، وهػذا واضػأ أنضػل مػف خػبلؿ اجتهػلد س37ولرف طيقل ألحرػلـ المػلدة  ،1 نفس النـو

zeauالذ  أرد أنضل التداخؿ الواضأ ينف السلطة التنظنمنػة المسػتقلة والسػلطة التنظنمنػة  2 س
التليعة، ويللتللي سمأ أنضل يطمرلننة تػدخؿ لػوائأ اإلدارة العلمػة فػي المجػلؿ الخػلص يللقػلنوف 

 والمجلؿ الخلص أنضل يللسلطة التنظنمنة المستقلةس .

 .الفقهل  شدندا ينف لإال أف هذ  المسسلة قد عرفت خبلف

وفػػػي هػػػذا اإلطػػػلر نػػػذهب الػػػيعض إلػػػ  أف تػػػدخؿ لػػػوائأ اإلدارة ممرػػػف مػػػف أجػػػؿ ترملػػػة 
يعػػض جوانػػب القػػلنوف الصػػلدر عػػف اليرلمػػلف، أو مرسػػـو متخػػذ أو نسػػتند إلػػ  أهلنػػة تشػػرنعنة 

 . 3خلص

فنػػر  أف االعتػػراؼ يطمرلننػػة تػػدخؿ لػػوائأ اإلدارة العلمػػة مػػف أجػػؿ وضػػي  4أمػػل الػػيعض 
نعػػد إنرػػلرا حقنقنػػل لخصوصػػنة  37القواعػػد البلزمػػة لتنفنػػذ المراسػػنـ الداخلػػة فػػي نطػػلؽ المػػلدة 

لػػػوائأ اإلدارة العلمػػػة ، والتػػػي مػػػف المعػػػروؼ أنهػػػل ال نمرػػػف أف تنفصػػػؿ عػػػف فرػػػرة التفػػػونض ، 
 . 37أ العلـ المررس يموجب أحرلـ الملدة والتي يدورهل تتعلرض مي الميد

ويللتللي فطن  مف غنر المقيوؿ االعتملد في هذا المجلؿ علػ  الموقػؼ الػذ  ذهػب إلنػ  
ومف نلحنة ثلننة فطف أولونػة ومرلنػة لػوائأ اإلدارة  ،  rivièreمجلس الدولة يخصوص قرار ا

 العلمة مستمد مف خبلؿ الريط يننهل وينف فررة التفونض .

                                                 
1
  C.E . ASS, 7 mai 1971 , sieur joseph ,riviere , précité 

2
  C.E . du 27/02/1961 Dauni zeau , et Autre ,A.J. , 1961 . p 75. 

3 Jean Marie DUFFAU.op.cit.p88 
4
 G. vedel , op.cit , p 186 . 
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رػػػػوف المجػػػػلؿ  37نػػػػرا ال نتصػػػػور تػػػػدخؿ لػػػػوائأ اإلدارة العلمػػػػة فػػػػي نطػػػػلؽ المػػػػلدة وأخ 
 .1المحدد يموجب هذ  األخنرة نرفض أو نقصي مفهـو التفونض ينف اليرلملف والحرومة 

رمل تجب اإلشلرة في هذا المجلؿ أن  نتوجب اليحث أنضل فػي مػد  قػدرة لػوائأ اإلدارة 
مػػف  38نػػة يللنسػػينة لؤلوامػػر التػػي تػػنص علنهػػل المػػلدة علػػ  ترملػػة أو وضػػي اإلجػػرا ات التنفنذ

 . 1958الدستور الفرنسي لعلـ 

ولقد طرحت هذ  المسسلة أملـ مجلس الدولػة وأصػدر قػرارا تضػمف شػرعنة لػوائأ اإلدارة 
،  l‟espece dain  2ا 15/07/1959في هذا المجلؿ، ورلف ذلؾ في قػرار  الصػلدر يتػلرنخ 

، والمتعلػػػػػؽ يػػػػػللتقونـ 11/07/1953القػػػػػلنوف المػػػػػؤرخ فػػػػػي  مػػػػػف 05إذ أنػػػػػ  ويموجػػػػػب المػػػػػلدة 
االقتصػػػلد  والمػػػللي، اتخػػػذت الحرومػػػة يموجػػػب مرسػػػـو فػػػي مجلػػػس الػػػوزرا  ويعػػػد أخػػػذ رأ  

المؤسسػػػلت  فػػػي مسػػػتخدمنفالمجلػػػس الدولػػػة، إجػػػرا ات تهػػػدؼ مػػػف خبللهػػػل إلػػػ  تحدنػػػد سػػػف 
 1953أوت  09فػي  مػف المرسػـو الصػلدر 05وعل  هذا  األسػلس أحللػت المػلدة ،  العمومنة

مػف المرسػـو األخنػر والمتعلقػة يتحدنػد  09إل  الئحػة إدارة علمػة تحدنػد إجػرا ات تنفنػذ المػلدة 
 سف مستخدمي المؤسسلت العلمة.

مجلس الدولة، أنػ  نمرػف للحرومػة وفػي حػدود السػلطلت المخولػة  قرروفي هذا القرار  
لهػػل أف تحنػػؿ إلػػ  لػػوائأ إدارة علمػػة مهمػػة ضػػيط إجػػرا ات تنفنػػذ القػػواننف وترننفهػػل مػػي القواعػػد 

 الصلدرة  يموجب سلطتهل االستثنلئنة والخلصة س .

 الصػػلدر 53/934وفػػي نفػػس االتجػػل  نمرػػف ذرػػر فػػي هػػذا المقػػلـ أنضػػل المرسػػـو رقػػـ 
، والمتعلػػػػؽ يطصػػػػبلح المنلزعػػػػلت اإلدارنػػػػة اسػػػػتند أنضػػػػل علػػػػ  قػػػػلنوف  30/10/1953يتػػػػلرنخ 

، والػذ  تضػمف أنضػل إحللػة الئحػة إدارة 1953جونلنػة  11الصبلحنلت المطلقة الصػلدر فػي 
، ورػػػذلؾ األمػػػر يللنسػػػية ألوامػػػر المتخػػػذة تنفنػػػذا 53/934علمػػػة إجػػػرا ات تنفنػػػذ المرسػػػـو رقػػػـ 

                                                 
1 Jean Marie DUFFAU.op.cit.p90 
2
 C.E . 15 juillet , DAIN , Rec , p 459 . 



213 

 

، والػػػػػذ  سػػػػػمأ للحرومػػػػػة اتخػػػػػلذ إجػػػػػرا ات النظػػػػػلـ  1967جػػػػػواف  22لقػػػػػلنوف الصػػػػػلدر فػػػػػي 
االقتصػػلد  واالجتمػػلعي ، إذ أف هػػذا األخنػػر فػػي رػػؿ األحػػواؿ نحنػػؿ إلػػ  لػػوائأ اإلدارة العلمػػة 

 . 1وضي اإلجرا ات التنفنذنة 

لػـ تعػد تتضػمف أ  إحللػة اللػوائأ اإلدارة العلمػة  38فػطف المػلدة  ،أمل في الوقػت الػراهف
يللشػػرؿ  تطيػػؽاإلجػػرا ات التنفنذنػػة لهػػذ  األوامػػر، رػػوف لػػوائأ اإلدارة لػػـ تعػػد مػػف أجػػؿ اتخػػلذ 

، يػػػؿ اختفػػػت تملمػػػل تحػػػت تػػػسثنر العدنػػػد مػػػف العوامػػػؿ التػػػي  1958المعهػػػود علنػػػ  قيػػػؿ دسػػػتور 
 أشرنل إلنهل سليقل .

إل  القػوؿ أف اصػطبلح  2أمل فنمل نخص النظلـ الدستور  المصر  ، فنذهب اليعض 
ف رػػػلف تػػـ ذرػػػر   الئحػػة إدارة علمػػة اصػػػطبلح لػػنس لػػ  مرػػػلف فػػي القػػػلنوف العػػلـ المصػػر  ، وال

منػػ  التػػي تػػنص علػػ  وجػػود  18فػػي المػػلدة  1883قػػدنمل فػػي القػػلنوف األسلسػػي الصػػلدر سػػنة 
عػػػػرض مشػػػػروعلت القػػػػواننف والمراسػػػػنـ التػػػػي تحمػػػػؿ اسػػػػـ الئحػػػػة إدارة علمػػػػة علػػػػ  المجلػػػػس 

 قيؿ اليت في إصدارهل . التشرنعي

، والتػػي 1875رمػػل تػػـ ذرػػر  أنضػػل فػػي الئحػػة ترتنػػب المحػػلرـ المختلطػػة والصػػلدر سػػنة 
منػػ  علػػ  أنػػ  :س لػػنس للمحػػلرـ أف تحرػػـ فػػي أعمػػلؿ الحرومػػة التػػي تتخػػذهل  11تػػنص المػػلدة 

 ينل  عل  قواننف ولوائأ اإلدارة العمومنة وتنفنذا لتلؾ القواننف واللوائأ س .

الجزائػػػػػػر فطننػػػػػػل لػػػػػػـ نجػػػػػػد تطينقػػػػػػل للػػػػػػوائأ اإلدارة العلمػػػػػػة يللشػػػػػػرؿ الموجػػػػػػود                 أمػػػػػػل فػػػػػػي 
، وهػػذا مػػل نػػؤد  يللضػػرورة إلػػ  القػػوؿ أف لػػوائأ  1958أو المعػػروؼ فػػي فرنسػػل قيػػؿ دسػػتور 

اإلدارة العلمػػة شػػرؿ مػػف اللػػوائأ التنفنذنػػة المرتيطػػة أسلسػػل يللنظػػلـ الدسػػتور  الفرنسػػي، ظهػػرت 
 نسل نتنجة عوامؿ مرتيطة يخصوصنة النظلـ الدستور  الفرنسي .ونشست في فر 

                                                 
1 Jean Marie DUFFAU ,op.cit,p 93 .  

2
، هلمش  218مشلر إلن  عند ، يدرنة جلسر الصللأ ، السلطة البلئحنة في مجلؿ تنفنذ القواننف ، المرجي السليؽ ، ص   

02 . 
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إال أنهل لـ تفقد مرلنتهل في الدستور الجدند مي تغننر نطلؽ عملهل ، والذ  نتحػدد فقػط 
في تنفنذ القواننف ذات القواعد العلمة ، وهذا يسيب تعذر تحقػؽ الشػرط الرئنسػي لصػدورهل فػي 

ئ أسلسػػػػنة ، والقصػػػػد هنػػػػل دعػػػػوة المشػػػػرع الصػػػػرنحة ، مجػػػػلؿ تنفنػػػػذ القػػػػواننف التػػػػي تقػػػػرر ميػػػػلد
ويللتػػللي ال مرػػلف لبلئحػػة اإلدارة العلمػػة فػػي تػػدرج المراسػػنـ البلئحنػػة الصػػلدرة يمقتضػػ  المػػلدة 

 .     1 1958مف الدستور الفرنسي لعلـ  37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

1
 . 160اٌؼعّٟ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص ٌؼك ٔاطه  
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 ال اب الثايي :

 تي ي  أوكام السمية التي يمية وضوا يها الدستورية
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 ال اب الثايي : تي ي  أوكام السمية التي يمية وضوا يها الدستورية

تػـ التوصػؿ إلػ   ،يعد التطرؽ في اليػلب األوؿ إلػ  اإلطػلر القػلنوني للسػلطة التنظنمنػة
حقنقة مفلدهل أف السلطة التنظنمنة أصيحت لهل مرلنة هلمة داخػؿ  التنظػنـ القػلنوني لمختلػؼ 

علػػ  اعتيػػلر أنهػػل تعػػد وسػػنلة فعللػػة  تسػػلهـ يقػػدر معتيػػر ورينػػر األنظمػػة الدسػػتورنة المقلرنػػة ، 
فػػػي اسػػػتقرار وتػػػوازف النشػػػلط الحرػػػومي ، لمػػػل نتمنػػػز يػػػ  هػػػذا األخنػػػر يػػػللتطور والترننػػػؼ مػػػي 

 الصللأ العلـ .

يػػؿ نرجػػي ذلػػؾ أنضػػل إلػػ  طينعػػة هػػذا النشػػلط المسػػتمر، والػػذ  نجػػب أف نوارػػب رػػؿ  
 الجوانب االجتملعنة واالقتصلدنة والنظلمنة. التطورات الحلصلة داخؿ المجتمي مف رؿ 

وهو مل نؤد  في األخنر إل  التسلنـ يسهمنة السلطة التنظنمنة رحقنقة فرضػت نفسػهل  
داخػػؿ الدولػػة الحدنثػػة والمعلصػػرة ، وهػػذا علػػ  الػػرغـ مػػف رػػؿ المخػػلوؼ والشػػروؾ التػػي راودت  

سلة ، عنػػد دراسػػتهـ للتجدنػػدات العدنػػد مػػف  الفقهػػل  واليػػلحثنف خلصػػة فػػي فرنسػػل  مػػف هػػذ  المسػػ
والػػػػذ  اعتػػػػرؼ للسػػػػلطة  ،?>@8أو الثػػػػورة القلنوننػػػػة التػػػػي جػػػػل  يهػػػػل الدسػػػػتور الفرنسػػػػي لعػػػػلـ 

وتحػػررت هػػذ  األخنػػرة مػػف التيعنػػة المطلقػػة للقػػلنوف ، إذ أصػػيحت  ،التنظنمنػػة يمجػػلالت جدنػػدة
 تملرس يصفة أصلنة ومستقلة ووفقل للنصوص الدستورنة .

نػػلؾ العدنػػد مػػف العوامػػؿ التػػي سػػلهمت يشػػرؿ رينػػر فػػي ضػػرورة رمػػل تػػـ توضػػنأ أف ه
وفػي مقدمػة ، االعتراؼ لػئلدارة أ  السػلطة التنفنذنػة  يمملرسػة السػلطة التنظنمنػة أو البلئحنػة 

هػػػذ  العوامػػػؿ عجػػػز اليرلملنػػػلت فػػػي رثنػػػر مػػػف األحنػػػلف مواريػػػة التحػػػوالت والتطػػػورات  داخػػػؿ 
ف  رػػلف الػػيعض المجتمػػي يػػللنظر إلػػ  يػػط   اإلجػػرا ات  التشػػرنعنة عيػػر مختلػػؼ مراحلهػػل ، وال

 نعترض عل  هذ  النقطة األخنرة .
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إف اإلحلطة يرػؿ العنلصػر المتعلقػة  يللسػلطة  التنظنمنػة ال نمرػف أف  نػتـ يمنػو  عػف  
يعػػض الجوانػػػب المتعلقػػة يتطينقػػػلت أحرػػلـ  السػػػلطة التنظنمنػػة أو البلئحنػػػة ، وأثػػر ذلػػػؾ علػػػ  

رػػلف ذلػػؾ فػػي الجزائػػر أ و فػػي يعػػض األنظمػػة الدسػػتورنة أسػػوا   ،طلتالتػػوازف السنلسػػي للسػػل
دوف إهمػػلؿ الوسػػلئؿ واآللنػػلت المقػػررة دسػػتورنل لحملنػػة المجػػلؿ المخصػػص للسػػلطة  ،المقلرنػػة

التنظنمنػػة خلصػػة مػػف مسػػسلة اجتنػػلح القػػلنوف لهػػذا المجػػلؿ ، يلإلضػػلفة إلػػ  الػػدور الػػذ  لعيػػ  
طػػة ، خلصػػة فػػي ظػػؿ فرػػرة التحػػوؿ فػػي أحرػػلـ القضػػل  ونلعيػػ  القضػػل  الدسػػتور  فػػي هػػذ  النق

الدسػػتور  التػػي دائمػػل رلنػػت تػػرجأ الرفػػة لصػػللأ مجػػلؿ القػػلنوف خلصػػة فػػي فرنسػػل ، وهػػو مػػل 
 سنولن  دراسة خلصة .

جمػػػلال لمػػػل تقػػػدـ تسػػػتلـز الدراسػػػة تقسػػػنـ هػػػذا اليػػػلب إلػػػ  فصػػػلنف ، نػػػتـ التطػػػرؽ فػػػي   وال
نػتـ التطػرؽ فنػ  إلػ  فالفصؿ األوؿ إلػ  تطينػؽ أحرػلـ السػلطة التنظنمنػة ، أمػل الفصػؿ الثػلني 

 اآللنلت الدستورنة المقررة لحملنة نطلؽ السلطة التنظنمنة في النظـ الدستورنة المقلرنة . 
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 صل األول : تي يقات أوكام السمية التي يمية ال 

إف اإلحلطػػة يرػػؿ األحرػػلـ المتعلقػػة يللسػػلطة التنظنمنػػة تسػػتوجب دراسػػة إشػػرللنة توزنػػي 
االختصػلص يػػنف رئػػنس الجمهورنػػة والػوزنر األوؿ فػػي مجػػلؿ مملرسػػة هػذ  السػػلطة ومػػل نترتػػب 

لتنظنمػػي الخػػلص يػػرئنس ذلػػؾ مػػف إشػػرللنلت فػػي تعنػػنف الحػػدود الدسػػتورنة يػػنف المجػػلؿ ا لػػ ع
الجمهورنػػة والمجػػلؿ الخػػلص يػػرئنس الحرومػػة االػػوزنر األوؿ  ، فػػي الػػنظـ الدسػػتورنة المقلرنػػة 
والنظلـ الدستور  الجزائر  ، وهذا مف خبلؿ تحلنؿ مضموف ميػدأ ثنلئنػة السػلطة التنفنذنػة مػف 

لي اليحػػث عػػف نلحنػػة الشػػرؿ والمضػػموف وفػػؽ أصػػولهل المقػػررة فػػي النظػػلـ اليرلمػػلني ، ويللتػػل
مػػد  احتػػراـ مرترػػزات ميػػدأ ثنلئنػػة السػػلطة التنفنذنػػة فػػي الػػدوؿ التػػي انتهجػػت واختػػلرت يعػػض 

 مقوملت  النظلـ اليرلملني .

لحرومة يمزاولة وميلشرة اختصلصػلت لونقتضي ميدأ ثنلئنة السلطة التنفنذنة االعتراؼ 
 حقنقنة وفعلنة.

نػػػة خلصػػػة المسػػػتقلة منهػػػل ، سػػػنمرف ومػػػف المعلػػػـو أف االعتػػػراؼ يللسػػػلطة التنظنم    
ونسػػػػلعد الحرومػػػػة أسلسػػػػل علػػػػ  اتخػػػػلذ رلفػػػػة التػػػػداينر واإلجػػػػرا ات البلزمػػػػة مػػػػف أجػػػػؿ تطينػػػػؽ 

 يرنلمجهل السنلسي .

إف اإلشرلؿ الػذ  نفػرض نفسػ  فػي هػذا المقػلـ ، هػو أنػ  وفػي ظػؿ اتجػل  معظػـ الػنظـ 
فػػي شػػخص رئػػنس جمهورنػػة السنلسػػنة إلػػ  تقونػػة مرلنػػة ومررػػز المؤسسػػة التنفنذنػػة المجسػػدة 

حلئز فعلنل لجمني السلطلت، فرنؼ قلمت هػذ  الػنظـ يتوزنػي االختصػلص فػي مجػلؿ المنتخب 
مملرسػػة السػػػلطة التنظنمنػػػة يػػػنف رئػػػنس الجمهورنػػة المهػػػنمف علػػػ  معظػػػـ الصػػػبلحنلت ، ويػػػنف 
الوزنر األوؿ المسؤوؿ سنلسنل هو وحرومت  أملـ اليرلملف ، ومل هي الوسلئؿ والتقننػلت الرفنلػة 

   .يلرات للتوفنؽ ينف هذ  االعت
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رمػػػػػل أنػػػػػ  نبلحػػػػػظ فػػػػػي مختلػػػػػؼ الػػػػػنظـ الدسػػػػػتورنة التػػػػػي تعتػػػػػرؼ يللسػػػػػلطة التنظنمنػػػػػة 
رلختصػػلص مسػػتقؿ يموجػػب أحرػػلـ الدسػػتور، أف هػػذ  الػػنظـ تعمػػد إلػػ  وضػػي يعػػض اآللنػػلت 
الدسػػػتورنة لموازنػػػة الحػػػدود يػػػنف القػػػلنوف والتنظػػػنـ، حنػػػث أف السػػػلطة التنفنذنػػػة تلجػػػس إلػػػ  هػػػذ  

قواعد العلمة في الدولة ، خلصة فػي الحػلالت التػي ننػت  عنهػل عػدـ الوسلئؿ مف أجؿ وضي ال
وجػػود تػػوازف يػػنف السػػلطة التشػػرنعنة والسػػلطة التنفنذنػػة فػػي ظػػؿ تعػػدد األحػػزاب السنلسػػنة داخػػؿ 

 اليرلملف .

لملذا تفضػؿ الحرومػة هػذ  : نتمثؿ في وعلن  فطف التسلؤوؿ الذ  نطرح في هذا اإلطلر
 ي تقننة التشرني يسوامر، والميلدرة في مجلؿ التشرني   .اآللنلت األخنرة المتمثلة ف

إف اإلجليػػػة علػػػ  هػػػذ  اإلشػػػرللنلت ال تسػػػتقنـ إال مػػػف خػػػبلؿ تقسػػػنـ هػػػذا الفصػػػؿ إلػػػ  
خصػػص لدراسػػة إشػػرللنة توزنػػي االختصػػلص يػػنف رئػػنس الجمهورنػػة والػػوزنر نميحثػػنف : األوؿ 

نعػػلل  مسػػسلة اآللنػػلت  فهػػو ثػػلنيالميحػػث الأمػػل األوؿ فػػي مجػػلؿ مملرسػػة السػػلطة التنظنمنػػة ، 
 الدستورنة المقررة لتخفنؼ الحدود ينف القلنوف والتنظنـ .          

الم وث األول : إشكالية توزيم االختصا   ين رئيس الدمهورية والوزير األول في مدال 
 ممارسة السمية التي يمية.

األوؿ فػي مجػلؿ تعد مسسلة توزنػي االختصػلص يػنف رػؿ مػف رئػنس الجمهورنػة والػوزنر 
مملرسػػة السػػلطة التنظنمنػػة مػػف المسػػلئؿ التػػي تثنػػر العدنػػد مػػف اإلشػػرللنلت فنمػػل نخػػص حقنقػػة 
ومضموف وأيعلد هذا التوزني، خلصة في ظؿ األنظمػة الدسػتورنة التػي نقػـو ينلؤهػل العػلـ علػ  

 تحدنػػد فػػيذلػػؾ مػػف آثػػلر تمتػػد وتػػؤثر  لػػ تقونػػة وتررنػػز سػػلطلت رئػػنس الدولػػة ، ومػػل نترتػػب ع
 المعللـ الرئنسنة لطينعة النظلـ السنلسي المتيي في الدولة .

ونظهػػر ذلػػؾ يصػػفة أدؽ مػػف خػػبلؿ طينعػػة العبلقػػة الموجػػودة يػػنف رئػػنس الجمهورنػػة والػػوزنر  
ويمعن  آخر إشرللنة تحدند مجلؿ اختصلص رؿ منهمل فػي مملرسػة مظػلهر السػلطة ، األوؿ 
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سػػػلطة التنفنذنػػػة ، ومػػػل نسػػػتلزم  هػػػذا الميػػػدأ مػػػف التنظنمنػػػة ، وهػػػذا انطبلقػػػل مػػػف ميػػػدأ ثنلئنػػػة ال
 مقتضنلت شرلنة وموضوعنة .

وعل  هذا األسلس نستوجب اليحث الوقوؼ علػ  هػذ  اإلشػرللنة يشػي  مػف التفصػنؿ   
فػػي يعػػض  األنظمػػة الدسػػتورنة المقلرنػػة ، وفػػي النظػػلـ السنلسػػي الجزائػػر  علػػ  ضػػو  دسػػتور 

ومختلػؼ التعػػدنبلت التػي أدخلػػت علنػ  ، مػػي تررنػز الدراسػػة علػ  ميػػدأ ثنلئنػة السػػلطة  =@@8
 مرترزات النظلـ اليرلملني . التنفنذنة الذ  نعد مف أهـ

وعلنػػػ  نػػػتـ تقسػػػنـ هػػػذا الميحػػػث إلػػػ  مطليػػػنف ، نتنػػػلوؿ المطلػػػب تسصػػػنؿ وتحلنػػػؿ ميػػػدأ  
مشػػلرؿ التػػي نثنرهػػل تطينػػؽ هػػذا الميػػدأ فػػي الثنلئنػػة السػػلطة التنفنذنػػة ، ونعػػلل  المطلػػب الثػػلني 

 النظـ الدستورنة المقلرنة. 

 سمية التي يذية الميمب األول : تأصيل مضمون م دأ ثيائية ال

نعد ميدأ ثنلئنة السلطة التنفنذنة مف الثوايت الرئنسنة التي تمنػز النظػلـ اليرلمػلني الػذ  
 .تعد انجلترا مهد  الرئنس 

فقػػػد ظهػػػر هػػػذا الميػػػدأ وتطػػػور واسػػػتقر فػػػي انجلتػػػرا ، وأصػػػيأ مػػػف أهػػػـ دعػػػلئـ النظػػػلـ  
 اليرلملني .

ونقػػـو ميػػدأ ثنلئنػػة السػػلطة التنفنذنػػة علػػ  أف السػػلطة التنفنذنػػة تترػػوف مػػف طػػرفنف، همػػل رئػػنس  
رمل نسػتند أنضػل علػ  مقتضػنلت موضػوعة وتشػرنلة تجعػؿ فػي  ،الدولة والوزارة رهنئة جملعنة

 الوزارة لجمني االختصلصلت الفعلنة . حنلزةمجملهل 

زنر األوؿ فػػي النظػػلـ اليرنطػػلني وفػػي هػػذا السػػنلؽ نجػػب التطػػرؽ إلػػ  نشػػسة منصػػب الػػو 
االفرع األوؿ  ، وفي النظػلـ الفرنسػي االفػرع الثػلني  ، وأخنػرا تطػور منصػب الػوزنر األوؿ فػي 

 النظلـ الدستور  الجزائر  االفرع الثللث  .   
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 ال رع األول : يشأة ميصب الوزير األول في الي ام ال رييايي  

ث ارتيط هذا النظػلـ األخنػر يػللظروؼ السنلسػنة تعد انجلترا مهد  النظلـ اليرلملني، حن
ثػـ تينػت العدنػد مػػف الػدوؿ هػذا النظػلـ ولرػف وفػػؽ  ،والتلرنخنػة  التػي رلنػت سػلئدة فػػي يرنطلننػل

 معطنلت وثوايت مختلفة .

ومػػف المتفػػؽ علنػػ  أف معػػللـ النظػػلـ اليرلمػػلني لػػـ ترتمػػؿ فػػي يرنطلننػػل إال عنػػدمل انتقلػػت 
لػ  الػوزارة إعمػلال للقلعػدة التػي مفلدهػلس حنػث توجػد المسػؤولنة اليػد السلطة الفعلنة مف الملػؾ إ

أف توجد السلطة س ، رمل أف تطور النظػلـ اليرلمػلني مػرتيط أسلسػل يتطػور تػلرنخ الػوزارة والػذ  
 .1يدأ في انجلترا مف تلرنخ س مجلس الملؾ الخلص س

علنػ  انػدثلر ومي مطلي القرف السػلدس عشػر حػدث تطػو ر معتيػر فػي انجلتػرا ، ترتػب 
لنحػػؿ محلػػ  فئػػة قلنلػػة انفصػػلت عنػػ  ، ورلنػػت هػػذ  الفئػػة تعػػرؼ فػػي اليدانػػة  ،المجلػػس الخػػلص

 يطسـ لجنة الدولة ، ثـ أصيحت تعرؼ يلسـ الوزارة .

أف الهنرػؿ العػلـ للحرومػة يػدأ نتضػأ منػذ عهػد  2ونمرف القوؿ عل  حد تعينر الػيعض 
 ع  الحللي .ثـ تطور إل  أف وصؿ إل  وض ،س تشلرؿ س الثلني

أن  تجب اإلشلرة إل  أف إقرار ثنلئنة السلطة التنفنذنة في اليدانة ، رػلف ننظػر لػ   عل 
يحذر شدند ، وهذا يسيب رفض يعض الملوؾ في يرنطلننل لوظنفػة الػوزنر األوؿ، وفػي مقدمػة 

أف القػدرات الشخصػنة لػيعض األشػخلص أمثػلؿ س ، رمػل  س جورج الثللث س الملؾ هؤال  الملوؾ
pitt   س وس مليورف س فرضػت  وأرػدت وجػود هػذ  الوظنفػة التػي أصػيحت فػي األخنػر جػز   ال

         .3نتجزأ مف ثوايت النظلـ  السنلسي في يرنطلننل، وهذا يدانة مف القرف العشرنف

                                                 
 .  901سليؽ ، ص المرجي الرلمؿ لنلة ،  1
2
 . 902، ٔفً اٌّهظغ  ،  ص  واًِ ١ٌٍح 

، ص  2001، دار النهضة العرينة ،  1971رأفت فودة ، ثنلئنة السلطة  التنفنذنة ينف الشرؿ  والموضوع في دستور  3
118 . 
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 ،نبلحػػظ فػػي اليدانػػة أف مضػػموف هػػذا الميػػدأ رػػلف شػػرلنل يسػػيب هنمنػػة اإلرادة الملرنػػةو 
نر األوؿ رلنػػػت رمزنػػػة ومحػػػددة، ألنهػػػل رلنػػػت تيلشػػػر يلسػػػـ الملػػػؾ ذلػػػؾ أف اختصلصػػػلت الػػػوز 

ولصػػللح  ، يػػؿ نػػذهب الػػيعض إلػػ  أيعػػد مػػف ذلػػؾ حنػػث نعتيرهػػل اختصلصػػلت تفونضػػنة مػػف 
 .1الملؾ أرثر منهل سلطلت قلنوننة أصلنة 

وعل  هذا النحو، يقي منصب الوزنر األوؿ غلمضل عهػدا مػف الػزمف إلػ  غلنػة ارتقػل  
، العػػػػرش، حنػػػػث عػػػػلدت  فرػػػػرة الػػػػوزنر األوؿ رػػػػزعنـ لؤلغلينػػػػة إلػػػػ  الظهػػػػور أسػػػػرة س هػػػػلنوفر س

وتيلورت هذ  الفررة في شخص  س ليوؿس الذ  حظي يثقة الملرة س رلرولنف س، حنث عمؿ هػذا 
وأخنػرا تمرػف مػف فػرض سنلسػة علمػة  ، األخنر عل  تررنس الحقػوؽ الدسػتورنة للػوزنر األوؿ 

مػف  لالعمػؿ رفرنػؽ واحػد، علػ  عرػس مػل رػلف معروفػعل  الحرومػة ، وأجيػر أعضػل هل علػ  
 .2قيؿ مف تفرؾ واستقبلؿ رؿ وزنر يسنلست  س

س تعلقيت األحداث والوزارات وتسرد معهل أخنرا مررز الوزنر األوؿ  ل ولويعد استقللة س 
 ختصلصلت يصفة رسمنة.االوتحددت  ،في النظلـ السنلسي اليرنطلني

لطة التنفنذنة أصيأ مقػررا  ومسػتقرا فػي يرنطلننػل شػربل والنتنجة إذف أف ميدأ ثنلئنة الس
وموضوعل: شربل مف نلحنة الفصؿ ينف رئلسة الدولة ورئلسة الحرومة ، وموضوعل مف خػبلؿ 
االحتفػػػلظ دسػػػتورنل وتشػػػرنعنل يػػػيعض الميػػػلدئ الرئنسػػػة التػػػي تعػػػد أسلسػػػنة لوجػػػود هػػػذا الميػػػدأ ، 

يلختصلصػػلت فعلنػة وحقنقنػػة علػ  حسػػلب  والتػي تتمثػؿ أسلسػػل فػي ضػػرورة تمتػي الػوزنر األوؿ
اختصلصػػلت وصػػبلحنلت رئػػنس الدولػػة ، إلػػ  جلنػػب حرنػػة الػػوزنر األوؿ فػػي اختنػػلر وتشػػرنؿ 

 .    3حرومت  وعدـ إمرلننة الجمي ينف رئلسة الدولة ورئلسة الحرومة 

                                                 
 . 123نفس المرجي ، ص  رأفت فودة ، 1
2
 . 333ٌّى٠ك ِٓ اٌّؼٍِٛاخ أٔظه : شهٚخ تكٚٞ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ،ص  

 . 904رلمؿ لنلة ، المرجي السليؽ ، ص  3
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وعلنػػػػػ  فللفصػػػػػؿ يػػػػػنف السػػػػػلطتنف مقػػػػػرر عضػػػػػونل وموضػػػػػوعنل ، إلػػػػػ  جلنػػػػػب ترػػػػػرنس 
والتضلمننة للحرومة في اليرلملف ، وتشرؿ الحرومة مف اليرلملف واختنػلر   المسؤولنة الجملعنة

 .1غلينة داخؿ اليرلملف األرئنسهل مف الحزب صلحب األغلينة ، في حللة توافر 

نفل لهل تػسثنر ميلشػر آإف األمر األرند في هذا المجلؿ أف رؿ هذ  النقلط  المشلر إلنهل 
االختصػػػلص يػػػنف رئػػػنس الدولػػػة والػػػوزنر األوؿ عنػػػد مملرسػػػة  أو وثنػػػؽ  الصػػػلة يمسػػػسلة توزنػػػي 
 .السلطة التنظنمنة خلصة المستقلة

ويمعنػػ  آخػػر تحدنػػد الحػػدود المقػػررة دسػػتورنل لئلنفػػراد يهػػذا االختصػػلص، مػػي أف هػػذ  
اإلشرللنة تطرح يقػوة فػي يعػض الػنظـ الدسػتورنة التػي تينػت ميػدأ ثنلئنػة السػلطة التنفنذنػة دوف 

 لمل نقتضن  هذا الميدأ مف نلحنة الشرؿ  والموضوع . أف تقنـ وزنل 

 ال رع الثايي  : رئيس الوزراء في الدساتير ال ريسية 

عػػػرؼ النظػػػلـ الدسػػػتور  الفرنسػػػي ميػػػدأ ثنلئنػػػة السػػػلطة التنفنذنػػػة عيػػػر مختلػػػؼ مراحػػػؿ 
تطور  ، ويصػفة علمػة نمرػف القػوؿ عنهػل أنهػل دائمػة ، وهػذا وفػؽ مػل نتملشػ   مػي خصوصػنة 

يدأت فرػرة الػوزنر األوؿ تعػود مػرة  0<?8و ;8?8إذ أن  ومل ينف سنتي ،  2لـ الفرنسي النظ
س  رئنسػػل  Talleyrandأخػػر  للظهػػور يعػػد أف اختفػػت ، ورػػلف ذلػػؾ مػػي تعنػػنف س تللنرانػػداس: س

 .>8?8للمجلس في نولنو سنة 

ومػػي قػػدـو الجمهورنػػة الثللثػػة ، أصػػيأ هػػذا المنصػػب متواجػػدا دوف انقطػػلع خلصػػة فػػي 
 .عهد س لونس الثلمف عشر س

 

                                                 
1
 .  123نأفد  فٛقج ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  

2 Jean Marie DUFFAU ,op.cit,p97 
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والجدنر يللذرر في هذا المقلـ أف لفظ الوزنر األوؿ  قد اختفػ  لنحػؿ محلػ  مصػطلأ س 
هػػذا ولقػػد ، رئػػنس مجلػػس الػػوزرا  س وظػػؿ هػػذا الوضػػي إلػػ  غلنػػة  قػػدـو الجمهورنػػة الخلمسػػة س

 س . 1 احتفظ دستور الجمهورنة الثلننة يتسمنة س رئنس مجلس الوزرا 

مػػف ذلػػؾ نمرػػف القػػوؿ أف وجػػود رئػػنس مجلػػس الػػوزرا  رػػلف شػػرلنل يسػػيب وعلػػ  الػػرغـ 
علػػ  اختنػػلر رئػػنس الجمهورنػػة عػػف طرنػػؽ االقتػػراع العػػلـ ، ويللتػػللي لػػـ  ?;?8نػػص دسػػتور 

ترف اختصلصلت رئنس مجلس الوزرا  محػددة موضػوعنل حنػث لػـ نرػف فػي مقػدور  أف نيلشػر 
نمنحهػل ونسػحيهل و الملػؾ أوال وأخنػرا ،  فمهلم  نحددهل ونصػدرهل، اختصلصلت  يصفة مستقلة 

 . 2نلؿ هذ  االختصلصلت حوهذا في ظؿ غنلب رؿ نص نفرض علن  قنودا  ،وقتمل شل 

،  منصػػب رئػػنس  مجلػػس  ><?8وعلػػ  هػػذا النحػػو تجلهلػػت القػػواننف الدسػػتورنة لسػػنة 
إال أف التطينػؽ السنلسػي  للجمهورنػة الثللثػة قػد مػنأ لوظنفػة رئػنس الحرومػة  سػلطة ،  الوزرا 

 . 3معتيرة عل  الرغـ مف أنهل لـ تترجـ دستورنل وقلنوننل 

، والتػػي رلنػػت علػػ  حػػد تعينػػر الػػيعض المرحلػػة =;@8و مػػي قػػدـو الجمهورنػػة الرايعػػة  سػػنة 
تػػـ ، 4الريػر  لػرئنس الػوزرا  فػػي الوقػت نفسػ  علػػ  الصػعند القػلنوني وعلػػ  الصػعند السنلسػي 

 .=;@8تررنس منصب رئنس مجلس الوزرا  دستورنل في الدستور الفرنسي لعلـ 

ر  التػػي شػػهدتهل فرنسػػل فػػي تلػػؾ الفتػػرة لػػـ تمرػػف مػػف إال أف حللػػة عػػدـ االسػػتقرار الػػوزا
 .اعتملد فررة الوزنر األوؿ رمل هو معروؼ في انجلترا 

 

                                                 
1
المؤسسة الجلمعنة للدراسلت والنشر إسملعنؿ الغزاؿ ، القلنوف الدستور  والنظـ السنلسنة ،  أنظر لمزند مف المعلوملت 

 . 294، ص  1982والتوزني ، ينروت ، 
2
 .  107نأفد فٛقج ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
 .  108نأفد فٛقج ، ٔفً اٌّهظغ ، ص  3

4
 Jean Marie DUFFAU, op.cit, p 98 . 
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وفػػي هػػذا المجػػلؿ لػػـ نتػػردد الفقػػ  فػػي وصػػؼ رئػػنس مجلػػس الػػوزرا  يسنػػ  ال نشػػرؿ قػػوة 
 1سنلسنة معتيرة يسيب خضوع  للتنلرات السنلسنة مف أحزاب  ورأ  علـ وجملعلت الضغط 

أصػػػيأ رئػػػنس  ?>@8أرتػػػوير ;0ومػػػي مجػػػي  دسػػػتور الجمهورنػػػة الخلمسػػػة فػػػيوأخنػػػرا 
الجمهورنػػة القػػليض الفعلػػي للسػػلطة، حنػػث خصػػ  الدسػػتور يسػػلطلت ووسػػلئؿ تمرنػػ  مػػف أدا  

 . 2وظنفت 

وفػػػػي هػػػػذا اإلطػػػػلر نقػػػػوؿ الجنػػػػراؿ دنغػػػػوؿ س ...  وفػػػػي المنلقشػػػػلت التػػػػي دارت إلعػػػػداد 
مػل رنػت أرغػب فنػػ  منػذ زمػف يعنػد ، ومػػف  ، لػـ نجػليهني اعتػراض ميػػدئي علػ ?>@8دسػتور 

ذلػػؾ أف نرػػػوف رئػػػنس الدولػػػة رئػػنس السػػػلطة فعػػػبل، وأف نعػػػد مسػػؤوال عػػػف فرنسػػػل والجمهورنػػػة ، 
 .3سونعنف الحرومة، ونرأس اجتملعلتهل، ونعنف الموظفنف المدنننف والعسررننف والقضلئننف ...

يميػػدأ ثنلئنػػة السػػلطة  وعلػػ  الػػرغـ مػػف احتفػػلظ هػػذا النظػػلـ الػػذ  ررسػػ  الجنػػراؿ دنغػػوؿ
إال أف اإلشرلؿ طرح مرة ثلننة خلصة فنمػل نتعلػؽ  ،التنفنذنة ، والذ  رلف لصللأ رئنس الدولة

يتوزنػي االختصلصػلت يػنف رئػنس الجمهورنػة والػوزنر األوؿ فػي ظػؿ هػذ  التجدنػدات المرتيطػة 
 . ?>@8يخصوصنة  النظلـ الدستور  الذ  ررس  دستور 

تصػػلص الدسػػتور  فػػي المملرسػػة السػػلطة التنظنمنػػة نعػػد فػػي وممػػل الشػػؾ فنػػ  أف االخ
 هذا المجلؿ مف المسلئؿ األرثر تعقندا.

 

 

 

                                                 
 . 112رأفت فودة ، المرجي السليؽ ، ص  1

 .  578تطور األنظمة الدستورنة ،  المرجي سليؽ ، ص عيد العظنـ  عيد السبلـ عيد الحمند ،  2

  .  578أشلر إل  ذلؾ عيد العظنـ عيد السبلـ عيد الحمند ،المرجي السليؽ ، ص  3
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 ال رع الثالث : يشأة وتيور ميصب رئيس الوكومة في الي ام الدستوري الدزائري .

نمرػػف القػػوؿ فػػي هػػذا المجػػلؿ أف منصػػب رئػػنس الحرومػػة قػػد عػػرؼ عػػدة تطػػورات فػػي 
زب الواحد، وانتهل  يمرحلػة التعددنػة الحزينػة خلصػة فػي ظػؿ تعػدنؿ الجزائر، يدانة يمرحلة الح

900? . 

إال أف هذ   التطورات التي طػرأت علػ  هػذا المنصػب ، نبلحػظ أنهػل تسػنر فػي اتجػل   
تررنز السلطة في ند رئنس الجمهورنة، وهو مل ترتب علن  التسرند عل  شرلنة  ثنلئنػة السػلطة 

 ، وذلؾ عل  الشرؿ التللي:معروؼ في النظلـ اليرلملنيالتنفنذنة ، يخبلؼ مل هو سلئد و 

 رئيس الوكومة خالل مرومة الوزب الواود : وال :أ

اتجػػػل  معػػػللـ  1يعػػػد االسػػػتقبلؿ نبلحػػػظ ومػػػف خػػػبلؿ المقترحػػػلت التػػػي تقػػػدـ يهػػػل الػػػيعض 
النظػػػلـ السنلسػػػي فػػػي تلػػػؾ إلػػػ  النظػػػلـ الرئلسػػػي المغلػػػؽ، ويللتػػػللي االيتعػػػلد عػػػف أدوات النظػػػلـ 

 اليرلملني التي مف أهمهل ثنلئنة السلطة التنفنذنة.

إف المؤسسػة التنفنذنػة فػي الجزائػر ارتسػيت قػوة حقنقنػة مرنتهػل فػي الحفػلظ علػ  تعزنػز 
، والحفػػػػلظ علػػػػ  تواجػػػػدهل واسػػػػتمرارهل يسػػػػيب إضػػػػفل  وتػػػػدعنـ مرلنتهػػػػل فػػػػي الحنػػػػلة السنلسػػػػنة 

يػػللنظر إلػػ  الػػدور  وذلػػؾالشػػرعنة علنهػػل ، هػػذ  األخنػػرة مسػػتمدة أسلسػػل مػػف الشػػرعنة الثورنػػة 
الذ  لعيت  جيهة التحرنر الوطني خبلؿ مرحلػة الرفػلح المسػلأ ، هػذا الػدور جعػؿ فػي األخنػر 

 .   2زعنـ جيهة التحرنر الوطني مصدر رؿ السلطلت 

هػػػذ  الشػػػػرعنة التػػػي ارترػػػػز علنهػػػل النظػػػػلـ السنلسػػػي فػػػػي الجزائػػػر فػػػػي ظػػػؿ دسػػػػتور   إف
تشػػرؿ المصػػدر الػػذ  ترجػػي إلنػػ  المؤسسػػة التنفنذنػػة دوف  >=@8جػػواف  @8، ونظػػلـ  :=@8

                                                 
 1963سعند يوالشعنر ، النظلـ السنلسي الجزائر  دراسة تحلنلنة لطينعة نظلـ الحرـ في ضو  دستور  أشلر إل  ذلؾ ،  1
 . 63، ص 2013،الجز  األوؿ د ـ ج ، الجزائر ،  1976،
2
 . 36، ص  اٌّهظغ اٌٍاتكفكٜٚ ِهاتؾ ،  
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دارة شػػؤوف الحرػػـ فػػي الدولػػة ، خػػلرج األطػػر  وسػػنط أو تفػػونض مػػف الشػػعب مػػف أجػػؿ تسػػننر وال
 . 1ضملف استمرار ويقل  الدولة والضوايط التي حددهل الدستور مف أجؿ 

... إف ضػػرورة قنػػلـ حػػزب واحػػد س :=@8وعلػػ  هػػذا األسػػلس جػػل  فػػي ديلجػػة دسػػتور 
طبلئعي، ودور  األسلسي في إعداد ومراقيػة سنلسػة األمػة هػي الميػلدئ األسلسػنة التػي حػددت 

 . ساختنلر الحلوؿ المقدمة لمختلؼ المشلرؿ الدستورنة التي تواج  الدولة الجزائرنة

إف هػػذ  المرلنػػة التػػي تحتلهػػل المؤسسػػة التنفنذنػػة التػػي نهػػنمف علنهػػل رئػػنس الجمهورنػػة 
يوصف  األمنف العلـ لحزب جيهػة التحرنػر الػوطني ، تػدؿ وتعرػس علػ  أف المؤسسػة الرئلسػنة 
تحترػػر رػػؿ السػػلطلت داخػػؿ الدولػػة سػػوا  فػػي حللػػة وجػػود دسػػتور أو عػػدـ وجػػود  ، رمػػل رػػلف 

 .   2 >=@8جواف  @8ـ المنيثؽ عف حررة علن  الوضي في ظؿ النظل

أصيأ رئنس الجمهورنة هو رئنس الدولة والحرومػة  :=@8ويللمقليؿ وفي ظؿ دستور 
فػػي نفػػس الوقػػت وهػػذا راجػػي أسلسػػل لبلتجػػل  الغللػػب نحػػو شػػخص السػػلطة المجسػػدة فػػي رئػػنس 

حرومػة لػـ نعتػرؼ يوجػود ال :=@8الجمهورنة ، ويللتللي وعل  حد تعينر الػيعض فػطف دسػتور 
مف النلحنة القلنوننة ، حنث أف الحرومة لػـ ترػف تشػرؿ رنلنػل سنلسػنل مسػؤوال يػؿ ال وجػود لهػل 

 . 3إال مف خبلؿ الرئنس الذ  أورلت ل  السلطة  التنفنذنة 

اعتيػػرت الحرومػػة الهنئػػة التنفنذنػػة التػػي حلػػت  فقػػد >=@8/<80/0أمػػل فػػي ظػػؿ  أمػػر 
ذا المجػػػلؿ أف صػػػبلحنلت الحرومػػػة لػػػـ ترػػػف محػػػؿ رئػػػنس الجمهورنػػػة ، إال أنػػػ  نبلحػػػظ فػػػي هػػػ

 واضحة المعللـ .

 

                                                 
1
ٚاٌصٕائ١ح ، أؽهٚؼح قورٛناٖ ، و١ٍح اٌؽمٛق ، تٛنا٠ٛ ِؽّك ، اٌٍٍطح اٌرٕف١م٠ح فٟ إٌظاَ اٌكٌرٛنٞ اٌعىائهٞ ت١ٓ اٌٛؼكج  

 . 49، ص  2012اٌعىائه ، 
2
 . 43تٛنا٠ٛ ِؽّك ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
 111، ص  2010الجزائر ، ، ، دار يلقنس 2008سعلد يف سرنة ، مررز رئنس الجمهورنة في تعدنؿ  3
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والسيب في ذلؾ هو تمتي رئنس مجلس الثورة الذ  هو في نفس الوقت رئنس  مجلػس 
 .  1الوزرا  يصبلحنلت واسعة أدت في األخنر إل  تررنز  السلطة يند  

المرترػػز علػػ   >=@8جػواف  @8، أنػػف تػـ اسػػتيداؿ نظػػلـ  =<@8فػػي ظػؿ دسػػتور  أمػل
فرػػرة الشػػرعنة   فػػطف،  =<@8الشػػرعنة الثورنػػة ينظػػلـ آخػػر تقػػـو شػػرعنت  اسػػتنلدا إلػػ  دسػػتور 

الثورنػة لػـ نػتـ االسػتغنل  عنهػل ، حنػث تػـ الرجػوع مػرة أخػر  إلػ  هػذ  الفرػرة يعػد وفػلة الػػرئنس 
 . 2 ?<@8هوار  يومدنف سنة 

نحمػػؿ صػػفتنف ، صػػفة رئػػنس الدولػػة ،  =<@8إف رئػػنس الجمهورنػػة فػػي ظػػؿ دسػػتور 
واستنلدا إل  هػذ  ، وصفة رئنس الجهلز التنفنذ  للدولة الذ  نتول  مملرسة الوظنفة التنفنذنة 

االزدواجنػػػػػة ، فػػػػػطف رئػػػػػنس الجمهورنػػػػػة نسػػػػػنطر علػػػػػ  جمنػػػػػي وظػػػػػلئؼ الدولػػػػػة، يػػػػػؿ إف رئػػػػػنس 
الجمهورنػػة هػػو الػػذ  نجسػػد المؤسسػػة المحورنػػة والمررزنػػة التػػي تتجمػػي فنهػػل رلفػػة الصػػبلحنلت 

 . 3والسلطلت 

رمل أف وجود رئنس الجمهورنػة علػ  رأس المؤسسػة التنفنذنػة التػي نظمػت حػزب جيهػة 
، مرنتػػ  فػػي الحفػػلظ علػػ  مررػػز  الرئنسػػي والسػػلمي  >=@8جػػواف  @8لتحرنػػر الػػوطني يعػػد ا

علػػ  رػػؿ المؤسسػػلت ، ويللتػػللي إقصػػل  رػػؿ محلولػػة يلألسػػلوب الدسػػتور  لمزاحمتػػ  فػػي مررػػز  
وسػػلطلت  الواسػػعة التػػي اسػػتول  علنهػػل يموجػػب أحرػػلـ الدسػػتور ، والتػػي تػػـ حجزهػػل للمؤسسػػة 

 .     4لجمهورنة التنفنذنة يقنلدة رئنس ا

 

                                                 
،  2006تور  الجزائر  ، دار الخلدوننة ، الجزائر ،عيلس ، الرقلية اليرلملننة عل  عمؿ الحرومة في النظلـ الدس رعمل 1

 . 221ص 
2
 . 49ا٠ٛ ِؽّك ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص نتٛ 
3
 . 49اٌّهظغ ، ص ٔفً تٛنا٠ٛ ِؽّك ،  

4
،الجز   1976، 1963سعند يوالشعنر ، النظلـ السنلسي الجزائر  دراسة تحلنلنة لطينعة نظلـ الحرـ في ضو  دستور   

 .245 ، ص 2013الجزائر ، األوؿ د ـ ج ، 
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وتجب اإلشلرة إل  أف المبلمأ الرئنسػنة للنظػلـ السنلسػي لػـ تتغنػر، والتػي فػي مقػدمتهل 
 ،تشػػخنص السػػلطة مػػف خػػبلؿ تقونػػة السػػلطة التنفنذنػػة المجسػػدة فػػي شػػخص رئػػنس الجمهورنػػة

 نتمتي يصبلحنلت وسلطلت واسعة . رلف هذا األخنر الذ 

 1هورنػة  يوسػلئؿ للقنػلـ يللمهػلـ المورلػة لػ  وفي هذا اإلطلر خص الدستور رئنس الجم
 ،والتي في مقدمتهل أن  نتول  الوظنفة التنفنذنػة ونسػلعد  فػي ذلػؾ وزرا  تحػت إشػراف  وسػلطت 

تمػػػػلرس الحرومػػػػة الوظنفػػػػة التنفنذنػػػػة يقنػػػػلدة رئػػػػنس  ،حنػػػػث س ;88المػػػػلدة  تضػػػػمنت وهػػػػو مػػػػل 
 لحرومة .س نعنف رئنس الجمهورنة أعضل  ا :88الجمهورنة س والملدة 

أف نقػػػػـو يتفػػػػونض جػػػػز  مػػػػف  =<@8وال نمرػػػػف لػػػػرئنس الجمهورنػػػػة فػػػػي ظػػػػؿ دسػػػػتور 
 مف الدستور . =88صبلحنلت  في تعننف نلئب ل  ، حسب نص الملدة 

رمل نمرن  أف نعنف وزنرا أوال ، هذا األخنر الذ  تختلؼ مرلنت   مقلرنػة يمرلنػة الػوزنر 
  محػددة  فػي نطػلؽ التفػونض الػذ  نمنحػ  لػ  األوؿ في النظلـ اليرلمػلني ، إذ أف اختصلصػلت

رئػػنس الجمهورنػػة ، ألف دور  محػػدد فػػي مسػػلعدت  علػػ  التنسػػنؽ الحرػػومي  وتطينػػؽ القػػرارات 
 . 2المتخذة في مجلس الوزرا 

 رئيس الوكومة إ ان وهد التبددية :   -ثاييا

مرحلػػػة هلمػػػة مػػػف مراحػػػؿ التطػػػور المؤسسػػػلتي  @?@8نشػػػرؿ الدسػػػتور الجزائػػػر  لسػػػنة 
والسنلسي للدولة الجزائرنة ، وهذا مف خبلؿ الخطوط العرنضة والتوجهلت العلمة التي أرسػلهل 

ومف أهـ التوجهلت التي ررسهل هػذا الدسػتور التخلػي عػف نظػلـ الحػزب الواحػد ، هذا الدستور 
إلػػ  جلنػػب ، رنػػر الػػوطني الػػذ  هػػنمف علػػ  السػػلطة ردحػػل مػػف الػػزمف يقنػػلدة حػػزب جيهػػة التح

تنظنـ هذا الدستور للسلطلت العلمة مف خبلؿ إقرار ميدأ الفصػؿ يػنف السػلطلت، ومػل نقتضػن  
هػذا الميػػدأ مػػف آلنػػلت ووسػػلئؿ دسػػتورنة تضػػمف تطينقػػ  واسػػتقرار  خلصػػة علػػ  مسػػتو  العبلقػػة 

                                                 
 . 221عملر عيلس ، الرقلية اليرلملننة ، المرجي السليؽ ، ص  1

 .  222عملر عيلس  ، نفس المرجي ، ص  2
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لوؿ هذا الدستور أنضل وضي المؤسسة التنفنذنػة ، وذلػؾ وتن، ينف السلطة التنفنذنة والتشرنعنة 
يطعلدة تنظنمهل وضيطهل أرثر عف طرنػؽ اعتمػلد ميػدأ ثنلئنػة السػلطة التنفنذنػة ، حنػث أصػيأ 

 رئنس الحرومة نشلرؾ رئنس الجمهورنة في مملرسة السلطة التنفنذنة .

ألسػيلب والػدوافي مػل هػي انتمثػؿ فػي  ولرف التسلؤؿ الذ  نمرف أف نثػلر فػي هػذا المقػلـ
 الحقنقنة التي رلنت ورا  هذا التحوؿ الهلـ في مراحؿ تطور النظلـ الدستور  الجزائر  .

يلف حرـ الرئنس الراحؿ الشلذلي يػف جدنػد ، عرفػت الجزائػر أحػداث  ??@8في علـ  وال
، التػػي أثػػرت يشػػرؿ رينػػر فػػي ينػػل  وتوجػػ  النظػػلـ السنلسػػي ، والتػػي عرسػػت  ??@8أرتػػوير 

إلػ  الظػروؼ  لهذ  األحػداث ترجػي أسلسػ، الصراع ينف مختلؼ أطراؼ السلطة  يوضوح مد 
إف هػػػػذ  األحػػػػداث شػػػػرلت ،  1االقتصػػػػلدنة واالجتملعنػػػػة التػػػػي رلنػػػػت سػػػػلئدة فػػػػي تلػػػػؾ الفتػػػػرة 

ومػف أجػؿ الحػد مػف آثػلر هػذ  األحػداث ، منعطفل حلسمل في مسلر النظػلـ السنلسػي الجزائػر  
قػػػػػلـ رئػػػػػنس الجمهورنػػػػػة يتوجنػػػػػ  خطػػػػػلب للشػػػػػعب يػػػػػنف مػػػػػف خبللػػػػػ  جملػػػػػة مػػػػػف اإلصػػػػػبلحلت 

 . 2االقتصلدنة والسنلسنة 

،  راج عػػف العدنػػد مػػف اإلصػػبلحلت السنلسػػنةفػػتػػـ اإل ??@8ويعػػد أحػػداث أرتػػوير سػػنة 
مػػف خػػبلؿ اعتمػػلد ثنلئنػػة  ومػػف أهػػـ هػػذ  اإلصػػبلحلت السنلسػػنة تنظػػنـ السػػلطة التنفنذنػػة وذلػػؾ

السلطة التنفنذنة، حنث أننطت يرئنس الحرومة مهمة  تنفنذ السنلسػة العلمػة للدولػة ، مػي يقػل  
هذا األخنر مسؤوال أملـ اليرلملف ورئنس الجمهورنػة ، رمػل نقػـو يلختنػلر الػوزرا  وتقػدنمهـ إلػ  

 رئنس الجمهورنة لتعنننهـ .

 

 

                                                 
1
 . 57فكٜٚ ِهاتؾ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
2
 . 94تٛان٠ٛ ِؽّك ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص أشان إٌٝ لٌه  
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ودسػتور  @?@8ذ  الصبلحنة فػي رػؿ مػف دسػتور ولقد يقي رئنس الحرومة محتفظل يه
، ولرػػف مػػي هنمنػػة رئػػنس الجمهورنػػة علػػ  مختلػػؼ السػػلطلت والصػػبلحنلت ، إذ يقػػي  =@@8

، وهو مل تـ تررنس  فعػبل فػي ظػؿ  لشرلن الفصؿ ينف رئنس الجمهورنة ورئنس الحرومة فصبل
 .   1 ?900نوفمير  >8التعدنؿ الدستور  في تلرنخ 

صػػوص هػػذا التعػػدنؿ هػػو أنػػ  لػػـ نختلػػؼ عػػف المنػػله  السػػليقة التػػي ومػػل نمرػػف قولػػ  يخ
 رلنت تجعؿ مف رئنس الجمهورنة الحلئز عل  رلفة السلطلت والصبلحنلت.

وفػػي هػػذا السػػنلؽ نقػػوؿ الػػدرتور سػػعند يػػو الشػػعنر س... ونتجلػػ  ذلػػؾ فػػي تصػػرنحلت الػػرئنس 
والتهنئػػة فنمػػل يعػػد لشخصػػنة السػػلطة مػػف  @@@8يوتفلنقػػة يمجػػرد تولنػػ  السػػلطة السنلسػػنة سػػنة 

للدسػػػتور عػػػف طرنػػػؽ فػػػرض  2 ?900خػػػبلؿ تررنزهػػػل فػػػي نػػػد  عملنػػػل ثػػػـ تررنسػػػهل فػػػي تعػػػدنؿ 
لغػػػػل  من صػػػػب  رئػػػػنس الحرومػػػػة و مؤسسػػػػة مجلػػػػس الحرومػػػػة واسػػػػتيدالهل يرنلمجػػػػ  دسػػػػتورنل وال

يمنصب  وزنر أوؿ رمنسػؽ لعمػؿ حرومػة  رئػنس الجمهورنػة وتحمنلػ  مسػؤولنة تنفنػذ يرنلمجػ  
ومسػػؤولنة أمػػلـ المجلػػس الشػػعيي الػػوطني دوف أف نخػػوؿ يللسػػلطلت الدسػػتورنة المقليلػػة لػػؤلدا  

 .  3صملـ أملف س تلؾ المهلـ  وتحمؿ المسؤولنة ممل حول  إل  مجرد 

إلػ   =@@8، ررسػهل أنضػل دسػتور  @?@8إف جؿ هذ  الميلدئ التي تضمنهل دستور 
، والػذ  نعتيػر  الػيعض  ?900لسػنة غلنة التعدنبلت التي تـ اعتملدهل في التعدنؿ الدسػتور  

 .   4 =@@8تراجعل غنر معلف عف الميلدئ والتوجهلت التي جل  يهل دستور 

 

 

                                                 
1
 .  127ٌؼاق تٓ ٌه٠ح ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  

2
 . 08، ص  15/11/2008، اٌّأنؾ فٟ  63ؼٛي ٘مٖ اٌرؼك٠ً ، أٔظه اٌعه٠كج اٌه١ٌّح ٌٍعّٙٛن٠ح اٌعىائه٠ح ، ػكق  
 . 119، ص  2013س  السلطة التنفنذنة ،د،ـ،ج، الجزائر 3سعند يوشعنر ، النظلـ السنلسي الجزائر  ، الجز  س 3
4
 .  71تٛنا٠ٛ ِؽّك ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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الخــروج وــن م ــدأ ثيائيــة الســمية التي يذيــة فــي الدســتور الدزائــري لبــام الميمــب الثــايي : 
 والدساتير المقارية . 6991

إف ميػػػدأ ثنلئنػػػة السػػػلطة التنفنذنػػػة نعػػػد مػػػف األررػػػلف الرئنسػػػنة للنظػػػلـ اليرلمػػػلني ، حنػػػث 
تينت العدند مف الدوؿ هذا الميدأ ، ولرف يدرجلت مختلفة رمل هو الحلؿ في النظػلـ الدسػتور  

 . =@@8جزائر  خلصة في ظؿ دستور ال

ومػػف هػػذا المنطلػػؽ نجػػب اليحػػث عػػف مػػد  احتػػراـ أو محلفظػػة الػػنظـ المختلفػػة يصػػفة 
علمػػػػة، والنظػػػػلـ الدسػػػػتور  الجزائػػػػر  يصػػػػفة خلصػػػػة علػػػػ  مقتضػػػػنلت ومرترػػػػزات ميػػػػدأ ثنلئنػػػػة 
س السلطة التنفنذنة ، وذلػؾ يػللنظر إلػ  تػسثنر هػذ  المسػسلة علػ  توزنػي االختصػلص يػنف  رئػن

 .الجمهورنة والوزنر األوؿ في مجلؿ مملرسة السلطة التنظنمنة 

وعلن  نتـ التطرؽ إل  مرترزات ميدأ ثنلئنػة السػلطة التنفنذنػة االفػرع األوؿ  ، ثػـ دراسػة 
 الخروج عف مقتضنلت ميدأ ثنلئنة السلطة التنفنذنة االفرع الثلني  . 

 ذية :ال رع األول : مرتكزات م دأ ثيائية  السمية التي ي

نرترػز أو نسػتند ميػدأ ثنلئنػة السػلطة التنفنذنػة علػ  جوانػب شػرلنة وهػي الفصػؿ العضػو  يػنف  
رئػػػػنس الدولػػػػة ورئػػػػنس الػػػػوزرا  ، إلػػػػ  جلنػػػػب مرترػػػػزات موضػػػػوعنة  وهػػػػي االعتػػػػراؼ للػػػػوزارة 

 يلختصلصلت فعلنة عل  حسلب رئنس الدولة ، وذلؾ عل  الشرؿ التللي : 

 أ/ المرتكزات الشكمية : 

رض فػػػي النظػػػلـ اليرلمػػػلني وجػػػود سػػػلطة تنفنذنػػػة مشػػػرلة مػػػف عنصػػػرنف ،  رئػػػنس الدولػػػة نفتػػػ  
 ورئنس الوزرا  .
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عل  أف نروف رئنس الدولػة مسػتقبل عػف الػوزارة وعػف اليرلمػلف ، وهػذا االسػتقبلؿ نرفلػ  
ويلإلضلفة إل  ذلؾ ، حظر النظلـ اليرلمػلني علػ  رئػنس   ،  1ميدأ عدـ المسؤولنة السنلسنة 

 الجمي ينف وظنفة رئلسة الدولة ورئلسة مجلس الوزرا  . الدولة

وفي هذا السنلؽ نقوؿ الدرتور ثروت يدو  سومف ممنزات النظلـ اليرلملني التقلنػد  أف 
السػػلطة التنفنذنػػة فنػػ  ثنلئنػػة ، إذ ترػػوف فػػي نػػد رئػػنس دولػػة غنػػر مسػػؤوؿ عػػف أعمللػػ  ، ووزرا  

 نرونوف هنئة جملعنة تسم  مجلس الوزرا  .

نس الدولػػة ال ننفػػرد وحػػد  يللسػػلطة التنفنذنػػة، يػػؿ نشػػلرر  فنهػػل رئػػنس الحرومػػة أ  فػػرئ
رئػػنس مجلػػس الػػوزرا ، والػػوزرا ، ومػػف ثػػـ نتمنػػز النظػػلـ اليرلمػػلني يوجػػود شخصػػنف مختلفػػػنف 

 .2عل  قمة السلطة التنفنذنة ، رئنس الدولة ورئنس الحرومة س

  عػف طرنػؽ الوراثػة أ  ا الملػؾ                وقد نتول  رئنس الدولػة فػي النظػلـ اليرلمػلني منصػي
 أو عف طرنؽ االنتخلب، ارئنس الجمهورنة .

ولرػػػف نشػػػػترط فػػػػي هػػػػذا المجػػػػلؿ الفصػػػػؿ العضػػػػو  يػػػػنف رئػػػػنس الدولػػػػة ورئػػػػنس مجلػػػػس 
الوزرا ، ويمعن  آخر نجب أف نروف رئنس الدولة مستقبل تجػل  مجلػس الػوزرا  ، ويصػفة أدؽ 

لدولػة وشخصػنة رئػنس مجلػس الػوزرا ، ويللتػللي ال نرػوف وجوب الفصؿ ينف شخصػنة رئػنس ا
 .3رئنس الدولة رئنسل للوزرا  في نفس الوقت 

فػػي هػػذا المجػػلؿ، ويخصػػوص مسػػسلة اختنػػلر رئػػنس الحرومػػة أو مجلػػس  4ونػػر  الفقػػ  
ذا رػػػلف ال ننفػػػرد يهػػػذا الحػػػؽ ، إال أنػػػ  مجػػػرد حػػػؽ  حػػػلرـالػػػوزرا  فػػػي النظػػػلـ اليرلمػػػلني ، أنػػػ  وال

رئػػنس الدولػػة فػػػي هػػذا المجػػلؿ ملػػـز  يلختنػػػلر زعػػنـ األغلينػػة فػػي اليرلمػػػلف   نظػػر  يحػػت ألف

                                                 
  608علدؿ الحنلد  ، القلنوف الدستور  في النظلـ الدستور  ، دراسة مقلرنة ، دار الثقلفة للنشر والتوزني ، عملف ، ص  1

 . 220ثروت يدو  ، المرجي السليؽ ، ص   2

 . 330رأفت فودة ، المرجي السليؽ ، ص  3

4
 . 373، ص  1977لقلهرة ، محمود علطؼ الينل ، الوسنط في النظـ السنلسنة ، دار الفرر العريي ، ا 
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رئنسػل للػوزرا  ، ألف رئػنس الدولػػة فػي النظػلـ اليرلمػلني ال نمرنػػ  العمػؿ إال مػف خػبلؿ الػػوزرا  
 ورئنس مجلس الوزرا   .

وعلػػ  هػػذا االعتيػػلر نشػػترط فػػي الحرومػػة فػػي النظػػلـ اليرلمػػلني أف ترػػوف مشػػرلة مػػف  
لف ، أو أف نرػػوف أعضػػلؤهل أعضػػل  فػػي اليرلمػػلف ، ويللتػػللي نػػتـ تشػػرنلهل واختنلرهػػل مػػف اليرلمػػ

 .الحزب الحلئز عل  األغلينة  اليرلملننة 

وحتػػػ  فػػػي الحللػػػة التػػػي ال توجػػػد فنهػػػل أغلينػػػة يرلملننػػػة نجػػػب أف نختػػػلر رئػػػنس الدولػػػة 
 األغلينة.الشخص الذ  نستطني أف نشرؿ حرومة تحصؿ عل  ثقة اليرلملف أو 

ويللتػػػػػللي فػػػػػرئنس الدولػػػػػة هنػػػػػل نجػػػػػب أف نراعػػػػػي مختلػػػػػؼ التوازنػػػػػلت السنلسػػػػػنة داخػػػػػؿ  
اليرلمػػػلف، وهػػػذا رلػػػػ  انطبلقػػػل مػػػف حتمنػػػػة مفلدهػػػل أف رئػػػنس الحرومػػػػة نجػػػب أف نرػػػوف ممػػػػثبل 

 لؤلغلينة اليرلملننة النلتجة عف االنتخليلت العلمة .

اليرلمػػلني هػي حرومػػة الػػرأ   وعلػ  هػػذا االعتيػػلر نػر  الػػيعض أف الحرومػػة فػي النظػػلـ
 .1العلـ س أو س حرومة اتجل  سنلسي س 

أف مجلػػس الػػوزرا  هػػو محػػور النظػػلـ اليرلمػػلني ألنػػ   2وفػػي هػػذا السػػنلؽ نػػر  الػػيعض 
المهػػػػنمف الوحنػػػػد علػػػػ  إدارة وتصػػػػرنؼ رػػػػؿ شػػػػؤوف الدولػػػػة ، ولػػػػذلؾ سػػػػمي النظػػػػلـ اليرلمػػػػلني 

 سحرومة الوزرا س .

 فنمل نلي : ارة في النظلـ اليرلملنيوعلن  نمرف إجملؿ خصلئص الوز 

أ/ الػػػوزارة تتشػػػرؿ مػػػف الحػػػزب الحػػػلئز علػػػ  األغلينػػػة اليرلملننػػػة لرػػػي تحظػػػ  يتسننػػػد األغلينػػػة 
 اليرلملننة . 

 
                                                 

  18، ص  2006عيد العزنز شنحل ، وضي السلطة التنفنذنة ، منشسة المعلرؼ اإلسرندرنة ، 1
2
 . 387اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  ا١ٌٌٛؾ فٟ إٌظاَ ا١ٌٍا١ٌح ، ِؽّٛق ػاؽف اٌثٕا ، 
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   ألف الوزرا  نعملوف في هنئة جملعنة .unitéب/ الوزارة تروف وحدة ا

لػذلؾ نجػب أف نرػوف هنػلؾ ج/ وجوب تجلنس الوزارة، حتػ  تػتمرف الػوزارة مػف أدا  أعمللهػل ، 
 تجلنس ينف مختلؼ أعضل هل.

يللتضػػػلمف أمػػػلـ اليرلمػػػلف :  تعػػػد مسػػػؤولنة الػػػوزارة أمػػػلـ اليرلمػػػلف مػػػف أهػػػـ  ةد/ الػػػوزارة مسػػػؤول
خصػػلئص النظػػلـ اليرلمػػلني ، وعلػػ  هػػذا النحػػو نبلحػػظ أف رئػػنس الدولػػة فػػي النظػػلـ اليرلمػػلني 

ننػػػة نسػػػمو ونعلػػػو علػػػ  رلفػػػة النزاعػػػلت نعػػػد علػػػ  حػػػد تعينػػػر الػػػيعض مجػػػرد رمػػػز للوحػػػدة الوط
ف رػػػلف ننتمػػػي إلػػػ  حػػػزب سنلسػػػي قيػػػؿ تولنػػػ  الرئلسػػػة، فهػػػو ال  الحزينػػػة والسنلسػػػنة ، حتػػػ  وال
نتػػدخؿ فػػي شػػؤوف  الحرػػـ ميلشػػرة ، ويللتػػللي لػػنس لػػ  دور مػػؤثر فػػي تصػػرنؼ شػػؤوف الحرػػـ 

 . 1نتنجة  احتبلؿ الوزارة للصدارة في الحرـ 

نلت الشػرلنة لميػدأ ثنلئنػة السػلطة التنفنذنػة ، حظػر الجمػي وأخنرا ومف يػنف أهػـ المقتضػ  
ينف رئلسة الدولة ، ورئلسة الحزب الحلئز عل  األغلينة اليرلملننة ، ذلؾ أف الػدور الػذ  نقػـو 
يػػ   رئػػنس الدولػػة فػػي النظػػلـ  اليرلمػػلني ، هػػو دور أديػػي محػػض ، إذ ال نتمتػػي يلختصلصػػلت 

 لصراعلت السنلسنة والحزينة .فعلنة وحقنقنة ، وهو نعلو عل  رلفة ا

وهذ  الصفلت ال نتمتػي يهػل الػوزنر األوؿ فػي النظػلـ اليرلمػلني ، ذلػؾ أف هػذا األخنػر  
ننتمػػػي إلػػػ  الحػػػزب صػػػلحب األغلينػػػة فػػػي اليرلمػػػلف ، وهػػػذ  التنلقضػػػلت موجػػػودة فػػػي النظػػػلـ 

بلؿ دور اليرلملني ، ونقصد عل  وج  التحدند ينف رئنس الدولة ورئػنس مجلػس الػوزرا  مػف خػ
 . 2رؿ منهمل عل  صعند إدارة الحرـ 

وعل  ضو  مل تقدـ ذرر  ، نمرف القوؿ أف الفصؿ العضو  ينف رئنس الدولػة  ورئػنس 
مجلػػػس الػػػوزرا  فػػػي النظػػػلـ اليرلمػػػلني نعػػػد مػػػف المسػػػلئؿ البلزمػػػة لترػػػرنس ميػػػدأ ثنلئنػػػة السػػػلطة  

 وموضوعنة . التنفنذنة ، ومل نقتضن  هذا الميدأ األخنر مف مقتضنلت شرلنة
                                                 

 . 23عيد العزنز شنحل ، المرجي السليؽ ، ص  1
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والثليت إذف أف الجمي ينف المنصينف نجعؿ مف رئػنس الدولػة حرمػل وخصػمل فػي نفػس 
نخػللؼ الدنمقراطنػة ومػل تقتضػن ، ألف دور رئػنس الدولػة أسلسػل فػي   الوقت ، وهو األمػر الػذ

النظػلـ اليرلمػػلني هػػو أنػػ  الحرػـ يػػنف اليرلمػػلف والحرومػػة فػي حللػػة حػػدوث أ  اخػػتبلؼ يننهمػػل، 
ال نمرف تحقنق  فػي حللػة الجمػي يػنف رئلسػة الدولػة و رئلسػة الحرومػة ، ونخػللؼ هػذ   وهذا مل

القلعدة ، يؿ نفرغهل مف محتواهل ، ونؤد  أنضل إلػ  عػدـ اسػتقبلؿ الػوزارة عػف رئلسػة الدولػة، 
ومنػػ  نصػػيأ رئػػنس الدولػػة هػػو صػػلحب السػػلطة الفعلنػػة التخػػلذ القػػرارات المنيثقػػة عػػف مجلػػس 

 .1الوزرا  

 قتضيات الموضووية الم -ب

إل  جلنب الفصؿ العضو  ينف رئنس الدولة ورئنس مجلس الوزرا  ، نقـو ميػدأ ثنلئنػة 
السػػلطة التنفنذنػػة فػػي النظػػلـ اليرلمػػلني علػػ  مقتضػػنلت موضػػوعنة تتمثػػؿ فػػي انتقػػلؿ السػػلطلت 

   ، وذلؾ عل  الشرؿ التللي : الفعلنة للوزارة ، ويللتللي تحدند وتهمنش مهلـ رئنس الدولة 

 / ايتقال السميات ال بمية لموزارة : 6

تشرؿ الػوزارة فػي النظػلـ اليرلمػلني حجػر الزاونػة يػللنظر إلػ  مػل تتمتػي يػ  مػف سػلطلت 
وصػػبلحنلت فعلنػػة وحقنقنػػة ، تجعلهػػل تعمػػؿ روحػػدة متملسػػرة ومتجلنسػػة،  وهػػذا يخػػبلؼ دور 

ئنلة ، وهػػذا رلػػ  رنتنجػػة حتمنػػة لميػػدأ عػػدـ مسػػؤولنة رئػػنس الدولػػة الػػذ  ال نتمتػػي إال يمهػػلـ ضػػ
 .رئنس الدولة 

وهػػػذا مػػػل عيػػػر عنػػػػ  الػػػيعض يقولػػػ  :س إف انتقػػػلؿ السػػػػلطة الفعلنػػػة إلػػػ  الػػػوزرا  نجعػػػػؿ 
السػػلطلت التػػي تتقػػرر لػػرئنس الدولػػة فػػي الدسػػلتنر مجػػرد حقػػوؽ اسػػمنة ، يمعنػػ  أنػػ  ال نثيػػت 

نمل تتوال  الوزارة المسػؤولة ، لرػف هػؿ نعنػي ذلػؾ أف نرػوف لػرئنس الدولػة مجػرد  فنهل ينفس  ، وال
     2 سدور سليي ومررز شرفي

                                                 
1
 .  224نأفد فٛقج ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
2
 . 387ِؽّٛق ػاؽف اٌثٕا ، ا١ٌٌٛؾ فٟ إٌظُ ا١ٌٍا١ٌح ،  اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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يند أف القوؿ يسف رئػنس الدولػة ال نعمػؿ منفػردا، ال نعنػي أنػ  ال نعمػؿ إطبلقػل، فلػرئنس 
الدولة نظرا لمررز  السلمي خلصة في النظلـ الملري دور أديي ، وتسثنر في شؤوف الحرػـ هػو 

ولػرئنس الدولػة ويصػفة علمػة ، ،  1دور نتوقؼ مدا  عل  شخصنة الرئنس وشخصنة الػوزرا  
 والمشورة .الحؽ في النصأ 

يػدا  الػرأ  ذا رلف مف حؽ رئنس الدولة أف نتدخؿ في شؤوف الحرػـ يللمنلقشػة وال إال  ،وال
أف رفػػة الػػوزرا  هػػي التػػي تػػرجأ عنػػد احتػػداـ الخػػبلؼ ، ولػػذا فلػػنس لػػ  أف نػػرفض فػػي النهلنػػة 
التوقني علػ  األعمػلؿ التػي تقػدمهل الػوزارة ، ولػنس لػ  وفقػل لمنطػؽ النظػلـ اليرلمػلني الحػؽ فػي 

 .   2قللة وزارة مؤندة مف األغلينة اليرلملننة وال نحؽ ل  حؿ اليرلملف حبل رئلسنلإ

ونترتب عل  هذا رل  أف جمني السلطلت واالختصلصػلت المقػررة لفلئػدة رؤسػل  الػدوؿ 
فػػػػي  األنظمػػػػة اليرلملننػػػػة رتعنػػػػنف المػػػػوظفنف وعػػػػزلهـ ، وتوقنػػػػي المعلهػػػػدات ودعػػػػوة اليرلمػػػػلف 

 ،، واسػػتعملؿ حػػؽ العفػػو، هػػي فػػي الواقػػي حقػػوؽ اسػػمنة لػػرئنس الدولػػةبلنعقػػلد وتسجنلػػ ، وحلػػ  ل
 . 3ونروف صلحيهل الحقنقي الوزارة المسؤولة 

والواقػػي أف انتقػػلؿ سػػلطلت رئػػنس الدولػػة إلػػ  الػػوزارة نتنجػػة منطقنػػة ترجػػي أسلسػػل  إلػػ  
لصػواب طينعة األشنل  ، فطذا استسثر الرئنس يللتصرؼ ، فهنل اليد مف توقػي احتمػلؿ الخطػس وا

 . مف جلني 

لت  عف تصػرف  ، ومػف أجػؿ تفػلد  التنػلقض يػنف  ففي حللة خطس الرئنس ، وجب مسل
سػنلدهل  هذ  القلعدة وقلعدة عدـ مسؤولنة رئنس الدولة ، وجب أف نجرد الرئنس مف سػلطلت  وال

 . 4للوزارة عل  نحو ال نروف فن  لرئنس الدولة إال مجرد مررز شرفي أو فخر 

                                                 
1
 . 140اتها١ُ٘ ػثكاٌؼى٠ى ش١ؽٝ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
  387المرجي السليؽ ، ص  ا١ٌٌٛؾ فٟ إٌظُ ا١ٌٍا١ٌح ، محمود علطؼ الينل ،  2
3
 . 226فٛقج ، اٌّهظغ اٌٍاتك ،ص نأفد  

 . 388محمود علطؼ الينل ، المرجي السليؽ ، ص  4



238 

 

هذا الدور الثلنو  الذ  نقـو ي  رئنس الدولة في النظػلـ اليرلمػلني، إال وعل  الرغـ مف 
أف ذلؾ ال نحوؿ دوف االعتراؼ ل  يػدور انجػليي فػي إدارة شػؤوف الحرػـ فػي الدولػة وحتػ  فػي 
الحنلة السنلسنة ، ويللتللي فرئنس الدولة نشترؾ في مملرسػة  السػلطة مػي الػوزارة، ولرػف يقنػود 

 لي :  وضوايط نجملهل فنمل ن

: مملرسة رئنس الدولة ليعض الصبلحنلت محددة ، وال نمرف أف تشرؿ قلعػدة علمػة ألف  أوال
 صلحب االختصلص األصنؿ هو الوزارة .

: ال نمرػػف لػػرئنس الدولػػة مملرسػػة هػػذ  الصػػبلحنلت إال عػػف طرنػػؽ الػػوزارة ، ويللتػػللي ال  ثاييــا
 نمرن  العمؿ منفردا .

: مملرسػػػة هػػػذ  السػػػلطلت مػػػف قيػػػؿ رئػػػنس الدولػػػة نجػػػب أف ترػػػوف فػػػي ظػػػؿ وجػػػود وزارة  ثالثـــا
 مستقرة لتحمؿ المسؤولنة .

: نجب أف تروف مظلهر االشػتراؾ فػي السػلطة محلطػة يللرتمػلف، ويػلألخص فنمػل نتعلػؽ  را با
 .1يسنلسة  رئنس الدولة الخلصة إل  جلنب آرئ  

نذنػة فػي النظػلـ اليرلمػلني نفهػـ منهػل االتجػل  والمنػؿ نستخلص ممل سيؽ أف ثنلئنة السػلطة التنف
إلػػ  تػػرجنأ رفػػة رئػػنس الػػوزرا  علػػ  رفػػة رئػػنس الدولػػة ، ويللتػػللي فللنظػػلـ اليرلمػػلني قػػد جعػػؿ 

 مررز رئنس الدولة ثلنونل، يؿ أرثر مف ذلؾ االعتراؼ ل  يدور سليي .

اليرلملني ، وذلػؾ عػف وعلن  فطف اإلخبلؿ يرؿ  جوانب هذ  الثوايت المقررة في النظلـ 
 عل  مستوننف:  نؤثر ويشرؿ رينر،طرنؽ االعتراؼ لرئنس الدولة يسلطلت وصبلحنلت واسعة

                                                 
 .  227رأفت فودة ، المرجي السليؽ ، ص  1
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فرلمػػل اعترفػػت دسػػلتنر  ،:  وهػػو مػػل  نظهػػر جلنػػل حػػوؿ ترننػػؼ طينعػػة النظػػلـ السنلسػػي األول
الػػػػػدوؿ لػػػػػرئنس يصػػػػػبلحنلت واسػػػػػعة نملرسػػػػػهل يمفػػػػػرد   ودوف مشػػػػػلررة الػػػػػوزنر األوؿ والػػػػػوزنر 

 مختص ، وجدنل أنفسنل أملـ نظلـ رئلسي مشدد .ال

: علػػ  مسػػتو  تحدنػػد أو تعنػػنف الحػػدود الدسػػتورنة يػػنف رئػػنس الدولػػة والػػوزنر األوؿ فػػي  ثاييــا
إطػػػػلر مملرسػػػػة السػػػػلطة التنظنمنػػػػة ، فرلمػػػػل تػػػػـ االعتػػػػراؼ لػػػػرئنس الدولػػػػة يللسػػػػلطلت الواسػػػػعة 

نػػؤد  إلػػ  التػػداخؿ يػػنف رئػػنس  ؾفػػطف ذلػػ يخػػبلؼ مػػل هػػو علنػػ  الحػػلؿ فػػي النظػػلـ اليرلمػػلني ،
الدولة والوزنر األوؿ في إطلر مملرسة السلطة التنظنمنة المستقلة لمل لهػذ  األخنػرة مػف أهمنػة 

 يللغة  وحنونة في تحدند السنلسة العلمة والتوجهلت األسلسنة في الدولة .

وهػػػذ  اإلشػػػرللنة طرحػػػت يحػػػدة فػػػي فرنسػػػل خلصػػػة مػػػي دخػػػوؿ الدسػػػتور الفرنسػػػي لعػػػلـ 
 حنز التنفنذ . ?>@8

إف اإلحلطػػػة يرػػػؿ هػػػذ  المفػػػلهنـ خلصػػػة المتعلقػػػة يمقتضػػػنلت ثنلئنػػػة السػػػلطة التنفنذنػػػة 
الشػػرلنة والموضػػوعنة لهػػل األثػػر اليػػللا فػػي مجػػلؿ دراسػػة األحرػػلـ المتعلقػػة يللسػػلطة التنظنمنػػة 
ذ  سػػػوا  فػػػي النظػػػلـ الدسػػػتور  الجزائػػػر  أو فػػػي الػػػنظـ الدسػػػتورنة المقلرنػػػة ، وتتحػػػدد معػػػللـ هػػػ

الدراسة أرثر مف خبلؿ اليحث في مد  المحلفظة عل  هذ  المقتضػنلت فػي مختلػؼ األنظمػة 
 الدستورنة .

 / قاودة التوقيم المداور: 2

نترتػػػب علػػػ  عػػػدـ مسػػػؤولنة رئػػػنس الدولػػػة فػػػي النظػػػلـ اليرلمػػػلني ، إلػػػ  جلنػػػب انتقػػػلؿ 
نمرنػ  العمػؿ يصػفة منفػردة السلطلت الفعلنػة  للػوزارة  نتنجػة هلمػة ، وهػي أف رئػنس الدولػة ال 

 The king canفي انجلترا وفقل للقلعدة المعروفة يػسف: س الملػؾ ال ننفػرد وحػد  يللتصػرؼ س

not act Alone  . س 
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وعلنػػ  فػػطف جمنػػي االختصلصػػلت  المسػػندة إلنػػ  رػػرئنس للدولػػة نجػػب أف نملرسػػهل عػػف 
وذلػػػػؾ حتػػػػ  تتقػػػػرر  ونجػػػػب أف ترػػػوف مرفوقػػػػة يتوقنػػػػي الػػػػوزرا  المختصػػػنف ، ،طرنػػػؽ  وزارتػػػػ  

 .   1مسؤولنة رؿ منهـ عف القرارات التي وقعهل 

إف قلعػػدة التوقنػػي المجػػلور أو المػػزدوج قلعػػدة مطلقػػة ، حنػػث  الػػيعضوعلػػ  حػػد تعينػػر 
أنهل تشتمؿ جمني أعملؿ رئنس الدولة المرتوية ، وذلؾ يلستثنل  الحلالت المنصػوص علنهػل ، 

  القلعدة ،األوؿ نتعلؽ يلستقللة  رئػنس الدولػة ذاتػ  وعلدة مل نشنر الفق  إل  استثنلئنف عف هذ
، حنػػث جػػر   العػػرؼ علػػ  عػػدـ خضػػوع  الخطػػلب المتضػػمف أمػػرا السػػتقللة لقلعػػدة التوقنػػي 

والثػػػلني نتعلػػػؽ يتعنػػػنف الػػػرئنس الجدنػػػد للػػػوزارة، حنػػػث ال نعقػػػؿ أف نسػػػتدع  رئػػػنس ،  المجػػػلور
 . 2د الوزارة المقللة لتوقني عل  قرار تعننف الرئنس الجدن

وأمػػل يخصػػوص نطػػلؽ قلعػػدة التوقنػػي المجػػلور ، فػػطف حػػلالت إعمػػلؿ قلعػػدة التوقنػػي   
 المجلور تختلؼ يلختبلؼ األنظمة الدستورنة .

ففي ظؿ األنظمة  اليرلملننػة التقلندنػة نعػد توقنػي رئػنس الدولػة علػ  القػرارات والمراسػنـ 
، ويللتػػللي ال نملػػؾ مػػف النلحنػػة الدسػػتورنة  رفػػض التوقنػػي رمػػل هػػو علنػػ   لمجػػرد إجػػرا  شػػرلن
 . 3الحلؿ في انجلترا 

أمػػل فػػي ظػػؿ األنظمػػة اليرلملننػػة التػػي تمػػنأ أو تعتػػرؼ الػػرئنس  الدولػػة يلختصلصػػلت 
وصػػبلحنلت مػػؤثرة خلصػػة فػػي يعػػض القضػػلنل الحسلسػػة وهػػو مػػل نػػؤد  يللضػػرورة  إلػػ  وجػػود 

نعػػد  فػػطف توقنػػي رئػػنس الجمهورنػػة ، ة نملرسػػهل يمعػػزؿ عػػف الػػوزارةسنلسػػة خلصػػة يػػرئنس الدولػػ
وهػذا هػػو الوضػي فػػي األنظمػة التػػي نصػفهل الػػيعض يلألنظمػة األورلنلننػػة ، ذلػػؾ  إجػرا ا مهمػػل،

أف االختصلصػػلت  والسػػلطلت التػػي نملرسػػهل رئػػنس الدولػػة مػػي وجػػود قلعػػدة التوقنػػي المجػػلور 
تلػػػؾ التػػػي نيلشػػػرهل الػػػرئنس فػػػي النظػػػلـ  اليرلمػػػلني التقلنػػػد  ، ورػػػؿ االختصلصػػػلت التػػػي  يهػػػ

                                                 
 .  21عيد العزنز شنحل ، المرجي السليؽ ، ص  1

2
 . 22ػثك اٌؼى٠ى ش١ؽا ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
3
 . 352، ص    2002ٌثٕاْ ، ِٕشٛناخ اٌؽٍثٟ اٌؽمٛل١ح ، ت١هٚخ ، ِؽّك اٌّعمٚب ، اٌمأْٛ اٌكٌرٛنٞ ٚإٌظاَ ا١ٌٍاٌٟ فٟ  
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نملرسػػػػػهل  رئػػػػػنس الدولػػػػػة  دوف وجػػػػػود التوقنػػػػػي المجػػػػػلور ، إنمػػػػػل نػػػػػدؿ وجودهػػػػػل علػػػػػ  الصػػػػػفة 
 .1األورلنلننة للنظلـ اليرلملني 

 ال رع الثايي :  الخروج ون مقتضيات م دأ ثيائية السمية التي يذية 

لهر الخروج عف مقتضنلت ثنلئنة السلطة التنفنذنػة هػي السػمة اليػلرزة فػي مظ أصيحت
األنظمة الدسػتورنة التػي تمػنأ أو تعتػرؼ للسػلطة التنفنذنػة يصػبلحنلت مػؤثرة ،نظػرا لمػل تملرػ  
هذ  األخنرة مف امتنػلزات ، وهػو مػل نلمسػ  يللفعػؿ فػي النظػلـ الدسػتور  الفرنسػي والػدوؿ التػي 

 ، ذلؾ عل  الشرؿ التللي : زائرتسثرت ي  خلصة في الج

 . 6991الوضم في الدستور ال ريسي لبام  أوال :

حنػػػػز التنفنػػػذ نظلمػػػػل سنلسػػػنل متمنػػػػزا مقلرنػػػػة  ?>@8عرفػػػت فرنسػػػػل مػػػي دخػػػػوؿ دسػػػتور 
 يلألنظمة السنلسنة التي رلنت سلئدة في ظؿ الجمهورنة الثللثة والرايعة.

علقػػة يلنتخػػلب رئػػنس الجمهورنػػة والمت 9=@8فػػطل  جلنػػب التعػػدنبلت التػػي أدخلػػت سػػنة 
عػف طرنػؽ االقتػراع العػلـ الميلشػر، الحػظ الػيعض أف المػواد المتعلقػة يثنلئنػة السػلطة التنفنذنػػة 

قػد أيقػ   ?>@8، ذلؾ أف هػذا النظػلـ الػذ  اسػتحدث  دسػتور  2أصيأ نرتنفهل يعض الغموض
و مػػل نتضػػأ جلنػػل مػػف علػػ  ميػػدأ ثنلئنػػة الجهػػلز التنفنػػذ  مػػي تطػػونر  لفلئػػدة رئػػنس الدولػػة، وهػػ

 خبلؿ الصبلحنلت التي نتمتي يهل رئنس الجمهورنة .

 

 

                                                 
علدؿ الطيطئلني ، قلعدة التوقني المجلور في النظلـ اليرلملني ، دراسة مقلرنة ، مجلة  الحقوؽ ، جلمعة الرونت ، السنة التلسعة ،  1

 . 39، ص  1985، دنسمير  3عدد 
 . 372جي السليؽ ، ص رأفت فودة ، ثنلئنة السلطة التنفنذنة ، المر  2
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ومػػػػف هػػػػذا المنطلػػػػؽ ، أصػػػػيأ رئػػػػنس الجمهورنػػػػة الممثػػػػؿ الوحنػػػػد لؤلمػػػػة والمعيػػػػر عػػػػف 
إرادتهػػػل، ويللتػػػللي نتمتػػػي يسػػػلطلت وصػػػبلحنلت واسػػػعة، يػػػؿ فػػػي رثنػػػر مػػػف األحنػػػلف ، موازنػػػة 

أرثػػػر مػػػف خػػػبلؿ  ذلػػػؾ ونظهػػػر،  1والحرومػػػةومزاحمػػػة لمختلػػػؼ المؤسسػػػلت خلصػػػة اليرلمػػػلف 
 عبلقة الرئنس يللوزنر األوؿ ، حنث نتول  الرئنس مهمة تعننف الوزنر األوؿ .

 عل  مل نلي : ?>@8وفي هذا اإلطلر تنص الملدة الثلمنة مف دستور الفرنسي لعلـ 

 .س..le président de la république nomme le premier ministre, il  met  fin a ses fonction س

 أ  س نعنف رئنس الجمهورنة الوزنر األوؿ ونعفن  مف منصي  ... س 

ويللتػللي نبلحػػظ أف اختنػػلر الػػوزنر األوؿ نصػػدر عػػف رئػػنس الجمهورنػػة وحػػد  دوف أف  
 نروف للجمعنة الوطننة أ  دور في ذلؾ. 

ننػلنر  8:وهذا مل أشلر إلن  الجنراؿ س دنغػوؿ س فػي المػؤتمر الصػحفي الػذ  عقػد  فػي 
ف رئػػنس الجمهورنػػة هػػو الػػذ  نعػػنف الػػوزنر األوؿ ويقنػػة أعضػػل  أ عنػػدمل أعتيػػر ;=@8سػػنة 

الحرومة، وهو الذ  نملؾ حػؽ تغننػر  ، سػوا  ألنػ  أنجػز المهمػة التػي عهػد إلنػ  يتنفنػذهل ، أو 
 . 2قت  ألن  لـ نعد موضي ث

وفي هذا المجلؿ نتمتي  رئنس الجمهورنػة يسػلطة تقدنرنػة واسػعة الختنػلر الػوزنر األوؿ 
دوف أف نروف ملزمل يطجرا  مشلورات مي أنة جهة ، وعلن  نمرػف لػرئنس الجمهورنػة أف نختػلر 
شخصػػػنة غنػػػر يرلملننػػػة  لرئلسػػػة الحرومػػػة إف أراد ذلػػػؾ ، وهػػػو مػػػل حػػػدث فعػػػبل عنػػػدمل عػػػنف 

 . 3  =<@8، و س دنستلف لرنموف يلرسنة س  9=@8وؿ س جورج يوميندو س سنة الجنراؿ س دنغ

                                                 
1
 . 193ػثكاٌؽ١ّك ػثكاٌٍالَ ، ذطٛن األٔظّح اٌكٌرٛن٠ح ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
 عيد الغني  يسنوني عيد اهلل ، سلطة ومسؤولنة رئنس الدولة في النظلـ اليرلملني ، المؤسسة الجلمعنة للدراسلتأشلر إل  ذلؾ  2

 . 137، ص   1995والنشر والتوزني ، ينروت ،
3
 .  138ػثك اٌغٕٟ ت١ٍٟٛٔ ػثكهللا ، اٌّهظغ اٌٍاتك ،  ص   
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أمل عػف اختنػلر الػوزرا ، فهنػل نشػلرؾ الػوزنر األوؿ فػي هػذ  المهمػة إلػ  جلنػب رئػنس  
 عل  : ?>@8مف الدستور الفرنسي لعلـ  الفقرة الثلننة ?0الدولة، حنث نصت الملدة 

 Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et… س

met fin à leurs fonctions.س 

ونعػػػنف رئػػػنس الجمهورنػػػة أعضػػػل  الحرومػػػة وننهػػػي مهػػػلمهـ ينػػػل ا علػػػ  اقتػػػراح مػػػف  س
 الوزنر األوؿ س.

التطينػؽ العملػي إذ  فػي وعل  أنة حلؿ، فطف هذا النص ال أثر ل  فػي الواقػي ، وخلصػة
 مف األحنلف نتـ ترشنأ الوزرا  مف طرؼ  رئنس الجمهورنة .في  رثنر 

فقػػػػد حػػػػدث فػػػػي فرنسػػػػل وأف رشػػػػأ رئػػػػنس الجمهورنػػػػة أسػػػػمل  للػػػػوزارة وتػػػػـ تعننهػػػػل رغػػػػـ  
 معلرضة الوزنر األوؿ لهل صراحة وعبلننة.

فقػػد رشػػأ  سشػػلرؿ دنغػػوؿ س السػػند س رلينتػػلف س وعننػػ  وزنػػرا فػػي حرومػػة جػػورج يومينػػدو، 
ينتػػػلف س رػػػلف معلرضػػػل  لسنلسػػػة الػػػوزنر األوؿ حنػػػث طللػػػب أرثػػػر مػػػف مػػػرة رغػػػـ أف السػػػند س رل

 . 1يرحنل  

لػػ  جلنػػب مػػل تقػػدـ نمرػػف اإلشػػلرة إلػػ  العبلقػػة القلئمػػة يػػنف رئػػنس الجمهورنػػة ومجلػػس  وال
 .الوزرا  ، عل  اعتيلر أف هذا األخنر نعد مف الدعلئـ الرئنسنة للنظلـ اليرلملني 

ومػػف المتعػػلرؼ علنػػ  فػػي النظػػلـ اليرلمػػلني أف هنػػلؾ اسػػتقبلال تلمػػل يػػنف مجلػػس الػػوزرا  
لهػذ   ?>@8ورئنس الدولة، ومف هنل نمرف التسلؤؿ عػف مػد  ترػرنس الدسػتور الفرنسػي لعػلـ 

 القواعد   

  

                                                 
 .  407لتفلصنؿ أرثر أنظر ، رأفت فودة ، ثنلئنة السلطة  التنفنذنة ، المرجي السليؽ ، ص  1
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 : ملنلي مف ذات الدستور عل  @الملدة  في هذا الصدد تنص

 س.Le Président de la République préside le conseil des ministresس

 س نرأس رئنس الجمهورنة مجلس الوزرا  س .

ومػػف خػػبلؿ هػػذا الػػنص نبلحػػظ أنضػػل الهنمنػػة الحقنقنػػة لػػرئنس الجمهورنػػة علػػ  مجلػػس 
الػػوزرا  رهنئػػة جملعنػػة، وهػػذا يخػػبلؼ األحػػواؿ المتعػػلرؼ علنهػػل فػػي النظػػلـ اليرلمػػلني ، حنػػث 

 ل  الوزنر األوؿ إال الطلعة وااللتزاـ يهل .تروف الرلمة العلنل للرئنس، ومل ع

وتسػتند هػػذ  الهنمنػة مػػف جلنػب رئػػنس الجمهورنػة علػػ  مجلػس الػػوزرا  إلػ  العػػرؼ فػػي 
، رمػػػػل أف دسػػػػتور الجمهورنػػػػة الرايعػػػػة نػػػػص علنهػػػػل صػػػػراحة روسػػػػنلة  1ظػػػؿ الجمهورنػػػػة الثللثػػػػة

مف دسػتور  9:لدة  لتعونض انحسلر السلطة البلئحنة لرئنس الدولة، وهذا مل نصت علن  الم
     .2س نرأس الجمهورنة مجلس الوزرا  ..... س  =;@8

لػػػػ  جلنػػػػب ذلػػػػؾ حظػػػػر دسػػػػتور  علػػػػ  الػػػػوزنر األوؿ رئلسػػػػة جلسػػػػلت مجلػػػػس  ?>@8وال
 :  ينصهل عل  مل نلي 98الملدة  جل  فييلستثنل  حللة الظروؼ االستثنلئنة وهذا مل  ،الوزرا 

 Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un conseil des ministres en vertuس

d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.س 

س ....  ونمرػػػػف أف ننػػػػوب عنػػػػ  يصػػػػفة اسػػػػتثنلئنة فػػػػي رئلسػػػػة مجلػػػػس الػػػػوزرا  يموجػػػػب 
 تفونض صرنأ ومف خبلؿ جدوؿ أعملؿ محددة س .

عػدة التوقنػي المجػلور ، نمرػف اإلشػلرة إلػ  أف هػذ  القلعػدة ويعػد وأخنرا وفنمػل نخػص قل
، لػػـ  تعػػد تعرػػس مشػػلررة  الػػوزرا  فػػي ?>@8تغنػػر مػػدلولهل  يمجػػي  الدسػػتور الفرنسػػي لعػػلـ 

السػػلطة يقػػدر مػػل تػػدؿ علػػ  جػػو التفػػلهـ أو االخػػتبلؼ يػػنف الػػرئنس  والػػوزرا  ، ذلػػؾ أف موافقػػة 

                                                 
1
 .  130ػثك اٌؽ١ّك ػثك اٌٍالَ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
 . 411رأفت فودة ، ثنلئنة السلطة التنفنذنة ، المرجي السليؽ ، ص  2
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تدؿ علػ  أنػ  موافػؽ علػ  القػرار الػذ   ،نس الجمهورنةالوزنر عل  إدراج توقنع  إل  جلنب رئ
اتخػػػذ  رئػػػنس الجمهورنػػػة، وأنػػػ  علػػػ  أتػػػـ االسػػػتعداد لتنفنػػػذ  وتطينقػػػ ، ويللتػػػللي نعػػػد ذلػػػؾ أداة 

 .1للتعلوف ووسنلة لحسف سنر اإلدارة العلمة في الدولة 

وهنػػلؾ تفسػػنر جدنػػد لميػػدأ التوقنػػي المجػػلور نتملشػػ  وخصوصػػنة النظػػلـ الػػذ  نررسػػ  
، وهػػذا مػػل ذهػػب إلنػػ  األسػػتلذ عػػلطؼ الينػػل يقولػػ  :س والشػػؾ أف التسػػلهؿ فػػي  ?>@8دسػػتور 

تطينؽ قلعػدة التوقنػي المجػلور فػي حػلالت رثنػرة مػف شػسن  أف نخػؿ يقواعػد النظػلـ اليرلمػلني ، 
يؿ  ونتعلرض مػي نصػوص الدسػتور، ونيػدو ذلػؾ يصػفة خلصػة عنػدمل نقػرر القلضػي سػبلمة 

وقنعػػػػل زائػػػدا ، رتوقنػػػي  رئػػػنس الجمهورنػػػػة، وذلػػػؾ ألف أصػػػوؿ النظػػػػلـ القػػػرارات التػػػي  تحمػػػؿ ت
اليرلمػػػػلني ، تقضػػػػي أف ال نتػػػػدخؿ رئػػػػنس الدولػػػػة، إال فػػػػي الحػػػػلالت التػػػػي تحػػػػددهل النصػػػػوص 
الدسػػتورنة علػػ  سػػينؿ الحصػػر، والقػػوؿ يغنػػر ذلػػؾ مػػف شػػسن  أف نخلػػي علػػ  رئػػنس الجمهورنػػة 

وف مسػػػتو  األمػػػر الػػػذ  نخػػػؿ يثنلئنػػػة الػػػدور األسلسػػػي فػػػي توجنػػػ  عمػػػؿ الحرومػػػة دوف أف نرػػػ
 .2ترونف السلطة التنفنذنة س 

 :عل  مل نلي  ?>@8مف الدستور الفرنسي لعلـ  @8وأخنرا نصت الملدة 

Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1س
er

 alinéa), 11, 

12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les 

ministres responsables.س 

،  89، 88الفقػرة األولػػ ، ?0أف أعمػلؿ رئػنس الجمهورنػة غنػر المنصػوص علنهػل فػي المػواد 
 نوقعهل الوزنر األوؿ والوزرا  المسؤولوف إذا اقتض  األمر ذلؾ س . 8=و =>،  ;>، ?8

هػػذا الػػنص مػػنأ الدسػػتور  للحرومػػة مجػػلال للنشػػلط والمشػػلررة فػػي يعػػض فمػػف خػػبلؿ 
القرارات المعترؼ يهل لرئنس الدولة، يلإلضلفة إل  االختصلصلت األخػر  التػي نيلشػرهل ، إال 

                                                 
1
 . 214نأفد فٛقج ، شٕائ١ح اٌٍٍطح اٌرٕف١م٠ح ، اٌّهظغ اٌٍاتك ،  ص  
 .  388، المرجي السليؽ ، ص محمود علطؼ الينل  2
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أف الصبلحنلت التي تيلشرهل الحرومة يلستعملؿ قلعدة التوقني المجلور هي أنضل خلصػة يهػل 
 . ولرف منلصفة مي رئنس الجمهورنة

 . 6991الوضم في الدستور الدزائري لبام  ثاييا :

إف المتتيي لمختلؼ مراحػؿ التطػور الدسػتور  فػي الجزائػر نتضػأ لػ  جلنػل مػد  اهتػزاز 
العبلقة القلئمة ينف رئنس الجمهورنة ورئنس الحرومة أو الوزنر األوؿ، حللنػل، وهػذا مػف خػبلؿ 

 الوضي العلـ السلئد.

هػػذا نتضػػأ جلنػػل مػػد  اهتمػػلـ القػػلئمنف علػػ  السػػلطة علػػ  فمنػػذ االسػػتقبلؿ إلػػ  نومنػػل  
العمؿ عير مختلؼ الدسػلتنر التػي عرفتهػل الجزائػر إلػ  تعزنػز مررػز ومرلنػة رئػنس الجمهورنػة 
علػػ  حسػػلب مختلػػؼ المؤسسػػلت ، إذ أف رئػػنس الجمهورنػػة هػػو القػػليض الفعلػػي سػػلطة عيػػر 

زنػػة ، ومػػل زاد مػػف تػػدعنـ هػػذ  مختلػػؼ أشػػرللهل ، يػػؿ نظهػػر فػػي رثنػػر مػػف األحنػػلف رسػػلطة موا
المرلنة ضعؼ األحزاب السنلسنة التي تفتقد إل  رؿ األشرلؿ الدنمقراطنػة حتػ  علػ  مسػتواهل 

 . 1الداخلي والتنظنمي ، ممل نحوؿ دوف تسسنس لمعلرضة حقنقة وفعللة  داخؿ المجتمي

لػػػ  جلنػػػب ضػػػعؼ المؤسسػػػة التشػػػرنعنة المتمثلػػػة فػػػي اليرلمػػػلف يغرفتنػػػ  ، تحػػػوؿ هػػػذا  وال
 .األخنر إل  مجرد مرتب للتسجنؿ 

رؿ هذ  العوامؿ سلهمت يشرؿ مؤثر في تزاند وتعػلظـ دور السػلطة التنفنذنػة المجسػدة 
فػػػي شػػػخص رئػػػنس الجمهورنػػػة المعيػػػر الوحنػػػد عػػػف األمػػػة ومجسػػػد الوحػػػدة الوطننػػػة والنػػػلطؽ 

 سمي يلسـ الشعب والقلئد األعل  للقوات المسلحة .الر 

                                                 
1
، ِأٌٍح األ٘هاَ ، اٌما٘هج،  17ِؽّك ٕ٘اق ، اٌعىائه ، االٔرماي ِٓ األؼاق٠ح إٌٝ اٌرؼكق٠ح اٌؽىت١ح ، ِعٍح األ٘هاَ ، اٌؼكق   

 . 113، ص  2005
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ولتحدند العبلقة ينف رئنس الجمهورنة والوزنر األوؿ والحرومة نرتفػي فػي هػذا اإلطػلر  
?900إلػػ  اإلشػػلرة إلػػ  التعػػدنؿ الدسػػتور  لسػػنة 

هػػذا األخنػػر لػػـ نخػػرج عػػف المملرسػػلت ،   1
 ميدأ تشخنص السلطة. السليقة أ  مرحلة الحزب الواحد، ويللتللي لـ نخرج عف 

إف رئنس الجمهورنة في الجزائػر قػد يقػي محلفظػل علػ  مررػز   وصػبلحنلت  حنػث نعلػو 
علػ  جمنػي المنلصػب السنلسػػنة فػي الدولػة، ونلعػػب دورا هلمػل فػي تسػػننر شػؤوف الحرػـ فنهػػل ، 
وهػػذا راجػػي أسلسػػل يللدرجػػة األولػػ  إلػػ  طرنقػػة انتخليػػ  ، حنػػث نػػتـ اختنػػلر  يصػػفة ميلشػػرة مػػف 

رؼ الشػػػعب ، وهػػػو مػػػل نجعلػػػ  المعيػػػر الرسػػػمي عنػػػ  ، والنػػػلطؽ يلسػػػم ، ونتضػػػأ ذلػػػؾ مػػػف طػػػ
 . 2أحرلـ الدستور

وممل نزند مف دعـ هذ  المرلنة التي نحتلهل رئػنس الجمهورنػة هػو حقػ  فػي اللجػو  إلػ  
 .3الشعب ميلشرة الستشلرت  في رؿ قضنة ذات أهمنة 

ونبلحػظ مػػف جهػػة ثلننػػة أف الدسػػتور لػػـ نقنػد حرنػػة رئػػنس الجمهورنػػة فػػي اختنػػلر رئػػنس 
الحرومػػػة أو الػػػوزنر األوؿ حللنػػػل، سػػػوا  مػػػف الحػػػزب صػػػلحب األغلينػػػة أو أ  حػػػزب سنلسػػػي 

 مف الدستور الحػللي والتػي تػنص س... نعػنف الػوزنر األوؿ  >8/0@آخر، وهذا يموجب الملدة 
 .وننهي مهلم  ... س ملننة يعد استشلرة األغلينة اليرل

نبلحػػظ أف هػػذ  المػػلدة األخنػػرة أضػػلفت شػػرطل نلتػػـز يػػ  رئػػنس الجمهورنػػة عنػػد تعنػػنف 
الوزنر األوؿ ، وهو ضرورة استشلرة األغلينة اليرلملننة ، وهذا الشػرط لػـ نرػف معػروؼ سػليقل، 

، أمػػل مػػف حنػػث نتلئجهػػل فنيػػدو أنهػػل ويللتػػللي فػػطف االستشػػلرة هنػػل إلزامنػػة مػػف حنػػث األخػػذ يهػػل 
غنر ملزمة لرئنس الجمهورنة يللنظر لمل نملر  هذا األخنر مف موقي داخؿ النظلـ السنلسػي ، 

                                                 
مؤرخ في   63نتضمف التعدنؿ الدستور  ، ج.ر.ج.ج ، عدد  2008نوفمير  15، المؤرخ  في  19/ 08رقـ القلنوف  1

16/11/2008 . 

 س  ة األمةس نجسد رئنس الجمهورنة ، رئنس الدولة وحد 1996مف دستور   84تنص الملدة  2

 س لرئنس الجمهورنة أف نلجس إل  إرادة الشعب ميلشرة س  1996مف دستور  الفقرة الرايعة 08تنص الملدة  3
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ولرػػف عملنػػل نجػػب أف نراعػػي رئػػنس الجمهورنػػة موقػػؼ األغلينػػة اليرلملننػػة عنػػد تعنػػنف الػػوزنر 
   األوؿ ، حت  نتجنب رؿ تصلدـ أو صراع مي اليرلملف .  

علـو أن  في النظلـ اليرلملني ال نوجد نمط واحد الختنلر رئنس الحرومة، فمػف ومف الم
الدسػػلتنر مػػف نلػػـز الػػرئنس يترلنػػؼ زعػػنـ الحػػزب الفػػلئز فػػي االنتخليػػلت، رمػػل هػػو الحػػلؿ فػػي 

 . 1يرنطلننل 

إال أف هػػذ  الحرنػػػة التػػػي نتمتػػػي يهػػػل رئػػنس الدولػػػة عنػػػد اختنػػػلر الػػػوزنر األوؿ ، ال تػػػدؿ 
االعتيلطي، ألف هنلؾ عوامؿ تسػلهـ وتػؤثر فػي قػرار رئػنس الدولػة عنػد اختنػلر عل  االختنلر 

الػػػػوزنر األوؿ ، وهػػػػذ  العوامػػػػؿ تتمحػػػػور أسلسػػػػل فػػػػي علمػػػػؿ الرفػػػػل ة ، والسػػػػمعة وغنرهػػػػل مػػػػف 
 .   2الشروط، حنث أف رئنس الدولة ملـز عملنل يمراعلة هذ  الشروط 

ورنػػػػة الػػػػوزنر األوؿ وفقػػػػل نختػػػػلر رئػػػػنس الجمه =@@8وفػػػػي الدسػػػػتور الجزائػػػػر  لسػػػػنة  
، وهػػػػذا مػػػػل أشػػػػلر إلنػػػػ  صػػػػراحة التعػػػػدنؿ الدسػػػػتور لسػػػػنة معنػػػػلر األغلينػػػػة واألرثرنػػػػة الننلينػػػػة ل

                                                 

1
ومف جلنب آخر تذهب يعض النظـ إل  إسنلد هذ  المهمة للرتلة الننلينة الفلئزة يسرثر المقلعد لترشنأ رئنس الحرومة، رمل  

الحرنػػة لػػرئنس الدولػػة مػػف أجػػؿ وهنػػلؾ يعػػض الدسػػلتنر التػػي تتػػرؾ ،   >900هػػو علنػػ  الوضػػي فػػي الدسػػتور العراقػػي لسػػنة 
وممػل الشػؾ فنػ  أف ،  ترشنأ وترلنؼ رئنس الحرومة ، رمل هو علنػ  الوضػي فػي األردف والرونػت، والػنمف، وقطػر، والجزائػر

هػػذا األسػػلوب األخنػػر فػػي طرنقػػة اختنػػلر رئػػنس الحرومػػة نعػػد خروجػػل عػػف ميػػدأ هػػلـ نرترػػز علنػػ  النظػػلـ اليرلمػػلني ، والػػذ  
ونتمتػػي أنضػػل رئػػنس الدولػػة فػػي يلػػداف المغػػرب يسػػلطة ، لحػػزب الحػػلئز علػػ  األغلينػػة يتشػػرنؿ الحرومػػة  نتجسػػد فػػي ترلنػػؼ ا

مػػف  08فقػػرة  ;9حقنقنػػة فػػي اختنػػلر الػػوزنر األوؿ ، فهػػو نتػػول  اختنػػلر الػػوزنر األوؿ يرلمػػؿ الحرنػػة ، حنػػث نػػنص الفصػػؿ 
مػف الدسػتور المورنتػلني لسػنة  0:تػنص أنضػل المػلدة عل   : سنعنف الملػؾ الػوزنر األوؿس ، و  9088الدستور المغريي لسنة 

ونبلحػظ مػف خػبلؿ هػذ  النصػوص أنهػل جػل ت فػي صػنغة المطلػؽ ، والتػي ، : سنعنف الػوزنر األوؿ وننهػي مهلمػ  س  8@@8
نفهـ منهل أف رئنس الدولة في يلداف المغرب العريي حر في اختنلر الشخص الػذ  نتػول  منصػب الػوزنر األوؿ، وهػذا راجػي 

  المرلنة السلمنة التي نحتلهل رئنس الدولة في األنظمة الدستورنة المغلرينػة ، والتػي تجعػؿ منػ  المحػرؾ األسلسػي للسػلطة إل
؛ وأنظػر رػذلؾ فػدو   <?8، لتفلصنؿ أرثر أنظر : علي نوسؼ شػرر  ، المرجػي السػليؽ ، ص  التنفنذنة ، يؿ النظلـ ررؿ

  . ;88مرايط ، المرجي السليؽ ، ص 
2
 . 384، ص   2013ٌؼ١ك اتٛ اٌشؼ١ه ، إٌظاَ ا١ٌٍاٌٟ اٌعىائهٞ ، اٌعىء اٌصاٌس ، ق.َ.ض ، اٌعىائه ،  
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، دوف أف نروف ذلؾ ملزمل لرئنس الجمهورنػة ، وهػو مػل نعنػي أنػ  الزاؿ نتمتػي يللحرنػة =908
   الرلملة عند اختنلر الوزنر األوؿ . 

س الدولػػػة نحػػػؿ محػػػػؿ الػػػوزنر األوؿ فػػػي المررػػػػز واالختنػػػلر يهػػػذ  اآللنػػػة نعنػػػػي أف رئػػػن
الدسػػػتور  المرسػػػـو لػػػ  فػػػي النظػػػلـ اليرلمػػػلني ، حنػػػث نصػػػيأ رئػػػنس الجمهورنػػػة مررػػػز القػػػرار 

 .   1التنفنذ  ورئنس الوزرا  المسؤوؿ عن  أملـ اليرلملف 

ومػػل نؤرػػد هػػذ  الحرنػػة المقػػررة لػػرئنس الجمهورنػػة عنػػد اختنػػلر الػػوزنر األوؿ ، هػػو أنػػ  
حلة التعددنة الحزينة عرفت العهدة اليرلملننة التعددنػة األولػ  أريعػة رؤسػل  حرومػلت خبلؿ مر 

اثنػلف ال عبلقػة  ،س أونحيس ، سحمدانيس ، سيػف ينتػورس ، سيػف فلػنسس ، إذ نبلحػظ مػف يػنف هػؤال 
 . 2لهـ يلألحزاب السنلسنة أصبل ،  وثبلثة ال صلة لهـ يلألغلينة داخؿ اليرلملف

ل  جلنب ذلؾ فطف الوزنر األوؿ ملـز يتقدنـ أعضل  حرومت  الذنف اختلرهـ لػرئنس  ، وال
 .الجمهورنة لتعنننهـ يلستثنل  رؿ مف وزنر الخلرجنة ووزنر الدفلع 

فػػطف سػػلطة الػػوزنر األوؿ فػػي إعػػداد السنلسػػة الحرومنػػة وقنػػلدة  ، وأمػػلـ هػػذ  الوضػػعنة
ومػػف  ?900ؿ الدسػػتور  لسػػنة الحرومػػة تيقػػ  رهننػػة إرادة رئػػنس الجمهورنػػة ، ذلػػؾ أف التعػػدن

مػػػف منصػػػب الػػػوزنر األوؿ مجػػػرد منسػػػؽ  ، قػػػد جعػػػبل  =908يعػػػد  التعػػػدنؿ الدسػػػتور  لسػػػنة 
للعمؿ الحرومي ، رمل أف مخطط عمؿ الحرومة نعد مجرد آلنة تنفنذنػة للتوجنهػلت  الرئلسػنة، 

 . 3وهذا يعد إعلدة تنظنـ السلطة التنفنذنة 

الدسػػػتور الحػػػللي:س نعػػػنف رئػػػنس الجمهورنػػػة  مػػػف 08/:@وهػػػذا مػػػل نصػػػت علنػػػ  المػػػلدة 
 أعضل  الحرومة يعد استشلرة الوزنر األوؿ .

                                                 
1
 . 363ػٍٟ ٠ٌٛف اٌشىهٞ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص   

،  مجلس  األمة ، الجزائر ،  4األمنف شرنط ، س التجرية  اليرلملننة في ظؿ التعددنة س مجلة الفرر اليرلملني العدد  2
 . 117ص ،  2003

3
 .134سعلد يف سرنة ، المرجي السليؽ ، ص  
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 ننسؽ الوزنر األوؿ عمؿ الحرومة .

 . ستعد الحرومة مخطط عملهل وتعرض  في مجلس الوزرا  

ونبلحظ مػف خػبلؿ هػذا الػنص األخنػر اسػتخداـ عيػلرة : سيعػد استشػلرة الػوزنر األوؿس ، 
وهػػو مػػل نػػدؿ علػػ  أف رئػػنس الجمهورنػػة أصػػيأ نخػػتص ايتػػدا  يتعنػػنف الطػػلقـ الحرػػومي عػػف 
طرنػػػؽ استشػػػلرة الػػػوزنر األوؿ فقػػػط ، وهػػػذا نعػػػد عػػػلمبل آخػػػر نضػػػعؼ مررػػػز الػػػوزنر األوؿ فػػػي 

  والئهػػػـ المعنػػػو  لػػػ ، وعلنػػػ  فػػػطف سػػػلطة الػػػوزنر األوؿ تجػػػل  مواجهػػػة الطػػػلقـ الحرػػػومي، ونفقػػػد
ف تػػرؾ هػػذا الػػنص األخنػػر هلمشػػل للػػوزنر األوؿ  1الطػػلقـ الحرػػومي منعدمػػة أصػػبل  ، وحتػػ  وال

 . 2عندمل أقر استشلرت  ، إال أف هذ  االستشلرة ال تلـز الرئنس في شي  

وهػػو مػػل نعرػػس يحػػؽ  ،أف رئػػنس الجمهورنػػة نفػػرض إرادتػػ  علػػ  الػػوزنر األوؿ فوالواضػػأ إذ 
معػػػػللـ النظػػػػلـ السنلسػػػػي الحػػػػللي فػػػػي الجزائػػػػر الػػػػذ  نعػػػػد نظلمػػػػل رئلسػػػػنل مغلقػػػػل نجعػػػػؿ رئػػػػنس 

 الجمهورنة القليض الفعلي للسلطة .

رػػذلؾ نتػػدعـ مررػػز رئػػنس الجمهورنػػة أرثػػر فػػي حللػػة وحػػدة األغلينػػة، أ  التوافػػؽ يػػنف 
 جمهورنة واألغلينة ، وذلؾ في ظؿ غنلب معلرضة فعلنة وحقنقنة .رئنس ال

وهػو مػل نترتػب علنػ  رتحصػنؿ حلصػؿ تشػػرنؿ حرومػة موالنػة للػرئنس تعمػؿ مػف أجػػؿ  
تنفنذ توجنهلت  السنلسنة ، وهذا ننعرس يدور  علػ  مررػز الػوزنر األوؿ المعػنف مػف قيػؿ رئػنس 

 ألغلينة اليرلملننة الموالنة للرئنس. الجمهورنة ، إذ نتوجب علن  االلتزاـ ييرنلم  ا

وتسسنسل عل  ذلؾ ال نروف أملمػ  فػي حللػة عػدـ اقتنلعػ  ييرنػلم  األغلينػة سػو  تقػدنـ 
 . 3استقللت 

 

                                                 
1
  . 121 ، ص ٌؼاق تٓ ٌه٠ح ، اٌّهظغ اٌٍاتك 

عل  طينعة النظلـ السنلسي في الجزائر ، الملتق  الدولي  2008يف طنفور نصر الدنف ، أثر التعدنبلت الدستورنة لسنة  2
 19و  18المتغنرات الدولنة الراهنة ، حللة الجزائر ، نومي حوؿ التعدنبلت الدستورنة في الدوؿ العرينة عل  ضو  

 . 03، ص  2012دنسمنر، رلنة الحقوؽ والعلـو السنلسنة ، جلمعة سعد دحلب ، اليلندة ، 

 . 160المرجي السليؽ ، ص  سلطة ومسؤولنة رئنس الدولة ، أنظر ، عيد الغني يسنوني عيد اهلل ، 3
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والواقي أف هذا الطرح نيق  مجرد  طرح نظر  لعدة أسيلب خلصػة فػي الجزائػر، وذلػؾ 
اآلخػػػػر هػػػػو ضػػػػعؼ  يسػػػػيب غنػػػػلب معلرضػػػػة سنلسػػػػنة قونػػػػة تراقػػػػب عمػػػػؿ الحرومػػػػة، والسػػػػيب 

األحزاب السنلسنة التي ال تملؾ أصبل أ  يرنػلم  سنلسػي ، يػؿ إنهػل فػي رثنػر مػف المنلسػيلت 
 تؤند وتدعـ يرنلم  رئنس الجمهورنة . 

وهنػػػػػلؾ علمػػػػػؿ آخػػػػػر أرثػػػػػر أهمنػػػػػة أد  فػػػػػي الجزائػػػػػر إلػػػػػ  صػػػػػعوية تحقنػػػػػؽ األغلينػػػػػة   
ؽ حللنػػل الختنػػلر أعضػػل  وهػػو نظػػلـ االنتخػػلب عػػف طرنػػؽ التمثنػػؿ النسػػيي المطيػػ ،وهشلشػػتهل

 المجلس الشعيي الوطني الذ  نؤد  أو ننعرس عل  تشرنؿ المجلس الشعيي الوطني .

[ 88فػػي الجزائػػر نجػػد إحػػد  عشػػر   <@@8فمػػثبل وخػػبلؿ االنتخليػػلت التشػػرنعنة لعػػلـ 
 . 1حزيل ممثبل داخؿ اليرلملف وهو مل نفتأ اليلب أملـ التحللفلت ينف األحزاب 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
اقن٠ً ، االلرهاع إٌٍثٟ ٚأشهٖ ػٍٝ اٌرؼكق٠ح ا١ٌٍا١ٌح ػٍٝ ػٛء ذعهتح االٔرفاتاخ اٌرشه٠ؼ١ح األـ١هج فٟ  اتٛوه 

 . 55، ص  2005، ِعًٍ األِح ، اٌعىائه ،  09ّعٍح اٌفىه اٌثهٌّأٟ ، اٌؼكق اٌاٌعىائه، 
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ففػػػي الجزائػػػر ، إف مملرسػػة السػػػلطة التنظنمنػػػة نتػػػسثر يشػػػرؿ ميلشػػر يرػػػؿ هػػػذ  العوامػػػؿ 
مػػػػػثبل نهػػػػػنمف أو نسػػػػػتحوذ رئػػػػػنس الجمهورنػػػػػة علػػػػػ  اختصػػػػػلص مملرسػػػػػة السػػػػػلطة التنظنمنػػػػػة 
المسػػتقلة، يػػؿ أرثػػر مػػف ذلػػؾ نجػػد أف الػػوزنر األوؿ ال نوقػػي المراسػػنـ التنفنذنػػة، إال يعػػد موافقػػة  

ممل تشرل  هذ  السلطة مف وسنلة  هلمة في ند الحرومة ، مػف أجػؿ  رئنس الجمهورنة، يللرغـ
تنفنػػذ سنلسػػتهل، ونتضػػأ ذلػػؾ أرثػػر فػػي حللػػة عػػدـ وجػػود أغلينػػة يرلملننػػة موالنػػة لهػػل ، يمعنػػ  

 .  1 آخر وجود معلرضة داخؿ اليرلملف

 

 

 

 

                                                 
1
، ومل ذهب إلن  األستلذ س  ?>@8علـ مف الدستور الفرنسي ل <:، ;:وهو مل نبلحظ أرثر عند دراستنل لمصدر الملدتنف   

Janot س، مف ضرورة االعتراؼ للحرومة يوسلئؿ تمرنهل مف العمؿ وتجنب رؿ حلالت عدـ االستقرار الحرومي 

أف االعتػراؼ للحرومػة يللسػلطة التنظنمنػة نعػد قطعػة أسلسػنة ورئنسػنة فػي ينػل   1وعل  هػذا األسػلس نػر  الػيعض 
 مف الوسلئؿ األخر  عل  مستو  أحرلـ الدستور استقبللنة الحرومة .النظلـ السنلسي خلصة إذا لـ تؤ 

 :   jean claude maestreدائمل وفي هذا اإلطلر نقوؿ 
 lorsqu’il existe une majorité stable et vertébrée , la constitution est essentiellement un cadre dansس

lequel les institutions confrontées aux nécessitées politiques vont évoluer . la constitution établit un 
espace politique plus ou moins délimité selon que le contrôle constitutionnel des actes politiques est 

plus ou moins étendu. Les textes constitutionnels sont de toute façon accessoire alors س 
سإذا رلنت هنلؾ أغلينة يرلملننة مستقرة  نصيأ  الدستور مجرد إطلر تعمؿ في داخل  مختلؼ المؤسسلت الدستورنة ، يؿ إف 
مختلػػؼ النصػػوص الدسػػتورنة تعػػد هنػػل مجػػرد لواحػػؽ لػػ ، وعلػػ  النقػػنض مػػف ذلػػؾ ، وفػػي حللػػة عػػدـ وجػػود أغلينػػة يرلملننػػة 
متملسرة ، فطف النصوص الدستورنة تعد هنل مجػرد لواحػؽ لػ ، وتسػتعند هنػل أهمنتهػل ، ويللتػللي نصػيأ الدسػتور يمثليػة نظػلـ 

 . نلة الحؿ الوجويي لليرلملفنعمؿ عل  تثينت السلطة الحرومنة يلللجو  إل  وس
وعل  هػذا النحػو تظهػر أهمنػة هػذ  العوامػؿ فػي ترػرنس االسػتقرار الحرػومي ، يػؿ ذهػب  الػيعض إلػ  أرثػر مػف ذلػؾ، حنػث 
أعترؼ يسهمنة هذ  العوامؿ وتسثنرهل عل  الحنلة السنلسنة واالستقرار الحرومي يصفة أدؽ، ففػي فرنسػل مػثبل فػي الفتػرة مػلينف 

، ومػػػي ظهػػػور حللػػػة وحػػػدة األغلينػػػة، لػػػـ تطػػػرح الحرومػػػة مسػػػسلة الثقػػػة أمػػػلـ الجمعنػػػة <=@8/;0/:0و  9=@89/8/=0: 
 ، لتفلصنؿ أرثر أنظر :  ، إل  جلنب ملتمسنف للرقليةالوطننة سو  مرتنف 

Maestre (jean-claude) , A propos des coutumes et des pratiques constitutionnelles : L‟utilité des constitutions , 

R.D.P , 1973 , pp . 1275 et s. ; Jean Marie DUFFAU, op.cit,p 313 . 
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 ال رع الثالث : مدى استقاللية  الوزير األول في التوقيم ومى المراسيم ال ردية والتي يمية 

تعػػػد مسػػػسلة اختصػػػلص رػػػؿ مػػػف رئػػػنس الجمهورنػػػة والػػػوزنر األوؿ فػػػي إمضػػػل  وتوقنػػػي 
المراسػػنـ سػػوا  الفردنػػة والتنظنمنػػة مػػف أعقػػد المشػػلرؿ التػػي نمرػػف أف تػػؤثر فػػي مجػػلؿ مملرسػػة 

 تينػلففػي فرنسػلاأوال  ،  المسػسلةوعلػ  هػذا األسػلس نػتـ التطػرؽ إلػ  هػذ  ، السلطة التنظنمنػة 
 موقؼ المؤسس الدستور  الجزائر  مف هذ  المسسلة اثلننل  .

في الي ـام  استقاللية الوزير األول في التوقيم ومى المراسيم ال ردية والتي يميةمدى  أوال :
 الدستوري ال ريسي

الوزنر األوؿ في فرنسل عػف رئػنس الجمهورنػة علػ  النحػو تطرح إشرللنة مد  استقبلؿ   
 :   ?>@8مف الدستور الفرنسي لسنة  @0يموجب نص الملدة  :  التللي

 .سLe Président de la République préside le conseil des ministresس

 : عل  مل نلي  :8نص الملدة تس نرأس رئنس الجمهورنة مجلس الوزرا  س، و 

 Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil desس

ministres. 

Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Étatس . 

س نوقػػي رئػػنس الجمهورنػػة األوامػػر والمراسػػنـ التػػي نػػتـ التػػداوؿ فنهػػل فػػي مجلػػس الػػوزرا ، وهػػو  
 لمدننة والعسررنة في الدولة س.نعنف في الوظلئؼ ا

رمل يننت هذ  الملدة األخنرة أنضل طلئفة مف المنلصب والوظلئؼ التي نعود فنهل حػؽ 
التعنػػػػنف لػػػػرئنس الجمهورنػػػػة يقػػػػرار مػػػػف مجلػػػػس الػػػػوزرا  ، إلػػػػ  جلنػػػػب إمرلننػػػػة تفػػػػونض هػػػػذ  

 الصبلحنلت لغنر  . 
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الصػػػػلدر يتػػػػلرنخ ولقػػػػد حػػػػدد إمرلننػػػػة تفػػػػونض هػػػػذ  الصػػػػبلحنلت لغنػػػػر ، وحػػػػدد األمػػػػر 
قلئمػػػة هػػػذ  الوظػػػلئؼ فػػػي المػػػلدة الثلننػػػػة منػػػ  شػػػرنطة أف نػػػتـ التعنػػػنف فنهػػػػل  ?>@88/8/?9

 .1يموجب مرسـو صلدر عف رئنس الجمهورنة دوف تدخؿ مجلس الوزرا 

: سأعمػػػلؿ  رئػػػنس الجمهورنػػػة غنػػػر أفمػػػف الدسػػػتور علػػػ   @8ويللمقليػػػؿ نصػػػت المػػػلدة 
، نوقعهل الػوزنر األوؿ  8=، =>، ;>،?8، =89،8، 8،88،?المنصوص علنهل في المواد 

والوزرا  المسؤولوف إذا اقتض  األمر ذلػؾ، وهػذ  الصػبلحنلت التػي ال تخضػي لقلعػدة التوقنػي  
 المجلور هي : 

عفل  مف منصي 8    / تعننف رئنس الجمهورنة  ورئنس الوزرا  وال
/ الدعوة إل  االستفتل  العػلـ يشػسف مشػروعلت القػواننف الخلصػة يتنظػنـ السػلطلت العلمػة أو 9

 يطقرار اتفلؽ ينف مجموعة الدولة.
 / حؿ رئنس الجمهورنة  للجمعنة الوطننة .:
 . =8/ استخداـ السلطلت االستثنلئنة يموجب الملدة ;
 / رسلئؿ رئنس الجمهورنة إل  اليرلملف .>
رئػػنس الجمهورنػػة معلهػػدة  دولنػػة  إلػػ  المجلػػس الدسػػتور  لتقرنػػر  مػػد   تعلرضػػهل / إحللػػة =

 مي الدستور .
مػػف الدسػػتور، حنػػث  98أمػػل عػػف صػػبلحنلت والػػوزنر األوؿ، فهػػي محػػددة فػػي المػػلدة 

 :  مل نلي تنص هذ  األخنرة عل 

 le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la défenseس

nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce 

le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. 

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. 

Il supplé, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et 

comités prévus à l'article 15. 

                                                 
1
 Jean Marie DUFFAU, op.cit,p98 . 
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Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un conseil des ministres en vertu 

d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.س 

س نػػدنر الػػوزنر األوؿ عمػػؿ الحرومػػة وهػػو مسػػؤوؿ عػػف الػػدفلع الػػوطني ، ونرفػػؿ تنفنػػذ 
، رمػػػل نمػػػلرس السػػػلطة التنظنمنػػػة ، ونسػػػند الوظػػػلئؼ  :8القػػػواننف مػػػي مراعػػػلة أحرػػػلـ المػػػلدة 

 المدننة والعسررنة س .

  اإلدار رئػػنس الحرومػػة، الػػرئنس اوينػػل  علػػ  هػػذ  الوظنفػػة المزدوجػػة للػػوزنر األوؿ، 
نعػػود للػػوزنر األوؿ اختصػػلص مملرسػػة السػػلطة التنظنمنػػة يموجػػب مراسػػنـ، ويللتػػللي نعػػود لػػ  
أنضػػل يػػلقي االختصلصػػلت التػػي لػػـ نسػػتحوذ علنهػػل رئػػنس الجمهورنػػة سػػوا  يػػللقرا ة اليسػػنطة 

 . 1 سللدستور أو يللقرا ة الواسعة ل 

ة ، أو إدارة تنفنذنػػة تملػػؾ يمعنػػ  آخػػر الػػوزنر األوؿ هػػو الػػرئنس الػػذ  نجسػػد إدارة قونػػ
غنػػػر أف هػػػذ  المسػػػسلة ال تتوقػػػؼ عنػػػد هػػػذا الحػػػد ، ، وسػػػلئؿ عدنػػػدة لضػػػيط النشػػػلط الحرػػػومي 

أو الػػرئنس اإلدار  األعلػػ  ، وهػػو مػػل حنػػث أف رئػػنس الجمهورنػػة هػػو الػػرئنس التػػدرجي لػػئلدارة 
نذنػػة ، نػػنجـ عنػػ  وضػػعنلت معقػػدة نلتجػػة عػػف وجػػود سػػلطتنف تنظنمنتػػنف لرأسػػي السػػلطة التنف

 .وسلطتنف متزاحمتنف في مجلؿ التعننف 

تػػػـ معللجتهمػػػل يموجػػػب التقللنػػػد المتخػػػذة فػػػي مجلػػػس إف مملرسػػػة هػػػلتنف الصػػػبلحنتنف 
، رمل أف هذ  الوضػعنلت المتنلقضػة تررػت نوعػل مػف الحنػرة حػوؿ انعرلسػلتهل ، والتػي الوزرا  

عل  المجػلؿ اإلدار  تصب أسلسل في إطلر واحد نتمثؿ في اعتدا  سلطلت رئنس الجمهورنة 
 . 2الخلص يللوزنر األوؿ ، هذا األخنر الذ  جعل  الدستور رئنس اإلدارة 

 

                                                 
1
 Jean GICQUEL , droit constitutionnel et institutions politiques , 16 édition , Delta, Paris , 

2000,p 564 .   
2
 G.Vedel , P DELVOLVE , Droit administratif , PUF , thémis , Paris , 1992 , p 160 .   
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، نبلحػػػػظ أف مجلػػػػس  ف الدسػػػػتور الفرنسػػػػي، مػػػػ@:،=:،:8،@0يػػػػللرجوع إلػػػػ  المػػػػواد 
الػػػوزرا  نتمتػػػػي  يسػػػػلطة تداولنػػػة ولػػػػنس سػػػػلطة تقرنرنػػػة يػػػػللمعن  الحقنقػػػػي للػػػنص ، حنػػػػث نػػػػتـ 

مػػف قيػػؿ الطػػلقـ الحرػػومي ويللشػػرؿ الػػذ  نعػػد فنػػ  التػػداوؿ فنػػ  حػػوؿ مشػػلرني معػػدة ومحضػػرة 
موعػة مػف القواعػد رئنس الجمهورنة محرر  األسلسي ولنس الوزنر األوؿ ، وهذا ينل ا عل  مج

العرفنة التي تحرـ هذا النظلـ وهػي قواعػد تػـ وضػعهل فػي عهػد الجنػراؿ دنغػوؿ ، والتػي تسػمأ 
الػػوزنر األوؿ فػػي المػػواد التنظنمنػػة ، ولفلئػػدة  علػػ  سػػينؿ المثػػلؿ يللتجرنػػد اإلتفػػلقي لصػػبلحنلت

س التوقنػػػػي الحصػػػػر  لػػػػرئنس الجمهورنػػػػة علػػػػ  مراسػػػػنـ علدنػػػػة ال تسػػػػتلـز المػػػػرور علػػػػ  مجلػػػػ
             .1الوزرا ، وفي اليدانة رلنت تشمؿ المواد المحددة لصبلحنلت وتشرنؿ الطلقـ الوزار  

إف اإلشػػػػرلؿ الػػػػذ  نطػػػػرح فػػػػي هػػػػذا المجػػػػلؿ هػػػػو معرفػػػػة مػػػػد  إمرلننػػػػة اتخػػػػلذ رئػػػػنس 
الجمهورنػػػة لقػػػرارات خػػػلرج الحػػػلالت التػػػي عػػػددهل الدسػػػتور ويػػػدوف التػػػداوؿ علنهػػػل فػػػي مجلػػػس 

 الوزرا  .

اإلجلية عل  هذ  اإلشرللنة هػي يطينعػة الحػلؿ يػللنفي، وعلػ  الػرغـ مػف ذلػؾ، فػطف إف 
تجعػػػؿ الجػػػواب قػػػليبل  ?>@8المبلمػػػأ الرئنسػػػة للنظػػػلـ الػػػذ  جػػػل  يػػػ  الدسػػػتور الفرنسػػػي لعػػػلـ 

وعلػػػػ  الػػػػرغـ مػػػػف وجػػػػود ثنلئنػػػػة السػػػػلطة التنفنذنػػػػة ، إال أف المػػػػتفحص لنصػػػػوص ،  2للتسونػػػػؿ
صػبلحنلت رئػنس الجمهورنػة، فهػو الػذ  نعػنف الػوزنر األوؿ ، الدستور نتضأ ل  مػد  اتسػلع 

ونختػػلر الػػوزرا ، وهػػو الػػذ  نوقػػي المعلهػػدات ونعػػنف فػػي الوظػػلئؼ العلنػػل، يػػؿ إف صػػبلحنلت  
 تتسي أرثر في الظروؼ االستثنلئنة .

، وهػػذا فنمػػل نتعلػػؽ يمسػػسلة @>@8إال أف الحلػػوؿ األولػػ  لهػػذ  اإلشػػرللنة ظهػػرت سػػنة 
أصػػيأ نػػتـ التوقنػػي  حنػػث المراسػػنـ التػػي تحػػدد صػػبلحنلت الػػوزرا  ورتػػلب الدولػػةالتوقنػػي علػػ  

 .3علنهل يعد التداوؿ في مجلس الوزرا 

                                                 
1
 Jean Marie DUFFAU, op.cit,p99 . 

2
 Ibid ,p99 . 

3
 Jean GICQUEL , op.cit , P 566 . 
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ولقد يرز هذا اإلشرلؿ مرة أخػر  ، وذلػؾ يلسػتحواذ رئػنس الجمهورنػة علػ  صػبلحنلت 
للوظنفػة مجلؿ السنلسة الخلرجنة ويللسلطة القضػلئنة، وييتوقني يعض المراسنـ المتعلقة أسلسل 

 . العلمة والدفلع الوطني، ويتنظنـ اإلدارة العمومنة

إل  جلنب ذلؾ أصيأ لرئنس الجمهورنة سلطة تقدنرنػة واسػعة فػي التوقنػي علػ  العدنػد 
محجػػػػوزا لػػػػ  ال نمرػػػػف لغنػػػػر  منلفسػػػػت  أو  مػػػػف المراسػػػػنـ ، ويللتػػػػللي ظهػػػػر إلػػػػ  الوجػػػػود مجػػػػلال

 .    1مزاحمت  فن  

ت الوزنر األوؿ في مجلؿ التنظنـ والتعنػنف نرجػي أسلسػل التطلوؿ عل  صبلحنلإف هذا 
، حنػث أف رئػنس  ?>@8إل  النظرة الدنغولنة التي طغت عل  مبلمأ الدستور الفرنسي لعلـ 

الجمهورنػػػة هػػػو الحػػػلئز والمنػػػدوب لسػػػلطة الدولػػػة ، وهػػػو الػػػذ  نتطلػػػي للمصػػػلحة العلنػػػل للدولػػػة 
صػػػللحهل العلمػػػة ، ويللتػػػللي فػػػطف وظنفتػػػ  ونعمػػػؿ علػػػ  اسػػػتقرار مؤسسػػػلت الدولػػػة واسػػػتمرارنة م

   . 2ونشلط  لهمل مضموف رينر نتعد  رؿ الظروؼ ، رمل أن  منتخب مف قيؿ الشعب 

إف الػػػوزنر األوؿ نوجػػػ  وننسػػػؽ ونتػػػليي نشػػػلط مختلػػػؼ الػػػوزارات وأنضػػػل اإلدارة ونتػػػول  
، حنث نحؿ محل  رئنس الجمهورنػة فػي يعػض ، إال أف عمل  هذا ل  حدود السلطة التنظنمنة 

 ينل ا عل  مررز  الدستور  .األحنلف 

هنػػلؾ محلولػػة لتػػسطنر هػػذا التحػػوؿ الحقنػػؽ لبلختصػػلص العػػلـ  9=@8مػػي يدانػػة سػػنة 
، ودوف ضػػرورة لػػرئنس الجمهورنػػة فػػي مجػػلؿ اتخػػلذ مراسػػنـ دوف المػػرور علػػ  مجلػػس الػػوزرا  

مضػلفل دوف نرػوف فنهػل التوقنػي المجػلور للػوزنر األوؿ توقني رئنس الجمهورنة في الحللػة التػي 
 . 3أف نؤثر ذلؾ عل  مشروعنة هذ  المراسنـ أو صحتهل 

 

                                                 
1
 Jean Marie DUFFAU, op.cit,p99 . 

2
 S.AROMATARIO, La dérive des institutions ver un régime présidentiel ,RDP, n03, 2007, 

p713 . 

3 C.E., 27 avril 1962, Sicard ,Rec., p. 279 
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 9=@8/;0/<9وهػػذا مػػل أشػػلر إلنػػ  مجلػػس الدولػػة الفرنسػػي فػػي قػػرار  السػػليؽ يتػػلرنخ 
 يقول  :   Sicardقرار 

qu’ il résulte des dispositions combinées des articles 13 et 21 de la Constitution, qu’’ à 
l’ exception des décrets délibérés en Conseil des ministres, le Président de la République 
n’ exerce pas le pouvoir réglementaire et ne signe donc pas les décrets de nature 

réglementaire ; que s’il est constant que le décret attaqué n’a pas été délibéré en Conseil des 
ministres, la circonstance qu’il ait été néanmoins signé par le Chef d’Etat n’est pas de nature 
à l’entacher d’illégalité, dès lors que le Premier ministre, investi du pouvoir réglementaire par 

l’article 21 de la Constitution, y a lui-même apposé sa signature : 

مػف الدسػتور الفرنسػي لعػلـ  98،:8وذلػؾ أف المػلدتنف موقؼ مجلس الدولػة ولقد انتقد 
ال نتـ تفسػنرهمل إال تفسػنرا ضػنقل ، حنػث أف السػلطة التنظنمنػة تعػود للػوزنر األوؿ وال  ?>@8

، حنػػث ال نمرنػػ  أف فػػي الدسػػتور نمرػػف لػػرئنس الجمهورنػػة مملرسػػتهل إال فػػي الحػػدود الميننػػة 
ال ، وفػػػي هػػػذ  الحللػػػة المػػذرورة آنفػػػل مثػػػؿ توقنػػػي مراسػػػنـ نوقػػي مراسػػػنـ إال فػػػي مجلػػػس الػػوزرا  

تخضػػي لهػػذ  الشػػروط األخنػػرة فػػطف نظػػلـ توزنػػي االختصػػلص المحػػدد يللدسػػتور نػػدعو للقلػػؽ ، 
طة التنظنمنػة تػـ حنث أف توزني االختصلص ينف رئنس الجمهورنػة والػوزنر األوؿ الحػلئز للسػل

 .1تجلهل  

عهػػػدت  ?>@8مػػػف الدسػػػتور الفرنسػػػي لعػػػلـ  98ومػػػف نلحنػػػة أخػػػر  إذا رلنػػػت المػػػلدة 
لػػنس يصػفة حصػػرنة ، حنػػث أف رئػػنس للػوزنر األوؿ مملرسػػة السػػلطة التنظنمنػة ، إال أف ذلػػؾ 

، إذ أن  نوقي المراسنـ التي نتـ التداوؿ علنهل في مجػس الػوزرا  ، الجمهورنة نشلرر  في ذلؾ 
     . 2ويللتللي نبلحظ أف توزني االختصلص نتـ وفؽ تدرج النصوص 

 هذا عف الوضي في فرنسل ، فمل هو الوضي في الجزائر   

 ثاييا : الوضم في الي ام الدستوري الدزائري 

يػػللنظر إلػػ  المررػػز والمرلنػػة التػػي نتمتػػي يهػػل رئػػنس الجمهورنػػة داخػػؿ النظػػلـ السنلسػػي 
و التعػػػدنؿ الدسػػػتور   ?900الجزائػػػر ، والتػػػي تػػػدعمت أرثػػػر خػػػبلؿ التعػػػدنؿ الدسػػػتور  لسػػػنة 

                                                 
1
 . 181ٌرفاط١ً أوصه أٔظه : ِؽّٛق طثؽٟ ػٍٟ ا١ٌٍك ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  

2
 S.AROMATARIO, op.cit, p713 . 
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، وفػي ظػؿ غنػػلب قلعػدة التوقنػي المجػلور المعتمػػدة فػي النظػلـ اليرلمػلني رتقننػػة  =908لسػنة 
ؼ السلطلت ، فػطف رئػنس الجمهورنػة أصػيأ نمػلرس السػلطة التنظنمنػة، أسلسنة لمملرسة مختل

رسلطة شخصنة وغنر مشػروطة، حنػث ال نمرػف للػوزنر األوؿ التصػدنؽ علػ  توقنػي المراسػنـ 
 . 1الرئلسنة الصلدرة عف رئنس الجمهورنة 

: رنػػػؼ نظػػػـ المؤسػػػس  نتمثػػػؿ فػػػي  وعلنػػػ  فػػػطف التسػػػلؤؿ الػػػذ  نطػػػرح فػػػي هػػػذا المجػػػلؿ
جزائػر  مسػسلة توزنػي االختصػلص يػنف رئػنس الجمهورنػة والػوزنر األوؿ فػي مجػلؿ الدستور  ال

مملرسػػػة السػػػلطة التنظنمنػػػػة يػػػللنظر إلػػػػ  أهمنػػػة هػػػذ  األخنػػػػرة فػػػي تحقنػػػػؽ االسػػػتقرار والثيػػػػلت 
 الحرومي .

هػػذا التسػػلؤؿ تحمػػؿ العدنػػد مػػف التنلقضػػلت ، وتعرػػس مػػد  االخػػتبلؿ  لػػ إف اإلجليػػة ع
داخؿ المؤسسة التنفنذنة مقلرنة يللقواعد واألصوؿ المتعػلرؼ علنهػل الرينر في توزني السلطلت 

 في النظـ التي تعتنؽ ثنلئنة السلطة التنفنذنة .

وهػػػو مػػػل نتضػػػأ مػػػف خػػػبلؿ احترػػػلر رئػػػنس الجمهورنػػػة يصػػػفة مطلقػػػة يسػػػلطة التنظػػػنـ  
المسػػػتقؿ اأ  ، إلػػػ  جلنػػػب احترػػػلر هػػػذا األخنػػػر صػػػبلحنة إصػػػدار المراسػػػنـ التنفنذنػػػة اب  ، 

 أخنرا هنمنة رئنس الجمهورنة عل  صبلحنة التعننف في الوظلئؼ العلنل اج  . و 

 :  اوتكار رئيس الدمهورية لو  إصدار التي يمات المستقمة  –أ 

إف المتتيػػي لمختلػػؼ الدسػػلتنر الجزائرنػػة نتضػػأ لػػ  جلنػػل مػػد  هنمنػػة رئػػنس الجمهورنػػة يصػػفة 
مطلقػػػة علػػػ  صػػػبلحنة إصػػػدار التنظنمػػػلت المسػػػتقلة ، حنػػػث نعػػػد هػػػذا المجػػػلؿ مػػػف المجػػػلالت 

 .المحتجزة لرئنس الجمهورنة دوف أف ننلزع  أحد في ذلؾ 

 

                                                 
1
، ص  2001ِاظٍر١ه ، اٌعىائه ،  ِموهج،  1996أقؼ١ّٓ ِؽّك اٌطا٘ه ، اٌٍٍطح اٌرٕظ١ّ١ح فٟ اٌكٌرٛن اٌعىائهٞ ٌؼاَ  

42 . 
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 :>هذا السنلؽ نصت الملدة  وفي،  1وهذ  السلطة تجد مصدرهل في الدستور ميلشرة 
علػػ : س تمػػلرس السػػلطة النظلمنػػة عػػف طرنػػؽ رئػػنس الجمهورنػػة س، ونفػػس  :=@8مػػف دسػػتور 

علػ  :س نضػطلي رئػنس  80الفقػرة  888، حنػث نصػت المػلدة =<@8الشي  يللنسية لدسػتور 
 الجمهورنة يللسلطة التنظنمنة س.

،   :;8المػػلدة ا =@@8، ودسػػتور   88االمػػلدة  @?@8ولقػػد رػػرس رػػؿ مػػف دسػػتور  
:س نمػػلرس رئػػنس الجمهورنػػة السػػلطة التنظنمنػػة فػػي المسػػلئؿ غنػػر   :;8المػػلدة احنػػث تػػنص 

المخصصة للقلنوف س ، وعلن  نبلحظ أف المؤسس الدسػتور  الجزائػر  نرػوف قػد تػسثر يلألفرػلر 
، فػي مجػلؿ تنظػنـ اختصػلص مملرسػة  ?>@8والميلدئ التي أرسػلهل الدسػتور الفرنسػي لسػنة 

 . 2لطة التنظنمنة والمستقلة الس

سػػلطة إصػػدار التنظنمػػلت المسػػتقلة اسػػتنلدا إلػػ  رػػوف هػػذ   نمػػلرس رئنس الجمهورنػػةفػػ 
السلطة أصلنة وغنر مشروطة ، يمعن  آخر أف هذ  السلطة تجد مصدرهل وأصلهل في ذاتهل، 
، فهي ال تتفرع عف سلطة أخر  وال تخضي لهل، وال ترترػز فػي وجودهػل علػ  أ  سػلطة أخػر 

ف رلنػت هػذ  السػلطة تشػترؾ مػي ،  3أ  أنهل تستمد اختصلصهل في أحرلـ الدستور ميلشرة  وال
القػػلنوف فػػي رونهػػل سػػلطة منشػػئة للقواعػػد القلنوننػػػة ، وتشػػرؿ مصػػدرا هلمػػل لهػػل ، فطنهػػل تمتػػػلز 
يػػللتغنر والتطػػػور والترنػػػؼ مػػػي مجػػػلالت تػػػدخؿ السػػػلطة مقلرنػػػة يللقػػػلنوف الػػػذ  نمتػػػلز نوعػػػل مػػػل 

 . 4الستقرار يللثيلت وا

إف االحترلر الرئلسي لسلطة التنظنـ المستقؿ نعد مظهرا مػف مظػلهر التفػوؽ الرئلسػي، 
حنث تعػد التنظنمػلت المسػتقلة حرػرا علػ  رئػنس الجمهورنػة دوف أف نشػلرر  الػوزنر األوؿ فػي 

، وفػػي هػػذا اإلطػػلر نرػػوف المؤسػػس الدسػػتور  5ذلػػؾ، فػػي ظػػؿ اعتمػػلد ثنلئنػػة السػػلطة التنفنذنػػة 

                                                 
1
 .  109ِؽّك تٛنا٠ٛ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
2
 . 149فكٜٚ ِهاتؾ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
3
 . 46أقؼ١ّٓ ِؽّك اٌطا٘ه ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
4
 . 117اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  تٛنا٠ٛ ِؽّك ، 
5
 . 155ٌؼاق تٓ ٌان٠ح ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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العلمة في مجلؿ توزني االختصلص يػنف رئػنس الجمهورنػة والػوزنر  ةلؼ القلعدلائر  قد خالجز 
 . 1األوؿ مقلرنة ييعض النظـ الدستورنة المقلرنة 

مضػػل  المراسػػنـ التنظنمنػػة  فػػي الجزائػػر إف احترػػلر رئػػنس الجمهورنػػة لسػػلطة إصػػدار وال
التػػي تعػػد وسػػنلة هلمػػة تمرػػف الحرومػػة مػػف تنفنػػذ سنلسػػتهل ويرنلمجهػػل، مػػرتيط أسلسػػل يمسػػؤولنة 
الحرومػػػة السنلسػػػنة أمػػػلـ اليرلمػػػلف ، وفػػػي هػػػذا السػػػنلؽ نبلحػػػظ أف معظػػػـ األنظمػػػة التػػػي تسخػػػذ 

قنػػػػي المجػػػػلور مػػػػف قيػػػػؿ رئػػػػنس يثنلئنػػػة الجهػػػػلز التنفنػػػػذ  تقػػػػر قلعػػػػدة هلمػػػػة ، وهػػػػي قلعػػػػدة التو 
 . 2الحرومة أو الوزنر األوؿ للمراسنـ التي نصدرهل رئنس الجمهورنة 

إف عدـ اعتملد تقننة التوقني المجلور ، وتحمنؿ الوزنر األوؿ المسؤولنة السنلسنة أمػلـ 
اليرلمػػػلف ننػػػت  عنػػػ  اخػػػتبلؿ واضػػػأ داخػػػؿ الجهػػػلز التنفنػػػذ  لفلئػػػدة رئػػػنس الحرومػػػة ، رمػػػل أف 

اليرنػػلم  الحرػػومي نسػػتلـز االعتػػراؼ يسػػلطة التنظػػنـ المسػػتقؿ والتنفنػػذ  لفلئػػدة الػػوزنر تطينػػؽ 
  ال محللػػػػة لنػػػػاألوؿ ، ذلػػػػؾ أف قصػػػػر هػػػػذ  السػػػػلطة علػػػػ  رئػػػػنس الجمهورنػػػػة لوحػػػػد  نترتػػػػب ع

صػػعوية لػػد  الحرومػػة فػػي تنفنػػذ وتسػػننر السنلسػػة العلمػػة للػػيبلد ، إلػػ  جلنػػب عػػدـ االسػػتقرار 
 .  3لتنفنذ  السنلسي داخؿ الجهلز ا

 :  استوواذ رئيس الدمهورية ومى السمية التي يمية المشتقة  -ب

  @@ ، وأحرػػلـ المػػلدة 4 @?@8مػػف دسػػتور  ;0و  :0فقػػرة  8?عمػػبل يسحرػػلـ المػػلدة 
، نتػػول  رئػػنس الحرومػػة أو  5 =@@8مػػف دسػػتور  09فقػػرة  :;8، والمػػلدة  ;0و  09الفقػػرة 

                                                 
1
يتوزنػػي هػػذ  السػػلطة يػػنف رئػػنس الجمهورنػػة والػػوزنر  98و  :8ففػػي فرنسػػل نبلحػػظ أف دسػػتور قػػد قػػلـ مػػف خػػبلؿ المػػلدتنف   

نمػلرس الػوزنر األوؿ  ، الػذ  نػنص : س:=فػي الفصػؿ  9088األوؿ، وهو نفس المنحػ  الػذ  تينػل  الدسػتور المغريػي لسػنة 
 السلطة التنظنمنة س.

وعل  الرغـ مف أف الدستور المغريي نسند السلطة التنظنمنة يصفة مطلقة للػوزنر األوؿ ، وال نسػندهل صػراحة للملػؾ، إال أف 
ارة الملػػؾ نمرنػػ  أف نمػػلرس هػػذ  السػػلطة فػػي منػػدانننف أسلسػػننف ، فللملػػؾ يلعتيػػلر  أمنػػر المػػؤمننف نملػػؾ صػػبلحنة تنظػػنـ وز 

األوقلؼ والشؤوف الدنننة يموجب السلطة التنظنمنة، رمل أف الملؾ نعػد القلئػد األعلػ  للقػوات المسػلحة، وعلنػ  نمرػف مملرسػة 
 . 152فكٜٚ ِهاتؾ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  ، السلطة التنظنمنة في هذا المجلؿ

2
 . 119تٛنا٠ٛ ِؽّك ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
3
 .  84أقؼ١ّٓ ِؽّك اٌطا٘ه ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
4
  ػٍٝ ذٕف١م اٌمٛا١ٔٓ" ، " ٠ٛلغ اٌّها١ٌُ اٌرٕف١م٠ح " . ٠ٍٙه "...ػٍٝ : 04ٚ  03فمهج  81ذٕض اٌّاقج  
5
 ػٍٝ ذٕف١م اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌرٕظ١ّاخ" ، " ٠ٛلغ اٌّها١ٌُ اٌرٕف١م٠ح ٚذٕض اٌّاقج ٠ٍٙه "...ػٍٝ : 04ٚ  02فمهج  99ذٕض اٌّاقج  

 :" ٠ٕكنض ذطث١ك اٌمٛا١ٔٓ فٟ اٌّعاي اٌرٕظ١ّٟ اٌمٞ ٠ؼٛق ٌٍٛو٠ه األٚي " .02فمهج 143 اٌّاقج
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الػػػوزنر األوؿ االختصػػػلص التنظنمػػػي الػػػذ  نشػػػمؿ تنفنػػػذ القػػػواننف والتنظنمػػػلت المسػػػتقلة التػػػي 
 .1نملرسهل رئنس الجمهورنة عف طرنؽ المراسنـ الرئلسنة 

إف إسػػنلد هػػذا االختصػػلص لفلئػػدة الػػوزنر األوؿ نرجػػي أسلسػػل إلػػ  تينػػي ثنلئنػػة السػػلطة 
 . =@@8، ومف يعد  دستور  @?@8التنفنذنة في الجزائر عل  ضو  دستور 

وهػػػذا التوجػػػ  لػػػـ نرػػػف مػػػف يػػػلب الصػػػدفة ، يػػػؿ سػػػع  مػػػف خبللػػػ  المؤسػػػس الدسػػػتور  
، الػػػػذ  رػػػػلف نجعػػػػؿ مػػػػف رئػػػػنس  الجزائػػػػر  إلػػػػ  تخطػػػػي عقيػػػػة الفشػػػػؿ الػػػػذرني للنظػػػػلـ السػػػػليؽ

حػػػداث تػػػوازف داخػػػؿ النظػػػلـ  الجمهورنػػػة المهػػػنمف الفعلػػػي علػػػ  رلفػػػة السػػػلطلت ، يغنػػػة إقلمػػػة وال
 .      2 @?@8والسلطلت تررنسل للتوج  الدنمقراطي الذ  أقر  دستور 

ويلإلضػػػلفة إلػػػ  ذلػػػؾ ، فػػػطف اعتمػػػلد ثنلئنػػػة السػػػلطة التنفنذنػػػة مػػػف شػػػسن  أف نحػػػد مػػػف 
لطة ، ونحقػػؽ أنضػػل توزنعػػل عقبلننػػل يللوظػػلئؼ التنفنذنػػة يػػنف رػػؿ مػػف رئػػنس مسػػلوئ تررنػػز السػػ

 الحرومة ورئنس الجمهورنة يمل نتبل ـ والظروؼ والتطورات الحلصلة داخؿ الدولة .

فقػػرة  >89والمػػلدة  >?، علػػ  العبلقػػة يػػنف المػػلدة  3وفػػي هػػذا السػػنلؽ نتسػػل ؿ الػػيعض
  القػواننف والتنظنمػلت ، واقتصػرت الثلننػة ، ولملذا احتوت األول  عل =@@8مف دستور  09

 عل  القواننف   .

وردت فػػي الفصػػؿ الخػػلص يللسػػلطة  @@إف الجػػواب عػػف هػػذا التسػػلؤوؿ هػػو أف المػػلدة 
نرجػػػػي إلػػػػ  الػػػػوزنر األوؿ وهػػػػو نتعلػػػػؽ يتنفنػػػػذ القػػػػواننف  لتنفنػػػػذن لالتنفنذنػػػػة ، وتشػػػػمؿ اختصلصػػػػ

الخػػلص يللسػػلطة التشػػرنعنة ، وتشػػمؿ فػػي الفصػػؿ  تفلقػػد ورد :;8أمػػل المػػلدة ، والتنظنمػػلت 
 المجلؿ الذ  نندرج فن  تطينؽ القواننف .

                                                 
1
 . 66أقؼ١ّٓ ِؽّك اٌطا٘ه ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
2
 . 161ناتؽٟ أؼٍٓ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
3
 . 438ٌؼ١ك تٛ اٌشؼ١ه ، إٌظاَ ا١ٌٍاٌٟ اٌعىائهٞ ، اٌعىء اٌصاٌس ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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وعبلوة عل  ذلؾ تعتير المراسنـ التنفنذنة اإلجرا  القلنوني المنلسب الذ  نمرف الػوزنر 
األوؿ مػػػف المشػػػلررة فػػػي العمػػػؿ التشػػػرنعي عػػػف طرنػػػؽ مبل مػػػة وترننػػػؼ الػػػنص األصػػػلي مػػػي 

 تنفنذ يرنلم  حرومت  .المستجدات التي تواجه  يمنلسية 

وعلنػػ  ارتػػيط اسػػـ هػػذا اإلجػػرا  يمنصػػب الػػوزنر األوؿ ، رونػػ  الشػػخص المسػػؤوؿ عػػف 
 .         1تنفنذ القواننف والتنظنملت سوا  أملـ رئنس الجمهورنة أو أملـ اليرلملف 

إف التسلؤؿ الذ  نمرف أف نطرح في هذا السنلؽ هو : هؿ نتمتي الػوزنر األوؿ يسػلطة 
نػػد ميلشػػرت  الختصلصػػ  الدسػػتور  المتعلػػؽ يللسػػهر علػػ  تنفنػػذ القػػواننف والتنظنمػػلت مطلقػػة ع

خلصة في ظؿ التزاند المررز الدستور  لرئنس الجمهورنة وتسثنر  الواضأ علػ  جوانػب الحنػلة 
 السنلسنة في الدولة    .

المرلػػػؼ  هػػػو،  ?900يعػػػد التعػػػدنؿ الدسػػػتور  سػػػنة  وحتػػػ  الواقػػػي فػػػطف الػػػوزنر األوؿ
هر عل  تطينؽ القواننف والتنظنمػلت ، إال أف سػلطت  فػي اسػتعملؿ تلػؾ األداة التػي تمرنػ  يللس

فػي اتخلذهػل إال  ، ال نتمتي مف خبللهل يلالسػتقبللنةمف ذلؾ والتي تتمثؿ في المراسنـ التنفنذنة 
 2. :0الفقرة  >?يعد الموافقة الصرنحة مف قيؿ رئنس الجمهورنة  عمبل يسحرلـ الملدة 

زند هذا الموضوع تعقندا أرثر أف المملرسلت العملنة أثيتت التدخؿ الواضػأ مػف وممل ن
قيػػؿ رئػػنس الجمهورنػػة فػػي االختصػػلص التنفنػػذ  المعقػػود للػػوزنر األوؿ ، حنػػث تػػدخؿ رئػػنس 
                   الجمهورنػػػػػػػة يموجػػػػػػػب مرسػػػػػػػـو رئلسػػػػػػػي لتعػػػػػػػدنؿ مرسػػػػػػػـو تنفنػػػػػػػذ  ، وهػػػػػػػو المرسػػػػػػػـو الرئلسػػػػػػػي

-0@نعػػدؿ المرسػػـو التنفنػػذ  رقػػـ : الػػذ   3 <900/@0/@9فػػي : المػػؤرخ  >0:-<0 رقػػـ:
الػػػذ  نحػػػدد رنفنػػػلت مػػػنأ المرتيػػػلت التػػػي تطيػػػؽ علػػػ    0@@8/<0/>9المػػػؤرخ فػػػي :  ?99

 الموظفنف واألعواف العمومننف الذنف نملرسوف وظلئؼ علنل فػي الدولػة ، وهػو تصػرؼ لػ  أثػلر
 . 4سلينة عل  مرلنة رئنس الجمهورنة 

                                                 
1
 . 157ناتؽٟ أؼٍٓ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
2
 . 04ٔظه اٌك٠ٓ تٓ ؽ١فٛن ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
3
 . 13، ص  30/09/2007تران٠ؿ :  31ض.ن.ض.ض ، اٌؼكق  
4
 . 243ٌؼ١ك تٛ اٌشؼ١ه ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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وفضبل عف ذلؾ نمرف القوؿ يػسف المراسػنـ التنفنذنػة تشػرؿ اختصلصػل تنظنمنػل نخػتص 
يػػػ  الػػػوزنر األوؿ، لرػػػف هػػػذا ال نحػػػوؿ دوف مشػػػلررة رئػػػنس الجمهورنػػػة فػػػي هػػػذ  الوظنفػػػة علػػػ  

 .1اعتيلر أن  وقيؿ رؿ شي  نعد رئنس مجلس الوزرا  

هػػو مرػػرس عملنػػل  التسرنػػد علػػ  مػػل ?900وعلنػػ  لقػػد تضػػمف التعػػدنؿ الدسػػتور  لسػػنة  
قيػػؿ هػػذا التػػلرنخ ، ومػػف ذلػػؾ أصػػيأ رئػػنس الجمهورنػػة صػػلحب االختصػػلص الفعلػػي والحقنقػػي 
لعملنة إصدار المراسنـ التنفنذنة ، عل  الرغـ مػف الػنص صػراحة فػي الفقػرة الثلننػة مػف المػلدة 

 .    2عل  أف الوزنر األوؿ هو الذ  نسهر عل  تنفنذ القواننف والتنظنملت  >?

لي تظهر فعػبل الننػة الحقنقنػة مػف جلنػب المؤسػس الدسػتور  الجزائػر  فػي إخػراج ويللتل 
هػػذا االختصػػلص مػػف نطػػلؽ عمػػؿ الػػوزنر األوؿ ونقلػػ  لفلئػػدة رئػػنس الجمهورنػػة،ذلؾ أف المػػلدة 

 .3تقضي يسف الوزنر األوؿ نوقي المراسنـ التنفنذنة يعد موافقة رئنس الجمهورنة عل  ذلؾ >?

ال محػػػلؿ أف رئػػػنس الجمهورنػػػة أصػػػيأ ويػػػدوف منػػػلزع الحػػػلئز  ورػػػؿ هػػػذ  العوامػػػؿ تؤرػػػد 
الفعلي للسلطة التنظنمنة يشقنهل التنفنذ  والمستقؿ، حنث نملرس رػؿ مظلهرهػل يصػفة قلنوننػة 
وفعلنػػػة، ويػػػدوف وجػػػود ضػػػوايط وآلنػػػلت تحمػػػي االختصػػػلص التنظنمػػػي المقػػػرر لفلئػػػدة الػػػوزنر 

 . 4هورنة داخؿ الجهلز الحرومي األوؿ، هذا األخنر نعد مجرد موظؼ لد  رئنس الجم

حػػػذؼ شػػرط موافقػػػة رئػػنس الجمهورنػػػة علػػػ   =908لسػػػنة  غنػػر أف التعػػػدنؿ الدسػػتور  
المراسػػػنـ التنفنذنػػػة التػػػي نوقعهػػػل الػػػوزنر األوؿ ، ويللتػػػللي نتحػػػرر الػػػوزنر األوؿ ولػػػو نسػػػينل فػػػي 

، وهو مل مف شػسن  أف نمػنأ لػ  اسػتقبللنة ونػوع مػف مملرسة صبلحنة توقني المراسنـ التنفنذنة 
 السلطة في مواجهة رئنس الجمهورنة .  

                                                 
1
 . 166ناتؽٟ أؼٍٓ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
2
ٌٍٕظاَ اٌهئاٌٟ اٌعىائهٞ ، نٌاٌح قورٛناٖ ، و١ٍح اٌؽمٛق ، ظاِؼح ٌِٛٛق ِؼّهٞ ، ذ١ىٞ أِٚا٠ٛف ِؽّك ، ػٓ اٌطث١ؼح اٌهئا٠ٌٛح  

 . 124،  2013ٚوٚ ، 
3
 . 125أِٚا٠ٛف ِؽّك ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
4
 . 167ناتؽٟ أؼٍٓ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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ويللتللي نبلحظ جلنل أف ثنلئنة السلطة التنفنذنة في الجزائػر هػي ثنلئنػة شػرلنة ال غنػر،  
فػػػػي ظػػػػؿ نظػػػػلـ نعػػػػد فنػػػػ  رئػػػػنس الجمهورنػػػػة صػػػػلحب االختصلصػػػػلت الفعلنػػػػة والمهػػػػنمف علػػػػ  

 مختلؼ السلطلت.

ذا الوضي سنعنؽ رثنرا النشلط الحرومي ، والػدور الحقنقػي والفعػلؿ الػذ  تقػـو يػ  إف ه 
الحرومة في مجلؿ الحنلة االقتصلدنة واالجتملعنة داخؿ الدولة ، لذلؾ نجب إعطػل  الحرومػة 
وسػػلئؿ أرثػػر تمرنهػػل مػػف مجليهػػة رػػؿ المسػػتجدات عنػػدمل ال تػػؤمف الوسػػلئؿ الدسػػتورنة األخػػر  

ذلؾ ، وفػػػػي مقدمػػػػة هػػػػذ  الوسػػػػلئؿ السػػػػلطة التنظنمنػػػػة يشػػػػقنهل المسػػػػتقؿ اإلجػػػػرا ات الرفنلػػػػة لػػػػ
، يلعتيلرهل وسلئؿ ال تعوض ، وهذا رل  مف أجػؿ تنسػنؽ وتسػننر وتنفنػذ السنلسػنلت والتنفنذ  

        العلمة في الدولة . 

 :   استوواذ رئيس الدمهورية ومى صالوية التبيين في الو ائ  البميا  –دـ 

 ، التػي تتحػػدث عػف صػػبلحنلت رئػنس الجمهورنػػة =@@8مػف دسػػتور  ;/8@تػنص المػػلدة 
علػ  س نعػنف  رئػنس الجمهورنػة  9@س ... نرأس مجلػس الػوزرا  س وتػنص المػلدة  عل  مل نلي:

 :   اآلتنةفي الوظلئؼ والمهلـ 
  . الوظلئؼ والمهلـ المنصوص علنهل في الدستور  -8

 .الوظلئؼ المدننة والعسررنة في الدولة   -9

 .التعنننلت التي تتـ في مجلس الوزرا    -:

   الرئنس األوؿ للمحرمة العلنل .  -;

 رئنس مجلس الدولة .  ->

   . األمنف العلـ للحرومة  -=

 .محلفظ ينؾ الجزائر   -<

 .القضلة   -?

   . مسؤوؿ أجهزة األمف  -@
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 الوالة ...س  -80

 س نملرس الوزنر األوؿ ... الصبلحنلت اآلتنة :  @@وتنص الملدة 
 نوزع الصبلحنلت ينف أعضل  الحرومة مي احتراـ األحرلـ الدستورنة .  -8

 نسهر عل  تنفنذ القواننف والتنظنملت .  -9

 نرأس اجتملعلت الحرومة .  -:

 نوقي المراسنـ التنفنذنة .   -;

ودوف المسلس يسحرػلـ المػلدتنف  ،نعنف في وظلئؼ الدولة يعد موافقة رئنس الجمهورنة  ->
 .  9@و  8@

 . س نسهر عل  حسف سنر اإلدارة العمومنة  -=

إف المػػػػػتمعف فػػػػػي هػػػػػذ  النصػػػػػوص نتضػػػػػأ لػػػػػ  جلنػػػػػل اسػػػػػتقبلؿ الػػػػػوزنر األوؿ عػػػػػف رئػػػػػنس 
 .الجمهورنة نوعل مل

 أعضػل  الحرومػة، ترػلد يػنفولرف األمر لنس يهذ  اليسلطة ، فطستثنل  توزني الصػبلحنلت 
بلحنة التعنػػنف فػػي الوظػػلئؼ ، سػػلطة الػػوزنر األوؿ هنػػل منعدمػػة خلصػػة فنمػػل نتعلػػؽ يصػػترػػوف 

ولمػػل لهػػذ  األخنػػرة مػػف أهمنػػة علػػ  مسػػتو  مملرسػػة السػػلطة التنظنمنػػة فػػي مفهومهػػل  العػػلـ ، 
ظلهرنػل أو نظرنػل ، ونيػدو أف الػوزنر األوؿ ننفػرد يسػلطة  التعنػنف فػي يعػض الوظػلئؼ ، ومػػف 

لػػػػؾ التػػػػي تعػػػػود  أجػػػػؿ التمننػػػػز يػػػػنف الوظػػػػلئؼ التػػػػي ننفػػػػرد رئػػػػنس الجمهورنػػػػة يػػػػللتعننف فنهػػػػل وت
رئلسػنلف وهمػل المرسػـو  فصبلحنة التعننف فنهل للوزنر األوؿ ، صدر في هذا اإلطػلر مرسػومل

;;/@?الرئلسػػػػػػي
المتضػػػػػػمف الوظػػػػػػلئؼ المدننػػػػػػة والعسػػػػػػررنة   @?@8/;80/0المػػػػػػؤرخ فػػػػػػي  1

<0:/8@المخػػػػػوؿ التعنػػػػػنف فنهػػػػػل لػػػػػرئنس الجمهورنػػػػػة، ورػػػػػذا المرسػػػػػـو التنفنػػػػػذ  رقػػػػػـ
يتػػػػػلرنخ  2

 . 3الذ  نحدد الوظلئؼ التي نتـ التعننف فنهل مف طرؼ رئنس الحرومة  8@@8/@0/<0

                                                 
1
 . 383ص   ، 12/04/1989، اٌّأنـح فٟ :  15اٌعه٠كج اٌه١ٌّح ، اٌعّٙٛن٠ح اٌعىائه٠ح ، ػكق  
2
 . 1631،  ص  18/09/1991، اٌّأنـح فٟ :  43اٌعه٠كج اٌه١ٌّح ، اٌعّٙٛن٠ح اٌعىائه٠ح ، ػكق  
 . 129تفلصنؿ  أرثر ، أنظر ، نلصر ليلد ، المرجي السليؽ ،  ص ل 3
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@:9/@@ويعػػػػػػد ذلػػػػػػؾ صػػػػػػدر مرسػػػػػػوملف األوؿ وهػػػػػػو المرسػػػػػػـو الرئلسػػػػػػي 
المػػػػػػؤرخ فػػػػػػي  1

0;9/@@، نتضػػمف إلغػػل  المرسػػومنف السػػليقنف، وأخنػػرا المرسػػـو الرئلسػػي  @@@80/8/<9
2 

 لتعننف في الوظلئؼ المدننة والعسررنة للدولة .والمتعلؽ يل @@@80/8/<9المؤرخ في 

ونبلحظ عل  هذا المرسـو األخنر أف رئنس الجمهورنة قد اسػتحوذ علػ  صػبلحنة التعنػنف 
فػػي الوظػػلئؼ المدننػػػة يعػػد أف رػػلف نشػػػلرر  فػػي ذلػػػؾ الػػوزنر األوؿ ، وهػػو مػػػل نعرػػس الهنمنػػػة 

 الواسعة لرئنس الدولة عل  مختلؼ السلطلت والصبلحنلت .

تعلنق  علػ  هػذا المرسػـو ذهػب األسػتلذ سػعند يوالشػعنر إلػ  القػوؿ س... وهػو اإلجػرا   وفي
الػػػذ  رػػػلف تمهنػػػدا السػػػتحواذ رئػػػنس الجمهورنػػػة علػػػ  سػػػلطلت وصػػػبلحنلت رئػػػنس الحرومػػػة، 

طيقػل  ?900والتمهند إلقلمة نظلـ رئلسي مغلؽ عملنل  تهنئة لتررنس  دستورنل يموجػب تعػدنؿ 
والمتمثلة في فرض مملرسلت وفؽ رؤنة الرئنس لرنفنػلت تسػنر دوالنػب للقلعدة المعتمدة سليقل 

 .  3الدولة ... س

س ...  @@@80/8/<9ولتيرنر هػذا التصػرؼ جػل  فػي ينػلف رئلسػة الجمهورنػة يتػلرنخ  
إف رئنس الجمهورنة مف حنث هو رئػنس الدولػة وضػلمف للدسػتور نتمتػي يسػلطة التعنػنف رػسداة 

هنلرلهل عل  نحو نجنب اإلدارة العمومنة والمرافؽ والمؤسسػلت لضملف دواـ مؤسسلت الدولة و 
 .   4العمومنة مفعوؿ العوارض السنلسنة س

إف تحونػػػؿ صػػػبلحنة التعنػػػنف فػػػي الوظػػػلئؼ العلنػػػل للدولػػػة يشػػػرؿ مطلػػػؽ لفلئػػػدة رئػػػنس  
، نرػوف المؤسػػس  0;9-@@الجمهورنػة علػ  حسػلب الػوزنر األوؿ يموجػػب المرسػـو الرئلسػي 

المتعلقتػػػنف  =@@8مػػػف دسػػػتور >0الفقػػػرة  >?و  @<الدسػػػتور مػػػف خبللػػػ  قػػػد أفػػػرغ المػػػلدتنف 
زمػػػػة لػػػػذلؾ يموجػػػػب أحرػػػػلـ الدسػػػػتور، مػػػػف محتواهمػػػػل يتطينػػػػؽ يرنػػػػلم  الحرومػػػػة واألدوات البل

 . 5الحقنقي والفعلي 

                                                 
1
 . 03،  ص  31/10/1999، اٌّأنـح فٟ :  76اٌعه٠كج اٌه١ٌّح ، اٌعّٙٛن٠ح اٌعىائه٠ح ، ػكق  
2
 . 03،  ص  31/10/1999، اٌّأنـح فٟ :  76اٌه١ٌّح ، اٌعّٙٛن٠ح اٌعىائه٠ح ، ػكق اٌعه٠كج  
  105سعند يو الشعنر ، النظلـ السنلسي الجزائر  ، الجز  الثللث ، المرجي السليؽ ، ص  3
4
 . 130نلصر ليلد ، المرجي السليؽ ، ص أشان إٌٝ لٌه  
5
 . 97تٛنا٠ٛ ِؽّك ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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ونعرػػػس هػػػذا المرسػػػـو األخنػػػر التيعنػػػة المطلقػػػة للػػػوزنر األوؿ عضػػػونل ووظنفنػػػل لػػػرئنس  
الجمهورنة، وذلؾ مف خبلؿ تجرند الوزنر األوؿ مف آخر صبلحنة منحهل ل  الدسػتور ، والتػي 

ف علػػ  تنفنػػذ السنلسػػة العلمػػة للحرومػػة التػػي نشػػرؼ تتمثػػؿ فػػي حقػػ  يتعنػػنف المػػوظفنف القػػلدرن
الدسػػتور  لسػػنة  ؿعلنهػػل الػػوزنر األوؿ ، وعلػػ  إدارتهػػل وتسػػننرهل ، وهػػو مػػل ررسػػ  أنضػػل التعػػدن

 . =908، وحت  التعدنؿ الدستور  لسنة  1 ?900

 نف الدسػػتورننفتعػػدنلالوعلػػ  هػػذا النحػػو اتجػػ  المؤسػػس الدسػػتور  الجزائػػر  علػػ  ضػػو   
، إلػػػػ  القضػػػػل  نهلئنػػػػل علػػػػ  رػػػػؿ إمرلننػػػػة تخػػػػوؿ الػػػػوزنر األوؿ  =908و سػػػػنة  ?900سػػػػنة ل

االسػػػتقبللنة يػػػيعض الصػػػبلحنلت فػػػي مجػػػلؿ التعنػػػنف فػػػي وظػػػلئؼ الدولػػػة ، ويػػػلألخص عنػػػدمل 
مػػف الدسػػتور علػػ  ضػػرورة موافقػػة رئػػنس  @@اشػػترط فػػي الفقػػرتنف الثللثػػة والرايعػػة مػػف المػػلدة 

الدولػػة نقػػـو يػػ  الػػوزنر األوؿ ، وعلػػ  رػػؿ مرسػػـو  الجمهورنػػة علػػ  رػػؿ تعنػػنف نػػتـ فػػي وظػػلئؼ
 .   2نرند توقنع  هذا األخنر 

وأخنػػرا فطنػػ  نمرػػف القػػوؿ أف رػػؿ هػػذ  اإلجػػرا ات  تعرػػس  ويوضػػوح مػػد  شػػرلنة ميػػدأ 
ثنلئنػػػة السػػػلطة التنفنذنػػػة فػػػي الجزائػػػر، وتػػػدؿ أنضػػػل يوضػػػوح علػػػ  المررػػػز القػػػو  الػػػذ  أصػػػيأ 
نتمتػػػي يػػػػ  رئػػػنس الجمهورنػػػػة فػػػػي الجزائػػػر ، والػػػػذ  ال مثنػػػؿ لػػػػ  حتػػػػ  فػػػي النظػػػػلـ الرئلسػػػػي ، 

سنلسػػػػي الحػػػػللي مػػػػف تلػػػػؾ المملرسػػػػلت المعروفػػػػة سػػػػليقل أو عػػػػف ويللتػػػػللي  لػػػػـ نخػػػػرج النظػػػػلـ ال
 المنله  السليقة لمرحلة التعددنة الحزينة.  

 التي يمالم وث الثايي : اآلليات الدستورية لتخ ي  الودود  ين القايون و 

الدسػػػتورنة يػػػلالعتراؼ للسػػػلطة التنفنذنػػػة يمملرسػػػة السػػػلطة  األنظمػػػة مختلػػػؼ ترتػػػؼ لػػػـ
وهػذا عػف ، مشػلررة فػي الوظنفػة التشػرنعنة، يػؿ ذهيػت إلػ  أيعػد مػف ذلػؾالتنظنمنة مف أجؿ ال

 طرنؽ تقرنر يعض السلطلت لفلئػدة السػلطة التنفنذنػة تمرنهػل مػف التشػرني حتػ  فػي النطػلؽ أو
 .المجلؿ المخصص لليرلملف

                                                 
1
 . 98اٌّهظغ ، ص ٔفً تٛنا٠ٛ ِؽّك ،  
2
 . 131أِٚا٠ٛف ِؽّك ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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االمطلػػب  جلنػػب اللػػوائأ التفونضػػنة إلػػ  وفػػي مقدمػػة هػػذ  الوسػػلئؿ نجػػد تشػػرني األوامػػر
 . مف أجؿ التخفنؼ مف الحدود القلئمة ينف مجلؿ القلنوف والتنظنـوهذا  األوؿ ،

أحرػػػلـ الدسػػػتور مػػػف جلنػػػب  صػػػلبالتنصػػػنص فػػػي  أنضػػػلل  نجػػػد ولموازنػػػة هػػػذ  الحػػػدود
االمطلػػػب  المؤسػػػس الدسػػػتور  علػػػ  حػػػؽ السػػػلطة التنفنذنػػػة فػػػي الميػػػلدرة فػػػي مجػػػلؿ التشػػػرني

 الثلني  .

 الميمب األول : التشريم  األوامر
تعمػػد غللينػػة األنظمػػة الدسػػتورنة التػػي تتجػػ  إلػػ  تقونػػة وتػػدعنـ مررػػز رئػػنس الجمهورنػػة 
والحرومة إل  االعتراؼ ييعض الوسلئؿ والسلطلت ، نتـ مف خبللهل سف قواعد إنشػلئنة تػزاحـ 
القػػلنوف فػػي التشػػرني وتعلدلػػ  مػػف حنػػث المرتيػػة ، سػػوا  فػػي الحػػلالت العلدنػػة أو فػػي الحػػلالت 

 .   1االستثنلئنة 
مػػػف دسػػػتور  142وهػػػو التوجػػػ  الػػػذ  ررسػػػ  المؤسػػػس الدسػػػتور  الجزائػػػر  فػػػي المػػػلدة 

 ، وتعرؼ هذ  الحللة يتقننة التشرني يسوامر االفرع األوؿ  .1996
وفػي فرنسػل اعتػرؼ المؤسػس الدسػتور  أنضػل لفلئػدة الحرومػة يلتخػلذ األوامػر مػف أجػؿ 

االفػػرع  1958مػػف دسػػتور  38لدة التشػػرني فػػي مجػػلالت خلصػػة يللقػػلنوف ، يموجػػب أحرػػلـ المػػ
 الثلني  .    

 ال رع األول : التشريم  أوامر في الدزائر    

نحؿ رئنس الجمهورنػة محػؿ السػلطة التشػرنعنة فػي أدا  وظنفتهػل يصػفة اسػتثنلئنة وفػي 
فترة زمننػة محػددة ومؤقتػة، ألف موضػوع هػذا االختصػلص نػدخؿ أصػبل فػي النطػلؽ التشػرنعي 

 :   1996مف دستور  142لليرلملف ، وفي هذا اإلطلر تنص الملدة 

                                                 
1
 . 45أقؼ١ّٓ ِؽّك اٌطا٘ه ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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حللػػػة شػػػغور المجلػػػس الشػػػعيي  مسػػػلئؿ علجلػػػة فػػػي لػػػرئنس الجمهورنػػػة أف نشػػػرع يػػػسوامر فػػػيس 
 .خبلؿ العطؿ اليرلملننة يي رأ  مجلس الدولة  الوطني أو

نعػػرض رئػػنس الجمهورنػػة النصػػوص التػػي اتخػػذهل علػػ  رػػؿ غرفػػة مػػف اليرلمػػلف فػػي  و
 أوؿ دورة ل  لتوافؽ علنهل.

 التي ال نوافؽ علنهل اليرلملف . األوامرتعد الغنة 

مػف  107أف نشػرع يػسوامر فػي الحللػة االسػتثنلئنة المػذرورة فػي المػلدة  نمرف لرئنس الجمهورنة
 الدستور.

 تتخذ األوامر في مجلس الوزرا س

وعنػػػدمل نمػػػلرس رئػػػػنس الجمهورنػػػة هػػػػذ  الصػػػبلحنة، فػػػطف دور  هنػػػػل نرػػػوف يمثليػػػػة دور 
 فػػي الحػػلالت االسػػتثنلئنة، حنػػث نقػػـو يسػػد هػػذا وأترمنلػػي للعمػػؿ التشػػرنعي، فػػي أوقػػلت الفػػراغ 

 الفراغ عندمل تعجز القواننف العلدنة أو المراسنـ الرئلسنة عف تغطنت .

رػػػػػوف فػػػػػي نإف التشػػػػرني يػػػػػسوامر نرػػػػػوف فػػػػػي الظػػػػػروؼ العلدنػػػػػة اأوال  ، رمػػػػػل نمرػػػػػف أف 
 الظروؼ غنر العلدنة اثلننل  .

 ال رو  البادية : التشريم  أوامر في أوال 

والدسػتور الجزائػر  لسػنة  ،1958نجد نظلـ األوامر مصدر  في الدستور الفرنسي لعلـ 
حػػػػؽ اليرلمػػػػلف فػػػػي رفػػػػض ، يلإلضػػػػلفة إلػػػػ  للمػػػػدةيهػػػػذا النظػػػػلـ  ، مػػػػي مبلحظػػػػة تقننػػػػد1963
 . 1إل  جلنب تحدند المجلؿ المفوض ل  فن عل  األوامر، ة قالمصلد

 

                                                 
1
 185إٌظاَ ا١ٌٍاٌٟ اٌعىائهٞ، اٌعىء األٚي، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص ، ٌؼ١ك تٛ اٌشؼ١ه 
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أف  ةسنجػػػور لػػػرئنس الجمهورنػػػ 1963مػػػف دسػػػتور  58وفػػػي هػػػذا اإلطػػػلر تػػػنص المػػػلدة 
شػرنعنة عػف ت  وفي مدة محدودة حؽ اتخػلذ تػداينر ذات صػنغة نطلب مف المجلس التفونض ل

طرنؽ أوامر تشرنعنة تتخذ في مجلس الوزرا  وتعرض عل  مصػلدقة المجلػس فػي أجػؿ ثبلثػة 
يموجػػػب  1965جػػػواف  19، وقػػػد اسػػػتخدمت أنضػػػل تقننػػػة التشػػػرني يػػػسوامر، فػػػي حررػػػة  أشػػػهرس
ي تػنص :سإف التػداينر التػي التػ 06فػي المػلدة  10/07/1965المؤرخ في :  182-65األمر 

 تتخذهل الحرومة تصدر حسب الرنفنة عل  شرؿ أوامر أو مراسنـ س . 

نػػوفمير  3ويعػػد تعػػدنبلت  ،1976رمػػل اسػػتمر العمػػؿ ينظػػلـ األوامػػر فػػي ظػػؿ دسػػتور 
وميػػررات ذلػػؾ هػػو  ،مػػي تسرنػػد علػػ  تراجػػي سػػلطة رئػػنس الجمهورنػػة فػػي هػػذا المجػػلؿ 1988

 . 1اليرلملني العقبلنييللنظلـ  االتجل  إل  األخذ

لػػرئنس الجمهورنػػة فنمػػل يػػنف دورتػػي أف نشػػرع  علػػ  س 153المػػلدة  توفػػي هػػذا اإلطػػلر نصػػ
يسمر ينل  عل  اقتراح مػف رئػنس الحرومػة وتعػرض الحرومػة النصػوص الصػلدرة يهػذ  الرنفنػة 

 .س فؽ علنهلاو نعل  المجلس الشعيي الوطني في أوؿ دورة الحقة ل

وع نػويللتللي االعتػراؼ لليرلمػلف ي ،تـ التخلي عف نظلـ األوامر 1989ومي مجي  دستور 
 . مف االستقبللنة عف طرنؽ اعتملد وميدأ الفصؿ ينف السلطلت

تػػػـ الرجػػػوع إلػػػ  هػػذا النظػػػلـ مػػػي التسرنػػػد علػػػ  اسػػػتحواذ رئػػػنس  1996وأخنػػرا ومػػػي دسػػػتور 
سلطة يجملػة مػف صبلحنة دوف منلزع ، مي إحلطة هذ  الصبلحنة أو الالجمهورنة عل  هذ  ال

 اإلجرا ات والشروط اأ ، رمل أف هذ  األوامر تثنر جدال حوؿ طينعتهل القلنوننة اب  .

 شروي التشريم  أوامر في ال رو  البادية    – أ

تجب اإلشلرة إل  أن  ونظرا لخطورة أسلوب التشرني يسوامر علػ  ميػدأ سػنلدة الشػعب ،  
الػػػػذ  نقتضػػػػي قصػػػػر الوظنفػػػػة التشػػػػرنعنة علػػػػ  ممثلػػػػي الشػػػػعب دوف سػػػػواهـ ، فػػػػطف المؤسػػػػس 

                                                 
1
 . 185، ص  ، اٌّهظغ اٌٍاتك ٌؼ١ك تٛ اٌشؼ١ه 
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الدسػػتور  الجزائػػر  أحػػلط تقننػػة التشػػرني يػػسوامر يجملػػة مػػف القنػػود والضػػوايط التػػي تحػػوؿ دوف 
 . 1مثلية سلطة التشرني األصلنة أف نصيأ رئنس الجمهورنة ي

رمػػل اعتيػػر المؤسػػس الدسػػتور  الجزائػػر  حػػؽ اسػػتعملؿ األوامػػر، اختصلصػػل دسػػتورنل  
 . 2لرئنس الجمهورنة نملرس  يصفة انفرادنة 

ونشػػػترط مػػػف أجػػػؿ مملرسػػػة سػػػلطة التشػػػرني يػػػسوامر ، أف ترػػػوف هنػػػلؾ مسػػػلئؿ علجلػػػة  
ملننػػة ، مػػي األخػػذ يػػرأ  مجلػػس الدولػػة ، وأف توجػػب التػػدخؿ ، وأف نػػتـ ذلػػؾ أثنػػل  العطػػؿ اليرل

 دورة لنوافؽ علنهل .تتخذ في مجلس الوزرا  ، أخنرا تعرض عل  اليرلملف في أوؿ 

 ضرورة ودود مسائل وادمة تستودب التدخل: -1

إذا رلف المؤسس الدستور  قد أسند لليرلملف مهمػة التشػرني وجعػؿ منػ  الجهػة صػلحية 
نجػوز لغنػر  رميػدأ أف نتػدخؿ فػي هػذا  القواننف يرؿ سػنلدة ، فػبلاالختصلص األصنؿ في سف 

 . 3رلف موقع  في الدولة ، وأنل رلنت وسنلة اختنلر  وتولن  السلطة  مهملالمجلؿ 

ذا رلف هذا الميدأ نطيؽ عل  نحو صحنأ وسلنـ في حلؿ وجود اليرلملف، أ   حللػة  وال
تحتمػػػؿ  ظػػػروؼ طلرئػػػة علجلػػػة الهػػػو الحػػػؿ عنػػػد وجػػػود  قنلمػػػ  وميلشػػػرت  الختصلصػػػلت  فمػػػل

هػو المقصػود يللمسػلئؿ العلجلػة الػواردة  التسخنر ، واليرلملف غنػر موجػود لسػيب معػنف   ، ومػل
 الجزائر     1996مف دستور  142في نص الملدة 

                                                 
1
 . 19اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص ِؽّك ٘اٍِٟ ،  
2
٠رؼػ أْ نئ١ً اٌعّٙٛن٠ح ٠ّذاني طذالؼ١ح اٌرشذه٠غ  2016اٌّؼكي ٌٕح 1996ِٓ قٌرٛن  142ِٓ ـالي ذفؽض اٌّاقج  

ِذذٓ قٌذذرٛن  02فمذذهج  101تذذأٚاِه ٚؼذذكٖ قْٚ ِشذذانوح أٞ ظٙذذح وأذذد ، ٚال ٠ّىٕذذٗ أْ ٠فذذٛع لٌذذه ٌغ١ذذهٖ ، لٌذذه أْ اٌّذذاقج 

٠غ ٌٍطرح فٟ ِعاي اٌرشه٠غ تأٚاِه، ٚفٟ ٔفً ا١ٌٍاق فإْ اٌفمهج اٌصا١ٔح ِٓ اٌّاقج ِٕؼد ػٍٝ نئ١ً اٌعّٙٛن٠ح ذفٛ 1996

ِٓ اٌكٌرٛن ِٕؼد أ٠ؼا ِّانٌح ٘مٖ اٌٍٍح تإٌٍثح ٌّٓ ٠رٌٛٝ نئاٌح اٌكٌٚح أٚ فذٟ ؼاٌذح اٌذرماٌح نئذ١ً اٌعّٙٛن٠ذح أٚ  104

 ٚفاذٗ .

اء تذكْٚ ل١ذك أٚ ذؽك٠ذك اٌّٛػذٛػاخ ، وّذا وّا أْ نئ١ً اٌعّٙٛن٠ح ٌُ ٠ؼك ؼها تاٌرشه٠غ فٟ اٌّٛػٛػاخ وّا ٠شذ

وذذاْ ػ١ٍذذٗ اٌٛػذذغ ٌذذاتما ، ٚػٍذذٝ ٘ذذما إٌؽذذٛ فذذإْ نئذذ١ً اٌعّٙٛن٠ذذح أطذذثػ ال ٠ٕذذافً اٌثهٌّذذاْ فذذٟ ذمه٠ذذه اٌمٛاػذذك اٌؼاِذذح ، 

 تّٛظة ؼمٗ  فٟ اٌرشه٠غ تأٚاِه .

 ظاءخ تشىً قل١ك ِٚؽكق ٌؼٛاتؾ ٚؼاالخ ٌرشه٠غ تأٚاِه . 142ٚػ١ٍٗ ٠الؼع أْ اٌّاقج 

، ٚذذذأش١هٖ ػٍذذٝ اٌذذرمال١ٌح  1996ِذذٓ اٌرفاطذذ١ً ناظذذغ ، ِؽك٠ذذك ؼ١ّذذك ، اٌرشذذه٠غ تذذاألٚاِه فذذٟ ظذذً قٌذذرٛن  ٌّى٠ذذك

ِٚا تؼك٘ا ، ٚأٔظذه وذمٌه ِؽّذك ٘ذاٍِٟ ، اٌّهظذغ اٌٍذاتك ، ص  69، ص  2008اٌثهٌّاْ ، قان اٌفْٕٛ اٌث١ا١ٔح ، اٌعىائه ، 

19 -20      . 
3
 . 399، ص  ٠2000ً اٌعّٙٛن٠ح االٌرصٕائ١ح ، قان إٌٙؼح اٌؼهت١ح ، اٌما٘هج ، نأفد فٛقج ، اٌّٛاؤاخ اٌكٌرٛن٠ح ٌٍٍطاخ ن 
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والشؾ أف الػذ  نعنننػل فػي هػذا المقػلـ ذلػؾ المصػطلأ الػوارد فػي المػلدة سػللفة الػذرر ، 
 وهو سمسلئؿ علجلة س.

الجمهورنػػػػة لوحػػػػد  يللتػػػػدخؿ فػػػػي  مؤسػػػػس الدسػػػػتور  الجزائػػػػر  ، قػػػػد خػػػػص رئػػػػنسإف ال
االختصػػػلص التشػػػرنعي لليرلمػػػلف فػػػي حللػػػة عػػػدـ وجػػػود اليرلمػػػلف ألسػػػيلب معننػػػة ، وعلػػػ  هػػػذا 
النحػػو نرػػوف المؤسػػس الدسػػتور  الجزائػػر  قػػد أوجػػد السػػلطة اليدنلػػة عػػف اليرلمػػلف الغلئػػب رػػي 

المعتمػػدة مػػف قيػػؿ معظػػـ اغلػػب  الحلػػوؿ ذلؾ قػػد سػػلنرنتػػول  التشػػرني يػػسوامر ، وعلنػػ  نرػػوف يػػ
 1الدوؿ التي نغلب عل  نظلمهل الطليي الرئلسي .

مػػف الدسػتور ، أف المؤسػس الدسػتور  الجزائػر  اسػػتلـز   142والمػراد مػف نػص المػلدة 
صراحة أف تروف هنلؾ مسلئؿ علجلة تستوجب تدخؿ رئنس الجمهورنة في المجػلؿ لليرلمػلف ، 

ذا رػػلف هػػذا  الػػنص األخنػػر لػػـ نيػػنف يدقػػة المسػػلئؿ او الحػػلالت العلجلػػة التػػي توجػػب التػػدخؿ وال
التشػػرنعي يػػسوامر ، وهػػي مسػػلحة تشػػرنعنة نصػػعب ضػػيطهل وتحدنػػدهل ، ويللتػػللي فهػػي تخضػػي 
للتطػػػور الحلصػػػؿ فػػػي الدولػػػة ولنشػػػلط الحرومػػػة علػػػ  مختلػػػؼ الحنػػػلة السنلسػػػنة واالجتملعنػػػة 

 ة اإللحلح التشرنعي لمثؿ هذا التدخؿ.ذلؾ مف حلل بواالقتصلدنة ، ومل نصلح

وممل الشؾ فن  أف الدافي األسلسي للجػو  إلػ  هػذ  الطلئفػة مػف التشػرنعلت الحرومنػة، 
نعػػود إلػػ  أولونػػة السػػلطة التنفنذنػػة علػػ  السػػلطة التشػػرنعنة ، وهػػذا سػػيب تزانػػد دور األولػػ  ، 

لتدخؿ السرني، عرس الوضػي ؿ المعقدة التي تستوجب اروعدـ فعللنة الثلننة في مواجهة المشل
نجػػـ عنػػ   يللنسػػية للحرومػػة التػػي تملػػؾ الوسػػلئؿ الرلفنػػة لمواجهػػة األحػػداث يسػػرعة ، وهػػو مػػل

تتطلػب االسػتعجلؿ، أمػل غنػر هػل  قصر دور اليرلملف في القنػلـ يللتشػرني فػي الحػلالت التػي ال
 2ر .فنمرف أف نلجس فن  إل  األوامر رلمل تطلب األمر ذلؾ وفقل ألحرلـ الدستو 

 

                                                 
1
 .  400نأفد فٛقج ، ٔفً اٌّهظغ ، ص  
2
 . 188ٌؼ١ك تٛ اٌشؼ١ه ، اٌٍٍطح اٌرٕف١م٠ح ، اٌعىء اٌصاٌس ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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وعػػبلوة علػػ  ذلػػؾ ، فػػطف هػػذا التػػدخؿ التشػػرنعي مػػف قيػػؿ رئػػنس الجمهورنػػة فػػي المجػػلؿ 
تقتضػػن  مػػف سػػرعة التػػدخؿ يػػسوامر وهػػذا  التشػػرنعي لليرلمػػلف نجػػد سػػند  فػػي فرػػرة الضػػرورة ومػػل

مف أجؿ اتخلذ رؿ اإلجرا ات الضرورنة والبلزمة لمواجهة رؿ األوضػلع غنػر الطينعنػة وغنػر 
 1فتنة طلئفنة . رلنتشلر أمراض خطنرة أوالمتوقعة 

 خالل البيل ال رلمايية : استبمال األوامر في والة شغور المدمس الشب ي الوييي أو-2

نقصػػػػد يحللػػػػة شػػػػغور المجلػػػػس الشػػػػعيي الػػػػوطني إنهػػػػل  حنلتػػػػ  قيػػػػؿ انقضػػػػل  الفصػػػػؿ     
ئنس التشػػػػرنعي الػػػػذ  نحػػػػدد  الدسػػػػتور ونرػػػػوف ذلػػػػؾ عػػػػلدة يمقتضػػػػ  إجػػػػرا  الحػػػػؿ المخػػػػوؿ لػػػػر 

 2الجمهورنة وحد  .

أشػػلرت  ومػػف المعلػػـو أف حػػؿ المجلػػس الشػػعيي الػػوطني ، قػػد نرػػوف وجوينػػل ، وهػػذا مػػل
، والتػػػي نتيػػػنف مػػػف خبللهػػػل أف الحػػػؿ الوجػػػويي للمجلػػػس 1996ومػػػف دسػػػتور  95إلنػػػ  المػػػلدة 

الشعيي الوطني نتحقؽ إذا لـ تحصؿ مف جدند موافقة المجلػس الشػعيي الػوطني علػ  مخطػط 
 الحرومة .عمؿ 

 مػف الدسػتور وهػو مػل 147رمل نتحقؽ الحؿ أنضل في الحللة التي أشلرت إلنهػل المػلدة 
 نعرؼ يللحؿ الرئلسي رسلطة مقررة لرئنس الجمهورنة يموجب أحرلـ الدستور .

والواقي أف المجلؿ الزمني فػي حللػة شػغور المجلػس الشػعيي الػوطني والػذ  مػف خبللػ  
جلؿ التشرنعي لليرلمػلف يموجػب أوامػر ، نيػدأ منػذ إعػبلف حللػة نتدخؿ رئنس الجمهورنة في الم

شػػغور المجلػػس الشػػعيي الػػوطني ،ونيقػػ  مفتوحػػل طللمػػل يقنػػت هػػذ  الحللػػة قلئمػػة وفػػي مثػػؿ هػػذا 
الوضػػي اإلسػػتثنلئي تعػػد األوامػػر الوسػػنلة الوحنػػدة فػػي رػػؿ المجػػلالت التػػي تعػػود طيػػل للدسػػتور 

 .3 ةللسلطة التشرنعن

                                                 
1
 . 20ِهاق تكناْ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
2
 .  54ناتؽٟ أؼٍٓ ، إٌشاؽ اٌرشه٠ؼٟ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص   
3
 . 154ػثكاٌّع١ك اٌىػالٟٔ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  



275 

 

نسػػتلـز أف نقتصػػر تػػدخؿ رئػػنس الجمهورنػػة عػػف طرنػػؽ األوامػػر  ومػػي ذلػػؾ فػػطف المنطػػؽ
علػػػػػ  المسػػػػػلئؿ التػػػػػي عجػػػػػزت التشػػػػػرنعلت العلدنػػػػػة عػػػػػف مواجهتهػػػػػل ، حنػػػػػث أف تػػػػػدخؿ رئػػػػػنس 

هػػو إال اسػػتثنل   الجمهورنػػة عػػف طرنػػؽ األوامػػر فػػي المجػػلؿ الخػػلص يللسػػلطة التشػػرنعنة ، مػػل
 .1تفسنرا ضنقل  نفسر إال نقلس علن  وال ولنس قلعدة علمة واالستثنل  ال

خبلؿ العطلة اليرلملننة فطف ميررات  ترجي أسلسػل الػ   أمل يللنسية لحللة التشرني يسوامر
نػتـ وقػؼ النشػلط العػلد  للدولػة فػي مختلػؼ  تزوند السلطة التنفنذنة يللملدة التشػرنعنة حتػ  ال

وف هػذ  المجػلالت االقتصػلدنة واالجتملعنػة يسػيب حللػة االسػتعجلؿ ، حنػث أف طينعػة ومضػم
نمرػػػف تسخنرهػػػل إلػػػ  دورة اليرلمػػػلف  نسػػتوجب ذلػػػؾ وال تصػػػدر إال إذا رػػػلف هنػػػلؾ مػػػل األوامػػر ال
 .2المقيلة 

يػػػللرجوع إلػػػ  الدسػػػلتنر الجزائرنػػػة، نجػػػد أف المؤسػػػس الدسػػػتور  الجزائػػػر  قػػػد حػػػدد فػػػي 
اليدانة مدة رؿ دورة يسجؿ ثبلثة أشػهر لرػؿ دورة أ  أف المجلػس الشػعيي الػوطني رػلف نجتمػي 

أشػػهر فػػي السػػنة وهػػذا عنػػد جمػػي مػػدة رػػؿ مػػف دورتػػي الرينػػي والخرنػػؼ،ثـ تػػـ توسػػني  06مػػدة 
 .3أشهر  04أشهر،حنث نجتمي اليرلملف في دورتنف علدنتنف مدة رؿ واحدة  04المدة إل  

فػػػي الجزائػػػر جػػػل  مخللفػػػل للدسػػػلتنر السػػػليقة  2016غنػػػر أف التعػػػدنؿ الدسػػػتور  لسػػػنة 
أشػػػهر علػػػ   10رػػػؿ دورة علدنػػػة واحػػػدة فػػػي السػػػنة مػػػدتهل حنػػػث أصػػػيأ اليرلمػػػلف نجتمػػػي فػػػي 

نمرػػػف أف نجتمػػػي اليرلمػػػلف فػػػي دورة غنػػػر علدنػػػة يميػػػلدرة مػػػف رئػػػنس الجمهورنػػػة،  األقػػػؿ، رمػػػل
يطلػب مػف ثلثػي أعضػل   ورذلؾ يلستدعل  مف رئنس الجمهورنػة يطلػب مػف الػوزنر األوؿ ، أو

 .1996مف دستور  135المجلس الشعيي الوطني حسب الملدة 

                                                 
1
 . 22ِهاق تكناْ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
2
 . 303، ص  2005، ِؽّك أفه٠ك ، ِهوى اٌٍّه فٟ إٌظاَ ا١ٌٍاٌٟ اٌّغهتٟ ، أؽهٚؼح قورٛناٖ ، ظاِؼح اٌؽٍٓ اٌصأٟ ، اٌكان اٌث١ؼاء ، اٌّغهب  
3
لثً ذؼك٠ٍٗ  1996ِٓ قٌرٛن ٌٕح  118، ٚاٌّاقج  1989ِٓ قٌرٛن ٌٕح  112، ٚاٌّاقج  1976ِٓ اٌكٌرٛن اٌعىائهٞ ٌٍٕح  146أٔظه اٌّٛاق ،  

 .  2016ٌٕح 
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نعتيػػػر تحدنػػػد مػػػدة الػػػدورات التشػػػرنعنة عػػػلمبل حلسػػػمل لتفػػػوؽ المؤسسػػػة التنفنذنػػػة علػػػ  و 
ف رػلف ذلػؾ نعػود ألسػيلب موضػوعنة تتمثػؿ فػي اسػتحللة اسػتمرار دورة  المؤسسة التشرنعنة ،وال

 .1اليرلملف طنلة السنة 

فػػػػي الجزائػػػػر جعػػػػؿ العطلػػػػة  2016نسػػػػتنت  فػػػػي األخنػػػػر أف التعػػػػدنؿ الدسػػػػتور  لسػػػػنة 
أقػػػؿ مقلرنػػػة يللمػػػدة التػػػي رلنػػػت  ة محػػػددة يشػػػهرنف رسقصػػػ  حػػػد وهػػػي مػػػدة قصػػػنرة أواليرلملننػػػ

مف شػسن  أف نقلػؿ مػف إمرلننػة اللجػو  إلػ  التشػرني عػف  محددة في الدسلتنر السليقة ، وهو مل
طرنػػؽ األوامػػر ، ويللتػػللي إعػػلدة االعتيػػلر ولػػو نظرنػػل لليرلمػػلف صػػلحب االختصػػلص األصػػنؿ 

حػػلؿ يػػللنظر إلػػ  الػػدور الرينػػر الػػذ  تلعيػػ  المؤسسػػة التنفنذنػػة فػػي يللتشػػرني، وهػػذا يطينعػػة ال
 الجزائر ، والتي تتمتي يقوة حقنقنة مرنتهل مف تعزنز دورهل حت  في ظؿ وجود اليرلملف 

 مدمس الدولة :استشارة   -3

رسصػػػؿ عػػػلـ إذا لػػػػـ تمػػػلرس السػػػػلطة ضػػػمف قنػػػود وضػػػػوايط معننػػػة فطنهػػػػل تتحػػػوؿ إلػػػػ  
نبلحػظ هػو أف المؤسػس الدسػتور  الجزائػر  قػد عمػؿ علػ  عقلنػة األوامػر التػي  استيداد ، ومػل

 .2نتدخؿ يموجيهل رئنس الجمهورنة في النطلؽ التشرنعي الخلص يلليرلملف 

ذا رػػلف  تقػػدنر المسػػلئؿ العلجلػػة مسػػسلة مترورػػة لػػرئنس الجمهورنػػة ، إال أف التعػػدنؿ   وال
  وجوب األخذ يرأ  مجلس الدولػة ، وهػو أشلر صراحة إل 2016الدستور  في الجزائر لسنة 

نتسرد مف مد  وجػود مسػلئؿ علجلػة تسػتوجب  نفهـ من  صراحة أف مجلس الدولة نراقب أو مل
التدخؿ التشرنعي يسوامر في المجلؿ المخصص ، وهذا يطينعة الحلؿ إلػ  جلنػب الرقليػة التػي 

رئػػنس الجمهورنػػة فػػي  تمػػف شػػسن  أف نػػؤد  إلػػ  الحػػد مػػف سػػلطل نملرسػػهل اليرلمػػلف ،وهػػو مػػل
 استخداـ األوامر ، أو اإلفراط في توظنفهل .

                                                 
1
 . 350، ص  1988،  01ٌؼ١ك تٛ اٌشؼ١ه ، اٌرشه٠غ ػٓ ؽه٠ك األٚاِه ٚأشهٖ ػٍٝ اٌرمال١ٌح اٌثهٌّاْ ، َ.ض.ع.ق.أ.ي ، اٌؼكق  
2
 . 104ناتؽٟ أؼٍٓ ، إٌشاؽ اٌرشه٠ؼٟ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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إف الرقلية التي نملرسهل مجلس الدولة وهذا مف خبلؿ األخذ يرأن  تمتػد إلػ  مراقيػة رػؿ 
الظػػػروؼ والمبليسػػػػلت والعوامػػػػؿ التػػػػي تشػػػػرؿ أو تػػػػدخؿ فػػػػي ترػػػػونف المسػػػػلئؿ العلجلػػػػة ، وهػػػػذا 

ر الضػملنة الحقنقنػة للحقػوؽ والحرنػلت العلمػة  رمػل المنطلؽ تعد الرقليػة القضػلئنة علػ  األوامػ
أنهل تؤد  إل  الحد مف تسثنر االعتيلرات السنلسنة والحزينة عل  القلئمنف يللرقلية اليرلملننػة ، 

 .1وهو مل أشلر إلن  جلنب  مف الفق  

وأمػػل فنمػػل نتعلػػؽ يمػػد  إلزامنػػة رأ  مجلػػس الدولػػة يللنسػػية لػػرئنس الجمهورنػػة ، فػػنمرف 
أن  إذا رلف األخذ يرأ  مجلػس الدولػة إلزامنػل فطنػ  فػي نفػس الوقػت مجػرد مػف رػؿ صػفة  القوؿ

فلهل حرنػة االختنػلر أف تسخػذ يػ  رلنػل ،يمعن  أف الجهة المخطرة نمرنهل أف تتحلػؿ منػ ،تنفنذنة 
 أو جزئنل أو تطرح  جلنيل.

ذا رلنػػت أرا  مجلػػس الدولػػة غنػػر ملزمػػة فػػلف الحرومػػلت فػػي األنظمػػة المقلر  نػػة تسخػػذ وال
 . 2 يهل ألنهل تتضمف الرأ  القلنوني ألعل  هنئة استشلرنة

 تخاذ األوامر في مدمس الوزراء : ا -4

ضػػػرورة اتخػػػلذ األوامػػػر فػػػي مجلػػػس الػػػوزرا ،  1996مػػػف دسػػػتور  142تشػػػترط المػػػلدة 
ويللتللي نثور تسلؤؿ حوؿ طينعة هذا اإلجرا  خلصػة فػي ظػؿ اعتمػلد ثنلئنػة السػلطة التنفنذنػة 

 في الجزائر .

ويمعن  آخر هؿ نعرس هػذا اإلجػرا  المشػلررة الفعلنػة للػوزرا  فػي التشػرني يػسوامر، أـ 
 ال نلـز الرئنس في أ  شي .  شرلي أف هذا اإلجرا  هو إجرا

إف اإلجليػػة عػػف هػػذا التسػػلؤؿ لهػػل أهمنػػة خلصػػة ومعتيػػرة، علػػ  اعتيػػلر أف الهػػدؼ مػػف 
ثرا  األوامر.  اتخلذ األوامر في مجلس الوزرا  هو تمرنف أعضل المجلس مف إيدا  رأنهـ ، وال

                                                 
1
 . 21ِهاق تكناْ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
2
 .30، ص  2002،  01ػثكاٌهواق و٠ٕٚح ، اٌهأٞ االٌرشانٞ ٌّعًٍ اٌكٌٚح ، ٚالقج واٍِح ِّٚٙح ِثرٛنج ، ِعٍح ِعًٍ اٌكٌٚح ، اٌؼكق  
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ولرػػف ومػػي ذلػػؾ ، فػػطف رئػػنس الجمهورنػػة نمرنػػ  تجػػلوز أعضػػل  مجلػػس الػػوزرا  ، وهػػذا 
 .        1يسيب غنلب قلعدة التوقني المجلور في النظلـ الدستور  الجزائر 

لػػ  جلنػػب هنمنػػة رئػػنس الجمهورنػػة علػػ  مجلػػس الػػوزرا  الػػذ  نترأسػػ  ، فػػطف رئػػنس  وال
الجمهورنػػػة نتخػػػذ رلفػػػة القػػػرارات داخػػػؿ المجلػػػس ، وهػػػذا يخػػػبلؼ القواعػػػد والضػػػوايط المتعػػػلرؼ 

 .2جعؿ مف الوزارة تتمتي يلختصلصلت حقنقنة وفعلنة علنهل في النظلـ اليرلملني ، والتي ت

لػ  جلنػب ذ تػوحي يمػل ال نػدع أ  مجػلؿ للشػػؾ 142لػؾ، فػطف القػرا ة اليسػػنطة للمػلدة وال
أف رئػػنس الجمهورنػػة نمرنػػ  تجلهػػؿ وتجػػلوز رأ  مجلػػس الػػوزرا ، رمػػل أف هػػذ  المػػلدة لػػـ تحػػدد 

 .    3يدقة طينعة رأ  المجلس

 ورض األوامر ومى ال رلمان لمموافقة وميها :  -5

ف هػػػذ  األوامػػػر تعػػػرض علػػػ  أويػػػللرجوع إلػػػ  النظػػػلـ الدسػػػتور  فػػػي الجزائػػػر، نبلحػػػظ 
مػػػف القػػػلنوف العضػػػو   37وهػػػذا حسػػػب نػػػص المػػػلدة ، ةشػػػاليرلمػػػلف لنوافػػػؽ علنهػػػل ويػػػدوف منلق

نطيػػػؽ إجػػػرا  التصػػػونت يػػػدوف  سعلػػػ  : والتػػػي تػػػنص، 20164 أوت 25المػػػؤرخ فػػػي  16/12
منلقشػػػة علػػػ  األوامػػػر التػػػي نعرضػػػهل رئػػػنس الجمهورنػػػة علػػػ  رػػػؿ غرفػػػة للموافقػػػة علنهػػػل وفقػػػل 

 وفي هذ  الحللة ال نمرف تقدنـ أ  تعدنؿ. مف الدستور 142ألحرلـ الملدة 

 ، ونعػػرض الػػػنص يرلملػػ  علػػػ  التصػػػونت والموافقػػة علنػػػ  يػػػدوف منلقشػػة فػػػي الموضػػػوع
 .   تقرنر اللجنةسويعد االستملع إل

ف رػػلف نتفػػؽ مػػي نػػص المػػلدة  فػػي  142إال أف مػػل نبلحػػظ علػػ  هػػذا الػػنص األخنػػر وال
تعػػد إال أف السػػؤاؿ المطػػروح هػػؿ ، ضػػرورة عػػرض هػػذ  األوامػػر علػػ  رػػؿ غرفػػة لتوافػػؽ علنهػػل

                                                 
1
 . 20، ص  ِؽّك ٘اٍِٟ ، اٌّهظغ اٌٍاتك 
2
 . 98ِؽك٠ك ؼ١ّك ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
3
 . 26ِؽّك ٘اٍِٟ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ،ص  
4
، ٠ؽكق ذٕظ١ُ اٌّعًٍ اٌشؼثٟ اٌٛؽٕٟ ِٚعًٍ األِح ٚػٍّّٙا ، ٚوما  2016 أٚخ 25اٌّأنؾ فٟ :  16/12ؼؼٛٞ نلُ : اٌمأْٛ اٌ 

 .  55، ص  2016 أٚخ 28اٌّأنؾ فٟ :  50ػكق  اٌؼاللاخ اٌٛظ١ف١ح ت١ّٕٙا ٚت١ٓ اٌؽىِٛح ، اٌعه٠كج اٌه١ٌّح ،
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، والمصػػلدقة 142هػػو الفػػرؽ يػػنف الموافقػػة المػػذرورة فػػي المػػلدة  ومػػل ، موافقػػة مثػػؿ المصػػلدقةال
 .   1 16/12و  ضمف القلنوف الع 37المذرورة في الملدة 

ذلػؾ  ، فطف هنلؾ اختبلفل جوهرنل نينف هػذنف المصػطلحنف ،ر اليعضنعل  حسب تعيو 
يػػػؿ هػػػي مجػػػرد وسػػػنلة  ،ألوامػػػراطينعػػػة  مػػػف وألنهػػػل ال تغنػػػر ، الموافقػػػة لنسػػػت رللمصػػػلدقة أف

وهػػي عرػػس المصػػلدقة التػػي تمػػنأ الحػػؽ لليرلمػػلف ويصػػفة علمػػة حػػؽ  ،إعبلمنػػة فقػػط للمجلػػس
 .   2تفحص العمؿ التشرنعي الرئلسي

ويللتػللي فػطف حرمػلف اليرلمػلف مػف إدخػلؿ التعػدنبلت علػ  األوامػر الصػلدرة عػف رئػػنس 
الجمهورنة نحوؿ اليرلملف إل  مجرد سلطة تسشنر ، ذلؾ أن  مف المفػروض أف نرػوف اليرلمػلف 

 .    3حقنقنة سلطة تشرني 

 وفػػي ،فطنػػ  وفػػي األخنػػر نعػػد عػػرض هػػذ  األوامػػر علػػ  اليرلمػػلف ،ومهمػػل نرػػف مػػف أمػػر
إجػػػػرا  شػػػػرلنل يػػػػللنظر لمػػػػل تملرػػػػ  السػػػػلطة التنفنذنػػػػة مػػػػف وسػػػػلئؿ للتػػػػسثنر علػػػػ  ، األحػػػػواؿ رػػػػؿ

مػػػف  147خلصػػػة أخطػػػر وسػػػنلة وهػػػي إجػػػرا  الحػػػؿ المنصػػػوص علنػػػ  فػػػي المػػػلدة  ،اليرلمػػػلف
 الدستور.

مػف الدسػتور خلصػة فنمػل  142نلحنة ثلننة عمومنة نػص المػلدة  نضل مفرمل نبلحظ أ
ويللتللي نتصػرؼ رئػنس الجمهورنػة يػدوف  ،نتعلؽ يللمواضني والنطلؽ الذ  تشمل  هذ  األوامر

عنػدمل وقػي رئػنس الجمهورنػة  2003تػـ فعػبل سػنة  هػو مػلو  ، قنود أو ضوايط في هػذا المجػلؿ
 .حدال يعد اختتلـ الدورة الرينعنةعل  سيعة أوامر تشرنعنة أسيوعلل وا

وهػػو مػػل أد  إلػػ  اسػػتنرلر رينػػر لػػد  يعػػض األحػػزاب السنلسػػنة علػػ  اعتيػػلر أف هػػذا  
 .  4 التصرؼ نعرقؿ المسلر الدنمقراطي واستقرار مؤسسلت الدولة

                                                 
1
 .289أظه. ِؽك٠ك ؼ١ّك، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص 
2
 . 289ِؽك٠ك ؼ١ّك ، اٌّهظغ اٌٍاتك ،ص  
3
 . 31ِؽّك ٘اٍِٟ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
4
، 2009اٌما٘هج،  ػى اٌك٠ٓ تغكاقٞ، االـرظاص اٌكٌرٛنٞ ٌىً ِٓ نئ١ً اٌعّٙٛن٠ح ٚنئ١ً اٌؽىِٛح، ِىرثح اٌٛفاء اٌما٠ٕٛٔح، 

 .113ص
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وعلػػ  هػػذ   وضػػي ضػػوايط وقنػػود نمرػػف القػػوؿ يسنػػ  مػػف المنلسػػبهػػذا األسػػلس  وعلػػ 
رمػػل فعػػؿ المؤسػػس الدسػػتور   ،الجمهورنػػة فػػي مجػػلؿ التشػػرني ألوامػػرالحرنػػة الممنوحػػة لػػرئنس 

 وهػػػو مػػػل ، عنػػػدمل ريػػػط هػػػذا اإلجػػػرا  يضػػػوايط وقنػػػود، مػػػف الدسػػػتور 38الفرنسػػػي فػػػي المػػػلدة 
 . 1958الفرنسي لعلـ  دستورالمف نفس  38نتطرؽ ل  عند دراستنل ألوامر الملدة 

، يمعنػػ  هػػؿ تشػػمؿ األوامػػر األوامػػر وأخنػػرا فػػطف التسػػلؤؿ الػػذ  نطػػرح هػػو حػػوؿ مجػػلؿ
 .   140المجلالت األخر  غنر المنصوص علنهل في الملدة 

أف المواضػػػني  إلػػػ  ذهػػػب الػػػيعض، 142يللنسػػػية لمجػػػلؿ األوامػػػر المتخػػػذة يموجػػػب المػػػلدة 
شػػرنطة أف تتخػػذ فػػي  ،األرثػػر اتسػػلعلالمجػػلؿ  القػػواننف العضػػونة هػػوفئػػة  تنػػدرج ضػػمف التػػي ال

 . مجلس الوزرا 

رمػػػل أف خضػػػوعهل  ،طف اسػػػتثنل  القػػػواننف العضػػػونة نرجػػػي إلػػػ  طليعهػػػل الترمنلػػػيويللتػػػللي فػػػ
 .1نجعلهل مستثنلة وجويل مف مجلؿ األوامر إصدارهللرقلية المطليقة مي الدستور قيؿ 

عػدـ احتػراـ اآلجػلؿ المحػددة  فقػط فػي حللػة التشػرني فػي المجػلؿ المػللي محصػوررمػل أف 
نصػدر  رئػنس الجمهورنػة وفػؽ اإلجػرا ات المحػددة ال نعػرض سليقل، ويللتللي فطف األمػر الػذ  

 . 2يؿ إن  نرتسب صفة القلنوف يحرـ الدستور والقلنوف العضو  ، عل  اليرلملف

ل  عرس ذلػؾ خلصػة فنمػل نتعلػؽ مجػلؿ القػواننف العضػونة إذ ع 3 ويللمقليؿ ذهب اليعض
وفػػي هػػذا  ،لػػ  تشػػرنعلتألنهػػل تتحػػوؿ إ ،أنػػ  نجػػب أف تحػػلؿ األوامػػر علػػ  المجلػػس الدسػػتور 

 :اإلطلر نجب التمنز ينف نوعنف مف األوامر

 مف الدستور ال نشترط إحللتهل عل  المجلس الدستور . 140أوامر الملدة  -

                                                 
1
 . 196ٌؼ١ك تٛ اٌشؼ١ه، إٌظاَ ا١ٌٍاٌٟ اٌعىائهٞ ، اٌعىء اٌصاٌس ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
2
 .197ٌؼ١ك تٛ اٌشؼ١ه، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص  
3
 . 26ِهاق تكناْ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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نشػترط إحللتهػل علػ  المجلػس الدسػتور  يعػد موافقػة اليرلمػلف علنهػل  141أوامر المػلدة  -
، ونتملشػػػػ  مػػػػػي  قػػػػرب إلػػػػ  الصػػػػواب والمنطػػػػؽاألوهػػػػذا الػػػػرأ  هػػػػو  إصػػػػدارهل،وقيػػػػؿ 

مػػػػف الدسػػػػتور ، حنػػػػث أف رئػػػػنس الجمهورنػػػػة  142المضػػػػموف الحقنقػػػػي لػػػػنص المػػػػلدة 
 ويموجب تقننة التشرني يسوامر نمرن  التشرني في المجلؿ الخلص يللقواننف العضونة . 

مػف الدسػتور مػل  142إل  ضرورة إدراج فػي المػلدة  1نذهب اليعض ،وعل  الرغـ مف ذلؾ
نمنػػػػي رئػػػػنس الجمهورنػػػػة يللتشػػػػرني فػػػػي المجػػػػلالت المخصصػػػػة للقػػػػواننف العضػػػػونة ، ويللتػػػػللي 

 اعتملد نفس التوج  الذ  نتينل  المجلس الدستور  الفرنسي .  

 1996من دستور  142الي يبة القايويية لاوامر المتخذة  مودب المادة  – ب

مػػػف  142إف مسػػػسلة تحدنػػػد الطينعػػػة القلنوننػػػة لؤلوامػػػر المتخػػػذة يموجػػػب أحرػػػلـ المػػػلدة 
في الظروؼ العلدنة ترتسي أهمنػة يللغػة مػف خػبلؿ تحدنػد ومعرفػة نػوع الرقليػة  1996دستور 

، علػػ  أف المؤسػػس الدسػػتور  الجزائػػر  لػػـ نيػػنف يدقػػة الطينعػػة  2التػػي نمرػػف مملرسػػتهل علنهػػل
متخػػذة فػػي حللػػة شػػغور المجلػػس الشػػعيي الػػوطني ، أو يػػنف دورتػػي انعقػػلد القلنوننػػة لؤلوامػػر ال

 . 3اليرلملف 

إف هػػػذ  المسػػػسلة عرفػػػت جػػػدال فقهنػػػل رينػػػرا مػػػف الػػػنظـ التػػػي تسػػػمأ لػػػرئنس الجمهورنػػػة 
، يمعنػػ  هػػؿ تعػػد هػػذ  األوامػػر قػػرارات إدارنػػة تخضػػي لرقليػػة القضػػل   4يسػػلطة التشػػرني يػػسوامر

 . 5اإلدار  ، أـ أنهل تعد أعملال تشرنعنة، فبل ترف خلضعة إال للرقلية عل  دستورنة القواننف 

، 124مػػػف أجػػػؿ تحدنػػػد الطينعػػػة القلنوننػػػة لؤلوامػػػر التشػػػرنعنة المتخػػػذة يموجػػػب المػػػلدة 
 نجب التمننز ينف مرحلتنف : 

                                                 
1
 .  26ِؽّك ٘اٍِٟ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
2
 . 270أِٚا٠ٛف ِؽّك ، اٌّهظغ اٌٍاتك ،ص  
3
 . 270ٔفً اٌّهظغ ، ص  
4
 . 26ِؽّك ٘اٍِٟ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
5
 . 22ِهاق تكناْ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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 :          رومة ما ق ل الموافقة وميها من ق ل ال رلمانم -1

ف رلنػػت  1هنػػلؾ شػػي  إجمػػلع فقهػػي  ، علػػ  أف األوامػػر الصػػلدرة فػػي هػػذ  المرحلػػة ، وال
تيقػػػػ  تتمتػػػػي يللطينعػػػػة  فطنهػػػػلنمرنهػػػػل أف تعػػػػدؿ أو تلغػػػػي التشػػػػرنعلت ،  إفلهػػػػل قػػػػوة تشػػػػرني ، 

ننػػػز يػػػنف مختلػػػؼ أعمػػػلؿ السػػػلطلت اإلدارنػػػة، وهػػػذا إعمػػػلال للمعنػػػلر العضػػػو  فػػػي مجػػػلؿ التم
اإلدارنػػة، ويللتػػللي فػػطف هػػذ  األوامػػر تعػػد مجػػرد قػػرارات إدارنػػة تنظنمنػػة ، مػػلداـ أف اليرلمػػلف لػػـ 

 نوافؽ علنهل ، رمل تخضي لرقلية القضل  الدستور  .

وعل  هذا األسػلس ذهػب يعػض الفقػ  إلػ  القػوؿ يػسف هػذ  األوامػر خػبلؿ هػذ  المرحلػة 
 القضل  اإلدار  العتيلرهل قرارات إدارنػة ، رمػل نمرػف الطعػف فنهػل أمػلـ لـفنهل أم نمرف الطعف

، حنػػث أنهػػل تعتيػػر تنظنمػػلت يعػػد 1996مػػف دسػػتور  186المجلػػس الدسػػتور  يموجػػب المػػلدة 
إخطلر المجلػس الدسػتور  ، ولرػف ونظػرا لرػوف اليرلمػلف غنػر منعقػد، فطنػ  ال نتصػور إخطػلر 

ي هذ  الحللػة لػذلؾ فػطف خضػوع األوامػر لرقليػة المجلػس رئنس الجمهورنة المجلس الدستور  ف
 . 2الدستور  مسسلة شي  مستحنلة 

في الجزائر نػر  أف األوامػر تعػد أعمػلال تشػرنعنة لػنس مػف   3إال أف هنلؾ اتجلهل آخر 
موافقػػػػة اليرلمػػػػلف علنهػػػػل ، يػػػػؿ مػػػػف تػػػػلرنخ اتخلذهػػػػل مػػػػف طػػػػرؼ رئػػػػنس الجمهورنػػػػة ينػػػػل  علػػػػ  

 االعتيلرات التللنة : 

وردت ضػػػمف الفصػػػؿ الثػػػلني مػػػف الدسػػػتور الخػػػلص يللسػػػلطة التشػػػرنعنة،  142أف المػػػلدة  -1
 فشرلنل هي عمؿ تشرنعي .

نمػػلرس رئػػنس الجمهورنػػة حقػػ  فػػي اتخػػلذ األوامػػر ميلشػػرة مػػف الدسػػتور ، ولػػنس يموجػػب  -2
 . 142الواردة في الملدة   يشرع(التفونض ، وهذا مل تؤرد  استخداـ عيلرة 

                                                 
1
 . 27ٚأٔظه ومٌه ِؽّك ٘اٍِٟ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  ؛ 294ناظغ ِؽك٠ك ؼ١ّك ، اٌّهظغ اٌٍاتك ،ص  
2
 . 23ِهاق تكناْ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
3
 .  58-57ػم١ٍح ـهتاشٟ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص   
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رئػنس الجمهورنػة المشػرع األصػلي والوحنػد ، لعػدـ إمرلننػة تفػونض سػلطت   جعؿ الدسػتور -3
 أل  سلطة أخر  .

مجػػػلؿ التشػػػرني يػػػسوامر مطلػػػؽ وغنػػػر محػػػدود، حنػػػث نمرػػػف لػػػرئنس الجمهورنػػػة أف نطػػػرؽ  -4
، أو تلػؾ المنصػوص علنهػل فػي المػلدة 140مختلؼ الموضوعلت سوا  تلؾ الواردة في المػلدة 

 . 1996مف دستور 141

 نوجد اجتهلد مف قيؿ المجلػس الدسػتور  نحػدد طينعػة األوامػر ، عرػس مػل هػو معمػوؿ ال -5
علػ  أف األوامػػر الصػلدرة فػػي  1972يػ  مػف قيػػؿ المجلػس الدسػػتور  الفرنسػي الػػذ  أرػد سػػنة 

مػػف الدسػػتور تعػػد أعمػػلال تنظنمنػػة مػػل لػػـ تػػتـ المصػػلدقة علنهػػل لتصػػيأ عمػػبل  38إطػػلر المػػلدة 
 تشرنعنل .

 :  بد موافقة ال رلمان وميها مرومة ما   -2

عرفت هذ  المسسلة أنضل خبلفل فقهنل مف أجؿ تحدند الطينعػة القلنوننػة لؤلوامػر، حنػث 
، إلػ  القػوؿ يػسف األوامػر التػي نتخػذهل رئػنس الجمهورنػة تظػؿ محتفظػة يطينعتهػل 1ذهب اتجل  

األوامر تعػد أعمػلال تشػرنعنة اإلدارنة ، يللرغـ مف موافقة اليرلملف علنهل ، وعل  الرغـ مف أف 
يعد موافقة اليرلملف علنهل ، إال أن  لنس لهل نفس قوة ومرتية العمػؿ التشػرنعي، ذلػؾ أف العيػرة 
فػػػي تحدنػػػد العمػػػؿ ترترػػػز علػػػ  صػػػفة القػػػلئـ ، أو الجهػػػة التػػػي أصػػػدرت ، ويللتػػػللي ترػػػوف قليلػػػة 

 للطعف فنهل أملـ القضل  اإلدار  .

القوؿ أف األوامر تتحػوؿ مػف عمػؿ إدار  إلػ  عمػؿ لػ  ، إل  2ويللمقليؿ ذهب اليعض 
نفػػػس مرتيػػػة التشػػػرني ، ومػػػف ثػػػـ تفلػػػت مػػػف الرقليػػػة القضػػػلئنة وتخضػػػي فقػػػط لرقليػػػة المجلػػػس 

، 27/02/2000الدسػػتور  ، وهػػذا االتجػػل  نسػػتند إلػػ  قػػرار المجلػػس الدسػػتور  الصػػلدر فػػي 

                                                 
1
 .  24٘ما اٌهأٞ ذُ لوهٖ ػٕك ، ِهاق تكناْ ، االـرظاص اٌرشه٠ؼٟ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
2
  . 275أِٚا٠ٛف ِؽّك ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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األسلسي لمحلفظػة الجزائػر المتضمف القلنوف  97/15الذ  قض  يدعـ دستورنة األمر رقـ : 
 الرير  .

ال تتضػمف تفونضػل  1996مف دستور  142، إل  القوؿ يسف الملدة 1ونذهب رأ  آخر
في المواد التشرنعنة لرئنس الجمهورنة، يؿ تتضمف اختصلصل تشرنعنل دسػتورنل، ويللتػللي فػطف 

شػػػػرنعنة، رئػػػػنس الجمهورنػػػػة، عنػػػػدمل نمػػػػلرس هػػػػذا االختصػػػػلص فهػػػػو نقػػػػـو يمزاولػػػػة السػػػػلطة الت
، ال ترػوف ذات طينعػػة إدارنػة أو تنظنمنػػة، وتعػد موافقػػة 142واألوامػر المتخػػذة يموجػب المػػلدة 

 اليرلملف علنهل مجرد موافقة شرلنة ال غنر .

 لتشريم  أوامر في الوالة االستثيائية اثاييا : 

نشرع رئنس الجمهورنة يسوامر فػي الحللػة  1996مف دستور  107يموجب أحرلـ الملدة 
االسػتثنلئنة، ثػـ شػروط ألسلسػنة لنظرنػة الظػروؼ االسػملت االستثنلئنة، وعلن  نتـ التطرؽ إلػ  

الحللػػة االسػػتثنلئنة، أخنػػرا نػػتـ دراسػػة السػػلطلت المخولػػة لػػرئنس الجمهورنػػة يموجػػب هػػذ  الحللػػة 
 في النظلـ الدستور  الجزائر .

 سمات األساسية لي رية ال رو  االستثيائية : أ/ ال

أف الظػػروؼ االسػػتثنلئنة هػػي التػػي تجعػػؿ التصػػرفلت غنػػر المشػػروعة إلدارة  ،2نػػر  الفقػػ 
فػػػي الظػػػروؼ العلدنػػػة مشػػػروعة، يمعنػػػ  أف نظرنػػػة الظػػػروؼ االسػػػتثنلئنة تعمػػػؿ علػػػ  توسػػػني 

 .قل  الرقلية القضلئنة مجلؿ المشروعنة العلدنة لتنش  مل نعرؼ يللشرعنة االستثنلئنة مي ي

 حنػث إرتفػ ضي تعرنؼ جلمي ورلمؿ لهذ  النظرنػة و يإل  حقية مف الزمف  ولـ نقـ الفق 
رمػػل عرفػػت هػػذ  النظرنػػة جػػدال رينػػرا يػػنف الفقهػػل  يػػنف رافػػض ومؤنػػد  ،يػػذرر أمثلػػة ونمػػلذج لهػػل

 النظرنة.ي تحدند مفهـو وتعرنؼ لهذ  فلهل، إل  جلنب ذلؾ سلهـ القضل  يشرؿ رينر 

                                                 
1
 . 295ِؽك٠ك ؼ١ّك ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
2
االٌرصٕائ١ح فٟ ظّٙٛن٠ح ِظه اٌؼهت١ح ٚاٌهلاتح ػ١ٍٙا، قان إٌٙؼح  شهٚخ ػثك اٌٙاقٞ ـاٌك اٌعٛ٘هٞ، ِكٜ ػهٚنج اٌٍٍطاخ 

 .47، ص 2005اٌؼهت١ح، اٌما٘هج، 
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فلقػػػد ذهػػػب رأ  أوؿ إلػػػ  تعرنػػػؼ هػػػذ  النظرنػػػة يقولػػػ  سأنهػػػل مفلجئػػػة تحمػػػؿ فػػػي طنلتهػػػل 
أخطلر جسنمة حللة ومؤردة استثنلئنة وغنر مسلوفة وشػلذة تهػدد النظػلـ العػلـ يمدلوالتػ  الثبلثػة 
ااألمػػػف العػػػلـ، والسػػػرننة العلمػػػة، والصػػػحة العلمػػػة  أو تهػػػدد أحػػػد عنلصػػػر  فحسػػػب، أو تهػػػدد 

 . 1 العلمة، أو تهدد سنر المرافؽ العلمةس المصلحة

الػػػرأ  الثػػػلني : نػػػر  أف الظػػػروؼ االسػػػتثنلئنة هػػػي وضػػػي غنػػػر عػػػلد  وخطنػػػر نحػػػتـ  لأمػػػ
لمػة مػي عػدـ إمرػلف إعمػلؿ عضػرورة التصػرؼ علػ  وجػ  السػرعة للمحلفظػة علػ  المصػلحة ال

 .2القواعد العلدنة

سأف يعػػض  طمػػلر  إلػػ  القػػوؿ :نخلص مػػف خبللػػ  الػػدرتور سػػلنملف الفػػالػػرأ  الثللػػث: أمػػل 
 أنهػػػلالمشػػػروعة فػػػي الظػػػروؼ العلدنػػػة، نعتيرهػػػل القضػػػل  مشػػػروعة إذا مػػػل ثيػػػت  غنػػػرالقػػػرارات 

 ،ضرورنة لحملنة النظلـ العلـ أو لتسمنف سنر المرافؽ العلمة، يسيب حػدوث ظػروؼ اسػتثنلئنة
اسػػي لػػـ نػػرد يػػ  وهرػػذا تتحلػػؿ اإلدارة مؤقتػػل مػػف قنػػود المشػػروعنة العلدنػػة لتتمتػػي يلختصػػلص و 

 .3 نصس

نر  سأف الظػروؼ االسػتثنلئنة تتمثػؿ فػي فعػؿ أو مجموعػة أفعػلؿ تشػرؿ فالرأ  الرايي : أمل 
ئلدارة صػلحب المصػلحة المهػددة لخطرال نهدد مصلحة جوهرنة معتيرة قلنونل، ويحنث ال نروف 

ة التػػي ف المصػػلحة الجوهرنػػأدخػػؿ فػػي وقػػوع هػػذا الفعػػؿ أو تلػػؾ األفعػػلؿ، ونضػػنؼ هػػذا الػػرأ  
 ،فهػػي الحنػػلة فػػي القػػلنوف الجنػػلئي ،نهػػددهل  ذلػػؾ الخطػػر تختلػػؼ مػػف نطػػلؽ قػػلنوني إلػػ  آخػػر

وهػػي سػػبلمة الدولػػة فػػي القػػلنوف  الػػدولي  ،وهػػي الحقػػوؽ المللنػػة األسلسػػنة فػػي القػػلنوف المػػدني
   .4حقوؽ الدستورنة الجوهرنة في مجلؿ القلنوف الدستور الو  ،العلـ

 

                                                 
1
 .48، ص شهٚخ ػثك اٌٙاقٞ ـاٌك اٌعٛ٘هٞ ، اٌّهظغ اٌٍاتك  
2
 . 256 ، ص 1994نأفد فٛقج ، اٌّظاقن اٌّشهٚػ١ح اإلقان٠ح ِٕٚؽ١ٕاذٙا ، قناٌح ِمانٔح ، قان إٌٙؼح اٌؼهت١ح ، اٌما٘هج ،  
3
 .123، ١ٌٍ118ّاْ ِؽّك اٌطّاٚٞ، إٌظه٠ح اٌؼاِح ٌٍمهاناخ اإلقان٠ح ،  اٌّهظغ اٌٍاتك، ص  
4
 . 10، ص ٠1974ؽٟ اٌعًّ، ٔظه٠ح اٌؼهٚنج فٟ اٌمأْٛ اٌكٌرٛنٞ، ٚتؼغ ذطث١ماذٙا اٌّؼاطهج، قان إٌٙؼح اٌؼهت١ح، اٌما٘هج  
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نػر  أف المقصػػود يهػذ  النظرنػػة يلختصػلر شػػدند أف يعػض األعمػػلؿ فالػرأ  الخػػلمس : أمػل 
التصػػػػرفلت اإلدارنػػػػة والمعتيػػػػرة غنػػػػر مشػػػػروعة فػػػػي الظػػػػروؼ العلدنػػػػة تعتيػػػػر مشػػػػروعة فػػػػي  أو

الظروؼ االستثنلئنة إذا مل ثيت لزومهل لمواجهة هذ  الظروؼ والمحلفظة يللتػللي علػ  النظػلـ 
 .1العلـ أو دواـ سنر المرافؽ العلمة

حنػث قضػت  ،معنػ  ظػروؼ االسػتثنلئنة فػي مصػر ولقد يننت المحرمة اإلدارنة العلنػلهذا 
للحرومػة عنػػد القنػػلـ حللػة اسػػتثنلئنة تمػس األمػػف والطمسنننػة سػػلطة تقدنرنػػة  س فػي حرػػـ لهػل يػػسف

إذ يقػػدر الخطػػر  ،واسػػعة لتتخػػذ مػػف التػػداينر السػػرنعة الحلسػػمة مػػل توجػػ  يػػ  الموقػػؼ الخطنػػر
 إجػػرا اتطمسنننػػة يقػػدر مػػل تطلػػؽ حرنتهػػل فػػي تقػػدنر مػػل نجػػب اتخػػلذ  مػػف وال فالػػذ  نهػػدد األمػػ

فػػبل نتطلػػب مػػف اإلدارة فػػي مثػػؿ هػػذ  الظػػروؼ الخطنػػرة، مػػل ، وتػػداينر لصػػوف األمػػف والنظػػلـ
 .2 نتطلب منهل في الظروؼ العلدنة مف الدقة والحذر حت  ال نفلت الزملـ مف ندهلس

ف أطلػػأمػػل موقػػؼ مجلػػس الدولػػة فػػي فرنسػػل فقػػد رػػلف و   ؽاضػػحل حنػػث رػػرس هػػذ  النظرنػػة وال
علنهػل مسػػمنلت مختلفػػة مثػػؿ نظرنػػة سػػلطلت الحػػرب، أو انظرنػػة الضػػرورة ، وفػػي هػػذا اإلطػػلر 
قضػػ  يػػسف حػػدود السػػلطة العلمػػة لليػػولنس التػػي تملرهػػل اإلدارة للمحلفظػػة علػػ  األمػػف العػػلـ ال 

ومي قػنمرف أف تروف في حللة السلـ هي نفسهل في حللة الحرب حنث نتطلب صللأ الػدفلع ال
 . 3لسلطة ونحتـ اتخلذ وسلئؿ أشد لحفظ األمف العلـالتوسي في هذ  ا

 : 107ب/ السميات االستثيائية لرئيس الدمهورية  مودب المادة 

فػػي الحللػػة االسػػتثنلئنة تقػػػرر معظػػـ الدسػػلتنر لػػػرئنس الجمهورنػػة سػػلطلت وصػػػبلحنلت 
وعلػػػ  هػػػذا األسػػػلس تػػػنص المػػػلدة  . واسػػػعة تختلػػػؼ عػػػف تلػػػؾ المعروفػػػة فػػػي الظػػػروؼ العلدنػػػة

يقرر رئيس الدمهوريـة س :مف الدستور الحللي عل  1996مف الدستور الجزائر  لسنة  107

                                                 
1
 . 51ص شهٚخ ػثك اٌٙاقٞ ـاٌك اٌعٛ٘هٞ ، اٌّهظغ اٌٍاتك،   
2
 .29، ص 1982ٌاِٟ ظّاي اٌك٠ٓ، ٌٛائػ اٌؼهٚنج ٚػّأح اٌهلاتح اٌمؼائ١ح، ِٕشأج اٌّؼانف، اإلٌىٕكن٠ح، اٌما٘هج، ذُ لوهٖ ػٕك  
3
 .  257نأفد فٛقج ، ِظاقن اٌّشهٚػ١ح ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص   ذُ لوهٖ ػٕك 
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ـــ الد مهـــددة  خيـــر  ـــت ال ـــة االســـتثيائية إذا كاي  اهـــم يوشـــك أن يصـــيب مؤسســـاتهادالوال
 .المة ترا هاس استقاللها أو أو الدستورية

  إال  بـــد استشـــارة رئـــيس المدمـــس الشـــب ي الـــوييي  وال يتخـــذ مثـــل هـــذا اإلدـــراء 
ــس األمــة ــيس مدم ــس الدســتوري  ورئ ــى    والمدم ــس األوم ــى المدم    امــنلواالســتماع إل

 الوزراء. ومدمس

التــي  رئــيس الدمهوريــة أن يتخــذ اإلدــراءات االســتثيائية تخــول الوالــة االســتثيائية
 .تستود ها لممواف ة ومى استقالل األمة والمؤسسات الدستورية في الدمهورية

 يدتمم ال رلمان ودو ا.

 سإواليهاتهي الوالة االستثيائية وسب األشكال واإلدراءات السال ة الذي التي أود ت يت

عرفػػت الحللػػػة االسػػػتثنلئنة،  الجزائرنػػة قػػػد مختلػػؼ الدسػػػلتنر إلػػػ  أفتجػػػب اإلشػػلرة  رمػػل
،  19762مػػػف دسػػػتور  120، والمػػػلدة  19631مػػػف دسػػػتور  59نصػػػت علنهػػػل المػػػلدة  حنػػػث

 . 19893مف دستور  87والملدة 

                                                 
1
اٌعّٙٛن٠ح اذفال ذكات١ه اٌرصٕائ١ح ٌؽّا٠ذح اٌذرمالي األِذح  :" فٟ ؼاٌح اٌفطه اٌٛش١ه اٌٛلٛع ، ٠ّىٓ ٌهئ١ً  59ذٕض اٌّاقج  

 ِٚأٌٍاخ اٌعّٙٛن٠ح .

 ٚذعرّغ اٌعّؼ١ح اٌٛؽ١ٕح ٚظٛتا " . 
2
لا وأذد اٌذثالق ِٙذكقج تفطذه ٚشذ١ه اٌٛلذٛع ػٍذٝ ِأٌٍذاذٙا، أٚ ػٍذٝ اٌذرمالٌٙا، أٚ ٌذالِح ذهاتٙذا، :" إ 120ذٕض اٌّاقج  

  ٠مهن نئ١ً اٌعّٙٛن٠ح اٌؽاٌح االٌرصٕائ١ح.

 ـكـً ِـصً ٘ـما اإلظهاء أشٕاء اظرّاع ا١ٌٙناخ اٌؼ١ٍا ٌٍؽىب ٚ اٌؽىِٛح. ر٠ـ

ذفذذٛي اٌؽاٌذذح االٌذذرصٕائ١ح ٌذذهئ١ً اٌعّٙٛن٠ذذح أْ ٠رفذذم اإلظذذهاءاخ اٌفاطذذح اٌرذذٟ ذرطٍثٙذذا اٌّؽافظذذح ػٍذذٝ اٌذذرمالي األِذذح ٚ 

 ِأٌٍاخ اٌعّٙٛن٠ح. 

 ٠عرّغ اٌّعًٍ اٌشؼثٟ اٌٛؽٕٟ، ٚظٛتا، تاٌركػاء ِٓ نئ١ٍٗ. 

 . "ٕرٟٙ اٌؽاٌح االٌرصٕائ١ح ؼٍة ٔفً األشىاي، ٚ تٕاء ػٍٝ ٔفً اإلظهاءاخ اٌّموٛنج أػالٖ اٌرٟ أقخ إٌٝ ذمه٠ه٘اذ
3
مهن نئ١ً اٌذـعّٙٛن٠ح ، اٌذـؽاٌح االٌذرصٕائ١ح ، إلا وأذد اٌذثالق ِٙذكقج تفطذه قا٘ذُ ٠ٛشذه أْ ٠ظذ١ة ٠ :"  87ذٕض اٌّاقج  

 . ِح ذهاتٙاِأٌٍاذٙا اٌكٌرٛن٠ح ، أٚ اٌرمالٌٙا ، أٚ ٌال

ٚاالٌرذذـّاع إٌذذٝ اٌذذـّعًٍ األػٍذذٝ ٌألِذذٓ ، ِٚعٍذذً  اٌكٌذذرٛنٞ ،ٚال ٠رذذـفم ِصذذً ٘ذذما اإلظذذهاء إال تؼذذك اٌرشذذانج اٌذذـّعًٍ 

 اٌٛوناء.

ذـفٛي اٌـؽاٌح االٌرصٕائ١ح نئ١ً اٌـعّٙٛن٠ح أْ ٠رـفم اإلظذهاءاخ االٌذرصٕائ١ح اٌرذٟ ذٍذرٛظثٙا اٌذـّؽافظح ػٍذٝ اٌذرمالي األِذح 

 . اٌـعّٙٛن٠حٌرٛن٠ح فٟ ٚاٌـّأٌٍاخ اٌك

 . ٚظٛتا٠ـعرـّغ اٌـّعًٍ اٌشؼثٟ اٌٛؽٕٟ 

 " ؼٍة األشىاي ٚاإلظهاءاخ اٌٍاٌفح اٌموه اٌرٟ أٚظثد إػالٔٙا االٌرصٕائ١ح ،ذٕرٟٙ اٌـؽاٌح 
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فيللنسػػػية  ، ونخضػػػي تقرنػػػر الحللػػػة االسػػػتثنلئنة إلػػػ  شػػػروط موضػػػوعنة وأخػػػر  شػػػرلنة 
لػ  جلنػب  ،تتمثؿ فػي وجػود خطػر داهػـ، وتهدنػد أمػف الػيبلد واسػتقبللهل للشروط الموضوعنة وال

 . 1 تعذر السنر العلد  للمؤسسلت الدستورنة للدولة

فػػػي أخػػػذ رأ  المجلػػػس تمثػػػؿ ف ، لتقرنػػػر الحللػػػة االسػػػتثنلئنة الشػػػروط الشػػػرلنة عػػػف أمػػػل
ومجلػػس الػػوزرا   ،واالسػتملع إلػػ  المجلػس األعلػػ  لؤلمػف ،ورئػػنس غرفتػي اليرلمػػلف ،الدسػتور 

مػػف حنػػث األخػػذ اختنلرنػػة إال أنهػػل  ،الميػػدأ العػػلـ لطليهػػل شػػلرة هنػػل إلزامنػػة مػػفستونبلحػػظ أف اال
 . 2ينتلئجهل

ي تخػػػػوؿ رئػػػػنس تػػػػنة الوالػػػػذ  نعنننػػػػل فػػػػي هػػػػذا المقػػػػلـ هػػػػو آثػػػػلر ونتػػػػلئ  الحللػػػػة االسػػػػتثنلئ
الحفػػػلظ علػػػ  اسػػػتقبلؿ وسػػػبلمة وحرنػػػة  أجػػػؿ مػػػف اإلجػػػرا ات رلفػػػةالجمهورنػػػة سػػػلطلت اتخػػػلذ 

                                                 
1
اٌفطذذه فذذٟ اٌّؼٕذذٝ اٌمذذأٟٛٔ ٠ٕظذذهف إٌذذٝ وذذً ؼاٌذذح ٚالؼ١ذذح ، ذٕذذمن تؼذذهن ٠ظذذ١ة ِظذذٍؽح ؼ٠ٛ١ذذح ف١ٙذذكق٘ا تذذاٌىٚاي أٚ  

 .االٔرماص 

، ٘ٛ ٚظٛق ـطه ي١ه ػاقٞ ٚي١ه ِأٌٛف ٚي١ه ِرٛلغ ؼكٚشذٗ  107ٚتاٌراٌٟ فإْ اٌّؼٕٝ اٌؽم١مٟ ٌٍفطه اٌّموٛن فٟ اٌّاقج 

، ٠ٚر١ّى تاٌعٍاِح ِٓ ـالي خشانٖ ي١ه ِرٛلؼح ، وّا أٔٗ له٠ة أٚ ٚش١ه اٌٛلٛع ، ٚ٘ما وٍٗ ٠كي ػٍٝ أْ اٌكٌرٛن ال ٠شذرهؽ 

ْ ٠ىذذْٛ ِؽمذذك اٌٛلذذٛع فذذٟ اٌٍّذذرمثً اٌمه٠ذذة ، ٚػٍذذٝ ػذذٛء لٌذذه ٠رّرذذغ نئذذ١ً فذذٟ أْ ٠ىذذْٛ اٌفطذذه ؼذذاي ، ٚإّٔذذا ٠ىفذذٟ أ

اٌعّٙٛن٠ح تٍٍطح ذمك٠ه٠ح ٚاٌؼح فٟ ذى١١ذف ٚذمذك٠ه اٌظذهٚف اٌّٛػذٛػ١ح اٌّؽ١طذح تاٌكٌٚذح ، ٚتاٌرذاٌٟ ذمه٠ذه ِذا إلا وأذد 

 ٕ٘ان ؼاظح فؼال ٌرمه٠ه اٌؽاٌح االٌرصٕائ١ح .

ٌؽاٌح االٌرصٕائ١ح ٠شرهؽ أ٠ؼذا أْ ٠ظذ١ة ٘ذما اٌفطذه إؼذكٜ اٌّٛػذٛػاخ ٚػالٚج ػٍٝ لٌه ٌٚىٟ ٠مهن نئ١ً اٌعّٙٛن٠ح ا

، ٚتاٌراٌٟ ٠ىْٛ ٌٙذما اٌفطذه أؼىاٌذاخ ػٍذٝ اٌّأٌٍذاخ اٌكٌذرٛن٠ح ٌٍكٌٚذح إٌّظذٛص ػ١ٍٙذا فذٟ  107اٌّموٛنج فٟ اٌّاقج 

٠ىذْٛ اٌفطذه قاـ١ٍذا أٚ ، ٟٚ٘ اٌؽىِٛح ، ٚاٌثهٌّاْ ، ٚا١ٌٙناخ اٌمؼائ١ح ، ٚاٌّعٍذً اٌكٌذرٛنٞ ، ٠ٍٚذرٛٞ أْ  107اٌّاقج 

ـانظ١ا ، وّا ٠شرهؽ أ٠ؼا أْ ٠رهذة ػٍٝ ٘ما اٌفطه أمطذاع فذٟ اٌٍذ١ه إٌّذرظُ ٌٍٍذٍطاخ اٌؼاِذح اٌكٌذرٛن٠ح ، إال أْ اٌفمذٗ 

اـرٍف ؼٛي ٘ما اٌشهؽ األـ١ه ، ؼ١س ل٘ة اٌثؼغ إٌٝ اٌمٛي تأٔٗ ال تك ِٓ اٌرٛلف اٌراَ ١ٌٍه اٌٍٍطاخ اٌؼاِح فؼذال ، ؼرذٝ 

ٌمٞ ِٓ ـالٌٗ ٠ٍرط١غ نئذ١ً اٌعّٙٛن٠ذح اٌذرفكاَ ٌذٍطاذٗ االٌذرصٕائ١ح ، ٚػٍذٝ اٌؼىذً ِذٓ لٌذه ل٘ذة اذعذاٖ ٠رؽمك اٌشهؽ ا

خـه ٌٍمٛي تأٔٗ ال ٠شرهؽ ذٛلف اٌٍٍطاخ اٌؼاِح فؼال ػٓ أقاء ػٍّٙا ِٓ أظً ذمه٠ه اٌؽاٌح االٌرصٕائ١ح ، إال أْ اٌهأٞ اٌهاظػ 

ٌرصٕائ١ح ال ٠شرهؽ اٌرٛلف اٌراَ ٌٍٍٍطاخ ػٓ اٌٍذ١ه اٌؼذاقٞ ِذٓ أظذً أقاء ٌكٜ اٌفمٗ ٠عّغ ػٍٝ أٔٗ ِٚٓ أظً ذمه٠ه اٌؽاٌح اال

ِٙاِٙا ، تً إْ ٚظٛق ظهٚف ذؼهلً ٘مٖ اٌّأٌٍاخ ػٓ أقاء ػٍّٙا ل١اٌا ػٍٝ اٌظهٚف اٌؼاق٠ذح ٚاٌّأٌٛفذح ، ٘ذمٖ اٌظذهٚف 

ث١ذة ، االـرظذاص اٌرشذه٠ؼٟ ذٍّػ ٌهئ١ً اٌعّٙٛن٠ح ترمه٠ه اٌؽاٌح االٌرصٕائ١ح ، ٌرفاطً أوصذه ناظذغ ِؽّذك أتذٛ اٌٍذؼٛق ؼ

ٚأٔظه ومٌه ِذهاق تذكناْ  ؛ 121، ص  1990ٌهئ١ً اٌعّٙٛن٠ح فٟ اٌظهٚف االٌرصٕائ١ح ، قان اٌصمافح اٌعاِؼ١ح ، اٌما٘هج ، 

اٌهلاتذذح اٌمؼذذائ١ح ػٍذذٝ أػّذذاي اإلقانج اٌؼاِذذح فذذٟ اٌظذذهٚف االٌذذرصٕائ١ح نٌذذاٌح قورذذٛناٖ ، ظاِؼذذح اٌع١الٌذذٟ ا١ٌذذاتً ، ٌذذ١كٞ 

ٚ أٔظذذه وذذمٌه ـ١ٍذذً ١٘ىذذً ، ذم٠ٛذذح اٌٍذذٍطح اٌرٕف١م٠ذذح فذذٟ اٌكٌٚذذح اٌّؼاطذذهج ، قان ؛ 136، ص  2005ائذذه ، تٍؼثذذاي ، اٌعى

ِؽّذذك ٘ذذاٍِٟ ،  ؛ 86ناتؽذذٟ أؼٍذذٓ ، اٌّهظذذغ اٌٍذذاتك ، ص  ؛ِٚذذا تؼذذك٘ا  22، ص  2000إٌٙؼذذح اٌؼهت١ذذح ، اٌمذذا٘هج ، 

 .      102اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص 
2
إْ االٌرشانج فٟ ٘مٖ اٌؽاٌح ِٓ ؼ١س ؽٍة اٌهأٞ ٍِىِح ٚذؼك ٍِأٌح إظثان٠ح ، ؼرٝ ٚإْ واْ اٌهأٞ ِرهذة ػٕٙا ي١ه  

ٍِىَ ، ٚػ١ٍٗ ٚإْ ٌُ ٠مُ نئ١ً اٌعّٙٛن٠ح تٙمٖ االٌرشانج فإْ ػٍّٗ ٠ؼك ي١ه قٌرٛنٞ ٠ّىٓ اٌطؼٓ ف١ٗ أِاَ اٌمؼاء 

نئ١ً اٌعّٙٛن٠ح تٙمٖ االٌرشانج ، ٚاٌٛالغ أْ أناء ٘مٖ ا١ٌٙناخ ٌٙا أ١ّ٘ح تاٌرصٕاء ؼاٌح اٌمٛج اٌما٘هج اٌرٟ ذؽٛي قْٚ ل١اَ 

وث١هج ٌٚٛ ِٓ إٌاؼ١ح األقت١ح ، ؼ١س ذعٕة نئ١ً اٌعّٙٛن٠ح اٌؽهض ا١ٌٍاٌٟ اٌمٞ ٠ّىٓ أْ ٠مغ ف١ٗ ـاطح ػٕكِا ال ٠مكن 

 . 174، ِؽك٠ك ؼ١ّك ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص ٌرفاط١ً أوصه أظه ظ١كا ل١ّح ٘مٖ ا٢ناء ،  
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نمػػلرس  مػػل أد  يػػيعض الفقػػ  للقػػوؿ يػػسف رئػػنس الجمهورنػػة وهػػو ،الػػوطف واسػػتقرار المؤسسػػلت
 .1السنلدة ال نخضي للرقلية أعملؿعمبل مف 

ونتمتي رئنس الجمهورنػة يسػلطلت هلمػة فػي الحللػة االسػتثنلئنة ، حنػث أنػ  يػللرجوع إلػ  
، نتضػػػػأ جلنػػػػل االختصلصػػػػلت الواسػػػػعة لػػػػرئنس  1996مػػػػف دسػػػػتور  04الفقػػػػرة  124المػػػػلدة 

الجمهورنػػة ، ويللتػػللي فػػطف التسػػلؤؿ الػػذ  نفػػرض نفسػػ  فػػي هػػذا اإلطػػلر نتعلػػؽ أسلسػػل ينطػػلؽ 
 لـ تينف يوضوح نطلؽ األوامر.  1996مف دستور  93الملدة  وحدود هذ  األوامر خلصة وأف

، إلػػػ  القػػػوؿ أف نطػػػلؽ األوامػػػر  2مػػػف أجػػػؿ تحدنػػػد نطػػػلؽ هػػػذ  األوامػػػر ذهػػػب الػػػيعض 
 نتحدد عل  النحو التللي : 

 :  سمية رئيس الدمهورية في تبديل الدستور أو إلغاءه أو وق  البمل  ه  –أ 

نجمي الفق  خلصة في فرنسل عل  أف رئنس الجمهورنة ال نملؾ صبلحنة إجرا  تعػدنؿ  
 1958مػػف الدسػػتور الفرنسػػي لعػػلـ  16الدسػػتور، ينػػل  علػػ  أف السػػلطلت التػػي خولتهػػل المػػلدة 

تسػػتهدؼ أسلسػػل العػػودة إلػػ  الحنػػلة الطينعنػػة والسػػنر العػػلد  للمؤسسػػلت العلمػػة ، وفػػي أقصػػر 
شػػترط أف تتخػػذ هػػذ  اإلجػػرا ات يللقػػدر الػػبلـز الػػذ  نحقػػؽ هػػذ  الغلنػػة، مػػدة ممرنػػة، ويللتػػللي ن

 . 3وتعدنؿ الدستور ال ندخؿ ضمف هذا القدر البلـز 

ويللمقليؿ وعل  النقنض مف ذلؾ، اتج  جلنب آخر إل  القػوؿ يػسف رئػنس الجمهورنػة ،  
 . 4وفي ظؿ الحللة االستثنلئنة نمرن  أف نوقؼ العمؿ ييعض أحرلـ الدستور 

وتسسنسػػل علػػػ  ذلػػػؾ، فػػػطف رئػػػنس الجمهورنػػػة فػػػي الجزائػػػر ال نمرنػػػ  أف نقػػػـو يتعػػػدنؿ أو  
إلغػػػل  الدسػػػتور أو وقػػػؼ العمػػػؿ يػػػ  خػػػبلؿ مػػػدة الحللػػػة االسػػػتثنلئنة، حنػػػث أف اإلرادة الضػػػمننة 

 للمؤسس الدستور  الجزائر  توجب عل  رئنس الجمهورنة االلتزاـ يلحتراـ أحرلـ الدستور .
                                                 

1
 . 336ٌؼ١ك تٛ اٌشؼ١ه، إٌظاَ ا١ٌٍاٌٟ اٌعىائهٞ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص  

2
 . 186ِؽك٠ك ؼ١ّك ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
3
 . 38ا١ٌٍك ـ١ًٍ ١٘ىً ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
4
 . 150هللا ، ٌٍطح ٍِٚأ١ٌٚح نئ١ً اٌكٌٚح ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  اٌغٕٟ ت١ٍٟٛٔ ػثك ػثك 
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 142نس الجمهورنػػة نملػػؾ سػػلطلت واسػػعة يموجػػب أحرػػلـ المػػلدة ونبلحػػظ أنضػػل أف رئػػ
 . 1تجني  اللجو  إل  تعدنؿ الدستور أو وقؼ العمؿ ي  

 :  تدخل األوامر في المدال التي يمي  –ب 

إف سػػػلطة رئػػػنس الجمهورنػػػة يللتشػػػرني يػػػسوامر فػػػي الحللػػػة االسػػػتثنلئنة وفػػػي داخػػػؿ النطػػػلؽ 
الجمهورنػػػػة هػػػػو صػػػػلحب االختصػػػػلص التنظنمػػػػي التنظنمػػػػي ال تثنػػػػر أ  إشػػػػرلؿ، ألف رئػػػػنس 

، حنػػث 1996مػػف دسػػتور  01فقػػرة  143المسػػتقؿ فػػي الظػػروؼ العلدنػػة عمػػبل يسحرػػلـ المػػلدة 
 . 2أف المرسـو الرئلسي نعد القلعدة الوحندة في الظروؼ االستثنلئنة 

 :  تدخل األوامر في المدال التشريبي الخا   ال رلمان  -دـ 

إلػػ  ضػػرورة االجتمػػلع الوجػػويي لليرلمػػلف يقػػوة  1996تور مػػف دسػػ 107أشػػلرت المػػلدة  
 القلنوف ، ويللتللي فمل هو المغز  مف ورا  ذلؾ   .

، قػػػد خولػػػت لػػػرئنس 1996مػػػف دسػػػتور  04فقػػػرة  142يمعنػػػ  آخػػػر إذا رلنػػػت المػػػلدة  
الجمهورنػػة التشػػرني يػػسوامر فػػي المجػػلالت المخصصػػة للقػػلنوف ، وفػػي ظػػؿ وجػػود اليرلمػػلف هػػؿ 

 نستطني اليرلملف مملرسة وظنفت  التشرنعنة   .

نػػػػػر  أف الحللػػػػػة  1958مػػػػػف دسػػػػػتور  16إف الفقػػػػػ  الفرنسػػػػػي وعمػػػػػبل يسحرػػػػػلـ المػػػػػلدة  
 .3ود عل  سلطلت اليرلملف أثنل  هذ  الفترة االستثنلئنة ال تتضمف أ  قن

، هػػذا الػػرأ  األخنػػر إذ أنػػ  نػػؤد  إلػػ  التػػداخؿ  4ويللمقليػػؿ ننتقػػد جلنػػب آخػػر مػػف الفقػػ  
فوضػػ  فػػي مجػػلؿ واحػػد خلصػػة إذا تػػـ األخػػذ يعػػنف االعتيػػلر  لنػػ فػػي الصػػبلحنلت ونترتػػب ع

 منهمل .الحؽ المخوؿ لرؿ مف رئنس الجمهورنة واليرلملف في إلغل  عمؿ رؿ 

                                                 
1
 . 111اٌٍاتك ، ص ِؽّك ٘اٍِٟ ، اٌّهظغ  
2
 . 187ِؽك٠ك ؼ١ّك ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  ؛ 95أٔظه ناتؽٟ أؼٍٓ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
3
 .  37ِأـٛل ػٓ ا١ٌٍك ـ١ًٍ ١٘ىً ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
4
 . 279أِٚا٠ٛف ِؽّك ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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، أف اليرلمػػػػلف ال نجػػػػوز لػػػػػ  القنػػػػلـ يسنػػػػة قػػػػػرارات  1وتسسنسػػػػل علػػػػ  ذلػػػػؾ نػػػػػر  الػػػػيعض 
ف رػػلف  يخصػػوص اإلجػػرا ات التػػي اتخػػذهل رئػػنس الجمهورنػػة فػػي ظػػؿ الحللػػة االسػػتثنلئنة ، وال
ذلػػػؾ ال نحػػػوؿ دوف إمرلننػػػة اليرلمػػػلف فػػػي منلقشػػػة هػػػذ  اإلجػػػرا ات ، حنػػػث نيقػػػ  هػػػذا األخنػػػر 

رنعنة خػلرج نطػلؽ اإلجػرا ات المتخػذة مػف قيػؿ رئػنس الجمهورنػة ، وهػذا محتفظل يوظنفت  التشػ
 االتجل  األخنر هو الذ  نتفؽ مي طينعة وخصوصنة الحللة االستثنلئنة .

إف رئنس الجمهورنة في الجزائر نتمتي يسلطلت هلمة تتسػي وتتػدعـ أرثػر فػي الحػلالت 
، ويللتػػػػػللي نصػػػػػيأ رئػػػػػنس  االسػػػػػتثنلئنة ، حنػػػػػث نسػػػػػتحوذ علػػػػػ  المجػػػػػلؿ المحجػػػػػوز لليرلمػػػػػلف

الجمهورنػػػة موزعػػػل جدنػػػدا لبلختصلصػػػلت الدسػػػتورنة، نتنػػػلوؿ منهػػػل مػػػل نشػػػل  ونتػػػرؾ، مػػػل نشػػػل  
ملدامت الحللة االستثنلئنة مستمرة وقلئمة ، ذلؾ أف هذ  الحللة ال تنتهػي إال يقػرار منػ  حسػب 

 ات التػػػي ، ووفػػػؽ نفػػػس األشػػػرلؿ واإلجػػػرا1996مػػػف دسػػػتور  107الفقػػػرة األخنػػػرة مػػػف المػػػلدة 
 .2اتيعت في تقرنرهل 

وأخنػػػرا يخصػػػوص تحدنػػػد الطينعػػػة القلنوننػػػة لؤلوامػػػر المتخػػػذة فػػػي الحللػػػة االسػػػتثنلئنة، 
تجػػب اإلشػػلرة أف هػػذ  المسػػسلة قػػد عرفػػت خبلفػػل حػػلدا يػػنف الفقهػػل  فػػي فرنسػػل، وهػػذا يمنلسػػية 

 . 1958دستور مف  16تحدند الطينعة القلنوننة لئلجرا ات المتخذة ، يموجب أحرلـ الملدة 

ففي هذا اإلطلر نر  جلنب مف الفق  أف اإلجرا ات المتخذة مف قيػؿ رئػنس الجمهورنػة 
خػػبلؿ المرحلػػة االسػػتثنلئنة تعػػد ذات طينعػػة إدارنػػة طيقػػل للمعنػػلر العضػػو  علػػ  اعتيػػلر أنهػػل 

 . 3صلدرة عف رئنس الجمهورنة يوصف  سلطة إدارنة ولنس سلطة تشرنعنة 

 

 

                                                 
1
 . 36، ص ِهاق تكناْ ، االـرظاص اٌرشه٠ؼٟ ٌهئ١ً اٌعّٙٛن٠ح ، اٌّهظغ اٌٍاتك  
2
 .  191؛ ٚأٔظه أ٠ؼا ِؽك٠ك ؼ١ّك ، اٌّهظغ اٌٍاتك،ص 114ٌرفاط١ً أوصه أٔظه ِؽّك ٘اٍِٟ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  

3
 . 100، ٚلك ذُ لوهٖ ػٕك ناتؽٟ أؼٍٓ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  G.Burdeau٘ما اٌهأٞ ل٘ة إ١ٌٗ اٌفم١ٗ  
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  أخر نر  أف اإلجرا ات المتخذة مف قيؿ رئنس الجمهورنة خػبلؿ ويللمقليؿ هنلؾ اتجل
المرحلػػػػة االسػػػػتثنلئنة تعػػػػد أعمػػػػلال إدارنػػػػة حسػػػػب الشػػػػرؿ، وتتمنػػػػز يطليعهػػػػل الخػػػػلص يػػػػللنظر 
للظػػروؼ التػػي صػػدرت فنهػػل ، ويللتػػللي فهػػي محصػػنة مػػف الرقليػػة القضػػلئنة وتعػػد عمػػبل مػػف 

 .1أعملؿ السنلدة 

 و أنضل متيلنف يخصوص هذ  المسسلة .أمل موقؼ الفق  في الجزائر فه

حنث ذهػب جلنػب مػف الفقػ  إلػ  القػوؿ :س ... أمػل نتػلئ  الحللػة االسػتثنلئنة فتتمثػؿ فػي 
تخونػػػؿ رئػػػنس الجمهورنػػػة صػػػبلحنة اتخػػػلذ رػػػؿ إجػػػرا  نػػػرا  ضػػػرورنل للحفػػػلظ علػػػ  االسػػػتقرار 

عمبل مف أعمػلؿ  الوطني والسبلمة التراينة ، والمؤسسلت الدستورنة ، وهو في رؿ هذا نملرس
 .   2السنلدة ال نخضي للرقلية القضلئنة س 

ويللمقليػػػػؿ ذهػػػػب الػػػػيعض إلػػػػ  القػػػػوؿ يسنػػػػ  إذا تػػػػدخؿ رئػػػػنس الجمهورنػػػػة فػػػػي المجػػػػلؿ 
التنظنمػػي وهػػو المجػػلؿ المحجػػوز لػػ  ، فػػطف ذلػػؾ نرػػوف يموجػػب قػػرارات إدارنػػة امراسػػنـ  نمرػػف 

 الطعف فنهل أملـ مجلس الدولة .

مهورنػػػػة يموجػػػػب األوامػػػػر فػػػػي المجػػػػلؿ المخصػػػػص للسػػػػلطة أمػػػػل إذا تػػػػدخؿ رئػػػػنس الج
التشػػرنعنة ، فػػطف هػػذ  األوامػػر تعػػدؿ التشػػرنعلت القلئمػػة ، إال أنهػػل علػػ  الػػرغـ مػػف ذلػػؾ تيقػػ  

 . 3محتفظة يطينعتهل اإلدارنة وتخضي يللتللي لرقلية مجلس الدولة 

 1958الت ويضية ولوائح الضرورة في الدستور ال ريسي لبام  األوامرال رع الثايي : 

السػلطة التنفنذنػة يصػبلحنلت تنظػنـ  1958خص المؤسس الدستور  الفرنسي فػي دسػتور 
، وهػو 16،  38وهػذا اسػتنلدا إلػ  المػواد  ، يعض الموضوعلت عػف طرنػؽ اللػوائأ التفونضػنة

                                                 
1
 . 100لوهٖ ناتؽٟ أؼٍٓ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  MARCEL PRELOITنأٞ اٌفم١ٗ  
2
ٍِؼٛق ش١ٙٛب ، اٌؽّا٠ح اٌمؼائ١ح ٌٍؽه٠اخ األٌا١ٌح فٟ اٌظهٚف االٌرصٕائ١ح ، اٌّعٍح اٌعىائه٠ح ٌٍؼٍَٛ اٌما١ٔٛٔح ٚااللرظاق٠ح   

 . 35، ص  1998،  01ٚا١ٌٍا١ٌح ، ػكق 
3
 . 41- 40اٌٍاتك ، ص  ِهاق تكناْ ، االـرظاص اٌرشه٠ؼٟ ٌهئ١ً اٌعّٙٛن٠ح ، اٌّهظغ 
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نػوع آخػر  إصػدارسػلطة التنفنذنػة مػف ال أنضػلاسػـ األوامػر، رمػل مرػف الدسػتور  لنػ مل نطلؽ ع
 ، وذلؾ عل  الشرؿ التللي :  مف اللوائأ نعرؼ يلوائأ الضرورة

 . 1958من الدستور ال ريسي لبام  38أواًل : أوامر المادة 

 عل  :  1958مف الدستور الفرنسي لعلـ  38تنص الملدة 

 Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlementس

l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont 

normalement du domaine de la loi.  

Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du Conseil d'État. Elles 

entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de 

ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. 

Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.  

A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne 

peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.س 

رخنص لهػػػل يػػػسف تتخػػػذ تػػػاليرلمػػػلف الأجػػػؿ تنفنػػػذ يرنلمجهػػػل أف تطلػػػب مػػػف  نمرػػػف للحرومػػػة مػػػف س
وتصػػدر هػػذ  األوامػػر فػػي  ،يموجػػب أوامػػر ولمػػدة محػػدودة تػػداينر هػػي مػػف اختصػػلص القػػلنوف

مجلػػس الػػوزرا  يعػػد أخػػذ رأ  مجلػػس الدولػػة، ونعمػػؿ يهػػل مػػف تػػلرنخ نشػػرهل، غنػػر أنهػػل تصػػيأ 
دة المحػػددة ملغػلة إذا لػػـ نػػودع مشػػروع القػلنوف الخػػلص ... علػػ  اليرلمػػلف وذلػؾ قيػػؿ نهلنػػة المػػ

 . إال يشرؿ صحنأس إقرارهلفي قلنوف التفونض وال نمؾ 

وهػي الشػروط الخلصػة يللحرومػة،  ،شػروطيعػض اليػد مػف تػوافر  ،عملؿ هذا الػنصوإل
 ، وذلؾ عل  الشرؿ التللي : ثـ الشروط الخلصة يلليرلملف

 :  أ/ الشروي الخاصة  الوكومة

إف الميػػلدرة يتقػػدنـ الطلػػب تعػػود للحرومػػة ولػػنس مػػف اليرلمػػلف، ولرػػف مػػل هػػو المقصػػود 
 . 38في نص الملدة الوارد يمصطلأ الحرومة 
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إل  أف المقصود يللحرومػة هنػل يصػفة أدؽ الػوزنر األوؿ دوف رئػنس  يعض الفق  ذهب
ود الميػلدرة فػي ويللتػللي تعػ ،مػف طػرؼ رئػنس الدولػة 1967الجمهورنة وهذا مل تـ تسرند  سنة 

 . 1هذا المجلؿ للحرومة، وهذا مل نقتضن  المنطؽ

إلػػػ  أف المقصػػػود يللحرومػػػة هنػػػل فػػػي هػػػذا الػػػنص هػػػو  اآلخػػػر ويللمقليػػػؿ ذهػػػب الػػػيعض
ومف ثـ نروف الحػؽ ،  مجلس الوزرا  الذ  نرأس  رئنس الجمهورنة وندنر أعملل  الوزنر األوؿ

هذ  األوامػر حقػل مرفػوال لرػؿ مػف الػوزنر األوؿ  يطصدارفي طلب الحصوؿ عل  إذف اليرلملف 
وفقػػل لػػنص  ،ف تلػػؾ األوامػػر نجػػب أف تصػػدر حلملػػة لتوقنػػي االثنػػنف معػػلأل ،ورئػػنس الجمهورنػػة

 . 2مف الدستور 19، 13الملدتنف 

هػػو  38إال أننػػل ال نوافػػؽ هػػذا الػػرأ  األخنػػر ألف المقصػػود يللحرومػػة فػػي نػػص المػػلدة 
 .يلدرة لطلب اللجو  إل  هذ  األوامريللمصلحب الحؽ  الوزنر األوؿ

 ولرف التسلؤؿ الذ  نطرح هؿ الحرومة تتمتي يرؿ الحرنة لطلب اللجو  لهذ  األوامر  

فهنػػل نصػػيأ اليرلمػػلف  ،فػػطذا تػػرؾ األمػػر للعنػػلف ، نػػدة يشػػروطقوالواقػػي أف هػػذ  الميػػلدرة م
ال نرػػػػوف إال فػػػػي  فػػػػطف اللجػػػػو  إلػػػ  هػػػػذا الػػػػنص علنػػػػ و  ، ويللتػػػػللي ال نقػػػػـو يػػػدور  ،فػػػي عطلػػػػة

 . 3 الحلالت االستثنلئنة والخطنرة والتي تتطلب اتخلذ إجرا ات مستعجلة

وهػذا قيػؿ  ،رمل نجب عل  الحرومة عند االستجلية لطليهػل أف تسخػذ رأ  مجلػس الدولػة
 . 4وهو رأ  استشلر  فقط ،لهذ  األوامر إصدارهل

                                                 
1
 Pierre EBARD, L‟article 38 de la constitution de 4 octobre 1958 et la V

ème
 république 

R.D.P.n° :02, 1969, p271. 
2
 .345ٍاتك، ص اٌّهظغ اٌشهٚخ ػثك اٌٙاقٞ ـاٌك اٌعٛ٘هٞ،  

3
 Pierre EBARD. op.cit, p 273. 

4
 .384 ، صاٌّهظغ اٌٍاتكِؽّٛق طثؽٟ ا١ٌٍك،  
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مشػروع القػلنوف للتصػدنؽ علنػ  وأخنرا نجب وقيؿ انتهػل  المػدة المحػددة أف تػودع الحرومػة 
إلػػ  أريعػػة  ERIC OLIVA 1ونشػػنر فػػي هػػذا اإلطػػلر الفقنػػ  الفرنسػػي  ،مػػف طػػرؼ اليرلمػػلف

 : فروض يخصوص تقدنـ مشروع قلنوف التصدنؽ عل  األوامر التفونضنة

تصػيأ  ،في حللة عدـ تقدنـ مشروع التصدنؽ في اآلجلؿ المحػددة فػي قػلنوف التفػونض  1
 .األوامر يلطلة 

للػػة تقػػدنـ المشػػروع فػػي وقػػت محػػدد فػػي قػػلنوف التفػػونض لرػػف ال نػػدرج فػػي جػػدوؿ فػػي ح  2
 تتحوؿ األوامر إل  أعملؿ الئحنة. ،أعملؿ اليرلملف للتصونت علن 

دراجػػ  فػػي جػػدوؿ   3 فػػي حللػػة تقػػدنـ المشػػروع فػػي الوقػػت المحػػدد فػػي قػػلنوف التفػػونض وال
 . الموافقة علن  تتحوؿ األوامر إل  تشرنعلتو   أعملل

دراجػػ  فػػي جػػدوؿ  حللػػة فػػي  4 تقػػدنـ المشػػروع فػػي الوقػػت المحػػدد فػػي قػػلنوف التفػػونض وال
 . يلطلة أو الغنة األوامرتصيأ  ، األعملؿ ورفض 

 ب/ الشروي الخاصة  ال رلمان : 

 ئػ وهػذا ال نعنػي اسػتمرار يقل ، 38أف نروف اليرلمػلف قلئمػل وهػذا حسػب نػص المػلدة نجب 
نمػػل نشػػترط فقػػط أف نرػػوف اليرلمػػلف موجػػود امنعقػػد  ايعػػد سػػف قػػلنوف التفػػونض وطػػوؿ مدتػػ ، وال

دراجػػ  فػػي جػػدوؿ أعمػػلؿ اليرلمػػلف وخػػبلؿ إويللتػػللي  ، ص يػػللتفونضلوقػػت تقػػدنـ المشػػروع الخػػ
 المدة المحددة لهذا التفونض.

 ، امػراألو  صػدرنجب عل  اليرلملف أف نحدد الفترة الزمننة التي تستطني مف خبللهػل أف تو 
وهػػذا يرػؿ سػنلدة أ  تحػػت  ، ودع فنهػل مشػروع القػػلنوف الخػلص يػللتفونضنػػوأنضػل المػدة التػي 
 . 2سلطت  التقدنرنة

 
                                                 

1
 .388ص  ذُ لوهٖ ػٕك ِؽّٛق طثؽٟ ا١ٌٍك ، اٌّهظغ اٌٍاتك ،  
2
 .347شهٚخ ػثك اٌٙاقٞ ـاٌك اٌعٛ٘هٞ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص  
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  38ج( التكيي  القايويي ألوامر المادة 

 :انقسـ الفق  في هذا المجلؿ إل  ثبلثة اتجلهلت 

تشرنعنة عل  أسلس أنهل تنظـ موضوعلت تػدخؿ فػي  أعملالونعتيرهل  1:األول تداهاال 
 دويللتػػػللي تعػػػدؿ وتلغػػػي القػػػواننف وال نجػػػوز تعػػػدنلهل أو إلغلؤهػػػل يعػػػ ،يللقػػػلنوف صالمجػػػلؿ الخػػػل

 .انتهل  مدة التفونض إال يقلنوف

مػػف قينػػؿ األعمػػلؿ  38نعتيػػر األوامػػر الصػػلدرة يموجػػب المػػلدة ف 2: أمــا االتدــاه الثــايي
، ويللتػػللي نمرػػف  صػػلدرة عػػف السػػلطة التنفنذنػػة ألنهػػل ،  المعنػػلر العضػػو ة اسػػتنلدال إلػػنػػاإلدار 

 الطعف فنهل أملـ القضل  اإلدار  .

ف هػذ  األوامػر أوهو الغللب في الفق  والذ  نؤند  وهو نػر   3 وأخنرال هنلؾ اتجل  ثللث
 : التفونضنة تمر يمرحلتنف

وفي هذ  الحللػة تعػد هػذ   ،وهي مرحلة قيؿ مصلدقة اليرلملف علنهل :  المرومة األولى
،  4نهػل تخضػػي للرقليػة الدسػػتورنةأمػي العلػػـ  ،تشػػرنعنة مػف النلحنػػة الموضػوعنة األوامػر أعمػلال

 وتعتير أعملال إدارنة ألنهل تصدر عف السلطة التنفنذنة حسب المعنلر العضو  .

اليرلمػػلف علنهػػل تعػػد هػػذ  اللػػوائأ فػػي عػػداد  :  ويعػػد مصػػلدقة أمــا فــي المرومــة الثاييــة
القػػػػواننف وتصػػػػيأ أعمػػػػلال تشػػػػرنعنة مػػػػف النػػػػلحنتنف العضػػػػونة والموضػػػػوعنة ال تخضػػػػي لرقليػػػػة 

 القضل  اإلدار  .

 

                                                 
1
 M,waline , article , précité , p 709 . 

2
 . 394ٌاِٟ ظّاي اٌك٠ٓ ، ٌٛائػ اٌؼهٚنج ٚػّأح اٌهلاتح اٌمؼائ١ح ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  

3
 Jane RIVERO , op.cit , p 551 . 

4
 .395ص  ِؽّٛق طثؽٟ ػٍٟ ا١ٌٍك، اٌّهظغ اٌٍاتك، 
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نقػد واسػي مػف جلنػب  محػؿ   رلنػت38 وأخنرال تجب اإلشلرة إلػ  أف هػذ  المػلدة االمػلدة
والػػذ  نػػؤد  فػػي رثنػػر مػػف  ،هػػلفنارد التصػػدنؽ الصػػرنأ الػػو  ةالفقػػ  فػػي فرنسػػل مػػف حنػػث خدعػػ

يػؿ  ،نػدة وصػعيةقهذ  المػلدة تجعػؿ المنلقشػة داخػؿ اليرلمػلف م أفرمل  ،الحلالت إل  الغموض
 .1والعمومنة غموضرمل أنهل تتسـ يلل ،أرثر مف ذلؾ تؤد  إل  ريأ عمؿ اليرلملف

العدنػػد   لػػحصػػلت يموجػػب هػػذ  المػػلدة عأف الحرومػػة  :ايػػلرد نعتيػػروفػػي هػػذا اإلطػػلر  
قػػد أجيػػرت ف ،ونؤرػػد ذلػؾ عػػدـ وجػػود ظػروؼ اسػػتثنلئنة ،مػف القػػواننف التفونضػػنة ولػـ تسػػتخدمهل

ومػػػف ثػػػـ فلقػػػد اسػػػتحدثت الحرومػػػة هػػػذ  المػػػلدة يقصػػػد تحقنػػػؽ  إصػػػدارهل،الحرومػػػة علػػػ  طلػػػب 
 .2أهدافهل التي قد تتعلرض مي ننة وهدؼ واضعنهل

  1958من الدستور ال ريسي لبام  16ثاييا : أوامر المادة 
 عل  : 1958مف الدستور الفرنسي لعلـ  16تنص الملدة 

 Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de sonس

territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière 

grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est 

interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, 

après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du 

Conseil constitutionnel.  

Il en informe la nation par un message.  

Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics 

constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil 

constitutionnel est consulté à leur sujet.  

Le Parlement se réunit de plein droit.  

L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.  

Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être 

saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou 

soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa 

demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède 

de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante 

jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.س 

                                                 
1
 Garance feldam, op.cit, pp1566, 1569. 

2
 Pierre EBARD , op.cit, p 279. 
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سإذا أصػػيحت مؤسسػػلت الجمهورنػػة، أو اسػػتقبلؿ الػػوطف أو سػػبلمة األراضػػي أو تنفنػػذ 
ف ذلؾ انقطلع السلطلت العلمػة الدسػتورنة تعهداتهل الدولنة مهددة يخطر جسنـ وحلؿ، ونشس ع

واإلجػػرا ات التػػي تقتضػػنهل هػػذ   اينرعػػف ميلشػػرة مهلمهػػل المعتػػلدة، نتخػػذ رئػػنس الجمهورنػػة التػػد
الظػػػروؼ، يعػػػد استشػػػلرة الػػػوزنر األوؿ، ورئنسػػػي المجلسػػػنف ورػػػذا المجلػػػس الدسػػػتور  استشػػػلرة 

 رسمنة، ونخير األمة يذلؾ في خطلب نوجه  لهل.

 هذ  اإلجرا ات والتداينر مستوحلة مف اإلدارة... ونجب أف تروف

 ونؤخذ رأ  المجلس الدستور  يشسف هذ  التداينر.

ونجتمي اليرلملف يحرـ القلنوف وال نمرف حػؿ الجمعنػة الوطننػة أثنػل  مملرسػة السػلطلت 
 االستثنلئنة...س

ونجػأ  األصػوؿ األولػ  لهػذ  المػلدة إلػ  رغيػة الجنػراؿ دنغػوؿ الػذ  حػلوؿ الفقػ  نرجيو 
 . 1هذ  الملدة في الدستور الحللي إدراجرغـ المعلرضة الشدندة في 

عمػػػلؿ هػػػذ  المػػػلدة، ثػػػـ إلػػػ  الصػػػبلحنلت التػػػي تخولهػػػل لػػػرئنس إوعلنػػػ  نتنػػػلوؿ شػػػروط 
 الجمهورنة، مي تحدند القلنوف لهذ  الصبلحنلت.

 : 16أ/ شروي تي ي  المادة 

خػػر  شػػرلنة، فيللنسػػية للشػػروط أنتوجػػب ألعمػػلؿ هػػذ  المػػلدة تػػوافر شػػروط موضػػوعنة و 
           اسػػػتقبلؿ أراضػػػنهل الموضػػػوعنة نجػػػب أف نرػػػوف أمػػػلـ حللػػػة تتعػػػرض فنهػػػل مؤسسػػػلت الدولػػػة أو

 .ر جسنـ وحلؿخطأو تنفنذ تعهداتهل الدولنة ل

رمػػل نسػػتو  أف نرػػوف هػػذا الخطػػر خطػػرا داخلنػػل أو خلرجنػػل أو داخلنػػل وخلرجنػػل فػػي آف 
 . 2واحد

                                                 
1
 .245ٍاتك، ص اٌّهظغ اٌشهٚخ ػثك اٌٙاقٞ ـاٌك اٌعٛ٘هٞ،  
2
 . 527ػثك اٌؼظ١ُ ػثك اٌٍالَ ػثك اٌؽ١ّك، ذطٛن األٔظّح اٌكٌرٛن٠ح، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص  
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 ف الدسػتور المقصػود يػللخطرنلػـ نيػو  ،أف نرػوف جسػنمل وحػلال رط في هػذا الخطػرتونش
الخطنػر غنػر  يسنػ الجسنـ والحلؿ وترؾ المجلؿ للفق  الػذ  انتهػ  إلػ  تعرنػؼ الخطػر الجسػنـ 

المػػسلوؼ، وغنػػر المتوقػػي ونخػػرج عػػف المخػػلطر المتوقعػػة والمعتػػلدة وال نمرػػف مواجهتػػ  أو دفعػػ  
 . 1مف الدستور 16إال استخداـ الملدة 

أو يػدأ وقوعػ  فعػبل أو مػلزاؿ  ،ؾ الوقػوعنمل الخطر الحلؿ فهو الخطر الػذ  نرػوف وشػأ
 . 2سلرنل، ونجب أف نؤد  هذا الخطر إل  استحللة قنلـ الدولة يلختصلصلتهل 

وننيغػػػي لتػػػوافر هػػػذا الشػػػرط أف نػػػؤد  هػػػذا الخطػػػر الجسػػػنـ والحػػػلؿ إلػػػ  اسػػػتحللة قنػػػلـ 
أو اسػػػػتقبلؿ الػػػػوطف  ،أو تعطلهػػػػل تملمػػػػلل  ،منتظمػػػػةمؤسسػػػػلت الدولػػػػة يمهلمهػػػػل الرئنسػػػػنة يصػػػػفة 

أو انقطػػػلع  ،الداخلنػػػة أو الدولنػػػة لتزاملتهػػػل أو حتػػػ  حللػػػة عجػػػز الدولػػػة عػػػف تنفنػػػذ ا ،وأراضػػػن 
 . 3السنر المنتظـ للسلطلت الدستورنة العلمة

لػػرئنس  16المػػلدة  إجػػرا اتاللجػػو  إلػػ   ويللتػػلليوعمومػػل نخضػػي تقػػدنر درجػػة الخطػػر 
الػػذ  ال نقنػػد  فػػي ذلػػؾ سػػو  هػػدؼ التػػسمنف وتػػوفنر الوسػػلئؿ الفعللػػة لتمرػػنف   الجمهورنػػة وحػػد

مػػػي العلػػػـ أف هػػػذا التقػػػدنر نخضػػػي للرقليػػػة السنلسػػػنة مػػػف  ،السػػػلطلت العلمػػػة مػػػف أدا  وظلئفهػػػل
 . 4جلنب اليرلملف

مثػػػؿ فػػػي استشػػػلرة يعػػػض تفت ،مػػػف الدسػػػتور 16ؽ المػػػلدة نػػػأمػػػل الشػػػروط الشػػػرلنة لتطي
األوؿ، ورؤسػل  مجلسػي اليرلمػلف والمجلػس  لمة في الدوؿ، وهـ الوزنراألشخلص والهنئلت الع

 . 5 شفونة الدستور  وهذا يصفة رسمنة ويرؿ وسنلة رتلية أو

 16رمػػل نجػػب علػػ  الػػرئنس إحلطػػة األمػػة علمػػل يػػذلؾ عنػػد اللجػػو  إلػػ  أحرػػلـ المػػلدة  
نفسػأ اليػلب أمػلـ  ويللتػللي ،وهذا مف أجؿ رسب التسنند والدعـ مف طرؼ الرأ  العػلـ والشػعب
دارة شؤوف الدولة  . 6 هذ  الطوائؼ للمشلررة السنلسنة في الحرـ وال

                                                 
1
 .530اٌّهظغ ، ص  ٔفًػثك اٌؼظ١ُ ػثك اٌٍالَ ػثك اٌؽ١ّك،  
2
 . 21ا١ٌٍك ـ١ًٍ ١٘ىً ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
3
 . 148ػثكاٌغأٟ ت١ٍٟٛٔ ػثكهللا ، ٌٍطح ٍِٚأ١ٌٚح نئ١ً اٌكٌٚح ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
4
 . 216ِأِْٛ ػانف اٌشٙٛاْ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
5
 . 246ػثكاٌٙاقٞ ـاٌك اٌعٛ٘هٞ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
6
 .  148ػثكاٌغأٟ ت١ٍٟٛٔ ػثك هللا ، ٌٍطح ٍِٚأ١ٌٚح نئ١ً اٌكٌٚح ،  اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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وأخنػػرا لتطينػػؽ هػػذ  المػػلدة نشػػترط انعقػػلد اليرلمػػلف وجويػػل مػػي عػػدـ جػػواز حػػؿ الجمعنػػة 
وهػػػػذا حتػػػػ  نػػػػتمرف اليرلمػػػػلف مػػػػف مراقيػػػػة تصػػػػرفلت رئػػػػنس الجمهورنػػػػة خػػػػبلؿ الفتػػػػرة  ،الوطننػػػػة

 . االستثنلئنة

مػل لػـ نوجػد  ،لليرلملف طواؿ هذ  الفتػرة أف نمػلرس رلفػة اختصلصػلت  التشػرنعنةونمرف 
 . ملني نحوؿ دوف ذلؾ

 .لرئيس الدمهورية  16التي تقررها المادة  اتب( السمي

ف رئػنس الجمهورنػة نجمػي فػػي قيضػت  اختصلصػلت السػػلطة التنفنذنػة والتشػرنعنة عنػػد إ
 .مف الدستور 16استعملل  للملدة 

التسػلنـ لػ  يميلشػػرة رلفػة االختصلصػلت والصػبلحنلت دوف أف نرػوف ملزمػػل فهنػل نمرػف 
مػػل نػػرا   إتيػػلعمعػػنف، يػػؿ إف األمػػر متػػروؾ لسػػلطت  التقدنرنػػة فػػي  أسػػلوب إتيػػلعأو عػػدـ  يطتيػػلع

 . 1السنر المنتظـ لمؤسسلت الدولة الدستورنة إلعلدة إجرا اتمنلسيل مف 

نتخػػػذ  مػػػف أجػػػؿ هػػػذا الهػػػدؼ مشػػػروعل وهػػػذا عمػػػبل يػػػنص  إجػػػرا ويللتػػػللي نعتيػػػر رػػػؿ 
 الدستور.

وفي هذا المجلؿ ذهب مجلس الدولة إل  أيعد الحػدود وذلػؾ عػف طرنػؽ تفسػنر  الواسػي 
 اإلجػػرا اتأف نتخػػذ رلفػػة  16لهػػذا الػػنص حنػػث أجػػلز لػػرئنس الجمهورنػػة عمػػبل يػػنص المػػلدة 

نتػػدخؿ حتػػ  فػػي المجػػلؿ المخصػػص  والتػػداينر التػػي نتطليهػػل هػػذا الظػػرؼ، ويللتػػللي نمرنػػ  أف
 .2العلمة األفراديحقوؽ وحرنلت  مسلليرلملف، يؿ حت  ولو رلنت هذ  اإلجرا ات ت

رمػػل أف هػػذ  اإلجػػرا ات تخضػػي للرقليػػة السنلسػػنة مػػف جلنػػب اليرلمػػلف، والرقليػػة القضػػلئنة 
 Rublin deالفرصػػة لهػػذا األخنػػر يخصػػوص قضػػنة الضػػليط  أتنحػػتلمجلػػس الدولػػة، حنػػث 

servensالجمهورنػة  سوفي هذا اإلطلر تػـ التفرقػة يػنف قػرار رئػن،  19623ملرس  02يتلرنخ  س

                                                 
1
 .263ٍاتك، ص اٌّهظغ اٌشهٚخ ػثك اٌٙاقٞ ـاٌك اٌعٛ٘هٞ،  
2
 .264ٍاتك، ص اٌّهظغ اٌشهٚخ ػثك اٌٙاقٞ ـاٌك اٌعٛ٘هٞ، أشان إٌٝ لٌه  

3
 CE Ass , 2 mars 1962 , RUBIN DE SERVENS ET AUTRES ,Rec ,p 143. 
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، والقرار الذ  نصدر  استنلدا إل  السلطلت المخولة ل  يموجب هذ  الملدة، 16يتطينؽ الملدة 
فيللنسػػية للقػػرار األوؿ فهػػو يعػػد أعمػػلؿ السػػنلدة ألنػػ  نتعلػػؽ يتنظػػنـ السػػلطلت العلمػػة فػػي الدولػػة 

 . 1للي ال نحؽ لمجلس الدولة أف نراقي ويللت

   : ينف أمل يللنسية للقرار الثلني فهنل نجب التمننز

مػػف الدسػػتور فهنػػل تعػػد يمثليػػة قػػرارات إدارنػػة  37التػػي تػػدخؿ فػػي نطػػلؽ المػػلدة  األوامػػر  1
 تخضي لرقلية مجلس الدولة.

اسػملهل مجلػس والتػي  34أمل القرارات المتعلقة يللموضوعلت الداخلػة فػي إطػلر المػلدة   2
الدولة يللقرارات التشرنعنة فتعد ذات طيعة تشرنعنة دوف الحلجػة إلػ  تصػدنؽ اليرلمػلف 

 . 2علنهل ويللتللي ال تخضي لرقلية مجلس الدولة

وأخنرا نبلحظ أف القضل  اإلدار  أصػيأ نراقػب اإلجػرا ات التػي نتخػذهل رئػنس الجمهورنػة 
فػػي قضػػنة  1962أرتػػوير  23رمػػ  يتػػلرنخ ونتضػػأ ذلػػؾ فػػي ح،  16اسػتنلدا إلػػ  نػػص المػػلدة 

وهذا نعرس يصفة واضحة الطينعة اإلدارنة للقرارات واإلجػرا ات التػي نتخػذهل  3سD.ariamsس
 .16 رئنس الجمهورنة تطينؽ للملدة

 الميمب الثايي : التشريم الوكومي  الم ادرة  التشريم(

ممػػل الشػػؾ فنػػ  هػػو أف الحرومػػة أصػػيحت تشػػلرؾ اليرلمػػلف فػػي الوظنفػػة التشػػرنعنة عػػف 
طرنػػػػؽ االقتػػػػراح التشػػػػرنعي ، يػػػػؿ أصػػػػيحت الحرومػػػػة فػػػػي رثنػػػػر مػػػػف األحنػػػػلف تلجػػػػس إلػػػػ  هػػػػذ  

القلنوف هو الوسػنلة المفضػلة عنػد الحرومػة خلصػة فػي ظػؿ االمتنػلزات التػي  ذلؾ أفالوسنلة، 
أصيحت تتمتي يهػل الحرومػة فػي الػنظـ السنلسػنة التػي تنػته  النظػلـ اليرلمػلني العقبلنػي، وفػي 

 س :  Pierre avrilهذا اإلطلر نقوؿ :س 

                                                 
1
 . 100، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص ناتؽٟ أؼٍٓ  
2
 .117، ص ِؽّك ٘اٍِٟ ، اٌّهظغ اٌٍاتك 
3
 .177ٍاتك، ص اٌّهظغ اٌعًّ، ا٠ٌؽٟ ذُ لوهٖ ػٕك  
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 mais la distinction des domaines législatif et réglementaire instituée par les articles 34 et 37س

n‟a pas longtemps résisté à la facilité que les prérogatives du parlementarisme rationalisé et la 

discipline majoritaire offrent à la voie législative par rapport au lent cheminement des décrets 

et à la collecte laborieuse du contreseing des ministres chargés de leur application. La loi est 

donc l‟instrument privilégié du gouvernement, il en va d‟ailleurs partout ainsi, comme 

l‟attestent les exemples étrangers, et sous ce rapport, le Parlement français ne fait pas figure 

d‟exception. 1س  

لػـ تعػد جلمػدة،  <:،;:س إف التفرقة ينف مجلؿ القلنوف والتنظنـ التي ررستهل الملدتنف 
يسػػيب االمتنػػلزات المترتيػػة عػػف تطينػػؽ النظػػلـ اليرلمػػلني العقبلنػػي إلػػ  جلنػػب ظػػلهرة األغلينػػة 

وعلنػػ  أصػػيحت الحرومػػة تفضػػؿ اقتػػراح التشػػرني مقلرنػػة يػػللتنظنـ وهػػذا  ،اليرلملننػػة المنضػػيطة
 تنجة صعوية جمي توقنعلت الوزرا  المرلفنف يتنفنذ هذ  التنظنملت س. ن

إف عملنػػة الميػػلدرة يػػللقواننف تمػػر يعػػدة مراحػػؿ تيػػدأ أوال يلقتراحػػلت القػػواننف والتصػػونت 
علنهػػػػػل االفػػػػػرع األوؿ  ، ثػػػػػـ مرحلػػػػػة التعػػػػػدنبلت االفػػػػػرع الثػػػػػلني  ، وأخنػػػػػرا نظهػػػػػر دور اللجنػػػػػة 

 ث خبلؼ ينف الغرفتنف االفرع الثللث  .   المتسلونة األعضل  في حللة حدو 

 ال رع األول : تي يم وممية الم ادرة  القوايين 

سمحت معظـ الدسلتنر المقلرنة للحرومػة يػسف تسػلهـ فػي المجػلؿ التشػرنعي مػف خػبلؿ 
الميػػلدرة يللتشػػرني ، حنػػث تعػػد غليػػة التشػػرني الحرػػومي علػػ  التشػػرني اليرلمػػلني ظػػلهرة علمػػة 
تشػػهدهل مختلػػؼ الػػدوؿ التػػي نهجػػت العقلنػػة اليرلملننػػة ، وفػػي هػػذا اإلطػػلر نؤرػػد المهتمػػوف أف 

 . 2ـ النـو تتخذ خلرج المجللس التمثنلنة أهـ القرارات في علل

صحنأ أف التشرني هو مف صبلحنلت السلطة التشرنعنة ، تلؾ التسمنة التي ارتسػيتهل 
مف خبلؿ مملرستهل لهذ  الوظنفة ، إال أف الدسلتنر قد تجعؿ مػف اقتػراح القػواننف حقػل منفػردا، 

  3وألعضل  اليرلملف عل  حد سوا  أو قد تجعؿ من  حؽ مختلطل مقررا لفلئدة السلطة التنفنذنة

                                                 
1
 Pierre AVRIL , Qui fait la loi , Revue pouvoir , n° : 114 , 2005 , p 90 . 

2
 . 241فكٜٚ ِهاتؾ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
3
  72ِأِْٛ ػانف اٌشٙٛاْ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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فطذا رلنػت الدسػلتنر تمػنأ هػذا الحػؽ للحرومػة ، فػطف إقػرار ومنلقشػة هػذا المشػروع هػي 
 مف صبلحنة اليرلملف .

ونبلحػػػػظ أف اقتراحػػػػلت القػػػػواننف إذا رػػػػلف مصػػػػدرهل الحرومػػػػة فهػػػػي تسػػػػم  يمشػػػػروعلت 
 .1راح يقلنوف أمل إذا قدمت مف أعضل  اليرلملف فطنهل تسم  االقت ،القواننف 

وفي هذا السنلؽ نجب التنون  يمزانل وفوائد االقتراح الحرومي، حنث نتمنز هػذا األخنػر 
 .يللجدنة ، وعمؽ الدراسة ، وحسف الصنلغة ، والتطليؽ مي السنلسة العلمة 

فللحرومػػة ويحرػػـ موقعهػػل علػػ  قمػػة السػػلطة ، تسػػتطني تقنػػنـ النظػػلـ التشػػرنعي السػػلئد  
طف الػنقص والقصػور فنػ  ، وهػذا يطينعػة الحػلؿ مػف خػبلؿ مػل تملرػ  هػذ  مف خبلؿ تينػلف مػوا

 . 2األخنرة مف وسلئؿ وأجهزة متخصصة تقـو يجمي وتنسنؽ ومنلقشة المعلوملت 

إف حػػؽ الميػػلدرة يػػللقواننف هػػو حػػؽ مرفػػوؿ لرػػؿ نػػواب اليرلمػػلف والحرومػػة ، ونعػػد هػػذا  
مػػػف دسػػػتور  =:8اإلطػػػلر تػػػنص المػػػلدة وفػػػي هػػػذا ، اإلجػػػرا  المرحلػػػة األولػػػ  لمػػػنبلد القػػػلنوف 

حػػؽ الميػػلدرة  وأعضػػل  مجلػػس األمػػة الحػػللي علػػ  :س لرػػؿ مػػف الػػوزنر األوؿ والنػػواب =@@8
 يللقواننف  . 

فػي  أو عشػروف عضػواتروف اقتراحلت القواننف قليلػة للمنلقشػة إذا قػدمهل عشػروف نلئيػل 
  .أدنل   <:8مجلس األمة في المسلئؿ المنصوص علنهل في الملدة 

مجلػػػس الدولػػػة ، ثػػػـ نودعهػػػل رأ   تعػػػرض مشػػػلرني القػػػواننف علػػػ  مجلػػػس الػػػوزرا  يعػػػد
 س .  أو مرتب مجلس األمة الوزنر األوؿ مرتب المجلس الشعيي الوطني

                                                 
1
 . 73اٌّهظغ ، ص ٔفً ِأِْٛ ػانف اٌشٙٛاْ ،  
2
 . 153ػٍٟ ٠ٌٛف اٌشىهٞ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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الػػذ  نحػػدد العبلقػػلت الوظنفػػة يػػنف  89/=8مػػف القػػلنوف العضػػو   90وتػػنص المػػلدة 
لقواننف لد  مرتػب المجلػس الشػعيي الحرومة واليرلملف عل  :س نودع رئنس الحرومة مشلرني ا

 مف الدستور ...س .   <:8،=:8اإلجرا ات التي تنص علنهل الملدتنف  الوطني مي مراعلة

مف نفس القلنوف :س نجب أف نروف رؿ اقتراح قػلنوف موقعػل علنػ   :9رمل تنص الملدة 
 نلئيل نودع رؿ اقتراح قلنوف لد  مرتب المجس الشعيي الوطنيس .  90مف عشرنف 

ونبلحظ مف خبلؿ هذ  النصوص أف الميلدرة يللقلنوف هي اختصلص لرؿ مػف النػواب 
 والحرومة في النظلـ الدستور  الجزائر  وحت  في النظـ الدستورنة المقلرنة .

، >@،  8@المعػػدؿ فػػي المػػلدتنف  9>@8وهػػو مػػل أشػػلر إلنػػ  الدسػػتور األردنػػي لعػػلـ  
ا  مشػروع رػؿ قػلنوف علػ  مجلػس النػواب علػ  :س نعػرض رئػنس الػوزر  8@حنث تػنص المػلدة 

الػػػذ  لػػػ  حػػػؽ قيػػػوؿ المشػػػروع أو تعدنلػػػ  أو رفضػػػ  وفػػػي جمنػػػي الحػػػلالت نرفػػػي المشػػػروع إلػػػ  
 مجلس األعنلف وال نصدر القلنوف إال إذا أقر  المجلسلف وصدؽ علن  الملؾ س.

:س نجػػػػوز لعشػػػػرة أو أرثػػػػر مػػػػف أعضػػػػل  أ  مػػػػف مجلػػػػس  08/>@رمػػػػل تػػػػنص المػػػػلدة 
واب ، أف نقترحوا القواننف ونحلؿ رؿ اقتراح إلػ  اللجنػة المختصػة للمجلػس إليػدا  األعنلف والن

الػػػرأ  ، فػػػطذا رأ  المجلػػػس قيػػػوؿ االقتػػػراح أحللػػػ  علػػػ  الحرومػػػة لوضػػػع  فػػػي صػػػنغة مشػػػروع 
 قلنوف وتقدنم  للمجلس في الدورة نفسهل أو في الدورة التي تلنهل س .  

 9>، حنػػػث نػػػص الفصػػػؿ 9088لسػػػنة وهػػػو مػػػل أشػػػلر إلنػػػ  أنضػػػل الدسػػػتور المغريػػػي 
علػػػػ :س للػػػػوزنر األوؿ وألعضػػػػل  اليرلمػػػػلف علػػػػ  السػػػػوا  حػػػػؽ التقػػػػدـ يػػػػلقتراح القػػػػواننف توضػػػػأ 

 مشلرني القواننف يمرتب أحد مجلس اليرلملف س.

علػػ  :س مشػػروعلت  >900مػػف الدسػػتور العراقػػي لسػػنة  8=رمػػل نصػػت أنضػػل المػػلدة 
 وزرا  .القواننف تقدـ مف رئنس الجمهورنة ومجلس ال
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مقترحػػػػػلت القػػػػػواننف تقػػػػػدـ مػػػػػف عشػػػػػرة أعضػػػػػل  مجلػػػػػس النػػػػػواب أو مػػػػػف إحػػػػػد  لجلنػػػػػ  
 المتخصصة س.

أمػل علػ  مسػتو  األنظمػة الداخلنػة لرػؿ مػف الغػرفتنف فػي الجزائػر ، فلقػد نصػت المػػلدة 
علػػ  :س نحنػػؿ  رئػػنس المجلػػس الشػػعيي  1مػػف النظػػلـ الػػداخلي  للمجلػػس الشػػعيي الػػوطني  =>

الػػػوطني علػػػ  اللجنػػػة المختصػػػة مشػػػلرني القػػػواننف التػػػي نودعهػػػل رئػػػنس الحرومػػػة لػػػد  مرتػػػب 
مػػف القػػلنوف  >9المجلػػس رمػػل نحنػػؿ علػػ  اللجنػػة المختصػػة اقتراحػػلت القػػواننف تطينقػػل للمػػلدة 

ا العبلقػػلت العضػػو  الػػذ  نحػػدد تنظػػنـ المجلػػس الشػػعيي الػػوطني ومجلػػس األمػػة وعملهػػل ورػػذ
 الوظنفنة يننهمل وينف الحرومة س .

: سننػلقش المجلػس األمػة مػل نلػي علػ  2مف النظلـ الداخلي لمجلس األمة  @>ونصت الملدة  
 :/890النص الذ  صوت علن  المجلس الشعيي الوطني ونصلدؽ علن  وفقل ألحرػلـ المػلدة 

 مف الدستورس.

سوا  مف جلنػب الحرومػة أو اليرلمػلف  وعل  ضو  مل تقدـ تخضي الميلدرة ، يللتشرني 
إلػػػ  جملػػػة مػػػف اإلجػػػرا ات والشػػػروط ، فيللنسػػػية للميػػػلدرة الحرومنػػػة ، فطنهػػػل تخضػػػي لشػػػروط  

مػػػػف القػػػػلنوف العضػػػػو   >9وأشػػػػرلؿ و مراقيػػػػة مػػػػد  قيولهػػػػل ، وهػػػػذا  مػػػػل أشػػػػلرت إلنػػػػ  المػػػػلدة 
 ، ويللتللي مل هي هذ  الشروط    09/=8

يوجػػػػوب  الػػػػوزنر االوؿ القػػػػواننف المقدمػػػػة مػػػػف طػػػػرؼيػػػػلدئ ذ  يػػػػد  تخضػػػػي مشػػػػلرني 
مػف القػلنوف  ;0عرضهل علػ  مجلػس الػوزرا  يعػد أخػذ  رأ  مجلػس الدولػة وفقػل لػنص المػلدة 

، التػػػي تػػػنص علػػػ  :س نيػػػد   3الػػػذ  نحػػػدد اختصلصػػػلت مجلػػػس الدولػػػة  08/ ?@العضػػػو  

                                                 
 . 10، ص  2000نولنو  30، 46الشعيي الوطني ، ج.ر.ج.ج. ، العدد النظلـ الداخلي للمجلس  1
2
 77ػكق .ن.ض.ض ،، ض 2000، اٌّؼكي ٚاٌّرُّ ٌٕح  1994ـ 11، 28، 84، ػكق  ض.ن.ض.ض.إٌظاَ اٌكاـٍٟ ٌّعًٍ األِح ،  

  04، ص  2000، 12، 17،
، المؤرخ في :  37المعدؿ والمتمـ ، ج. ر.ج.ج ،عدد 30/05/1998المؤرخ في : 01-98القلنوف العضو   3

 . 03، ص  01/06/1998
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نوف ، والرنفنػػػلت مجلػػس الدولػػػة رأنػػػ  يمشػػػلرني القػػػواننف حسػػػب الشػػػروط التػػػي نحػػػددهل هػػػذا للقػػػل
علػ :س  08-?@مف القلنوف العضو   89المحددة في نظلم  الداخلي س، وتنص أنضل الملدة 

نيػػػػد  مجلػػػػس الدولػػػػة رأنػػػػ  فػػػػي مشػػػػلرني النصػػػػوص التػػػػي نػػػػتـ إخطػػػػلر  يهػػػػل حسػػػػب األحرػػػػلـ 
 أعبل  ، ونقترح التعدنبلت التي نراهل ضرورنةس. ;0المنصوص علنهل في الملدة 

المجػلؿ ، أنػ  ال نمتػد إلػ  اقتراحػلت النػواب وال إلػ  أوامػر المػلدة والمبلحظ في هذا    
 ، وفي هذا اإلطلر ومف أجؿ األخذ يرأ  مجلس الدولة نجب التمننز ينف حللتنف: 9;8

فػػػطذا لػػػـ نرػػػف هنػػػلؾ مشػػػروع القػػػلنوف مسػػػتعجبل ، فػػػطف  ،: وهػػػي الحللػػػة العلدنػػػة الوالـــة األولـــى
، نترأسػػػهل رئػػنس المجلػػػس ، وتتشػػػرؿ الجمعنػػػة مجلػػس الدولػػػة نتػػػداوؿ فػػػي شػػرؿ جمعنػػػة علمػػػة 

العلمة مف نلئب الرئنس ، ومحلفظ الدولة ، ورؤسل  الغػرؼ ، وخمسػة مػف مستشػلر  الدولػة ، 
ونمرػػػف للػػػوزرا  المشػػػلررة يسنفسػػػهـ أو يتعنػػػنف مػػػف ننػػػوب عنهػػػل خػػػبلؿ الجلسػػػلت المخصصػػػة 

يحضػور نصػؼ عػدد للنظر في القضلنل التي تخص قطلعلتهـ ، رمل أف الفصػؿ ال نصػأ إال 
 . 1أعضل  الجمعنة العلمة عل  األقؿ

وهػػػي تخػػػص الحػػػلالت االسػػػتثنلئنة التػػػي تتطلػػػب االسػػػتعجلؿ ، ويللتػػػللي فػػػطف  الوالـــة الثاييـــة :
الوزنر األوؿ نتوجب علن  أف نشنر إل  طليعهل االستعجللي ، وفي هذ  الحللػة نػنظـ المجلػس 

، وفػػػي  08-?@القػػػلنوف العضػػػو  مػػػف  @:-?:فػػػي شػػػرؿ اللجنػػػة الدائمػػػة حسػػػب المػػػلدتنف 
األخنػر نػدوف رأ  مجلػس الدولػة فػي شػرؿ تقرنػر نهػلئي نرسػؿ إلػ  األمػنف العػلـ للحرومػة مػػف 

 .2طرؼ رئنس مجلس الدولة 

إف أخػػد رأ  مجلػػس الدولػػة نعػػد ضػػملنة أسلسػػنة لحسػػف صػػنلغة النصػػوص القلنوننػػة،  
الػنص القػلنوني، ومػل نترتػب ونجنب األخطل  القلنوننػة التػي نمرػف أف تػنجـ عػف سػو  صػنلغة 

 .     3عل  ذلؾ مف عدـ تنلسؽ وانسجلـ، وريمل تعلرض أحنلنل في موضوع واحد

                                                 
1
 . 109أِٚا٠ٛف ِؽّك ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
2
 . 77ِٛالٞ تغكاٌٟ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
3
 . 77اٌّهظغ ، ص ٔفً ِٛالٞ تغكاٌٟ ،  
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نهتـ مجلػس الدولػة أسلسػل يللتسرػد مػف أف أحرلمػ  تػدخؿ  ،وعند دراست  لمشروع القلنوف
ضػػمف المجػػلؿ الخػػلص يللحرومػػة، رمػػل نمرنػػ  أف نوجػػ  نظػػر الحرومػػة إلػػ  أف يعػػض أحرػػلـ 

 .   1 تندرج في المجلؿ التنظنمي الخلص يرئنس الجمهورنة القلنوف مثبل

ونشترط أنضل عرض مشلرني القواننف في مجلس الوزرا  ، وهذا اإلجرا  ررس  دسػتور 
، علػػػػػػػ  أنػػػػػػػ  نبلحػػػػػػػظ أف المؤسػػػػػػػس الدسػػػػػػػتور  الجزائػػػػػػػر  اسػػػػػػػتخدـ عيػػػػػػػلرة نعػػػػػػػرض =@@8

يخػبلؼ مػل ذهػب  (délibéré)، ولػـ نسػتخدـ عيػلرة نتػداوؿ  @88في الملدة  présenté)ا
وهػػذا علػػ  اعتيػػلر أف ،  ?>@8مػػف دسػػتور  @:إلنػػ  المؤسػػس الدسػػتور  الفرنسػػي فػػي المػػلدة 

 مجلس الوزرا  هنئة تداولنة ، ولنس سلطة تقرنر .

والهػػدؼ مػػف ذلػػؾ هػػو إشػػراؾ رئػػنس الجمهورنػػة فػػي تحضػػنر مشػػروع قػػلنوف الحرومػػة ، 
 .2ولري نروف عل  علـ ي  

القػػػػواننف فػػػػي مجلػػػػس الػػػػوزرا  نعرػػػػس ال محػػػػلؿ المشػػػػلررة والواقػػػػي أف عػػػػرض مشػػػػلرني 
الظلهرنػػػػة والشػػػػرلنة للػػػػوزنر األوؿ فػػػػي إعػػػػداد مشػػػػلرني القػػػػواننف ، ذلػػػػؾ أف الػػػػوزنر األوؿ فػػػػي 

و التعػػػدنؿ الدسػػػتور  لسػػػنة  ?900الجزائػػػر، ويػػػلألخص علػػػ  ضػػػو  التعػػػدنؿ الدسػػػتور لسػػػنة 
صػػػبلحنة الميػػػلدرة يللتشػػػرني ولرونػػػ  مجػػػرد منسػػػؽ للعمػػػؿ الحرػػػومي ، فطنػػػ  ال نتمتػػػي ي =908

نظرنل فقط، يؿ الميلدرة تعد حررا عل  رئنس الجمهورنة يصفت  القلئد الفعلػي للسنلسػة العلمػة، 
نملرسهل مف خبلؿ ترأس  لمجلس الوزرا  ، ومف خبلؿ نفوذ  علنػ  ، ملدامػت مشػلرني القػواننف 

 .    3 =@@8مف دستور  =:8تعرض عل  مجلس الوزرا  طيقل ألحرلـ الملدة 

، نشػػترط أف نرفػػؽ  89/=8مػػف القػػلنوف العضػػو  09/@8ويموجػػب أحرػػلـ المػػلدة     
رؿ مشػروع قػلنوف يتقػدنـ األسػيلب، وأف نحػرر فػي نصػ  فػي شػرؿ مػواد، وهػذا قيػؿ أف نودعػ  

 الوزنر األوؿ لد  مرتب المجلس الشعيي الوطني.
                                                 

1
 . 11، ص  ، اٌّهظغ اٌٍاتك ٛا١ٍِٔٓؼٛق ش١ٙة ، اٌّثاقنج تاٌم 
2
١ٌٚك شه٠ؾ ، اٌٛظ١فح اٌرشه٠ؼ١ح ِٓ ـالي اٌرطٛن اٌكٌرٛنٞ فٟ اٌعىائه ، نٌاٌح قورٛناٖ ، ظاِؼح اتٟ تىه تٍما٠ك ، ذٍٍّاْ ،  

 . 219، ص  2012اٌعىائه ، 
3
 . 102أِٚا٠ٛف ِؽّك ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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 ويللتللي نطرح حوؿ الجهة المختصة يمراقية توفر هذ  الشروط  

رنػػد أف مرتػػب المجلػػس الشػػعيي الػػوطني ال نتػػول  هػػذ  الصػػبلحنة ألف دور  نقتصػػر األ
مػػف النظػلـ الػػداخلي للمجلػػس الشػػعيي  =>فقػط علػػ  تقػػدنـ  وصػؿ إنداعػػ ، ولرػػف قػرا ة المػػلدة 

الوطني، نتينف تقضي يسف رؿ مشلرني القواننف المودعة لد  مرتب المجلػس تحػلؿ مػف طػرؼ  
 نة المختصة .رئنس المجلس الشعيي إل  اللج

إال أف االحتمػػػػػلؿ الػػػػػراجأ للتسرػػػػػد مػػػػػف احتػػػػػراـ هػػػػػذ  اإلجػػػػػرا ات المحػػػػػددة فػػػػػي المػػػػػلدة              
 . 1هو الذ  نخص هذ  الصبلحنة لمجلس الوزرا  الذ   نترأس  رئنس الجمهورنة 

 ومف هنل مل هو دور مرتب المجلس   

إف رئػػنس المجلػػػس الشػػػعيي الػػوطني الػػػذ  نعػػػد رأس المرتػػػب نقػػـو يمهمػػػة تقػػػدنر مػػػد  
 توافر الشرطنف الشرلنف التللننف: 

 / أف نتسرد مف أف مشروع القلنوف قد تـ تقدنم  مف طرؼ الوزنر األوؿ شخصنل . 8

/ أف نػػػتـ إنػػػداع مشػػػروع القػػػلنوف لػػػد  مرتػػػب  المجلػػػس ولػػػنس فػػػي الجلسػػػة العلمػػػة وال أمػػػلـ 9
اللجنػة ، وذلػؾ أف إخطػلر  اللجنػة الدائمػػة مػف أجػؿ فحػص مشػػروع أو اقتػراح القػلنوف هػو مػػف 
اختصلص رئنس المجلس الشػعيي الػوطني وحػد  ، رمػل أف رػؿ مشػروع قػلنوف نجػب أف تضػي 

 .2قيؿ عرض  في الجلسة العلمة ل  اللجنة المختصة تقرنرا 

 90أمل يخصوص اقتراحلت القواننف، فقد اشػترط الدسػتور أف ترػوف مقدمػة مػف طػرؼ 
مرفقػػة يينػػلف أسػػيلب ومحػػررة فػػي شػػرؿ مػػواد وأف تػػودع  عضػػوا مػػف مجلػػس األمػػة 90أو  نلئيػػل

 .المعني لد  مرتب المجلس
                                                 

1 BENABBBOU-KIRANE fatiha , Droit Parlementaire Algerien , O.P.U , Alger , tome2 

,2009 ,p 18.   

 
، الجز  الرايي ،  1996سعند يوشعنر ، النظلـ السنلسي الجزائر  ، دراسة تحلنلنة لطينعة نظلـ الحرـ في ضو  دستور  2

 . 126، ص  201السلطة التشرنعنة ، دـ ، د الجزائر ، 
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 نف، ذلػػؾ أف نػػص المػػلدةإال أنػػ  نبلحػػظ أف هنػػلؾ تمنػػزا يػػنف مشػػلرني واقتراحػػلت القػػوان
مف النظلـ الداخلي للمجلس الشعيي الوطني تنص :س يسف مرتب المجلػس ينػت فػي قليلنػة  8;

نمػػل عػػف  اقتػػراح القػػواننف والتعػػدنبلت واللػػوائأ شػػربل س فهػػذا الػػنص ال نتحػػدث عػػف المشػػلرني ، وال
 االقتراحلت المقدمة مف طرؼ النواب س .

قػػلنوف رػػلف مضػػمون  مشػػليهل لموضػػوع اقتػػراح  رمػػل أنػػ  ال نقيػػؿ أ  مشػػروع أو اقتػػراح
شػػهرا وهػػذا  89قػػلنوف نػػتـ دراسػػت  فػػي اليرلمػػلف أو فػػي حللػػة سػػحي ، أو رفضػػ  علػػ  أقػػؿ مػػف 

إلػ  جلنػب ذلػؾ ، وحسػب نػص المػلدة  89/=8مػف القػلنوف العضػو   :9حسب نػص المػلدة 
مومنػة أو زنػلدة مف الدستور ال نقيؿ اقتراح أ  قلنوف نترتب عن  تخفنض فػي المػواد الع @:8

جػرا ات تعمػؿ علػ  زنػلدة اإلنػرادات العمومنػة أو  في النفقلت العمومنة ، مل لـ نتيي  يتداينر وال
 توفنر ميللا مللنة تسلو  عل  األقؿ الميللا المقترح إنفلقهل .

وعل  هذا االعتيلر نذهب اليعض إل  أف هذ  القنود تحد نوعل مل مف سنلدة اليرلمػلف  
تشػػػرنعي يسرمػػػؿ وجػػػ ، يػػػؿ تجعػػػؿ ميػػػلدرة اليرلمػػػلف فػػػي المجػػػلؿ المػػػللي  شػػػي  فػػػي أدا  دور  ال

منعدمػػة ، وهػػو مػػل نتػػرؾ  األمػػر للسػػلطة التنفنذنػػة يػػسف تػػنظـ هػػذ  المواضػػني سػػوا  عػػف طرنػػؽ 
 .  1مشلرني القواننف ، أو عف طرنؽ سلطتهل التنظنمنة المعقودة لهل يموجب أحرلـ الدستور 

جدوؿ أعملؿ اليرلملف ويرمجت  للدورة المقيلػة، وهػذا فػي  وأخنرا نتـ تسجنؿ االقتراح في
حللػػة قيولػػ  مػػف طػػرؼ مرتػػب المجلػػس الشػػعيي الػػوطني، ويعػػد ذلػػؾ تجتمػػي اللجنػػة المختصػػة 

 لمنلقشة مشروع أو اقتراح القلنوف .

وتعػػد هػػذ  اللجنػػة تقرنػػرا نعػػرض علػػ  المجلػػس، وهػػذا ينػػل  علػػ  دراسػػتهل للمشػػروع أو 
لؿ التعدنبلت التػي تراهػل منلسػية ويعػد الموافقػة يللتصػونت تعرضػ  أمػلـ اقتراح القلنوف مي إدخ

 .   2المجلس يغرض المنلقشة والموافقة 
                                                 

 ومل يعدهل  25، ص  المرجي السليؽعقنلة خريلشي ،  1

 . 135سعند يو الشعنر ، النظلـ السنلسي الجزائر  ، الجز  الرايي ، مرجي سليؽ ، ص  2
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 ال رع الثايي :  التبديالت ومى مشاريم أو االقتراوات  قايون 

تعد التعدنبلت وسنلة هلمة تمرف اليرلملنلت مف الضغط عل  السػلطة التنفنذنػة ، يػؿ أحنلنػل   
 تمرنهل مف فرض  رأنهل عل  الحرومة .

ومػػػػػف النلحنػػػػػة االصػػػػػطبلحنة ، فػػػػػطف مفهػػػػػـو التعػػػػػدنؿ نهػػػػػدؼ ضػػػػػمف إطػػػػػلر العملنػػػػػة  
أو  التشػػػرنعنة إلػػػ  إدخػػػلؿ تغنػػػر معػػػنف  وفػػػي مسػػػتو  محػػػدد علػػػ  حرػػػـ مػػػف أحرػػػلـ امشػػػروع 

اقتراح القلنوف   في صنلغت  األصلنة، رمل يلدرت ي  الحرومة أو النواب إعمػلال لػنص المػلدة 
  ئػػمػػف الدسػػتور، ويللتػػللي نشػػمؿ التغننػػر أو التيػػدنؿ، تعػػونض حرػػـ يػػوخر، أو حتػػ  إلغل =:8

 . 1أو إضلفة حرـ أو أحرلـ جدندة 

جزئػػي لػػنص  نػػتـ إنداعػػ  تغنػػر  حونعػػرؼ األسػػتلذ سػػعند مقػػدـ التعػػدنؿ يسنػػ :س االقتػػرا  
لػػػػد  مرتػػػػب الجمعنػػػػة اليرلملننػػػػة المختصػػػػة يغػػػػرض التصػػػػونت علنػػػػ  وفػػػػؽ إجػػػػرا ات منظمػػػػة 
ومحػػددة ، فحػػؽ التعػػدنؿ ميػػلدرة فردنػػة ومملرسػػة جملعنػػة ، الغلنػػة منػػ  التوصػػؿ إلػػ  تغننػػر أو 

 .2تعدنؿ النص المنلقش 

مػػي مراعػػلة  :سمنػػ  علػػ  ?9فلقػػد نصػػت المػػلدة  89/=8أمػػل يللنسػػية للقػػلنوف العضػػو  
نػػواب المجلػػػس الشػػػعيي الػػػوطني لو  المختصػػػة وللحرومػػػة نحػػؽ للجنػػػةأعػػػبل   90أحرػػلـ المػػػلدة 

قتػػراح قػػلنوف محػػلؿ علػػ  ا وأمشػػروع  لػػ تقػػدنـ اقتراحػػلت التعػػدنبلت عوأعضػػل  مجلػػس األمػػة 
 لدراست  س  المختصة اللجنة

 نفهـ مف هذ  النصوص أف مف لهـ حؽ التعدنؿ هـ :   
 اللجنة المختصة .  -
 نواب المجلس الشعيي الوطني .  -

                                                 
عزاو  عيد الرحمف ، ضوايط توزني االختصلص السلطتنف  التشرنعنة والتنفنذنة ، دراسة مقلرنة ، الجز   الثلني ، دار الغرب للنشر  1

  218، ص  2012والتوزني ، 
2
ٛؽٕٟ  ، ٌؼ١ك ِمكَ " لهاءج فٟ إشىا١ٌح ِّانٌح ؼك اٌرؼك٠ً ػٍٝ ػٛء أؼىاَ اٌكٌرٛن اٌعىائهٞ  ٚٔظٛطٗ  اٌرطث١م١ح " اٌٍّرمٝ اٌ 

  03، ص  1996ِٓ اٌكٌرٛن اٌعىائهٞ ٌٍٕح   120إشىا١ٌح اٌّاقج 
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 أعضل  مجلس األمة . -
 الحرومة .  -

وقيػػػؿ التعػػػدنؿ  وينػػػل  علػػػ  مػػػل تقػػػدـ عرضػػػ ، نبلحػػػظ أف المؤسػػػس الدسػػػتور  الجزائػػػر 
لـ نخوؿ مجلس األمػة صػبلحنة التعػدنؿ مثلمػل لػـ نخولػ  حػؽ الميػلدرة  =908الدستور  لسنة 

و الموقؼ الذ  ذهب إلن  المجلػس الدسػتور  فػي الجزائػر، ورػلف ذلػؾ فػي يلقتراح القواننف، وه
، وهػػػذا فػػػي إطػػػلر رقليتػػػ  المسػػػيقة للنظػػػلـ ?@@80/09/8يتػػػلرنخ  ?@،ف،مػػػد / ;8رأنػػػ  رقػػػـ 

مػػػف دسػػػتور  890-@88الػػػداخلي لمجلػػػس األمػػػة للدسػػػتور، وعلػػػ  وجػػػ  الخصػػػوص المػػػلدتنف 
رة  يػػللقواننف والحػػؽ التعػػدنؿ وهػػذا ، حنػػث صػػرح أنػػ   لػػنس لمجلػػس األمػػة الحػػؽ الميػػلد=@@8

أصػيأ مجلػػس األمػػة  =908، ولرػف يعػػد التعػػدنؿ الدسػتور  لسػػنة  1ينػل  علػػ  عػدة اعتيػػلرات 
   أف نملرس حؽ التعدنؿ .نتمتي يحؽ الميلدرة يللقواننف ، وهو مل نترتب عن  أنضل 

جرائنػػة  وشػػروط قيػػوؿ م  وضػػوعنة ، ولمملرسػػة حػػؽ التعػػدنؿ، اليػػد مػػف تػػوافر شػػروط شػػرلنة وال
 وذلؾ عل  الشرؿ التللي : 

 / الشروط الشرلنة : 8

ونشػػترط فػػي التعػػدنؿ أف نرػػوف مرتويػػل ومعلػػبل وموقعػػل، علنػػ  وأف تمػػس مػػلدة أو مػػواد 
 النص المودع، أو لهل عبلقة ميلشرة ي  .

 نواب. 80ونشترط أف نقدـ مف طرؼ 

رفػػي هنػػل يتوقنػػي أمػػل فنمػػل نخػػص التعػػدنبلت المقدمػػة  مػػف طػػرؼ اللجنػػة المختصػػة، فن 
 مفردهل أو رئنسهل.
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نػػواب شػػرط ال نتملشػػ  مػػي مرحلػػة التعددنػػة الحزينػػة فػػي  80والواقػػي أف اشػػتراط عػػدد 
الجزائر، خلصة يظهور الرتػؿ والمجموعػلت اليرلملننػة داخػؿ اليرلمػلف فػي الجزائػر، وهػو شػرط 

، غنػػػػر أف هػػػػذا الشػػػػرط العػػػػدد  المحػػػػدد             1غنػػػػر ضػػػػرور  عنػػػػدمل ترػػػػوف التعػػػػدنبلت شػػػػرلنة 
نػػػػواب ال نعػػػػد شػػػػرطل ضػػػػرورنل ، رونػػػػ  نهػػػػدؼ إلػػػػ  إضػػػػفل  الصػػػػنغة الجملعنػػػػة لحػػػػؽ  80يػػػػ :

التعػػدنؿ ، رمػػل أنػػ  ال نمرػػف لنلئػػب واحػػد أف نقػػود معلرضػػة أو عرقلػػة علػػ  ميػػلدرة خلصػػة  إذا 
 . 2رلنت حرومنة 

جلػس، وهػو شػرط طينعػي نسػمأ يللتسرػد رمل نشترط أف تودع التعدنبلت لد  مرتب الم
 مف مد  توافر الشروط سللفة الذرر.

علػػ  أف هنػػلؾ أنواعػػل مػػف التعػػدنبلت نمرػػف تقػػدنمهل ميلشػػرة علػػ  اللجػػلف المختصػػة ، 
مثؿ التعدنبلت الشػرلنة والتػي عػلدة تطػرح فػي جلسػلت التصػونت وهػي عػلدة تعػدنبلت يلطننػة 

 . 3ترد عل  تعدنبلت سليقة 

ولنػػة، فتتمثػػؿ أسلسػػل فػػي الشػػروط الدسػػتورنة ، وفػػي الشػػروط التنظنمنػػة، أمػػل شػػروط القي
فػػػػػػنمرف تقسػػػػػػنمهل إلػػػػػػ  شػػػػػػرطنف : الشػػػػػػرط المػػػػػػللي ، وشػػػػػػرط  ،فيللنسػػػػػػية للشػػػػػػروط الدسػػػػػػتورنة

 . 4االختصلص التشرنعي 

ونقصػػد يللشػػرط المػػللي أف التعػػدنبلت إلػػ  جلنػػب اقتراحػػلت القػػواننف  ال تقيػػؿ إذا رػػلف 
 أف نترتب زنلدة في النفقلت العمومنة أو نقص في اإلنرادات . مف شسف المصلدقة علنهل

، والدسػػتور  الجزائػػر  فػػي المػػلدة 0;وهػػو مػػل أشػػلر إلنػػ  الدسػػتور الفرنسػػي فػػي المػػلدة 
التي تػنص علػ  أف:س المقترحػلت  =@@8مف الدستور المغريي لسنة  8>وأنضل الفصؿ @:8

                                                 
 ،1996دستور الجزائر  لسنة المف  120شرللنة الملدة إمنف شرنط ، حؽ التعدنؿ في النظلـ اليرلملني ، الملتق  الوطني  حوؿ األ 1

  . 13، ص  2004
2
 . 242، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص ١ٌٚك شه٠ؾ  

 .  13، ص  المرجي السليؽ منف شرنط ، حؽ التعدنؿ في النظلـ اليرلملني ،األ 3
4
 Benabbbou-Kirane Fatiha ,op.cit ,p 25.   
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ذا رػػػلف قيولهػػػل  نػػػؤد  يللنسػػػية للقػػػلنوف والتعػػػدنبلت التػػػي نتقػػػدـ يهػػػل أعضػػػل  اليرلمػػػلف تػػػرفض إ
المػػللي، أمػػل إلػػ  تخفػػنض المػػوارد العمومنػػة، وأمػػل إلػػ  إحػػداث ترلنػػؼ عمػػومي أو الزنػػلدة فػػي 

 .ترلنؼ موجود س 

مػػف النظػػلـ الػػداخلي    8=فػػطف هػػذا الشػػرط غنػػر مػػذرور فػػي المػػلدة : ،ويللنسػػية للجزائػػر
ة مػػػف إثػػػلرة هػػػذا الشػػػرط عيػػػر مختلػػػؼ للمجلػػػس الشػػػعيي الػػػوطني، إال أف هػػػذا ال نمنػػػي الحرومػػػ

 مراحؿ اإلجرا ات.

إال أف اإلشػػػرلؿ الػػػذ  نطػػػرح هػػػو  فػػػي حللػػػة عػػػدـ تسننػػػد اليرلمػػػلف للحرومػػػة ، ويللتػػػللي 
 ونقـو يتمرنر تعدنبلت  فمل هو الحؿ   . 898نخللؼ أحرلـ الملدة 

حللتػػ  علػػ  المجلػػس الدسػػتور ،  هنػػل تنتظػػر الحرومػػة مصػػلدقة اليرلمػػلف علػػ  الػػنص وال
ويللتػػللي تثنػػػر هػػػذ  المسػػػسلة أمػػػلـ المجلػػػس الدسػػػتور  الػػػذ  نقػػػرر عػػػدـ دسػػػتورنة اإلجػػػرا  ذاتػػػ  

 .1مف الدستور 898يسيب مخللفت  ألحرلـ الملدة 

أمل شرط االختصلص التشرنعي، فنقصد يػ  هنػل أف التعػدنبلت نجػب أف ال نخػرج عػف 
طبلقػػل مػػف القواعػػد التػػي النطػػلؽ التشػػرنعي ودوف أف تمتػػد إلػػ  االختصػػلص التنظنمػػي، وهػػذا ان

 تحدد اختصلص رؿ مف اليرلملف والحرومة والتي نترفؿ الدستور يتنظنمهل.

مػػف النظػػلـ الػػداخلي للمجلػػس الشػػعيي الػػوطني، وهػػذا  8=وهػو مػػل لػػـ تشػػر إلنػػ  المػػلدة  
 .2يخبلؼ يعض النظـ الدستورنة المقلرنة 

المقػررة فػي األنظمػة  أمل فنمل نخص الشروط التنظنمنػة، فنقصػد يهػل رػؿ شػروط القيػوؿ
 الداخلنة لليرلملنلت، وهي يطينعة الحلؿ تختلؼ مف نظلـ إل  آخر والتي مف أهمهل: 

                                                 
1
 . 17اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  منف شرنط ، حؽ التعدنؿ في النظلـ اليرلملني ،األ 

2
 Benabbbou-Kirane Fatiha , op.cit ,p 26.   
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شػػػرط األجػػػؿ : فػػػي غللػػػب األحػػػواؿ تشػػػترط األنظمػػػة الداخلنػػػة أجػػػلال محػػػددة تقػػػدـ فنهػػػل 
 التعدنبلت، وهذ  المسسلة متيلننة .

عػػػدنؿ المقػػػدـ خػػػلرج اآلجػػػلؿ إال أف القلعػػػدة العلمػػػة المقػػػررة فػػػي هػػػذا الشػػػسف هػػػو أف الت
المحددة ال نمرف قيول ، ولرف عملنل علدة مل نسمأ للحرومة واللجػلف المتخصصػة يتقػدنـ هػذ  

 التعدنبلت، شرنطة أف ال نتـ المصلدقة عل  النص محؿ التعدنؿ . 

سلعة وهذا ايتدا  مف الشروع فػي المنلقشػة العلمػة للػنص محػؿ  ;9أف نودع في أجؿ 
مػػػف النظػػػلـ الػػػداخلي للمجلػػػس الشػػػعيي الػػػوطني التػػػي  8=تطينقػػػل لػػػنص المػػػلدة التعػػػدنؿ، وهػػػذا 

سػػلعة ايتػػدا ا مػػف  ;9تػػنص س نوقػػي تعػػدنؿ النػػواب مػػف قيػػؿ جمنػػي أصػػحلي  ونػػودع فػػي أجػػؿ 
 الشروع في المنلقشة العلمة للنص محؿ التعدنؿ .

 نقدر مرتب المجلس قيوؿ التعدنؿ حسب أحرلـ هذ  الملدة 

 وؿ التعدنؿ أو رفض  شربل س نقرر مرتب المجلس قي

والواقي وأن  ويخصوص شرط األجؿ، ذهب اليعض إل  ضرورة إعػلدة النظػر فػي هػذ  
المػػدة، وذلػػؾ يمػػنأ نػػواب المجلػػس الشػػعيي الػػوطني واللجنػػة المختصػػة وقتػػل طػػونبل ورلفنػػل مػػف 
أجؿ تمرننهـ مف دراسة فحو  ومضموف التعدنبلت وفحصهل يدقة، وذلؾ يللمفلضػلة يػنف هػذ  

 . 1التعدنبلت ومد  خدمتهل للنص األصلي محؿ الخبلؼ وتقدنر خدمتهل ل  مف دوف ذلؾ

وأخنػػػرا تجػػػب اإلشػػػلرة أف هنػػػلؾ تعػػػدنبلت يلطننػػػة تػػػؤد  إلػػػ  تعػػػدنؿ الػػػنص األصػػػلي،  
ويللتللي نشترط لقيولهل أف ال تروف منلقضة ومخللفػة  للتعػدنؿ األصػلي، شػرنطة وجػود عبلقػة 

 ينف التعدنؿ والنص األصلي.

 

                                                 
 . 251عزاو  عيد الرحمف ، المرجي السليؽ ، ص  1



315 

 

ويللتػػللي نبلحػػظ أف هػػذا الشػػرط عػػلدة مػػل تػػنص علنػػ  األنظمػػة الداخلنػػة ، وهػػذا الشػػرط 
عػػرؼ نقلشػػل حػػلدا فػػي العدنػػد مػػف الػػدوؿ ومنهػػل فرنسػػل والوالنػػلت المتحػػدة، وهػػذا مػػل أشػػلر إلنػػ  

أرػػػد المجلػػػس الدسػػػتور   @>@8المجلػػػس الدسػػػتور  فػػػي فرنسػػػل حنػػػث أنػػػ  ويدانػػػة  مػػػي سػػػنة 
 .  1ة وجود عبلقة ينف التعدنؿ والنص األصلي أو المواد المضلفةالفرنسي في عدة أرا  ضرور 

 ال رع الثالث : دور المدية المتساوية األوضاء 

فػػػي يعػػػض األحنػػػلف نثػػػور خػػػبلؼ يػػػنف أعضػػػل  الغػػػرفتنف وذلػػػؾ عنػػػدمل نصػػػوت فنهػػػل 
المجلس الشػعيي الػوطني علػ  الػنص ولرػف نعتػرض مجلػس األمػة علػ  أحرػلـ هػذا الػنص أو 

 يعضهل.

س... فػػي حللػػة  نصمػػف الدسػػتور التػػي تػػ الفقػػرة الخلمسػػة ?:8مػػل أشػػلرت المػػلدة وهػػذا 
لجنػة تترػوف مػف أعضػل  مػف تلػؾ  اجتمػلع، نطلػب الػوزنر األوؿ  حدوث خػبلؼ يػنف الغػرفتنف
  نومػػػل القتػػػراح نػػػص نتعلػػػؽ يلألحرػػػلـ محػػػؿ الخػػػبلؼ وتنهػػػي >8الغػػػرفتنف فػػػي أجػػػؿ أقصػػػل  ا
 س .  نومل >8اللجنة نقلشلتهل في أجؿ ا

وعلنػػػ  نظهػػػر جلنػػػل أف دور هػػػذ  اللجنػػػة هػػػو الحػػػد مػػػف االختبلفػػػلت الموجػػػودة يػػػنف المجلػػػس   
الشعيي الوطني  ومجلس األمة حػوؿ الػنص محػؿ الخػبلؼ ، ويللتػللي العمػؿ علػ  إنجػلد حػؿ 
توافقي يننهمل نؤد  إل  التصونت عل  النص، وهذا الحؿ هو الذ  تعتمد  معظـ الدوؿ التػي 

 الغرفتنف أو المجلسنف .تسخذ ينظلـ ثنلئنة 

 :   2وأمل أسيلب وجود اللجنة المتسلونة األعضل  فهي ترمف في مل نلي

نعػػد نظػػلـ اللجنػػة متسػػلونة مػػف أهػػـ اآللنػػلت الدسػػتورنة المررسػػة فػػي الػػنظـ الدسػػتورنة  -1
المقلرنة والتػي تسخػذ ينظػلـ المجلسػنف ، رمػل أف المؤسػس الدسػتور  الجزائػر  لػـ نعتمػد 

                                                 
 . 18األمنف شرنط ، المرجي السليؽ ، ص  1
2
 . 263 – 257ـرظاص ت١ٓ اٌٍٍطر١ٓ اٌرشه٠ؼ١ح ٚاٌرٕف١م٠ح ، اٌعىء اٌصأٟ ،ص اٌهؼّاْ، ػٛاتؾ ذٛو٠غ اال ػىاٚٞ ػثك 
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نظػػػلـ الػػػذهلب واإلنػػػلب الػػػذ  مػػػف شػػػسن  أف نقلػػػؿ مػػػف حػػػلالت حػػػدوث االخػػػتبلؼ يػػػنف 
 المجلسنف . 

العتمػلد آلنػة اللجنػة متسػلونة األعضػل  هػو االعتػراؼ لمجلػس إف مف ينف أهـ الػدوافي  -2
األمػػػة يحػػػؽ االخػػػتبلؼ، ويللتػػػللي رفػػػض أحرػػػلـ أو يعػػػض أحرػػػلـ الػػػنص الػػػذ  صػػػوت 
علن  المجلس الشعيي الوطني، ويللتللي تعد هذ  خطوة هلمة إلقحلـ مجلػس األمػة فػي 

 الوظنفة التشرنعنة. 

العملنػة التشػػرنعنة مػف جلنػػب الحرومػػة أف الهػدؼ مػػف هػذ  اآللنػػة هػو الػػتحرـ أرثػر فػػي  -3
 التي تحترر رؿ إجرا ات تحرنؾ آلنة اللجنة المتسلونة األعضل  . 

ومػف المعلػػـو أف اللجنػة المتسػػلونة األعضػل  تجتمػػي ينػػل  علػ  طلػػب مػف طػػرؼ رئػػنس 
الحرومػػػة االػػػوزنر األوؿ حللنػػػل  وهػػػو اختصػػػلص ننفػػػرد يػػػ  لوحػػػد  دوف أف نشػػػلرر  فػػػي 

طلب اجتملع الجنة المتسلونة األعضل  لرؿ مف رئنسػي الغػرفتنف، ذلؾ أحد الذ  نيلا 
الموالنػة لتػلرنخ تيلنػا الطلػب ، حسػب نػص  نومػل  15احنث تجتمي هػذ  اللجنػة خػبلؿ 

 . 16/12مف القلنوف العضو   88الملدة 

مػف القػلنوف  89أعضػل  يللنسػية لرػؿ غرفػة حسػب المػلدة  10وتتشرؿ هذ  اللجنػة مػف 
 سللؼ الذرر . 

 نبلحظ حوؿ هذ  التررنية مل نلي :  ومل

اشتراط النظلـ الػداخلي للمجلػس الشػعيي الػوطني دوف مجلػس األمػة ضػرورة أف نرػوف مػف 
طبلعهػػػػـ  5يػػػػنف ممثلنػػػػ   أعضػػػػل  علػػػػ  األقػػػػؿ مػػػػف اللجنػػػػة الدائمػػػػة ، وهػػػػذا يسػػػػيب معػػػػرفتهـ وال

لشػػعيي مػػف النظػػلـ الػػداخلي للمجلػػس ا 56الجنػػدنف علػػ  األحرػػلـ محػػؿ الخػػبلؼ حسػػب المػػلدة 
 .1الوطني 

                                                 
1
 . 140ص ٌؼ١ك تٛاٌشؼ١ه ، إٌظاَ ا١ٌٍاٌٟ اٌعىائهٞ ، اٌعىء اٌهاتغ ،  
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وتقػػـو اللجنػػة فػػي األخنػػر يطعػػداد تقرنػػر نتضػػمف اقتػػراح نػػص جدنػػد تػػوافقي حػػوؿ الحرػػـ أو 
األحرػػػػلـ محػػػػؿ الخػػػػبلؼ، ال نخػػػػرج عػػػػف نطػػػػلؽ الػػػػنص الػػػػذ  صػػػػوت علنػػػػ  المجلػػػػس الشػػػػعيي 

 الوطني والذ  لـ نحصؿ عل  موافقة أعضل  مجلس األمة.

مػػػف طػػػرؼ رئػػػنس الغرفػػػة التػػػي اجتمعػػػت  ويعػػػد ذلػػػؾ نػػػتـ تيلنػػػا الػػػوزنر األوؿ يهػػػذا التقرنػػػر
، وتيػت اللجنة يمقرهل، وتعرض الحرومة النص المقترح عل  الغػرفتنف يهػدؼ المصػلدقة علنػ  

 .  رؿ غرفة أوال في التعدنبلت المقترحة قيؿ المصلدقة عل  النص يرلمل  

 نلي :  ونبلحظ عل  ضو  مل تقدـ مل

، يػػللنظر إلػػ  رونػػ  نتمتػػي يحػػؽ  ميلشػػرةأف مجلػػس األمػػة نمرنػػ  مملرسػػة حػػؽ التعػػدنؿ   1
 .الميلدرة 

الهنمنػػة الحرومنػػة علػػ  عمػػؿ اللجنػػة المتسػػلونة يدانػػة مػػف اسػػتدعلئهل إلػػ  غلنػػة سػػحب   2
 النص في حلؿ استمرار الخبلؼ ينف أعضل  المجلسنف. 

نعػػػد مجلػػػس األمػػػة يمثليػػػة صػػػملـ أمػػػلف يللنسػػػية للسػػػلطة التنفنذنػػػة حنػػػث تسػػػتطني مػػػف   3
خبلل  عرقلة القواننف المقترحة مف جلنب المجلػس الشػعيي الػوطني ، وهػذا يػللنظر لمػل 
تملرػػػ  السػػػلطة التنفنذنػػػة مػػػف وسػػػلئؿ للتػػػسثنر علػػػ  عملػػػ  ، خلصػػػة وأف ثلػػػث أعضػػػل  

 ة .  مجلس األمة معنننف مف قيؿ رئنس الجمهورن
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 ال صل الثايي: الضوا ي الدستورية لمسمية التي يمية

إل  جلنب االعتراؼ يللسلطة التنظنمنة رلختصػلص تملرسػ  السػلطة التنفنذنػة يموجػب 
أحرلـ الدستور، نجد أف معظـ  النظـ الدستورنة المقلرنة تخصص يعض اآللنػلت والسػيؿ مػف 

تور إلػ  جلنػب حملنػة المجػلؿ المخصػص أجؿ ضملف مطليقة هذ  التنظنملت مي أحرلـ الدسػ
لهػػل مػػف أ  اعتػػدا  محتمػػؿ مػػف طػػرؼ السػػلطة التشػػرنعنة أو تجػػلوز الحػػدود  المقػػررة دسػػتورنل 

 لرؿ مجلؿ أ  مجلؿ القلنوف والبلئحة .

إلػػػػ  جلنػػػػب ذلػػػػؾ نيقػػػػ  الهػػػػدؼ األسلسػػػػي لهػػػػذ  اآللنػػػػلت الدسػػػػتورنة  هػػػػو رفللػػػػة سػػػػمو 
الدسػػػتور نعػػػد اإلطػػػلر العػػػلـ المعيػػػر عػػػف فلسػػػفة نظػػػلـ الدسػػػتور فػػػي الدولػػػة الحدنثػػػة ، ذلػػػؾ أف 

ومػػف جهػػة ثلننػػة نعػػد الضػػليط الوحنػػد الػػذ  نحػػدد نطػػلؽ ومجػػلؿ  ،الحرػػـ فػػي الدولػػة مػػف جهػػة
الحػػػػػدود أو  عػػػػػف نجػػػػػب أف تخػػػػػرج رػػػػػؿ سػػػػػلطة عمػػػػػؿ رػػػػػؿ سػػػػػلطة مػػػػػف السػػػػػلطلت ، حنػػػػػث ال

 االختصلصلت المحدودة دستورنل .

نلسػػػػنة المقلرنػػػػة تهػػػػتـ يمسػػػػسلة سػػػػمو ومػػػػف هػػػػذا  المنطلػػػػؽ أصػػػػيحت مختلػػػػؼ الػػػػنظـ الس
الدسػػتور، ويللتػػللي المحلفظػػة علػػ  هػػذا الميػػدأ عػػف طرنػػؽ  تقرنػػر آلنػػلت وقواعػػد معننػػة لتػػسطنر 
وتنظنـ العبلقلت القلئمة ينف مختلؼ السػلطلت والموازنػة يننهػل وفػي مقدمػة هػذ  الوسػلئؿ نظػلـ 

 رقلية السنلسنة .الرقلية عل  دستورنة  القواننف سوا  الرقلية القضلئنة أـ ال

ولمعللجػػػة مختلػػػؼ اآللنػػػلت الدسػػػتورنة المقػػػررة لحملنػػػة مجػػػلؿ السػػػلطة التنظنمنػػػة ، نػػػتـ  
التطرؽ إل  دور القضل  الدسػتور  فػي ضػيط مجػلؿ السػلطة التنظنمنػة االميحػث األوؿ  ، ثػـ 

 دراسة ضوايط الرقلية عل  دستورنة اللوائأ االميحث الثلني  .  
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 لقضاء الدستوري في ض ي مدال السمية التي يميةالم وث األول : دور ا

تسػػتلـز طينعػػػة اليحػػػث اإلشػػػلرة ولػػو يصػػػفة مػػػوجزة إلػػػ  نشػػسة وتطػػػور األحرػػػلـ المتعلقػػػة 
لػػوائأ فػػي يعػػض الػػنظـ الدسػػتورنة المقلرنػػة ، وفػػي النظػػلـ الدسػػتور  ليللرقليػػة علػػ  دسػػتورنة ا

نمػط  الرقليػة المتيػي ومػل نتطليػ  وهذا يهدؼ معرفػة  ،الجزائر  عير مختلؼ الدسلتنر الجزائرنة
مػػػف إجػػػرا ات لتحرنرهػػػل، إلػػػ  جلنػػػب الوقػػػوؼ علػػػ  أهػػػـ التعػػػدنبلت التػػػي أدخلػػػت علنهػػػل، يػػػؿ 

 اليحث في مد  فعللنة هذ  اإلجرا ات .

ويللتػػػللي الموازنػػػة والمقلرنػػػة يننهػػػل والمفلضػػػلة يػػػنف مختلػػػؼ اإلجػػػرا ات المقػػػررة لرقليػػػة 
وحملنػة مجػلؿ ونطػلؽ السػلطة   ،نة اللوائأ يصفة خلصةدستورنة القواننف يصفة علمة، ودستور 

التنظنمنػػػػة ، وهػػػػذا لخدمػػػػة هػػػػدؼ وحنػػػػد وهػػػػو اختنػػػػلر واقتػػػػراح الوسػػػػنلة أو اإلجػػػػرا  المنلسػػػػب 
 .واألفضؿ لتحقنؽ رؿ األهداؼ المرجوة مف خبلؿ إعملؿ هذ  اآللنلت 

لتطػػرؽ إلػػ  نػػتـ ا ، فػػي الػػنظـ المقلرنػػة التنظنمػػلتلدراسػػة نظػػلـ الرقليػػة علػػ  دسػػتورنة و 
ميػػػررات  االمطلػػب األوؿ  ، ثػػـ دراسػػةلمحػػة عػػف نظػػلـ الرقليػػة الدسػػتورنة فػػػي الػػنظـ المقلرنػػة 

 االمطلب الثلني  .  وحلالت تدخؿ القضل  الدستور  لرقلية اللوائأ

 لموة ون ي ام الرقا ة الدستورية في الي م المقاريةالميمب األول: 

يللػػدور الحقنقػػي الػػذ  نقػػـو يػػ  القضػػل  الدسػػتور  فػػي رقليػػة التنظنمػػلت ، إف اإلحلطػػة 
والتنظنمػلت ، مػي دسػتورنة القػواننف دراسة موقؼ النظـ الدستورنة المقلرنة مػف رقليػة نستوجب 

، وهػػػذ  الدراسػػػة ال ترتمػػػؿ إال مػػػف عػػػرض أهػػػـ المراحػػػؿ التػػػي عرفهػػػل نظػػػلـ الرقليػػػة الدسػػػتورنة 
نظػػلـ الرقليػػة ثػػـ دراسػػة ة الدسػػتورنة الفرنسػػنة االفػػرع األوؿ  ، معرفػػة إرهلصػػلت التجريػػخػػبلؿ 

 . االفرع الثلني الدستورنة في رؿ مف مصر و الجزائر 
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 ال رع األول : إرهاصات التدر ة ال ريسية 

يعػػػد فشػػػؿ رػػػؿ المحػػػلوالت السػػػليقة للتسسػػػنس لنظػػػلـ الرقليػػػة علػػػ  دسػػػتورنة القػػػواننف فػػػي 
الجمهورنػػػة الخلمسػػػة إلػػػ  هجػػػر رػػػؿ المفػػػلهنـ واألفرػػػلر  فرنسػػػل، اتضػػػحت اتجػػػل  إرادة مؤسسػػػي

السػليقة والتػػي رلنػت تتمثػػؿ فػػي علػو القػػلنوف يلعتيػلر  المعيػػر الوحنػػد عػف اإلرادة العلمػػة ، وهػػو 
مػػػل عرسػػػ  يشػػػرؿ واضػػػأ إنشػػػل  المجلػػػس الدسػػػتور  الػػػذ  أورلػػػت لػػػ  مهمػػػة رقليػػػة دسػػػتورنة 

 . 1القواننف

ذ  مػف خبللػ  تػـ إنشػل  المجلػس الدسػتور  وممل الشؾ فن  هو أف الهدؼ األسلسي الػ
هػػػػو الحػػػػد مػػػػف سػػػػنلدة اليرلمػػػػلف وللحفػػػػلظ علػػػػ   ،فػػػػي اليدانػػػػة ورمػػػػل تصػػػػور  واضػػػػعو الدسػػػػتور

وهػػو المسػػلهمة فػػي ترشػػند  النظػػلـ  ،ف دور  أيعػػد مػػف ذلػػؾ إيػػؿ ،  مرتسػػيلت السػػلطة التنفنذنػػة
اليرلملني والحد مف سنلدة اليرلملف الذ  رلف المسؤوؿ الوحند عف شػؿ الحنػلة الفرنسػنة ، وهػو 

 . 2مل أد  إل  انهنلر الجمهورنتنف الثللثة والرايعة 

وعلػػ  هػػذا النحػػو رػػلف الػػدور الػػذ  نقػػـو يػػ  المجلػػس الدسػػتور  فػػي المقػػلـ األوؿ هػػو 
مػػف أ  اعتػػدا  علػػ  المجػػلؿ الخػػلص يللسػػلطة التنفنذنػػة دوف حملنػػة الحقػػوؽ  مراقيػػة اليرلمػػلف

، والحرنػػػلت العلمػػػة ، يػػػؿ أف المجلػػػس الدسػػػتور  نشػػػلرؾ اليرلمػػػلف تقرنيػػػل فػػػي عملنػػػة التشػػػرني 
 .للمجلس ال نتدخؿ إال يعد مصلدقة اليرلملف عل  التشرني وقيؿ اتخلذ إجرا ات تنفنذ ف

علػػػػ  الحػػػػد مػػػػف دور  1958اضػػػػعي دسػػػػتور والػػػػذ  نػػػػدعـ هػػػػذا الطػػػػرح هػػػػو حػػػػرص و 
اليرلمػػػػلف فػػػػي مجػػػػلؿ القػػػػواننف األسلسػػػػنة واللػػػػوائأ الداخلنػػػػة لمجلػػػػس اليرلمػػػػلف حنػػػػث أف تػػػػدخؿ 

 . 3المجلس في هذا المجلؿ نتـ يصورة آلنة 

                                                 
 . 18الشنمي ، المرجي السليؽ ، ص  علي عيد الحفنظ 1
2
 . 74، ص  2013، قان إٌٙؼح اٌؼهت١ح ،  اٌما٘هج ، 2ػ١ك أؼّك اٌغفٍٛي ، اٌكفغ تؼكَ اٌكٌرٛن٠ح فٟ اٌمأْٛ اٌفهٍٟٔ ، ؽ 
 .  74عند احمد الغفلوؿ ، الدفي يعدـ الدستورنة ، المرجي السليؽ ، ص  3
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ف هػػػدؼ واضػػػعي أ ، 1980األسػػػتلذ س فرانسػػػو لوشػػػنر س سػػػنة  نعتيػػػروفػػػي هػػػذا اإلطػػػلر 
للرقليػػة علػػ  أعمػػلؿ السػػلطلت العلمػػة ، رمػػل لػػـ نرػػف  لػػـ نرػػف أيػػدا  إنشػػل  نظػػلـ 1958دسػػتور 

ضملف حقوؽ وحرنلت المواطننف، يؿ إ نشػل  المجلػس الدسػتور  قػد جػل  ضػمف الػروح العلمػة 
الػػػػػذ  أراد تقونػػػػػة السػػػػػػلطة التنفنذنػػػػػة علػػػػػ  حسػػػػػػلب اليرلمػػػػػلف ضػػػػػمف حػػػػػػدود  1958لدسػػػػػتور 
 .1 اختصلص 

لػـ تتحقػؽ علػ   1958ور إال أف هػذ  األهػداؼ غنػر المعلنػة مػف طػرؼ واضػعي دسػت 
النحػػو المسػػطر، وهػػذا يسػػيب الػػدور الفعػػلؿ أو المرلنػػة التػػي أصػػيأ نحتلهػػل المجلػػس الدسػػتور  

 والحرنػػػلتأصػػػيأ المجلػػػس الدسػػػتور  الحػػػلمي للحقػػػوؽ  فقػػػدداخػػػؿ النظػػػلـ القػػػلنوني الفرنسػػػي ، 
 .رمل سلهـ يشرؿ مؤثر في ضيط الحدود ينف السلطتنف التشرنعنة والتنفنذنة  ،العلمة

واآلثػػلر المترتيػػة  ،ومػػل نيػػرر ذلػػؾ هػػو التحػػوؿ فػػي أحرػػلـ القضػػل  الدسػػتور  فػػي فرنسػػل
إلػػػ  جلنػػػب توسػػػني مجػػػلؿ  ،علػػػ  ذلػػػؾ خلصػػػة علػػػ  مسػػػتو  تػػػدعنـ الحقػػػوؽ والحرنػػػلت العلمػػػة

 .2القلنوف عل  حسلب مجلؿ البلئحة 

فيللنسػػػية للحقػػػوؽ والحرنػػػلت العلمػػػػة نمرػػػف اإلشػػػلرة إلػػػ  القػػػػرار الشػػػهنر الصػػػلدر عػػػػف 
 المتعلؽ يحرنة ترونف الجمعنلت. 3 16/07/1971المجلس الدستور  في 

للمجلس الدستور  وقيؿ هذا القػرار رػلف نػرفض إضػفل  القنمػة الدسػتورنة علػ  مقدمػة ف
رػػلف  إذ، 1946ومقدمػػة دسػػتور 1789دسػػتور الجمهورنػػة الخلمسػػة يمػػل نتضػػمن  مػػف اإلعػػبلف 

 1789الفقػػػ  الدسػػػتور  فػػػي فرنسػػػل تتمثػػػؿ أسلسػػػل فػػػي تينػػػي المجلػػػس الدسػػػتور  إعػػػبلف  هػػػدؼ
 .1946ومقدمة دستور 

                                                 
1 L‟objectif des constituants de 1958 n‟était nullement d‟établir un contrôle général de la 

constitutionnalité des actes des pouvoirs publics ; il n‟était pas non plus de garantir les droits 

et libertés des citoyens ; la création du conseil s‟explique par l‟esprit général de la constitution 

de 1958 ; celle-ci se proposait de renforcer l‟exécutif au détriment du parlement … ; il fallait 

donc instituer un mécanisme particulièrement efficace pour obliger le parlement à rester dans 

le cadre de ses attributions‟‟.   77ػٓ ػ١ك أؼّك اٌغفٍٛي ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص ذهظّح ِأـٛلج .   
2
 . 525ػثك اٌؽف١ع اٌش١ّٟ ، قٚن اٌمؼاء اٌكٌرٛنٞ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  

3
 C.C. 71-44.D.16/07/1971 , www.legifranc.Gouv.fr 
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ومف ينف ميررات تحوؿ المجلس الدسػتور  الػذ  أضػف  القنمػة الدسػتورنة علػ  مقدمػة 
نف الجمعنػلت التػي هو العمؿ عل  وضي أسلس دستور  يغنة حملنة حرنة ترػو  1958دستور 

المػنظـ  1901مػف أجػؿ تعػدنؿ قػلنوف  تعمػؿ رلنػت السػلطة التنفنذنػة فقػد،  1تعد حرنػة أسلسػنة
لهػػػػذ  الحرنػػػػة، ويللتػػػػللي تسػػػػع  مػػػػف خػػػػبلؿ هػػػػذا  التعػػػػدنؿ إلػػػػ  إخضػػػػلع هػػػػذ  الحرنػػػػة لنظػػػػلـ 

 .الترخنص المسيؽ مف جلنب السلطة القضلئنة 

ؼ المجلػػس الدسػػتور  يللقنمػػة ومػػف هػػذا المنطلػػؽ وفػػي ظػػؿ غنػػلب نػػص دسػػتور  اعتػػر 
يسنػ  أحػد الميػلدئ األسلسػنة المعتػرؼ  1901واعتيػر قػلنوف  ،1958الدستورنة لمقدمة دسػتور 
 .    2 1958يهل يواسطة مقدمة دستور 

توجػػد  فطنػ أمػل علػ  مسػتو  رفللػة أو حملنػة الحػدود الدسػتورنة يػنف القػلنوف والبلئحػة ، 
أنهل تعمؿ علػ  توسػني اختصػلص  أو ، لأ القلنوفيعض التحوالت القضلئنة التي تعد في صل

إال أنهػػػل ، 1958أو مجػػػلؿ القػػػلنوف ، ويللتػػػللي تتعػػػلرض مػػػي الفلسػػػفة التػػػي جػػػل  يهػػػل دسػػػتور 
 يلعتيلر  انعرلسل إلرادة العلمة .  تتملش  مي التقلند  الفرنسي يخصوص سنلدة القلنوف وعلو 

 ومف أهـ هذ  التحوالت نذرر :  

أف المجلػس ال نمرنػ  أف   ، والػذ  أرػد مػف خبللػ1979الدسػتور  فػي سػنة قرار المجلس  -1
علػػػ   61نراقػػػب دسػػػتورنة قػػػلنوف إال إذا رػػػلف اتصػػػلل  يللػػػدعو  الدسػػػتورنة عػػػف طرنػػػؽ المػػػلدة 

عرس مل رلف سلئدا قيؿ ذلؾ ، حنث نتصد  المجلس للدستورنة إذا مل اتصؿ يػ  عػف طرنػؽ 
 .3 41الملدة 

                                                 
 140، ص  2008،عيد الحفنظ علي الشنمي ، التحوؿ  في أحرلـ القضل   الدستور  ، دار  النهضة العرينة ، القلهرة  1

 .  141عيد الحفنظ علي الشنمي ، المرجي السليؽ ، ص   2
3 C.C.n°: 79-108 L du 25 juillet 1979 , Rec , p 84.  
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توسػني اختصػلص القػلنوف، وهػذا مػف خػبلؿ مراقيتػ  للقػواننف التػي قلـ المجلػس الدسػتور  ي -2
تفرض رسومل تقترب مف الضرائب حنث أف القلعدة فػي فػرض الرسػـو شػي  الضػرنية هػي مػف 

 .  1اختصلص السلطة التنفنذنة عف طرنؽ سلطتهل التنظنمنة في هذا المجلؿ

ر  ذلػػؾ أف الدسػػتور تعػػد حملنػػة المجػػلؿ البلئحػػي مػػف المهػػلـ الرئنسػػة للمجلػػس الدسػػتو و 
منػػ  ، ويللتػػللي فػػطف المجلػػس  37و 34قػػد حػػدد مجػػلؿ رػػؿ مػػف القػػلنوف والبلئحػػة فػػي المػػلدتنف 

الدسػػػتور  نسػػػهر علػػػ  العمػػػؿ دوف تػػػداخؿ رػػػؿ سػػػلطة فػػػي المجػػػلؿ الخػػػلص يػػػلألخر  ، وهػػػي 
المسسلة التي طرحت في فرنسل يحدة يسيب التداخؿ الواضأ ينف المجللنف الخلصػنف يرػؿ مػف 

 .ة واليرلملف الحروم

وعلػػ  هػػذا األسػػلس وضػػي الدسػػتور يعػػض اآللنػػلت الدسػػتورنة التػػي تحػػوؿ دوف وقػػوع  
وتسخػذ وجهتػنف الوجهػة ،  وهػي عيػلرة عػف وسػلئؿ دفلعنػة مقػررة لفلئػدة الحرومػة ، هذا التداخؿ

 هو مل نعرؼ يللحملنة المصححة للمجلؿ البلئحي  فاألوؿ الحملنة الوقلئنة ، أمل الوج  الثلني 

ذا وال ترفػػػػؿ النصػػػػوص الدسػػػػتورنة وحػػػػدهل ضػػػػملف الحػػػػدود الدسػػػػتورنة يػػػػنف القػػػػلنوف هػػػػ
والتنظػػنـ ، يػػؿ نجػػب تػػوفر آلنػػلت دسػػتورنة فلعلػػة لضػػملف هػػذ  المهمػػة ، وعلنػػ  نعػػد القضػػل  
الدسػػتور  مػػف أهػػـ اآللنػػلت المقػػررة لضػػملف احتػػراـ النصػػوص الدسػػتورنة غنػػر أف هػػذ  المهمػػة 

 ات السنلسنة .تصعب أرثر خلصة في ظؿ المتغنر 

أورلػت لػ  مهمػة ضػيط  1958إنشل  المجلس الدستور  الفرنسي يموجب دسػتور وعند 
الحػػدود الدسػػتورنة يػػنف القػػػلنوف والتنظػػنـ ، ويللتػػللي نعػػد المجلػػػس الدسػػتور  جػػز  مػػف معلدلػػػة 

 تنظنـ العبلقة ينف السلطة التشرنعنة والسلطة التنفنذنة .

                                                 
1 C.C.n°: 69-57 L du 24 octobre 1969 , Rec , p 38. 
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غنػػػر أف المجلػػػس الدسػػػتور  الفرنسػػػي ومنػػػذ اللحظػػػلت األولػػػ  إلنشػػػلئ  قػػػد عػػػرؼ عػػػدة 
انتقػػلدات ، وهػػذا يسػػيب المواقػػؼ التػػي اتخػػذهل فػػي اليدانػػة يػػللنظر إلػػ  رونػػ  رقنيػػل علػػ  أعمػػلؿ 

 . 1اليرلملف يللقدر الذ  نحلفظ عل   مرتسيلت السلطة التنفنذنة يموجب الدستور 

إرػرا  اليرلملنػلت الضػعنفة أصػبل وتقننػد رػؿ إمرلننػة  المجلػس الدسػتور  علػ فقد عمػؿ 
للعمؿ ومراقية الحرومة ، الجمعنة الوطننػة ومجلػس الشػنوخ أرثػر ضػعفل ، رمػل أف الصػعويلت 

رلنت موضػحة مػف قيػؿ  1958مف الدستور الفرنسي لعلـ  34المثلرة مف خبلؿ تطينؽ الملدة 
نظنمنػة ، حنػث أف اجتهػلدات المجلػس المجلػس الدسػتور  فػي سػنلؽ منلسػب لفلئػدة السػلطة الت

 . 2رلنت متيلننة وقليلة للتسونؿ 

غنر أف صورة المجلس الدستور  رلنت سنئة لد  الطيقة السنلسنة ، ورؿ قػرارات هػذا 
الجهػػػػلز ضػػػػريهل الشػػػػؾ ، وحتػػػػ  الػػػػرأ  العػػػػلـ شػػػػهد أنضػػػػل عػػػػدـ ميلالتػػػػ  أو ارتراثػػػػ  للمجلػػػػس 

ف علػػػػ  تحدنػػػػد الطينعػػػػة القلنوننػػػػة للمجلػػػػس الدسػػػػتور  ، ورجػػػػلؿ القػػػػلنوف أنفسػػػػهـ غنػػػػر قػػػػلدرن
 .  3الدستور  

ففػػػي الوقػػػت األوؿ ليدانػػػػة الجمهورنػػػة الخلمسػػػػة تػػػـ تقػػػدنـ المجلػػػػس الدسػػػتور  ، ورسنػػػػ  
وسػػػنلة حػػػرب فػػػي نػػػد الحرومػػػة ضػػػد اليرلمػػػلف ، إال أف الوضػػػعنة المنلسػػػية والحقنقنػػػة للمجلػػػس 

 . 4 الدستور  الفرنسي هو أن  يمثلية ضليط للسلطلت العمومنة

إف الحػػرص الشػػدند علػػ  ضػػملف احتػػراـ أحرػػلـ الدسػػتور الجدنػػد تػػـ تررنسػػ  عػػف طرنػػؽ 
المجلػػػس الدسػػػتور  الفرنسػػػي ، مػػػي اسػػػتعلدة الحرومػػػة اسػػػتقبللهل وصػػػبلحنلتهل ، وهػػػي يمثليػػػة 
شروط أسلسنة حت  نتمرف المجلس الدسػتور  مػف أدا  المهمػة األسلسػنة المورلػة إلنػ  ، غنػر 

االمتنلزات التي تتمتي يهل الحرومة ستواج  ال محلؿ انتقلدات مترررة مػف أف هذ  االستقبللنة و 

                                                 
 .74، ص  2011ػ١ك اؼّك يفٍٛي ، اٌكفغ تؼكَ اٌكٌرٛن٠ح فٟ اٌمأْٛ اٌفهٍٟٔ ، قان إٌٙؼح اٌؼهت١ح ، اٌما٘هج ،   1

2  François Luchaire , le Conseil constitutionnel est – il une juridiction ? , RDP , 1979 , p 27 .  
3 Ibid , p 27 . 
4  Louis FAVOREU , le conseil constitutionnel régulateur de activité normative des pouvoirs 

publics , R.D.P , 1967, p 05 .   
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السلطة التشرنعنة ، يلعتيلرهل عرضة للسنلدة المطلقة لليرلملف ، هذ  السنلدة مػف شػسنهل أف ال 
 . 1تستوعب مسسلة تقنندهل 

إف المػػػػدافعنف عػػػػف السػػػػلطة التنفنذنػػػػة نػػػػروف أف مجػػػػلؿ عمػػػػؿ السػػػػلطة التنفنذنػػػػة محػػػػدد 
 . 1958مف الدستور الفرنسي لعلـ  37،  34جب أحرلـ الملدتنف يمو 

ومػػػي ذلػػػؾ فػػػطف السػػػلطلت الممنوحػػػة للحرومػػػة والتػػػوازف المؤسسػػػلتي ، إذا تعػػػرض إلػػػ   
يػػؿ اليرلمػػلف، فطنػػػ  نػػتـ تحدنػػدهل و تجنيهػػل وتغننرهػػػل سػػوا  عػػف الطرنػػؽ النظػػػلـ قتهدنػػدات مػػف 

الػػػداخلي لليرلمػػػلف ، أو عػػػف طرنػػػؽ قػػػلنوف عضػػػو  سػػػوا  فػػػي المجػػػلؿ المػػػللي أو فػػػي المجػػػلؿ 
الػػدولي ، وهػػو مػػل نقليلػػ  تصػػمنـ المجلػػس الدسػػتور  علػػ  التػػدخؿ لحملنػػة تلػػؾ الصػػبلحنلت أو 

 . 2مف أجؿ إعلدة هذا التوازف 

ف هػػػػذ  الوظنفػػػػة تيػػػػدو واضػػػػحة يللنسػػػػية للمجلػػػػس حتػػػػ  ال نتػػػػردد الػػػػيعض فػػػػي انتقػػػػلد إ
 المؤسس الدستور  ، وذلؾ مف خبلؿ تحقنؽ أهداؼ سنلسنة معننة .

ذا رػػػلف علػػػ  علػػػـ سرمػػػل أف هػػػذا النظػػػلـ الػػػذ  أنشػػػ    المؤسػػػس الدسػػػتور  الفرنسػػػي ، وال
يػؿ تػـ وضػي مجموعػة مػف  ررؿ متجلنس وفي جمني الظروؼ، ل  فطن  نقدم  يللهدؼ الحقنقي

 . 3  اإلجرا ات مشتررة للتحرـ فن

إف حملنػػػة السػػػلطة التنفنذنػػػة ضػػػد االعتػػػدا ات المحتملػػػة مػػػف قيػػػؿ اليرلمػػػلف ، وهػػػذا ال 
نروف إال عف طرنؽ رقلية المطليقة لؤلنظمة الداخلنة والقػواننف العضػونة ، وهػذ  اآللنػة عملػت 

النحو نتـ مني رػؿ محلولػة مػف قيػؿ المجػللس  وملزالت تعمؿ وفقل للغرض الوقلئي ، وعل  هذا
نمرػف أف نمػس  يحنػث لوضي قواعد تنظنمهل وعملهػل أو تغننرهػل يشػرؿ ميلشػر أو غنػر ميلشػر

                                                 
1 Jean BOULOUIS , Le défenseur de l‟ Exécutif , pouvoirs , n 13 , 1991 , p 33 .    
2 Ibid , p 34 . 
3 René de Lacharrière Opinion dissidente ,  pouvoirs , n °13 , 1991 , p 142 .     
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اسػػػػتقبلؿ الحرومػػػػة وامتنلزاتهػػػػل الدسػػػػتورنة ، وهػػػػذا السػػػػهر أو الحػػػػرص نؤرػػػػد صػػػػرامة المجلػػػػس 
 . 1الدستور  الفرنسي 

قليػػة جعلػػػت مػػف المجلػػس الدسػػػتور  أداة ومػػف نلحنػػة أخػػر  فػػػطف الصػػفة االختنلرنػػة للر 
محتملػػة السػػتراتنجنلت سنلسػػنة يحتػػة يللنسػػية للسػػلطة التنفنذنػػة التػػي تحػػتفظ يخنػػلر تنفنػػذهل أو 
استخدامهل ، وهو مل نفسر  االنحراؼ المتررر مػف قيػؿ المجلػس الدسػتور  الفرنسػي عػف هدفػ  

 ودور  الحقنقي .

الػػػيعض إلػػػ  القػػػوؿ يوجػػػوب اختفػػػل  المجلػػػس الدسػػػتور  الفرنسػػػي  تهػػػذ  العوامػػػؿ دفعػػػ
لصػػللأ محرمػػة علنػػل تتػػسلؼ مػػف قضػػلة مػػف محرمػػة الػػنقض ، ومجلػػس الدولػػة ، يمسػػلعدة مػػف 
السنلسػػننف المنتخيػػنف ، نرػػوف لػػدنهـ اسػػتقبللنة التخػػلذ القػػرارات ومواجهػػة المشػػلرؿ الصػػعية ، 

 . 2للي صنلنة حقوؽ وحرنلت األفراد ومواجهة سلطة تنفنذنة معززة الصبلحنلت ، ويللت

إال أف الهػػػػدؼ الحقنقػػػػي للمجلػػػػس الدسػػػػتور  ومهلمػػػػ  األسلسػػػػنة تتمثػػػػؿ فػػػػي مخلصػػػػمة 
البلئحػػة واتخػػلذ قػػرارات يشػػسف توزنػػي االختصػػلص يػػنف القػػلنوف والتنظػػنـ ، حنػػث أنػػ  لػػنس مػػف 

لقػػػلنوف خضػػػلع جمنػػػي السػػػلطلت لإطينعػػػة الرقليػػػة الدسػػػتورنة مجػػػرد الػػػدفلع قػػػوة واحػػػدة ، ولرػػػف 
 المشترؾ .

ويللتػػػللي فػػػطف العوامػػػؿ السنلسػػػنة ال نمرػػػف تجلهلهػػػل فػػػي نطػػػلؽ الرقليػػػة السنلسػػػنة علػػػ   
دسػػتورنة القػػواننف ، لرونهػػل تجعػػؿ النظػػلـ نعمػػؿ فػػي إطػػلر خػػلص سنلسػػي أرثػػر منػػ  قلنوننػػل ، 
وعلػػػػ  الػػػػرغـ مػػػػف أف الرقليػػػػة السنلسػػػػنة تخفػػػػي مػػػػف ورائهػػػػل وظػػػػلئؼ أخػػػػر  ، إال أف المجلػػػػس 

في مهمت  الرئنسنة ، وهذا مف خبلؿ جعػؿ المجلػس  لأسلسن   الفرنسي قد عرؼ تحوالالدستور 
ال ندافي عف الحرومة لوحدهل ، ولرف يمثلية حرـ لجمني التوازنلت السنلسػنة ذلػؾ أف المجلػس 
الدسػػػػتور  الفرنسػػػػي أصػػػػيأ علػػػػ  وجػػػػ  خػػػػلص نلفػػػػت أنظػػػػلر الحرومػػػػة إلػػػػ  ضػػػػرورة احتػػػػراـ 

                                                 
1 Ibid , p 143 . 
2 René CHIROUX , faut_il Réformer le Conseil ,  pouvoirs , n 13 , 1991 , p 110 .   
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لصػػػػة فػػػػي المػػػػواد المتعلقػػػػة يللحرنػػػػلت العلمػػػػة ويللجملعػػػػلت االختصػػػػلص التقلنػػػػد  لليرلمػػػػلف خ
 .   1المحلنة 

ويلإلضلفة إل  ذلؾ أصيأ المجلػس الدسػتور  نتػول  مهمػة مراقيػة صػبلحنلت أعضػل  
اليرلمػػػلف ، هػػػذ  الصػػػبلحنلت هػػػي غلليػػػل مػػػل تتػػػسثر يللعوامػػػؿ السنلسػػػنة ، رمػػػل أصػػػيأ المجلػػػس 

طلت العلمة فػي الدولػة ، ومرػلف السنلسػة فػي للسل نشرؿ جز  مترلمبل امحلند االدستور  جهلز 
وظلئف  ال نشرؿ تقدنرا ننقص مف قنمت  ، يؿ هػو أرثػر مػف ذلػؾ هنئػة تعمػؿ فػي إطػلر احتػراـ 

 القلنوف والدستور لضملف التوازنلت السنلسنة لجمني السلطلت .                   

نػػػرتيط أسلسػػػل ورخبلصػػػة لهػػػذا الموضػػػوع نمرػػػف القػػػوؿ يػػػسف إنشػػػل  المجلػػػس الدسػػػتور  
ميلشػػرة يتحلنػػؿ ودراسػػة التجػػلوزات التػػي حػػدثت  1958حسػػب واضػػعي الدسػػتور الفرنسػػي لعػػلـ 

فػػػي الجمهورنػػػة الرايعػػػة ، ومػػػف أجػػػؿ ترشػػػند النظػػػلـ اليرلمػػػلني أدخلػػػت عػػػدة أحرػػػلـ فػػػي دسػػػتور 
، والتػػي فػػي مقػػدمتهل أف المجلػػس الدسػػتور  الفرنسػػي هػػو الحرػػـ النهػػلئي للحػػدود يػػنف  1958

 مػف الدسػتور ، أو 41نوف والتنظػنـ سػوا  أثنػل  المنلقشػلت اليرلملننػة حسػب المػلدة مجػلؿ القػل

 37/02الحقػػل عنػػدمل ترنػػد الحرومػػة تعػػدنؿ النصػػوص ذات الشػػرؿ التشػػرنعي ،يموجػػب المػػلدة 
 . 2مف الدستور

غنر أف الحملنة الدسػتورنة لليرلمػلف تتجلػ  فػي المقػلـ األوؿ يتقنػنـ اختصلصػ  المحػدد 
ملدنػػل ونظهػػر ذلػػؾ أرثػػر مػػف خػػبلؿ العدنػػد مػػف التحدنػػدات فػػي الجمهورنػػة الخلمسػػة ، حنػػث تػػـ 

، مػػف الدسػػتور ورػػلف غػػرض واضػػعي  34/37تحدنػػد مجػػلؿ تػػدخؿ القػػلنوف يموجػػب المػػلدتنف 
شػند النظػلـ اليرلمػلني ، علػ  عرػس المنػله  السػليقة ،وهػذا عػف الدستور مف ذلؾ هػو دائمػل تر 

طرنؽ منأ السلطة التنظنمنة االختصػلص العػلـ واليرلمػلف االختصػلص االسػتثنلئي ، غنػر أف 

                                                 
1 René CHIROUX , op.cit , p 115. 
2
  M. Jean-Louis Debré, La Jurisprudence Du Conseil Constitutionnel Relative Au Parlement , p 03. 

http://bibliotdroit.blogspot.com/2016/04/11-12-13-14-15-pdf.html 
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نف يػالمجلس الدستور  ويللموافقة الضمننة للحرومة عمؿ عل  تغنر مضموف وجػوهر التمننػز 
 .1 1958الدستور الفرنسي لعلـ  مجلؿ القلنوف والتنظنـ المحدد يموجب أحرلـ

، وهػذا مػف خػبلؿ  2008سػنة وأخنرا عرؼ نظلـ الرقلية الدستورنة في فرنسػل إصػبلحل 
االعتػػراؼ لؤلفػػراد يحػػؽ الػػدفي يعػػدـ دسػػتورنة حرػػـ تشػػرنعي نمػػس يػػللحقوؽ والحرنػػلت ، حسػػب 

 .  1958مف الدستور الفرنسي لعلـ  1مررر  61الملدة 

 نطرح هو :  ويللتللي فطف التسلؤؿ الذ 

 هي النصوص الدستورنة التي نمرف الدفي يعدـ دستورنتهل   مل

الفرنسػػػي لعػػػلـ  مػػػف الدسػػػتور 61هػػػو المقصػػػود يػػػللحرـ التشػػػرنعي الػػػوارد فػػػي نػػػص المػػػلدة  ومػػػل
1958. 

، إل  القوؿ يسف القواننف العلدنة التي نسنهل اليرلمػلف 2في هذا المضملر ذهب اليعض 
مػػف  34التشػػرنعنة العلدنػػة فػي الموضػػوعلت المحػػددة يموجػػب المػػلدة الفرنسػي وفػػؽ اإلجػػرا ات 

تستثن  منهػل سػو  القػواننف التػي نرػوف  محللة للدفي يعدـ الدستورنة ، وال الدستور ستخضي ال
المجلػػس التػػي نرػػوف المجلػػس الدسػػتور  قػػد  قضػػ  يدسػػتورنتهل يعػػد خضػػوعهل لرقليتػػ  الوقلئنػػة 

نػؽ ، ومػف اليػدنهي أف نلحػؽ يػللقواننف العلدنػة التػي لػـ في تلرنخ سليؽ علػ  دخولهػل فػي التطي
تخضػػي للرقليػػة السػػليقة للمجلػػس الدسػػتور  ، المراسػػنـ يقػػواننف ومختلػػؼ اللػػوائأ التػػي تصػػدرهل 

مف الدستور عل  اعتيلر أنهل تحو  قواعد علمة ومجػردة ولعػدـ  37الحرومة في إطلر الملدة 
دسػتور  ، أمػل فنمػل نتعلػؽ يػللقواننف العضػونة ، خضوعهل ألنة رقلية سليقة مف قيؿ المجلػس ال

والقػػواننف التػػي وافػػػؽ علنهػػل الشػػعب فػػػي االسػػتفتل  واللػػوائأ الداخلنػػػة للمجػػللس اليرلملننػػة فهػػػي 
 مف إجرا  الدفي يعدـ الدستورنة . ةلثنمست

                                                 
1
 Ibid , p 04 . 

2
 . 148ػ١ك اؼّك اٌغفٍٛي ، اٌكفغ تؼكَ اٌكٌرٛن٠ح ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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فػػي فرنسػػل ، قػػد اتػػلح  2008،فنػػر  أف هػػذا التعػػدنؿ الدسػػتور  لسػػنة 1أمػػل جلنػػب آخػػر 
طعػف أمػلـ القضػل  ،ضػد القػواننف العلدنػة ، والقػواننف التنظنمنػة ، والقػرارات التػي لؤلفراد حؽ ال

نصػػػدرهل رئػػػنس الجمهورنػػػة ونصػػػلدؽ علنهػػػل اليرلمػػػلف مثػػػؿ القػػػرارات والمراسػػػنـ فهػػػي  تخضػػػي 
 لرقلية القضل  اإلدار  .

، نبلحػػظ أف  2008لسػػنة  ويػػللرجوع إلػػ  النشػػرة التػػي صػػدرت عػػف المجلػػس الدسػػتور 
يللحرـ التشرنعي رؿ النصوص التي اعتمدهل اليرلملف وصوت علنهل ، والتي تتمثػؿ المقصود 

أسلسػػػل فػػػي القػػػواننف العلدنػػػة ، القػػػواننف العضػػػونة ، القػػػرارات التػػػي نصػػػدرهل رئػػػنس الجمهورنػػػة 
لدؽ علنػػػ  اليرلمػػػلف والمراسػػػنـ صػػػونصػػػلدؽ علنهػػػل اليرلمػػػلف ، أمػػػل القػػػرارات الرئلسػػػنة التػػػي لػػػـ ن

ة ، فهي مستثنلة مف إجرا  الدفي يعدـ الدستورنة لرونهل تخضي لرقليػة القضػل  والقرارات الفردن
 .2اإلدار 

 الثايي : يشأة وتيور الرقا ة ومى دستورية القوايين في مصر و الدزائر  ال رع

منػػز فػي هػػذا نفػي مجػػلؿ يحػث وتطػػور الرقليػة علػػ  الدسػتورنة فػػي مصػر يصػػفة علمػة 
األولػػ  وهػػي الفتػػرة السػػليقة علػػ  إنشػػل  المحرمػػة العلنػػل ، اإلطػػلر يػػنف ثبلثػػة مراحػػؿ رئنسػػنة ، 

والفتػػػرة الثلننػػػة تيػػػدأ يطنشػػػل  المحرمػػػة العلنػػػل ، وأخنػػػرا مرحلػػػة وجػػػود المحرمػػػة الدسػػػتورنة العلنػػػل 
 . 2013مف الدستور المصر  لسنة  191المنشسة وفقل لنص الملدة 

الجزائػػر  إعتمػػد نظػػلـ أمػػل فػػي التجريػػة الدسػػتورنة الجزائرنػػة ، فػػطف المؤسػػس الدسػػتور  
و  1989، وفػػػي دسػػػتورني  1963الرقليػػػة السنلسػػػنة علػػػ  دسػػػتورنة القػػػواننف فػػػي ظػػػؿ دسػػػتور 

، مػي إعػلدة تحػدنث ، وهذا مف خػبلؿ إسػنلد هػذ  المهمػة للمجلػس الدسػتور  الجزائػر   1996
    . 2016نظلـ الرقلية الدستورنة لسنة 

                                                 
1
 85، ص  2013،  02فٟ ذفؼ١ً اٌؼكاٌح اٌكٌرٛن٠ح ، ِعٍح اٌّعًٍ اٌكٌرٛنٞ اٌعىائهٞ ، اٌؼكق ػ١ٍاْ تٛو٠اْ ، خ١ٌح اٌكفغ تؼكَ اٌكٌرٛن٠ح ٚأشه٘ا  

. 
2 http://www.conseil-constitutionnel.fr 
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ي رػؿ مػف مصػر والجزائػر، نتطػرؽ إلػ  ولدراسة نظػلـ الرقليػة علػ  دسػتورنة القػواننف فػ
  ، ثـ الرقليػة علػ  دسػتورنة القػواننف فػي الجزائػر أوالالرقلية عل  دستورنة القواننف في مصر ا

   .  ثلننلا

 الرقا ة الدستورية في مصر :  : أوال

،  1952، وال الدسػلتنر الصػلدرة يعػد سػنة  1923لـ نتضػمف الدسػتور المصػر  لسػنة 
، أ  نػػػػص نتعػػػػرض لموضػػػػوع رقليػػػػة دسػػػػتورنة القػػػػواننف ذا إنجليػػػػل وال  1969وحتػػػػ  سػػػػيتمير 

، وتعرؼ هذ  المرحلة يمرحلة رقلية دستورنة القواننف قيؿ نشست القضل  الدسػتور  اأ  ، 1سليل
الملغػػ  تػػـ ترػػرنس  1971إال أف هػػذا الوضػػي لػػـ نسػػتمر طػػونبل ، حنػػث وأنػػ  يمجػػي  دسػػتور 

  ، بمنة ، وهػػذا مػػف خػػبلؿ إنشػػل  المحرمػػة العلنػػل االرقليػػة علػػ  دسػػتورنة القػػواننف يصػػفة رسػػ
، مػػػف خػػػبلؿ إنشػػػل  المحرمػػػة  2013وهػػػو نفػػػس التوجػػػ  الػػػذ  تػػػـ اعتمػػػلد  فػػػي ظػػػؿ دسػػػتور 

   .     جالدستورنة العلنلا

 أ : مرومة رقا ة دستورية القوايين ق ل يشأة القضاء الدستوري 

ر أـ فػي التشػرني العػلد  تمنزت هذ  المرحلة يعدـ وجود نص قلنوني سػوا  فػي الدسػتو 
نقرر أو نمني حؽ القضل  فػي رقليػة الدسػتورنة وهػو مػل ترتػب عنػ  خػبلؼ يػنف الفقػ  والقضػل  

 نتمحور حوؿ إمرلننة اآلخذ ينظلـ الرقلية عل  دستورنة القواننف في مصر .

وعلنػػػ  وعلػػػ  مسػػػتو  الجػػػدؿ الفقهػػػي ، ذهػػػب تجػػػل  أوؿ إلػػػ  القػػػوؿ يعػػػدـ اختصػػػلص 
 تتمثؿ في : 2عل  دستورنة القواننف مستندنف في ذلؾ إل  عدة حج  القضل  يللرقلية 

مػػف الئحػػة ترتنػػب المحػػلرـ الوطننػػة والتػػي  15وتسػػتند هػػذ  الحجػػة األولػػ  إلػػ  إعػػلدة رقػػـ -1
 تقضي يسن  نمني عل  المحلرـ تسونؿ األوامر اإلدارنة أو وفؽ تنفنذهل.

                                                 
1
 . ٠120ؽٟ اٌعًّ ، اٌمؼاء اٌكٌرٛنٞ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  

رمضلف اليطنخ ، النظـ السنلسنة  والدستورنة ، دار النهضة للمزند مف المعلوملت حوؿ هذ  الحج  أنظر : محمد  2
 . 166، ص  2009العرينة القلهرة ، 
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أف حػػؽ اليحػػث  1939لسػػنة  47ـ ورد فػػي يعػػض المػػذررة اإلنضػػلحنة للمرسػػـو يقػػلنوف رقػػ -2
 في دستورنة القواننف ال تملؾ أنة هنئة قضلئنة في اليبلد .

 أف القضلة المصرننف لنس لدنهـ القدرة عل  النظر في دستورنة القواننف .-3

وعل  العرس مف ذلؾ اتجهت غللينة الفق  إل  االعتراؼ للقضػل  يحػؽ رقليػة دسػتورنة 
القػػواننف، وهػػذا نػػدحض رػػؿ الحجػػ  السػػللفة الػػذرر، وأرػػدوا علػػ  أف اسػػتقبلؿ القضػػلة فػػي هػػذا 
المجػػػلؿ نمرػػػف تحقنقػػػ  علػػػ  الػػػرغـ مػػػف تػػػدخؿ السػػػلطة التنفنذنػػػة فػػػي تعنػػػنف القضػػػلة، ذلػػػؾ أف 

 .1ف  التدخؿ في شؤوف القضلة يعد تعنننهـ االستقبلؿ نتحقؽ مت  انت

ونعػػد إجيػػلر السػػلطة القضػػلئنة علػػ  تطينػػؽ التشػػرنعلت المخللفػػة للدسػػتور اعتػػدا  مػػف 
جلنػػػب السػػػلطة التشػػػرنعنة علػػػ  السػػػلطة القضػػػلئنة، ويللتػػػللي فهػػػو نخػػػللؼ ميػػػدأ الفصػػػؿ يػػػنف 

 .2السلطلت

رقليػػػة القضػػػل   وأمػػػل يخصػػػوص موقػػػؼ القضػػػل  مػػػف هػػػذ  المسػػػسلة فلقػػػد أثنػػػرت مسػػػسلة 
لدستورنة القواننف فػي مصػر عػدة مػرات ، إال أف موقفػ  ظػؿ متػرددا ولػـ نحسػـ فػي هػذا األمػر 

، الػذ  قضػ  علػ  هػذا التػردد  3 1948إل  غلنة صػدور حرػـ محرمػة القضػل  اإلدار  عػلـ 
مف جلنب القضل ، حنث أقر مجلس الدولة المصر  حؽ القضػل  فػي رقليػة دسػتورنة القػواننف 

، وأسس هذا الحؽ في الرقليػة علػ   10/020/1948يتلرنخ  165لؾ في القضنة رقـ ورلف ذ
 األسلنند التللنة : 

 أ/ ال نوجد في القلنوف المصر  مل نمني المحلرـ المصرنة اليحث في دستورنة القواننف. 

                                                 
 . 167، ص  أشلر إل  ذلؾ محمد رمضلف اليطنخ ، نفس المرجي  1

 . 116سليؽ ، ص المرجي المحمود صيحي علي السند ،  2

 . 171مسخوذ عف محمد رمضلف اليطنخ ، المرجي السليؽ ، ص  3
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ب/ مػػي إقػػرار الدسػػتور المصػػر  لميػػدأ الفصػػؿ يػػنف السػػلطلت ، فقػػد قرنػػ  يميػػدأ  آخػػر نؤرػػد  
س أف اسػػتعملؿ السػػلطلت نرػػوف علػػ  الوجػػ  الميػػنف فػػي  23وهػػو مػػل قػػرر  فػػي المػػلدة س ضػػمنل،
 الدستور.

س من  أف السلطة القضلئنة تتولهػل المحػلرـ، ويللتػللي 30جػ/ قرر الدستور المصر  في الملدة س
فقػػد أنػػلط يهػػل تفسػػػنر القػػواننف وتطينقهػػل وتملػػػؾ أنضػػل الفصػػؿ عنػػد تعػػػلرض القػػواننف فػػي أنهػػػل 

 التطينؽ .الواجب 

ونعػػػد هػػػذا الحرػػػـ مػػػف أروع األحرػػػلـ وقوتهػػػل فػػػي التسرنػػػد علػػػ  حػػػؽ القضػػػل  فػػػي رقليػػػة 
دسػػتورنة القػػواننف، وهرػػذا اسػػتقر مجلػػس الدولػػة علػػ  تسرنػػد اختصلصػػ  يللرقليػػة علػػ  دسػػتورنة 

 .1القواننف وتواترت أحرلم  في هذا المجلؿ 

 : الرقا ة الدستورية في  ل الموكمة البميا ب

تعػػػد هػػػػذ  المرحلػػػة يمثليػػػػة تتػػػػون  لرػػػؿ الجهػػػػود الفقهنػػػػة  والمملرسػػػلت القضػػػػلئنة  التػػػػي 
عرفتهػػػػل مسػػػػسلة الرقليػػػػة علػػػػ  دسػػػػتورنة القػػػػواننف فػػػػي مصػػػػر، وعلػػػػ  هػػػػذا األسػػػػلس ثػػػػـ إنشػػػػل   

والػػػذ  نػػص فػػي ملدتػػ  األولػػػ    1969لسػػنة  71المحرمػػة العلنػػل يموجػػب القػػػرار يقػػلنوف رقػػـ 
 عل  أف :

ترػػوف هػػي الهنئػػة القضػػلئنة  العلنػػل  وتخػػتص هػػذ  المحرمػػة دوف  س تنشػػس محرمػػة علنػػل 
 .2غنرهل يللفصؿ في دستورنة القواننف  س 

ووفقػػػل لؤلحرػػػلـ المػػػلدة السػػػليقة مػػػف القػػػرار يقػػػلنوف السػػػللؼ الػػػذرر نػػػتـ تعنػػػنف أعضػػػل  
سػػػنوات قليلػػػة للتجدنػػػد  03المحرمػػػة العلنػػػل يقػػػرار صػػػلدر عػػػف رئػػػنس الجمهورنػػػة منفػػػردا لمػػػدة 

                                                 
 . 173محمد رمضلف اليطنخ ، المرجي السليؽ ،  ص مسخوذ عف  1
2
 . 176اٌّهظغ  ، ص ٔفً ِؽّك نِؼاْ اٌثط١ؿ ، ِأـٛل ػٓ  
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خػػذ رأ  المجلػػس األعلػػ  للهنئػػلت القضػػلئنة، وهػػذا قيػػؿ تعنػػنف أعضػػل  المحرمػػة، إال شػػرنطة أ
 .1أف هذا الشرط ال ننطيؽ عل  تعننف رئنس المحرمة العلنل 

 :  اختصاصات الموكمة البميا

اختصػػػلص المحرمػػػة  1969لسػػػنة  71حػػػددت المػػػلدة الرايعػػػة مػػػف القػػػرار يقػػػلنوف رقػػػـ 
القواننف، ولقػد جػل  فػي المػذررة اإلنضػلحنة الخلصػة يقػلنوف  العلنل ودوف غنرهل يرقلية دستورنة

المحرمػػة العلنػػل :س أف المشػػرع قصػػر والنػػة الفصػػؿ فػػي دسػػتورنة القػػواننف علػػ  المحػػلرـ العلنػػل 
دوف سواهل حت  ال نخرج اليت في مسسلة عل  هذا القدر مػف الخطػورة للمحػلرـ علػ  مختلػؼ 

 .  2وحت  ال تتيلنف وجو  الرأ  فنهل سمستونلتهل حسيمل جر  علن  العرؼ القضلئي 

ولقد رػلف اختصػلص المحرمػة للنظػر أو ليحػث الطعػوف فػي دسػتورنة القػواننف نػتـ عػف 
 .طرنؽ الدفي يعدـ دستورنة القلنوف ولنس عف طرنؽ دعو  أصلنة 

ومفػػلد ذلػػؾ أنػػ  نلػػـز لتحرنػػؾ الرقليػػة أمػػلـ المحرمػػة العلنػػل ، أف ترػػوف هنػػلؾ دعػػو  أو 
مػلـ محرمػة علدنػة أـ محرمػة إدارنػة أنػل رلنػت درجتهػل حنػث نػتـ الػدفي أملمهػل نزاع معػروض أ

يعدـ دستورنة القػلنوف الػذ  ترنػد تطينقػ ، وهػذا عنػدمل نقػـو أحػد أطػراؼ الػدعو  يطثلرتػ ، وهنػل 
نتوجب عل  المحرمة أف توقؼ الفصؿ في الدعو  األصلنة، وتحدد منعلد للخصـو مػف أجػؿ 

ذا لػػـ ترفػػي الػػدعو  فػػي األجػػؿ المحػػدد اعتيػػر الػػدفي رػػسف لػػـ رفػػي الػػدعو  يعػػدـ الدسػػتورن ة، وال
 . 3نرف

لػػ  جلنػػػب اختصػػػلص المحرمػػػة العلنػػػل يللرقليػػة علػػػ  دسػػػتورنة القػػػواننف فطنهػػػل رلنػػػت   وال
 4تختص يػ : 

                                                 
 . 123محمود صيحي علي السند ، المرجي السليؽ ، ص  1
 . 125ص المرجي السليؽ ،  ،محمود صيحي علي السند  2

 . 252سليؽ ، ص المرجي الإيراهنـ درونش أشلر إل  ذلؾ  3

 . 253مرجي ، ص نفس الإيراهنـ درونش  4
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أ/ تفسنر النصوص القلنوننة حسػب طينعتهػل وأهمنتهػل، وهػذا ينػل ا علػ  طلػب مقػدـ مػف وزنػر 
 تفسنرهل ملـز . العدؿ وفي هذ  الحللة نروف

ب/ الفصػػؿ فػػي الطليػػلت المقدمػػة لوقػػؼ تنفنػػذ األحرػػلـ الصػػلدرة عػػف هنئػػلت التحرػػنـ المشػػرلة 
 للفصؿ في منلزعلت الحرومة والقطلع العلـ.

 جػ/الفصؿ في المسسلة تنلزع االختصلص التي نمرف أف تثلر ينف القضل  العلد  واإلدار  

دسػػػتورنة اللػػػوائأ ، فلقػػػد أثنػػػرت هػػػذ  أمػػػل يخصػػػوص موقػػػؼ المحرمػػػة العلنػػػل مػػػف رقليػػػة 
النقطة مف خبلؿ تحدند المقصود  يعيػلرة سالقػواننفس ،التػي وردت فػي صػلب المػلدة الرايعػة مػف 
القػػػلنوف المحػػػدد لعمػػػؿ المحرمػػػة العلنػػػل ، والتػػػي نصػػػت علػػػ :س المحرمػػػة العلنػػػل تخػػػتص ودوف 

 .غنرهل يللفصؿ في دستورنة القواننف س 

إلػػػػ  أف المقصػػػػود يػػػػللقواننف فػػػػي هػػػػذا  1مػػػػف الفقػػػػ   وعلػػػػ  هػػػػذا األسػػػػلس ذهػػػػب جلنػػػػب
الخصػػوص هػػي القػػواننف يمعنلهػػل الشػػرلي ، أ  القػػواننف التػػي تصػػدر عػػف السػػلطة التشػػرنعنة، 
ونستند هذا االتجل  إل  القوؿ يسف القواننف التي تصدر عف اليرلمػلف تسػتحؽ معلملػة خلصػة ، 

متػي يمررػز خػلص، وانتهػ  هػذا االتجػل  وهنل نتوجب أف تروف الرقلية علنهل مورلة إل  جهة تت
إلػػ  القػػوؿ:س إف  رػػؿ محلولػػة لػػئلدراج اللػػوائأ اإلدارنػػة س ،أو يعضػػهل مثػػؿ لػػوائأ الضػػرورة أو 

دسػتور اللوائأ التفونضنة تحت مدلوؿ القلنوف الذ  تختص المحرمة العلنل وحدهل يػللنظر فػي 
ليػػػة علػػػ  دسػػػتورنة القػػػواننف ، هػػػي محلولػػػة مقضػػػي علنهػػػل يللفشػػػؿ لمجلفلتهػػػل لطينعػػػة الرق نتػػػ 

 واألصوؿ التي تقـو علنهل س .

تغنر الوضي ، حنث أصيحت المحرمة العلنل تختص يرقليػة  1971إال أن   ومنذ سنة 
دستورنة اللوائأ ميررة ذلؾ يػللقوؿ :س ومػف حنػث أف رقليػة دسػتورنة القػواننف تسػتهدؼ الدسػتور 
وحملنتػػ  مػػف الخػػروج علػػ  أحرلمػػ  يلعتيػػلر  القػػلنوف األسلسػػي األعلػػ  الػػذ  نرسػػي األصػػوؿ 

                                                 
1
 .205نحي الجمؿ ، القضل  الدستور  ، المرجي السليؽ  ص  ؛ 201محمد رمضلف  اليطنخ ، المرجي السليؽ ، ص  
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لنهػػل نظػػلـ الحرػػـ ، ولمػػل رػػلف هػػذا الهػػدؼ ال نتحقػػؽ علػػ  الوجػػ  الػػذ  والقواعػػد التػػي نقػػـو ع
نعنن  المشرع في الملدة الرايعة مػف قػلنوف إنشػل  المحرمػة العلنػل، وفػي مذررتػ  اإلنضػلحنة إال 
إذا انيسػػػطت رقليػػػة المحرمػػػة العلنػػػل علػػػ  التشػػػرنعلت رلفػػػة وعلػػػ  اخػػػتبلؼ أنواعهػػػل ومراتيهػػػل 

رة مػف الهنئػة التشػرنعنة ، أـ رلنػت تشػرنعلت فرعنػة صػلدرة وسوا  رلنت تشرنعنة أصػلنة صػلد
عػػف السػػلطة التنفنذنػػة فػػي حػػدود اختصلصػػهل الدسػػتور ، وذلػػؾ أف مظنػػة الخػػروج علػػ  أحرػػلـ 
الدسػػتور قلئمػػة  يللنسػػية إلنهػػل جمنعػػل ، يػػؿ أف هػػذ  المظنػػة أقػػو  مػػف التشػػرنعلت الفرعنػػة منهػػل 

الدراسػػة واليحػػث والتمحػػنص فػػي جمنػػي مراحػػؿ فػػي التشػػرنعلت  األصػػلنة التػػي نتػػوافر لهػػل مػػف 
 .1إعدادهل ملال نتوافر للتشرنعلت الفرعنة س 

  2013في الدستور المصري لسية  والتي يمات : الرقا ة ومى دستورية القوايين دـ

الػنص علػ  إنشػل  محرمػة دسػتورنة علنػل ،  2013لقد تضمف الدستور المصػر  لسػنة 
حنث أفرد لهل فصبل خلصل وهو الفصؿ الرايي الذ  جل  يعنواف المحرمة الدستورنة العلنل فػي 

والتػي تخػتص دوف غنرهػل يللفصػؿ فػي دسػتورنة القػواننف واللػوائأ، ، 195إل   191مف  المواد
 . اختصلص وطرنقة إثلرة الطعف أملـ هذ  المحرمة إل وعل  هذا النحو نتعرض 

   (اختصاصات الموكمة الدستورية البميا : 1

مػػف القػػلنوف السػػللؼ  25أمػػل عػػف اختصلصػػلت المحرمػػة الدسػػتورنة العلنػػل فػػطف المػػلدة و 
الػػذرر قػػد نصػػت فػػي الفقػػرة األولػػ  علػػ  أف: س تخػػتص المحرمػػة الدسػػتورنة العلنػػل دوف غنرهػػل 

أنضػػػػل علػػػػ   26يللرقليػػػػة القضػػػػلئنة علػػػػ  دسػػػػتورنة القػػػػواننف واللػػػػوائأ س، رمػػػػل نصػػػػت المػػػػلدة 
العلنػػػػل يتفسػػػػنر النصػػػػوص الصػػػػلدرة عػػػػف السػػػػلطة التشػػػػرنعنة  اختصػػػػلص المحرمػػػػة الدسػػػػتورنة 

 .والقرارات يقواننف الصلدرة عف رئنس الجمهورنة 

                                                 
1
 . 150ذُ لوهٖ ػٕك ِؽّك ػٍٟ ٠ٌٍُٛ ، اٌهلاتح ػٍٝ قٌرٛن٠ح اٌمٛا١ٔٓ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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من  عل  اختصلص المحرمة في تقرنر عدـ دسػتورنة نػص قػلنوني  27ونصت الملدة 
 أو الئحة تعرض علنهل يمنلسية مملرسة اختصلصهل ونتصؿ يللنزاع المطروح علنهل.  

مػػػػف قػػػػلنوف المحرمػػػػة الدسػػػػتورنة العلنػػػػل إلػػػػ   25الثػػػػلني مػػػػف المػػػػلدة ولقػػػػد أشػػػػلر الينػػػػد 
اختصػػػلص هػػػذ  األخنػػػرة يللفصػػػؿ فػػػي تنػػػلزع االختصػػػلص ، وذلػػػؾ عػػػف طرنػػػؽ تحدنػػػد الجهػػػة 
المختصة مف ينف جهلت القضل  ، أو الهنئلت ذات االختصلص القضلئي ، وهػذا فػي الحللػة 

ـ تتػػدخؿ أحػػداهمل عػػف نظرهػػل أو التػػي ترفػػي فنهػػل دعػػو  عػػف موضػػوع واحػػد أمػػلـ جهتػػنف ، ولػػ
 تخلت رلتهل عنهل .

وعلنػػػػػػ  نصػػػػػػيأ للمحرمػػػػػػة الدسػػػػػػتورنة العلنػػػػػػل الرلمػػػػػػة األخنػػػػػػرة وهػػػػػػذا فػػػػػػي حللػػػػػػة تنػػػػػػلزع 
 .   1االختصلص ينف الجهلت القضلئنة المختلفة سوا  رلف تنلزعل انجلينل أو سلينل 

فسػػػنر نتيػػػنف أف اختصلصػػػلت المحرمػػػة العلنػػػل ثبلثػػػة ، نضػػػلؼ إلنهػػػل اختصلصػػػلت يتو 
نصػػػوص القػػػواننف الصػػػلدرة عػػػف السػػػلطة التشػػػرنعنة ، والقػػػرارات يقػػػواننف الصػػػلدرة عػػػف رئػػػنس 

 .الجمهورنة 

 . 2والذ  نعنننل في هذا لمقلـ هو اختصلصهل يللرقلية عل  دستورنة القواننف واللوائأ

ونتضػػػأ أنضػػػل مػػػف خػػػبلؿ النصػػػوص سػػػللفة الػػػذرر أنػػػ  لػػػـ نعػػػد هنػػػلؾ جػػػدؿ يللنسػػػية  
للرقليػػة ، حنػػث أف رقليػػة المحرمػػة الدسػػتورنة العلنػػل تشػػمؿ التشػػرني يػػللمعن   للتشػػرني الخلضػػي

الواسػػي ، واختصػػلص المحرمػػة الدسػػتورنة العلنػػل هػػو اختصػػلص عػػلـ نشػػمؿ مختلػػؼ الطعػػوف 
 . 3الدستورنة عل  القواننف واللوائأ 

إف موقػػػؼ القضػػػل  الدسػػػتور  فػػػي مصػػػر هػػػو موقػػػؼ أرثػػػر حسلسػػػنة خلصػػػة فػػػي ظػػػؿ 
لدسػػػتورنة العلنػػػل ، وهػػػو مػػػل جعػػػؿ هػػػذ  األخنػػػرة تضػػػي مجموعػػػة مػػػف الميػػػلدئ قضػػػل  المحرمػػػة ا

                                                 
 . 133السليؽ ،  ص محمود صيحي علي السند ، المرجي  1
2
 . ٠178ؽٟ اٌعًّ ، اٌمؼاء اٌكٌرٛنٞ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
3
 .  175ِؽّك ػٍٟ ٠ٌٍُٛ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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للمحرمػػػػة الدسػػػػتورنة العلنػػػػل ال نمرنهػػػػل ، ف 1والقنػػػػود والضػػػػوايط عنػػػػد مملرسػػػػتهل الختصلصػػػػهل 
التدخؿ لحسـ مسسلة دستورنة إال إذا رلف تدخلهل الزمل للفصؿ في النزاع الموضوعي المتصؿ 

ة الدسػتورنة التػػي مؤداهػػل أف التشػػرني موافػػؽ للدسػػتور حتػػ  يهػل ، رمػػل نجػػب علنهػػل إعمػػلؿ قرننػػ
 .     2نتينف العرس 

لػػػـ نعػػػرؼ المؤسػػػس الدسػػػتور  المصػػػر  فػػػي نظػػػلـ الرقليػػػة الدسػػػتورنة الحػػػللي وسػػػنلة و 
مف قلنوف المحرمػة الدسػتورنة  29و  27الدعو  األصلنة ، حنث أن  يموجب أحرلـ الملدتنف 

 الرقلية الدستورنة وهي :العلنل توجد ثبلثة طرؽ لتحرنؾ 

 اإلوالة من دايب المواكم أو الهيئات ذات الساختصا  القضائي :

" تتــولى الموكمــة الرقا ــة القضــائية مػػف قػػلنوف المحرمػػة الدسػػتورنة العلنػػل : 29تػػنص المػػلدة و 
 ومى دستورية القوايين والموائح ومى الوده اآلتى :

االختصـــا  القضـــائي أثيـــاء ي ـــر إوـــدى أ( إذا تـــراءى إلوـــدى الموـــاكم أو الهيئـــات ذات 
الدووات ودم دستورية ي  في قايون أو الئوـة الزم لم صـل فـي اليـزاع   أوق ـت الـدووى 
ــــت األورا   غيــــر رســــوم إلــــى الموكمــــة الدســــتورية البميــــا لم صــــل فــــي المســــألة  وأوال

   . الدستورية... "

مػػف قيػػؿ ، إذ أنػػ  وفػػي وتعػػد هػػذ  الطرنقػػة مسػػتحدثة لػػـ نعرفهػػل النظػػلـ الدسػػتور  المصػػر  
هػػذ  الحللػػة إذا رأت إحػػد  المحػػلرـ أو الهنئػػلت ذات االختصػػلص القضػػلئي ، وعنػػد فحصػػهل 
ألحد  القضلنل عػدـ دسػتورنة قػلنوف أو الئحػة الـز الفصػؿ فػي النػزاع الػذ  تنظػر فنػ  ، فهنػل 
نة نتوجػػب علنهػػل التوقػػؼ عػػف الفصػػؿ فػػي الػػدعو  ، ويللتػػللي إحللػػة الملػػؼ للمحرمػػة الدسػػتور 

                                                 
1
 . ٠208ؽٟ اٌعًّ ، اٌمؼاء اٌكٌرٛنٞ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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 .  157ِؽّك ػٍٟ ٠ٌٍُٛ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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العلنػػل للفصػػؿ فػػي المسػػسلة الدسػػتورنة وال نشػػترط فػػي هػػذ  الحللػػة أف نػػدفي  أحػػد الخصػػـو يعػػدـ 
 . 1الدستورنة 

إال أف هذ  الوسنلة لنست األرثر انتشلرا في اتصلؿ المحرمة الدستورنة العلنل يللخصػومة، 
 . 2ذلؾ أف وسنلة الدفي توشؾ أف تروف الوسنلة األرثر استعملال في هذا الشسف 

لقد منأ القلنوف لقلضي الموضوع مف خبلؿ لجوئ  للمحرمػة الدسػتورنة العلنػل ، وهػذا فػي و 
منلسػػية نػػر  فنهػػل أف نصػػل مػػل فػػي قػػلنوف أو الئحػػة الزمػػل للفصػػؿ فػػي الػػدعو  المنظػػورة أملمػػ  
نشرؾ في دستورنت  ، وذلؾ يصرؼ النظر عف مصللأ الخصػـو فػي الػدعو  الموضػوعنة إذا 

 . 3أنل منهـ في دستورنة القلنوف أو البلئحة  أن  ال نثنر أو ننتي 

فػػػػطف هػػػػذا اإلجػػػػرا  الجدنػػػػد قػػػػد أزاؿ الرثنػػػػر مػػػػف الحػػػػرج عػػػػف قلضػػػػي  ،وعػػػػبلوة علػػػػ  ذلػػػػؾ
الموضػػوع، حنػػث أنػػ  فػػي رثنػػر مػػف األحنػػلف نطيػػؽ نصػػل غنػػر دسػػتور  مػػي علمػػ  يػػذلؾ، وهػػذا 

 .   4يسيب عدـ انتيل  الخصـو لذلؾ 

 :   يريقة إثارة اليبن أمام الموكمة الدستورية البميا  (2

 الطعف أملـ المحرمة الدستورنة العلنل عل  النحو التللي : إثلرة نتـ 

 الدفم  بدم الدستورية :  -

إذا دفم الخصـوم :س  عل  مل نلػي مف قلنوف المحرمة الدستورنة العلنل 29تنص الملدة 
ـــدووى أمـــام إوـــدى الموـــاكم  أو الهيئـــات ذات االختصـــا  القضـــائي  بـــدم أثيـــاء ي ـــر ال

دســتورية يــ  فــي قــايون أو الئوــة ورأت الموكمــة أو الهيئــة أن الــدفم دــدي أدمــت ي ــر 

                                                 
 . 143، ص  محمود صيحي علي السند ، المرجي السليؽ 1
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 . ٠82ؽٟ اٌعًّ ، اٌمؼاء اٌكٌرٛنٞ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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4
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الــدووى ووــددت لمــن أثــار الــدفم ميبــادا ال يدــاوز ثالثــة أشــهر لرفــم الــدووى  ــذلك أمــام 
 م كأن لم يكن " .الموكمة الدستورية البميا   فإذا لم ترفم الدووى في الميباد اوت ر الدف

 نتينف مف خبلؿ هذا النص يسن  نمرف ألحد الخصـو أف ندفي أملـ محرمة الموضوع و 

ذا  دسػػتورنة نػػص قػػلنوني أو الئحػػة ترنػػد المحرمػػة المعػػروض علنهػػل النػػزاع تطينقػػ  ، وعلنػػ  وال
 .1تينف للمحرمة أف هذا الدفي جد   

 ونقصد يجدنة الدفي التسرد مف مسسلتنف :  

أف نرػػػوف الفصػػػؿ فػػػي مسػػػسلة الدسػػػتورنة منتجػػػل ، يمعنػػػ  أف نرػػػوف التشػػػرني المطعػػػوف فػػػي  -أ
ذا تيػػنف للقلضػػي أف القػػلنوف أو البلئحػػة المطعػػوف يعػػدـ  دسػػتورنت  متصػػبل يموضػػوع النػػزاع ، وال
دسػػتورنت  ال صػػلة لػػ  يػػللنزاع المعػػروض علنػػ  ، فنجػػب علنػػ  رفػػض الػػدفي يعػػدـ الدسػػتورنة ، 

 . 2ضوعنة دوف التعرض لمسسلة الدستورنة ونفصؿ في الدعو  المو 

ضػػرورة قنػػلـ شػػؾ حػػوؿ دسػػتورنة النصػػوص المػػدفوع يعػػدـ دسػػتورنتهل ، يمعنػػ  أف مػػد   -ب
مطليقة تلؾ النصوص للدستور نحمؿ اختبلفل في وجوهػلت النظػر ، أو أف نرػوف هنػلؾ شػيهة 

نة عنػػد تقػػدنر فػػي عػػدـ دسػػتورنة القػػلنوف أو البلئحػػة ، والشػػؾ نفسػػر فػػي جلنػػب عػػدـ الدسػػتور 
 . 3مد  جدنة الدفي 

 يري  التصدي التمقائي لمموكمة الدستورية البميا : -

مػػػف قػػػلنوف المحرمػػػة الدسػػػتورنة العلنػػػل  وأف تقضػػػي يعػػػدـ دسػػػتورنة أ   27تقضػػػي المػػػلدة 
نص في قلنوف أو الئحة نعرض لهل يمنلسية مملرنػة  اختصلصػلتهل ونتصػؿ يػللنزاع المطػروح 

 اإلجرا ات المقررة لتحضنر الدعلو  الدستورنة . علنهل  وذلؾ يعدـ إتيلع

                                                 
 . 218سليؽ ، ص المرجي الرمضلف محمد اليطنخ ،   1
2
 . 190ػثك اٌؼى٠ى ِؽّك ٌٍّاْ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
3
 . 213ِؽّك نِؼاْ اٌثط١ؿ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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هذا اإلجرا  نعد منطقنل ونتفؽ مي االختصلص األصنؿ المقػرر لفلئػدة المحرمػة الدسػتورنة 
حللػػة  العلنػػل، فػػطذا رػػلف القػػلنوف قػػد قػػرر لفلئػػدة المحػػلرـ أحقنتهػػل فػػي وقػػؼ الفصػػؿ فػػي النػػزاع وال

لتػردد فػي دسػتورنة القػلنوف أو البلئحػة المػراد الملؼ  إل  المحرمػة الدسػتورنة العلنػل فػي حللػة ا
تطينقهل ، فطن  ومف يػلب نرػوف مػف حػؽ المحرمػة الدسػتورنة العلنػل أف تنظػر ميلشػرة فػي مػد  

 .1دستورنة مل نعرض مف نصوص نراد تطينقهل عل  النزاعلت المعروضة أملمهل 

ترػػوف هػػذا إال أف حػػؽ التصػػد  هػػذا نخضػػي لػػيعض الضػػوايط والتػػي تتمثػػؿ أسلسػػل فػػي أف 
التصػػد  يمنلسػػية مملرسػػة المحرمػػة الختصلصػػهل، وأف نتصػػؿ الػػنص محػػؿ التصػػد  يػػللنزاع  
المطػػػروح علػػػ  المحرمػػػة الدسػػػتورنة العلنػػػل، وأخنػػػرا نجػػػب إتيػػػلع اإلجػػػرا ات المقػػػررة لتحضػػػنر 
الػػػدعو  الدسػػػتورنة ، وهػػػذا يطحللػػػة الػػػدعو  لهنئػػػة المفوضػػػنف التػػػي تقػػػـو يتحضػػػنر الموضػػػوع 

ل  جلنب رأ  الهنئة فنهل ووضي تقرنر مسي  .2ب نحدد المسلئؿ الدستورنة والقلنوننة  وال

 : الرقا ة ومى دستورية القوايين في الدزائر  ثاييا

اعتمػػد المؤسػػػس الدسػػتور  الجزائػػػر  نظػػػلـ الرقليػػة السنلسػػػنة علػػ  دسػػػتورنة القػػػواننف ، 
وهػػذا عيػػػر مختلػػػؼ مراحػػػؿ تطػػور  ، حنػػػث أورػػػؿ مهمػػػة رقليػػة دسػػػتورنة القػػػواننف إلػػػ  المجلػػػس 
الدسػتور  ، ومػػف أجػػؿ اإلحلطػػة يرػػؿ مػػل نتعلػػؽ ينظػػلـ الرقليػػة علػػ  دسػػتورنة القػػواننف ، نتنػػلوؿ 

نهػػػػ  المجلػػػػس الدسػػػػتور  الجزائػػػػر  النظػػػػلـ اأ  ، ثػػػػـ نتطػػػػرؽ إلػػػػ   لمحػػػػة تلرنخنػػػػة عػػػػف هػػػػذا
   .  با يخصوص مسسلة رقلية التنظنملت 

 أ : يشأة الرقا ة ومى دستورية في الدزائر 

اإلرهلصػػلت األولػػ  لفرػػرة الرقليػػة علػػ  دسػػتورنة القػػواننف فػػي الجزائػػر مػػي  ظهػػرتلقػػد 
س الدسػػتور  ، وفػػي هػػذا اإلطػػلر ، حنػػث تػػـ إنشػػل  هنئػػة سنلسػػنة تػػدع  المجلػػ 1963دسػػتور 

مػػػػف هػػػػذا الدسػػػػتور علػػػػ  :س نتػػػػسلؼ المجلػػػػس الدسػػػػتور  مػػػػف الػػػػرئنس األوؿ  63نصػػػػت المػػػػلدة
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للمحرمػػة العلنػػل ، ورئػػنس الغػػرفتنف المدننػػة واإلدارنػػة فػػي المحرمػػة العلنػػل، وثبلثػػة نػػواب تعنػػنهـ 
 الجمعنة الوطننة وعضو نعنن  رئنس الجمهورنة .

 تور  رئنسهـ الذ  ال نملؾ صوتل مرجحل سننتخب أعضل  المجلس الدس

مف نفس الدستور نتػول  المجلػس الدسػتور  مهمػة الفصػؿ فػي  64وحسب نص الملدة 
دسػػتورنة القػػواننف واألوامػػر التشػػرنعنة، وهػػذا يطلػػب مقػػدـ مػػف طػػرؼ رئػػنس الجمهورنػػة أو مػػف 

 رئنس الجمعنة الوطننة .

فرغػػػت مػػػف محتواهػػػل، وهػػػذا يسػػػيب ومػػػف المعلػػػـو أف فرػػػرة الرقليػػػة فػػػي تلػػػؾ الفتػػػرة قػػػد أ
الظػػػروؼ التػػػي رلنػػػت سػػػلئدة فػػػي تلػػػؾ الفتػػػرة يسػػػيب الصػػػراع حػػػوؿ السػػػلطة ، وهػػػذا فػػػي ظػػػؿ 
التػػداخؿ الواضػػأ يػػنف الحػػزب والدولػػة ، وهػػو مػػل أد  إلػػ  تعلنػػؽ العمػػؿ يللدسػػتور يسػػيب لجػػو   

 مػػػػػف الدسػػػػػتور التػػػػػي تمرػػػػػف الػػػػػرئنس مػػػػػف اتخػػػػػلذ التػػػػػداينر 59رئػػػػػنس الجمهورنػػػػػة إلػػػػػ  المػػػػػلدة 
واإلجػػػرا ات البلزمػػػػة لحملنػػػػة اسػػػػتقبلؿ األمػػػػة ومؤسسػػػلت الجمهورنػػػػة وهػػػػذا فػػػػي حللػػػػة الخطػػػػر 

 الوشنؾ الوقوع .

ألغنػػت رػػؿ األحرػػلـ الدسػػتور،   1965جػػواف  19وعلػػ  إثػػر االنقػػبلب الػػذ  حػػدث فػػي 
، هذا وفؽ هذا األمر ثـ التراجي يشػرؿ واضػأ عػف يعػض 1965جونلنة  10وهذا يموجب أمر
، والتي مف أهمهل سنلدة الشػعب ، وفرػرة الرقليػة علػ  دسػتورنة القػواننف وعػف األفرلر والميلدئ

الدور القنلد  الذ  رلنت تلعي  جيهة التحرنر الوطني في تلؾ الفترة ، ويللتللي أصيأ مجلػس 
لػـ نػتـ اعتمػلد نظػلـ الرقليػة علػ   1976الثورة هػو مصػدر رػؿ السػلطلت أمػل فػي ظػؿ دسػتور 

شػػػػرؿ مػػػف أشػػػرلؿ الرقليػػػة وسنلسػػػػة أو قضػػػلئنة وهػػػذا الػػػرغـ مػػػػف  دسػػػتورنة القػػػواننف تحػػػت أ 
ثرائ  في مؤتمر الحزب   . 1المطللب التي ظهرت أثنل  منلقشة المنثلؽ الوطني وال
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وعلػػػػ  هػػػػذا األسػػػػلس ذهػػػػب الػػػػيعض واقتػػػػدا  يػػػػللنموذج األمرنرػػػػي فػػػػي مجػػػػلؿ الرقليػػػػة 
القضػػػلئنة علػػػ  دسػػػتورنة القػػػواننف ، إلػػػ  القػػػوؿ  يطمرلننػػػة إعمػػػلؿ هػػػذا النػػػوع مػػػف الرقليػػػة فػػػي 
الجزائػػر فػػي تلػػؾ الحقيػػة ، وهػػذا اسػػتنلدا إلػػ  ميػػدأ سػػمو الدسػػتور المنصػػوص علنػػ  فػػي المػػلدة 

دستور جلمد ولـ نينف الجهة التي توجب احترام  فطنػ  منطقنػل أف مف الدستور ويمل أف ال 160
نعػود االختصػلص لجهػة القضػل  ، إال أف هػذا الػرأ  اصػطدـ يػللظروؼ السنلسػنة التػي رلنػت 

 .   1سلئدة في تلؾ الفترة  والتي رلنت تهنمف علنهل النزعة  الفردنة في السلطة 

عػػلودت فرػػرة  1988ي أرتػػوير سػػنة ولرػػف وعلػػ  إثػػر األحػػداث التػػي عرفتهػػل الجزائػػر فػػ
الرقليػػة علػػ  دسػػتورنة إلػػ  الظهػػور مػػف جدنػػد نتنجػػة إقػػرار ميػػدأ الفصػػؿ يػػنف السػػلطلت ، وهػػذا  
يلسػػػتنلد هػػػذ  الوظنفػػػة للمجلػػػس الدسػػػتور  ، وهػػػذا الػػػنه  المتيػػػي يطينعػػػة الحػػػلؿ ال نخػػػرج عػػػف 

ف رػػلف هػػذ ا التػػسثنر نختلػػؼ مػػف التجريػػة الفرنسػػنة فػػي مجػػلؿ الرقليػػة علػػ  دسػػتورنة القػػواننف، وال
جرا ات العمؿ عل  مستو   هذ  الهنئة السنلسنة   . 2مستو   التشرنؿ  وال

نظػػلـ الرقليػة علػ  دسػػتورنة القػواننف، والتػػي  1989وعلػ  هػذا األسػػلس تضػمف دسػتور 
نتوالهػػل المجلػػػس الدسػػتور  الػػػذ  نضػػمف احتػػػراـ سػػػمو الدسػػتور ونعمػػػؿ علػػ  مراقيػػػة دسػػػتورنة 

والمعلهػػػػدات ونسػػػػهر علػػػػ  صػػػػحة عملنػػػػلت االسػػػػتفتل  وانتخػػػػلب رئػػػػنس القػػػػواننف والتنظنمػػػػلت 
ونعلػػػف نتلئجهػػػل ، رمػػػل نفصػػػؿ فػػػي مطليقػػػة النظػػػلـ الػػػداخلي  ةالجمهورنػػػة واالنتخليػػػلت التشػػػرنعن

 مف الدستور . 155، 153للمجلس الشعيي الوطني ، وهذا حسب الملدتنف 

تور ، وهػذا فػي اليػلب إلػ  المجلػس الدسػ 1996هذا ولقد أشلر الدستور الجزائر  لعلـ 
، والتػػي تضػػمنت التنصػػنص علػػ   163الخػػلص يللرقليػػة والمؤسسػػلت االستشػػلرنة فػػي المػػلدة 

إنشػػػػػل  المجلػػػػػس الدسػػػػػتور  رهنئػػػػػة سنلسػػػػػنة تتػػػػػػول  مهمػػػػػة الرقليػػػػػة علػػػػػ  دسػػػػػتورنة القػػػػػػواننف 
والتنظنملت والمعلهدات وتضػمف احتػراـ الدسػتور وسػمو  ، إال أنػ  نبلحػظ فػي هػذا المجػلؿ أف 
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ؾ عػػدة تغنػرات طػػرأت علػػ  تشػرنؿ المجلػػس وصػبلحنلت  وعملنػػة إخطػػلر  ومػرد ذلػػؾ نرجػػي هنػل
 أسلسل إل  تضمف الدستور ليعض المؤسسلت الجدندة نستوجب تمثنلهل في المجلس.

أمل مف جلنب االختصلصلت فطف استحداث فئػة القػواننف العضػونة أو النظلمنػة األثػر  
تور  ، وهذا يػللنظر إلػ  مػل تتطليػ  هػذ   القػواننف  الرينر في توسني مجلؿ تدخؿ المجلس الدس

 .   1مف رقلية المطليقة مي الدستور 

 موقم المدمس الدستوري الدزائري من مبادلة تي يم البالقة  ين القايون والالئوة:  -ب

نشػػرؿ  رػػلف تشػػرنلة المجلػػس الدسػػتور ، حنػػث 1989مػػف دسػػتور  154تنلولػػت المػػلدة 
أعضػػل  ، اثنػػلف نعنػػنهـ رئػػنس الجمهورنػػة واثنػػلف ننتخػػيهـ المجلػػس الشػػعيي الػػوطني ،  07مػػف 

واثنػػػػلف تنتخيهمػػػػل المحرمػػػػة العلنػػػػل مػػػػف يػػػػنف أعضػػػػلئهل ، رمػػػػل نعػػػػنف رئػػػػنس الجمهورنػػػػة رئػػػػنس 
سػػنوات علػػػ  أف نجػػػدد نصػػػؼ أعضػػػل  المجلػػػس  06المجلػػس الدسػػػتور  وحػػػدة العضػػػونة فػػػي 

 ت .سنة سنوا 03الدستور  رؿ 

فػػطف   183وحسػػب نػػص المػػلدة  1996أمػػل يللنسػػية لتشػػرنلة المجلػػس فػػي ظػػؿ دسػػتور 
 ونلئيػػػ  مػػػف ينػػػنهـ رئػػػنس المجلػػػسأريعػػػة أعضػػػل  أعضػػػل  ،  عشػػػر اثنػػػيالمجلػػػس نترػػػوف مػػػف 

نعننهـ رئنس الجمهورنػة ، واثنػلف ننتخيهمػل المجلػس الشػعيي الػوطني مػف يػنف أعضػل   واثنػلف 
 مػػلننتخيهاثنػػلف  المحرمػػة العلنػػل وواثنػػلف تنتخيهمػػل ضػػل  ، ننتخيهمػػل مجلػػس األمػػة مػػف يػػنف أع

 مجلس الدولة .

أعضػػػل   03نبلحػػػظ مػػػف جلنػػػب آخػػػر أف انفػػػراد رئػػػنس الجمهورنػػػة يصػػػبلحنت  تعنػػػنف 
المجلػػػػس الدسػػػػتور  سػػػػنروف لػػػػ  أثػػػػر رينػػػػر علػػػػ  سػػػػنر وأعمػػػػلؿ هػػػػذ  الهنئػػػػة ذلػػػػؾ أف السػػػػلطة 

المجػلؿ تمػنأ التفػوؽ للسػلطة التنفنذنػة علػ  التقدنرنة التي نتمتي يهل رئنس الجمهورنة فػي هػذا 
يلقي السلطلت، ومل نزند مف دعـ هػذا  التفػوؽ هػو أف رئػنس الجمهورنػة نعػنف رئػنس المجلػس 
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الدستور  مف ينف ثبلث أعضل  الدنف نعننهـ ولنس مف أعضل  المجلس مي العلـ أف صػوت 
 .    1رئنس المجلس الدستور  هو المرجأ في حللة تعلدؿ األصوات

وفػػػي هػػػذا اإلطػػػلر ذهػػػب الػػػيعض فػػػي الجزائػػػر ومػػػف أجػػػؿ تصػػػحنأ هػػػذ  المسػػػسلة إلػػػ  
ضرورة أف نروف اختنلر رئنس المجلس الدستور  مػف قيػؿ زمػبل   يػدؿ تعنننػ  مػف قيػؿ رئػنس 

 .2الجمهورنة 

دائمػػػل وفػػػي هػػػذا اإلطػػػلر نبلحػػػظ طغنػػػلف الطػػػليي  السنلسػػػي يللنسػػػية الختنػػػلر أعضػػػل  
المجلػػػػػس الدسػػػػػتور  خلصػػػػػة مػػػػػف جلنػػػػػب األعضػػػػػل   الػػػػػذنف نعنػػػػػنهـ الجمهورنػػػػػة واألعضػػػػػل  
المختػػػلرنف مػػػف طػػػرؼ اليرلمػػػلف حنػػػث نتػػػسثر هػػػؤال  األعضػػػل  يلالنتمػػػل  السنلسػػػي والحزيػػػي ، 

صػػهـ فػػي مجػػلؿ الرقليػػة علػػ  دسػػتورنة القػػواننف والػػذ  نتضػػأ أثػػر  أرثػػر عنػػد مملرسػػة اختصل
 .3المطروحة عل  المجلس ، يؿ نمتد أرثر إل  مواقفهـ 

أنػػ  ومػػف أجػػؿ الضػػملف الحسػػف لسػػنر هػػذ  الهنئػػة نجػػب إعػػلدة  4وعلنػػ  نػػر  الػػيعض 
النظر فػي مػدة العهػدة التػي تعػد قصػنرة ال تمرػف العضػو مػف تفعنػؿ دور المجلػس مػي ضػرورة 

، وهػو مػل تػـ فل ة  يللنسػية  ألعضػل  المجلػس الدسػتور  عنػد اختنػلرهـ مراعلة التخصص والر
أصػػيحت العهػدة محػػددة يثملننػػة ، حنػث  2016تررنسػ  فعػػبل يموجػب التعػػدنؿ الدسػتور  لسػػنة 

سنوات ، رمل نشترط في أعضػل  مجلػس األمػة المنتخيػنف أو المعننػنف شػروطل معننػة ، أهمهػل 
ننػػػة مػػػدتهل خمسػػػة عشػػػر سػػػنة علػػػ  األقػػػؿ فػػػي التعلػػػنـ ، والتمتػػػي يخيػػػرة مه يلػػػوغ سػػػف األريعػػػنف

أو فػػي القضػػل  أو فػػي مهنػػة محػػلمي لػػد  المحرمػػة العلنػػل أو لػػد  فػػي العلػػـو القلنوننػػة العػػللي 
       . 1996مف دستور سنة  184، وهذا حسب الملدة مجلس الدولة أو في وظنفة علنل في الدولة

                                                 
 .  20، ص  2012مسراتي سلنية ، نظلـ الرقلية عل  دستورنة القواننف في الجزائر ، دار هومة ، الجزائر ، 1

قزو محمد أرلي ، ضرورة التعدنؿ الشلمؿ للدستور ، مقلؿ منشور ، مررز اليصنرة لليحوث واالستشلرات والخدملت التعلنمنة  ،  2
 . 07،  ص  2008الجزائر ، العدد الثلني  أوت 

3
 . 208ٌؼ١ك تٛ اٌشؼ١ه ، إٌظاَ ا١ٌٍاٌٟ ..... اٌعىء اٌهاتغ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
4
 . 73عملر عيلس ، دور المجلس الدستور  الجزائر  في ضملف سمو الدستور ، المرجي السليؽ ، ص  
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 89/143قػػد حػػدد المرسػػـو الرئلسػػي وأخنػػرا وفنمػػل نتعلػػؽ يتنظػػنـ المجلػػس الدسػػتور  فل
أوت القواعػػػد الخلصػػػة يتنظػػػنـ المجلػػػس الدسػػػتور  والقػػػلنوف األسلسػػػي لػػػيعض  07المػػػؤرخ فػػػي 

 موظفن  وقد عرؼ هذا المرسـو األخنر يعض التعدنبلت .

نبلحظ في هذا المقلـ أف رئنس الجمهورنة هو الذ  نتول  مهمة تنظنـ المجلس الدسػتور  
مػػف الدسػػتور ولػػنس اليرلمػػلف، ويللتػػللي  143يواسػػطة السػػلطة التنظنمنػػة يموجػػب أحرػػلـ المػػلدة 

 تروف المؤسس الدستور  الجزائر  قد خللؼ القلعدة المعموؿ يهل في فرنسل .

ومػػػػرد ذلػػػػؾ نرجػػػػي أسلسػػػػل إلػػػػ  التخػػػػوؼ المحتمػػػػؿ لتػػػػدخؿ اليرلمػػػػلف فػػػػي تنظػػػػنـ المجلػػػػس 
ذا علمنػػػػػل أف النصػػػػػوص ذات الطػػػػػليي  الدسػػػػػتور  وذلػػػػػؾ يطدخػػػػػلؿ تعػػػػػدنبلت علنػػػػػ  خلصػػػػػة، وال

 1996التشػرنعي رلنػت مػف نفػس الشػرؿ اقػلنوف عػلد   يخػبلؼ مػل علنػ  الوضػي فػي دسػتور 
 . 1اقلنوف علد  وعضو   

سػػتور  فػػي الجزائػػر رقليػػة التنظنمػػلت ومػػف المعلػػـو أف التنظنمػػلت تشػػمؿ ونتػػول  المجلػػس الد
 :   نوعنف

 143/1المجلؿ التنظنمي المستقؿ الذ  نعود لرئنس الجمهورنة، يموجب أحرلـ المػلدة 
مػػػف نفػػػس الدسػػػتور تنصػػػب  186، وعمػػػبل يسحرػػػلـ المػػػلدة 1996مػػػف الدسػػػتور الجزائػػػر  لعػػػلـ 

 ف التنظنملت.الرقلية الدستورنة عل  هذا النوع م

أمل النوع مف التنظنملت وهو الجلنب التنفنذ  والػذ  نخػتص يػ  الػوزنر األوؿ فػي الجزائػر 
مػػػف الدسػػػتور ، فػػػلألمر هنػػػػل نتعلػػػؽ يمراقيػػػة المشػػػروعنة أمػػػلـ القضػػػػل   143/2حسػػػب المػػػلدة 

اإلدار  ولػػػنس أمػػػلـ المجلػػػس الدسػػػتور  ، رػػػوف المرسػػػـو التنفنػػػذ  نسػػػتند علػػػ  قػػػلنوف صػػػوت 
 رلملف .علن  الي

                                                 
1
  216ٌؼ١ك تٛ اٌشؼ١ه ، إٌظاَ ا١ٌٍاٌٟ اٌعىائهٞ ... اٌعىء اٌهاتغ ، ِهظغ ٌاتك ، ص  
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ويللتللي فللرقلية تنصب عل  القلنوف ولنس المرسـو وميررات اختصػلص القضػل  اإلدار  
فػي هػػذا المجػػلؿ هػػو أف األمػر نتعلػػؽ يمخللفػػة القػػلنوف أرثػػر مػف ممػػل نتعلػػؽ يمخللفػػة الدسػػتور، 

ف االختصلص هنل نعود إل  المجلس الدستور  وهػذا طأمل في حللة مخللفة القلنوف للدستور، ف
 .  1مف طرؼ الجهة المخوؿ لهل دستورنل إخطلر لمجلس الدستور    إخطلر يعد 

:س أنػ  مػف  2حمػد يػف هنػي أوفي هذا اإلطلر أرػد األمػنف العػلـ السػليؽ للمجلػس الدسػتور  
ر  أف نمػػػػلرس المجلػػػس الدسػػػػتور  رقليتػػػػ  علػػػ  النصػػػػوص الرلشػػػفة أو الميننػػػػة للتنظػػػػنـ حػػػاأل

لتػػػي تطيػػػؽ القػػػواننف الموافػػػؽ علنهػػػل مػػػف طػػػرؼ المسػػػتقؿ علػػػ  أف نملرسػػػهل علػػػ  النصػػػوص ا
 اليرلملف، ألف هذ  األخنرة ترشؼ عف الرقلية الشرعنة أرثر منهل عف الرقلية الدستورنة.

عة أمػػػػلـ القضػػػل  اإلدار  ولػػػنس أمػػػػلـ و شػػػر ممراقيػػػة الللي تتعلػػػؽ ف هػػػذ  الحللػػػػةطويللتػػػللي فػػػ
علػػػػ  قػػػػلنوف صػػػػوت علنػػػػ  ف المرسػػػػـو التنفنػػػػذ  محػػػػؿ النظػػػػر نسػػػػتند أل ، المجلػػػػس الدسػػػػتور 

 اليرلملف واألجدر أف تنصب الرقلية الدستورنة عل  هذا القلنوف ولنس عل  المرسـو س .

وأخنػػػػرا تجػػػػب المبلحظػػػػة فػػػػي مجػػػػلؿ اختصػػػػلص المجلػػػػس الدسػػػػتور  لمراقيػػػػة النصػػػػوص 
ف طنراقب هذ  النصػوص، ويللتػللي فػ لـالتنظنمنة أف المجلس الدستور  منذ إنشلئ  حت  النـو 

 نقػتحـاليرلمػلف رػي ال  التشػرنعلت الصػلدرة عػف ي هذا المجلؿ ترلد تنحصر في رقليةمهمت  ف
 .3االختصلص أو المجلؿ الخلص يللسلطة التنفنذنة 

تثنػػر مسػػسلة تنظػػنـ العبلقػػة يػػنف القػػلنوف والتنظػػنـ فػػي الجزائػػر ضػػرورة معرفػػة المرلنػػة و 
ئؿ التػػي تػػنجـ عػػف عملنػػة الحقنقنػػة للمجلػػس الدسػػتور  الجزائػػر  ضػػمف إطػػلر المشػػلرؿ والمسػػل

تحدند مجلؿ رؿ مف القلنوف والتنظػنـ ، ويللتػللي تحدنػد أرثػر لػدور وعبلقػة المجلػس الدسػتور  
 مف هذ  المسسلة .

                                                 
1
 .  133تٛوهج اقن٠ً ، أؼّك ٚافٟ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
2
 .  125ٔمال ػٓ  ٍِهاذٟ ١ٌٍّح ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
3
 . 15. ص  2013،  ١ِ1ٓ شه٠ؾ ، ِىأح اٌثهٌّاْ اٌعىائهٞ فٟ ظً اظرٙاق اٌّعًٍ اٌكٌرٛنٞ ، ِعٍح اٌّعًٍ اٌكٌرٛنٞ ػكق األ 
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ويمعنػػػ  أدؽ تحدنػػػد رػػػؿ الػػػدالئؿ والمؤشػػػرات التػػػي مػػػف شػػػسنهل أف تجعػػػؿ مػػػف المجلػػػس 
الدسػػػتور وتػػػػوازف الدسػػػتور  فػػػي الجزائػػػر هنئػػػػة محلنػػػدة مرلفػػػة أسلسػػػل يضػػػػملف احتػػػراـ أحرػػػلـ 

السلطلت العلمة ، ولنس رجهلز خلضي وتليي لجهة معننة ، وهػذا يطينعػة الحػلؿ ال نرػوف إال 
انطبلقػػل مػػف حجػػ  علمنػػة محضػػة فػػي ظػػؿ تزانػػد التػػسثنرات المحتملػػة للمتغنػػرات السنلسػػنة التػػي 

نمػل في رثنر مف األحنلف تبلـز يشرؿ ملحوظ لنس المجلس الدستور  الجزائر  في حد ذات  وال 
نظػػػلـ الرقليػػػة السنلسػػػنة علػػػ  دسػػػتورنة القػػػواننف ررػػػؿ ، وهػػػو مػػػل يػػػد  واضػػػحل أرثػػػر يللنسػػػية 
للمجلػػػػس الدسػػػػتور  الفرنسػػػػي خلصػػػػة فػػػػي المراحػػػػؿ األولػػػػ  ألنشػػػػلئ  أنػػػػف لػػػػوحظ أف المجلػػػػس 

 الدستور  الفرنسي قد رلف وسنلة لريأ ومحلرية سلطلت اليرلملف .

ورنة هلمة في النظلـ السنلسي الجزائر  إف المجلس الدستور  في الجزائر مؤسسة دست
ولو رلف ذلؾ في حدود المحلفظػة علػ   ،وجودهل تارتيط ظهور  يمتطليلت التحوؿ التي فرض

 . 1استمرارنة النظلـ تسثرا وتظلهرا شربل يلألنظمة التي سيقت  في هذا المجلؿ 

ولقػػػػد اسػػػػتلهـ المؤسػػػػس الدسػػػػتور  الجزائػػػػر  نفػػػػس اآللنػػػػلت والتقننػػػػلت التػػػػي جػػػػل  يهػػػػل 
مػػف أجػػػؿ الضػػػغط علػػػ  اليرلمػػلف ، ويللتػػػللي تهمػػػنش دور  فػػػي  1958الدسػػتور الفرنسػػػي لعػػػلـ 

 .النظلـ السنلسي 

فطل  جلنب تحدنػد دائػرة عمػؿ اليرلمػلف ، وتحرػـ الحرومػة فػي اإلجػرا ات التشػرنعنة ،  
ضػػرورة خضػػوع  1996تضػػمف الدسػػتور الجزائػػر  لسػػنة ، ؿ أعمػػلؿ اليرلمػػلف وتحدنػػدهل لجػػدو 

األنظمػػػة للداخلنػػػة للغػػػرفتنف ، ورػػػذا القػػػواننف العضػػػونة للرقليػػػة الوجوينػػػة والسػػػليقة مػػػف طػػػرؼ 
 .2مف نفس الدستور  186المجلس الدستور  حسب الملدة 

                                                 
،  2013ئهٞ ، اٌٍٍطح اٌرشه٠ؼ١ح ٚاٌّهالثح ، اٌعىء اٌهاتغ ، ق.َ.ض ، اٌعىائه ، ٌؼ١ك تٛ اٌشؼ١ه ، إٌظاَ ا١ٌٍاٌٟ اٌعىا  1

 . 191ص 
، اٌّعًٍ اٌكٌرٛنٞ  01األ١ِٓ شه٠ؾ ، ِىأح اٌثهٌّاْ فٟ اظرٙاق اٌّعًٍ اٌكٌرٛنٞ ، ِعٍح اٌّعًٍ اٌكٌرٛنٞ ، اٌؼكق   2

 . 15، ص  2013اٌعىائهٞ ، 
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والقػػػػواننف العضػػػػونة إف هػػػػذ  اآللنػػػػة األخنػػػػرة ، أ  الرقليػػػػة اإللزامنػػػػة لؤلنظمػػػػة الداخلنػػػػة 
تمػػلرس يقػػدر رينػػر مػػف الصػػرامة مػػف قيػػؿ المجلػػس الدسػػتور  ، وهػػذا علػػ  اعتيػػلر أف القػػواننف 

 العضونة ذات طينعة ترمنلنة للدستور .

أمل فنمل نخػص األنظمػة الداخلنػة لغرفتػي اليرلمػلف فػطف ضػرورة عرضػهل علػ  المجلػس 
سػػػػنلدالدسػػػػتور  مسػػػػيقل وقيػػػػؿ تنفنػػػػذهل  المجػػػػللنف السػػػػليقنف إلػػػػ  رئػػػػنس مهمػػػػة إخطػػػػلر فػػػػي  وال

الجمهورنة نرجي أسلسػل إلػ  رونػ  حػلمي الدسػتور ، رمػل أف احتمػلؿ إدراج أحػد المجلسػنف فػي 
نظلمػػػػ  الػػػػداخلي يعػػػػض األحرػػػػلـ التػػػػي نمرػػػػف أف تتعػػػػد االختصلصػػػػلت الدسػػػػتورنة التنظنمنػػػػة 

 . 1الداخلنة لليرلملف 

غرفتي اليرلمػلف نتضػأ أرثػر مػف إف هذا التشدد والصرامة في مراقية األنظمة الداخلنة ل
خػػبلؿ الرجػػػوع إلػػ  رأ  المجلػػػس الدسػػتور  المتعلػػػؽ يمراقيػػة مطليقػػػة النظػػلـ الػػػداخلي لمجلػػػس 

 . 2األمة للدستور 

جرا اتػ  الػواردة فػي المػواد  فقد إلػ   63قرر المجلس الدستور  أف إقرار حؽ التعػدنؿ وال
تضػػنلت مػػواد الدسػػتور خلصػػة مػػف النظػػلـ الػػداخلي تتعػػلرض مػػي مق 76و  75والمػػلدتنف  68

 ، ويللتللي ال نحؽ االعتراؼ ألعضل  مجلس األمة يحؽ التعدنؿ . 120و  119الملدتنف 

قػػرار نظلمػػ   وعلػػ  الػػرغـ مػػف االسػػتقبللنة النسػػينة التػػي نتمتػػي يهػػل اليرلمػػلف فػػي إعػػداد وال
تهػػػدد  الػػػداخلي وعلػػػ  اعتيػػػلر أنهػػػل صػػػبلحنة خللصػػػة ، إال أف هػػػذ  االسػػػتقبللنة مػػػف شػػػسنهل أف

التػػػوازف المؤسسػػػلتي وتشػػػرؿ ذرنعػػػة لبلسػػػتحواذ علػػػ  امتنػػػلزات وصػػػبلحنلت السػػػلطة التنفنذنػػػة 
خلصػة إذا تػػـ مملرسػتهل دوف رقنػػب ، وعلػ  هػػذا األسػلس قػػرر المؤسػس الدسػػتور  اخضػػلعهل 

 . 3للرقلية الوجوينة وقيؿ تنفنذهل 

                                                 
 . 251ٌؼ١ك تٛ اٌشؼ١ه ، إٌظاَ ا١ٌٍاٌٟ اٌعىائهٞ ، اٌعىء اٌهاتغ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص   1
 18/02/1998تران٠ؿ :  08اٌعه٠كج اٌه١ٌّح ٌٍعّٙٛن٠ح اٌعىائه٠ح ػكق  98َ.ق / 04نأٞ اٌّعًٍ اٌكٌرٛنٞ اٌعىائهٞ   2

 .  22، ص 
 .   1996ح اٌفمهج اٌصاٌصح ِٓ اٌكٌرٛن اٌعىائهٞ ٌٍٕ 186أٔظه اٌّاقج   3
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ومػف خػبلؿ إعػداد يؿ إف السلطة التشرنعنة نمرنهل عل  ضػو  هػذ  االسػتقبللنة التسػتر 
قػػرار أنظمتهػػل الداخلنػػة لتوسػػني مػػف صػػبلحنلتهل فػػي المجػػلؿ التشػػرنعي حتػػ  تحظػػ  يللمرلنػػة  وال

 . 1المرموقة داخؿ النظلـ السنلسي ررؿ 

ف رػػػلف قػػػد حػػػدد يدقػػػة مجػػػلؿ تػػػدخؿ اليرلمػػػلف ،  وعلػػػ  ضػػػو  مػػػل تقػػػدـ فػػػطف الدسػػػتور وال
 واألوامػػػػػرلنصػػػػػوص القلنوننػػػػػة واسػػػػػتنلدا إلػػػػػ  أف المجلػػػػػس الدسػػػػػتور  فػػػػػي الجزائػػػػػر ال نراقػػػػػب ا

التشرنعنة عملنل ، ووفؽ مل يننت  ورشفت عن  التجرية الدستورنة في الجزائر ، فطن  نتضػأ أف 
المهمػػػة الرئنسػػػنة المورلػػػة للمجلػػػس الدسػػػتور  الجزائػػػر  تتمحػػػور أسلسػػػل فػػػي رقليػػػة ومضػػػلنقة 

 .  2اليرلملف حت  ال نتعد  نطلق  التشرنعي المحدود يموجب أحرلـ الدستور 

فػػػػطف دور المجلػػػػس الدسػػػػتور  فػػػػي الجزائػػػػر نسػػػػتند أسلسػػػػل علػػػػ   ،يػػػػؿ أرثػػػػر مػػػػف ذلػػػػؾ
االفتػػػراض القػػػلئـ والمينػػػي علػػػ  احتمػػػلؿ تػػػدخؿ التشػػػرني فػػػي مجػػػلؿ التنظػػػنـ فػػػي حػػػنف أنػػػ  مػػػف 
المعلػػـو أف الرقليػػة الدسػػتورنة تسػػتند أنضػػل علػػ  حملنػػة مجػػلؿ التشػػرني مػػف أ  اعتػػدا  محتمػػؿ 

 . 3لدولة للحرومة ، مف أجؿ ضملف التوازف المؤسسلتي في ا

واسػػتنلدا إلػػ  هػػذ  المعطنػػلت والحقػػلئؽ نمرػػف القػػوؿ أف الرقليػػة الدسػػتورنة فػػي الجزائػػر 
تسػػتهدؼ أسػػلس حملنػػة المجػػلؿ الخصوصػػي للتنظػػنـ المسػػتقؿ مػػف اعتػػدا ات اليرلمػػلف ، وهػػذا 

 . 4مف أجؿ تدعنـ مررز رئنس الجمهورنة وضملف استقبلل  الوظنفي 

تور  فػػػي الجزائػػػر عنصػػػرا أسلسػػػنل مػػػف معلدلػػػة وعلػػػ  هػػػذا األسػػػلس نعػػػد المجلػػػس الدسػػػ
العػلـ الػذ  تػـ صػنلغت   رتنظنـ العبلقة ينف القلنوف والتنظػنـ ، ولرػف وفػؽ التصػور أو المنظػو 

وتػػسطنر  مػػف قيػػؿ السػػلطة التنفنذنػػة مػػف خػػبلؿ التػػسثنر الواضػػأ لهػػذ  األخنػػرة علػػ  عمػػؿ وسػػنر 

                                                 
 . 117تٍؽاض ١ٍّٔح ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص   1
 . 15اال١ِٓ شه٠ؾ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص   2
 . 117تٍؽاض ١ٍّٔح ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص   3
 . 425ناتؽٟ أؼٍٓ ، ِثكأ اٌركنض اٌّؼا١٠ه اٌما١ٔٛٔح ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص   4
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اعتمػػػػػدهل المؤسػػػػػس الدسػػػػػتور   دوف أف ننسػػػػػ  التقننػػػػػلت واآللنػػػػػلت التػػػػػي ،المجلػػػػػس الدسػػػػػتور 
 الجزائر  مف أجؿ الحد مف دور اليرلملف .

ونبلحػػظ أنضػػل أف المتغنػػرات السنلسػػنة الراهنػػة فػػي الجزائػػر خلصػػة االنتمػػل  السنلسػػي 
ف رلنػػػت ال تػػػنقص مػػػف  للجهػػػلت المخولػػػة دسػػػتورنل يصػػػبلحنة إخطػػػلر المجلػػػس الدسػػػتور ، وال

ور  وتجعلػػ  عرضػػة لبلنتقػػلدات ، ويللتػػللي مرلنػػة المجلػػس إال أنهػػل تعنػػؽ عمػػؿ المجلػػس الدسػػت
فػػطف مسػػسلة فعللنػػة الرقليػػة الدسػػتورنة ودورهػػل الواضػػأ فػػي ضػػيط الحػػدود يػػنف القػػلنوف والتنظػػنـ 
تيق  رهننة إرادة المجلس الدستور  وأعضلئ  ، والذ  نمرن  مػف خػبلؿ تمسػر  يػدور  الحقنقػي 

، وتجنػػػػب رػػػػؿ الضػػػػغوطلت  رهنئػػػػة محلنػػػػدة تعمػػػػؿ فػػػػي إطػػػػلر ترػػػػرنس وتعزنػػػػز دولػػػػة القػػػػلنوف
والتوجهػػػػلت السنلسػػػػنة مهمػػػػل رػػػػلف مصػػػػدرهل ، ويللتػػػػللي العمػػػػؿ علػػػػ  احتػػػػراـ أحرػػػػلـ الدسػػػػتور 

 وخضوع رلفة السلطلت لهذا الضليط األخنر . 

وتسسنسل عل  ذلؾ نمرف القوؿ يسف التدخؿ التشػرنعي إلصػبلح نظػلـ الرقليػة الدسػتورنة 
ف رػػلف إجػػرا  أسلسػػنل غنػػر رػػلؼ مػػل لػػـ نرػػف مصػػحويل يػػطرادة سنلسػػنة  إال أنػػ  ،فػػي الجزائػػر وال

هلمػػة لتعمنػػؽ وتفعنػػؿ هػػذ  اإلصػػبلحلت وتجسػػندهل فػػي الواقػػي ، ويللتػػللي مػػف شػػسنهل أف تجعػػؿ 
مسػػػسلة المفلضػػػلة يػػػنف نظػػػلمي الرقليػػػة السنلسػػػنة والقضػػػلئنة علػػػ  دسػػػتورنة القػػػواننف ، مسػػػسلة 

 هلمشنة وضئنلة .

قلرنة والمقليلة إل  دور المجلس الدسػتور  وفي هذا السنلؽ نمرف اإلشلرة ومف يلب الم
الفرنسػػي ، والػػذ  اسػػتطلع مػػف خػػبلؿ اجتهلداتػػ  العدنػػدة أف نفػػرض مسػػلرل خلصػػل ومتمنػػزا فػػي 

 مجلؿ ضيط وفؾ معظـ المشلرؿ النلجمة عف مسسلة تحدند مجلؿ القلنوف والتنظنـ .              
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 الميمب الثايي : م ررات وواالت تدخل القضاء الدستوري لرقا ة التي يمات 

إف والنػػػة القضػػػػل  الدسػػػػتور  مػػػػف أجػػػػؿ رقليػػػة دسػػػػتورنة التنظنمػػػػلت ، ترجػػػػي إلػػػػ  عػػػػدة 
ميػػػػررات نلجمػػػػة أسلسػػػػل عػػػػف تغنػػػػر مػػػػدلوؿ القػػػػلنوف فػػػػي حػػػػد ذاتػػػػ  ، يسػػػػيب مضػػػػموف وفحػػػػو  

 .التنظنملت 

هػذ  األخنػرة أصػيحت تتضػمف قواعػد علمػة ومجػردة مثلهػل مثػؿ القػلنوف ، وهػذا اسػػتنلدا 
إلػػ  المعنػػلر الموضػػوعي ، وهػػو مػػل نقتضػػي تحدنػػد ودراسػػة ميػػررات خضػػوع التنظنمػػلت لرقليػػة 
القضػػل  الدسػػتور  االفػػرع األوؿ  ، إلػػ  جلنػػب يحػػث الحػػلالت التػػي ننعقػػد فنهػػل االختصػػلص 

   دستورنة التنظنملت االفرع الثلني  .  للقضل  الدستور  لتحدند مد

 ال رع األول :  م ررات خضوع التي يمات لرقا ة القضاء الدستوري  

إف مػػف أهػػـ الميػػررات الرئنسػػنة التػػي مػػف خبللهػػل نيسػػط القضػػل  الدسػػتور  رقليتػػ  علػػ  
تغنػػػػر مػػػػدلوؿ القػػػػلنوف فػػػػي حػػػػد ذاتػػػػ  يسػػػػيب التجدنػػػػدات التػػػػي جػػػػل  يهػػػػل الدسػػػػتور  ،التنظنمػػػػلت

، والػذ  تػػسثرت يػ  العدنػد مػػف الػدوؿ ، وهػو مػػل نسػتوجب تحدنػد المػػدلوؿ  1958رنسػي لعػلـ الف
اأوال  ، إلػػ  جلنػب ذلػػؾ وعلػػ  إثػػر  1958الحقنقػي للقػػلنوف مػػف خػػبلؿ الدسػتور الفرنسػػي لعػػلـ 

الثػػػورة القلنوننػػػة التػػػي أحػػػدثهل هػػػذا الدسػػػتور األخنػػػر ، تحػػػررت البلئحػػػة مػػػف التيعنػػػة المطلقػػػة 
مػػػل نسػػتلـز أنضػػػل إخضػػلعهل لرقليػػة القضػػػل  الدسػػتور  ، يسػػػيب إضػػفل  صػػػفة للقػػلنوف ، وهػػو 

 االستقبللنة عل  البلئحة اثلننل  .

 . 1958أوال : المدلول الوقيقي لمقايون في دستور 

لػػػػـ نهػػػػتـ يوضػػػػي تعرنػػػػؼ               1958فػػػػي اليدانػػػػة نشػػػػنر إلػػػػ  أف الدسػػػػتور الفرنسػػػػي لعػػػػلـ 
اهػػتـ مػػف خػػبلؿ نصوصػػ  يللعبلقػػة يػػنف القػػلنوف والبلئحػػة، أو مفهػػـو دقنػػؽ للقػػلنوف، يقػػدر مػػل 

وهػػػذا علػػػ  خػػػبلؼ الوضػػػي التقلنػػػد  السػػػليؽ لهػػػذا الدسػػػتور أنػػػف رػػػلف نعػػػرؼ ، وأهػػػـ ممنزاتهػػػل
 القلنوف يطرنقة سهلة جدا، إذ أن  رؿ تصرؼ نصوت علن  اليرلملف يرؿ سنلدة.



352 

 

قػػ  منػػذ زمػػف تجػػب اإلشػػلرة أنضػػل إلػػ  أف الف ،ومػػف أجػػؿ وضػػي مػػدلوؿ واضػػأ للقػػلنوف
يعنػػػػد نسػػػػتخدـ معنػػػػلرنف لتعرنػػػػؼ القػػػػلنوف، وهمػػػػل المعنػػػػلر العضػػػػو   والمعنػػػػلر الموضػػػػوعي إذ 

نعػػرؼ القػػلنوف وفقػػل للمعنػػلر العضػػو  يسنػػ  رػػؿ عمػػؿ صػػلدر عػػف الهنئػػة التشػػرنعنة يصػػرؼ و 
النظػػر عػػف مضػػموف أو محتػػو  أو موضػػوع هػػذا العمػػؿ ووفقػػل إلجػػرا  أو الشػػرؿ الػػذ  نحػػدد  

ل يلالسػػتنلد إلػػ  المعنػػلر الموضػػوعي، فنعػػرؼ القػػلنوف يسنػػ  رػػؿ نػػص نتضػػمف أمػػ ،  1الدسػػتور 
 .2قلعدة قلنوننة أو أرثر ذات صفة وعلمة 

ورمل هو معلـو ، فطف المدلوؿ العضػو  للقػلنوف لػـ نػرض الفقهػل  فػي فرنسػل مػي نهلنػة 
لمعنػػلر حػػوؿ ا 3القػػرف التلسػػي عشػػر، ويدانػػة القػػرف العشػػرنف، وشػػهد خبلفػػل رينػػرا يػػنف الفقهػػل  

 الراجأ لتحدند المدلوؿ الحقنقي للقلنوف.

، اتجػػػػػ  إلػػػػػ  ضػػػػػرورة االعتمػػػػػلد أو إعطػػػػػل  األفضػػػػػلنة للمعنػػػػػلر 4إال أف غللينػػػػػة الفقػػػػػ  
 الموضوعي دوف إهملؿ المعنلر العضو  ونيدو أف هذا االتجل  هو المنطقي.

 
                                                 

1
 272، ص  2009والتوزني ، عملف ، منذر الشلو  ، فلسفة القلنوف ، دار الثقلفة  للنشر 

2
 . 273منذر الشلو  ، نفس المرجي ، ص  
3
انقسػػـ الفقػػ  فػػي هػػذ  المسػػسلة إلػػ  اتجػػلهنف : األوؿ نعتمػػد علػػ  المعنػػلر الموضػػوعي لتعرنػػؼ القػػلنوف ، مػػي ضػػرورة يقػػل   

العمػؿ الصػلدر عػف اليرلمػلف ضػمف المعنلر العضو   رشرط لتحدند المدلوؿ الحقنقي للقلنوف ، ويللتػللي نعػرؼ القػلنوف يسنػ  
 . 34إطلر التعداد  المنصوص علن  في الملدة 

حصػػرت يصػػرامة المجػػلؿ التشػػرنعي لليرلمػػلف ، وهػػذا هػػو الػػذ  نقػػود إلػػ  تعرنػػؼ  34أمػػل االتجػػل  الثػػلني ، فنػػر  أف المػػلدة  
لػػػذ  رػػػلف سػػػلئدا فػػػي الوضػػػي القػػػلنوف وفػػػؽ التفػػػوؽ الواضػػػأ للمعنػػػلر الموضػػػوعي ، دوف االعتمػػػلد علػػػ  المعنػػػلر العضػػػو  ا

 التقلند . 
حنث أن  نمرف تعرنؼ القلنوف يسن  تلؾ القلعدة القلنوننة  التي نقرهل اليرلملف ،  ذلػؾ أف هػذا اإلقػرار لػـ نعػد الشػرط  الرػلفي 

  أف لوجود القلنوف ،  وهذا نستلـز اللجو  إل  المعنلر الموضوعي يسيب قصور المعنلر العضو  ، فطف القلنوف نعرؼ  علػ
 القلعدة التي تعمؿ عل  تنظنـ الموضوعلت التي حددهل الدستور س 

لمزنػد مػف التفلصػنؿ أنظػر : عيػد العظػنـ عيػد السػػبلـ عيػد الحمنػد س العبلقػة يػنف القػلنوف والبلئحػة س ، المرجػي السػػليؽ ، ص 
، ومػػػل يعػػػدهل ؛ محمػػػود علػػػي سػػػونلـ ، الرقليػػػة علػػػ  دسػػػتورنة القػػػواننف وتطػػػور األنظمػػػة الدسػػػتورنة ، دار المطيوعػػػلت   375

 ومل يعدهل .   ،  135، ص  2013الجلمعنة ، اإلسرندرنة ، 
 

4
 Jean – Pierre Camby , op.cit , P 285 . 
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 المدلول المادي لمقايون  -أ

نتضػػمف رػػؿ قلعػػدة قلنوننػػة أو أرثػػر ذات إف القػػلنوف نعػػرؼ وفػػؽ المعنػػلر المػػلد  يسنػػ  
 صفة علمة .

ومنطلػػؽ الدراسػػة فػػي هػػذا المقػػلـ تسػػتوجب الوقػػوؼ أو تحلنػػؿ مضػػموف هػػذا التعرنػػؼ، 
 .وهذا يلإلسنلد إل  موقؼ الفقهل  مف هذ  المسسلة 

مػػػػػػػػف الدسػػػػػػػػتور الفرنسػػػػػػػػي لعػػػػػػػػلـ  37-34تجػػػػػػػػب المبلحظػػػػػػػػة أوال أف المػػػػػػػػلدتنفوهػػػػػػػػذا 
 جدندة معقدة في مجلؿ توزني االختصلص ينف القلنوف والبلئحة.تشربلف تقننة قلنوننة 1958

فلليرلمػػلف لػػـ نعػػد سػػندا فػػي مجػػلؿ التشػػرني  رمػػل رػػلف سػػليقل، فيعػػدمل رػػلف نتػػدخؿ فػػي 
جمنػػي المجػػلالت ، أصػػيأ مغلػػوال يموجػػب أحرػػلـ  الدسػػتور ، ويللتػػللي أصػػيأ مػػدلوؿ القػػلنوف 

 34حدند المنصوص علن  فػي المػلدة نتحدد يللمجلؿ  الخلص ي  وهو نستخلص مف خبلؿ الت
وهذا التجدند  ظهر في النظلـ الدسػتور  الفرنسػي يموجػب دسػتور  ، لمجلالت تدخؿ اليرلملف 

1958 1 

هػػو مجػػلؿ أقصػػ  ال نمرػػف تجػػلوز ،  34إف المجػػلؿ الخػػلص يللقػػلنوف والمحػػدد يموجػػب المػػلدة 
جدنػػد للمعنػػلر المػػلد   علػػ  أف الشػػي  المهػػـ علػػ  مسػػتو  الميػػلدئ العلمػػة هػػو إدخػػلؿ مفهػػـو

 . 2في القلنوف الوضعي ، والذ  ننسجـ تململ مي المفهـو التقلند  لهذا المعنلر 

ومػػف هػػذا المنطلػػؽ وجػػب علػػ  المؤسسػػنف الدسػػتورننف إزالػػة إشػػرلؿ صػػعب نتمثػػؿ فػػي  
 ترننؼ مسسلة شرلنة التصونت اليرلملني عل  القواننف في هذا الوضي الجدند.

  اإلشػرللنة تتمثػؿ  فػي حصػر نطػلؽ اليرلمػلف يحسػب األهمنػة هػذ ل ورلنت اإلجلية ع
 ويللنظر إل  الموضوع . 

                                                 
1
 Marcel WALINE .opcit.,p708 

2
 Gilles LEBRETON .Droit Administratif général .2

eme
 édition  ,Dalloz.Paris .2000,p38 
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تمػػػنأ لليرلمػػػلف اختصلصػػػل  34مػػػف المػػػلدة  2-1رمػػػل أف العنػػػلونف المدرجػػػة فػػػي الفقػػػرة 
مرثفػػػػل والتػػػػي تػػػػنص: س نحػػػػدد القػػػػلنوف القواعػػػػد ... س وهػػػػذا مػػػػف دوف أدنػػػػ  شػػػػؾ نقليػػػػؿ شػػػػرؿ            

 . 1ف التقلند أو مجلؿ تدخؿ اليرلمل

إف التعداد المنصوص علن  في الفقرتنف السللفتنف نشمؿ مواد لرؿ منهل دوافي خلصة، 
 نمرف إرجلعهل إل  ميررات الدنمقراطنة التقلندنة،  أو إل  العرؼ الدستور .

أف الػػدافي الرئنسػػي لحجػػز هػػذ  المواضػػني لليرلمػػلف  2وفػػي هػػذا المجػػلؿ نعتقػػد الػػيعض 
لحرنػػػػلت األسلسػػػػنة للمػػػػواطننف ، ورػػػػؿ القنػػػػود المفروضػػػػة علػػػػ  هػػػػذ  نػػػػرتيط أسلسػػػػل يموضػػػػوع ا

 الحرنلت  .

مػف نفػس المػلدة المػذرورة أعػبل  يطرنقػة مغػلنرة مجػلالت  4-3ويللمقليؿ يننت الفقرتنف 
تػدخؿ فػي اختصػلص اليرلمػلف ، ولهػل أهمنػة خلصػة علػ  حنػلة األمػة، ومػف هنػل نستحسػف أف 

 . 3  الخطوط العرنضة لسنلسة الدولة نعترؼ لليرلملف يسلطة مؤثرة دائمل عل

إال أنػػػ  نبلحػػػظ أف مجػػػلؿ تػػػدخؿ اليرلمػػػلف محػػػدد، إذ ال نسػػػتطني إال أف نحػػػدد الميػػػلدئ 
ويللتػػللي نظهػػر المجػػلؿ الواسػػي للسػػلطة ،  34مػػف المػػلدة  02األسلسػػنة وهػػذا مػػف خػػبلؿ الفقػػرة 

نػدا وهػو يمثليػة دسػترة التنظنمنة لوضي التفصػنبلت البلزمػة ، والواقػي أف هػذا اإلجػرا  لػنس جد
 . 4لنظلـ القواننف اإلطلر المعروؼ سليقل في حقؿ ضنؽ 

لػنس خللنػل مػف األخطػل   34وفي الختلـ نجب التنون  إل  أف التعداد الوارد فػي المػلدة 
في فرنسل،وهذا يػللنظر  5روف هذ  الملدة رلنت محؿ انتقلد رينر مف طرؼ العدند مف الفقهل  

 إل  الظروؼ والضرورات والمستجدات القلنوننة. 

                                                 
1
 Bernard BRACHET .op.cit, p 57 

2
 .   342، ص  اٌّهظغ اٌٍاتكػثك اٌؽف١ع اٌش١ّٟ ، اٌمؼاء اٌكٌرٛنٞ ٚؼّا٠ح اٌؽه٠اخ األٌا١ٌح ،   

3
 Jean Pierre CAMBY ,op.cit, p287   

4
 Gilles LEBRETON ,op.cit.p39   

5
 Jean Pierre CAMBY .op.cit, p288 
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علػػ  أف هػػذا األخنػػر قلػػب  1958للدسػػتور الفرنسػػي لعػػلـ  1فقػػد درج غللينػػة المفسػػرنف 
ويمعنػػ  آخػػر ، الميػػدأ التقلنػػد  لتعرنػػؼ القػػلنوف وعػػرؼ يموجيػػ  القػػلنوف يمجػػلؿ تػػدخؿ اليرلمػػلف

المجلؿ المحدد لتػدخؿ اليرلمػلف ينػل  علػ  أحرػلـ المػلدة  نعرؼ القلنوف يسن  العمؿ الصلدر في
ومػػف هػػذا المنطلػػؽ فلالختصػػلص التشػػرنعي لليرلمػػلف محػػدد موضػػوعنل ألف اليرلمػػلف ال  ،  34

 .2نمرن  التدخؿ إال ضمف مواضني محددة سلفل 

في الواقي نمرف القوؿ أف للمعنلر الموضوعي معنننف حللنل ، فمف الممرف القػوؿ يػسف  
معننػػػل نرػػػوف تشػػػرنعنل إذا رػػػلف مسػػػتوفنل لػػػيعض الخصػػػلئص الجوهرنػػػة للقلعػػػدة القلنوننػػػة عمػػػبل 
 .العلنل 

وضػػػػد المخػػػػلوؼ التػػػػي أثلرهػػػػل المفسػػػػروف األوائػػػػؿ فػػػػي وقػػػػت ميرػػػػر، نبلحػػػػظ أف صػػػػفة 
العمومنػػػة التػػػي نتمتػػػي يهػػػل القػػػلنوف فػػػي الدسػػػتور الحػػػللي تشػػػرؿ عنصػػػرا أسلسػػػنل مػػػف عنلصػػػر 

فقػػػػػل مػػػػػي يعػػػػػض الخصػػػػػلئص الجوهرنػػػػػة للقلعػػػػػدة األسػػػػػم  س موضػػػػػوعنل إذا رػػػػػلف مت  3تعرنفػػػػػ  
 العمومنة ، االستمرارنة ... الخ س. 

وهػػذا مػػل نتضػػأ أرثػػر مػػف خػػبلؿ مػػدلوؿ القواعػػد والميػػلدئ األسلسػػنة التػػي مػػف خبللهػػل 
نرػػوف لليرلمػػلف القػػدرة علػػ  اليػػت فػػي يعػػض الموضػػوعلت يصػػفة تفصػػنلنة ، أو وضػػي األطػػر 

 العلمة ليعض الموضوعلت .

ذلػػػؾ ال نحترػػػر اليرلمػػػلف هػػػذ  الوظنفػػػة وحػػػد  حنػػػث نجػػػد المعنػػػلر المػػػلد  ننطيػػػؽ ومػػػي 
1958مف الدستور الفرنسي لعلـ  37أنضل عل  التنظنملت الصلدرة يموجب الملدة 

4 . 

وهنػػػلؾ معنػػػ  آخػػػر للمعنػػػلر المػػػلد  مػػػف خبللػػػ  نمرػػػف القػػػوؿ أف القػػػلنوف نهػػػتـ يػػػيعض 
 المواضني المحددة.   

                                                 
1
 Louis FAVOREU , op.cit , p 74 .  

2
 Bernard BRACHHET ,op.cit,p59 

3
 Ibid , p 60 . 

4
 Marcel WALINE ,op.cit,p708 
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إف اسػػػػتنلد المعنػػػػلر الموضػػػػوعي للمعنػػػػلر العضػػػػو  فػػػػي هػػػػذا اإلطػػػػلر هػػػػو مػػػػف أجػػػػؿ 
ويللتػػػللي نمرػػػف القػػػوؿ أف النظػػػرة ،  1االعتػػػراؼ يػػػسف اللػػػوائأ المسػػػتقلة هػػػي تشػػػرنعلت حرومنػػػة 

الشرلنة أو العضونة التقلندنة في فرنسل نجػب االحتفػلظ يهػل إلػ  جلنػب المػدلوؿ المػلد ، وهػذا 
 حقنقي للقلنوف، وهو مل سنينن  في العنصر الموالي . مف أجؿ تحدند المدلوؿ ال

 االوت ا   المبيار البضوي لتوديد مدلول القايون  -ب

، إال أف األمػر 1958عل  الرغـ مف التحوالت أو الثورة القلنوننة التي جل  يهل دستور 
 المهـ هنل هو االهتملـ أنضل يصفة مصدر العمؿ لتحدند قنمة هذا العمؿ .

وعلػػ  هػػذا النحػػو نجػػد غللينػػة الفقهػػل  الفرنسػػننف نعتمػػدوف هػػذا المعنػػلر االمعنػػلر العضػػو     
فنعػػرؼ القػػلنوف يسنػػ   ،حنػػث نيقػػ  تعرنػػؼ القػػلنوف والبلئحػػة اسػػتنلدا إلػػ  السػػلطة التػػي تصػػدر 

التصػػػرؼ المصػػػوت علنػػػ  مػػػف اليرلمػػػلف، والبلئحػػػة التصػػػرؼ الصػػػلدر عػػػف السػػػلطة التنفنذنػػػة 
 .2لطتهل التنظنمنة يهدؼ مملرستهل لس

وعلػػػ  اعتيػػػلر أف صػػػبلحنلت رػػػؿ جهػػػلز محػػػددة دسػػػتورنل، فطنػػػ  لػػػنس مػػػف الضػػػرور  
 االستنلد أو الرجوع إل  الصفة الجوهرنة للعمؿ.

نفرضػػلف اللجػػو  إلػػ  المعنػػلر العضػػو  مػػف أجػػؿ  3إال أف الواقػػي واالجتهػػلد القضػػلئي  
 تدعنـ المعن  الحقنقي.

تغنر الحدود يػنف البلئحػة والقػلنوف ، ورػذلؾ فػي حللػة  وهذا اإلشرلؿ ال نطرح إال عند 
التفػػػونض التشػػػرنعي، والػػػذ  مػػػف خبللػػػ  تشػػػرع الحرومػػػة يموجػػػب أوامػػػر منصػػػوص علنهػػػل فػػػي 

المعنػلر الموضػوعي  فػؽ، حنػث تعتيػر قوانننػل و  1958مف الدستور الفرنسػي لعػلـ  38الملدة  

                                                 
1
 Jean – pierre Camby , op.cit , p 284 . 

2
 Marcel WALINE ,op.cit,p708 . 

3
 . 378عيد العظنـ عيد السبلـ عيد الحمند ، المرجي السليؽ، ص  
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لف علنهػػل أعمػػلال إدارنػػة تخضػػي عنػػد إصػػدارهل ، علػػ  الػػرغـ مػػف اعتيلرهػػل قيػػؿ تصػػدنؽ اليرلمػػ
 . 1لرقلية القضل  اإلدار  وهذا عمبل يللمعنلر العضو  

وهرػػػػػذا ظهػػػػػرت الفرػػػػػرة الموضػػػػػوعنة للقػػػػػلنوف، وهػػػػػذا مػػػػػف خػػػػػبلؿ ظهػػػػػور الموضػػػػػوعلت 
التشػػػرنعنة التػػػي ترػػػوف أحػػػد عنلصػػػر تعرنػػػؼ القػػػلنوف يمعنلهػػػل الضػػػنؽ، أ  العمػػػؿ التشػػػرنعي 

ر الفرػػرة العضػػونة مػػف أجػػؿ وضػػي مػػدلوؿ حقنقػػي الصػػلدر مػػف اليرلمػػلف، وعلنػػ  نتضػػأ قصػػو 
 . 2 1958للقلنوف في ظؿ دستور 

إل  القوؿ يسف المعنلر الموضوعي نمرف أف نوجػد إلػ  جلنػب  ،الفق   غللينة وقد ذهب
المعنػػلر العضػػو  مػػف أجػػؿ تحدنػػد التعرنػػؼ الحقنقػػي للقػػلنوف ، وعلنػػ  نصػػيأ تعرنػػؼ القػػلنوف 

رلمػػلف والػػذ  نخػػتص يتنظػػنـ الموضػػوعلت المحػػددة فػػي يسنػػ  ذلػػؾ العمػػؿ الصػػلدر مػػف قيػػؿ الي
 . 3 1958مف الدستور الفرنسي لعلـ  34الملدة 

ويمػػػػػػػل أف الدسػػػػػػػتور لػػػػػػػـ نحػػػػػػػدد معنػػػػػػػلرا شػػػػػػػلمبل لتعرنػػػػػػػؼ القػػػػػػػلنوف، فطنػػػػػػػ  ال نوجػػػػػػػد أ                 
إشػػرلؿ لتعرنػػؼ القػػلنوف وفقػػل للهنئػػة التػػي أصػػدرت  وفػػي المجػػلؿ المحػػدد مػػف طػػرؼ المؤسػػس 

 .4  الدستور 

وأخنرا فطف القلنوف الذ  نخضي لرقلية القضل  الدستور  هو القلنوف يللمعن  الواسػي ،  
 تحنػػث أف رػػؿ قلعػػدة تشػػرنعنة علمػػة وفػػؽ المعنػػلر الموضػػوعي هػػي قلعػػدة قلنوننػػة سػػوا  ورد

، رمل أف هذا التحدند الملد  لمجػلؿ القػلنوف نحػوؿ دوف  5في قلنوف أو قرار يقلنوف أو الئحة 
بلئحػػة فػي الموضػػوعلت المحجػوزة للمشػػرع ، ويللتػللي فػػطف أ  تػدخؿ مػػف قيػؿ البلئحػػة تػدخؿ ال

غنػػػر دسػػػتور  يسػػػيب تجػػػلوز قواعػػػد االختصػػػلص المحػػػددة  فػػػي هػػػذ  الموضػػػوعلت نعػػػد تػػػدخبل
 دستورنل . 

                                                 
1
 . 265اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص   ج ،نأفد فٛق 
2
 . 111تكن٠ح ظاٌه اٌظاٌػ ، ِعاي اٌالئؽح فٟ فهٍٔا ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص   

3
 Jean RIVERO , op.cit , p 57 .  

4
 . 112تكن٠ح ظاٌه اٌظاٌػ ، ِعاي اٌالئؽح فٟ فهٍٔا ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
5
 . ٠206ؽٟ اٌعًّ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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 ثاييا : إض اء ص ة االستقاللية ومى الالئوة 

نػرتيط وجودهػل يوجػود تعد البلئحة في ظؿ الفرر التقلند  مجرد عمؿ مشػروط ، حنػث 
 قلعدة علنل تحدد طرنقة عملهل ورنفنة تدخلهل في يعض الموضوعلت .

دة مشػػتقة مػػف قلعػػدة علنػػػل ، ال نمرنهػػل أف تتنػػلوؿ نشػػػلطل عػػػوهػػي يتعينػػر أدؽ مجػػرد قل
 .  1تلقلئنل ومستقبل 

ونفهػػػـ مػػػف ذلػػػؾ أف البلئحػػػة فػػػي ظػػػؿ العبلقػػػة التقلندنػػػة التػػػي رلنػػػت تريطهػػػل يللقػػػلنوف 
ورهل عل  مجرد تنفنذ القػواننف الصػلدرة عػف اليرلمػلف ، يوصػؼ هػذا األخنػر صػلحب نقتصر د

السػنلدة فػػي الدولػة واالختصػػلص العػلـ فػػي تنظػنـ رلفػػة الموضػوعلت دوف قنػػود أو ضػػوايط إال 
 تلؾ المتعلقة يسحرلـ الدستور .

تغنػػػر هػػػذا الػػػدور الػػػذ  رلنػػػت تعليػػػ   1958ولرػػػف مػػػي مجػػػي  الدسػػػتور الفرنسػػػي لعػػػلـ 
ئحػػة، حنػػث اتجػػ  هػػذا الدسػػتور إلػػ  هجػػر المفػػلهنـ التقلندنػػة خلصػػة المتعلقػػة يللػػدور الػػذ  البل

 رلنت تقـو ي  الحرومة في مجلؿ التنظنـ العلـ .   

وعلنػػ  حقػػؽ هػػذا الدسػػتور األخنػػر ثػػورة تنظنمنػػة علػػ  رػػؿ المفػػلهنـ التقلندنػػة والميػػلدئ 
 . 2العلمة التي رلنت راسخة الفق  التقلند  الفرنسي 

 ،رػذا انقليػػت المفػػلهنـ السػػليقة وأصػيأ نطػػلؽ تػػدخؿ البلئحػػة واسػعل ، يػػؿ هػػو األصػػؿوه
وانرمػػش يللمقليػػؿ نطػػلؽ القػػلنوف ، حنػػث أصػػيأ نطػػلؽ اليرلمػػلف محػػددا علػػ  سػػينؿ الحصػػر إذ 

مػػػف الدسػػػتور ، ويللمقليػػػؿ  34ال نمرنػػػ  أف نشػػػرع إال فػػػي الحػػػلالت المحػػػددة يمقتضػػػ  المػػػلدة 
نعلت في يلقي الموضػوعلت يمقتضػ  تػداينر نطلػؽ علنهػل اللػوائأ تصدر السلطة التنفنذنة تشر 

                                                 
1
 . 136اٌٍاتك ، ص تكن٠ح ظاٌه اٌظاٌػ ، ِعاي اٌالئؽح ، اٌّهظغ  
2
 . 175نأفد فٛقج ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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ومػػف هػذا المنطلػػؽ، أصػيحت السػػلطة التنفنذنػة صػػلحية الوالنػة العلمػػة فػي وضػػي ،  1المسػتقلة 
 وسف مختلؼ التشرنعلت.

 .      2سصيأ المشرع االستثنلئيفأمل اليرلملف عل  حد تعينر اليعض ،  

بلئحػػة نسػػتقؿ ونتحػػرر تػػدرنجنل عػػف نطػػلؽ تنفنػػذ وعلػػ  هػػذا النحػػو يػػدأ مجػػلؿ تػػدخؿ ال
 . 3القواننف متخذا في ذلؾ أشرلال متيلننة ومختلفة

لػػػـ تعػػػد البلئحػػػة فػػػي ظػػػؿ الدسػػػتور الفرنسػػػي لعػػػلـ  4ومػػػف ثػػػـ علػػػ  حػػػد تعينػػػر الػػػيعض 
مجػػػرد عمػػػؿ إدار  صػػػلدر عػػػف السػػػلطة التنفنذنػػػة مػػػف أجػػػؿ تنفنػػػذ يعػػػض القػػػواننف أو  1958

لضػػػيط مواضػػػني الضػػػيط اإلدار  والمرافػػػؽ العلمػػػة رمػػػل رػػػلف علنػػػ  األمػػػر فػػػي ظػػػؿ الدسػػػلتنر 
رنعنة التػػي ال القدنمػػة ، يػػؿ أصػػيحت صػػلحية االختصػػلص العػػلـ فػػي تنظػػنـ الموضػػوعلت التشػػ

نتول  القلنوف تنظنمهل ، يؿ أيعد مػف ذلػؾ أصػيحت تشػلرؾ القػلنوف فػي تنظػنـ يعػض المسػلئؿ 
 الداخلة في نطلق  .

فقرة واحد مف الدسػتور، نبلحػظ أف اللػوائأ  37وعبلوة عل  ذلؾ ، وحسب نص الملدة 
وتتقلسػػـ  أصػػيحت تصػػدر اسػػتقبلال عػػف أ  قػػلنوف، حنػػث تسػػتند إلػػ  أحرػػلـ الدسػػتور ميلشػػرة ،

 .   5مي القلنوف الوظنفة التشرنعنة ، يؿ نروف لبلئحة الوالنة العلمة في التشرني 

وينػػػػل  علػػػػ  الرغيػػػػة الملحػػػػة لػػػػد  واضػػػػعي هػػػػذا  6وأنضػػػػل وعلػػػػ  حسػػػػب رأ  الػػػػيعض 
أصػػػيحت هػػػذ  األخنػػػرة تمػػػلرس الحػػػؽ فػػػي إصػػػدار  ،الدسػػػتور فػػػي اعتمػػػلد مفهػػػـو جدنػػػد لػػػئلدارة

اللوائأ يصورة تلقلئنة وغنر مشروطة ، حنث تتدخؿ ايتدا  فػي تنظػنـ األمػور يحرنػة واسػتقبلؿ 

                                                 
1
 . 114، إٌشاؽ اٌرشه٠ؼ١ح ٌٍٍٍطح اٌرٕف١م٠ح ، قان اٌفىه اٌؼهتٟ ، اٌىراب اٌؽك٠س ، اٌما٘هج ، ص  ناتؽٟ أؼٍٓ 

2
 Bernared BRACHET, op.cit , p 60 

3
 .  165ناتؽٟ أؼٍٓ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
4
 . 497السبلـ عيد الحمند ، المرجي السليؽ، ص عيد العظنـ  عيد  
5
  83ػّه أؼّك  ؼٍثٛ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  

6
 .175نأفد فٛقج ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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تضلهي يذلؾ نفػس الحرنػة واالسػتقبلؿ اللػذنف نتمتػي يهمػل القػلنوف ، ونتسػي مجػلؿ هػذ  الحرنػة 
 أرثر في الظروؼ غنر العلدنة .

ئحػػة المسػػتقلة عػػػف القػػلنوف مػػف حنػػػث النطػػلؽ، ومػػف نلحنػػػة ويمعنػػ  آخػػر تحػػػررت البل
التيعنػػة لتنقلػػب البلئحػػة فػػي ظػػؿ هػػذا الوضػػي الجدنػػد مػػف قلعػػدة مشػػتقة إلػػ  قلعػػدة ذات صػػفة 

 .              1أصلنة 

وأخنػػرا تجػػب اإلشػػلرة إلػػ  أف هػػذا التوزنػػي فػػي االختصػػلص يػػنف البلئحػػة والقػػلنوف الػػذ  
 .   2رلف محؿ نقد وشؾ مف جلنب الفق  الفرنسي  1958جل  ي  الدستور الفرنسي لعلـ 

أحػػػػدث تجدنػػػػدات فػػػػي مجػػػػلؿ توزنػػػػي  37و  34حقنقػػػػة أف هػػػػذا الميػػػػدأ المقػػػػرر فػػػػي المػػػػلدتنف 
االختصػػػػلص يػػػػنف القػػػػلنوف والبلئحػػػػة ، إال أف السػػػػلطة التنظنمنػػػػة المسػػػػتقلة وعلػػػػ  الػػػػرغـ مػػػػف 

هػل ، فطنهػل ال تملػؾ صػفة تحررهل وعػدـ خضػوعهل للقػلنوف ، وعلػ  الػرغـ ومػف مصػدرهل ومجلل
 .   3العلو والسمو التي نتمتي يهل القلنوف 

وعلػػ  ضػػو  مػػل تقػػدـ عرضػػ  ، يػػرزت وتوسػػعت أهمنػػة الرقليػػة علػػ  دسػػتورنة اللػػوائأ ،  
مجػػلؿ تطينقهػػل فػػي ظػػؿ التطػػورات الجدنػػدة الحلصػػلة علػػ  مسػػتو  العبلقػػة يػػنف القػػلنوف  واتسػػي

 والبلئحة .

المطلقػػة التػػي رلنػػت سػػلئدة فػػي األنظمػػة التقلندنػػة ، قػػد  إف تحػػرر البلئحػػة مػػف التيعنػػة 
جعػػػػػؿ عبلقػػػػػة البلئحػػػػػة عبلقػػػػػة ميلشػػػػػرة يننهػػػػػل ويػػػػػنف الميػػػػػلدئ القلنوننػػػػػة العلمػػػػػة ، أو القواعػػػػػد 

القػػلنوف مػػف منػػداف اللػػوائأ المسػػتقلة ، ممػػل نجعػػؿ الطعػػف فنهػػل  اختفػػل الدسػػتورنة، وهػػذا يسػػيب 
ة العلمػػة ، أو يمخللفػػة القواعػػد الدسػػتورنة ولػػنس أمػػلـ القضػػل  طعنػػل يمخللفػػة الميػػلدئ القلنوننػػ

 . 4طعنل لمخللفة القلنوف 

                                                 
1
 . 138تكن٠ح ظاٌه اٌظاٌػ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  

2
 Jean Marie DUFFAU , op.cit , p67 . 

3
 Marcel WALINE ,op.cit,p 709 .  

4
 . 140، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص طاٌػ ٔاطه اٌؼعّٟ  
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هذ  األخنرة سلطة تيلشػر  أصيحت ختفل  القلنوف مف منداف اللوائأ المستقلة ،اونتنجة  
مػػػف أف ترقػػ  هػػػذ  اللػػػوائأ إلػػػ   ةسػػػتقلت علػػػ  القػػلنوف خشػػػناوفػػؽ أحرػػػلـ الدسػػػتور ، ويللتػػللي 
ميػػػػػدأ  لػػػػػ ذلػػػػػؾ مػػػػػف خػػػػػروج ع علػػػػػ   تيعنػػػػػة ، ومػػػػػل نترتػػػػػب مرتيػػػػػة القػػػػػلنوف ، وال تخضػػػػػي أل

المشػػػروعنة، وعلػػػ  هػػػذا األسػػػلس تػػػـ العمػػػؿ علػػػ  إقػػػرار الميػػػلدئ القلنوننػػػة العلمػػػة رقنػػػد علػػػ  
 . 1السلطة التنظنمنة 

خػػتبلؼ الػػذ  رػػلف قلئمػػل نتعلػػؽ أسلسػػل يتحدنػػد قنمػػة ومرتيػػة الميػػلدئ القلنوننػػة إال أف اال 
 العلمة .

فيللنسية للفق  هنلؾ مف ذهب إل  االعتراؼ للميػلدئ القلنوننػة العلمػة يمرتيػة القػلنوف ،  
 . 2وهذا هو االتجل  الغللب في فرنسل ، ومف ينف أهـ أنصلر  س فللنف س 

أمل االتجل  الثلني فنمنأ الميلدئ القلنوننػة العلمػة مرتيػة أقػؿ مػف القػلنوف ، ونتػزعـ هػذا  
 . 3 االتجل  س رنني شلينس س

وأخنػػرا هنػػلؾ اتجػػل  نعتيػػر الميػػلدئ القلنوننػػة العلمػػة لهػػل قنمػػة ومرتيػػة دسػػتورنة ، ونتػػزعـ  
 . 4هذا االتجل  سجورج فندؿ س 

أمػػل عػػف موقػػؼ القضػػل  ، فػػنمرف اإلشػػلرة أوال إلػػ  موقػػؼ مجلػػس الدولػػة الفرنسػػي مػػف  
 الميلدئ القلنوننة العلمة ، ثـ موقؼ المجلس الدستور  منهل .

 Syndicat gènèralة لموقػؼ مجلػس الدولػة الفرنسػي ، فقػد أرػد فػي قػرار س فيللنسػي 

des ingenieurs conseils   عل  أف هنلؾ ميػلدئ قلنوننػة علمػة مسػتمدة مػف مقدمػة  5س ،
الدسػػتور نتوجػػب علػػ  رلفػػة السػػلطلت احترامهػػل فػػي حللػػة غنػػلب الػػنص القػػلنوني ، وفػػي قػػرار 

                                                 
1
 . 523ػثك اٌؽف١ع اٌش١ّٟ ، اٌمؼاء اٌكٌرٛنٞ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص   

2
 M.waline , article ; précité , p 710 . 

3
 R.chapus , De la soumission au Droit des Règlement autonomes D , 1960 , p 119 .  

4
 G .vedel , op.cit , p 48 . 

5
 C.E. 26-06-1959  Syndicat gènèral des ingenieurs conseils , Rec ,p 394 . 
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الطليػػػة األجلنػػب يللجلمعػػػلت أرػػد علػػػ  ضػػػرورة  ، والخػػػلص يػػللطعف فػػػي قػػرار تسػػػجنؿ 1آخػػر 
 . 2عتيلر  ميدأ مف الميلدئ القلنوننة العلمة احتراـ اإلدارة لميدأ المسلواة أملـ القلنوف عل  ا

حنػػث  ، 3 أمػػل المجلػػس الدسػػتور  الفرنسػػي فقػػد تينػػ  الػػرأ  الغللػػب فػػي الفقػػ  الفرنسػػي 
نمنػػز المجلػػس الدسػػتور  يػػنف الميػػلدئ القلنوننػػة العلمػػة المسػػتمدة مػػف الدسػػتور والتػػي لهػػل قنمػػة 

القلنوننػػػة العلمػػػة المسػػػتمدة مػػػف مصػػػلدر أخػػػر  والتػػػي تسخػػػذ مرتيػػػة دسػػػتورنة ، ويػػػنف الميػػػلدئ 
ة ، ويللتػػللي فطنػػ  ال نجػػوز للسػػلطة التنظنمنػػة مخللفػػة هػػذ  الميػػلدئ القلنوننػػالتشػػرنعلت العلدنػػة 

    العلمة .

 ال رع الثايي : الواالت التي ييبقد فيها اختصا  القضاء الدستوري لرقا ة التي يمات    

ؿ عنػػػػػب عػػػػػدـ اإف العنػػػػب الميلشػػػػػر الػػػػذ  نصػػػػػنب التنظنمػػػػػلت هػػػػو فػػػػػي غللػػػػػب األحػػػػو  
الدسػػػتورنة ، ولػػػػنس عنػػػب عػػػػدـ المشػػػػروعنة ، ومػػػل نؤرػػػػد ذلػػػػؾ أف مخللفػػػة التنظنمػػػػلت لقواعػػػػد 

ورهل يشػػرؿ ميلشػػر سػػو  مػػف خػػبلؿ شػػرؿ واحػػد مػػف التنظنمػػلت ، وهػػو القػػلنوف ،ال نمرػػف تصػػ
 .اللوائأ التنفنذنة 

أمػػػػل اللػػػػوائأ التنظنمنػػػػة المسػػػػتقلة أو القلئمػػػػة ذاتهػػػػل ، فللغللػػػػب أف نصػػػػنيهل عنػػػػب عػػػػدـ 
 . 4الدستورنة ، يسيب غنلب القلنوف في العبلقة يننهل وينف الدستور 

رمػػػػل أف الرقليػػػػة التػػػػي تفػػػػرض علػػػػ  اللػػػػوائأ تهػػػػدؼ إلػػػػ  التحقػػػػؽ مػػػػف مػػػػد  احترامهػػػػل  
وتطليقهػػػػل لؤلحرػػػػلـ الػػػػواردة فػػػػي الوثنقػػػػة الدسػػػػتورنة ، وعػػػػدـ مخللفتهػػػػل ، ويللتػػػػللي تعػػػػد الرقليػػػػة 
الدسػػتورنة التػػي نيسػػطهل القضػػل  الدسػػتور  علػػ  اللػػوائأ مػػف أهػػـ الضػػملنلت التػػي تػػؤد  إلػػ  
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 . 528ػثك اٌؽ١ّك ػثك اٌٍالَ ، ِعاي اٌمأْٛ ٚاٌالئؽح ، اٌّهظغ اٌٍاتك ،  ص  

3
 C.C.N . 72-72 L du 21 décembre 1972 , Rec , p 36 . 

4
 . 163ٌاِٟ ظّاي اٌك٠ٓ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ،ص  
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نفلذ أحرلم  وتطينق  عل  وج  سلنـ ، رمل تؤد  يللضرورة إلػ  حملنػة رفللة احتراـ الدستور و 
 . 1حقوؽ وحرنلت األفراد التي نرفلهل الدستور 

مػػل هػػي الحػػلالت التػػي ترػػوف فنهػػل  نتمثػػؿ فػػي  إف السػػؤاؿ الػػذ  نطػػرح فػػي هػػذا المجػػلؿ 
تور  اللػػوائأ مشػػوية يعنػػب عػػدـ الدسػػتورنة ، والتػػي مػػف خبللهػػل ننعقػػد اختصػػلص القضػػل  الدسػػ

 ليحث مسسلة توافؽ اللوائأ  مي أحرلـ الدستور   .

، يمػل أف اللػوائأ عمومػل ومنهػل المسػتقلة تتضػمف قواعػد علمػة ومجػردة ،  2نػر  الػيعض 
يمعنػ  و فطف حلالت عدـ الدستورنة التي تصنب هػذ  اللػوائأ هػي ذاتهػل التػي تلحػؽ يللقػلنوف ، 

وف والبلئحػػة ، ويمػػل أف موضػػوع الػػدعو  أدؽ أف أوجػػ  عػػدـ الدسػػتورنة هػػي واحػػدة تجػػل  القػػلن
الدستورنة نتجسػد فػي مخللفػة التشػرني اقػلنوف أو الئحػة  ألحرػلـ الدسػتور مػف النلحنػة الشػرلنة 

 أو الموضوعنة .

وال شػػؾ أف أوجػػ  عػػدـ دسػػتورنة البلئحػػة ، أ  مخللفتهػػل ألحرػػلـ الدسػػتور نغلػػب علنهػػل  
مخللفػػػة الشػػػرؿ واالختصػػػلص ، حنػػػث أف  أرثػػػر المخللفػػػة الشػػػرلنة ، والتػػػي تتمثػػػؿ أوجههػػػل فػػػي

الدستور وفػي يعػض الحػلالت نحػدد القواعػد األسلسػنة التػي تتصػؿ يتحدنػد الجهػلت التػي نحػؽ 
 . 3لهل إصدار اللوائأ ، إل  جلنب اإلجرا ات والشرلنلت الضرورنة إلصدار  

، وال أمػل المخللفػػة الموضػوعنة فغلليػػل مػل ترػػوف للقػػلنوف التػي تصػػدر البلئحػة تطينقػػل لػػ  
ترػػػوف للدسػػػػتور إال فػػػي حللػػػػة نػػػػلدرة ، وهػػػذا يسػػػػيب قلػػػة القواعػػػػد الموضػػػػوعنة التػػػي تتقنػػػػد يهػػػػل 

 .4السلطلت المختصة يطصدار اللوائأ عند وضعهل لهذ  اللوائأ 
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 . 168ػظاَ ػٍٟ اٌكتً ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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 . 135ػظاَ ػٍٟ اٌكتً ، ٔفً اٌّهظغ ، ص  
3
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ونقصػػػد يعنػػػب عػػػدـ االختصػػػلص مخللفػػػة الػػػنص التنظنمػػػي لقواعػػػد االختصػػػلص التػػػي  
طصػدار الئحػة فػي غنػر حػلالت الضػرورة ، وضعهل الدستور ، فلو قلـ رئنس الجمهورنة مثبل ي

وفي موضوع ندخؿ في االختصلص التشػرنعي لليرلمػلف ، رمجػلؿ الحقػوؽ والحرنػلت العلمػة ، 
 . 1رلنت البلئحة مشوية يعنب عدـ االختصلص 

وتتحقػػػػؽ الحػػػػلالت التػػػػي نمرػػػػف أف تقػػػػدـ فنهػػػػل السػػػػلطة التنظنمنػػػػة علػػػػ  مخللفػػػػة أحرػػػػلـ  
 : 2الدستور عل  النحو التللي 

تػػدخؿ السػػلطة التنظنمنػػة فػػي المسػػلئؿ التػػي نػػنص الدسػػتور علػػ  أنػػ  ال نمرػػف تنظنمهػػل  -
 إال يقلنوف ، خلصة تلؾ المواضني التي لهل عبلقة يللحرنلت العلمة .

إقداـ السلطة التنظنمنة عل  إصدار مراسنـ تنفنذنة تتعلرض مي القواننف الصػلدرة عػف  -
اليرلمػلف يقواعػد تفصػنلنة ، ونقتصػػر  اليرلمػلف ، خلصػة فػي الموضػوعلت التػػي ننظمهػل

دور السلطة التنظنمنة فنهل عل  وضػي التنظنمػلت البلزمػة لتنفنػذهل ال غنػر ، أو إقػداـ 
السلطة التنظنمنة عل  اتخلذ مراسنـ تتضمف أحرلمل تتعلرض مي الميػلدئ األسلسػنة ، 
 وهػػػػػذا يللنسػػػػػية للموضػػػػػوعلت التػػػػػي نقتصػػػػػر فنهػػػػػل دور اليرلمػػػػػلف علػػػػػ  وضػػػػػي ميلدئهػػػػػل

 الرئنسنة.   

قنلـ السػلطة التنظنمنػة يطصػدار تنظنمػلت مسػتقلة مخللفػة ألحرػلـ الدسػتور، ويػلألخص  -
 عندمل تتدخؿ في تنظنـ مسسلة أو موضوع نعود فن  االختصلص لليرلملف .

إف منلط فرػرة االختصػلص هػو ميػدأ الفصػؿ يػنف السػلطلت ، حنػث تػرتيط يهػذا الميػدأ ارتيلطػل 
ألسلسػػي القػػلئـ أسلسػػل علػػ  ميلشػػرة رػػؿ سػػلطة مػػف السػػلطلت الػػثبلث وثنقػل ، مػػف خػػبلؿ هدفػػ  ا

يسمور محددة ، عل  نحو نرفؿ تحدند المسؤولنلت وتجنب رؿ حلالت التدخؿ واالحترػلؾ فنمػل 

                                                 
1
 .  308ِؽّك ػٍٟ ٠ٌٍُٛ ، اٌهلاتح ػٍٝ قٌرٛن٠ح اٌمٛا١ٔٓ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
2
 . 246ٔى٠ٗ وثانج ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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يننهػػل ، ويللتػػللي تعػػد هػػذ  الفرػػرة إحػػد  الػػدعلئـ األسلسػػنة التػػي نقػػـو علنهػػل القػػلنوف العػػلـ فػػي 
 . 1العصر الحدنث 

ؾ ، فطنػ  ال نمرػف لسػلطة خصػهل الدسػتور يلختصػلص معػنف أف تتػرؾ وتسسنسل عؿ ذلػ 
رادة المؤسػػػس الدسػػػتور  ، ويطينعػػػة  هػػػذا االختصػػػلص لغنرهػػػل ألف ذلػػػؾ نعػػػد مخللفػػػة لقصػػػد وال
الحػػػلؿ فػػػطف التفػػػونض ال نتصػػػور قنلمػػػ  فػػػي االختصلصػػػلت التػػػي خصػػػهل الدسػػػتور أو عهػػػدهل 

 . 2ونض لجهة معننة ، ملداـ الدستور لـ نسمأ يمثؿ هذا التف

وعلنػػػ  ال نجػػػوز مػػػثبل لػػػرئنس الجمهورنػػػة فػػػي الجزائػػػر أف نتنػػػلزؿ عػػػف اختصلصػػػ  فػػػي  
الفقػػػرة األولػػػ  مػػػف  125مجػػػلؿ مملرسػػػة السػػػلطة التنظنمنػػػة ، أو نفوضػػػ  لغنػػػر  ، رػػػوف المػػػلدة 

جػػػل ت واضػػػحة فػػػي هػػػذ  المسػػػسلة ، إذ أف رئػػػنس الجمهورنػػػة  1996الدسػػػتور الجزائػػػر  لسػػػنة 
لدستور ميلشػرة ، يػؿ هػو اختصػلص رئلسػي اسػتئثلر  ، نملرس هذا االختصلص وفؽ أحرلـ ا

 .ومحدد في المجلالت غنر المخصصة للقلنوف 

مػػػػل ال نمرػػػػف أنضػػػػل لػػػػرئنس مجلػػػػس الػػػػوزرا  فػػػػي مصػػػػر أف نفػػػػوض أو نتخلػػػػ  عػػػػف ر
اختصلصػػػ  يطصػػػدار القػػػرارات البلزمػػػة إلنشػػػل  المرافػػػؽ والمصػػػللأ العلمػػػة ، أو إصػػػدار لػػػوائأ 

 .    2013مف الدستور المصر  لسنة  172 و 171الضيط حسب نص الملدتنف 

وتسػػتند الفلسػػفة الدسػػتورنة فػػي مجػػلؿ فرػػرة االختصػػلص ، إلػػ  رػػوف الدولػػة المعلصػػرة لػػـ تعػػد 
 دولة فرد ، أو مجموعة أفراد نحترروف السلطة رلمتنلز شخصي في الدولة .
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 .  247ِؽّك يٍٟ ٠ٌٍُٛ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
2
 . ٠242ؽٟ اٌعًّ ، اٌمؼاء اٌكٌرٛنٞ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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ذلػػػؾ أف السػػػلطة ملػػػؾ للدولػػػة، هػػػذ  األخنػػػرة التػػػي هػػػي عيػػػلرة عػػػف التشػػػخنص القػػػلنوني 
للشعب، والدستور يلعتيلر  القلنوف األسلسي واألسم  في الدولة هو الذ  نػوزع السػلطلت يػنف 
مختلؼ األجهزة والمؤسسلت ، ونينف يدقة المملرسنف لهػذ  السػلطلت ، أو الممثلػنف لهػـ يشػرؿ 

 .  1ملـز 

لػػػػ  هػػػػذ  الطينعػػػػة اإللزامنػػػػة للتحدنػػػػد الدسػػػػتور  فػػػػي مجػػػػلؿ مملرسػػػػة الوظنفػػػػة وينػػػػل  ع
البلئحنة ، نلتـز مف خص  الدسػتور مملرسػة هػذا االختصػلص ، ونترتػب علػ  ذلػؾ قنػد مفػلد  

 . 2امتنلع الغنر عف منلزعت  في مملرست  

 رمل أف الطينعة اإلستئثلرنة تمني مػف تعػنف لػ  االختصػلص مػف التصػرؼ فنػ  ينفسػ  ،
  عػػػػػدـ جػػػػػواز نػػػػػزوؿ أو تخلػػػػػي السػػػػػلطة البلئحنػػػػػة المعننػػػػػة قلنونػػػػػل عػػػػػف لنػػػػػوهػػػػػو مػػػػػل نترتػػػػػب ع

اختصلصهل البلئحػي ، وهػذا يسػيب رػوف إصػدار البلئحػة رػسثر لهػذا االختصػلص ، ويلعتيػلر  
نمػػل هػػو وظنفػػة  أنضػػل ظػػبل لوظنفػػة تشػػرنعنة ، ولػػنس حقػػل مطلقػػل تتصػػرؼ فنػػ  رنػػؼ تشػػل  ، وال

مػل ننػت  عنػ  أنضػل عػدـ جػواز تفػونض هػذا االختصػلص يصػورة عهدهل إلنهل الدستور ، وهػو 
 .         3مطلقة 

وفضػػػػػبل عػػػػػف ذلػػػػػؾ تقػػػػػـو فرػػػػػرة االختصػػػػػلص فػػػػػي المجػػػػػلؿ الدسػػػػػتور  علػػػػػ  العنصػػػػػر 
 . 4الشخصي ، والعنصر الموضوعي ، والعنصر المرلني ، والعنصر الزمني 

سػتقلة ، أو ونستلـز العنصػر الشخصػي فػي االختصػلص أف نتػول  إصػدار البلئحػة الم
 . 5التنفنذنة العضو أو السلطة التي منحهل الدستور االختصلص يطصدارهل 

 

                                                 
1
 . 243اٌكٌرٛنٞ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص ٠ؽٟ اٌعًّ ، اٌمؼاء  
2
 . 49ِؽّك تاٟ٘ اتٛ ٠ًٛٔ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص   
3
 . 50ِؽّك تاٟ٘ اتٛ ٠ًٛٔ ، ٔفً اٌّهظغ ، ص   
4
 . ٠243ؽٟ اٌعًّ ، اٌمؼاء اٌكٌرٛنٞ ، ٔفً اٌّهظغ ، ص  
5
 . 134ػظاَ ػٍٟ اٌكتً ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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أمل العنصر الموضوعي فهو نتصؿ يموضوع التشرني وملدتػ  وفحػوا  ، وهػذا مفػلد  أف 
السلطة التنفنذنة ، وعند مملرستهل لسلطتهل التنظنمنة نتوجب أف تملرس هػذا االختصػلص فػي 

دنف دسػػػتورنل ، ويللتػػػللي نقػػػي علػػػ  علتقهػػػل التػػػزاـ يعػػػدـ التػػػدخؿ فػػػي الموضػػػوع والنطػػػلؽ المحػػػد
المجػػلؿ المحجػػوز دسػػتورنل للقػػلنوف ، وفػػي حللػػة تجػػلوز هػػذا االختصػػلص المحػػدد فػػطف البلئحػػة 

 . 1الصلدرة تروف مشوية يعنب عدـ االختصلص 

وفي هػذا اإلطػلر قػررت المحرمػة الدسػتورنة العلنػل فػي مصػر أف : س ... ونترتػب علػ  
لػػؾ أف رػػؿ مػػل تصػػدر  السػػلطة التنفنذنػػة مػػف لػػوائأ نتجػػلوز نطلقهػػل موضػػوع االختصػػلص تقػػي ذ

 . 2مخللفة للدستور يسيب اعتدائهل عل  والنة السلطة التشرنعنة س 

أمل العنصر المرلني في االختصػلص ، فهػو ال نثنػر أ  إشػرلؿ مػف النلحنػة العملنػة ، 
لدستورنة تطينؽ أحرلـ اللوائأ التي تصػدر حنث أن  مف غنر المتصور يللنسية للموضوعلت ا

 . 3عف السلطة التنفنذنة خلرج حدود الدولة 

أمػػل فنمػػل نتعلػػؽ يللعنصػػر الزمنػػي ، فطنػػ  تجػػب اإلشػػلرة إلػػ  أف الدسػػتور قػػد نضػػي قنػػدا 
زمننل لمملرسة االختصلص التشرنعي يللنسية للسلطة التنفنذنة ، والتػي إذا لػـ تحتػـر هػذا القنػد 

اللػػوائأ التػػي تصػػدر عنهػػل فػػي النطػػلؽ الزمنػػي المحػػدد تصػػيأ مخللفػػة للدسػػتور  الزمنػػي ، فػػطف
، والمثػلؿ علػ  ذلػؾ حللػة التفػونض والػذ  هػو محػدد  4يسيب عنب عدـ االختصلص الزمني 

ال عػػػد عملهػػػل يمثليػػػة اسػػػتحواذ علػػػ  و زمننػػػل ، حنػػػث ال نجػػػوز للسػػػلطة التنفنذنػػػة أف تتخطػػػل  ،  ال
 . 5ل اليرلملف يوصف  صلحب السنلدة في التشرني الوظنفة التشرنعنة التي نختص يه

                                                 
1
 . 130ص  ػظاَ ػٍٟ اٌكتً ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، 
2
، ذُ لوهٖ ػٕك ػظاَ ػٍٟ اٌكتً ،  16/05/1992إٌٍح اٌصإِح لؼائ١ح قٌرٛن٠ح ، اٌظاقنج تران٠ؿ :  25اٌمؼ١ح نلُ  

 .  139اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص 
3
 . ٠248ؽٟ اٌعًّ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
4
 . 130ػظاَ ػٍٟ اٌكتً ، ٔفً اٌّهظغ ، ص  
5
 .344اٌمٛا١ٔٓ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص   ِؽّك ػٍٟ ٠ٌٍُٛ ، اٌهلاتح ػٍٝ قٌرٛن٠ح 
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رئػػنس الجمهورنػػة وعنػػدمل ال نقػػـو يترشػػنأ نفسػػ  أو تػػـ تجدنػػد  ةرػػذلؾ عنػػد انتهػػل  عهػػد
انتخليػػ  ، فيعػػد انتهػػل  مػػدة والنتػػ  ولػػو ينػػـو واحػػد ال  نسػػتطني القنػػلـ يلختصلصػػ  ، حنػػث أف 

 .     1حق  في استخداـ صبلحنلت  ننتهي يلنتهل  المدة التي حددهل الدستور لوالنت  

عنػب عػدـ االختصػلص الػذ  نمرػف أف  وأخنرا تجب اإلشػلرة إلػ  أنػ  نوجػد إلػ  جلنػب
 نشوب التنظنملت،عنب آخر وهو عنب الشرؿ واإلجرا ات ، فمل هو المقصود يهذا العنب  . 

نقصػػد يعنػػب الشػػرؿ مخللفػػة البلئحػػة للقواعػػد الدسػػتورنة ، مػػف حنػػث المظهػػر الخػػلرجي 
للشػػػرؿ  حنػػػث أنػػػ  نتوجػػػب أف تصػػػدر البلئحػػػة وفقػػػل،  2واإلجػػػرا ات واجيػػػة اإلتيػػػلع إلصػػػدارهل 

الذ  حدد  الدستور ، وأف تمر يمراحؿ التػي حػددهل الدسػتور ، ونترتػب علػ  عػدـ احتػراـ هػذ  
اإلجػػرا ات مػػف قيػػؿ السػػلطة التنفنذنػػة عنػػد إصػػدار اللػػوائأ ، يػػسف تصػػيأ هػػذ  اللػػوائأ مشػػوية 

 . 3يعنب عنصر الشرؿ ، وهو عنب دستور  

د علػػػػ  حملنػػػػة األوضػػػػلع ومػػػػف المعلػػػػـو أف فرػػػػرة الشػػػػرؿ فػػػػي المجػػػػلؿ الدسػػػػتور  تسػػػػتن
واإلجرا ات الشرلنة المنصوص علنهل دسػتورنل ، والتػي تػرتيط يللعملنػة التشػرنعنة ، مػف نلحنػة 
االقتراح ، واإلقرار ، واإلصدار ، والنشػر ، حنػث نرػوف التشػرني معنيػل فػي حللػة خروجػ  علػ  

 .4سللفة الذرر  الشرؿ الواجب إتيلع  وفقل ألحرلـ الدستور ، في أ  مرحلة مف هذ  المراحؿ

ومػػف هنػػل نػػتـ التسػػلؤؿ حػػوؿ الضػػوايط التػػي نجػػب مراعلتهػػل عػػف رقليػػة عنصػػر الشػػرؿ 
 واإلجرا ات عل  التنظنملت مف قيؿ القضل  الدستور    .

 فنمل نلي :  تتمثؿ هذ  الضوايط الدستورنةإف 

 اقتصلر العنب الشرلي عل  مخللفة األوضلع الشرلنة المحددة دستورنل . -

 رقة ينف الشرلنلت الجوهرنة والثلنونة لمل نقرر  الدستور مف إجرا ات .ال توجد تف -

                                                 
1
 . ٠247ؽٟ اٌعًّ ، اٌمؼاء اٌكٌرٛنٞ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
2
 . 346ِؽّك ػٍٟ ٠ٌٍُٛ ، اٌهلاتح ػٍٝ قٌرٛن٠ح اٌمٛا١ٔٓ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
3
 . 142ػظاَ ػٍٟ اٌكتً ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
4
 . 351، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  ِؽّك ػٍٟ ٠ٌٍُٛ ، اٌهلاتح ػٍٝ قٌرٛن٠ح اٌمٛا١ٔٓ 
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نػػػػػتـ الرجػػػػػوع إلػػػػػ  الدسػػػػػتور القػػػػػلئـ وقػػػػػت وضػػػػػي اللػػػػػوائأ للتحقػػػػػؽ مػػػػػف مػػػػػد  احترامهػػػػػل  -
 لئلجرا ات والشرلنلت الواجية اإلتيلع .

القضػػػل  الدسػػػتور  هػػػو الػػػذ  نخػػػتص وحػػػد  يللتسرػػػد مػػػف احتػػػراـ اإلجػػػرا ات الشػػػرلنة ،  -
 أف تعرض علن  قيؿ يحث العنوب الموضوعنة .              والتي نجب 

 ضوا ي الرقا ة ومى دستورية الموائح الم وث الثايي :

في ظؿ العبلقلت الجدندة ينف القلنوف والبلئحة احتلت الرقلية عل  دسػتورنة اللػوائأ أهمنػة 
أسلسػػل علػػ  فرػػرة تحػػرر واسػػتقبلؿ البلئحػػة مػػف  تقػػـوهػػذ  العبلقػػلت ، رينػػرة ، واتسػػي مجللهػػل 

ويمل أف اللوائأ المستقلة أصػيحت تسػتمد اختصلصػهل مػف ، التيعنة والخضوع المطلؽ للقلنوف 
أحرػػػلـ الدسػػػتور ميلشػػػرة ، فػػػطف أ  مخللفػػػة مػػػف جلنيهػػػل ألحرػػػلـ الدسػػػتور أو الميػػػلدئ القلنوننػػػة 

 . 1العلمة نجعلهل عرضة للطعف أملـ القضل  

األسلس أصيحت مختلػؼ األنظمػة الدسػتورنة تهػتـ ينظػلـ الرقليػة علػ  دسػتورنة وعل  هذا 
اللػػوائأ ،  مػػف خػػبلؿ تفصػػنؿ قواعػػدهل وسػػيؿ إعمللهػػل ، وتحدنػػد ضػػوايطهل الدسػػتورنة ، وتينػػلف 

 حدودهل وفقل للنصوص الدستورنة .

ائأ نتـ التطػػرؽ إلػػ  حػػدود الرقليػػة علػػ  دسػػتورنة اللػػو سػػولمعللجػػة هػػذ  القواعػػد والضػػوايط 
االمطلػػب األوؿ  ، ثػػـ دراسػػة اآللنػػلت الدسػػتورنة المقػػررة لحملنػػة مجػػلؿ السػػلطة التنظنمنػػة مػػف 

 أ  شرؿ مف أشرلؿ االعتدا  مف قيؿ القلنوف االمطلب الثلني  .  

 

 

 

                                                 
1
 . 135ناظغ ٌؼك ٔاطه اٌؼعّٟ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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 : ودود الرقا ة ومى دستورية الموائح  الميمب األول

اللػوائأ ، فطنػ  نتوجػب علنهػل دسػتورنل حػؽ الرقليػة علػ  دسػتورنة  ةأثنل  قنػلـ الجهػة المخولػ
 .   1احتراـ حدود علمة تعرؼ يللضوايط العلمة للرقلية الدستورنة 

رمػػل نتقنػػد القلضػػي الدسػػتور  يهػػذ  الضػػوايط عنػػد القنػػلـ يللرقليػػة الدسػػتورنة ، وتسػػم  هػػذ  
 . 2الضوايط يللضوايط الذاتنة 

إف دراسػػة حػػدود الرقليػػة علػػ  دسػػتورنة اللػػوائأ نسػػتلـز اليحػػث فػػي الجوانػػب الدسػػتورنة لهػػذ  
الرقليػة وهػػذا انطبلقػل مػػف رػوف هػػذ  الرقليػة تنصػػب علػ  الدسػػتورنة ال علػ  المشػػروعنة االفػػرع 
األوؿ  ، ثـ هنػلؾ مسػلئؿ مسػتيعدة مػف نطػلؽ هػذ  الرقليػة والتػي تتمثػؿ فػي األعمػلؿ السنلسػنة 

 ثلني  االفرع ال

 : الرقا ة تشمل الدستورية ال المشرووية ال رع األول 

مػػف المسػػػلـ يػػػ  أف الرقليػػة الدسػػػتورنة تقتصػػػر علػػ  مخللفػػػة القػػػلنوف أو البلئحػػة لػػػنص فػػػي 
الدستور ، ذلؾ أف المهمة األسلسنة للقضل  الدستور  تتمثؿ في حملنة الدستور وصنلنت  مػف 

                                                 
1
؛ ػٍٟ ا١ٌٍك اٌثاو ، اٌهلاتح ػٍٝ قٌرٛن٠ح   415ٌرفاط١ً أوصه ناظغ ، ِؽّٛق طثؽٟ ػٍٟ ا١ٌٍك ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  

 .  573، ص  1978اٌمٛا١ٔٓ فٟ ِظه ، قناٌح ِمانٔح ، قان اٌعاِؼاخ ، اإلٌىٕكن٠ح ، 
اٌماػكج اٌؼاِح أْ اٌمؼاء اٌكٌرٛنٞ ال ٠ّىٕٗ اٌرؼهع ٌٍٍّأٌح اٌكٌرٛن٠ح إال إلا وأد ٕ٘ان ػهٚنج لظٜٛ ذثهن ذكـٍٗ ،  2

إٌٝ ؽث١ؼح اٌهلاتح ػٍٝ قٌرٛن٠ح اٌمٛا١ٔٓ اٌرٟ ذؼك ظذىء ِذٓ اٌٛظ١فذح اٌمؼذائ١ح ، ٚػ١ٍذٗ ال ٠عذٛو ٌٍمؼذاء  اٚ٘ما ناظغ أٌاٌ

اٌكٌرٛنٞ اٌثؽس فٟ قٌرٛن٠ح اٌمأْٛ ، إال إلا واْ ٘ذما اٌثؽذس تّصاتذح ٍِذأٌح أ١ٌٚذح ٠رٛلذف اٌفظذً فذٟ ِٛػذٛع اٌفظذِٛح 

 ػٍٝ اٌفظً ف١ٙا ، ٠ٚرهذة ػٓ ٘مٖ اٌماػكج اٌى١ٍح ِا ٠ٍٟ :

 له٠ٕح اٌكٌرٛن٠ح ٌظاٌػ اٌرشه٠غ : لٌه أْ األطً ٘ٛ ٌالِح اٌرشه٠غ إٌٝ أْ ٠صثد اٌؼىً .  -1

اٌهلاتح ػٍٝ قٌرٛن٠ح اٌمٛا١ٔٓ ال ذفذٛي ا١ٌٙنذح اٌرذٟ ذمذَٛ ِٚح اٌرشه٠ؼاخ : ءػكَ اِركاق اٌهلاتح وأطً ػاَ إٌٝ ِال -2

 تّّٙح اٌهلاتح اٌفٛع فٟ تٛاػس أٚ قٚافغ طكٚن اٌرشه٠ؼاخ .

١نح إٌّٛؽ تٙا ٚظ١فح اٌهلاتح ػٍٝ قٌرٛن٠ح اٌمٛا١ٔٓ أْ ذمهن لاػكج ِٓ لٛاػك اٌمأْٛ اٌكٌذرٛنٞ ذىذْٛ ال ٠ّىٓ ٌٍٙ -3

 أٌٚغ ٔطالا ِّا ذرطٍثٗ اٌٛلائغ اٌّؽكقج اٌرٟ ذطثك ػ١ٍٙا .

ال ٠عٛو ٌٍعٙح اٌّىٍفح تهلاتح اٌكٌرٛن٠ح أْ ذفٛع فٟ اـرظذاص ٌذ١ً ٌٙذا ، ٌرفاطذ١ً أوصذه ناظذغ ، ػٍذٟ اٌٍذ١ك  -4

ِؽّك ػٍذٟ  ؛ 416ِؽّٛق طثؽٟ ػٍٟ ا١ٌٍك ، اٌّهظغ اٌٍاتك ،ص  ؛ِٚا تؼك٘ا  63اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص اٌثاو ، 

وّذاي أتذٛ اٌّعذك ، اٌهلاتذح ػٍذٝ قٌذرٛن٠ح  ؛ ٠ٌٛ168ٍُ ، اٌهلاتح ػٍٝ قٌذرٛن٠ح اٌمذٛا١ٔٓ ، اٌّهظذغ اٌٍذاتك ، ص 

 441، ص  1960اٌمٛا١ٔٓ فٟ اٌٛال٠اخ اٌّرؽكج األِه٠ى١ح ٚاإلل١ٍُ اٌّظذهٞ ، قان إٌٙؼذح اٌّظذه٠ح ، اٌمذا٘هج ، 

 ِٚا تؼك٘ا .      
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ز مف قيؿ السلطة التشرنعنة أو مف جلنب السػلطة ، سوا  رلف هذا التجلو   رؿ تجلوز ألحرلم
 .  1التنفنذنة 

فطف والنة القضل  الدستور  ال تتقػرر إال إذا رػلف الطعػف فػي القػلنوف أو  ،وعل  هذا النحو
البلئحػػة قلئمػػل أو نسػػتند علػػ  وجػػود عنػػب دسػػتور  نتعلػػؽ يمػػد  اتفػػلؽ القػػلنوف أو البلئحػػة مػػي 

 .   2أحرلـ الدستور مف عدم  

 :   3د هذ  القلعدة عل  أسلسنف هلمنفوتستن

األوؿ مفػػػلد  أف الطعػػػوف القلئمػػػة علػػػ  عػػػدـ المشػػػروعنة ، والتػػػي ال نخػػػتص يهػػػل القضػػػل  
الدستور  نروف معقود االختصلص يصددهل للقضل  اإلدار  ، وعلن  إذا رلف القػلنوف قػد يػنف 

تعتػد  إحػد  هػذ  يوضوح جهلت القضل  وينف صبلحنلتهل ، فطنػ  مػف غنػر الجػلئز قلنونػل أف 
 الجهلت عل  اختصلص غنرهل .

والثلني نستند إل  ميدأ تػدرج التشػرنعلت وفقػل ألهمنتهػل ، والػذ  نترتػب علنػ  رقلعػدة علمػة 
 تدرج في القوة .

                                                 
 .  417ناظغ ِؽّٛق طثؽٟ ػٍٟ ا١ٌٍك ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  1
رٛنٞ ذشذًّ أٌاٌذا نلاتذح قٌذرٛن٠ح اٌٍذٛائػ فذٟ اٌؽاٌذح اٌرذٟ ذفذاٌف ف١ٙذا ٠م٘ة اٌثؼغ إٌٝ اٌمٛي تذأْ نلاتذح اٌمؼذاء اٌكٌذ 2

اٌالئؽح أؼىاَ اٌكٌذرٛن ِثاشذهج ، ؼ١ذس ال ٠ّرذك اـرظاطذٗ إٌذٝ نلاتذح اٌالئؽذح فذٟ ؼاٌذح ِفاٌفرٙذا ٌٍمذأْٛ ؼرذٝ ٌٚذٛ ـاٌفذد 

وُ اٌؽاٌذح ٌع١ّذغ اٌّؽذاٌكٌرٛن فٟ ٔفً اٌٛلد أٚ طكنخ ٍِرٕكج إٌٝ لأْٛ ي١ه قٌرٛنٞ ، ؼ١س ٠ٕؼمك اـرظاص فٟ ٘ذمٖ ا

ػٍذذٝ اـذذرالف قنظاذٙذذا ، ٚذىذذْٛ اٌهلاتذذح ػٍذذٝ اٌالئؽذذح ٘ذذٟ نلاتذذح شذذهػ١رٙا تذذاٌّؼٕٝ اٌؼذذ١ك، أٞ نلاتذذح ِفاٌفرٙذذا تاٌرشذذه٠غ 

اٌؼذاقٞ ٚال ِؽذذً ٌٍثؽذذس فذذٟ قٌذذرٛن٠ح اٌالئؽذذح ٌرٌٛذذؾ اٌمذذأْٛ ت١ٕٙذذا ٚتذذ١ٓ اٌكٌذذرٛن ، ٚػٍذذٝ لاػذذٟ اٌّٛػذذٛع إلا ٚظذذك أْ 

ِكٜ ِشهٚػ١رٙا قْٚ أْ ٠ؽ١ً األِه إٌٝ اٌّؽىّذح اٌكٌذرٛن٠ح ، وّذا ٠عذة أْ  فٟ هج ، أْ ٠ثؽساٌالئؽح ذفاٌف اٌمأْٛ ِثاش

ْ ػ١ذة ػذكَ اٌكٌذرٛن٠ح ٠ٕثغذٟ أْ ٠ىذْٛ ػ١ثذا لا طذفح أل ،٠طثك ٘ما ؼرٝ ٌٚٛ وأد اٌالئؽح ذفاٌف اٌكٌذرٛن ٚاٌمذأْٛ اٌؼذاَ

فٍض أٔظان ٘ما االذعاٖ إٌٝ اٌمٛي تأْ ِفاٌفذح اٌالئؽذح ٠ٚ .اؼر١اؽ١ح ال ٠ٍعأ إ١ٌٗ اٌماػٟ إال إلا أؼكَ ػ١ة ػكَ اٌّشهٚػ١ح 

ألؼىاَ اٌكٌرٛن ٠غٍة ػ١ٍٙا اٌّفاٌفح اٌشى١ٍح ، ٚاٌرٟ ذرّصً فذٟ ِفاٌفذح اٌشذىً ٚاالـرظذاص ، ؼ١ذس أْ اٌكٌذرٛن ٠ثذ١ٓ تكلذح 

، أِذا  إلطذكان٘ااٌمٛاػك اٌرٟ ذرؼٍك ترؽك٠ك اٌٍٍطاخ اٌّفرظح فٟ إطكان اٌٍذٛائػ ، ٚوذمٌه اٌشذى١ٍاخ ٚاإلظذهاءاخ اٌالوِذح 

اٌّفاٌفح اٌّٛػٛػ١ح فرىْٛ ياٌثا ٌٍمأْٛ اٌمٞ ذظكن اٌالئؽح ذطث١ما ٌٗ ، ٚال ذىْٛ ٌٍكٌرٛن ، إال فٟ ؼاالخ ٔاقنج ٔظها ٌمٍح 

اٌمٛاػك اٌّٛػٛػ١ح اٌرٟ ٠م١ك تٙا اٌكٌرٛن اٌٍٍطاخ اٌؼاِح ػٕك ٚػغ اٌالئؽح . ٌرفاط١ً أوصه ناظغ ، نِذىٞ ؽذٗ اٌشذاػه ، 

                  .  183؛ ِؽّٛق ػٍٟ ٠ٌٍُٛ ، اٌهلاتح ػٍٝ قٌرٛن٠ح اٌمٛا١ٔٓ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  576، ص اٌّهظغ اٌٍاتك 
 .  171أٔظه ، ِؽّٛق ػٍٟ ٠ٌٍُٛ ، اٌهلاتح ػٍٝ قٌرٛن٠ح اٌمٛا١ٔٓ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  3
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يعػػػض القلػػػؽ والتخػػػوؼ مػػػف مسػػػسلة ازدواجنػػػة  1وفضػػػبل علػػػ  ذلػػػؾ أثػػػلر جلنػػػب مػػػف الفقػػػ  
ائأ المسػتقلة واللػوائأ التنفنذنػة ، ومرجػي هػذا أشرلؿ الرقلية القضلئنة التي نمرف أف تشػمؿ اللػو 

 التخوؼ هو أف هذ  اللوائأ األخنرة تخضي إل  الرقلية مف قيؿ جهلت القضل  اإلدار  .       

غنر أن  تجب اإلشلرة إل  أف رقلية القضػل  الدسػتور  تنصػب علػ  يحػث مػد   دسػتورنة 
روعنة اللػػػػوائأ التنظنمنػػػػة ، أو اللػػػػوائأ ، وهػػػػذا يخػػػػبلؼ رقليػػػػة مجلػػػػس الدولػػػػة التػػػػي تشػػػػمؿ مشػػػػ

 .2المشتقة

إال أف األمػػػػر لػػػػنس يهػػػػذ  اليسػػػػلطة ، ذلػػػػؾ أف التفرقػػػػة تػػػػزداد أرثػػػػر دقػػػػة يػػػػنف المشػػػػروعنة 
والدستورنة عند رقليػة البلئحػة ، خلصػة وأف عنػب عػدـ المشػروعنة نتضػمف داخلػ  عنػب عػدـ 

ة إلػػػ  جلنػػػب مخللفػػػة الدسػػػتورنة ، الف عػػػدـ المشػػػروعنة تحقػػػؽ أنضػػػل يمخللفػػػة القػػػواد الدسػػػتورن
 .      3القواننف 

وفػػػي هػػػذا اإلطػػػلر نبلحػػػظ أف الرقليػػػة علػػػ  القػػػرارات اإلدارنػػػة التنظنمنػػػة انتقلػػػت مػػػف رقليػػػة 
 . 4المشروعنة إل  الرقلية الدستورنة 

ويمػػل أف الرقليػػة علػػ  دسػػػتورنة القػػواننف تعػػود لبلختصػػػلص المطلػػؽ للقلضػػي الدسػػػتور  ، 
فطف الرقلية الدستورنة للقرارات اإلدارنة التنظنمنة تدخؿ ضمف إطػلر االختصػلص المشػترؾ أو 

 . 5الموزع ينف المجلس الدستور  والقلضي اإلدار  

موقؼ القضػل  الدسػتور  فػي الػنظـ هذا مل نمرف قول  عل  مستو  آرا  الفق  فمل هو إذف 
 الدستورنة المقلرنة.

                                                 
 .   418أٔظه ، ِؽّٛق طثؽٟ ػٍٟ ا١ٌٍك ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  1
 . 94، ص  1989ط١ف ، إظهاءاخ اٌمؼاء اٌكٌرٛنٞ ، قناٌح ِمانٔح قان إٌٙؼح اٌؼهت١ح ، اٌما٘هج ، ِؽّك ػثك اٌٍ 2
أٔظه ومٌه ِؽّٛق  ؛ 92ناظغ ٌاِٟ ظّاي اٌك٠ٓ ، اٌٍٛائػ اإلقان٠ح ٚػّأح اٌهلاتح اٌمؼائ١ح ، اٌّهظغ اٌٍاتك  ، ص  3

 . 419طثؽٟ ػٍٟ ا١ٌٍك ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص 
 .  192ناتؽٟ أؼٍٓ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  4
، اٌعىائه ،  03، اٌؼكق  39تٛؼ١ّكج ػطاء هللا ، اٌّعًٍ اٌكٌرٛنٞ ٚنلاترٗ ٌٍرٕظ١ُ ، أٞ ذٕظ١ُ ، َ.ض.ع.ق.أ.ي ، اٌعىء  5

 .  88، ص  2002
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لقد اسػتقر موقػؼ المجلػس الدسػتور  الفرنسػي علػ  رفػض اليحػث فػي مشػروعنة القػرارات  
أعلػػف المجلػػػس الدسػػتور  يسنػػػ  ال ،  1 1984دنسػػػمير  29اإلدارنػػة ، ففػػػي قػػرار  الصػػػلدر فػػي 

مػف الدسػتور  38  نػص المػلدة نملؾ صبلحنة الفصؿ في مشروعنة القرارات المتخذة ينل  علػ
 ، وهذا يقول  :س  2، التي تحدد معدؿ ونسية الضرنية  1958الفرنسي لسنة 

«  il ne lui appartient pas de se prononcer sur la légalité des décrets fixant le taux des 

redevances critiquées»    

قؼ فػي رثنػر مػف القػرارات ف ولعػؿ رمل أرد أنضل المجلس الدستور  الفرنسي هذا المو 
 .3 16/01/1986أيرزهل القرار الصلدر في 

فعنػػدمل نتعلػػؽ األمػػر يتصػػرفلت وأعمػػلؿ إدارنػػة نعػػود االختصػػلص ليحػػث مػػد  شػػرعنة 
 هذ  التصرفلت للجهػلت القضػلئنة المختصػة ويللتػللي ال نمرػف للمجلػس الدسػتور  الفصػؿ فػي

 . 4هذ  التصرفلت  مشروعنة

« que s‟agissant d‟opérations qui présentent le caractère d‟actes administratifs comptable ,le 

contrôle de cette régularité relève des autorités et juridictions compétentes … et « qu‟il ne 

saurait appartenir au conseil constitutionnel d‟examiner la régularité constitutionnelle de ces 

opération » . 

أمل عف ميػررات عػدـ اختصػلص المجلػس الدسػتور  الفرنسػي يفحػص شػرعنة القػرارات 
  5اإلدارنة فطنهل ترجي أسلسل لعوامؿ ثبلثة :

طنػػ  نرجػػي للػػدور األسلسػػي الػػذ  نقػػـو يػػ  المجلػػس فاألوؿ : أنػػ  قلضػػي دسػػتورنة  أمػػل الثػػلني، 
الحػػػدود الفلصػػػلة يػػػنف القػػػلنوف والبلئحػػػة ، والثللػػػث أنػػػ  الدسػػػتور  يوصػػػف  القػػػلئـ علػػػ  احتػػػراـ 

 قلضي المنلزعلت االنتخلينة .

                                                 
1 C.C.n°: 84-184.dc.du 29/12/1984 ,JORF- du 30/12/1984 , p 94 . 

 .  356ء اٌكٌرٛنٞ ٚؼّا٠ح اٌؽه٠اخ األٌا١ٌح ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص ػثكاٌؽف١ع اٌش١ّٟ ، اٌمؼا 2
3 C.C. n°:85-202.dc.du 16/01/1986 , JORF - du 18/01/1986 , p 922 . 

 . 356ػثكاٌؽف١ع اٌش١ّٟ ، اٌمؼاء اٌكٌرٛنٞ ٚؼّا٠ح اٌؽه٠اخ األٌا١ٌح ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  4
  357اٌّهظغ ،  ص ٔفً ػثكاٌؽف١ع اٌش١ّٟ ،  5
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وضػػػػمف إطػػػػلر رقليػػػػة الدسػػػػتورنة نتػػػػول  المجلػػػػس الدسػػػػتور  الفرنسػػػػي رقليػػػػة دسػػػػتورنة 
القواننف ، وال تمتد رقليت  يصفة ميلشرة إل  يحػث مػد  دسػتورنة اللػوائأ الصػلدرة عػف السػلطة 

 .     1التنفنذنة 

مقليؿ نراقب مجلػس الدولػة الفرنسػي دسػتورنة البلئحػة ، إال أف الرقليػة فػي الحػللتنف ويلل 
تتمثػؿ أسلسػػل فػػي يحػث مػػد  تطينػػؽ الدسػتور ، خلصػػة المسػػلئؿ المتعلقػة يتوزنػػي االختصػػلص 

 ينف الحرومة واليرلملف .

فطنػ  نيػنف ،ومف هذا المنطلؽ فطف المجلس الدستور  وعندمل نقـو يتحدنػد نطػلؽ القلنوف
 .2مجلؿ البلئحة ، وهو مل ننت  عن  رقلية المجلس الدستور  للوائأ يصورة غنر ميلشرة 

وتسسنسػػل علػػ  ذلػػؾ تطػػرح إمرلننػػة تعػػلرض أحرػػلـ رػػؿ مػػف المجلػػس الدسػػتور  ومجلػػس  
الدولػػػة الفرنسػػػننف، مػػػي العلػػػـ أف قػػػرارات المجلػػػس الدسػػػتور  ملزمػػػة لرلفػػػة السػػػلطلت وللمحػػػلرـ 

الفقػرة األخنػرة  62تػنص المػلدة  وفػي هػذا الصػدد فنهػل يػس  وجػ  ، القضلئنة، وال نمرػف الطعػف
:س قػػػرارات المجلػػػس الدسػػػتور  غنػػػر قليلػػػة للطعػػػف يػػػس  وجػػػ  مػػػف  أف علػػػ  1958مػػػف دسػػػتور 

 . 3أوج  الطعف ، فهي ملزمة للسلطلت العلمة ولجمني السلطلت اإلدارنة والقضلئنة س 

القضػػػلئنة ممثلػػػة فػػػي القضػػػل  ونفهػػػـ مػػػف هػػػذا الػػػنص أنضػػػل أنػػػ  نتوجػػػب علػػػ  السػػػلطة  
اإلدار  والعػػلد  احتػػراـ قػػرارات المجلػػس الدسػػتور  وااللتػػزاـ يهػػل رونهػػل حػػلئزة لحجنػػة الشػػي  

 .4المقضي فن 

ولتوضػػػػنأ حػػػػلالت تعػػػػلرض قػػػػرارات المجلػػػػس الدسػػػػتور  مػػػػي أحرػػػػلـ الجهػػػػلت القضػػػػلئنة      
 المثلؿ التللي :   5األخر  نضرب الفق  

                                                 
 .  421ِؽّٛق طثؽٟ ػٍٟ ا١ٌٍك ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص   1
2
 ، ِٚا تؼك٘ا .   208ِؽّٛق ػاؽف اٌثٕا ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  

3
  “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.” 
4
 .   73ٚأٔظه ومٌه طالغ اٌك٠ٓ فٛوٞ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  ؛ 422ِؽّٛق طثؽٟ ػٍٟ ا١ٌٍك ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
5
 .  544ػثك اٌؼظ١ُ ػثك اٌٍالَ ، اٌؼاللح ت١ٓ اٌمأْٛ ٚاٌالئؽح ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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رومػػػة الئحػػػة تػػػنظـ يموجيهػػػل موضػػػوعل معننػػػل لػػػـ نسػػػيؽ فػػػي يعػػػض األحنػػػلف تصػػػدر الح
تنظنمػػػػ  تشػػػػرنعنل ، وعنػػػػدمل نعلػػػػـ اليرلمػػػػلف يهػػػػذ  البلئحػػػػة، نعتقػػػػد أنهػػػػل اعتػػػػدت علػػػػ  نطلقػػػػ  
التشرنعي، ونشرع في منلقشػة مشػروع قػلنوف نهػدؼ مػف خبللػ  إلغػل  أو تعػدنؿ هػذ  البلئحػة ، 

  المجلػس الدسػتور  ، وفػي نفػس وقد ننتهي األمر في هذا المجلؿ إل  عرض هػذا النػزاع علػ
 الوقت تتـ إقلمة دعو  إلغل  ضد البلئحة أملـ مجلس الدولة .

 :     1وعلن  فطف هذا المثلؿ نفترض الحللتنف التللنتنف 

صدور قرار المجلس الدستور  قيؿ حرـ مجلس الدولة نتوجب عل  مجلػس الدولػة االلتػزاـ  -أ
 صدار  لحرم  .يمضموف قرار المجلس الدستور  يمنلسية إ

صدور حرـ مجلس الدولة قيؿ قرار المجلس الدستور  ، وفػي هػذا اإلطػلر نجػب التمننػز  -ب
 ينف فرضنتنف : 

 اتفلؽ حرـ مجلس الدولة مي قرار المجلس الدستور  ، وهنل ال نثلر أ  إشرلؿ . -1

تعػػلرض قػػرار المجلػػس الدسػػتور  مػػي حرػػـ مجلػػس الدولػػة ، وعلنػػ  فػػطف قػػرار المجلػػس  -2
الدسػػتور  القلضػػي يدسػػتورنة القػػلنوف مػػف شػػسن  أف نػػؤد  إلػػ  إلغػػل  البلئحػػة حتػػ  ولػػو 

 أقر مجلس الدولة يمشروعنت  .

غنػػػر أف اإلشػػػػرلؿ الحقنقػػػػي نمرػػػػف أف نظهػػػػر أرثػػػػر عنػػػػدمل نقػػػػر المجلػػػػس الدسػػػػتور  يعػػػػدـ 
دستورنة القػلنوف يسػيب اعتدائػ  علػ  المجػلؿ البلئحػي ، فػي حػنف نرػوف مجلػس الدولػة قػد 

 . 2وأف ألغ  البلئحة نتنجة اعتدائهل عل  مجلؿ القلنوف سيؽ 

 

                                                 
 .  423ِؽّٛق طثؽٟ ػٍٟ ا١ٌٍك ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  1
أٔظه أ٠ؼا ، ِؽّٛق طثؽٟ ػٍٟ ؛  545ك ، ص ػثك اٌؼظ١ُ ػثك اٌٍالَ ، اٌؼاللح ت١ٓ اٌمأْٛ ٚاٌالئؽح ، اٌّهظغ اٌٍات 2

 . 424ا١ٌٍك ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص 
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  الطػػليي النظػػر  ليعػػد  عػػف الواقػػي لنػػوالواقػػي أف احتمػػلؿ وقػػوع هػػذا التعػػلرض نطغػػ  ع 
همللػػ   والفتراضػػ  القطنعػػة التلمػػة يػػنف المجلػػس الدسػػتور  ومجلػػس الدولػػة وجهػػلت القضػػل  ، وال

مػػػف  03الفقػػػرة  39  وفقػػػل لػػػنص المػػػلدة ، حنػػػث أنػػػ 1لػػػدور مجلػػػس الدولػػػة فػػػي إعػػػداد القػػػواننف 
 . 2نتـ أخذ رأ  مجلس الدولة قيؿ إصدار القواننف  1958الدستور الفرنسي لعلـ 

وفضػػبل عػػف ذلػػؾ، فقػػد جػػر  العمػػؿ فػػي النظػػلـ الدسػػتور  الفرنسػػي علػػ  تلمػػس مجلػػس 
الدولػػػػة لمسػػػػلؾ المجلػػػػس الدسػػػػتور  ، وهػػػػذا يمنلسػػػػية مػػػػل نسػػػػتنيط  مػػػػف ميػػػػلدئ وقواعػػػػد تفلدنػػػػل 

 .   3علرض األحرلـلت

وفي القلنوف المصر  استقر القضل  عل  أف المحرمة الدستورنة العلنػل تخػتص ييحػث 
دسػػػػتورنة القػػػػواننف واللػػػػوائأ ، ويللتػػػػللي فػػػػطف القلضػػػػي الدسػػػػتور  هػػػػو قلضػػػػي دسػػػػتورنة ولػػػػنس 

 . 4مشروعنة ومف ثـ رفض  لرؿ الطعوف القلئمة عل  أسلس عنب عدـ المشروعنة 

ت المحرمة الدستورنة العلنل يسف النعي يمخللفة قرار وزنر المللنػة وفي هذا اإلطلر قض
فػػي مػػل تضػػمن  مػػف تحدنػػد سػػعر صػػرؼ العملػػة المصػػرنة فػػي مواجهػػة  1976لسػػنة  123رقػػـ 

العمبلت األخر  يمنلسية تقدنر قنمة اليضلعة المسػتوردة لحسػلب الضػرنية الجمررنػة علنهػل ، 
سػػعر صػػرؼ العملػػة المصػػرنة يللنسػػية للعمػػبلت  إنمػػل نتصػػؿ يمجػػلؿ المشػػروعنة إذا تػػـ تحدنػػد

يقػػػرار إدار  علػػػ  خػػػبلؼ القػػػلنوف مػػػلداـ هػػػذا التحدنػػػد لػػػنس محجػػػوزا يػػػنص الدسػػػتور للسػػػلطة 
التشرنعنة ، ومف ثـ فػطف األمػر ال نمثػؿ فػي حػد ذاتػ  يللنسػية للػدعو  الملثلػة مخللفػة دسػتورنة 

 . 5ممل نستنهض والنة هذ  المحرمة للفصؿ فنهل 

 

                                                 
 .  575ػثك اٌؼظ١ُ ػثك اٌٍالَ ، اٌؼاللح ت١ٓ اٌمأْٛ ٚاٌالئؽح ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  1

2 ''  Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'État et 

déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées''.  .  
 . 424ِؽّٛق طثؽٟ ػٍٟ ا١ٌٍك ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  3
4
  357ػثك اٌؽف١ع اٌش١ّٟ، اٌمؼاء اٌكٌرٛنٞ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص ذُ لوهٖ ػٕك  
5
 . 358، اٌعىء اٌهاتغ ، ص  30/06/1991إٌٝ يا٠ح  01/01/1987ِعّٛػح أؼىاَ اٌّؽىّح اٌكٌرٛن٠ح اٌؼ١ٍا اٌظاقنج ِٓ  
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النة القضل  الدستور  ال تمتد إل  الفصؿ في حػلالت التنػلزع يػنف القػواننف أو رمل أف و 
لة عػف ؤ اللوائأ والقواننف ، وهو أمر مسلـ ي  ذلؾ أف السلطة المختصػة يسػف القػواننف تعػد مسػ

هػػػذا التنػػػلزع ، وهػػػذا عػػػف طرنػػػؽ إزالتػػػ  إمػػػل يواسػػػطة التفسػػػنر أو إعمػػػلؿ قلعػػػدة البلحػػػؽ ننسػػػخ 
 .1السليؽ

ؾ قضػػػت المحرمػػػة الدسػػػتورنة العلنػػػل أف مرجػػػي اختصلصػػػهل يللفصػػػؿ فػػػي وتطينقػػػل لػػػذل
دسػػتورنة القػػواننف واللػػوائأ نرػػوف أسػػلس الطعػػف هػػو مخللفػػة التشػػرني لػػنص دسػػتور  فػػبل نمتػػد 
لحلالت التعلرض أو التنلزع ينف اللوائأ والقواننف ، وال يػنف التشػرنعلت األصػلنة والفرعنػة ذات 

 . 2المرتية الواحدة 

 : است باد األومال السياسية من ييا  الرقا ة الدستورية  الثاييال رع 

مفػػػلد نظرنػػػة األعمػػػلؿ السنلسػػػنة أف هنػػػلؾ يعػػػض المسػػػلئؿ أو األمػػػور تتطلػػػب سنلسػػػة 
موحػػدة وسػػرنعة ، ورػػذا مػػوازنف وعنلصػػر تقػػدنر معننػػة ال تتػػوفر للقضػػل  ، ومػػف ثػػـ نسػػتوجب 

 . 3القضل  الدستور   استيعلدهل عف رقليت  ، إل  جلنب إخراجهل عف رقلية

ويمفهػػـو آخػػر تسػػتند هػػذ  النظرنػػة علػػ  أف هنػػلؾ يعػػض الموضػػوعلت الدسػػتورنة يحرػػـ 
طينعتهل وموضوعهل غنر قليلة للفصػؿ فنهػل ، ذلػؾ أف موضػوعلتهل تػدخؿ فػي والنػة السػلطتنف 

هػػذ  التشػػرنعنة والتنفنذنػػة ، أو فػػي والنػػة هنئػػة النػػلخينف إذا رلنػػت رلمػػة الفصػػؿ النهلئنػػة فنهػػل ل
الهنئػػة أو ألحػػد  هػػلتنف السػػلطتنف وفقػػل لضػػوايط توزنػػي االختصػػلص الدسػػتور  المررسػػة فػػي 

 .4هذا الشسف

 

                                                 
1
 .  176ِؽّك ػٍٟ ٠ٌٍُٛ ، اٌهلاتح ػٍٝ قٌرٛن٠ح اٌمٛا١ٔٓ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص ذُ لوهٖ ػٕك  
2
 .117، اٌعىء اٌصأٟ ، ص  1983ؼرٝ ق٠ٍّثه  01/10/1981ِعّٛػح أؼىاَ اٌّؽىّح اٌكٌرٛن٠ح اٌؼ١ٍا ، اٌظاقنج ِٓ  
3
 .  159، ص  2011ػثك اٌؼى٠ى ِؽّك ٌٍّاْ ، ػٛاتؾ ٚل١ٛق اٌهلاتح اٌكٌرٛن٠ح ، ٌؼك ٌّه ٌٍّطثٛػاخ اٌما١ٔٛٔح ، اٌما٘هج ،  
4
 .  193ِؽّك ػٍٟ ١ٌٍُ ، اٌمهاتح ػٍٝ قٌرٛن٠ح اٌمٛا١ٔٓ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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إلػػ  أف فرػػرة األعمػػلؿ السنلسػػنة فػػي الفقػػ  الدسػػتور   1وفػػي هػػذا السػػنلؽ ذهػػب الػػيعض 
األمرنرػػي تعػػد مػػف األفرػػلر التػػي لػػـ نوفػػؽ فنهػػل الفقػػ  مػػف أجػػؿ وضػػي تصػػور موحػػد ومترلمػػؿ 

وضػػػي ضػػػوايط محػػػددة لمعرفتهػػػل وتحدنػػػدهل يشػػػرؿ حصػػػر  ، وهػػػذا يغنػػػة اسػػػتيعلد عنهػػػل ، أو 
 يعض المسلئؿ وعدـ إدراجهل في قلئمة تلؾ المسلئؿ السنلسنة .

 :    2وتقـو نظرنة األعملؿ السنلسنة في النظلـ األمرنري عل  الميلدئ العملنة التللنة 

يػنف مختلػؼ السػلطلت، ميدأ الفصؿ ينف السلطلت ومل نقتضن  مف توزني الصػبلحنلت  -1
خلصػػػة رػػػوف اختصػػػلص القضػػػل  هػػػو فػػػض المنلزعػػػلت والخصػػػوملت دوف التطػػػرؽ أو 

 اليحث في المسلئؿ السنلسنة .

محدودنػػة الوسػػلئؿ القضػػلئنة فػػي حسػػـ يعػػض المسػػلئؿ التػػي تحتػػلج إلػػ  سنلسػػة موحػػدة  -2
 وسرنعة رللعبلقلت الخلرجنة .

ل  معلوملت و  -3 عنلصر تقدنر ال تتػوفر لػد  حلجة يعض المسلئؿ إل  موازنف خلصة وال
 القضل  .

ال تملػػػػؾ المحرمػػػػة القػػػػوؿ الفصػػػػؿ فػػػػي يعػػػػض المسػػػػلئؿ ، حنػػػػث تحتػػػػلج المحرمػػػػة فػػػػي  -4
 إمضل  أو تنفنذ حرمهل إل  موافقة غنرهل مف الهنئلت العلمة .

 في يعض األحنلف نعهد النص الدستور  إل  هنئة أخر  يللمسسلة المطروحة . -5

دة فػػي القضػػل  الفرنسػػي ، فتجػػب اإلشػػلرة إلػػ  أنػػ  قػػد أمػػل فنمػػل نخػػص نظرنػػة أعمػػلؿ السػػنل
ظهػػرت عػػدة محػػلوالت لوضػػي معنػػلر مػػف أجػػؿ حصػػر هػػذ  األعمػػلؿ ، ففػػي اليدانػػة تػػـ اعتمػػلد 
معنػػػلر اليلعػػػث السنلسػػػي ، والػػػذ  مفػػػلد  أف العمػػػؿ الصػػػلدر عػػػف السػػػلطة التنفنذنػػػة نعػػػد مػػػف 

سػي الهػػدؼ منػػ  هػػو حملنػػة أعمػلؿ السػػنلدة إذا رلنػػت دافػػي إلػ  إصػػدار  هػػو تحقنػػؽ مقصػػد سنل
 . 3الحرومة 

                                                 
1
 . 481ٍاتك ، ص وّاي أتٛ اٌّعك ، اٌّهظغ اٌ 
2
 .  162ػثك اٌؼى٠ى ِؽّك ٌٍّاْ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  ِأـٛل ػٓ 
 .  518أٔظه ، ِؽّٛق طثؽٟ ػٍٟ ا١ٌٍك ، اٌّهظغ اٌٍاتك ص  3
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إال أن  وفي مرحلة ثلننة تـ هجر معنػلر اليلعػث السنلسػي يسػيب قصػور  ، ذلػؾ أف العمػؿ 
اإلدار  الواحد قد نسخذ وصفنف مختلفنف وفقل للهدؼ من  ، وعل  هذا األسػلس تػـ اللجػو  إلػ  

 . 1معنلر طينعة العمؿ ذات  

نػػوعنف مػػف أعمػػلؿ السػػلطة التنفنذنػػة ، وهمػػل أعمػػلؿ  نقػػـو هػػذا المعنػػلر علػػ  التفرقػػة يػػنفو 
الحرػػػـ ، وأعمػػػلؿ اإلدارة ، حنػػػث تعػػػد أعمػػػلؿ السػػػنلدة تلػػػؾ األعمػػػلؿ التػػػي تقػػػـو يهػػػل السػػػػلطة 
التنفنذنة ألدا  وظنفتهل الحرومنة ، وأمل أعملؿ اإلدارة فهي األعملؿ التػي تصػدر عػف السػلطة 

 التنفنذنة عند أدا  وظنفتهل الحرومنة .

قصػػور هػػذا المعنػػلر األخنػػر اسػػتقر الوضػػي أخنػػرا علػػ  تػػرؾ مهمػػة تحدنػػد أعمػػلؿ ويسػػيب 
 . 2السنلدة للقضل  

 :   3والذ  قلـ يتحدندهل في أريي مجموعلت 

 األعملؿ المنظمة لعبلقة السلطة التنفنذنة يلليرلملف . -1

 األعملؿ المتعلقة يسنر مرفؽ التمثنؿ الديلوملسي . -2

 األعملؿ المتعلقة يللحرب . -3

 أمنهل الداخلي . و األعملؿ المتعلقة يسبلمة الدولة يعض  -4

ولقػػد تػػسثر القضػػل  اإلدار  المصػػر  يللقضػػل  اإلدار  الفرنسػػي يخصػػوص أعمػػلؿ السػػنلدة 
 . 4في الغللب األعـ مف الحلالت 

وأمػػل عػػف تطينقػػلت نظرنػػة أعمػػلؿ السػػنلدة فػػي القضػػل  الجزائػػر  نمرػػف اإلشػػلرة إلػػ  القػػرار 
، والػػػذ  جػػػل  فنػػػ  : س ... حنػػػث أف  17/01/1984لنػػػل يتػػػلرنخ : الصػػػلدر عػػػف المحرمػػػة الع

                                                 
 . ١ٌٍ124ّاْ ِؽّك اٌطّاٚٞ ، اٌمهاناخ اإلقان٠ح ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  1
 ، ِٚا تؼك٘ا .  ١ٌٍ134ّاْ ِؽّك اٌطّاٚٞ ، ٔفً اٌّهظغ ، ص  2
 . 519ِعّٛق ػٍٟ طثؽٟ ا١ٌٍك ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  3
 .  222، ص  1994نأفد فٛقج ، ِظاقن اٌّشهٚػ١ح اإلقان٠ح ِٕٚؽ١ٕاذٙا ، قان إٌٙؼح اٌؼهت١ح ، اٌما٘هج ،  4
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إصػػدار وتػػداوؿ وسػػحب العملػػة نعػػد إحػػد  الصػػبلحنلت المتعلقػػة يمملرسػػة السػػنلدة ، حنػػث أف 
 .      1القرار المستوح  مف اليلعث السنلسي غنر قليؿ للطعف فن  يس  طرنؽ مف طرؽ الطعف 

ؿ السػنلدة فػي القضػل  الجزائػر  ، إال ونظرا لعدـ وجود نص دستور  صرنأ نحصػر أعمػل
أف ذلػػؾ ال ننعػػي أف أعمػػلؿ السػػنلدة تقتصػػر علػػ  األعمػػلؿ سػػللفة الػػذرر ، يػػؿ نمرػػف أف نمتػػد 
تطينقهل إل  مسلئؿ أخر  ، وهذا راجي إل  صعوية حصر رؿ المسلئؿ التي تػدخؿ فػي نطػلؽ 

ة فقػد تعتيػر أنضػل أعملؿ السػنلدة ، يلإلضػلفة إلػ  رػوف السػلطة الخصوصػنة لػرئنس الجمهورنػ
 . 2محبل لهذ  النظرنة 

ويللتػػللي فػػطف اإلشػػرلؿ الػػذ  نطػػرح هػػو حػػوؿ  معرفػػة المعنػػلر الػػراجأ لتحدنػػد الموضػػوعلت 
 التي تدخؿ في نطلؽ أعملؿ السنلدة في الجزائر .

إف المعنػػػػلر الػػػػذ  نمرػػػػف االعتمػػػػلد علنػػػػ  رسسػػػػلس للتفرقػػػػة يػػػػنف أعمػػػػلؿ السػػػػنلدة واألعمػػػػلؿ 
أف أعمػػلؿ السػػنلدة تشػػمؿ األعمػػلؿ التػػي تصػػدر عػػف رئػػنس الجمهورنػػة  اإلدار  األخػػر  ، هػػو

 . 3يوصف  سلطة حرـ أو سلطة سنلسنة 

ومثػػلؿ ذلػػؾ حػػؿ المجلػػس الشػػعيي الػػوطني ، إيػػراـ المعلهػػدات ، إصػػدار القػػواننف ، اللجػػو  
 إل  االستفتل  ... إلخ .

فطنهػل تخػرج عػف  ، 4أمل األعملؿ التي تصدر عػف رئػنس الجمهورنػة يوصػف  سػلطة إدارنػة 
نطػػلؽ أعمػػلؿ السػػنلدة وتخضػػي للرقليػػة القضػػلئنة عػػف طرنػػؽ مجلػػس الدولػػة ، ومثػػلؿ عػػف ذلػػؾ 
 المراسنـ المتعلقة يمجلؿ الضيط اإلدار  ، والمراسنـ المتعلقة يطنشل  وتنظنـ المرافقة العلمة .

 وأخنػػػرا ومػػػل فنمػػػل نتعلػػػؽ يموقػػػؼ القضػػػل  الدسػػػتور  مػػػف نظرنػػػة أعمػػػلؿ السػػػنلدة ، خلصػػػة
فلألرنػػد فػػي هػػذا ، موقػػؼ المجلػػس الدسػػتور  الفرنسػػي ، والمحرمػػة الدسػػتورنة العلنػػل فػػي مصػػر

                                                 
 .211، ص  1989اٌّعٍح اٌمؼائ١ح ، اٌؼكق اٌهاتغ ، اٌظاقن ػٓ لٍُ اٌٍّرٕكاخ ٚإٌشه ٌٍّؽىّح اٌؼ١ٍا ، اٌعىائه ،  1
2
 . 54ناظغ ، أقؼ١ّٓ ِؽّك اٌطا٘ه ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
3
 . 176ناظغ ، ناتؽٟ أؼٍٓ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
4
 . 147؛ ٚأٔظه ومٌه ناتؽٟ أؼٍٓ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  55ناظغ ، أقؼ١ّٓ ِؽّك اٌطا٘ه ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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المجلؿ أف المجلػس الدسػتور  الفرنسػي ال نخػتص يرقليػة أعمػلؿ السػنلدة ويللتػللي مػف الممرػف 
علنػػػ  مسػػػسلة رقليػػػة األعمػػػلؿ التػػػي توصػػػؼ يسنهػػػل  تالقػػػوؿ يػػػسف المجلػػػس الدسػػػتور  لػػػو عرضػػػ

سػػػنعلف عػػػدـ اختصلصػػػ  دوف أف نخػػػللؼ سنلسػػػنة مجلػػػس الدولػػػة القلئمػػػة فطنػػػ  ،أعمػػػلؿ سػػػنلدة 
 . 1أسلسل عل  عدـ التعرض لهذ  الطلئفة مف التصرفلت 

وموقػػؼ مجلػػس الدولػػة فػػي رفػػض يسػػط رقليتهػػل علػػ  أعمػػلؿ السػػنلدة نسػػتخلص أنضػػل مػػف 
مػػػف الدسػػػتور المتعلقػػػة يقػػػرار اللجػػػو   16االختصػػػلص االستشػػػلر  الممنػػػوح لػػػ  يػػػنص المػػػلدة 

للحللػػة االسػػتثنلئنة ، حنػػث رفػػض المجلػػس الدسػػتور  رقليػػة هػػذ  األعمػػلؿ طللمػػل ال نوجػػد نػػص 
 . 2صرنأ 

بليػػد مػػف التنونػػ  إلػػ  أف القضػػل  فأمػػل فنمػػل نخػػص موقػػؼ القضػػل  الدسػػتور  فػػي مصػػر ، 
الدسػػتور  فػػي مصػػر سػػوا  فػػي ظػػؿ مرحلػػة المحرمػػة العلنػػل ، أو فػػي فتػػرة المحرمػػة الدسػػتورنة 
العلنػػػل االوضػػػي الحػػػػللي  ، وعنػػػدمل نرنػػػد أف نتجنػػػػب الفصػػػؿ فػػػي منلزعػػػػة مػػػف قينػػػؿ األعمػػػػلؿ 

 . 3تسسنس وتيرنر موقف  دوف اإلشلرة إل  نظرنة أعملؿ السنلدة  ال نتردد في فطن  ،السنلسنة

وتسسنسػػل علػػ  ذلػػؾ أخػػذت المحرمػػة العلنػػل يفرػػرة أعمػػلؿ السػػنلدة علػػ  نحػػو نرػػلد نتطػػليؽ 
تململ مي مفهـو ومحتو  هذ  النظرنة في المجلؿ اإلدار  ، ولرنهل لػـ تفلػأ فػي وضػي تعرنػؼ 

 .       4عملؿ السنلدة جلمي وملني للمسلئؿ التي تدخؿ في نطلؽ أ

وفػػي هػػذا اإلطػػلر أرػػدت المحرمػػة العلنػػل : س إف األصػػؿ أف رػػؿ قػػرار إدار  نهػػلئي نصػػدر 
عف السلطة التنفنذنة نخضي لرقلية القضل  إعملال لميدأ الشرعنة وسنلدة القلنوف ، إال نستثن  

يػػؿ يطينعتهػػل أف مػػف هػػذا األصػػؿ قػػرارات تتصػػؿ يسػػنلدة الدولػػة الداخلنػػة والخلرجنػػة ألنهػػل ال تق
تروف محؿ لدعو  قضلئنة ، ومػف ثػـ تخػرج عػف والنػة القضػل  ، وتقػـو نظرنػة أعمػلؿ السػنلدة 

واألخػػر  يوصػػفهل  ،علػػ  أف السػػلطة التنفنذنػػة تتػػول  وظنفتػػنف ، إحػػداهمل يوصػػفهل سػػلطة حرػػـ
                                                 

1
 . 640تك ص ناظغ ، ػثكاٌؽف١ع اٌش١ّٟ ، اٌمؼاء اٌكٌرٛنٞ ، اٌّهظغ اٌٍا 
2
 . 640ذُ لوهٖ ػٕك ػثك اٌؽف١ع اٌش١ّٟ ، اٌمؼاء اٌكٌرٛنٞ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
3
 . 215، ص  ٠2011ؽٟ اٌعًّ ، اٌمؼاء اٌكٌرٛنٞ فٟ ِظه ، قان إٌٙؼح اٌؼهت١ح ، اٌما٘هج ،  
4
 . 163ذُ لوهٖ ػٕك ػثك اٌؼى٠ى ِؽّك ٌٍّاْ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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ؿ سػػلطة إدارة ، وتعتيػػر األعمػػلؿ التػػي تقػػـو يهػػل السػػلطة التنفنذنػػة يوصػػفهل سػػلطة حرػػـ مػػف قينػػ
 .1أعملؿ السنلدة ، واألعملؿ التي تقـو يهل يوصفهل سلطة إدارة أعملال إدارنة س 

ونبلحػظ علػػ  حرػػـ المحرمػة العلنػػل أف المحرمػػة وجػدت نظرنػػة أعمػػلؿ السػنلدة جػػلهزة وفػػؽ 
القواعػػػد والضػػػوايط التػػػي اسػػػتقر علنهػػػل رػػػؿ مػػػف الفقػػػ  والقضػػػل  اإلدارنػػػنف ، وتػػػـ إعمللهػػػل فػػػي 

 . 2عدنؿ نذررالمجلؿ الدستور  دوف ت

أمػػػػل موقػػػػؼ المحرمػػػػة الدسػػػػتورنة العلنػػػػل فقػػػػد تينػػػػت أعمػػػػلؿ السػػػػنلدة منػػػػذ السػػػػنوات األولػػػػ  
 . 4وفي يدانة األمر رلنت تستخدـ مصطلأ أعملؿ السنلدة  3إلنشلئهل

 .  5ثـ يدأت تستعمؿ تعينر األعملؿ السنلسنة إل  جلنب أعملؿ السنلدة رمترادفنف 

لنػل مػف مسػسلة اسػتيعلد أعمػلؿ السػنلدة نتجلػ  فنمػل ذهيػت إف موقؼ المحرمة الدسػتورنة الع
إلنػػػ  يػػػللقوؿ :س إف اسػػػتيعلد أعمػػػلؿ السػػػنلدة مػػػف والنػػػة القضػػػل  إنمػػػل نػػػستي تحقنقػػػل لبلعتيػػػلرات 
السنلسنة ، والتي تقضي يسيب طينعػة هػذ  األعمػلؿ واتصػللهل ينظػلـ الدولػة السنلسػنة اتصػلال 

النس  يهل عف نطلؽ الرقلية القضػلئنة ، وذلػؾ لػدواعي وثنقل أو يسنلدتهل في الداخؿ والخلرج ، 
الحفلظ عل  رنػلف الدولػة فػي الػداخؿ والػذود عػف سػنلدتهل فػي الخػلرج ورعلنػة مصػللحهل العلنػل 
ومف ثـ تيػدو الحرمػة فػي اسػتعلد هػذ  األعمػلؿ مػف والنػة القضػل  فػي رونهػل ال تقيػؿ يطينعتهػل 

لرات سنلسػػػنة ... تخػػػوؿ السػػػلطة التنفنذنػػػة أف ترػػػوف محػػػبل للتقلضػػػي لمػػػل نحػػػنط يهػػػل مػػػف اعتيػػػ
 . 6 س سلطة تقدنرنة أوسي مد  وأيعد نطلقل

 

                                                 
1
 . 33، اٌمٍُ األٚي ، اٌعىء األٚي ، ص  1986إٌٝ يا٠ح ٔٛفّثه  1980اٌؼ١ٍا ، اٌظاقنج ِٕم ٌٕح  ِعّٛػح أؼىاَ اٌّؽىّح 
2
 . 163ػثك اٌؼى٠ى ِؽّك ٌٍّاْ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
3
 . 524ِؽّٛق طثؽٟ ػٍٟ ا١ٌٍك ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص لوهٖ ػٕك   ذُ  
4
 . 645ّهظغ اٌٍاتك ، ص ػثك اٌؽف١ع اٌش١ّٟ ، اٌمؼاء اٌكٌرٛنٞ ، اٌذُ لوهٖ ػٕك  
5
 . 524ِؽّٛق طثؽٟ ػٍٟ ا١ٌٍك ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص ذُ لوهٖ ػٕك  
6
 . 22، اٌعىء اٌصاٌس ، ص  1986ؼرٝ ق٠ٍّثه  1984ِعّٛػح أؼىاَ اٌّؽىّح اٌكٌرٛن٠ح اٌؼ١ٍا ، اٌظاقنج ِٓ ظأفٟ  
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وعلػػ  الػػرغـ مػػف موقػػؼ المحرمػػة الدسػػتورنة العلنػػل فػػي مصػػر مػػف نظرنػػة أعمػػلؿ السػػنلدة ، 
نشػػرؾ فػػي مػػنه  ومسػػلؾ القضػػل  الدسػػتور  يللنسػػية لنظرنػػة أعمػػلؿ  1إال أف جلنػػب مػػف الفقػػ  
خلصػػة وأف هػػذ  العيػػلرة األخنػػرة عيػػلرة مرنػػة وغنػػر منضػػيطة و  ،نلسػػنةالسػػنلدة أو األعمػػلؿ الس

 لحجب الرقلية القضلئنة الدستورنة نعد منزلقل خطنرا . نروفال محددة والتستر 

، أف إعملؿ نظرنة أعملؿ السنلدة في مجلؿ الرقلية القضػلئنة  2ويللمقليؿ نر  جلنب آخر 
عل  أسلس القواننف واللوائأ مسسلة محؿ نظر عل  اعتيػلر أف نظرنػة أعمػلؿ السػنلدة تعػد مػف 
ايترلر مجلس الدولة الفرنسي ، وعلن  فطف اختصلص القضل  الدستور  ينظػر أعمػلؿ السػنلدة 

 .رز علنهل هذ  النظرنة أمر ال نتملش  واألسس الفننة التي ترت

، استعلرة نظرنة أعملؿ السنلدة وتطينقهل في المجلؿ الدسػتور  ننطػو  علػ  خطػس رينػر إف
، 3وهػػذا نظػػرا لرػػوف أف هػػذ  النظرنػػة فػػي طرنقهػػل إلػػ  الػػزواؿ حتػػ  فػػي نطػػلؽ القضػػل  اإلدار  

األصػلنة أو هذ  النظرنة ال تشرؿ سييل نحوؿ دوف رقلية القضل  الدستور  للتشرنعلت رمل أف 
علػػػػ  الػػػػرغـ مػػػػف أف القضػػػػل  الدسػػػػتور  ال نراقػػػػب مػػػػد  مشػػػػروعنة المطعػػػػوف فنهػػػػل الثلنونػػػػة 

، ذلػػؾ أف المسػػلئؿ التػػي تثػػلر يمعنػػ  اتفلقهػػل أو اختبلفهػػل وأحرػػلـ القػػلنوف التنظنمػػلت اإلدارنػػة 
ويسػػػػنلدة الدولػػػػة تعػػػػد مػػػػف المسػػػػلئؿ وثنقػػػػة الصػػػػلة يػػػػلألمور السنلسػػػػنة أمػػػلـ القضػػػػل  الدسػػػػتور  

مف الرقلية الدستورنة تحػت أ  وتسسنسل عل  ذلؾ فطن  مف غنر المنطقي أف ننجو قرار إدار  
       .  4سيب 

    

 

 

                                                 
1
 . ٠214ؽٟ اٌعًّ ، اٌمؼاء اٌكٌرٛنٞ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
2
 ، ِٚا تؼك٘ا . ٠117ٍُ ، اٌهلاتح ػٍٝ قٌرٛن٠ح اٌمٛا١ٔٓ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص ِؽّك ػٍٟ ٌٛ 
3
 . ٠218ؽٟ اٌعًّ ، اٌمؼاء اٌكٌرٛنٞ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
4
 . 218ٔفً اٌّهظغ ، ص  
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دراءات وماية مدال السمية التي يمية  الميمب الثايي :   س ل وا 

وحػػدود الرقليػػة علػػ  دسػػتورنة اللػػوائأ فػػي الػػنظـ  ضػػوايطيصػػفة علمػػة  تػػـ تنػػلوؿ يعػػد أف
الدستورنة المقلرنة ، فطف الدراسة تستلـز التطرؽ إلػ  اآللنػلت الدسػتورنة المقػررة لحملنػة مجػلؿ 
السػػػلطة التنظنمنػػػة فػػػي النظػػػلـ الدسػػػتور  الفرنسػػػي االفػػػرع األوؿ  ، ثػػػـ تينػػػلف موقػػػؼ المؤسػػػس 

 السلطة التنظنمنة االفرع الثلني  . الدستور  الجزائر  مف وسلئؿ وسيؿ حملنة مجلؿ

 : إدراءات وماية مدال السمية التي يمية في فريسا ال رع األول 

الحرومة جملة مػف اإلجػرا ات المنلسػية  1958لقد منأ واضعو الدستور الفرنسي لعلـ 
التػػي تسػػتطني مػػف خبللهػػل أف ترػػيأ تػػدخؿ اليرلمػػلف وتسػػترجي اختصلصػػهل الػػذ  اعتػػد  علنػػ  

 .اليرلملف 

إف هػػػذ  اإلجػػػرا ات تمػػػنأ للحرومػػػة أو لػػػرئنس الجمهورنػػػة القػػػدرة البلزمػػػة مػػػف االعتػػػراض 
ويصفة دائمة ومستمرة عل  التدخبلت غنر المشروعة في مجلؿ السلطة التنظنمنة مػف جلنػب 

 اليرلملف .

وعل  هذا األسػلس  نبلحػظ وفػي رػؿ األحػواؿ أف رػؿ مػف رئػنس الجمهورنػة والػوزنر األوؿ 
ة واسعة مف خبلؿ هذ  اإلجرا ات ، ألنهمل نعداف مف أهـ األجهزة الفلعلػة وهػذا نتمتعوف يحرن

 يطينعة الحلؿ تحت تسثنر عوامؿ سنلسنة .

غنر أف اإلشرلؿ الرئنسي الذ  نطرح في هذا المقلـ هو حوؿ مد  فعللنة هذ  اإلجػرا ات 
 خلصة في ظؿ التحوالت الرينرة في قضل  المجلس الدستور  الفرنسي   .

س رئػنس المجلػس الدسػتور  فػي السػليؽ ، إلػ  هػذ   Pierre Mazeaudلقد أشلر السػند س 
مػػػف الدسػػػتور  37، وهػػػذا يقولػػػ  :س إف المػػػلدة  30/01/2003يتػػػلرنخ  1التحػػػوالت فػػػي خطليػػػ  

                                                 

1
 "  l'article 37 de la Constitution, qui fonde le pouvoir réglementaire autonome du 

Gouvernement, se vide de son contenu depuis une trentaine d'années. 
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والتػػي تػػنص علػػ  تقرنػػر السػػلطة التنظنمنػػة المسػػتقلة لفلئػػدة الحرومػػة ، قػػد أفرغػػت مػػف محتػػوا  
 منذ ثبلثنف سنة .

نػػػػػل أف نتحمػػػػػؿ نصػػػػػنينل مػػػػػػف المسػػػػػؤولنة يسػػػػػيب ظػػػػػػلهرة تضػػػػػخنـ القػػػػػلنوف للتفلصػػػػػػنؿ وعلن
 التنظنمنة، وفي هذا الصدد نجب أف نراجي المجلس الدستور  موقف  .

مف محتواهل ، ودفي السلطة  37سلهـ المجلس الدستور  مي مر السننف يتفرنا الملدة  فقد
يػػػػنف مفهػػػػومي الميػػػػلدئ األسلسػػػػنة ، مػػػػف خػػػػبلؿ التقرنػػػػب ، التشػػػػرنعنة لتجػػػػلوز مجػػػػلؿ القػػػػلنوف 

 . 34والقواعد المنصوص علنهل في  الملدة

وعلن  ومف أجؿ اإلحلطة يرؿ اإلجػرا ات المقػررة لفلئػدة الحرومػة والتػي تهػدؼ إلػ  حملنػة 
مجلؿ السلطة التنظنمنة ، نػتـ دراسػة جػزا  تجػلوز االختصػلص التشػرنعي مػف طػرؼ اليرلمػلف 

 ند التشرنعي اثلننل  .اأوال  ، ثـ التطرؽ دعو  التجر 

 : دزاء تداوز االختصا  التشريبي من ير  ال رلمان  أوال

إف هذ  اإلمرلننة أو اإلجرا  المعترؼ ي  للحرومة نظهر أرثػر أثنػل  عملنػة إعػداد التشػرني    
وفي هػذا اإلطػلر ومػف خػبلؿ هػذ  اإلجػرا ات، نسػهر رػؿ مػف رئػنس الجمهورنػة والػوزنر األوؿ         

علػػ  العمػػؿ للحػػد مػػف تجػػلوز اليرلمػػلف الختصلصػػ  المحػػدد دسػػتورنل ، عػػف طرنػػؽ الػػدفي يعػػدـ 

                                                                                                                                                         

Nous portons tous notre part de responsabilité dans ce phénomène qui, depuis les années 

1970, a vu la loi se gonfler de détails réglementaires. 

Peut-être le Conseil constitutionnel doit-il faire son autocritique à cet égard. 

N'a-t-il pas contribué lui aussi, au cours des années, à vider l'article 37 de son contenu et à 

pousser le législateur à surcharger la loi : 

- en interprétant trop extensivement l'article 34 de la Constitution, qui énumère les sujets 

réservés à la loi ? 

- en assimilant la notion de " principes fondamentaux " à celle de " règles  ,la qualité de la loi"  

www.senat_fr 



386 

 

مػػف الدسػػتور الفرنسػػي   61ؿ اأ  ، ثػػـ اللجػػو  إلػػ  إجػػرا ات المنصػػوص علنهػػل فػػي المػػلدة القيػػو 
 اب    1958لعلـ 

 (  L’exception d’irrecevabilité: الدفم  بدم الق ول   أ

:س إذا تيػنف أثنػل  تطينػؽ اإلجػرا ات  1958مػف الدسػتور الفرنسػي لعػلـ  1 41تنص الملدة 
 نخرج مػف نطػلؽ القػلنوف أو انػ  نتعػلرض مػي تفػونض تشػرنعي التشرنعنة أف اقتراحل أو تعدنبل

 نمرف للحرومة أو رئنس المجلس المخطر أف ندفعل يعدـ القيوؿ . 38منأ يموجب الملدة 

وفػػػي حللػػػة الخػػػبلؼ يػػػنف الحرومػػػة ورئػػػنس المخػػػتص نفصػػػؿ المجلػػػس الدسػػػتور  فػػػي هػػػذا 
 نلـ س .الخبلؼ ينل  عل  طلب أ  مف الطرفننف وذلؾ في خبلؿ ثملننة أ

  إف السؤاؿ الذ  نطرح في هذا المجلؿ هو رنؼ نتـ إعملؿ هذ  اآللنة الدستورنة عملنل 

وذلػػؾ  أثنػػل  أو خػػبلؿ منلسػػية المنلقشػػلت التشػػرنعنة ، نجػػب التمننػػز يػػنف حػػللتنف مختلفتػػنف
 : عل  الشرؿ التللي 

 :الوالة األولى 

المنلقشلت والتصػونت علػ  المػواد عندمل نقدـ مشروع قلنوف مف جلنب الحرومة وأثنل  
 نتـ تقدنـ تعدنؿ عل  ملدة مف المواد مف جلنب عضو مف أعضل  اليرلملف .

وفػػي هػػذ  الحللػػة فػػطف للػػوزنر األوؿ عػػدة حلػػوؿ حتػػ  نتفػػلد  تحرنػػؼ مشػػروع القػػلنوف 
إلػػ  الشػػروط المقػػررة فػػي  سالمقػػدـ مػػف جلنيػػ ، فطمػػل أف نطلػػب إجػػرا  التصػػونت المغلػػؽ، أو نلجػػ

                                                 
1
 " 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." 
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والتػػي تقضػػي يػػسف التعػػدنبلت المقدمػػة مػػف النػػواب ال تقيػػؿ إذا ترتػػب  ،مػػف الدسػػتور 40ة المػػلد
 هل تخفنض في اإلنرادات العلمة أو زنلدة في المصروفلت العلمة .لنع

 . 1 41وأخنرا نمرن  اللجو  إل  أحرلـ الملدة  

لهػػػل أف نػػػ  نمرػػػف للحرومػػػة أف تػػػدفي يعػػػدـ القيػػػوؿ، إذا تيػػػنف أنسػػػتنت  مػػػف هػػػذ  األخنػػػرة  و
 التعدنؿ الوارد عل  مشروع القلنوف نخرج عف نطلؽ القلنوف.

ويللتػػللي نشػػرؿ اعتػػدا  مػػف جلنػػب القػػلنوف علػػ  المجػػلؿ الخػػلص يػػللتنظنـ  وهػػذا اإلجػػرا  
 األخنر هو المنلسب للحرومة .

 :  الوالة الثايية 

حللػػػة إنػػػداع اقتػػػراح قػػػلنوف مػػػف طػػػرؼ اليرلمػػػلف ويعػػػد تجػػػلوز هػػػذا يوهػػػي تتعلػػػؽ أسلسػػػل 
 . 2 41المقترح لعدة عقيلت، نمرف للوزنر األوؿ أف ندفي القيوؿ المقرر في الملدة 

وفػػػػي حللػػػػة الخػػػػبلؼ يػػػػنف الحرومػػػػة ورئػػػػنس المجلػػػػس المخػػػػتص نػػػػتـ عػػػػرض األمػػػػر علػػػػ  
 المجلس المختص.المجلس الدستور ، وهذا ينل  عل  طلب مف الحرومة أو رئنس 

أنػػػػػلـ ، وذلػػػػؾ يدراسػػػػػة  08وهنػػػػل نقػػػػـو المجلػػػػػس الدسػػػػتور  يللفصػػػػػؿ فػػػػي الخػػػػػبلؼ خػػػػبلؿ 
االقتراحلت والتعدنبلت ، فطذا قػرر يسنهػل تعػد فػي المجػلؿ التشػرنعي تعػود المنلقشػلت اليرلملننػة 

 يصددهل. 

مػػلؿ أمػػل إذا أصػػدر قػػرار  يسنػػ  تػػدخؿ فػػي المجػػلؿ التنظنمػػي، فطنػػ  نػػتـ رفعهػػل مػػف جػػدوؿ أع
 . 3اليرلملف

                                                 
1
 Jean Marie DUFFAU , opcit , p 307 

2
 .  535ػثك اٌؼظ١ُ ػثك اٌٍالَ ، اٌؼاللح ت١ٓ اٌمأْٛ ٚاٌالئؽح ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
3
 . 235نأفد فٛقج ، ٌٍطح اٌرمه٠ه اٌٍّرمٍح ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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ة المرنػػة لهػػذ  المػػلدة جعلتهػػل محػػؿ انتقػػلد رينػػر مػػف غوأخنػػرا تجػػب اإلشػػلرة إلػػ  أف الصػػنل
فػي فرنسػل، وهػذا مػف خػبلؿ جعػؿ الحرومػة صػلحية الرلمػة األخنػرة وعلػ  الػرغـ  1جلنب الفقػ  

مػػف ذلػػؾ نبلحػػظ الػػيعض أف نظػػلـ الػػذهلب واإلنػػلب المعتمػػد فػػي فرنسػػل قػػد عمػػؿ علػػ  إقصػػل  
 . 2 41  إل  هذ  اإلجرا ات المنصوص علنهل في الملدة اللجو 

، أصػػػيأ نمرػػػػف لػػػػرئنس  2008غنػػػر أنػػػػ  يموجػػػب التعػػػػدنؿ الدسػػػتور  الػػػػذ  تػػػػـ فػػػي سػػػػنة 
، رمػػػل ذهػػػب إلنػػػ  تػػػ وتيػػػدو أهمن ،المجلػػػس المعنػػػي إلػػػ  جلنػػػب الحرومػػػة أف نػػػدفي يعػػػدـ القيػػػوؿ

 . 3نف التشرنعنة والتنفنذنة اليعض في روف هذا التعدنؿ نعد حجر الزاونة للفصؿ ينف السلطت

إال أف مف أهـ مظلهر الضعؼ التي نمرف أف تطلؿ هذا اإلجرا  هػو أف اإلحللػة للمجلػس 
تػػػػنص علػػػػ  :س ... تسػػػػتطني  41الدسػػػػتور  أمػػػػر اختنػػػػلر  ولػػػػنس إجيػػػػلر ، حنػػػػث أف المػػػػلدة 

أو  الحرومػػػة الػػػدفي يعػػػدـ القيػػػوؿ ، ونتنجػػػة لهػػػذ  الصػػػفة االختنلرنػػػة ولػػػدوافي متنوعػػػة سنلسػػػنة
قلنوننة نمرف أف نبلحظ العدند مف التدخبلت التشرنعنة في المجلؿ المقرر يللسػلطة التنظنمنػة 

 .    4المستقلة خلصة في الحللة التي تنيثؽ فنهل الحرومة مف أغلينة يرلملننة مؤندة لهل 

  1958من الدستور ال ريسي لبام  61إدراءات المادة  -ب

علػػػ  : س نجػػػب عػػػرض القػػػواننف  1958نسػػػي لعػػػلـ مػػػف الدسػػػتور الفر  5 61تػػػنص المػػػلدة 
قينػػػػؿ عرضػػػػهل علػػػػ   11األسلسػػػػنة قيػػػػؿ إصػػػػدارهل واقتراحػػػػلت القػػػػواننف المػػػػذرورة فػػػػي المػػػػلدة 

                                                 
1
 Jean Marie DUFFAU , op.cit , p 307 

2
  Louis FAVOREU , op.cit, p 136 .  

3
 .  253ص  ِؽّٛق  طثؽٟ ػٍٟ ا١ٌٍك ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، 
4
 . 234نأفد فٛقج ، ٌٍطح اٌرمه٠ه اٌٍّرمٍح ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  

5
 Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l'article 

11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées 

parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel 

qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.  

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.  

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le 

délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est 

ramené à huit jours.  

Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation. 
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االستفتل  ولوائأ مجلس اليرلملف قيػؿ تطينقهػل علػ  المجلػس الدسػتور  الػذ  نفصػؿ فػي مػد  
، أو رئػػػػنس الجمعنػػػػة  مطليقتهػػػػل للدسػػػػتور، رمػػػػل نمرػػػػف لػػػػرئنس الجمهورنػػػػة ، أو الػػػػوزنر األوؿ

الوطننة ، أو رئنس مجلس الشنوخ ستنف نلئيل ، أو ستنف عضوا في مجلس الشػنوخ أف نخطػر 
 المجلس الدستور  للغلنلت نفسهل يللقواننف قيؿ إصدارهل س .

إف هػػػذا الػػػنص نجعػػػؿ مػػػف جهػػػة المجلػػػس الدسػػػتور  نتمتػػػي يلختصػػػلص واسػػػي ، ذلػػػؾ أنػػػ  
نسية للقواننف العضونة و للوائأ مجلسي اليرلمػلف ، ويللتػللي نتول  مراقية المطليقة للدستور يلل

نتول  المجلس الدستور  في فرنسل مهمة مراقية مد  احتراـ السلطة التشػرنعنة الختصلصػلت 
 .   1المورلة لهل في مجلؿ القواننف األسلسنة 

وفػػػي مجػػػلؿ حملنػػػة النطػػػلؽ الخػػػلص يللسػػػلطة التنظنمنػػػة، نمرػػػف لرػػػؿ مػػػف الػػػوزنر األوؿ، 
ئػػػنس الجمهورنػػػة اسػػػتعملؿ حػػػؽ اإلخطػػػلر، وخلصػػػة يللنسػػػية لػػػرئنس الجمهورنػػػة الػػػذ  نتمتػػػي ور 

 يحؽ تحرنؾ الرقلية الدستورنة يرؿ حرنة وسلطة تقدنرنة .

يػػػؿ إف هػػػذا الػػػنص نسػػػمأ لػػػرئنس الجمهورنػػػة أف نتػػػدخؿ فػػػي العملنػػػة التشػػػرنعنة وفػػػي هػػػذا 
اننف األسلسػػػنة ولػػػوائأ مجلػػػس اإلطػػػلر نملػػػؾ رئػػػنس الجمهورنػػػة وسػػػنلة هلمػػػة للرقليػػػة علػػػ  القػػػو 

اليرلمػػػػػلف قيػػػػػؿ إصػػػػػدارهل ، وعلنػػػػػ  فػػػػػطف لجػػػػػو  رئػػػػػنس الجمهورنػػػػػة للمجلػػػػػس الدسػػػػػتور  وفػػػػػؽ 
لمجػػلؿ التنظػػنـ الخػػلص  فالخصػػلئص سػػليقة الػػذرر، نهػػدؼ أسلسػػل إلػػ  ضػػملف احتػػراـ اليرلمػػل

يللسلطة التنفنذنة انطبلقل مف روف رئنس الجمهورنػة حػلمي الدسػتور، ونتػول  صػبلحنة احتػراـ 
 تطينؽ الدستور.

وممل نزند مف دعـ هذ  الحرنة المقررة لرئنس الجمهورنػة هػو إمرلننػة طلػب إجػرا  مداولػة  
 2 مف الدستور 10ثلننة يشسف القلنوف أو يعض مواد  حسب الملدة 

                                                 
1
 . 107طالغ اٌك٠ٓ فٛوٞ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
2
 .  153ِؽّٛق طثؽٟ ػٍٟ ا١ٌٍك ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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أمل يللنسية للحرومة، فطن  وألسيلب سنلسنة نمرف أف ال تستخدـ هػذا اإلجػرا  ، يػؿ نمرنهػل 
مػػف الدسػػتور المتعلقػػة يػػطجرا  الػػدفي يعػػدـ القيػػوؿ ، ونبلحػػظ أف  41أف تلجػػس إلػػ  أحرػػلـ المػػلدة 
 61إلػػ  هػػذا اإلجػػرا  يخػػبلؼ الػػوزنر األوؿ الػػذ  لجػػل  إلػػ  المػػلدة  سرئػػنس الجمهورنػػة لػػـ نلجػػ

 . 1ث مراتثبل

إف هػػػػذ  اإلجػػػػرا ات الوقلئنػػػػة نصػػػػعب علػػػػ  الحرومػػػػة أف تلجػػػػس إلنهػػػػل فػػػػي مرحلػػػػة منلقشػػػػة 
 مف أجؿ إنجلح أعمللهل . يالنصوص ، دوف خلؽ منلخ سنلسي موات

نػػتـ إعمللهػػػل يشػػرؿ سػػي  مػػػف قيػػؿ رئػػػنس الجمعنػػة الوطننػػػة ،  61وحتػػ  إجػػرا ات المػػػلدة 
ور  ، مػػف أجػػؿ توسػػني مجػػلؿ القػػلنوف، ورئػػنس مجلػػس الشػػنوخ يموجػػب إخطػػلر المجلػػس الدسػػت

وهػػػػو مػػػػل نػػػػدفي السػػػػلطة التنفنذنػػػػة للمطلليػػػػة يػػػػلحتراـ قواعػػػػد توزنػػػػي االختصػػػػلص ألسػػػػيلب فننػػػػة 
 . 2وسنلسنة تتمثؿ أسلسل في تجلهؿ أو سو  فهـ أحرلـ هذ  الملدة 

 وأخنرا نمرف للسلطة التشرنعنة مف حنػث الميػدأ التػدخؿ فػي المجػلؿ التنظنمػي وفػؽ شػروط
 معننة، وهذا الميدأ في جوهر  نصلغ عل  النحو التللي: 

اليرلملف نمرف مف حنث الميدأ أف نشلرؾ في المجػلؿ التنظنمػي دوف ارترػلب مخللفػة دسػتورنة 
شرنطة أف ال تعتػرض الحرومػة ، وأف ترػوف األحرػلـ التنظنمنػة الػواردة فػي القػلنوف ذات صػلة 

، وأف ترػػػػوف ضػػػػرورنة لمملرسػػػػة اليرلمػػػػلف غنػػػػر ميلشػػػػرة مػػػػي النصػػػػوص التشػػػػرنعنة المعتمػػػػدة 
 .    3الختصلص  التشرنعي 

 

 

 
                                                 

1
 Louis FAVOREAU , op.cit , p 144 . 

2  Jaen BOULOUIS, Le défenseur de L‟éxécutif , Pouvoirs 13, 1991 , p 36 .  
3
 Bertrand Mathieu , Op.Cit , P 85 . 
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 ( la procédure de délégalisation: دووى التدريد التشريبي  ثاييا 

 مف الدستور إل  فرضنتنف : 1 03الفقرة  و 02الفقرة  37أشلرت الملدة 

ـــى   والتػػػي رلنػػػت تػػػنظـ ، 1958:  وهػػػي تتعلػػػؽ يللتشػػػرنعلت الصػػػلدرة قيػػػؿ نفػػػلذ دسػػػتور األول
موضوعلت تندرج ضمف نطلؽ البلئحػة، وهػذ  التشػرنعلت  نجػوز تعػدنلهل يموجػب مراسػنـ يعػد 

 األخذ يرأ  مجلس الدولة .

تتصػػؿ يللتشػػرنعلت التػػي تصػػدر يعػػد دخػػوؿ الدسػػتور حنػػز التنفنػػذ وتشػػمؿ يػػللتنظنـ  والثاييــة :
نمرف تعدنلهل يمراسػـ إال موضوعلت هي مف اختصلص البلئحة دستورنل، وهذ  التشرنعلت ال 

 .2يعد أف نفصؿ المجلس الدستور  في هذ  المسسلة 

وتعػػػرؼ الػػػدعو  الخلصػػػة يهػػػذ  المسػػػسلة اسػػػـ دعػػػو  تجرنػػػد القػػػلنوف مػػػف القػػػوة التشػػػرنعنة 
والتي مف خبللهل نستطني رئنس الوزرا  أف نطلػب مػف المجلػس ،  3س  Délégalisationس

قػػػد اعتػػػد  علػػػ  االختصػػػلص المقػػػرر دسػػػتورنل  الدسػػػتور  أف نحػػػدد مػػػل إذا رػػػلف التشػػػرني
 . 4لبلئحة مف عدم 

مػػل هػػو المقصػػود يللتشػػرنعلت علػػ  ضػػو  قضػػل  المجلػػس  ،ولرػػف السػػؤاؿ الػػذ  نطػػرح
 الدستور   

 :   5نقصد يللتشرنعلت حسب قضل  المجلس الدستور  

 القواننف الصلدرة عف اليرلملف .  -
 مف الدستور.  92األوامر الصلدرة ينل  عل  الملدة  -

                                                 
1
 "  Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.  

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets 

pris après avis du Conseil d'État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en 

vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil 

constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa precedent" 
2
 .  188طالغ اٌك٠ٓ فٛوٞ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
3
 . 241ِؽّٛق ػٍٟ طثؽٟ ا١ٌٍك ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
4
 . 189طالغ اٌك٠ٓ فٛوٞ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
5
 . 119ص أشان إٌٝ لٌه طالغ اٌك٠ٓ فٛوٞ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ،  
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 مف الدستور والمصلدؽ علنهل .  38األوامر الصلدرة ينل  عل  الملدة  -

 والمصلدؽ علنهل . 1958نوننو سنة  3األوامر الصلدرة يللتطينؽ لقلنوف  -

 الفرضنلت التللنة :   نتـ دراسةلذلؾ 

  1958إمكايية تبديل السمية التي يمية لمتشريبات السا قة ومى صدور دستور : أ(

حنػػػز التنفنػػػذ طػػػرح إشػػػرلؿ وهػػػو إشػػػرلؿ تقلنػػػد   1958مػػػي دخػػػوؿ الدسػػػتور الفرنسػػػي لعػػػلـ 
مػػػوروث مػػػف النظػػػلـ التقلنػػػد  ، مػػػف أجػػػؿ إنجػػػلد تنػػػلغـ وتجػػػلنس يػػػنف النظػػػلـ القػػػلنوني الحػػػللي 

 والنظلـ القلنوني السليؽ .

شرلؿ أسلسي وهذا يللنظر إل  اآللنلت أو القواعد المقررة يموجب أحرػلـ المػلدتنف يؿ هو إ
مػػػف الدسػػػتور اللتػػػنف لهمػػػل عبلقػػػة ميلشػػػرة يمسػػػسلة توزنػػػي االختصػػػلص يػػػنف القػػػلنوف  37- 34

 .والبلئحة 

ومعظػػـ القواعػػد التػػي  ،رمػػل أف التعػػلنش يػػنف النظػػلمنف القػػلنوننف السػػللفنف ال نمرػػف تحقنقػػ  
 .1مي الفرنسي ملزالت قلئمة عل  فررة علو القلنوف وسمو  أ  سنلدة القلنوف تحرـ المجت

مػػػػػف الدسػػػػػتور هػػػػػو مػػػػػف أجػػػػػؿ معللجػػػػػة مسػػػػػسلتنف  37إف الحػػػػػؿ الػػػػػذ  جػػػػػل ت يػػػػػ  المػػػػػلدة 
:  تتعلؽ يضملف النظلـ القلنوني وهذا مف أجػؿ تجنػب تعػدنؿ النصػوص  األولىمتنلقضتنف : 

 يصفة رجعنة . 

ــة  ضػػي حػػد لعملنػػة المخػػلطرة التػػي نمرػػف أف تثػػلر عنػػد التقرنػػب يػػنف :  هػػي تفػػلد  أو و الثايي
 . 2نصوص تختلؼ مف حنث المرتية القلنوننة وتعلل  نفس الموضوع 

 

                                                 
1
 Jean Marie DUFFAU , op.cit , p 315 

2
 Jean_ louis MESTRE , De l‟ancien sur l‟article 37 , alinéa 2 , de la constitution ,  RFDA , 2001 , p 301 . 
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  ، وعندمل ترغب الحرومة في إلغػل  ، أو تعػدنؿ قػلنوف 2ا 37ويموجب أحرلـ الملدة  
يموجب مرسـو ، نرفي في هػذا المجػلؿ أف تتخػذ قػرارا فػي  1958سليؽ عل  صدور الدستور 

مجلػػػس الدولػػػة  نتضػػػمف األحرػػػلـ الجدنػػػدة ، وعلػػػ  أ  حػػػلؿ فػػػطف اإلجػػػرا  الػػػذ  نهػػػدؼ إلػػػ  
الحللي والقلنوف السليؽ نعد يسنطل جدا، والشرط الوحند فػي هػذا  التنلغـ والتجلنس ينف القلنوف

خػػػذ رأ  مجلػػػس الدولػػػة ، وهػػػذا الػػػرأ  نعػػػد ملزمػػػل يللنسػػػية أالمجػػػلؿ الػػػذ  نجػػػب مراعلتػػػ  هػػػو 
 . 1للحرومة ألن  ال نشترط أف نروف هذا الرأ  مطليقل 

دنؿ والنتنجػػػػة إذف أف الحرومػػػػة تلجػػػػس إلػػػػ  هػػػػذا اإلجػػػػرا  مػػػػف أجػػػػؿ التػػػػرخنص لهػػػػل يتعػػػػ
 وتصحنأ النظلـ القدنـ وترنفن  مي النظلـ الجدند .

ولرػػػف أحنلنػػػل نشػػػرؿ هػػػذا اإلجػػػرا  تعسػػػفل مػػػف جلنػػػب الحرومػػػة ، حنػػػث تسػػػتخدـ دعػػػو  
 التجرند التشرنعي يشرؿ نؤد  إل  خروج السلطة التنظنمنة عف النطلؽ المحدد لهل دستورنل .

ذا مػػل تػػـ اتخػػلذ مرسػػـو يعػػد أخػػذ رأ  مجلػػس الدولػػة نتضػػم ف تعػػدنؿ أو إلغػػل  قػػلنوف وال
سليؽ عف تلرنخ صدور الدستور ، فطن  فػي هػذ  الحللػة نمرػف لرػؿ مػف لػ  مصػلحة أف نطعػف 

 .   2في هذا المرسـو ونؤسس طعن  عل  أسلس تجلوز السلطة 

وعل  هذا األسلس نجب عل  الحرومة ، وعند استخداـ دعو  التجرند التشػرنعي ، أف 
ؿ وال تسػػػتخدمهل روسػػػنلة للضػػػغط علػػػ  اليرلمػػػلف ، ويللتػػػللي تتػػػوخ  الحنطػػػة والحػػػذر وأف تتعقػػػ

التػػػدخؿ فػػػي اختصلصػػػلت  المقػػػررة دسػػػتورنل ، يػػػؿ نجػػػب أف تػػػوازف وتقليػػػؿ يػػػنف رػػػؿ األهػػػداؼ 
المرجوة مف هذ  الدعو  ، والتي تهدؼ يلألسلس إل  تدعنـ وترملػة وتفعنػؿ المجػلؿ التنظنمػي 

 .  3الخلص يللحرومة 

                                                 
1
 Jean_ louis MESTRE , op.cit , p 305 . 

2
 Jean Marie DUFFAU , Op.cit ,p 315 . 

3
 Jean_ louis MESTRE , op.cit , p 306 . 
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تثنػػػر عػػػدة صػػػعويلت مملثلػػػة ، ذلػػػؾ أف  37نػػػة مػػػف المػػػلدة إال أف صػػػنلغة الفقػػػرة الثلن
الصػػبلحنة الممنوحػػة للحرومػػة للتغننػػر فػػي أ  وقػػت عػػف طرنػػؽ التنظػػنـ، النصػػوص التشػػرنعنة 

 .التي أصيحت تدخؿ في المجلؿ العلئد للسلطة التنظنمنة ، تعد مقندة لحقوؽ اليرلملف 

ة يطعػػداد الدسػػتور يتػػوفنر وعلنػػ  أقػػر يعػػض أعضػػل  اللجنػػة الدسػػتورنة التػػي رلنػػت مرلفػػ
ضملنلت تحد مف إسل ة استخداـ هذ  الصبلحنلت الواسػعة مػف قيػؿ السػلطة التنفنذنػة ، حنػث 
اقترحت اللجنة أف المراسنـ التي تعدؿ النصوص التشرنعنة نجب تصدر في مجلػس الػوزرا  ، 

مػي المػلدة مجلس الدولة، وشرنطة أف نعلف المجلػس الدسػتور   أنهػل ال تتعػلرض  ةيعد استشلر 
 . 1مف الدستور 34

  1958مصير التشريبات التي صدرت  بد ي اذ الدستور ال ريسي لبام  ب( :

فػػػػي هػػػػذا اإلطػػػػلر ويعػػػػد دخػػػػوؿ الدسػػػػتور حنػػػػز التنفنػػػػذ ، وتزامنػػػػ  مػػػػي صػػػػدور يعػػػػض 
التشػػرنعلت تػػنظـ موضػػوعلت هػػي مػػف اختصػػلص السػػلطة التنظنمنػػة ، وفػػي هػػذا اإلطػػلر فػػطف 

يطخطػػلر المجلػػس الدسػػتور  للتسرػػد مػػف الصػػفة أو الطينعػػة البلئحنػػة للػػنص الػػوزنر األوؿ نقػػـو 
الػػػذ  صػػػوت علنػػػ  اليرلمػػػلف ، ونعػػػد هػػػذا اإلجػػػرا  وسػػػنلة فعللػػػة فػػػي نػػػد الحرومػػػة للضػػػغط أو 

 لتجنب تجلوز اليرلملف الختصلص  .

وفػػي هػػذا المقػػلـ تجػػب اإلشػػلرة إلػػ  أف المجلػػس الدسػػتور  وفػػي الفتػػرة الواقعػػة مػػل يػػنف  
جػػل ت ينػػل  علػػػ  إخطػػلر الػػػوزنر األوؿ  30قػػػرارا مػػف يننهػػػل  39قػػد أصػػدر  1964 _ 1958

 .2مف الدستور  37ولهل صلة ميلشرة يللملدة 

إف المجلػػػس الدسػػػتور  ، وينػػػل  علػػػ  إخطػػػػلر الػػػوزنر األوؿ ، نمرنػػػ  أف نراقػػػب مػػػػد  
 34،37دسػػتورنة النصػػوص التشػػرنعنة التػػي دخلػػت حنػػز التنفنػػذ ، وهػػذا يػػللرجوع إلػػ  المػػلدتنف 

 مف الدستور.

                                                 
1
 Jean_ louis MESTRE , op.cit , p 310 . 

2
 Louis FAVOREAU , op.cit , p 147 . 
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، يػؿ هػو حملنػة 1والهدؼ الرئنسي مػف هػذا رلػ  لػنس حملنػة الحقػوؽ والحرنػلت العلمػة 
وعلػػػػ  وجػػػػ  التحدنػػػػد حملنػػػػة المجػػػػلؿ  ، طرنقػػػػة توزنػػػػي االختصػػػػلص يػػػػنف اليرلمػػػػلف والحرومػػػػة

مػػف خػبلؿ تعلنقػػ  علػػ  نبلحػػظ  2التنظنمػي مػػف التػدخبلت المحتملػػة لليرلمػػلف ، إال أف الػيعض 
ا  فػػطف المجلػػس الدسػػتور  فػػي فرنسػػل قػػد تجػػلوز رػػؿ األهػػداؼ الميتغػػلة مػػف أحرػػلـ هػػذا اإلجػػر 
مػػف الدسػػتور، حنػػث اسػػتخدمهل روسػػنلة لتطػػونر رقليتػػ  علػػ  القػػواننف التػػي سػػيؽ  37/3المػػلدة 

وأف دخلت حنز التطينؽ يعد الدستور، وهذا مل أد  في األخنر إل  تورنط المجلػس الدسػتور  
الصػػػلدرة مػػػف قيػػػؿ اليرلمػػػلف فػػػي المجػػػلؿ التنظنمػػػي مػػػف صػػػفتهل مػػػف خػػػبلؿ تجرنػػػد التشػػػرنعلت 

 التشرنعنة .

ويللتللي السملح في األخنر للسلطة التنفنذنة يتعدنلهل أو يللتشرني في مجللهل يواسػطة  
 سلطتهل التنظنمنة.

وفػي األخنػر نمرػف اإلشػلرة إلػ  أهػػـ القواعػد التػي وضػعهل المجلػس الدسػتور  الفرنسػػي 
 ، والتي تتلخص فنمل نلي :  37ملدة عملل  للإمف خبلؿ 

ف مجػػرد تػػدخؿ المشػػرع لتنظػػنـ موضػػوع مػػف طينعػػة الئحنػػة أاعتيػػر المجلػػس الدسػػتور   -
 ال نصلأ يذات  سييل للطعف في دستورنت  طللمل أف الحرومة تستخدـ الوسلئؿ األخر .   

لػػػػػػـ نعلػػػػػػف المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتور  أف المػػػػػػواد  21/04/2005وفػػػػػػي قػػػػػػرار  الصػػػػػػلدر فػػػػػػي  -
مػػف قػػلنوف توجنػػ  ويرمجػػة مسػػتقيؿ المدرسػػة مخللفػػة للدسػػتور يػػللرغـ  19،22،33،34

 . 3مف أن  أرد ويشرؿ واضأ عل  الطينعة البلئحنة لهذ  المواد 

وعلػػػ  الػػػرغـ مػػػف النقػػػد الموجػػػ  للمجلػػػس الدسػػػتور  فػػػي هػػػذا المجػػػلؿ ، إال أف هػػػذا القػػػرار 
اختصلصػػػػهل سػػػػوا  األخنػػػػر نعمػػػػؿ علػػػػ  تشػػػػجني الحرومػػػػة للتػػػػدخؿ مػػػػف أجػػػػؿ حملنػػػػة مجػػػػلؿ 

 .4 37، أو الملدة  41يلستخداـ الملدة 

                                                 
1
 . 564ِؽّٛق طثؽٟ ػٍٟ ا١ٌٍك ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
2
 . 117هظغ اٌٍاتك ، ص ػ١ك اؼّك اٌفٍفٛي ، اٌكفغ تؼكَ اٌكٌرٛن٠ح فٟ اٌمأْٛ اٌفهٍٟٔ ، اٌّ 

3
 C.C n°: 2005-512 DC, 21 avril 2005 , Rec . p. 72 , Jo du 24 avril 2005 , p.7173 .  

4
 . 249ِؽّٛق طثؽٟ ػٍٟ ا١ٌٍك ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  



396 

 

وقد منأ المجلػس الدسػتور  المشػرع فرصػة لتصػحنأ األوضػلع ينفسػ  ، وذلػؾ عػف طرنػؽ 
 إلغل  النصوص ذات الطينعة البلئحنة .

مػف طينعػة الئحنػة ، فػطف  رمل أرد المجلس الدستور  أن  عنػدمل نقػرر أف نصػل تشػرنعنل مػل
 نر األوؿ يتعدنل  يموجب الئحة . هذا األمر نسمأ لوز 

وعل  أنة حلؿ فطف الفقرة األخنرة لـ تحدث تلؾ اآلثلر والنتلئ  التي رلنت متوقعة فػي عػلـ 
، حنث أف المجلؿ الخلص يللقلنوف لـ نتـ حصر  يصػفة حقنقنػة ، وانتقػدت هػذ  الفقػرة  1958

 . 1لنس يدافي خطورتهل ، ولرنهل أصيحت عدنمة الفلئدة 

 دووى التدريد التشريبي :تقيم  -ج

لقػػد مػػنأ الدسػػتور للحرومػػة سػػينبل وفرصػػة للػػدفلع عػػف المجػػلؿ التنظنمػػي الخػػلص يهػػل 
يموجػب أحرػلـ الدسػتور ، رمػل مػنأ المجلػس الدسػتور  لليرلمػلف ضػمننل هلمشػل رينػرا للمنػلورة، 

نعػػػد تصػػػرفل غنػػػر دسػػػتور   حنػػػث أف وجػػػود نػػػص تشػػػرنعي نعتػػػد  علػػػ  النطػػػلؽ التنظنمػػػي ال
السيب وحد  ، فمف المحتمؿ أف نوسي اليرلملف المجلؿ التشرنعي الخػلص يػ  ، ولػو مػي  ولهذا
تعػػلرض أسلسػػل هػػذا اإلجػػرا   علػػ  األقػػؿ ضػػمني مػػي الحرومػػة ، هػػذ  األخنػػرة التػػي ال تواطػػؤ

المقػػػرر وتقػػػرر عػػػدـ اسػػػتخداـ الوسػػػلئؿ  واألدوات المتلحػػػة لهػػػل للػػػدفلع عػػػف مجللهػػػل التنظنمػػػي 
 .2الخلص يهل 

التحوؿ في نه  عمؿ المجلس الدستور  الفرنسي يدأ نتضأ فػي قػرار  الصػلدر إف هذا 
 :  3والذ  قرر فن   blocageنعرؼ يقرار  وهو مل 30/07/1982يتلرنخ 

" Blocage des prix et des revenus » « par les articles 34 et 37, alinéa 1er, la 

Constitution n’a pas entendu frapper d’inconstitutionnalité une disposition de nature 

réglementaire contenue dans une loi, mais a voulu, à côté du domaine réservé à la 

loi, reconnaître à l’autorité réglementaire un domaine propre et conférer au 

                                                 
1
 Louis Favoreau , Droit constitutionnel , DALLOZ , 3

éme
 ,2000, p 759 . 

2
 Michel VERPEAUX, Pierre De Montalivet, Agnès Roblot-Troizier, Ariane Vidal-Naquet  Droit constitutionnel Les 

grandes décisions de la jurisprudence,2 édition ,Presses Universitaires de France , P.U.F. / Thémis,2016,p 153 . 
3
 C.C., n° 82-143 D.C., Loi sur les prix et les revenus, notamment ses articles 1, 3 et 4, 30 juillet 1982, cons. 11, 

Rec. C.C. p. 57, J.O.R.F., 31 juillet 1982, p. 2470 ; G.D.C.C. p. 189.   



397 

 

Gouvernement, par la mise en oeuvre des procédures spécifiques des articles 37, 

alinéa 2, et 41, le pouvoir d’en assurer la protection contre d’éventuels" 

الدستور لػـ نرػف نتجػ  لتقرنػر عػدـ دسػتورنة نػص ذو أف  34،37/01يموجب الملدتنف 
طينعػػػػة تنظنمنػػػػة وارد فػػػػي تشػػػػرني أف نعتػػػػرؼ للسػػػػلطة التنظنمنػػػػة يمجػػػػلؿ خػػػػلص ، واف نعهػػػػد 

القػػدرة   41، 37/2للسػػلطة التنفنذنػػة مػػف خػػبلؿ توظنػػؼ إجػػرا ات محػػددة وخلصػػة فػػي المػػواد 
 عل  ضملف حملنة ضد التجلوزات المحتملة مف قيؿ القلنوف .

لمنطػػػػػؽ نسػػػػػتوجب النظػػػػػر فػػػػػي إجػػػػػرا ات تسػػػػػمأ للحرومػػػػػة ضػػػػػملف احتػػػػػراـ توزنػػػػػي إف ا
مػف الدسػتور ، وهػذ  اإلجػرا ات تمرػف الحرومػة  37-34االختصلصلت التي ترفلهػل المػلدتنف 

ثنػػػل  المنلقشػػػلت اعتمػػػلد اليرلمػػػلف لتشػػػرنعلت تػػػدخؿ أو تعػػػود للمجػػػلؿ  عمومػػل مػػػف االعتػػػراض وال
 التنظنمي .

ذا رلنػػت  هػػذ  التشػػرنعلت ، قػػد دخلػػت حنػػز التنفنػػذ نمرػػف إخطػػلر وعػػبلوة علػػ  ذلػػؾ وال
المجلػػػس الدسػػػتور  مػػػف أجػػػؿ تقرنػػػر طينعتهػػػل البلئحنػػػة وهػػػذا مػػػف خػػػبلؿ عػػػدـ تقرنػػػر جػػػزا ات 

 34ضػػمف إطػػلر الرقليػػة علػػ  دسػػتورنة القػػواننف لتػػدخؿ السػػلطة التشػػرنعنة خػػلرج حػػدود المػػلدة 
مػف مسػسلة التحدنػد المػلد   2005وعل  هذا النحو قلؿ المجلس  الدستور  الفرنسي منذ سػنة 

 . 1الختصلص المشرع
وفي هذا السنلؽ نصؼ اليعض هذا التحوؿ في قضل  المجلس الدستور  مف خبلؿ قرار  

 :  2يقول   21/04/2005الصلدر في 

 Un léger infléchissement de la jurisprudence a été constaté en 2005. Le Conseilس 

constitutionnel ne censure toujours pas l‟immixtion du législateur dans le 

domaine règlementaire mais il constate, à l‟occasion du contrôle de 

constitutionnalité, le caractère règlementaire de certaines dispositions 

législatives س 

                                                 
1
 Thi Hong NGUYEN, LA NOTION D‟EXCEPTION EN DROIT CONSTITUTIONNEL FRANÇAIS, Thèse 

Doctorat, UNIVERSITE PARIS I PANTHEON-SORBONNE, 2013,p67 
2
 C.C., n° 2005-512 D.C., Loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, 21 avril 2005, Rec. C.C. p. 

72, J.O.R.F., 24 avril 2005, p. 7173 ; G.D.C.C. p. 275. 



398 

 

،  2005المجلػػس الدسػػتور  سػػنة حنػػث أنػػ  تػػـ العثػػور علػػ  تحػػوؿ طفنػػؼ فػػي اجتهػػلد 
نراقػػب دائمػػل تػػدخؿ السػػلطة التشػػرنعنة فػػي المجػػلؿ التنظنمػػي ،  حنػػث أف المجلػػس الدسػػتور  ال

ذا الحظ يمنلسػية الرقليػة  الدسػتورنة الطينعػة التنظنمنػة لػيعض التشػرنعلت ، نمرػف للحرومػة  وال
 37/02رػػلـ المػػلدة تعػػدنؿ هػػذ  األخنػػرة دوف اللجػػو  إلػػ  دعػػو  التجرنػػد التشػػرنعي يموجػػب أح

 مف الدستور .

ومػػي ذلػػؾ فػػطف هػػذا االجتهػػلد األخنػػر للمجلػػس الدسػػتور  لػػـ نخلػػو مػػف انتقػػلدات قػػدمهل 
، تتمحػػػور أسلسػػػل حػػػوؿ طينعػػػة القواعػػػد التػػػي تػػػـ ترننفهػػػل مػػػف قيػػػؿ المجلػػػس 1جلنػػػب مػػػف الفقػػػ  

تحػتفظ  الدستور  عل  أنهػل تنظنمنػة خلصػة وأنهػل لػـ تعػدؿ يموجػب مرسػـو ، رمػل أنهػل الزالػت
تػدخؿ فػي مصػلؼ األعمػلؿ اإلدارنػة ، ويللتػللي  شػرلهل التشػرنعي ، ممػل نجعلهػل ال يطليعهل أو

 تفلت مف رقلية القضل  اإلدار  . 

ننيغػػي  يلإلضػػلفة إلػػ  ذلػػؾ ، ومػػف أجػػؿ رػػيأ تػػدخؿ المشػػرع فػػي المجػػلؿ التنظنمػػي ال
مجلػػس الدسػػتور  حػػبل اإلفػػراط فػػي اسػػتخداـ معػػلننر قلنوننػػة خلطئػػة واألرثػػر مػػف ذلػػؾ اختػػلر ال

ة يدوف رقلية ، ونقرر أف هذا ل  قنمة هلمػة جػدا ، نوسطل لنشنر أو ندؿ عل  األحرلـ التنظنم
 نترتب عن  صعوية إدراؾ أو تصور هذا الوضي الشلئؾ . مل وهو

والواقػػػي نبلحػػػػظ أف توسػػػني مجػػػػلؿ القػػػػلنوف ، تػػػـ اختنػػػػلر  مػػػػف قيػػػؿ المجلػػػػس الدسػػػػتور  
نيرر ذلؾ هو فرػرة  مف الدستور ، ومل 34ة لمقتضنلت الملدة يموجب قرا ة مستفنضة وموسع

نػػػنجـ عنػػػ  مػػػف رفػػػض القلضػػػي الدسػػػتور  اعتيػػػلر التشػػػرنعلت التػػػي تػػػدخؿ فػػػي المجػػػلؿ  ومػػػل
   .الخلص يللسلطة التنظنمنة غنر دستورنة 

 

 

                                                 
1
 Michel VERPEAUX, Pierre De Montalivet, Agnès Roblot-Troizier, Ariane Vidal-Naquet , op.cit , p153 . 
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 ال رع الثايي: وماية مدال السمية التي يمية في الي ام الدستوري الدزائري 

لػػـ نتيػػي المؤسػػس الدسػػتور  الجزائػػر  وسػػلئؿ دسػػتورنة معننػػة وصػػلرمة لحملنػػة مجػػلؿ 
 1996السلطة التنظنمنة  رمل فعؿ نظنػر  الفرنسػي، إال أف المتتيػي لنصػوص الدسػتور الحػللي 

نتضػػػأ لػػػ  أف هػػػذ  المهمػػػة الرئنسػػػنة نتوالهػػػل المجلػػػس الدسػػػتور  ، وهػػػذا يطينعػػػة الحػػػلؿ يعػػػد 
هورنػػة، إلػػ  جلنػػب الػدور الػػذ  نلعيػػ  رئػنس الجمهورنػػة فػػي هػػذا إخطػلر  مػػف طػػرؼ رئػنس الجم
 .1المجلؿ يلعتيلر  حلمي الدستور 

ولمعرفة مػد  فعللنػة دور المجلػس الدسػتور  فػي حملنػة مجػلؿ السػلطة التنظنمنػة، نػتـ 
التطػػػرؽ إلػػػ  إخطػػػلر المجلػػػس الدسػػػتور  روسػػػنلة لحملنػػػة نطػػػلؽ السػػػلطة التنظنمنػػػة اأوال ، ثػػػـ 

مجلس الدستور  الجزائر  في حملنة مجلؿ السلطة التنظنمنة اثلننػل ، وأخنػرا مد  إسهلملت ال
 الرقلية القضلئنة عل  التنظنملت اثللثل  .  

 : إخيار المدمس كوسيمة لوماية مدال السمية التي يمية أوال

لػػـ نعتمػػد المؤسػػس الدسػػتور  الجزائػػر  إجػػرا ات خلصػػة مملثلػػة لنظنػػر  الفرنسػػي ، مػػف  
مجلؿ التنظنمي ، حنث أف المجلػس الدسػتور  نمػلرس هػذا االختصػلص اسػتنلدا أجؿ حملنة ال

 .   2إل  القواعد العلمة المتعلقة يللرقلية عل  دستورنة القواننف 

وضمف إطلر الرقليػة الدسػتورنة ننفػرد المجلػس الدسػتور  فػي الجزائػر يصػبلحنة تحدنػد 
اختصػػػػػػلص ومجػػػػػػلؿ عمػػػػػػؿ السػػػػػػلطتنف التشػػػػػػرنعنة والتنفنذنػػػػػػة، وهػػػػػػذا تطينقػػػػػػل ألحرػػػػػػلـ المػػػػػػواد 

143،141،140  . 

                                                 
1
أٞ ٌٚذائً قٌذرٛن٠ح ٌؽّا٠ذح ِعذاي اٌٍذٍطح اٌرٕظ١ّ١ذح ، ٚ٘ذما تٍذثة ي١ذاب ١٘نذح ذٛوذً ٌٙذا ٘ذمٖ  1976ٌُ ٠رؼّٓ اٌكٌذرٛن اٌعىائذهٞ اٌظذاقن ٌذٕح  

ِذٓ ؼّا٠ذح اٌّعذاي اٌرٕظ١ّذٟ ٚفمذا ٌذٕض اٌّذاقج  وأد ذّىٕذٗ 1976اٌّّٙح ، ٌٚىٓ اٌٛػؼ١ح اٌرٟ واْ ٠رّرغ تٙا نئ١ً اٌعّٙٛن٠ح فٟ ظً قٌرٛن ٌٕح 

اٌرذٟ ذمؼذٟ : "نئذ١ً اٌعّٙٛن٠ذح ٘ذٛ ؼذاِٟ اٌكٌذرٛن " ، ٚ٘ذما اٌذٕض ٠ف١ذك أْ نئذ١ً اٌعّٙٛن٠ذح ٠ٍذٙه ػٍذٝ إؼرذهاَ لٛاػذك اٌكٌذرٛن  03فمهج 111

ػٍٝ إؼكاز خ١ٌذح لا١ٔٛٔذح  1996ٚ  1989ـاطح ذٍه اٌمٛاػك اٌّرؼٍمح ترٛو٠غ االـرظاص ، ٚػٍٝ اٌؼىً ِٓ لٌه فمك ؼهص ٚاػؼٛ وً ِٓ قٌرٛن 

ؽذاض ٍٔذ١ّح، ذّىٓ نئ١ً اٌعّٙٛن٠ح ِٓ ؼّا٠ح ِعاي اٌٍٍطح اٌرٕظ١ّ١ح ، ٚذرّصً ٘مٖ ا١ٌ٢ح فٟ اٌهلاتح ػٍٝ قٌرٛن٠ح اٌمٛا١ٔٓ ، ٌرفاط١ً أوصه ناظغ تٍ

 .   111اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص 
2
ؼّا٠ح ِعا١ٌّٙا ، ِماي ِأـٛل ػٓ اٌّٛلغ : ٔثاٌٟ فطح ، اٌفظً ت١ٓ االـرظاص اٌرشه٠ؼٟ ٚاٌرٕظ١ّٟ ٚػؼف ٌٚائً  

www.manifest.univ_ouragla.dz 
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وفي هذا المجلؿ تختلؼ طينعة اإلخطلر يلختبلؼ الدسلتنر في حد ذاتهػل، ففػي يعػض 
ر وجوينل رمػل هػو الشػسف يللنسػية لفئػة القػواننف العضػونة، أو فنمػل نتعلػؽ األحنلف نروف اإلخطل

 يلألنظمة الداخلنة لليرلملنلت، قيؿ صدور األول ، وقيؿ نشر الثلننة .  

وعلػػ  هػػذا األسػػلس نجػػد أف يعػػض الدسػػلتنر تخػػوؿ يعػػض الهنئػػلت المحػػددة فقػػط حػػؽ 
المصػػػلحة، يػػػؿ فػػػي يعػػػض إخطػػػلر المجلػػػس الدسػػػتور ، وقػػػد تعتػػػرؼ يػػػ  األفػػػراد أو أصػػػحلب 

األحنػػلف نمرػػف أف تثػػلر أو تحػػرؾ الرقليػػة يموجػػب دعػػو  داخلنػػة ، حنػػث مػػف خبللهػػل نتعػػرض 
المػدعي علنػػ  أمػػلـ المحرمػػة علػ  القػػلنوف الػػذ  ترنػػد المحرمػة تطينقػػ  علػػ  النػػزاع المعػػروض 

 أملمهل، وتسم  هنل الدفي الفرعي .

إلػػ  غلنػػة الفصػػؿ فػػي الػػدعو   إذ نتوجػػب علػػ  المحرمػػة االمتنػػلع عػػف تطينػػؽ القػػلنوف
 األصلنة .

وفػػي يعػػض الحػػلالت تعتػػرؼ يعػػض الػػنظـ الدسػػتورنة ألفػػراد يحػػؽ اللجػػو  ميلشػػرة إلػػ  
المحرمة الدستورنة ، وهذا يغرض يحث مد  دستورنة قلنوف قيؿ تنفنػذ  والمثػلؿ علػ  ذلػؾ مػل 

 . 1هو معموؿ ي  في ألملننل والنمسل ويلجنرل 

إلجرا  الذ  تقـو ي  الجهة المخولػة دسػتورنل لطلػب موقػؼ يسن  ذلؾ ا رونعرؼ اإلخطل
 . 2المجلس الدستور  حوؿ مد  دستورنة نص تشرنعي أو تنظنمي أو معلهدة 

إلػػ  جملػػة  2000ونخضػػي اإلخطػػلر حسػػب النظػػلـ الػػداخلي للمجلػػس الدسػػتور  لسػػنة 
 مف الشروط الشرلنة والموضوعنة.

 

                                                 
1
 .248ٌؼ١ك تٛاٌشؼ١ه ، إٌظاَ ا١ٌٍاٌٟ اٌعىائهٞ ، اٌعىء اٌصاٌس ،  اٌّهظغ اٌٍاتك، ص  
2
 . 249اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص ٌؼ١ك تٛاٌشؼ١ه ،  



401 

 

قػػد تػػـ فعػػبل مػػف طػػرؼ ففػػي ضػػرورة أف نرػػوف اإلخطػػلر  ةوتتمثػػؿ الشػػروط الموضػػوعن
السػػلطلت المخولػػة دسػػتورنل لهػػذ  الصػػبلحنلت، ونقصػػد هنػػل رػػؿ مػػف رئػػنس الجمهورنػػة ورئنسػػي 

، ويللتػػللي ال نرػػوف اإلخطػػلر مقيػػػوال إذا تقػػدـ يػػ  طرفػػل آخػػر غنػػر السػػػلطلت  فغرفتػػي اليرلمػػل
 .1سللفة الذرر

مػف النظػلـ  09لر، ولقػد نصػت علنهػل المػلدة وأمل فنمػل نتعلػؽ يللشػروط الشػرلنة لئلخطػ
، حنػػث اشػػترطت أف نرػػوف اإلخطػػلر يرسػػللة توجػػ  إلػػ  رئػػنس  2الػػداخلي للمجلػػس الدسػػتور  

المجلػػس الدسػػػتور  مػػف طػػػرؼ السػػلطلت المعننػػػة ، مرفقػػػة يػػللنص المطعػػػوف فنػػ  ، حنػػػث نػػػتـ 
 عرض  عل  المجلس الدستور  لنصدر قرار  أو رأن  فن  .

تػػػػوافر الشػػػػروط الشػػػػرلنة والموضػػػػوعنة المتعلقػػػػة يطخطػػػػلر المجلػػػػس  ويعػػػػد التسرػػػػد مػػػػف 
 الدستور  نيدأ سرنلف أو الدخوؿ الرقلية الدستورنة حنز العمؿ .

المحددة لنظلـ عمؿ المجلس الدسػتور  ، رمػل أف  11وهذا مل نتضأ مف نص الملدة  
 .  3الرقلية ال تتسثر يعملنة السحب أو التنلزؿ عف اإلخطلر 

ؤؿ الػػذ  نطػػرح فػػي هػػذا السػػنلؽ ، لمػػلذا خػػص المؤسػػس الدسػػتور   رئػػنس ولرػػف التسػػل
الجمهورنػػػة وحػػػد  يحػػػؽ إخطػػػلر المجلػػػس الدسػػػتور  فنمػػػل نتعلػػػؽ يػػػللقواننف العضػػػونة واألنظمػػػة 

 الداخلنة يللنسية لغرفتي اليرلملف   

نجنػػب الػػيعض علػػ  التسػػلؤؿ ونقػػرروف أف هػػذا نرجػػي أسلسػػل إلػػ  الػػدور الرينػػر الػػذ   
س الجمهورنػػػة يلعتيػػػلر  حػػػلمي الدسػػػتور، يلإلضػػػلفة إلػػػ  خصوصػػػنة هػػػذ  المجػػػلالت نلعيػػػ  رئػػػن

 . 4محؿ اإلخطلر الوجويي 

                                                 
1
ٌٚثً إطالؼٗ ، ِهوى اٌثظائه ٌٍثؽٛز ٚ اإلنشاقاخ ٚاٌفكاِاخ اٌؼ١ٍّح:، ػّان ػثاي ، ذأش١ه إٌظاَ اإلظهائٟ ػٍٝ نلاتح اٌّعًٍ اٌكٌرٛنٞ  

 .29ص  2008اٌكان اٌفٍك١ٔٚح ٌٍٕشه ٚاٌرٛو٠غ، اٌعىائه : 
2
، تران٠ؿ  26، اٌّؽكق ٌمٛاػك ػًّ اٌّعًٍ اٌكٌرٛنٞ ، ض.ن.ض.ض ، اٌؼكق  16/04/2012إٌظاَ اٌّأنؾ فٟ  

 .   04، ص   03/05/2012:
3
 . 29اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص ػّان ػثاي ،  
 .65مسراتي سلنمة ، المرجي السليؽ ، ص  4
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وهو تيرنر نتملش  والواقي السنلسي  في الجزائر ، يؿ هو أمر منطقػي فػي ظػؿ نظػلـ  
نجعؿ رئنس الجمهورنة القليض الفعلػي لرػؿ السػلطلت فػي الدولػة ، يػؿ فػي رثنػر مػف األحنػلف 

 أن  لنس غرنيل أف نطرح مثؿ هذا التسلؤؿ . نيدواحـ مختلؼ السلطلت ، ويللتللي ننلفس ونز 

، وذلػػػػػؾ مػػػػػف خػػػػػبلؿ اسػػػػػتحداث يعػػػػػػض  1996إف التعػػػػػدنبلت التػػػػػي ررسػػػػػهل دسػػػػػتور 
طػػلر ولػػو نسػػينل ، ونقصػػد خالمؤسسػػلت الدسػػتورنة الجدنػػدة، رػػلف لهػػل األثػػر فػػي توسػػني حػػؽ اإل

إلػػػ  جلنػػػب رئػػػنس المجلػػػس الشػػػعيي الػػػوطني فػػػي هػػػذا اإلطػػػلر مجلػػػس األمػػػة ، والػػػذ  أصػػػيأ 
 نملرس حؽ إخطلر المجلس الدستور  عف طرنؽ رئنس  .

ولرف نعتقػد أف إمرلننػة لجػو  رػؿ مػف رئػنس المجلػس الشػعيي الػوطني ورئػنس مجلػس  
األمػػػة إلػػػ  إخطػػػلر المجلػػػس الدسػػػتور  تيقػػػ  رهننػػػة الوضػػػي السنلسػػػي السػػػلئد ، ذلػػػؾ أف رػػػؿ 

فػػي الجزائػػر تقلػػؿ مػػف إمرلننػػة اللجػػو  إلػػ  هػػذا الحػػؽ مػػف جلنػػب المعطنػػلت السنلسػػنة والحزينػػة 
 الهنئتنف سللفتي الذرر .

فمػػػف المعلػػػػـو أف السػػػػيب الحقنقػػػي السػػػػتحداث مجلػػػػس األمػػػػة فػػػي الجزائػػػػر هػػػػو عرقلػػػػة 
، وهػػذا راجػػي أسلسػػل إلػػ  تررنيػػة أو تشػػرنلة هػػذا المجلػػس ، حنػػث  1النشػػلط التشػػرنعي لليرلمػػلف

لفلئػدة الحرومػة و نخػدمهل  نرػوف ف ثلػث أعضػلئ  ، وهػذا التعنػنفنتول  رئػنس الجمهورنػة يتعنػن
خلصػػػة فػػػي الحللػػػة التػػػي نقػػػـو فنهػػػل اليرلمػػػلف يسػػػف التشػػػرنعلت التػػػي ال تتملشػػػ  مػػػي توجهػػػلت 
الحرومػػة ، وهنػػل نػػتـ عرقلػػة أو رػػيأ الػػنص الػػذ  صػػوت علنػػ  المجلػػس الشػػعيي الػػوطني علػػ  

مػي أف النصػلب المطلػوب  ،ذا الػنصمسػتو  مجلػس األمػة الػذ  نمرنػ  أف ال نصػلدؽ علػ  هػ
 .4/3عل  مستو  مجلس األمة هو 

ويللتػللي تسػتطني الحرومػػة وعػف طرنػؽ الثلػػث الرئلسػي المعػنف أف تعرقػػؿ الػنص حتػػ   
ال نصػػػػدر، وهػػػػذا يطينعػػػػة الحػػػػلؿ فػػػػي الوضػػػػي الػػػػذ  ال توجػػػػد فنػػػػ  معلرضػػػػة سنلسػػػػنة  داخػػػػؿ 

 .اليرلملف
                                                 

1
 . 22ٌؼ١ك تٛ اٌشؼ١ه ، إٌظاَ ا١ٌٍاٌٟ اٌعىائهٞ ، اٌعىء اٌهاتغ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  



403 

 

ر ال نطػرح أ  أشػرلؿ ، يػللنظر إلػ  ة فػي الجزائػنػوهذا الوضي فػي ظػؿ الظػروؼ الحلل
فرػػػؿ األحػػػزاب ومنػػػذ االنفتػػػلح السنلسػػػي فػػػي الجزائػػػر ال تملػػػؾ ، غنػػػلب معلرضػػػة سنلسػػػنة قونػػػة

 . 1نهل تعمؿ عل  تدعنـ يرنلم   رئنس الجمهورنة إيرامجل، يؿ 

رمػػل أف  اليرلمػػلف ال نمػػلرس دور  الرقػػليي فػػي ظػػؿ هشلشػػة األغلينػػة اليرلملننػػة وعػػدـ  
همػػلؿ دورهػػل الحقنقػػي الػػذ   تتقرارهل، وانشػػغللهل يللصػػراعلتملسػػرهل واسػػ الحزينػػة الداخلنػػة ، وال

 انتخيت مف أجل  .

ترجمػػػ  هنمنػػػة الحرومػػػة علػػػ  النشػػػلط اليرلمػػػلني ، سػػػوا  مػػػف خػػػبلؿ اآللنػػػلت توهػػػو مػػػل 
قرار التشرنعلت ، يؿ إف اليرلمػلف فػي الجزائػر خػبلؿ الوضػي الػراهف  المقررة إلعداد ومنلقشة وال

 . 2د مرتب تسجنؿ المشلرني والقواننف ، في ظؿ نظلـ رئلسي مغلؽ نعد مجر 

إف رػػػػؿ هػػػػذ  المعطنػػػػلت تػػػػؤثر يشػػػػرؿ رينػػػػر علػػػػ  حػػػػؽ اإلخطػػػػلر مػػػػف جلنػػػػب رئنسػػػػي 
الغرفتنف في الجزائر ، يؿ نذهب اليعض إل  أرثر مف ذلؾ ، وهذا يللقوؿ أف عملنة اإلخطػلر 

هورنػػػػة وأحػػػػد رئنسػػػػي غرفتػػػػي ال نمرػػػػف تصػػػػورهل إال فػػػػي حللػػػػة وجػػػػود خػػػػبلؼ يػػػػنف رئػػػػنس الجم
اليرلمػػػلف حػػػوؿ نػػػص تشػػػرنعي أو تنظنمػػػي ، ويلسػػػتثنل  ذلػػػؾ ترػػػوف حػػػلالت اإلخطػػػلر ضػػػعنفة 

 وعقنمة.

ونترتب عل  هذا الوضي إمرلننػة إفػبلت العدنػد مػف النصػوص التشػرنعنة أو التنظنمنػة 
  مػػي دوف أف تقػػـو أ  هنئػػة يطخطػػلر المجلػػس الدسػػتور  مػػف الرقليػػة المخللفػػة ألحرػػلـ الدسػػتور

 .3العلـ أف المجلس الدستور  ال نتحرؾ مف تلقل  نفس  يؿ مقند إجرائنل يلإلخطلر

وفػػػػي هػػػػذا المجػػػػلؿ ، تظهػػػػر ضػػػػرورة توسػػػػني حػػػػؽ اإلخطػػػػلر أو االعتػػػػراؼ يػػػػ  لفلئػػػػدة  
المعلرضػػة ، ذلػػؾ أف توسػػني اإلخطػػلر إلػػ  رئػػنس مجلػػس األمػػة ال نعػػد رلفنػػل مػػف أجػػؿ تسدنػػة 

                                                 
1
 . 114ِؽّك ٕ٘اق ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  

2
 . 135ػم١ٍح ـهتاشٟ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
 .68ص  مسراتي سلنمة ، المرجي السليؽ ، 3
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المجلػػس الدسػػتور  لػػدور  الرقػػليي ، وهػػذا رلػػ  مػػي حرمػػلف المػػواطننف مػػف إمرلننػػة اللجػػو  إلػػ  
المجلػػػس وتضػػػننؽ الخنػػػلؽ علػػػ  المعلرضػػػة السنلسػػػنة التػػػي نمثلهػػػل يعػػػض أعضػػػل  اليرلمػػػلف، 
يللموازاة مي إمرلننة التقلرب السنلسػي يػنف رػؿ مػف رئػنس الجمهورنػة ورئػنس غرفتػي اليرلمػلف، 

 . 1  إل  شؿ عمؿ المجلس الدستور  وصدور نصوص غنر دستورنة  وهو نمرف أف نؤد

إف الهػػدؼ األسلسػػي مػػف إخطػػلر المجلػػس الدسػػتور  مػػف قيػػؿ أعضػػل  اليرلمػػلف نرمػػف 
شراؾ ممثلي الشعب ميلشرة في عملنػة الرقليػة علػ  أسلسل في تعزنز نظلـ الرقلية الدستورنة  وال

، رمل أف لهذ  اآللنة يعد دنمقراطػي نتمثػؿ أسلسػل فػي إشػراؾ المعلرضػة أو  2دستورنة القواننف 
األقلنػػة فػػي الحرػػـ والمراقيػػة ، وهػػذا مػػف خػػبلؿ إتلحػػة الفرصػػة للمعلرضػػة عػػف طرنػػؽ إخطػػلر 

يللضػػػػػرورة علػػػػ  صػػػػنلغة تشػػػػػرنعنة أفضػػػػؿ يللنسػػػػػية ، وهػػػػػو مػػػػل نػػػػنعرس المجلػػػػس الدسػػػػتور  
 . 3للتشرنعلت 

لليرلمػػلنننف حػػؽ إخطػػلر المجلػػس الدسػػتور  الجزائػػر  وفػػي هػػذا اإلطػػلر أقػػر المؤسػػس 
مػف دسػتور سػنة  187، حنػث تػنص المػلدة  2016الدستور  يموجب التعدنؿ الدستور  لسػنة 

أو رئػنس مجلػس األمػة أو المعدؿ عل  :س نخطر المجلس الدسػتور  رئػنس الجمهورنػة  1996
 الوزنر األوؿ .

 س .عضو في مجلس األمة  30نلئيل أو  50رمل نمرف إخطلر  مف 

ف رػلف والواقي  أف اشتراط هػذا العػدد سػوا  يللنسػية للنػواب أو ألعضػل  مجلػس األمػة وال
السنلسػي الػراهف ، حنػث  لتوسني حؽ اإلخطػلر ، إال أنػ  غنػر رػلؼ فػي الوضػي لإجرا  أسلسن

تور  ، وهػو مػل نسػتوجب إعػلدة النظػر إخطلر المجلس الدسنصعب عل  المعلرضة السنلسنة 

                                                 
1
 . 77عملر عيلس ، دور المجلس الدستور  الجزائر  في ضملف ميدأ  سمو الدستور ، المرجي السليؽ ، ص  

2
 Ahmed MAHIOU  ,La saisine du Conseil constitutionnel par les parlementaires: l’expérience 

française , REVUE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL , n° 02 , 2013 , p 64 . 
 
3
 Ibid , p 65 . 
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في هذا الشرط مف خبلؿ تقلنص العدد المطلػوب إلخطػلر المجلػس الدسػتور  مػف قيػؿ النػواب 
      نلئيل أو عضوا . 20وجعل  

 دائمل في هذا السنلؽ نمرف طرح التسلؤؿ التللي : 

مػػل هػػو الػػدور الحقنقػػي الػػذ  نلعيػػ  المجلػػس الدسػػتور  فػػي الجزائػػر فنمػػل نتعلػػؽ يمسػػسلة 
احتػػػػػراـ الحػػػػػدود الفلصػػػػػلة دسػػػػػتورنل يػػػػػنف السػػػػػلطة التنفنذنػػػػػة والتشػػػػػرنعنة  فػػػػػي مجػػػػػلؿ مملرسػػػػػة 

 اختصلصهمل   

إف هػػذ  المسػػسلة تقتضػػي التعػػرض إلػػ  آرا  قػػرارات المجلػػس الدسػػتور  فػػي هػػذا الشػػسف 
 . لس نلدرة و قلنلةوالتي هي في األس

 : وماية مدال السمية التي يمية ومى ضوء إدتهاد المدمس الدستوري  ثاييا

عل  الرغـ مف أف اجتهػلد المجلػس الدسػتور  فػي مجػلؿ حملنػة نطػلؽ السػلطة التنظنمنػة غنػر 
 إال أنػػ  نمرػػف اإلشػػلرة إلػػ  أهػػـ قػػرارات المجلػػس الدسػػتور  الجزائػػر  فػػي هػػذا ،رػػلؼ و محػػدود

 لؾ عل  النحو التللي :المجلؿ وذ

ونتعلػػػؽ القػػلنوف األسلسػػػي      1 1989أوت  30مػػػؤرخ فػػي  89_  ؽ ف ـ د ،02القػػرار  رقػػـ  -
، ومػػل تتنلولػػ  مػػف أسػػفلر النػػواب  43للنلئػػب الػػذ  جػػل  فنػػ  س ... وفنمػػل نخػػص أحرػػلـ المػػلدة 

 تحت غطل  جواز ديلوملسي .

لدولنػة لرػؿ سػلطة تليعػة للدولػة نظرا لرػوف الجػواز الديلوملسػي، نسػلـ حسػب األعػراؼ ا
ملزمة يمهمة دائمة أو وقتنة تمثنلنة أو في إطػلر نشػلط دولػي نهػـ الدولػة ، ويهػذ  الصػفة فهػو 

 مف الدستور. 116و 74، 67نسلـ حسب إرادة السلطة التنفنذنة وحدهل طيقل للمواد 

                                                 
1
 .  19، ص  01، اٌؼكق  1996،  1989أؼىاَ اٌفمٗ اٌكٌرٛنٞ اٌعىائهٞ ، ٌٕح  
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ف مػػػػ 115ونظػػػػرا لرونػػػػ  ال نعػػػػود حننئػػػػذ للقػػػػلنوف، المحػػػػدد مجللػػػػ  خلصػػػػة فػػػػي المػػػػلدة 
الدستور، أف نػنص علػ  رنفنػلت تسػلنـ وثػلئؽ السػفر أو وضػعهل حنػز التػداوؿ أو اسػتعمللهل ، 

 مف الدستور...س  116ألف ذلؾ مف اختصلص السلطة التنظنمنة وحدهل، رمل هي محددة في 

نتعلػػػػػؽ يمراقيػػػػة القػػػػػلنوف  2005نوننػػػػو  17المػػػػؤرخ فػػػػػي  05/ ر ت ع / ـ د /01الػػػػرأ  رقػػػػػـ 
 .   1نظنـ القضلئي للدستورالعضو  المتعلؽ يللت

س... واعتيػػلرا أف المؤسػػس الدسػػتور  أقػػر ميػػدأ إمرلننػػة إنشػػل  هنئػػلت قضػػلئنة يموجػػب المػػلدة 
الشػػطر األخنػػر، وخػػوؿ المشػػرع دوف غنػػر  صػػبلحنلت إنشػػلئهل علػػ  أف نرػػوف ذلػػؾ  122/06

 يقلنوف علد  ولنس عضو .

مػف القػلنوف العضػو   24دة واعتيلرا مف جهة أف المشرع وضي حرمل تشػرنعنل فػي المػل  
موضػػػػوع  اإلخطػػػػلر نترتػػػػب علػػػػ  تطينقػػػػ  تحونػػػػؿ صػػػػبلحنلت إنشػػػػل  الهنئػػػػلت القضػػػػلئنة إلػػػػ  

تور، ونعػػد ذلػػؾ الدسػػمػػف  125/2المجػػلؿ التنظنمػػي الػػذ  نعػػود لػػرئنس الحرومػػة طيقػػل للمػػلدة 
 مف الدستور مف جهة أخر  س . 122/06مسلسل يللملدة 

ونبلحظ أنضل اجتهلد المجلس الدستور  في مجلؿ حملنة السلطة التنظنمنة مف خػبلؿ  
، والػػػػذ  جػػػػل  فنػػػػ  :س... واعتيػػػػلرا أف أحرػػػػلـ المػػػػواد  2 1998جػػػػواف  13رأنػػػػ  الصػػػػلدر فػػػػي 
تحنػػؿ تحدنػػد رنفنػػلت    12الفقػػرة األخنػػرة و  07الفقػػرة األخنػػرة ،  05المػػواد  االمػػذرورة أعػػبل  

يموجػػب تعلنمػػة علػػ  رػػؿ مػػف مرتػػب المجلػػس الشػػعيي الػػوطني ، ومرتػػب تطينػػؽ هػػذ  األحرػػلـ 
الفقػػػرة الثلننػػػة مػػػف  125مجلػػػس األمػػػة ، واعتيػػػلرا أف المؤسػػػس الدسػػػتور  قػػػد أقػػػر فػػػي المػػػلدة 

الدستور أف تطينؽ القلنوف نندرج في المجػلؿ التنظنمػي الػذ  نعػود لػرئنس الحرومػة ، واعتيػلرا 
الفقػػرة الثلننػػة مػػف  125رػػوف قػػد أخػػؿ يمقتضػػنلت المػػلدة يللنتنجػػة أف المشػػرع فػػي هػػذ  الحللػػة ن

 .الدستورس 

                                                 
1
 .  03، ص  2005ظ١ٍ٠ٛح  20، اٌّأنؾ فٟ  51اٌعه٠كج اٌه١ٌّح ، اٌؼكق  
2
 23،  15،  14،  12،  11،  07إٌٝ  04 ، اٌّرؼٍك تكٌرٛن٠ح اٌّٛاق ِٓ 13/06/1998اٌّأنؾ فٟ :  98/ ن.ق/َ.ق/ 04نأٞ نلُ  

   .03، ص  16/06/1998، اٌّأنؾ فٟ  43ِٓ اٌمأْٛ اٌّرؼّٓ ٔظاَ اٌرؼ٠ٛؼاخ ٚاٌرماػك ٌؼؼٛ اٌثهٌّاْ ، اٌعه٠كج اٌه١ٌّح ، اٌؼكق 
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رمػػل جػػػل  أنضػػل فػػػي قػػرار المجلػػػس الدسػػتور  المتعلػػػؽ يللرقليػػة علػػػ  دسػػتورنة القػػػلنوف 
المتضػػمف القػػلنوف األسلسػػي لعضػػو اليرلمػػلف المصػػلدؽ علنػػ  مػػف قيػػؿ مجلػػس األمػػة يتػػلرنخ : 

28/11/2000 1 . 

 29والمػػػػػلدة  12يمقتضػػػػػ  الشػػػػػطر األخنػػػػػر مػػػػػف المػػػػػلدة واعتيػػػػػلرا أف المشػػػػػرع أقػػػػػر س 
المػػػػذرورنف أعػػػػبل  أف نحظػػػػ  عضػػػػو اليرلمػػػػلف يللمرتيػػػػة التشػػػػرنفنة البلئقػػػػة والمرتيطػػػػة يمهمتػػػػ  
الوطننة واستفلدت  مف سفر  فػي الػداخؿ والخػلرج مػف المسػلعدات والتشػرنفلت المرتيطػة يصػفت  

أف المرتيػػة  123و  122مل مػػف المػػلدتنف اليرلملننػػة ، واعتيػػلرا أنػػ  نسػػتنت  مػػف الدسػػتور السػػن
التشػػرنفنة البلئقػػة والمرتيطػػة يللمهمػػة الوطننػػة لعضػػو اليرلمػػلف واسػػتفلدت  فػػي سػػفر  فػػي الػػداخؿ 
والخػػػلرج مػػػف المسػػػلعدات والتشػػػرنفلت المرتيطػػػة يصػػػفت  اليرلملننػػػة مواضػػػني ال تنػػػدرج ضػػػمف 

 مجلؿ القلنوف .

 125جػػب الفقػػرة األولػػ  مػػف المػػلدة واعتيػػلرا أف المؤسػػس الدسػػتور  نػػنص صػػراحة يمو 
أف المسػػػػلئؿ غنػػػػر المخصصػػػػة للقػػػػلنوف نعػػػػود االختصػػػػلص فنهػػػػل للسػػػػلطة التنظنمنػػػػة لػػػػرئنس 

 .         س الجمهورنة

ومف خبلؿ مل سيؽ نتضأ لنل الدور الػذ  نلعيػ  المجلػس الدسػتور  فػي ضػيط الحػدود 
 ف السلطلت.المقررة دستورنل ينف القلنوف والتنظنـ إعملال لميدأ الفصؿ ين

إف هذا التررنس لميدأ الفصػؿ يػنف السػلطلت مػف جلنػب المجلػس ال نطػرح أ  إشػرلؿ، 
ولرػػف اإلشػػرلؿ الػػذ  نثػػلر فػػي هػػذا المجػػلؿ هػػو عنػػدمل ترػػوف آرا  وقػػرارات المجلػػس الدسػػتور  

والذ  نؤرػد هػذا الطػرح هػو مػثبل رأ  المجلػس الدسػتور  المتعلػؽ  .محؿ خبلؼ ينف اليرلملف 
ضلت والتقلعد لعضو اليرلمػلف ، حنػث قػلـ يطلغػل  رلفػة األحرػلـ المتعلقػة يللتقلعػد ينظلـ التعون

واعتيرهل غنر دستورنة عل  الرغـ مف أف التقلعد ندخؿ ضمف االختصلص التشرنعي ، حنػث 

                                                 
1
األٌاٌٟ ٌؼؼٛ  ، اٌّرؼٍك تاٌهلاتح ػٍٝ قٌرٛن٠ح اٌمأْٛ اٌّرؼّٓ اٌمأْٛ 13/06/2001اٌّأنؾ فٟ :  01/ن.ق/َ.ق/12نأٞ نلُ  

 . 05، ص  04/02/2001، اٌّأنؾ فٟ :  09اٌثهٌّاْ ، اٌعه٠كج اٌه١ٌّح ، اٌؼكق 
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وهػو مػل دفػي يػلليعض إلػ  اعتيػلر هػذا الػرأ  غنػر  1983رلف منظمل يموجب قلنوف منػذ سػنة 
 .  1مقني 

منػػػ   49أعػػػلد النظػػػر فػػػي المػػػلدة  89/14وف األسلسػػػي للنلئػػػب رقػػػـ للقػػػلن طرقػػػ وعنػػػد ت
المتضمنة أحرلـ التقلعد واعتيرهل غنر متطليقة للدستور، وهذا عل  الرغـ مف أن  اعتيػر وفػي 

 . 2مطليقة للدستور 49، سللؼ الذرر أف الملدة  02/89قرار  رقـ 

المػػػػػػؤرخ                  12/01إال أف الػػػػػػيعض نبلحػػػػػػظ أف المجلػػػػػػس الدسػػػػػػتور  ، وفػػػػػػي قػػػػػػرار  رقػػػػػػـ 
، والمتعلػػػػؽ يللقػػػػلنوف األسلسػػػػي لعضػػػػو اليرلمػػػػلف ، لػػػػـ نسخػػػػذ يعػػػػنف  2001جػػػػلنفي  13فػػػػي :

                  نف، الصػػػػػػػػػلدر  617/و 616اجتهػػػػػػػػػلد  السػػػػػػػػػليؽ وأحػػػػػػػػػلؿ إلػػػػػػػػػ  المرسػػػػػػػػػومنف رقػػػػػػػػػـ  االعتيػػػػػػػػػلر
،  2/07/83المػػػػػؤرخ فػػػػػي  83/12مػػػػػف القػػػػػلنوف  65تطينقػػػػػل للمػػػػػلدة  1983أرتػػػػػوير  31فػػػػػي 

المتعلػػػؽ يللنقػػػؿ ، وفػػػي هػػػذا التصػػػرؼ نقػػػؿ واضػػػأ لموضػػػوعلت مػػػف المجػػػلؿ التشػػػرنعي إلػػػ  
المجػػلؿ التنظنمػػي ، وعلنػػ  نعػػد التصػػرؼ مػػف جلنػػب المجلػػس الدسػػتور  مخللفػػل لميػػدأ الفصػػؿ 
يػػػنف السػػػلطلت، ونطعػػػف فػػػي اسػػػتقبللنة السػػػلطة التشػػػرنعنة، وهػػػذا مػػػف خػػػبلؿ حقهػػػل فػػػي تعػػػدنؿ 

 .  3 1983قلنوف التقلعد لسنة 

وأخنرا تجػب اإلشػلرة إلػ  أف المؤسػس الدسػتور  قػد مػنأ رئػنس الجمهورنػة إجػرا  آخػر 
نسػػػػتطني مػػػػف خبللػػػػ  أف نراقػػػػب مػػػػد  احتػػػػراـ اليرلمػػػػلف الختصػػػػلص السػػػػلطة التنفنذنػػػػة ، وهػػػػو 

، والتػي تػػنص  1996مػف الدسػػتور الجزائػر  لسػػنة  145اإلجػرا  المنصػوص علنػػ  فػي المػػلدة 
نػة أف نطلػب إجػرا  مداولػة ثلننػة فػي قػلنوف تػـ لتصػونت علنػ  فػي عل :سنمرف لػرئنس الجمهور 

غضوف الثبلثنف نومل الموالنة لتلرنخ إقرار  ، وفي هذ  الحللة ال نتـ إقرار القػلنوف، إال يسغلينػة 
 ثلثي أعضل  المجلس الشعيي الوطني س . 

                                                 
  26ص  ١ِٓ شه٠ؾ ، ِىأح اٌثهٌّاْ اٌعىائهٞ فٟ ظً اظرٙاق اٌّعًٍ اٌكٌرٛنٞ ، اٌّهظغ اٌٍاتك،األ 1
 . 26المرجي ، ص نفس منف شرنط ، األ 2
3

 . 27ص  ظً اظرٙاق اٌّعًٍ اٌكٌرٛنٞ ، اٌّهظغ اٌٍاتك،األ١ِٓ شه٠ؾ ، ِىأح اٌثهٌّاْ اٌعىائهٞ فٟ 
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وسػػػنلة هلمػػػة للتػػػسثنر علػػػ   145نعػػػد حػػػؽ االعتػػػراض المنصػػػوص علنػػػ  فػػػي المػػػلدة و 
ن  نعيػر أو نعرػس عػف حللػة نسػودهل خػبلؼ حػلد يػنف رئػنس الجمهورنػة أقرارات اليرلملف ، إذ 

واليرلملف ، رمل أن  نسلهـ في شرؿ ميلشر فػي ردع األغلينػة اليرلملننػة عنػد اسػتغبلل  للقػلنوف 
 .1مف أجؿ مصللحهل أو لعرقلة تطينؽ يرنلم  الحرومة 

نعػػد الطلػػب الػػذ  نتقػػدـ يػػ  رئػػنس الجمهورنػػة إلػػ  اليرلمػػلف يقصػػد  وعلػػ  هػػذا األسػػلس
مداولة ثلننة لنص تـ الموافقػة علنػ ، يمثليػة تصػرؼ مػف خبللػ  نوجػ  رئػنس الجمهورنػة أنظػلر 
ل  رؿ النقلئص التي نحتونهػل هػذا  النواب حوؿ المخللفلت والتجلوزات الدستورنة والقلنوننة ، وال

 .2د التي نصعب تطينقهل النص عف طرنؽ إدراج يعض الينو 

وفػػي الختػػلـ وعػػف تقنػػنـ آلنػػلت حملنػػة مجػػلؿ السػػلطة التنظنمنػػة، فنيػػدو أف هػػذ  اآللنػػلت  
، وهػػػػػو مػػػػػل نتضػػػػػأ مػػػػػف خػػػػػبلؿ تطينػػػػػؽ المجلػػػػػس الدسػػػػػتور  الجزائػػػػػر  لقواعػػػػػد توزنػػػػػي  فلعلػػػػػة

االختصػػػػلص يػػػػنف الحرومػػػػة واليرلمػػػػلف تطينقػػػػل جلمػػػػدا وصػػػػلرمل يخػػػػبلؼ المجلػػػػس الدسػػػػتور  
ومػػل نػػدعـ ذلػػؾ هػػو مرلنػػة السػػلطة ذ  نسػػمأ يتػػدخؿ التشػػرني فػػي مجػػلؿ التنظػػنـ ، الفرنسػػي الػػ

مملرسػػة النبلحػػظ فػػي ظػػؿ حنػػث ، التنفنذنػػة وتحرمهػػل فػػي نظػػلـ الرقليػػة الدسػػتورنة فػػي الجزائػػر

                                                 
1
٠ؼذهف ٠ؼرثه ؼك نئ١ً اٌعّٙٛن٠ح فٟ ؽٍة إظهاء ِكاٌٚح شا١ٔح ٌمأْٛ ِؼ١ٓ أؼذك اٌؽمذٛق اٌكٌذرٛن٠ح اٌرم١ٍك٠ذح فذٟ إٌظذا١ِٓ اٌهئاٌذٟ ٚاٌثهٌّذأٟ ٚ 

ٛن٠ذح االػرهاع اططالؼا تأٔٗ ٌٍطح اٌهئ١ً فٟ إ٠ماف أٚ إٌماؽ اٌمأْٛ اٌمٞ ألهٖ اٌثهٌّاْ ، ٚاٌٙكف ِذٓ االػرذهاف تٙذمٖ اٌظذالؼ١ح ٌذهئ١ً اٌعّٙ

ٌذرٛن ، ٘ٛ ؼّا٠ح اٌمأْٛ ٚاٌشهػ١ح ، لٌه أْ اٌهئ١ً ِىٍف قٌرٛن٠ا تّهالثح  اٌرشه٠ؼاخ اٌظاقنج ػٓ اٌثهٌّاْ تٙكف اٌرؽمذك ِذٓ ػذكَ ِفاٌفرٙذا ٌٍك

طر١ٓ ٚذفاقٞ ذؼٍف اٌّشهع فٟ اٌذرؼّاي ؼمذٗ فذٟ اٌرشذه٠غ ٚـذهق ِثذكأ اٌفظذً تذ١ٓ اٌٍذٍطاخ ، ٠ٚؼذك أ٠ؼذا ٌٚذ١ٍح ٘اِذح ٌرىذه٠ً اٌرذٛاوْ تذ١ٓ اٌٍذٍ

 اٌرشه٠ؼ١ح ٚاٌرٕف١م٠ح .

ٚلك ٠ؼٛق اٌرفكاَ ؼك االػرهاع ِٓ لثً نئذ١ً اٌعّٙٛن٠ذح ألٌذثاب ذم١ٕذح ِٚاق٠ذح ٚشذى١ٍح ذشذٛب اٌذٕض ، أٚ ٌٍرهاظذغ ػذٓ ذؽه٠ذه ذمٕذٟ  

 ِؼ١ة قْٚ اٌٍّاي تإناقج اٌٍٍطح اٌرشه٠ؼ١ح .

 ( .٠ٚمٍُ ؼك االػرهاع إٌٝ ٔٛػ١ٓ اػرهاع ِطٍك )إٌماؽٟ( ٚ اػرهاع ٍٔثٟ )ذٛل١فٟ

 إِىا١ٔح ذّىٓ اٌثهٌّاْ ِٓ ذّه٠هٖ ٚ٘ٛ اػرهاع ٠رهذة ػٕٗ لثه اٌمأْٛ. أٞ: ٚ٘ٛ اػرهاع اٌهئ١ً ػٍٝ اٌمأْٛ ِغ ػكَ ذمه٠ه  االعتراض الوطلك

: ٠ٚمظك تٗ ؼك اٌهئ١ً فٟ ؽهغ ٚظٙح ٔظهٖ تفظٛص لأْٛ ِؽاي إ١ٌذٗ ٌٍرظذك٠ك ػ١ٍذٗ ، ٠ٚمرظذه أشذهٖ ػٍذٝ إ٠مذاف اٌّشذهٚع االعتراض الٌسبي 

١ه ؼذك ِألرا إٌٝ يا٠ح ذأو١ك اٌثهٌّاْ ٌهأ٠ٗ فٟ اٌّشهٚع أٚ ِٛافمح اٌهئ١ً اػرهاػٗ ، ِٚٓ أظً ػّاْ ػكَ إٌاءج اٌذرفكاَ ٘ذما اٌؽذك ؼذكقخ اٌكٌذاذ

 اٌرفكاَ ٘ما اإلظهاء ٌّكج ِؼ١ٕح ، تً ذشرهؽ تؼغ اٌكٌاذ١ه ذٛػ١ػ أٌثاب االػرهاع ِٚثهناذٗ .

أْ اٌّأٌذً اٌكٌذرٛنٞ اٌعىائذهٞ لذك لذهن ٌذهئ١ً اٌعّٙٛن٠ذح ؼذك االػرذهاع ػٍذٝ اٌمذٛا١ٔٓ ، تاٌهظٛع إٌٝ اٌكٌاذ١ه اٌعىائه٠ذح ٠الؼذع  

،  1996ِذٓ قٌذرٛن  117، ٚاٌّذاقج  1989ِذٓ قٌذرٛن  118ٚاٌّذاقج  1976ِذٓ قٌذرٛن  155، ٚاٌّذاقج  1963ِٓ قٌذرٛن ٌذٕح  50ٚ٘ما فٟ اٌّاقج 

ىائهٞ ؼك االػرهاع إٌٍثٟ إال أٔٗ ٠الؼع ػكَ اشرهاؽ ذثه٠ه ؽٍة إظذهاء اٌّكاٌٚذح ٚفٟ ٘مٖ اٌكٌاذ١ه اٌصالشح األـ١هج اـران اٌّأًٌ اٌكٌرٛنٞ اٌع

، ٚ٘ٛ ِٓ شأٔٗ أْ ٠أقٞ إٌٝ ػكَ ٚػٛغ اٌٙكف ِٓ ؽٍة إظهاء اٌّكاٌٚح اٌصا١ٔح ، ٚػٍذٝ اٌؼىذً  1996ٚ  1989،  1976اٌصا١ٔح ـاطح فٟ قٌاذ١ه 

ٍث١ة ؽٍة إظهاء اٌّكاٌٚح اٌصا١ٔح ، ٚتاٌراٌٟ وذاْ ؼه٠ذا ػٍذٝ اٌّأٌذً اٌكٌذرٛنٞ ، وأد ذشرهؽ ػهٚنج ذ 1963ِٓ قٌرٛن  50ِٓ لٌه فإْ اٌّاقج 

تٕذك ٠ذٕض ػٍذٝ ػذهٚنج ذٍذث١ة ؽٍذة إظذهاء اٌّكاٌٚذح اٌصا١ٔذح ، ٌرفاطذً أوصذه ناظذغ ، ِؽّذك  1996ِذٓ قٌذرٛن ٌذٕح  127اٌعىائهٞ ذؼ١ّٓ اٌّذاقج 

، ِٚذا تؼذك٘ا ؛ فذكٜٚ ِذهاتؾ ، اٌّهظذغ اٌٍذاتك ،  156ظذغ اٌٍذاتك ، ص ، ِٚا تؼك٘ا ؛ ػٍٟ ٠ٌٛذف شذىهٞ ، اٌّه 41٘اٍِٟ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص 

 .   60؛ ػم١ٍح ـهتاشٟ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  90؛ ػىاٌك٠ٓ تغكاقٞ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  219ص 
2
 .  223ٌؼ١ك تٛ اٌشؼ١ه ، إٌظاَ ا١ٌٍاٌٟ اٌعىائهٞ ، اٌعىء اٌهاتغ اٌعىء اٌصاٌس ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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العملنػػػػػة لجػػػػػو  رئػػػػػنس الجمهورنػػػػػة المترػػػػػرر إلخطػػػػػلر المجلػػػػػس الدسػػػػػتور  حػػػػػوؿ النصػػػػػوص 
 . 1التشرنعنة

عػػػة النظػػػلـ السنلسػػػي الػػػذ  نمػػػنأ الػػػرئنس تفوقػػػل مؤسسػػػلتنل وهػػػذا راجػػػي أسػػػلس إلػػػ  طين 
واضحل ، ويللتللي السنطرة عل  جؿ دوالنب الحرـ ، ورؿ ذلؾ نػدؿ علػ  أف إخطػلر المجلػس 
الدستور  ضد التنظنملت المستقلة نعنػي معلرضػة اإلرادة التشػرنعنة لػرئنس الجمهورنػة ، وهػذا 

 . 2 لـ نرف مستحنبل فاالفتراض نعتير نلدر الوقوع إ

 : مدى فبالية الرقا ة القضائية ومى التي يمات  ثالثا

تعػػػػد الحملنػػػػة القضػػػػلئنة مػػػػف أرثػػػػر الوسػػػػلئؿ فعللنػػػػة مػػػػف أجػػػػؿ حملنػػػػة مجػػػػلؿ السػػػػلطة 
نظػلـ الرقليػة علػ  دسػتورنة  التنظنمنة شرنطة أف نػتـ توظنفهػل يػطجرا  أفضػؿ، خلصػة فػي ظػؿ

 . 3 ، الذ  نسمأ لؤلفراد وألعضل  اليرلملف يطخطلر المجلس الدستور  القواننف

إف السػػػلطة التنفنذنػػػة ويحرػػػـ موقعهػػػل المتمنػػػز و تسثرهػػػل الواضػػػأ علػػػ  حنػػػلة المػػػواطننف 
أصيحت تشرؿ جهلز مهمل نقـو يطصػدار العدنػد مػف القػواننف و اللػوائأ و األوامػر التػي تحرػـ 

ويللتللي فػػلف نشػػلطهل المتزانػػد و الػػذ  تتػػدخؿ فنػػ  ،لدولػػةاإلطػػلر العػػلـ لحنػػلة المػػواطننف فػػي ا
يموجب اللوائأ أصيأ نشرؿ في رثنر مف األحنلف أسيليل و مجػلال للػتظلـ و الشػرو  مػف قيػؿ 

 .اإلفراد

ف الهػػػػدؼ األسلسػػػػي مػػػػػف الرقليػػػػة القضػػػػلئنة علػػػػػ  التنظنمػػػػلت التػػػػي تصػػػػػدرهل اإلدارة إ
 والحملنة البلزمة لفلئدة األفراد.، ارةنتمحور أسلسل في تحقنؽ الفعللنة مف جلنب اإلد

 
 
 

                                                 
1
 . 164ٌان٠ح ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  ٌؼاق تٓ 
2
 .  142ناتؽٟ أؼٍٓ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
3
 . 104تٍؽاض ١ٍّٔح ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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فػػػي الواقػػػي نجػػػب أف ترػػػوف اإلدارة فعللػػػة و متملسػػػرة دوف المسػػػلس يحقػػػوؽ المػػػواطننف 
دنف مػػف مختلػػؼ أنشػػطتهل و فػػي ضػػو  هػػذ  الفعللنػػة المطلويػػة فػػلف الهػػدؼ األسلسػػي نالمسػػتف

يرنػلم  المحػدد سػلفل مػف للرقلية القضلئنة عل  اللوائأ هو توافػؽ وظنفػة الهنئػلت القلئمػة مػي ال
قيػػػؿ صػػػلحب القػػػرار و هػػػذا رلػػػ  مػػػف أجػػػؿ التسرػػػد مػػػف أف السػػػلطة و تحػػػت ذرنعػػػة الفعللنػػػة لػػػـ 

 . 1تتجلوز الحدود المرسومة لهل
أمػػل الجلنػػب المتعلػػؽ يحملنػػة الحقػػوؽ و الحرنػػلت العلمػػة فػػلف هػػذا الهػػدؼ نسػػتغرؽ فػػي 

علػ  نحػػو متزانػد الحنػػلة رلهػل تقرنيػػل حقنقػة واحػػدة مفلدهػل أنػػ  فػي رػػؿ دوؿ العػللـ اإلدارة تغػػزو 
والتنظنـ اإلدار  نشػػغؿ اهتمػػلـ جمنػػي ،مػػف خػػبلؿ شػػمولنة و عمومنػػة تػػدخؿ السػػلطة التنفنذنػػة

و مػػف ،فئػػلت المػػواطننف و علػػ  مسػػتو  عػػللي ألنػػ  مػػرتيط ارتيلطػػل وثنقػػل يتصػػرفلتهـ النومنػػة 
الممنوحػػة للسػػلطة  ضػػرورة التوفنػػؽ يػػنف الصػػبلحنلت و السػػلطلتلهنػػل تظهػػر الحلجػػة الملسػػة 

 .2التنفنذنة وحرنلت هؤال  المواطننف
فهػو أرثػر ،إف التعسؼ اإلدار  في رثنر مف األحنلف أرثر هوال مف التعسؼ السنلسػي 

وهو مل نفسأ المجػلؿ للحررػلت االحتجلجنػة الواسػعة ،وأرثر خصوصنة مف حنث أثلر  ،نومنل 
 .3مف أجؿ المطللية يتوقنؼ المشرع

النصػوص التنظنمنػة إلدارة التػي لػـ تمػر علػ  مجلػس الدولػة تعػد  وعبلوة عل  ذلؾ أف
 .4المتسيب الرئنسي في النزاعلت وهذا مل أردت  اليحوث العلمنة
  لمجلس الدولة الجزائرنة في ر وعل  ضو  مل تقدـ نستحسف أف نؤخذ يللرأ   االستشل

نسػػية ألوامػػر التػػي نتػػدخؿ المراسػنـ التنظنمنػػة التػػي تتخػػذهل السػػلطة التنفنذنػػة رمػل هػػو الحػػلؿ يلل
يموجيهػػل رئػػنس الجمهورنػػة فػػي المجػػلؿ التشػػرنعي لليرلمػػلف و هػػذا مػػف شػػسن  أف نضػػمف فعللنػػة 

 وحملنة أشمؿ و أفضؿ لحقوؽ وحرنلت األفراد.،أرثر للحرومة 

                                                 
1
 Réflexions sur le contrôle juridictionnel de l‟Administration dans les pays en voie de développement d‟Afrique 

Francophone    unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/.../unpan012751. 
2
 Voir Lochak (D.), "Quelle légitimité pour le juge administratif ?", Droit et politique,PUF, 1993, p. 141. 

3
 Ibdi , p 142 . 

4
 Réflexions sur le contrôle juridictionnel de l‟Administration dans les pays en voie de développement d‟Afrique 

Francophone    unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/.../unpan012751. 
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أمل عف أسلس والنة القضل  اإلدار  امجلس الدولة  فػي يسػط رقليتػ  علػ  التنظنمػلت 
عتيػػلر التنظنمػػلت المسػػتقلة قػػرارات إدارنػػة وفقػػل للمعنػػلر العضػػو ، فمردهػػل نرجػػي أسلسػػل إلػػ  ا

ويللتػػػػللي تخضػػػػي إلػػػػ  رقليػػػػة القلضػػػػي اإلدار  ،إلػػػػ  جلنػػػػب أنهػػػػل تعػػػػد صػػػػلدرة عػػػػف السػػػػلطة 
 .  1المررزنة

:س ننظػػر القضػػل  فػػي الطعػػف  1996مػػف دسػػتور  161وفػػي هػػذا اإلطػػلر تػػنص المػػلدة 
 01-98مػػػػف القػػػػلنوف العضػػػػو   09لمػػػػلدة فػػػػي قػػػػرارات السػػػػلطلت اإلدارنػػػػة س، وتػػػػنص أنضػػػػل ا

نخػتص مجلػس الدولػة ردرجػة أولػ  وأخنػرة يللفصػؿ فػي  المتعلؽ يصػبلحنلت مجلػس الدولػة :س
دعػػػلو  اإللغػػػل  والتفسػػػنر وتقػػػدنر المشػػػروعنة فػػػي القػػػرارات اإلدارنػػػة الصػػػلدرة عػػػف السػػػلطلت 

 . اإلدارنة المررزنة ...س

وتسسنسل عل  ذلؾ نختص مجلس الدولة ييحػث مػد  مشػروعنة القػرارات اإلدارنػة الصػلدرة 
عف السلطلت اإلدارنة المررزنة ، والتي تتمثؿ في المراسنـ الرئلسنة والمراسنـ التنفنذنػة ، وهػذا 
عػػػػف طرنػػػػؽ فحػػػػص مػػػػد  احترامهػػػػل للشػػػػروط الشػػػػرلنة الخلصػػػػة يػػػػللقرارات اإلدارنػػػػة والشػػػػروط 

 .       2يطة يتحدند نطلؽ اختصلصهل الوظنفي الموضوعنة المرت

وأخنرا تجب اإلشلرة إل  أف الحرومة قد تقدمت يلقتراح عف تقننـ مشروع القلنوف العضػو  
منػ  ، والتػي رلنػت  04المتعلؽ يصبلحنلت مجلس الدولػة خلصػة فنمػل نتعلػؽ يصػنلغة المػلدة 

واننف واألوامػػر حسػػب الشػػروط تػػنص قيػػؿ تعػػدنلهل :س نيػػد  مجلػػس الدولػػة رأنػػ  فػػي مشػػلرني القػػ
التػػي نحػػددهل القػػلنوف ، والرنفنػػلت المحػػددة ضػػمف نظلمػػ  الػػداخلي ، رمػػل نمرػػف أف نيػػد  رأنػػ  

 .3في مشلرني المراسنـ التي نتـ إخطلر  مف قيؿ رئنس الجمهورنة أو رئنس الحرومة س 

 

                                                 
1
 .31ػثك اٌهواق و٠ٕٚح ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
2
 . 143ناتؽٟ أؼٍٓ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
3
 . 108تٍؽاض ١ٍّٔح ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص أشان إٌٝ لٌه  
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ينطػػلؽ  إف محػرر مشػػروع المػػلدة السػليقة رػػلف نهػػدؼ مػف خبللهػػل االعتػػراؼ لمجلػس الدولػػة
مػف  137واسي في مجلؿ االستشلرة ، وهذا ينل  عل  القرا ة الواسعة للفقرة األخنرة مف المػلدة 

، لتشػػػػمؿ النصػػػػوص التشػػػػرنعنة علػػػػ  اخػػػػتبلؼ طينعتهػػػػل ومصػػػػدرهل امشػػػػلرني  1996دسػػػػتور 
 .  1القواننف ، مشلرني األوامر ، مشلرني المراسنـ المستقلة والتنفنذنة   

  الجزائػػر  قػػلـ يلسػػتيعلد هػػذ  الفرضػػنة ، ويللتػػللي حصػػر نطػػلؽ إال أف المجلػػس الدسػػتور 
 . 2االستشلرة في دائرة مشلرني القواننف دوف سواهل 

، إال  3هػػذا عنػػد مراقيتػػ  لدسػػتورنة القػػلنوف العضػػو  المحػػدد الختصلصػػلت مجلػػس الدولػػة 
لتػي تتعلػؽ أف اجتهلد المجلس الدسػتور  فػي هػذ  المسػسلة تثنػر يعػض التسػلؤالت القلنوننػة ، وا

 في مجملهل : 

أوال يتػػدرج القواعػػد القلنوننػػة ، ذلػػؾ أف الػػذ  نملػػؾ الرقليػػة علػػ  مشػػلرني القػػواننف نمرنػػ   -
 يسط رقليت  عل  القواننف األدن  .

الفقػػرة األخنػػرة ، التػػي خصػػت مشػػلرني القػػواننف دوف  137ثلننػػل نتعلػػؽ يصػػنلغة المػػلدة  -
ئػػػػر  تتجػػػػ  إلػػػػ  إخضػػػػلع مشػػػػلرني سػػػػواهل ، فلػػػػو رلنػػػػت ننػػػػة المؤسػػػػس الدسػػػػتور  الجزا

 .  4المراسنـ التنظنمنة لرقلية مجلس الدولة االستشلرنة لنص علنهل صراحة 

ف رػػػلف معترفػػػل يهػػػل دسػػػتورنل وقلنوننػػػل ، إال أنهػػػل  إف الرقليػػػة القضػػػلئنة علػػػ  التنظنمػػػلت ، وال
 . 5تتمنز يعدـ الوضوح ، يؿ هي محدودة التسلمهل يللطليي النظر  اليحت 

 

                                                 
1
 . 25اق و٠ٕٚح ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص ػثك اٌهو 
2
 . 108تٍؽاض ١ٍّٔح ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
3
، ٚاٌمٞ ظاء ف١ٗ :" ٚاػرثانا أْ االـرظاطاخ االٌرشان٠ح اٌرٟ أله٘ا  18/05/1998اٌّأنؾ فٟ :  98/ق.ق.ع/َ.ق/ 06نأٞ نلُ  

اٌّأًٌ اٌكٌرٛنٞ ػٍٝ ٌث١ً اٌؽظه ذرؼٍك تّشان٠غ اٌمٛا١ٔٓ قْٚ ٌٛا٘ا اٌرٟ ذؼهع ػٍٝ ِعًٍ اٌكٌٚح إلتكاء اٌهأٞ ف١ٙا لثً 

اٌفمهج األـ١هج ِٓ اٌكٌرٛن " . اٌّظكن أؼىاَ اٌفمٗ اٌكٌرٛنٞ اٌعىائهٞ ، اٌؼكق اٌصاٌس  119قج ػهػٙا ػٍٝ ِعًٍ اٌٛوناء ؽثما ٌٍّا

 .  31، ص  1998، 
4
 . 26ػثك اٌهواق و٠ٕٚح ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
5
 .  168ٌؼاقج تٓ ٌان٠ح ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  
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اإلقرار يرقلية القضل  اإلدار  عل  النصوص التنظنمنػة غنػر رػلؼ، يػؿ نجػب  إال أف هذ 
أف نرافػػػؽ هػػػذا اإلقػػػرار التطينػػػؽ الفعلػػػي والحقنقػػػي لئلجػػػرا  ، حنػػػث أف التجريػػػة الجزائرنػػػة فػػػي 
مجلؿ الرقلية القضلئنة عل  المراسنـ الرئلسػنة ، نػدؿ علػ  عػدـ وجػود أ  طعػف قضػلئي ضػد 

هػػة القضػػلئنة اإلدارنػػة المختصػػة ، وهػػذا نرجػػي أسلسػػل إلػػ  التفػػوؽ المراسػػنـ الرئلسػػنة أمػػلـ الج
 . 1الملحوظ يللنسية للسلطة التنفنذنة عل  حسلب السلطلت األخر  
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 خاتمة:

مػػػف خػػػبلؿ دراسػػػة أحرػػػلـ السػػػلطة التنظنمنػػػة فػػػي األنظمػػػة الدسػػػتورنة المقلرنػػػة ، وفػػػي 
 النظلـ الدستور  الجزائر  ، تـ التوصؿ إل  النتلئ  التللنة : 

أف العبلقػػة التقلندنػػة التػػي رلنػػت تحرػػـ القػػلنوف والبلئحػػة، والتػػي مفلدهػػل الخضػػوع المطلػػؽ 
ا يسػيب التحػوؿ فػي األفرػلر والمفػلهنـ التػي رلنػت لبلئحة وتيعنتهل للقلنوف لـ تدـ طونبل ، وهػذ

 سلئدة تحت تسثنر االعتيلرات العملنة التي مهدت الطرنؽ لنشسة السلطة التنظنمنة .

ف اليدانػػة الفعلنػػة والحقنقنػػة لنشػػسة السػػلطة التنظنمنػػة ، ظهػػرت يتغنػػر مػػدلوؿ الفصػػؿ يػػنف وأ
ؿ والطينعػػػي لنشػػػسة وتطػػػور نظرنػػػة السػػػلطلت، وظهػػػور اللػػػوائأ التنفنذنػػػة التػػػي تعػػػد الشػػػرؿ األو 

السػػلطة التنظنمنػػة لفرنسػػل ، إلػػ  جلنػػب مسػػلهمة القضػػل  اإلدار  فػػي فرنسػػل يشػػرؿ معتيػػر فػػي 
يلػػورة معػػللـ السػػلطة التنظنمنػػة يشػػقنهل المسػػتقلة والتليعػػة ، رػػذلؾ فرضػػت االعتيػػلرات العملنػػة 

 وجوب االعتراؼ يللسلطة التنظنمنة للحرومة .

هػػل اسػػتحللة تنػػلوؿ اليرلمػػلف لرػػؿ القواعػػد التفصػػنلنة والتنظنمنػػة لػػيعض التسػػلنـ يحقنقػػة مفلدو 
 الموضوعلت ، وهذا يسيب : 

والمثػػػػػلؿ علػػػػػ  ذلػػػػػؾ مجػػػػػلؿ الضػػػػػملف  ،طينعػػػػػة هػػػػػذ  الموضػػػػػوعلت التػػػػػي تتمنػػػػػز يللتعقنػػػػػد
لػـ نرػف اليرلمػلف فػي فرنسػل متحمسػل لتنلولػ  ، وهػو مػل ترتػب عنػ   اليدانػةاالجتملعي الذ  في 

 في األخنر تخلي اليرلملف عف هذا االختصلص لفلئدة السلطة التنفنذنة .

السلطة التنفنذنة هي أقدر مف اليرلملف عل  معللجػة يعػض المواضػني عػف طرنػؽ سػلطتهل 
مرلنلت فننة غن  ر متلحة لليرلملف.التنظنمنة ، لمل تملر  الحرومة مف وسلئؿ وال
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،  1958مػػػف الدسػػػػتور الفرنسػػػي لعػػػػلـ  37-34عنػػػد دراسػػػة خلفنػػػػلت ومضػػػموف المػػػػلدتنف 
ويللتررنز عل  األيعلد الحقنقنة لهلتنف الملدتنف مػف خػبلؿ يحػث أصػؿ نشػستهمل نتضػأ التػسثنر 

 الرينر لهلتنف الملدتنف عل  مختلؼ األنظمة الدستورنة المقلرنة .

نتضػػػػأ أف هنػػػػلؾ أسػػػػيلب سنلسػػػػنة واجتملعنػػػػة خلصػػػػة يللنظػػػػلـ  ومػػػػف خػػػػبلؿ هػػػػذ  الدراسػػػػة
، ومػػف  1958الدسػػتور  الفرنسػػي أدت إلػػ  إدراج هػػلتنف المػػلدتنف فػػي الدسػػتور الفرنسػػي لعػػلـ 

أهػػػـ هػػػذ  األسػػػيلب تغنػػػر مفهػػػـو الفصػػػؿ يػػػنف السػػػلطلت رسسػػػلس لتحدنػػػد مجػػػلؿ عمػػػؿ السػػػلطة 
لػػػذ  رػػػلف سػػػلئدا لػػػد  الفقػػػ  التقلنػػػد  التنفنذنػػػة واليرلمػػػلف ، إلػػػ  جلنػػػب تغنػػػر مػػػدلوؿ القػػػلنوف ا

الفرنسػػي ، والػػػذ  مضػػمون  علػػػو وسػػػمو القػػلنوف ، وخضػػػوع وتيعنػػة البلئحػػػة للقػػػلنوف ، أ  أف 
البلئحػػػػػة ال تملػػػػػؾ مجػػػػػلال خلصػػػػػل يهػػػػػل ، غنػػػػػر المجػػػػػلؿ الػػػػػذ  نحػػػػػدد  القػػػػػلنوف لػػػػػدائرة عملهػػػػػل 

 واختصلصهل ، ويللتللي ال تستطني تجلوز  .

  ، وفػي مقدمػة هػذ  37-34ور المػلدتنف الشػهنرتنف اوهنلؾ عوامؿ أنضل سلهمت في ظهػ
العوامػػؿ فرػػرة القػػواننف واليػػرام  ، وفرػػرة المػػػواد البلئحنػػة يطينعتهػػل رطحػػد  المحػػلوالت األولػػػ  

 .لتحدند مجلؿ القلنوف والتنظنـ 

إلػػ  جلنػػػب ذلػػػؾ نوجػػػد علمػػػؿ آخػػػر نتمثػػػؿ أسلسػػػل فػػػي ظػػػلهرة تشػػػخنص وتررنػػػز السػػػلطة ، 
 . 1958نسل قيؿ دستوروالتي رلنت سلئدة في فر 

لػػػـ نعػػػد القػػػلنوف المعيػػػر الوحنػػػد عػػػف اإلرادة ، حنػػػث ظهػػػرت وسػػػلئؿ أخػػػر  للتعينػػػر عػػػف و 
اإلرادة العلمة ، وفػي مقدمػة هػذ  الوسػلئؿ أسػلوب االسػتفتل  الػذ  نمرػف رئػنس الجمهورنػة مػف 

 ة .الرجوع ميلشرة إلرادة الشعب ، ويللتللي انهلرت أسطورة تمثنؿ القلنوف لئلرادة العلم

النتقلدات واسعة مف قيؿ الفق  في فرنسل ، يػللنظر لآلثػلر  37-34تعرضت الملدتنف ولقد 
المترتيػػة عنهمػػل ، حنػػث تػػـ وصػػفهمل يللفوضػػ  القلنوننػػة ، ولرػػف ويللمقليػػؿ لػػـ ننرػػر جلنيػػل مػػف 

 الفق  الفرنسي دورهمل في استقرار النظلـ داخؿ الدولة .
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،ومػػػف  1958فػػػي الدسػػػتور الفرنسػػػي لعػػػلـ  37-34إف الػػػدافي الحقنقػػػي العتمػػػلد المػػػلدتنف 
رػػػػلف فػػػػي األسػػػػلس مػػػػف أجػػػػؿ وضػػػػي حرومػػػػة  ،خػػػػبلؿ عػػػػرض األسػػػػيلب الحقنقنػػػػة لصػػػػنلغتهمل

متنلسػػػػػقة، ومتجلنسػػػػػة ، ومترلملػػػػػة ، تطمػػػػػأ لتنفنػػػػػذ يرنػػػػػلم  مترلمػػػػػؿ ، ويللتػػػػػللي تعػػػػػد السػػػػػلطة 
در عػػف التنظنمنػػة وسػػنلة هلمػػة فػػي نػػد الحرومػػة تمرنهػػل مػػف تجػػلوز رػػؿ الضػػغوطلت التػػي تصػػ

 اليرلملف ، ومف أجؿ تنفنذ يرنلمجهل .

علػػ  المػػدلوؿ التقلنػػد  للقػػلنوف ، حنػػث  1958تػػسثنر الدسػػتور الفرنسػػي لعػػلـ رمػػل نبلحػػظ 
أصيأ للقلنوف مدلوال ملدنل ، يسيب تحدند المجلالت التي تتدخؿ فنهل القلنوف ، وهػو مػل ترتػب 

القػػػلنوف نعػػػرؼ يسنػػػ  ذلػػػؾ العمػػػؿ عنػػػ  ظهػػػور الفرػػػرة الملدنػػػة لتعرنػػػؼ القػػػلنوف ، حنػػػث أصػػػيأ 
 . 34الصلدر عف اليرلملف في نطلؽ المواضني المحددة يموجب الملدة 

، قد هجر المعنلر العضو  لتعرنػؼ  1958إال أف هذا ال نعني أف الدستور الفرنسي لعلـ 
القػػلنوف ، يػػؿ يػػللعرس ال زاؿ نعػػرؼ القػػلنوف يػػللنظر إلػػ  مصػػدر  علػػ  الػػرغـ مػػف ظهػػور فرػػرة 

 الملد  للقلنوف . المدلوؿ

لقػػػد تحػػػررت السػػػلطة التنظنمنػػػة مػػػف التيعنػػػة المطلقػػػة للقػػػلنوف التػػػي رلنػػػت سػػػلئدة قػػػدنمل ، 
ويللتػػػللي أصػػػيحت البلئحػػػة عمػػػبل غنػػػر مشػػػروط ومسػػػتقؿ عػػػف القػػػلنوف وتمػػػلرس اختصلصػػػهل 

 ميلشرة مف أحرلـ الدستور .

تيقػػ  مجػػرد عمػػؿ مهمػػل يلغػػت درجػػة هػػذا التحػػرر مػػف قيػػؿ البلئحػػة ،إال أنهػػل فػػي األخنػػر و 
 إدار  خلضي لرقلية القضل  اإلدار  .

 وعلن  ال تتمتي ينفس المرتية التي نتمتي يهل القلنوف .

إف مجلؿ تدخؿ البلئحة لـ نعد نقتصر عل  مجرد تنفنذ القواننف والتشرنعلت الصػلدرة عػف 
 اليرلملف، ويللتللي أصيأ نطلؽ تدخلهل رللتللي : 
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يصػػفة تفصػػنلنة ، وهنػػل نقتصػػر دور السػػلطة التنظنمنػػة هنػػلؾ موضػػوعلت ننظمهػػل المشػػرع 
 يترملتهل يمسلئؿ ثلنونة ، وهذا هو المجلؿ الطينعي للسلطة التنظنمنة .

 هنػػػلؾ موضػػػوعلت نضػػػي المشػػػرع قواعػػػدهل العلمػػػة، وهنػػػل نرػػػوف للسػػػلطة التنظنمنػػػة مجػػػلال
 خلصل يهل نشمؿ سلطتهل المستقلة.

، يحنث نحظػر علػ  اليرلمػلف التػدخؿ فنػ ، نوجد مجلؿ خلص يللسلطة التنظنمنة محجوزو 
 . 37وهو محدد يموجب الملدة 

اختلفػػػت الػػػنظـ السنلسػػػنة المقلرنػػػة يللضػػػوايط والقواعػػػد التػػػي مػػػف خبللهػػػل نػػػتـ توزنػػػي ولقػػػد 
االختصػػلص يػػنف القػػلنوف والبلئحػػة ، وهػػذا يسػػيب صػػعوية حصػػر رلفػػة المواضػػني التػػي تػػدخؿ 

 لئؿ التي تدخؿ في نطلؽ السلطة التنظنمنة .المسو في االختصلص التشرنعي لليرلملف ، 

إال أف معنػػػػػلر أهمنػػػػػة الموضػػػػػوع هػػػػػو المعنػػػػػلر المعتمػػػػػد يشػػػػػرؿ واضػػػػػأ ورينػػػػػر ، ذلػػػػػؾ أف 
المواضني المهمة التي لهل عبلقة ميلشرة يحقوؽ وحرنلت األفراد ، هي مػف المسػلئؿ المحجػوزة 

تشػػرنعي المطلػػؽ، ومػػل نقتضػػن  لليرلمػػلف ، نشػػرع فنهػػل يقواعػػد تفصػػنلنة تطينقػػل لميػػدأ اإلنفػػراد ال
اليرلملف لحدود اختصلصػ ، وتجنػب اإلفػراط فػي اإلحللػة  احتراـهذا الميدأ األخنر مف ضرورة 

 للتنظنـ .

 أمل المواضي األقؿ أهمنة فهي تدخؿ في نطلؽ السلطة التنظنمنة.

طػػبلؽ مجػػلؿ القػػلنوف أد   إف الجػػدؿ الفقهػػي يخصػػوص مسػػسلة انحصػػلر نطػػلؽ القػػلنوف وال
إل  التسرند عل  أف مجلؿ القلنوف، نيق  واسعل وشلمبل فػي ظػؿ أحرػلـ الدسػتور ، وهػو عرػس 
مػػل ذهػػب إلنػػ  جلنػػب مػػف الفقػػ  فػػي فرنسػػل أو الجزائػػر، دوف أف ننسػػ  دور المجلػػس الدسػػتور  

  حسػػػلب السػػػلطة التنظنمنػػػة ، مػػػف خػػػبلؿ التقرنػػػب يػػػنف فررتػػػي فػػػي توسػػػني مجػػػلؿ القػػػلنوف علػػػ
 .الميلدئ العلمة والضملنلت األسلسنة 
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غنػػػر أنػػػ  نبلحػػػظ فػػػي هػػػذا المجػػػلؿ خلصػػػة فػػػي الجزائػػػر عػػػدـ ضػػػيط المؤسػػػس الدسػػػتور  
، وهػذا مػف شػسن   أف نثنػر العدنػد مػف المشػلرؿ 140الجزائر  للمصطلحلت الواردة فػي المػلدة 

 ظؿ غنلب اجتهلد واضأ وحدد مف قيؿ المجلس الدستور  . والتسونبلت خلصة في

عل  الرغـ مف تسثنر المفلهنـ الحدنثة في مجلؿ توزني االختصلص ينف القػلنوف والبلئحػة، 
إال أف مسسلة اإلفػراط فػي اإلحللػة مػف جلنػب القػلنوف للتنظػنـ ، قػد أصػيحت السػمة اليػلرزة فػي 

الجزائر ، أنف نبلحظ إفػراط اليرلمػلف فػي رثنػر  يعض النظـ المقلرنة وخلصة النظلـ الدستور 
مػػػف الحػػػلالت للتنظػػػنـ ، وهػػػو مػػػل نعتيػػػر فػػػي الػػػنظـ الدسػػػتورنة المقلرنػػػة وجهػػػل مػػػف أوجػػػ  عػػػدـ 
الدستورنة ، وعل  الرغـ مف ذلػؾ ال نوجػد اجتهػلد جػر   وواضػأ مػف قيػؿ المجلػس الدسػتور  

ة القػػػواننف والتنظنمػػػلت فػػػي فػػػي الجزائػػػر، وهػػػذا نػػػدؿ علػػػ  هشلشػػػة نظػػػلـ الرقليػػػة علػػػ  دسػػػتورن
الجزائػػػػر، الػػػػذ  مػػػػلزاؿ نحتػػػػلج إلػػػػ  تعػػػػدنبلت لنيقػػػػ  الخنػػػػلر األخنػػػػر هػػػػو تينػػػػي نظػػػػلـ الرقليػػػػة 

 القضلئنة عل  دستورنة القواننف يلعتيلر  الحؿ األنسب في الظروؼ الحللنة .

إف الحػػدود يػػنف القػػلنوف والتنظػػنـ لنسػػت حػػدودا فلصػػلة وجلمػػدة ، حنػػث نمرػػف للتنظػػنـ أف 
ؽ إلػػ  مواضػػني هػػي مػػف اختصػػلص اليرلمػػلف ، ويػػللعرس نمرػػف لليرلمػػلف أف نتػػدخؿ فػػي نتطػػر 

، ذلؾ أف االختصلص التنظنمي ال نمرف في رؿ األحػواؿ المجلؿ الخلص يللسلطة التنظنمنة 
إهملل  لؤلسيلب السللفة الذرر ، رمل أف السلطة التنفنذنة نتوجب علنهػل يللمقليػؿ احتػراـ مجػلؿ 

يدأ الفصؿ ينف السػلطلت ، رمػل أف العبلقػة يػنف القػلنوف والتنظػنـ هػي عبلقػة القلنوف إعملال لم
ترلمػػؿ وتعػػلنش ولػػنس تنػػلزع ، والػػذ  نؤرػػد هػػذا الطػػرح هػػو ظػػلهرة األغلينػػة اليرلملننػػة وتسثنرهػػل 

 العبلقة ينف القلنوف والتنظنـ .الواضأ عل  النه  التقلند  الذ  نحرـ 

لنػػة العبلقػػة يػػنف القػػلنوف والتنظػػنـ حنػػث نسػػمأ سػػتور  فػػي عقدرمػػل سػػلهـ أنضػػل القضػػل  ال
يتػػػػدخؿ القػػػػلنوف فػػػػي مجػػػػلؿ التنظػػػػنـ والعرػػػػس ، وهػػػػذا  المجلػػػػس الدسػػػػتور  خلصػػػػة فػػػػي فرنسػػػػل

التصور األخنر لػنس لػ  مقليػؿ فػي النظػلـ الدسػتور  الجزائػر  ، أنػف نبلحػظ التطينػؽ الصػلـر 
    .القلنوف والتنظنـ مف قيؿ المجلس الدستور  الجزائر  لقواعد توزني االختصلص ينف 
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نبلحػػػػظ فػػػػي يعػػػػض الحػػػػلالت تجػػػػلوز المراسػػػػنـ التنفنذنػػػػة للغلنػػػػة والغػػػػرض األصػػػػلي لهػػػػل ، 
وللضػػوايط المقػػررة دسػػتورنل ، حنػػث أنػػ  فػػي رثنػػر مػػف األحنػػلف ، تضػػنؼ هػػذ  المراسػػنـ قواعػػد 

نقػي جدندة للقلنوف، ومف المفروض أف المراسنـ التنفنذنػة تلتػـز يحػدود القػلنوف ويمضػمون  الحق
 دوف أف تخللف  ، وتصدر في اآلجلؿ المعقولة مف أجؿ تنفنذ  .

، نبلحػػػظ فػػػي الجزائػػػر تػػػدخؿ المراسػػػنـ الرئلسػػػنة فػػػي المجػػػلؿ الخػػػلص يللمراسػػػنـ التنفنذنػػػة 
وعل  الرغـ مف أف هذا التدخؿ نعرس تفوؽ رئنس الجمهورنة عل  حسلب الػوزنر األوؿ ، إال 

لؿ التنظنمي المستقؿ ، والمجلؿ التنظنـ التنفنذ  هػي أن  نعد مؤشرا عل  أف الحدود ينف المج
 حدود غنر جلمدة في النظلـ الدستور  الجزائر  واألنظمة الدستورنة المقلرنة . 

لقػػد أقلمػػت الػػنظـ الدسػػتورنة المقلرنػػة توزنعػػل عػػلدال فػػي مجػػلؿ مملرسػػة السػػلطة التنظنمنػػة، 
خلصة داخؿ الجهلز التنفنػذ  ، أ  رئػنس الجمهورنػة والػوزنر األوؿ ، وفػؽ مػل تقتضػن  ثنلئنػة 

 .السلطة التنفنذنة المقررة في النظلـ اليرلملني 

لػ  المجػلؿ التنظنمػي المسػتقؿ والتػليي وعلن  نبلحظ في الجزائر هنمنػة رئػنس الجمهورنػة ع
، وهػػػو مػػػل نعرػػػس شػػػرلنة  2016، والتعػػػدنؿ الدسػػػتور  لسػػػنة  2008خلصػػػة فػػػي ظػػػؿ تعػػػدنؿ 

ثنلئنة السلطة التنفنذنة في الجزائر سوا  مػف النلحنػة العضػونة أو الوظنفنػة ، حنػث أف الػوزنر 
نتوجػػب ضػػرورة  ومػػف هنػػل، األوؿ نعػػد مجػػرد موظػػؼ لػػد  رئػػنس الجمهورنػػة خلضػػي وتػػليي لػػ  

االعتراؼ للوزنر األوؿ يللسلطة التنظنمنة المستقلة فػي الجزائػر ألف الػوزنر األوؿ نعػد عنصػرا 
 . أسلسنل لتعدنؿ وتخفنؼ النظلـ

فػػػطذا رػػػلف رئػػػنس الجمهورنػػػة هػػػو محػػػور النظػػػلـ السنلسػػػي ، فػػػطف الػػػوزنر األوؿ هػػػو حجػػػر  
لػػؽ فػػطف الوصػػوؿ إلػػ  سػػلطة تنفنذنػػة ومػػف هػػذا المنطالزاونػػة لترشػػند وعقلنػػة النظػػلـ السنلسػػي ، 

تعمػػػؿ دوف توقػػػؼ ، وتتحمػػػؿ رلفػػػة مسػػػؤولنتهل القلنوننػػػة والسنلسػػػنة أمػػػلـ الشػػػعب واليرلمػػػلف ، 
نسػػػتلـز تزونػػػدهل يوسػػػلئؿ هلمػػػة علػػػ  رأسػػػهل السػػػلطة التنظنمنػػػة ، يلعتيػػػلر هػػػذ  األخنػػػرة أداة ال 
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المختلفػػة ، مػػف أجػػؿ  ومراحلػػ تعػػوض لتنسػػنؽ وتسػػننر وتنفنػػذ النشػػلط الحرػػومي يمختلػػؼ أطػػر  
 تجسند األهداؼ المرجوة مف اليرنلم  الحرومي في الواقي .

يعػػػػػلد  يهػػػػػذا الشػػػػػرؿ المنقطػػػػػي النظنػػػػػر فػػػػػي النظػػػػػلـ السنلسػػػػػي  إف تهمػػػػػنش الػػػػػوزنر األوؿ وال
الجزائر ، سنحـر ال محللػة الحرومػة مػف عنصػر أسلسػي نضػمف يشػرؿ دائػـ ومسػتمر التوافػؽ 

 والتحرـ أرثر في تطلعلت وأهداؼ الحرومة .في اآلرا  داخؿ الطلقـ الحرومي ، 

رمل أف التفوؽ المؤسسلتي الذ  نحتل  رئنس الجمهورنة سػوا  فػي فرنسػل أو الجزائػر نتنجػة 
انتخلي  مف قيؿ الشعب ، ومػل نترتػب عنػ  مػف تمثنلػ  لػئلرادة العلمػة نجػب أف ال نشػرؿ ذرنعػة 

مرلنػػة سنلسػػنة وقلنوننػػة مثػػؿ  لجعػػؿ السػػلطة التنظنمنػػة سػػلطة تشػػرنعنة حرومنػػة أصػػلنة تحتػػؿ
       المرلنة التي نحتلهل القلنوف الصلدر عف اليرلملف السند في مجلؿ التشرني . 

جػػرا ات فعللػػة لحملنػػة مجػػلؿ  نبلحػػظ أنضػػل أف الػػنظـ الدسػػتورنة المقلرنػػة أقلمػػت وسػػلئؿ وال
فػي  السلطة التنظنمنة ، وهو مل ذهػب إلنػ  المؤسػس الدسػتور  الفرنسػي يعرػس مػل هػو موجػود

النظػػػلـ الدسػػػتور  الجزائػػػر  الػػػذ  نقتصػػػر فقػػػط علػػػ  نظػػػلـ الرقليػػػة السنلسػػػنة علػػػ  دسػػػتورنة 
 القواننف .

فمنذ نشست المجلػس الدسػتور  فػي الجزائػر نبلحػظ أف هػذا المجلػس لػـ نتطػرؽ إلػ  مسػسلة 
 . دستورنة التنظنملت ، ولـ نتطرؽ أنضل يللقدر البلـز لحملنة مجلؿ السلطة التنظنمنة

نعػػد منعرجػػل حلسػػمل لنظػػلـ الرقليػػة  2016ا رػػلف التعػػدنؿ الدسػػتور  األخنػػر لسػػنة ولرػػف إذ
الدستورنة في الجزائر ، وهذا مف خػبلؿ توسػني إخطػلر المجلػس الدسػتور  يللنسػية لليرلمػلنننف 

نلئيػػػػل إلخطػػػلر المجلػػػػس  50، إال أف اشػػػتراط  1996مػػػػف دسػػػتور سػػػػنة  187يموجػػػب المػػػلدة 
قػػ  فػػي ظػػؿ الظػػروؼ السنلسػػنة الراهنػػة التػػي تػػنعرس علػػ  الدسػػتور  نعػػد شػػرطل نصػػعب تحقن

ومػػل تررنيػػة المجلػػس الشػػعيي الػػوطني يسػػيب اعتمػػلد نظػػلـ التمثنػػؿ النسػػيي الختنػػلر النػػواب ، 
نػػنجـ عػػف هػػذا النظػػلـ مػػف تمثنػػؿ شػػرلي لػػيعض األحػػزاب ، يسػػيب هشلشػػة األغلينػػة اليرلملننػػة 
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وصعوية مملرسة الحقوؽ الدسػتورنة والقلنوننػة ، والتػي مػف يننهػل إخطػلر المجلػس الدسػتور  ، 
 نلئيل إلخطلر المجلس الدستور  .  50وهو مل نستلـز إعلدة النظر في شرط الػ 

وعل  الرغـ مػف توسػني إخطػلر المجلػس الدسػتور  أمػلـ المػواطننف عػف طرنػؽ الػدفي يعػدـ 
مػػف  188، إال أف عيػػلرة س الحرػػـ التشػػرنعي س الػػواردة فػػي المػػلدة  188الدسػػتورنة وفػػؽ المػػلدة 

تثنػػر إشػػرلال حػػوؿ المقصػػود يػػللحرـ التشػػرنعي ، وهػػؿ نشػػمؿ  1996الدسػػتور الجزائػػر  لسػػنة 
الحرػػػـ التشػػػرنعي التنظنمػػػلت المسػػػتقلة الصػػػلدرة عػػػف رئػػػنس الجمهورنػػػة خلصػػػة فػػػي ظػػػؿ عػػػدـ 

 دـ الدستورنة .وجود القلنوف العضو  الذ  ننظـ إجرا  الدفي يع

نعتقد أف المقصود يللحرـ التشرنعي هو النصوص التػي صػوت علنهػل اليرلمػلف واعتمػدهل، 
وهػػذا اسػتنلدا إلػػ  موقػؼ المجلػػس الدسػػتور  أمػل التنظنمػػلت المسػتقلة فهػػي مسػتثنلة مػػف ذلػؾ ، 

 191الفرنسي يخصػوص تحدنػد المقصػود يػللحرـ التشػرنعي ، ونضػلؼ إلػ  ذلػؾ نػص المػلدة 
، وهػػو مػػل نفهػػـ منػػ  التػػي اسػػتخدمت عيػػلرة س نػػص تشػػرنعي س  1996لثلننػػة مػػف دسػػتور الفقػػرة ا

أف التنظنمػػلت المسػػتقلة ال نمرػػف الػػدفي يعػػدـ دسػػتورنتهل ، ومػػف نلحنػػة أخػػر  فػػطف التنظنمػػلت 
   المستقلة نمرف الطعف فنهل أملـ مجلس الدولة يلعتيلرهل قرارات إدارنة . 

ف تثلر في هذا اإلطلر تتعلػؽ أسلسػل يصػعوية واسػتحللة إف الصعوية الرئنسنة التي نمرف أ
 وضي حدود واضحة ينف مجلؿ السلطة التنظنمنة ومجلؿ القلنوف .

ومف هذا المنطلؽ تعد إسهلملت القضل  اإلدار  والدستور  في مجػلؿ تحدنػد ورسػـ نطػلؽ 
القضػل   عمؿ رؿ مف السلطتنف التنفنذنة والتشػرنعنة ، وهػو مػل نتجلػ  مػف خػبلؿ دراسػة جهػود

 اإلدار  والمجلس الدستور  في فرنسل ، عل  عرس مل هو موجود في الجزائر .
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فػػػي مجػػػلؿ ضػػػيط   اجتهلداتػػػذلػػػؾ أف المجلػػػس الدسػػػتور  الجزائػػػر  ومػػػف خػػػبلؿ مختلػػػؼ 
الحػػدود يػػنف القػػلنوف والتنظػػنـ لػػـ نسػػلهـ يللقػػدر الرػػلفي والمطلػػوب فػػي تحدنػػد المعػػللـ الرئنسػػنة 

ة التنفنذنة والسلطة التشرنعنة ، وهذا راجي أسلسل إلػ  مررػز طلنطلؽ ودائرة عمؿ رؿ مف السل
ة ودور المجلػػػس الدسػػػتور  فػػػي الجزائػػػر ، حنػػػث أف الهػػػدؼ األسلسػػػي مػػػف  إنشػػػلئ  هػػػو خدمػػػ

السػػػلطة التنفنذنػػػة ال غنػػػر ، وهػػػذا التصػػػور هػػػو الػػػذ  تػػػـ تررنسػػػ  مػػػف طػػػرؼ واضػػػعي دسػػػتور 
1996 . 

الحرومػػػة القػػػلنوني والدسػػػتور  يطصػػػدار التنظنمػػػلت التنفنذنػػػة فػػػي  التػػػزاـوأمػػػل علػػػ  مسػػػتو  
اآلجػػلؿ المنلسػػية ، فطنػػ  نبلحػػظ فػػي رثنػػر مػػف األحنػػلف إسػػل ة اسػػتعملؿ هػػذ  السػػلطة مػػف قيػػؿ 

مل نفػرض يللمقليػؿ اليحػث عػف إجػرا ات أرثػر فعللنػة مػف أجػؿ إلػزاـ الحرومػة  الحرومة ، وهو
للقنلـ يوظنفتهل الدستورنة ، خلصة في ظؿ محدودنة الوسلئؿ الرقلينة المتلحة لليرلملف ، وهػذا 

 رل  مف أجؿ حملنة الحقوؽ المرتسية لؤلفراد .

تقدنرنػػة هػػو ضػػملف  إف الهػػدؼ مػػف تقننػػد الحرومػػة فػػي هػػذا المجػػلؿ وعػػدـ تمتعهػػل يسػػلطة
 تنفنذ القواننف يصورة مترلملة مف أجؿ ضيط العبلقلت القلئمة داخؿ المجتمي .

إف الهدؼ األسلسي مف ضرورة ووجوب االعتػراؼ يللسػلطة التنظنمنػة لفلئػدة الحرومػة هػو 
تمرػػػنف هػػػذ  األخنػػػرة مػػػف مجليهػػػة رػػػؿ المسػػػتجدات والتغنػػػرات الحلصػػػلة داخػػػؿ المجتمػػػي علػػػ  

ويللتػػػللي إزالػػػة رػػػؿ الصػػػعويلت والمعوقػػػلت التػػػي نمرػػػف أف تعتػػػر  تطينػػػؽ  جمنػػػي األصػػػعدة ،
، وهػػو مػػل  اإلمرلننػػةيرنلمجهػػل ،خلصػػة فػػي الحػػلالت التػػي ال تػػؤمف فنهػػل الوسػػلئؿ األخػػر  هػػذ  

نترتب عن  في األخنػر اسػتقرار وثيػلت وقػوة الحرومػة ، ويػلألخص فػي الحللػة التػي ال تتطػليؽ 
 لحرومة .فنهل األغلينة اليرلملننة مي ا

إف دراسػػة األحرػػلـ المتعلقػػة يللسػػلطة التنظنمنػػة فػػي الجزائػػر وفػػي الػػنظـ الدسػػتورنة المقلرنػػة 
نعد مسسلة ضػرورنة لتحدنػد وتينػلف معػللـ طينعػة النظػلـ السنلسػي السػلئد فػي الدولػة ، وهػو مػل 
نتضػػػػأ أرثػػػػر مػػػػف خػػػػبلؿ دراسػػػػة وتطينػػػػؽ هػػػػذ  األحرػػػػلـ خلصػػػػة عنػػػػد دراسػػػػة إشػػػػرللنة توزنػػػػي 
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ص ينف رئنس الجمهورنة والوزنر األوؿ في الجزائر وفي فرنسػل ، حنػث نبلحػظ مػد  ختصلاال
نعرػػس الطينعػػة  اسػػتحواذ رئػػنس الجمهورنػػة علػػ  صػػبلحنة التنظػػنـ يمختلػػؼ أشػػرلل  ، وهػػو مػػل

 الرئلسنة للنظلـ خلصة في الجزائر .

لنوف سػوا  وفضبل عف ذلؾ فطف الوسلئؿ واآللنلت المقررة لتخفنؼ الحػدود يػنف التنظػنـ والقػ
فػػي الجزائػػر أو فػػي يعػػض الػػنظـ الدسػػتورنة المقلرنػػة لػػـ تحقػػؽ هػػذ  الغلنػػة المقصػػودة ، يػػؿ إف 
هػػػذ  اإلجػػػرا ات نػػػتـ توظنفهػػػل خدمػػػة لمصػػػللأ السػػػلطة التنفنذنػػػة يتوسػػػني اختصلصػػػلتهل علػػػ  

 .نترجم  أرثر تقننة التشرني يسوامر  حسلب السلطة التشرنعنة ، وهو مل

مجػػػػرد وسػػػػنلة نملرهػػػػل رئػػػػنس الجمهورنػػػػة لمزاحمػػػػة أو منلفسػػػػة  هػػػػذ  التقننػػػػة أصػػػػيحتإف  
، يسػيب التفػوؽ نررس  أرثػر أرذويػة أو خدعػة إقػرار اليرلمػلف لهػذ  األوامػر  اليرلملف ، وهو مل

ف رػلف التعػدنؿ الدسػتور  لسػنة  ، قػد وضػي يعػض  2016الملحوظ لرئنس الجمهورنة، حت  وال
مر ، حنػػث حصػػرهل فػػي ضػػرورة وجػػود مسػػلئؿ الضػػوايط والقنػػود لمملرسػػة سػػلطة التشػػرني يػػسوا

علجلة ، وأخذ رأ  مجلس الدولة ، إال أف األخذ يرأ  مجلس الدولة نثنر يعض المشلرؿ فنمػل 
نخػػص إلزامنتػػ  يللنسػػية لػػرئنس الجمهورنػػة ، حنػػث نسػػتطني هػػذا األخنػػر أف نتحلػػؿ مػػف نتنجػػة 

 رأ  مجلس الدولة.  

المقػػػررة لتخفنػػػؼ الحػػػدود يػػػنف القػػػلنوف نعرػػػس أنضػػػل محدودنػػػة وعػػػدـ جػػػدو  الوسػػػلئؿ  ومػػػل
والتنظنـ ، هو الهنمنة الحرومنة عل  الوظنفة التشرنعنة عل  مختلؼ مراحلهػل ، يػؿ تمتػد هػذ  
الهنمنة أنضػل داخػؿ السػلطة التشػرنعنة نفسػهل خلصػة فػي الجزائػر ، وهػذا راجػي يطينعػة الحػلؿ 

الػذ  نعػد صػملـ أمػلف يللنسػية أسلسل إل  مررز ودور مجلس األمة في الجزائر ، هذا األخنػر 
للحرومػػػة ، حنػػػػث مػػػف خبللػػػػ  نمرنهػػػل عرقلػػػػة ورػػػيأ مختلػػػػؼ القػػػواننف الصػػػػلدرة عػػػف المجلػػػػس 

 الشعيي الوطني .
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إف تحقنؽ وتجسند األهداؼ الحقنقنة والمرجوة مف مػنأ السػلطة التنظنمنػة لفلئػدة الحرومػة، 
ال نروف إال مف خبلؿ وضي هػذ  الصػبلحنة فػي إطلرهػل العػلـ والفعلػي ، وجعلهػل وسػنلة فعللػة 
ومنتجة للقواعد القلنوننة داخؿ الدولة ،  دوف أف نمتد ذلؾ إل  تحقنػؽ أهػداؼ وأغػراض تخػدـ 

سػػلطة التنفنذنػػة ، يػػؿ أرثػػر مػػف ذلػػؾ جعػػؿ هػػذ  الصػػبلحنة وسػػنلة مسػػلعدة ومرملػػة مصػػللأ ال
رادة المشػػػػرع الحقنقنػػػػة ، التنفنػػػذ القػػػػواننف، شػػػػرنطة  حتػػػػراـ مضػػػػموف وفحػػػػو  الػػػػنص القػػػػلنوني وال

واآلجػػلؿ المعقولػػة إلصػػدار التنظنمػػلت الضػػرورنة لتنفنػػذ القػػواننف ، ويللتػػللي خلػػؽ منػػلخ مبلئػػـ 
لتػزاـ يهػل صلصػلتهل المورلػة لهػل دسػتورنل ، واالتخحتراـ رؿ سػلطة الاومنلسب ومترلمؿ نسود  

وتحمػػؿ أنضػػل رلمػػؿ مسػػؤولنتهل القلنوننػػة ، رمػػل أف تحقنػػؽ هػػذ  األهػػداؼ نيقػػ  مرهػػوف يوجػػود 
 إرادة سنلسنة فلعلة تصيو إل  هذ  األهداؼ . 
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  =900رأفت الدسوقي ، هنمنة السلطة التنفنذنة عل  أعملؿ اليرلملف ، منشسة المعلرؼ ، االسرندرنة ،  3-

  9008، دار النهضة العرينة ،  8<@8رأفت فودة ، ثنلئنة السلطة  التنفنذنة ينف الشرؿ  والموضوع في دستور  4-

  9080  ، القلهرة ، 9رأفت فودة ، سلطة التقرنر المستقلة ، دراسة مقلرنة ، دار النهضة العرينة ، اط 5-

  9?@8سلمي جملؿ الدنف ، اللوائأ اإلدارنة ، وضملنة الرقلية القضلئنة ، منشسة المعلرؼ اإلسرندرنة ،  6-

  9080قنس الجزائر ،، دار يل ?900سعلد يف سرنة ، مررز رئنس الجمهورنة في تعدنؿ  8-

 سعد نلصر العجمي ، السلطة البلئحنة في دولة الرونت ، دراسة مقلرنة ، يدوف تلرنخ ودار النشر  9-

 @900عز الدنف اليغداد  االختصلص الدستور  لرؿ مف رئنس الجمهورنة والوزنر األوؿ ، مرتية الوفل  ، القلهرة ،  10-
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 @900توزني االختصلص ينف السلطتنف التشرنعنة والتنفنذنة دار الغرب للنشر والتوزني، عزاو ، عيد الرحملف، ضوايط  11-

23 
- 

عزاو  عيد الرحمف ، ضوايط توزني االختصلص السلطتنف  التشرنعنة والتنفنذنة ، دراسة مقلرنة ، الجز   الثلني ، دار 
  9089الغرب للنشر والتوزني ، 

 9=@8الحرومي ، دراسة عف االتجلهلت المعلصرة في القلنوف العلـ المقلرف ، دمشؽ رملؿ الغللي ، التشرني  -13

محمد يلهي ، أيو نونس ، الضوايط الدستورنة ، للوظنفة البلئحنة ، الدستورنة ، دار الجلمعة الجدندة ، األسرندرنة ،  -14
900?  

  9088محمود صيحي علي السند ، الرقلية عل  دستورنة اللوائأ ، دار النهضة العرينة ، القلهرة ،  -15

محمد هلملي ، هنمنة السلطة التنفنذنة عل  السلطة التشرنعنة في النظلـ الدستور  الجزائر  ، دار الجلمعة الجدندة ،  -16
  ;908االسرندرنة ، 

  >?@8نزن  ريلر ، السلطة التنظنمنة في لينلف وضوايطهل، دراسة مقلرنة منشورات جروس، يرس، لينلف،  -17

فدو  مرايط ، السلطة التنفنذنة في يلداف المغرب العريي ، دراسة قلنوننة مقلرنة ، مررز الدراسلت الوحدة العرينة ، لينلف ،  -18
9080 

 
 :والمذكراتالرسائل ج/
  9008ملجستنر ، الجزائر ،  مذررة،  =@@8أدحمنف محمد الطلهر ، السلطة التنظنمنة في الدستور الجزائر  لعلـ  1-
أوملنوؼ محمد ، عف الطينعة الرئلسونة للنظلـ الرئلسي الجزائر  ، رسللة درتورا  ، رلنة الحقوؽ ، جلمعة مولود معمر  ،  2-

 :908تنز  وزو ، 
س السلطة البلئحنة في مجلؿ تنفنذ القواننف ، رسللة درتورا  الدولة ، رلنة الحقوؽ ، جلمعة القلهرة، يدرنة جلسر الصللأ  3-

1979 
ملجستنر ، رلنة  مذررةيلحلج نسنمة ، مشلرؿ العبلقة ينف النصوص التشرنعنة والنصوص التنظنمنة للسلطة التنفنذنة ،  4-

 2007الحقوؽ ، جلمعة الجزائر ، 
يورانو محمد ، السلطة التنفنذنة في النظلـ الدستور  الجزائر  ينف الوحدة والثنلئنة ، أطروحة درتورا  ، رلنة الحقوؽ ،  5-

  9089الجزائر ، 
 . 2008ناتؽٟ أؼٍٓ ، ِثاقئ ذكنض اٌّؼا١٠ه اٌما١ٔٛٔح فٟ إٌظاَ اٌمأٟٛٔ اٌعىائهٞ ، نٌاٌح قورٛناٖ ، ظاِؼح اٌعىائه ،  6-
 1985العظنـ عيد السبلـ، العبلقة ينف القلنوف والبلئحة، رسللة درتورا  رلنة الحقوؽ، جلمعة عنف شمس، القلهرة، عيد  7-
عصلـ علي حسف الديس ، األنظمة المستقلة والرقلية القضلئنة عل  مشروعنتهل ، رسللة درتورا  ، رلنة الدراسلت القلنوننة  8-

  2007العلنل ، جلمعة عملف ، األردف ، 
سعند السند علي، حقنقة الفصؿ ينف السلطلت في النظلـ السنلسي والدستور  للوالنلت المتحدة األمرنرنة ، رسللة درتورا  ،  9-

    1999القلهرة ، 
مسموف علرؼ محمد الشهواف ، دور السلطة التنفنذنة في النظـ السنلسنة المعلصرة رسللة  درتورا  ، رلنة الحقوؽ ، الجلمعة  10-

  2001نة  ، لينلف ،اإلسبلم
محمد احمد عيدالوهلب ، األسلس التلرنخي والفلسفي لميدأ الفصؿ ينف السلطلت ، رسللة درتورا  ، جلمعة االسرندرنة ،  11-

1997  
محمد أفرند ، مررز الملؾ في النظلـ السنلسي المغريي ، أطروحة درتورا  ، جلمعة الحسف الثلني ، الدار الينضل   12-

 .   2005،المغرب، 
 .  2006ملجستنر ، جلمعة عدف ،  مذررةمحمد الصغنر الرلنوني ، ميدأ الفصؿ ينف السلطلت ينف الفررة والمملرسة ،  13-

مراد يدراف الرقلية القضلئنة عل  أعملؿ اإلدارة العلمة في الظروؼ االستثنلئنة رسللة درتورا  ، جلمعة الجنبللي النليس ،  -14
  >900سند  يلعيلس ، الجزائر ، 

ولند شرنط ، الوظنفة التشرنعنة مف خبلؿ التطور الدستور  في الجزائر ، رسللة درتورا  ، جلمعة ايي يرر يلقلند ، تلمسلف  -15
  9089، الجزائر ، 
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 االت:ــــــــــمقد/ال
 2003الجزائر،  ،  مجلس األمة ، 4األمنف شرنط ، س التجرية  اليرلملننة في ظؿ التعددنة س مجلة الفرر اليرلملني العدد  1-
مف دستور الجزائر  لسنة  120منف شرنط ، حؽ التعدنؿ في النظلـ اليرلملني ، الملتق  الوطني  حوؿ اشرللنة  الملدة األ 2-

1996 ،2004 
  :908،  8منف شرنط ، مرلنة اليرلملف الجزائر  في ظؿ اجتهلد المجلس الدستور  ، مجلة المجلس الدستور  عدد األ 3-
عل  طينعة النظلـ السنلسي في الجزائر ، الملتق  الدولي  ?900يف طنفور نصر الدنف ، أثر التعدنبلت الدستورنة لسنة  4-

 حوؿ التعدنبلت الدستورنة في الدوؿ العرينة عل  ضو  المتغنرات الدولنة الراهنة ، 
تجرية االنتخليلت التشرنعنة األخنرة في الجزائر ، ادرنس ، االقتراع النسيي وأثر  عل  التعددنة السنلسنة عل  ضو   ايورر  5-

 >900، مجلس األمة ، الجزائر ،  @0مجلة الفرر اليرلملني ، العدد 
حسف اليحر  ، دور السلطة التنفنذنة في العملنة التشرنعنة في النظلـ اليرلملني اليرنطلني ، مجلة جلمعة دمشؽ للعلـو  6-

 2008العدد األوؿ ، 24االقتصلدنة والقلنوننة ، المجلد 
 . 1999،  01، العدد  09رشند خلوفي ، مجلس الدولة ، مجلة اإلدارة ، المجلد  7-
 . 1988،  01سعند يوالشعنر ، التشرني عف طرنؽ األوامر وأثر  عل  استقبللنة اليرلملف ، ـ.ج.ع.ؽ.أ.س ، العدد  8-
عل  ضو  أحرلـ الدستور الجزائر   ونصوص   التطينقنة س الملتق  الوطني  ، سعند مقدـ س قرا ة في إشرللنة مملرسة حؽ التعدنؿ  9-

 1996مف الدستور الجزائر  لسنة   120إشرللنة الملدة 
علدؿ الطيطئلني ، قلعدة التوقني المجلور في النظلـ اليرلملني ، دراسة مقلرنة ، مجلة  الحقوؽ ، جلمعة الرونت ، السنة  10-

  1985نسمير ، د 3التلسعة ، عدد 
،  01عيد الرزاؽ زوننة ، الرأ  االستشلر  لمجلس الدولة ، والدة رلملة ومهمة ميتورة ، مجلة مجلس الدولة ، العدد  11-

2002 
علنلف يوزنلف ، آلنة الدفي يعدـ الدستورنة وأثرهل في تفعنؿ العدالة الدستورنة ، مجلة المجلس الدستور  الجزائر  ، العدد  12-

02  ،2013 . 
النظلـ اإلجرائي عل  رقلية المجلس الدستور  وسيؿ إصبلح  ، مررز اليصلئر لليحوث و اإلرشلدات  رعملر عيلس : تسثن 13-

 ?900والخداملت العملنة:، الدار الخلدوننة للنشر والتوزني، الجزائر : 

،  01عملر عيلس ، دور المجلس الدستور  الجزائر  في ضملف سمو الدستور ، مجلة المجلس الدستور  ، العدد  -14
  2013الجزائر ،

قزو محمد أرلي ، ضرورة التعدنؿ الشلمؿ للدستور ، مقلؿ منشور ، مررز اليصنرة لليحوث واالستشلرات والخدملت  -15
  2008التعلنمنة  ، الجزائر ، العدد الثلني  أوت 

 03عدد  محسف خلنؿ ، عبلقة القلنوف يللبلئحة ، مجلة اليحوث القلنوننة واالقتصلدنة ، رلنة الحقوؽ ، جلمعة إسرندرنة ، -16
 1969، السنة ،

محمد أشرري ، المجلؿ التنظنمي المستقؿ شي  مف الحقنقة وشي  مف الوهـ ، المجلة المغرينة لئلدارة المحلنة والتنمنة،  -17
 1997،  22العدد 

االقتصلدنة محمد هبلؿ الرفلعي، تنلمي دور السلطة التنفنذنة في العملنة التشرنعنة، مجلة جلمعة دمشؽ، للعلـو  -18
 2010 ، 2  العددا26المجلدا

، مؤسسة األهراـ ، القلهرة  <8محمد هنلد ، الجزائر ، االنتقلؿ مف األحلدنة إل  التعددنة الحزينة ، مجلة األهراـ ، العدد  -19
 ،900<  

القلنوني لؤلوامر، مجلة مف الدستور، النظلـ  ;89مراد يدراف، االختصلص التشرنعي لرئنس الجمهورنة يمقتض  الملدة  -20
 9000، الجزائر ،  80، المجلد 09إدارة، عدد

مسعود شنهوب ، الحملنة القضلئنة للحرنلت األسلسنة في الظروؼ االستثنلئنة ، المجلة الجزائرنة للعلـو القلنوننة  -21
  ?@@8،  08واالقتصلدنة والسنلسنة ، عدد 

  :900، الجزائر ،  09لمجلس الشعيي الوطني والحرومة ، مجلة النلئب ، العدد مسعود شنهب ، الميلدرة يللقواننف ينف ا -22

نيللي فطة ، الفصؿ ينف االختصلص التشرنعي والتنظنمي وضعؼ وسلئؿ حملنة مجللنهمل ، مقلؿ مسخوذ عف الموقي :  -23
www.manifest.univ_ouragla.dz 
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 : القايوييةاليصو  ه/
 

 اليصو  الدستورية :
 
 1963سيتمير  11الدستور الجزائر  الصلدر في :  1

 1976نوفمير  22الدستور الجزائر  الصلدر في : 2

 1989فيرانر  23الدستور الجزائر  الصلدر في : 3

 ، المعدؿ والمتمـ 1996نوفمير  28الدستور الجزائر  الصلدر في : 4

 والمتمـ، المعدؿ  1958أرتوير  14الدستور الفرنسي الصلدر في :  5

 2111الدستور المغريي الصلدر في : سنة  6

 2113الدستور المصر  الصلدر في : سنة  7

 
 :التشريبية والتي يميةاليصو  

،  الجرندة  1997ملرس  06المتضمف القلنوف العضو  المتعلؽ ينظلـ االنتخليلت المؤرخ في :  97/07األمر  2-
  1997،  12الرسمنة، العدد 

   01/06/1998، المؤرخ في :  37، ج ر ، عدد  30/05/1998المؤرخ في :  01-98القلنوف العضو   2-
، نحدد تنظنـ المجلس الشعيي الوطني ومجلس األمة  2016 أوت 25المؤرخ في :  16/12قلنوف عضو  رقـ :  4-

 2016 اوت 28المؤرخ في : 50وعملهمل ، ورذا العبلقلت الوظنفنة يننهمل وينف الحرومة ، الجرندة الرسمنة ، عدد 

هورنة المتعلؽ يللتسمننلت االجتملعنة المعدؿ والمتمـ، الجرندة الرسمنة الجم 1980نولنو 2المؤرخ في  83/11القلنوف  5-
 1983، 28الجزائرنة، العدد 

المتعلؽ يعبلقلت العمؿ المعدؿ والمتمـ ، الجرندة الرسمنة الجمهورنة  21/04/1990المؤرخ في  90/11القلنوف  6-
 . 1990، 06الجزائرنة، العدد 

، الجرندة الرسمنة للجمهورنة الجزائرنة ،  30/05/1998، المتعلؽ يللمحلرـ اإلدارنة ، المؤرخ في   02-98القلنوف رقـ  7-
  01/06/1998، يتلرنخ :  37العدد 

  2011، سنة 37، الجرندة الرسمنة الجمهورنة الجزائرنة، العدد 22/06/2011المؤرخ في  11/10قلنوف اليلدنة  رقـ  8-
المتضمف الوظلئؼ المدننة والعسررنة ، الجرندة الرسمنة ،  10/04/1989المؤرخ في  89/44المرسـو الرئلسي 9-

  12/04/1989، المؤرخة في :  15الجمهورنة الجزائرنة ، عدد 
خة ، المؤر  76، الجرندة الرسمنة ، الجمهورنة الجزائرنة ، عدد  27/10/1999المؤرخ في  99/239المرسـو الرئلسي  :-

  31/10/1999في : 
والمتعلؽ يللتعننف في الوظلئؼ المدننة والعسررنة للدولة ،  27/10/1999المؤرخ في  99/240المرسـو الرئلسي  21-

  31/10/1999، المؤرخة في :  76الجرندة الرسمنة ، الجمهورنة الجزائرنة ، عدد 
القواعد التفصنلنة ألحرلـ العنلونف الثللث والرايي والثلمف نحدد رنفنلت أو  11/02/1984المؤرخ في  84/28المرسـو  22-

 1984، 07، الجرندة الرسمنة الجمهورنة الجزائرنة، العدد  83/13مف القلنوف رقـ 
الذ  نحدد الوظلئؼ التي نتـ التعننف فنهل مف طرؼ رئنس   07/09/1991يتلرنخ  91/307المرسـو التنفنذ  رقـ 23-
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 األي مة الداخمية: 
 

 والقرارات: اآلراء 

  18/09/1991، المؤرخة في :  43الحرومة ، الجرندة الرسمنة ، الجمهورنة الجزائرنة ، عدد 
، 82المتعلؽ يللعمؿ يللتوقنت الجزئي ، الجرندة الرسمنة الجمهورنة الجزائرنة، العدد  97/473المرسـو التنفنذ  رقـ  14-

1997  . 
ة لنسلنس سنظلـ جدندس ، الجرندة الرسمنة، الجمهورنة الجزائرنة، المتضمف إحداث شهلد 04/371المرسـو التنفنذ  رقـ  25-

 24/11/2004، المؤرخ في 75العدد 
، سنة  31، الجرندة الرسمنة للجمهورنة الجزائرنة ، عدد  11/06/2006المؤرخ في :  154-06المرسـو التنفنذ   16-

المؤرخ في :  11-84األسرة الجزائر  مررر مف قلنوف  07، المتعلؽ يشروط رنفنة تطينؽ الملدة  2011
 المعدؿ والمتمـ  . 09/04/1984

 . 10، ص  2000نولنو  30، 46النظلـ الداخلي للمجلس الشعيي الوطني ، الجرندة الرسمنة ، عدد  2-
، جرندة   2000، المعدؿ والمتمـ سنة  1994ػ 11، 28، 84النظلـ الداخلي لمجلس األمة ، الجرندة الرسمنة ، عدد  3-

  04، ص  2000، 12، 17، 77رسمنة عدد 

،  2008لسنة  148، المتعلؽ يللمحرمة الدستورنة العلنل ، والمعدؿ يللقلنوف رقـ  1979لسنة  48القلنوف رقـ  4-
مررر أ المؤرخة في  25، الجرندة الرسمنة العدد  06/09/1979المؤرخة في :  36المصدر الجرندة الرسمنة العدد 

 :22/06/2008  . 

 26لقواعد عمؿ المجلس الدستور  الجزائر ،الجرندة الرسمنة رقـالمحدد  16/04/2012النظلـ المؤرخ في  5-
 03/05/2012يتلرنخ

نتعلؽ يقلنوف االنتخلب ، أحرلـ الفق   20/08/1989/ؽ.ؽ.ـ.د. مؤرخ في1القرار المجلس الدستور  الجزائر   رقـ  2-
 .9، ص 1989،  03الدستور  الجزائر ، المجلس الدستور ، العدد 

 12،  11،  07إل   04، المتعلؽ يدستورنة المواد مف  13/06/1998المؤرخ في :  98/ ر.ؽ/ـ.د/ 04رأ  رقـ  3-
،  43مف القلنوف المتضمف نظلـ التعونضلت والتقلعد لعضو اليرلملف ، الجرندة الرسمنة ، العدد  23،  15،  14، 

 .  03، ص  16/06/1998المؤرخ في 

و المتعلؽ يمراقية مطليقة  24/05/1998والمؤرخ في  8ر.ؽ.ع./ـ.د/ /07الدستور  الجزائر   رقـ رأ  المجلس  4-
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 الممخ  :
أصػػػيأ للسػػػلطة التنظنمنػػػة يشػػػقنهل ، التنفنػػػذ  والمسػػػتقؿ أهمنػػػة ومجػػػلال نفوقػػػلف مػػػل للتشػػػرني األصػػػلي الصػػػلدر عػػػف 
اليرلمػػلف مػػف أهمنػػة ، وهػػذ  السػػمة أصػػيحت يػػلرزة رػػذلؾ فػػي النظػػلـ الدسػػتور  الجزائػػر  ويعػػض الػػنظـ الدسػػتورنة المقلرنػػة 

ونػرتيط ظهػور وتطػور أحرػلـ السػلطة التنظنمنػة أسلسػل ،  نظلـ الدستور  الفرنسػي ، ومختلػؼ الػدوؿ التػي تػسثرت يػ خلصة ال
يللضرورات العملنة التي تستوجب تدخؿ السلطة التنفنذنة يحرـ موقعهل في الدولة ، رمػل أف السػلطة التنظنمنػة تعػد وسػنلة ال 

، وعل  ضػو  هػذ  األهمنػة التػي تحتلهػل السػلطة التنظنمنػة نسػتلـز  ي الدولةتعوض لتنسنؽ وتنفنذ وتسننر السنلسلت العلمة ف
وتحدنػد ضػوايطهل الدسػتورنة ومجللهػل مقلرنػة يمجػلؿ القػلنوف ، وتطينػؽ أحرلمهػل اليحث عػرض رلفػة مراحػؿ نشػستهل وتطورهػل 

 المختلفة في النظلـ الدستور  الجزائر  واألنظمة الدستورنة المقلرنة .
     

السػػػلطة التنظنمنػػػة ، التنظػػػنـ المسػػػتقؿ ، تنفنػػػذ القػػػواننف ، مجػػػلؿ القػػػلنوف ، مجػػػلؿ البلئحػػػة ، السػػػلطة الكممـــات الم تاويـــة : 
   .التشرنعنة ، السلطة التنفنذنة ، الحرومة 

 
Résumé: 

Le pouvoir réglementaire soit exécutif ou autonome est devenu de plus de domaine que la 

législation émanant du parlement cet attribut est claire dans le système constitutionnel 

algérien et  d‟autres systèmes constitutionnels comparés surtout le système constitutionnel 

française.  

L‟émergence et le développement des dispositions du pouvoir réglementaire est lié 

essentiellement par des nécessités pratiques qui nécessitent l‟intervention du pouvoir exécutif 

en vertu de son emplacement dans l‟État et que le pouvoir réglementaire est un moyen de 

coordination et de mise en œuvre et de gestion des institutions publiques dans l‟État. 

L‟importance occupée le pouvoir réglementaire exige de montre toutes les étapes celles de 

sou adoption sa progression et sa  détermination constitutionnelle par rapport au domaine de 

la loi, aussi l‟application de différentes dispositions dans le système constitutionnel algérien et 

les systèmes constitutionnels comparés .                

Mots clés:  

pouvoir réglementaire, le règlement autonome ,exécution des lois ,domaine de la loi, domaine 

du règlement ,pouvoir législatif ,pouvoir exécutif, le gouvernement. 

 

Abstract : 
Regulatory power is executive or independent has become domain that legislation from the 

parliament this attribute is clear in the Algerian constitutional system and other constitutional 

systems compared especially the French constitutional system. 

The emergence and development of provisions of the regulatory power is linked primarily by 

practical necessities that require the intervention of the executive power in virtue of its 

location in the state and that the regulatory authority is a means of coordination and 

implementation and management of public institutions in the stat. 

The importance occupied the regulatory authority requires those shows all stages of adoption 

penny progression and constitutional determination in relation to the field of law as the 

application of different provisions in the Algerian constitutional system and comparative 

constitutional systems. 
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Regulatory power, Independent Regulation, Laws exécution, law domain, field of Regulation, 

legislative authority, executive power, the government 


