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«َمنْ  َعِملَ  َصاِحلًا ِمنْ  ذََكرٍ  َأوْ  أُنـَْثى َوُهوَ  ُمْؤِمنٌ  فـََلُنْحِييَـنهُ  َحَياةً  طَيَبةً  َولََنْجزِيـَنـُهمْ  َأْجَرُهمْ  
 بَِأْحَسنِ  َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ » 

    سورة النحل، اآلية ﴿97﴾

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 تشكـرات

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ال يسعين يف هذا املقام إال أن أتقدم أوال هللا عز وجل بالشكر واحلمد فأمحدك اللهـم حىت        
مث أتقدم بالشكـر اجلزيل لفضيلة األستـاذ الدكتور . ترضى ، وأمحدك إذا رضيت وأمحـدك بعد الرضا 

وتوجيهاتـه الذي قبل اإلشراف على هذا البحث ، والذي مل يبخـل علي بنصائحـه  جياللي تشوار
، فشكرا له  ر من الصعوبات إلجناز هذه املذكرةـون يف التغلب على الكثيـنعم الع اليت كانت يلالقيمة 

.وجزاه اهللا أحسن اجلزاء   

 نـاعزاوي عبد الرحم كما ال أنسى أن أتقدم بأمسى آيات الشكر واالمتنان لفضيلة األستـاذ     
  .اللذان شرفاين بقراءة هذه املذكرة واملشاركة يف مناقشتها  بدران مراد واألستاذ
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اهدي هذا العمل إىل أمي مث أمي مث أمي واشكرها جزيل الشكر على كل ما قدمتـه يل       
لة وفتيحة الذين ترعرعت يف  االيت نبيدي وجديت وأخـوايل نصرو وحممد وخمنذ صغـري، واىل ج

.واري الدراسي ـالء والزميالت واىل كل من ساعدين يف مشـواىل مجيع الزم. كنفهم   

.إىل كل هؤالء اهدي هذه الدراسة املتواضعة   

 ميمونة سعاد
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ره ذلك ـوره ، وقد اضطرض وهو يسعى حنو األحسن وفق تصان على هذه األـمنذ وجد اإلنس      
السعي إىل أن خيرج منذ القـدم من حياة الكهوف إىل نوع من احليـاة اجلماعية يلتقي فيها مع قرنائه 

. يأخذ منهم شيئا ويقدم هلم شيئا آخر ويتعاونـون مجيعا على جعـل حيام أكثر قبوال وأكثر أمنا   

د ما غاياا ووسائلها ـو إىل حون عندما ندرك أو حناول أن ندرك ولـاة تكون أحسن ما تكـواحلي      
.1وما قد يكون هناك من قواعد وأسس حتكم سريها   

ث توجد جمموعات ة نشأت معها فكرة السلطـة ، فحيومنه فمنذ نشأة اتمعات اإلنساني        
 .ورهم ، ويقوم بإدارة شؤومن يعهدوا إىل احدهم أن يتوىل أم، فالبد أددهميتعايشون وإن قل ع

السلطـة قـدميا يف يد احلاكم  زت هذهوقـد ترك. ختولـه ممارسـة مهامـهكان البد من تزويـده بسلطة وهلـذا  
أدت إىل اـياره   ان سببا يف قيام العديد من الثوراتاحلكم االستبدادي املطلق الذي ك ادـ، فسوحده

ل بني دأ الفصس مبأسازة ، تقوم على احلرية الفردية وعلى ـة متمية سياسيبعد ذلك ظهرت أنظم. 
نتخب واملعرب عن اإلرادة الشعبية، ر لصاحل الربملان املحيث رجحت الكفة يف بداية األم.السلطات

ه من رقابة على خمتلف مؤسسات الدولة وخاصة التنفيذية منـها بواسطة ما يسنه من قوانني وما ميارس
على تقسيم وظائف  18ر القـرن وبنـاء على ما تقدم سابقا ساد الفكر السياسي ابتداء من أواخ. 

بكل وظيفة من الوظائف إىل هيئة  ذ والقضاء ، وأن يعهـدإىل وظيفة التشريع ووظيفة التنفيالدولة 
وهو تقسيم . خمتلفة ال أن تتمركز يف يد هيئة واحدة حىت ال يؤدي انفراده ا إىل فساده وسيطرته

إال أن هذا األخري مل يشر يف  .-بل امليالدالقرن الرابع ق –يستند يف أصوله إىل كتابات أرسطو 
 مؤلفاته السياسية إىل فكرة الفصل بني السلطات إال بشكـل عارض

                                                             
. ���9< ا���ل ، ا*�ظ�� ا������� ا���=رة  ، دار ا��!/� ا�ر��� ، ����ن ، �دون ��� ا���ر ، ص  ،ا�ظر - 1 

 
2 



 

 

إىل أن جاء مونتسكيو بعد ذلك بقرون طويلة .  1ة ومتكاملـة وموجـز دون أن يصيغها يف نظرية دقيق
وصاغ منها نظرية  واستمد فكـرة الفصـل بني السلطات من أقوال أرسطـو ، –بعد امليالد 17القـرن  –

. 2ة حىت يومنا هذاح القوانـني وقد عاشت هذه النظريوذلك يف كتابه رو . ة جديـدة ومتكامل  

ة ثالث سلطات ، ختتص كل واحدة ـدولالسلطات ، أن توجد يف الفصل بني دأ الـواملقصود مبب       
منها على حدى باختصاصات معينة ، وهذا بغض النظـر عن طبيعـة النظـام السياسي الذي تسري 

السلطة التشريعية ، ، وهي ـاتفتختص األوىل بسن التشريع. ا أو برملانيا ـه ، أي سواء كان رئاسيـعلي
السلطة القضائية ، فتختص  ة، أما الثالثة وهيقوانني ، وهي السلطة التنفيذيال ذة بتنفيوختتص الثاني

.     قواعد القانونية القائمة ل يف املنازعات املعروضة عليها مبا تقتضيه البالفص  

1963أما بالنسبة للجزائر فإذا انطلقنا من دستورها لسنة         
سيتضح لنا انه مت اإلقرار مببدأ  3

ر ال يتعدى سوى لكن الواقع يؤكد أن األم. نصوصه سلطات وذلك جلي من خالل الفصل بني ال
وهذا املوقف . ـعة االعتقاد بان اإلقرار بشيء يف الدستور يعين جتسيده يف الواقـ، ومن السذاجـراراإلق

. املتخذ راجع إىل انه كان يرى يف هذا املبدأ علة جتزئة السيادة الوطنية  

اعتقادهم أن نظريـة الفصل بني السلطات سامهـت حتت ستار احلرية يف واألكثر من ذلك فحسب 
.4متكني الطبقة الربجوازيـة من استغالل الطبقة العاملـة مما يستدعي عدم األخـذ ا  
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1976ور وهذا ما وقع فعال يف دستـ      
دأ ـور عن مبننا احلديث يف هذا الدستإذ انه ال ميك 1

و ما زاد . يف ذلك انه عرف سلطـة واحدة فقط متارس عدة وظائف  الفصل بني السلطات والسبب
كريـا على نظـام د دستوريا وفئم على نظام احلزب الواحد املستنالطني بلة أن النظام االشرتاكي القا

اتضح فيما .  1976كيز السلطة الذي تبنتـه اجلزائر يف دستور ات أو ما يعرف برت اجلمع بني السلط
ة واملساواة والقضاء ـودة ، من حتقيق للعدالـدف من األهداف اليت كانت منشـأي ه بعد انه مل حيقق

األمر الذي . م إىل غريها من األهدافـعلى الطبقيـة ، باإلضافة إىل حتقيق مشاركة الشعب يف احلك
ب ، وما نتـج عنها من مطالبـة الشعب بالدميقراطيـة وتعدد األحـزا1988ـر أدى بقيام أحداث أكتوب

1989اء به دستور ذا ما جوه. ومبدأ الفصل بني السلطات 
1996ليكرره دستور  2

3.  

أقرت مببدأ الفصل بني السلطات البية دساتري اجلزائر قد أخذت أو فما ميكن قوله أن غوعليه،      
لتنفيذية ة واـاون والتكامل بني السلطتني التشريعيـانه قائم على أساس التع بلدنـالكن ميزة هذا املبدأ يف 

ل مثال جيسد هـذا التعاون هو السماح وأفض. الفصل املرن أو التعاوين  وهو ما يطلق عليه مصطلح
 ،وبعبارة أخرى .لرئيس اجلمهورية ممثل السلطة التنفيذية يف ممارسة العملية التشريعية عن طريق األوامر

إىل متكني  هذه األخيـرة من القيام  فان هذا التعاون والتكامل بني السلطتني التشريعية والتنفيذية أدى
ق ما يعرف باألوامـر وذلك عن طري. التشريع باختصاصات األخرى واملتمثلة أساسا يف وظيفـة 

. ول على تفويـض من الربملـان كما كان سابقـا ع بأوامر ، دون احلاجـة إىل احلصالتشريعيـة أو التشريـ
وامـر لتشريع بأذلك ألن النظام الدستـوري اجلزائري تبـىن ا  
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 – بعد ذلك يف باقي الدساتريرر منه ، لتتك 58يف املادة  1963يف أول دستور للجمهورية سنة 
.1989ما عدا دستور  – 1996مـن دستور  124واملادة  1976من دستـور  153املادة   

وجمردة يف اال ة يس اجلمهورية قواعد قانونيـة عامواملقصود بأسلوب التشريع بأوامر إصدار رئ      
ة األوىل الـيت ة ملحوظة بعد احلرب العامليلوب بصور ولقد استعمـل هذا األس .احملجوز أصال للربملـان 

وم العمل الربملاين يتسم علـى العم ومبا أن. ترتبت عليها مشاكل تستدعي حلوال فاعلة ومستعجلة 
ملانات األوربيـة إىل تفويض شيء من بالبطء ، وحسب ما تقضي به وطأة الضرورة دفـع األمـر بالرب 

أن أسلوب التشريع بأوامر  ن مالحظتهإال أن ما ميكـ.  1ا التشريعي إىل رؤساء الدول ـاختصاصه
ائيـة بل حىت يف الظروف ط يف الظـروف االستثنرا كبريا إذ مل يصبـح هذا األسلوب يطبق فقو عرف تط

باألخص يف اجلزائـر مل ميارس فقط من قبل رئيس فالتشريـع بأوامر و  ،واألكثـر من ذلك. العاديـة
.   اجلمهوريـة بل من قبل هيئات أخرى غري منتخبة   

اس ، البـعض تتسابق إليه راد النـة هلـا حظوظ متفاوتة كأفإن موضوعات الدراسة القانونيوالواقع ،       
ا مع هذا الطرح فان من بني ـشياألقالم درسا ومتحيـصا ، والبعـض اآلخر نصيبه اهلـجر والنسيان ، ومتا

. هذه الفئة موضوع التشريع بأوامر   

 ة القانونية يف فروعنسبيا مقارنة مع موضوعات الدراسيعترب جديدا  وموضوع هذه الدراسة      
حث من قبل ، فالشك أن وع ال ترجـع إىل عدم تناوله بالبولكن جدة هذا املوض .ون العام ـالقان

.، ولكـن بغيـر تركيز فيما ظهـر من مؤلفـات فقهية 2 بعض عناصره قد عوجلت  
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ام ـوما دفعنا أكثر إىل دراسة هذا املوضوع هو األثر البارز ألسلوب التشريع بأوامر يف النظ      
يعد العمود الفقري الذي هذا املوضوع كما أن  .إىل التجربة التشريعية اجلزائريةالقانوين اجلزائري بالنظر 

. دارت حوله أشهر نظريات القانون الدستوري   

:وتأسيسا على ذلك طرحت اإلشكاليات التالية         

ة التشريعية من الربملان ولو رئيس اجلمهورية من انتزاع الوظيفة ممثلة يف كيف متكنت السلطة التنفيذي  -
 لفرتة مؤقتة ؟

ة الصادرة من طرف رئيس اجلمهورية واليت حتتل مكانة كبرية يف كيف يتم تكييف األوامر التشريعي  -
 النظام القانوين اجلزائري ؟ 

اح القانـون ـاد على املنهج التـارخيي الذي يعد مفت هذه الغاية واهلدف سيتم االعتمـوللوصول إىل      
ليت هو الظواهـر ا ع فهـم  وال تفسيـرحليلي الذي أصبح الباحث ال يستطيالدستـوري ، واملنهـج الت

ا ـا وتطورهـى مكوناا والعوامل املؤثرة اليت كانت سببـا يف ظهورهبصدد دراستهـا والتعرف عل
 ة لذلك واملتمثلـة يف املنهج العلمي السليـمـواضمحالهلـا، إال إذا كانت لديـه األدوات العلميـة الضروري

وستكون دراستنا للتشريع بأوامر يف           .    على ذلك واملنهـج التحليلي هو اقدر املناهـج  .
النظام اجلزائري لكن هذا ال مينع من أن نرجع من حني آلخـر إىل النظام الفرنسي والسـبب يف ذلك 

.هو أن الفكر الدستوري فكر أوريب أصيل   

:وانطالقا من ذلك سنقسم الدراسة إىل فصلني          

  ،بأوامـر اهيـة أسلـوب التشريعم: الفصـل األول 

.فسنعاجل فيـه النظام القانوين لألوامر التشريعية أو التشريع بأوامر : الفصل الثاين   
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 الفصل األول

ر ـع بأوامـة التشريـماهي  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

إن البحث يف االختصاصات التشريعيـة  لرئيس الدولة يف القانون الدسـتوري ، والـيت تندرج         
ضمن اختصاصات اجلهاز املكلف بالوظيفة التشريعيـة  واملتمثل يف الربملان ، يدفعنـا إىل البحث حول 

تكار الوظيفة التشريعية من املراحـل التارخيية اليت شهـدت الصراع بيـن امللوك والربملانات، من اجل اح
قبل هذه األخرية وكذا تطور سلطة رئيس الدولـة يف اال التشريعي عـرب مراحل التاريخ الدسـتوري ، 

وذلك من خـالل اغلب . وكذلك كيفيـة اعتنـاق املؤسس الدستـوري اجلزائري لنظـام التشريع بأوامـر 
اع أخرى مـن األوامر اليت عرفها النظام القانـوين اجلزائـري وهذا باإلضافـة إىل أنو . الدسـاتري اجلزائريـة 

.واليت مل يكـن للمؤسس الدستوري أي دور يف تنظيمها  

وعليه فاإلشكاليـة اليت ينبغي طرحها يف هذا الصدد تتعلق باألساس حول التطور التارخيي         
) .املبحث الثاين(نوين اجلزائريمع تبيان مكانته يف النظام القا) املبحث األول(للتشريع بأوامر  

 المبحث األول

نشـأة التشريـع بأوامـر   

إن حتديـد نشأة أسلوب التشريـع بأوامر ، أو باألحـرى بداية اكتساب رئيس اجلمهورية أو الدولة       
للدور التشريعي ، ويف ظل الغموض وااللتباس الشديد الذي يكتنفـه ، حاولنا تقسيـم هذا املبحث إىل 

راحـل التاريخ الدستوري يعين املطلب األول بتحديد كيفية  انتقال السلطة التشريعية عرب م. مطلبني
املتعاقبة ، إىل أن استقرت بيد الربملان وتقرر على إثرها مبدأ هام من املبادئ اليت تعد ركيزة من ركائز 

.القانون الدستوري ، أال وهو مبدأ سيطرة الربملان  
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ة ، الـيت أما فيما يتعلق باملطلب الثاين فسيجري البحث فيه عن نظرية الظروف االستثنائي        
أصبحت األساس القانـوين الوحيـد لالعرتاف لرئيس الدولـة بدور تشريعي استثنائي يف النظم 

.الدميقراطية النيابية  

 المطلب األول

مبـدأ سيطـرة البرلمـان   

إن عمليـة الفصل بني امللك والسلطـة التشريعيـة مرت بأربع مراحـل ، متثـل تطور سلطة رئيس        
فهي متثـل . اال التشريعي ، وتوافق كل مرحلـة فرتة من فرتات تطـور األنظمـة السياسيـة الدولة يف 

مراحـل نضال طويلـة خاضتها اإلرادة العامة ممثلـة يف الربملانات يف مواجهة السلطة املطلقـة للملوك يف 
،مث ) الفرع األول ( لقـة وتتمثل هذه املراحـل يف مرحلـة امللكية املط. أوربـا خصوصا اجنلرتا و فرنسا

، فمرحلـة ) الفـرع الثالث ( ، مث مرحلـة امللكـية الربملانيـة )  الفـرع الثانـي ( مرحلة امللكية املقيـدة 
.1)الفـرع الرابع ( الدميقراطيـة الربملانيـة   

 الفرع األول

مـرحلة المـلكية المـطلقة   

م ، قامـت 476بعد ايار اإلمرباطورية الرومانية الغربية على يد القبائل اجلرمانية سنة           

   
                                                             

1- 
«La démocratie parlementaire est le fruit d’une longue évolution, ou tâtonnements empiriques l’emportent 

sur les prises de position de principe ». 

De la monarchie absolue sort la monarchie limitée, de la monarchie limitée découle la monarchie 

parlementaire, de la monarchie parlementaire  provient, finalement, la démocratie parlementaire ». 

-Cf. Marcel  PRELOT, Institutions politiques et droit constitutionnel, Dalloz, Paris, 4eme
 éd, 1969, pp.97-98. 
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وكانت كـل مملكـة جمزئة إىل إمارات إقطاعية اصطلح . على أنقاضها عـدة مماليـك وإمـارات متصـارعة  

وبعد الصراع املـزدوج  .سنـة  800، واليت استمرت حوايل نظام امللكية اإلقطاعية الفقه عليها 

الذي خاضـه امللوك ضد أمراء اإلقطـاع بقصد حتقيـق نفوذهم الداخـلي من جهـة، ويف مواجهـة 
والبابـا بقصد حتقيـق استقالهلـا اخلارجي من جهـة أخرى، انتهى الصـراع إىل قيام نظام  اإلمرباطـور

، امللك املشـرع فقـه على هذا النظام اصطـالح ويطلق ال.  1امللكيـة املطلقـة داخليـا واملستقلـة خارجيا

.2التشريع امللكـي املطلقوكذا   

واملقصود بنظام امللكيـة املطلقة تركيز مجيع السلطـات التشريعيـة والتنفيذيـة بني يدي امللك ،        
انـون ويصادق فقد كان هو املشرع الوحيـد ،  فهو الذي يسـن الق. فسلطتـه يف اـال التشـريعي كاملـة 

وتوجد إىل جانبـه جمالس شورى . فالعملية التشريعيـة مبتداهـا ومنتهاهـا حـكر امللك . عليـه وينشـره 
تسمى جمالس شورى امللك ، والتـي مل تكن سـوى هيئات استشاريـة ، وليست هيئـات تشريعيـة ، 

.3فالقانـون كـان من صنع إرادة واحدة هي اإلرادة املطلقة للملك  

وقد عرف نظام امللكيـة املطلقـة  يف اجنلتـرا باملوازاة مع إعالن امليثـاق األعظـم يف         

أما بالنسبة لفرنسا فقد استمـر فيهـا هذا النظام . سنة  500، ودام حوايل  1215جوان  21  

 

                                                             
. 144، ص  1999، رـ، �= �رفـ�ة ا��ـ� ، ���ـ� ا������ـا*�ظ�ووري ـون ا�د��ـد ��و�% ، ا����ـا�ظر ، '�د ا����  

1-
   

2
 - CF. Joy Fouad TABET, La faculté d’empêcher du chef de l’Etat en droit compare, droit du chef de l’Etat de 

s’opposer aux lois, Brulant, Delta, L.G.D.J, Paris ,  1ere 
éd ,  2001, p.18 .  

3
 - «  Cette première étape est caractérisée  par ce que nous  pouvons appeler l’absolutisme législatif du 

monarque ,elle correspond à l’étape des " monarchies absolues " , dans la monarchie absolue , le pouvoir du roi 

dans le domaine législatif est entier , il est l’unique législateur , il fait la loi , la publie et n’est  soumis à aucun 

contrôle positif ,  les chambres, lorsqu’elles , existaient formées par les anciens , l’aristocratie et les bourgeois , 

étaient exclusivement des" organes de conseil " des  " organes de pétition " et non de  "organes de législation  "  ». 

CF. Joy Fouad TABET ,op .cit., p.18. 
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.1سنة  275مدة ما يقارب   

ال متبعا يف اململكـة العربيـة السعودية ما جتدر اإلشارة إليه كذلك هـو أن هـذا النظـام ما ز         
فبالنسبة للمملكـة العربية السعوديـة فتنظيم السلطات يف الدولة يقوم على ثالثة . وسلطنـة عمـان 

أوامـر ملكية تتضمن أحكاما تنظيميـة ، األمر األول يتعلق بتنظيـم احلكومة ، الثـاين يتعلق بنظام 
أمـا عن سلطنة عمـان ،  فتنظيـم السلطـات يف . م احملافظات جملس الشورى ، والثالث يتعلق بنظا

يتعلـق األول بالتنظيـم اإلداري للدولـة ، مـع :  الدولـة يقـوم هو اآلخـر على ثالثـة أوامر سلطانيـة 
امللحـق الذي يتضمـن اختصاصات جملس الوزراء ، الثاين يتضمـن إنشاء جملس استشـاري للدولة  ، 

.2تضمن النظام الداخلي للمجلس االستشاري أما الثالـث ي  

 الفرع الثاني

مـرحلة المـلكية المـقيدة   

  ، John Locke الفقيـه اإلجنليـزي   3يعـود الفضـل يف هذه املرحلة لكتـابات           

أن ليس للملك حـق يف إنشـاء قواعد جديدة أو تعديل أو : "  حيث وضع هذا الفقيه املبدأ التايل 
كما انه ال ميلك أن خيلـق جرائم مل . القواعـد التشريعية السارية بإتباع أسـلوب االمتيازات امللكيـةإلغـاء 

 ينـص عليها القانون أو ينشـئ حماكم جديدة تفصل فيهـا ، إن دور التـاج

 

                                                             
1
- CF. Joy Fouad TABET,op.cit., p. .19  

. 43، ص  1990ا��د ط��ت ، ا�و�L اK?ر ��د���راط�� ، ا�طر�ق ����ر وا��وز�� ، ا��زا1ر ،  ا�ظر ، - 2
  

ن ��ك �و&����ـL ، أورده ��" . ������ن &% ا��	م " و " ��ث �ول ا�F!م ا$����% " و	��ب " ا��	و�� ا��د��� " 	��ب  -3
�ر وا��وز��،ا��ؤ��� ا������ ��درا��ت وا�� ،ا�ط�� ا*و�< ،�د��� ا�دو�� إ�< ا�دو�� ا��و���ا�����% �ن ا���ر�O ا�F	ـر  

.368ص  ، ����1985ن ،  
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ية ومنـه فقد قسم هذا الفقيـه سلطات الدولة إىل تشريعيـة وتنفيذ. 1"هو تنفيذ القوانـني وليس سنها  
: 2وسلطة التـاج وسلطة احتاد  

.السلطة التشريعية مهمتها سن القوانني  -  

.السلطة التنفيذية وتقوم بتنفيذ القوانني واحملافظة على األمن الداخلي  -  

. السلطة االحتادية أو التعاهدية متارس الشؤون اخلارجية كاحلرب وإبرام املعاهدات الدولية -  

.وعة احلقوق واالمتيازات امللكية سلطة التاج ويقصد ا جمم -  

ومن مث أصبح القانون يف ظل مرحلة امللكيـة املقيدة أو الدستورية ، نتاج احتاد إرادتيـن مها إرادة         
وقد عرفت اجنلرتا هذا النظام يف الربـع . 3)ملكا أو رئيس اجلمهورية ( الربملـان وإرادة رئيـس الدولة 

حيث استمـرت حوايل قـرن  1782إىل غايـة  1689عشـر من بداية سنة  األخيـر من القرن السابـع
إىل غاية  1789أما فرنسا فقـد عرفت هي األخرى نظام امللكية املقيـدة  من سنة . من الزمـن 

1830 4.  

 الفرع الثالث

مـرحلة  المـلكية البـرلمانية   

يف مرحلة امللكية الربملانية  جند الدور الكبري الذي لعبتـه  كتابـات الفقيه الفرنسـي           

                                                             
ا�F	ر ا�ر�% ، '�ر &!�% ���% ، ا�وظ�F� ا���ر��� �ر�1س ا�دو�� &% ا��ظ���ن ا�ر��1% و ا��ر����% ، دار ا�ظر ،  -1

.286، ص  �1985=ر ،    
  .558، ص  1986ا��ظم ا������� ، ����ة ا���رف ، �=ر ، ا����ون ا�د��وري وا�ظر ، ���د 	��ل ���� ،  -
 
2 

3- « Cette deuxième étape est celle ou le chef de l’Etat ( roi ou prince) est co-législateur avec les chambres , cette 

période de "  la monarchie limitée est dite aussi monarchie constitutionnelle " ou  "monarchie représentative ". 

Dans la monarchie limitée , le roi est Co-législateur, la loi est faite par le concours des volontés du roi et du 

parlement » . CF. Joy Fouad TABET,op.cit., p.19.    
4
 - CF. Joy Fouad TABET,op.cit., p.17. 
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الذي أكد على أن السلطة التشريعية اختصاص أصيل للربملـان ، وأن جوهر عمـل السلطـة  1مونتسكيو
يبقى هلا حق االعرتاض على التنفيذية هو تنفيذ القوانني وأن ليس هلا التدخـل يف سلطـة الربملـان ، وإمنا 

.القوانني   

ونتج عن ذلـك قيام مـبدأ دستـوري جوهري من مبادئ القانون الدستـوري ، أال وهو مـبدأ         
هـذه السيطرة اليت ظهرت كما سبق التطـرق إليها نتيجة الصراع الذي دام قرونا .  سيطـرة الربملـان 

ل هذا األخيـر إىل أن جيعل نفسه باعتباره ممثال إلرادة األمة طويلة بني امللكية والربملان إىل أن توص
.2الربيطانية ، السلطة املطلقة يف الدولة  

تأسيسا على ذلك أصبح الربملـان املالك الوحيد واحملرك الفعلـي واملمسك بزمام السلطة         
لة ،  فلم يعـد لرئيس وترتب عن ذلك أن تقلص واحنسر الدور التشريعـي لرئيـس الدو .  التشريعية 

وحدد القانون على انه ذلـك العمل الصادر عن الربملـان وفقا . الدولة أي دخل يف الوظيفـة التشريعيـة 
ومل يعد للمبادرة بالتشريـع . واليت متثل صلب العملية التشريعيـة  إلجراءي املناقشـة والتصويت عليـه ،

وحتددت طبيعة اإلصدار . أا بداية العمليـة التشريعيـة  أو اقتـراح القوانيـن أي قيمة قانونيـة سوى
.3والنشر يف تنفيذ القانون   

وبعبارة أخرى مل يعد القانون يوضع إال بإرادة واحدة ووحيـدة هي إرادة الربملان ، وان سن         
.4القانون مرتبط بإرادة الربملان ال غري  

                                                             
 ،����س 'ن ��ن ��ك �و&����L ، ا��ر�� ا����ق ،"روح ا��وا��ن " و	��ب " ا�ر��1ل ا��Fر��� " و " ا����-ت " 	��ب  -1
. 368ص   
ا�ط�� ا�A��A� ، دار ا��م ���-��ن ، ����ن ،  اد�ون ر��ط ، ا�و��ط &% ا����ون ا�د��وري ا��م ، ا��زء ا*ول ،ا�ظر ،  -2

. 177، ص1983  
 

ا��!ر ، د�وان ا��ط�و'�ت داري &% ا��Fرة ����ن ا$=دار وا��رار ا$�ز�ز ا���د ا��وھري ، ا����ون و'�د اا�ظر ،  -3
. 43، ص  1995ا������، ا��زا1ر ،    

4-«  Le parlement seul législateur, cette étape est celle ou le parlement  (ou les chambres)  est  seul législateur, 
elle est caractérisée par la concentration du pouvoir législatif entre les mains des assemblées, elle correspond à 

l’époque de la monarchie parlementaire, cette étape est toujours actuelle est celle ou le pouvoir du Chef de 
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 الفرع الرابع

مـرحلة الـديمقراطية البـرلمانية   

لقد صاحب تاريخ سيطرة الربملـان على السلطة التشريعيـة تغـري جذري يف مفهـوم الدميقراطيـة         
ترتـب عن . اليت طاملـا سعي لتحقيقها مـن الدميقراطيـة السياسية إىل الدميقراطية االجتماعية واالقتصادية

االمتناع عـن التدخل إىل التدخل ، فحـداثة سيطرة الربملـان ، إضافة إىل ذلك حتـول يف دور الدولـة من 
قيام حـالة من الثـورات االجتماعيـة وقيام احلـرب العظـمى األوىل ، وثانيهما األزمة االقتصاديـة يف 

التنفيذية الثالثينيـات وثالثها وأقواها احلرب العامليـة الثانية ، دفع ذلك إىل بروز ظاهرة تدخـل السلطة 
إما تلقائيـا فتتدخل السـلطة التنفيذية دون ترخيص سابق : واليت اختـذت صـورتني . يف اال التشريعي 

وإما أن يتم مبقتضى ترخيص . واصطلـح على تسمية سلطاا يف هذا الفرض بسلطات الضـرورة 
منية حمددة وتعرف سلطاا يف برملاين جييز للسلطـة التنفيذية معاجلـة بعض املوضوعات يف خالل فرتة ز 

.1هذا الفـرض بالسلطـات التفويضية  

ونظرا ملساس التشريع بأوامر مببدأ الفصل بني السلطات ومبـدأ سيطـرة الربملـان ، عىن الفقه         
فتأسس عن ذلك . والقضـاء على إجياد إطار قانوين وشرعي لتربير تنازل الربملان عن اختصاصاته 

االستثنائيـة كأساس لتدخل السلطة التنفيذيـة يف اال التشريعي والقيـام مبهام التشريع نظرية الظروف 
.2حمل الربملان عند قيام الظرف االستثنائي   

 
                                                                                                                                                                                     

= l’Etat dans le domaine législatif s’est définitivement limité, le pouvoir législatif est exercé d‘une façon 

définitive par le parlement, le parlement seul législateur, la loi est faite par la seul volonté du parlement ou de 

l’assemblée ». CF. Joy Fouad TABET,op.cit., pp.20-21.   
. 5ا�ظر ، '�ر &!�% ���% ، ا��ر�� ا����ق ، ص  - 1   
� ا�ر��� ، �=ر ، ا�ظر ، '�د ا�ظ�م '�د ا��-م  ، ا�دور ا���ر�% �ر�1س ا�دو�� &% ا��ظ�م ا��?��ط ، دار ا��!/ -  2

. 97، ص  2004  
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 المطلب الثاني

نظرية الظروف االستثنائية و تأثيرها على مبدأ سيطرة البرلمان   

لطـة التنفيذيـة أن ختضـع ملبـدأ املشروعية إذا كانت القاعدة العامة تقضي بأنـه جيب على الس        
والذي يقصد به ضـرورة احرتام القواعد القانونية القائمة يف الدولـة ، حبيث جيب أن تكون مجيع 

، وذلـك حىت ال يقع اختـالل بني ما للدولة من  1تصرفات اهليئات العامة متطابقة مع أحكام القانون
.تسلطات وما لألفراد من حقوق وواجبـا  

غري أن التمسك ذا املبدأ يف مجيع الظـروف قـد يؤدي إىل عرقلة نشاط اإلدارة ، بل قد           
والواقع اثبت أن النصوص القانونية الـيت وضعت . يؤدي إىل تعريض امن الدولة وسالمتـها إىل اخلطر

ولـهذا . عرض هلا الدولـة للظـروف العادية قد تكون عاجزة عن مواجهة الظروف االستثنائية اليت قد تتـ
السبب مت ابتكـار نظرية الظروف االستثنائية ، واليت وجـدت صدى واسعا يف الفقـه والقضاء ،  

كأسـاس لتدخل السلطة التنفيذيـة يف الوظيفة التشريعية األمر الذي أدى إىل املساس مببدأ سيطرة 
.الربملان   

ناء احلرب العاملية األوىل ، مسيت آنذاك بنظريـة لقد نشأت نظرية الظروف االستثنائيـة أث       
مبادئ )  نظرية سلطـات احلرب(  وقد وجـد جملس الدولـة الفرنسي يف هذه النظريـة . سلطـات احلرب 

تصلح أساسا للظروف االستثنائية األخـرى اليت يتعرض هلا اتمع واليت توجب منح اإلدارة نطاقا 
لنظرية وسحبها على أحوال غري احلرب فطبقها يف بداية األمـر على فقـام بتطوير ا. أوسع للحرية 

.فرتات الشـدة اليت تعقب احلرب باعتبارها من النتائج املرتتبة على احلرب   

 

                                                             
ا�ظر ، �ـراد �دران ،ا�ر���� ا��/��1� '�< أ'��ل ا$دارة ا���� &% ظـل ا�ظـروف ا�1��A��Iـ� ، ر���� د	�ـوراه دو��   -1

. 6، ص  2005 – 2004ا��م ، 	��� ا���وق ، ���� ��-�% ا����س ، ��دي ����س ،   &% ا����ـون   
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مث تـدرج بعد ذلك يف تطبيقها على األوقات احلرجة والعصيبة يف زمن السلم ، مث يف حـاالت  
وال زال جملـس . ا يف حالة توترات سياسيـة وحالة تفشي األوبئـةاإلضـراب العـام اليت تتهدد الدولـة وكذ

.1الدولـة يتوسع يف تطبيقهـا حىت غطت كل حاالت الظـروف االستثنائيـة املعروفة   

وهلذا اعتربت نظرية الظروف االستثنائية  نظريـة ابتدعها وبناها القضاء الفرنسي لتدارك النقـص         
.2ص القانونيـة يف مواجهـة األحوال غـري العادية الـذي تتكشـف عنه النصو   

إال أن األستاذ مراد بدران يرى بان الواقع شيء آخر، ذلك أن جوهر فكـرة الظـروف         
ولكن بالرغم من ذلك فهذا ال .  3االستثنائيـة تعد من املسائل املسلم ا يف مجيع األنظمة واألزمنة 

. ينفي الدور الكبري الذي لعبه جملس الدولة الفرنسي يف تطوير هذه النظرية   

و منه سيتم التطرق أوال إىل موقف الفقه من نظرية الظروف االستثنائيـة كتربير ألسلوب         
).الفرع الثاين( آلخر منها لنعرج أخريا على موقف القضاء هو ا) . الفرع األول ( التشريع بأوامر   

 الفرع األول

مـوقف الفقـه من التشريع بأوامـر   

لقد أجاز الفقه للسلطة التنفيذية إصـدار لوائـح الضرورة أو التشريع بأوامر على أساس نظرية         
ولتفسيـر ذلك فسنأخـذ على سبيل املثـال ما قاله بعض الفقهـاء الفرنسيـني . الظروف االستثنائية

.والعـرب فـي األسـاس أو التربيـر القانـوين ألسلوب التشريع بأوامر   

 

: ي كـان أول متأثـر بفكـرة التشريـع بأوامر وهو يرى الذ  Duguit الفقيه              

                                                             
1- CF. André De LAUBAERE , Traité de droit administratif,  L.G.D.J , 9eme 

éd , Paris  ,  1984 ,  p.222.  
2
- CF. George VEDEL , Droit administratif,  P.U.F , 6eme  

ed  , Paris , 1976 ,  p. 303 . 

. ��10ز�د �ن ا��F=�ل را�� ا*���ذ �راد �دران ، ا��ر�� ا����ق ، ص  - 3
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انه مـن الصعب التسليم بان احلكـومة ال تستطيـع مهمـا كانت الظروف واألحـوال أن تصدر اللوائح " 
 بل جيب أن يرخص هلا مبثل هذه. أو األوامر املنظمة للمسائل اليت تنـدرج ضمن اختصاص املشـرع  

السلطـة  يف ظـل الظـروف االستثنائيـة حىت يتسىن هلا تعديـل أو إلغاء القوانني القائمـة، أي انه أجـاز 
".1للحكومـة اخلـروج على القانون والدستور  

ومن مث أجـاز للسلطة التنفيذية إصدار لوائح الضـرورة أي التشريع بأوامر رغم خلـو الدستور         
. جماة الظروف العاجلة ودفع أخطـارها وذلك استنادا إىل الضـرورة  دف. من نص يبيح ذلك 

، إال انه استلزم 2ورغم خمالـفة قواعد االختصاص اليت حددهـا الدستـور وخروجا على قواعـد املشروعية 
: 3توافر ثالثة شروط أساسية  

.أن حتدث حرب خارجية أو ثورة مسلحة أو إضراب عام من املوظفني  -1  

.يتعذر اجتماع الربملان أو على األقل أن ال يسمح الظرف الطارئ بانعقاده أن  -2  

قد عقدت النيـة على أن تعرضها ) تشرع بأوامر ( أن تكون احلكومة وهي تصدر لوائح الضـرورة  -3
 على الربملان مبجرد انعقـاده يف أول اجتماع هلا ألخذ موافقتـه عليها ، ويؤكد الفقيـه على الشرط األخري

.  لكونه الدليل الوحيد على أن احلكومـة ال تنـوي االعـتداء على اختصاص السلطة التشريعية   

الـذي يربر جتاوز السلطـة التنفيذيـة       HAURIOU           وهذا ما ذهب إليه الفقيـه  

 

بأا . القانونالختصاصها بإصدار األوامـر التشريعية أي لوائـح الضـرورة اليت يوقـف مبقتضاها تطبيـق  
تصدر استنادا إىل نوع من املشروعية توجده ضرورات احلرب أو االضطرابـات اليت دد كيان الدولة 

                                                             
1
 - CF. Léon DUGUIT,Traite de droit constitutionnel , 3eme

ed ,  recueil Sirey , Paris , 1930 , p. 749 . 
2

، ص  2003/���� ا�ر���� ا��/��1� '��!� ، ����ة ا���رف ، �=ر ، �% ���ل ا�د�ن ، �واR1 ا�/رورة و��, ا�ظر  -
24 .   

3
 - CF. Léon DUGUIT, op.cit. , p. 74 . 
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وتتلخص فكرته يف انه إذا كانت الدولة تلتزم أصال حبكم . ووجودها ، أي حالة الضرورة بشكل اعـم 
لتزام رهيـن بالظروف العاديـة واهلادئة القانـون وتنـزل على مقتضاه يف عالقتها مع األفراد ، فان ذلك اال

أما حني تتغري الظروف وتطرأ احلوادث املفاجئـة وتداهم كيان الدولة األخطـار كاندالع حرب أو .  
فان للدولة أن تدرا اخلطـر وتتخذ دفاعا عن نفسها كافة اإلجراءات . قيام اضطرابات داخلية 

. 1دى ا األمـر إىل خمالفة القوانني القائمةاالستثنائية ملعاجلة الظروف املستجدة ولو أ  

ذهب إىل مثـل هذا الرأي ، حيث اعرتف للدولة وحتت   Esmein وحىت الفقيه عنوان         
فان الدولة حيق هلا . الضرورة اخلروج على القوانـني ،ألنه مهما قيل على وجوب احرتام مبدأ املشروعية

. 2بل من واجبها إقامـة حكم استثنائي للمحافظـة على امـن الدولـة وسالمتها  

اعترب أن الظروف االستثنائية هي وضع غري عـادي وخطيـر حيتم  Vedel أما األستاذ ضرورة         
التصرف على وجه السرعـة ، من اجل احلفاظ على املصلحة العامة نظرا لعدم إمكـان إعمال القواعد 

.3العادية   

، فهو يرى أن نظريـة الظـروف  de LAUBADERE أما من جانـب األستـاذ االستثنائيـة          
.  ـة اليت تعترب غيـر مشروعة يف الظروف العادية تعد بناء قانونيـا مبقتضاه فان بعض األعمال اإلداري

 ميكن أن تصبح أعماال مشروعـة يف بعض الظـروف نظرا ألا  ضروريـة 

 

فاملشروعية العادية إذن حتل حملها يف مثل هذه الظروف . حلماية النظام العام ، وسري املرافق العامة 
.4مشروعية استثنائية ، واليت من خالهلا تتسع السلطات   

                                                             
1- CF. Maurice HAURIOU , Précis de droit constitutionnel , 2eme

ed ,  recueil Sirey , Paris , 1922 , p. 452.  
2
- CF. Jean ESMEIN ,  Elément de droit  constitutionnel, recueil Sirey   , tome 2,  8eme 

éd , Paris , 1923  , p.104.  
3- CF. George VEDEL ,   Op.cit. ,  p.164. 
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أما من جانب الفقـه العريب املعاصر، فقد اعترب الدكتور سليمـان الطماوي أن جوهـر نظرية          
الظـروف االستثنائيـة يكمن يف أن بعض القرارات اإلداريـة غري املشروعة يف الظروف العادية يعتربها 

تامني سري املرافق العامـة ،  بسبب إذا ما ثبت أا ضرورية حلمايـة النظام العـام أو ل. القضاء مشروعـة 
حدوث ظـروف استثنائيـة وهكذا تتحلل اإلدارة مؤقتـا من قيـود املشروعيـة العادية  لتتمتع باختصاص 

. 1واسع مل يرد به نص تشريعي  

نظرية الظروف االستثنائيـة ، تـؤدي إىل توسيع "أما الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي فريى أن         
روعية ال إىل هدمـه ، حبيث يضفي صفة الشرعيـة على أعمال كـان جيب أن تعترب خمالفة مبدأ املش

ومبتغاهـا هو الرغبة يف تثبيت مبدأ سيـادة القانون حـىت يف . للقانون لو أا متت يف الظروف العادية 
ىت متكن اإلدارة وح. أحلك الظـروف ، فال يعود األمـر حتت ضغـط الضرورة إىل نظام الدولـة البوليسيـة 

متكينا مشروعا من القيـام بأعبائها يف ظروف قاسيـة، على أن يتم ذلك كلـه حتت رقابـة القضاء 
.2"اإلداري وإشرافه فيبقى مبدأ سيـادة القانون يف الظـروف  العاديـة واالستثنائية علـى السـواء   

اإلدارة متلك اخلـروج على أحكـام القوانني اليت تلتـزم باخلضوع هلا "  ويرى حممـود حافـظ أن        
فتستطيع أن توقف تطبيقهـا أو أن. واحتـرام قواعدهـا يف الظـروف العاديـة   

 

. 3"اتعدهلـا أو تلغيهـا ، وما تتخذه من إجراءات وما تصـدره من قرارات يف هذا السبيل يكـون مشروع  

الضـرورة ال تؤدي إىل هـدم الشرعيـة أو جتاوزها كليا : " أما الدكتـور حممد كامل ليلـة يقول بان         
غاية األمر أن املبدأ يتغري وضعـه يف ظل الضرورة إذ . ذلك أن مبدأ املشروعية يظل قائما بصفة دائمة

                                                             
، ص  ���1976دئ ا����ون ا$داري ، ا�ط�� ا�A��A� ، دار ا�F	ر ا�ر��� ، �=ر ،  �����ن ���د ا�ط��وي ، ا�ظر ، -2

592.   
ا�����ـ� ، ا�ظر ،  �=ـطF< أ�و ز�د &!�% ، ا��/ـ�ء ا$داري و���س ا�دو�ـ� ، ا�ط�ـ� ا�را�� ، دار ا��ط�و'�ت  -3

.388ص  ، �1999=ر ،   
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ارئة اليت تواجه اإلدارة  وتضطرها إىل سـلوك يتسم باملرونـة ويتسع نطاقـه حبيث يتالءم مع األوضـاع الط
.1" سبيل غري عـادي للتغلب عليها  والتخلص من خطرهـا وإنقاذ املصاحل العامة من ديدها   

ما ميكن قوله مما تقدم بان هؤالء الفقهاء يتجهون كلهم إىل اعتبار أن األصل العـام هو أن         
وهذا ما عرب . وج عن هذا األصل سببـه نظرية الظـروف االستثنائيةالتشريع يتواله الربملـان ،  وأي خـر 

انه إذا كان تدخـل رئيس اجلمهوريـة يف اال املخصص للسلطة : " عنه األستاذ مـراد بـدران بقولـه 
التشريعيـة بواسطة أوامر يعد استثناء وليس قاعـدة عامـة ،  فمعـىن ذلك أن هذا التـدخل سببـه فكرة 

ة اليت تستدعـي سرعـة التدخل بأوامر الختـاذ التدابري الضرورية ملواجهة األوضاع غري الطبيعية الضـرور 
. 2... "وغري املتوقعة كانتشـار أمراض خطرية أو فتنـة طائفية   

لقد تعرفنا إىل موقف الفقه من األساس القانوين ألسلوب التشريع بأوامر، واملتمثل يف نظرية        
فهل سيساير القضاء هذا املوقف املعتنق من قبل الفقه ؟ هذا ما سيتم دراسته . نائية الظروف االستث
.يف الفرع املوايل   

 

 الفرع الثاني

 موقف القضـاء من أسلوب التشريع بأوامـر

لقد أثريت مشروعية  األوامر التشريعية أو املراسيم بقوانني ألول مرة أمـام حمكمة النقض         
الذي أصدرتـه احلكومة ملعاجلـة مشكلـة التموين القومي   1917مايـو  17بب مرسـوم الفرنسيـة ، بس

، ومنع التالعب يف قوت الشعب فحدد نسبة النخـالة يف الدقيق مبا خالف النسبة اليت حددها قانون 

                                                             
. 85، ص  �1970ر���� '�< أ'��ل ا$دارة ، ����ة ا���رف ، �=ر ، ا�ظر ، ���د 	��ل ���� ، ا - 1
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كما نصت احلكومة يف قراراهـا السابق على عقوبـات جنائية يف حالة خمالفة .  1916ابريل  25
.ب السابقة النس  

:  " برفض مشروعية هذا املرسـوم حيث قضت   1917نوفمرب  3وقررت احملكمة بتاريخ         
بان احلكومة ال جيوز أن تعدل القوانني السارية مبرسوم وال تستطيع أن تفـرض عقوبات ما مل يرخص 

فالقاعدة اليت تبنتها حمكمة النقض هي أن حالة احلـرب أو إعالن .  1"هلا بتفويض صريح وخاص 
األحكام العرفية ليس من شاا املسـاس بالتنظيم السياسي يف الدولة ، أو اخلروج عن مبدأ الفصل بني 

. السلطات فتظـل احلكومة فيما تعلق مبباشرة السلطة التشريعية إحدى السلطات التابعة للربملـان 
لى ذلك انه ال جيـوز لرئيـس اجلمهورية أن يوسع صالحياتـه الالئحية حتـت وطـأة الضرورة ويرتتـب ع

وأن يتدخـل يف ااالت التشريعية ، وخيرج عن حـدوده يف تنفيذ القوانني دون أن يستـند إىل تفويـض 
.2صريح  

عكـس حمكمة أما جملس الدولة الفرنسي فقد اخذ بنظرية الظـروف االستثنائيـة على           

 

 

حيث قضى بصحة مرسوم أصدره رئيس .  3 1918جوان  28النقض ، وذلك يف قراره الصـادر يف 
 1905ابريل  22من قانـون  65، يقضي بإيقاف تطبيـق املـادة  1914سبتمرب  10اجلمهورية يف 

ظف على اخلاص ببعض ضمانات املوظفني خـالل فرتة احلـرب واليت تقضي بضـرورة اطالع كل مو .  

                                                             
، ����س 'ن '�ر &!�% ���% ، ا��ر�� ا����ق ،  3/11/1917 ، ا��رار ا�=�در &%��	�� ا���ض ا�Fر����  ا�ظـر ، -1

. 232ص   
. 232ا�ظـر ، '�ر &!�% ���% ، ا��ر�� ا����ق ، ص  - 2
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ملـف خدمته قبل توقيع جزاء تأدييب عليه ضمانا الحرتام حقوق الدفاع  ومحاية املوظفني من الفصل 
.  1التعسفي  

من  3حيث أن رئيس اجلمهوريـة يعترب بنص املادة : " وقد جاء يف حيثيات القرار مايلي         
ولذلك فانه يكلف . فيـذ القوانني رئيس اجلهاز اإلداري يف الدولـة ، وخيتص بكفالة تن 1875دستور 

بضمان استمرار سري املرافق العامة اليت انشاا القوانيـن واللوائح دون أن تؤدي صعوبات احلـرب إىل 
وعلى ذلك ، فان رئيس اجلمهوريـة مل جياوز اختصاصـه احملدد يف الدستور عندما . عرقلة هذا السري 

قبل تطبيق العقوبة التأديبية كان  من  65ه املـادة سبتمرب أن احلكم الذي نصت علي 10قدر يف 
شانه بسبب ظروف احلرب أن حيـول دون تطبيق اجلزاءات التأديبية  يف كثري من األحوال ويعوق 

ولذلك فان السلطات العامة متلك أن حتدد بنفسها . بالتايل سري املرافق العامـة الالزمـة لوجود األمـة 
.2" ملرافق اليت تدخل يف اختصاصها اإلجراءات الضرورية لسري ا  

واستنادا على هذا  أصبح لرئيس اجلمهورية احلق يف تنظيم ااالت التشريعية حتـت وطأة         
الضرورة ، دون أن يكون هناك تفويـض من الربملـان الن استمـرار سري املرافق بانتظام واطراد أصبح 

. 3اعتبارات نظريـة كمبدأ مسو القانونهدفا يف ذاته ال جيب أن حيـول دون حتقيقه   

 

مشروعيـة استثنائية ( وعلى هذا األساس ميكن القول بان هناك مشروعية خاصة بزمـن احلـرب         
ومن مث فليس . ، إىل جانب املشروعية املطبقة يف زمن السلم أو يف زمن الفرتات العاديـة بوجه عام ) 

روعية، إذ ال خترج املسالـة عن توسيع لنطاق املشروعية العاديـة هناك تعارض بني الضرورة ومبدأ املش
وتعديـل حلدودهـا جيريه القاضي حبكـم قوامتـه على تفسري القانـون مبا يالئم ظروف تطبيقه، ومبا 
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يرخص لإلدارة يف ممارسة السلطـات الالزمة للوفاء بالتزاماا اجلوهرية حيال  نظام الدولة العـام 
.1لعامةومرافقهـا ا  

ولقد استقرت قرارات جملس الدولـة الفرنسي على انـه يلزم للعمل بنظرية الظـروف االستثنائية         
: 2توافر شروط ثالثة هي  

قيام حالة شاذة وطارئة يكون تطبيق القانون العادي فيها غري مستقر مع قصد املشرع حبكم ما   -1
. سري املرافق العامة اجلوهرية  ينطوي عليه ذلك من ديد خطري لألمن وتعطيل  

.أن تتوافر لدى السلطـات العامة مصلحة جدية وحمققة يف أن تتصرف أثنـاء قيـام الظرف الشاذ  -2  

أن تكون السلطة العامة ملزمة حني تتصرف بان متارس أعماهلـا على الصـورة اليت مارستها فيها  -3
إذا كان من شان العمـل به يف الظـروف الشاذة  حبيث ال يكون هلا أن ختالف القانون العادي إال

. ديد لألمن و تعطيل سري املرافق العامة   

وهذه الشروط من شاا أن ختفف من خطورة النظرية على احلريات العامة وتضمن سريان         
.مبدأ املشروعية وبقاء دولة القانون حىت يف أوقات األزمات   

 

هذا عن القضاء الفرنسي ، أما القضـاء اجلزائري فلم يتعرض لبحث مشروعية األوامـر         
لكن حسب تصورنا فسيأخذ مبوقـف الفقه .  1التشريعية وهو ما جيعلنا عاجزين عن تبيان موقفه منها 

.والقضاء سالف الذكر من أسلوب التشريع بأوامر   

                                                             
. 28، ص  ا����ق ، ا��ر�� ا�ظر ، ���% ���ل ا�د�ن - 1

  
� ، دار ، ا�ط�� ا����Aزء ا*ول داري &% �/�ء ���س ا�دو�� ، ا��ـا�ظر، �ـ�دي ����ن '	��ـ� ، �و�و'ـ� ا��ـرار ا$ -2

. 225، ص  2001أ�و ا���ـد ��ط��'� ، �=ر ،   
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فقه والقضاء يتجهون صوب السماح لرئيس اجلمهورية وعليه، حسب ما تقدم فكل من ال        
لكـن كاستثنـاء ألن األصـل يقضي بان هـذه الوظيفـة هي من اختصاص . مبمارسة الوظيفة التشريعيـة 

ومبا أن املؤسس الدستـوري . الربملـان ، والتربير القانوين هلذا االستثناء هو نظريـة الظروف االستثنائيـة 
مسح لرئيس اجلمهورية مبمارسة الوظيفة التشريعيـة،  فسنتطـرق إىل كيفية تنظيمـه هلا  اجلزائري هو اآلخر

.يف املبحث الثاين من هذا الفصـل   

 المبـحث الثاني

تنظيـم التشريـع بأوامـر   

وقد اختذ التشريع بأوامـر . لقد عـرف النظـام اجلزائري التشريع بأوامر يف جممل مراحل تطوره         
، الصورة األوىل التشريـع بأوامر بناء على النصوص الدستوريـة املنظمة له ، والصورة الثانية  صورتني

. التشريع بأوامـر خارج هذه النصوص  

ومنطلق التمييز مرده عدة اعتبارات متثلت يف جمال ومصـدر كل منهما ، ذلك أن نظـام         
لسلطـة ال يقتصر على التدخل يف اـال التشريع بأوامر خارج النصوص الدستورية أو تركيز ا  

 

 

القانوين احملتجز للربملان وإمنا يتعدى ذلك ليطال مجيع اختصاصات الربملـان األخرى من املصادقة على 
فالدراسة اإلحصائية مـل األوامر الصادرة .  2االتفاقيات واملعاهدات الدولية والتدخـل يف اـال املايل

                                                                                                                                                                                     
وق ـ�ت ا�د��ور�� ����ـا��زا1ري وا�/��� �ـ� �ر�1س ا���!ور�ـ�ت ا�1��A��Iـور ، ا���طـن �ن ط�Fـا�ظر ، �=ر ا�د� -1

، ص  2003 – 2002وا��ر��ت ا���ـ� ، ر���� د	�وراه دو�� &% ا����ون ا��م ، 	��� ا���وق ، ���� ��دي ����س ، 
248 .  
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تثبت أن األوىل كانت متثل نقال كامال الختصاصات السلطة التشريعية ، .اجلزائري  يف النظام القانوين
واألكثر من ذلك فاألوامر اليت تصدر طبقا . بينما الثانيـة اقتصر تدخلها يف جمال القانون فقط 

للدستور تصدر عن سلطة منتخبـة ، يف حني النوع اآلخر من األوامر فقد صدر عن هيئة غري منتخبة 
 . 

إن دراسة نظام التشريع بأوامر يف التنظيم الدستوري اجلزائري ال ميكن أن تتـم إال وفقا للدراسة         
.التارخيية املتسلسلة للوقوف على مراحـل تطور نظـام التشريع بأوامـر إىل أن استقر يف صورته احلالية  

 المطلب األول

التشريـع بأوامـر وفقا لألطر الدستورية    

ما ميكن قوله بان نظام التشريع بأوامـر لعب دورا بارزا يف جممـل النظـام الدستـوري اجلزائري،         
األوامـر  : حيـث انه من خالل استقـراء النصـوص الدستورية ، جند مخس فئـات من األوامر وهي 

، األوامر الصادرة ) لثاين الفـرع ا( ، أوامـر تنصيب املؤسسات الدستورية  ) الفرع األول (  التفويضية
، وأخريا األوامر ) الفرع الرابع ( ، واألوامر الصـادرة يف غيبة الربملان ) الفرع الثالث ( يف اـال املايل 

) .الفرع اخلامس ( الصادرة خالل احلالـة االستثنائية   

 

 

 الفرع األول 

األوامـر التفويضيـة   
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ية بصورة ملحوظة بعد احلـرب العاملية األوىل اليت ترتبت عليها لقد ظهرت هذه األوامر التفويض        
ومبا أن العمل الربملـاين يتسم على العمـوم بالبطء، . مشاكـل تستدعي حلوال فاعلة ومستعجلة 

وحسب ما تقـضي به وطـأة الضـرورة دفـع األمـر بالربملانات األوربية إىل تفويض شيء من اختصاصها 
.الدول  التشريعي إىل رؤساء  

وتعرف هذه األوامر على أا .  1ومنذ ذلك احلني اعتمد التفويض التشريعي كمبدأ دستوري        
الالئحة اليت تصدرها السلطة التنفيذية يف مسائل مـن اختصاص السلطة التشريعية بناء عـلى تفويض 

ارها رئيس الدولة بناء على أوامر ذات صبغة تشريعيـة ، يتوىل إصد: " كما تعـرف أيضا بأا . 2منها 
تفويض من الربملـان ، وبذلك يصبح رئيس اجلمهوريـة خمـوال قانونا لتنظيـم بعـض املسائل اليت تدخل 

. 3أصال يف اختصاص التشريع  

ولقد مت تبين تشريع التفويض يف أول دستور للجمهورية اجلزائرية الدميقراطيـة الشعبيـة الصادر         
جيوز لرئيس اجلمهورية  أن يطلب : " منه على انه 58، حيث نصت املادة  1963سبتمرب  10يف  

من الس الوطين التفويض له ملدة حمددة قصد اختاذ تدابري ذات صبغة تشريعيـة عن طريق أوامر 
".تشريعية تتخـذ يف نطاق جملس الـوزراء وتعرض على مصادقـة الس يف اجـل ثالثة أشهـر  

 

                                                             
. 232ا�ظر ، '�د G �و�F� ، ا��ر�� ا����ق ، ص  -1   
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. 247ص    
، ر����  1963ا�ظر ، '�د G �و�F� ، ا�-�� ��ن ا���ط� ا���ر��ـ� وا���ط� ا����Fذ�ـ� &% ا�د��ـور ا��زا1ــري �ـ�م  -3
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لكن ما جتدر اإلشارة إليه هو أن هذه املادة جاءت لتـنظيم األوامر اليت اختذت بناء على         
الذي مسح للسلطة التنفيذية املؤقتـة بإصدار أوامر لتسيري شؤون تلك  1962مارس  19مرسوم 

.          1الفرتة ، وسوف نتكلم عنها فيما بعد  

ذكر فلم يقع ولو ملرة واحدة، وذلك راجع إىل أن الدستـور سالفة ال 58أما تطبيق املادة         
مل يعـمر طويال بسبب جتميـده من قبل رئيس اجلمهورية  وذلك مبناسبة إعالنه  1963اجلزائري لسنة 

وهذه احلالـة . بعـد مـرور ثالثـة وعشرون يوما من إصـدار الدستـور 59احلالـة االستثنائية  طبقا للمـادة 
ليـا تويل رئيس اجلمهوريـة كل السلطات التنفيـذية والتشريعية ، واستمر العمل ا إىل ترتب عنها عم

.  1965جـوان  19غاية اإلطاحة برئيس اجلمهورية املنتخب يف االنقالب العسكري بتاريخ   

، ومل 1963ومن مث، فاألوامر التفويضية اخذ ا املؤسس الدستوري اجلزائري فقط يف دستور         
فقد عرف نوعا آخر من األوامر هي أوامر   1976أما دستور . م النص عليها يف باقي الدساتري يت

.تنصيب املؤسسات الدستورية   

 الفرع الثاني 

أوامـر تنصيب المؤسسات الدستورية   

، حيث جاء يف  1976نوفمرب  22لقد كانت أول إشارة هلذا النوع من األوامر يف دستور        
تتخذ اإلجراءات التشريعية الضرورية لتنصيب اهليئات املنصوص عليهـا يف : " منه مايلي 197املادة 

 لس الثورة الدستور بأوامر صادرة عن رئيس جملس الثـورة ورئيس جملـس الوزراء ، أثناء اجتماع
".وجملس الوزراء  
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من خالل هاته املادة، يتضح أن املؤسس الدستوري خول لرئيس جملس الثورة سلطة اختاذ         
وقـد ترتب عن استعمال .األوامر التشريعيـة الضـرورية لتنصيب اهليئات املنصوص عليهـا يف الدستور

، خالل الفرتة املمتدة من 1أمرا تشريعيا ) 35(، عدة أوامر يقدر عددهـا خبمس وثالثني  197املـادة 
إىل غاية انعقاد الس الشعيب الوطين يف دورة الربيـع يف  1976نوفمرب  22إصدار الدستور بتاريخ 

1977مارس  5
2                       .  

ملـادة العـودة ثانية هلذا النوع من األوامر، إذ نصت ا 1996نوفمرب  16وقد نتج  عن دستور         
تتوىل اهليئة التشريعية القائمة عنـد إصـدار هذا الدستـور وإىل : " من األحكام االنتقاليـة على  179

غايـة انتهاء مهمتهـا وكذا رئيس اجلمهوريـة بعد انتهاء هـذه املهمـة وإىل غاية انتخاب الس الشعيب 
".أصبحت تدخل ضمن القوانني العضويةالوطين ، مهمة التشريع بأوامـر مبـا يف  ذلك املسائل اليت   

ويتضح من هذه املادة أا أوكلت سلطة التشريع للمجلس الوطين االنتقايل بواسطة األوامر         
، لتنتقل إلـى رئيس اجلمهورية الذي 1997إىل غاية انتهاء عهدته املقررة يف منتصف شهر ماي 

هذا األخري الذي أوكلت له ممارسة السلطة . يتـوالها إىل حني انتخاب اـلس الشعيب الوطين 
. 3التشريعية وحده كاملة إىل غاية تنصيب جملس األمة   

 

                                                             
. 5/3/1977إ�<  22/11/1976ا��را1د ا�ر���� ا��زا1ر�� ، ا*'داد ا�=�درة �ن  ا�ظر ، - 1

  
-  Oر���� %��.&% دورة ا�ر���  ��1977رس  5، و أول ا���د �L 	�ن ���ر�O 1977&�را�ر  �25م ا��?�ب ا����س ا� 2

  
3
- « Ces dispositions appellent les remarques suivantes:  d’une par l’autorité investie du pouvoir législatif demeure 

l’instance législative en place qui est le c.n.t  jusqu'à la fin de son mandat qui en principe se situe vers la mi-mai . 

D’autre part , jusqu'à l’élection de l’assemblée populaire nationale ,  le Président de la République est investi du 

pouvoir de légiférer par ordonnance a l’instar du conseil national de transition. 

Et enfin après l’élection des membres de L’APN, cette dernière assurera la plénitude du pouvoir législatif jusqu’à 

l’installation du conseil de la nation ».  CF. Ghouti MEKAMCHA, Le pouvoir législatif à la lumière de la révision 

constitutionnelle du 28 novembre 1996, idara ,1996 , n1 , p.68.   
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وبناء على هذه األحكام االنتقالية سابقة الذكر، توىل الس الوطين االنتقايل سلطة التشريع         
اليت يتـم تنظيمها  بأوامر لسن األحكام اخلاصة بتنظيـم السلطات ، وتدخل باألخص يف املسائل

. مبوجب قانون عضوي   

، حيث نتج عـن التطبيق العمـلي هلا إصدار  1997وقد استمـر العمل ذه األحكام إىل غايـة ربيع  
املتضمـن قانـون  1997مارس  6املؤرخ يف  07-  97، من بينها األمـر رقم 1أمـرا تشريعيا  23

املتعلق باألحزاب السياسية  وقد  1997مارس  6يف املؤرخ  09-97االنتخابات، وكذا األمـر رقم 
.مسـا جمال القانون العضوي  

، جيوز لرئيس اجلمهورية إصدار األوامر  1996من دستور  124كما انه طبقا لنص املادة         
أوامر ومن بني املواضيع اليت ميكنـه التدخل فيها ب. التشريعية يف غيبة الربملان وكذا يف احلالة االستثنائية 

وبعبارة أخرى فأوامر تنصيـب املؤسسات . يف هاتني احلالتني تنظيم وتنصيب املؤسسات الدستورية 
طبقا للمادة  1996مت األخذ ا يف دستور  1976الدستورية املنصوص عليها صراحة يف دستور 

ان أو خالل بطريقة غري مباشرة ، إذ أصبحت تعترب من قبيـل األوامر الصادرة يف غيبـة الربمل 124
.احلالة االستثنائية   

وقبل التطرق إىل دراسة األوامر الصادرة يف غيبة الربملان وخالل احلالة االستثنائيـة سيتم دراسة         
.وهي األوامر الصادرة يف اـال املايل .  1996نوع آخر من األوامر عرفه دستور   

 الفرع الثالث 

ياألوامـر الصادرة في المجال المال   

لقد كانت السلطة املالية وبالتايل التشريع املايل فيما مضـى من اختصاص امللوك ، غري انه           

                                                             
.��1997ي  18إ�<  �1996و&��ر  16ا��زا1ر�� ، ا*'داد ا�=�درة �ن ا�ظر ، ا��را1د ا�ر����  - 1
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نتيجة الصراع الذي وقع بينهم وبني ممثلي الشعب خاصة يف بريطانيا انتقلـت هذه السلطـة إىل 
املشاريـع املتعلقة الربملانات وأصبحت صاحبة االختصـاص يف التشريع املايل ، وذلك عن طريق دراسة 

.   1مبيزانية  الدولة واملصادقة عليها  

وأكده يف  1989و 1976وقد اخذ املؤسس الدستوري اجلزائري ذا التطور يف دستوري         
يصادق الربملان :  " ...منه يف فقرا السابعة على انه  120، حيـث نصت املادة  1996دسـتور 

" . ها مخسـة وسبعون يوما من تاريخ إيداعه طبقا للفقـرات السابقة على قانون املالية يف مدة أقصا
احملددة للمجاالت اليت يشرع فيها الربملـان حيث نصت  122وهـذا تطبيقا ملا أشارت إليه املادة 

" .التصويت على ميزانية الدولة : " منها على  12الفقرة   

،   120من خالل نفس املادة  1996 واجلديـر بالذكر أن التطور الذي تضمنه دستور        
ويف حالة :  " يكمـن يف منح رئيس اجلمهورية سلطـة إصدار قانون املاليـة مبوجب أمـر ، وذلك بقوهلا 

".عدم املصادقـة عليه يف األجل احملدد سابقا ،  يصدر رئيـس اجلمهوريـة مشروع احلكومة بأمر  

املادة أن رئيس اجلمهوريـة جمرب على إصـدار مشروع  ويستخلص من صياغـة الفقرة الثامنة من        
ولو كان العكس صحيح ، لتضمنـت . احلكومة املتضمن قانون املالية مبوجب أمر وغري خمري يف ذلك 

، يف حني أا وردت ا  2الفقرة ما يفيد بأنـه ميكن لرئيس اجلمهورية أن يصدر مشروع احلكومة بأمر 
" .ـة  بأمريصدر مشروع احلكوم" مجلة    

 
                                                             

ا�ظر ،ا��د �ر	�ت ، اI?�=�=�ت ا���ر��ـ� �ر�1س ا���!ور�ـ� &% ا��ظ�م ا�د��وري ا��زا1ري ، ر���� ������ـر  -1
. 9، ص  2008- 2007&% ا����ـون  ا��م ، 	��� ا���وق ، ���� �����ن ،   

،  �1996و&��ر  28ور ـ���ر �ن ���ك ، اI?�=�ص ا���ظ��% ����ط� ا����Fذ�� &% ا��زا1ـر '�< /وء د��ا�ظر ،  -2
  .172، ص  1999 -1998ر���� ������ر &% ا����ون ا��م ، �!د ا��وم ا����و��� و ا$دار�� ، ���� ��دي ����س ، 
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ويرجع إدراج املؤسس الدستـوري هلذه املادة إىل ختوفه من احتمال وقوع خـالف بني السني         
حول مشروع قانون املاليـة ، وما ميكن أن يرتبـه من آثار وخيمة على مالـية الدولة يف حالة عدم 

صالحية هي مبثابة حلول وعليـه، فهذه ال. حصـول اتفـاق بني الغرفتيـن ، ومن مث تأخر املصادقـة عليه 
.رئيس اجلمهورية حمل الربملـان الذي ختلـف عن أداء وظيفتـه خالل األجل احملدد   

وجتدر اإلشارة إىل انه متت دراسة هذا النوع من األوامر يف فرع اسبق من األوامر الصادرة يف         
الدستوري اجلزائري نص على األوامر ذلك راجع ألن املؤسـس . غيبـة الربملان وخالل احلالة االستثنائية 

اليت خصصت لألوامـر الصادرة يف غياب  124سابقة للمـادة 120الصادرة يف اال املايل يف املادة 
.الربملان وخالل احلالة االستثنائية   

 الفرع الرابع 

األوامـر الصادرة في غيبة البرلمان   

، 1976من دستور  153اعتمد املؤسس الدستوري هذا النوع من األوامر مبوجب املادة         
لرئيـس اجلمهوريـة أن يشرع فيما بيـن دورة وأخرى للمجلس الشعيب : " وقد قضت هذه املادة بأنه

".الوطين عن طريق أوامر تعـرض على موافقة الس الشعيب الوطين يف أول دورة مقبلة  

وهكذا قيد هذا الدستور قيد الصالحيـة املمنوحة لرئيس اجلمهورية بقيد زمين فقـط هو         
مل تشـر سوى إىل حالـة  153ولكن بالرغم من أن املـادة .  1ممارستها بني دوريت الربملـان   
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كان بإمكانه إال أننا نعتقـد أن رئيـس اجلمهوريـة  ) أو فيما بني دورتيه ( عطلة الس الشعـيب الوطـين 
استعمال سلطة التشريع بأوامر يف حالة شغور الـس سواء حلله إذا ما استعمـل الرئيـس سلطته املقـررة 

ألنـه إذا  . من الدستـور ، أو النتهاء عهدتـه قبل التمكـن مـن انتخاب جملس جديـد  163يف املـادة 
. 1ون له ذلك والربملـان شاغركان حيق له التشريـع والربملان قائـم ، فمن بـاب أوىل يك  

، قيدا آخر متثـل يف أن اقرتاح  1988نوفمرب  3يف حني أضاف التعديل الدستـوري يف         
منه املعدلـة واليت  تنـص  153التشريع بأوامر يكـون من طرف رئيس احلكومـة ، وذلـك طبقا للمـادة 

لس الشعـيب الوطـين ، أن يشرع بأمر ، بناء على لرئيس اجلمهوريـة ، فيما بني دوريت ا:  " على انه 
وتعرض احلكومة األوامر الصادرة ذه الكيفية على الس الشعيب الوطين . اقرتاح من رئيس احلكومة 

.2"يف أول دورة الحقة ليوافـق عليها   

طة فقد جاء خاليا من أي نص مينح رئيس اجلمهورية سل 1989فرباير  23أما عن دستور         
. 3التشريع بأوامر  

قد نـص مرة أخرى على أسلوب التشريع بأوامر ، واالعتبارات اليت  1996إال أن دستـور         
جـاءت على ذكـرها املذكرة الرئاسية . دفعت املؤسس الدستوري اجلزائري إىل العـودة إىل هذا األسلوب 

واملتعلقة بالقيـام بإصالح دستوري إلزالة   ملشروع تعديـل الدستور املعروضـة على ندوة الوفاق الوطين
الثغرات القانونية والدستورية اليت تسببت يف أزمة دستورية من خـالل إقرار أسلوب التشريع  بأوامـر،  

 كوسيلـة وأداة دستوريـة احتياطيـة تستعمل لضمان السيـر 

 

                                                             
. 45ا�ظر ، �=ر ا�د�ن �ن ط�Fور ، ا��ر�� ا����ق ، ص  - 1
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 1الضرورة والظـروف االستثنائية  العادي للدولة واملؤسسـات الدستوريـة يف حالة وقوع الدولة حتت وطأة
. 

لرئيس اجلمهوريـة أن يشرع بأوامر يف حالـة شغور الس :" منه على  124وقد نصت املادة         
الشعيب الوطين ، أو بني دوريت الربملـان ويعرض رئيس اجلمهورية النصـوص اليت اختذها على كل غرفة 

".تعد الغية األوامر اليت ال يوافق عليها الربملان . ا مـن الربملان يف أول دورة له لتوافق عليه  

وقد أضافت املـادة حالة شغور الربملان واليت تشمل حـل الس الشعيب الوطـين طبقا للمادة         
، وكذا حالة إجراء انتخابـات مسبقة ، كما أوجبـت اختاذ األوامر يف  1996من دستور  129

.جملس الـوزراء  

أمرا تشريعيا خالل الفتـرة  35،  1976من دستور  153ر عن استخدام املادة وصد        
 1989من دستـور  124، أما عن املادة  2 1989إىل غاية إقـرار دستور  1976املمتدة من سنة 

. 3أمرا تشريعيا  64فقد نتج عن تطبيقها   

للنصوص الدستورية ، وهي  لننتقل بعد هذا إىل آخر نوع من أنواع األوامر الصادرة طبقا        
.األوامر الصادرة خالل احلالة االستثنائية   

 

 الفـرع الخامس 

                                                             
1- « Le mémorandum propose de profondes réformes tant au plan institutionnel que juridique pour corriger les 

incohérences au niveau de l’équilibre des pouvoirs etc…consolider les fondements et le cadre institutionnel du 

pluralisme démocratique.  
Huit (8) séries d’amendements à la constitution sont envisagé :   
C- La réélection du président de la république ne serait possible qu’une seule fois ,…, par ailleurs , le Président  
de la République pourrait légiférer par voie d’ordonnances dans certaines situations particulières afin 

d’assurer, en tout circonstance, la continuité de l’Etat » . CF. Mohamed  BOUSSOUMAH ,  La situation de la 

constitution de 1989 entre le 11 janvier 1992 et le 16 novembre 1995  ,  idara ,2001 ,pp 99 -  100 .  

. 23/11/1989إ�<  5/30/1976ا�ظر ، ا��را1د ا�ر���� ا��زا1ر�� ، ا*'داد ا�=�درة �ن  - 2
  

. 01/09/2010إ�<  118/05/1997ر�� ، ا*'داد ا�=�درة �ن ا�ظر ، ا��را1د ا�ر���� ا��زا - 3
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األوامـر الصادرة في الحـالة االستثنائية   

تشكل احلالة االستثنائية احد أهم الظروف غري العاديـة اليت ميكن أن متر ا الدولـة ، وكذلك         
. 1وذلك على خمتلف األصعدة خاصـة على حقوق  األفراداآلثـار اخلطيـرة اليت ترتتب عليها ،   

اليت تقـرر  1958من دستور فرنسـا لعام  16ويعود أصل احلالة االستثنائية إىل املادة         
، ورجع مضمون هذه املـادة إىل خطاب اجلنـرال  1961ابريـل   23استخدامها يف قضية اجلزائر يف 

حيث أكد على ضـرورة متتع رئيس اجلمهوريـة بالسلطـات  1946جوان  16ديغول بتاريخ 
.   2تثنائية  خاصة يف الظروف اليت تعد خطرية االس  

لكن . كلها رئيس اجلمهورية سلطـة تقرير احلالـة االستثنائية   3لقد منحت الدساتري اجلزائرية         
أضافت شيئا آخر إذ مسحت لرئيـس اجلمهورية بالتشريـع بأوامر  1996من دستور  124املادة 

ميكن رئيس اجلمهورية أن يشرع بأوامر يف احلالة االستثنائية : "   خالل اإلعالن عن هذه احلالة بقوهلا
" .من الدستور  93املذكورة يف املادة   

وقد عرفت اجلزائر احلالة االستثنائية يف ظل الرئيس بن بلة ،على اثر التمرد العسكري الذي         
اب ـامحد بن بلـة يف خطوحينئد أعلن رئيس اجلمهورية . اده كل من آيت امحد و حمند بلحاجق  

 

 

من الدستور اليت بقيـت   59العمل باملادة   1963اكتوبر 03ألقاه أمام الس الوطين  بتاريخ 
وال شـك أن هنـاك جمموعة من الظـروف .   1965جوان   19ساريـة املفعـول إىل قيـام االنقالب يف 

                                                             
. 38ا�ظر ، �ر	�ت ا��د ، ا��ر�� ا����ق ، ص  -1   

-  ، %�. 87، ص  2007ا��ر���ن ، ا��زا1ر ، ا�-��  ا�وظ��F� ��ن ا��	و�� وا�ظر ، '���� ?ر��  
2
  

، و	ذا ا���دة  �1989ن د��ور  87، ا��ـ�دة  �1976ن د��ـور  120، ا���دة  �1963ن د��ـور  59ا�ظر ، ا���دة  -3
.�1996ن د��ـور  93  
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املغرب واجلزائـر وقيام متـرد عسكري ساعدت على استمرار تطبيق املادة كنشوب  نزاع حدودي بني 
. 1آخر قاده العسكـري الثاين شعباين  

وإمنا عرف . ما ميكن قوله بان النظام القانوين اجلزائري مل يعرف فقط األوامـر سالفة الذكـر         
 نوعا آخر من األوامر وهي األوامـر اليت مت إصدارها خارج األطر الدستوريـة أو بعبارة أخرى خارج

.النصوص الدستورية   

 المطلب الثاني 

التشـريع بأوامـر خارج األطر الدستورية   

لقد اعتمد أسلوب التشريع بأوامر خارج  األطر الدستورية خالل فرتات خمتلفة من مراحل         
ولكن هذا النوع من األوامر خيتلف عن األوامـر سابقة . تطور البناء املؤسسايت والدستـوري اجلزائري 

الذكر واليت حنن بصدد دراستها وإن كانت تشرتك مع بعضها يف أن هلا قوة القانون ، ألا أوامر 
صـدرت يف ظل انعدام السلطـة التشريعية املنتخبـة، أو باألحرى انعـدام مبدأ الفصـل بـني السلطات 

بـة فكان يستحـيل ومبا أن هذه السلطة غـري منتخ. لـذلك قامت بإصدارها سلطـة أخرى غـري منتخبـة .
.تسميتهـا بالقوانيـن أي تشريعات لذلـك مسيت باألوامـر، أو املراسيم التشريعيـة   

 

 

:وقد عرفت اجلزائر أربع فرتات مت تبين فيها هذا النوع من األوامر          

، حيث كانت تصـدر األوامر من  1962سبتمرب  20إىل   1962مارس  19الفرتة املمتدة من  -
.  لطة التنفيذية املؤقتة قبل الس  

                                                             
.33ا�ظر ،  �=ر ا�د�ن �ن ط�Fور، ا��ر�� ا����ق ، ص  -1   

35 



 

 

 1965جـوان  19الفرتة الثانية بدأت بعد اإلطاحة برئيس اجلمهوريـة امحـد بن بلة يف انقـالب  -
.   كانـت األوامـر يف هذه الفتـرة تصـدر من قبل جملس الثـورة مث قام بتفويضـها  للحكومة .  

اليت اختص ـا من جهة الس األعـلى للدولة ، أما الفرتة الثالثـة فقد متيزت باملراسيم التشريعيـة  -
، قبـل تنصـيب  1994، ومن جهة أخرى رئيس الدولة  ابتداء من سنة  1992ابتداء من سنة 

.الس االنتقايل الوطين   

الفرتة الرابعة متيزت باألوامر اليت اختص ا الس الوطين االنتقـايل املنبثق عن تنظيـم هيئات املرحلـة  -
.االنتقالية بناء على أرضية الوفاق الوطين  

 الفرع األول 

األوامـر الصادرة عن السلطة التنفيذية المؤقتة   

أول استعمال للتشريع بأوامـر يف اجلزائر مت بناء على اتفاقيات ايفيان وليس وفقا للدستور ألن         
الـذي  1962مارس  19اجلزائر أصال يف تلك الفرتة مل يكن هلا دستور بعد ، حيث صدر مرسوم 

. ة على النظام العامأوكل السلطة التنفيذية املؤقتة مهـمة تسيري الشؤون العامة بالـجزائر و احملـافظ
وقد قام " . األوامر"فاستعملت هذه السلطة لتجسيد ذلك قـرارات عرفت بتسمية   

 

36 

بتحديد مهمة انتهـاء هذه السلطة وذلك بتقرير املصـري الذي يتم  1962مارس  19مرسوم 
.1962سبتمـرب 20ولكنـها استمـرت يف العمـل إىل   1962جويليـة  1االستفتاء حوله بتاريخ   



 

 

وقد صدرت عدة أوامر أمهها األمر املتعلـق بانتخاب الـس التأسيسي ، حيث وافـق الشعـب         
تعيني : وتولت اجلمعية الوطنية التأسيسية املنتخبة املهام التالية .  1اجلزائـري علـى القـانون اإلستفتائي 

.احلكومة وإعداد الدستور والتشـريع باسـم الشعب   

أمـرا ما بيـن الفرتة  53واستعملت هذه السلطة التشريع بأوامر على نطاق واسع حيث صدر         
1962سبتمـرب  20إىل غاية  1962مـارس  19املمتدة من 

2.  

هذا بالنسبة ألول مرحلة من املراحل اليت مت خالهلا تبين أسلوب التشريـع بأوامـر خارج األطر         
فقد ميزها كما سبق ورأينا التغيري الذي حدث يف قمة السلطـة وذلك يف أما ثاين مرحلة . الدستورية 

. 1965جوان  19  

 الفرع الثاني 

األوامـر الصادرة عن مجلـس الثورة والحكومة     

عقب السنوات األوىل لالستقـالل ، وذلك بعد اإلطاحة برئيس اجلمهوريـة امحد بـن بلة  يف         
جملس الثـورة مهمة التشريـع عن طريق األوامـر، حيث صدرت  ، توىل 1965جوان  19انقالب 

:جمموعة من األوامر منها   

، يتضمـن إطالق سراح األشخـاص  1965يونيو  22الصادر يف  180 – 65أمر رقم  -  

 

.املعتقلني نتيجة تدبري ادري تعسفي   

.، يتضمن عفوا مجاعيا  1965يونيو  22الصادر يف  181 – 65أمر رقم  -  

                                                             
-  %& L��' �����1962ر  20'رض . 1

  
�ر ، ا��ظ�م ا�����% ا��زا1ري ، ا�ط�� ا����A� ، دار ا�!دى ، ا��زا1ر،  -2�  .�� ���!�و 33، ص  1993ا�ظر ، ��د �و
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، املتضمن تشكيل احلكومة الضرورية  1 1965يوليو  10الصادر يف  182 – 65أمر رقم   -  

لسري أجهزة الدولـة وحلماية األمة بتفويض من جملـس الثورة صاحب السيادة  اعتبارا للفتـرة احلاليـة 
أوامر  أو مراسيم وتكـون هذه اإلجراءات  وحسب املواد إما . وريثمـا يتـم املصادقة على دستور البالد 

. 

كما فوض جملس الثورة اختصاصه التشريعي للحكومة ، إذ أصبحت األوامر تصدر من قبل          
:احلكومة بعد أن كانت تصدر من قبل جملس الثورة ، ومن أمثلة ذلك   

 242 – 24املتضمـن تتميم القانون رقـم   1965يوليـو  29الصادر يف  196 – 65أمر رقـم 
. 2املتضمن قانون القضاء العسكري  1964غشت  22الصادر يف   

عليه ، بقوهلمـا  1965جويلية 10وهذا ما نصت عليه املادتان اخلامسة والسادسة  من أمر      
متلك احلكومة عن طريق تفويض من جملس الثورة السلطات الالزمة لسيـر هيئات :" على التوايل 

تخذها احلكومـة تتم حسب األحوال سواء عن طـريق األوامر القرارات اليت ت" . " الدولة وحياة األمة 
.3" أو املراسيم   

أما يف . األوامر عن حكومـة جملس الثـورة يف جمال التشريع  6وعليه ، تصدر مبوجب املادة        
.  جمـال التنظيم فتصدر احلكومة املراسيم   

                        

مطلقة اختصاصات السلطة التشريعية ، ابتداء من جمال القانون  لقد مارست احلكومة بصفة        
.وإصدار قوانني املالية واملصادقة على االتفاقيات واملعاهدات الدولية   

                                                             
.���1965�  58، ا��ر�دة ا�ر���� ر�م  �1965و����  10أ�ر ا�ظر،  -  1

  
. ���1965�  64ا�ظر ، ا��ر�دة ا�ر���� ا��زا1ر�� ر�م  - 2

  
، �طور ا��ؤ���ت ا�د��ور�� &% ا��زا1ر ��ذ ا$���-ل �ن ?-ل ا�و1�Aق وا��=وص ا�ر���� ،  ا�ظر، ادر�س �و	را -3

. 75، ص  1994ا���م ا*ول ، د�وان ا��ط�و'�ت ا������ ، ا��زا1ر ،   
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ودامت الفرتة االنتقالية االستثنائيـة أكثر من عشر سنـوات ، مت خالهلا إرسـاء األسس         
.  1أمرا تشريعيا  1244وجود وقد نتج عن املمارسة العملية . االشرتاكية   

منـه على  153الذي نص يف املـادة  1976مبجرد انتهاء الفرتة االنتقالية ، وصدور دستور         
السماح لرئيس اجلمهورية بالتشريع بأوامـر عادت األمـور إىل نصاا وأصبحـت األوامر تصدر طبقا 

نتيجة اقرتان شغور منصب  1992ائـر يف لكن الفراغ الدستوري الذي وقعت فيه اجلز . للدستور 
رئاسـة اجلمهورية مع شغور الس الشعيب الوطين ، أدى إىل بداية املرحلة الثالثـة من مراحل تبين 

ويف هذه املرة كانت األوامـر تصدر عن الس . أسلوب التشريع بأوامر خارج النصوص الدستورية
. ة األعلى للدولة وذلك يف شكـل مراسيم تشريعي  

 الفرع الثالث 

األوامـر الصادرة عن المجلس األعلى للدولة   

وحله للمجلس الشعيب الوطين  1992جانفي  12اثر تزامن استقالة رئيس اجلمهوريـة بتاريـخ         
، وقعت اجلزائر يف فراغ املؤسسات الدستورية ، ترتـب عن ذلك أن قام  2 1992جانفي  4بتاريخ  

.  3الس األعلى لألمن بتشكيله للمجلس األعلـى للدولة    

فاصدر الس األعـلى لألمـن إعالنـا أكد فيه شغور رئاسـة اجلمهوريـة بناء على تصريح الس  
. 4الدستوري   

                                                             
.  1976 – 1965ا�ظر ، ا��را1د ا�ر���� ا��زا1ر�� ، ا*'داد ا�=�درة �ن ���  - 1
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. 02ا�دد    
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. 03ا�دد   
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لدولة تقتضي سد شـغور رئاسة اجلمهوريـة، وذلك بإنشاء جهـاز وبناء على ذلك ، فان استمرارية ا 
لإلنابة يتمتع بكل السلطات والصالحيـات اليت خيوهلا الدستـور لرئيـس اجلمهورية فكانت النتيجة 

. تشكيل الس األعلى للدولة   

01-92ومبوجب املداولة رقم 
كل منح رئيس الـس األعلى للدولة احلق يف اإلمضـاء على   1

واألكثـر من ذلك صدرت مداولـة أخرى  رقم . القرارات التنظيمية والفرديـة وكذا ترأس جملس الوزراء 
92 -02

حـاز  مبوجبهـا الس األعلى للدولـة صالحيـة اختـاذ التدابيـر الالزمة لضمان استمرارية   2
الدولة حىت  يعود السري العادي للمؤسسات والنظام الدستوري مبوجب مراسيم ذات طابع تشريعي ، 

ت الطابع وذلك مبساعدة الس االستشاري الوطين الذي يتوىل إعطاء رأيـه يف مشاريع املراسيم ذا
. 3التشريعي اليت تعرض عليه  

خـالل الفرتة اليت توىل فيهـا مهمة  4مرسوما تشريعيا  29وقد اصدر الس األعلى للدولة          
التشريع واليت ذكر إعـالن الس األعلى لألمن السابق الذكر بأا ال جيب أن تتجاوز اية الفرتة 

لكـن استمر .  1993ديسمبـر  27واملقررة يف  1988رب الرئاسية الناجتة عن انتخابات ديسم
1994يناير  31الـس األعلى للدولة بالتشريع بتمديد تلـك الفرتة إىل غايـة 

5 .  

 

، تولـى هذا األخيـر مهمة التشريع مبوجب مراسيـم تشريعية ، 6ومبجرد تعيني اليمني زروال رئيسا للدولة
آخريـن مل يصدرا يف شكل  1باإلضافة إىل أمرين  7تشريعيا مرسومـا  13، وقد اصدر رئيس الدولـة 
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يتضمـن األول تنظيـم الس الوطين االنتقايل والثاين . مراسيم تشريعية بل يف شكل أوامر تشريعيـة 
القانون األساسي لعضو الـس الوطين االنتقايل ، خـالل املدة املمتـدة من تاريخ انتهاء الفرتة 

. ألعلى للدولة من اجل التشريع إىل حني تشكيل الس الوطين االنتقايل املخصصة للمجلس ا  

 الفرع الرابع 

 األوامر الصادرة عن المجلس الوطني االنتقالي

تنتهي املهلة احملددة لبقاء الـس األعلى  1994جانفي  31كما سبق ورأينا بأنه بتاريخ          
 25أيـام  (اسية يف الدولة وذلك يف ندوة الوفاق الوطين للدولة ، فرتتب عن ذلك اجتماع القوى السي

، وكانت النتيجة صدور مشروع الوفاق الوطين ، حيث تضمـن هذه الوثيقة  2) 1994جانفي  26و
: اجلوانب التالية   

. مربرات وأهداف املرحلة االنتقالية *   

.تنظيم هيئات املرحلة االنتقالية *   

.ئاسة الدولة ، احلكومة ، الس الوطين االنتقايل ر : قسمت اهليئات إىل ثالثة *   

 

 

وقد أسندت إىل الس الوطين االنتقايل الوظيفة التشريعية وذلك عن طريق األوامـر، طبقا        
ميارس الس الوطين االنتقايل الوظيفـة : " اليت نصت على انه  3 01-94من األمر  25للمادة 

                                                                                                                                                                                     

. 1994د����ر  28&%  ا�=�درة 61ا�ظر ، ا��ر�دة ا�ر���� ا��زا1ر�� ، ا�دد  - 1
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من ذات األمـر فنصت  26أما املـادة ". يف املواد املتعلقة مبيدان القانون  التشريعيـة عن طريق األوامر
، مبعـىن أن التشريـع من قبل هذا الس ال يتـم إال "التصـويت يتم باألغلبية البسيطة : " على أن 

امر على أن التصويت كما ذكرت املادة على األو . مببادرة من ثلـث أعضائـه مشروطة مبوافقـة احلكومـة 
يكون باألغلبية البسيطة ومن مث استحواذ احلكومة على كامل الوظيفـة التشريعية، إلـى جانب إقـرار 

.  1حـق االعرتاض ، ويف حالـة االعتـراض ال تتم املصادقـة إال بنصـاب الثلثني   

ـان مست اال املخصص للربمل 2أمرا تشريعيا  60وقد صدر عن الس الوطين االنتقايل         
،  حيث استمر عمل الس الوطين االنتقايل مبوجب  1997إىل  1994خالل الفرتة املمتدة من 

وانتهـت مهمته بانتخاب الـس الشعيب الوطين يف   1996األحكام االنتقالية اليت أوردها دستور 
. 1997ماي  18  

بعد انتهائنا من حتديد ماهية التشريع بأوامر يف الفصل األول سننتقل لدراسة النظـام القانوين       
.هلذا األسلوب وذلك يف الفصل الثاين   

 

                                                             
1-CF. Mohamed BOUSSOUMAH ,  op, cit. , p. 88 . 

. ��1997ي  18إ�<  1994د����ر  �31ن  ا�=�درة ا�ظر ، ا��را1د ا�ر���� ا��زا1ر�� ، ا*'داد - 2
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 الفصل الثاني 

بأوامـر النظـام القـانوني للتشريـع   

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

بعد أن توصلنـا يف الفصل األول إىل أن أسلوب التشريع بأوامر ما هو إال نظام استثنائي ،         
هذا ما قد يدفعنا إىل . دعت إليه األزمات والظروف االستثنائية اليت عرفتها الدول وباألخص اجلزائـر

ئية ، مسح مبوجبها لرئيس أن نطلق على أسلوب التشريع بأوامـر مصطلح رخصـة تشريعيـة استثنا
.اجلمهوريـة مبمارسة اختصـاص يعود يف األصل للسلطـة التشريعية   

ومبا أن أسلوب التشريع بأوامـر هو رخصة فالبد هلذه الرخصة أن تتوافـر على شروط وضوابط         
لقانوين هلذه ، الشيء الـذي يدفعنا إىل ضرورة حتديد التكييف ا) املبحث األول ( معينـة ملمارستها 

) . املبحث الثاين (األوامر   

 المبحث األول 

شـروط التشريـع بأوامـر    

إن املؤسس الدستوري حني أعطى رئيس اجلمهورية حق التشريـع بأوامر فانه قد قيده يف         
هذه الشروط منها ما هو مـوضوعي ومنها ما هو شكلي وكذا . ممارسته بضرورة استيفاء شروط معينة 

لنظر وبا. إجرائي واألكثـر من ذلك منها ما مت النص عليها صراحة وأخرى ضمـنية يتم استنباطها
لتعدد األوامـر التشريعية الـيت عرفتها خمتلف الدساتيـر اجلزائريـة سنبدأ أوال بتحديد شروط األوامر 

املطلب ( ، فشـروط األوامر الصادرة يف اال املايل ويف غيبـة الربملـان )املطلب األول ( التفويضية 
) . املطلب الثالث ( يـة  ، مث شـروط األوامـر الصـادرة يف احلالـة االستثنائ) الثاين   
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 المطلب األول 



 

 

شـروط األوامـر التفويضيـة   

إن التفويض التشريعي يفرتض وجود برملان خيتص دستوريا مبهمة التشريع ، يفوض السلطة         
التنفيذية استعمال بعـض مهامهـا ومنه إذا وجد دستـور اختفى منه الـس النيايب املنتخب ،  فان 

وهو العنصر األساسي املميز لألوامـر التفويضيـة عن .  1يـض التشريـعي ال يتصور وجـوده أصال التفو 
غريها من األوامر، ذلك ألنه ال ميكن إصدارها إال استنادا إىل صالحية خاصة من الربملان يف إطار 

. 2قانون التفويض   

ية منها ما هي موضوعيـة ومنها ما هي أما الشروط األخرى الواجب توافرها يف األوامر التفويض        
. شكلية   

 الفرع األول 

الشروط الموضوعية لألوامـر التفويضيـة   

:         لصحة األوامر التفويضية البد من قيام الضوابط املوضوعية التالية           

الظرف الداعي لطلب التفويض : أوال    

أا  1963من الدستور اجلزائـري امللغى لسنة   58يتضح لنا من خالل استقراء املـادة         
. 3منحت سلطة تقديرية لرئيس اجلمهورية لطلب التفويض ومل حيدد هذا الطلب حبالة معينة بالذات  

 

                                                             
. 611ا�ظر ، �=طF< أ�و ز�د &!�% ، ا��ر�� ا����ق ، ص  - 1

  
. 237ا��ر�� ا����ق ، ص ا�ظر ، ���% ���ل ا�د�ن ،  - 2

  
. 234ا�ظر ، '�د G �و�F� ، ا��ر�� ا����ق ، ص  - 3 

45 



 

 

دستوري جـاء غيـر أن الدارس لتلك املرحلة اليت وضع فيـها الدستور ، يستطيع القول بان املؤسس ال
ومن مث ، . ليمكن رئيس اجلمهوريـة بان يلجا عند الضرورة للتشريع اإلستعجايل 58بأحكام املادة 

ميكـن للرئيس أن يرجع طلب التفويـض إىل اإلجـراءات العادية  للمجلس أي السري البطـيء للمؤسسة 
 حداثة الدولة اجلزائرية إضافة إىل. التشريعية وذلك حتت غطـاء أن األمور تتطلب حلوال مستعجلة 

. واحلاجة إىل بناء قانـون وطين مما يفرتض معه قيـام حالة من االستعجال والضرورة لطلب التفويض
باإلضافـة إىل ذلك فمن خالل استقراء أحكـام الدستـور ، نلمس بان املشرع أدرج ضمن تلك 

 تقرير احلالة االستثنائية ، وذلك حبكم ليمهد من خالهلا الطريق إىل.  58القواعـد الدستوريـة املـادة  
.1 59املـادة   

طلب التفويض : ثانيا   

يشرتط على اهليئة التنفيذيـة بان يتوىل شخصيـا رئيس  1963لسنة املؤسس الدستوري  كان         
الن من . اجلمهوريـة طلب تفويض من الـس الوطين ، لكي يشرع عن طريق األوامر التفويضية

كان أن يتنـازل املشرع تلقائيـا عـن جزء من سلطتـه التشريعية لصاحل املنفذ ، دون أن يطـلب الصعوبـة مب
. ذلك جمـسد السلـطة  التنفيذية   

ويفهم من ذلك أن الربملان بوسعه دستوريا أن خيول السلطة التنفيذية إمكانية التشريع يف         
لكنه يتوجب على املنفـذ إقناع املشرع . نوين إىل حني بعض املسائل اليت ترجع باألساس إىل اال القا

.2بان يرفع يده مؤقتا عن املواضيـع اليت ترغب احلكومة أن تشرع فيها بواسطـة األوامر التفويضية   

قانون التفويض : ثالثا   
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مل حيدد شكـل هذا التفويض إال أن  1963بالرغم من أن املؤسس الدستـوري اجلزائري لسنة         
ومنه ، فإن الرخصة الربملانيـة ملمارسة الوظيفـة التشريعية ، تنتج . املبدأ يفرتض صدور قانـون من الربملان

يـة ، وللربملان كامل السيادة عن التصويت على مشروع قانـون التفويض املقدم من ممثل السلطة التنفيذ
.يف املوافقة أو رفض التفويض   

إن قانون التفويض ال يعين منح احلكومة صكـا على بياض ، وإمنا البد من توافر ضوابط معينة         
:فيه وهي تتمثل فيما يلي   

تحديد الهدف من قانون التفويض  -1  

عن حتديد اهلدف من طلب التفويض ، هذا  سكت 1963بيد أن الدستـور اجلزائـري لسنة         
.ما يفيد ترك سلطة تقديرية لرئيس اجلمهوريـة يف هـذا اال   

تحديد محل التفويض  -2  

فيفتـرض على النواب حتديد . 1مبا أن مبدأ التفويض يتطلب صدور قانـون كما ذكرنا سابقـا        
قة يف جمال القانون كما هو احلال بالنسبة موضوعه ، إذ ال ميكن لرئيـس اجلمهورية أن يشرع بطال

وترتيبـا على صدور قانون التفويض ، حتدد املوضوعات اليت يفـوض فيها الربملـان .  لألوامر األخرى 
كما يستوجب أن يكون التحديد دقيقـا وواضحا، . لكي ال حتتكر اهليئة املذكورة جمال القانون برمته

املركزة ، وغالبا ما تؤدي إىل منح الرئيـس سلطـات كثيـرة وواسعة  أي تفادي تلك الصياغة العامة غري
2.  
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مل حيدد جماال  1963لكن ما جتـدر اإلشارة إليه أن املؤسس الدستـوري اجلزائـري يف لسنـة         
ولكن يف املقابل احتجز جمموعـة من املواضيع صراحة الختصـاص الس الوطين وذلك . للقانون 

. وعليه، فالتفويض فيها غري جائـز وإال فقد التخصيص واالحتجاز أمهيته . يتها البالغـةبالنظـر ألمه
، النظام الداخلي للمجلـس )  29املادة ( قانـون االنتخابات : وتنحصر هذه املواضيع فيما يلي 

جراءات ، قانـون العقوبـات واإل)  9املادة ( ، حتديد اموعـات اإلداريـة )  35املادة ( الوطين 
، اختصاص الس األعـلى ) 20املادة ( ، احلق النقـايب وحق اإلضراب )  15املادة ( اجلزائيـة 
ومنـه فما يتعدى هذه املواضيـع واليت تكون من اختصاص الس الشعيب ).  66املادة ( للقضاء 

. الوطين ميكن التفويض فيها   

عندما قام حبجز هذه  1963ؤسس الدستـوري لسنة ما ميكن قوله يف هذا الصـدد هو أن امل        
وإمنا هذا احلجز عائد .االختصاصات للربملان اليت ينظمها من خالل قانون فقط مل يكن وليد الصدفة

فإذا بدأنا بأول موضوع وهو قانون . إىل األمهية اليت حيوزها كل موضـوع من املواضيع سالفة الـذكر
للعملية االنتخابيـة واليت تعترب أهم وسيلة يف إدارة شؤون احلكـم  االنتخابات هذا القانـون املنظـم

. والتأثري يف رسم السياسة العامة وتعزيز الدميقراطيـة وحكم القانون وكذا كفالة احرتام حقوق اإلنسان
أما عن النظـام الداخلي للمجلس الوطين وهو موضوع ال تقل أمهيته عن قانون االنتخابات ذلك ألنه 

تلف التدابري والقرارات ذات الطبيعة الداخلية املتعلقة بسيـر عمل الس من خالل حتديد جيسد خم
وبعبارة . احلقوق والواجبات ويف املقابل اجلزاءات والعقوبات ضد املخالفات املرتكبة من قبل النواب

وفيما يتعلق . أدق فهذا النظـام هو الضابط ملختلف التوازنات السياسيـة اليت وضعت يف هذا الس 
يوجب حتديدها هي األخرى من قبل  1963باموعـات اإلدارية فقد كان دستور اجلزائر لسنة 

 الربملان مبوجب قانون ، وقد متثلت هذه اموعات يف الوالية 
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لكن ما ميز هذه املرحلة أا مل تشمل تنظيما إداريا جديدا عما كانت تعرفه اجلزائر إبان . والبلدية 
. االستعمار الفرنسي نظـرا للظروف االقتصادية والسياسية الصعبة  

جلرائـم قبل ونظرا لألمهية الكربى اليت يتمتع ا قانون العقوبات من ردع للمجرمني وحماولة منع ا
وقوعها وكذا قانون اإلجراءات اجلزائيـة الذي حيدد اإلجراءات الواجب إتباعها من اجل جعـل قانـون 

. باإلضافـة إىل احلـق النقايب واحلـق يف اإلضراب باعتبارمها من أهم احلقوق . العقوبات موضع التنفيـذ
على املسار املهين للقضاة ، كل هذا كان  والس األعلى للقضاء املنـاط به إدارة وتسيري واإلشـراف

.من أهم األسباب اليت كانت تلزم تنظيم هذه املواضيع مبوجب قانون صادر عن الربملان ال غري   

وعليه، فإننا نعتقد بان املؤسس الدستوري اجلزائري عندما كان ال يسمح للسلطة التنفيذية         
جمسدة يف رئيس اجلمهورية مبمارسة الوظيفـة التشريعيـة إال بعد احلصول على تفويض من قبل الربملان  

خري ال يرتتب عليه وذلك راجع إىل أن التفويض املمنـوح من قبل هذا األ. كان قد فعل عني الصواب 
تنازل السلطة التشريعية عن كل اختصاصاا التشريعيـة لرئيس اجلمهورية بل تتنازل عن جزء من هذه 

على عكس الدستـور اجلزائري احلايل الذي . االختصاصات واليت تقوم بتحديدها يف قانون التفويض 
واحملددة على سبيل احلصر مبوجب  مسح لرئيس اجلمهورية مبمارسة كل االختصاصات املمنوحة للربملان

. 1أوامر إذا وقعت حالة من احلاالت املنصوص عليها يف هذا الدستور  

تحديد مدة التفويض  – 3  

مبا أن هذا التفويض التشريعي استثناء يرد على األصل العام جيب أن يكون قانون التفويض         
واهلدف من هذا القيد هو أن حيـول .الصادر عن الربملان حمدد مبدة زمنية منصوص عليها صراحة   
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 نص على وقد أصاب املؤسس الدستـوري حني. دون إطـالق سلطة رئيس اجلمهورية يف جمال القانـون 
هذا القيد بقوله لفرتة زمنية حمدودة ، حيث ال يفرتض التفويض الدائم يف أية مسالة حىت خبصوص 

.1النيابة عن األمة ، أي متثيل األمة مدى احلياة   

مينع على الربملان أن يستخدم " ومن ناحية أخرى وحسب رأي األستـاذ عبد اهللا بوقفـة         
ذه الفرتة مبا يتعارض والتفويض املمنـوح وإال مت االعرتاض بعـدم القبول من سلطاته التشريعيـة خالل ه

. 2"قبل رئيس اجلمهورية  

رئيس ( وبني املفـوض إليه ) الربملان ( ولكننا نقول بان العالقـة اليت جتمع بني األصيـل        
لعامـة اليت حتكم النظام ومنه طبقا للقواعد ا. هي العالقة اليت تربط الرئيس مبرؤوسه ) اجلمهورية 

املركزي ، واليت جيوز فيها للرئيس اإلداري مراقبة مرؤوسه، فبإمكان األصيل ممارسة االختصاصات 
املفوضة، لكنـه مع ذلك ال ميكنه أن يلجـا إىل استعمال هذا احلق إال يف احلاالت االستثنائيـة ، ألن 

.هذا قد يرتتب عليه تضارب يف القرارات   

 4- الموافقة على قانون التفويض باألغلبية العادية 

الثابت أن التفويض بالتشريع يصدر يف شكل قانون عن الربملان، مبعىن جيري التصويت عليه         
كان يأخذ مببدأ األغلبية العادية اليت   1963ومبا أن الدستور اجلزائري لسنة . من قبل هذا األخري 

ع قانون التفويـض هو اآلخر للتصويت باألغلبية العادية أو يوافق مبقتضاها على أي قانـون ، فيخض
. البسيطة ألعضاء الس الشعيب الوطين   
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المدة الزمنية الالزمة إليداع األوامر التفويضية لدى البرلمان: رابعا   

من دستور  58لقد كانت تتحدد املـدة الزمنية الالزمة إليداع هذه األوامر طبقا للمادة         
عدم تقيد اهليئة التنفيذيـة مبا هو وارد يف " ويرى األستاذ عبد اهللا بوقفة بان . بثالثة أشهر 1963

ومرد ذلك أن الدستـور قاطـع يف . هذا اخلصوص يـؤدي بالضرورة إىل عدم تـداول اهليئة التشريعية هلا 
يف . 1"أا مل تكن أصال هذا املضمـار وبالنتيجة تسقـط هذه التدابري التشريعية وتصبـح الغية ، أي ك

بان األوامر اليت مل يقم رئيس اجلمهوريـة بإيداعها لدى الربملـان فمـادام " حيـن يرى األستاذ مـراد بدران 
أن هذا األخيـر مل يوافـق عليها أو يلغيها بعد فتبقى أعمـاال إداريـة ختضـع لرقابـة القـضاء اإلداري 

األصح واألوىل باإلتباع، ذلك راجع ملا قد ترتبه هذه األوامر من فهذا هو .2" وباألخص جملس الدولة 
وعليه، فإذا مت اعتبارها ملغاة نظرا لعدم إيداعها لدى . حقوق ومراكز قانونية لألفراد من يوم صدورها

الربملان خالل الثالثة أشهر املوالية لصدورها فسيكون هذا تأثريا مباشـرا على الغري حسن النية إذا كان 
.تفيدا منهامس  

وخالصة القـول، فاألوامـر غري املودعة لدى الربملـان خالل املدة احملددة تبقى ساريـة املفعول         
. باعتبارها قرارات إدارية ختضع لرقابة القضاء اإلداري إىل أن يتم عرضها على الربملان ليبني موقفه منها  

 

 

 

 

  غلبية العاديةالمصادقة على األوامر التفويضية باأل: خامسا 
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يتـم  ومنه.  1) املناقشة فالتصويت ( يشرتط ضرورة مصـادقة الس على األوامـر التفويضية        
التصويت عليها مثلها مثل قانون التفويض أو أي قانون آخر باألغلبية العادية ألعضاء الس الشعيب 

ها املؤسـس الدستوري اجلزائري يف دستور باعتبـار أا األغلبية الوحيدة اليت كان يشرتط. الوطين 
. للموافقة على أي قانون  1963  

إن تدخل رئيس اجلمهوريـة يف اال املخصص للسلطة التشريعية مبوجب أوامر تفويضية كان        
توافـر جمموعة من الضوابـط  2، اشرتط كما رأينا سابقا  1963ينـص عليها دستور اجلزائر لسنة 

لكن األمر ال يتوقف عند هذا احلد فحسب ألن هذا النوع من األوامر حيتاج أيضا إىل  .املوضوعيـة 
.شروط شكلية   

 الفرع الثاني 

الشروط الشكليـة لألوامـر التفويضيـة   

تنقسم الشروط الشكلية الواجب توافرها لصحة األوامر التفويضية إىل شروط سابقة الختاذ         
وشروط الحقة الختاذ هذه األوامر أيضا . ب اختاذها يف جملس الوزراء هذه األوامر وتتمثل يف وجو 

.وتتجلى يف ضرورة عرضها على الربملـان   

اتخاذ األوامر في مجلس الوزراء: أوال   

  1963من دستـور  58لقد كان املؤسس الدستـوري اجلزائري يشتـرط يف املـادة         
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وبذلك توىل .  صدور هذه األوامر يف جملس الـوزراء ، بدون مشاركـة أو استشارة أي هيئة أخرى 
رئيـس الدولة بوصفه جمسد وحدوية السلطة التنفيذية التوقيع شخصيا عليها ، وإصدارهـا ونشرها يف 

. 1اجلريدة الرمسية وذلك حسب الوجه املبني يف الدستور   

رئيس اجلمهورية شخصيا على األمر التفويضي ال يكفل فقط تقدير  إن احلكمة من توقيع        
وقد . وإمنا ميتد ليخول له احلق يف عرض األوامـر على الربملان من اجل املوافقة عليها . مدى مالءمته 

حاولنا البحث يف اجلزائر عن مثال نبني من خالله األمهية اليت سبق أن تكلمنا عنها فيما يتعلق 
الشيء الذي دفعنا إىل البحث . رئيس اجلمهورية على األمر التفويضي إال أننا مل جندبوجوب توقيع 

: يف القانون املقارن وباألخص الفرنسي حيث عثرنا على املثال اآليت   

      رفـض الرئيـس الراحـل تتعلـق األوىل François Mitterrand  التوقيـع على عدد من األوامـر
والثانية بتقسيم املقاطعات االنتخابية للجمعيـة الوطنيـة )  1986جويلية  13( خبوصصة املؤسسات 

حينها جلا ) .  1986ديسمرب  17( والثالثة بتعديل ساعـات العمل )  1986أكتوبـر  2( يف 
جل تنظيم أحكام األوامر رئيـس احلكومة آنذاك جاك شـرياك إىل اإلجراءات العادية لسن القوانني من ا

.2اليت رفض الرئيس توقيعها   

عرض األوامر التفويضية على المجلس الشعبي الوطني : ثانيا   

تنـص على وجوب عرض األوامر التفويضية على  1963من دستور  58لقد كانت املـادة         
فقـد ألزمت املادة رئيس  ومنه. مصادقة الس الوطين وذلـك يف اجل ثالثة أشهـر كما رأينا سابقا 

. اجلمهورية إيداع األوامر خالل اجل ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة التفويض   
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ويرى األستاذ . غري أن ما مييز هذه املادة أا مل تبني األثر املرتتب عن رفض الس الوطين لألوامر
ن احتمال رفض األوامر غري وارد غري أ. عبد اهللا بوقفة بان األوامـر تصبح الغية يف حالة الرفض 

.1لتجانس اللون السياسي بني الرئيس ونواب الس الوطين   

ولكـن هل تلغى بأثر رجعي ؟  األوامر املرفوضة من قبل الربملان تـزول ما هلا من قـوة قانـونية         
. 2بالنسبة للحاضر واملستقبل ، على أن تبقى ذات اثر خبصوص املاضي   

الغرض من اعتبار رفض الربملـان لألوامر هو إلغاء مباشر أي تلغى بالنسبـة للحاضـر واملستقبل ف        
فقط وليس رجعي ومعنـاه أن اإللغاء ال يسري على املاضي، محاية اآلثـار القانونيـة اليت ميكن أن 

. ترتتب عن هذه األوامـر يف املاضي وبالتحديد من يـوم  صدورها   

أن قمنا بتحديد الشـروط اليت كان يتوجب توافرها إلصدار األوامـر التفويضية وذلك ومنه بعد        
يف أول دستور للجزائر ، سنحاول فيما يلي حتديد شروط أنواع أخرى من األوامـر وهي األوامر 

.الصادرة يف اال املايل وكذا يف غيبة الربملان   

 المطلب الثاني 

ال المالي وفي غيبة البرلمانشروط األوامـر الصادرة في المج   

إن قيام رئيس اجلمهورية بإصدار أوامر يف اال املايل ويف غيبة الربملـان ال يتم من تلقـاء نفسه         
لذا سنقسم الدراسة يف هذا املطلب إىل فرعني، يتضمن األول شروط األوامر .وإمنا وفق شروط معينة

.ألوامر الصادرة يف غيبة الربملان سنتطرق هلا يف الفرع الثاين الصادرة يف اال املايل ، أما شروط ا  

 

                                                             
.170ا�ظر ، '�د G �و�F�  ، ا��ر�� ا����ق ، ص  - 1  
- ، �Fو�� G س ا�ظر ، '�دF�  ص ، �. 243ا��ر� 2

  
54 



 

 

 الفرع األول 

شروط األوامر الصادرة في المجال المالي   

هي اليت نصت على األوامـر الصادرة يف  1996من دستور اجلزائر لسنة  120إن املادة         
هذه الشروط منها ما هو . اـال املايل وبالضـرورة هي اليت حددت الشروط الواجب توافرها إلصـدارها

. موضوعي ومنها ما هو شكلي  

لماليالشروط الموضوعية لألوامر الصادرة في المجال ا: أوال   

:   وتتمثل هذه الشروط فيما يلي           

شرط االستعجال -1  

مثلها (فاألوامر اليت يصدرها رئيس اجلمهورية يف اال املايل ما هي إال استثناء  1كما سبق ورأينا       
وعليه . على القاعدة العامـة، أال وهي أن التشريع من اختصاص الربملان أصال) مثل باقي األوامر 

بفكرة   1996من دستور اجلزائر لسنة  120فهذا االستثناء مرتبط كما هو ظاهر من نص املادة 
ستعجال مادام أن تأخر الربملان يف وضع قانون املالية يف األجل احملدد له قد يضر مبصاحل الدولة اال

  .  2وهذا ما يربر تدخل رئيس اجلمهورية يف هذا الصدد وقيامـه بوضع ذلك القانـون بأمر. املالية 

  يوما 75عدم مصادقة البرلمان على قانون المالية في اجل  -2

رئيس اجلمهوريـة لقانون املالية مبوجب أمـر ما هو إال جزاء اقره املؤسـس إن إصدار          
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يوما من تاريخ إيداعه لديه طبقا لنص  75الدستوري نتيجة عدم مصادقة الربملان له يف اجل        
1999مـارس  09املـؤرخ يف  02-99من القانـون العضوي  44كما نصت املادة .  120املادة 

1 
، واحملدد لتنظيم الس الوطين وجملس األمـة وكذا العالقة بينهما وبني احلكومة، على املـدة اليت 

فاملـدة احملددة ملصادقة الس الشعيب الوطين . تصادق فيها كل غرفة من الربملان على قانون املاليـة 
.   2ة مكتب الـسيوما، حتسب ابتـداء من تاريخ إيـداع مشروع قانون املالي 47عليه هي   

يومـا  20أما بالنسبة للمهلة املخصصة ملصادقة جملس األمة على مشروع قانون املالية فهي        
ونفس اإلجراءات اليت مير ا . يوما املخصصـة للغرفة األوىل   47حتسب ابتداء من ايـة مهلة 

.ة مشروع قانون املالية يف الس الوطين مير ا يف جملس األم  

وإذا ثار خالف بني الغرفتني حـول مشروع قانون املالية ، تكون جلنة متساوية األعضـاء للفصل        
أيام ، حتسب ابتداء من اية مهلة  8واملهلة احملددة للبث يف اخلـالف والفصل فيه هي . يف اخلالف 

.يوما احملددة لس األمة للتصويت على قانون املالية  20  

:       تجسد عدم مصادقة الربملان على قانون املالية من خالل الفرضيتني التاليتني وت         

قد يتعثر مشروع قانون املالية ، يف حالة عدم مصادقة الـس الشعـيب الوطين أو جملس األمة على * 
.مشروع القانون يف األجل احملدد لكل منهما للمصادقة   
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أيام دون أن تفصل اللجنة املتساويـة  8ة ما إذا مضت مهلة قد تتحقق عدم املصادقة يف حالـ* 
وهنا ال تستطيـع احلكومـة أن . األعضاء يف اخلالف الذي ثار بني الغرفتني حول املشروع املايل

تسحب مشروع قانـون املالية ، كما هو احلال بالنسبة ملشاريع القوانني العادية ، وإمنا يقوم رئيس 
. 1جب أمراجلمهورية بإصداره مبو   

انه لكي يتمكن رئيس اجلمهورية من  1996من دستور  120ومنه يستفـاد من نص املادة         
إصدار قانون املالية مبوجب أمـر البد من توافر الشروط املوضوعية سالفة الذكر باإلضافة إىل شروط 

.   أخرى ذات الصبغة الشكلية  

لمجال المالي الشروط الشكلية لألوامر الصادرة في ا: ثانيا  

أال وهو عرض هذا النوع من األوامر على الربملان للموافقـة عليها ، حد اتتمثل يف شرط و و       
إال أن املنطق . مل تنـص على ذلك  1996من دستور اجلزائر لسنة   120بالرغم من أن املادة  

ألوامر جيب أن ختضع من ارد يقضي بضرورة إحالتها على الربملان ليوافـق عليها، مادام أن كل ا
إن القول بغري ذلك معنـاه االنتقاص من سيادة الربملان يف إعـداد .  املفروض لنظام قانوين واحد 
ولكن مـا ميكن قوله كذلك هو أن احتمال عرض هذه األوامـر على .  2والتصويت على قانون املالية

.ي الدخول يف صراع مع الربملانالربملـان غري وارد من الناحية العملية وذلك نظـرا لتفـاد  

بعد االنتهاء من تعداد الشروط الواجب توافرها إلصدار قانون املالية مبوجب أمـر من قبل رئيس       
اجلمهوريـة سنحاول حتديد شروط األوامر الصادرة يف غيبة الربملان هذا النوع من األوامر الذي مت 

. 1996وكذا دستور  1976األخذ به يف دستور   

 الفرع الثاني
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شروط األوامـر الصادرة في غيبة البرلمان   

، قد قـرر سلطة  1996أو لسنة  1976كما سبق ورأينا بان الدستور اجلزائري سـواء لسنة          
رئيس اجلمهورية بالتشريع يف غيبة الربملان بواسطة األوامر ، مع بعض االختالفات من حيث أن 

الس الشعيب الوطين وعلى وجوب اختاذ هذه األوامـر يف مل ينص على حالة حل 1976دستور 
بان يشرع رئيس اجلمهورية بأوامر بنـاء على اقرتاح من  1988كما أضاف تعديـل . جملس الـوزراء

وعليه ، فماعدا هاته االختالفات تبقى شروط األوامـر الصادرة يف غيبة الربملان هي . رئيس احلكومـة 
.لذا قسمنـا هذه الشـروط إىل موضوعيـة وأخرى شكلية . توريـن نفسها بالنظر لكلى الدس  

الشروط الموضوعية لألوامر الصادرة في غيبة البرلمان: أوال  

:      تتمثل الشروط املوضوعية لألوامر الصادرة يف غيبة الربملان فيما يلي           

  :شرط الضرورة أو الظروف االستثنائية -1

س الدستوري اجلزائري على هذا الشرط بطريقة ضمنية ، ومفاده انه إذا كان لقد عرب املؤس        
تدخل رئيس اجلمهورية يف اال املخصص للسلطة التشريعية بواسطـة أوامر يعد استثنـاء وليس قاعدة 

فمعـىن ذلك أن هذا التـدخل سببه فكرة الضرورة اليت تستدعي سرعة التدخل بأوامر الختاذ . عامـة 
ـري الضروريـة ملواجهـة األوضاع غيـر الطبيعية وغري املتوقعـة كانتشـار أمراض خطيـرة ، أو فتنة التداب

. 1...طائفية   
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وفكرة الضرورة تقتضي أن التشريعـات القائمة مل تتمكن من مواجهـة األوضـاع غري الطبيعية         
ل رئيـس اجلمهورية يف جمـال السلطة أما إذا كان العكـس من ذلك، فانه ال داعي لتدخـ. اليت ظهرت 

.التشريعية بأوامر ، طاملا أن التشريعات الزالت تـؤدي الغرض املطلوب منها   

ومن مث فان رئيس اجلمهوريـة يتمتع يف هذا الشأن بسلطة تقديرية فهو وحده الذي يقدر         
، ألن الفقهاء امجعوا على غري أن هذه السلطة التقديرية ليست مطلقة . وجود الضرورة من عدمها 

فمنهم من . ضرورة خضوع تقدير حاالت الضرورة للرقابـة ، إال أم اختلفوا يف حتديد جهة الرقابة 
أما البعض اآلخر يرى أن الرقابة يتشاركها كل من الربملان .  1قال بان الرقابة للربملان ميارسها لوحده 

أن الرأي الثاين أوىل باإلتباع ألنه يؤدي إىل إبعاد  "وكما يقول األستاذ مراد بدران .  2والقضاء 
. 3"االعتبارات السياسية واحلزبية يف التأثيـر على الذين يقومـون بالرقابة الربملانية   

وما ذهب إليه األستاذ هو عني الصواب الن التجربة يف اجلزائـر أثبتت أن الربملان ال يرتدد يف         
املوافقـة على تلك األوامر مبجرد عرضها عليه دون أن يكلف نفسه عناء البحث عن توافـر الضرورة 

بت أن رئيس اجلمهورية ال بل إن التطبيـق الفعلي هلذه السلطة يف اجلزائر أث. عند إصدار تلك األوامر
 2001و 2000بدليل أن األوامر اخلمسة اليت أصـدرها سنيت .يراعي أي اهتمام لوجود هذا الشرط

ويف .  4ال تتضمن أية إشـارة إليـه بل إن بعضها صـدر قبل يوم أو بضعة  أيام من افتتاح دورة الربملـان
أي قبل يوم من افتتـاح (  2000مارس  01هذا اإلطار نأخذ على سبيل املثـال أول أمر صدر  يف 

 دورة الربملـان الربيعيـة املقررة يف يوم العمل الثاين من شهر 
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صدر قبل بضعة أيام من (  2002فرباير  25املؤرخ يف  03– 02، وكذا األمـر رقم 1)مارس 
.2) افتتـاح دورة الربملان الربيعية   

:البرلمان في عطلةشغور المجلس الشعبي الوطني أو وجود  -2  

منه حالة شغـور الس الشعيب  124يف املادة  1996لقد أضاف دستور اجلزائر لسنة         
.الوطين باإلضافة إىل وجود الربملان يف عطلة   

  :حالة شغور المجلـس الشعبـي الوطـني – ا

اليت يكون فيها الس  سالفة الذكر مل حتدد لنا احلاالت 124ما ميكن مالحظته بان املادة         
يتضح أن حاالت   1996شاغرا لكن من خالل اإلطالع على أحكام الدستور اجلزائري لسنـة 

:3الشغور قد تتحقق فيما يلي  

   :حالة االنحالل اإلجباري للمجلس الشعبي الوطني -

ويتحقق هذا الفرض يف حالة امتناع الس الشعيب الوطين عن املوافقة للمرة الثانيـة على         
فقد بني الدستور اجلزائري الكيفية اليت تعني ا احلكومة ودور الس الشعيب . برنامج احلكومـة 

يس احلكومة بعد ومبقتضاها يتعني على رئ.  81،82، 80، 79الوطين يف هذه العمليـة يف املـواد 
. تعيينه وحكومته من قبل رئيس اجلمهورية أن يقدم برناجمه إىل الس الشعيب الوطين للموافقة عليه 
. ويف حـالة عدم حصوله على تلك املوافقة ، جيب عليه تقدمي استقالـة حكومته إىل رئيس اجلمهوريـة

. وعندئذ يعني هذا األخري من جديـد رئيس حكومة   
                                                             

09� �!� ، ا��ر�دة ا�ر���� ر�م ا���د��ت ا����ا����ق �lدارة و�I� ا��زا1ر و 01-2000ا�ظر ، ا*�ر ر�م  -1.   
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يف هذه احلالة إذا ما رفض الس الشعيب الوطين املوافقة على برنامج احلكومة، فانه ينحل و         
ومن مث يدخل الس يف حالة شغـور إىل غاية جتديده يف مدة ال تتجاوز الثالثة أشهر ، . وجوبا 

.يكون لرئيس اجلمهورية احلق فيها بالتشريع بأوامر   

   :ار من رئيس الجمهوريةحالة حل المجلس الشعبي الوطني بقر -

ولعل ابرز وسائل . من مسات النظام الربملاين الرقابة املتبادلة بني السلطتني التشريعيـة والتنفيذيـة        
تلك الرقابة ما ميلكـه الربملان من حق مساءلة احلكومة ويف إسقاطها عن طريق التصويت على ملتمس 

تنفيذية احلق يف حل الربملان يف حال وقـوع تصادم وانسداد ويف مقابل ذلك متلك السلطة ال. الرقابة 
. 1بينهما ، حىت تتيح للناخبني الفرصة للحكم عليه  

والدستور اجلزائري وإن مل يعتمد النظام الربملاين احملـض، إال انه اخذ باخلصوصيات سالفة         
ليت تعطي احلق لرئيس اجلمهورية يف منه ا 129وما يهمنا يف هذا املقام ، ما جاء يف املادة . الذكر 

،  بـعد استشـارة رئيس  2تقرير حل الس الشعيب الوطين ، أو إجراء انتخابات تشريعية قبـل أواا 
. الس الشعيب الوطين ، ورئيـس جملس األمة ورئيس احلكومة   

ألنه يستمر يف ممارسة وإذا كان تقرير إجراء انتخابـات مسبقة ال يؤثر على الس القائم         
إال أن قرار حل الس ينتج أثره فورا حبيث يصري الس . وظائفه إىل غاية تنصيب الس اجلديد 

 3الشعيب الوطين شاغرا من يوم صدوره وإىل غايـة انتخاب الس اجلديد يف مدة أقصاها ثالثـة أشهر
.، يقوم خالهلا رئيس اجلمهورية بالتشريع بأوامر  
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  :لة استحالة تجديد المجلس الشعبي الوطني عند انتهاء عهدتهحا -

إذا كانت عهدة الس الشعيب الوطين مخس سنوات، إال انه ضمانا الستمرارية  املؤسسات         
وهكذا نصت املادة  . يتم النص على إجراء االنتخابات التجديدية للمجلس قبل انتهاء تلك املـدة 

من القانون العضوي لالنتخابات على إجراء االنتخابات يف ظرف األشهر  يف فقرا الثالثة 101
وحسب رأينـا فان احلكمة من إجراء االنتخابات .  1الثالثة السابقة النقضاء املدة النيابية اجلارية 

 خالل الثالثة أشهر السابقة النقضاء املدة النيابية اجلـارية هي جتنب انقطاع الوظيفة التشريعيـة ، وما
.قد يسببه هذا االنقطاع من اثر وخيم على سيـر شؤون الدولة  

لكن املشكل قد يظهر إذا ما حالت ظروف معينة دون إجراء تلك االنتخابات يف موعدها         
فهل يستمر الس القدمي يف مهامـه إىل غاية توفـر . احملدد أي قبل انتهاء عهدة الس القائـم 

تلك االنتخابات ؟ الظروف املالئمة إلجراء  

الواقع انه ال ميكن لربملان انتهت مدته احملددة دستوريا من جتاوزها إال إذا وجـد حكم يف         
ويف حال انعدام مثل هذا النص ، فان الدولـة ستجد نفسهـا حمرومة من . الدستور يرخص بذلك 

نص الدستور اجلزائري على إمكانية وتفاديا للوقوع يف مثل هذا الوضع ، . برملاا الذي يصري شاغرا 
وربط اللجوء إىل مثل هذا احلـل بوجـود ظروف خطيـرة جدا ال تسمـح بإجراء . متديـد مهمة الربملـان 

انتخابـات عاديـة واليت يثبتها الربملان املنعقـد بغرفتيـه اتمعتني معا بقـرار بناء على اقتـراح رئيس 
.  2دستورياجلمهوريـة واستشـارة الس ال  

وبتبين املؤسس الدستـوري هذا احلل ، تبقى إمكانية شغور الس الشعيب الوطـين قائمة         
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وعند حتقق احدمها . يف احلالتني األوليتني أي يف حالة احلل اإلجباري أو بقرار من رئيس اجلمهورية
. 1فقط حيق لرئيس اجلمهورية التشريع بأوامر  

  :في عطلة حالة وجود البرلمان –ب 

واملقصود بالعطلة الربملانية أن الربملان ال يضل منعقدا طوال أيام السنة ، وإمنا جيتمـع لفرتة         
على أن يعقد الربملان دورتني يف السنة  1976وقد ساد العمل منذ دستور اجلزائر لسنـة . زمنية معينة 

فقد  1996غري أن دسـتور .  2ثة أشهروقد نص هذا الدستـور على احلد األقصى لكل دورة وهو ثال
وهـذا ما يـدل على أن الربملان ال ميكنه القيام .  3نـص على احلـد األدىن لكل دورة وهو أربعـة أشهر

بعطلة قبل انتهاء مدة األربعة أشهر ، كما ميكنه متديد الـدورة ألكثـر من تلك املدة إىل مخسة أشهر 
احملدد لتنظيم الس  02-99من القانـون العضوي رقم  5ادة وهذا ما نصت عليه امل. على األكـثر 

: الشعيب الوطين وجملس األمة وعملهما، وكذا العالقات الوظيفية بينهمـا وبني احلكومـة بقوهلا   

.                         جيتمـع الس الشعيب الوطين و جملس األمة يف دوريت الربيع واخلريف " 
تبتدئ .                                     الربيع يف يوم العمل الثاين من شهر مارس تبتـدئ دورة 

تدوم كل .                                      دورة اخلريف يف يوم العمل الثاين من شهر سبتمرب 
".دورة عادية مخسة أشهر على األكثر من تاريخ افتتاحها   

شريع بأوامر بني الدورة األوىل والثانية حمصورة يف فرتة زمنية ال تقل وبذلك تكون فرتة الت          
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وهذا على خالف ما كان عليه الوضع يف دستور اجلزائر لسنة  . عن شهر وال تزيد عن الشهريـن
حيث كان الرئيس ميلك حق التشريـع بأوامر لفرتة ال تقل عن ثالثة أشهـر بني دورة وأخرى ،  1976

سس الدستوري كان قد حدد احلد األقصى للدورة الواحدة بثالثـة أشهر و ترك للربملان ما دام أن املؤ 
من النظـام الداخلي للمجلس الشعيب  95وهذا ما كانت تنص عليه املـادة .  1حتديد حدها األدىن

لى يعقد الس الشعيب الوطين دورتني يف السنـة تدوم كل واحدة منها ثالثة أشهر ع: " الوطين بقوهلا
:األكثر ، وتسمى هاتان الدورتان   

 -دورة الربيع و تبتدئ يف افريل                                                                      -
.     2... "دورة اخلريف و تبتدئ يف أكتوبر   

إن مـدة رئيس وعليه فكل من الس الشعيب الوطين ورئيس اجلمهورية كان يشرع ملدة ستة أشهر، بل 
.اجلمهورية كـان ميكن أن تزيد عن ذلك إذا ما فضت دورة الس قبل انقضاء مدة الثالثة أشهر   

قد تطرح  124الواردة يف املادة  " بني دوريت الربملـان " وما ميكن اإلشارة إليه أن عبارة         
يف فقرا الثانية يسمح   118ادة السيما إذا علمنا أن الدستور يف امل. التساؤل حول املقصود منها 

للربملـان باالجتمـاع يف دورة غري عادية مببـادرة من رئيس اجلمهورية، أو باستدعاء منه بنـاء على طلب 
فهل ينصرف ذلك التعبري إىل الدورتني . رئيس احلكومة ، أو من ثلثي أعضـاء الس الشعيب الوطين

مهورية حمتفظا حبقه يف التشريع بأوامر يفالعاديتـني فقـط ؟ ومن مث يبقى رئيس اجل  
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الفرتة املمتدة بني تلكما الدورتني حىت وإن ختللها اجتماع غري عادي للربملان ؟  أم أن حقه يزول  
؟  1مبجرد انعقاد الربملان سواء لـدورة عادية أو غيـر عادية   

فإننا نستخلص منها  ،" بني دوريت الربملان " الواقـع انه بالنظر إىل الصيغة اليت وردت ا عبارة         
أا تشري مبا ال يدع جماال للشـك إىل الدورتني العاديتيـن، فكلمـة دوريت جاءت يف صيغة املثىن ومعرفة 

جيتمع : " يف فقرا األوىل بقوهلا   118ادة  بإضافة كلمة الربملان ومها الدورتان اللتان أشارت إليها امل
اليت  1976دستور  153وهذا على خالف املادة ..." . الربملان يف دورتني عاديتني كل سنة 

جاءت بصيغة مفردة وغري معرفة فنصت على حق رئيس اجلمهورية يف التشريع بأوامر فيما بني دورة 
.للدورة العاديـة وغري العادية ) دورة ( ة وأخرى، وهو ما قـد يسمح باالعتقاد بشمـول كلم  

ومتاشيا مع ما سبق أن توصلنا إليه من أن سلطة التشريع بأوامـر هي سلطة استثنائيـة ال        
ظروف ال ميكن دفعها   –وقت غياب الربملان  –يستعملها رئيس اجلمهورية إال إذا واجهت البالد 

جلمهوريـة ال حيق له استعمال تلك السلطـة إذا كان مبقدوره فإننا نرى أن رئيس ا. إال بنصوص تشريعية
أما إذا وقعـت تلك الظـروف والربملان منعقد يف دورة غري . دعوة الربملان إىل دور انعقاد غري عادي 

عادية ، فال ميلك الرئيس يف هذه احلالة إال استعمـال سلطـة التشريع بأوامر ألنه ال ميكن أن يطلب 
العادية دراسـة مسالة غري مدرجـة مسبقا يف جدول األعمـال احملدد يف املرسـوم الرئـاسي  من الدورة غري

: يف فقرا األخرية بقوهلا  1996من دستـور  118وذلك طبقـا لنص املادة . 2الـذي دعا إليها 
، وكـذا " له ختتتم الدورة غري العاديـة مبجرد ما يستنفذ الربملـان جدول األعمـال اليت استدعي مـن اج"

السالف  02- 99من القانون العضوي  4املادة   
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حيدد املرسـوم الرئاسي املتضمن دعوة الربملان لعقد دورة غري عادية ، : " الذكـر يف فقرا األخرية أيضا 
". جدول أعمال الدورة   

دورة املنعقدة يعترب ، هل قطع ال"بني دوريت الربملـان " اإلشكال اآلخر الذي تثريه نفس العبارة         
؟ كما فعل الس الشعيب الوطين عندما قـرر جتميد  1حالـة من حاالت بني دوريت انعقاد الربملان

عندما اعرتض جملس األمة على نظر القانـون األساسي  1998جلساته يف شهر ديسمبـر من سنة 
يذهب إىل أن فرتة تأجيل  إن الفقه يف مصر. للنائب ، والذي سبـق للمجلس الوطين أن وافق عليه 

ومن مث ال جيوز لرئيس اجلمهورية أن يتدخل يف اال . انعقاد الربملان، ال تعد واقعـة بني ادوار االنعقاد
وتفسيـر ذلك أن هذه الفتـرة تقطع دور انعقـاد الربملـان، وحينما يعود . املخصص للسلطة التشريعية

كمل الدورة نفسها اليت قطعت ، وال يعترب يف حالة انعقـاد الربملان إىل االنعقـاد من جديد فانه يست
. 2جديد ، بل يطيل دورته مدة مساوية ملدة التأجيل  

  :محل األوامر الصادرة في غيبة البرلمان -3

لقد ذهب الدكتور مراد بدران بشان حمل أو نطاق األوامـر الصادرة يف غيبة الربملان إىل القول          
ل فان األوامر ، بإمكاا أن تعدل أو تلغي القوانيـن العضوية ، بالرغم من أن هذه ويف املقاب: " 

والسبب يف ذلك أن كال من التشريعات العاديـة والقوانني . األخيـرة أمسى من التشريعات العاديـة 
ـوم عندما جاءت بصيغة العم 124وأن املـادة . العضويـة ، تدخـل يف اـال التشريعي العائد للربملـان 

.   3"ومل تستثن القوانـني العضوية من اخلضوع هلـذا احلكم " يشرع بأوامـر" قالت   
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لرئيس اجلمهورية أن يشرع بأوامر : " وهذا ما ذهب إليه كذلك األستاذ بن مالك بشيـر بقوله         
القوانني العادية أو يف أية مسالة من املسائل املخصصة للقانون مبـوجب الدستور سواء ما تعلق منها ب

.     1"القوانني العضوية   

فقـد عرف القوانني العادية فقط، كما ذكر الدكتور  1976أما عن دستور اجلزائر لسنة         
، إدخال  1996عزاوي عبد الرمحان بان من املستحدثات اليت جاء ا التعديـل الدستوري لسنة 

الوضعـي الدستوري اجلزائـري ، أال وهـو مصطلـح القانون  املؤسس مصطلحـا جديـدا يف قاموس القانـون
والنتيجـة أن األوامـر الصادرة يف غياب الربملان يف تلك الفرتة كانت لتعدل أو تلغـي . 2العضـوي 

.القوانيـن العادية   

  :األغلبية المشترطة من قبل البرلمان للموافقة على األوامر -4

. ختتلف هذه األغلبية باختالف نوع اال التشريعي الذي تدخـل فيه رئيس اجلمهوريـة بأوامر        
أي التشريعات العادية، فان  1996من دستور  122فإذا تدخـل يف اال املنصوص عليه يف املـادة 

 وأغلبية ثالثة أربـاع األغلبية املشرتطة هي األغلبيـة البسيطة بالنسبة ألعضاء الس الشعيب الوطين
أما تدخـل رئيس اجلمهورية يف جمال السلطـة التشريعيـة املنصوص عليـه يف املـادة . أعضاء جملس األمـة 

أي القوانيـن العضوية ، فان األغلبيـة املشرتطة هي األغلبية املنصوص عليها  1996من دستـور  123
لس الشعيب الوطين وأغلبية ثالثة أرباع أعضاء جملـس يف تلك املـادة أي األغلبية املطلقة ألعضـاء ا

ويشرتط الدكتور مـراد بدران إحالة األوامر.  3األمة  
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على " القوانني العضوية " من الدستور  123الصادرة يف اال التشريعـي احملدد مبقتضى املادة  
.  1الس الدستـوري بعد موافقة الربملان عليها وقبل إصدارها   

دون العضوية ) منه  151املادة ( مبا انه نص على القوانني العادية فقط  1976أما دستور        
فان األغلبية املشرتطة آنذاك للموافقة عليها هي األغلبية العادية أو البسيطة ألعضاء الس الشعيب 

. الوطين ، وهي نفس األغلبية الواجب توافرها للموافقة على األوامر   

  :لالزمة لعرض األوامر على البرلمانالمدة ا -5

لقد حرص املؤسس الدستوري على حتديد املـدة اليت جيب أن تعرض فيها األوامـر اليت اختذها         
، بان يكـون ذلك مباشرة يف أول 1996و 1976رئيس اجلمهوريـة على الربملـان يف كل من دستور

تقصري متعمد وهـذا الشرط من شانه أن مينع أي إمهال أو . دورة للربملان من يوم اختاذ تلك األوامر
. من جانب رئيس اجلمهوريـة يف عرض ما أصدره من أوامر على اجلهة اليت متلك أصـال حق التشريع
. غري أن املؤسـس الدستوري سكت عن اجلـزاء املرتتب عن عدم إيـداع األوامر يف أول دورة للربملان

ة ليوافق عليهـا أو يلغيها، فان ولذلك، فإذا مل يعرض رئيس اجلمهورية األوامر على الربملان يف أول دور 
هذه األوامـر تبقى أعماال إداريـة، مادام الربملـان مل يوافق عليها ، وبالتايل ستبقى خاضعة للقضاء 

وحىت لو انقضت عليها مواعيد الطعن القضائية فانه جيوز لرافع . اإلداري وباألخص جملس الدولة 
.2الدعوى أن يدفع بعدم مشروعيتها   

ما أن املؤسس الدستوري مل حيدد بدقة نوع الـدورة اليت تعرض فيها األوامر التشريعية هل هي ك         
 دورة عادية أم غري عادية ؟ يرى األستـاذ بن طيفور أن تلك الـدورة ال ميكن أن تكون 
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:         سوى الـدورة العاديـة، والذي يدفعه إىل هذا االعتقاد سببان   

يوجد ما يدفع رئيس اجلمهورية إىل اإلسـراع بعرض األوامر على غرفيت الربملان،  انه ال:  السبب األول 
.فالدستور مل يرتب أي جـزاء يف حال التأخر عن عرضها أو حىت يف عـدم عرضها   

ومن مث، . إن الذي له حق استدعاء الربملان لدورة غري عادية هو رئيس اجلمهورية ذاته: السبب الثاين 
در من تلقاء نفسه ذا اإلجراء ليستعجل وضع ما اختذ من أوامـر حتت رقابة الربملان ال يتصور أن يبا

وحىت وإن كان طـلب عقد الدورة واردا . مع ما تتضمنه تلك الرقابة مـن احتمال إلغـاء  تلك األوامـر
جلمهورية إليه من رئيس احلكومـة أو من ثلثي أعضاء الس الشعيب الوطين، فليس مثة ما يلزم رئيس ا

.1باالستجابة إىل طلبهم  

هذا وجتدر اإلشارة إىل أن األوامر الصادرة يف غيبة الربملـان حتتاج الختاذها مثـلها مثـل باقي         
األوامـر اليت تطرقنا إليها حلد اآلن إىل شروط شكليـة باإلضافة إىل الشروط املوضوعية اليت مت حتديدها 

.أعاله  

الشكلية لألوامر الصادرة في غيبة البرلمانالشروط : ثانيا  

إن الشروط الشكلية الواجب توافرها لصحة األوامر الصادرة يف غيبة الربملان ، منها ما هو         
أما الشـرط اآلخر وهو شرط . سابق الختاذ هذه األوامر ويتمـثل يف وجوب اختاذها يف جملس الوزراء 

أال وهو ضرورة عرضها على الربملان من اجل املوافقـة عليها أو  الحق الختاذ هذا النوع من األوامر
.إلغائها  
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  :اتخاذ األوامر في مجلس الوزراء -1

كما سبق وتطرقنا إىل أن الشرط الوحيـد الذي كان يقيد رئيس اجلمهورية يف استعماله لسلطة          
من  124بيـد أن نص املـادة  .كان يتمثل يف غياب الربملـان  1976التشريع بأوامر يف دستـور 

.الدستور احلايل أضاف شرطا آخر يتمثـل يف وجوب أن تتخـذ تلك األوامر يف جملس الوزراء   

إذن قبل صدور األمـر يعرض كمشروع أمر على جملس الوزراء ، كما هو الشأن بالنسبة         
ومنـه هل ميكن لرئيس اجلمهورية  .ملشاريـع القوانني مع استبعاد اخذ رأي جملس الدولـة حول املوضوع

 استخدام حق الفيتو ضد أمر يرفضه الوزراء ورئيسهم ؟   

عمليا جملس الوزراء ال ميثل إال جهازا حتت سلطة رئيس اجلمهورية، ومبا أن النظام اجلزائري ال       
كومـة فرئيس يأخذ بنظام التوقيع ااور أو التوقيع املزدوج من طرف رئيس اجلمهوريـة ورئيس احل

. 1اجلمهورية لن جيد أية صعوبة يف حتقيق هذا الشرط  

   :عرض األوامر على البرلمان -2

إن اإلقرار لرئيس اجلمهورية مبمارسة صالحية تدخل يف جمال اختصاص السلطة التشريعية         
ر الـس الشعيب الغرض منه مواجهة أوضاع غري طبيعية وغري متوقعة قد تتعرض هلا الدولة يف فرتة شغو 

لذا فان عرض هذه األوامر على الربملان يعد أمرا منطقيا البد منه ، . الوطين أو بني دوريت الربملان 
بعرض )  1996من دستور  124واملادة  1976من دستور  153املادة (وإلزام رئيس اجلمهورية 

انه منع اون رئيـس اجلمهورية يف األوامـر اليت اختذها على الربملـان يف أول دورة تلي اختاذها من ش
.عرض األوامر على ممثلي الشعب   
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ونتساءل إن كان بإمكان الربملان املوافقة على بعض أحكام األمر دون األحكام األخرى ؟         
، فانه جيوز للربملان " من ميلك الكل ميلك اجلزء " نظريا وباالستناد للقاعدة األصولية اليت مضموا 

لكن بالرجـوع إىل . ق على بعض أجزاء األمر ، ويعرتض على أجزاء أخرى من نفـس األمرأن يواف
 – 99من القانـون العضوي   38فاملادة . النصوص القانونية ، فالربملان ميكنه إما املوافقة أو الرفـض

وتعـد الغية . تنص على عرض األمر بكامله للتصويت واملصادقة عليه دون مناقشة وال تعديـل  02
وإن كان مستبعدا وقـوف الربملـان . األوامـر اليت ال حتوز موافقة الربملان عليهـا أي وكأا مل توجد أصال 

ق احلل وحق اللجوء احلايل أمام إرادة رئيس اجلمهورية اليت حتظى بآليات صلبة جدا أمهها ح
.1لالستفتاء   

منه كان البد  153، فاألوامر الصادرة يف تلك الفرتة طبقا للمادة  1976أما يف دستور         
من عرضها على الس الشعيب الوطين من قبل رئيس اجلمهورية طالبا املوافقة كليا عليها بدون أي 

من  154حيث نصـت املادة . العامة نقاش ال على مستوى اللجان وال على مستوى اجللسات 
تعـرض األوامر اليت يصدرها رئيس اجلمهورية فيما بني : "  النظام الداخلي للمجلس الشعيب الوطين 

أما نص املادة " . من الدستور  153الدورات على الس الشعيب الوطين  للموافقـة طبقا للمادة 
املوافقة على ... الوطين يف جدول أعماله يسجل مكتب الس الشعيب : "فجاء كما يلي  155

مل ينص على مصري  1976وما دام أن دستور . 2" األوامـر بدون إحالتها على اللجان املختصة 
األوامر املرفوضة من قبل الس الشعيب الوطين ، فيمكن القول بان رفضها يؤدي إىل إلغائها ولكـن 

.وامر من حقوق ومراكز قانونيـة من تاريخ صدورها بأثر مباشر نظرا ملا قد تكون رتبتـه هذه األ  
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هذا وجتدر اإلشارة إىل أن املؤسس الدستوري اجلزائـري مل يواجه فرضية اختاذ الربملـان ملوقف         
وملواجهـة . سليب، أي التزامه جانب الصمت ، وعدم التعبري عن رأيه اجتاه األوامـر اليت عرضت عليه

من  153وكذا املادة (  1996من دستـور  124ستاذ مراد بدران أن املادة هذه الوضعية، يرى األ
، اشرتطت أن تكون موافقة الربملـان على األوامر اليت عرضت عليه صرحية ، عندما ) 1976دستور 

هذا من جهـة ، و من جهة أخـرى مهما طالت مدة سكوت الربملان " لتوافق عليها " استعمل عبارة 
املعروضة عليه ، فان ذلك لن يؤدي إىل املساس حبقوق وحريات األفراد ، طاملـا أن اجتاه األوامـر 

األوامر املتخذة من طرف رئيس اجلمهورية يف هذه احلالة ، و لغاية تعبري الربملان عن موقفه اجتاهها 
مكانية باإلضافة إىل إ. صراحة ، تعد قرارات إدارية قابلة للطعن فيها قضائيا أمام القاضي اإلداري 

.1خضوعها للرقابة على دستوريـة القوانني   

سواء املتعلقة باألوامر التفويضية أو  2وجيب التأكيـد على أن كل الشروط اليت رأيناها سابقا        
باألوامر الصادرة يف اال املايل أو يف غيبة الربملان هي شروط ألوامر يتم إصدارها يف الظروف 

فسنقوم بتحديد شروط األوامر اليت يتم إصدارها يف الظروف االستثنائيـة أما فيما يلي . العاديـة
وباألخص أثناء احلالة االستثنائيـة باعتبارها احلالة الوحيـدة اليت يشرتطها املؤسس الدستـوري للتشريع 

.فيها مبوجب أوامر  
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 المطلب الثالث

الحالة االستثنائية فيشروط األوامر الصادرة   

اليت عرفتها اجلزائـر إىل حد اآلن نصت على احلالـة  1ما ميكن قوله بان كل الدساتيـر         
 1996لكن اجلديد الذي جاء به دستـور . االستثنائيـة وأعطت لرئيس اجلمهوريـة حق اإلعالن عنها 

أثناء احلالة هو السماح ملمثل السلطة التنفيذيـة باستعمال أسلوب التشريـع بأوامر  124يف مادته 
واجلدير بالذكر أن الشرط الوحيد من الناحيـة املوضوعيـة الذي نـص عليه دستـور . االستثنائية 

صراحة إلصدار هذه األوامر من طرف رئيس اجلمهورية هو أن تكون يف إطار سريان احلالة  1996
و موضوع األوامر لكن بالرغـم من ذلك ميكـن استنتاج شرط آخر أال وهو حمـل  أ. االستثنائية 

اختاذ هذه األوامر يف  1996أما من الناحية الشكلية فقد اوجب دستور. الصادرة  يف هذه احلالة 
جملس الوزراء ، لكن هل يشتـرط عرضها على الربملان للموافقة عليها ؟ لذا سنقسم هذا املطلب إىل 

ر خالل احلالة االستثنائية ، أما فرعني نضمن األول الشروط املوضوعية الواجب توافرها إلصدار األوام
.الشروط الشكلية فسنخصص هلا الفرع الثاين   

 الفرع األول 

الحالة االستثنائية الصادرة فيألوامر لالشروط الموضوعية    

شرط احلالة االستثنائيـة وكذا حمل األوامر الصادرة  ة يفـتتمثل هذه الشروط املوضوعيو           
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.أثناءها   

الحالة االستثنائيةشرط : أوال   

أكثر اتساعا يف حتديد الشروط الواجب  توافرها  1996من دستور  93لقد جاءت املادة         
.لتقرير احلالة االستثنائية ، ومنه تنقسم هذه الشروط إىل شروط موضوعيـة وأخرى إجرائية   

:لحالة االستثنائية لتقرير االشروط الموضوعية  -  1  

: لشروط املوضوعية فيما يلي تتمثل هذه ا          

على أن اخلطـر يف املعىن . وجود خطر داهم  93لقد اشرتطت املـادة : وجود خطر داهم  –ا 
. القانـوين ينصرف إىل حالة واقعيـة تنذر بضـرر يصيب مصـاحل حيويـة، فيهددهـا بالزوال أو االنتقاص 

. أن يكون اخلطر جسيما وحاال : وإلمكانية القول بتوفر شرط اخلطر ، البد أن يتوفر فيه شيئني مها 
أمـا اخلطر احلـال فيقصد . اجلسيم هو اخلطر الذي يتجاوز يف شدته املخاطر املعتادة واملألوفة واخلطر 

أما اخلطر احملتمل ، فال يعترب من . به اخلطر الذي يكون قد بدا فعال ومل ينته بعد ، أو انه مستقبل 
لذي وقع وانتهى ونفس احلكم ينطبق على اخلطـر ا.  93قبل األخطار اليت تسمـح بإعمال املـادة 

حتت رقابة الربملان  –من املفروض  –على أن تقدير جسامة اخلطـر متـروك لرئيـس اجلمهورية ميارسه .
.  1والقضاء   

أو استقاللها أو ة  ـة الدستوريـات الدولـر الداهـم انعكاسات على مؤسسـأن يكون للخط –ب 

ضوعات اليت يقع عليها اخلطر على املو  1996من دستور  93لقد حـددت املادة : سالمة ترابها
.سبيل احلصر وهي املؤسسات الدستورية للبالد، أو استقالهلا أو سالمة تراا   

                                                             
. 30ا�ظر ، �راد �دران ، ا��ر�� ا����ق ، ص  - 1

  
74 



 

 

ولكن هل يشرتط إلعالن احلالة االستثنائية أن يكون اخلطر الوارد  على املوضوعات سالفة         
هلا ؟ لإلجابة على هذا السؤال الذكر قد أدى إىل توقفها عن السري املنتظم أم تتوقف كلية عن أعما

وال يشرتط أن . بأنه يكفي تعثر السلطـات عن سريها، أو السري بصعـوبة  1يرى األستاذ مـراد بـدران 
يكون قد أصاا الشلل أو العجز الكلي وهذا ما يفسـره تطلب انعقاد الربملـان بقوة القانون عند 

.ملان ليس يف حالة عجز ، وهو ما يعين أن الرب 93اللـجوء لتطبيق املادة   

    : السلطات االستثنائية التي يجوز لرئيس الجمهورية أن يمارسها في الحالة االستثنائية  -ج

أعطت رئيس اجلمهورية سلطات استثنائية واسعة ملواجهـة   1996من دستور  93إن املادة      
:               2ات هو كاآليت احلالة االستثنائية دون أن تبني نطاقها ، ومنه فنطاق هذه السلط  

إن الفقـه الفرنسي متفق على انه ال جيوز لرئيس اجلمهوريـة أن يقوم بإلغاء   أو :اال الدستوري * 
ومع ذلك فان بعض . تعديل الدستور ، ألن هذا احلـق يعود للسلطة التأسيسيـة األصليـة أو املنشاة 

، إال  3اجلمهوريـة أن يوقف العمل ببعض أحكام الدستور الفقه الفرنسي قد ذهب إىل انه جيوز لرئيس
فاإلعالن عن احلالة  االستثنائية ال يؤدي مباشرة إىل وقف . انه جيب أال يفسر احلق تفسريا واسعـا 

العمـل ببعض أحكام الدستـور ، بل البد من صدور قرار صريـح من رئيس اجلمهورية ذا املعـىن حمددا 
.وف العمل ا ما هي املواد املوق  

ال يثـور أي إشكال يف هذا الصدد ، ألن رئيس اجلمهوريـة هو صاحبه يف : اال التنظيمي * 
، وبالتايل هو صاحبه كذلك يف  1996من دستـور  125/1الظروف العادية مبقتضى املـادة 

فردية  –ه مبراسيـم وهو ال حيتاج من اجل ممارسته إىل إصدار أوامـر ، بل ميارس. الظروف االستثنائيـة 
._ أو تنظيمية   
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3
- Cf. George VEDEL ,op.cit ,p.856.   

75 



 

 

 

، فيجوز لرئيـس اجلمهورية أن يشـرع  1996من دستـور  124طبقا لنص املادة : اال التشريعي * 
بأوامر يف احلـالة االستثنائية ، و معىن ذلك أن له احلق يف أن يتدخل يف اال املخصص دستوريا 

لدستـور فقد ألزمت انعقاد الربملـان بقوة القانون خالل من نفس ا 93وإذا رجعنا للمادة . للربملـان 
احلالة االستثنائية، لكن هذا ال يعين بالضرورة منع رئيس اجلمهورية من ممارسة حقه بالتشريع بأوامـر ، 

ذلك ألن دور الربملان ال يتعدى سوى رقابة رئيس اجلمهورية وال يصـل إىل حد التشريع أثناء هذه 
.احلالة   

ما يالحظ بان املادة : المجال الزمني للحالة االستثنائية واإلجراءات الصادرة استنادا لها  –د 
.املتعلقة باحلالة االستثنائية مل حتدد مـدة سرياا وكذا مدة سريان اإلجراءات الصادرة استنادا هلا  93  

االستثنائية، وعـودة مباشرة مبجرد زوال الظروف  93وعليه جيب أن ينتهي العمل باملادة         
كما يرى جانب من الفقـه انه جيب التمييز بني . السلطات إىل ممارسة اختصاصها بصورة منتظمة

نوعيـن من اإلجـراءات اليت يتخذهـا رئيس اجلمهوريـة ، فتلك اليت تدخل أصال يف اـال املخصص له 
 مانع من بقائها ، ألنه هو املختـص من الدستور فال 125/1يف الظـروف العادية واليت حددا املادة 

.        ا سـواء يف الظروف العاديـة أو الظـروف االستثنائية  

أما اإلجراءات اليت تدخل يف جمال خمصص لسلطة أخرى يف الظروف العادية ، فيجب أن         
احلالة مبقتضى ألن السلطات املمنوحة لرئيس اجلمهورية يف هذه . تزول بزوال الظروف االستثنائية 

، واليت تدخل يف الظـروف العادية يف اختصاص سلطة  1996من دستور  124و 93املادتني 
وجود  –أخرى هي استثنـاء وليس قاعدة عامة ،واالستثنـاء ال ميكن أن يطبق إال إذا توافرت شروطـه 

. 1كما ال ميكن أن يقاس عليه  –األزمة   
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:االستثنائية لحالة تقرير االشروط اإلجرائية ل -  2  

حيرتمها  باإلضافة إىل الشروط املوضوعية هناك شروط إجرائية ، جيب على رئيس اجلمهوريـة أن        
أثناء تقرير احلالة اإلستثنائيـة وتتمثل هذه الشروط يف ضرورة استشارة بعض الشخصيات واهليئـات، 

هذا كله مت النص عليه يف . واالستماع إىل بعض اهليئات، باإلضافة إىل اجتماع الربملـان بقوة القانون 
.  1996من دستور  93املادة   

      : س مجلس األمة والمجلس الدستوري استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئي –ا 

يتبني أن االستشارة تعد مسالة إجبارية، حىت ولو كان الرأي الناتج  93بالرجوع إىل املادة             
لذلك فإذا مل يقم رئيس اجلمهوريـة بتلك االستشارة ، كان عمله غري . عنها غري ملـزم يف حد ذاته 

اللهم إال إذا وجدت ظروف يستحيل معها . دعوى جتاوز السلطةدستوري جيوز الطعن فيه قضائيا ب
.القيام باالستشارة ، كقوة قاهرة ، على أن االستحالة جيب أن تكون مطلقة   

: االستماع إلى المجلس األعلى لألمن ومجلس الـوزراء  –ب   

على أن ما يقال . ها مبا أن رئيس اجلمهوريـة هو نفسه رئيس السني ، فانه قد يؤثر على آرائ        
ومبعىن أدق ، فان رئيس اجلمهورية غري ملزم . يف السني ال يلزم رئيس اجلمهورية من الناحية القانونية

.باألخذ مبا يقوله السني ألنه يبقى ما يصدر عنهما جمرد رأي ال غري   

:اجتماع البرلمان وجوبا  –ج   

قيقيـة اليت تؤدي  إىل منع رئيس اجلمهوريـة من إن هذا الشرط اإلجرائي هو الضمانة احل       
من دستـور 124و 93التعسف يف استعمال السلطات االستثنائيـة املخولة له مبقتضى املادتني   
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الن ممارسـة رئيـس اجلمهوريـة لتلك االختصاصات يف ظـل احلالـة االستثنائية ، تكون حتت . 1996 
انة العظمى ، رقابة الربملان الذي له إذا حاد عن الطريق إحالته إىل احملكمة العليا للدولة بتهمة اخلي

. 1996من دستور  158وذلك طبقا للمادة   

محل األوامر الصادرة في الحالة االستثنائية : ثانيا   

مما ال شك فيه أن املؤسـس الدستوري اجلزائري قد اقر صراحة بسلطة رئيس اجلمهورية         
وإذا كان من املسلم به أن متتد األوامر لنطاق القانون العادي ، فان . بالتشريع يف احلالة االستثنائية

العضوية، تعرف بالقوانني  1996املؤسس الدستوري استحدث فئة جديدة من القوانني يف دستور 
ومن مث ، هل ميكن أن ميتـد نطاق األوامر يف . تتميز من حيث اإلجراءات واال الذي تتدخل فيه 

 احلالة االستثنائية إىل القوانني العضوية ؟ 

أن اإلجراءات االستثنائية املطلوب من رئيس : " ذهب األستاذ نصر الديـن بن طيفور إىل       
الة االستثنائية ال تقف عند التشريع بل تطال باقي السلطات ومن مث ال اجلمهورية اختاذها أثناء احل

. 1" ميكننا أن نستثين املسائل اليت تنظم بقوانني عضويـة من هذا اإلطار  

إن صحة األوامر الصادرة يف احلالة االستثنائيـة واليت ميارس من خالهلا رئيس اجلمهوريـة       
ة التشريعية ، ال تتوقف على توافر الشروط املوضوعية بل البد اختصاصات ال تعود له وإمنا للسلط

.باإلضافة إىل ذلك من وجود شروط شكلية   
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 الفرع الثاني

الحالة االستثنائية الصادرة فيألوامر لالشروط الشكلية   

: سنحاول دراسة هذه الشروط من خالل نقطتني           

اتخاذ األوامر في مجلس الوزراء: أوال   

فقبل أن يصدر األمر يعرض كمشروع أمـر على جملس الوزراء ، كما هو الشأن بالنسبة         
وقد يكون السبب يف ذلك . ملشاريع القوانني مع استبعاد اخذ رأي جملس الدولة حول موضوع األمـر

ويف هذا . ة خاصة يف احلالة االستثنائية هو طبيعة الظرف الذي يقضي السرعة يف اختـاذ التدابري الالزم
السياق يطرح التسـاؤل حول إن كان ميكن لرئيس اجلمهوريـة استخدام حق الفيتو بصدد أمر يرفضه 

 الوزراء ورئيسهم ؟

عمليـا جملس الوزراء ال ميثل إال جهازا حتت سلطة رئيس اجلمهورية ،  ومبا أن النظـام اجلزائري         
املزدوج من طرف رئيس اجلمهورية ورئيـس احلكومة، فرئيس  ال يأخذ بنظام التوقيع ااور أو التوقيـع

.1اجلمهورية لن جيد أية صعوبة يف اختـاذ القرار الذي يراه مناسبا   

عرض األوامر على البرلمان : ثانيا   

إن املؤسس الدستوري اجلزائري مل ينص على وجوب عرض هذا النوع من األوامـر على الربملـان         
لكن يف هذا السياق يرى جانب من الفقـه إىل أن اجتماع الربملـان بقوة القانون معناه  .ليوافق عليها

. متكني الربملان من ممارسة نشاطه التشريعي ، كما لو كان يف دور االنعقاد العادي   
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إذ ميكنه أن يناقش ويقرر إلغاء ما اختذه رئيس اجلمهوريـة ، وإذا تطلب األمر فله أن حييل رئيس 
.  1ورية على احملكمة العليا للدولة بتهمة اخليانة العظمى أو يلزمه باالستقالة اجلمه  

أما اجلانب اآلخر من الفقه فقد ذهب إىل  أن الربملـان ال جيوز له أن ميـارس دوره املعتاد واملربر        
الستثنائية عام وهو ما جرى عليه العمل عند تطبيق احلالـة ا. يف ذلك هو خطورة الوضع واستعجاليتـه 

يف قضية اجلزائر ، حيـث قرر الرئيس الفرنسي ديغـول أن العالقـات بني احلكومـة والربملـان   1961
جيب أن تسيـر على النحو املقـرر يف الظروف العادية ما مل تتعلـق بإجراءات متخذة استنادا للمـادة  

.  2من دستـور اجلمهورية اخلامسة  16  

        لس الدستوري اجلزائـري قد اجته منحى اجلانب الثاين من الفقه ، إذ مبوجب الرأي ويبدو أن ا
99/ د .م/ ع .ق.ر/  08رقم  

حتفـظ على رقابة الربملـان على األوامر املتخـذة يف احلالة   3
.4االستثنائية   

فإذا كـان سبب : يف حني يرى األستاذ الدكتـور مراد بدران بأنه جيب أن منيز هنا بني حالتني         
تقرير احلالة االستثنائية هو اخلطر الذي أصاب الربملان حبيث منعه من االجتماع، فان األوامر املتخذة 

لة االستثنائية لسبب ال يتعلق أما إذا تقررت احلا. هنا يستحيل عرضها على الربملـان للموافقة عليها
ويف هذه احلالة ، ونظرا ملوقف . باخلطـر الذي يصيب الربملان ، فان هذا األخري عليه أن جيتمع 

 املؤسس الدستوري الذي التزم جانـب الصمت ،  فان رئيس اجلمهوريـة يكون خميـرا 

                                                             
1- Cf. Georges MORANRE, Le contrôle des décisions prises au titre de l’article 16, recueil Dalloz , Paris ,1982, 

p.113. 
2-Cf. Dimitri George LAVROFF, Le droit constitutionnel de la 5

eme  
république, 3eme 

éd, Dalloz, Paris ,1999, p 875.  
ون ـ� ا����ـ��را��� �ط���ق ـ، ��� F�&1999ري  21ؤرخ &% ـا�� 99/ د .م/ ع .ق.ر/  08رأي ا����س ا�د��وري ر�م  -3

/ـوي ا�ذي ��ـا��ج .ج.ر.، ج��ن ا��	و��ذا ا�-�� ���!�� وـ	% ا�وط�% و���س ا*�� و'��!� و�ـدد ��ظ�م ا����س ا�
.        15ر�م    
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وهو احتمال   –وامر على الربملـان إما أال يعرض األوامـر على الربملـان ، وإما أن يعرض تلك األ: بني
.1–غري وارد من الناحيـة العملية وذلك نظرا لتفادي الدخول يف صراع مع الربملـان   

وعليه، فمشاركة رئيس اجلمهورية يف الوظيفة التشريعية مع الربملـان ال يتم إال يف شكـل أوامـر،       
يتمكن ممثل السلطة التنفيذية من ممارسـة  هذه األوامر تتطلب شروطا معينة للقول بصحتها ولكي

. االختصاص التشريعي كما سبق لنا التطرق إليها يف املبحث األول من الفصل الثاين هلذه الدراسة 
الشيء الذي يرتتب عليه ضرورة معرفة التكييف القانوين هلذه األوامـر للتوصل لآلثار القانونيـة املرتتبة 

) .املبحث الثاين( عليها   

مبحث الثاني ال  

التكييـف القانـوني للتشريع بأوامر   

إن املقصود بالتكييف القانوين للتشريع بأوامر أو حتديد الطبيعة القانونية هلذه األخيـرة ، معرفة         
فتخضع بالتايل للنظـام القانوين للقرارات اإلدارية من . ما إذا كانت هذه األوامر تعترب قرارات إدارية 

. ار ومن حيث الدرجة والقيمة القانونيـة يف هرم تدرج قواعد النظـام القانوين يف الدولة حيث اإلصد
أم . ومن حيث نفاذها وجماهلا ، ومن حيث طرق ووسائل إائها ، وكذا نظـام الرقابة املطبقة عليها 

. 2أا قوانـني ختضع للنظـام القانوين للقانون  

قانوين ملختلف األوامر الصادرة عن رئيس اجلمهوريـة واليت رأيناها وقبل التطرق إىل التكييف ال        
جيب التأكيد على ضرورة عدم اخللط بني القوة القانونيـة للعمل وبني الطبيعـة. سابقا   
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فإذا كانت قوة العمل ترتبط كقاعدة عامة بطبيعتـه القانونيـة، إال أن ) . التكييف القانوين ( القانونية  
م ليس باألمر احلتمـي إذ بإمكـان املؤسـس الدستـوري أن يغري من القوة العادية للعمـل نتيجة هذا التـالز 

من ذلك ما قـرره املؤسـس الدستوري اجلزائري عندما مسح لرئيس . ظروف أو اعتبـارات يقدرها 
قابـل، ولكن يف امل. أن يشرع بأوامـر يف حاالت معينة  1996من دستـور  124اجلمهوريـة يف املادة 

. إذا كان من حق املؤسس الدستـوري أن يغري من القـوة القانونيـة للعمل ، فيعطيه مثال قوة التشريـع 
ومن باب أوىل ، فانه ال جيوز ألية . فانه ال ميلك تغيري الطبيعة القانونية للعمـل مهما كانت الظروف

.ي سبب كان أن تغري الطبيعـة القانونية للعمل أل 1سلطة أخرى يف الدولـة   

( وعليه سنقوم يف املطالب األربعة اآلتية بتحديد التكييف القانوين لكل من األوامر التفويضية         
وكـذا األوامر ) املطلب الثاين ( واألوامـر الصادرة يف اال املايل ويف غيبة الربملـان ) املطلب األول 

) .املطلب الثالث ( الصادرة يف احلالة االستثنائية   

ألول المطلب ا  

التكييف القانوني لألوامر التفويضيـة   

سنكتفي يف هذا املطلب مبوقف كل من الفقه والقضاء الفرنسي يف حتديد التكييف القانوين         
لألوامر التفويضية ، وذلك لندرة موقف الفقه اجلزائري ولعدم متكننا من العثور على أي سابقـة قضائية 

.يف اجلزائر فيما يتعلق ذا الشأن   
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 الفرع األول

 موقف الفقـه الفرنسي

لقد اظهر الفقه الفرنسي يف حتديده لطبيعة املراسيم أو األوامر التفويضية اليت تبناها املؤسس         
نظرية التفويض : من الدستور احلايل عدة نظريات أمهها  1 38الدستوري الفرنسي مبوجب املادة 

. التشريعي ، نظرية توسيع االختصاص الالئحي ، ونظرية بونار  

ض التشريعي نظرية التفوي: أوال   

ومبقتضاها فـان .وهي النظرية األقـدم تارخييا وإن كان معظم الفقه الفرنسي قد هجرها        
الصالحية اليت يعطيها الربملان للسلطة التنفيذية واليت من شاا أن يكون للحكومة إصـدار لوائح يف 

عن ذلك أن  تكتسب قرارات ويرتتـب . نطاق القانون ، إمنا هي تفويض حقيقي للوظيفة التشريعية 
مبقتضـى هذه النظريـة يكون للوائح . الرئيس خصائص وقوة العمل التشريعي الصادر عـن الربملان 

.التفويضية على األقل قوة القانون ، إن مل تكن طبيعتـها كذلك   

                                                             
1
 -L’art 38 de la constitution français dispose que  ":  le gouvernement  peut, pour l’exécution, demander au 

parlement l’autorisation de prendre, par ordonnances, Pendant un délai limite, 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 des leur publication mais devient caduques si le projet de loi  de ratification 

n’est pas dépose devant le parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation   . A l’expiration du délai 

mentionne 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 "                                                                      , 

دة ��دودة أن ـ� &% ?-ل �ـذ �ر����!ـ� ، أن �ر?ص �!ـ������� ���Fب �ن ا��ر���ن ـ� أن �ط�ـ��وز ���	و�: "  38ا���دة 

ذ ـوزراء �د ا?ـر &% ���س ا�ـ�ق ا����ون ، و�=در ھذه ا*وا�ل '�دة &% �طـق ا*وا�ر إ�ـراءات �د?ـذ 'ن طر�ـ��?
�ـول �ن ��ر�ـو�	ون ��&ذة ا��F .� ـرأي ���ـس ا�دو�� Oـرھ� ، '�< أ�!� �=�ـ�HI Rـ� إذا �ـون ـروع ا����ـرض ��ـم �

رة ا*و�< ـض ، و����!�ء ا��Fـرة ا��ذ	ورة &% ا��Fا��دة ا���ـددة &% ���ون ا��Fو� ل �!���ـ� '�< ا��ر���ن ��ـا�?�ص ��lرارھ
�� Iد�ـ".ل &% ا��طـ�ق ا���ر�% إI ����ون ـم ��ـ�Iت �د?ـر ا��% ��ظـل ا*وا�ـوز �  

-Cf. Jean louis DEBRE, la constitution de la 5
eme  

république, p.u.f, France, 1980, p 315. 
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ومن مث ختـرج هذه األعمـال من نطـاق رقابة اإللغـاء اليت ميارسها القضـاء اإلداري على   القرارات     
.  1اإلداريـة واالكتفاء برقابة الربملان عليـها عند عرضها    

وقد فسر أنصار نظريـة التفويض التشريعي انتقـال االختصاص من الربملـان إىل الرئيس         
بتفسريين، األول استند إىل قواعد الوكالة يف القانون املدين، إذ يقوم املشرع بوصفه موكال بنقـل جزء 

وتعترب تصرفات الرئيس إذا صدرت .ن اختصاصه إىل رئيس اجلمهورية الذي يتصرف باعتباره وكيالم
فهناك إذن نقـل حقيقي للسلطة التشريعية . يف حدود التفويـض كما لو أا كانت صادرة عن الربملـان 

يس حيوز ولذلك، فان العمل الصادر من الرئ. مبقتضاه يتصرف الرئيس باسم الربملان ونيابة عنه
.     2خصائص وقـوة العمل التشريعي الصادر من الربملـان  

مث عدل الفقه الفرنسي عن هذا التفسري إىل تفسري ثان إلضفاء صفة الشرعيـة على نظريـة        
والذي قام على فكـرة مؤداها أن تفويض السلطـة التشريعيـة عمل تربره . التفويض التشريعي 

مع عدم . ان تنازل الربملان عن سلطاته التشريعيـة مرده وطأة الضرورات العمليـة االعتبارات العملية ، و 
فالتفويـض ال يؤثر على طبيعـة قرارات الرئيس ، فهي أعمال إدارية . التسليم بالطبيعة التشريعية هلا 

.   3خاضعة لرقابة القضاء  

ويف تقدير غالبية الفقـه الفرنسي هلذه النظرية ، أن األمة هي صاحبة االختصاص األصيل         
وبالتايل الربملان . واليت متلك السلطة التشريعيـة وهي اليت فوضت الربملان نفسه يف ممارسة هذه السلطـة 

يل قانونا أسوة ونتيجة لذلك يكون تفويض الربملان للحكومة مستح. هو نفسه مفوض من األمة 
كما أن السلطة التشريعيـة وظيفة عهد . بالتصرفات األخرى اليت منحها الدستور للسلطـة التشريعية 

ومنه ال . ا الدستـور إىل الربملان وليست حقا له ميلك التصرف فيه أو التنازل عنه   
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بدأ عدم جـواز تفويض جيوز للربملان أن يفـوض من جديد هذا االختصـاص أو تلك الوظيفـة عمال مب
.1السلطة   

نظرية توسيع االختصاص الالئحي : ثانيا   

نظرا لالنتقادات املوجهة إىل نظرية التفويض التشريعي ، ظهرت نظرية توسيع االختصاص         
وطبقا هلذه النظرية، فان الربملان حني يرخص للسلطة التنفيذية يف تنظيم . الالئحي للسلطة التنفيذية

سائل ، فانـه ال يفوضها يف ممارسـة الوظيفة التشريعية ، ولكن يوسع نطاق اختصاصها بعض امل
مل  1875ذلك أن دستور اجلمهورية الثالثة لعام  . العـادي ، بان يسند إليهـا اختصاصا جديدا 

بنصه ولكنه .حيدد مقدما املواد التـي خيتص بتنظيمها املشرع واملواد اليت ختتص ا السلطة التنفيذيـة
وينبين .  2على أن هذه السلطة تلتزم بتنفيـذ القوانني ، يكون قد أناط بالربملان القيام ذا التحديد

على ذلك، أن الربملـان ميلك أن يعهد إىل احلكومة بتنظيم بعض املسائل الـيت يرى عـدم مالءمة 
ساع نطاق املـواد اليت ختتص تنظيمه هلا ، مما يؤدي إىل انكماش نطاق املواضيع اليت خيتـص ا ، وات

وحني تصدر السلطة التنفيذية لوائح تنظم ا ما عهد إليها بتنظيمه ، فإا تكون . بتنظيمها احلكومة
. 3قد نفذت القانون الصادر يف هـذا الشأن وهو ما ألزمها به الدستور  

رارات إدارية عاديـة من حيث إن األخذ ذه النظرية يؤدي إىل اعتبـار اللوائح التفويضية جمرد ق       
ومن مث ) بعد توسيعه( طبيعتها وقوا القانونية ، ألا صادرة من السلطة التنفيذية ويف جمال الالئحة 

، فهي طبقا للمعيار الشكلي واملوضوعي عمل إداري، وذلك على أساس انه ميكن للقانون أن حيول 
ولكنه ال يستطيع أن حيول طبيعة األعمال مسالة من اال التشريعي إىل اال الالئحي ،   
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وبالتايل، فان هذه األعمـال حتتفظ بطبيعتها القانونية الثابتة واحملددة هلا . اليت ستنظم هذه املسائل 
وعليه ، فهي ال تكتسب حصانة القوانيـن ، بل ختضع لرقابـة . ابتداء بالنظـر إىل اجلهاز الذي أصدرها

.1اإللغاء شاا شان سائر القرارات اإلدارية   

يب هذه النظرية انه من الصعب االعتـراف للمشرع بإمكانيـة نزع صفة أو قوة ومع ذلك، فيع        
القانون من احد املوضوعات حىت ولو مؤقتا ، ذلك أن تعديل القوة القانونيـة للعمل ليس ألحد سوى 

. 2املؤسس الدستوري أن يقوم به و بنص صريـح يف الدستور  

Bonnard نظرية : ثالثا   

نظرية الغالبة أو الراجحة يف الفقـه الفرنسي ، وقد جاءت ملواجهة عيـوب وتعترب هذه ال        
أن اللوائح التفويضية متر مبرحلتني ختتلف خالهلما طبيعتها وقوا : " النظريتني السابقتني ومضموا 

حيث فاملرحلة األوىل وهي السابقـة على عرض اللوائح التفويضية على الربملـان إلقرارها ، . القانونية 
ومن مث ، فإا . تعترب هذه اللوائح أعماال تشريعية وذلك من الناحيـة املوضوعية وتتمتع بقوة القانون 

تكون قادرة على تعديل وإلغاء القوانني القائمـة وتستمد تلك اللوائح طبيعتها التشريعية وقوا القانونية 
السلطة التنفيذيـة، فإا تعترب من ولكن نظرا لصدور هذه اللوائح من . هذه من قوانني التفويض 

الناحية العضويـة أو الشكلية قرارات إداريـة ختضـع ذه املثابة لرقابة القضاء ، وميكن هلذا األخيـر إذا 
ما ثبت لديه عدم مشروعيتها ملخالفتها لقانون التفويض أن حيكم بإلغائها شاا يف ذلك شان 

. 3"القرارات اإلدارية األخرى  
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فان اللوائـح . أما املرحلة الثانية ، وهي املرحـلة الالحقة لعرضها على الربملان وإقراره هلا        
التفويضية تتحـول إىل قوانني وتصبح أعماال تشريعية من الناحية العضويـة باإلضافة إىل كوـا كذلك 

لقضـاء ، وال جيوز وما دامت قد أصبحت قوانني فإا ال ختضع لرقابة ا. من الناحية املوضوعية 
التعريـض هلا باإللغاء أو فحص الشرعيـة ،ألا خرجت من دائـرة القرارات اإلدارية اليت تسري عليها 

".1هذه الرقابة ، ودخلت يف نطاق القوانني حيث ال تسري عليها هذه الرقابة  

على أساس أن  وعليه ، فبخصوص النظريات السابقة ، فنظرية التفويض التشريعي اليت تقوم       
األوامر التفويضية هي تشريعات من يوم اختاذها من طرف رئيس اجلمهورية والتفويض املمنوح من قبل 

الربملـان هو الذي اكسبها هذه الصفة التشريعيـة هي غري صحيحـة  ألنه حىت املؤسـس الدستوري 
التغيري من الطبيعة القانونيـة هلا الذي كان مينح رئيس اجلمهوريـة حق التشريع بأوامر تفويضيـة ال ميكنه 

واملتمثلـة يف أن األمـر التفويضي هو قرار إداري ألنه صدر عن رئيـس اجلمهوريـة ، وبإمكانه فقط أن 
. يغري من القوة القانونية فكيف بالتفويض املمنوح من الربملان فعل ذلك  

ضية هي قرارات إدارية من يـوم صدورها أما نظرية التوسيع الالئحي فقد اعتربت األوامـر التفوي        
ومنه فإن كان هذا الـرأي فيه جانب من الصواب فـان اجلانب اآلخر . وحىت عند موافقة الربملـان عليها 

غري صحيـح البتـة والسبب يف ذلك أن املوافقـة الربملانيـة هي اليت حتول الطبيعـة القانونية لألوامر 
.قانـون أو تشريع التفويضيـة من قرار إداري إىل   

وبالتايل تبقى نظرية بـونار هي األوىل باإلتباع ألا اعتربت األمـر التفويضي قرار إداري         
 لصـدوره عن رئيـس اجلمهوريـة يقبـل اإللغـاء والتعويض عن الضـرر الذي يسببه أمـام 
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يكسبه الصفة التشريعية وبالتايل القضـاء اإلداري ، لكن موافقـة الربملان عليـه حال عرضـه هو الذي 
. حصانته من الرقابة القضائية   

أمـا عن موقف القضاء الفرنسي من التكييف القانوين لألوامـر التفويضية فسنتطرق له يف الفرع        
.املوايل   

 الفرع الثاني

 موقف القضـاء الفرنسي

أعطى جملس الدولة الفرنسي يف بداية األمـر املراسيم التشريعية صفة التشريعـات العادية ومل         
واستند يف ذلك إىل نظرية . يقبل الطعن فيها باإللغاء أمامـه ، وذلك حىت اية القرن التاسع عشـر

. 1التفويض التشريعي اليت اعتنقها يف تكييفه  لطبيعة املراسيم التشريعية  

وقد تراجع جملس الدولـة الفرنسي عن موقفه هذا اثر قضية شركة سكك حديد الشرق         
و من حيث انه إذا كانت : " ... والذي جـاء فيه .  1907ديسمرب  6وآخرون ، والصادر يف 

قـرارات رئيس الدولة بلوائح  إدارة عامة تتم مبقتضى تفويض تشريعي وتتضمن نتيجـة  لذلك ممارسة 
ات عهد ا املشرع إىل احلكومة يف هذه احلالـة اخلاصة بكامـل مداها، فال ختـرج رغم ذلك من سلط

 1872ماي  24الطعن باإللغاء املنصوص عليه يف املادة التاسعـة من قانون جملس الدولة الصادر يف 
لصدورها من جهـة واليت أجازت الطعن باإللغـاء لتجـاوز السلطة يف خمتلف قرارات اجلهـات اإلداريـة ، 

.    2..."إدارية  
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ومنه اخذ جملس الدولة الفرنسي باعتبار املراسيم أو األوامر التفويضية قبل تصديـق الربملان         
عليها جمرد قرارات إداريـة ، ختضع لرقابته سواء ملخالفتها شـروط وقواعد قانـون التفويـض أو للدستور 

ه بتمتعها بقوة القانون وقدرا على املساس بالقوانني املعمول ا على الرغم من اعرتاف.املعمول به
وذلك على اثر اعتناقه املعيار الشكلي يف التمييز بني األعمال التشريعيـة . سواء بالتعديل أو اإللغاء 

مؤيدا بذلك مجهور الفقهـاء يف . واألعمال اإلداريـة ، وتكييفه للعمـل وفقا ملصدره وليس ملضمونـه 
ديد الطبيعـة القانونيـة للمراسيـم أو األوامر التفويضية ، ومتفاديا بذلك النقد الشديد الذي وجهه له حت

وتصبح . الفقه الفرنسي على اثـر اعتباره املراسيم التشريعية قوانني وحتصينها من دعـوى اإللغاء أمامه
يها وإقرارها ، وتنجو بالتايل من رقابة املراسيم واألوامر التفويضيـة قوانني عادية بعد تصديق الربملان عل

. 1القضاء اإلداري   

لتتواىل بعد ذلك قـرارات جملس الدولـة واليت مل يعترب فيها العمل الصادر من السلطـة املفوض         
ومن مث، فان القرارات اليت تصدرها . إليها ، يتمتع بذات طبيعة العمل الصادر عن السلطة املفوضة 

من ذلك . رية مبقتضى تفويض تشريعي تظل قرارات إدارية إىل حني موافقـة الربملـان عليهاالسلطة اإلدا
. 2يف قضيـة اإلحتـاد الوطـين لنقابـات البوليـس  1961جوان عام  24قرار جملـس الدولـة الصادر يف : 

ضوع إقليم  يف قضية املؤمتر املنعقـد لبحث مو  1990جوان عام  11وقـرار جملس الدولـة الصادر يف 
.3كاليدونيا اجلديدة   

ومنه طبقا ملا ورد ذكره سابقا فان األوامر التفويضية اليت كان يعرفها دستور اجلزائر لسنة         
تعترب عمال إداريا قبل تدخل الربملـان، ختضع لرقابة القاضي اإلداري وكذا رقابة الس  1963  
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1963من دستور  64الدستوري طبقا ملا كانت تنص عليه املـادة 
ولكنها حتوز طبيعة العمل . 1

التشريعي بعد إقرار الربملـان هلا عندئذ تتخلص من رقابة القضاء اإلداري لكن تبقى خاضعة لرقابة 
) .السالفة الذكر  64املادة ( الس الدستوري   

بعد تكييفنا لألوامر التفويضيـة على أا قرار إداري وذلك من يوم صدورها إىل غايـة عرضها         
على الربملـان ليبني هذا األخري موقفه منهـا ، فإذا جاء موقفه باإلجياب أي وافق عليهـا فتتحول األوامر 

غى هذه األوامر لكن بأثر مباشر وال أما إذا رفضها الربملان فتل. التفويضية من قرار إداري إىل قانـون 
ومنه . تسري على املاضي خوفا من التأثري على احلقوق اليت تكون قد رتبتها لألفراد من يوم صدورها

هـل سنخضع األوامر الصادرة يف اـال املايل ويف غيبة الربملـان لنفس التكييف القانوين الذي أخضعنا 
.اول حبثه يف املطلب املوايل له األوامر التفويضيـة ؟ هذا ما سنح  

 المطلب الثاني 

وفي غيبة البرلمان ألوامر الصادرة في المجال الماليالتكييف القانوني ل   

إن حتديد الطبيعة القانونية لألوامـر املتخذة يف اال املايل ويف غيبة الربملـان ال يقل أمهية عن         
ويضية ، ألنه على أساسه يتم تبيان اآلثار القانونيـة املرتتبة التحديد الذي قمنا به بشان األوامـر التف

ومنه سنخصص الفرع األول . على تلك األوامر ومعرفة ما إذا كانت قرارات إدارية أو تشريعات 
للتكييـف القانوين لألوامـر الصادرة يف اال املايل أما الفـرع الثاين فسنقوم فيه بتحديد التكييف 

.ر الصادرة يف غيبة الربملان القانوين لألوام  
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 الفرع األول 

 التكييف القانوني لألوامر الصادرة في المجال المالي

على أن األمر املتضمن قانون  02–99من القانون العضوي  44لقد أكد املشرع يف املادة         
لكن . املالية له قوة القانون أي قوة التشريع ، إذ بإمكانه أن يعدل أو يلغـي املسائل العائدة للربملان 

 اإلشكال يبقى مطروحا حول ما هي الطبيعة القانونيـة هلذا األمر ؟ 

والذي تدخل من خالله رئيـس  إن حتديد الطبيعة القانونية لألمـر املتضمن قانون املاليـة        
 اجلمهورية يف جمال التشريع ، تكمن يف معرفة ما هو املعيار املعتمد يف حتديد طبيعة العمل ؟        

، وعليه فان األمـر الصادر عن رئيس  1مبا أن املعيار العضوي هو املعيار الراجح يف اجلزائر        
الن هذه الفكرة يف حد ذاا . وطا بفكرة االستعجـالاجلمهورية يبقى عمـال إداريا، وإن كان مشر 

ليس من شاا التغيري من الطبيعـة القانونية لألمر، بل من شاا التعجيل حفاظا على املصاحل املالية 
.للدولة بإصدار هذا القانـون الذي يبقى رغم هذا من ااالت اليت خيتص ا أصال الربملان   

مت تكييف األمر املتضمن قانون املاليـة على انه عمـل إداري، فمعىن ذلك انه ومن مث، مبا انه         
.  2يكون خاضعا لرقابة القاضي اإلداري ، ورمبا الس الدستوري إذا اخطر  

وما ذهب إليه األستاذ مراد بدران يف هذا الصـدد أوىل باإلتباع ، فاألوامـر الصادرة يف اـال         
ت إداريـة وذلك بالنظـر إىل مصدرها وليس مضموـا ألا تصدر عن رئيس اجلمهورية املايل هي قرارا

.ممثل السلطة التنفيذية بالرغم من أا تدخلت يف اال احملجوز للربملان  
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أما بالنسبة لألوامر الصادرة يف غيبة الربملان فما ميكن قوله أن الفقه اجلزائـري قد فرق يف         
وبني  1976بيعة القانونية هلا بني األوامـر اليت كان ينص عليها دستـور اجلزائـر لسنـة حتديده للط

.وهذا ما سنحاول تبيانه يف الفرع املوايل.  1996األوامـر اليت ينص عليها الدستور احلايل لسنة   

 الفرع الثاني

التكييف القانوني لألوامر الصادرة في غيبة البرلمان    

بان األوامر الصادرة يف غيبة الربملان عرفها كل من دستور اجلزائر لسنة  1رأينا كما سبق و          
لذا سوف نتطرق يف هذا الفرع إىل موقف الفقه اجلزائري من الطبيعة القانونية . 1996و 1976

، وكذا موقفه ) الفرع األول ( 1976من دستـور  153لألوامر الصادرة يف غيبة الربملان طبقا للمادة 
أما عن القضاء اجلزائري ). الفرع الثاين ( 1996من دستور  124ألوامر الصادرة طبقا للمادة من ا

.فلم تكن له الفرصة ليقول كلمته بشأا   

1976اتجاه دستور موقف الفقه الجزائري : أوال  

من دستور  153لقد ذهب غالبية الفقه اجلزائري إىل اعتبار األوامر الصـادرة طبقا للمادة         
عمال تشريعيا، على أساس أن رئيس اجلمهوريـة كان يتقاسـم الوظيفـة التشريعية مع الس  1976

.الشعيب الوطين   

املؤسسـة التنفيذيـة تتمتعملا كانت :" ويف هذا الصـدد يقول الدكتور سعيـد بوشعري           
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باالختصاص التشريعي، إىل جانب الس بواسطة األوامر اليت تعرض على الس الشعيب الوطين يف  
وبالتايل . فان هذه األوامر تكتسب الصفة التشريعيـة مبجرد إصدارها. أول دورة مقبلة للموافقة عليها 

بعد مناقشتها، ذلك أن الدستور ال مينح أية سلطـة  فان املسالة ال تبقى معلقـة على موافقـة الس
للمجلس يف مراقبة أعمال املؤسسة التنفيذية يف جمال التشريع بل انه يقيد من سلطتـه من خـالل إلزامه 

باملوافقـة على تلك النصوص بدون مناقشـة ويف أول دورة ، وهذا ما أكده النظام الداخلي للمجلـس 
يقضي على فكرة االعتماد على احد املعيارين الشكـلي أو املادي للتمييز بني مما . والتطبيق العملـي 

ذلك أن موافقة الس ال تضفي على األوامـر الصفـة . أعمال التشريع  وأعمال التنظيم يف هذا اـال 
التشريعية نظرا الكتساا تلك الصفة مبوجـب النـص الدستوري ، وعليـه فان املعيارين يكمالن  
وهذا معناه متتع املؤسستني بسلطـة التشريع ، وإن كان االختالف يبدو يف . عضهما البعض ب

التسمية، حـيث يسمى تشريع الرئيس باألمر ، وتشريـع الس بالقانون إذ أن هذا األخري ال ميارس 
ىل جمال األعمال سلطة املراقبة باملصادقة على أوامر الرئيس فينقلها بالتايل من جمال األعمال اإلدارية إ

بل إا أعمال تشريعية مبجرد صدورها من الرئيس مما حيـول املوافقة إىل إجراء شكلي ، . التشريعية 
فاملقصود من . ذلك أن القاضي يستوحي منها أحكامه وال يستطيع أن يلغيها وال الس أيضا 

ب قوة القانون مبجرد عرضهـا على الس هو إخطار النواب فقط ، ذلك أن هذه األوامر تكتس
و منه فاملؤكد أن هذه األعمال اليت تصدر عن رئيس اجلمهوريـة هي أعمال تشريعية . صدورها 

.1"وليست إدارية  

إن األوامر اليت تصدر عن رئيس اجلمهورية يف :" وهذا ما ذهب إليه حممـد بورايو حيث قال        
إشكـال يف طبيعتها ألا تكون عمـال تشريعيا ال  من الدستـور، ال تثري أي 153إطار أحكـام املادة 

 شك فيه تتوفر فيها مجيع خصائص التشريع الشكلية واملوضوعية ، نظرا ألا تصدر عن 
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سلطـة متارس اختصاصات السيـادة وتتقامسها مع الس الوطين بشكل بني ، حىت وإن حـاول 
.  1الدستور عدم اإلعـالن عن ذلك بشكل صريح   

ولقد أيد الدكتور نصر الدين بن طيفور موقف غالبية الفقـه من الطبيعة القانونية لألوامر         
مل يكن الربملان ميلك  -1976يف ظل دستور  -وقتها: " ، إذ قال 1976الصادرة طبقا لدستور 

ـام الدستوري فرئيـس اجلمهورية كان حمور النظ. سلطة التشريـع ، بل كان مكلفا بالوظيفة التشريعيـة 
اجلزائري وبيده كل السلطات ، ولذلك كان الفقـه اجلزائري يعلق على الكيفية  اليت تتم ا عملية 

التشريع بأا مقسمـة بني الس الشعيب الوطين ورئيس اجلمهوريـة ، كل منهما ميارسها ملدة ستة أشهر 
ري بالطبيعـة التشريعيـة سواء قبل حصوهلا ولذلك كان منطقيا أن يعرتف أغلبية الفقه اجلزائ. يف السنة 

وهو توجه صائب يعكس سلطة التشريع بأوامر يف . على موافقة الـس الشعيب الوطين أو بعدها 
.2"واليت كان يشكل فيها التشريع بأوامر حقا لرئيس اجلمهورية 1976دستور   

أعمال  1976من دستور  153ادة وبالنظر ملا قيل سابقا،فاألوامر الصادرة تطبيقا لنص امل        
.تشريعية منذ صدورها   

تبقى  1976من دستـور  153والواقـع ، األوامـر الصادرة يف غيبـة الربملـان تطبيقا لنص املادة         
حمتفظة بطبيعتها القانونية واملتمثلة يف كوا قرارات إدارية ذلك بالنظر إىل مصدرها وهو رئيس 

ا يف اال التشريعي بالرغم من انه سلطـة تنفيذية ، إىل حني املوافقة عليها من اجلمهورية الذي يتخذه
فهذه املوافقة الربملانية هي اليت تضفي عليها الصفة التشريعية وليس . قبل الربملـان  
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. املدة اليت كان ميلكها كل من رئيس اجلمهوريـة والربملان ملمارسة الوظيفة التشريعية وهي ستـة أشهر
ألكثر من ذلك فإذا وافق الربملـان على األمر فلن يصدر هذا األخري يف شكل أمر مـرة أخرى بل يف وا

. شكل قانون، ومنه يتحـول من قرار إداري إىل قانون ويتحصن من الرقابة القضائية  

1996اتجاه دستور موقف الفقه الجزائري : ثانيا  

من  124الصادرة يف غيبة الربملـان طبقا لنص املـادة  إن غالبية الفقه اجلزائري يعترب األوامر        
قرارات إدارية قبـل عرضها على الربملان لتتحول بعد موافقـة الربملان عليها إىل أعمال  1996دستور 

.تشريعية أو تشريعات   

فرتة إن تلك األوامر وإن كانت متمتعة يف ال: " وهذا ما ذهب إليه األستاذ مـراد بدران بقوله         
السابقة على موافقة الربملان عليها بالطبيعة اإلدارية ، ومتمتعة بقوة التشريـع، فإا تتحول بعد موافقة 
الربملان عليها إىل تشريعات ،شاا شان التشريعات الصادرة من الربملـان ، بكل مـا يرتتب عن ذلك 

. من نتائج   

ستورية القوانني ، فمعىن ذلك انه ال جيوز الطعـن فيها ومبا أن اجلزائر ال تأخذ بالرقابة القضائية على د
وبالتايل ستبقى خاضعـة لرقابة الس الدستوري عليها إذا اخطر . قضائيا بعـد موافقة الربملان عليها 

  1".طبعا 

  وطبقا ملا قاله األستاذ مراد بدران فاألوامـر املتخذة يف غيبة الربملان واليت جيب أن تعرض على        
كل غرفة من الربملان يف أول دورة له ليوافق عليها ، تعترب قـرارات إدارية عند صدورهـا، أما إذا وافق 

.عليها الربملـان، فإـا تتحول منذ تلك اللحظـة إىل تشريعات  
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كما أن املوقف سالف الذكـر قد سـار عليه الدكتور نصر الديـن بن طيفـور حيث جاء قوله           
األوامر الصادرة يف غيبة الربملان ال تكتسب تلك الصفة التشريعيـة إال بعـد موافقة الربملان : " كاآليت 

يتخذهـا رئيس اجلمهوريـة يف عليها، وقبل ذلك تكون جمرد قرارات إدارية مماثلـة لسائر القرارات اليت 
". 1إطار اختصاصاته التنظيميـة وختضع بالتـايل لرقابـة  القضاء  

من الدستور  124من خالل ما قيل سابقا، خنلص إىل أن األوامر الصادرة طبقا لنص املادة         
ضع لرقابـة كما خت. هي قرارات إدارية ، ختضع لرقابة القضاء اإلداري سواء باإللغاء أو التعويض 

من  166إذا مت إخطـاره عمـال باملادة  1996من دستور  165الـس الدستوري طبقا لنص املـادة 
أما بعد موافقة الربملان فتتصف بالصفـة التشريعيـة ومنه تتملص من رقابـة القضاء .  2نفـس الدستور 

.اإلداري لتبقى خاضعة لرقابة الس الدستوري   

أن اجلزائـر عرفت عدة أنواع من األوامر حددنا الطبيعة القانونية ملعظمها وهي ومنه فبما         
األوامر التفويضية واألوامر الصادرة يف اال املـايل وكذا يف غيبة الربملـان ، فلم يتبقى لنا سوى حتديد 

. الطبيعة القانونية لألوامر الصادرة خالل احلالة االستثنائية  

الثالث المطلب  

الحالة االستثنائية فيف القانوني لألوامر الصادرة التكيي  

إن احلديث عن الطبيعة القانونية لألوامـر الصادرة خالل احلالة االستثنائية ، يدفعنـا إىل        
. استعراض موقف كل من الفقه والقضاء منها   
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 الفرع األول

االستثنائيةموقف الفقه من التكييف القانوني لألوامر الصادرة في الحالة   

ما ميكن قوله بان حتديد التكييف القانوين لألوامر الصادرة يف احلالة االستثنائية كان حمـل         
) .ثانيا(مث اجلزائري ) أوال( خالف بني الفقهاء، لذا سنتطرق إىل موقف الفقه الفرنسي   

موقف الفقه الفرنسي : أوال  

:  إن االجتاهات الفقهية اليت ظهرت يف هذا الصدد متثلت فيما يلي           

إىل اعتبار أن قرارات رئيس اجلمهوريـة الصـادرة يف هذا الشأن تعد  1فقد ذهب رأي من الفقـه الفرنسي
إن . مبثابـة قرارات من نوع خاص، باعتبارها تنشئ فئة قانونية من األعمـال أعلى مـن القانـون نفسه 

هذا الرأي مل يؤيده احد ألن األخـذ به معناه االعرتاف بوجود سلطة عليا مل ينشئها الدستـور ، وهي 
وهذا ما يتناقض متاما مع املبادئ العامة . تسمو على باقي سلطات الدولة اليت أنشاها الـدستـور

.الدستورية ، واملشروعية   

س اجلمهوريـة الصادرة يف هذا الشأن هي من أعمال يرى أن اعتبار أن قرارات رئي 2غري أن اجتاه آخـر
احلكومة ، شاا شان قرار اللجوء إىل احلالة االستثنائية ، حبيث ال ميكن للقاضي أن يراقبها وذلك 

على أساس انه يستحيل أن منيز بني قرار اللجوء إىل احلالة االستثنائية ، والقرارات الصادرة استنادا هلا 
ومن جهـة أخرى، فان . خذ كل تلك القرارات نفس احلكم ، هذا من جهة وعليه، جيب أن تأ. 

. معظم هذه القرارات تتصل بالعالقـة بني السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية   

 

                                                             
1
 - Cf. Marcel PRELOT, Institution politique et droit constitutionnel  , 2

eme 
éd, L.G.D.J, Paris, 1961, p.650. 

2
 -Cf. Jean RIVERO, Droit administratif, 2

ème
 éd, Dalloz, Paris, 1961, pp. 63-64. 
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باإلضافة إىل ذلك، فان رئيس اجلمهوريـة ال يصدرها باعتباره سلطـة إدارية بل باعتباره سلطة حكوميـة 
.ر املنتظم للسلطات العامـة الدستورية ، وذلك قصد إعادة السيـ  

إىل التمييز بني نوعني من القـرارات اليت يقوم ا رئيس اجلمهورية ، فتلك  1يف حني ذهب اجتـاه ثالث
اليت يقوم ا ، واليت تعود أصال للسلطة التشريعية ، تعد أعماال تشريعية وذلك على أسـاس أن رئيس 

. الة االستثنائية، فانه حيل حمل الربملان يف ممارسة الوظيفـة التشريعيةاجلمهورية عندما يقوم ا يف احل
أما . وبناء على ذلك، فان قراراتـه تكتسي طابع التشريع، وذلك دون حاجة إىل تصديـق الربملـان عليها

عن رئيس  القـرارات اليت يقوم ا واليت تدخل يف اال التنظيمي، فإا تعترب قـرارات إدارية ألا تصدر
.وبناء على ذلك، فإا ختضع لرقابة القضاء . اجلمهورية باعتباره جهـازا تنفيذيا وليس جهازا سياسيا   

فقد ذهب إىل القول بان القرارات اليت يتخذها رئيس اجلمهورية يف ظـل احلالة  2أما االجتـاه األخيـر
الذي تدخـل فيه ، وذلك على أساس أن االستثنائية تبقى حمتفظة بطابعهـا اإلداري مهما كان اال 

فإذا تدخل يف املـجال التنظيمي ، فان .رئيس اجلمهورية اختذها باعتباره هيئة إدارية وليس هيئة تشريعية
أما إذا تدخل يف اال املخصص للسلطـة . قراراته تعد قرارات إداريـة ، وهنا ال يثور أي إشكـال 

ا تكون هلا قوة القانون ، أي بإمكاا أن تلغي أو تعدل القانون  التشريعية ، فان األعمال اليت يقوم
وبناء على ذلك ، فان القـوة اليت تتمتع ا تلك . ، ومع ذلك فإا تبقى حمتفظـة بطبيعتهـا اإلدارية

.3األعمال ال حتول بينها وبني قيـام القاضي اإلداري برقابتها   

 

 

موقف الفقه الجزائري: ثانيا   

                                                             
1
  -Cf. George VEDEL, op.cit, pp. 36-37. 

2
 - Cf. Claude-Albert COLLIARD, Libertés publiques, 5

ème
 éd, Dalloz, Paris, 1975, p.129. 
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فاملالحظ بالنسبة للفقه اجلزائري انه هو اآلخر قد عرف آراء خمتلفة ، حيث أن هناك اجتاه         
فقهي مييل إىل اعتبار أن القرارات اليت يتخذها رئيس اجلمهورية استنادا إىل قرار اللجوء إىل احلالة 

يس اجلمهورية ميارسها االستثنائيـة،  تعـد من أعمال احلكومـة اليت ال ختضع للرقابة القضائية ، ألن رئ
. 1باعتباره صاحب السيادة   

واىل جانب هذا االجتاه هناك اجتاه آخر يرى ضرورة التمييز بني املسائـل اليت تدخـل يف جمال         
التشريع ، واليت تفلت من الرقابة القضائية ، واملسائـل اليت تدخل يف اال التنظيمي، واليت ختضع 

.2للرقابة القضائية   

أما االجتاه اآلخر فقد تبناه األستاذ الدكتور مراد بدران والذي جاء يف مضمونه أن األوامر         
. املتخذة من طرف رئيس اجلمهورية تعد مبثابة قرارات إداريـة ، وذلك نظرا لصدورها من هيئـة إدارية 

على الربملان للموافقة  ويرى األستاذ بان املؤسـس الدستـوري اجلزائري مل يتكلم عن ضرورة عرضهـا
. إن هذا احلكم قد يؤدي إىل االعتقاد بان هذه األوامر تكتسب منذ البداية طبيعة تشريعية . عليها 

أي وجوب أو   –إال أن الباحـث يذهب إىل عكس ذلك ، ويعتقد بان اختالف هذين احلكمـني 
يكمن أساسا يف الشروط اليت نص عليها املؤسس   –عـدم وجوب عرض األوامـر على الربملان  

الدستوري لتقرير احلالة االستثنائية، واليت من بينها وجود خطر داهـم يوشك أن يصيب املؤسسات 
فهذا األخيـر قد يتعرض إىل. الدستورية للدولـة ، واليت من بينها الربملان   

 

                                                             
دد ا� ،1998، س.ا.ق.ع.ج.% ا�ظروف ا�1��A��I� ، مـا�ظر ، ��ود ��!وب ، ا������ ا��/��1� ���ر��ت ا*����� & -1

. 33، ص ا��زا1ر  ا*ول ،   
2
- Cf. S. GHAOUTI, et B. ETIEN, op.cit., pp. 714-715; J. M. DUBOIS, et R. ETIEN, op.cit., p. 503. 
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يس اجلمهورية يف اللجوء إىل تقرير احلالة وهذا ما يربره إمكانية رئ. خطر يستحيل معه أن ينعقد  
ويف هذه احلالـة ال ميكـن عرض األوامر املتخذة هنا على الربملان  ، ألن هذا األخري . االستثنائية 

بل أكثر من ذلك فان الربملـان قد يكون منحـال قبل تقرير احلالـة . يستحيل عليه أن جيتمـع 
.1ة عرض األوامر املتخذة هنا ، ال معىن له وعليه، فان النص على ضرور .االستثنائية  

فإذا كان سبب تقرير : بأنه جيب أن منيز هنا بني حالتني "ليضيف األستاذ مراد بدران قائال         
احلالة االستثنائية هو اخلطر الذي أصاب الربملان حبيث منعه من االجتماع، فان األوامر املتخذة هنا 

وعليه فان تلك األوامر تبقى حمتفظة بطبيعتها اإلدارية ما .لموافقة عليهايستحيل عرضها على الربملان ل
أما إذا تقررت احلالة االستثنائية لسبب ال يتعلق باخلطر الذي . دام أا صدرت عن هيئة إدارية 

و يف هذه احلالة ، ونظرا ملوقف املؤسس . يصيب الربملـان ، فان هذا األخري عليـه أن جيتمـع 
إما أال يعـرض األوامر : لذي التزم جانب الصمت ، فان رئيس اجلمهوريـة يكون خمريا بني الدستوري ا

وإما أن يعرض تلك . على الربملان ، ويف هذه احلالة تبقى تلك األوامر حمتفظة بطبيعتها اإلدارية 
ول يف وهو احتمال غري وارد من الناحية العملية وذلك نظرا لتفادي الدخ –األوامر على الربملان 

.2"ويف هذه احلالة تصبح تلك األوامـر مبثابة تشريعات منذ موافقة الربملان عليها –صراع مع الربملـان   

وهذا اإلجتاه هو األوىل باإلتباع، فاألوامر الصادرة يف احلالة االستثنائية هي قرارات إدارية ألا         
مل  1996من دستور  124اختذت من طرف رئيس اجلمهورية لكن املثري لالنتباه أن املادة   

 

 

                                                             
. 191، ص  ا��ر�� ا����قا�ظر ، �راد �دران ،  - 1
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ان من اجل املوافقـة عليها أو تلزم هذا األخري بإيداع األوامر الصادرة يف احلالة اإلستثنائية لدى الربمل
لكن املنطـق يوجب على رئيس اجلمهورية القيام بإيداعها ألن األصل أن التشريـع يصدر عن . رفضها 

الربملـان واستثنـاء حيق لرئيس اجلمهوريـة ممارسة هذه الوظيفة عن طريق األوامر ، ومنه يكون للربملان 
لإلعالن  1996من دستور  93ر الذي اشرتطتـه املادة حق رقاا يف حالة واحـدة إذا مل يكن اخلط

إال أننا نعتقد بان رئيس اجلمهورية . عن احلالة االستثنائية قد داهـم الربملان ومنعه بالتايل من االنعقـاد
لن يقوم بإيداعها حىت ال يلغيها الربملان وحىت إن عرضها على هذا األخيـر فنحن نشك إن كانت 

. اجلزائر قد تقوم بإلغائها السلطة التشريعية يف  

إذا كان الفقه قد اختلف يف حتديده للطبيعة القانونية لألوامر الصادرة يف احلالة االستثنائية ،        
فهل القضاء هو اآلخر قد تباينت مواقفه يف تكييفه هلذا النوع من األوامـر ؟ لذا خصصنا الفرع املوايل 

.لألوامر الصادرة خالل احلالـة االستثنائيةملوقف القضـاء من التكييف القانوين   

 الفرع الثاني 

 موقف القضاء من التكييف القانوني لألوامر الصادرة في الحالة االستثنائية

ما دام أن القضاء اجلزائري مل تكن له املناسبة لتحديد التكييـف القانوين لألوامر الصادرة         
بدراسة ذلك من خالل استعراض موقـف القضاء الفرنسي ممثال خالل احلالة االستثنائية ، لذا سنقوم 

.يف حمكمة النقض وجملس الدولة   

موقف محكمة النقض الفرنسية  -أوال  

16لقد اختذت حمكمة النقض إزاء القرارات املنبثقة عن قرار إعالن العمل بأحكـام املادة           
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من الدستـور الفرنسي موقفـا مماثـال لذلك الذي عربت عنه بشـان قرار اإلعالن، أي عدم    

1961أوت  21ففي القرار املؤرخ يف . االختصاص
ومبناسبة نظرها يف الطعن املوجه ضد القرار  1

ة واليت أدانت الطاعنـني بأحكـام متفاوت( املتضمن إنشاء حمكمة عسكريـة  1961مايو  3الصادر يف 
 16، الحظت الغرفة اجلزائية مبحكمة النقض أن الشروط املقررة يف املادة )ملشاركتهم يف حركة التمرد 

انـه يف هذه احلالـة ، مطابقة "وبنـاء على ذلك قررت .لوضع املادة ذاا موضع التطبيق كانت متوافـرة
اة مبقتضى ذلك القرار ال ميكن القرار السالـف الذكر للدستـور، وتبعا لذلك ، مشروعية احملكمة املنش

ومن مث وحسب حمكمة النقض الفرنسيـة فان القرارات . أن يكون حمل اعرتاض أمام السلطة القضائية
16املتولدة عن املادة 

، سواء تعلق األمر بالقرار األصلي املعلـن عن تطبيق املـادة أو القـرارات املتخـذة 2
وقـد استقرت حمكمـة النقـض الفرنسيـة على .          ء العـاديأثناء تطبيقهـا ، خترج عن رقابـة القضا

 احلـل السالـف الذكـر يف قـرار 

 

 
                                                             

1
 - Cf. C.Crim. 21 août 1961 Bull.crim.1961, n 363, p 695, Fohran, 

.270، ص أورده �=ر ا�د�ن �ن ط�Fور ، ا��ر�� ا����ق   
2
-L’art 16 de la constitution fronçais dispose que :   " Lorsque les institutions de la république , l’indépendance 

de la nation , l’intégrité de se son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menaces 

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 

officiel 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 consulte à leur sujet.  

Le parlement se réunit de plein droit. 

L’assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels". 
� إ����!� أو ���Fـذ ا��زا���!� ا�دو��� ـ، ا���-ل ا*�� ، �-��ت ا���!ور�ـ� ـ'�د�� �	ـون �ؤ��: "'�< ا���16Lص ا��ـ�دة 

 � ا$�راءاتذ ر�1س ا���!ور�ـ��?�ط�ت ا���� ا�د��ور��،م ���'�L ا��ط�ع ا���ر ا����ظ رـ�ل ���م و�ـ�!ددة ��	ـل ���
�ـ، �روفـ���/�ـ!� ا�ظ  ا��%��Iذ�ك ا����س ا�د��ـر ا*ول ، و�ر��1% ����% ا��ر���ـ�رة ا�ر���� ��وز�د ا	ورين و .

� ـ� ا�د��ور��ت ا���� &% /��ن  ���م ا���طـن ا�ر�Hـ� �ـراءات ����!�ــون ھذه ا$�ـب أن �	ـو��.  �ـ� �ر���ـ��م ا*�
��!ـس ا�د��ـ�رة ��	�ـ� ، و�����ر ا����ـر &ـ��داء �!��!� &% ا�=�وI ��	ن �ل . � ا��ر���ن ��وة ا����ون ����. �ـوري �

،"ا�1��A��I�ا����� ا�وط��� أ��Aء ���ر�� ا���ط�ت   
. 16أوردھ� �=ر ا�د�ن �ن ط�Fور ، ا��ر�� ا����ق ، ص    
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1
 Dovecar et Piegts 

 

موقف مجلس الدولة الفرنسي  -ثانيا   

لقد أتيحت الفرصة لـس الدولة الفرنسي يف التعبري عن موقفـه من اإلجراءات املتخذة         
.اللجـوء إىل احلالة االستثنائيـة استنادا إىل قـرار   

، فقد اعتبـر جملـس2  Rubin de servens  وذلك يف قـراره الشهـري يف قضـية الدولة الفرنسي أن
األعمال اليت يقوم ا رئيس اجلمهورية واليت تدخل يف اختصاص السلطة التشريعيـة حسب ما حصرته 

أما األعمال . التشريع ، وبالتايل فهي تفلت من رقابته من دستور فرنسا ، يكون هلا طابـع  34املادة  
من الدستور الفرنسي،  37اليت تدخل يف اال التنظيمي أو التنفيـذي ، واليت تدخل يف نطاق املادة 

وقد جاء يف حيثيات . فإا تبقى حمتفظة بطبيعتها اإلدارية وبالتايل ختضع لرقابته طبقا للقواعد العامة 
، بعد االستشارة الرمسية للوزير 1961ابريل  23حيث انه مبقتضى القرار املؤرخ يف ": هذا القرار 

 16األول ورئيسي جملسي الربملان، وبعد رأي الس الدستوري ، وضع رئيس اجلمهورية نص املـادة 
موضع التطبيق ، وان هذا القرار له صفـة عمل احلكومة الذي ال ميلك جملس  1958من دستور 

.3..."راقبة مشروعيته وال مدة تطبيقهالدولة م  

ويرى األستاذ مراد بدران بشان القرار الصادر عن جملس الدولـة الفرنسي الذي اعترب أن         
خترج من رقابته مىت كانت تدخل يف  16القرارات الصادرة عن رئيس اجلمهورية استنادا للمـادة   

 

 

                                                             
1
 - Cf. Cass.crim, 10 mai 1962, J.C.P.1962.2.12736, not Michaud. 

.270أورده �=ر ا�د�ن �ن ط�Fور ، ا��ر�� ا����ق ، ص   
2
 - Cf.C.E Ass.2 mars 1962, G.A.J.A, D ,12 éd, 1999, p 587. 
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جمال التشريع ، هو موقف يدعو إىل الدهشـة ، إذ كان من املالئـم اإلبقاء على الطبيعة اإلدارية لتلك 
.1القرارات ، وإن كانت تتمتع بقوة التشريع   

ومنه فما ميكن قوله ، أن األوامـر الصادرة أثنـاء احلالـة االستثنائيـة وفقا لغلبة املعيار العضوي ،         
إداريـة ختضـع للنظام القانـوين للقرارات اإلدارية من حيث القابلية لإللغاء والتعويض أمام تعتبـر قرارات 

.القضاء اإلداري وكذا القابلية للرقابة الدستورية   

ويف األخري فما ميكن قوله بان التكييف القانوين لألوامر التشريعية يتطلب التمييز بني نوعني         
ألول يتمثل يف األوامر اليت يلزم املؤسس الدستوري ضرورة عرضها على من هذه األوامر ، النوع ا

أما النـوع الثاين  فهي األوامـر اليت ال يشرتط الدستـور عرضهـا على   2الربملان للموافقـة عليها 
ية فبالنسبة للنوع األول ، فهذه األوامر تعترب قرارات إدارية ختضع للرقابة الدستورية والقضائ. 3الربملـان

وذلك من يوم صدورها إىل أن يتم عرضها على الربملان وتتم املوافقة عيها ، فإذا وافـق عليها هذا 
األخري تتحول هذه األوامر من قرارات إداريـة إىل قوانيـن وبالتايل تبقى ختضع للرقابة الدستوريـة يف حني 

.تتحصن عن الرقابة القضائيـة   

الثاين، فمادام أن الربملـان ليس له حق رقابتها نتيجة عدم إلزام املؤسس أما فيمـا يتعلق بالنـوع          
الدستوري لرئيس اجلمهورية عرضها عليه بالرغم من أن املنطق يلزم عرضها على الربملان إلبداء رأيه 

فيها ألنـه هو املالك األصلي للوظيفة التشريعيـة ، فتبقى هذه األوامر قرارات إدارية ختضع للرقابة 
.لقضائية وكذا الدستورية ا  
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إن الدراسـة اليت قمـنا ا يف هذه املذكرة واليت تعلقت بأسلوب التشريع بأوامر والدور الكبيـر         
:الذي لعبـه يف النظـام القانوين اجلزائـري، قـد أوصلتنا إىل جمموعـة من النتائج أال وهي   

أن القاعدة العامة هو مبدأ سيطرة الربملـان، والذي يعين كما رأينا سابقا السيطرة الكاملة         
وان . للربملان على السلطة التشريعيـة ، واليت توصـل إليها من خـالل الصراع الطويل ضد امللكية 

انه إذا دامهت الدولـة ظروف االستثناء الوارد على القاعـدة العامة وذلك بإمجـاع الفقهاء وكذا القضـاء 
غري متوقعة ، كان لرئيس اجلمهوريـة أن حيل حمل املشرع ملمارسة اختصاصات هذا األخـري وذلك عن 

. طريق األوامـر ملواجهـة هـذه الظـروف االستثنائية   

غري أن االعرتاف بدور تشريعي أو وظيفة تشريعية لرئيس اجلمهورية ال يكون إال بضوابط         
عينـة، وحتت رقابة جهات معينـة أي وفقا لشروط وضوابط قانونيـة البد من توافرها للقول بصحة م

.األوامر الصادرة عن ممثل السلطة التنفيذية   

إن سلطة التشريع ميتلكها الربملان، ولتأكيد هذه احلقيقية، اوجب املؤسس الدستوري عرض         
وبعبارة أخرى .  غيبة الربملان على هذا األخري يف أول دورة له األوامر اليت يتخذها رئيس اجلمهوريـة يف

فاألصل أن التشريـع يصدر عن الربملـان واستثناء مت السماح لرئيس اجلمهورية مبمارسة هذه الوظيفة 
وهو ما ميكن . لكن يف املقابل يكون للربملان احلق يف رقابة األوامر الصادرة عن رئيس اجلمهوريـة 

نة هامة تسمح للربملـان مبراقبة ما اختذ يف غيابـه من تشريعات ، لكن الذي افقد تلك اعتباره ضما
:الضمانة سببان   

يتمثـل يف ذلك الـدور الذي حجـز للربملـان يف هذا اخلصـوص ، حيـث : السبب األول   
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اجلمهورية ، من الدستور املوافقة فقط على ما اختذه رئيس  124املطلوب منه حسب صياغة املادة 
وهذا يعترب إجحافا يف حق . يف حني أن األصيل ينبغي أن ال ينقص من دوره ، بل يتعداه للتعديل 
.الربملـان باعتباره اجلهـة املنوط ا دستوريا توفري حقـوق وحريات األفراد  

داعها من يعود إىل إغفال النـص على ترتيب جزاء على تلك األوامـر اليت مل يتم إي:  السبب الثاين 
قبل رئيس اجلمهوريـة لدى الربملـان ، وأيضا يف حال عـدم البث من قبل هذا األخيـر يف مصريها بعد 

ولكن بالرغم من ذلك فالشيء الوحيـد الذي خيفف من حـدة هذا الوضع هو أن هذه . عرضها عليه 
.ابـة القضائية وكذا الدستوريةاألوامر مادام الربملـان مل يبدي رأيه فيها تبقى قرارات إدارية ختضع للرق  

وأما التكييـف القانـوين أو الطبيعـة القانونيـة لألوامر يكون وفقا للمعيار العضوي ، الذي يعترب         
األوامـر قرارات إداريـة وذلك بالنظـر إىل مصدرها وهو رئيس اجلمهورية وليس مضموا بالرغـم من أا 

من الدستور وذلك على  124لكن مـا ميكن اقرتاحه هو تعديـل املادة و . تدخلت يف اـال التشريعي 
:النحو التايل   

أن يضاف إىل قيد شغور الس الشعيب الوطين أو بني دوريت الربملان قيد آخر يتمثـل يف         
.نائية وجـود حالـة استعجـال ال تسمـح باالنتظـار إىل غايـة اجتماع الربملان يف دورة عاديـة أو استث  

أن يرتب جزاء يف حالة عدم قيام رئيس اجلمهوريـة بعرضها على الربملـان يف أول دورة له         
ليمارس حقـه يف رقابتها، ألن املنطق يقضي بالسماح هلذا األخري بتبيان موقفـه من األوامـر فالتشريع 

.يف األصل هو من اختصاص الربملان   
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 1996من دستور  93كذلك يف هذا الصدد هو انه يتعني أن حتدد املادة ما ميكن اقرتاحه          
بدقة طبيعة اخلطر الذي يصيب البـالد يف مؤسساا الدستورية واستقالهلا وسالمة تراا ، والذي 



 

 

كما يتعني أن حتـدد مدة هذه احلالـة وال يتـرك وقتها ملطلق . يسمح باإلعـالن عن احلالـة االستثنائيـة 
وكما جيب أن . رئيـس اجلمهورية، وأن يكون متديد تلك املدة أيضا من صالحيات الربملـان تقدير

توضح نطـاق سلطات احلالة االستثنائيـة ، وال يتـرك هذا األمر كذلك لتقدير رئيس اجلمهورية 
.وختمينات الفقـه والقضاء   

                              

                                                        

 

–احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لو ال أن هدانا اهللا  -  
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 لـــ املوافــق 1420 عــام القعــدة ذي22 يف مــؤرخ 2000/د.م/أ.ق/02 رقــم الدســتوري الــس رارـقــ -1

 اجلزائــر حملافظــة األساســي للقــانون احملــدد 97/15 رقــم األمــر دســتورية مبــدى يتعلــق ،2000فربايــر 27

   .الكربى
 يتعلق 2000  مارس ألول املوافق 1420 امـع القعدة ذي 25 يف مؤرخ 2000/01 رقم رـأم -2

  . الذكر السالف لدستوريا سـال قرار رـاث على هلا التابعة والبلديات اجلزائر والية بإدارة
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  )1( رقم امللحق



 

 

فرباير  27املوافق  1420دة عام ـذي القع 22مؤرخ يف  2000/د.م/أ.ق/02قرار رقم  
– 97، يتعلق مبدى دستورية األمر رقم 2000سنة   1418حمّرم عام  24املؤرخ يف  15

.اص حملافظة اجلزائر الكربىـاألساسي اخلون ـاحملدد للقان 1997مايو سنة  31املوافق   

 ـــــــــــ

 

 إّن الس الدستوري،

ة املؤرخة يف ـمن الدستور، بالرسال 166بناء على إخطار رئيس اجلمهورية، وطبقا ألحكام املادة  -
 18واملسجلة يف سجل اإلخطار باألمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ  2000فرباير سنة  23
إ يتعلق مبدى .س 21/2000ت رقم ـحت 2000فرباير سنة  23املوافق  1420القعدة عام ذي 

احملدد للقانون األساسي اخلاص حملافظة  1997مايو سنة  31املؤرخ يف  15- 97دستورية األمر رقم 
   .اجلزائر الكربى

 79،  )ند التاسعالب( 78، )الفقرة الثانية( 18، 15وبناء على الدستور، لسيما املادة يف مواده  -
الفقرة ( 165،  )رة األوىلـالفق(  163، )رـالبند العاش( 122،  )الفقرة الثانية( 101،  )الفقرة األوىل(

.179و 169، )الفقرة األوىل( 167،  166، )األوىل  

الذي حيدد  1989ت سنة ـغش 07املوافق  1410حمرم عام  05ومبقتضى النظام املؤرخ يف  -
   .س الدستوري، املعّدل واملتّممإجراءات عمل ال
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وبعد االستماع إىل املقرر،       



 

 

 موضـوع ،1997 سـنة مـايو 31 املوافـق 1418 عـام حمـرم 24 يف املؤرخ 15-97 رقم األمر أن اعتبارا -

 وحــددّ   " احلضـرية الـدائرة" و "الكـربى اجلزائـر حمافظـة" تســمية حتـت إقليميتـني مجـاعتني أنشـأ قـد إخطـار،

  .أحكامه مبوجب وعملهما وسريمها لتنظيمهما خاصة قواعد
اجلماعات  أنمن الدستور ) الفقرة األوىل( 15واعتبارا أن املؤسس الدستوري حني أقّر يف املادة  -

اإلقليمية للدولة هي البلدية والوالية، فإنه يقصد حصر التقسيم اإلقليمي للبالد يف هاتني اجلماعتني 
.اإلقليميتني دون سوامها  

من ) 10(البند  122واعتبارا أنّه إذا كان املؤسس الدستوري قد خّول املشرع، مبقتضى املادة  -
ة هذه ـ، حني ممارس الدستور صالحية التشريع يف اال التقسيم اإلقليمي للبالد فإنه يتعني عليه

.من الدستور) الفقرة األوىل( 15الصالحية، أن يتقيد بأحكام املادة   

دد قواعد تنظيم وسري وعمل خاصة مبدينة اجلزائر ـرع أن حيـه إذا كان بإمكان املشواعتبارا أنّ  -
من الدستور، فإن عليه أن يتقّيد بأحكام  04العاصمة، انطالقا من مركزها الدستوري وفقا للمادة 

.الدستور يف املوضوع  

 و       "رىـالكبــ اجلزائــر ظــةحماف" تــدعيان إقليميتــني مجــاعتني أنشــأ حــني املشــرع أن بالنتيجــة، واعتبــارا -
 الدسـتور أحكـام خلـف قـد ونـيكـ وعمليهمـا وسـرييهما لتنظيمهـا خاصـة قواعـد وحـددّ  "احلضـرية الدائرة"

 101و )األوىل الفقــرة( 79 التاســع، البنــد 78 ،)الثانيــة الفقــرة( 18 ، )األوىل الفقــرة( 15 املــواد الســيما

  .منه )الثانية الفقرة(
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:يقّرر        



 

 

 1997ة ـمايو سن 31املوافق  1418حمّرم عام 24املؤرخ يف  15- 97التصريح بأّن األمر رقم  -
.ار ، غري دستوري ـ، موضوع إخط ة اجلزائر الكربىـاحملّدد القانون األساسي اخلاص حملافظ  

 

. الشعبية الدميقراطيةينشر هذا القرار يف جريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية     

 

ذي القعدة عام  18،19،20،21،22ذا تداول الس الدستوري يف جلساته املنعقدة بتاريخ 
.2000فرباير سنة  27و 26،  25،  24،  23املوافق 1420  

 

   الدستوري الس رئيس
  بوشعيـر سعيد                                                                                          
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)2(امللحق رقم   



 

 

ألول مارس ا: ق لــاملواف 1420لقعدة من عام ذي ا 25ؤرخ يف ـامل 01-2000أمر رقم 
وري ـالتابعة هلا على إثر إقرار الس الدستق بإدارة والية اجلزائر والباديات ـويتعل 2000

 27املوافق لـ  1420ذو القعدة عام  22ؤرخ يف ـامل 2000/ د .م/ أ .ق/  02رقم 
حمرم  24املؤرخ يف   15 -79ر رقم ـق مبدى دستورية األمـواملتعل 2000ة ـفرباير سن
اص حملافظة الذي حيدد القانون األساسي اخل 1997ة ـماي لسن 31ق لـ ـاملواف 1418
.اجلزائر  

 

 إن رئيس اجلمهورية 

  .منه 124و  10- 122و 101، و 18، 16، 15، 4واد ـ، ال سيما امل بناءا على الدستور -
فرباير  04املوافق لـ  1404مجادى األول عام  02ؤرخ يف ـامل 09-84ومبقتضى القانون رقم  -

 .ي للبالدمواملتعلق بالتنظيم اإلقلي 1984سنة 

أفريل سنة  07ق لـ ـاملواف 1410ان ـرمض 12ؤرخ يف ـامل 08-90القانون رقم ومبقتضى  -
 .واملتعلق بالبلدية 1990

أفريل سنة  07ق لـ ـاملواف 1410ان ـرمض 12ؤرخ يف ـامل 08-90ومبقتضى القانون رقم  -
 .واملتعلق بالوالية 1990

املوافق لألول من  1411ادى األول عام ـمج 14ؤرخ يف ـامل 30-90ومبقتضى القانون رقم  -
 .واملتضمن قانون األمالك الوطنية 1990ديسمرب سنة 
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مارس سنة  06ق لـ ـاملواف 1417ام ـشوال ع 27املؤرخ يف  07-97ى القانون رقم ـومبقتض -
 .واملتضمن القانون العضوي واملتعلق باالنتخابات 1997

 1997مايو سنة  31املوافق لـ  1418ام ـحمرم ع 24املؤرخ يف  14-97انون رقم ـومبقتضى الق -
 .واملتعلق بالتنظيم اإلقليمي لوالية اجلزائر

 22ؤرخ يف ـامل 2000/ د .م/ أ .ق/  02رقم  س الدستوري ـرار الـوبعد اإلطالع على ق -
ر رقم ـدى دستورية األمـواملتعلق مب 2000ة ـر سنـفرباي 27ق لـ ـاملواف 1420ام ـذو القعدة ع

الذي حيدد القانون   1997ة ـماي لسن 31 املوافق ل  1418  حمرم 24رخ يف ؤ ـامل 15 - 79
  .األساسي اخلاص حملافظة اجلزائر الكربى

 .وبعد االستماع إىل جملس الوزراء -

:يصدر األمر اآليت نصه  

ام ـختضع والية اجلزائر لألحكام املطبقة على مجيع الواليات، وال سيما منها األحك: املادة األوىل
.واملذكور أعاله 1990أفريل سنة  07املؤرخ يف  09- 90ون رقم ـصوص عليها يف القاناملن  

ع ـام املطبقة على مجيـر إىل األحكـختضع البلديات اليت تشتمل عليها بلدية اجلزائ :املادة الثانية
أفريل سنة  07ؤرخ يف ـامل  08-90البلديات، وال سيما األحكام املنصوص عليها يف القانون رقم 

.ة على مدينة اجلزائر العاصمةـواملذكور أعاله مع مراعاة األحكام اخلاصة املطبق  1990  

لديات التابعة هلا وسريها مع ـام خاصة عن طريق تنظيم والية اجلزائر والبـستحدد أحك: املادة الثالثة
أعاله  02ا يف املادة ـام املنصوص عليهـالتشريع والتنظيم املعمول ما، دون املساس باألحك  
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  :ال سيما من أجل

 .إعادة أجهزة املداولة التنفيذ إىل ممارسة املهام املسندة إليها •

 .إعادة حتديد تنظيم اهلياكل القائمة وصالحياا وكيفية سريها •

 .ضبط كيفيات إعادة ختصيص الذمم املالية •

 .مراقبتهاتوضيح آليات وإجراءات وكيفيات تسيري أنشطة املصاحل و  •

ار استمرارية ـأعاله، ويف إط 03صوص عليها يف املادة ـاس باألحكام املنـدون املس:  املادة الرابعة
اخلدمة العمومية تتخذ السلطات املختصة، كل فيما خيصها، التدابري املالئمة لكي تضمن يف مجيع 

.الظروف السري العادي واملنتظم للمرافق واهليئات العمومية  

.ينشر هذا األمر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية الدميقراطية الشعبية: امسةاملادة اخل  

2000املوافق ألول مارس سنة  1420ذي القعدة عام  25حرر باجلزائر يف   

 

 عبد العزيز بوتفليقة
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 قائمـة المراجـع

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

: المراجع العامة  -1  

باللغة العربية :  أوال  

.  1990امحد طلحت ، الوجه اآلخر للدميقراطية ، الطريق للنشر والتوزيع ، اجلزائر ،  -  

ر ـ، الطبعة العاشرة ، دار الفكس الدولـة الفرنسي امحد يسري ، أحكام املبادئ يف قضاء جمل -
. 1995، اجلامعي ، مصر   

ق والنصوص ـر منذ االستقالل من خالل الوثائـاجلزائة يف ـ، تطور املؤسسات الدستوريبوكرا  إدريس -
. 1994ر ، ـالرمسية ، القسم األول ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائ  

ار العلـم ، الطبعة الثالثة ، دلوسيط يف القانون الدستوري العام ، اجلزء األول ادمون رباط ، ا -
.1983للماليني ، لبنان ،   

الطبعة األوىل ،  ،ة القوميةر السياسي من املدينة الدولة إىل الدولخ الفكتاريه ، اك شوفالييجان ج -
.  1985ة للدراسات والنشر والتوزيع ،لبنان ،املؤسسة اجلامعي  

الطبعة الثانية  ،داري يف قضاء جملس الدولة، اجلزء األول رار اإلمحدي ياسني عكاشـة، موسوعة الق -
2001 د للطباعة ، مصر ،، دار أبو ا.  

.1993سعيد بوشعري ، النظام السياسي اجلزائري ، الطبعة الثانية ، دار اهلدى ، اجلزائر،  -  

 ة ، دار الفكر العربية ، مصر ،ـمبادئ القانون اإلداري ، الطبعة الثالث سليمان حممد الطماوي ، -
1976.  
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.1985اء اإلداري ، دار الفكر العريب ، سليمان حممد الطماوي ، الوجيز يف القض -  

. 1999منشاة املعارف، مصر، ة ، ـاألنظمة السياسيو عبد احلميد متويل ، القانون الدستوري  -  

سلطة يف النظام السياسي اجلزائري ، دار هومة ، اجلزائـر ، ، أساليب ممارسة العبد اهللا بوقفة  -
2002.  

لثـة ، دار اهلدى ، اجلزائر ، ة الثاـ، الطبع) نشأة وفقها وتشريعا (  عبد اهللا بوقفة ، الدستور اجلزائري -
2005.  

 ون والقرار اإلداري يف الفرتة مابني اإلصدار والشهر ، ديوانـ، القانلعزيز السيد اجلوهريعبد ا -
.1995املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  

،  ، اجلزائر ن، ديوان املطبوعات اجلامعيةالربملاعقيلة خرباشي ، العالقة  الوظيفية بني احلكومة و  -
2007.  

.1988ر ، عمار عوابدي ، القرارات اإلدارية يف اجلزائر ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائ -  

قسم الثاين ، دار الكتاب فوزي اوصديق ، الوسيط يف النظم السياسية و القانون الدستوري ، ال -
.2001احلديث ، اجلزائـر ،   

الطبعة الثانية ، ديوان  ، ، اجلزء الثالثـانون الدستوري اجلزائرياوصديق ، الوايف يف شرح الق فوزي -
.2004، املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر  

  . 2008عية ، إسكندرية ، مصـر ، وري ، دار املطبوعات اجلامـاغب احللو ، القانون الدستماجد ر - 
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.1975ري ، دار النهضة ، القاهرة ، القانون الدستو حمسن خليل ، النظم السياسية و  -  



 

 

.1976، حممود حافظ ، القضاء اإلداري ، الطبعة الرابعة ، دار النهضة العربية ، مصر  -  

.1985داري ، دار النهضة العربية ، حممود حافظ ، القرار اإل -  

.1970ارة ، منشاة املعارف ، مصر ، حممد كامل ليلة ، الرقابة على أعمال اإلد -  

.1986، ، مصركامل ليلة ، القانون الدستوري والنظم السياسية ، منشاة املعارف  حممد -  

املطبوعـات اجلامعية  ، دار ، الطبعة الرابعةـة طفى أبو زيد فهمي، القضاء اإلداري وجملس الدولمص -
.1999، مصر ،   

.عاصرة  ، دار النهضة العربية ، لبنان ، بدون سنة النشرحيىي اجلمل ، األنظمة السياسية امل -  

باللغة الفرنسية: ثانيا  

- André de LAUBADERE , Traite de droit administratif, 9eme 
éd,   L.G.D.J, Paris, 

1984. 

-Claude-Albert COLLIARD, Libertés publiques, 5
ème

 éd , Dalloz, 1975. 

-Dimitri George LAVROFF, Le droit constitutionnel de la 5
eme  

république, 3eme 

éd, Dalloz, Paris ,1999. 

-George VEDEL , Droit administratif, 6eme 
éd, P.U.F, Paris, 1976. 

-Jean ESMEIN , Elément de droit  constitutionnel , tome 2, 8eme 
éd, recueil 

Sirey, Paris , 1923. 

-Jean GICQUEL,Le droit constitutionnel et institution politique, 16
eme

 éd , Delta, 

Paris ,2000. 
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-Jean louis DEBRE, la constitution de la 5
eme  

république, p.u.f, France, 1980. 



 

 

-Jean RIVERO, Droit administratif, 2
ème

 éd, Dalloz, Paris, 1961. 

- Léon DUGUIT,Traité de droit constitutionnel , 3eme
ed ,  recueil Sirey , Paris , 

1930. 

-Marcel PRELOT, Institution politique et droit constitutionnel  , 2
eme 

éd, L.G.D.J, 

Paris, 1961. 

- Marcel  PRELOT  ,  Institutions politiques et droit constitutionnel, 4eme
 éd , 

Dalloz, Paris, 1969. 

- Maurice HAURIOU, Précis de droit constitutionnel,2eme
ed , recueil Sirey, Paris , 

1922. 

 

  :المراجع الخاصة  - 11

باللغة العربية  :أوال  

رة ، مصر، لقاهاب ، اـة ، اهليئـة املصرية العامة للكتـامحد مدحـت علي ، نظريـة الظـروف االستثنائي -
 1978.  

 2003، ، مصرئية عليها، منشاة املعارف انة الرقابة القضاـضممي مجال الدين ، لوائح الضرورة و سا -
. 

،الدور التشريعي لرئيس الدولة يف النظام املختلط، دار النهضة العربية،  عبد العظيم عبد السالم -
.2004مصر،   
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الربملاين ، دار الفكر اسي و النظامني الرئعمر فهمي حلمي ، الوظيفـة التشريعية لرئيس الدولـة يف  -
.1985العريب ، مصر ،   

باللغة الفرنسية  :ثانيا  

-Joy Fouad TABET, La faculté d’empêcher du chef de l’Etat en droit comparé, 
droit du chef de l’Etat de s’opposer aux lois, 1ere 

éd,  Bruylant, Delta, L.G.D.J, 
Paris, 2001. 

أطروحات الدكتوراه ومذكرات الماجستير :  III 

أطروحات الدكتوراه: أوال   

زء النظام القانوين اجلزائري ، اجل ة يفة التشريعية باملؤسسة التنفيذيسعيد بوشعري ، عالقة املؤسس -
 ديسمربقانون ، معهد العلوم القانونية واإلدارية ، جامعة اجلزائر، الثاين ، رسالة دكتوراه دولة يف ال

1984.  

ة العامة يف ظل الظروف االستثنائية ، رسالة الرقابـة القضائية على أعمال اإلدار  راد بدران ،م -
2004س ، سيدي بلعباس ، ـون العام ، كلية احلقوق ، جامعة جياليل اليابدكتوراه دولة يف القان  

– 2005.  

ة ات الدستوريية اجلزائري والضمانرئيس اجلمهور ة لن بن طيفور ، السلطات االستثنائينصر الدي -
دي بلعباس ـة، رسالة دكتوراه دولة يف القانون العام ، كلية احلقوق ، جامعة سيللحقوق واحلريات العام

 ،2002 – 2003.  
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مذكرات الماجستير: ثانيا  

نوفمبـر  28ر على ضوء دستـور ة يف اجلزائـ، االختصاص التنظيمي للسلطة التنفيذيـمالك بشري بن  -
ة سيدي بلعبـاس ، ـاإلدارية ، جامعة و ام ، معهد العلوم القانونيـ، رسالة ماجستري يف القانون الع 1996
1998-1999.  

 

،  1963لعام  رياجلزائور يـة والسلطة التنفيذيـة يف الدستعبد اهللا بوقفة ، العالقة بني السلطة التشريع -
.1997ر، جويلية ـة ، جامعة اجلزائـهد احلقوق والعلوم اإلداري يف اإلدارة واملالية ، معرسالة ماجستري  

ل شهادة املاجستري ، فرع مذكـرة لني، 1976نوفمرب  22ئيس اجلمهورية يف دستور حممد بورايو ، ر  -
.1984اإلدارة واملالية ، معهد العلوم القانونية واإلدارية ، جامعة اجلزائر ،   

ـرة ماجستيـر ان ، مذكـتأثريه على استقاللية الربملو  1996باألوامـر يف دستور  حممد حمديد ، التشريع -
.2002- 2001واملالية ، جامعة اجلزائر ، يف قانون اإلدارة   

المقاالت: ثالثا   

باللغة العربية : أوال  

ة الس الشعيب الوطين ، ـق األوامـر وأثـره على استقالليسعيد بوشعري، التشريـع عن طري -
.، العدد األول 1988، س.إ.ق.ع.ج.م  

ري ور اجلزائـالقوانني العضوية أو النظامية وفقا للدست: دة ـزاوي ، فئة القوانني اجلديـعبد الرمحان ع -
.2002، الة القانونية التونسية ، مركز النشر اجلامعي  1996دل سنة املع  
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دد الثالث ـ، الع 2009، افريل ةالدراسات القانوني عقيلة خرباشي ، التشريع عن طريق األوامر ، جملة -
.، اجلزائر  

م االنظ( من الدستور  124ورية مبقتضى املادة مراد بدران ، االختصاص التشريعي لرئيس اجلمه -
      .02، العدد رقم  2000 ،ة اإلدارة ، الد العاشر ، جمل) القانوين لألوامر 

دد الثالث ، كليـة الع ، 2010، س .ا.ق.ع.ج.مراد بدران ، قانون املاليـة وفكرة سيـادة الربملان ، م -
.احلقوق ، جامعة اجلزائر  

 ، س.ا.ق.ع.ج.، ماألساسية يف الظروف االستثنائية اتشيهوب، احلماية القضائية للحري مسعود -
.دد األول ، اجلزائرالع ، 1998  

ة باللغة الفرنسي: ثانيا   

-Georges MORANRE, Le contrôle des décisions prises au titre de l’article 16, 
recueil Dalloz , Paris ,1962. 

-Ghouti MEKAMCHA, Le pouvoir législatif à la lumière de la révision 

constitutionnelle du 28 novembre 1996, idara, Alger   , 1996. 

-MOHAMED  BOUSSOUMAH , La situation de la constitution de 1989 entre le 11 

janvier 1992 et le 16 novembre 1995, idara   , Alger  , 2001. 

المصادر :  IV 

 .1963سبتمرب  10دستور اجلزائر الصادر يف  -1

 .1976نوفمرب  22دستور اجلزائر الصادر يف  -2

 .1989فرباير  23دستور اجلزائر الصادر يف  -3
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 .1996نوفمرب  28دستور اجلزائر الصادر يف  -4

 

 ، اتـام االنتخاب، يتعلـق بنظـ1997مـارس  06رخ يف ؤ ـامل 07-97ون العضوي رقم ـالقان -

 .1997مارس  06الصادرة يف  12ج رقم .ج.ر.ج  

  
 الدولـةس ـق باختصاصات جمللـ، يتع1998مايو  30املؤرخ يف  01-98ون العضوي رقم ـالقان -

 .1998يونيو  01الصادرة يف  37ج رقم .ج.ر.، جوتنظيمه وعمله 

  
تنظيم الس الشعيب الوطين وجملس ، حيدد  1999مارس  08املؤرخ يف  02-99القانون العضوي رقم  -

 09الصادرة يف  15ج رقم .ج.ر.ج  األمة وعملهما وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبني احلكومة،
 .1999مارس 

 

،  ة انون اإلجراءات املدنيـة واإلداريـيتضمن ق 2008ر ـفرباي 25املؤرخ يف  09-08القانون رقم  -
   .2008افريل  23الصادرة يف  21ج رقم .ج.ر.ج

                                  
 58رقم  ج.ج.ر.،ج احلكومة تأسيس، يتضمن  1965جويلية  10املؤرخ يف  182 – 65أمر رقم   -

 .1965 يوليو 13 الصادرة يف

 

سري عمله ، تنظيم الس الوطين االنتقايل و ، املتضمن  1994أوت  10ؤرخ يف ـ، امل 01-  94ر رقم ـاألم -
 .1994سبتمرب  28الصادرة يف  61ج العدد .ج.ر.ج

 

،  ات التابعة هلاـديلويتعلق بإدارة والية اجلزائر والب 2000مارس  01ؤرخ يف ـامل 01-2000ر رقم ـاألم -
 .2000مارس  02الصادرة يف  09اجلريدة الرمسية رقم 
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  وديـة على مفقـاملطبق ، يتضمن األحكام 2002فربايـر  25املـؤرخ يف  03-02ر رقم ـاألم -
  . 2002فربايـر  28الصادرة يف  15ج رقم .ج.ر.، ج2001 نوفمرب سنة 10فيضانات 

  
   شعـيبس الـل الـتضمن حي،  1992جانفي  4ؤرخ يف ـامل 01-92م ـوم رئاسي رقـمرس -

 .1992يناير  08الصادرة يف  02ج العدد .ج.ر.الوطين ، ج

 

 ، يتضمـن املصادقـة على 1992جـوان  20املـؤرخ يف  258-  92م ـي رقـوم رئاسمرسـ -

 .1992يونيـو  21الصادرة يف  47ج العدد .ج.ر.النظام الداخلي للمجلـس الوطين االستشـاري ، ج 

 

، تؤهل رئيس الس األعلى للدولة لإلمضاء  1992جانفي  19د  املؤرخة يف .ا.م/ 01-92مداولة رقم  -
يناير  22الصادرة يف  05ج العدد.ج.ر.جعلى كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس جملس الوزراء ، 

1992. 

 

م ذات الطابع التشريعي ، ، تتعلق باملراسي 1992افريل  14املؤرخة يف  د.ا.م/ 02 - 92مداولة رقم  -
 .1992ابريل  15الصادرة يف  28ج العدد .ج.ر.ج

  
  15-97ر رقم ، يتعلق مبدى دستورية األم 2000فرباير  27املؤرخ يف  2000/ د .م/ ا .ق/  02قرار رقم  -

ج رقم .ج.ر.، ج ر الكربىـة اجلزائـون األساسي اخلاص حملافظـدد للقانـاحمل  1997و ماي 31املـؤرخ يف 
 .2000فربايـر  28الصادرة يف  07

  
على للدولة ، س أ، يتضمن إقامة جمل 1992جانفي  14املـؤرخ يف  إعالن الس األعلى لألمن -

 .1992يناير  15الصادرة يف  03ج العدد .ج.ر.ج
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 20لصادرة يف ا  84ج العدد .ج.ر.، ج1993ديسمرب  19ن الصادر يف ـالن الس األعلى لألمـإع -
 .1993ديسمرب 

  

يناير  31الصادرة يف  06ج عدد .ج.ر.، ج 1994يناير  30خ يف إعالن الس األعلى لألمن ، املؤر  -
1994. 
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 الملخص

إن احلياة العملية املرتبطة بنشاطات الدولة أظهرت انه من العسري جدا أن تلتزم السلطة التنفيذيـة 
اجلزائر إىل السماح لرئيس األمر الذي أدى بأغلب دساتري . بالتنظيم وان يلتزم الربملـان بالتشريع 

اجلمهورية يف حالة الضرورة بالتدخل يف اال التشريعي العائد للسلطة التشريعية وذلك عن طريق 
.األوامر   

.أوامر ، رئيس اجلمهورية ، برملان ، قاضي إداري ، جملس دستوري  :الكلمات المفتاحية  

Résumé 

La vie pratique relative aux activités de l’Etat a démontré qu’il est 

désavantageux que l’exécutif se restreint au pouvoir réglementaires et que le 

parlement se consacre a légiférer. D’ailleurs, ce qui a mené la plupart des 

constitutions Algériennes à permettre au président de la république, en cas de 

nécessité, d’intervenir dans le domaine législatif par le biais  des ordonnances 

présidentielles. 

Mots-clés : ordonnances, président de la république, parlement, juge 

administratif, conseil constitutionnel. 

Summary 

The professional sector attached to the activities of the state showed that it is 

disadvantageous that the executive power is restricted with the organization 

and that the Parliament devotes itself to the legislation, which carried out the 

majority of the Algerian constitutions has to authorize the president of the 

republic in the event of need for intervening in the legislative field through 

orders in Council, thing which returns to the legislative power.  

Key words: orders, president of the republic, Parliament, administrative judge, 

constitutional Council. 

 



 

 

 

 


