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 إهداء...        



 شكر ورعفان

 "الدٌي بٌمساحت ًصس"الربًفٍسٌز  إىل

على حفاًٍو اليت لي حٌفٍو حقو ًقدزه   أًجو أمسى كلواث الشكس ًالثناء، 

ًحشجٍعً على ختطً  يف إشسافو على ىرا العول، ًسعت صربه يف حٌجٍيً

ًزفعو ملعنٌٌاحً عرب سنٌاث إجناش ىره السسالت، دًى كلل أً  ،الصعٌباث

 إًشغاالحو ضٍق ًقخو ً بالسغن هي   هلل هنو

   أسخاذي ًأسعدكن ًأدام عصكن ًعطاءكن ٌا  بازك اهلل لكن

  الربًفٍسٌز "بٌسلطاى حمود" إىلعسفاًً ًحقدٌسي  ال  كوا أحقدم خب

 فضل إفادحو بالخٌجٍياث القٍوتسخقبالو يل يف هقس عولو، ًل اـوٍعلى ج

 .اليت أثسث ىرا العول ًاملالحظاث السدٌدة

  األسخاذة "قاسً جناة"إىل اهخناًً ًعوٍق   دًى أى ٌفٌحين الخعبري عي بالغ 

لبس أي  بخقدٌن الخفسرياث ًالشسًحاث الٌافٍت لسفع اليت كاًج يل خري عٌى

    ًاجيخو عرب خطٌاث إجناشي هلره الدزاست. غوٌض  ًأ

ًال أًسى شكس األساحرة األفاضل، أعضاء جلنت املناقشت، على كسم قبٌهلن 

 هطالعت ىرا العول  املخٌاضع ًهناقشخو.
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 مقدمة

يكسغ في تشطيع  هطيسية ضخورية في السجتسع، فاألصل مغ وجػديعتبخ القانػف ضاىخة تش
والتي البج مغ احتخاميا ، ومبادغ أساسية سمػؾ األفخاد بيجؼ تحقيق مقاصج ُتعب ِّخ عغ قيع جػىخية

ضى التي قج تشجع عغ قانػف التعدف والفػ  بعيجا عغ في سبيل بشاء نطاـ إجتساعي مشدجع وآمغ،
 األقػػ؛ وىػ ما ُيفزي إلى تكخيذ دولة القانػف. 

غ لمحقػؽ والحخيات األساسية، بيج اموبالخغع مغ أف ىحه األخيخة تعج الشطاـ األمثل الز
والحؼ ت، والتي تخجع أسبابيا إلى البشية الييكمية لشطاميا القانػني بحج ذاتو، مغ الثغخاأنيا ال تخمػ 

لحكخ يثيخ إشكاليات قج تذكل تيجيجا عمى إستقخار الحقػؽ الحاتية والحخيات األساسية، ونخز با
والصابع الفجائي الحؼ بات يعتخؼ  تزخع التخسانة التذخيعية، مخفقة بعجـ الجقة في الرياغة،

ػانيغ، فزال عغ عجـ دستػرية البعس مشيا بالشطخ إلى عجـ احتخاـ قػاعج اإلختراص إصجار الق
يا، واحتساالت التعارض أو التشاقس بيغ أحكاـ القػانيغ أو عجـ اتباع اإلجخاءات الجستػرية في سش  

وىػ األمخ الحؼ يثيخ أحج أكثخ وبالتالي، غياب السرمحة العامة السدتيجفة مغ التذخيع،  الرادرة،
"األمغ  الدعي إلى تحقيق اإلشكاليات القانػنية ججال في الػقت السعاصخ، والتي تتسثل في

 القانػني".

تثيخ مدألة األمغ القانػني ججال واسعا بيغ السيتسيغ بالسػضػع، مغ األكادمييغ ورجاؿ 
؛ إذ ثانيا، ثع مفيػمو أوالالقانػف، وذلظ بالشطخ إلى الغسػض والزبابية التي يترف بيا السرصمح 

بل وقج يتخاءػ لمبعس أنيا فكخة  ،السعالع نذيخ بجاية أف فكخة األمغ بحج ذاتيا ليدت واضحة
مسا يديج مغ صعػبة  أمغ القانػني، مزممة، فقج يكػف مغ الرعب اإلقخار بػجػد مرادر لمال  

ج لسفيػـ األمغ القانػني، وىػ ما يجعل الشقاش يحتج حػؿ أىسيتو  مغ عجميا. التأسيذ لتعخيف مػح 

إف السدائل التي يصخحيا األمغ القانػني ىي مغ صسيع الغايات التي تخمي دولة القانػف 
وذلظ مغ  القانػف ومغ ضسانات استسخاريتيا؛ مغ مالمح دولة هسا يجفع إلى إعتبار مإلى تحقيقيا، 

اعج القانػنية خالؿ تكخيذ سمدمة مغ الستصمبات التي يشبغي أف تسيد الشطاـ القانػني عسػما، والقػ 
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فديػلة الػصػؿ إلى القػانيغ، وقجرة األفخاد عمى فيع مزسػنيا، يتيح ليع إمكانية تػقع  خرػصا،
 وأفعاليع السدتقبمية بكل يقيغ. عػاقب ترخفاتيع

إلييا األمغ القانػني، ال تقترخ عمى الحساية ضج الفػضى  ييجؼإف دولة القانػف التي 
والتعدف فحدب، بل إنيا تكفل كحلظ عسمية بشاء وتعديد التصػر السشدجع لمقانػف مغ جية، 
ولمعالقات بيغ أشخاص القانػف مغ جية أخخػ، إذ ال يسكغ لمقانػف أف يؤدؼ وضيفتو األمشية إذا لع 

وعميو، فإف ىحيغ الجانبيغ، الشطخؼ والعسمي، لفكخة األمغ ا؛ يكغ الػصػؿ إليو والتشبؤ بو مسكش
بالسعشى الػاسع، مختبصيغ ببعزيسا البعس، فإذا كاف األمغ غاية مغ غايات القانػف، فإنو يذيخ 

 أيزا بالزخورة إلى وجػد وسائل تقشية وآليات ال غشى عشيا لبمػغ ىحه الغاية.

ُل السفيػـ السبدط لجولة القانػف، بيج أف ىحا إف خزػع سمصة الجولة لقػة القانػف، ُيسث ِّ 
 مع تػسع مياـ الجولة باألخز سيسا السفيػـ تصػر عبخ الدمغ، مشجمجا مع متغيخات ججيجة، ال

األمخ الحؼ جعل دولة القانػف الحقػؽ الفخدية والحخيات األساسية،  بإلتداميا في ضساففيسا يتعمق 
ج لبمػغ ىحا الشطاـ األمثل، القانػني؛ لكغ ال يػجج نسط مػح  ىي الشطاـ األمثل عالسيا لتحقيق األمغ 

أو تفعيل ىحه وسائل تكخيذ دة، غيخ أف إذ بالخغع مغ التػافق حػؿ السختكدات أو الستصمبات السؤس ِّ 
وذلظ بالشطخ إلى الدياقات السحمية التي قج تسيل إلى متصمب ختمف مغ دولة إلى أخخػ، األخيخة ي

ح وسيمة دوف األخخػ، وعميو، فإف اآلليات واإلجخاءات السختتُ  وأآلخخ، أكثخ مغ ا ارة لزساف خج ِّ
لثقافة القانػنية والدياسية لمجولة السعشية، التي تديخ عمى تكييفيا تدتشج عمى ااحتخاـ دولة القانػف، 

 حدب تصػر حاجيات السجتسع. -أؼ اآلليات واإلجخاءات–وتصػيخىا 

إلى مبجأ ىخمية  الحؼ يذيخ بجوره دعائع قياـ دولة القانػف،يعتبخ مبجأ سسػ القانػف مغ   
ل فيوالحؼ  القانػنية القػاعج اعتبار أف القاعجة األدنى ب وذلظ ،Hans Kelsen 1"ىانذ كمدغ" فرَّ

 فيالقاعجة األسسى درجة درجة تتقيج بالقاعجة األعمى مشيا درجة، وىكحا دواليظ إلى أف نرل إلى 
جىا القػاعج الجستػريةالتدمدل اليخمي، والتي  بتعبيخ آخخ، يعتبخ  ؛التي تكفل حكع القانػف  تجد ِّ

                                                           
1
 Voir : Hans Kelsen, General Theory of Law and State, translated by: Anders Wedberg, Cambridge, 

Harvard University Press, 1949. 
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الجستػر أسسى قانػف في دولة القانػف، دستػرا مكتػبا جامجا، تتستع قػاعجه باإلستقخار والثبات، 
 تدتسج مشو القػانيغ األخخػ مرجرىا.و 

تصػرت عسمية دستخة  أصبحت الجساتيخ تحتل ىحه السكانة الدامية في الجوؿ الحجيثة، مشح  
ية تدييخ الجولة لقصاعاتيا، ولع إذ كانت الجساتيخ سابقا عبارة عغ وثائق سياسية، تشطع كيف القانػف،

، غيخ أف األمخ تغي خ مع بجاية دستخة السبادغ لحقػؽ الفخد وحخياتو األساسيةُتعصى األولػية  كغت
التي أوجبت عمى و إستقاللية القزاء، ضي، العامة لمقانػف، مغ قبيل مبجأ السداواة، الحق في التقا

الجولة إيالء أىسية واسعة لمفخد، وضساف حساية قانػنية فعالة لحقػقو وحخياتو، ىحه األخيخة التي 
تحديغ حسايتيا عبخ تفعيل عمى  باستسخار باتت مجستخة بالسثل، والتي تعسل الدمصة التأسيدية

 ف.في ىحا الذأ رقابية آليات وىيئات دستػرية

، بحكع كػنو القانػف األسسى قياـ الشطاـ القانػني أساس يعتبخ الجستػر مبجأ سسػ أصبح 
اتباع ىحا السبجأ ال يعشي الػصػؿ إلى نطاـ خاؿ مغ العيػب، إذ يطل بيج أف  جولة الحجيثة،في ال

لكل نطاـ قانػني ثغخات، يبحؿ السؤسذ الجستػرؼ جيػدا متػاصمة في محاولة لدجىا، وذلظ لكػف 
ال تعخؼ الثبات، بل تتصػر باستسخار حدب تأثيخ الستغيخات الجولة ومشو القانػف ضػاىخ إجتساعية، 

، والبيئة السحيصة بيا؛ وفي ىحا اإلشار بخز الشقاش الجائخ حػؿ مػضػع األمغ الجاخمية والخارجية
 القانػني.

إف عجـ استقخار القػاعج القانػنية، بالشطخ إلى التزخع التذخيعي، وغياب السرمحة العامة 
لجػ سغ القػانيغ، وتشاقس ىحه األخيخة بيغ بعزيا البعس، وغيخىا مغ العيػب التي قج يترف 

اـ القانػني في الجولة، أثار السخاوؼ بذأف ضساف حساية حقػؽ اإلنداف والحفاظ عمى بيا الشط
قجر كاؼ مغ يتع الحفاظ عمى  أف ففي ضل عجـ استقخار القانػف، البجحخيات السػاشغ األساسية، 

السخاكد القانػنية والحقػؽ الحاتية، وىػ السفيػـ الحؼ تتسحػر حػلو فكخة األمغ القانػني؛  ثبات
سػاليغ ليحه األخيخة، مغ أكادمييغ ورجاؿ قانػف، يعتبخوف أف األمغ القانػني يشبغي أف يختقي إلى فال

ػف، وأف تتع بالتالي دستختو، ذلظ أف غايتو تكسغ في ترحيح عيػب مراؼ السبادغ العامة لمقان
 الشطاـ القانػني.
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إذ نجج  ،تداؤالت عجيجةكثيخة ويثيخ إنتقادات  يػاجوغيخ أنو  بالخغع مغ جاذبية ىحا الصخح،
عجة أسباب تتخاوح بيغ غسػض لىشاؾ تخددا بيغ الجوؿ في اإلعتخاؼ باألمغ القانػني كسبجأ، وذلظ 

 ، سػاء أكاف ذلظفكخة األمغ القانػني بحج ذاتيا، وبيغ ججوػ دستختيا، بالشطخ إلى وجػد ما يخادفيا
يمقى السػضػع إىتساما متدايجا عمى مدتػػ حية القانػنية أو الجستػرية؛ لكغ بالخغع مغ ذلظ، مغ الشا

 وصار وثيق الرمة بيجؼ تكخيذ دولة القانػف.دوؿ العالع، 

 إنصالقا مسا تقجـ، سشؤسذ دراستشا حػؿ السذكمة البحثية التالية:

في الجزائر على ضوء  ما مدى أهمية دسترة مبدأ األمن القانوني في تكريس دولة القانون 
 ؟التجربة األوروبية

 نعتسج في اإلجابة عمى السذكمة السصخوحة، عمى الفخضيتيغ اآلتيتيغ:

 سػؼ يعدز ضساف الحقػؽ الفخدية والحخيات  كسبجأ دستخة األمغ القانػني
 األساسية.

  دستخة األمغ القانػني كسبجأ ال يكتدي أىسية بالغة بالشطخ إلى وجػد البجيل مغ
 الزسانات القانػنية والجستػرية.

ندعى مغ خالؿ ىحه الجراسة إلى عكذ السذكمة البحثية عمى التجخبة األوروبية، وذلظ 
وتدايج اإلىتساـ بيحا بالشطخ إلى أصل نذأة فكخة األمغ القانػني في الشطاـ الالتيشي الجخماني، 

 السػضػع، والحؼ نمسدو عبخ تدايج القخارات القزائية التي إما تعتخؼ باألمغ القانػني كسبجأ، أو
تذيخ إليو كيجؼ دستػرؼ. كسا سشحاوؿ إجخاء مقارنة بيغ الشتائج الستػصل إلييا، وإسقاشيا عمى 

التي سشالحع عبخىا وجػد إنذغاؿ دائع لجػ السؤسذ واقع التجخبة الجدائخية في ىحا السجاؿ، 
 بتحقيق األمغ القانػني. الجدائخؼ  الجستػرؼ 

نعكاسات الدمبية لمتعقيجات التي باتت تكسغ أىسية السػضػع محل الجراسة، في تبياف اإل
ُتكب ل القانػف وتعجيالتو الستكخرة، عمى استقخار الحاالت القانػنية الفخدية التي تدتػجب ضساف 

يخ عشو بػ إنعجاـ األمغ القانػني؛ كسا مغ اآلثار الجانبية الدمبية لمقانػف، أو ما يسكغ التعب حسايتيا
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لغاية التي ييجؼ إلييا األمغ القانػني في سج الثغخات وترحيح يدعى ىحا العسل إلى إبخاز أىسية ا
  العيػب القانػنية، عبخ تحميل الستصمبات الفخعية السكػنة لفكخة األمغ القانػني.

 الباحثػف أخخػ، تبخز أىسية ىحا السػضػع في اإلىتساـ األكاديسي الحؼ أواله  ناحيةمغ  
 الحجيثة التي اعتسجنا عمييا، ونخز بالحكخ األوروبية الغخبيػف لو، ونمسذ ذلظ في بعس الجراسات
مع تػصيات  ا جائدة التسيد الخاصة لخسالة الجكتػراه أشخوحتيغ لباحثيغ فخندييغ، تمقت كل مشي

األولى مغ قبل كل مغ السجمذ الجستػرؼ الفخندي وكحلظ مغ قبل كمية الحقػؽ  أجيدت إذ ،بالشذخ
مغ أكاديسية  "جائدة شكخؼ قخداحي"، أما الثانية فقج نالت خنديةالف والعمػـ الدياسية لجامعة ديجػف 

 أساس-بػنتيػف  العمػـ األخالقية والدياسية، باإلضافة إلى جائدة التسيد لخسالة الجكتػراه مغ جامعة
   :(، وتتسثل ىاتيغ الجراستيغ في2)باريذ 

التي حسمت عشػاف "دستخة  Anne-Laure Valemboisرسالة دكتػراه لػ"آف لػر فالػمبػا" 
إعتبخت ، وكانت دراسة إستذخافية، 2002، نػقذت سشة 1متصمب األمغ القانػني في القانػف الفخندي"

 مغ خالليا الباحثة أف مبجأ األمغ القانػني برجد اإلرتقاء إلى مراؼ السبادغ الجستػرية في الشطاـ
القانػني متجحرة بقػة في القانػف  كسا أوضحت "فالػمبػا" أف فكخة األمغالفخندي،  القانػني

األوروبي، ال سيسا فيسا يخز القانػف اإلقترادؼ لإلتحاد األوروبي مغ جية، وفي صمب القانػف 
 إدانة الجستػرؼ الفخندي مغ جية أخخػ، أيغ نجج مفاىيع وثيقة الرمة باألمغ القانػني، مغ قبيل

ولقج ختست  السقخوئية والػصػؿ إلى القانػف. ، أو مبجأcavaliers législatifsالخفقاء التذخيعييغ 
الباحثة دراستيا بالتأكيج أف الشطاـ القانػني الفخندي يديخ نحػ اإلعتخاؼ الذكمي باألمغ القانػني 

 كسبجأ دستػرؼ.

أشخوحتو السعشػنة ، 2002في سشة ليشاقر  Thomas Piazzonجاء بعجىا "تػماس بيازوف" 
إتاحة القانػف لتسكيغ التي تفتخض و  ،دراستو حػؿ فكخة التشبؤ تر سحػ توالحؼ ، 2بػ"األمغ القانػني"

بيج أف الثغخات  ، وأف يحتـخ القانػف ىحه األخيخة مغ جية أخخػ،مغ جية األفخاد مغ بشاء التػقعات
التي يعاني مشيا القانػف الػضعي الفخندي تذكل عائقا البج مغ مػاجيتو حدب الباحث، مذيخا إلى 
                                                           
1
 Anne-Laure Valembois, La constitutionnalisation de l’exigence de sécurité juridique en droit Français, 

Paris, L.G.D.J, 2005. 
2
 Thomas Piazzon, La sécurité juridique, Paris : éditions Defrénois, coll.  Doctorat  &  Notariat, 2010. 
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التي تذكل و مقػانيغ أو ضعف صياغة القػاعج القانػنية، تجني الشػعية الذكمية لالتذخيعي، التزخع 
حساية األفخاد،  ، الحؼ لع يعج مقبػال في ضل ميل تخكيد القانػف عمىمرادر إلنعجاـ األمغ القانػني

أو وىػ ما ُيذجع، وفقا لػ"بيازوف"، عمى تكخيذ األمغ القانػني كسبجأ عاـ في القانػف الفخندي، 
ق ذاتي في األمغ القانػني الحؼ يتيح ألشخاص القانػف مغ مػاجية مرادر الأل أمغ التي قج كح

 تيجد حاالتيع الذخرية.

مشح  إف أسباب اختيارنا لمسػضػع محل ىحه الجراسة، تخجع إلى إىتسامشا بالجراسات األمشية
ندبيا، والحؼ  الشذأة جيثانتقالشا إلى مخحمة الجراسات العميا، وتخررشا في ىحا الحقل السعخفي الح

، تزيف متغيخات حجيثةإذ نذيج بانتطاـ نذأة مقاربات ونطخيات ومجارس  التصػر، ال يداؿ قيج
 بيجؼ الػصػؿ إلى نطخية شاممة لألمغ، وعػامل وفػاعل ومجاالت ججيجة عمى السػاضيع األمشية،

غالبا ما يتع تقديسو، إلى خسذ قصاعات تتسثل في األمغ العدكخؼ، الدياسي، اإلقترادؼ،  والحؼ
، التي باتت ُتخك د عمى السعاصخةال سيسا مغ مشطػر السجارس األمشية الشقجية السجتسعي، والبيئي، 
حق وأثشاء مصالعاتشا بحثا عغ مػاضيع حجيثة تدت وفي ىحا اإلشار، .وحدب أمغ الفخد بجؿ الجولة

وأثار اىتسامشا، ودفعشا إلى التفكيخ في إمكانية  الجراسة، جحب انتباىشا مرصمح "األمغ القانػني"،
خاصة وأف اليجؼ السشذػد ىػ بمػغ تػسيع السشطػرات األمشية الشقجية لتذسل القصاع القانػني أيزا، 

ة في السدتػػ والجول حالة مغ األمغ الذامل الحؼ يتسحػر حػؿ أمغ الفخد في السدتػػ األوؿ
، وبسا أف العمػـ اإلجتساعية متجاخمة مع بعزيا البعس، قخرنا الخػض في غسار القانػف الثاني

ال سيسا وأف ىحه األخيخة يتع التصخؽ إلييا في نطخية  ،قانػنيةالجستػرؼ، لشدتسج مشو مقاربة 
 . مشيةفي حقل الجراسات األ مفيجة إضافة بالتالي قج تذكلو  العالقات الجولية،

أثشاء مخحمة الساجدتيخ، مغ خالؿ التعخض لسقاييذ ليا عالقة  بتكػيغ مددوج تستعشا إف
كاف لو دور كبيخ في جية أخخػ،  ة مغ جية، والقانػف العاـ مغيبكل مغ تخرري العالقات الجول

تجخئشا عمى اختيار ىحا السػضػع، ال سيسا وأف "األمغ القانػني" ىػ مػضػع مثيخ لمججؿ، وحجيث 
ندبيا، ولع يدبق ألؼ باحث جدائخؼ وأف تشاولو بالجراسة، سػاء أكاف ذلظ مغ خالؿ رسالة دكتػراه 

ولقج لسدشا عبخ مديخة بحثشا في ىحا السػضػع، عجـ معخفة شبو تامة بسػضػع  أو مؤلف عمسي،
اىع، الباحثيغ الجدائخييغ الستخرريغ في السجاؿ القانػني الحيغ قابمش بعساألمغ القانػني، لجػ 
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 ، وىػ ما يديج مغ أىسية دراستشا ىحه، لتكػف بادرة أولى قج سػاء أكاف ذلظ كسرصمح أو كسفيـػ
تذجع باحثيغ آخخيغ لمخػض في مػضػع األمغ القانػني، والخخوج بشتائج أكثخ دقة وتفريال في 

 دراساتيع السدتقبمية.

ىحه، ال تكسغ في قمة  إف أبخز الرعػبات التي واجيشاىا أثشاء عسمشا عمى مػضػع دراستشا
السخاجع، مثل ما قج يتييأ ألذىانشا في بادغ األمخ، إذ بالخغع مغ الحجاثة الشدبية لمسػضػع، غيخ 
أف ىشاؾ العجيج مغ الجراسات والتقاريخ حػؿ األمغ القانػني، ال سيسا إذا ما اتجيشا نحػ الجوؿ 

و جية ثانية فإن مغ مغ جية أولى، أمااألوروبية، التي تػلي اىتساما متدايجا بيحا السػضػع، ىحا 
تع تشاوؿ  سبق وأف بسجخد إستيعابشا لسزسػف فكخة األمغ القانػني، فإنشا سشالحع أف ىحه األخيخة قج

العشاصخ السكػنة ليا والسدائل الستعجدة التي تثيخىا في السجاؿ القانػني، وذلظ عبخ مػاضيع 
تو، فإذا ما كاف السرصمح حجيثا، فإف الغاية التي مختمفة، دوف ذكخ مرصمح األمغ القانػني بحج ذا

 يخمي إلييا تعتبخ مغ الغايات الكالسيكية التي يشبغي أف يدتيجفيا الشطاـ القانػني.

ل الباحثيغ، مغ أكادمييغ إف الرعػبة التي واجيشاىا في بجاية األمخ، تسثمت في عجـ تػص  
مغ جانب، وحػؿ مجػ  فيػـ األمغ القانػنيورجاؿ القانػف، إلى إتفاؽ حػؿ تعخيف شامل مانع لس

أكثخ مغ ذلظ، فإف الغاية التي فاعمية تصبيقو أو ضخورة تكخيدو كسبجأ دستػرؼ مغ جانب آخخ؛ 
يربػ إلييا األمغ القانػني، والتي تتسحػر حػؿ حساية العالقات القانػنية وضساف الحقػؽ والحخيات 

 مبادغ قانػنية أخخػ والتي، عمى األقل، يقع عمييااألساسية، يسكغ أف تدتيجفيا مفاىيع أخخػ أو 
تالي، فإنو مغ الصبيعي أف تخبكشا مثل ىحه السعصيات، بالشطخ الاإلتفاؽ وال يختمف بذأنيا إثشاف؛ وب

 إلى الغسػض واإلبياـ السحيط بيا، والتداؤالت التي تثيخىا.

ا تقديع الجراسة إلى بابيغ تأيشبعج تحجيجنا لمسذكمة البحثية والفخضيات السخاد التحقق مشيا، إر 
 اثشيغ:

 لمتأسيذ السفاىيسي لفكخة األمغ القانػني، وقدسشاه بجوره إلى فرميغ خررشا الباب األوؿ 
، ساعيغ مغ خالؿ الفرل األوؿ إلى رفع الغسػض عغ مزسػف فكخة األمغ القانػني، مغ نطخييغ

اإلتفاؽ الشدبي بيغ الباحثيغ، وخررشا خالؿ التصخؽ ألىع العشاصخ السكػنة ليا، والتي يقع عمييا 
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تسثمت في متصمب الػصػؿ بالتحميل ثالث متصمبات فخعية أساسية، وزعشاىا عمى ثالث مباحث، 
إلى القانػف أوال، وتعخضشا مغ خاللو إلى أىسية الػصػؿ السادؼ مغ جية، والحؼ يسذ الجانب 

ميسة، ثع إلى أىسية الػصػؿ الفكخؼ الذكمي لمقانػف مغ حيث السقخوئية، والػضػح، والرياغة الد
قانػنية -مغ جية أخخػ، أو إتاحة القانػف لمفخد عبخ تسكيشو مغ فيسو واستيعابو، والتشذئة الدػسيػ

 ثل جدءا مغ ىحه الغاية.تس

إنتقمشا بعجىا إلى التفريل في متصمب إستقخار القانػف ثانيا، لتػضيح أثخ عجـ استقخاره،  
يق األمغ القانػني، وفي ىحا الدياؽ، تختمف انعكاسات ذلظ سػاء أكانت بسعشى السخالفة، عمى تحق

الحؼ يجسع لشرل لستصمب التشبؤ القانػني ثالثا، عمى القانػف السػضػعي أو عمى الحقػؽ الحاتية؛ 
بيغ مدايا الستصمبيغ األوؿ والثاني ليحقق ثقة الفخد بالشطاـ القانػني، مغ خالؿ ضساف تػقعاتيع 

 السذخوعة؛ ولقج أوضحشا التفاعالت القائسة بيغ ىحه الستصمبات الثالث في مبحث رابع،القانػنية 
مشا العالقة ما بيغ اإلستقخار والػصػؿ، وما بيغ ىحا األخيخ بعجما تشاولشا كل متصمب عمى حجة، فحم  

 والتشبؤ، مذيخيغ إلى أثخىا عمى األمغ القانػني.

لفكخة األمغ القانػني، سيديل عميشا التػصل إلى تحجيجنا لمعشاصخ األساسية السكػنة  بعج 
الحؼ تعخضشا فيو لألمغ ، في الفرل الثاني مغ الباب األوؿ، ىحا األخيختعخيف تخكيبي لسفيػـ 

، مغ ناحية التخكيد والقانػني كسبجأ، وأوضحشا أنو بالخغع مغ اختالؼ التعخيفات الػاردة في شأن
طل مػحجا؛ قسشا بعجىا بإبخاز القيسة القانػنية العالسية ي وعمى متصمب دوف اآلخخ، بيج أف مزسػن

مغ حيث الدماف والسكاف، وذلظ عبخ العػدة إلى جحور تصبيق ىحا السبجأ في  لسبجأ األمغ القانػني
ونخز بالحكخ القانػف اليػناني والخوماني، والحؼ نذأ عمى أساسو مبجأ  قانػف الحزارات القجيسة،

ف الحجيث، ونخز بالحكخ في الشطاـ الجخماني الالتيشي؛ لكغ وبالخغع مغ األمغ القانػني في القانػ 
ذلظ، فإنشا نالحع وجػد تفاوت بيغ الجوؿ األوروبية مغ حيث اإلعتخاؼ باألمغ القانػني كسبجأ مغ 

وىي األفكار الخئيدة التي تشاولشاىا في الفرل الثاني،  وتكخيدو بشز دستػرؼ، مبادغ القانػف،
 مباحثو األربعة.وزعشاىا عبخ و 

قدسشاه بجوره إلى فرميغ،  في أسذ دستخة مبجأ األمغ القانػني، لمتفريل الباب الثاني، ورد
حاولشا مغ خالليسا عكذ الجانب الشطخؼ الػارد في الباب األوؿ عمى كل مغ التجخبتيغ األوروبية 
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ل الشطاـ األمثل لتحقيق التأكيج عمى أف دولة القانػف تسثحيث افتتحشا الفرل األوؿ بوالجدائخية؛ 
دة، التي تييكل نطاميا القانػني بذكل األمغ القانػني، وذلظ  بالشطخ إلى شبيعة مبادئيا السؤس ِّ

مبجأ الفرل بيغ الدمصات، الحق  يزسغ حساية الحقػؽ والحفاظ عمى الحخيات، وخررشا بالتحميل
دولة القانػف عمى احتخاميا،  في التقاضي، والتدمدل اليخمي لمقػاعج، وىي مبادغ دستػرية، تحخص
، التي دستخة القانػف عسمية و  عسال بسبجأ سسػ الجستػر، والحؼ ىػ نتيجة حتسية لسبجأ ىخمية القػاعج

 قانػنية.غ بقية القػاعج الختبة عجعمت مغ القػاعج الجستػرية األسسى م

لشا استقخاء تصػر ىحه الطاىخة، الستسثمة في دستخة القانػف، وما يعشيو ذلظ مغ و ولقج حا 
ومع ذلظ، فإف لكل اكتداب الجساتيخ لقػة معيارية وإلدامية، مغ التجخبتيغ األوروبية والجدائخية؛ 

لحلظ سعيشا إلى تبياف األسباب البشيػية التي تؤدؼ نطاـ قانػني ثغخات، مثل ما سبق وأف ذكخنا، 
ى انعجاـ األمغ القانػني في دولة القانػف، وركدنا عمى التزخع وعجـ اإلستقخار التذخيعي مغ إل

جية، وعجـ استقخار اإلجتياد القزائي مغ جية أخخػ، آخحيغ التجخبتيغ الفخندية والجدائخية 
الفرل البمجيغ، وىي أىع األفكار التي تعخضشا إلييا في ىحا  تاريخ لتقاربكشسػذجيغ لمتحميل، نطخا 

 األوؿ مغ الباب الثاني، والتي وزعشاىا عبخ أربعة مباحث.

محاوليغ إسقاط الشتائج الستػصل  الجدائخية، لمتجخبة األخيخ ليحه الجراسةخررشا الفرل 
تقييسشا ألسذ التكخيذ الجستػرؼ لسبجأ األمغ القانػني في الجدائخ،  عمى ،إلييا في الفرػؿ الدابقة

يخ التي شيجتيا الجدائخ مشح استقالليا إلى حج ساعة اإلنتياء مغ ىحا وذلظ عبخ استقخاء الجسات
العسل، بيجؼ استخالص األحكاـ الػاردة في كل مشيا، والتي عكدت إنذغاؿ السؤسذ الجستػرؼ 

وىػ ما دفعشا إلى تقديع التجخبة الجستػرية التي مخت بيا الجدائخ إلى الجدائخؼ باألمغ القانػني، 
واتباعيا نطاـ حكع الحدب الػاحج القائع  البالدما األولى، فيي التي تمت إستقالؿ أمخحمتيغ اثشتيغ؛ 

، 3291) اثشيغ عخفت الجدائخ صجور دستػريغعمى السبادغ اإلشتخاكية، وفي ضل ىحا الشطاـ 
3299.)  

بيج أنشا سشالحع أف السجاؿ القانػني الزامغ لمحقػؽ والحخيات األساسية لع يكغ ذؼ 
ولع تتغيخ األوضاع إلى ، لحلظ فإف ىحه السخحمة شيجت إنعجاـ األمغ القانػني، في ىحه الفتخة أولػية

التي وىػ ما أشمق عسمية دستخة القانػف في البالد،  جدائخ إلى نطاـ التعجدية الحدبية،غاية إنتقاؿ ال



 متطلبات ثكريس دولة القانون : دسترة مبدأ ألامن القانوني

 مقدمــــــة دراسة مقارنة بين التجربة ألاوروبية والجزائرية
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ذخع عكدت إىتساـ الس(، 2039، 3229، 3292شيجت في ىحه السخحمة تػالي ثالثة دساتيخ )
)الفرل  الجيسقخاشية الجستػرؼ بجستخة مختكدات قياـ الحكع الجيسقخاشي ومبادغ تأسيذ دولة القانػف 

تػفيخ الزسانات  ، وما يعشيو ذلظ مغبيغ الدمصات، ىخمية القػاعج، إحتخاـ تػزيع اإلختراص(
 )إستقاللية القزاء، الخقابة عمى دستػرية القػانيغ( واآلليات القانػنية والييئات الخقابية الجستػرية

 األساسية.التي تديخ عمى حساية حقػؽ السػاشغ، والحفاظ عمى حخياتو 

عبخ دساتيخ ىحه السخحمة، سشالحع إرادة السؤسذ الجدائخؼ بتحقيق األمغ القانػني، وأف 
الحؼ وصمت إليو  ػسىحه اإلرادة تعدزت عبخ الدمغ، وىػ ما يسكغ قياسو عمى التحدغ السمس

؛ وىػ ما سعيشا إلى إبخازه عبخ السباحث األربعة ليحا 2039لحقػؽ والحخيات وضساناتيا في دستػر ا
باستخالص األىسية السخجعية مغ التكخيذ الجستػرؼ لسبجأ األمغ القانػني، الفرل، الحؼ ختسشاه 

ثع تكخيذ دولة اسية أوال، والتي حجدناىا في تحديغ حساية حقػؽ اإلنداف وحخيات السػاشغ األس
فجولة القانػف ال تختبط بحقػؽ اإلنداف وحدب، لكغ أيزا بالجيسقخاشية، القانػف الجيسقخاشية ثانيا، 

التي تزسغ ىحه األخيخة، بسا يعشيو ذلظ مغ إشخاؾ السػاشغ في إتخاذ القخارات ومحاسبة الدمصة 
 ػغ غاية األمغ القانػني.كسة ومسارسة الخقابة عمى أعساليا، وىػ ما يتيح بمالحا
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 الباب األول:

 يالتأسيذ السفاىيسي لفكخة األمن القانهن
تػاجو فكخة األمغ القانػني ججال واسعا في الػسط القانػني أو األكاديسي، وذلظ بالشطخ إلى 
غسػض وضبابية مزسػنيا، فيي فكخة تذسل عشاصخ مختمفة، وتغصي مدائل متعجدة، وتدعى إلى 
تحقيق أىجاؼ حسائية جػىخية، بيج أف تحقيقيا قج يبجو بعيج السشاؿ حيشا، أو حتى مشاقزا لتصػر 

إذ القانػف ومػاكبتو لحاجيات السجتسع حيشا آخخ، وىػ ما جعل فكخة األمغ القانػني صعبة التحجيج، 
ال نجج ىشاؾ تعخيفا مػحجا لسفيػميا، غيخ أف ذلظ لع يسشع مغ وجػد نػع مغ التػافق الزسشي بيغ 
الباحثيغ والستخرريغ في السجاؿ القانػني، فيسا يخز الستصمبات السؤسدة لسزسػف فكخة األمغ 

الػصػؿ القانػني، والتي غالبا ما تتسحػر حػؿ ثبلثية مفاىيسية تذسل كبل مغ: تسكيغ الفخد مغ 
نية؛ وىػ ما السادؼ والفكخؼ إلى القانػف؛ الديخ عمى إستقخار الحقػؽ الحاتية وثبات السخاكد القانػ 

 .)الفرل األول(بشاء تػقعات قانػنية مػثػقة سيفزي بالشتيجة إلى 

إف التفاعبلت الحاصمة بيغ ىحه الستصمبات الثبلث )الػصػؿ، اإلستقخار، التشبؤ(، تتيح 
إمكانية الخخوج بتعخيف تخكيبي لسفيػـ األمغ القانػني، الحؼ غالبا ما يكػف لو عبلقة وشيجة بجسمة 

الترػر  مغ السفاىيع األخخػ، باألخز مفيػمي الثقة السذخوعة واليقيغ القانػني، الحيغ ُيعّبخاف عغ
الحاتي لسفيػـ األمغ القانػني مغ جية، وكحلظ مفيػمي فعالية وفاعمية القانػف، والحيغ يخراف 

بالسفيػـ الحؼ ستتشاولو ىحه  ،األمغ القانػني عخؼمػضػعية األمغ القانػني مغ جية أخخػ. ولقج 
متدايجا في العرخ الجراسة، تصبيقات في األنطسة القانػنية لعرػر تاريخية قجيسة، والقى إىتساما 

ذات الدياؽ، تعتبخ ألسانيا أوؿ الجوؿ في الحجيث، ال سيسا في الشطاـ الجخماني البلتيشي، و 
األوروبية تكخيدا لؤلمغ القانػني، معتبخة إياه أحج مبادغ قياـ دولة القانػف، وىػ السبجأ الحؼ تبشتو 

في  اإلتحاد األوروبيدوؿ بيغ  أخخػ، نبلحع وجػد تفاوت ماالسحاكع األوروبية؛ ولكغ مغ ناحية 
مجػ تكخيديا لؤلمغ القانػني في أنطستيا القانػنية الجاخمية، إذ نمسذ تخددا في اإلعتخاؼ بو، وذلظ 

.)الفرل الثاني(لعجـ دقة السفيػـ، مسا أثار عجيج اإلنتقادات 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول
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 :لاألو الفرل

 السكهنة لفكخة األمن القانهنيالعشاصخ 
تتسثل في: قابمية  ،مختمفةمتصمبات فخعية  ةفكخة األمغ القانػني إلى ثبلث يشقدع مزسػف 
 laاستقخار القانػف و ، la prévisibilité القانػني، التشبؤ l’accessibilitéالػصػؿ إلى القانػف 

stabilité،   سشتعخض مغ وعميوؤلمغ القانػني، لاألوجو الخئيدة  ةالثبلثوتعتبخ ىحه الستصمبات ،
ثع  (السبحث األول)قيسة القانػنية لكل مغ متصمب الػصػؿ إلى القانػف الخبلؿ ىحا السبحث إلى 

 لششطخ بعجىا في التشبؤ (السبحث الثاني)نبخز أىسية استقخار القانػف في تحقيق األمغ القانػني 
وتججر اإلشارة أف التفريل في  .(السبحث الثالث) وعبلقتو باألمغ القانػني كستصمب أساس القانػني

، األمخ الحؼ يذكل )السبحث الخابع( كل جانب برفة فخدية ال يشفي وجػد تجاخل وتخابط فيسا بيشيا
 وحجة في الجراسة تختبط بسزسػف األمغ القانػني كحتسية ال غشى عشيا.

 

 

 األول:  السبحث

 هن ــــالقانهل إلى ــالهص

أيغ ُيفتخض أف  "عرخ السعمػماتػ"تتسيد السجتسعات السعاصخة بكػنيا ُتعاير ما يدسى ب
ا بالشرػص وإحاشة أشخاص القانػف عمس   ؛تدييل عسمية التػاصل بيغ األفخادتقػـ السعمػمة ب

إلى  ومغ ىشا تبخز أىسية الػصػؿالقانػنية التي يخزعػف ليا، ليػ أمخ يشجرج ضسغ ىحا الدياؽ، 
 ألمغ القانػنيا غاية تحقيقل وذلظ ،(السطمب األول) متدايجة القانػف كستصمب أساس ذو أىسية

 .(السطمب الثاني)
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 األول:  السطمب

 لهصهل إلى القانهن ا قيسة متطمب

يتعمق بالػصػؿ السادؼ فاألوؿ اثشيغ، أما  تذسل فكخة الػصػؿ إلى القانػف وجييغ
القانػف إمكانية أو قجرة الػصػؿ  ألشخاصإذ يشبغي أف ُيتاح   accessibilité matérielleلمشرػص

أىع وسيمة  القانػف  نذخ ويعتبخحتى تكػف سارية في مػاجيتيع،  ة،لكتمة الشرػص القانػني ماديا
ولمػصػؿ السادؼ إلى  .1شابع الدخية ىحا األخيخ يكتدي فسغ غيخ السعقػؿ أف، لبمػغ ىحه الغاية

حج ذاتيا، ولكغ في  القانػنية القانػف جػانب عجة، إذ مغ السؤكج أنو البج مغ الػصػؿ إلى القاعجة
 الستخرريغ في السجاؿ القانػنيالزامشة لتصبيق ىحه القاعجة، أو أيزا إلى  أيزا إلى السحاكع

 يدسح تبديط القانػف وتقشيشو فإف لحلظ ،يحه القاعجةل استيعاب الفخد ُتديل اتالحيغ يػفخوف تفديخ 
بات متاحا  الػصػؿ إلى السعمػمة ال سيسا وأفمتصمب الػصػؿ السادؼ إلى القانػف، بتعديد تصبيق 

دسح لمسػاششيغ بالػصػؿ تالتي تصػر شبكة اإلنتخنيت، وإنذاء السػاقع العامة السجانية،  أكثخ مع
 تصبيقاتيا. معخفة مجاالت مباشخة إلى القاعجة القانػنية و 

أؼ فيع   accessibilité intellectuelleني فيتعمق بالػصػؿ الفكخؼ لمشرػصأما الػجو الثا 
نطخا الرتباشو الجػىخؼ بفكخة  ، وىػ ما سشتػسع في تفريموالشرػص القانػنية أو مزسػف  معشى

في الحالة األولى، وعغ الػصػؿ  بحلظ، يسكششا الحجيث عغ الػصػؿ الذكميو . األمغ القانػني
  2في الحالة الثانية.الجػىخؼ أو األساسي 

ويصخح ىحا الجانب األوؿ إشكالية  ألوؿ لمػصػؿ بأساليب نذخ القانػف،الجانب ا يختبط
بالشطخ إلى التصبيق العسمي، تتسثل ىحه اإلشكالية في:  مغ الشاحية الشطخيةميسة، بيج أنيا ضعيفة 

لقانػف؟ أو كيف يسكغ تحديغ نذخ القانػف أو ضساف السادؼ إلى ا صػؿكيف يسكغ تعديد الػ 
 جانب الثاني، الحؼ يختبط مغ جيتويعتبخ شخشا ضخوريا لتحقيق ال وىػ جانب مادؼ إعبلنو؟

 عشاصخ أخخػ إلى  يحيلبأساليب التعبيخ عغ القانػف، وىػ أكثخ تعقيجا مغ الجانب األوؿ، إذ 
 وتتسثل في تتجرج في درجة أىسيتيا رغع ارتباشيا ببعزيا البعس، فخعية ومتجاخمة فيسا بيشيا

                                                           
1
 Thomas Piazzon, La sécurité juridique, (Paris : éditions Defrénois, coll.  Doctorat  &  Notariat, 2010), 

p.18. 
2
 Ibid. p.18. 
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 laاإلدراكية و ،  la clartéالػضػح  ،l’intelligibilitéالسفيػمية  ، la lisibilitéالسقخوئية 
compréhensibilité.1  

 

 السقخوئية والسفيهمية: أوال -

الػصػؿ السادؼ لمشز، لى وجػب شكل الشز القانػني؛ إذ باإلضافة إتخز السقخوئية 
 Geneviève Koubi ""جشفياؼ كػبي . وُتعَخؼ األستاذةلمقخاءة البج أف يكػف ىحا األخيخ قاببل

ساسية ستيعابو بديػلة، وتكػف عشاصخه األالسقخوئية بأنيا: "نػعية الشز الحؼ يسكغ قخاءتو تػا، وا
بالسقخوئية  -بادغ ذؼ بجء-يػضح لشا ىحا التعخيف أف األمخ يتعمق  2محجدة، وُتحفع ببداشة".

: إذ يشبغي عمى العخض الذكمي لمشرػص أف يكػف متشاسقا، يداىع في إبخاز السعشى الحؼ السادية
 تتزسشو ىحه الشرػص.

ػر انذغاالت السحخريغ الستعمقة بسقخوئية الشرػص، تذكل محإف اإلشكالية العامة 
الحيغ تتسثل ميستيع في صياغة الشرػص القانػنية التي تعكذ  rédacteurs législatifsالتذخيعييغ

فإذا ما اختخنا في ىحا الدياؽ، كسثاؿ تػضيحي، دور التعجاد  بأوضح ما يسكغ. نية السذخع
l’énumération  ،عخض العشاصخ عسػديا بيجؼ تفريل  والحؼ يعشيفي الشرػص القانػنية

قج يمجأ إلى استخجاـ جسمة مغ العبلمات  مغ القانػف؛ فإف السحخريح الغخض السػضػعاتي وتػض
، والتي تػضح لمقارغ تختيب األجداء السقدسة مغ جية، marqueurs configurationnelsالذجخية 

 .3سي إليو ىحه األجداء مغ جية أخخػ والعشرخ الكمي الحؼ تشت

ومشو، فإف سمدمة )أوال، ثانيا، في البجاية، بعج ذلظ، مغ جية، مغ جانب آخخ، ختاما...( 
حػؿ التختيب الحؼ تتبعو األجداء الخصابية السجرجة، وفي نفذ الػقت تدسح بإعبلمو ُتعمع القارغ 

، تحجيجا، فإف وضيفة ىحه العبلمات أف ىحه التقديسات تذكل في مجسػعيا كبل واحجا. وبذكل أكثخ
ج ؛ فيي تكسغ في اإلشارة إلى جسمة التدمدبلت والتقديسات التي ُتجسع بجورىا تحت عشرخ مػحِّ

                                                           
1
 Thomas Piazzon, Op.Cit. p.19. 

2
 Ibid. p.19. 

3
 Cécile Beaudet, « Lisibilité textuelle et configuration des énumérations dans un texte procédural », 

Revue Canadienne de Linguistique Appliquée, Vol. 35, Nos. 1-2. pp.7,8. 
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 Péry-Woodley"بيخؼ وودلي"  ورد عغما  ، أو اليشجسة الشرية مثل1بحلظ تػضح التشطيع الشري

، والتي تذسل عمى سبيل prédicats architecturauxإذ ترف ىحه العبلمات بالسدشجات اليشجسية 
الحؼ تجادؿ "بيخؼ وودلي" عمى أنو  ،2السثاؿ التعخيفات، التعميقات، التقديع إلى فرػؿ، والتعجاد

  .3إجخاء إيجابي بالشطخ إلى مقخوئية الشز، ذلظ أنو مغ خبلؿ فعل التعجاد تتذكل ىػية العشاصخ

ية السقخوئية، أيا كانت شبيعتيا، يدتمـد اإلىتساـ بسدألة مفيػمية الشز إف شخح إشكال
intelligibilité du texteشتيجة عمى ، ذلظ أف أؼ إجخاء يسذ التشطيع السشصقي لمشز، يؤثخ بال

غػية )الستعمقة بسفخدات المغة(، الم السعاييخوعميو، فإنو مغ الزخورؼ التداؤؿ عغ ماىي معشاه، 
تخز إجخاءات التشطيع السكاني لمشز( التي السيتانرية )و عمقة بالخصاب(، الشرية )الستو 

. وىػ ما 4التي تؤثخ عمى وضػح الشزحالة اإلتراؿ ومخكد السخاشبيغ(، واإلترالية )الخاصة ب
يفزي بشا إلى القػؿ، أف السعشى الحؼ يأخحه الشز، ما ىػ إال نتيجة تجاخل العجيج مغ العسميات 

 ، التي تدسح لمسحخر التذخيعي بتحديغ وضػح خصابو.المغػية والخصابية

ر مع مبلءمة الشز السحخ  أف  Bertrand Labasseوفي ىحا الدياؽ، يخػ "بختخاف الباس" 
ر؛ إذ مدتػػ جسيػر القخاء السدتيجفيغ، ليػ مغ بيغ الرعػبات الخئيدة التي تػاجو أؼ محخِّ 

الشز أفكارا أو مفاىيع غيخ مألػفة مغ قبل تربح ىحه السدألة جػىخية ال سيسا عشجما يتزسغ 
أنو ويعتقج "الباس"  .5الستمقيغ، مغ قبيل السعمػمات السالية أو التقشية، أو التشطيسية أو العمسية

اإلستعانة بسجسػعة مغ السؤشخات لتقييع السقخوئية، إذ أنو يسكغ القػؿ، ولمػىمة األولى،  باإلمكاف
سثل في قرخ الجسل، فكمسا شالت الجسل، كمسا زادت الفكخة لمسقخوئية يت األساسيأف السفتاح 

إذ أف ىشاؾ عػامل أخخػ  ،لشز ال ُتختدؿ في شػؿ الجسل وحدبغسػضا. غيخ أف مقخوئية ا
يتػقف كحلظ عمى الستمقي، بسا في ذلظ مدتػاه فاألمخ يسكغ أف تؤثخ عمى وضػح الشز، 
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: شػؿ الجسل السقخوئية تختكد عسػما عمى متغيخيغإف الريغ الكبلسيكية اليادفة إلى تقييع 
)الػزف الشحػؼ( وشػؿ الكمسات )الػزف السعجسي(، ويقػد الجسع بيغ ىحيغ الستغيخيغ إلى صيغتي 

 المتاف تعبخاف عغ السدتػػ القاعجؼ في Formules de Flesch et Gunningكل مغ "فمير وغانيشغ" 
وتعػد نذأة ىاتيغ الريغتيغ إلى الخسديشيات مغ القخف العذخيغ، وتدتخجـ  تحميل مقخوئية الشز.

 كمسات، وندبة ال؛ حيث تجسع صيغة "غانيشغ" بيغ متػسط شػؿ الجسلكل مشيسا نفذ الستغيخات
وحدب ىحه الريغة فإف الشز السػجو  في مئة كمسة، عشيا السعبخ التي ال تقل عغ ثبلثة مقاشع

في حيغ  .1(12كػف ندبة مقخوئيتو غيخ كافية إذا ما تجاوز السؤشخ )إلى الجسيػر العخيس، ست
في مئة كمسة، مغ متػسط شػؿ  تخرع صيغة "فمير" العجد اإلجسالي لمسقاشع السعب خ عشيا

 .2الجسمة

 

 لقياس السقخوئية "غهنيشغ"معادلة تهضح مؤشخ روبيخت 

011   الكمسات     مقاشع    
عجد الكمسات

 
  عجدالكمسات

 عجد الجسل
 السقخوئية 

 : Bertrand Labasse, « La lisibilité rédactionnelleالسرجر بالترخف من:

fondements et perspectives ». In : Communication et langages, n°121, 3
ème

 

trimestre, 1999. p.93 

 

إف تقييع شػؿ الجسل بعجد الكمسات في كل جسمة، ليػ أمخ مألػؼ، في حيغ أف قياس 
يسكششا تفديخ ذلظ بالتحكيخ أف اإلعتيادؼ، و ؿ الحخوؼ، ليذ باألمخ جشػؿ الكمسات بعجد السقاشع ب

ريغ ، فحداب السقاشع بجؿ الحخوؼ كاف ىحه الريغ تع ابتجاعيا لبداشة استخجاميا مغ قبل السحخِّ
 ، وذلظ قبل انتذار ضاىخة اإلعبلـ اآللي.)الخسديشيات( يبجو أسخع في تمظ الفتخة

                                                           
 لسديج مغ التفريل راجع:   1

Robert Gunning, The Technique of Clear Writing, (New York: McGraw Hill, 1952). 
2
 Bertrand Labasse., Op.cit. p.93. 
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" كانت األكثخ استخجاما قبل ضيػر  تشبغي اإلشارة إلى أف صيغة "فميرحا اإلشار، وفي ى
 Microsoftيدتخجميا بخنامج وانتذار الحػاسيب اآللية، وبقيت األكثخ استخجاما مشح ذلظ الحيغ )

Word وعمى خبلؼ صيغة "غانيشغ"، فإنو كمسا كانت نتيجة السؤشخ عالية، (عمى سبيل السثاؿ .
(، وُتقخأ الشتائج 100( إلى )0، إذ يتجرج سمع القياس مغ )1السقخوئية كافية وإيجابيةكمسا كانت 

 .2(=صعب ججا15(=صعب؛ )40)(=متػسط؛ 65(=سيل؛ )85(=سيل ججا؛ )95كاآلتي: )

 

 مدتهى سيهلة السقخوئية  "فمير" لقياس مؤشخمعادلة تهضح 

عجد الكمسات
عجد الجسل

 
011 عجد السقاشع   

عجد الكمسات
 سيػلةالسقخوئية 

 : Bertrand Labasse, « La lisibilité rédactionnelleالسرجر بالترخف من:

fondements et perspectives ». In : Communication et langages, n°121, 3
ème

 

trimestre, 1999. p.94 

 

الريغتيغ غيخ كافيتيغ لمحكع عمى صعػبة الجسمة، خاصة إذا ما تزسشت  ىاتيغ أف بيج
ىحه األخيخة مفخدات غيخ معخوفة مغ قبل القارغ. مغ ىشا، فقج استػجب ذلظ ترػر معاييخ 

األلفة السعجسية، بسعشى المغة السفخدات؛ ومثاؿ ذلظ معيار إضافية تدسح بقياس مجػ مبلءمة 
، ذلظ أف تكخار رة عمى فيع القارغ، أو أيزا معيار اإلششاب السعجسيالسألػفة التي ال تؤثخ بالزخو 

ما تقجـ، فإف ىشاؾ  وباإلضافة إلى .نفذ السفخدة في الشز يدسح لمقارغ بالتعخؼ عمييا بديػلة
العجيج مغ الستغيخات األخخػ اليادفة إلى تقييع مقخوئية الشز، بيج أنو ووفقا لػ"بختخاف الباس" فإف 

بالشطخ إلى التعقيج الحؼ تتدع بو ىحه الريغ  وذلظ ت تتعارض مع اليجؼ مغ البحث،الستغيخا كثخة
 وعميو، فإف .3وعجـ دقة نتائجيا، ما يجعل ىحه السحاوالت لتقييع مقخوئية الشز تفقج مرجاقيتيا

                                                           
 لسديج مغ التفريل راجع:  1

Rudilf Fresch, the Art of Readable Writing, (New York: McMillan, 1949). 
2
 Bertrand Labasse., Op.cit. p.94. 

3
 Ibid.pp.95-98.  
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األولػية في ىحه الحالة ستكػف لتعديد الريغ بذكل يجعميا أكثخ كفاءة ومػثػقية، بجال مغ الدعي 
جة، بذخط أال يتع . وبالخغع مغ نقائريا، تطل ىحه الريغ مفي1إدماج معاييخ ججيجةو  لتػسيع نصاقيا

ريغ بالشطخ في الرعػبات التحخيخية السحتسمة، ال ية كبيخة، ذلظ أنيا تحث السحخّ ؤ مشحيا قيسة تشب
 سيسا فيسا يخز مدألة مبلءمة الشرػص مع الستمقيغ. 

 

 الهضهح واإلدراكية: ثانيا -

ؿ السادؼ ما بيغ الػصػ الحؼ يقع اإلستخجاـ الحدغ لمغة، إف ما تقجـ يصخح إشكالية  
 إذ ،ووضػحو بسفيػميتو تختبط مقخوئية الشز نفيع مسا سبق أف حيث والػصػؿ الفكخؼ لمقانػف،

وىي عشاصخ أخخػ تشجرج ضسغ  البج أف يكػف واضحا، ،قاببل لمفيع لشز القانػنيا وحتى يكػف 
إذ  ،بالبلزمة المغػيةالػضػح  Gérard Cornu "كػرنػ در جيخا"يذبو و  إشار الػصػؿ الفكخؼ لمقانػف.

ميدة كل ما "، وعادة ما يتع تعخيف الػضػح، عمى أساس أنو واجب السذخع أف يكػف واضحا مغ
كل مغ مرصمح الػضػح  غما بي وجػد تجاخل قػؼ نمسذ ما يجعمشا ، 2"ىػ شفاؼ وسيل الفيع

   والسفيػمية.

إنصبلقا مغ أف  تحجيج أسذ ُمسيِّدة لكل مرصمح؛ السجمذ الجستػرؼ الفخندي حاوؿ ولقج
التي  ،1958مغ الجستػر الفخندي لعاـ  3(34مبجأ وضػح القانػف يدتسج دستػريتو مغ السادة )

في حيغ أف  فرمت في السجاالت التي يحجدىا القانػف بقػاعجه والسبادغ األساسية التي يزبصيا،
 Déclaration des اليجؼ مغ السفيػمية مختبط، مغ جانبو، بػ إعبلف حقػؽ اإلنداف والسػاشغ

droits de l’homme et du citoyen  التي 4(16و 6، 5، 4، وذلظ في كل مغ السػاد )1789لعاـ 

                                                           
1
 Bertrand Labasse., Op.cit. p.101.  

2
 Le petit Larousse illustré 2012, p.223. 

3
 . 1958ية الخامدة لعاـ ( مغ دستػر الجسيػرية الفخند34السادة ) راجع نز  

عمى  1789مغ شيخ أوت  26غ الرادر في ( مغ إعبلف حقػؽ اإلنداف والسػاش16و 6، 5، 4تشز السػاد )  4
 اآلتي:
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أكجت عمى مبجأ مداواة الجسيع أماـ القانػف، وعمى ىخمية القػاعج باعتبارىا الجستػر أسسى قانػف 
مـد أف يُ  في الجولة والزامغ لمحقػؽ التي ال يجػز تعييغ حجود ليا إال بسػجب القانػف، األمخ الحؼ

  .1خيعية بذكل دقيق وأال تكػف غامزةتتع صياغة األحكاـ التذ

صمب دستػرؼ ناشئ عغ السجمذ الجستػرؼ الفخندي مبجأ وضػح القانػف كستولقج كخس 
 1998جػاف  10الرادر في  CC, 1998-401 DC رقع ( مغ الجستػر الفخندي، في قخاره34السادة )

حيث أكج السجمذ عمى ضخورة أف يكػف والستعمق بقانػف التػجيو والتحفيد بذأف الحج مغ العسل، 
وفي قخارات تالية، أشار  2تو وعجـ تخؾ القػاعج السدمع تصبيقيا غامزة.السذخع واضحا في تذخيعا

 intelligibilité de la loiمفيػمية القانػف و  الػصػؿ إلى القانػف  السجمذ الجستػرؼ الفخندي إلى

، وانصبلقا مغ ذلظ، كمسا أورد السجمذ الجستػرؼ الفخندي مبجأ الػضػح 3كيجؼ ذو قيسة دستػرية
 السفيػمية، وىػ ما يبخزو  الػصػؿ إلى القانػف  ربصو باليجؼ الجستػرؼ الستسثل فيفي قخاراتو، 

                                                                                                                                                                          

(: "تكسغ الحخية في القجرة عمى فعل كل ما ال يزخ بالغيخ. ولحلظ فإف مسارسة الحقػؽ 04السادة ) -
الصبيعية لكل إنداف ليذ ليا حجود إال تمظ التي تكفل لؤلعزاء اآلخخيغ في السجتسع التستع بحات 

 الحقػؽ. وال يجػز تعييغ ىحه الحجود إال بسػجب القانػف".
(:" ال يجػز لمقانػف أف يسشع سػػ األفعاؿ الزارة بالسجتسع. ال يجػز مشع كل ما ليذ 05السادة ) -

 إجبار أحج عمى فعل ما لع يأمخ بو القانػف". محطػرا بالقانػف وال يجػز
القانػف ىػ التعبيخ عغ اإلرادة العامة. يسمظ جسيع السػاششيغ الحق في السذاركة شخريا  (:"06السادة ) -

أو عبخ مسثمييع في وضعو. يجب أف يكػف القانػف واحجا بالشدبة إلى الجسيع سػاء كاف يحسي أـ يعاقب. 
ارىع سػاسية في نطخ القانػف شغل كافة السشاصب العميا والػضائف العامة يحق لجسيع السػاششيغ باعتب

 وفقا لقجرتيع ودوف تسييد آخخ سػػ عمى فزائميع ومػاىبيع".
 . "كل مجتسع ال يزسغ الحقػؽ وال يفرل بيغ الدمط ال دستػر لو (: "16السادة ) -

1
 Elise Besson, « Principe de clarté et objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité 

de la loi ». draft paper, Université Paul-Cézanne Aix-Marseille 3 –GERJC, pp.3, 4. (Disponible à): 

www.droitconstitutionnel.org/congresmtp/textes5/BESSON.pdf   (Vu le: 21/06/16-16:58) 
2
 CC, 1998-401 DC du 10 juin 1998, Loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de 

travail. (available on) : 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-

date/decisions-depuis-1959/1998/98-401-dc/decision-n-98-401-dc-du-10-juin-1998.11764.html (accessed on: 

21/06/16-17:24). 

3
 CC, 2001-447 DC du 18 juillet 2001; CC, 2001-451 DC du 27 novembre 2001; CC, 2001-455 DC du 12 

janvier 2002.  

http://www.droitconstitutionnel.org/congresmtp/textes5/BESSON.pdf
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1998/98-401-dc/decision-n-98-401-dc-du-10-juin-1998.11764.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1998/98-401-dc/decision-n-98-401-dc-du-10-juin-1998.11764.html
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السفيػمية كيجؼ الػصػؿ إلى القانػف و  التخابط والتجاخل القػؼ بيغ مبجأ وضػح القانػف وبيغ
 .في القانػف الفخندي دستػرؼ 

العجيج مغ القخارات  ، إذ أفلمججؿإف السقرػد مغ "اليجؼ ذو القيسة الجستػرية" مثيخ 
لتبخيخ تعجؼ  "اليجؼ ذو قيسة دستػرية"الرادرة عغ السجمذ الجستػرؼ الفخندي تدتخجـ وصف 

 objectif de sûreté القانػف عمى مبجأ دستػرؼ، وأبخز مثاؿ عمى ذلظ ىػ ىجؼ الدبلمة العامة
publique  ،مفيػمية الػصػؿ إلى القانػف و  بيج أف استحزارالحؼ يبخر التعجؼ عمى الحخية الفخدية
دستػرية يخمػ مغ أؼ تعجؼ عمى السبادغ الجستػرية، بل إنو يأتي لجعع ؼ ذو قيسة يجالقانػف ك
 .2مغ الجستػر الفخندي 1(38في السادة ) ا، التي سبق وأف ُمشحت ليالقػانيغدستػرية 

القيسة الجستػرية فكخة اليجؼ ذو فإف  Guillaume Dragoوفي تحميل لػ"غميػـ دراغػ"  
شجرج ضسغ مشيجية التػفيق بيغ مبادغ متعارضة مع بعزيا البعس، أؼ تحقيق التػازنات ما بيغ ت

وبشاء  عمى ذلظ، يتع تعخيف األىجاؼ  السبادغ الستعارضة، وىػ التعخيف األكثخ معقػلية ووحجة.
التي تبخره باألساس،  تمظ ىي ذ الغاية مغ العسل التذخيعي،الجستػرية عمى أنيا تمظ التي تؤسِّ 

ذات  وىػ ترػر بخاغساتي وسياسي لمخقابة عمى دستػرية القػانيغ. ولقج ازدادت أىسية ىحه األىجاؼ
الجستػرية، ال سيسا مغ خبلؿ اإلعتخاؼ باألمغ القانػني كسبجأ دستػرؼ مغ قبل عجد مغ  القيسة

 .3القارة العجػز األجشبية، كألسانيا التي كانت الدباقة في اإلعتخاؼ بو فيالجوؿ 

                                                           
: "يجػز لمحكػمة أف تصمب مغ البخلساف التخخيز بأف تتخح، 1958في الجستػر الفخندي لعاـ  (38السادة )  1

بسػجب مخاسيع خبلؿ مجة محجدة، تجابيخ تجخل عادة في نصاؽ اختراص القانػف مغ أجل تشفيح بخامجيا، وتتخح 
ؿ مشح نذخىا، ولكشيا تربح السخاسيع في مجمذ الػزراء بعج استذارة مجمذ الجولة وتكػف السخاسيع سارية السفعػ 

الغية إذا لع يعخض مذخوع القانػف الخاص بإقخارىا عمى البخلساف قبل التاريخ الحؼ يحجده قانػف التفػيس. وال 
 يجػز الترجيق عمييا إال بذكل صخيح.

ى قانػف في بعج انتياء السجة السحكػرة في الفقخة األولى مغ ىحه السادة ال يجػز تعجيل السخاسيع مججدا إال بسقتز
  السػاضيع التي تجخل في نصاؽ اختراص القانػف".

2
 Sophie Lamouroux, ‘‘La codification ou la démocratisation du droit’’, Revue française de droit 

constitutionnel, vol.4, n°48, 2001, pp.816, 817. 
3
 Marie-Anne Frison-Roche et William Baranès, « Le principe constitutionnel de l’accessibilité et de 

l’intelligibilité de la loi », Le Dalloz, n°23, 200. Chroniques : Doctrine, p.362. 
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الجستػرية بذكل عسػدؼ، اليجؼ فػؽ اآلخخ، وال تداىع في األىجاؼ ذات القيسة  تتييكل
، فإنو التحييج ما بيغ السعاييخ الجستػرية، فإذا ما رجعشا مججدا إلى التجخبة الفخندية في ىحا السجاؿ

السجمذ الجستػرؼ ، الستعمق بحخية الرحافة، نبلحع أف 1984أكتػبخ  11-10مغ خبلؿ قخار 
، الحؼ أنتج بجوره ىجفا الفخندي وضع مبجأ ذو شابع عسػمي، والحؼ تسثل في فعالية حخية التعبيخ

أوال تسثل في تعجدية الرحافة، ولكغ أيزا ىجفا ثاف أال وىػ شفافية تشطيع وتسػيل الرحافة، 
 . 1مغ معشاه لية حخية التعبيخمبجأ فعاوالمحيغ يأخحاف نفذ القيسة الجستػرية، إذ دوف تحقيقيسا يتجخد 

وىػ نفدو اإلستجالؿ الحؼ تتخحه أىع إشكالية يصخحيا القانػف، أال وىي الغاية مغ الشطاـ 
القانػني: لساذا يػجج الشطاـ القانػني؟ إف ىحا األخيخ ىػ التشطيع الحؼ بفزمو يتسكغ الفخد مغ لعب 

بلقة الشطامية السػضػعة بيغ الشطاـ فإف ىحه الع دوره كسػاشغ في الشطاـ الدياسي. بالتالي،
األىجاؼ التي يشبغي أف تخجـ تقشيا الشطاـ القانػني، ما ىي  تجعل مغ القانػني والشطاـ الدياسي،

أف يحرل الفخد عمى أيغ يدتػجب ؛ إال أىجاؼ ناتجة عغ تفعيل دور السػاشغ في الشطاـ الدياسي
ق متصمب الػصػؿ إلى القانػف، في حيغ ضسانة لحقػقو، ولتفعيل ىحه الزسانة، البج مغ تحقي

، ومفيػمية القانػف تدسح بإتاحتو، سػاء تعمق األمخ يدتمـد الػصػؿ إلى القانػف، تحقق مفيػميتو
إف ىحا اليجؼ ذو القيسة الجستػرية الستسثل في الػصػؿ إلى   .2بزساف الحقػؽ أو ضساف الحخيات

أنو يسثل إحجػ جػانب األمغ القانػني الحؼ يخفس  القانػف والسفيػمية، يعدز القانػف الجستػرؼ؛ إذ
القاضي الجستػرؼ الفخندي في إقامتو كسبجأ ذو قيسة دستػرية عمى غخار الجارة ألسانيا، ومع ذلظ 
نبلحع أف السجمذ الجستػرؼ الفخندي يعتخؼ بالقيسة الجستػرية لمستصمبات السكػنة لسبجأ األمغ 

 .3القانػني

ىحه السفاىيع التي تختبط بالػصػؿ الفكخؼ  ماىيةف ما يسكغ مبلحطتو مغ خبلؿ بحثشا في إ
وحتى إف  ذلظ أف ليا معاف متقاربة ولكغ أيزا متعجدة ، ىػ صعػبة تحجيجىا ندبيا،إلى القانػف 

يأخح مرصمح السفيػمية  إذ ،ويكسغ في درجة األىسية ُوجج اختبلؼ بيشيا، إنسا ىػ اختبلؼ بديط
، أؼ أنيا ميدة ما يسكغ فيسو بديػلة، ولقج هكسا سبق وأف أوردنا نفذ تعخيف مرصمح الػضػح

 Williamو"ويمياـ بارانيذ"  Marie-Anne Frison-Roche"مارؼ آف فخيدوف روش"  أورد كل مغ
                                                           

1
 Marie-Anne Frison-Roche et William Baranès, Op.cit. p.363. 

2
 Ibid. p.363. 

3
 Sophie Lamouroux, Op.cit. p.818. 
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Baranès إذا كاف معشاه ممسػسا برفة عامة، يكػف الذيء قاببل لمفيع : "لمسفيػمية التالي التعخيف
معيار السفيػمية  عغ مثاؿ تػضيحيإلى في دراستيسا  أشارا كسا ،1مغ قبل الشذاط الفكخؼ لمفخد"

في إدراؾ القاعجة مغ قبل أشخاص ذوو ذكاء  والحؼ يتسثل ،الحؼ تعتخؼ بو السحكسة العميا الكشجية
متػسط، ومشو فإف القاعجة الغامزة تعيق التصبيق الحدغ لمقانػف، غيخ أف ذلظ ال يعفي السػاشغ 

ومع ذلظ فإنو يتزح مغ دراستيسا أنو مغ غيخ السسكغ  2مغ واجبو في اكتداب معخفة قانػنية.
إذ سيكػف في ىحه الحالة مغ الديل التحايل حرخ مفيػمية القانػف في إدراكو مغ قبل الستمقي، 

 عمى القانػف والتطاىخ بجيمو.

؛ إذ ىل يسكغ لشز قانػني أف  3مع إدراكيتو تتػافق عسق فكخة وضػح الشز ىحا ويبجو أف
-Valérie Lasserre "فاليخؼ السيخ كيدػ"تذيخ و  يكػف قاببل لئلدراؾ دوف أف يكػف واضحا؟

Kiesow ف إدراؾ واضع الشز )السذخع(، يكػف أحيانا مختمفا عغ بأ القػانيغ، في شأف إدراكية
إدراؾ القاضي الُسكمف بتصبيق ىحا الشز عمى وقائع محجدة. إف اإلدراكية الدياسية لمشز التي 
تخز الشػايا الدياسية لمسذخع، ليدت نفذ اإلدراكية القانػنية لمقانػف الحؼ يشجرج ضسغ نطاـ 

ال  فإنو ،القانػني مثل إدراكية الشز في ذلظ مثمياو  .و غيخ رجل القانػف معخفي وفكخؼ ال يدتػعب
كاف أؼ  إذا ماف ؛بيغ رجل القانػف والذخز العادؼ يتع تقجيخ مدألة وضػح الشز بشفذ الصخيقة

 لمشرػص القانػنية، فإف الجػانب التقشية الزخورة عجة مدتػيات مغ السصالعةنز أدبي يتحسل ب
 .4ستديج مغ تعقيج مقخوئيتيا ومفيػميتيا ووضػحيا وإدراكيتيا

غسػض القػانيغ يتعارض مع متصمب  أف Phillip Malaurie "فميب مالػرؼ" جادؿ ولقج 
عجيسة الخحسة نحػ الزعفاء،  متداىمة مع األقػياء، ، مسا يجعميا أداة لمتعدف:القانػنيالتشبؤ 

مرجرا دائسا لمرخاعات والجعاوػ القزائية البلمتشاىية. إف غسػض القػانيغ ىػ إحجػ الػسائل 
التي تؤدؼ إلى انييار دولة القانػف ونياية سيادتيا، ويرف "مالػرؼ" غسػض القانػف بالسدخخة 

غ قبل الجسيع، ىػ الحؼ يدتحث إذ وحجه القانػف الػاضح، البديط، الذفاؼ، السجرؾ مالقانػنية، 
                                                           

1
 Marie-Anne Frison-Roche et William Baranès, Op.cit. p.363. 

2
 Ibid. p.367. 

3
 qualité d’une chose" الػضػح بأنيا ميدة كل ما يديل إدراكو le petit Larousse illustré 2012 يعخؼ معجع  

facile à comprendre ،".223ص. 
4
 Thomas Piazzon, Op.cit. p.20. 
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اإلحتخاـ، والحؼ يكػف فعاال وضامشا لسا يسكغ أف نشتطخه مغ القانػف: العجالة، الشطاـ، التشبؤ، 
 .1ألمغ، الدمع، وربسا الدعادة أيزاا

تتجاوز بكثيخ مجخد تحميل اإلجخاءات التقشية التي  حدب "مالػرؼ" إف مفيػمية القػانيغ
وإحجػ عشاصخه األساسية، التي  محػر القانػف ذاتو،ى القانػف؛ إنيا ل أو تعيق الػصػؿ إلتديّ 

بتاريخ القانػف، والمغة، واإلتراؿ بيغ األفخاد،  إذ ليا صمة وثيقةتتخجع قػتو وضعفو في آف؛ 
والثقافة، ومكانة القانػف في العبلقات اإلندانية، والحخية الفخدية، والعبلقات اإلجتساعية، واألعخاؼ 

أساس أنيا مجخد تفريل مغ تفاصيل الرياغة التذخيعية،  فإف حرخىا عمى ،والعادات...وعميو
 .2قة لمطاىخة القانػنيةحقائق العسيالب ليػ أمخ مجحف يخل

، القانػف في أزمة أزلية، إذ يدتػجب دائسا أو غالبا، إصبلحا، أو إلغاء   أف يجج "مالػرؼ"و 
بالخرػص عمى ضاىخة  ويشرب التخكيد في ىحا اإلشارأو تعجيبل، أو تكييفا مع العادات الستغيخة، 

ذلظ أف التزخيع التذخيعي يؤدؼ إلى  كثخ لفتا لئلنتباه، والستسثمة في تزخع القػانيغ،متكخرة واأل
سا يديج مغ م، تتكاثخبكتمة الشرػص القانػنية التي يخزعػف ليا والتي ما فتئت جيل السػاششيغ 

وىي نفذ الذكػػ التي تتكخر في كل عرخ بالخغع  دة.ؿ ارتكابيع لمسخالفات غيخ السقرػ احتسا
السذخعيغ  Charles de Montesquieuمػنتدكيػ" شارؿ دؼ إذ انتقج " .3مغ تغيخ األزمشة

 الحاالت وييتسػف بتجدئةعمى اعتبار أنيع يدتخسمػف في التفاصيل،  ،في نفذ الدياؽ ،السعاصخيغ
األمخ شرػص وتغييخىا بأخخػ دوف ضخورة ممدمة، مل إلغائيع فخط بجؿ تعسيسيا، كسا أعاب عمييع

   . 4ويديج مغ جيمو بالقػانيغيخبظ السػاشغ  الحؼ

ويشتيي "فميب مالػرؼ" بالقػؿ أف مفيػمية القػانيغ ىي مجخد يػتػبيا )مذخوع خيالي( 
وإشكالية أبجية، إذ مغ غيخ السعقػؿ اإلعتقاد أنو باإلمكاف أف تكػف جسيع القػانيغ مفيػمة بالشدبة 

قبل  لمفخد العادؼ، فالحقػؽ ذات الصابع التقشي، عمى سبيل السثاؿ، تتسيد بمغة ال يسكغ فيسيا مغ
قانػف الرحة، أو قانػف التعسيخ والبشاء، أو الحاؿ بالشدبة لقانػف الزخائب، الجسيع، ونفدو 

...الخ. وعميو، فإف التػاصل المغػؼ بيغ األفخاد يطل ناقرا باستسخار، وذلظ يختبط باألزمشة 
                                                           

1
 Philippe Malaurie, « L’intelligibilité des lois », Pouvoirs, Vol.3, n°114, 2005, p.131. 
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 Ibid. pp.131, 132. 

3
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4
 Charles de Montesquieu, Les lettres persanes, Lettre CXXIX. Usbek à Rhédi, à Venise. 
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ح وتبديط واألمكشة، ويتغيخ وفقا لمسػاضيع والسدتػػ الثقافي. ويختع "مالػرؼ" أنو مغ أجل تػضي
  .1وأندشة القانػف، فإنو البج مغ إرادة سياسية متػاصمة وقػية

أف ُتجسع تحت راية  لمسقخوئية والسفيػمية والػضػح واإلدراكيةيسكغ فائجة القػؿ، أنو 
الػصػؿ الفكخؼ إلى القانػف، وىي تذكل جسمة مغ الستغيخات التي تخجـ في الشياية متصمبا عاما 

 تختكد عمى التقشية، وتدّيخإذ العمػـ القانػنية معقجة بذكل جػىخؼ،  إفيتسثل في نػعية القانػف. 
يجه السجتسع فإنو مغ الرعب مجاالت تدداد تعقيجا أكثخ فأكثخ. وبالشطخ إلى التعقيج الحؼ يذ

، لكغ مغ الزخورؼ التسييد بيغ تبديط القانػف مغ السعاصخالحجيث عغ البداشة في القانػف 
فأما أساليب  ناحية أساليب التعبيخ عشو مغ جية، ومغ ناحية مزسػف الشرػص مغ جية أخخػ.

أما مزسػف أو معشى . في ىحا اإلشارالتعبيخ عغ القانػف، فإف بداشة القانػف تبجو كسيدة لو 
الشرػص، فإنو مغ البجييي أكثخ القػؿ أنو ال يسكغ لمبداشة أف تكػف ميدة لمقانػف في ىحا 

وتطل مدألة  .2الجانب، وذلظ نطخا لستصمبات أو ضخورات التقشية القانػنية وحاجيات مجتسعشا
، التي سشعػد "القانػف ال ُيعحر بجيل " بالسبجأ القانػنيالػصػؿ إلى القانػف مدألة جػىخية، عسبل 

   .إلييا الحقا

 

 الثاني:  السطمب

 واألمن القانهني الهصهل إلى القانهن 

استشتجشا مسا سبق أف الػصػؿ إلى القانػف يعتبخ مصمبا أزليا، بالشطخ إلى األزمة 
مؤسدات  ببعسما دفع البلمتشاىية التي يذيجىا القانػف، ال سيسا التزخع والتعقيج التذخيعي، 

كسا الحطشاه - األجشبية إلى تكخيذ متصمب الػصػؿ إلى القانػف كيجؼ دستػرؼ  الجستػرؼ  القزاء
يعكذ التصػر السذتخؾ لمجيسقخاشيات الميبخالية، التي ىي في  وىػما -أعبله مع التجخبة الفخندية

السحكسة  وىػ ما تدعى إليو كحلظ سعي دائع إلى تعديد حقػؽ السػاشغ وحخياتو األساسية،

                                                           
1
 Philippe Malaurie, Op.cit. pp.136, 137. 

2
 Thomas Piazzon, Op.cit. p.21. 
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ستصمب الػصػؿ إلى الشرػص القانػنية في ل يا ىي األخخػ ة لحقػؽ اإلنداف بتكخيداألوروبي
 .1الستسثل في الحفاظ عمى حقػؽ اإلنداف والحخيات األساسيةو  السجاؿ الخاص بيا

 

 إتاحة القانهن : أوال -

إذ فزبل عغ ضخورة  ،تتدايج أىسية متصمب الػصػؿ إلى القانػف مغ خبلؿ الحقػؽ الحاتية
ألشخاص القانػف أف يتسكشػا مغ التستع بحقػقيع، وكي أف يكػف القانػف قاببل لمػصػؿ، فإنو يشبغي 

البج لو مغ اكتذافيا أوال، وبسعشى آخخ   -أساسية كانت أـ غيخ أساسية-يسارس الذخز حقػقو 
بسعخفتيا، قبل إمكانية المجػء إلى القاضي الحؼ  -بادغ ذؼ بجء-يشبغي أف تسخ فإف فعالية الحقػؽ 
، تكسغ في اإلتاحة الفاعمة لمقانػف أىسية الػصػؿ إلى القانػف  يػحي إلى أفسا مسيزسغ فاعميتيا. 

بالتالي فإف اليجؼ ال يتسثل فقط في الػصػؿ إلى القانػف كقيسة في حج ذاتيا، بل في العجالة 
إذ أف اليجؼ يتسثل في ضساف اإلستغبلؿ الفعاؿ ألشخاص ع، الشاتجة عغ اإلمكانية الستاحة لمجسي

)وىي مدألة  accès au droit القانػف لحقػقيع، وىػ ما يفتح السجاؿ لمحجيث عغ إتاحة القانػف 
 .2)ذات الصابع السجخد( بجؿ الػصػؿ إلى القانػف  تحسل شابعا ممسػسا(

إف صعػبة الػصػؿ إلى القانػف باتت أمخا غيخ مقبػؿ، في ضل تدايج مصالب أشخاص 
القانػف مغ حيث الحقػؽ والحخيات، وججيخ بالحكخ أف مػضػع إتاحة القانػف يدتسج أىسيتو الستدايجة 

 يتعمق إذالحق في تفعيل الحقػؽ الحاتية، اليػـ مغ نبل حقػؽ اإلنداف، وىػ ما يقػد إلى تأكيج 
وىحه  ىشا بالحق في القانػف الحؼ يحتػؼ ويتجاوز مدألة الػصػؿ السادؼ أو الفكخؼ لمقاعجة. خاألم

الشطخة الحاتية لستصمب الػصػؿ إلى القانػف تدتمـد القػؿ بأف السعخفة لع تعج واجبا بل إنيا حق بكل 
اإلتاحة حق كل فخد في السعمػمة مغ خبلؿ إتاحة القػاعج السصبقة لمسػاششيغ، وضساف  بداشة،

حساية الفعالة لمحقػؽ األساسية لمجسيع، ال سيسا في السجاالت التي تيسيع )التذغيل، الدكغ، 
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ألنيا الزسانة لفاعمية اإلمتيازات  التكػيغ والثقافة، حساية األسخة والصفػلة( ،الرحة، العجالة، التخبية
 .1التي يسشحيا القانػف السػضػعي لمجسيع

ويأخح نذخ القانػف معشاه بالشطخ إلى إتاحة القانػف، باعتباره وسيمة مغ وسائل معخفة 
، إذ مغ القانػف القانػف الحؼ نحقق مغ خبللو الػصػؿ السادؼ، ما يجعمو وسيمة أساسية لتكخيذ 

متاحا لمجسيع، مسا سيشعكذ إيجابا عمى إقامة مبجأ األمغ القانػني،  ىحا األخيخالزخورؼ أف يكػف 
والحؼ يسكغ تعخيفو مبجئيا عمى أنو نػعية الشطاـ الحؼ يتسكغ الفخد فيو مغ معخفة أؼ نز قانػني 
يخزع لو أو سيخزع لو وضعو، ما يعشي غياب عامل السفاجأة مغ جية، ووضػح القانػف مغ 

 .2جية أخخػ 

إف ىحا التصػر ناتج عغ أىسية القانػف كػسيمة شبو أحادية لتشطيع العبلقات اإلجتساعية، 
، الحؼ يصغى عمى القانػف، أال وىػ "ال يعحر بجيل القانػف" السبجأوفي ىحا اإلشار يسكغ انتقاد 

إذ كمسا زادت اليػة بيغ السعشى القانػني  ،التزخيع التذخيعي مجخد وىع في ضل الحؼ أصبح
، كمسا قمت وفيسو قانػف عمى أشخاص غيخ قادريغ عمى معخفتو والسعشى العاـ، أؼ كمسا تع تصبيق

التي تصغى عمى القانػف، والتي  وصعػبة الفيع والبعج التقشي فعالية القانػف، وذلظ راجع إلى التعقيج
السعشى العاـ. غيخ أف مصابقة السعشى العاـ بالسعشى تدتػجب التػفيق بيغ السعشى القانػني و 

عجـ إدراؾ القانػف آثار قانػنية، فالخصأ في القانػف يربح مفيػما ل و سيكػف القانػني، يجؿ عمى أن
قانػنيا بأثخ جحرؼ يتسثل في عجـ إمكاف تصبيق القانػف عمى مغ ارتكب الخصأ في القانػف، بالتالي، 

 .3 الحؼ يجيمو يحسي لة،القانػف، في ىحه الحا يربح

 يكػف كحلظ إال في تصبيق ىحا األثخ القانػني، فالقانػف ال بعس الشطع القانػنية لع تتخددو 
إبصاؿ القانػف  تتػقف عمى إدراكية الستمقي، ومشو فإنو يشبغي توفاعميإذا كاف مجركا، عمى أساس أف 

غيخ السفيػـ، وعمى ىحا األساس تؤكج السحكسة العميا الكشجية، أف القانػف الحؼ يحطخ أو يمـد 
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سيا مغ شخؼ أشخاص ذوو ذكاء ترخفا باستخجاـ مرصمحات غيخ دقيقة، مسا يؤدؼ إلى عجـ في
 .1فإنو يتػجب إبصاؿ تصبيق ىحا القانػف  متػسط،

معخفة يعيقيا الصابع  عبارة عغبل إنو ػص وحدب، جسمة مغ الشر ال يسثلف القانػف إ
 اإلشكاؿصعػبة فيع المغة اإلصصبلحية القانػنية سػػ الجانب األبخز مغ  التقشي لمقانػف، وليدت

السصخوح، إذ البج أف يكػف القانػف مفيػما حتى تتحقق إتاحتو لمجسيع، ويشبغي أف تتحقق إتاحة 
القانػف لمجسيع، حتى تتحقق فعالية الحقػؽ في دولة القانػف. وفي ىحا الدياؽ، نذيخ إلى السادة 

ػرية ، وىػ إعبلف يشجرج ضسغ الكتمة الجست1789( مغ إعبلف حقػؽ اإلنداف والسػاشغ لعاـ 16)
 ورد فييا أنو إذا لع تكغ حقػؽ السجتسع مزسػنة، فإف ىحا السجتسع ال دستػر لو.  ولقج الفخندية،

الرعػبات التي يػاجييا السػاشغ في سبيل تستعو  ( في ىحا الدياؽ16يثيخ نز السادة )
يدتػجب ىحه السادة أنو  ندتقخغ مغ بحقػقو الجستػرية، وىػ ما يشاقس مبجأ األمغ القانػني، إذ

لمسراريف القزائية؛  و، مع تحسمعمى حقػقوالتطمع أماـ القاضي في حالة التعجؼ  عمى السػاشغ
أف ما تع التأكيج عمى مفيػمية القانػف، فإف ىحا يفتخض بجوره أنو يشبغي عمى الحقػؽ  أنو إذاغيخ 

قع عمى عالية يفىحه ال جػء بالزخورة إلى القاضي، ما داـ تحقيقالة دستػريا، بجوف المتكػف فعّ 
ي لتفعيل وعميو، فاألمخ ال يتعمق بتػفيخ حق لجػء السػاشغ إلى القاض .2عاتق الجولة بحج ذاتيا

س بيا ىحه يزا عمى الجولة إعبلـ ىحا السػاشغ باألدوات التي يكخّ حقػقو وحدب، لكغ يشبغي أ
مجػء إلى القاضي جأ فعالية الحقػؽ بالالحقػؽ، وبحلظ يخبط إعبلف حقػؽ اإلنداف والسػاشغ مب

 باإلضافة إلى مفيػمية القانػف. 3(12ومتصمب وجػد قػة عامة )السادة  (16)السادة 

تعج  ، ندتشتج أف الفعالية السصمػبة لعولجػ استقخائشا لمسادتيغ الخابعة والخامدة مغ اإلعبلف
لمحخية حجود ( أنو ليذ 04تشحرخ في الحقػؽ وحدب، بل فعالية الحخيات أيزا؛ إذ نرت السادة )

بسػجب  أف كل ما ىػ ليذ محطػر (05غيخ تمظ التي حجدىا القانػف، في حيغ تحكخ السادة )
بيج أنو ليذ  القانػف يعتبخ مدسػحا، وأنو ال يسكغ إلداـ أحج عمى ترخؼ ما لع يأمخ بو القانػف.
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 Marie-Anne Frison-Roche et William Baranès, Op.cit. p.367. 
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تشز عمى: "ضساف حقػؽ اإلنداف والسػاشغ  1789مغ إعبلف حقػؽ اإلنداف والسػاشغ لعاـ ( 12السادة )  3
 يتصمب قػة عامة وقج أنذئت ىحه القػة لرالح الجسيع وليذ لسرمحة أولئظ الحيغ عيجت إلييع".
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الحق  عغ التعبيخفقج تع  ،تيغ السادتيغامغ الديل تحجيج الحق بالشطخ إلى الحخية؛ إذ مغ خبلؿ ى
امتياز لمفخد، مسشػح أو محسيٌّ مغ شخؼ الشطاـ القانػني، بيشسا الحخية ىي فكخة بجائية، تع  أنو

 التعبيخ عشيا بدمبية في ىحا اإلشار، والتي مغ خبلليا يحق لمفخد فعل كل ما ال يسشعو القانػف،
يخة التي يحيط بيا بحخ مغ القانػف في ىحه الحالة بالجد  Paul Foriersولقج شبو "بػؿ فػريي" 

تػاجو في ىحه  يسكششا القػؿ أف دولة القانػف  . وبشاء  عمى ذلظ1، وذلظ جخاء اندجاد القانػف الحخيات
، ليػ مغ قبيل العسل التعدفي الحؼ ناحيةأف تقييج الحخيات الفخدية مغ  الحالة معزمة قانػنية، إذ

أما مغ ناحية أخخػ فإنو مغ غيخ السقبػؿ  ،2يصعغ في مذخوعية القانػف ودولة القانػف بحج ذاتيا
التي ال  ، فحلظ سيخمق حالة مغ الفػضىكحلظ فتح باب الحخيات عمى مرخاعيو دوف تأشيخ قانػني

    .وال تحقق بالتالي مبجأ األمغ القانػني تخجـ دولة القانػف 

 

 قانهنية-التشذئة الدهسيه: ثانيا -

 يتعمق بػجػب أف يكػف القانػف متاحا ومفيػمالع يعج  نمسذ مغ خبلؿ ما تقجـ، أف األمخ
األمخ بات يتعمق بزساف كخامة  بل مباشخة، غيخأو  مباشخة، سػاء أكاف ذلظ بصخيقة وحدب

ما  ،ومسارستيع لحخياتيع الجستػرية تستعيع الفعاؿ بجسيع حقػقيعتسكيغ أشخاص القانػف مغ خبلؿ 
التي تدعى إلى تكخيذ  ة بسفاىيع قاعجيةيػحي إلى أف متصمب الػصػؿ إلى القانػف وثيق الرم

الجيسقخاشية، الحخية، كخامة اإلنداف، العجالة، ، مغ قبيل: مبجأ األمغ القانػني في دولة القانػف 
ىحه  باتتفاعمية القانػف، مذخوعية القانػف؛ حيث السداواة، السػاششة، الحساية ضج التعدف، 

لججيج الستسثل في إتاحة القانػف. وعميو، فإف السدألة ُتفيع مغ خبلؿ ىحا السشطػر الحاتي ا السفاىيع
، إندانيشابع  ذاتالكبلسيكية الستسثمة في الػصػؿ إلى القانػف، تربح كحلظ مدألة سػسيػلػجية 

                                                           
1
 Marie-Anne Frison-Roche et William Baranès, Op.cit. p.365. 

تحيل ىحه الفخضية إلى فكخة مذخوعية السخالفات والعقػبات ال سيسا في السجاؿ الجشائي، إذ يكػف القانػف تعدفيا   2
وغيخ عادؿ إذا لع يػفخ لمستمقي السعمػمة بذأف اليجؼ أو الغاية مغ القانػف، وبيحا السعشى فإف القانػف ال يسكشو 

لة الستمقي الحؼ ال يعخؼ ما ىػ محطػر، ىي مذابية لمحالة التي تػفيخ السعمػمة بذأف ما ال يقرجه؛ وعميو فإف حا
 يكػف فييا كل شيء محطػرا.
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والتي  ،ألفخاد السجتسع socialisation juridique 1قانػنية-التحجؼ في التشذئة الدػسيػ إذ يتسثل
 .عمى أساسيا عبلقة الفخد بالقانػف في مخحمة الصفػلة والسخاىقةبشى تذيخ إلى الكيفية التي تُ 

قانػنية بتذكيل الفخد لجسمة مغ الترػرات والسػاقف والدمػكيات -تعشي التشذئة الدػسيػو 
إنيا العسمية التي يدتسمظ مغ خبلليا الفخد القانػف الحؼ ُيديِّخ مجتسعو، وذلظ بإدماج تجاه القانػف، 

ف ىػيتو القانػنية، العشاصخ القانػنية  األساسية في نطاـ التسثيل والسعخفة الخاص بو، وىػ بحلظ يكػِّ
السفاىيع  وتختبط الجراسات الستعمقة بيحه الطاىخة بتصػر .2بػصفو شخز مغ أشخاص القانػف 

 لجػ الفخد مغ مخحمة الصفػلة إلى السخاىقة، كسا أنيا تحمل الػعي القانػني لجػ الفخد، القانػنية
يذتسل عمى السعخفة بالقانػف، األحكاـ القيسية ومػاقف الفخد تجاه القػاعج القانػنية والحؼ 

 ،3باعتبار أف الفخد ُيفدخ القانػف وفقا لمسعاييخ والقيع الخاصة بو والسؤسدات الدياسية والقانػنية
ىحه الجراسات في سبل التكييف أو أسباب عجـ تكيف الفخد مع الشطاـ القانػني الخاص  حيث تبحث

وتصخح إشكاليات تخز أسباب امتثاؿ الفخد لمقػانيغ مغ عجمو، ومجػ اعتساد الفخد عمى  بسجتسعو،
   .4أسباب تجشبو لقػاعج الشطاـ القانػني ومػارده ،بخبلؼ ذلظ ،مػارد الشطاـ القانػني أو

قانػنية إلى تبشي وجية نطخ الفخد بذأف -ب الجراسات الخاصة بالتشذئة الدػسيػوقج تحى
، وبحلظ يكػف لمفخد دور فعاؿ في تأسيذ ىحا األخيخ، وىػ السقرػد بعسمية الشطاـ القانػني

دة لمشطاـ القانػني مغ  اإلستسبلؾ، ما يعشي اإلستيعاب التجريجي وإعادة تشطيع العشاصخ الُسؤسِّ
وحدب ترػره ومعخفتو الخاصة، بسا في ذلظ القػاعج القانػنية، مؤسدات الجولة، شخؼ الفخد 

 .5العبلقات اإلجتساعية التي ُتصبق عمييا أو تعسل فييا، مخاكد األشخاص، حقػقيع وواجباتيع

                                                           
تجعع صػرة الحخيات الفخدية في قانػنيا، في حيغ أف  الػاليات الستحجة األمخيكيةأضيخت الجراسات السقارنة أف   1

في فخندا فتدتشج عمى نقج الدمصة  روسيا تعدز صػرة القانػف اإللدامي القخيب مغ الدمصة، أما صػرة القانػف 
 والسصالبة بالحخيات التي يكفميا القانػف. لسديج مغ التفريل راجع:

Kourilsky-Augeven Chantal (dir.), Socialisation juridique et conscience du droit. Attitudes individuelles, 

modèles culturels et changement social, coll. « Droit et Société. Recherches et Travaux», 1997 [compte 

rendu] 
2
 Chantal Kourilsky, ‘‘Socialisation juridique et identité du sujet’’, In : Droit et société, n°19, 1991, p.259. 

3
 Maria Borucka-Arctowa, ‘‘Le rôle de la compétence à la communication : l’expérience franco-polonaise 

de socialisation juridique, In : Droit et société, n°19, 1991, p.278. 
4
 Chantal Kourilsky, Op.cit. p.260. 

5
 Ibid. p.260.    



ــــــــيالعناصـــــــــــــــر املكونــــــة لفكـــرة ألامــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــونــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ  الفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ألاول  ـــــــن القانــ

 

 
37 

 

أف مػضػع الػصػؿ إلى القانػف يخز ببداشة نػعية القانػف،  أنو بيشسا مسا تقجـ نبلحع
فاإلشارة الستكخرة  ؛راحة السجتسع البحث عغ جؼ أكثخ شسػحا، والستسثل فيفإف إلتاحة القانػف ى

تبخىغ أنو تع تجاوز بداشة مدألة نذخ ووضػح القانػف، إذ يشبغي عمى القانػف أف يكػف  لمسػاششة
إنيا وجية نطخ  ؛تكخوف أوجيا أكثخ مبلءمة لػاقعيعمغ شخؼ السػاششيغ، الحيغ يب متػاصبلبشاء  

 أشخاص القانػف سػسيػلػجية بامتياز التي تدسح باإلصخار عمى أىسية قبػؿ القانػف مغ شخؼ 
     .1بجال مغ الخاضعيغ لو الحيغ بات ُيشطخ إلييع كسدتفيجيغ مغ القانػف 

ضخوريا حتى تكػف حقػؽ و ذكل شخشا مدبقا يالػصػؿ إلى القانػف،  بات متصمبوعميو، 
والغاية ال تتسثل في  ، لرالح تحقيق العجالة والسداواة،السعشييغ متاحة ليع بذكل ممسػساألشخاص 

بطخوؼ عيذيع،  السختبط ؛ اليجؼ ىػ تعديد األمغ السادؼ لؤلفخادتحقيق األمغ القانػني وحدب
السرصمح إف تبشي ىحا السشطػر الحاتي إلتاحة القانػف يشجرج ضسغ  .بتحفيدىع عمى التستع بحقػقيع

فإف الػصػؿ إنصبلقا مغ وجية الشطخ ىحه، و  ،ػثػقية القانػف والحق في القانػف في ملػاسع الستسثل ا
، ال يسثبلف سػػ وسيمة في خجمة الحخية والعجالة الشاتجة عغ إتاحة أفزل السادؼ والفكخؼ لمشز

 .2لمقانػف 

خجمة األمغ مغ الداوية السػضػعية، يعتبخ الػصػؿ إلى القانػف قيسة في حج ذاتيا، في 
وعغ عمع وبجراية وبكل  القانػني، ذلظ ألف الذخز القانػني ال يسكشو التشبؤ بترخفو بعقبلنية

، إذا لع يكغ القانػف متاحا أمامو، سػاء ماديا أو فكخيا، وىػ الفخؽ السػجػد بيغ الػصػؿ شسأنيشة
يسكغ بكل تأكيج، أف و إلى القانػف كستصمب مػضػعي، وإتاحة القانػف القائع عمى حقػؽ اإلنداف. 

يتع ربط الػصػؿ السادؼ والفكخؼ إلى القانػف بستصمبات أخخػ غيخ األمغ القانػني، غيخ أف ذلظ ال 
وشخشا مغ شخوط  يغيخ حقيقة أف الػصػؿ إلى القانػف يذكل عشرخا مغ عشاصخ األمغ القانػني

فيحا األخيخ يختبط  األمغ القانػني، ال يسثل إال وجيا مغ األوجو السختبصة بفكخة لكشو ،تحقيقو
نحكخ مشيا متصمب إستقخار  بستصمبات فخعية أخخػ، يتع اشتقاقيا مغ الغاية التي يخمي إلييا،

  .3القانػف 

                                                           
1
 Thomas Piazzon, Op.cit. p.27. 

2
 Ibid. p.28. 

3
 Ibid. p.28. 
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 الثاني: سبحثال

 هن ــــــــــــــــــــقخار القانـــــــــــــــإست 

الحفاظ عمى السخاكد القانػنية تبخز أىسية إستقخار القػاعج القانػنية بالجرجة األولى في 
ألشخاص القانػف، إذ يؤدؼ اإلخبلؿ بيحه السخاكد إلى السداس بالحقػؽ والحخيات األساسية ألفخاد 

ستقخار القانػف بيغ إفي ما يمي  بشاء عمى ذلظ، سشسيد السجتسع، مسا ييجد أمشيع القانػني. و 
قر بعجىا ، ثع نشا(السطمب األول)مغ جية، واستقخار الحقػؽ الحاتية مغ جية أخخػ  1السػضػعي

 (.السطمب الثاني)األمغ القانػني  فكخة وبيغ بيغ كل مشيساالعبلقة القائسة 

 

 األول: السطمب

 الحقهق الحاتيةاستقخار و إستقخار القانهن السهضهعي  

ىػ  فالقانػف  في تشطيع السجتسع الخصيغ، انػف إحجػ السسيدات الجػىخيةيعتبخ استقخار الق
يدتػجب عمى كل مػاشغ األخح بو والتعامل بقػاعجه في حياتو اليػمية، ولحلظ  أداة السجتسع وتعبيخه،

                                                           
وذلظ لجواعي بحثية، فالقانػف السػضػعي أوسع مغ القانػف الػضعي، وىػ مجسػع الشرػص والقػاعج القانػنية   1

التي تزعيا الدمصة القائسة، تكػف مػجية ذات الصابع اإللدامي الدارؼ السفعػؿ في البمج. وىحه الشرػص والقػاعج 
لحفاظ عمى الشطاـ واألمغ. ويؤدؼ انتياكيا إلى إسقاط إلى تشطيع حياة األفخاد في السجتسع، إلى ضبط عبلقاتيع، وا

الجداء مغ قبل الدمصة العامة. ُيراغ القانػف السػضػعي بذكل عاـ وغيخ شخري، فيػ يتػجو إلى كل األشخاص 
ولكغ جسيع مغ ىع في حالة معيشة مغ  ي، وال يخز شخرا عمى وجو الخرػص،الحيغ يذكمػف الجدع اإلجتساع

يذسل القانػف السػضػعي عمى مرادر أخخػ إلى جانب التذخيع، مثل العخؼ واإلجتياد السحتسل أف تحجث. 
القزائي. ويقاـ القانػف السػضػعي عمى وقائع مػضػعية يسكغ مبلحطتيا وإقخارىا، وىػ قانػف مدتقل عغ إرادة 

عل ذلظ إلى أف "اإلنداف يعير في مجتسع معيغ، يخزع بف Doyen Duguitالحكاـ، حيث يخػ "العسيج دوغي" 
قاعجة سمػؾ، يؤدؼ خخقيا إلى رد فعل اجتساعي، يسكغ أف يشطع، وقاعجة الدمػؾ ىحه...ىي ما أسسييا بالقانػف 

 السػضػعي".
 .122(، ص.2009األردف: دار الثقافة، -نقبل عغ: مشحر إبخاىيع الذاوؼ، فمدفة القانػف، )عساف
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قخاراتو وترخفاتو فإنو مغ الزخورؼ أف يكػف عمى اشبلع بكتمة الشرػص القانػنية حتى تتػافق 
ولبمػغ ىحه الغاية البج أف يتسيد الشز القانػني بصابع  .عامة ومرمحتو خاصة ومرمحة السجتسع

مغ الخجػع إليو بديػلة  ليتسكغ ىحا األخيخالجيسػمة واإلستقخار في إمبلئو لترخفات السػاشغ، 
أماـ التصػر الحؼ تذيجه السجتسعات السعاصخة في مختمف السجاالت، مغ وشسأنيشة، بيج أنو 

، فيػ يعخؼ تعجيبلت كثيخة ومتعجدة، ليقف السػاشغ تغييخدوف  الرعب أف يطل القانػف عمى حالو
حائخا أماـ كتمة ىائمة مغ التذخيعات، األمخ الحؼ يصعغ في استقخار القانػف، وييجد بحلظ األمغ 

 القانػني الخاص بأفخاد السجتسع.

 

 إستقخار القانهن السهضهعي: أوال -

 ونعشي بحلظ برفة أساسية يخز متصمب استقخار القانػف السػضػعي مرادر القانػف،
 يسكششا وفي ىحا اإلشار مغ التذخيع واإلجتياد القزائي، كل السرادر السكتػبة، الستسثمة في

ما بيغ استقخار شكل الشرػص، واستقخار مزسػف أو معشى الشرػص. نقرج باستقخار  التسييد
أكاف  سػاء) عخض ىحه الشرػص دوف تعجيل مرجرىا األصمي أسمػبشكل الشرػص، دواـ 

ذلظ  تفديختذخيعا أـ اجتيادا قزائيا(، أما فيسا يخز عجـ اإلستقخار الذكمي لمشرػص، فيسكششا 
التذخيعي لشرػص اإلجتيادات  ذبسثاليغ تػضيحييغ: تقشيغ القػانيغ والتشطيسات أوال، والتكخي

ل قج اإلستقخار الذكمي لمشز أف مغ خبلؿ ىحيغ السثاليغ، سشدتخمز ؛1القزائية ثانيا مغ  ُيعصِّ
ال سيسا في ضل تزخع وعجـ استقخار وغسػض  ،في بعس األحياف الػصػؿ الفكخؼ إلى القانػف 

غايتيا في حساية  الستسثمةقانػنية، التي باتت تذكل عػائق أماـ تكخيذ دولة القانػف الشرػص ال
 أما السثاؿ األوؿ الخاص بالتقشيغ، فيػ نتيجة .عوحخياتي عوضساف حقػقي السػاششيغ مغ التعدف

إحجػ  التقشيغولقج بات  ،نػف إقامة دولة القا بيجؼ إلى تججيج أساليبيا الدمصات العامة دعيل
، إذ يسيل التقشيغ إلى تدييل معخفة وإيراؿ وتحقيق األمغ القانػني ىحه األخيخةتعديد أساليب 

 . 2الشرػص القانػنية لمسػاشغ

                                                           
1
 Thomas Piazzon, Op.cit. p.29. 

2
 Sophie Lamouroux, Op.cit. p.819. 
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 :التقشينقيهد عسمية  . أ

عمى جسمة مغ القيػد السػضػعية، تذسل اإللتدامات الجولية أو شبكة  نػعية التقشيغتتػقف 
اإلتفاقيات الجولية التي ُتمـد تكييف عجد مغ القػانيغ الػششية، مثل تمظ الشاجسة عغ البشاء األوروبي 

أما إذا رجعشا إلى التجخبة الجدائخية فيسكششا اإلحالة إلى مدألة ، 1كسثاؿ عغ التجخبة األوروبية
والتي نجع عشيا تعجيل جسمة مغ القػانيغ  ،2العيجيغ الجولييغ لحقػؽ اإلندافعمى مرادقة الجدائخ 

عمى السادتيغ  تتس ت التيالتعجيبل يسكغ القػؿ أف ، إذالػششية، وقانػف األسخة أبخز مثاؿ عغ ذلظ
  مدت باإلستقخار اإلجتساعي الجدائخؼ. قانػف األسخة، والتي تتعمق بػأركاف الدواج،( مغ 11( و)09)

يخجع ىحا األمخ إلى عجـ تفعيل دور السجمذ الجستػرؼ وتجاوز صبلحياتو، التي ال 
تشحرخ في مخاقبة اإلنتخابات وحدب، بل إف لمسجمذ دور استذارؼ البج مغ العػدة إليو قبل 

اإلتفاقيات والسعاىجات الجولية مغ قبل رئيذ الجسيػرية، وذلظ لمشطخ في التػقيع والسرادقة عمى 
مجػ دستػرية أحكاـ ومػاد ىحه األخيخة، تفاديا لمرجاـ وعجـ التػافق مع السشطػمة التذخيعية 

مغ الجستػر الجدائخؼ، وعجـ العسل بيا  3(190، وىي الربلحية التي نرت عمييا السادة )الػششية
جػديا عمى أمغ الجولة في جسيع مدتػياتو، ال سيسا وأف أحكاـ اإلتفاقيات قج يذكل تيجيجا و 

مغ  4(150والسعاىجات الجولية تدسػ عمى القانػف الػششي بعج السرادقة عمييا وفقا لشز السادة )
، الجيات السخػؿ ليا 5تي تخز الخقابة والسؤسدات اإلستذاريةال ،ُتمِدـُ مػاد الجستػرو الجستػر. 

ذلظ إلى إخصار السجمذ الجستػرؼ لمشطخ في أحكاـ اإلتفاقيات والسعاىجات الجولية، بيج أف نفذ 

                                                           
1
 Elisabeth Catta, “Codification et qualité de la réglementation : L’expérience française’’, Revue LeGes, 

n°3, 2007, p.425. 

العيج الجولي الخاص بالحقػؽ السجنية والدياسية، والعيج الجولي الخاص بالحقػؽ اإلقترادية واإلجتساعية   2
 والثقافية.

: "إذا ارتأػ السجمذ الجستػرؼ عجـ دستػرية معاىجة أو اتفاؽ، أو اتفاقية، فبل 2016( في دستػر 190السادة )  3
 يتع الترجيق عمييا."

: "السعاىجات التي يرادؽ عمييا رئيذ الجسيػرية، حدب الذخوط السشرػص 2016 ( في دستػر150السادة )  4
 عمييا في الجستػر، تدسػ عمى القانػف."

 ومخاقبة اإلنتخابات ، الباب الثالث: الخقابة2016أنطخ دستػر الجسيػرية الجدائخية الجيسقخاشية الذعبية لدشة   5
 . 192إلى  178السػاد مغ  الخقابة، والسؤسدات اإلستذارية، الفرل األوؿ:
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لتداـ الجولة إصار، و ىحه السػاد ال تػضح ماىي اإلجخاءات الستبعة في حالة السرادقة دوف اإلخ
سكغ لمجولة تجاىل األمخ الػاقع، ، إذ في ىحه الحالة ال يبشفاذ ىحه األحكاـ عمى التذخيعات الػششية

 والتخاجع عغ اإللتداـ بالقػانيغ الجولية، وىػ ما ُيعاب عمى الدمصة التشفيحية في الجدائخ التي لع
 .1، وذلظ مشح نذأتوفي أمخ دستػرية السعاىجات السجمذ الجستػرؼ  تدتذخ يػما

دولية بعجما تست  وحتى في حاؿ أقخ السجمذ الجستػرؼ بعجـ دستػرية معاىجة أو إتفاقية
التي نرت عمى الخقابة البلحقة  ،1996 دستػرمغ  2(165/1عمييا، وفق نز السادة ) السرادقة
لمتخاجع عغ تصبيق نرػص السعاىجة أو  ىحا األخيخفإنو ال يسكغ لمجولة التحجج بقخار  لمسجمذ،

اإلتفاقية السرادؽ عمييا، التي تطل سارية السفعػؿ وتدتمـد وضع قػانيغ مصابقة ليا، مع تعجيل 
التذخيعات الػششية السخالفة ليا، وفي حاؿ أصخت الجولة عمى التشرل مغ إلتداماتيا، فإنيا 

ارة إلى أف السؤسذ الجدائخؼ ألغى الخقابة مع اإلش. 3ستتحسل السدؤولية الجولية الشاتجة عغ ذلظ
، 4، وأبقى فقط عمى الخقابة الدابقة لمسجمذ بخأؼ2016 لعاـ البلحقة لمسجمذ في التعجيل الجستػرؼ 

، ولػ أف ىحه السادة غيخ واضحة ويعتبخ ىحا التعجيل سمبيا بالشطخ إلى تحقيق األمغ القانػني
 ابقة أـ الحقة.التحجيج في ما يخز نػع ىحه الخقابة، أىي س

، والتي يؤدؼ تصػرىا الستػاصل بخوز مجاالت ججيجة تتصمب تشطيسا تذخيعيا ىحا فزبل عغ
التي تدعى إلى احتػاء ومعاصخة السفاىيع الججيجة ال سيسا في السجاليغ إلى تدايج القػاعج القانػنية، 

، األمخ الحؼ يتخجع بخوز نرػص قانػنية ججيجة، يتسثل جانبيا اإليجابي اإلجتساعي واإلقترادؼ
مدألة في أنيا تسثل ضخورة لسدايخة متصمبات السجتسع وتقجمو، في حيغ يكسغ جانبيا الدمبي في 

                                                           
نرخ الجيغ بػسساحة، "الخقابة عمى دستػرية السعاىجات: اتفاقية روما نسػذجا"، مجمة السجمذ الجستػرؼ، العجد   1
 .32،33، ص.ص.(2014)الجدائخ: (، 03)

2
إياه : "يفرل السجمذ الجستػرؼ، باإلضافة إلى اإلختراصات التي خػلتيا :==5( في دستػر 5:9/5السادة )  

صخاحة أحكاـ أخخػ في الجستػر، في دستػرية السعاىجات والقػانيغ، والتشطيسات، إما بخأؼ قبل أف تربح واجبة 
 التشفيح، أو بقخار في الحالة العكدية."

3
، 77السخجع الدابق، ص.ص. ،"الخقابة عمى دستػرية السعاىجات: اتفاقية روما نسػذجا" نرخ الجيغ بػسساحة،  

78. 
4
: "باإلضافة إلى اإلختراصات األخخػ التي خػلتيا إياه صخاحة أحكاـ أخخػ :615في دستػر  (5/:>5)السادة   

 في الجستػر، يفرل السجمذ الجستػرؼ بخأؼ في دستػرية السعاىجات والقػانيغ والتشطيسات."
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؛ إذ إلى جانب مدتػػ السقخوئية ستقخار القانػف إالتزخع القانػني الحؼ يصخح بجوره إشكالية 
 فإف ىحه الشرػص تطل مبعثخة عمى كثختيا التي تسذ الجانب التقشي لمقانػف،والسفيػمية والػضػح 

مسا يجعل عسمية التقشيغ في  ،اإللساـ بياعمى أىل التخرز حتى  لجرجة أنو قج يرعب وتعقيجىا،
 .1ستقخار القانػف إلدياؽ أحج الحمػؿ التي تداىع في ىحا ا

السذخع و تدتػجب يقطة وتطافخ جيػد كل مغ الحكػمة،  2الخسسي بيج أف عسمية التقشيغ
ما ىػ سار في الجوؿ التي سمكت أشػاشا في سعييا إلى  السجمذ الجستػرؼ، مثلتفعيل دور و 

: أما األوؿ فيػ التقشيغ التذخيعي والتقشيغ اإلدارؼ  نػعيغ؛، إذ لمتقشيغ الخسسي تحقيق األمغ القانػني
 يكػف مغ في حيغ أف التقشيغ اإلدارؼ  ،التقشيغ الدائج في الجدائخ، وىػ ما يرجر عغ البخلساف

ال  الفخندية غيخ أف الدمصة التشفيحية ،3إعجاد الدمصة التشفيحية، وىػ حاؿ فخندا عمى سبيل السثاؿ
تع إنذاء ىيئة رسسية تديخ عمى تقشيغ التذخيعات، وتذتغل تحت إشخاؼ الػزيخ  إذ تذتغل بسفخدىا،
والتي  la commission supérieure de codificationالمجشة العميا لعسمية التقشيغ  األوؿ، تجعى بػ

التقشيشات بإصجار مبادغ  مشيجية إعجاد تتسثل مياميا في: بخمجة أشغاؿ عسمية التقشيغ؛ تحجيج
مع تقجيع  السكمفة بإعجاد مذاريع التقشيشات؛ تحفيد وتشذيط والتشديق بيغ مجسػعات العسل تػجييية؛

الجعع ليحه السجسػعات مغ خبلؿ تعييغ مقخر خاص، وأشخاص مؤىميغ وذوو كفاءات إذا اقتزت 
اإلشبلع عمى عجـ  الشػع مغ المجاف مع سمصة سياسية ضسغ إشار ىحاويشجرج عسل ، 4الحاجة

التشاسق أو التشاقس السػجػد في الشطاـ القانػني لمجولة ذلظ أف لمتقشيغ دور ترحيحي فزبل عغ 
سا يخز الشطاـ القانػني في والعسل بيا اإلستفادة مشيا تدتحق ىي نقصة إيجابيةدوره التشطيسي، و 

 في الجدائخ.
                                                           

واإلجتساعي"، مجاخمة نادية حداف، "فعالية عسمية التقشيغ في محاربة التزخع القانػني في السجاليغ اإلقترادؼ   1
غيخ مشذػرة قجمت في السمتقى الػششي حػؿ: األمغ القانػني، كمية الحقػؽ والعمـػ الدياسية، جامعة قاصجؼ 

 ، بجوف صفحة.2012ديدسبخ  06و 05ورقمة، يػمي  مخباح،
يتسثل التقشيغ غيخ الخسسي أو الخاص في ذلظ الحؼ ال يرجر عغ الجولة، بل ترجر إما عغ رجاؿ القانػف   2

الحيغ يجسعػف الشرػص القانػنية في شكل تقشيشات، أو ترجر عغ السصابع أو ديار الشذخ مثل مشذػرات بيختي في 
 الجدائخ.

 ، بجوف صفحة.نادية حداف، السخجع الدابق  3

4
 Commission Supérieure de Codification, Disponible à: http://www.gouvernement.fr/commission-

superieure-de-codification (Vu le: 02/07/16-22:12).   

http://www.gouvernement.fr/commission-superieure-de-codification
http://www.gouvernement.fr/commission-superieure-de-codification
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 ،مغ مشطػر قانػني ،وصفو يسكغما  ،التي تػاجييا عسمية التقشيغ ومغ القيػد أيزا
التي تديع في عجـ و لعبة األغمبية الدياسية  تمظ الشاجسة عغ، ال سيسا بدمبيات الشطاـ الجيسقخاشي

يدعف الدمصة التشفيحية  إذ بسثابة أسمػب تػاصل سياسي فعاؿ، التذخيعستقخار القانػف، حيث بات إ
تسخيخ السذاريع القانػنية عمى البخلساف بترػيت أغمبية الشػاب، السشتسيغ ألحداب مػالية لمدمصة، 

تأخخ نذخ السخاسيع التشفيحية، مسا ُيفقج  ناىيظ عغ اإلشكاالت التي يصخحيا وىػ الحاؿ في الجدائخ.
القانػف؛ إذ يشتج عشيا عجـ استقخار  القانػف فاعميتو. وتعػد ىحه القيػد بالدمب عمى نػعية

، فيربح القانػف تزميميا وبعيج ضعف صياغتيافزبل عغ ، وزيادة شػليا وتعقيجىا اتالتذخيع
 .1السشاؿ بالشدبة لمسػاشغ، مسا يديج مغ عسق الفجػة القانػنية

 

  :التكخيذ التذخيعي لشرهص اإلجتيادات القزائية . ب

تخمق حيخة وارتباكا لجػ القزاة، الحيغ السعيارية  الزبابية هباإلضافة إلى ما تقجـ، فإف ىح
يػاجيػف صعػبات في إيجاد الدبيل وسط تقمب اإلصبلحات الستعجدة والستػاصمة، والتي ال تسشحيع 

وفي ىحا الدياؽ نذيخ إلى أف شكل الشز يتصػر  .2الػقت الكافي لتصػيخ اجتياد قزائي متشاسق
 وز األمخ مجخد العخض الذكمي لمشز؛لكغ في ىحه الحالة، يتجا اإلجتيادات القزائية،مغ خبلؿ 

( في حيغ يطل معسػال بو في فقج يتع إلغاء نز قانػني )أو حالة وجػد نز قانػني غيخ معسػؿ بو
إشار اإلجتياد القزائي، وىػ ما يجدج السثاؿ الثاني لعجـ اإلستقخار الذكمي، أؼ التكخيذ 

 .3ئيةالتذخيعي لشرػص اإلجتيادات القزا

تجويغ التصػرات الشاتجة عغ اإلجتياد القزائي، ستثشائي أف يتجخل السذخع لليذ مغ اإلإذ 
ىػ شبيعة  بالتالي سيتغيخما  ، فكليتع ببداشة أخح نفذ الرياغة دوف إجخاء أؼ تعجيل فييا حيث

التذخيع ف إذ إ، وىشا أيزا، يسكغ أف يكػف متصمب الػصػؿ إلى القانػف مبخرا لحلظ، ىحه الرياغة
يعتبخ أكثخ قابمية لمػصػؿ السادؼ مغ اإلجتياد القزائي، كسا أف ىحا التكخيذ التذخيعي يجعل 

(، األمخ الحؼ يعفيو مغ التصػرات التي قج تصخأ عميو مغ جخاء يصع)ق الشز غيخ قابل لمججؿ
                                                           

1
 Elisabeth Catta, Op.cit. p.425. 

2
 Ibid. pp.425, 426. 

3
 Thomas Piazzon, Op.cit. p.30. 



ــــــــيالعناصـــــــــــــــر املكونــــــة لفكـــرة ألامــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــونــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ  الفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ألاول  ـــــــن القانــ

 

 
44 

 

أو  إلى تحخيف عغ ميل الجيات القزائية الجاخميةسشأػ باإلجتياد القزائي مغ جية، ويجعمو 
، ذلظ أف اإلستقخار يشُتج عغ جسػد القانػف، مغ جية أخخػ  السذخع نيةبخبلؼ  معشى الشز تفديخ

مسا يجعل الشز القانػني بعيجا عغ ليػنة اإلجتياد القزائي. وفي ىحه الحالة، فإنو ُيفتخض أف 
 .1 التعجيل الذكمي لعخض الشز، سيعدز مغ استقخار مزسػنو

ف التكخيذ التذخيعي لئلجتياد القزائي، ال يكػف لو إلى أ تججر اإلشارة في ىحا الدياؽ
 دائسا آثار شكمية وحدب، فقمسا يكػف ىحا التكخيذ كامبل، إذ غالبا ما يحتفع السذخع بالرياغة

وعميو  ؛سبلبدات التي تػّصل إلييا القاضيدوف أخحه بعيغ اإلعتبار لماألساسية لمشز وحدب، 
لمتجقيقات أو اإلستثشاءات التي  الشطخذا ما يأخح السذخع بعيغ يحق لشا التداؤؿ في ىحه الحالة إ

يدعدع الصابع اليقيشي  ي عمى الشز، أـ أنو ال يعتخؼ بيا، األمخ الحؼ قجُيجخميا اإلجتياد القزائ
 ، فإف التعجيبلت التي تسذ عخض الشرػص يسكغ أف تكػف لياوبشاء عمى ذلظ .نػف الػضعيلمقا

أما مزسػف أو معشى  .وبالتالي ال يشبغي إىسالياستقخار القانػف، إنتائج أكثخ أىسية مسا يبجو عمى 
وؿ فيتعمق ستقخار القانػف، أما األإسييد بيغ مطيخيغ أساسييغ لسفيػـ الت مغ شاشُ كِّ سَ الشرػص، فإنو يُ 

باسع نز ة ي  عجِ بَ  إعادة نطخنػني بعيجا عغ كل يشبغي أف يطل الشز القا باحتخاـ ىخمية القػاعج، إذ
بق لمخقابة عمى عمى سبيل السثاؿ، الصابع السد ،يتع تبخيخ وعمى ىحا األساس ؛ذو قيسة أسسى

الحاؿ ما كاف  ، مثلالجفع بعجـ الجستػرية بعس الجوؿ إلى تفعيل إجخاء ورفس ،دستػرية القػانيغ
   .2ستقخار القانػف إفي فخندا، بحجة أنو يدعدع 

ويتع  يغ التي ترجرىا الدمصة التذخيعية،ىحا اإلجخاء حساية السػاششيغ ضج القػانيتيح حيث 
، أيغ يحتج في محكسة إدارية أو قزائية أثشاء السحاكسات أو سيخ الجعاوػ القزائيةتفعيمو 

كػميغ( أف القانػف أو الشز القانػني السخاد تصبيقو عمى السدألة السحكػـ )أو مجسػعة مغ السح
ع، ىػ غيخ دستػرؼ، أؼ مخالف ألحكاـ الجستػر، أو قج يكػف مخالفا لئلتفاقيات مػضػع الشدا 

لسحكسة ا تفديخات وىكحا أيزا، ُيشطخ إلى؛ 3والسعاىجات الجولية التي صادقت عمييا الجولة
                                                           

1
 Thomas Piazzon, Op.cit. p.30. 

2
 Ibid. p.31. 

3
حسيج إبخاىيع الحسادؼ، الخقابة عمى دستػرية القػانيغ في دولة اإلمارات العخبية الستحجة: دراسة مقارنة مع   

البحخيغ، )مرخ: السخكد القػمي لئلصجارات القانػنية، تذخيعات جسيػرية مرخ العخبية ودولة الكػيت ومسمكة 
 .340(، ص.2011
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وىػ السػقف الفخندي ستقخار القانػف )إنداف، عمى أساس أنيا مرجر لعجـ األوروبية لحقػؽ اإل
فإذا ما . 1قانػني بعيج عغ أؼ إعادة نطخ فيوييد اليقيغ مغ أف الشز المسا (، عمى سبيل السثاؿ

، أحج السحكػميغ أو أحج خرػـ الجعػػ قّجر قاضي السحكسة، في ىحه الحالة، أف الجفع السقجـ مغ 
، أؼ 2، يػقف القاضي الحكع في الجعػػ ويحيل القزية إلى الجية السخترة بالخقابةرىػ دفع مبخ  

  العميا، والتي تحيل بجورىا القزية إلى السجمذ الجستػرؼ.السحكسة 

وججيخ باإلشارة في ىحا اإلشار، أنو قج تع رفس إدراج إجخاء الجفع بعجـ الجستػرية في 
 23الجستػر الفخندي عجة مخات، قبل تبشيو في التعجيل الجستػرؼ الحؼ أقخه مؤتسخ فخساؼ في 

2008جػيمية 
؛ وتكسغ 2009ديدسبخ  02صجور القانػف العزػؼ في ، ليربح سارؼ التشفيح بعج 3

األسباب الحقيقية وراء ىحا الخفس الستتالي إلى الخىانات الدياسية السختبصة بالتػازف ما بيغ 
 Franklinكسا سساىا "فخانكميغ روزفمت"  "حكػمة القزاة"الدمصات، أو بتعبيخ آخخ، خذية  مغ 

Roosevelt  األمة القائسة عمى السرمحة العامة ال إضافة السرالح التي تداىع في تفكيظ الجولة
 .4الخاصة

غ قبل في السطيخ الثاني، وبػضػح أكثخ، فإف اإلستقخار ىػ غياب تغييخ محتػػ الشز م
يعشي بحلظ تعجيل الحل  عجـ اإلستقخارإف ف ذلظ الحؼ لو اختراص تعجيمو؛ وبسعشى السخالفة

مع اإلشارة ىشا إلى  القانػف الػضعي، خبلؿمغ  اوتست تدػيتي ،مغ قبل ةمعخوف لقزيةالسقتخح 
 ؛بحج ذاتو، إنسا نقرج بو تعجد التغييخات حالة القانػف الػضعي عجـ اإلستقخار تغييخب أنشا ال نقرج

تذخيعيا  اإلستقخار، سػاء أكاف الشز مغجانبا كبيخا مغ قيستو  يدتسجإذ مغ السعخوؼ أف القانػف 
فكخة عجـ اإلستقخار بشاء  عمى ذلظ، فإف  أف الػقت يعصي لمقانػف سمصة. ذلظ ،اقزائيا إجتيادأو 

                                                           
1
 Thomas Piazzon, Op.cit. p.32. 

2
 .340حسيج إبخاىيع الحسادؼ، السخجع الدابق، ص.  

3
 ( مغ الجستػر الفخندي الفقخة التالية:61الحؼ أضاؼ لمسادة ) 724-2008التذخيع الجستػرؼ رقع   

ثبت أثشاء الشطخ في دعػػ أماـ جية قزائية أف نرا تذخيعيا يسثل اعتجاء  عمى الحقػؽ ( : "إذا 1-61السادة )
والحخيات التي يكفميا الجستػر، جاز إشعار السجمذ الجستػرؼ، بشاء  عمى إحالة مغ مجمذ الجولة أو محكسة 

 الشقس، بيحه السدألة التي يفرل فييا في أجل محّجد.
 حه السادة".ويحّجد قانػف أساسي شخوط تصبيق ى

4
 Thomas Piazzon, Op.cit. p.31. 
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فالقانػف ىػ بسثابة الييكل الستيغ لمسجتسعات  ،التذخيعي أو القانػني تخالف فكخة القانػف بحج ذاتيا
قة والكثيخ مغ اإلستبرار بعج دراسات معسو اإلندانية، وال يشبغي إدخاؿ تعجيبلت عميو إال بحكسة، 

 إستيعاب يقفػف عاجديغ عغأشخاص القانػف الحيغ األمخ يتعمق أيزا بصسأنيشة إذ أف  والتسعغ،
  .1التغييخات الستكخرة بكثخة

ستقخار القانػف، إمغ أكثخ مغ أصخ عمى ميدات  Georges Ripert ريبخت" جػرج" ويعتبخ
أف "القانػف الحؼ يأخح قيستو مغ استسخاريتو، يأخح في نفذ الػقت مذخوعيتو" وأنو "ال  ورد عشوفقج 

يشبغي الترػر أف القانػف يعشي أمخا غيخ الشطاـ واإلستسخارية، وال يشبغي الترػر أف العالع يسكشو 
ىػ ميدة كبلسيكية  اإلستقخاروعميو، فإف  2.العير في سعادة في غياب األمغ الحؼ يسشحو القانػف"

"العسيج ليحا األخيخ، ولكغ وباإلختبلؼ مع متصمب الػصػؿ إلى القانػف، وبالخغع مغ وقػؼ 
ستقخار إدة إيجابية بالسصمق، إنيا ججلية اإلستقخار مي فإنو ال يسكغ اعتبار ،ضج فكخة التقجـريبخت" 

 Jean-Étienne-Marie Portalis "جػف إتييغ مارؼ بػرتاليذ" إف قاـفحتى  القانػف وتقجـ القانػف؛

بحلظ عغ ندعتو السحافطية في عرخ التشػيخ، حيث أداف  امعبخ  ،مدايا الخصانة التذخيعية بتسجيج
فإنو كتب  ،3وتدييذ القانػف  وعجـ استقخار التذخيعات أدػ إلى تزخعالصابع الثػرؼ لمقانػف الحؼ 

 .4الشدبة إليو، ىػ أمخ سمبي لمغايةأيزا، أنو البج مغ التغييخ، ذلظ أف عجـ اإلبتكار والتججيج ب

يداىع في أف ، و لمسجتسع ، فإنو ُيفتخض دائسا بالشز الججيج أف ُيذكل تقجماوبشاء  عميو
تصبيقو الفػرؼ  مبجأمسا يبخر  دوف أف ُيِخل  ذلظ بتػقعات أشخاص القانػف،تحقيق أوسع لمعجالة، 

 ، ذلظ أفتقخار القانػف ليذ قيسة بحج ذاتياسإبالتالي، فإف  في مجاؿ تشازع القػانيغ في الدماف.
، لسدايخة حاجيات ومتصمبات تدتػجب التحييغ أو التججيج أو اإللغاء قج، ضعينرػص القانػف الػ 

 السجتسع مع تقجمو وتصػره.
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 Thomas Piazzon, Op.cit. pp.32, 33. 

2
 Ibid. p.33.  

3
 Éric Gasparini, ‘‘Regards de Portalis sur le droit révolutionnaire : la quête du juste milieu’’, In : Annales 

historiques de la Révolution française, n°328, 2002. pp. 126, 127. 
4
 Jean Étienne Marie Portalis et Frédéric Portalis, Discours, rapports et travaux inédits sur le Code Civil, 

(Paris : Joubert, 1844), p.20. 
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 إستقخار الحقهق الحاتية: ثانيا -

ستقخار الحقػؽ الحاتية، ألف إستقخار القانػف السػضػعي و إيزا، التسييد بيغ سغ السفيج ألنو إ
إف انترار إذ عبلقة ىحيغ األخيخيغ بفكخة األمغ القانػني تختمف كثيخا إحجاىسا عغ األخخػ، 

الجوؿ التي تكخس  قانػف لسػضػعي ىػ تصػر بات متأصبل في الحقػؽ الحاتية عمى حداب القانػف ا
وقج سبق وأف لسدشا ىحه الشقصة في متصمب الػصػؿ إلى  اإلنداف وحخياتو في دساتيخىا، حقػؽ 

القانػف  إلى الشقاش الجائخ حػؿ أفزمية فكخة إتاحة القانػف والحق في مغ خبللوشخنا الحؼ أ القانػف 
ر إلى أف استقخار الحقػؽ الحاتية ليذ متصمبا حجيثا، فيػ الحؼ يبخ  غيخ بجؿ الػصػؿ إلى القانػف،

غ الحيغ يعتبخاف مرجريغ رئيديي عجـ رجعية القػانيغ أو التقادـ، أحج ما، مبادغ أساسية مثل مبج
ل استقخار القانػف في ذلظ مث امثمي ،الستقخار الحقػؽ والحاالت الفخدية ألشخاص القانػف 

 فكختيبيغ  في كمتا الحالتيغ )عجـ الخجعية والتقادـ( ستقخار الحقػؽ إ ويخبط متصمب السػضػعي.
عادة وإلى غياب إ  تسخارية عشجما نشطخ إلى السدتقبل،يذيخ اإلستقخار إلى اإلس الػقت والقانػف؛ حيث

 .1الشطخ فيسا ىػ كائغ إذا ما نطخنا إلى الساضي

 

 :التقادم وعجم الخجعية . أ

ىي وضيفة التقادـ في القانػف، سػاء أتعمق األمخ غياب إعادة الشطخ فيسا ىػ كائغ إف 
نقزاء دعػػ قزائية نتيجة إالتقادـ السدقط(، أو أيزا حق )التقادـ السكدب( أو بانقزائو ) بتثبيت

قزاء فتخة معيشة مغ الدمغ، وتحت الطخوؼ السحجدة مغ قبل القانػف، فإف نلعجـ مسارستيا. فبعج ا
التقادـ يزسغ اإلستقخار واإلحتخاـ الحؼ ال ججاؿ فيو لسا ىػ كائغ، فيػ يجعل بعس الحاالت 

فقج وىكحا فإف التقادـ السدقط، عمى سبيل السثاؿ، يُ  لججاؿ،في مشأػ عغ ا ، بالتالي،قصعية القانػنية
دورا ميسا في مجاؿ العبلقات  يمعب الػقت مسا يذيخ بأف حقا شخريا نتيجة إىساؿ صاحبو.

أو  ، ومثاؿ ذلظ حالة القحؼالقانػنية، وقج يشجخ عغ عجـ احتخامو أضخار مادية أو حتى معشػية
التذييخ، فإذا لع تخفع الزحية دعػػ قزائية في الػقت السشاسب إلدانة الستدبب بالزخر، فإف 
ذلظ سيؤدؼ لزياع ىحا الحق. وقج يزيع الحق الدياسي أيزا، أو عمى األقل مسارسة ىحا الحق، 

                                                           
1
 Thomas Piazzon, Op.cit. p.34. 
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حاؿ لع  فيية بدبب عجـ اإلمتثاؿ لمسيل القانػنية، ومثاؿ ذلظ إذا لع يتع ترحيح القػائع اإلنتخاب
. كسا 1يتختب عغ ذلظ الحخماف مغ الترػيت عمى أساس ىحه القػائعإنو س، فيكغ الفخد مدجبل فييا

مغ  2يسكغ كحلظ أف يفقج الفخد حخيتو في حالة ما تع وضعو في الحبذ السؤقت بذكل غيخ قانػني
الحبذ  و جخاء وضعو فيلتعػيز قبل جية التحقيق، فإذا لع يسارس حقو أماـ السحكسة السخترة

  .3، فإنو بحلظ سيفقج حقو في التعػيسسبخرالغيخ اإلحتياشي 

عجـ الخجعية يزسغ كحلظ احتخاـ الساضي، وذلظ مغ خبلؿ تجشب  مبجأ، فإف وبالسثل
 ، ذلظ أف مبجء عجـ رجعية القػانيغ ىػ مبجءفي السدتقبل ت الشطخ التي ال يسكغ التشبؤ بياإعادا

فالخجعية تشعكذ سمبا عمى الشطاـ القانػني عامة واألمغ جػىخؼ لحساية الحقػؽ أماـ القانػف، 
القانػني خاصة، وذلظ عشجما تتشاقس التصمعات السذخوعة لمفخد مع األثخ الخجعي لمشز القانػني، 

                                                           
1
 J.Péritch, ‘‘L'influence du temps sur les rapports de droits’’, Archiv für Rechts- und 

Wirtschaftsphilosophie, Vol. 20, No. 4 (Juillet : 1927), p. 520. 

 123( في السادة 2001جػاف  26السؤرخ في  08-01يشز قانػف اإلجخاءات الجدائية الجدائخؼ )القانػف رقع   2
 عمى ما يمي:

 (: "الحبذ السؤقت إجخاء إستثشائي.123السادة )
يؤمخ بالحبذ السؤقت أو أف يبقى عميو إال إذا كانت إلتدامات الخقابة القزائية غيخ كافية في الحاالت ال يسكغ أف 

 اآلتية:
إذا لع يكغ لمستيع مػشغ مدتقخ أو كاف ال يقجـ ضسانات كافية لمسثػؿ أماـ العجالة، أو كانت األفعاؿ جج  .1

 خصيخة.
ى الحجج أو األدلة السادية أو وسيمة لسشع الزغػط عشجما يكػف الحبذ السؤقت الػسيمة الػحيجة لمحفاظ عم .2

عمى الذيػد أو الزحايا أو لتفادؼ تػاشؤ بيغ الستيسيغ والذخكاء، والحؼ قج يؤدؼ إلى عخقمة الكذف عغ 
 الحقيقة.

 عشجما يكػف ىحا الحبذ ضخوريا لحساية الستيع أو وضع حج لمجخيسة، أو الػقاية مغ حجوثيا مغ ججيج. .3
 تيع مغ تمقاء نفدو الػاجبات الستختبة عمى إجخاءات الخقابة القزائية السحجدة ليا."عشجما يخالف الس .4

( مكخر: "يسكغ أف يسشح تعػيس لمذخز الحؼ كاف محل حبذ مؤقت غيخ مبخر خبلؿ متابعة 137السادة )  3
الحبذ ضخرا ثابتا  جدائية انتيت في حقو برجور قخار نيائي قزى بأال وجو لمستابعة أو بالبخاءة إذا ألحق بو ىحا

 "ومتسيدا.
ويكػف التعػيس السسشػح شبقا لمفقخة الدابقة عمى عاتق خديشة الجولة مع احتفاظ ىحه األخيخة بحق الخجػع عمى 

 الذخز السبمغ سيئ الشية أو شاىج الدور الحؼ تدبب في الحبذ السؤقت."
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الشز  إلغاء عسل قانػني سارؼ التشفيح في ضلبوذلظ إما بإدانة سمػؾ كاف في الدابق صحيحا، أو 
 .1، أو بحخمانو مغ حق تعتخؼ لو بو القاعجة القانػنية الدابقةأو السعجؿ القانػني الُسمغى

ذكل مرجر تيجيج يجعل أشخاص القانػف محل مداءلة في إف األثخ الخجعي لمقػانيغ ي 
تعتبخ الخجعية مغ قبيل لحلظ السدتقبل، بخرػص ترخفات أو وقائع تتػافق مع قانػف اليػـ، 

، تتجمى تكمفة ىحه الخجعية في السجاؿ اإلقترادؼ، إذ تػاجو الذخكاتقج استخجاـ الدمصة، و تعدف 
صعػبة في بشاء تػقعات واستخاتيجيات لمتػضيف أو اإلستثسار، ما يجعل  وششية أو أجشبية،

تزيع وسط ىحه الفديفداء التشطيسية، وتفقج بحلظ ميدتيا ية والتقشية مست اإلقترادية والعاإلمكانا
 .2لتشافديةا

ستقخار إحل ججاؿ، بل ستقخار القانػف بحج ذاتو مإف التقادـ وعجـ الخجعية، ال تزع إ
الحقػؽ والحاالت الفخدية، بالتالي لع يعج األمخ يتعمق بالججلية بيغ التقجـ واستقخار القانػف: األمخ 

ز الججيج )عجـ الشيتعمق بحساية الحقػؽ الحاتية والحاالت القانػنية التي ُوججت قبل اعتساد 
قت قيسة محجدة فتخة معيشة مغ الػ  نقزاءإالتي يعصييا  -الحاالت القانػنيةأؼ -الخجعية(، أو تمظ 
ار ما ىػ كائغ، واقعة كاف أـ الحالتيغ، فإف القانػف السػضػعي يزسغ استقخ  )التقادـ(، وفي كمتا

 .3حقا

 

 :العالقة بين الحاالت القانهنية والحقهق الحاتية . ب

مغ تحجيج وجو اإلختبلؼ بيغ مفيػمي الحق الحاتي والحالة القانػنية، ذلظ أف متصمب البج 
اإلستقخار ال يخريسا بشفذ الصخيقة، فسفيػـ الحالة القانػنية ىػ مفيػـ غامس وأوسع مغ مفيـػ 

 Paul "بػؿ روبيي" ، ويخز كبل مغ الػقائع القانػنية والترخفات القانػنية. ولقج ساىعالحق الحاتي

Roubier والحاالت القانػنية مغ  في تػضيح وجو اإلختبلؼ السػجػد بيغ الحقػؽ الحاتية مغ جية
مجسعات مغ الحقػؽ والػاجبات، ويشقدساف فإف الحاالت القانػنية تذكل  جية أخخػ، فبالشدبة لو

                                                           
1
 Guillaume Droust, La rétroactivité de la jurisprudence : Recherche sur la lutte contre l’insécurité 

juridique en droit civil, Thèse de doctorat en droit privé, Université Panthéon-Assas, 2014, p.15.  
2
 Elisabeth Catta, Op.cit. p.425.  

3
 Thomas Piazzon, Op.cit. p.35 
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الحاالت الحاتية التي تتألف أساسا مغ  ،بادغ ذؼ بجء ،روبيي"بػؿ "، إذ درس إلى نػعيغ مختمفيغ
يتعمق األمخ بامتيازات إذ  ،ىحا الرشف ضسغ 1الحقػؽ الحاتيةتشجرج حقػؽ في صالح األفخاد، و 

حقػؽ السمكية،  ومثاؿ ذلظ، الحيغ يسكشيع الترخؼ فييا لؤلفخادقانػنية يسشحيا القانػف السػضػعي 
اإلرادة الخاصة تعتبخ و  ،ذاتية اتسثل حقػق ،السجيػنية، السمكية األدبية، أو السيخاث عمى سبيل السثاؿ

 .2ي العشرخ الحؼ ُيحخؾ ىحه الحاالتى

التي حاالت البعجىا الشػع الثاني مغ الحاالت القانػنية، وىي تذكل الحاالت السػضػعية 
شخاص القانػف والحيغ ال يسكشيع التيخب أو التسمز مشيا بػاسصة تفخض باألساس واجبات عمى أ

األحػاؿ  في الحاالت القانػنية السػضػعية، عمى سبيل السثاؿ، تتسثلإرادتيع وحجىا. وىكحا 
 ما ورد في مثل ،السدؤولية عغ األفعاؿ الذخرية، أو أيزا حالة شؤوف األسخةالذخرية وتشطيع 

. فسغ خبلؿ ىحه مغ القانػف السجني الجدائخؼ، أو حالة السدؤولية الجشائية 3(124السادة ) نز
ما يحمػ لو، أو يسكشو  األمثمة نبلحع أنو ال وجػد لحقػؽ ذاتية ُتسكغ حائدىا مغ الترخؼ فييا مثل

 .4لتخمي عغ ديغ أو التخمي عغ ممكيةما يسكغ ا التخمي عشيا، مثل

 مييأة أو سابقةأؼ أنيا  institutionnellesوتكػف بعس الحاالت السػضػعية مؤسدية 
situations préconstituées غيخ مييأة  خخػ دب، بيشسا تكػف حاالت مػضػعية أمثل الدواج أو الش

situations non-préconstituées  ناتجة عغ فعل ضار تعبيخ آخخ ىي حاالت بأوsituations 

réactionnelles  ىحه الحاالت األخيخة تتػافق مع  ؛السدؤولية الَجدائيةمثل السدؤولية التقريخية أو
في مػاجية واقعة أو ترخؼ قانػني، أما اآلثار القانػنية التي تشجع فتكػف  لشطاـ القانػنيا رد فعل

ناىيظ عغ أف ىحه الحاالت الشاتجة عغ فعل  مدبب تمظ الػاقعة أو ذلظ الترخؼ، خارجة عغ إرادة
عمى عكذ ذلظ، فإف الحقػؽ الحاتية  .ضار ال تطيخ لمعياف إال عغ شخيق تحخيظ دعػػ قزائية

                                                           
الحق الحاتي ىػ مجسػع اإلمتيازات الستاحة لمفخد في إشار القانػف السػضػعي، وبيحا السعشى فإف صاحب   1

سيارة، عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ، يسكشو أف يفعل ما يحمػ لو بيا، شخط احتخاـ القػانيغ والتشطيسات التي ُتصّبق 
 عمى الديارات.

2
 Thomas Piazzon, Op.cit. p.35. 

(  "كل فعل أيا كاف يختكبو الذخز بخصئو 2005جػيمية  20مؤرخ في  10-05( : )قانػف رقع 124السادة )  3
 ويدبب ضخرا لمغيخ، يمـد مغ كاف سببا في حجوثو بالتعػيس."

4
 Thomas Piazzon, Op.cit. p.35. 
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إنذاء آثار قانػنية، كسا أنيا مرجر لؤلمغ بغخض  préconstituésتكػف دائسا مييأة أو سابقة 
ى عمع بسا يشتطخىع، ويسكشيع إحاشة القانػني حدب "بػؿ روبيي"، ذلظ أف أشخاص القانػف عم

أنفديع باستذارات مدبقة لمجفاع عغ حقػقيع وتػشيجىا؛ وعميو، يعتبخ األمغ القانػني معيارا لسعخفة 
ليحه  اشبيعي االحقػؽ الحاتية، والجعػػ القزائية التي تزسغ احتخاـ ىحه الحقػؽ ليدت إال امتجاد

 .1الحساية

التسييد بيغ ثبلثة أنػاع أساسية مغ الحاالت القانػنية: وبالتالي، يسكششا في ىحا اإلشار 
، والحاالت السػضػعية غيخ أو السؤسدية السييأةالحقػؽ الحاتية نفديا، الحاالت السػضػعية 

 أو الشاتجة عغ فعل ضار. السييأة

الحقػؽ الذخرية واألسخية،  ،حدب "روبيي" ،إف الحاالت السييأة، والتي تخز باألساس
 ألف، مثل الدواج أواإلعتخاؼ بالشدب. ويكػف استقخارىا ضخوريا ةالقانػني اتتجج أصميا في الترخف

 األمخ يتعمق بحاالت ذات أىسية خاصة، سػاء بالشدبة لؤلفخاد السعشييغ أو بالشدبة لمسجتسع ذاتو

. أما فيسا يتعمق ميسة عمى عجد مغ الحقػؽ الحاتية انعكاساتغالبا ما سيكػف ليا حاالت وىي 
بالحاالت السػضػعية غيخ السييأة، وىي الحاالت الشاتجة عغ فعل ضار حدب تعبيخ "روبيي"، 

مثل الفعل السدتحق لمتعػيس  يسشحيا القانػف أىسية، الػقائع القانػنية التيفإنيا تجج أصميا في 
، أو مذخز، أيزا الخصأ الحؼ ُيبصل الترخؼ القانػنيالحؼ يتختب عشو السدؤولية التقريخية ل

 .2عشيا متابعة جدائية كحلظ السخالفة التي يشجخ

لزحية الفعل الزار المجػء إلى  إذ في اإلمكاف حه الحاالت ال تشذأ لتكػف مدتقخة،مثل ى
، كسا عغ الزخر إلى الجيات القزائية السخترة التي تقػـ بتقجيخ التعػيس دعػػ السدؤولية

غيخ أف كل  متابعتو. تتعفإف مختكب السخالفة كحلظ و يسكغ لزحية الخصأ أف تصالب بإبصاؿ العقج، 
قخار الحاالت السػضػعية، ىحه الجعاوػ القزائية تتقادـ، ذلظ أف القانػف السػضػعي ييتع باست

ذلظ  لحؼ داـ مجة مغ الدمغ، حتى إف بجاال يشبغي إعادة الشطخ في األمخ ا عمى أساس أنو
 .3مجحفا

                                                           
1
 Thomas Piazzon, Op.cit. p.36. 

2
 Ibid. p.37. 

3
 Ibid. p.37. 
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 الثاني: السطمب

 العالقة ما بين اإلستقخار واألمن القانهني 

تختمف العبلقة ما بيغ اإلستقخار واألمغ القانػني، وذلظ حدب نطختشا إما الستقخار القانػف 
أو إستقخار الحقػؽ الحاتية  ، الحؼ يخز بالجرجة األولى الفاعمية والفعالية القانػنية،السػضػعي

وفي كمتا الحالتيغ فإف  والتي تختبط بسدألة اليقيغ القانػني والثقة السذخوعة؛ والحاالت الفخدية،
  الفكخة العامة لئلستقخار تداىع في تحجيج جػىخ األمغ القانػني.

 

 أثخ عجم إستقخار القانهن السهضهعي: أوال -

أكثخ  ،أمغ بلّ بال "الذعػر"إلى ما يسكغ تدسيتو بػ إف عجـ استقخار القانػف السػضػعي يذيخ 
مشو مغ ال أمغ حقيقي، وىػ شعػر ذاتي )أؼ غيخ مػضػعي( بسعشى أنو قج يتخاءػ في ذىغ 
أشخاص القانػف أف حالتيع الذخرية ميجدة، ويسكششا وصف ىحا الذعػر بػ القمق القانػني، ال 

ذلظ أف كثخة التغييخات والتعجيبلت في القانػف السػضػعي تخمق  ،1ل التزخع التذخيعيسيسا في ض
 Renéاضصخابا عاما لجػ األفخاد؛ وىي وجية الشطخ الديكػلػجية التي يعتسج عمييا "روني ديسػغ" 

Demogue فيػ يخػ أف ىحا األخيخ يسكغ ترػره إما بسػضػعية أو بحاتية، وأف في تفديخه لؤلمغ ،
ال يخز سػػ عامة الذعب دوف رجاؿ القانػف، ذلظ أف لخجاؿ أمغ  باألمغ أو البلّ  "الذعػر"

القانػف معخفة مػضػعية بشرػص القانػف، في حيغ يجج عامة الذعب صعػبة في استيعاب 
 .2جيبلت الستعجدة لمقانػف السػضػعيالتع

إف البداشة التي تعتبخ حاجة ضخورية لحىغ الفخد، ال يسكغ أف تكػف قانػف العالع 
ؼ يثيخ الرخاع بيغ ، سعيا وراء الكساؿ البلمتشاىي، األمخ الحفالعالع يديخ نحػ التقجـالخارجي، 

الفخدانية واإلشتخاكية؛ الدمصة والحخية؛ التقجـ واإلستقخار؛ الجولة  مبادغ متعارضة مغ قبيل
خد...وفي ىحا الدياؽ، يبلحع "روني ديسػغ" أف قانػف بداشة العقل يعكذ جػ التزارب والف

                                                           
1
 Thomas Piazzon, Op.cit. p.37.  

2
 Ibid.  p.38. 
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الخاسخ  والتشاقس الشاتج عغ ىحا التصػر والتقجـ في شكل معخكة بيغ ىحه السبادغ، أيغ يكػف مآؿ
فييا ىػ اليبلؾ، غيخ أف "ديسػغ" ُيعارض ىحا اإلعتقاد الخاشئ بشطخه، ذلظ أف لكل مبجأ، أو لكل 

؛ وعميو، فإنو يحق لكل خاسخ التي نتسيد بيا ػر مكانتو الخاصة في قاعجة احتياجات شبيعتشاشع
وىكحا، فإف األفكار التي نخفزيا ستعػد إلى الداحة عاجبل أـ آجبل، لتكتدب في مباراة العػدة. 

باد ، ومثاؿ ذلظ قانػف إلغاء نطاـ الخقيق الحؼ وضع حّجا لعيػد شػيمة مغ استعمكانتيا الزائعة
إعتبار  إدماج، وبعبارة أخخػ، فإنو في عالع اإلعتبارات الستزاربة، حيشسا يتع رفس البيس لمدػد

ما في إنذاء قاعجة ما، فإف ذلظ لغ يسشع مغ أف يكػف نفذ اإلعتبار معيارا حاسسا في إنذاء قاعجة 
    .1أخخػ 

يا ويجادؿ "ديسػغ" أف العقل البذخؼ ال يقػػ عمى تجسيع كل البيانات التي يختكد عمي 
يسكغ لمقانػف أف يقػـ بتحديغ غيخ أنو، ومغ ناحية أخخػ،  ،القانػف، بذكل متشاغع ومتشاسق

تقشياتو، أؼ إجخاءات بمػغ جسمة مغ الغايات في آف واحج، وىػ الشيج الػحيج الحؼ يسكغ مغ خبللو 
التقجـ. ويعتبخ ىحا السػقف أولى إسيامات "ديسػغ" في بخوز ما سسي بػ العقبلنية القانػنية  تحقيق

، وىػ أسمػب يمعب فيو القزاة ورجاؿ القانػف دورا ميسا في تقري 2لئلعتبارات الستزاربة
، أو صخاع أو غسػض، مثل وجػد فجػة في الشطاـ السعيارؼ  فييا الحاالت أو الدياقات أيغ يطيخ

وتحقيق التػازف ما بيغ الحقػؽ، والسدمسات األخبلقية، فزبل عغ اإلعتبارات  الستعمق بتحجيجذلظ 
يبخر خيار قاعجة ججيجة لدج الفجػة أو لحل  ىػ الحؼ التػازف  ىحا اإلجتساعية والشفعية؛ ذلظ أف

جسمة مغ اإلحتساالت، ُيذكل كل مشيا بجوره )أؼ  القاعجة السختارة باألفزمية ضسغ الشداع، وتتسيد
الستسثمة في األمغ، التقجـ، العجالة، ، 3اإلحتساالت( تدػية مختمفة ما بيغ اإلعتبارات السعيارية

 السداواة، الحخية، التزامغ، السرمحة العامة...
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 Duncan Kennedy et Marie-Claire Belleau, ‘‘La place de René Demogue dans la généalogie de la pensée 
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 أثخ عجم إستقخار الحقهق الحاتية: ثانيا -

الحاتية والحاالت الفخدية يؤثخ عمى األمغ القانػني  ، فإف عجـ استقخار الحقػؽ ما تقجـعكذ 
تيجيج  ويذكل خصخا حقيقيا عميو، ففي ىحه الحالة لع يعج األمخ يتعمق بذعػر ذاتي، بل ىػ

( بالشدبة ألشخاص القانػف بذأف يقيغ وفعالية حقػقيع أو حاالتيع حقيقيةمػضػعي )حالة ال أمغ 
ويججر ىشا  ،سػسة ومػضػعيةي ىحه الحالة مختبط بسرادر ممف القانػني أمغ القانػنية؛ إذ أف البلّ 

، ثع إيجاد عبلقة كل مشيسا نػنية األخخػ بيغ استقخار الحقػؽ الحاتية واستقخار الحاالت القا التسييد
 .باألمغ القانػني

يختبط استقخار الحقػؽ الحاتية بستصمب األمغ القانػني، ذلظ أف الغاية مغ ىحه الحقػؽ 
األمشية ال يشبغي كيجؼ مشذػد، وبشاء  عمى ذلظ، فإف ىحه الغاية  لراحبيا األمغ تػفيخالسييأة ىي 

الحقػؽ الحاتية، حتى يتسكغ  ليحه الزامغ والسديِّخ ،مغ قبل القانػف السػضػعي أف يتع إحباشيا
أشخاص القانػف مغ الػثػؽ بسدتقبل يحافطػف فيو عمى حقػقيع وفق شخوط ثابتة مدبقا، معتسجيغ 

فعالية إرادتيع، إذ مغ غيخ السسكغ أف تكػف ترخفاتيع نابعة عغ دراية وشسأنيشة في ضل  عمى
وبالتالي فإف أمغ الحقػؽ الحاتية يبخر، عمى سبيل  .1الخذية الجائسة مغ انييار تػقعاتيع السذخوعة

الحؼ و ، 2( مغ القانػف السجني الجدائخؼ 02السثاؿ، مبجأ عجـ رجعية القػانيغ، الحؼ ورد في السادة )
 يعتبخ عشرخا أساسيا لحساية األمغ القانػني. والسجاؿ التعاقجؼ أبخز مثاؿ عمى ذلظ.

وغيخ   ومغ الججيخ التسييد فيسا يخز الحاالت القانػنية السػضػعية، بيغ الحاالت السييأة
رؼ استقخار ىحه الحاالت ضخو األحػاؿ الذخرية وقانػف األسخة، بحيث أف ب السييأة، فاألولى تتعمق

حتى تعع الصسأنيشة والدبلـ األسخؼ خاصة والسجتسعي عامة مغ جية، وباعتبار انعكاسات ىحه 
الحاالت عمى عجد مغ الحقػؽ الحاتية السختبصة بيا مغ جية أخخػ، إذ أف عجـ استقخار األحػاؿ 

واستقخار روابط الشدب ىػ أبخز مثاؿ في  .3أمغ القانػني بلّ الذخرية يسكغ أف يذكل مرجرا ل

                                                           
1
 Thomas Piazzon, Op.cit. p.38. 

( : "ال يدخؼ القانػف إال عمى ما يقع في السدتقبل وال يكػف لو أثخ رجعي، وال يجػز إلغاء القانػف إال 02السادة )  2
بقانػف الحق يشز صخاحة عمى ىحا اإللغاء. وقج يكػف اإللغاء ضسشيا، إذا تزسغ القانػف الججيج نرا يتعارض 

 قخر قػاعجه ذلظ القانػف القجيع."مع نز القانػف القجيع أو نطع مغ ججيج مػضػعا سبق أف 
3
 Thomas Piazzon, Op.cit. p.38.  
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سبيل تحقيق الدبلـ اإلجتساعي وتقجـ األفخاد وازدىارىع الذخري، فإذا ما اىتع القانػف الػضعي 
الدواج، فحلظ ألنو مؤسدة تعكذ فزائميا اإلجتساعية عمى الدبلـ األسخؼ وراحة بزساف استقخار 

تقخار السجتسع، حتى إف لع يتعمق األمخ بالجانب التقشي لؤلمغ القانػني، فاألمخ يتعمق ىشا باس
 .1الحاالت القانػنية باسع حتسيات إجتساعية عميا

أما الحاالت القانػنية غيخ السييأة، التي تجج مرجرىا في الػقائع القانػنية، فإف القانػف 
، والغاية سابقا الػضعي ييتع كحلظ باستقخارىا، بسا في ذلظ عغ شخيق التقادـ السدقط، كسا أوردناه

وىي  ـ اإلجتساعي وذلظ مغ خبلؿ مشح عامل الػقت قيسة ُمثبِّتة.مشو تتسثل في الحفاظ عمى الدبل
، فيوفي الدمصة التي يسشحيا القانػف لمذيء السقزي  عمى سبيل السثاؿ نججىا التي نفذ الفكخة

فيو تعتبخ قخيشة قانػنية تذيخ إلى أف حكع القزاء في قزية أو نداع ذلظ أف حجية الذيء السقزي 
 .2خبلؼ تػقعات األفخاد ذلظ أتيوقج ي ،وال يسكغ إعادة الشطخ فيوما كاف عادال وصحيحا 

وبشاء  عمى ذلظ، يسكششا التسييد بيغ جانبيغ مغ فكخة األمغ القانػني: السعشى األوؿ واسع 
ومػضػعي، يتػافق فيو األمغ القانػني مع فكخة الشطاـ، والدبلـ القانػني؛ إذ يزفي األمغ شابع 

التقادـ أو قػة الذيء ويعتبخ  دعاءات األفخاد.إعشية، ميسا كانت قيسة لحاالت السالقصعية عمى ا
مرجراف لؤلمغ القانػني، دوف أف يكػف أمغ تػقعات األفخاد مبخرا  ، في ىحا الدياؽ،السقزي فيو

بذكل  األمغ القانػني مغ التقادـ وحجية الذيء السقزي فيو تزسغ بتعبيخ آخخ، كبلو لحلظ، 
األمغ القانػني ذلظ أف  ق األمخ بحساية التػقعات األولية،يتعم ، بجوف أفمػضػعيقصعي و 

   .3ىػ الشتيجة، وليذ السبخر األساسي ، في ىحه الحالة،ألشخاص القانػف 

ألشخاص القانػف،  فإف األمغ القانػني مغ السشطػر الحاتي ،وفي معشى ثاف أكثخ ديشاميكية
. يفتخض، عمى عكذ ما تقجـ، أخح التػقعات السذخوعة ألشخاص القانػف بعيغ اإلعتبار واحتخاميا

مغ صشيع "ديسػغ"، الحؼ يعتبخ أف األمغ ىػ ، وفكخة تقديع األمغ إلى نػعيغ، ثابت وديشاميكي
يكسغ في  sécurité statiqueإحجػ األفكار السؤسدة لمقانػف الخاص، ويجج أف األمغ الثابت 

كل صاحب حق في أف ُتِعيق الشرػص القانػنية عسمية انتقاؿ حقو ضج رغبتو. في  مرمحة
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يذيخ إلى مرمحة كل ُمكتدب الحق في  sécurité dynamiqueالسقابل، فإف األمغ الجيشاميكي 
صاحب الحق أنو وقع ضحية عيب مغ عيػب  حساية الحق الحؼ انتقل إليو، في حالة ما إذا إدعى

السرالح بيغ صاحب الحق، وقع ضحية سخقة، وبيغ ، وأبدط مثاؿ عغ ذلظ ىػ تزارب اإلرادة
  .1مكتدب ىحا الحق بحدغ نية

األمغ القانػني ال ف لقانػف واألمغ القانػني بالتعقيج؛بالتالي، تتسيد العبلقات بيغ استقخار ا
عجـ استقخار القانػف السػضػعي ال يذكل تيجيجا خصيخا لؤلمغ إذ أف يعشي اإلستقخار القصعي، 

القانػني إال في حالة ما إذا تست إعادة الشطخ بالحقػؽ الحاتية، أو تست زعدعة الحاالت القانػنية 
والحاالت الفخدية  الحقػؽ  رستقخاإكحلظ، فإف  .دوف إشعار وعمى حداب تػقعات أشخاص القانػف 

ع األمغ القانػني، إذ يتع إثارة ىحا األخيخ في حالة ما إذا كانت الحاالت ال ُتفخض دائسا باس
 .2القانػنية تدتشج عمى آماؿ مقرػدة ومذخوعة

العبلقة بيغ القانػف والػقت،  ،في السقاـ األوؿ يخز، األمغ القانػني نبلحع مسا تقجـ، أف
العشرخ األساسي إبخاز قيسة  في ،في نياية السصاؼ ،ستقخاراإلمداىسة متصمب  مسا يذيخ إلى

 .القانػني ال وىػ التشبؤلؤلمغ القانػني، أ
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 الثالث:  السبحث

 يـــــــــــــــــــالقانهنؤ ــــــــــــــــــــــالتشب

ُيعّج التػقع بسثابة الترّػر الحالي لمسدتقبل، أما التشبؤ فيػ ميدة كل ماىػ متخقب وبالتالي 
مغ القانػف السػضػعي وكحلظ عمى  اإلستقخار، يشعكذ أثخ التشبؤ عمى كلمشتطخ، ومثمو مثل 

السشطػر السػضػعي والحاتي. الحقػؽ الحاتية والحاالت الفخدية، مع التسييد، في ذات الدياؽ، بيغ 
مغ و عمى ذلظ، فإنو يشبغي عمى القانػف أف يدسح ألشخاص القانػف ببشاء تػقعات مغ جية،  وبشاء  

حتخاـ ىحه التػقعات التي سبق وأف أنذأىا أشخاص القانػف وأال إب عمى القانػف جية أخخػ يدتػج
، وىػ ما يبخز السكانة السحػرية التي يتبػؤىا متصمب التشبؤ (السطمب األول)يتع إعادة الشطخ فييا 

 .(السطمب الثاني)في تحقيق األمغ القانػني 

 

 األول: السطمب

 بشاء التهقعات واألمن القانهني 

وبالخغع مغ أىسية الػقت  رأيشا فيسا سبق أف العبلقة بيغ الػقت والقانػف مختمفة ومعقجة،
غيخ أف الجراسات التي تخز ىحا األخيخ قميمة. إف الػقت القانػني ىػ  temps juridiqueالقانػني 

ػف، ويدتشج أجل الشطاـ القانػني، والحؼ يتع بشاؤه مغ شخؼ القانالبعج الدماني السشذئ مغ ِقَبِل ومغ 
فسغ وجية الشطخ السفاىيسية والسجخدة،  ؛مددوج: مفاىيسي أوال وتقشي ثانياىحا البشاء عمى أساس 

ت القانػني أف يكػف مػضػع الشز القانػني، ألف اإلنداف ىػ مغ يشذئ القانػف وال يسكغ لمػق
الػقت القانػني تفخضو شبيعة األشياء، كسا أنو ومغ وجية الشطخ السفاىيسية والسمسػسة، فإف 

يدتشج بشاء الػقت القانػني بعجىا ، أولى ىحا مغ ناحية يخزع كحلظ لمػاقع الحؼ يتأثخ بو حتسا.
عمى أساس تقشي، فالػقت القانػني ىػ مػضػع الشز القانػني ألف الشطاـ القانػني يدتخجـ ويصبق 



ــــــــيالعناصـــــــــــــــر املكونــــــة لفكـــرة ألامــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــونــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ  الفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ألاول  ـــــــن القانــ

 

 
58 

 

، ال سيسا تمظ الدابقة في السباحثوالتي سبق وأف تشاولشا أىسيا بالتحميل ، 1عجدا مغ التقشيات
 .الستعمقة بالػصػؿ إلى القانػف واستقخاره

 

 أثخ الهقت القانهني في بشاء التهقعات الفخدية: أوال -

، وبيشسا يخز اإلستقخار برفة لكغ ر والتشبؤ يذيخاف إلى عامل الػقت؛كبل مغ اإلستقخاإف 
في وُيسثل التشبؤ الجػىخ الحقيقي  بل.ساسية إحتخاـ الساضي، فإف التشبؤ ييتع، في السقابل، بالسدتقأ

 عمى اعتبار الجور الحاسع الحؼ يمعبو عامل الػقت في تحقيق ىحا األخيخ، ،دراسة األمغ القانػني
فالػقت القانػني يداعج في  بالشطخ إلى تدييل وحساية التػقعات التي يبشييا أشخاص القانػف.و 

ف في تػفيخ اإلندجاـ بيغ األفخاد داخل السجتسع وضيفة القانػ ، إذ تكسغ القانػنيقيسة التشبؤ  تحجيج
ال يسكغ لمشطاـ القانػني أف يػفخ التشاغع واإلندجاـ  حيثالػاحج، والػقت القانػني ىػ الدبيل لحلظ، 

 .2في السجتسع الػاحج دوف تحجيج وقياس وتشطيع البعج الدمشي

إف قابمية بشاء تػقعات ىي ميدة السجتسعات اإلندانية الستصػرة حدب عمع األنثخوبػلػجيا، 
، تعتسج عمى الدحخ وغيخه مغ الصقػس لتبجيج عػضا عغ ذلظفقج كانت السجتسعات البجائية، 

أف يػّفخ القانػف قابمية  وتصػرىا سغ قبيل تقجـ الحقػؽ لالغسػض السحيط بالسدتقبل، بالتالي، فإنو 
إف تخجسة ىحا الستصمب . لسدتقبلالتحكع في االقانػف  يتيحبشاء تػقعات فخدية بذكل قانػني، وبحلظ 

د ببشاء ىحه التػقعات عمى الػاقع، يفتخض بعس الحمػؿ التقشية الخاصة، التي تدسح لؤلفخا
يشبغي عمى القانػف السػضػعي أف يتخصج التشاقس أو عجـ التشاسق السػجػد في األساسية، إذ 

الشطاـ القانػني، وأال يكخس الحمػؿ أو الريغ الغامزة التي تثيخ الشداعات بجؿ حميا، فاألمخ 
 بحقػقيع وحخياتيعمختبط باألمغ القانػني ألشخاص القانػف حتى تتاح ليع إمكانية استغبلؿ والتستع 

والتحكع بالػقت القانػني ىػ وسيمة لبشاء تػقعات مدتقبمية يتسكغ األفخاد مغ خبلليا مغ  .3بفعالية
ألف الػقت يذكل الخابط و  ضبط سمػكياتيع بكل ثقة وعغ دراية بشتائج ترخفاتيع وأفعاليع.

                                                           
1
 Marie Cresp, Le temps juridique en droit privé : Essai d’une théorie générale, Thèse de Doctorat en 

Droit, Université Montesquieu- Bordeaux IV, 2010, p.33. 
2
 Ibid. p.23. 

3
 Thomas Piazzon, Op.cit. p.45. 
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 اإلجتساعي، فإف األفخاد بحاجة إلى تحجيج البيئة الدمشية التي يعيذػف فييا، وإلى إعصائيا معاييخ
  .1مػضػعية ومذتخكة مغ قبل الجسيع

التحكع  يبحليا القانػف لرالح تيقجؼ أبخز مثاؿ تػضيحي لمجيػد الويسثل السجاؿ التعا
تػقعات الستعاقجيغ مجرجة في العقج، أيا كانت إذ مادامت ، التشبؤ تكخيذ متصمببالػقت القانػني و 

أشخاؼ العقج يشبغي أف تحتـخ باسع األمغ ىحه التػقعات وميسا كاف سبب العقج، فإف جسيع تػقعات 
التعاقجؼ ُيعّج األمغ القانػني مخادفا الحتخاـ التػقعات بتعبيخ آخخ، فإنو في السجاؿ و  القانػني.

األصمية ألشخاؼ العقج، أؼ التػقعات التي يتزسشيا العقج، سػاء أتعمق األمخ باآلثار القانػنية 
 .2إليوالشاتجة عغ العقج أو الجوافع التي أدت 

وخبلؼ  واإللتدامات الشاشئة عغ العقج،إحتخاـ التػقعات القانػنية يبخر ثبات الحقػؽ إف  
، نحكخ مشيا الغسػض الحؼ قج تكتشفو العيػب جسمة مغ ذلظ يؤدؼ بالعبلقات التعاقجية إلى مػاجية

ستخجاـ شيات العقج عشج إبخامو، وذلظ باستخجاـ عبارات مبيسة أو صيغ ضعيفة، باإلضافة إلى ا
تحميمشا لستصمب الػصػؿ الفكخؼ إلى مرصمحات تقشية عديخة الفيع، وىػ ما فرمشا فيو عشج 

القانػف، إذ يختبط األمخ ىشا بسقخوئية ومفيػمية ووضػح أحكاـ العقج بالشدبة ألشخافو، تفاديا 
التشاقس في فيع األحكاـ بيغ أشخاؼ العقج، ال يطيخ إال بعج تشفيحه، ما يشجخ فلشداعات مدتقبمية، 

 األمغ القانػني لتػقعات األشخاؼ.يشعكذ سمبا عمى  ماعشو تزارب في اإلرادات، وىػ 

السقرػد في ىحا اإلشار، ليذ إرادة الفخد السصمقة، التي ال تعخؼ الحجود أو القيػد، بل و 
ألنيا التي تػصف إلى حج ما باإلرادة العادلة،  volonté raisonnableػلة السقرػد ىػ اإلرادة السعق

 إذ ىي مغ بيغ أىع القيػد التي ُتفخض عمى حخية التعاقج، فالعجالة بالشدبة لػ"بػرتاليذ" متػازنة،
غالبا ما تصغى ف، 3يشبغي أف تكػف األحكاـ التعاقجية التي تمتـد بيا األشخاؼ متػازنة ومشرفة

عبلقات التعاقجية التي الذخرية عمى الشداىة، وىػ األمخ الحؼ نمسدو بػضػح في الالسرالح 

                                                           
1
 Marie Cresp, Op.Cit. p.23. 

2
 Thomas Piazzon, Op.cit. pp.47, 48. 

3
 David Deroussin, ‘‘Le contract à travers le code civil des Français’’, Histoire de la justice, vol.1, n°19, 

2009, pp.264, 269. 
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تدتمـد سبلمة الخضا مغ عيػب اإلرادة كالغمط أو التجليذ أو اإلكخاه أو اإلستغبلؿ، التي قج تؤدؼ 
 .1إلى إبصاؿ العقج

اإلشار، أف نجرج عقػد اإلستيبلؾ كسثاؿ تػضيحي، حيث أقخ  ذاتويسكششا في 
الخاص بحساية  03-09القانػف رقع  مغ 2(18صيا كل مغ السذخع الجدائخؼ في السادة )بخرػ 

، بزخورة مغ قانػف اإلستيبلؾ 3(2-133في السادة ) الفخنديالسذخع  لظكحو  السدتيمظ وقسع الغر،
إلتداـ الػضػح في الكتابة حتى تديل القخاءة والفيع مغ قبل السدتيمظ وىػ ما يشجرج ضسغ إشار 

 .ىحا األخيخإلدامية إعبلـ 

ىحا ال يعشي أف التشبؤ ال يخز ، جؼندتخمز أف فكخة التشبؤ تذكل محػر السجاؿ التعاق
يسكششا الحجيث كحلظ عغ التػقعات فيسا يخز السدؤولية التقريخية،  مجاالت قانػنية أخخػ، إذ

ساسيا التػقعات تمعب دورا أفآخخ،  األضخار التي لحقت بذخزالستعمقة بػجػب إصبلح الذخز 
وذلظ مغ خبلؿ شخط التشبؤ بالزخر،  أوال، مغ ناحية تقييع الخصأ عغ الخصأ،في مجاؿ السدؤولية 

والسحجدة التي ، مع األخح في اإلعتبار العػامل الحاسسة ثانيا خرثع مغ ناحية تقجيخ سبب الز
  .4سببت الزخر

 

 

                                                           
1
سي يػسف زاىية حػرية، الػاضح في عقج البيع: دراسة مقارنة ومجعسة باجتيادات قزائية وفقيية، )الجدائخ: دار   

 .71(، ص.2012ىػمو لمصباعة والشذخ والتػزيع، 

الخاص بحساية السدتيمظ وقسع الغر عمى ما يمي: "يجب أف تحخر  03-09( مغ القانػف 18تشز السادة )  2
بيانات الػسع وشخيقة اإلستخجاـ ودليل اإلستعساؿ وشخوط ضساف السشتػج وكل معمػمة أخخػ مشرػص عمييا في 

استعساؿ لغة أو لغات أخخػ سيمة الفيع التشطيع الدارؼ السفعػؿ بالمغة العخبية أساسا، وعمى سبيل اإلضافة، يسكغ 
 مغ السدتيمكيغ، وبصخيقة مخئية ومقخوءة ومتعحر محػىا."

( مغ قانػف اإلستيبلؾ الفخندي عمى ما يمي: "يشبغي عمى بشػد العقػد السقتخحة مغ قبل 2-133تشز السادة )  3
.الستخرريغ إلى السدتيمكيغ أو غيخ الستخرريغ، أف تكػف مكتػبة ومراغة بذك  ل واضح ومفيـػ

 ظ، يتع تفديخىا عمى أساس السعشى األكثخ مبلءمة لمسدتيمظ وليذ الستخرز."في حالة الذ
4
 Thomas Piazzon, Op.cit. p.48. 
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 حساية التهقعات القانهنية: ثانيا -

مدألة األمغ القانػني ال ُتصخح إذا تعمق األمخ فإنو حخؼ القػؿ أف ، بالخغع مسا تقجـ
التػقعات القانػنية بالسعشى بحساية كل التػقعات، أيا كانت، بل فقط عشجما يتعمق األمخ بحساية 

ؾ بسعشى أف األمغ القانػني يخز فقط التشبؤ باآلثار القانػنية الشاجسة عغ الدمػ  ؛الجقيق لمكمسة
فسا ييع األمغ القانػني في ىحه الحالة ىػ السعخفة السدبقة لآلثار  ،الحؼ تبشاه صاحب الفعل بإرادتو

ىشا بتسكغ السعشي باألمخ مغ ضبط  سمػكو بأكبخ قجر األمخ يتعمق  القانػنية البلحقة ليحا الدمػؾ.
عمى القانػف أف يكػف واضحا ودقيقا بسا يكفي  أنو يشبغي مسكغ مغ اليقيغ القانػني، مسا يفتخض

حتى يتدشى لمذخز السعشي ببشاء التػقعات، ولكغ األمخ يفتخض أيزا أال يقػـ القانػف برفة 
  .1شاؤىابيجـ التػقعات السذخوعة التي تع ب بعجية

 قانػنية افي كمتا الحالتيغ، فإف ما ييع ىػ احتخاـ إرادة األفخاد، سػاء أكانػا يتػقعػف آثار 
إلى تجشب آثار  أكانػا يدعػف معيشة، والتي يشبغي بالتالي احتخاميا )السجاؿ التعاقجؼ( أو سػاء 

آخخ، فإف ما ييع األمغ بتعبيخ و قانػنية معيشة التي ال يشبغي ليا أف تقع )السدؤولية السجنية(. 
وكسثاؿ تػضيحي عغ  ،حقة باألفعاؿ أو الدمػؾ اإلرادؼالقانػني ىػ التشبؤ باآلثار القانػنية البل

فإنو في حالة ما إذا لع ُيعمع الصبيب مخيزو بالسخاشخ اإلستثشائية التي قج يتكبجىا  الدمػؾ اإلرادؼ،
عغ العسل اإلرادؼ،  وندتجؿ تحسل نتائج ذلظ.الصبيب غيخ ممـد بفإف ألف القانػف ال ُيمدمو بحلظ، 

 لسدتأجخ الحؼ يشبغي أف يتسكغ مغ اإلعتساد عمى دفع مقابل اإليجار السشرػص عميو في العقجبا
ىحه التػقعات السبشية عمى اإلرادة بالشطخ إلى  .2شالسا تع احتخاـ األحكاـ السشطسة لعقج اإليجار

احتخاميا وعجـ ىجميا أو إحباشيا، وىػ ما يسثل األساس القانػف الػضعي السعسػؿ بو، البج مغ 
 الحقيقي لؤلمغ القانػني.

 

 

 

                                                           
1
 Thomas Piazzon, Op.cit. p.48. 

2
 Ibid. p.49. 
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 الثاني: السطمب

 يــــــــــهنـن القانــــــــؤ واألمــــــــــــــالتشب 

مسا سبق، ندتخمز أف التشبؤ باآلثار القانػنية لؤلفعاؿ والدمػكيات يسثل جػىخ األمغ 
أف األمغ ال يعشي حساية  Batiffol Henriباتيفػؿ" ىشخؼ القانػف. ويخػ "القانػني بالشدبة ألشخاص 

الفخد وحخيتو وحدب، بل إف األمغ ىػ تعبيخ عغ شسػح الػصػؿ إلى نطاـ ذو نرػص تتسيد 
؛ بالصابع اليقيشي، ذلظ أف ىحا اليقيغ ىػ الحؼ يدتجيب إلى الحاجيات الزخورية الحاسسة لمتشبؤ

، ليحجد وترخفاتو يشبغي عمى كل فخد أف يتسكغ مغ تػقع اآلثار القانػنية الشاجسة عغ أفعالو وعميو،
 .1بعجىا ما يسكشو أو يدتػجب أو ال يدتػجب عميو فعمو، حتى يزبط ترخفاتو حدب الشتائج

ساتحة اآلخخيغ لمتشبؤ أو التػقعات القانػنية، سية نفديا التي يعصييا عجد مغ األىوىي األ
أف "القانػف ىػ قبل كل شيء بسثابة أداة  Jean-Louis Bergelبيخغيل" جػف لػيذ ؿ "إذ جاد

فقط إذا ما أمكغ تػقع الشتائج السختبصة نو إإذ  ،وبشاء  عمى ذلظ فإنو أداة لمحخيةلتحقيق األمغ، 
ويأمل بأفعالو، سيتسكغ الفخد مغ اتخاذ قخار القياـ بشذاط ما بكل دراية، ويتسكغ مغ تشطيع عسمو، 

ريبخت" الحؼ ربط بجوره بيغ العسيج في الحفاظ عمى ما اكتدبو"، وفي ذلظ يذيخ "بيخغيل" إلى "
، بقػلو أنو "ال يسكغ لمحخية أف تػجج إذا لع تتح لشا معخفة مدبقة لقيسة األفعاؿ وتأكيج األمغ والحخية
  .2سجاد األعساؿ"

إف ىحا األساس السشصقي الحؼ يخز احتخاـ التػقعات، يدتحث الميػنة في التحميل، 
عمى سبيل ويدسح بمسح التغايخ الكبيخ لمحمػؿ السسكغ أف تفخض نفديا باسع األمغ القانػني، 

ما يسكشيا تيجيجه؛ إذ قج تعسل الخجعية عمى  السثاؿ، يسكغ لمخجعية أف تخجـ األمغ القانػني، مثل
العبلقة السغايخة لمخجعية بالشطخ إلى وىحه ، 3مغ القانػني بإنقاذ تػقعات األفخاد السذخوعةحساية األ

                                                           
1
 Thomas Piazzon, Op.cit. p.49. 

2
 Ibid. p.49.  

السػجية عادة لتجارؾ نتائج اإللغاء القزائي لترخؼ  lois confirmativesوىػ حاؿ بعس القػانيغ التأكيجية   3
إدارؼ، غيخ أنو أصبحت ىحه القػانيغ تتجخل عمى نصاؽ أوسع مع الحفاظ عمى الغاية مشيا، مثل اإلنقاذ بأثخ رجعي 

كاف الحاؿ ما  لترخؼ، أو نز تعاقجؼ، أو لشز قانػني، فقج يدسح ىحا اإلنقاذ بزساف األمغ القانػني. مثل
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األمغ القانػني، يسكغ أف نججىا في السجاؿ التعاقجؼ، إذ ال يعشي األمغ القانػني دائسا ضخورة 
ة، ضساف فعالية كل عقج ميسا كانت الطخوؼ، ذلظ أف تػقعات أشخاؼ العقج التي تدتمـد الحساي

ع ممكية ما مع عمسو أف بيا عيب خفي يما ىػ حاؿ مغ يب البج ليا أف تكػف مذخوعة، وذلظ مثل
، ففي ىحه مغ القانػف السجني الجدائخؼ  1(352، وىػ ما أشارت إليو السادة )عغ عيغ السذتخؼ 

  الحالة ال يدتحق البائع أية حساية باسع األمغ القانػني.

اإلشكاؿ السصخوح يتسثل في معخفة الستعاقجيغ لسا ىػ بالشطخ مغ ىحه الداوية، فإف 
مذخوع تػقعو بالشطخ إلى نرػص القانػف الػضعي، فساداـ اإلحتياؿ ألخح مػافقة الصخؼ اآلخخ 
ىػ عسل غيخ مذخوع، فإف عجـ اإلستقخار الشاتج عغ إلغاء ىحا العقج يسكغ أف يزسغ، وفقا ليحا 

عاقج الستزخر، بالتالي، فإف عجـ أخح الخجعية بعيغ اإلعتبار السشطػر، إحتخاـ اإلرادة الحقيقية لمست
  .2في مثل ىحه الحالة ال ييجد األمغ القانػني لؤلشخاؼ

 ،بجاية   ،إنيا عمت ليحا األخيخ جانبيغ مختمفيغ:إف العبلقة بيغ التشبؤ واألمغ القانػني، ج
اإلمكانية التي يػفخىا القانػف السػضػعي ألشخاص القانػف لبشاء تػقعات بكل ثقة ويقيغ. ثع إنيا 
ضسانة عجـ إعادة الشطخ أو الخجػع عغ الترخفات والدمػكيات اإلرادية السبشية عمى تػقعات 

. تحت ىحا الجانب الثاني، فإف الحل السقتخح باسع األمغ مذخوعة مغ شخؼ أشخاص القانػف 
مغ الجانب السسارساتي، يججر القػؿ  قانػني يفتخض تقييع مذخوعية تػقعات األفخاد حالة بحالة.ال

  .3أخخػ  والربلبة تارة تارة أف مخاعاة متصمب األمغ القانػني يفتخض الميػنة

فائجة القػؿ، أف فكخة التشبؤ تكذف الػجو الحقيقي لؤلمغ القانػني، أكثخ مغ الػصػؿ إلى 
 ره، وبحلظ يدسح التشبؤ بسشيجة وتحجيج مفيـػ األمغ القانػني.القانػف واستقخا

                                                                                                                                                                          

التأكيج عمييا، وىػ  2001ماؼ  15مغ القانػف التجارؼ الفخندي الدابق، ليعيج قانػف  631بعجما تع إلغاء السادة 
 بحلظ ضسغ األمغ القانػني بأثخ رجعي.

 (: "يجب أف يكػف السذتخؼ عالسا بالسبيع عمسا كافيا، ويعتبخ العمع كافيا إذا اشتسل العقج عمى بياف352السادة )  1
 السبيع وأوصافو األساسية بحيث يسكغ التعخؼ عميو.

وإذا ذكخ في عقج البيع أف السذتخؼ عالسا بالسبيع، سقط حق ىحا األخيخ في شمب إبصاؿ البيع بجعػػ عجـ العمع 
 بو، إال إذا أثبت غر البائع."

2
 Thomas Piazzon, Op.cit. p.51. 

3
 Ibid. pp.52, 53. 
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 :الخابع السبحث

 التفاعالت بين الستطمبات الفخعية لؤلمن القانهني

مغ خبلؿ ىحا بعجما حممشا العشاصخ السكػنة لفكخة األمغ القانػني، كل عمى حجة، ندعى 
، ثع بيغ (السطمب األول)بيغ متصمبي اإلستقخار والػصػؿ  القائسةتقييع التجاخبلت إلى ، السبحث

 الستصمبات، ليتزح لشا التختيب التراعجؼ في أىسية (السطمب الثاني)متصمبي الػصػؿ والتشبؤ 
 السكػنة لؤلمغ القانػني. الفخعية

 

 األول:  السطمب

 هلــــــــخار والهصــــــة بين اإلستقـــالعالق

ما يخز الحقػؽ الحاتية والحاالت الفخدية، وإذا  السػضػعي، مثليخز اإلستقخار القانػف 
كاف استقخار ىحه األخيخة ُيفخض، برفة عامة، باسع األمغ القانػني، فإف ذلظ ال يشصبق عمى 
استقخار القانػف السػضػعي؛ حيث يسكغ تجاوز مدألة عجـ استقخار القانػف السػضػعي بصخيقتيغ: 

ت السذخوعة التي سبق وأف بشاىا أشخاص القانػف، والثانية بتدييل األولى بزساف احتخاـ التػقعا
الػصػؿ السادؼ والفكخؼ لتعجيبلت القانػف، حتى يتسكغ السعشيػف باألمخ مغ بشاء تػقعات ججيجة، 

 .1أمغ تفاديا إلثارة قمقيع وشعػرىع بالبلّ 

 

 إستقخار القانهن السهضهعي والهصهل: أوال -

الرمة بفكخة الػصػؿ، مسا يعشي أنو إذا كانت تصػرات القانػف أمخا إف فكخة اإلستقخار وثيقة 
تمبية لحاجيات السجتسع وتقجمو، فإنو يشبغي ليحه التصػرات أف تكػف سيمة الػصػؿ،  ،البج مشو

إعبلـ الستمقيغ بالقػاعج الججيجة، حتى تتاح ليع إمكانية الترخؼ عغ دراية، مسا جعل يتػجب و 

                                                           
1
 Thomas Piazzon, Op.cit. p.53. 
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بحث الدمصات العامة عغ سبل لكبح تزخع القػانيغ، فإف التخكيد يشبغي بالبعس يجادؿ بأنو بجؿ 
أف يكػف عمى تحقيق الػصػؿ السادؼ ونػعيتو، حتى إف بجا ذلظ، بالشدبة لمبعس اآلخخ، تخاجع 

ستقخار القانػف لحداب إأف فكخة أف الػصػؿ ُيعػِّض عجـ  عغ عبلج السذكمة مغ جحورىا، غيخ
 .1مقبػلة، وتسثل عسمية التقشيغ أبخز مثاؿ عغ ذلظاألمغ القانػني، تطل فكخة 

 تعج عسمية التقشيغ وسيمة لتحديغ نػعية الشرػص وتصػيخ مزسػف القاعجة القانػنية، مثل
ما أشخنا إليو سابقا مع استجاللشا بالتجخبة الفخندية، وىي تجخبة تدتحق محاكاتيا في الجدائخ، وذلظ 

تقشيغ مع الدمصة التشفيحية، سػاء تعمق األمخ باعتساد مغ خبلؿ عسل المجشة العميا لعسمية ال
مرصمحات أكثخ مبلءمة بترحيح الشز، أو بدحب أو ححؼ األحكاـ السمغاة صخاحة أو السمغاة 
ضسشيا بأحكاـ ججيجة، أو ححؼ األحكاـ غيخ الجستػرية، أو بتػزيع السزسػف السعيارؼ إلى أجداء 

 . 2جستػريةتذخيعية وأخخػ تشطيسية وفقا لؤلحكاـ ال

إف عسمية التقشيغ عمى اختبلفيا، سػاء تعمق األمخ بتقشيغ السذخع أو تقشيغ اإلدارة أو تقشيغ 
السصابع، والتي تدسح بجسع مجسػع األحكاـ الدارية في مجاؿ معيغ بغخض تػحيجىا، تداىع عمى 

التزخع  جعل القانػف أكثخ مقخوئية ووصػال، ال سيسا وأف ىحه األحكاـ تكػف مبعثخة في ضل
التذخيعي، األمخ الحؼ يجعل مغ التقشيغ عامبل ميسا لتكخيذ األمغ القانػني، وتقخيب القانػف مغ 

"ال ُيعحر بجيل القانػف"، دوف تػفيخ األدوات  بسبجأالسػاششيغ، إذ مغ غيخ السعقػؿ مػاجيتيع 
 .3واإلجخاءات البلزمة لتدييل عسمية السعخفة القانػنية

خ الشذخ شخشا ضخوريا لتصبيق مبجأ "ال يعحر بجيل القانػف" في وفي ذات الدياؽ، يعتب
مغ القانػف السجني الجدائخؼ، بيج أف القرج  4(04ما ورد في نز السادة ) مػاجية السػاشغ، مثل

                                                           
1
 Thomas Piazzon, Op.cit. pp.53, 54. 

2
 Service du Conseil constitutionnel, « Codification, simplification et constitution », Juin 2005, p.1. 

(available on) : 

 http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-onstitutionnel/root/bank_mm/pdf/Conseil/simplification.pdf  

(accessed on: 22/07/16 -16:43). 
3
 Service du Conseil constitutionnel, Op.cit. p.1. 

(: "تصبيق القػانيغ في تخاب الجسيػرية الجدائخية الجيسقخاشية الذعبية ابتجاء  مغ يـػ نذخىا في الجخيجة 04السادة )  4
 الخسسية.

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-onstitutionnel/root/bank_mm/pdf/Conseil/simplification.pdf
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بالشذخ مغ خبلؿ ىحه السادة ىػ الشذخ الػرقي، أؼ أف نفاذ القػانيغ يكػف سارؼ السفعػؿ في 
ـ كامل مغ تاريخ نذخ الجخيجة الخسسية، في حيغ أف السذخع أخح الجدائخ العاصسة بعج مخور يػ 

بعيغ اإلعتبار الفارؽ الدمشي الحؼ يتصمبو وصػؿ الشدخة الػرقية لمجخيجة الخسسية إلى مقخ الجائخة 
 السحمية السعشية، أؼ تأخخ نفاذ القانػف.

يراؿ إل الحجيثة مدبللوىػ ما يجعمشا نذيخ إلى أف السذخع لع يأخح بعيغ الشطخ 
، ونخز بالحكخ البػابات اإللكتخونية، األمخ الحؼ يثيخ الشقاش حػؿ الػقت القانػني السعمػمات

مججدا، إذ البج أف يأخح السذخع بعيغ اإلعتبار، التصػر التقشي لػسائل اإلتراؿ، ففي عرخ 
إرساؿ  اإلنتخنيت، يتع شخح مدألة إمكانية إلغاء الحجود الدمشية السسشػحة ألسباب تتعمق بػقت

السعمػمة وإيراليا، إذ وبفزل ىحه الػسيمة اإلترالية، فإف الػصػؿ إلى السعمػمة بات أكثخ 
 .1سخعة، ناىيظ عغ تعادؿ السجة الدمشية البلزمة لػصػليا، بغس الشطخ عغ السػقع الجغخافي

مة الػرقية لمجخيجة الخسسية كػسيلكغ، البج أف نذيخ في ىحا اإلشار، أنو تع اعتساد الشدخة 
ل التي قج ( مغ القانػف السجني، دوف غيخىا مغ الػسائ04لشذخ الػحيجة السعتسجة وفقا لشز السادة )ا

اعة أو التمفديػف، ألف القػاعج القانػنية الدارية البج أف تكػف مكتػبة تحقيقا ذتكػف أكثخ فعالية كاإل
تعخيفو لسفيػـ الكتابة بشز السادة لغاية القانػف وفعاليتو. بيج أنشا نزيف أف السذخع الجدائخؼ عشج 

مغ القانػف السجني، فإنو لع يسيد ما بيغ الكتابة العادية عمى الػرؽ والكتابة  2( مكخر323)
1( مكخر 323اإللكتخونية، ولقج أكج ذلظ بشز السادة )

مغ القانػف السجني، ليقخ بحلظ السذخع  3

                                                                                                                                                                          

األخخػ في نصاؽ كل تكػف نافحة السفعػؿ بالجدائخ العاصسة بعج مزي يـػ كامل مغ تاريخ نذخىا، وفي الشػاحي 
دائخة بعج مزي يـػ كامل مغ تاريخ وصػؿ الجخيجة الخسسية إلى مقخ الجائخة ويذيج عمى ذلظ تاريخ ختع الجائخة 

 السػضػع عمى الجخيجة."
1
 Marie Cresp, Op.cit. p.85. 

تدمدل  ( "يشتج اإلثبات بالكتابة مغ2005جػاف  20مؤرخ في  10-05( مكخر: )قانػف رقع 323السادة )  2
، ميسا كانت الػسيمة التي تتزسشيا، وكحا  حخوؼ أو أوصاؼ أو أرقاـ أو أية عبلمات أو رمػز ذات معشى مفيـػ

 شخؽ إرساليا."
( "يعتبخ اإلثبات بالكتابة في الذكل 2005جػاف  20مؤرخ في  10-05: )قانػف رقع 1( مكخر 323السادة )  3

ذخط إمكانية التأكج مغ ىػية الذخز الحؼ أصجرىا وأف تكػف معجة اإللكتخوني كاإلثبات بالكتابة عمى الػرؽ، ب
 ومحفػضة في ضخوؼ تزسغ سبلمتيا."
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ق األمغ واإلستقخار القانػني، وذلظ بتيديخىا الجدائخؼ أف التكشػلػجيات السعمػماتية تداىع في تحقي
 .1لعسمية إتاحة القػانيغ الرادرة لمسػاششيغ

وتأسيدا عمى ما سبق، فإف كتابة الجخيجة الخسسية تشجرج ضسغ شكميغ اثشيغ؛ األوؿ يتسثل 
 في الكتابة العادية، في حيغ يتخح الثاني شكل الكتابة اإللكتخونية. وبشاء  عميو، قاـ  ججاؿ حػؿ

مجػ صحة األخح بالشذخ اإللكتخوني لمشرػص القانػنية، إذ يبلحع البعس أف األخح بالجخيجة 
الخسسية كػسيمة أحادية لمشذخ ىػ أمخ غيخ كاؼ لػصػؿ القػانيغ إلى عامة أفخاد السجتسع، ذلظ أف 

مغ ىشاؾ،  اقتشاء ىحه الجخيجة يتع بػاسصة اإلشتخاؾ أو بالتػجو مباشخة إلى السصبعة الخسسية وشمبيا
وىػ ما ليذ في متشاوؿ الجسيع. وىػ ما أدػ بيؤالء إلى اإلعتجاد بالشذخ اإللكتخوني كػسيمة مكسمة 
وأكثخ فعالية إلحاشة السػاشغ بكتمة القػانيغ الدارية، ال سيسا وأف نذخىا عمى السػاقع اإللكتخونية 

ظ فارقا زمشيا في الشفاذ بالشطخ يدسح بتصبيقيا الفػرؼ عمى كامل التخاب الػششي، دوف أف يدتمـد ذل
إلى السػقع الجغخافي، مسا يتيح مػاجية السػاشغ بسبجأ "ال يعحر بجيل القانػف"، عسبل بستصمب  
إتاحة القانػف الحؼ سبق وأف ناقذشاه في السبحث األوؿ مغ ىحا الفرل، الحؼ يثيخ مدألة وصػؿ 

و الحاتية، بجؿ الحجيث عغ وصػؿ السػاشغ إلى القاعجة القانػنية إلى السػاشغ، تعديدا لحخياتو وحقػق
القاعجة القانػنية، وسعيو إلى البحث عشيا بشفدو، فقج يدتعري عميو البحث في ىحه الحالة ويدتمـد 
مشو جيجا ومجة زمشية شػيمة، ما قج يجعل السػاشغ يراب باليأس ويتخمى بحلظ عغ السعخفة 

انية، أو السدتػػ الثقافي والعمسي يختمف مغ القانػنية، ناىيظ عغ أف الطخوؼ الرحية والسك
مػاشغ إلى آخخ، وقج يشجخ عغ تعحر الػصػؿ إلى القانػف تيجيجات قانػنية بالشدبة لمسػاشغ، لحلظ 
فإف نذخ القانػف عبخ البػابات اإللكتخونية ستعدز مغ عسمية التعخؼ عمى القػانيغ وتديل عمى 

( مغ 04فعمى السذخع الجدائخؼ إعادة الشطخ في السادة )السػاشغ الػصػؿ إلى ىحه األخيخة. وعميو، 
القانػف السجني حتى يتشاسب محتػاىا مع التصػر التكشػلػجي وذلظ بتػسيع مفيػـ الشذخ وإدراج 

 . 2الشذخ اإللكتخوني

                                                           
كخيع كخيسة، "تأثيخ استعساؿ التقشيات الحجيثة في تحقيق األمغ القانػني"، مجاخمة غيخ مشذػرة قجمت في السمتقى   1

 06و 05ورقمة، يػمي  امعة قاصجؼ مخباح،الػششي حػؿ: األمغ القانػني، كمية الحقػؽ والعمـػ الدياسية، ج
 ، بجوف صفحة.2012ديدسبخ 

 بجوف صفحة. نفذ السخجع.  2
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كسا يشجرج ذلظ أيزا في إشار ضخورة أو إلدامية أف تقـػ دولة القانػف بتخقية نػعية 
وتجشب التعقيج في إجخاءاتيا التشطيسية، مػاكبة بحلظ  مسػاشغ بذكل مدتسخالخجمات التي تقجميا ل

أحجث التقشيات، مثل استغبلليا لمبػابات اإللكتخونية إلتاحة القانػف ألفخاد الذعب، ومثاؿ ذلظ مػقع 
، وىػ السػقع اإللكتخوني الخاص بإصجارات الجخيجة الخسسية، 1األمانة العامة لمحكػمة الجدائخية

ػقع متاح لعامة أفخاد السجتسع بذكل مجاني، يتيح ترفح الجخائج الخسسية بالمغتيغ العخبية وىػ م
الحؼ تشذخ فييا مشاقذات البخلساف  2والفخندية. ىحا إلى جانب بػابة السجمذ الذعبي الػششي

تي الحؼ تشذخ فيو األشغاؿ التذخيعية والجخيجة الخسسية لمسجاوالت ال 3بغخفتيو، ومػقع مجمذ األمة
تدجل وقائع الجمدات العمشية لمسجمذ بذأف السػاضيع السعخوضة لمشقاش، وىي وسيمة قانػنية 

بييع، فزبل عغ إعبلـ الستخرريغ والسيتسيغ يتابع بيا الشاخبيغ لشذاشات مشتخوضعيا السجمذ ل
 بشذاشات السجمذ. وىػ ما يشجرج أيزا ضسغ إشار الجيػد التي تبحليا الجدائخ نحػ تجديج مذخوع

الحكػمة اإللكتخونية. وتطل كتابة القػانيغ، بذكل عادؼ أو إلكتخوني، أمخا بالغ األىسية، عمى رأؼ 
السثل العخبي القائل "العمع صيج وكتابتو قيج"، فالكتابة تعدز األمغ واليقيغ واإلستقخار القانػني، حيث 

، ت تحطخ مػضػعا بعيشو، دسح، أو إف القانػف ىػ عبارة عغ جسمة مغ القػاعج التي تشز، ُتمـد
 . 4ممدمة عمى الجسيع، وال يشبغي عمى أحج تجاىميا -أؼ القػاعج القانػنية-وىي 

ولقج سعى اإلنداف مشح عرػر قج خمت إلى تدجيل العادات واألعخاؼ والتقاليج التي سارت 
أو  عمييا السجتسعات األولى، وذلظ في شكل مجونات عمى األلػاح، أو بشقذيا عمى ججراف السعابج

أحجار الكيػؼ، ما جعل ىحا التجويغ شاىجا عمى قػانيغ تمظ العرػر، والتي كانت في أغمبيا 
تعتبخ بسثابة قػانيغ إليية، مغ وضع السمػؾ أو رؤساء القبائل. ومع انتذار السبادغ الجيسقخاشية في 

، مكتػبا باتوالعرػر الحجيثة، أصبح إنذاء القانػف عسبل جساعيا يعكذ حاجيات أفخاد السجتسع ورغ
. وتختبط 5معالع الحياة السذتخكة بدغ الحقػؽ والػاجبات -أؼ القانػف -مغ قبل مسثمييع، واضعا 

                                                           

  http://www.joradp.dz أنطخ: 1 

  http://www.apn.dz/ar أنطخ: 2 

  http://www.majliselouma.dz أنطخ: 3 

 ، بجوف صفحة.كخيع كخيسة، السخجع الدابق  4
5
 Jean-Pierre Sueur, « L’écriture de la loi : Du législatif au normatif », Préface publié dans : Les colloque 

institutionnels du Sénat, Recueil des communications du colloque organisé par la commission des lois du 

Sénat et l’association française de droit constitutionnel, sur : L’écriture de la loi, le 12 Juin 2014, p.7. 

http://www.joradp.dz/
http://www.apn.dz/ar
http://www.majliselouma.dz/
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الكتابة القانػنية بذكل وثيق بالمغة وبالسرصمحات السدتخجمة التي تذكل دعامة العمـػ القانػنية، إذ 
انػنيا متخررا، مسا يصخح خصابا قيعبِّخ محتػاىا عمى مفاىيع محجدة، تجعل مغ الشز القانػني 

نذغاؿ السذخع السعاصخ، والستسثل في التبديط والتحجيث بيجؼ تحديغ السقخوئية والػصػؿ إلى إ
أنو مغ غيخ السسكغ أف يتع تبديط  Nicolas Molfessisالقانػف، ويخػ األستاذ "نيكػال مػلفيدي" 

القانػني خرػصية ال تشصبق مع السرصمحات القانػنية التي ستطل تتدع بالتعقيجات، فممسفيػـ 
الترػر أو اإلدراؾ العاـ، فالسدألة تختبط بالقانػف وليذ بالمغة؛ ذلظ أف إدراؾ رجاؿ القانػف ليذ 
نفدو ىػ إدراؾ العامة مغ أفخاد السجتسع، ما جعل األستاذ "مػلفيدي" يرف متصمب الػصػؿ إلى 

لي فإف عسمية تفديخ السفاىيع القانػنية أمخ القانػف بالػىسي، وىػ بحلظ يقرج الػصػؿ الفكخؼ، بالتا
 . 1ضخورؼ، حتى تمظ التي قج تبجو بديصة

 

 إستقخار الحقهق والسخاكد القانهنية: ثانيا -

مغ ناحية أخخػ، تػاجو كتابة القانػف تصػرات وتغييخات الػقت الحاضخ، األمخ الحؼ 
ذ باستقخار القانػف، بسا في ذلظ يتجدج في ضاىخة اإلصبلحات والتعجيبلت القانػنية، مسا يس

ستقخار الحقػؽ والسخاكد القانػنية، ويسكغ أف نمسذ ذلظ في السجاؿ اإلقترادؼ برػرة واضحة في إ
الجدائخ، غيخ أنشا ارتأيشا في ىحا السقاـ، أف نذيخ إلى قصاعي التخبية والتعميع العالي في الجدائخ، 

كخ قصاع التعميع العالي والبحث العمسي، الحؼ في ضل إصجار التعميسات الستػاصمة، ونخز بالح
يذيج إصبلحات قانػنية مشح اعتساد نطاـ )أؿ أـ دؼ( عمى مدتػػ الجامعات الػششية، بجيبل عغ 
الشطاـ الكبلسيكي، حيث ألقت ىحه اإلصبلحات بزبلؿ المبذ وغسػض السدتقبل، سػاء مغ جانب 

اـ الججيج، أو باألساتحة السصالبيغ بتغييخ مشيجيتيع شمبة الشطاـ الدابق الحيغ تع إدماجيع فجأة بالشط
والصخؽ الدابقة  في التجريذ واعتساد شخائق بيجاغػجية ججيجة، دوف أف تقجـ الػزارة البجيل لمسشاىج 

التي أثبتت فعاليتيا، في حيغ عاد ىحا الشطاـ الججيج بالدمب عمى التحريل العمسي وشعغ في 
ماـ ىحا الفذل، تػاصل وزارة التعميع العالي والبحث العمسي في مرجاقية الجامعة الجدائخية، وأ

                                                           
1
 Nicolas Molfessis, « Les mots de la loi » , communication publié dans : Les colloque institutionnels du 

Sénat, Recueil des communications du colloque organisé par la commission des lois du Sénat et 

l’association française de droit constitutionnel, sur : L’écriture de la loi, le 12 Juin 2014, pp.52,53,54.  
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إصجار السديج مغ التعميسات، الغخض مشيا تقجيع تدييبلت لصمبة الشطاـ الججيج، الحيغ باتػا يشتقمػف 
 عمسية معتبخة. اتجيػدمعبخ األشػار بأرصجة أقل ما يقاؿ عشيا أنيا ضئيمة، دوف بحؿ 

ة أف ىحه التعميسات الرادرة عغ وزارة التعميع العالي والبحث وما يديج األمخ سمبية، حقيق
العمسي، ال تتع مشاقذتيا مع أساتحة القصاع، بل ُتبّمغ لمجامعات حتى يتع تصبيقيا مباشخة، ناىيظ عغ 
أنو ال يتع نذخىا في جخائج أو مػاقع إلكتخونية رسسية، ما يديج مغ وقع عامل السفاجأة، إذ يتعمق 

القخار السجحفة،  والقخارات دعة كل مغ اإلستقخار والػصػؿ. ومثاؿ ىحه التعميساتاألمخ ىشا بدع
، الحؼ يحجد كيفيات تشطيع التكػيغ في الصػر الثالث 2016جػاف  2السؤرخ في  547الػزارؼ رقع 

وشخوط إعجاد أشخوحة الجكتػراه ومشاقذتيا، والحؼ تع فيو دمج حاممي شيادة الساجدتيخ مع حاممي 
الساستخ، في السادة الدادسة مغ القخار، وىي السادة التي أثارت إحتجاج حاممي شيادة شيادة 

التي نز عمييا السخسـػ القانػنية  ىعمخاكد زعدع إذ أف ىحا القخار ، الساجدتيخ في الشطاـ الدابق
 وىجـ وىػ إخبلؿ بسبجأ عجـ رجعية القػانيغ، ،1998أوت  17السؤرخ في  254-98التشفيحؼ رقع 

ومكتدباتيع القانػنية، مغ بيشيا اإللتحاؽ بصػر الجكتػراه دوف مدابقة، تػقعاتيع السذخوعة ل تاليبال
  ودوف السخور بدشة نطخية تكػيشية.

متعميسات الػزارية التي يتع إصجارىا بذكل عذػائي وبشاء عمى أخخػ ل أمثمة يسكغ أف نجرج
 مشيا أىػاء وزيخ التعميع العالي، دوف إجخاء دراسات لمػاقع والتفكيخ اإلستذخافي لمسدتقبل، نحكخ

، والتي بسػجبيا 2017أفخيل  5( التي تتعمق بتحديغ السدتػػ بالخارج، السؤرخة في 1التعميسة رقع )
تع إقراء مدتخجمي اإلدارة في السؤسدات التابعة لػصاية وزارة التعميع العالي والبحث العمسي مغ 

حتجاج السعشييغ، بإصجار تقػـ الػزارة بعجىا مباشخة، بعج إتخبرات تحديغ السدتػػ بالخارج، ل
، والتي تع بسػجبيا تعجيل التعميسة رقع 2017جػاف  14السؤرخة في  (،2سة أخخػ، التعميسة رقع )تعمي

 (، لرالح السحتجيغ مع تحجيج معاييخ اإلنتقاء لمقبػؿ في بخنامج تحديغ السدتػػ بالخارج.1)
حديغ تقاء والقبػؿ في تخبرات شػيمة السجػ لتن( شجدت إجخاءات اإل1ناىيظ عغ أف التعميسة رقع )

باتت السدتػػ بالخارج بالشدبة لؤلساتحة الجامعييغ وشمبة الجكتػراه، فبعجما كانت السجة تقجر بدشة، 
 دتة أشيخ.ب محجدة
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نذيخ مغ ناحية أخخػ، أف ىحه اإلصبلحات تتع دوف أساس قانػني أو تذخيعي، أؼ دوف 
الدياسات العامة، مسا السخور عبخ الدمصة التذخيعية، وىػ األمخ الحؼ يؤدؼ إلى تعديد تدييذ 

ستقخار وزراء التعميع العالي، إذ شيجت إستقخار التذخيعي، ناىيظ عغ عجـ يذكل مرجرا لعجـ اإل
لمتعميع العالي )رشيج حخاوبية، دمحم مباركي، الصاىخ  ؿ" تػالي ثبلث وزراءحكػمة "عبج السالظ سبل

مغ جية أخخػ، وال نمسح نياية ليحه حجار(، وتتػالى التعميسات مع كل وزيخ مغ جية، ليتع إلغاؤىا 
الطاىخة، في حيغ أف قصاع التعميع العالي بحاجة إلى اإلستقخار، ليكػف متغيخا مدتقبل في خجمة 
الرالح العاـ، ومداىسا فعاال في اإلستجابة ألصجاء التصػر الحؼ يسخ بو السجتسع مع الحفاظ عمى 

 اإلستقخار اإلجتساعي. 

إصجار التعميسات، البج أف تتع مخاعاة تحقيق األمغ القانػني،  إذ وقبل وضع التذخيعات أو
وذلظ مغ خبلؿ إجخاء بحػث مدتفيزة ودراسات معسقة، وفتح أبػاب الشقاش الكافي حػؿ السمفات 
السعشية، قبل إصجار القػانيغ أو التعميسات أو األوامخ، أو القياـ بأؼ إصبلح أو تعجيل أو إلغاء، 

وضاع والطخوؼ السجتسعية، األمخ الحؼ يسذ بسرجاقية دولة القانػف، خذية أال يتشاسب مع األ
التي يشبغي أف تيجؼ إلى تعسيع األمغ واإلستقخار القانػني رغع التحػالت والتصػرات التي يذيجىا 

 السجتسع.

وفخضا أف قػاعج القانػف ال يسكغ أف تترف بالجواـ واإلستسخارية، ذلظ أنيا تتغيخ بتغيخ 
ى السجاالت، مسا يدتمـد عمى السذخع تحييشيا بغخض جعميا أكثخ مبلءمة مع الطخوؼ في شت

، فإف عمى السذخع أف يكػف عمى دراية كافية بحاجيات 1الطخوؼ الججيجة والتصمعات السدتقبمية
وعميو، فإف الدياسة  ؛لسخجػة مغ وضع القػاعج القانػنيةالسجتسع ومتصمباتو، حتى تتحقق الغايات ا

التذخيعية أو القانػنية يشبغي أف يتسثل ىجفيا في تحقيق األمغ واإلستقخار القانػني، مغ خبلؿ إدراؾ 
الػاقع الدياسي، واإلجتساعي، واإلقترادؼ، والثقافي لمسجتسع، قبل الذخوع في تغييخ أو تشطيع ىحا 

 .2قبل تحجيج مزسػف القاعجة القانػنيةاألخيخ، أؼ البج مغ أف يدبق التذخيع دراسة عغ الػاقع 

                                                           
 .28(، ص.2009األردف: دار الثقافة، -فمدفة القانػف، )عسافمشحر إبخاىيع الذاوؼ،   1
 .203، 202، ص.ص.نفذ السخجع  2
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ستجابتيا لستصمبات أفخاد السجتسع وتكخيديا إف فعالية ىحه األخيخة تقاس بسجػ ذلظ أ
لتػقعاتو السذخوعة، ما يجعمشا نحكع عمى ىحه القاعجة بأنيا قاعجة ناجعة وإيجابية، بالتالي فإنو إذا 

شخاص القانػف السعشييغ بيا، فإف ذلظ يثبت تع قبػؿ مزسػف القاعجة القانػنية وحكسيا مغ قبل أ
، أما في حالة ما إذا القت القاعجة القانػنية 1فعالية ونجاعة ىحه القاعجة ومصابقتيا مع واقع السجتسع

إدارة، وأفخادا، وجساعات، فيحا دليل  2رفزا مغ قبل أشخاص القانػف السعشييغ وعارضيا السجتسع
 .3مصابقتيا مع واقع ومرالح السجتسع وجساعاتو عمى أف ىحه القاعجة غيخ فعالة لعجـ

فائجة القػؿ، وبخبلؼ اإلستقخار، فإنو يسكغ اعتبار الػصػؿ لمقانػف السػضػعي قيسة بحج 
وبشاء  ذاتيا، غيخ أف ذلظ ال يغيخ حقيقة أف كبل مغ الػصػؿ واإلستقخار ىسا في خجمة التشبؤ

 لؤلمغ القانػني. الفعمييذكل األساس  وىػ ما، التػقعات السذخوعة

 

 

                                                           
 مغ بيغ القػانيغ في الجدائخ والتي أثبتت عجـ فعميتيا مشح تاريخ صجورىا لعجـ مصابقتيا مع واقع السجتسع:  1

تع إلغاؤه في سشة والستعمق بحساية السدتيمظ، والحؼ  07/02/1989السؤرخ في  02-89قانػف رقع  -
2009. 

 .2003والستعمق بحساية البيئة، والحؼ تع إلغاؤه في سشة  05/02/1983السؤرخ في  03-83قانػف رقع  -
والستعمق ببػرصة القيع السشقػلة السعجؿ  23/10/1993السؤرخ في  10-93السخسـػ التذخيعي رقع  -

 والستسع.

التي القت معارضة مغ قبل أفخاد السجتسع وأشخاص القانػف مغ بيغ الشرػص القانػنية الرادرة في الجدائخ، و   2
 السعشييغ لتشاقزيا مع مرالحيع:

 .1996قخار الحكػمة الستزسغ اإلقتصاع اإلجبارؼ ألجػر العساؿ الرادر في سشة  -
 .1993قخارات وزيخ التخبية الػششية الستعمقة بشطاـ التقييع واإلنتقاؿ واإللتحاؽ بالجامعة، الرادرة سشة  -
 .2001دج، والرادر في سشة  500دج إلى  200قخار الستعمق بخفع حقػؽ التدجيل في الجامعة مغ ال -

كايذ شخيف، "عجـ فعمية القاعجة القانػنية وأثخىا عمى األمغ القانػني"، مجاخمة غيخ مشذػرة قجمت في السمتقى   3
 06و 05ورقمة، يػمي  صجؼ مخباح،الػششي حػؿ: األمغ القانػني، كمية الحقػؽ والعمـػ الدياسية، جامعة قا

 ، بجوف صفحة.2012ديدسبخ 
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 الثاني: السطمب

 ؤــــــهل والتشبــــــة بين الهصـــــــالعالق 

ما يدتمـد احتخاـ تػقعات أشخاص القانػف، إستقخار الحقػؽ الحاتية والحاالت الفخدية،  مثل
فإف الػصػؿ لمقانػف السػضػعي ليػ أمخ ضخورؼ حتى يتسكغ أشخاص القانػف مغ بشاء تػقعاتيع 

شسأنيشة، ذلظ أف الػصػؿ السادؼ والفكخؼ لمقانػف ىػ شخط أساسي لتحقيق التشبؤ، ومشو بكل 
 تحقيق األمغ القانػني.

 

  بشاء التهقعات اإلستباقية: أوال -

نبلحع مغ جانب آخخ، أف بعس التػقعات تكػف مبشية مغ قبل أشخاص القانػف بذكل 
السػضػعي، والتي يكػف الػصػؿ إلييا إرادؼ خارج الشرػص الػاضحة والسحجدة مغ قبل القانػف 

سيبل ومتاحا؛ ذلظ ىػ الحاؿ، عمى سبيل السثاؿ، عشجما يدتبق أشخاص القانػف تصػرات مدتقبمية 
لمقانػف السػضػعي، والتي يقجروف أنيا محتسمة. بالتالي، يتع بشاء ىحه التخسيشات بذكل يتشاقس مع 

عل أو كل شخؼ أف الشز القانػني الحؼ حالة القانػف الػضعي عسجا، فإذا ما افتخض كل فا
يتبعػنو أو يشدقػف عميو ترخفاتيع وأفعاليع في الػقت الحالي، أنو مغ السحتسل ججا أف يتعخض 
لمتعجيل أو التغييخ، فإف ذلظ قج يكػف مجعاة لسختمف الدمػكيات السدتبقة، التي تدعى إلى إحجاث 

 .1عمى ىامر الشز القانػني بعيشو التغييخ بديادة العسل وفق بعس السسارسات الػاقعة

لتداـ قانػني، عمى سبيل السثاؿ، أف يدتخجـ إمكانية الجفع بعجـ التشفيح إسجيغ بيسكغ لم
l’exception d’inexécution  ليدتبق تحػال مقببل لمقانػف الحؼ سيأتي لتحخيخه مغ ديشو، مع تحسل

أشخاص القانػف لمسخاشخ السشجخة عغ مثل ىحه التخسيشات اإلستباقية. ذلظ إف اإلستباؽ 
l’anticipation  ،ال يعشي التشبؤ، فاألوؿ عبارة عغ رىاف قانػني عمى القانػف السػضػعي السدتقبمي

، في حيغ ا يجعل اإلستباؽ غيخ قابل لمػصػؿأنيا محتسمة الحجوث، م بفخضية صعبة التحقيق ذلظ
؛ ي أنو قابل لمػصػؿيشجرج الثاني، أؼ التشبؤ، في إشار القانػف السػضػعي الػضعي، ما يعش

                                                           
1
 Thomas Piazzon, Op.cit. p.55. 



ــــــــيالعناصـــــــــــــــر املكونــــــة لفكـــرة ألامــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــونــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ  الفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ألاول  ـــــــن القانــ

 

 
74 

 

بالتالي، فإنو ال يسكغ التشبؤ بقانػف ال يسكغ الػصػؿ إليو، إذ البج أف يكػف الػصػؿ متاحا لتكػف 
بمة لمتحقيق السؤسذ وليذ السحتسل. وبتعبيخ آخخ، فإف الػصػؿ إلى القانػف التػقعات مذخوعة وقا

ال يخجـ التشبؤ وحدب، بل ىػ شخط مغ شخوشو. غيخ أف ىحه الرخامة الستبعة باسع األمغ 
القانػني قج ال تكػف عسمية في بعس السجاالت، ونخز بالحكخ القانػف اإلقترادؼ الحؼ يتسيد 

ل، ومشو يشبغي عمى الفػاعل اإلقترادييغ أف يتقبمػا مدبقا إحتسالية تغيخ بالحخكية والتصػر الستػاص
   .1الحاالت، وما يشتج عشو مغ إحباط لمثقة السذخوعة أو ىجـ لمتػقعات السبشية

، مغ 2008عخؼ قانػف اإلستثسار في الجدائخ إنعصافا ىاما مشح شيخ جػيمية مغ سشة 
 1993رت الجدائخ ابتجاء  مغ سشة السقيِّجة والخجعية، فقج اختاخبلؿ اعتساده لدمدمة مغ اإلجخاءات 

12-93تباع سياسة ليبخالية لجحب السدتثسخيغ، وذلظ حيغ وفخ السخسػـ التذخيعي رقع إ
الرادر في  2

العجيج مغ اإلمتيازات السػجية لمخاغبيغ في اإلستثسار، ليتبع بعج ذلظ باألمخ رقع  1993أكتػبخ  05
جػيمية  15الرادر في  08-06، السعجؿ والستسع باألمخ رقع 2001أوت  20الرادر في  3 01-03

، والحؼ ال يداؿ يعتبخ الشز السخجعي في ىحا السجاؿ، حيث قاـ بتبديط إجخاءات 4 2006
 .5اإلستثسار وتعديد الزسانات السسشػحة لمسدتثسخيغ

                                                           
1
 Thomas Piazzon, Op.cit. pp.55, 56, 57. 

الستعمق بتعديد اإلستثسارات، الرادر في الجخيجة الخسسية لمجسيػرية الجدائخية، رقع  12-93القانػف رقع  راجع  2
 .1993أكتػبخ  05الرادرة في  64
 62الستعمق بتصػيخ اإلستثسار والرادر في الجخيجة الخسسية لمجسيػرية الجدائخية، رقع  03-01األمخ رقع  راجع  3

 .2001أكتػبخ  24الرادرة في 
، ولقج تع التأكيج 2006جػيمية  19الرادرة في  47الرادر في الجخيجة الخسسية رقع  08-06ألمخ رقع ا راجع  4

الرادرة  72في الجخيجة الخسسية رقع  2006نػفسبخ  14الرادر في  17-06عمى ىحا األمخ بسػجب القانػف رقع 
 .2006نػفسبخ  15في 

5
 Amelle Guesmi et Ammar Guesmi, « Patriotisme économique, investissements étrangers et sécurité 

juridique », In. Ali Bencheneb et Chérif Bennadji (Eds), L’exigence et le droit, (Alger : AJED Edition, 

2011), p.263. 
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02-08الية التكسيمي رقع تخاجعت الجدائخ عغ سياستيا الميبخالية ىحه مع قانػف الس
الرادر  1

ث ألـد األوؿ ، حي2009لدشة  2 21-08، ثع مع قانػف السالية رقع 2008جػيمية سشة  24في 
أؼ -خائب عمى أرباح الذخكات، أو تمظ ستثسار كل األرباح السعفاة مغ الزإالسدتثسخيغ بإعادة 

التي استفادت مغ تخفيزات ضخيبية في إشار اإلمتيازات السسشػحة مغ شخؼ الػكالة  -األرباح
، عّجلت 2008( مغ قانػف السالية التكسيمي لدشة 04الػششية لتصػيخ اإلستثسار. وبحلظ فإف السادة )

ي ( مغ قانػف الزخائب السباشخة والخسػـ ذات الرمة. في حيغ قاـ قانػف السالية التكسيم142السادة )
، بتعسيع ىحا اإللداـ عمى جسيع السشتػجات التي استفادت مغ إعفاء أو تخفيس 3 2009لدشة 

  .4ػح في إشار تجابيخ دعع اإلستثسارضخيبي، مسش

بالخغع مغ أنو عمى السدتثسخيغ تػقع حجوث تغييخات في مثل ىحا السجاؿ الستسيد بالحخكية 
العػلسة اإلقترادية والتصػرات التي تذيجىا العبلقات والتغييخ والتصػر السدتسخ، ال سيسا في إشار 

اإلقترادية التي تسارس ضغػشا مدتسخة عمى الحكػمات الػششية، ما يجعل التشطيع القانػني لسجاؿ 
اإلستثسار يػاجو معزبلت قانػنية عمى نحػ متدايج، غيخ أنو ومغ جانب آخخ، يدتػجب عمى 

 ستقخار والتشبؤ لمسدتثسخيغ.السذخع الجدائخؼ ضساف الحج األدنى مغ اإل

 

 تيجيج األثخ الخجعي لمقهانين الججيجة واإلجتيادات القزائية: ثانيا -

حتى إذا تع اإلعبلف عغ تعجيبلت القانػف، وكانت ىحه األخيخة متػقعة، يشبغي التحكيخ أنو 
فإنيا ستطل مخفقة بالقمق القانػني، جخاء التيجيج الحؼ يسثمو األثخ الخجعي لمقػانيغ الججيجة، لكغ 

                                                           
 42في الجخيجة الخسسية رقع  والسشذػر 2008جػيمية  24الرادر في  02-08قانػف السالية التكسيمي رقع  راجع  1

 .2008جػيمية  27الرادرة في 
، السشذػر 2009والحؼ يتزسغ قانػف السالية لدشة  2008ديدسبخ  30الرادر في  21-08القانػف رقع  راجع  2

 .2008ديدسبخ  31الرادرة في  74في الجخيجة الخسسية رقع 
، في 2009زسغ قانػف السالية التكسيمي لدشة الست 2009جػيمية  22الرادر في  01-09األمخ رقع  راجع  3

( عمى كل مغ الزخائب 57، حيث شسمت السادة )2009جػيمية  26، الرادرة في 44الجخيجة الخسسية رقع 
، والخسـػ شبو الجبائية والحقػؽ الجسخكية.  والخسـػ

4
 Amelle Guesmi et Ammar Guesmi, Op.cit. p.264. 
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بل نجج ذلظ في  ،تججر اإلشارة إلى أف ىحه الخجعية ال نججىا في القانػف الػضعي وحدب
كحلظ، وفي ذات الدياؽ، نذيخ إلى أف ىشاؾ فخقا ما بيغ رجعية القانػف،  اإلجتيادات القزائية
ستثشائي الحجوث، وال يحرل إال في حالة إزائي، ذلظ أف رجعية القانػف أمخ ورجعية اإلجتياد الق

ما إذا كاف ذلظ في صالح أشخاص القانػف وبذكل ممح، أؼ أف يكػف ىشاؾ تشاسب ما بيغ القانػف 
الغاية مغ السرمحة العامة التي تبخره مغ جية أخخػ. في حيغ أف رجعية الخجعي مغ جية، و 

اإلجتياد القزائي ىي األصل، إذ تتسثل وضيفة القاضي األساسية في تفديخ الشرػص القانػنية، 
وكمسا اجتيج القاضي في تفديخه لشز جخػ تصبيقو عمى الشداع القائع، كمسا اعتبخ ىحا التفديخ 

تأكيج أف رجعية اإلجتيادات القزائية، مثميا في ذلظ مثل رجعية القػانيغ، أحدغ مغ سابقو، مع ال
ال تحرل إال نادرا، حيغ يدعى القاضي إلى تكييف الشز القانػني مع الػاقع، بسا يتساشى مع 
التصػر والتقجـ الحؼ يذيجه، مع اإلشارة إلى أف اإلجتياد القزائي يعجؿ تفديخ الشز القانػني 

 . 1تووليذ الشز بحج ذا

غيخ أف ىحا األثخ الخجعي، سػاء أتعمق األمخ بالتذخيع أو اإلجتياد القزائي، يطل ميجدا 
إذ عمى السذخع، وقبل  ؛األفخاد، ىادما لثقتيع السذخوعة العتبار األمغ القانػني، معصبل لتػقعات

إقجامو عمى أؼ تذخيع بأثخ رجعي، أف يقػـ بجراسة معسقة ومدتفيزة، كسا أشخنا إليو سابقا، 
تػضح تأثيخ التذخيع الججيج عمى السجاؿ أو القصاع أو أشخاص القانػف السعشييغ بالشطخ إلى 

اب التخرز رجعية ىحا التذخيع، إذ يسكغ لمسذخع، عمى سبيل السثاؿ، أف يعػد إلى أصح
واإلستعانة بسذػرتيع، مغ األكادمييغ ورجاؿ القانػف، ناىيظ عغ استذارة السعشييغ باألمخ مباشخة، 
مغ خبلؿ فتح نقاش بشاء مع السؤسدات السعشية التي ستػفخ بجورىا لمسذخع كل التفاصيل 

والسداس  والسعصيات البلزمة لجراسة مدألة التذخيع بأثخ رجعي، تفاديا لمسذاكل واإلضصخابات
بالحقػؽ أو الحاالت الفخدية أو السخاكد القانػنية ألشخاص القانػف السعشييغ، فيكػف التغييخ، وفقا 

. وفي ىحا اإلشار، نذيخ إلى أنو يدتػجب عمى وزارة التعميع العالي والبحث 2لحلظ، مجروسا ومحكسا

                                                           
قجمت في صارؼ نػاؿ، "التفخقة بيغ األثخ الخجعي لمقانػف ورجعية اإلجتياد القزائي"، مجاخمة غيخ مشذػرة   1

 05، يػمي السمتقى الػششي حػؿ: األمغ القانػني، كمية الحقػؽ والعمـػ الدياسية، جامعة قاصجؼ مخباح، ورقمة
 ، بجوف صفحة.2012ديدسبخ  06و

 ، بجوف صفحة.نفذ السخجع  2
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لػششية قبل إصجارىا لمتعميسات العمسي أف تفتح نقاشا مباشخا مع األساتحة والقائسيغ عمى الجامعات ا
الستتالية، وبذكل غيخ مجروس لمػاقع والستصمبات، وذلظ في مدائل جػىخية مختبصة بسدتػػ البحث 

 العمسي ومريخ الجامعة الجدائخية. 

وبالسثل، البج مغ أف يأخح القاضي بعيغ الشطخ والتسحيز لآلثار الشاجسة عغ رجػعو عغ 
خه لمشرػص القانػنية، ذلظ أف رجعية اإلجتيادات القزائية ال اجتياد قزائي سابق أثشاء تفدي

تخاعي تاريخ الػقائع، األمخ الحؼ يسذ بتػقعات الستقاضيغ وأمشيع القانػني، الحؼ ال يسشع، في ىحه 
الحالة، تغيخ التفديخات ورجعية اإلجتيادات القزائية. حيث إف التفديخ الججيج الحؼ سيأتي بو 

جتياد الدابق، قج يشجخ عشو آثار سمبية بالشطخ إلى الػقائع أو الترخفات القاضي بتخميو عغ اإل
التي فرل فييا الحكع، إذ مغ السسكغ ججا أف يتع تصبيق ىحا الحل الججيج عمى وقائع وترخفات 
سابقة، أؼ يسكغ لخجعية اإلجتياد القزائي أف تفخض عمى الستقاضيغ حمػال يجيمػنيا، األمخ الحؼ 

 .1غ استباقيا وقت التداميع بػاقعة أو ترخؼيجعميع عاجديغ ع

في دولة القانهن،  مؤكجا أنو " Chritian Moulyوفي ىحا اإلشار كتب "كخستياف مػلي" 
أين تخسم الحمهل القانهنية السذيج الحي يحجد فيو الفخد تهقعاتو وأفعالو، وحجىا القهاعج والحمهل 

واإللتدام باألفعال، ىي الججيخة بالقبهل. ال يشبغي السعخوفة من قبل الجسيع وقت بشاء التهقعات 
لمقهاعج أن تكهن رجعية، ذلك أن ىحه األخيخة تديف البيانات، وتدمب حقهق أولئك الحين التدمها 
وفقا لحالة القانهن الدابق، وتقهض القجرة عمى التشبؤ، وتجوس عمى اإلعتقاد الدائج؛ إنيا بحلك 

 .  2"األمن القانهنيتسذ بالسبجء األسسى الستسثل في 

ومغ ىشا، يبخز جانب آخخ مغ جػانب األمغ القانػني، يشجرج ضسغ سياؽ دراسة العبلقة 
. فإذا ما كانت بعس تصػرات "اليقيغ"بيغ الػصػؿ والتشبؤ القانػني، ويتسثل ىحا الجانب في فكخة 

ه التصػرات بصابع القانػف السػضػعي متػقعة وقابمة لمتشبؤ، فإنيا مغ غيخ السسكغ أف تتسيد ىح
ومشو، فإف بشاء التػقعات مغ شخؼ أشخاص القانػف ال  اليقيغ بذأف تفاصيميا وتاريخ إقخارىا.

يفتخض أف يتػفخ شخط الػصػؿ إلى القانػف وحدب، بل أف يكػف ىحا األخيخ متيقشا مشو. وفي ىحا 

                                                           
 ، بجوف صفحة. الدابق السخجعصارؼ نػاؿ،   1

2
 Nicolas Molfessis, Rapport sur les revirements de jurisprudence,  Remis à Monsieur le Premier 

Président Guy Canivet, le Mardi 30 novembre 2004, p.19. 
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خؼ، لكشيا ال تػفخ الخرػص، يسكغ اعتبار أف حمػؿ القانػف الػضعي قابمة لمػصػؿ السادؼ والفك
درجة كافية مغ اليقيغ مغ أجل بشاء تػقعات ثابتة ووشيجة. وىكحا، فإف حدغ الشية في السجاؿ 
التعاقجؼ أو مرمحة الصفل في قانػف األسخة، يسكغ ترػرىا فكخيا بذكل جيج، بيج أنو مغ الشاحية 

بجوف دراسة فقيية دقيقة العسمية، ال يسكغ ليحه السفاىيع غيخ السحجدة أف تتدع بصابع اليقيغ، 
 .1تزعيا قيج التصبيق

مغ ناحية أخخػ، فإنو إذا كاف ىحا الفقو يتدع بجوره بالغسػض وعجـ اليقيغ، فإنو ال يسكششا 
إلقاء المـػ عمى رجل القانػف الحؼ استذخناه في األمخ، حيث يشبغي عمى السػثق، عمى سبيل 

الحؼ يسكغ أف يحيط بشقصة ما في القانػف الػضعي، السثاؿ، أف يعمع الفخد الحؼ يدتذيخه بالغسػض 
غيخ أنو ال يسكغ ليحا الفخد أف يمقي المػـ عمى السػثق بدبب اختياره لحل معقػؿ مبجئيا، حتى إذا 
ما تع نقس ىحا الحل بعج ذلظ مغ قبل القاضي. وعميو، فإف الػصػؿ ىػ شخط ضخورؼ لمتشبؤ، 

ألمغ لقانػف الحؼ نرل إليو متيقشا مشو، بالتالي يفتخض الكشو ليذ شخشا كافيا، إذ البج أف يكػف ا
 .2، وىػ أحج الجػانب األخخػ التي تسيد األمغ القانػنيالقانػني إتاحة قانػف مػثػؽ 

فائجة القػؿ، أف العشاصخ السختمفة السكػنة لفكخة األمغ القانػني متخابصة فيسا بيشيا، حيث 
يخجـ متصمب اإلستقخار متصمب الػصػؿ الحؼ ال يدتغشى عشو في بشاء التػقعات السذخوعة 

. إف ا مشوومتيقشألشخاص القانػف، والتي تفتخض بجورىا، أؼ التػقعات، أف يكػف القانػف مػثػقا 
 الستجاخمةػػ األمغ القانػني كسا عخضشاه سابقا، وذلظ بتقديسو إلى ثبلث متصمبات فخعية، محت

والستخابصة مع بعزيا البعس، ال يشفي حقيقة وجػد متصمبات أخخػ تشجرج ضسغ إشار ىحه الفكخة 
الستسثمة في األمغ القانػني، غيخ أف ما أوردناه مغ عشاصخ، تذكل جػىخ وأىع  والسخكبة السعقجة

ة حػؿ ىحا السػضػع. جػانب ىحا األخيخ، والتي تتفق حػليا الجراسات والبحػث والشقاشات القائس
 ، تختيب الشتائج الستػصل إلييا لمخخوج بتعخيف لؤلمغ القانػني.الفرل اآلتي وسشحاوؿ في

 

                                                           
1
 Thomas Piazzon, Op.cit. p.57. 

2
 Ibid. p.57. 
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 الثاني: الفرل

 يــــــــهنــــــن القانــــــخة األمـــــة فكــــــماىي
حاولشا فيسا تقجـ، التعخض لمجانب العسمي اإلمبخيقي لفكخة األمغ القانػني، وسشحاوؿ في 

، لفخعية لؤلمغ القانػني كل عمى حجةمشيجة ىحه الفكخة، إذ بعج تشاولشا لمستصمبات ا الفرلىحا 
اإلستقخار والتشبؤ، وأشخنا إلى أف التفاعبلت ما بيغ ىحه الستصمبات الثبلث والستسثمة في الػصػؿ، 

ة الحؼ يجعل فكخة األمغ القانػني أكثخ قابمي ،تبخر أف جػىخ األمغ القانػني يتسثل في التشبؤ
لشقارنو بعجىا مع أىع السفاىيع  ، خاح تعخيف تخكيبي لؤلمغ القانػنيما سيداىع في اقتوىػ لمتحجيج، 

، والتي سبق وأف وردت أثشاء تحميمشا في الفرل الدابق، مغ قبيل (األولالسبحث )ذات الرمة 
ػني والثقة السذخوعة، والتي تعصي لؤلمغ القانػني وجييغ اثشيغ، مػضػعي مغ زاوية اليقيغ القان

إلى القيسة القانػنية لسبجأ األمغ  ذلظنتعخض بعج  ،)السبحث الثاني(أولى، وذاتي مغ زاوية ثاني 
، سػاء مغ حيث الدماف أو مغ حيث السكاف، عمى اعتبار أف األمغ )السبحث الثالث(القانػني 

لو إلى الشطاـ الجخماني البلتيشي، بالتالي ليذ غخيبا أف نجج اىتساما بتكخيدو، القانػني تخجع أصػ 
سػاء أكاف ذلظ عمى مدتػػ القانػف الجاخمي األوروبي، وإف كاف ذلظ بذكل متفاوت، أو عمى 

 . )السبحث الخابع(مدتػػ قانػف الجساعة األوروبية 

 

 :األول السبحث

 يـــــــــــهنـالقانن ـــــــــاألم ـهمـــــــــمفي 

 لياالسكػنة  تحجيج العشاصخ فكخة األمغ القانػني محاشة بالغسػض، بالخغع مغ داؿتال 
 يشبغي مشحيا لؤلمغ القانػني، فيػويتجمى ىحا الغسػض في عجـ اإلتفاؽ عمى الرفة التي ، عسػما

ذو قيسة الحتسية أو الستصمب، وتارة أخخػ يشطخ إليو كيجؼ الحاجة، وتارة يخد تحت صيغة 
، لكغ ميسا (السطمب األول) مغ السبادغ العامة لمقانػف  ، أو أيزا كسبجأقانػنية ، أو كقيسةدستػرية
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السطمب )ال يتغيخ األمغ القانػني، فإف مزسػف ىحا األخيخ فكخةتغيخت الشعػت السدتخجمة لػصف 
 تبيانو في اآلتي.وىػ ما سشحاوؿ ، (الثاني

 

 األول:  السطمب

 يـــــــــهنـن القانـــــــاألم ـفـــــــــــتعخي

إف تعجد العشاصخ السكػنة لؤلمغ القانػني، يديج مغ غسػض وضبابية الفكخة، لجرجة 
جامع مانع ليحه األخيخة، ناىيظ عغ التداؤالت السصخوحة حػؿ  مػحج، يرعب اإلتفاؽ عمى تعخيف
  ، والسكانة التي يسكغ أف يتبػأىا في الشطاـ القانػني لجولة القانػف.الرفة التي يشبغي أف ُتسيِّده

 

  ِصَيغ األمـــن القانـــهني: أوال -

" أو "ترػر"، تعتبخ  باألساس وحيادية، إذ  مجخدةإف السفخدات مغ قبيل "فكخة" أو "مفيـػ
تذيخ "فكخة" األمغ القانػني  حيث ؛ىسية التي تػلييا لؤلمغ القانػنيأنيا ال ُتعبِّخ بالزخورة عغ األ

إلى األمغ القانػني بحج ذاتو، دوف إدراجو ضسغ حقل أوسع بسقاربتو أو مػاجيتو بأفكار أخخػ مغ 
قبيل العجالة، التقجـ، أو الرالح السذتخؾ. ويتسثل القاسع السذتخؾ بيغ جسيع ىحه األفكار أو 

ارىا بسثابة قيع مػضػعية متشافدة، والتي السفاىيع، بسا في ذلظ األمغ القانػني، في أنو يسكغ اعتب
يدتشج عمييا القانػف في نياية السصاؼ، ذلظ أف دراسة أسذ القانػف وشخعيتو وسبب وجػده، تسخ 
بالزخورة بجراسة القيع السصب َقة في القانػف، وعميو، تذيخ قيسة األمغ القانػني إلى دراسة األمغ 

 .1بقيع أخخػ القانػني بالشطخ إلى إلحاقو أو مػاجيتو 

، يخد الحجيث أحيانا عغ الغاية أو اليجؼ مغ القانػف والسجخدوفي ذات السعشى السػضػعي 
بالشطخ إلى األمغ القانػني، إذ تبجو كل مغ مفخدة "الغاية" و"القيسة" متعاوضتاف، أؼ قابمة 

ة إلى تصخح مدألة أسذ القانػف، في حيغ تذيخ الغاي زيسا البعس؛ فالقيسةلئلستبجاؿ بيغ بع

                                                           
1
 Thomas Piazzon, Op.cit.p.58. 
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أىجافو، وماداـ اليجؼ ىػ ما يدتحق أف يتع بمػغو والتػصل إليو، فإف ىحا اليجؼ السشذػد يدتحق 
 .1أف يكػف أساسا مغ أسذ القانػف كحلظ

الدابق، أف األمغ القانػني يأخح معشى تقشيا، وأنو ال يذكل غاية لمقانػف  الفرلقج رأيشا في 
ػف ال يتسثل في التشبؤ أو الػصػؿ. في السقابل، فإف بالسعشى الجقيق لمكمسة، ذلظ أف ىجؼ القان

  األمغ القانػني يعتبخ قيسة تداىع في تحقيق الغاية األمشية لمقانػف، الستسثمة في فكخة الشطاـ العاـ.
وفي ىحا اإلشار، نذيخ إلى أف فكخة الشطاـ تتسيد ىي األخخػ بالغسػض وعجـ الػضػح، سػاء أكاف 

ف ذلظ مغ مانعا لمشطاـ العاـ، أو سػاء أكا ذلظ مغ الشاحية الشطخية، إذ ال نجج ىشاؾ تعخيفا شامبل
غ أو القػاعج التي الشاحية السسارساتية أو العسمية، ويتعمق األمخ ىشا بتحجيج التذخيعات أو القػاني

يسكغ أف تشجرج ضسغ مدسى الشطاـ العاـ، وىي نقصة يدتغميا السذخع لتسخيخ بعس سياساتو 
العامة، ال سيسا في السجاؿ اإلجتساعي واإلقترادؼ، مغ خبلؿ التأكيج عمى األىسية الخاصة 

 .2تسعواألساسية لبعس القػاعج القانػنية، وذلظ بالشطخ إلى الحفاظ عمى الشطاـ في السج

بالشطخ إلى  besoin "حاجة"، مغ القانػني عمى السدتػػ الحاتيمغ جانب آخخ، يذكل األ
أو  impératif "حتسية"الحالة الذخرية ألشخاص القانػف، وبشاء  عمى ذلظ يخد الحجيث عغ 

األمغ القانػني، الحؼ يشجرج تحت إشاره كل مغ الػصػؿ، اإلستقخار والتشبؤ،  exigence "متصمب"
 .3التي يتع تػفيخىا لسدتخجمي ىحا األخيخ ،التي تجعل مغ األمغ مخادفا لجػدة القانػف و 

 

 :السعشى القانهني لسفيهم السبجأ  . أ

، دوف تحميل أو principeعبلوة عسا تقجـ، فإنو غالبا ما يخد ذكخ األمغ القانػني كػ"مبجأ" 
تع  ولقجخػض في التفاصيل، ويعتبخ ىحا التعبيخ مزمبل بالشطخ إلى تعجد معاني فكخة "السبجأ". 

وىي مخادفة لكمسة  principiumمغ الكمسة البلتيشية  مغ الشاحية المغػية اشتقاؽ كمسة "السبجأ"
غيخ أف كثخة استخجامو أصبحت  ؛تخجاـ كمسة "السبجأ" بادغ ذؼ بجء"البجاية"، وبيحا السعشى تع اس

                                                           
1
 Thomas Piazzon, Op.cit. p.58. 

 .155مشحر إبخاىيع الذاوؼ، السخجع الدابق، ص.  2
3
 Thomas Piazzon, Op.cit. p.58. 
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عادة، إذ بات استخجامو تمقائيا، ودوف ربصو بأفكار محجدة، وأصبحت السبادغ، حدب "إتييغ بانػ 
  .1ال تسثل بجاية  ألؼ شيء Etienne Bannot de Condillacدؼ كػنجياؾ" 

إف السبجأ ىػ مغ بيغ أكثخ الكمسات استخجاما في حقػؿ السعخفة، إذ لجسيع العمـػ مبادغ  
شيا ال تعّبخ تخريا وتسيدىا، لكغ وحدب رأؼ "بػنػ دؼ كػنجياؾ"، فإف السبادغ في تدايج مدتسخ لك

وضيفة ببلغية في الخصاب ليذ إال، حاليا في ذلظ مثل حاؿ رجل  عغ أؼ شيء، فيي تسؤل
لمقانػف، دوف تحجيجه ألؼ مغ ىحه السبادغ، وذلظ  العامةالحؼ يشاشج ويتغشى بالسبادغ الدياسة 

في  يخػضػف بغخض إعبلف معارضتو، عمى سبيل السثاؿ، لسذخوع قانػف ما، ذلظ أف أولئظ الحيغ 
يخوف أف التأكيج عمى السبادغ يزفي رونقا جحابا عمى اآلراء  ،"بػنػ دؼ كػنجياؾ"وفقا لػ الحجج،

 .2ازع عمييا، غيخ أف ىحه الببلغة الدياسية ال عبلقة ليا بالقانػف، وال تبالي بوالستش

كسا يتع استخجاـ "السبادغ" في المغة الجيبمػماسية كحلظ، غيخ أف مشدلتيا غيخ مؤكجة، إذ 
تقع ما بيغ القانػف والدياسة، مثل مبجأ عجـ التجخل في الذؤوف الجاخمية لمجوؿ، الحؼ تأخح بو 

 Mauriceسية الجدائخية، أو مبجأ السعاممة بالسثل. وبالسثل أيزا، يخػ "مػريذ كامتػ" الجبمػما

Kamto  أف القانػف الجولي لمبيئة يػضف كمسة "السبجأ" بكثخة وبجوف تحجيج، حيث الحع أف اإلتفاقيات
 أو اإلعبلنات الجولية الشاجسة عغ القسع البيئية، أوردت في جميا جسمة مغ السبادغ الججيجة

ة قانػنية، لكغ مغ دوف أف يكػف ليا أؼ أساس معيارؼ أو والستشػعة، نمسذ مغ محتػاىا وجػد نيّ 
معشى قانػني، بل إف ىحه السبادغ تػرد فقط مدمسات أو حقائق مقخرة، أو نتائج معيشة، أو قػاعج 

 . 3غيخ قانػنية، أو نرػص قانػنية ممدمة

حػؿ الساء،  Déclaration de Dublinغ نأخح كسثاؿ تػضيحي في ىحا الدياؽ، إعبلف دبم
، 4، حيث جاء فيو أربع مبادغ تحت عشػاف "مبادغ تػجييية"1992مغ سشة  يشايخالرادر في شيخ 

                                                           
1
 Patrick Morvan, Le principe de droit privé, (Paris : Editions Panthéon-Assas, 1999), p.3. 

2
 Ibid. p.3. 

3
 Maurice Kamto, « Les nouveaux principes du droit international de l’environnement », In : Revue 

juridique de l’environnement, n°1, 19993, p.12. 

 تتسثل السبادغ األربعة التي وردت في إعبلف دبمغ في:  4
 والبيئة.ضخورؼ لمحياة والتشسية   -مػرد سخيع الدواؿ وغيخ متججد -(: الساء 01السبجأ ) -
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ذات شبيعة وأبعاد مختمفة، غيخ أف العبارات األربع التي تزسشتيا ىحه السبادغ، تذكل كبل غيخ 
 Déclarationمتجانذ، وال يسكغ أخحىا بسثابة مبادغ بالسعشى القانػني، وبالسثل، فإف إعبلف ريػ 

de Rio  1مبجأ  عمى نفذ الذاكمة 27، تزسغ 1992الرادر في شيخ جػاف مغ سشة. 

في العمػـ القانػنية، حدب "مػريذ كامتػ"، يكػف إما نرا أو قاعجة عامة ذات  إف السبجأ
شابع غيخ قانػني، والتي يسكغ أف يتع استخبلصيا )أؼ السبادغ( مغ القػاعج القانػنية، وىػ الحاؿ 
عمى سبيل السثاؿ، بالشدبة لسبجأ سيادة الجولة، أو مبجأ التعاوف. أو إما أف يكػف السبجأ ىػ نز 

ني يتزسغ عبارات عامة تيجؼ إلى إلياـ مختمف التصبيقات، يتع فخضو بدمصة عميا، ويذيخ قانػ 
السبجأ في ىحه الحالة إلى مبجأ وضعي لمقانػف، بسعشى إلى قاعجة تست صياغتيا صخاحة في 
القانػف الػضعي، سػاء أتعمق األمخ بإجخاء قانػني، أو قاعجة مبشية وفقا لعشاصخ تتزسشيا ىحه 

التي تكتدي شابعا قانػنيا عاما وممدما، حتى إف لع تكغ  2ت، ومثاؿ ذلظ السقػالت الذائعةاإلجخاءا
 .3مكتػبة في نز ما

وعميو، فإنو ميسا كانت قيستو القانػنية، أو باألحخػ، سػاء أكانت لجيو قيسة قانػنية أـ ال، 
الديادة والتعاوف شابع فإنو مغ الزخورؼ أف يكػف لمسبجأ شابع معيارؼ، إذ حتى إف لع يكغ لسبجأؼ 

قانػني، غيخ أنيا تدتحث اإللتداـ بعجـ فعل أؼ أمخ يكػف ضج إرادة الجولة أو بجوف مػافقتيا مغ 
جية، أو إلتداـ الجوؿ بتػحيج جيػدىا لحساية البيئة مغ جية أخخػ. بالتالي، وبالعػدة إلى مبادغ 

 .4أىسية قانػنية إعبلف دبمغ، نبلحع أنيا مجخد عبارات ال تحسل في شياتيا أؼ

                                                                                                                                                                          

شيغ وصشاع القخار عمى خ ة يجب أف تذسل السدتخجميغ والسشخ(: إدارة وتشسية السػارد السائي02السبجأ ) -
 جسيع السدتػيات.

 (: تمعب الشداء دورا أساسيا في التسػيغ، التدييخ، والحفاظ عمى الساء.03السبجأ ) -
ويشبغي بالتالي أف ُيعتخؼ بو كذيء (: لمساء السدتخجـ أغخاض متعجدة، ولو قيسة اقترادية، 04السبجأ ) -

 ذو قيسة اقترادية.
1
 Maurice Kamto, Op. cit. pp.12, 13. 

في الباب األوؿ، الفرل  ة، إذ نججىاالجدائخي الجساتيخمغ قبيل )ال يعحر بجيل القانػف( التي تست دستختيا في   2
  .2016مغ دستػر  (74الخامذ، الستعمق بالػاجبات، في السادة الدتػف )

3
 Maurice Kamto, Op. cit. p.14. 

4
 Ibid.14 
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 :األمن القانهني كسبجأ معياري   . ب

السبادغ السعيارية )التي تذتخط الصاعة، أو سمػؾ  Patrick Morvanيزع "باتخيظ مػرفاف" 
)التي ُتعبِّخ  principes de logiqueمعيغ، أو ما يجب أف يكػف(، في مػاجية مع السبادغ السشصقية 

، démonstratifsعسا يفخضو السشصق أو حدغ التقجيخ(، وىي تشقدع بجورىا إلى مبادغ تػضيحية 
إذ يدسح السشصق بتػضيح قػانيغ حقل عمسي ما مغ خبلؿ السدمسات والبجيييات، أو تػجييية 

didactiques .وإذا ما بحثشا ، فالسشصق يعدز التعميع وتمقيغ السعمػمات السكتدبة مغ الحقل العمسي
عغ أمثمة تػضيحية في القانػف السقارف، فإف مبجأ األمغ القانػني يطيخ في القانػف الفخندي، 
حدب تحميل "باتخيظ مػرفاف"، كسبجأ مشصقي؛ يتع استخجامو لتفديخ بعس الحمػؿ أو بعس القػاعج 

جعية القػانيغ عمى سبيل القانػنية التي ليا تصبيقات محجدة )القػة اإللدامية لمعقج، أو مبجأ عجـ ر 
  .1السثاؿ(، وىػ ما يقمل مغ أىسية مبجأ األمغ القانػني في تكخيذ دولة القانػف 

إف الترػر السعيارؼ لمقانػف، ُيكخِّس ىحا األخيخ مغ خبلؿ ثبلث وضائف متسيدة: وضع 
ما بيغ السذخع  القانػف، تصبيق القانػف، وشاعة القانػف، وتسثل القاعجة القانػنية العبلقة التي تجسع

والستمقي. وبالشطخ إلى مػضػع الجراسة، فإنو يسكغ اعتبار كل مغ الػصػؿ والسقخوئية، باإلضافة 
إلى التشبؤ واإلستقخار الحؼ يدسح بتشطيع سمػؾ أشخاص القانػف، أنيا تعتبخ شخوشا أساسية لتحقيق 

س تع اعتبارىا مبادغ تدتػجب فعالية ىحه العبلقة الشاتجة عغ الطاىخة القانػنية، وعمى ىحا األسا
الحج األدنى مغ  -دغأؼ ىحه السبا-مغ القانػني، والتي تسثل بجورىا التكخيذ مغ خبلؿ األ

ونذيخ إلى أف السجمذ الجستػرؼ الفخندي غالبا ما يدتخجـ تعبيخ  .2متصمبات تكخيذ دولة القانػف 
القيسة الجستػرية والتي يزسغ السجمذ "السبجأ" أو "السبجأ العاـ لمقانػف" لئلشارة إلى القػاعج ذات 

الجستػرؼ احتخاميا، غيخ أف ىحا األخيخ يذيخ أف ليحا اإلستخجاـ قيسة أدبية فقط، وأف ذلظ مجخد 
 .3ائتبلؼ لغػؼ 

البج مغ تسييد السبجأ السعيارؼ عغ غيخه مغ السبادغ التي ىي ليدت بقػاعج، وعغ القػاعج 
التي ىي ليدت بسبادغ، سػاء ضيخت تحت مدسى "السبجأ" أو "السبجأ العاـ" أو "السبجأ العاـ 

                                                           
1
 Thomas Piazzon, Op.cit. pp.58,59. 

2
 Xavier Souvignet, « L’accès au droit, principe du droit, principe de droit », In : Jurisdoctoria, n°1, 2008, 

p.34. 
3
 Patrick Morvan, Op. cit. p.4. 
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مكتػب ، والحؼ يتسيد بجوره أنو غيخ قانػنيجأ بالسعشى السعيارؼ كشز لمقانػف"، فإنو يتع تحميل السب
وفقيي، أؼ أنو نابع عغ قخار قزائي، فيػ ثسخة استقخاء القاضي لسختمف الشرػص التي ىػ 
مدؤوؿ عغ ضساف احتخاميا، وبشاء  عمى ذلظ تتػلى السبادغ العامة الػضيفة األساسية الستسثمة في 

شطاـ دعع الشطاـ القانػني، وىشاؾ مغ يسشحيا وضيفة استجبلب متصمبات ذات شبيعة قيسية إلى ال
 .1القانػني. وبيحا السعشى، فإف السبجأ السعيارؼ ال يذكل معيارا أو ىجفا، بل إنو قاعجة ممدمة

يعج "مبجأ األمغ القانػني" أبخز مثاؿ عغ السبجأ السعيارؼ، إذ لع يتع اإلعتخاؼ بو في أؼ 
قانػنية نز ذو شبيعة دستػرية أو اتفاقية، في حيغ تع تكخيدو مغ قبل عجد كبيخ مغ األنطسة ال

األوروبية؛ حيث كانت نذأة مبجأ األمغ القانػني في ألسانيا، أيغ شيج التصػرات الفقيية األكثخ 
أىسية، ذلظ أف حساية الثقة السذخوعة لمسػاشغ بالشطخ إلى استسخارية السػاقف القانػنية السكتدبة، 

فقا لمسحكسة الجستػرية ، وو يبجو أمخا متأصبل في الػعي الدياسي والقانػني األلساني مشح فتخة شػيمة
. ولقج تذبع القانػف أؼ الجستػر، ، فإف األمغ القانػني ىػ الذخط لفعالية القانػف األساسياأللسانية

وحتى إف تع استخجاـ عبارة األمغ القانػني  ، غيخ أنو 2مغ السفيـػ األلساني لؤلمغ القانػني نديالفخ 
خ أف القانػف الفخندي لع الجستػرؼ أو محكسة الشقس، غيأو مبجأ األمغ القانػني مغ شخؼ السجمذ 

  .3تكخيذ شكمي لسبجأ عاـ ومعيارؼ لؤلمغ القانػني يذيج أؼ

 Cour de justice de l’unionاألوروبيةمغ جانب آخخ، تعتبخ محكسة العجؿ  

européenne القانػني السعسػؿ بو في  األمغ القانػني متصمبا أساسيا، ومبجأ  متأصبل في الشطاـ
في جسيع  droit communautaire السػحج لقانػف الجساعة األوروبية، والحؼ يفخض التصبيق اإلتحاد

 Cour européenne des droitsالجوؿ األعزاء. وبالسثل تكخس السحكسة األوروبية لحقػؽ اإلنداف

de l’homme  الجساعة األوروبية، وىػ ما ُيشطخ األمغ القانػني كسبجأ متأصل بالزخورة في قانػف
وتجخبل في الديادة الػششية  ،إليو في بعس الجوؿ األعزاء كتيجيج لؤلمغ القانػني وليذ تكخيدا لو

لمجولة، وىػ الحاؿ في فخندا عمى سبيل السثاؿ، ال سيسا فيسا يخز تػجيات اليسيغ الستصخؼ؛ 
يغ وإعادة الشطخ فييا، ما قج رجعية القػانذلظ أنو ُيفتخض باألمغ القانػني أف يحسي األفخاد مغ 

بحقػقيع، بيج أف السحكسة األوروبية لحقػؽ اإلنداف تتقبل غسػض القانػف تفاديا لجسػده  يسذ
                                                           

1
 Xavier Souvignet, Op. Cit. pp.38, 39. 

2
 Ibid. p.41.  

3
 Thomas Piazzon, Op. Cit. pp.58,59. 
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السفخط، وذلظ حتى يتدشى لمقاضي تكييف القانػف مع تغيخ الحاالت، أو أف يعسل باألثخ الخجعي 
ث أقخت ىحه األخيخة بذأف ذات السحكسة، حي قػؽ األساسية حدبلئلجتيادات القزائية حساية لمح

اآلثار الشاجسة عغ رجعية اإلجتيادات القزائية عمى التشبؤ بالحاالت القانػنية، أف متصمبات األمغ 
اجتياد قزائي ثابت، وىػ ما القانػني وحساية الثقة السذخوعة لمستقاضيغ ال ُتكّخس حقا مكتدبا في 

 .1نذغاؿ بعس الجوؿ األعزاءإيثيخ 

وعميو، فإف وضع ترػر األمغ القانػني قيج التصبيق يختمف مغ نطاـ قانػني إلى آخخ، 
فائجة القػؿ، أنو سػاء تع وصف األمغ القانػني بالغاية، أو اليجؼ، أو و ومغ فخع لمقانػف إلى آخخ، 

سػنو نػني سيحتفع بشفذ مزالقيسة، أو الحتسية، أو الحاجة، أو الستصمب، أو السبجأ، فإف األمغ القا
  السجخد.

 

 هنيـن القانـهن األمـمزس: ثانيا -

، في أنيا جػىخ الفكخةيتسثل العيب أو العائق عشج تحميل األمغ القانػني ومحاولة استغبلؿ 
ال تتسػضع في فئة قانػنية واضحة الحجود والشتائج والسعالع والسحتػػ بذكل تاـ، لحلظ ىشاؾ 

يفات السقتخحة تذتخؾ ؛ غيخ أف أغمب التعخ 2القانػنيصعػبة في تحجيج تعخيف جامع مانع لؤلمغ 
ما أشخنا إليو  ألمغ القانػني، والستسثمة في الػصػؿ، اإلستقخار والتشبؤ، ومثلالسكػنات في تعجادىا 

األمخ  يديجسابقا، فإف ذلظ يعشي أف األمغ القانػني يذكل فكخة متعجدة السعاني والستصمبات، مسا 
تعقيجا في تحجيجىا. وسػؼ نقتخح في اآلتي جسمة مغ السقاربات التي سعت إلى تقجيع تعخيف لؤلمغ 

 .مخكبالقانػني، في محاولة الستخبلص تعخيف 

 

 

                                                           
1
 Arnaud Borzeix, « La question prioritaire de constitutionnalité : quelle confiance légitime, quelle 

sécurité juridique ? », Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, Tome 

126, n°4, Juillet-Aout, 2010, pp.984, 985. 
2
 Fabien Grech, « Le principe de sécurité juridique dans l’ordre constitutionnel Français », In : Revue 

française de doit constitutionnel, Vol.2, n°102, 2015, p.408. 



ــماهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فكــــــــرة ألامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن القانـــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــيـــــــــــــــــــــــــونـ ـــــ  الفصـــــــــــــــــــــــل الثانـــــــي ـ

 

 
88 

 

 :األمن القانهني في معشاه السهسع  . أ

نػ" ر في البجاية، نػرد تعخيفا واسعا لؤلمغ القانػني، والحؼ جاء بو العسيج "جيخارد كػ 
Gérard Cornu إذ بالشدبة ليحا األخيخ، فإف ما يحقق األمغ القانػني يسكغ تحجيجه في "كل نطاـ ،

قانػني يدعى إلى حساية وضساف التصبيق الحدغ لئللتدامات، بجوف مباغثة، وإلى تفادؼ، أو عمى 
 . ويذيخ "كػرنػ" في ىحا اإلشار إلى أمغ1األقل التقميل، مغ عجـ اليقيغ في إعساؿ الحق"

السعامبلت، مؤكجا في ذلظ عمى األمغ في العبلقات البيشية عمى حداب األمغ السػضػعي، حيث 
يطيخ األمغ القانػني كسدألة تتعمق بأشخاؼ العقج، الحيغ يشبغي عمييع الحفاظ عمى أمشيع وذلظ 
بأخح حيصتيع، مغ خبلؿ تذكيل ضسانات، عمى سبيل السثاؿ، لمتخفيف مغ عػاقب اإلخبلؿ 

 .2لمسجيغ باإللتداـالسحتسل 

في نفذ السعشى، يجادؿ "فميب مالػرؼ" أف الخصخ التعاقجؼ ال يتسثل كثيخا في عجـ اليقيغ 
يكسغ في عجـ  العبلقة التعاقجيةػاجيو غ أف تأو الجيل بالقانػف، بل إف الخصخ األكبخ الحؼ يسك

مػؾ األفخاد أكثخ مغ تشفيح اإللتداـ بدبب إعدار السجيغ أو سػء نيتو. وتتعمق ىحه السخاشخ بد
تعمقيا بجػدة القانػف، ومع ذلظ يدتمـد عمى ىحا األخيخ الدعي إلى ضساف فعالية الحقػؽ الحاتية 

لتدامات، دوف أف تكػف مختبصة بجداءات إا في العقج، إذ ال فائجة مغ خمق كسا تع الشز عميي
ال يتعمق األمخ باألمغ السادؼ لمجائغ وحدب، بل إف األمخ يتعمق بتعديد تحقيق  حيثصارمة، 

اليجؼ والتػقعات القانػنية الستزسشة في العقج. وتذكل فكخة فعالية القانػف خجمة لتػقعات السعشييغ، 
ما تع إبخازه ىشا مغ شخؼ "مالػرؼ" و"كػرنػ"، إذ  جانبا ججيجا مغ جػانب األمغ القانػني، مثل

شبغي عمى القانػف أف يزسغ "حدغ تشفيح اإللتدامات" حدب تعبيخ ىحا األخيخ. نمسذ كحلظ مغ ي
خبلؿ تعخيف "كػرنػ"، أف األمغ القانػني ألشخاص القانػف، ىػ إلى حج ما، مدألة تخز 

ضخورة معخفتيع و السعشييغ بحح ذاتيع، الحيغ البج أف يطمػا يقطيغ وأال يتياونػا في بشاء حقػقيع 
  .3نػف الػضعيبالقا

                                                           
1
 Kiteri Garcia, Le droit civil Européen : nouvelle matière, nouveaux concept, (Bruxelles : Editions 

Larcier, 2008), p.105. 
2
 Thomas Piazzon, Op.cit. p.60. 

3
 Ibid. pp.60,61.  
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نجج تعخيفا آخخ أكثخ تفريبل لؤلمغ القانػني، ورد في قامػس السرصمحات القانػنية 
، أيغ تع تعجاد ثبلثة معاني متسيدة؛ في Rémy Cabrillacالسشذػر تحت إشخاؼ "ريسي كابخياؾ" 

عمييا القانهن، الحالة السثالية التي يشبغي أن يكهن  السعشى األوؿ، تع تعخيف األمغ القانػني أنو "
وذلك بإمالئو نرهصا متشاسقة، مدتقخة ندبيا، وقابمة لمهصهل، حتى يتدشى لؤلفخاد بشاء 

 .  1"تهقعاتيم

ىحا التعخيف أكثخ دقة وقبػال، إذ أنو يبخز الفكخة الجػىخية لؤلمغ القانػني،  أف يبجو
والستسثمة في التشبؤ. مغ جانب آخخ، فإنو إذا ما افتخضشا، عبخ ىحا التعخيف، أف جسيع الشرػص 

صػؿ السادؼ، فإف الػصػؿ الفكخؼ الكامل ليحه الشرػص، يبجو حالة مثالية ػ القانػنية قابمة لم
ما يقتخحو ىحا التعخيف كحلظ، فإف اإلستقخار لغ يكػف  البمػغ، إف لع نقل مدتحيمة. ومثلعديخة 

سػػ ندبيا، إذ مغ غيخ السسكغ ترػر قانػف ال يأخح بعيغ الشطخ التغيخات والتصػرات الحاصمة 
القانػف السػضػعي بكل شيء، ذلظ  ع، ثع إنو ال يسكغ أف يتشبأحدب حاجيات ومتصمبات السجتس

ما تتعجد مرالحيع وتتدع عبلقاتيع، لحلظ يطل األمغ الكامل  ات السجتسع تتغيخ، مثليأف حاج
 .2مجخد حالة مثالية

حق الفخد في أن تكهن األحكام السطبقة  في السعشى الثاني، تع تعخيف األمغ القانػني كػ "
دات عميو ثابتة، أي الحق في عجم إعادة الشظخ في تهقعات الفخد من خالل رجعية اإلجتيا

يتع ترػر األمغ القانػني في ىحا السعشى مغ الداوية الحاتية  ؛"القزائية أو رجعية القهانين
ألشخاص القانػف، وليذ مغ زاوية القانػف السػضػعي، غيخ أف مزسػف التعخيف ال يختمف كثيخا 

 .3عغ السعشى األوؿ، ويتسثل وجو اإلختبلؼ في التخكيد عمى الحالة الفخدية لمسعشييغ

لقانػني وبالسثل، ال يختمف السعشى الثالث كثيخا عغ السعشى الثاني، حيث يقتخح أف األمغ ا
 ؛"ستقخار الحاالت التي تدتجعي الحج من احتساالت إعادة الشظخ فيياإضخورة احتخام  يتسثل في "

مثمو مثل سابقو، نجج في ىحا السعشى فكخة إحتخاـ التػقعات، ليذ مغ زاوية تعجيبلت القانػف 
السػضػعي التي يسكغ ليا ىجـ ىحه التػقعات )مغ خبلؿ رجعية اإلجتياد القزائي أو األثخ 

                                                           
1
 Thomas Piazzon, Op.cit.p.61. 

2
 Ibid. pp.61, 62. 

3
 Ibid. p.62.  
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الخجعي لمشرػص القانػنية(، ولكغ مغ زاوية السزسػف ذاتو لشز القانػف عمى أساس القانػف 
، بيج أف السعشى يطل نفدو في كبل التعخيفيغ، أال وىػ ضساف احتخاـ التػقعات التي سبق السدتقخ

 .1وأف تع بشاؤىا مغ قبل أشخاص القانػف 

 

 :السفيهم التخكيبي لؤلمن القانهني  . ب

مغ خبلؿ ما تقجـ، نبلحع أف ما أدرجشاه مغ تعخيفات ومقاربات، تذتخؾ في تػضيفيا ألىع 
ستشادنا إالتخكيد عمى جانب دوف آخخ، وعبخ جػانب ومكػنات األمغ القانػني، مع اختبلفيا في 

أتى بو األستاذ "تػماس  تعخيف مػحج تبشيعمى مدار تحميمشا لفكخة األمغ القانػني، فإنو يسكششا 
واألساس الحؼ يدتشج عميو األمغ  السحػرالتشبؤ  الحؼ جعل مغ Thomas Piazzonازوف" بي

الحالة السثمى التي يتسيد فييا القانهن بالسهثهقية  "القانػني؛ وعميو، فإف األمغ القانػني ىػ: 
شخاص القانهن، ل الفكخي من قبل أوالهصهل السادي، ويكهن قابال لمفيم واإلدراك، أي الهصه

يحتخم القانهن التهقعات السذخوعة ليؤالء، التي قامها ببشائيا سمفا، حيث يدتهجب عمى وأن 
قالنية القانهن أن يدعى إلى تشفيح ىحه التهقعات، حتى يتدشى ألشخاص القانهن من التشبؤ بع

 .2"بشتائج أفعاليم وترخفاتيم

أف األمغ الكامل ، مغ خبلؿ ىحا التعخيف، األمغ القانػني بالحالة السثمى، ذلظ تع وصف
ؿ متصمب الػصػ  إلىالتعخيف  أشارما أشخنا إليو سابقا، كسا  مجخد وىع وال يسكغ بمػغو، مثل

 ذلظ، أال وىي التشبؤ الحؼ جعمو عمى الشتيجة السخجػة مغ وراء السادؼ والفكخؼ لمقانػف، وركد
تعخيف، ال يعشي اإلشارة لستصمب اإلستقخار في العجـ أساسو، بيج أف جػىخ األمغ القانػني و 

ىحا األخيخ، بالشطخ إلى أىسيتو في تحقيق األمغ القانػني، بل إف الدبب راجع إلى أف استبعاد 
إستقخار القانػف يعشي جسػده، وىػ ما ال يتشاسب مع تقجـ السجتسع وتصػر حاجياتو ومتصمباتو التي 

التي يذيجىا القانػف، مخفقة يكفي أف تكػف ىحه التعجيبلت والتغييخات  تدتػجب تكيف القانػف معيا.
بإجخاءات تقشية تزسغ احتخاـ التػقعات السبشية سمفا مغ شخؼ أشخاص القانػف، بتعبيخ آخخ، فإنو 
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 Thomas Piazzon, Op.cit.p.62.  

2
 Ibid.p.62.  
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يشبغي الشطخ إلى أىسية متصمب اإلستقخار مغ مشطػر التشبؤ، سػاء أتعمق األمخ بالقانػف 
 .1السػضػعي، أو الحقػؽ الحاتية والحاالت الفخدية

أما فيسا يخرشا، وبعج تحميمشا لسكػنات األمغ القانػني، والعبلقة الكامشة بيغ بعزيا 
غ أشخاص القانػف عامة مغ  البعس، فإنشا نقخ بأنو يخد الحجيث عغ تػفخ األمغ القانػني متى تسك 
اإلحتفاظ بثبات مخاكدىع القانػنية، ومتى ضِسغ أفخاد السجتسع خاصة حقػقيع الحاتية وحخياتيع 
األساسية، وذلظ بالخغع مغ عجـ إستقخار القانػف، نطخا لتغيخ الطخوؼ وتججد الدياقات؛ ويكػف ذلظ 

مغ خبلؿ تػفيخ جسمة مغ الزسانات واآلليات القانػنية، التي تعسل  -أؼ تحقيق األمغ القانػني–
إستقخار  عمى تكخيذ الستصمبات الفخعية لؤلمغ القانػني، سػاء أتعمق األمخ بإتاحة القانػف، أو

 الحقػؽ الحاتية، أو الحخص عمى عجـ اإلخبلؿ بالتػقعات السذخوعة لمفخد.

 

 :الثاني السطمب

 ي والسفاىيم ذات الرمةــن القانهنــاألم 

ربصشا فيسا سبق األمغ القانػني بجسمة مغ السفاىيع، مغ قبيل الفعالية، السػثػقية، 
، بحيث ثخ، وفي عبلقتيا باألمغ القانػنياآلتي التفريل فييا أك السبحثاليقيغ...وسشحاوؿ في 

، كسخادفات  تقارب بعزا مغ جػانبو، وسشتصخؽ  فيي، ليحا األخيختؤخح ىحه السفاىيع، في العسـػ
والثقة  القانػني ألىع ىحه السفاىيع، بسقاربتيا مثشى مثشى، حيث سشتشاوؿ مفيػمي اليقيغ يمي سافي

 .إلى الفعالية والفاعميةثع نشتقل ، السذخوعة

 

 ةـة السذخوعـين والثقـاليق: أوال -

يعتبخ مفيػمي اليقيغ القانػني والثقة السذخوعة، مغ أكثخ السفاىيع تخادفا مع مزسػف فكخة 
ال سيسا ما األمغ القانػني، إذ نجج أف كبل السفيػميغ ييتساف بشفذ العشاصخ السكػنة ليحه األخيخة، 
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 Thomas Piazzon, Op.cit. p.62. 
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ستصمب التشبؤ القانػني، وىػ ما يجعل ىحيغ السفيػميغ يعػداف بكثخة أثشاء تحميل مدألة بشاء بيخز 
  التػقعات القانػنية. 

 

 :اليقين القانهني  . أ

رأيشا أنو يسكغ اعتبار اليقيغ كعشرخ مغ عشاصخ األمغ القانػني، وذلظ بالشطخ إلى أف 
القانػف يشبغي أف يكػف مػثػقا، حتى يتدشى ألشخاص القانػف مغ بشاء تػقعاتيع، بل وىشاؾ مغ 

يتسثل في "اليقيغ  أف السخادؼ اإليصالي ليحا األخيخيعتبخ اليقيغ مخادفا لؤلمغ القانػني، ذلظ 
، بيج أف ىحا التقارب في التدسية يرح، حدب "ماسيسػ لػتذياني"  certezza del diritoانػني" الق

Massimo Luciani  إذا ما انحرخ األمغ القانػني في ثبلثة متصمبات، أال وىي الػضػح، التشبؤ ،
 واإلستقخار، وبالشتيجة لحلظ سيشحرخ تعخيفو في تعخيف اليقيغ. إذ يعير الفخد في ضخوؼ غيخ

مدتقخة، وتخفيس احتساالت عجـ اليقيغ يجعل ىحه الطخوؼ الستقمبة أكثخ احتساال، وتتجدج أىسية 
اليقيغ وضخورتو أكثخ في السجاؿ القانػني، ذلظ أف إمبلء تشطيع دائع لمعبلقات بيغ األفخاد يخجع 

ركاف دولة ا، ولحلظ يتع اعتبار األمغ القانػني أحج أيإلى القانػف، وكل ما ىػ دائع يكػف يقيش
 .1القانػف 

إف تحجيج تعخيف لسا يسكغ أف يدسى باألمغ في السجاؿ القانػني يصخح إشكاال بحج ذاتو، 
مثمو في ذلظ مثل تعخيف األمغ في السجاؿ الدياسي، غيخ أنو يسكغ القػؿ في ىحا اإلشار أف 

تزح لشا أكثخ في حالة ما سي التعخيفات السقتخحة تذتخؾ في إدراج فكخة اليقيغ والتشبؤ القانػني، وىػ
، أيغ يدتفيج فيو الستقاضي مغ األمغ القانػني، في حيغ يخزع خرسو ليحا األخيخ، بتعبيخ نداع

 .2آخخ، فإف األمغ بالشدبة لؤلوؿ، يعشي ثبات وجسػد القانػف بالشدبة لمثاني

سع سبق وأف أشخنا في ذات الدياؽ، أف جسػد القانػف واستقخاره ال يتشاسب مع تقجـ السجت
ما يذتسل عمى عيػب كحلظ، كسا ذكخنا  وتصػر حاجيات أفخاده، أؼ أف الستقخار القانػف مدايا مثل

                                                           
1
 Massimo Luciani, « L’éclipse de la sécurité juridique », Revue française de droit constitutionnel, n°100, 

2014/4, pp.991, 992. 
2
 Charlotte Lemieux, « Jurisprudence et sécurité juridique : une perspective civiliste », Revue de droit de 

l’université de Sherbrooke, n°29, 1998-99, p.228. 
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أنو مغ غيخ السسكغ فخض اليقيغ والتشبؤ عمى اإلجتياد القزائي، وأنو في السقابل، يشبغي ليسا أف 
السادة  نز يتجدجا في السرجر األوؿ لمقانػف الستسثل في الشرػص التذخيعية، كسا ىػ وارد في

. لكغ، وألنو مغ غيخ السسكغ أيزا أف تترف التذخيعات الجدائخؼ  مغ القانػف السجني 1(01)
بالكساؿ مغ ناحية الرياغة والسقخوئية واإلدراكية، فإف ذلظ يدتمـد البحث عغ اليقيغ والتشبؤ في 

ستقخار تكخيدا تفديخات اإلجتيادات القزائية، التي مغ السدتحدغ أف تعخؼ نػعا مغ الثبات واإل
 .2لؤلمغ القانػني

نبلحع أف فكخة اليقيغ تتسيد تقخيبا بشفذ الغسػض الحؼ تتسيد بو فكخة األمغ، نأخح، عمى 
سبيل السثاؿ، اإللتداـ بالػالء أو اإللتداـ بحدغ الشية في العبلقات التعاقجية، التي يشبغي أف يكػف 

عجـ اليقيغ الحؼ يترف بو السدتقبل، إذ نكػف األمغ القانػني أساسا ليا، إذ أنو يداىع في تبجيج 
عمى عمع بسا يشبغي عميشا تػقعو، إذا ما كشا عمى يقيغ أف لمستعاقج نػايا حدشة ناحيتشا، مدتعج مثبل 
إلعادة التفاوض حػؿ محتػػ العقج الحؼ قج نجج صعػبة في تشفيحه. بيج أنو في ىحه الحالة، ال 

ما تع  بسعشى أمغ السعامبلت، أؼ ثبات الحقػؽ واإللتدامات مثلتخز فكخة اليقيغ "اليقيغ القانػني" 
 devoirالشز عمييا في العقج، إذ وبالعكذ لحلظ، يسكغ أف يتعمق األمخ ىشا بفخض واجب غيخؼ 

altruiste  عمى الستعاقجيغ، بيجؼ تدييل أو إنقاذ العبلقة التعاقجية، وبالتالي يتعمق األمخ ىشا
 .3السعشية، وىػ ما يخز اليقيغ اإلقترادؼ وليذ القانػنيباألمغ السادؼ لؤلشخاؼ 

يشبغي لؤلمغ القانػني، عبخ متصمب إستقخار القانػف، أف يتيح إحتخاـ تػقعات األفخاد، 
ال  ونتيجة لحلظ، فإف ما يدتػجب الحساية ىػ الدمػؾ اإلرادؼ لمفخد، ليذ إال، ذلظ أنو بجوف إرادة

ميو، فإف األمغ القانػني يخز فقط التشبؤ بآثار القانػف يسكغ أف يكػف فيو ىشاؾ تػقعات. وع
الشاتجة عغ الترخؼ الحؼ يتبشاه إراديا صاحب الػقائع؛ فالحؼ ييع مغ مشطػر األمغ القانػني، ىػ 

                                                           
(: "يدخؼ القانػف عمى جسيع السدائل التي تتشاوليا نرػصو في لفطيا أو في فحػاىا. وإذا لع يػجج 01السادة )  1

ع يػجج نز تذخيعي، حكع القاضي بسقتزى مبادغ الذخيعة اإلسبلمية، فإذا لع يػجج فبسقتزى العخؼ. فإذا ل
 فبسقتزى مبادغ القانػف الصبيعي وقػاعج العجالة."

2
 Charlotte Lemieux, Op.cit. p.228. 

3
 Thomas Piazzon, Op.cit. p.65. 
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تسكيغ الفخد مغ السعخفة السدبقة لمشتائج القانػنية لترخفو أو سمػكو، وبشاء  عمى ذلظ، يدعى األمغ 
 .1فخد مغ ضبط سمػكو وفقا لمحج األقرى مغ اليقيغ القانػنيالقانػني إلى تسكيغ ال

فإف  Henry Batiffolإف اليقيغ القانػني يجعل الفخد يتستع بالحخية، فحدب "ىشخؼ باتيفػؿ" 
بل إنو يدعى إلى استتباب نظام من األمن القانهني ال يشحرخ في حساية الفخد وحخياتو،  "

وذلك باعتبار أن ىحا األخيخ يدتجيب لستطمب أساسي، القهاعج القانهنية التي تترف باليقين، 
والستسثل في التشبؤ القانهني؛ إذ يشبغي لكل فخد أن يتسكن من تهقع ما يحق لآلخخ فعمو، أو ما ال 

  .2"ائجيحق لو فعمو، حتى يديل عميو ضبط ترخفاتو وفقا لمشت

، ذلظ أف ضساف تػقع كل ينحكخ أنشا نذيخ في ىحا الدياؽ إلى الحج األقرى لميقيغ القانػن
شئ ىػ غاية ال يسكغ لمقانػف بمػغيا، ناىيظ عغ أف األمغ القانػني ال يزسغ إستقخار القانػف، 

 .3إنسا إحتخاـ بعس الستصمبات في وضع القػانيغ الججيجة

 

 :الثقة السذخوعة  . ب

إف فكخة اليقيغ ليدت أكثخ تحجيجا ودقة مغ فكخة األمغ، في السقابل، تبجو فكخة الثقة 
السذخوعة أكثخ دقة، حيث تعسل ىحه األخيخة عمى الحج مغ احتساالت تعجيل أو تغييخ القػاعج 
القانػنية، وىي بحلظ تزسغ التشبؤ في تصبيق القانػف، وذلظ بحساية ثقة الستمقيغ لمشرػص 

في أف تكػف الحاالت القانػنية السؤسدة عمى ىحه األخيخة تتسيد باإلستقخار، عمى األقل  التذخيعية،
لفتخة مغ الػقت. بتعبيخ آخخ، فإف الثقة السذخوعة تفخض عجـ خيانة الثقة التي وضعيا أشخاص 
القانػف، بصخيقة مذخوعة ومؤسدة، في استقخار الحاالت القانػنية، وذلظ بتعجيل نرػص القانػف 

                                                           
1
 Maiwenn Tascher, « Les revirements de jurisprudence de la Cour de Cassation. Droit », Thèse de 

doctorat en droit privé, Université de Franche-Comté. Présentée et soutenue publiquement le 15 décembre 

2011, p.224. 
2
 Ibid. p.224. 

3
 Ibid. p.225. 
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قانػف، تذكل الثقة الييكل السذتخؾ بيغ األمغ القانػني ودولة الو . 1ل مفاجئ، مشجفع ومدتعجلبذك
 .2كسبجأ أساسي ناتج عغ مبجأ األمغ القانػني ةاألوروبي الجساعة قانػف  ولقج تع اإلعتخاؼ بيا في

يشبغي إذا كاف كل مغ األمغ القانػني والثقة السذخوعة مفيػماف متقارباف، بيج أنو ال حتى و 
الخمط بيشيسا، حيث تفتح الثقة السذخوعة السجاؿ أكثخ لتقييع القاضي، فيسا يتعمق بالتػقعات 

إذ نذيخ في ىحا اإلشار،  ؛3السذخوعة لمستقاضي والحقػؽ الحاتية الخاصة بالستمقي لمقػاعج القانػنية
انػني، ذلظ أف حساية إلى أف لمثقة السذخوعة بعج ذاتي، وأنيا تسثل بحلظ الجانب الحاتي لؤلمغ الق

الثقة السذخوعة يدتمـد بالزخورة الحكع حدب كل حالة عمى حجة، بتعبيخ آخخ، فإف الثقة 
السذخوعة تدعى إلى الجفاع عغ السرالح الخاصة والفخدية ألشخاص القانػف، في حيغ يحسي 

السذخوعة األمغ القانػني، بذكل أوسع ومػضػعي، السرمحة العامة، وعميو، يسكغ اعتبار الثقة 
بسثابة الشتيجة السبلزمة لؤلمغ القانػني، والتي تأخح بعيغ الشطخ السرالح السذخوعة ألشخاص 

 .4إلى ضساف الحاالت القانػنية السكتدبة يمغ مشطػر الحقػؽ الحاتية، والدع القانػف،

وفي ذات الدياؽ، يجادؿ "ماسيسػ لػتذياني" أف األمغ القانػني ال يتصابق مع الثقة 
وعة، بالخغع مغ وجػد عبلقة تخابصية بيشيسا مغ الشاحية العسمية، غيخ أنيسا يتبايشاف مغ السذخ 

الشاحية الييكمية، الجػىخية، والػضيفية؛ حيث يثيخ األمغ مخكبا مغ الخرائز السػضػعية لمشطاـ 
القانػني، في حيغ تخز الثقة السذخوعة برفة خاصة الحقػؽ األساسية لمسػاششيغ. مغ ناحية 

زسػف، يدتمـد األمغ أف تكػف األحكاـ السعيارية واضحة وقابمة لمفيع واإلدراؾ، وعجـ اإلخفاؽ الس
في تصبيق الجداءات السشاسبة، سػاء أكانت إيجابية أو سمبية، في حيغ تفخض الثقة السذخوعة 

احية الػضيفية، إستقخار العبلقات القانػنية والقجرة عمى التشبؤ بالخيارات التذخيعية. أما التبايغ مغ الش
فيتسثل في أف األمغ يجافع خرػصا عغ فعالية وفاعمية الشطاـ القانػني، وال يختبط بذكل وثيق 
بحخية الفخد، في السقابل نجج أف الثقة السذخوعة تدعى إلى تعديد حخية األفخاد في عبلقاتيع مع 

                                                           
1
 Renaud Denoix de Saint Marc (ed), Rapport public : sécurité juridique et complexité du droit, 

Publication du Conseil d’Etat, Collection études et documents du Conseil d’Etat, (Paris : la 

documentation française, 2006), p.283. 
2
 Elodie Bordes, « Radioscopie jurisprudentielle du principe de sécurité juridique : analyse des évolutions 

possibles à la lumière de la Q.P.C », communication donné lors du VIIIe congrès national de l’A.F.D.C, 

Nancy, le 16, 17 et 18 Juin 2011, p.7. 
3
 Renaud Denoix de Saint Marc (ed), Op.cit. p. 284. 

4
 Fabien Grech, Op.cit. pp.417, 418. 
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القانػني والثقة السذخوعة . لكغ، ومغ الشاحية العسمية، يتع تصبيق ضسانات األمغ 1الدمصات العامة
لجرجة كبيخة، إذ  تتصابقعسػما عمى نفذ الحاالت، كسا أف السزاميغ الجػىخية ألحجىسا اآلخخ 

 .2حػؿ متصمبات اليقيغ، اإلستقخار والتشبؤ تجور مزاميشوكبلىسا 

دة في دولة القانػف، وىي عبلقة  يعتبخ كل مغ األمغ القانػني والثقة السذخوعة قيع محجِّ
السػاششيغ، جية يسكغ تفديخىا في شكميا الدياسي، في أف الجولة ىي نتيجة عقج مؤسذ بيغ تعاق

العبلقة بيغ األمغ واليقيغ والثقة جدءا  وتعجكأداة لزساف أمشيع الستبادؿ.  قامػا مغ خبللو بإنذائيا
جػىخيا مغ فكخة دولة القانػف، عمى اعتبار أف أؼ انتياؾ لؤلمغ القانػني والثقة السذخوعة، ىػ مغ 

 John ق الحاتي الحؼ يأخح بو "جػف لػؾ". وىػ نفدو السشص3قبيل انتياؾ لمعقج السؤسذ ليحه الجولة

Lock اء الدمصة التذخيعية، إذا ما اكتذف أف ىحه األخيخة الحؼ يعتقج أف لمذعب الحق في إلغ
 .4اخانت الثقة التي وضعيا فيي

يسكغ لكل مغ اليقيغ والثقة السذخوعة أف تكػف مخادفات لؤلمغ القانػني لحج ما، ويداىع 
كل مغ السفيػميغ بجوره في حرخ مفيػـ األمغ القانػني، وبالسثل ىػ الحاؿ فيسا يخز مفيػمي 

وفاعمية القانػف، مع اختبلؼ في نػع العبلقة التي تخبصيسا بيحا األخيخ، إذ يخكد ىحيغ فعالية 
 السفيػميغ عمى تحقيق الجانب السػضػعي لؤلمغ القانػني.

 

 ةـالية والفاعميـالفع: ثانيا -

القانػنية عغ درجة  effectivitéبجاية، البج مغ التسييد بيغ كبل السفيػميغ، إذ ُتعبِّخ الفعالية 
كاف  ما تصبيق القانػف، أو تقييع درجة استقبالو، بتعبيخ آخخ، تخز الفعالية إعساؿ الحق، فإذا

القانػف فتخز  efficacitéأما فاعمية  نعجاـ اليقيغ.إظ سيؤدؼ إلى إف ذلتصبيق القانػف متقمبا، ف
بالفارؽ بيغ الحق ومسارستو، أو  تختبط الفعالية أف أؼ ؛تو عمى تحقيق األىجاؼ السترمة بوقابمي

                                                           
1
 Massimo Luciani, Op.cit. pp. 992, 993. 

2
 Ibid. p.993. 

3
 Ibid. p.993. 

4
 Jérémie Van Meerbeeck, « Relation et confiance légitime ou la face cachée du contrat », Revue 

interdisciplinaire d’études juridique, Vol.74, 2016/1, p.99. 
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 .1بشتيجة الحق، في حيغ تخز الفاعمية السعادلة بيغ ىحه الشتيجة وما تع فعمو لمػصػؿ إلييا
غيخ أف العبلقة التي تخبط ىحيغ السفيػميغ بسفيػـ األمغ نبلحع وجػد تجاخل بيغ كبل السفيػميغ، 

 أف الفعالية والفاعمية تخز قيغ، ذلظالقانػني تختمف عغ عبلقة ىحا األخيخ بالسفيػميغ الداب
  .2الجانب السػضػعي لؤلمغ القانػني تحقيق

 

 :الفعالية القانهنية  . أ

في دولة القانػف، أصبح يتع وضع الػصػؿ  األمغ القانػنيتكخيذ إلى في إشار الدعي 
ومفيػمية القػانيغ كذخوط لفعالية الحقػؽ؛ إذ ال يسكغ ضساف فعالية الحقػؽ السكتدبة، إذا لع يكغ 
السػاششػف عمى عمع كاؼ بالقػاعج السصبقة، وحتى في حالة عمسيع ومعخفتيع بحقػقيع، فقج يدتجعي 

وإعساليا في حاؿ تع  القاضي لتفعيل ىحه الحقػؽ  األمخ في بعس الحاالت إلى لجػء الفخد إلى
ؤلمغ القانػني، إذ يتعمق األمخ كحلظ بتسكغ كل ل السػضػعية جػانبال، وىػ ما يعج أحج انتياكيا

 ة العجالة والسداوا شخز قانػني، وفي أؼ ضخؼ اجتساعي كاف، مغ تفعيل حقػقو، بصخيقة تزسغ 
دػد األمغ، ويتع إذ ال وجػد لقانػف عقبلني وكامل، الحؼ يكفي تصبيقو الحخفي لكي ي ،والكخامة

 .3تحقيق العجالة

حتى وإف لع يكغ مصبقا، فإف القانػف يطل ساريا ودائسا قاببل لمتشفيح مغ قبل  فإنو وعميو،
 القانػف غيخ الجارؼ العسل بو أفالدمصات العامة، ذلظ ىػ حاؿ القانػف الجشائي برفة خاصة، إذ 

عجاـ التي تع تجسيجىا في الجدائخ، لكغ ، ونحكخ عمى سبيل السثاؿ عقػبة اإل4ال يعتبخ قانػنا ممغى
ذلظ ال يعشي أنو قج تع إلغاء القانػف نيائيا، ال سيسا وأنشا نذيج بانتطاـ تشجيجات مغ قبل السجتسع 

شفاؿ وارتكاب ث مؤخخا مع تدايج حاالت خصف األما حج إعساؿ ىحه العقػبة، مثلالسجني إلعادة 
بقتميع، وفي ىحا الدياؽ، البج أف نذيخ إلى ضخورة  ليشتيي بيع السصاؼ ،في حقيعفخ جخائع ال ُتغت
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تحسل وأخح الجولة بسدؤولياتيا في تحقيق العجالة وتصبيق القانػف، تمبية لحاجيات أفخاد السجتسع 
 اإلعجاـ في ىحه الحالة ليػ ىجـ لتػقعات السعشييغ باألمخ.ذلظ أف عجـ تفعيل عقػبة ورغباتو، 

بسعشى السخالفة، تذيخ عجـ فعالية القانػف إلى فكخة أف ىحا األخيخ غيخ مصبق مغ شخؼ 
الدمصات السكمفة بتشفيحه أو رقابة تشفيحه، أو عجـ تصبيق القاضي لمجداءات الشاتجة عغ انتياؾ 

فعالية القاعجة تدتشج سػاء عمى مصابقة الدمػكيات الستبعة مغ  القانػف بحج ذاتو، وبشاء  عميو، فإف
قبل الستمقيغ، أو الدمصات السدؤولة عغ تشفيحىا، أو عمى الجداءات السػجية ضج أولئظ الحيغ ال 

. وبالتالي، فإف فعالية القاعجة القانػنية بالسعشى الػاسع، تعتسج عمى 1يحتخمػف الشز القانػني
 .2ألفخاد ليا، أو تػجيو العقػبات ضجىع في حالة عجـ امتثاليع لياتصبيقيا، أؼ امتثاؿ ا

مغ جانب آخخ، فإنو غالبا ما يكػف القانػف فاعبل دوف أف يكػف فعاال، أؼ دوف أف يكػف 
أمغ القانػني أو عجـ اليقيغ  مصبقا، حيث يكػف لو أثخ وقائي يجافع عغ وجػده، جخاء الذعػر بالبلّ 

احتساؿ تفعيل القانػف مججدا والعسل بالجداء السختبط بو، مثل عقػبة اإلعجاـ الشابع مغ الذظ في 
التي سبق وأف أشخنا إلييا. وإذا ما أمكغ أف يكػف القانػف فاعبل دوف أف يكػف مصبقا بفعالية، فإف 

 .3العكذ صحيح أيزا، ذلظ أف القانػف الجارؼ العسل بو بفعالية، قج ال يريب دائسا ىجفو

نجج ىشاؾ قػاعج قانػنية، ال يتع تصبيقيا إال إذا أراد أو قخر السعشيػف باألمخ  في السقابل،
ذلظ، حيث، وعمى سبيل السثاؿ، فإف أغمبية القػانيغ في السجاؿ التعاقجؼ ليدت سػػ عبارة عغ 
اقتخاحات، تعخض عمى األفخاد إمكانيات لمتعاقج، دوف أف تمدميع بحلظ، ولمتػضيح يسكغ القػؿ أنو 

قانػف يمـد الفخد عمى الصبلؽ أو تأسيذ أسخة، وبحلظ، فإف ىحه القػاعج مػجػدة لخجمة ما مغ 
األفخاد، فيي تخز سمػكياتيع دوف أف تمدميع إياىا، بل تبحث، في بعس األحياف، إلى تذجيعيع 

آخخ، وتأسيدا عميو، فإنو مغ غيخ السسكغ اعتبار أف أولئظ بعمى القياـ أو عجـ القياـ بأمخ أو 
ػف اتباع ىحه القػاعج، أنيع قامػا بانتياكيا، ذلظ أف ىحه الشرػص القانػنية تػفخ زغ يخفالحي

ألشخاص القانػف الػسائل لتحقيق نػاياىع، مع تخؾ كامل الحخية ليع باستغبلؿ ىحا الحق، مسا 
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ية، يعشي أنيع أحخار أيزا في عجـ استغبللو. ومشو، فإف ىحا الشػع مغ القػاعج ال تتدع بعجـ الفعال
 .1ألف تصبيقيا يتػقف عمى مرالح أو نػايا أو حاجيات أشخاص القانػف 

 

 :فاعمية القانهن   . ب

ذلظ أف وضيفة رجل القانػف تكسغ في  ييتع رجاؿ القانػف بفاعمية القانػف أكثخ مغ فعاليتو،
تفديخ نرػص القانػف وتصبيق القػاعج العامة والسجخدة عمى حاالت فخدية، ويجور انذغالو 

نطخ رجل القانػف،  القانػنية. فإذا ما اعتبخنا وجية األساسي حػؿ إشكالية تحجيج مزسػف القػاعج
فإف القانػف غيخ السصبق يػحي بػجػد خمل في تأدية وضيفة حكػمية بذكل صحيح وحدب، بيج أف 

لقانػف، القانػف يطل القانػف حتى لػ لع يتع تشفيحه. وعميو، تبجو الفعالية مرجر انذغاؿ لجػ رجل ا
الحؼ يدعى إلى عجـ حرخ نفدو في اإلشار السغمق لمشرػص السجخدة، ويحخص عمى التكيف مع 

 .2الطخوؼ السدتججة

شخح إشكالية فاعمية القانػف ليذ باألمخ الججيج، حيث قاـ "جػرج ريبخت" في سشة إف 
أمغ القانػني  التي تشجرج ضسغ إشار البلّ  بخبط تخاجع فاعمية التذخيعات بدمدمة مغ الطػاىخ 1949

والستسثمة في تزخع القػانيغ، وفقجانيا لصابع اإلستقخار، وإصجار قػانيغ جدئية غيخ مكتسمة عمى 
، وىػ ما وصفو كثختيا، مسا يشعكذ سمبا عمى الصابع الشطامي وجػدة القانػف وتشاسقو ومفيػميتو

اإلنذغاؿ السصخوح قج زادت أبعاده واتدعت مع اتداع "ريبخت" بػ"أفػؿ القانػف". ويبجو أف ىحا 
 .3السجاالت التي يديخىا القانػف 

فعالية، تخز الفاعمية تقييع نتائج القاعجة وآثارىا الفعمية، غيخ أنو ال يكفي أف مثميا مثل ال
تكػف القاعجة فعالة ومحتخمة مغ قبل متمقييا، مغ أجل اعتبارىا فاعمة، إذ مغ الزخورؼ أيزا أف 
تشتج ىحه القاعجة األثخ السشذػد لتكػف فاعمة، والحؼ ال يقترخ فقط عمى تصبيقيا. وعميو فإف كبل 
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مغ فعالية القاعجة ومبلءمة آثارىا الشاتجة مع اليجؼ السشذػد مغ شخؼ السذخع ىي العشاصخ 
 .1فاعمية القانػف األساسية لفكخة 

أنو لتكػف القاعجة فاعمة، يشبغي أف تكػف بادغ ذؼ بجء فعالة،  مغ الػىمة األولى، ندتشتج 
، وأف الفاعمية تقيذ نتيجة أؼ أف تكػف مصبقة فعميا، وأف تشتج آثارا في السسارسات اإلجتساعية

القاعجة بالشطخ إلى ىجفيا، وعميو، فإف الفاعمية تفتخض إنجاز مذخوع معيغ، مسا يدتمـد وجػد 
ية لتقييع وتحميل الفاعمية، وىػ ما ال يدتمدمو تحميل الفعالية؛ ذلظ أف آثار معاييخ اقترادية واجتساع

، إذ يسكغ لمقانػف أف يكػف فعاال القانػف الفعمية أو الػاقعية قج تختمف كثيخا عغ اآلثار الستػقعة
ما يسكغ أف يػضحو مثاؿ القانػف الحؼ يشز عمى إلدامية ارتجاء حداـ  دوف أف يكػف فاعبل، مثل

يتسثل في تقميل العػاقب الػخيسة الشاتجة عغ  غ، فإذا ما كاف اليجؼ السشذػد مغ قبل السذخعاألم
بيج أنو، إذا ما ربط الدائقػف أحدمة األماف،  يسكغ ليحا القانػف أف يكػف فعاالحػادث الصخؽ، فإنو 

بة عغ ومغ ناحية أخخػ، فإف ىحا القانػف سيكػف غيخ فاعل إذا لع تشخفس شجة العػاقب الستخت
 .2حػادث السخور

؛ بجاية، فإنو لقياس الفارؽ بيغ اآلثار نمسذ أف تحميل فاعمية القاعجة يػاجو صعػبات
الشاتجة عغ القاعجة ونية مذخعيا، يشبغي أف تكػف ىحه الشية محجدة بػضػح ودقة، فإذا ما كانت 

ببمػغو، وعميو فإنو مغ الفاعمية ىي ىجؼ القانػف، فإف الشز القانػني ىػ األداة التي تدسح 
أىجاؼ الشرػص التذخيعية، ضسانا لفاعمية القاعجة. لكغ وضػح اليجؼ وحجه ال  الزخورؼ تػضيح

يكفي لتكػف القاعجة فاعمة، بل البج ليحا اليجؼ أف يكػف متشاسقا ومدتقخا، وذلظ دائسا في إشار 
 .3تكخيذ األمغ القانػني

مسا يدتمـد تفديخه عشج تصبيقو، وىػ األمخ  ىشاؾ صعػبة أخخػ تختبط بعسػمية القانػف،
، إذ قج يختمف تفديخ القاضي عغ نية السذخع، ناىيظ عغ اختبلؼ 4الحؼ سيؤثخ عمى فاعميتو

اإلجتيادات القزائية وعجـ ثباتيا، ما قج ييجـ تػقعات األفخاد. ومع ذلظ تطل فعالية القانػف أو 
ما أشخنا إليو مغ خبلؿ وضػح  ، مثلالقانػنيفاعميتو تخز تحقيق الجانب السػضػعي لؤلمغ 
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ومفيػمية القػانيغ واألىجاؼ السخجػة مشيا، عكذ اليقيغ والثقة السذخوعة التي تيجؼ إلى تحقيق 
 الجانب الحاتي لؤلمغ القانػني، والحؼ يخز تػقعات أشخاص القانػف.

 

 السبحث الثاني:

 يـــــــــن القانـهنـــــــو األمــــــــأوج

الحطشا في الفرل األوؿ تعجد فكخة األمغ القانػني مغ خبلؿ تعجد عشاصخىا السكػنة، 
، في والتي تتسثل في ثبلثة متصمبات قانػنية أساسية )الػصػؿ، اإلستقخار، التشبؤ(، كسا تعخضشا

ف، إلى جسمة مغ السفاىيع الػثيقة الرمة باألمغ القانػني مثل فعالية وفاعمية القانػ  السبحث الدابق،
أو التي يسكغ أف تكػف مخادفة لو مثل اليقيغ القانػني والثقة السذخوعة، ولقج أشخنا أف ىحه السفاىيع، 

)السطمب السشطػر السػضػعي في  أو زاويتيغ، ترب األولىتجعل لؤلمغ القانػني وجييغ اثشيغ، 
ييد في سياؽ يشجرج ىحا التسو ، ) السطمب الثاني(السشطػر الحاتي  أما الثانية فتخز، األول(

 تػضيح مفيـػ األمغ القانػني في معشاه الػاسع.

 

 السطمب األول:

 يــــــــي السهضهعـــــن القانهنــــاألم

يخز األمغ القانػني السػضػعي نػعية الشطاـ القانػني ومرادر القانػف، باإلضافة إلى 
الجػانب مزسػف نرػص القانػف السػضػعي، وىػ ما سشحممو مغ خبلؿ تشاوؿ كل مغ 

السؤسداتية، الذكمية، والسادية لؤلمغ القانػني، والتي ستبخز عبخىا بعس السرادر األساسية 
 :1النعجاـ األمغ القانػني
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 الجانب السؤسداتي لؤلمن القانهني: أوال -
يخكد مفيـػ األمغ القانػني في السقاـ األوؿ عمى فكخة مػثػقية القانػف، الحؼ ال يعشي 
القانػف السػضػعي وحدب، لكغ الشطاـ القانػني ككل، وىػ ما يجفع إلى اإلىتساـ بالشػعية القانػنية 

ات السؤسدليحا األخيخ، مغ زاوية األمغ القانػني السػضػعي، والحؼ يخز في جانبو السؤسداتي، 
يقػـ اتداؽ الشطاـ القانػني عمى احتخاـ مبجأ الفرل بيغ الدمصات ومبجأ الدياسية والقزائية؛ حيث 

نذيخ في ذات و ، وىػ ما سػؼ نفّرل فيو الحقا في الباب الثاني ليحه الجراسة، 1ىخمية القػاعج
راصات، ال الدياؽ، أف مؤسدات القزاء الجستػرؼ ىي مغ تتػلى الخقابة عمى احتخاـ تػزيع اإلخت

سيسا ما يتعمق بالسجاليغ التذخيعي والتشطيسي، وذلظ حدب ما يشز عميو الجستػر؛ ووفقا ليحا 
السشطػر السػضػعي، فإف األمغ القانػني ُيرشِّف الشرػص القانػنية حدب درجات، مغ الجنيا إلى 

ني، الحؼ وترػره لمشطاـ القانػ  Hans Kelsenاألعمى فاألسسى، وتمظ ىي نطخية "ىانذ كمدغ" 
إذ  لقانػف، وبالتالي فيػ عامل لؤلمغ،يخػ في التدمدل اليخمي لمقػاعج عامبل لمشطاـ واتداؽ ا

يدتػجب عمى كل قاعجة قانػنية أف تحتـخ القاعجة األعمى مشيا رتبة، وىكحا دوليظ، إلى أف نرل 
ا، أال وىػ الجستػر، إلى القانػف األسسى في الجولة، والحؼ تدتسج مشو بقية القػانيغ أصميا وشخعيتي

والحؼ تديخ مؤسدات القزاء الجستػرؼ عمى إحتخاـ سسػه وضساف األمغ القانػني، وذلظ عبخ 
 .2مسارسة دورىا الستسثل في الخقابة عمى دستػرية القػانيغ

إف تساسظ الشطاـ القانػني واتداقو بيحا الترػر اليخمي، يزسغ مقخوئية القانػف والتشبؤ 
بو، ويتيح بشاء تػقعات مػثػقة، مغ دوف أدنى تشاقزات أو عيػب، وبالخغع مغ أف ىحا الترػر 
يطل مثاليا، وذلظ ألف ضساف حالة األمغ الكمي، ليػ أمخ غيخ مسكغ، سػاء أكاف ذلظ في السجاؿ 

دولة القانػف تبقى الشطاـ األمثل لبمػغ  غيخ أفنػني، أو غيخه مغ السجاالت اإلجتساعية األخخػ، القا
 الغاية مغ يجؼ إليوانػف ضج الفػضى والتعدف، وىػ ما تحالة األمغ السثمى، وحساية أشخاص الق

 . 3األمغ القانػني

ار، فإنو غالبا إف نػعية الشطاـ القانػني تخز كحلظ تشطيسو القزائي، وفي ىحا اإلش
ما ُيشطخ إلى اإلجتياد القزائي كعامل النعجاـ األمغ القانػني، وذلظ بالشطخ إلى عجـ وحجتو، مسا 
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يسذ بالتػقعات السذخوعة لمستقاضيغ، إذا ما اعتبخنا السشطػر الحاتي ألشخاص القانػف، وىػ 
ترػر الشطاـ القائع  السشطػر الحؼ بخز نتيجة تصػر دولة القانػف، التي صارت تسيل إلى تجاوز

عمى احتخاـ ىخمية القػاعج القانػنية وحدب، إلى إىتساميا بسزسػف ىحه األخيخة، وبالشتيجة فإف 
، وسشعػد لمتفريل في ىحه الشقصة 1وحجة اإلجتياد القزائي تسثل شخشا جػىخيا لزساف قزاء سميع

 الحقا.

 

 الجانب الذكمي لؤلمن القانهني: ثانيا -

لؤلمغ القانػني، ودائسا مغ الداوية السػضػعية، نػعية مرادر يخز الجانب الذكمي 
في التذخيع واإلجتياد القزائي(، بذكل مدتقل عغ  ةالقانػف )باألخز السرادر السكتػبة الستسثم

السزسػف السادؼ لمشرػص القانػنية؛ بتعبيخ آخخ، فإف ىحا الجانب مغ األمغ القانػني لو عبلقة 
خؽ الشذخ والتعبيخ عغ ىحه األخيخة؛ وتأسيدا عمى ذلظ، فإف ىحا الجانب بشطاـ إنتاج القػاعج، أؼ ش

يسثل صمب متصمبات األمغ القانػني، مثل ما سبق وأف تشاولشاىا، ونقرج بحلظ الػصػؿ، 
اإلستقخار، والتشبؤ بالقانػف السػضػعي، إذ مغ خبلؿ ىحا الجانب تبخز الػسائل األساسية، التي 

ليادفة إلى ضساف األمغ القانػني، مغ قبيل قػاعج نذخ القانػف، القيسة يسكغ وصفيا بالتقميجية، ا
السختبصة باستقخاره، ورفس رجعيتو، والتي ُتعّبخ في مجسميا عغ التخجسة الفػرية لحتسية األمغ 

 .2القانػني

إف ما ييع مغ وجية الشطخ السػضػعية، ىػ التصبيقات السمسػسة لفكخة األمغ القانػني، إذ 
سبيل السثاؿ أف يكػف القانػف قاببل لمػصػؿ، مسا يفتخض أف يتع نذخه، وىي قاعجة  يشبغي عمى

أساسية في قانػف الجوؿ، ال سيسا تمظ التي تعتسج نطاـ حكع القانػف، وغالبا ما يكػف الشذخ عبخ 
الجخيجة الخسسية لمجولة، باعتبارىا وسيمة مػضػعية لتغصية متصمب الػصػؿ، بغس الشطخ عغ 

التي قج تػاجو أشخاص القانػف عامة، والفخد خاصة، فيسا يخز وضػح السحتػػ الرعػبات 
 .3والسفيػمية، أؼ إتاحة القانػف بسعشاه الحاتي
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يعتبخ الشذخ في الجخيجة الخسسية قخيشة بعمع الجسيع، سػاء أعمسػا بحلظ حقا أـ ال، وىػ ما  
يبخر، بالشتيجة، السبجأ القائل "ال يعحر بجيل القانػف"، في مػاجية أشخاص القانػف، حتى في حالة 

ضسانة لؤلمغ ويذكل بحلظ  إحباط تػقعاتيع، وعميو، يعتبخ ىحا السبجأ إمتجادا لقػاعج نذخ القانػف،
أما فيسا يتعمق بػضػح ومفيػمية وإدراكية القػاعج )التي تسثل الجانب الحاتي  القانػني السػضػعي.

لؤلمغ القانػني وتختبط بشػعية القارغ بحج ذاتو(، فإنو ال يتع أخحىا بعيغ اإلعتبار في ىحا الدياؽ؛ 
إذ وحتى إف إفتقج الشز القانػني لمػضػح، فإنو سيتع تصبيقو وفقا لمذخح الحؼ يتزسشو الشز، أو 

تفديخ الحؼ يسشحو لو القاضي. وىكحا، نبلحع مغ الشاحية السػضػعية، أنو ال مكاف لعجـ اإلدراؾ ال
في ضل اتباع السبجأ الكمديشي الخاص بيخمية القػاعج، فممسعشييغ كامل الحخية لئلشبلع عمى 

ف أؼ أما فيسا يخز استقخار القانػف، فإنو متصمب أساسي، وعمى ىحا األساس فإو القانػف، ولفيسو. 
تعجيل عمى التذخيعات الدارية يعتبخ تيجيجا مغ مشطػر األمغ القانػني السػضػعي، فيػ بحلظ يخل 
بتػازف السرالح، إذ سػؼ يسذ بالزخورة مرالح إحجػ األشخاؼ، مقابل حسايتو ألخخػ، وبشاء 
عمى ذلظ، يدتػجب عمى كل تذخيع أف يحتفع بقجر مغ الثبات. لحلظ يقف األمغ القانػني في 
ترػره السػضػعي في مػاجية رجعية القػانيغ، عمى سبيل التػضيح، والتي تشعكذ بالدمب عمى 
مرالح أشخاص القانػف، وىحا بغس الشطخ عغ األىسية التي يكتدييا تصػر ىحا األخيخ ومػاكبتو 

  .1لحاجيات السجتسع

ء"؛ إذ نمسذ، مسا تقجـ، أف األمغ القانػني السػضػعي يتبع سياسة "كل شيء أو ال شي
ومغ جية أولى فإنو بسجخد نذخه يعتبخ القانػف معخوفا مغ قبل الجسيع وفي كل الحاالت، ومغ جية 
ثانية فإف أؼ تعجيبلت عمى القانػف الػضعي تسذ ال محالة باألمغ القانػني، أما مغ جية ثالثة، 

ؿ التي يقتخحيا فإف رجعية القػانيغ تذكل خصخا حتسيا عمى ىحا األخيخ؛ وبالتالي يبجو أف الحمػ 
األمغ القانػني مغ زاويتو السػضػعية وبتخكيده عمى نػعية الشطاـ القانػني ومرادر القانػف، 
تتجاىل قيسا قانػنية أخخػ ذات أىسية، مغ قبيل تقجـ وتصػر القانػف، وحمػؿ القانػف الػضعي التي 

 .2ؤلمغ السػضػعيتتزسشيا الشرػص القانػنية، وىػ ما يقػدنا إلى تشاوؿ الجانب الثالث ل
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    الجانب السادي لؤلمن القانهني: ثالثا -
يعشي ىحا الجانب بجراسة السزسػف السادؼ لمشز القانػني بالشطخ إلى حتسية األمغ 
القانػني؛ فانعجاـ األمغ القانػني يسكغ أف يشتج عغ الحل السقتخح في نز قانػني واضح، ومدتقخ، 

الحالة، يربح األمغ القانػني عشرخ تقييسي، ليذ لشػعية ومعخوؼ لسدألة قانػنية، وفي ىحه 
الشطاـ القانػني ومرادر القانػف، ولكغ لقيسة الحمػؿ التي يقتخحيا القانػف الػضعي، أؼ السزسػف 
السادؼ لمشرػص القانػنية التي يزعيا السذخع، أو يدتخمريا القاضي، مثل تمظ التي تشز عمى 

يو، فيحه الشرػص سػاء شكمت أساس األمغ القانػني أو كانت التقادـ أو حجية الذيء السقزي ف
ل ما ىػ الحاؿ في الجانب نتيجة لو، فإنو يتع األخح بسزسػنيا السادؼ، بجؿ شخؽ التعبيخ عشيا مث

وعميو، فإف اليجؼ ال يكسغ في معخفة ما إذا كاف الشز القانػني سيػفخ مدتػػ أعمى مغ  الذكمي.
بقجر كاؼ مغ الجقة، أو إذا ما تع فيو إحتخاـ ىخمية القػاعج، وبالتالي األمغ، أو إذا ما كاف يترف 

فإف نػعية الشطاـ القانػني أو مرادر القانػف يتع استبعادىا لسا يتعمق األمخ باألمغ القانػني مغ 
 . 1مشطػره السادؼ

إذا ما كاف اليجؼ مغ بعس القػاعج القانػنية، أو األثخ السخاد مشيا، يتسثل في ضساف 
 -أؼ ضساف األمغ القانػني– ألمغ القانػني بذكل مباشخ، فإنو سيتع تبشييا ليحا الغخض األخيخا

كسبجأ عاـ أـ ال، ذلظ أف ىحه القػاعج متأصمة ومػجػدة في الشطاـ  بوبغس الشطخ عغ اإلعتخاؼ 
خ آخخ، فإف القانػني لمجولة، والغاية مشيا تتسثل في تػفيخ الحساية القانػنية ألشخاص القانػف؛ بتعبي

ىشاؾ العجيج مغ الشرػص والقػاعج القانػنية التي تخجـ حتسية األمغ القانػني بترػره السػضػعي، 
خ اإلشارات العجيجة لؤلمغ القانػني وفي مياديغ قانػنية متشػعة وألغخاض مختمفة ، ال 2وىػ ما ُيفدِّ

والحفاظ عمى السخاكد القانػنية  سيسا عشجما يتعمق األمخ بحساية الحقػؽ الحاتية والحخيات األساسية،
 والسرالح الخاصة.

بالخغع مغ التشجيجات السختمفة بخرػص إنعجاـ األمغ القانػني الحؼ يصاؿ السحتػػ      
ة ال يتع وضعيا لخمق الفػضى والبّل أمغ بذكل السادؼ لبعس الشرػص القانػنية، فإف ىحه األخيخ 

مغ الشاتج عغ مزسػف الشرػص، أف يتختب عغ أثخ مغ ناحية أولى، يسكغ النعجاـ األإرادؼ؛ إذ 
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ضار لمقاعجة السعشية، بحكع مفيػـ غيخ السقرػد مغ واضعييا؛ وىػ ما يدتػجب أخح الحيصة 
واضح وقصعي مغ القانػف  شزلوالححر والتسحيز أثشاء سغ التذخيعات، تفاديا مغ أف يربح 

مغ ناحية ثانية، وبخبلؼ  القانػف. ، لو تأثيخ ضار ومرجر لبّل أمغ بالشدبة ألشخاصالسػضػعي
ما تقجـ، فإنو يسكغ النعجاـ األمغ الشابع عغ مزسػف نز قانػني، أف يكػف نتيجة خيار متعسج 
مغ شخؼ السذخع أو مغ شخؼ القاضي؛ ذلظ أف األمغ القانػني ال يسثل القيسة القانػنية الػحيجة 

قج تتع، في البعس األحياف، التزحية التي يدعى ىؤالء إلى تعديدىا، وعمى ىحا األساس، فإنو 
باألمغ القانػني لرالح قيع أخخػ مغ قبيل العجالة أو التقجـ، وذلظ وفقا ليخمية القيع القانػنية التي 

  1.يتع اعتسادىا، وىػ ما يصخح التداؤؿ حػؿ مكانة األمغ القانػني وسط ىحه اليخمية القيسية

ة النعجاـ األمغ القانػني مغ وجية التعخض بذكل عاـ لمسرادر الخئيد مسا تقجـ، حاولشا
نطخ مػضػعية، التي تتشاوؿ نػعية الشطاـ القانػني، أو مرادر القانػف، أو السزسػف السادؼ 
لمشرػص القانػنية؛ أما فيسا يخز السشطػر الحاتي ألشخاص القانػف، فإف مفيػـ األمغ القانػني 

مثل مرادر البّل أمغ التي تطل ذاتيا، فقط ما يتغيخ ىػ الداوية التي يتع  ال يتغيخ، مثمو في ذلظ
مغ خبلليا الشطخ إلى ىحه األخيخة، أؼ مرادر إنعجاـ األمغ القانػني، وىي زاوية حاسسة بالشطخ 

 .  2إلى حتسية األمغ القانػني

 

 السطمب الثاني:

 ـيـــــــــي الحاتــــــن القانـهنـــــاألم

بخبلؼ الجانب السجخد لؤلمغ القانػني السػضػعي، ييتع األمغ القانػني مغ زاويتو الحاتية  
بالحالة الفخدية والسمسػسة ألشخاص القانػف، وذلظ تحت تأثيخ الشدعة الفخدية الصاغية عمى التفكيخ 

مسا الفمدفي، والتي صاحبيا في السجاؿ القانػني إنترار حقػؽ اإلنداف وحقػؽ أساسية أخخػ، 
جعل األمغ القانػني يسيل إلى الشطخ مغ الداوية الحاتية ألشخاص القانػف، بالسػازاة مع تخمي مفيـػ 
دولة القانػف مغ اإلىتساـ بالستصمبات الذكمية وحدب، مغ قبيل احتخاـ ىخمية القػاعج، إلى اإلىتساـ 

                                                           
1
 Thomas Piazzon, Op.Cit. p.83. 

2
 Ibid. p.84. 
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يعج ُيشطخ إلى األمغ بالسزسػف السادؼ ليحه القػاعج عبخ حساية الحقػؽ األساسية؛ وعميو، لع 
القانػني كسيدة بحج ذاتيا يترف بيا الشطاـ القانػني أو القانػف السػضػعي، ولكشو بات حقا فخديا 

 .1وممسػسا لرالح األفخاد

 

 الفخق بين األمن الحاتي واألمن السهضهعي: أوال -
إذا ما حممشا التجخبة األوروبية، نجج أف قانػف الجساعة األوروبية يعسل بسبجأ حساية الثقة 
السذخوعة، التي ُيعتخؼ بيا كسبجأ عاـ لقانػف الجساعة، الحؼ يعصي الحق لمستقاضي بأف تحتـخ 

حق مؤسدات اإلتحاد مبجأ األمغ القانػني لجػ وضعيا لقانػف الجساعة األوروبية، وأنو في حاؿ ل
ضخر بالستقاضي بدبب أؼ إخبلؿ بيحا السبجأ )خدائخ مالية عمى سبيل السثاؿ(، فإنو يحق لو 

في حيغ أف األمغ القانػني في معشاه الػاسع، السػضػعي والسجخد، ال و الحرػؿ عمى تعػيس. 
 يأخح شبيعة الحاالت الفخدية بعيغ الشطخ، فإف الثقة السذخوعة، في السقابل، تحسي الفخد السعشيّ 

مباشخة والحؼ يتعخض لآلثار الدمبية النعجاـ األمغ القانػني؛ وبشاء عمى ذلظ، يسكغ القػؿ أف األمغ 
القانػني السػضػعي ييتع بالسػضػعية السعيارية عمى السدتػػ القانػني الكمي، في حيغ أف حساية 

تع بالسرمحة السمسػسة الثقة السذخوعة، التي ُتعبُِّخ عغ التخجسة الحاتية لؤلمغ القانػني، فإنيا تي
لؤلفخاد، عمى السدتػػ القانػني الجدئي؛ وىكحا، فإنو تحت ضخوؼ معيشة، يسكغ لسبجأ حساية الثقة 
السذخوعة أف يتيح شمب إستبعاد رجعية قاعجة قانػنية في قانػف الجساعة األوروبية لرالح 

 .2الستقاضي، نطخا لكػنيا مرجرا النعجاـ األمغ القانػني السػضػعي

جو أف التسييد بيغ األمغ السػضػعي واألمغ الحاتي يختكد عمى اإلختبلؼ في وجيات يب
الشطخ؛ إذ يبجو أف انعجاـ األمغ في القانػف السػضػعي يذكل السرجر األوؿ النعجاـ األمغ الحاتي، 
وذلظ بدبب ثغخات وعيػب الشطاـ القانػني، لعجـ استقخار القانػف السػضػعي، لغسػضو في بعس 

ف وصعػبة فيسو، أو ألف بعس حمػلو الػضعية تذكل مرادر تيجيج مادية، أو مثيخة لمشداع، األحيا
مسا يسذ بالحالة الذخرية ألشخاص القانػف، فانعجاـ اليقيغ الحؼ يترف بو القانػف السػضػعي 

ما بيج إف الفخؽ  يشعكذ سمبا عمى الحقػؽ الحاتية، ويػلج لجػ الفخد شعػرا بانعجاـ األمغ القانػني.
                                                           

1
 Thomas Piazzon, Op.Cit. p.84. 

2
 Ibid. p.84. 
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بيغ األمغ السػضػعي واألمغ الحاتي ىػ أكثخ أىسية مسا تقجـ، إذ بالخغع مغ أف مرادر األمغ 
القانػني تبجو ذاتيا في كمتا الحالتيغ، وبالخغع مغ عجـ تغيُّخ مفيػـ األمغ القانػني بتغيخ السشطػر 

كثيخا بحدب التخكيد  الستبش ى، مػضػعيا كاف أـ ذاتيا، فإف الحمػؿ السقتخحة لسعالجة العيػب تختمف
عمى الداوية السػضػعية أو الحاتية لؤلمغ القانػني؛ فبيشسا يقتخح األمغ القانػني حمػال صارمة مغ 
السشطػر السػضػعي، يقتخح األمغ القانػني الحاتي، في السقابل، دراسة الحاالت القانػنية الفخدية 

القائل "ال يعحر بجيل القانػف" كسثاؿ  حالة بحالة بسخونة. ويسكغ في ذات الدياؽ أف نجرج السبجأ
تػضيحي، إذ بخبلؼ السشطػر السػضػعي الحؼ يخػ أف ىحا السبجأ يزسغ الشطاـ واألمغ، فإف 
الػجية الحاتية لؤلمغ القانػني تحث عمى التحقق مسا إذا كاف لمسعشي باألمخ ما يكفي مغ السعخفة 

ا، فإف لع يكغ ىحا ىػ الحاؿ، فإف الخصأ الحؼ والقجرة الزخورية لمػصػؿ لمسعمػمة القانػنية وفيسي
قج يقع فيو الفخد، لغ ُيؤخح عميو. وبالتالي، فإف األمغ السػضػعي الحؼ يقػـ بتصبيق القانػف 
برخامة، يتعارض، في ىحا السثاؿ، مع األمغ الحاتي الحؼ ييتع بالحاالت القانػنية حالة بحالة، وفقا 

 .1لقجرات ومػاقف السعشي باألمخ

ىحا التسييد ال يتػقف عشج السبجأ السحكػر أعبله وحدب، إذ يسكغ إدراج أمثمة تػضيحية إف 
أخخػ، مغ قبيل آلية الجفع بعجـ الجستػرية، التي يسكغ أف تعتبخ عامبل لتحقيق األمغ القانػني 
السػضػعي، وذلظ بالشطخ إلى مداىستيا في التصبيق الراـر لمقانػف، واحتخاـ سسػ القانػف 

ي بحج ذاتو، والستسثل في الشز الجستػرؼ؛ لكغ بسا أف الغاية مغ ىحه اآللية تتسثل في األساس
إلغاء القانػف الدارؼ التصبيق، فإف آلية الجفع بعجـ الجستػرية تيجـ التػقعات السبشية وفقا لمقانػف 

  . 3، وبالتالي فإنو أمخ قج يسذ باألمغ القانػني الحاتي2السمغى

                                                           
1
 Thomas Piazzon, Op.Cit. p.85. 

2
 Ibid. p.86. 

3
مغ جانب آخخ، البج أف نذيخ إلى أف آلية الجفع بعجـ الجستػرية، تعتبخ مغ أىع اآلليات الخقابية التي تدعى إلى   

تحقيق العجالة الجستػرية وضساف الحقػؽ والحخيات األساسية لؤلفخاد، وىػ ما أدركو السؤسذ الجستػرؼ الجدائخؼ مغ 
، ولقج تع إيخاد ىحه :615دائخية، وذلظ في التعجيل الجستػرؼ لدشة خبلؿ إدراج ىحه اآللية في السشطػمة القانػنية الج

، بالتالي فإنيا آلية تزسغ تحقيق الجانب الحاتي لؤلمغ :615( مغ دستػر >>5اآللية صخاحة في نز السادة )
 القانػني كحلظ.  
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لى مدألة رجعية الشرػص القانػنية، والتي تذكل تيجيجا لؤلمغ القانػني أما إذا ما إلتفتشا إ
إف التذخيعات الججيجة ال يكػف ليا أثخ عمى الساضي، بل إنيا تتشاوؿ وقائع فالسػضػعي، 

مدتقبمية، تحجث بعج دخػؿ القانػف السعشي قيج التشفيح، وىػ ما يزسغ حقػؽ األفخاد وحخياتيع 
القانػنية، وىشا تبخز أىسية ىحا السبجأ، فيػ يحقق العجؿ أوال، بعجـ محاسبة أشخاص ويحفع مخاكدىع 

القانػف عمى ترخفات مزت، وذلظ بقػاعج مدتقبمية لع يكغ ليؤالء سبيل الستذخافيا؛ ثع إف ىحا 
السبجأ يعدز أسذ الشطاـ واإلستقخار ثانيا، فيػ يتجشب بحلظ إزدواجية العبلقات القانػنية، بتفادؼ 
إخزاع العبلقة الػاحجة إلى قاعجتيغ مختمفتيغ، بذكل مباغث وغيخ متػقع، بدبب تغيخ إرادة 

 .  1السذخع

لكغ، وبخبلؼ ما تقجـ، فإنو يسكغ لخجعية القػانيغ بجورىا أف تحسي تػقعات أشخاص  
( مغ القانػف السجني 2القانػف في بعس الحاالت اإلستثشائية؛ إذ بالخغع مغ تكخيذ السادة )

جدائخؼ لسبجأ عجـ رجعية القػانيغ، غيخ أنو يصخأ عمى تصبيق ىحه السادة بعس اإلستثشاءات، ال
 : 2والتي تذسل أربع حاالت

الحالة األولى: تػافق تصبيق القانػف الجشائي األصمح لمستيع، وذلظ بإلغاء التجخيع  -
 أو تخفيف العقاب.

اضي، وتشصبق ىحه الحالة الثانية: الشز صخاحة عمى سخياف التذخيع عمى الس -
 الحالة باألخز عمى التذخيعات السجنية بيجؼ تحقيق مرمحة إجتساعية.

الحالة الثالثة: إذا كاف القانػف الججيج قانػنا تفديخيا، يكسغ الغخض مشو في رفع  -
 المبذ والغسػض عمى الشرػص السعشية، ويكػف ذلظ بأثخ رجعي.

القانػنية في ضل قانػف سابق،  الحالة الخابعة: الحق السكتدب، وىػ يخز السخاكد -
 وتحقق آثارىا في ضل قانػف ججيج. 

                                                           
1
(، ;611خ والتػزيع، عسار بػضياؼ، السجخل إلى العمـػ القانػنية، الصبعة الثالثة، )الجدائخ: جدػر لمشذ  

 .619، 618ص.ص.
2
 .>61-:61نفذ السخجع، ص.ص.  
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في السجاؿ  1نزيف مثاال تػضيحيا آخخ، يتسثل في ما يدسى بػ "نطخية األمخ الطاىخ"
التعاقجؼ، التي تخجـ مرمحة الغيخ الستعاقج وكحلظ صاحب الحق الطاىخ، حيث تعسل ىحه الشطخية 

تصبيق القاعجة القانػنية السعشية، وذلظ في حالة ما إذا  عمى ترحيح األثخ األساسي الشاجع عغ
اتزح أف صاحب السخكد الطاىخ قج وقع في ما يدسى بالخصأ السذخوع، وأف الغيخ الستعاقج يتػفخ 

 . 2فيو شخط حدغ الشية في السعاممة التعاقجية

األمغ إف ىحه األمثمة التػضيحية السقجمة، تبخز أف التشاقس أو التعارض السػجػد بيغ 
السػضػعي واألمغ الحاتي، يسكغ أف يتػاجج في جسيع الجػانب التحميمية لؤلمغ القانػني: 
 السؤسداتي )الجفع بعجـ الجستػرية(، الذكمي )رجعية القػانيغ(، وأيزا السادؼ )نطخية األمخ

الطاىخ(؛ كسا نبلحع في بعس الحاالت، أف سبب التعارض ىػ ذاتو في كمتا الداويتيغ: فاألمغ 
الحاتي يؤدؼ إلى تذتيت الحمػؿ القانػنية، األمخ الحؼ يزخ بالشطاـ واإلتداؽ والتشبؤ السػضػعي 

 .3لمقانػف، مثل ما ىػ الحاؿ في السثاؿ األخيخ الحؼ ذكخناه حػؿ نطخية األمخ الطاىخ

 

 األمن القانهني حق مكفهل: ثانيا -
مسا تقجـ، يبجو إف تكخيذ الحق في األمغ القانػني لو مغ التصبيقات ما يقابمو مغ تعجد 
الحاالت الفخدية وتشػعيا، وىحا يسذ بػحجة القانػف وقابمية التشبؤ بو، التي تعتبخ غاية األمغ 

خدية، القانػني السػضػعي؛ فاألمغ القانػني مغ زاويتو الحاتية، يربح تعبيخا عغ عجالة الحاالت الف
أو العجالة السادية التي تعصي حمػال تتساشى مع القانػف ألنيا عادلة في تمظ الحالة الخاصة؛ 
وبالتالي، فإنو مغ ىحا السشطػر الحاتي، يدمط األمغ القانػني الزػء عمى اإلنراؼ كقيسة، وىػ ما 

قانػني مغ يعدز بالزخورة دور القاضي. مغ ناحية أخخػ، فإنو قج يحرل التشاقس في األمغ ال

                                                           
1
تحيل نطخية الطاىخ إلى "تعبيخ عغ إرادتيغ إحجاىسا بارزة واألخخػ خفية، ووجو التصابق بيشيا ىػ أنو يػجج   

غميب شخز يترخؼ وكأف لو مخكد حقيقي، والحاؿ أف الرفة الحقيقية ليدت لو، والشتيجة في كبل الحالتيغ ىي ت
 الػضع الطاىخ عمى الخفي، لكغ ال عمع لراحب السخكد الحقيقي لسا يقـػ بو صاحب السخكد الطاىخ." نقبل عغ:

 .656(، ص.6159كخيع بػلعابي، حدغ الشية في السادة التعاقجية، )اإلمارات العخبية الستحجة: السشيل، 
2
 .656، 655نفذ السخجع، ص.ص.  

3
 Thomas Piazzon, Op.Cit. p.86. 
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زاويتو الحاتيو بحج ذاتيا، ففي العبلقات بيغ األشخاص برفة خاصة، قج يكػف األمغ الحاتي إلحجػ 
دا، لرالح األمغ الحاتي لمصخؼ اآلخخ، بالخغع مغ إمكانية أف تكػف تػقعات كبل األشخاؼ ميج  

 .1الصخفيغ قانػنية ومذخوعة

تي لؤلمغ القانػني ىػ األكثخ أىسية، لكغ، ومغ ناحية ميسة أخخػ، يبجو أف الجانب الحا
لجرجة أنو يسكغ الجـد أف أصل حتسية األمغ القانػني تعػد إلى األمغ الحاتي، وذلظ عمى خمفية 
احتخاـ الحقػؽ األساسية، ذلظ أف فكخة األمغ القانػني تزع الفخد ومرالحو في صمب القانػف، 

يعتبخ مقياسا يحيل إلى ىحا الجانب الحاتي؛  ناىيظ عغ أف متصمب احتخاـ التػقعات السذخوعة لمفخد،
وعميو، فإف الحقػؽ الحاتية والحاالت الفخدية ىي مغ تتصمب إستقخار القانػف، بحكع أف عجـ استقخار 

في  القانػف السػضػعي يػلِّج فقط شعػرا بالبّل أمغ، إذا لع يسذ بالحالة الذخرية ألشخاص القانػف.
الخغع مغ أنيا تزسغ الشطاـ واألمغ السػضػعي، غيخ أنو قج حيغ أف احتخاـ ىخمية القػاعج، ب

يخفزيا األمغ الحاتي، بحكع أنيا قج تيجـ تػقعات أشخاص القانػف، وآلية الجفع بعجـ الجستػرية 
أبخز مثاؿ، إذ بيشسا يذكل القانػف غيخ الجستػرؼ مرجرا لمفػضى وعجـ اإلتداؽ في الشطاـ 

و عمى األمغ القانػني مغ السشطػر الحاتي قج يبجو أكثخ القانػني، غيخ أف الخصخ الحؼ يذكم
 .2أىسية

إف ىحيغ الػجييغ، الحاتي مغ جية والسػضػعي مغ جية أخخػ، الحيغ يترف بيسا األمغ 
القانػني، يديج مغ اإلنتقادات السػجية إليو، بالشطخ إلى عشاصخه الستعجدة ومفيػمو السخكب، ما يديج 

زا بيغ أفزمية األمغ السػضػعي أو األمغ الحاتي، فاختيار الػاحج يعشي تصبيقو تعقيجا، وحمػلو تشاق
التزحية باآلخخ، وىػ ما يزاعف التخدد في اإلرتقاء بو كسبجأ عاـ في القانػف؛ أما فيسا يخز 
التعخيف الحؼ أدرجشاه في السبحث الدابق مغ ىحه الجراسة، فيػ تعخيف مخكب، يتيح نػعا مغ 

ؼ لسفيػـ األمغ القانػني، بيج أف الػسائل السمسػسة والحمػؿ الػضعية لتحقيق الػحجة واإلتداؽ الشطخ 
األمغ القانػني متبايشة ومتشػعة، ما يجعل اإلعتقاد يدػد بأف األمغ القانػني ليذ واحج، بل إنو 
متعجد ومتغيخ، األمخ الحؼ يثيخ مجسػعة مغ التداؤالت، إذ كيف يسكغ تعديد األمغ الحاتي، وما 

لظ مغ احتخاـ التػقعات السمسػسة ألشخاص القانػف، دوف السداس باإلتداؽ والشطاـ يعشيو ذ

                                                           
1
 Thomas Piazzon, Op.Cit. p.87. 

2
 Ibid. pp. 88, 89. 
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الزخورييغ لمقانػف السػضػعي والشطاـ القانػني؟ في السقابل، كيف يتع ضساف ىحا الشطاـ وىحا 
اإلتداؽ دوف إغفاؿ الحاالت والتػقعات الذخرية ألشخاص القانػف؟ وفي سبيل تعديد األمغ 

 ؟1شبغي اإلرتقاء بو إلى مبجأ معيارؼ أـ حق أساسيالقانػني، ىل ي

إف مبجأ األمغ القانػني يسكغ، بكل تأكيج، أف يتع اعتباره كحق مكفػؿ، وذلظ ألف تكخيدو 
ىػ شخط مدبق لمسسارسة الفعمية لعجد مغ الحقػؽ والحخيات؛ وفي ىحا اإلشار، تعتبخ السحكسة 

لة السادية في دولة القانػف، ال يتحقق إال في إشار الجستػرية لجسيػرية ىشغاريا أف " متصمب العجا
؛ وتحىب السحكسة الجستػرية اإلتحادية األلسانية 2السؤسدات والزسانات السكخسة لؤلمغ القانػني"

؛ وكحلظ عمى 3في نفذ الدياؽ، عشجما تؤكج أف األمغ القانػني ىػ "شخط أساسي لمجساتيخ الميبخالية"
جج أف األمغ القانػني يذكل ضسانة لمحق في الصعغ لجػ السحكسة مدتػػ السؤسدات األوروبية، ن

 arrêt Geouffre de laاألوروبية لحقػؽ اإلنداف، إذ حجدت ىحه األخيخة في قخار "غػفخ دوالبخاديل" 

Pradelle  أف الػصػؿ، بسا يعشيو ذلظ مغ بداشة القانػف، ىي مغ الزسانات األساسية لحساية
 .4حق أساسي

تذيخ ىحه القخارات السحكػرة أعبله، إلى أف الحقػؽ في الشطاـ الجستػرؼ، ال يسكغ ضسانيا  
خارج سياؽ األمغ القانػني، وأف غاية ىحا األخيخ تتسثل في حساية مجسػع الحقػؽ األساسية، عبخ 

لزساف  مػثػقية البيئة القانػنية، وبشاء عمى ذلظ، يسكغ اعتبار أف األمغ القانػني ىػ مبجأ أساسي
( في الجستػر اإلسباني، تػحي بأف األمغ 9. نبلحع في ذات الدياؽ، أف صياغة )السادة 5الحقػؽ 

القانػني ىػ حق مكفػؿ، ونمسذ ذلظ برفة خاصة في الفقختيغ الثانية والثالثة مغ ىحه السادة، إذ 
وؼ السبلئسة لتستع تزصمع الدمصات العامة بتعديد الطخ وفقا لشز الفقخة الثانية مغ ىحه األخيخة، " 

                                                           
1
 Thomas Piazzon, Op.Cit. pp.90, 91. 

2
 Voir : Cour constitutionnelle de la République de Hongrie, Arrêt n° 9/1992/I.30/AB, A.I.J.C. 1992. Cité 

dans : Anne-Laure Valembois, La constitutionnalisation de l’exigence de sécurité juridique en droit 

Français, (Paris, L.G.D.J, 2005), p.53.  
3
 Voir : BVergGE, 72, 200 (257s). Cité dans : Anne-Laure Valembois, Op.Cit. p.53.  

4
 Voir : C.E.D.H. 16 décembre 1992, De Geouffre de la Pradelle c/ France, A253-B. Cité dans : Anne-

Laure Valembois, Op.Cit. p.53. 

ولقج تست إدانة الجسيػرية الفخندية بيحا القخار، إذ أقخت محكسة ستخازبػرغ أف نطاـ ترشيف القخارات اإلدارية 
وكيفيات مسارسة الحق في التطمع، ال تترف باإلتداؽ والػضػح الكافييغ، وعميو، اعتبخت السحكسة أف صاحب 

 ج مغ حق ممسػس وفعاؿ في المجػء إلى مجمذ الجولة الفخندي.   الجعػػ لع يدتف
5
 Anne-Laure Valembois, Op.Cit. pp.53, 54. 
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الفخد والجساعات التي يشتسي إلييا بالحخية والسداواة بذكل حقيقي وفعمي، كسا تزصمع بسيسة تحليل 
العقبات التي تقف في وجو الحخية والسداواة، أو تقميريا، كسا تتػلى تدييل مذاركة كل السػاششيغ 

ػاصل الفقخة الثالثة مغ نفذ السادة "، ت.في الحياة الدياسية واإلقترادية والثقافية واإلجتساعية
الجستػر يزسغ مبجأ الذخعية، وىخمية القػاعج، ونذخ القػانيغ، وعجـ رجعية " بالتشريز عمى أف 

قػانيغ العقابية التي ال تعدز الحقػؽ الفخدية أو تقمريا، كسا يزسغ الجستػر األمغ القانػني، لا
ما تقجـ، يبجو مغ السشصقي اعتبار أف الفقخة  ."؛ مغ خبلؿومحاسبة الدمصات العامة ومشع تعدفيا

( تشز عمى ضخورة أف تزسغ الدمصات العامة الحخية والسداواة لؤلفخاد، في 9الثانية مغ )السادة 
حيغ تذيخ الفقخة الثالثة إلى الدبل واآلليات التي يزسغ الجستػر مغ خبلليا ىحه الحساية، ويبجو 

تحقيق األمغ القانػني ورد في ىحه الفقخة كإحجػ ىحه الدبل، مغ خبلؿ ىحه الفقخة األخيخة، أف 
 .1بالخغع مغ أف ىحه اإلشارة لؤلمغ القانػني يذػبيا اإلبياـ والغسػض

وميسا يكغ، فإف مفيػـ الحق السكفػؿ السصبق عمى األمغ القانػني، يتيح إبخاز الخابط 
بحكع أنيا تسثل الشطاـ األمثل الػثيق والزخورؼ بيغ متصمب األمغ القانػني ودولة القانػف، 

الزامغ لمحقػؽ والحخيات األساسية، ويبجو مغ خبلؿ ما تقجـ، أف تعسيق تعديد حساية ىحه 
تثسيغ الحقػؽ األساسية  تعديد متصمبات األمغ القانػني؛ وبيحه الصخيقة، فإفاألخيخة، يسخ عبخ 

 .2يسكغ أف يفدخ مدألة دستخة مبجأ األمغ القانػني
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 Anne-Laure Valembois, Op.Cit. pp.54, 55. 

2
 Ibid. p.56. 
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  :الثالثالسبحث 

 القيسة القانهنية العالسية لسبجأ األمن القانهني

بالخغع مغ حجاثة الشقاشات الػاردة حػؿ مػضػع األمغ القانػني، غيخ أف ىحا األخيخ ليذ 
ولعل أبخز دليل عمى بالفكخة الججيجة، إذ يعتبخ األمغ القانػني مغ بيغ القيع الكبلسيكية لمقانػف، 

، سػاء أكانت العالسية مغ حيث الدماف أو العالسية مغ فكخة األمغ القانػنيذلظ يكسغ في عالسية 
وىػ ما يجفعشا لجراسة تصػر ىحه الفكخة عبخ التاريخ القجيع مع مقارنة ( السطمب األول)حيث السكاف 

 . (السطمب الثاني)تصبيقاتيا في األنطسة القانػنية الحجيثة 

 

 السطمب األول: 

 الدمان والسكانالعالسية من حيث 

إف محاولة التػصل إلى تعخيف أكثخ دقة لؤلمغ القانػني، يشصػؼ بالزخورة عمى دراسة 
أصػلو، التي ستداىع في تدميط الزػء عمى محتػياتو، وتػضيح أسبابو وفيع آثاره؛ إذ أف البحث 

القانػني  عغ جحور مرصمح قانػني يعدز فيسو وإمكانية تبشيو. وعميو، فإف التأصيل لسفيػـ األمغ
، وتتبع  سيتيح التأسيذ النتساءاتو الحقيقية، مغ خبلؿ تحميل السػروثات الستعاقبة والستخاكسة لمسفيـػ

، عمى مخ تصػراتو 1مداره في األنطسة القانػنية السقارنة ومقارنة آثاره، بحثا عغ معشاه األصمي
 .2الحالي حػؿ  السػضػعومطاىخ تجميو في الساضي، مسا يذكل معمػمات مفيجة لتغحية الشقاش 
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  القانهن اليهناني والخومانيفي : أوال -

إف فكخة األمغ القانػني بسعانييا السختمفة التي تشجرج ضسغ العشاصخ السكػنة ليا ونخز 
بالحكخ مدألة إستقخار القػاعج القانػنية والتشبؤ القانػني، كانت مشعجمة في السجتسعات البجائية في 

انت العبلقة بيغ الحاكع والسحكػـ مغ قبيل العبلقة بيغ السالظ والسسمػؾ، الحؼ الدمغ الغابخ، أيغ ك
لع يكغ يحق لو التجخل أو التحمخ أو اإلدالء بذكاويو، حيث جسع الحاكع جسيع الدمصات بيجه، بسا 
في ذلظ سمصة التذخيع، دوف قيػد أو حجود. بالتالي لع تعخؼ السجتسعات األولى أدنى استقخار في 

ىحه العيػد األولى التي عاشتيا  Thomas Hobbes ؽ والسخاكد القانػنية، ويقدع "تػماس ىػبد"الحقػ 
إذ كانت ػدىا إرادة الغالب عمى السغمػب، اإلندانية إلى مخحمتيغ: مخحمة الحياة الصبيعية، والتي تد

مشح العرخ  القػة أساس قياـ العبلقات وإنذاء الحقػؽ، ولقج شيجت ىحه السخحمة السجتسعات األولى
 .1الحجخؼ 

أما السخحمة الثانية، فتتسثل في مخحمة الحياة الدياسية، والتي واصل فييا الحكاـ في فخض 
إرادتيع عمى السحكػميغ، لكغ في قالب سياسي مع نذػء األشكاؿ األولى مغ األنطسة الدياسية 

يحجد الحقػؽ  مغىػ  اإلمبخاشػر كاف أيغة، ومثاؿ ذلظ اإلمبخاشػرية الخومانية، دَ السؤس  
عػد إلى القانػف الخوماني الحؼ كاف ُيعشى يكخة األمغ القانػني ، ورغع أف اإلىتساـ بف2والػاجبات

دتمـد القجرة عمى التشبؤ ووضػح القػاعج القانػنية، في ي حؼوال ،بػضيفتيغ: األولى تسثمت في التػجيو
يتع تجشب التعدف مغ خبلؿ ضساف اإلحتخاـ الفعمي  بسػجبو حؼ، والحيغ تسثمت الثانية في التحقيق

جعاوػ القزائية أكثخ مغ معتبخوا القانػف نطاما لغيخ أف الخوماف ا ، 3والسمسػس لمقانػف الػضعي
الحق يدتخجع بالجعػػ القزائية في حاؿ السداس بو، أؼ أنو  في حيغ أفكػنو نطاما لمحقػؽ، 

ز فكخة الحق مقابل القانػف التي تسثل أساس نطخية وسيمة قانػنية لتكخيذ الحقػؽ؛ وىػ ما يبخ 

                                                           
مػفق شيب شخيف، "تصػر القيسة القانػنية لفكخة األمغ القانػني"، مجاخمة غيخ مشذػرة قجمت في السمتقى الػششي   1

ديدسبخ  06و 05ورقمة، يػمي  كمية الحقػؽ والعمـػ الدياسية، جامعة قاصجؼ مخباح، حػؿ: األمغ القانػني،
 ، بجوف صفحة.2012

 ، بجوف صفحة.نفذ السخجع  2
3
 Elodie Bordes, « Radioscopie jurisprudentielle du principe de sécurité juridique : Analyse des évolutions 

possibles à la lumière de la Q.P.C », communication présenté au VIII, congrès national de l’A.F.D.C., 

Nancy, le 16, 17 et 18 Juin 2011, p.3. 
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ثشائية الشطاـ القانػني، والحؼ يعشي وجػد مجسػعة مغ القػاعج العامة مغ جية، التي تدعى إلى 
ضساف وحساية الحقػؽ مغ جية أخخػ، ويعتبخ الفيمدػؼ اليػناني "أرسصػ" أوؿ مغ أدرج فكخة 

قانػف الصبيعي التي يخزع فييا كل مغ الفخد والجولة اإلزدواجية بيغ الحق والقانػف في نطخية ال
 .1لسبادغ الفزيمة القائسة عمى العجؿ والسداواة تحقيقا لمدعادة

إذ يعتبخ "أرسصػ" أف تحقيق الدعادة ىي الغاية السثمى التي يذتخؾ فييا كل مغ الفخد 
بيغ الجساعة البذخية مغ والجولة، ويقخ "أرسصػ" في ذات الدياؽ، أف ىحه األخيخة عبارة عغ شخاكة 

ف السجتسع الدياسي الحؼ يديخ وفق  شخؼ، ومختمف السؤسدات مغ شخؼ آخخ، وىػ ما يكػِّ
كسا  تشطيع قانػني غايتو تكخيذ الحقػؽ الفخدية وضساف العير الخغيج واإلكتفاء الحاتي لمسػاششيغ.

القانػنية واإللتداـ بيا،  جادؿ "أرسصػ"، مثمو في ذلظ مثل سمفو "سقخاط"، بزخورة الخزػع لمقػاعج
وذلظ في سبيل حدغ سيخ نطاـ الجولة، فالتقيج بيا والسحافطة عمييا مغ أسباب الػصػؿ إلى سعادة 

في أرجاء الجولة الفاضمة. وىػ ما يحكخنا بشطخية العقج اإلجتساعي لػ"جػف جاؾ  2أفخاد السجتسع
لفخد والجولة إلنذاء ىحه األخيخة، الحؼ يفتخض وجػد عقج بيغ ا  Jean-Jacques Rousseauروسػ" 

 ويدتمـد ىحا العقج إحتخاـ القػانيغ مغ قبل كبل الصخفيغ. 

وقج كانت القػانيغ اليػنانية نابعة عغ العادات والسفاىيع العخفية السعبخة عغ سسػ أخبلؽ 
عامة  اآللية، ويعتبخ الشطاـ القانػني اآلثيشي مغ أبخز األمثمة التي تػضح دور القػانيغ كطاىخة

يخزع ليا الجسيع ويمتـد بيا ويحتخميا؛ فاآلثشيػف كانػا مقتشعيغ أف ذلظ مؤداه تحقيق أمغ السجتسع 
، ومغ تجميات ىحا اإللتداـ واإلحتخاـ لمقػانيغ، رفس "سقخاط" القاشع لميخب 3وضساف الرالح العاـ

ظ قشاعتو بأنو يشبغي مغ سجشو بعجما ُحكع عميو باإلعجاـ بتيع باشمة، وكانت حجة "سقخاط" في ذل
عمى الفخد التسدظ بالقانػف والخضػخ لو، حتى وإف جاءت أحكامو مجحفة في حقو. وتطل حادثة 

 .  4نقصة سػداء في تاريخ الشطاـ القانػني في ديسقخاشية أثيشا "سقخاط"إعجاـ 

                                                           
 ، بجوف صفحة.مػفق شيب شخيف، السخجع الدابق  1
عسخ عبج الحي، الفكخ الدياسي في العرػر القجيسة: اإلغخيقي، اليمشدتي، الخوماني، )لبشاف: السؤسدة الجامعية   2

 .242، 228، 227، 218(، ص.ص. 2001لمجراسات والشذخ والتػزيع، 

 .63، 62نفذ السخجع، ص.ص.   3
 .103، ص. نفذ السخجع  4
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لة وكانت القػانيغ في أثيشا ترجر عغ الجسعيات العامة بإرادة الذعب اآلثيشي، وحتى في حا
مشاقزة لمقػاعج  إذا ما كانتإقخار الجسعية بتذخيعات ججيجة، فإنو كاف لمسحاكع إمكانية نقزيا 

، ويسكغ أف نقارف الشطاـ القانػني في ديسقخاشية أثيشا، 1القانػنية التي القت وفاقا بيغ اآلثشييغ
ذخيعية التي ترجر بالشطاـ القانػني في الجيسقخاشيات الحجيثة، فالجسعية العامة مثمت الدمصة الت

التي مارست الخقابة عمى  مؤسدات القزاء الجستػرؼ دور  غ، في حيغ لعبت السحاكع اآلثيشيةالقػاني
 ىحه القػانيغ، حفاضا عمى استقخارىا، وضسانا لمتػقعات السذخوعة لمذعب اآلثيشي.

ججيجة، وعميو، يتزح لشا مغ خبلؿ مخاجعة تاريخ القانػف، أف األمغ القانػني ليذ قيسة 
السيسا إذا ما عدلشا كبل مغ عشاصخه عمى حجة. وأبخز مثاؿ عمى القيسة األمشية لمقانػف عمى مخ 

مغ ناحية  ما تقجـ، مثل تاريخو، تفاخخ اليػنانيػف بسدايا استقخار القػانيغ قبل التأريخ السيبلدؼ،
كخدة فعل عغ الفػضى ظ وذليسكغ القػؿ أف األمغ قج ساد في بجاية التاريخ كقيسة لمقانػف،  أخخػ،

والحخوب التي ميدت السجتسعات األولى. ولقج تجدجت ىحه الفكخة الستسثمة في الجفاع عغ الرالح 
، وىػ اإلتجاه الحؼ 2في القانػف  le formalismeالعاـ واستقخار القػانيغ فيسا سسي بالسجرسة الذكمية 

يشبغي عمى القزاة أف يصبقػا القػانيغ بيحا السعشى، انػف ىػ تعبيخ عغ إرادة واضعو، و يخػ أف الق
، بالتالي، فإف ىحا اإلتجاه يؤمغ بالقانػف 3بذكل ميكانيكي وأال يدعػا إلى اإلجتياد في التفديخ

الجامج والرمب، تحقيقا لئلستقخار والتشبؤ القانػني، وإف كاف ىحا اإلتجاه مبالغا فيو وغيخ قابل 
تسعية، بيج أف اليػنانييغ آمشػا باستقخار القػانيغ لمتصبيق في ضل تصػر األوضاع والطخوؼ السج

 كستصمب قانػني ذو قيسة أمشية تزسغ مرالح السجتسع.

ولقج وضع القانػف الخوماني ىحه العشاصخ السكػنة لسبجأ األمغ القانػني )الػصػؿ، 
اإلستقخار، التشبؤ( قيج التصبيق، إذ ومغ خبلؿ قخاراتو السدتػحاة مغ القشاعة بسشصق العجالة 

                                                           
 .63، ص. الدابق السخجع ،عسخ عبج الحي  1

2
 Thomas Piazzon, Op.Cit. pp. 94, 95. 

الفخندية،  école de l'exégèseومغ أبخز السجارس الستفخعة عغ ىحا اإلتجاه نحكخ: مجرسة الذخح عمى الستػف   3
والتي تجعػ بزخورة التسدظ والتقيج  بالشرػص القانػنية دوف غيخىا؛ ونحكخ أيزا في ذات الدياؽ مجرسة أوستغ 

تخػ أف القانػف ىػ تعبيخ عغ صاحب األمخ والشيي في السجتسع، أؼ القابزيغ عمى الدمصة. اإلنجميدية، والتي 
 لسديج مغ التفريل راجع:

 .46، 45(، ص.ص. 2009األردف: دار الثقافة، -الذاوؼ مشحر إبخاىيع، فمدفة القانػف، )عساف
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واإلنراؼ، وال سيسا قابمية التشبؤ مغ خبلؿ القػاعج القانػنية، أسذ القاضي الخوماني وعدز لجػ 
 .1اشغ الثقة باستسخارية وصبلبة ىحه القػاعجالسػ 

وعميو، يسكغ القػؿ أف األساس الشطخؼ والعسمي لسبجأ األمغ القانػني قج شيج نذأتو في 
يػجب أف  ؛؛ األوؿ2ما أسمفشا، إلى مبجأيغ فخعييغ: التػجيو والتحقيق روما، أيغ يسكغ تقديسو، مثل

وفي  ؛(certitudo) قانػني الستػقع مشو ومغ أقخانويكػف شخز القانػف عمى دراية مدبقة بالدمػؾ ال
ىحا الرجد، ال يشبغي أف يكػف القانػف غامزا أو أف يتخؾ ىامذا واسعا لمتكيشات بالشطخ إلى 
ُمصبِّقيو، كسا ال يجػز إعادة الشطخ في الحقػؽ السكتدبة أو السعتخؼ بيا قانػنيا، وىي األمػر التي 

ويعشي بجوره برفة خاصة باإللتداـ السمسػس لمقػاعج  ؛لثانيلمذعػر باألمغ القانػني. ا تؤسذ
القانػنية، اإلجتيادات القزائية والعقػد، مسا ساىع في بشاء الذعػر بأف لمحق بعجا ثابتا، غيخ قابل 

 .3(securitas) لمتغييخ

كاف القانػف في نطخ الخوماف مخادفا لؤلمغ واإلستقخار واستتباب الشطاـ والعجؿ، وعمى غخار 
لمدعادة السجتسعية، فقج إىتع الخوماف  االسكانة التي احتميا القانػف في الفكخ اليػناني باعتباره محقق

بو نطخا لعبلقتو الػشيجة بتحقيق متصمبات السجتسع وتػقعاتو السذخوعة، عسبل بفكخة العبلقة 
بل صجور أؼ التعاقجية بيغ الحكاـ الخوماف والذعب، الحؼ كاف لو كامل الحق في إبجاء رأيو ق

قانػف، وبالتالي، فخض رغبتو، وذلظ حتى في فتخة الحكع اإلمبخاشػرؼ، أيغ بات اإلمبخاشػر مسثبل 
لمذعب. ولقج اىتع الخوماف بسدألة وصػؿ القانػف إلى أفخاد السجتسع، وىػ ما تجدج عبخ تمقيغ 

 280وذلظ ابتجاء  مغ سشة القػانيغ الخومانية، بسا في ذلظ التعجيبلت التي تصخأ عمييا، في السجارس، 

قبل السيبلد. كسا عسل الخوماف، في ذات الدياؽ، عمى تقشيغ مجسػع القػانيغ التي تحتكع إلييا 
مختمف السجتسعات التابعة لئلمبخاشػرية الخومانية، وذلظ في شكل قػاعج عامة ومػحجة، يتع تصبيقيا 

. وىػ ما في جسيع السحاكع السشتذخة عبخ أرجاء اإلمبخاشػرية، إيسانا مشيع بػجػد عجالة واحجة

                                                           
1
 Dominique Soulas De Russel et Philippe Raimbault, Op.Cit. p. 96. 

2
 Ibid. p. 96. 

3
 Ibid. p. 97. 



ــماهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فكــــــــرة ألامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن القانـــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــيـــــــــــــــــــــــــونـ ـــــ  الفصـــــــــــــــــــــــل الثانـــــــي ـ

 

 
119 

 

الخوماني كاف تقجميا مقارنة بعرخه، مسا جعمو أساس القػانيغ  يجعمشا ندتشتج أف الفكخ القانػني
 .1السعاصخة، السيسا في دوؿ أوروبا الغخبية التي تأثخت بو

 

  قانهن الجساعة األوروبيةفي : ثانيا -

إف البحث في األصػؿ الحجيثة لجمج األمغ القانػني في األنطسة القانػنية الػششية لمجوؿ 
األوروبية، يدتجرجشا بالزخورة إلى صمب الشطاـ القانػني لمجساعة األوروبية، وإلى اإلتفاقية 

التي أوردت  Convention Européenne Des Droits De L’hommeاألوروبية لحقػؽ اإلنداف 
اإلتفاقية إلى اإلعتخاؼ بسبجأ األمغ القانػني،  ىحه قانػني كسبجأ متأصل فييا؛ إذ أفزتاألمغ ال

 غيخ أنشا ندتذف ذلظ مغ قخارات عمى الخغع مغ أف ىحا األخيخ ال يطيخ جميا في نز اإلتفاقية،
، CEDH La Cour Européeenne Des Droits De L’hommeالسحكسة األوروبية لحقػؽ اإلنداف 

إمكانية الحج مغ اآلثار الدمشية لقخاراتيا  ىحه األخيخة أتاحت عمى سبيل السثاؿ، ،1979ففي سشة 
باعتبارىا أف "مبجأ األمغ القانػني، السبلـز بالزخورة لقانػف اإلتفاقية وكحا قانػف الجساعة 

بقة ليحا األوروبية، ُيعفي الجولة البمجيكية مغ إعادة الشطخ في الترخفات أو الحاالت القانػنية الدا
 .2القخار"، وىكحا ربصت السحكسة، بذكل مباشخ، مبجأ األمغ القانػني بعجـ رجعية اإلجتياد القزائي

عمى احتخاـ ميدة  خوسخعاف ما انتبيت السحكسة األوروبية لحقػؽ اإلنداف إلى ضخورة الدي
، فخضت 1979الرادر عاـ  Sunday Timesمفيػمية الشرػص القانػنية، لحلظ فإنو مشح قخار 

السحكسة تػفخ شخشيغ ضخورييغ بغخض تكخيذ التشبؤ القانػني والتػقعات السذخوعة لؤلفخاد 
بخرػص القػانيغ الشاتجة عغ اتفاقية حقػؽ اإلنداف والحخيات األساسية؛ فسغ ناحية أولى، البج 

فية حػؿ أف يكػف "القانػف" متاحا بسا فيو الكفاية، إذ يشبغي أف يتػفخ لمسػاشغ السعمػمات الكا
عتبخ "قانػنا" غيخ ذلظ الحؼ يالقػاعج القانػنية السصبقة لمحالة السعشية، ومغ ناحية ثانية، فإنو ال 
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تست صياغتو بجقة، حتى يتسكغ السػاشغ مغ تشطيع سمػكو بجرجة معقػلة، تتيح لو تػقع نتائج 
 .1ترخؼ محجد

ؤ واليقيغ السصمق بكفة غيخ أف السحكسة األوروبية لحقػؽ اإلنداف ال تزع مفيػمي التشب
واحجة، ذلظ أف القانػف ال يسكشو التشبؤ بجسيع التصػرات السدتقبمية، لحلظ فإف التشبؤ القانػني لجػ 
محكسة ستخاسبػرغ يختبط ويدتشج عمى محتػػ الشز القانػني محل الشطخ، وعمى السجاؿ الحؼ 

لقانػف" بتػفيخ الحساية السبلئسة يغصيو، فزبل عغ عجد ونػعية الستمقيغ ليحا الشز. ومشو سيدسح "ا
 .2لمفخد ضج أؼ تعدف

يدسح األمغ القانػني بزساف التػفيق بيغ فعالية قخارات العجالة، وضخورة إستقخار القػاعج 
القانػنية، مع اإلشارة إلى أف مبجأ األمغ القانػني إعتخفت بو محكسة العجؿ األوروبية مغ خبلؿ قخار 

. إذ رأت السحكسة أف غياب قابمية التشبؤ بالقػاعج 1962أبخيل  16الرادر في  arrêt Boschبػش 
القانػنية، بدبب تعقيجات األنطسة القانػنية، يعيق مدألة الػصػؿ السمسػس والفعاؿ لمسحكسة، وىػ 

مغ اإلتفاقية؛ مسا يجؿ عمى أف السحكسة تؤكج عمى األىسية التي تػلييا  (6/1)ما يعتبخ خخقا لمسادة 
لقانػف، وأف تصبيق اإلتفاقية يجبخ الدمصات الػششية عمى تبديط الحمػؿ السعقجة، بيجؼ إلى فعالية ا

تحديغ مقخوئية القانػف، التي تعتبخ العامل األوؿ لتصبيقو الدميع. ومغ خبلؿ ىحا السثاؿ، نبلحع 
أف مبجأ األمغ القانػني الحؼ اعتسجتو السحكسة األوروبية لحقػؽ اإلنداف، يغصي أبعاد كل مغ 

 .3اإلستقخار والتشبؤ

ومع ذلظ، فإنو حخؼ بشا أف نذيخ، إلى أف عسل السحكسة قج يزخ باألمغ القانػني، وذلظ 
عسيق، الحؼ قج  وتشاقسمغ ناحية كثخة اآلراء السخالفة، التي تؤدؼ في بعس الحاالت إلى تشافخ 

اربة السحكسة لمحاالت يػدؼ بجوره إلى اعتبار القخار الستخح عمى أنو قخار تعدفي، ال سيسا وأف مق
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ات الدياؽ، إلى أف مفيـػ "القانػف" لجػ السحكسة األوروبية لحقػؽ اإلنداف أو محكسة ىحا، والبج أف نذيخ، في ذ
ما تمقب، ىػ مفيـػ "مادؼ" وليذ "شكمي"، لحلظ فإنو يشجرج ضسشو كل القانػف السكتػب بسا في ذلظ  ستخاسبػرغ مثل

 وما إلى ذلظ. ، القػاعج الجولية common lawالشرػص التذخيعية، ولكغ أيزا الشرػص الشابعة عغ 
3
 Dominique Soulas De Russel et Philippe Raimbault, Op. Cit. p. 90. 
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السعخوضة عمييا تكػف إمبخيقية باألساس، أؼ تشطخ في السدائل حالة بحالة، ما يديج مغ غياب 
اإلستقخار وعجـ اتداؽ حمػليا الفقيية أو اجتياداتيا القزائية. باإلضافة إلى ذلظ، فإف السحكسة 

ا قج ُيفزي في بعس األحياف تتمقى انتقادا بالشطخ إلى نقز وضػح وغياب مقخوئية قخاراتيا، مس
إلى التصبيق الديء الجتياداتيا القزائية مغ شخؼ السحاكع الػششية. وبشاء عمى ذلظ، يبجو أف 
السحكسة األوروبية لحقػؽ اإلنداف ال تكخس األمغ القانػني بذكل كاؼ، مسا يخجح تخاجع تأثيخىا 

 وجػد لسا يزسغ تحػيل مبجأ األمغ وتػسعيا. ىحا، ونذيخ أيزا إلى أنو مغ الشاحية القانػنية، ال
القانػني إلى مفيػـ قانػني في القانػف الجاخمي لمجوؿ األوروبية، وفخندا تسثل أقخب مثاؿ. ويخجع 
ذلظ إلى غياب حجية الذيء السقزي بو بقخارات السحكسة. وعميو، فإنو ليذ بالزخورة أف يتع 

، بل يطل مجخد ىجؼ عاـ يدعى الػششيػني اتخاذ األمغ القانػني كسبجأ دستػرؼ في الشطاـ القان
 . 1الشطاـ القانػني إلى بمػغو بػاسصة آليات مختمفة ومتشػعة

ف مفيػـ الجستػر الحؼ يسيد الجيسقخاشيات الجستػرية السعاصخة، يختمف عغ السفيـػ إ
في الثمث األوؿ مغ القخف العذخيغ، حيث شيجت  ، ندبة إلى "ىانذ كمدغ"،شي لمجستػريالكمد

بتجاء  مغ مشترف القخف العذخيغ، وىػ ما كاف لو إمشعصفا آخخ الحخكة الجستػرية األوروبية 
انعكاسات واضحة عمى إشكالية الخقابة عمى دستػرية القػاعج في الشسػذج األوروبي لمعجالة 

بيغ السػاششيغ بسػاقفيع القانػنية الحاتية مغ جية،  الجستػرية، إذ أف حقيقة ربط الجساتيخ الػششية ما
وجسيع الدمصات العامة التي تتخح مػاقف مػضػعية مغ جية أخخػ، بسا في ذلظ الدمصة 

شي الحؼ جعل الجستػر نابعا مغ السذخع وحدب، أدػ ذلظ يالقزائية، وذلظ بخبلؼ الترػر الكمد
يغ القزاء الجستػرؼ والقزاء العادؼ، ما إلى تحػؿ راديكالي فيسا يخز تػزيع اإلختراص ما ب

بيغ مجػ دستػرية وشخعية القػاعج القانػنية، ما بيغ سسػ السعاىجات السرادؽ عمييا مغ قبل الجوؿ 
بتعبيخ آخخ، فإف  ؛ػقعات السذخوعة لمسػاشغ األوروبياألوروبية في إشار اإلتحاد األوروبي والت

 يتع حسايتيا مغ قبل السحاكع الجستػرية وحدب، لكغ الحقػؽ التي تكخسيا الجساتيخ األوروبية، ال
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سيتع تفديخىا مغ قبل السحاكع العادية كحلظ، مسا يصخح، ال محالة، تػتخات ما بيغ القزاء 
 . 1الجستػرؼ والقزاء العادؼ األوروبي، ماداـ إختراص كل مشيسا غيخ محجد بػضػح

روبية لحقػؽ اإلنداف، يطل أحج إف السفيـػ الػضيفي السشبثق عغ تفديخ اإلتفاقية األو 
مرادر مبجأ األمغ القانػني، غيخ أف ىحا السرجر غيخ كاؼ وحجه إلعصاء تفديخ قانػني لبخوزه 
في قانػف الجوؿ األوروبية، السيسا الغخبية مشيا، ونخز بالحكخ القانػف الفخندي كأقخب نسػذج 

حيث أنو قج تع إيخاد مبجأ األمغ  ؛روبيةلمسقارنة، إذ ىشاؾ مرادر أخخػ ال سيسا قانػف الجساعة األو 
القانػني في اإلجتيادات القزائية الخاصة بسحكسة العجؿ األوروبية تحت صفات ومدسيات 

(، و"مبجأ عاـ متأصل في الشطاـ القانػني 1972مختمفة، تخاوحت ما بيغ "متصمب أساسي" )
ألمغ القانػني كسبجأ أساسي مغ (، لتعتخؼ محكسة العجؿ األوروبية با1980لمسجسػعة األوروبية" )

. وتكذف ىحه الريغ السختمفة عغ األىسية السمحقة 1981بيغ السبادغ األساسية لمجساعة في سشة 
باألمغ القانػني، وىي تداىع في تحجيج مكانتو أو مشدلتو في ىخمية قػاعج الجساعة األوروبية، بيج 

مدألة القػة اإللدامية لمسبادغ العامة  أنيا تطل مجخد مؤشخات، وال ُتبيج الغسػض السصخوح حػؿ
لقانػف الجساعة األوروبية، بالشطخ إلى تصبيقو في األنطسة القانػنية الػششية لمجوؿ األوروبية، ولعل 
ىحا التخدد يختبط بعجـ اليقيغ الحؼ يؤثخ عمى محتػػ األمغ القانػني السصبق في قانػف الجساعة، 

ي تعخيفا تجخيجيا، وأنو ال يسكغ تحجيج محتػاه إال مغ خبلؿ ذلظ أنو لع يتع تعخيف األمغ القانػن
 .2تعجاد تعبيخاتو التقشية السمسػسة

وُجلُّ ىحه التصػرات التقشية يتع تكخيديا في اإلجتيادات القزائية الجستػرية، مثل ضخورة 
مثاؿ ، وأىع 3وضػح القػاعج القانػنية، أو يتع تكخيديا أيزا مغ خبلؿ السبادغ العامة لمقانػف 

تػضيحي يسكغ إدراجو في ىحا الدياؽ، قج يتسثل في عجـ رجعية القخارات اإلدارية. إنصبلقا مغ ىحا 
ج لشرػص قانػنية  السشطػر، يسكغ اعتبار مبجأ األمغ القانػني لمجساعة األوروبية، كسبجأ مميع وُمػحِّ

انػنية لمجوؿ أخخػ، تداىع في حساية السحكػميغ عغ شخيق ضساف حدغ سيخ عسل األنطسة الق

                                                           
1
 Luis Aguiar De Luque, « Le contrôle de constitutionnalité des normes dans le modèle européen de 

justice constututionnelle », In. Dmitri Georges Lavroff (Ed.), La constitution et les valeurs, (Paris : 

Editions DALLOZ, 2005), pp. 5, 6. 
2
 Dominique Soulas De Russel et Philippe Raimbault, Op. Cit. p. 92. 

3
 Ibid. p. 93. 



ــماهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فكــــــــرة ألامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن القانـــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــيـــــــــــــــــــــــــونـ ـــــ  الفصـــــــــــــــــــــــل الثانـــــــي ـ

 

 
123 

 

األعزاء. وعميو، فإنو ليذ مغ السدتغخب أف يحطى مبجأ الثقة السذخوعة باىتساـ رجاؿ القانػف 
 .1الفخندييغ، عمى الخغع مغ تحفطات السحاكع الػششية بالشطخ إلى مدألة تكخيدو

 

 السطمب الثاني:

 األمن القانهني في الشظام الجخماني الالتيشي

التداؤالت القائسة حػؿ عجـ وضػح السعشى الجقيق لؤلمغ القانػني، ال تداؿ ىشاؾ العجيج مغ 
وحػؿ تسايد عشاصخه أو مكػناتو، وليحا الدبب فإف دراسة معشى األمغ القانػني في نطامو القانػني 
األصمي الحجيث، الستسثل في القانػف األلساني، سػؼ يداىع في تحقيق فيع أفزل وتحجيج أدؽ 

مثل ىحا التحميل سيتيح التػصل إلى تحجيج مفيػـ مجخد لسبجأ األمغ  لؤلمغ القانػني. ذلظ أف
، أيغ السصمب ىحا صخؽ إليو في. وىػ ما سػؼ نت2القانػني الحؼ عجد القانػف األوروبي عغ تػفيخه

مجػ تكخيذ، بعس مغ أىع الجوؿ األوروبية، لسبجأ األمغ القانػني في أنطستيا إلى سشدتعخض فيو 
لحكخ ألسانيا التي تعتبخ ميج تكخيذ مبجأ األمغ القانػني في تاريخ القانػف القانػنية، ونخز با

 السعاصخ، وفخندا كأقخب نسػذج إلى الجدائخ.

 

  األمن القانهني ودولة القانهن في ألسانيا: أوال -

إلى  ، الحؼ تعػد أصػلو بجورهالقانػف األلساني األمغ القانػني الحجيث إلى تعػد أصػؿ
ـ بذكل 18ـ والقخف 17القانػف الخوماني، ولقج باشخ األلساف باتباع نيج القانػف الخوماني مشح القخف 

 Robert Von Mohlخاص في ضل الحكع السصمق، ليأتي بعجىا رجل القانػف "روبيخت فػف مػؿ" 

"القانػف العاـ ـ ويصمق تعبيخ ومفيػـ "دولة القانػف" مغ خبلؿ مؤلفو الحؼ حسل عشػاف 19في القخف 
، فزبل عغ مؤلفو Droit publique du royaume de Wurtemberg( 1831لسسمكة فػرتسبيخغ" )

 Science criminelle d’après les( 1943الذييخ "العمػـ الجشائية حدب أسذ دولة القانػف" )

                                                           
1
 Dominique Soulas De Russel et Philippe Raimbault, Op. Cit. p. 94. 

2
 Ibid. p. 95. 
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bases de l’Etat de droit رل بيغ ، أيغ ناقر مغ خبللو مفاىيع مغ قبيل حقػؽ اإلنداف، الف
الدمصات، وشخط وجػد عجالة حسائية لمسػاششيغ. ومغ الججيخ أف نحكخ في ذات الدياؽ، أف 

( 1797سبق وأف أشار في عسمو السعشػف بػ"ميتافيديقيا األخبلؽ" ) Emannuel Kant"إيسانػيل كانط" 
Métaphysiques des moeurs في القانػف  إلى إستقبللية القزاة في ألسانيا في تمظ الحقبة، ال سيسا

اإلدارؼ والجشائي، معتبخا ىحه اإلستقبللية كسبجإ بجيل وأسسى عغ مبجأ الجولة البػليدية، ذلظ أنو 
 Thomasالزامغ لدعادة السػاششيغ. ولقج تعدز عسل "كانط" ىحا بأعساؿ كل مغ "تػماس ىػبد" 

Hobbes  "و"جيخيسي بيشتاـJeremy Bentham  والحفاظ عميو كأساس المحيغ أشادا بأفزمية األمغ
 .1لكل مجتسع متحزخ

أصبح مفيػـ "دولة القانػف"، الحؼ يتزسغ الخقابة عمى سمصة الجولة، ووضػح القػانيغ، 
ودقة الشرػص والقخارات اإلدارية، وكحا الحساية القزائية لمحقػؽ الفخدية، أصبح مصبقا في ألسانيا 

خيخ الحقػؽ األساسية في شيخ جػاف، ، بعج تح1848وبذكل رسسي، إبتجاء  مغ ثػرة ماؼ سشة 
الحؼ بالخغع مغ أنو لع يجخل يػما حيد الشفاذ في ألسانيا، غيخ أف  1849وإدراجيا في دستػر عاـ 

كاف لو تأثيخ حاسع عمى جسيع الجساتيخ األلسانية البلحقة. ولقج تع التكخيذ السؤسدي ليحه السفاىيع 
 مغ قبل السجتسع الميبخالي 1871و  1860سشػات التي تشجرج ضسغ مفيػـ دولة القانػف ما بيغ 

، التي تأسدت في ألسانيا في تمظ الفتخة، وابتجاء  مغ ىحه األخيخة، زادت السقيجىياكل الشطاـ السمكي و 
أىسية مبجأ األمغ القانػني كطاىخة ممسػسة، مسا جعل ألسانيا ميج التأسيذ الحجيث ليحا السبجأ. بيج 
أف القزاة واإلدارييغ األلساف، وججوا صعػبة، بادغ ذؼ بجء، مع السجونات القانػنية الججيجة، إذ 

"ال جخيسة وال عقػبة إال بشز"،  بسبجأا ححرا في تفديخىع وتصبيقيع لمشرػص، متسدكيغ أبجو 
 .  2العدكخية-متأثخيغ بالثقافة البخوسية

بعج اإلنقبلب عمى جسيػرية  1933تعثخ مدار تكخيذ دولة القانػف في ألسانيا في سشة ولقج 
ت العػدة إلى العسل وفق مبجأ ، تس1949، وبعج صجور القانػف األساسي في سشة Weimerفايسار 

األمغ القانػني، وتع إنذاء نطاـ دستػرؼ يدتجيب لستصمب ضساف الحقػؽ الفخدية، وىػ ما تجدج 

                                                           
1
 Dominique Soulas De Russel et Philippe Raimbault, Op. Cit. p. 97 

2
 Ibid. pp. 97, 98. 
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مغ القانػف األساسي، الحؼ عاد إلى تكخيذ مبجأ دولة القانػف، الحؼ  2(28و) 1(3-20في السػاد )
ساس قامت السحكسة الجستػرية اإلتحادية يختبط بو مبجأ األمغ القانػني ويػجو تفديخه. وعمى ىحا األ

، وىػ ما يقتزي وضػح الشرػص والسؤسدات sécurité du droitباشتقاؽ مبجأ أمغ القانػف 
مل القانػنية، وكحا شفافيتيا وبداشتيا التي ستدسح لمسػاشغ مغ تدييخ حياتو القانػنية بذكل كا

ة ليحا السبجأ في ثبلث: تأميغ التػجيو القانػني لمسػاشغ؛ إتاحة قابمية ومػثػؽ. وتتسثل السياـ الخئيد
 . 3الشرػص القانػنية وفعاليةالتشبؤ القانػني؛ 

إف ىحا السفيػـ لؤلمغ القانػني، الحؼ يعج مغ بيغ السبادغ الجستػرية األساسية وغيخ 
تعسل عمى تكخيدو عسميا  السكتػبة في جسيػرية ألسانيا اإلتحادية، يتكػف مغ أربع مبادغ فخعية

؛ ومبجأ حجية ةوىي: مبجأ حدغ الشية؛ مبجأ وضػح الشرػص القانػنية؛ مبجأ نذخ الشرػص القانػني
الذيء السقزي بو. ويمعب السبجأ األوؿ الستسثل في حدغ الشية، والحؼ غالبا ما تتع تدسيتو بػ"الثقة 

غ القانػني ويخبصو مباشخة بجولة القانػف، إذ السذخوعة"، دورا مخكديا، ذلظ ألنو ُيعبِّخ عغ جػىخ األم

                                                           
عمى ما يمي: "تمتـد  2012والسعجؿ في سشة  1949( مغ القانػف األساسي األلساني لدشة 20/3تشز السادة )  1

 الدمصة التذخيعية بالشطاـ الجستػرؼ، بيشسا تمتـد الدمصة التشفيحية والدمصة القزائية بالحق والقانػف".
 عمى التالي:  2012جؿ في سشة والسع 1949( مغ القانػف األساسي األلساني لدشة 28تشز السادة )  2

. يجب أف يتفق الشطاـ الجستػرؼ في الػاليات مع مبادغ دولة جسيػرية وديسقخاشية واجتساعية تحكسيا سيادة 1"
القانػف، بالسعشى السقرػد في ىحا القانػف األساسي. في كل والية، ومقاشعة، وبمجية، يكػف لمذعب جية تسثمو 

مباشخة، وحخة، ومتكافئة، وسخية. في انتخابات السحافطات والبمجيات، يحق اختيخت خبلؿ انتخابات عامة، و 
لؤلشخاص الحيغ يتستعػف بجشدية أؼ دولة عزػ في اإلتحاد األوروبي أيزا الترػيت والتخشح لئلنتخابات وفقا 

 غ ىيئة مشتخبة.لقانػف الجساعة األوروبية. وبالشدبة لمبمجيات، يجػز أف تكػف الجسعية العسػمية لمبمجية بجيبل ع
. يجب أف ُيكفل لمبمجيات الحق في تشطيع جسيع شؤونيا الجاخمية عمى مدؤوليتيا الخاصة وفي إشار القيػد 2

السشرػص عمييا في القانػف. ولئلتحادات البمجية أيزا الحق في اإلدارة الحاتية في إشار الشصاؽ القانػني لسياميا، 
الحاتية أسذ اإلستقبللية السالية أيزا؛ لتتزسغ ىحه األسذ حق البمجيات  وشبقا لمقػانيغ. ويذسل ضساف حق اإلدارة

في تحريل عائجات ضخيبية تدتشج عمى قجرتيا اإلقترادية، مع الحق في تحجيج ندب فخض الزخائب عمى ىحه 
 السػارد.

( مغ ىحه 2( و)1) . يكفل اإلتحاد بأف يتػافق الشطاـ الجستػرؼ لمػاليات مع الحقػؽ األساسية وأحكاـ الفقختيغ3
 السادة."

3
 Dominique Soulas De Russel et Philippe Raimbault, Op. Cit. pp. 98, 99. 
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تذكل الثقة اإلشار السذتخؾ بيغ ىحيغ السبجأيغ، الحيغ يكػناف كبلًّ ال يتجدأ في ىحا الرجد، حيث 
 .1يدعى مبجأ دولة القانػف إلى شسأنة السػاشغ حػؿ مدتقبل حقػقو بحسايتيا مغ التعدف

  

 األمن القانهني في القانهن الفخندي: ثانيا -

مشح نياية الثسانيشيات، أدت ضاىخة تزخع القػانيغ في فخندا، وعجـ استقخار وتعقيج 
أمغ الشرػص، وتأثيخ القانػف األوروبي عمى القػانيغ الجاخمية، إلى بخوز الشقاشات حػؿ مدألة البلّ 

القانػني في فخندا. ويسكغ القػؿ في ىحا اإلشار، أف مجمذ الجولة الفخندي كاف أوؿ مغ دؽ جخس 
 De la، والسعشػف بػ"مغ األمغ القانػني" 1991اإلنحار، وذلظ في تقخيخه الدشػؼ الرادر سشة 

sécurité juridique  والحؼ أداف فيو تجىػر القانػف الفخندي، الحؼ بات يذكل خصخا عمى ،
السػاشغ بجال مغ حسايتو. ولع يطل ىحا الشقاش محرػرا عمى الجانب الفقيي وحدب، بل إنو بات 
نقاشا سياسيا وإعبلميا كحلظ، وأصبح البحث عغ حمػؿ يذكل أولػية، بغخض تحديغ الشطاـ 

 .2القانػني الفخندي واستعادتو لسرجاقيتو

إف مرصمح األمغ القانػني غائب في القانػف الفخندي، إذ ال نججه واردا ال في القانػف 
تاب مسغ وصف ىحا السفيـػ اإلدارؼ وال في الكتمة الجستػرية الفخندية، لجرجة أف بعس الك

بيج أف مفيػـ األمغ القانػني يتزسغ العجيج مغ التصبيقات السيسة والزخورية في القانػف  .بػ"الدخؼ"
الفخندي مغ خبلؿ مكػناتو األساسية الستسثمة في: التشبؤ القانػني، وضػح وسيػلة الػصػؿ لمقاعجة 

تع مؤخخا اإلشارة إلييا سػاء في قخارات  القانػنية، إستقخار األوضاع القانػنية، وىي متصمبات
 .3السجمذ الجستػرؼ أو مجمذ الجولة الفخندييغ

نذغاال دائسا إتي يذيجىا القانػف الفخندي تذكل مغ جانب آخخ، فإف التعقيجات الستدايجة ال
بالشدبة لخجاؿ القانػف، فزبل عغ السػاششيغ، والسدؤوليغ السحمييغ، أو أيزا السؤسدات، بسا فييا 

                                                           
1
 Dominique Soulas De Russel et Philippe Raimbault, Op. Cit. p. 100. 

2
 Marthe Fatin-Rouge Stefanini, Laurence Gay, and Joseph Pini (Eds), Autour de la qualité des normes : 

Actes du colloque d’Aix-en-Provence des 24 et 25 Octobre 2008, (Belgique : Bruyant Bruxelles, 2010), 

p.29. 
3
 Conseil d’État, Rapport public 2006 – Sécurité juridique et complexité du droit, La Documentation 

française, 2006, p. 229. 
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السؤسدات الرغيخة والستػسصة. إذ تست اإلشارة إلى ىحه التعقيجات السخة تمػ األخخػ مغ قبل 
مدؤوليغ ساميغ في الجولة الفخندية، سػاء أكاف رئيذ الجسيػرية )ففي إشارة إلى التزخع 

ماؼ  19في خصابو السمقى أماـ البخلساف يػـ  Jacque Chirac التذخيعي، صخح "جاؾ شيخاؾ"
أف "كثخة القػانيغ تقتل القانػف"(، أو رئيذ مجمذ الذيػخ )إذ ورد عغ "كخستياف بػندػلي"  1995

Christian Poncelet  أف "كثخة القػانيغ السفخشة، تزخ بالسػاشغ"، أو  2005في ترخيح لو سشة
 2003ما يذيخ إليو تقخيخ الحكػمة لعاـ  . ومثل2005رئيذ السجمذ الجستػرؼ، ال سيسا بجاية عاـ 

بذأف تجابيخ التبديط، فإف "التعقيج الستدايج لمقانػف الفخندي، بات مرجرا رئيدا ليذاشة السجتسع 
الفخندي واقتراده]...[ ويسكشو ىجـ وضػح ومقخوئية القخارات الستخحة مغ قبل الحكػمة والبخلساف، 

 . 1مسا سيؤدؼ إلى تذكيظ الفخندييغ بفعالية القخار الدياسي"

، وذلظ في 1991خب عشيا مغ قبل مجمذ الجولة الفخندي، مشح سشة إف اإلنذغاالت السع
"مبلحطاتو العامة" السكخسة لؤلمغ القانػني ومدألة تعقيجات القانػف، التي يسيدىا التزخع العذػائي 
لمشرػص القانػنية، وعجـ اإلستقخار الستدايج لمقػاعج، والتجىػر الػاضح لمقاعجة القانػنية، لع يتع 

ت كبخػ فييا، باستثشاء التقجـ السمسػس بخرػص قابمية الػصػؿ إلى الشرػص، ال تحقيق إصبلحا
أو   Légifrance "تذخيع فخندا" سيسا مغ خبلؿ عسمية التقشيغ، وكحلظ إنذاء قػاعج بيانات مثل

 . وعمى الخغع مغ اإلرادة الدياسية التي أبجاىا رؤساء الػزراء Service Public"الخجمة العامة" 
، بسشاداتيع مشح ثبلث عقػد إلى بحؿ جيج واع في التقييع الجقيق لئلصبلحات التذخيعية، الفخندييغ

فإف الدشػات الثبلثيغ الساضية، تسيدت بتدارع  الستكخرة لسجمذ الجولة الفخندي، ورغع السبلحطات
 . 2الػتيخة التذخيعية في ضل خيبة السػاشغ الفخندي والعامميغ في السجاؿ

ج أف التعقيج القانػني ىػ ضاىخة شائعة في معطع الجوؿ األوروبية؛ وىي تخجع في مغ السؤك
البجاية، إلى تعجد مرادر القانػف، بسا في ذلظ القانػف الجولي وقانػف الجساعة األوروبية، إلى 
جانب بخوز مجاالت ججيجة لمشذاط اإلنداني والتصمعات الججيجة لمقانػف، خاصة فيسا يتعمق 

الشاتجة عغ التقجـ العمسي والتكشػلػجي. كسا تخجع جحور ىحا التعقيج الحؼ يعخفو  باإلنذغاالت
القانػف الفخندي، إلى اإلرادة الدياسية لتأشيخ نذاشات العسميات اإلقترادية، في سياؽ إقتراد 

                                                           
1
 Conseil d’État, Rapport public 2006, Op.Cit. pp. 229, 230. 

2
 Ibid. p.230. 
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الدػؽ، وفي ضل تحخيخ قصاعات كانت في الدابق محسية مغ خبلؿ احتكار الجولة ليا، األمخ 
 .1السديج مغ اإلجخاءات والزسانات الحؼ يدتمـد

األمن  "حػؿ مػضػع  2006ولقج ورد في تقخيخ مجمذ الجولة الفخندي الرادر سشة 
، تعخيف لؤلمن القانهني كأحج أسذ دولة القانهن، وذلك عمى اعتبار "القانهني وتعقيجات القانهن 

مشيم ذلك بحل مجيهدات  مبجأ األمن القانهني يدتمدم أن يكهن السهاطشهن، دون أن يتطمب أن "
ولمهصهل  ؛ا ىه محظهر بسهجب القانهن السطبقمزشية، قادرين عمى تحجيج ما ىه مدسهح وم

ليحه الشتيجة، يشبغي عمى القهاعج السشرهص عمييا أن تكهن متدسة بالهضهح والسفيهمية، وأال 
أنو تع ربط مبجأ نبلحع  .2"تخزع، مع الهقت، لمتغييخات الستكخرة، ال سيسا تمك غيخ الستهقعة

 األمغ القانػني بسدألة الخجعية والتشبؤ القانػني، فزبل عغ السفيػمية والػضػح.

ويجيغ مجمذ الجولة الفخندي بانتطاـ، إشكالية إىساؿ السذخع لسعاييخ الػضػح ومقخوئية 
الشرػص القانػنية التي غالبا ما تترف بالغسػض نطخا لزعف الرياغة والتجقيق المغػؼ، ومسا 

اد مغ خصػرة ىحه العيػب، ال سيسا بالشدبة لمسػاشغ العادؼ، ىػ مجػ التعقيج الحؼ يتسيد بو ز 
القانػف الفخندي. وفي ىحا اإلشار فإف سبل معالجة أسباب ىحه اإلختبلالت في القانػف الفخندي، 

ئي تتعجػ مجخد الجعػة إلى تحديغ نػعية العسل البخلساني في التذخيع، ذلظ أف لئلجتياد القزا
لمسجمذ الجستػرؼ الفخندي دور في تكخيذ السعاييخ السحكػرة أعبله، ال سيسا وأنو قج أقخ الػصػؿ 

  .3والسقخوئية كسبجأ ذو قيسة دستػرية

                                                           
1
 Conseil d’État, Rapport public 2006, Op.Cit. pp. 230, 231. 

2
 Ibid. p. 281. 

، وقخاراتو (n°1999-421 DC) 1999ديدسبخ  16ولقج بجا ذلظ واضحا وأكثخ دقة في قخاره الرادر في   3
 12، وكحلظ قخاره الرادر في (n°2000-436 DC)و (n°2000-435 DC) 2000ديدسبخ  7الرادرة في 

لكغ وبالخغع مغ إقخار السجمذ الجستػرؼ الفخندي لمػصػؿ والسقخوئية  .(n°2001-455 DC) 2002جانفي 
غيخ أنو لع يتع تعخيف السقخوئية في  كسبجأ ذو قيسة دستػرية، مذتق مغ مبجإ إشار يتسثل في مبجأ األمغ القانػني،

اإلجتيادات الجستػرية الفخندية بذكل واضح. أما بالشدبة لسحكسة الشقس الفخندية، فإنو نادرا ما يتع إيخاد مبجأ األمغ 
القانػني في اجتياداتيا، حيث يتخح ىحا األخيخ عجة تعابيخ تشجرج في سياؽ مبادغ أكثخ تحجيجا مغ قبيل إلتداـ 

الحكع وفق القانػف السصبق وقت الشطخ في القزية، وعجـ رجعية القػاعج القانػنية، ووجػد ميمة محجدة القاضي ب
 لئلستئشاؼ ولمتقادـ، وكحلظ مبجأ الثقة السذخوعة. أنطخ في:



ــماهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فكــــــــرة ألامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن القانـــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــيـــــــــــــــــــــــــونـ ـــــ  الفصـــــــــــــــــــــــل الثانـــــــي ـ

 

 
129 

 

بإصجاره لجسمة مغ  2005ىحا ولقج لعب السجمذ الجستػرؼ الفخندي دورا حاسسا في سشة 
جـ إصجار القػانيغ واألحكاـ التذخيعية السفتقخة خ السذخع الفخندي بالتداماتو، وذلظ بعحكِّ القخارات تُ 

(، حاثا عمى تجشب التعقيج 2005أبخيل  21الرادر في   512-2005لمبعج السعيارؼ )في قخاره رقع 
(، كسا قاـ السجمذ بحطخ 2005ديدسبخ  29الرادر في   530-2005القانػني السفخط )القخار رقع 

1والسالييغ"ما يدسى بػ"الخفقاء اإلجتساعييغ 
les cavaliers sociaux et budgetaires  داعيا إلى

 13الرادر في   526-2005اإللتداـ بسبجأ الرجؽ والػضػح في الشقاشات البخلسانية )القخار رقع 

لئلجتياد القزائي الجستػرؼ الفخندي،   (، ولقج مثمت ىحه القخارات تصػرا معتبخا2005أكتػبخ 
 .2في ضل دولة القانػف  القانػف الفخندي واتداقوالسػجية لمحفاظ عمى نػعية 

وبالعػدة إلى السحكسة األوروبية لحقػؽ اإلنداف التي اشتخشت أف يكػف القانػف متاحا ما 
يكفي بالشدبة لمسػاشغ، أؼ أخح السحكسة بالسشطػر الحاتي لؤلمغ القانػني، باشتخاشيا تػفخ مفيػمية 

تكخيدا لمتػقعات السذخوعة لمسػاشغ؛ نجج أف  ،وضػحيا القػاعج القانػنية ومقخوئيتيا، فزبل عغ
اعتبار أف نرػصو ال تحتـخ معاييخ بىحه السحكسة قج أدانت، عمى غيخ مخة، القانػف الفخندي، 
أمغ القانػني، بالشطخ إلى غياب اتداؽ  الػصػؿ والتشبؤ القانػني، مسا يداىع في خمق حالة مغ البلّ 

يذكل عائقا أماـ صاحب الذكػػ لئلستفادة مغ حق المجػء  خ الحؼاألمووضػح القػاعج القانػنية، 
أيغ  FE c/Franceالسمسػس والفعمي لسجمذ الجولة الفخندي. ويسكششا في ىحا اإلشار ذكخ القخار 

حكست مغ خبللو السحكسة األوروبية لحقػؽ اإلنداف بأف الشطاـ السشرػص عميو في القانػف 
، أف 1991ديدسبخ  31السشاعة جخاء نقل الجـ، الرادر في  الخاص بتعػيس ضحايا فيخوس فقجاف

                                                                                                                                                                          
Maurice-Christian Bergeres, Op. Cit. pp. 53, 55, 56, 57. 

في الشطاـ التذخيعي الفخندي، كل مادة مغ قانػف تتزسغ  cavalier législatif تتع تدسية "الخفيق التذخيعي"  1
تجابيخ ال عبلقة ليا بالسػضػع السعالج مغ قبل مذخوع أو إقتخاح قانػف قيج السشاقذة. وتدعى ىحه السسارسة إلى 
إدراج إقتخاحات تذخيعية دوف إثارة انتباه السعارضيغ السحتسميغ، أو في حاؿ غياب السختريغ في السػضػع 

ي. وىي مسارسة تسذ باألمغ القانػني، لحلظ يعسل السجمذ الجستػرؼ الفخندي عمى مشعيا سػاء أتعمق األمخ السعش
 cavaliersالتي يتع إدراجيا في قانػف السالية، أو الخفقاء اإلجتساعييغ  cavaliers budgétairesبالخفقاء السالييغ 

sociaux ي.التي يتع الشز عمييا في قانػف الزساف اإلجتساع 
2
 Marthe Fatin-Rouge Stefanini, Laurence Gay, and Joseph Pini (Eds), Op. Cit. p.30. 
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ىحا القانػف لع يكغ واضحا كفاية، وأنو لع يقجـ الزسانات الكافية لتجشب سػء الفيع بالشطخ إلى 
 .1شخؽ مسارسة الصعػف الُسػفخة وحجودىا

 

 السبحث الخابع:

 ي ـــــــــن القانهنـــــخاف بسبجأ األمــــــاإلعت

إف لؤلمغ القانػني مكانة ىامة في اجتيادات السحاكع األوروبية، حيث تعتخؼ كل مغ 
محكسة العجؿ األوروبية، والسحكسة األوروبية لحقػؽ اإلنداف بو كسبجأ مبلـز لقانػف الجساعة 
 األوروبية. بيج أنو وفي السقابل، نجج تخددا لجػ السحاكع الػششية، وتسايدا، بيغ الجولة واألخخػ، مغ

حيث درجة تصبيق وتكخيذ ىحا السبجأ في اجتياداتيا. وىػ ما سشدعى لتبيانو في ىحا السبحث، 
الحؼ سشتشاوؿ فيو أىع اإلنتقادات السػجية لفكخة األمغ القانػني، ومجػ تصبيقو كسبجأ في الشطاـ 

السبجأ في  ، لششتقل بعجىا إلى إبخاز مكانة ىحا)السطمب األول(القانػني الجاخمي لمجوؿ األوروبية 
 .  )السطمب الثاني(محاكع الجساعة األوروبية 

 

 السطمب األول:

 األمن القانهني في الشظام الجاخمي لمجول األوروبية

نطخا لمججؿ القائع حػؿ مػضػع األمغ القانػني بدبب غسػض الفكخة وعجـ وضػح الججوػ 
مشيا، فإنشا نجج تفاوتا بيغ الجوؿ األوروبية مغ ناحية تكخيدو كسبجأ قانػني ودستػرؼ، وىػ ما سػؼ 

 نػضحو في ىحا السصمب. 

 

 

                                                           
1
 Marthe Fatin-Rouge Stefanini, Laurence Gay, and Joseph Pini (Eds), Op. Cit. p. 55.  
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 اإلنتقادات السهجية لفكخة األمن القانهني: أوال -
ليدت بالفكخة الحجيثة، إذ كانت مغ بيغ اإلنذغاالت السخكدية في  إف األمغ القانػني

السجتسعات الدابقة، عمى شاكمة الحزارة اليػنانية والخومانية، ثع شكمت ىحه الفكخة مػضػع 
دراسات في بجاية القخف العذخيغ، ليذيج الػقت السعاصخ زيادة في القخارات القزائية التي تذيخ أو 

ػني. ويذيخ مرصمح "األمغ" في أبدط معانيو، إلى "حالة عقمية مغ الثقة تؤكج عمى األمغ القان
واليجوء التي يكػف عمييا ذلظ الحؼ يعتقج أنو بعيج عغ الخصخ أو األذػ"، وعميو، يدعى اإلجخاء 
األمشي إلى تجشب وقػع حجث ضار، أو الحج مغ آثاره، أما مرصمح "القانػني"، فإنو يحجد شبيعة 

األمغ قانػنيا لسا يدعى إلى تجشب األضخار الشاجسة عغ السجاؿ القانػني،  األمغ؛ بحيث يكػف 
 .1بسعشى الزخر الحؼ قج يشتج عغ قاعجة تذخيعية أو تشطيسية أو حكع قزائي

وبالخغع مغ تعجد الجراسات والشقاشات حػؿ مػضػع األمغ القانػني، غيخ أنو لع يتع 
أوضحشا سابقا، إذ نبلحع وجػد نػع مغ التخػؼ  التػصل لسفيػـ جامع مانع ليحا األخيخ، مثل ما

والتخدد في تحجيج تعخيف ُمػّحج، أو حتى اإلتفاؽ عمى السرصمح؛ فأما مغ ىحه الشاحية، فإنو يسكغ 
اإلعتقاد أف اإلستجالؿ أو اإلعتساد عمى مرصمح األمغ القانػني بالسعشى السخاد لو، ليػ أمخ غيخ 

قانػنية وضساف الحقػؽ والحخيات األساسية ىػ أمخ متػاجج ُمججؼ، وذلظ ألف حساية العبلقات ال
عبخ العجيج مغ السفاىيع وتػفخه عجد مغ اآلليات القانػنية والجستػرية األخخػ، والتي يقع عمييا 
اإلتفاؽ. بالتالي، تبجو صيغة "األمغ القانػني" كشػع مغ اإلششاب أو التكخار أو اإلزدواجية في 

نو مغ الػاضح أنو ليذ بالقانػف ذلظ الحؼ ال يزسغ أمغ العبلقات التعاشي مع السػضػع، إذ إ
التي ُيشطسيا، أو ذلظ الحؼ ال يحسي الحقػؽ والحخيات التي يكخسيا، وىشا يقع الججؿ، ذلظ أف 

أمغ والتي تخجع أسبابيا إلى  اصصبلح "األمغ القانػني" يفتخض بسعشى السخالفة وجػد حالة مغ البلّ 
القانػف بحج ذاتو، وىػ ما يرعب ترػره، عمى األقل مغ الشاحية الديكػلػجية، بالشطخ إلى الصبيعة 

 . 2األمشية التي ُيفتخض أف ُيػفخىا القانػف 

وعمى ذكخ الصبيعة األمشية، فإف مفيػـ األمغ بجوره ال يعخؼ تعخيفا مػحجا، سياسيا أكاف 
، ففكخة األمغ لجػ القاضي الحؼ ُيصبِّق الشرػص القانػنية ويجتيج في قزائو، غيخ ذلظ أـ قانػنيا

                                                           
1
 Maiwenn Tascher, Op.Cit. p.181. 

2
 Ibid. pp.181, 182. 
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فكخة األمغ لجػ رجل القانػف الحؼ يعتبخ القاعجة القانػنية كأداة عسل، أو لجػ الستقاضي الحؼ إما 
نو ال يكػف مدتفيجا مغ الصبيعة األمشية التي يػفخىا القانػف لو، أو إما يقع عميو جداؤه، وعميو، فإ

يبجو مغ السشاسب التأسيذ لؤلمغ القانػني كسبجأ عاـ لمقانػف، وذلظ بالشطخ إلى الغسػض 
 . 1والزبابية التي يعتخييا السرصمح بحج ذاتو

إف السبادغ العامة لمقانػف ىي مرجر لمحقػؽ الحاتية، ويشبغي أف تتيح لؤلفخاد بشاء تػقعات 
مغ القانػني، ال تزسغ إستذخاؼ السدتقبل القانػني مػثػقة، غيخ أف الزبابية السحيصة بفكخة األ

واضح،  بكل يقيغ، فػاقع الحاؿ يفتخض أنو كمسا كانت الفكخة غامزة، كمسا كاف مزسػنيا غيخ
وكمسا كثخت اإلنتقادات السػجية إلييا. مغ جانب آخخ، فإف وضع قػاعج قانػنية في غاية الجقة، 

كغ وال ىػ بالسخغػب فيو، فحلظ معشاه عجـ تصػر تحقيقا لؤلمغ القانػني، ىػ أمخ ليذ بالسس
 . 2القانػف، وبقائو جامجا

لكغ رغع اإلنتقادات التي ُوجيت لفكخة األمغ القانػني، بالشطخ إلى حجاثتيا، غيخ أف ذلظ ال 
، ذلظ أف لكل نطاـ قانػني ثغخات، اتربػ إليي في أىسية مزسػف ىحه الفكخة، ونبل الغاية التييش

أف ُيػفخ القانػف حساية تامة وضسانات كاممة، وىشا بيت القريج، ذلظ أف األمغ ومغ السدتحيل 
قجر السدتصاع، ال سيسا في ضل تغيخ ضخوؼ السجتسع  اد بو تجارؾ ىحه الثغخات، وسّجىاالقانػني ُيخ 

وتصػر حاجياتو، التي البج لمقانػف مغ مػاكبتيا وتشطيسيا. وتحقيقا ليحه الغاية، يجسع مفيػـ األمغ 
القانػني كبل مغ العػامل الخكيدة التي تؤسذ لمحكع الجيسقخاشي )الفرل بيغ الدمصات، إحتخاـ تػزيع 
اإلختراص، سسػ الجستػر، الخقابة الجستػرية...(، والعشاصخ األساس التي تسشح لمشطاـ القانػني 

خيات، الثقة مػثػقية ومرجاقية )ىخمية القػاعج، إستقبللية القزاء، إستقخار الحقػؽ وحساية الح
السذخوعة في بشاء التػقعات القانػنية...(، ليجعميا مشجمجة مع بعزيا البعس تحت راية واحجة 

لجولة القانػف الجيسقخاشية. وسػؼ نفرل  الحالة السثمىوإشار ُمػّحج، غايتو الػصػؿ إلى تكخيذ 
 في األمخ أكثخ في الباب الثاني مغ ىحه الجراسة. 

ىي شبيعة مددوجة، فيي فكخة تتيح بمػغ بعس األىجاؼ مثل  إف شبيعة األمغ القانػني
الحفاظ عمى السخاكد القانػنية، وفي نفذ الػقت، فإنيا تسثل ىجفا بحج ذاتو، يتسثل في بمػغ حالة 

                                                           
1
 Maiwenn Tascher, Op.Cit. pp.182, 183. 

2
 Ibid. p.183.    
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أمشية قانػنية مثمى، عبخ تغصية مدائل متعجدة وتكخيذ متصمبات أساسية، مغ قبيل نذخ القػانيغ، 
ية، الفاعمية، الثقة السذخوعة، السداواة، إيراؿ السعمػمة لمسػاشغ، وعجـ اليقيغ، السػثػقية، الفعال

 .1الخجعية

 

 تكخيذ األمن القانهني بين الجول األوروبية: ثانيا -

لع تبخز فكخة األمغ القانػني سػػ حجيثا في اإلجتيادات القزائية لمسحاكع الػششية، إذ نجج 
لحاؿ في فخندا، وذلظ عبخ مجمذ الجولة الحؼ مشيا مغ إعتخفت صخاحة باألمغ القانػني، وىػ ا

يعتخؼ باألمغ القانػني كسبجأ، أو محكسة الشقس الفخندية التي تدتعيغ بو لجػ تدبيبيا لقخاراتيا 
 دوف تكخيدو كسبجأ، مثل ما ذكخنا سابقا.

أما بالشدبة لمسجمذ الجستػرؼ الفخندي فإنو نادرا ما يذيخ إلى األمغ القانػني، بل   
، أنو ال وجػد لشز دستػرؼ 1996ديدسبخ  30السؤرخ في  (DC 358-96) في نز قخاره رقع إنو أقخ

يزسغ السبجأ السدسى بػ "الثقة السذخوعة"، وبالسثل بالشدبة لػ"مبجأ األمغ القانػني" مثل ما ورد الحقا 
ا عجـ ، وذلظ يخجع لعجة أسباب، نحكخ مشي1997نػفسبخ  7السؤرخ في  (DC 391-97)في القخار رقع 

إمكانية تصبيق أىع متصمب يقػـ عميو األمغ القانػني أال وىػ إستقخار الحاالت القانػنية التي يشز 
عمييا القانػف، ما يعشي عجـ قجرة الدمصة التذخيعية عمى إدخاؿ تعجيبلت عمييا، وىػ أمخ غيخ 

عبلوة عغ ذلظ، فإف مسكغ بالشطخ إلى الطخوؼ الستغيخة والحاجيات الستصػرة التي يعخفيا السجتسع، 
الزسانات التي تػفيا فكخة األمغ القانػني، تجج ما يساثميا دستػريا وقانػنيا. ومع ذلظ، فإف السجمذ 
الجستػرؼ الفخندي يأخح بعيغ اإلعتبار لمستصمبات الفخعية السكػنة لفكخة األمغ القانػني، مثل 

القيسة الجستػرية، كسا سبق وأف  الػضػح والسقخوئية والػصػؿ، والتي رفعيا إلى مراؼ اليجؼ ذو
 .2شخحشا

                                                           
1
 Maiwenn Tascher, Op.Cit. p.184. 

2
 Ibid. pp.195, 196.  
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إف الغسػض الحؼ تترف بو فكخة األمغ القانػني يبخز أيزا في القانػف اإلسباني، بحيث 
مغ دستػر ىحه السسمكة كعشرخ مغ بيغ  1(9/3نبلحع أف األمغ القانػني قج ورد في نز السادة )

ء ىحا التشريز، وكيف سيكفل جسمة أخخػ مغ العشاصخ، دوف أف يتع تحجيج السقرػد مغ ورا
 . 2الجستػر ضسانو عمى شاكمة بقية العشاصخ السحكػرة في نز السادة

مغ جية أخخػ، تعتبخ السحكسة الجستػرية اإلسبانية أنو بالخغع مغ عجـ قابمية تكخيذ مبجأ 
ي األمغ القانػني كسبجأ مصمق، بحكع أنو يؤدؼ إلى جسػد الشطاـ القانػني، لكغ السحكسة أكجت ف

السقابل، أف مبجأ األمغ القانػني يحسي ثقة السػاششيغ، بتسكيشيع مغ ضبط ترخفاتيع القانػنية عمى 
، وعميو، تخبط 3التذخيعات الدارية، في مػاجية تغييخات معيارية التي قج ال تكػف قابمة لمتشبؤ

  السحكسة الجستػرية اإلسبانية صخاحة، حساية الثقة بسبجأ األمغ القانػني.

فإنيا تعتخؼ بحق أشخاص القانػف في يسا يخز السحكسة الجستػرية الدمػفيشية، أما ف
الػثػؽ بالتذخيعات الدارية، وتػجيو ترخفاتيع وتػقعاتيع وفقا ليحه األخيخة، كسا تعتبخ السحكسة أف 
اإلجخاءات القانػنية التي تديج مغ اإللتدامات بأثخ رجعي، ُتقّػُض ىحه الثقة، وُتزعف األمغ 

. في حيغ أف السحكسة العميا اليػلشجية، تقخ أف مبجأ األمغ القانػني ييجؼ 4ػني في نفذ الػقتالقان
 .5إلى احتخاـ التػقعات السذخوعة

يتزح لشا مسا تقجـ، أف اجتيادات السحاكع الػششية األوروبية تخبط غالبا بيغ األمغ   
القانػني والثقة السذخوعة، باعتبار أف ىحه األخيخة ىي إمتجاد عغ مبجأ األمغ القانػني، لكغ مغ 
 مشطػر الحقػؽ الحاتية لؤلفخاد، فاألمغ القانػني يخز السػضػعية السعيارية، في حيغ أف الثقة

السذخوعة تيتع بحاتية الحاالت الفخدية، بالتالي نبلحع أف ىشاؾ اختبلؼ في السدتػػ: ذلظ أف 
                                                           

1
( في دستػر إسبانيا: "يزسغ الجستػر مبجأ الذخعية، ىخمية ونذخ القػانيغ، عجـ رجعية األحكاـ 7/=السادة )  

القانػني، ومحاسبة الدمصات العسػمية العقابية التي ال تتساشى مع الحقػؽ الفخدية أو تقمريا، كسا يزسغ األمغ 
 ومشع تعدفيا."

2
 Maiwenn Tascher, Op.Cit. pp.192, 193. 

3
 Voir :Tribunal constitutionnel espagnol, S.T.C. 150/1990 du 4 octobre. Cité par : Anne-Laure 

Valembois, Op.Cit. p.235.  
4
 Voir : Cour constitutionnelle de Slovénie 6 février 1997, U1I-322/96, B.J.C. SLO-1997-1-005. Cité par : 

Anne-Laure Valembois, Op.Cit. pp.235, 236. 
5
 Voir : Cour suprême des Pays-Bas 7 octobre 1992, 26974, B.J.C. NED-93-1-001. Cité par : Anne-Laure 

Valembois, Op.Cit. p.236. 
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األمغ القانػني يتجخل عمى السدتػػ القانػني الكمي، الستعمق بالشطاـ القانػني في مجسمو، وييجؼ 
نػني إلى تحقيق الرالح العاـ؛ في السقابل نجج أف الثقة السذخوعة تتجخل عمى السدتػػ القا

 . 1الجدئي، السختبط بالفخد ومرمحتو الخاصة

 

 السطمب الثاني:

 مبجأ األمن القانهني في اجتيادات السحاكم األوروبية

بالخغع مغ عجـ استقباؿ األنطسة القانػنية الػششية لفكخة األمغ القانػني بشفذ الحساسة،    
اعة األوروبية، سمدتػػ قانػف الجى نبلحع عم وإذ نجج ىشاؾ إنقداما في اإلعتخاؼ بو كسبجأ، بيج أن

، وذلظ عسبل بشسػذج السحكسة متأصل بيحا األخيخ قج تع تكخيذ فكخة األمغ القانػني كسبجأ
الجستػرية األلسانية، التي تعتبخه كعشرخ ميع مغ العشاصخ السؤسدة لجولة القانػف، وإستقخار الشطاـ 

لع يتع تقجيع تعخيف لؤلمغ القانػني، ال مغ قبل  لكغ نذيخ إلى أنو، 2القانػني والتشبؤ بدمػؾ الجولة
 .3محكسة العجؿ األوروبية، وال مغ قبل السحكسة األوروبية لحقػؽ اإلنداف

 

 محكسة العجل األوروبية: أوال -
فأما محكسة العجؿ األوروبية، فإنيا استخمرت عبخ اجتياداتيا، مبجأ الثقة السذخوعة الحؼ 
يعسل عمى الحج مغ التعجيبلت السفاجئة لمقػاعج القانػنية مغ قبل الدمصات السخترة، وذلظ بيجؼ 
الحفاظ عمى الثقة السذخوعة ألشخاص القانػف. ونذيخ في ىحا الدياؽ، أنو بخبلؼ مبجأ األمغ 

لقانػني، فإف مبجأ الثقة السذخوعة يبلقي إستحدانا مغ جانب القزاة، إذ نبلحع أنو بخز في ا
، 1957جػيمية  12الرادر في  l’arrêt  Algeraاجتيادات محكسة العجؿ األوروبية مشح "قخار ألجيخا" 

تع  والحؼ نز عمى ضخورة "الحفاظ عمى الثقة السذخوعة في إستقخار الحاالت القانػنية"، ولقج

                                                           
1
 Anne-Laure Valembois, Op.Cit. pp.236, 237. 

2
 Voir : la décision de la cour constitutionnelle fédérale allemande : BVerfGE 2, 280 (403).   Cité dans : 

Maiwenn Tascher, Op.Cit. p.185. 
3
 Maiwenn Tascher, Op.Cit. pp.184, 185. 
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1973جػاف  5تكخيذ ىحا السبجأ في القخار الرادر في 
ماؼ  3، وأكج عميو القخار الرادر في 1

1978
مبلـز لمشطاـ القانػني لمجساعة  3، ليتع بعجىا تخقية مبجأ الثقة السذخوعة كسبجأ أساسي2

1980األوروبية سشة 
4. 

ترػره السػضػعي، غايتو تعتبخ الثقة السذخوعة الػجو الحاتي لسبجأ األمغ القانػني في 
حساية السرالح الخاصة في إشار الحاالت القانػنية السكتدبة، والتي قج تتعخض القػاعج القانػنية 
التي تشطسيا لمتعجيبلت. لكغ، وعمى شاكمة مبجأ األمغ القانػني، تذػب مبجأ الثقة السذخوعة 

ذوو القيسة الستداوية، بذكل مكسل الزبابية والغسػض، لحلظ غالبا ما يخد إستخجاـ ىحيغ السبجأيغ، 
لبعزيسا البعس تارة، وبذكل مدتقل تارة أخخػ. ومع ذلظ، فإف معاييخ تصبيق مبجأ الثقة 

حاالت..( تبجو أكثخ صخامة السذخوعة )مخاعاة تػازف السرالح، تغييخات غيخ متػقعة في ال
ربسا ليحا الدبب يمقى مبجأ ، و 5ووضػحا وقابمية لمتفعيل، مغ تمظ الخاصة بتصبيق األمغ القانػني

 الثقة السذخوعة األفزمية واإلستحداف لجػ القزاة.

 :6ويسكغ التسييد بيغ ثبلث فخضيات كبخػ أيغ يبخز فييا مبجأ األمغ القانػني

الفخضية األولى تخز الرياغة الػاضحة والجقيقة لمشز القانػني، أو بتعبيخ آخخ،  -
لُسراغ، والحؼ سيشتج عشو تصبيق غيخ عشجما يكػف فيو ىشاؾ خمل في معشى الشز ا

مػثػؽ بدبب عجـ دقتو وغسػضو، أو بدبب إحتػائو عمى عشاصخ مشاقزة لشرػص 
قانػنية أخخػ. كسا يسكغ أف يحرل ىحا الخمل في حاؿ لع يتع احتخاـ قػاعج تػزيع 
اإلختراص في سغ التذخيعات، أو في حاؿ لع يتع احتخاـ إجخاءات إعتساد أو نذخ 

وىي متصمبات يتع تصبيقيا عمى التذخيعات الشاتجة عغ قانػف الجساعة  القػانيغ.
األوروبية، ولكغ أيزا عمى الشرػص القانػنية الجاخمية لمجوؿ األعزاء، التي يشبغي 

                                                           
1
 Voir : CJCE, 5 juin 1973, Commission c/ Conseil, Rec. p. 575. Cité dans : Maiwenn Tascher, Op.Cit. 

p.185. 
2
 Voir : CJCE, 3 mai 1978, Töpfer c/ Commission, Rec. p. 1019. Cité dans : Maiwenn Tascher, Op.Cit. 

p.185.  
3
 Voir : CJCE, 5 mai 1981, Dürbeck / Hauptzollamt Frankfurt Am Main-Flughafen, Rec. p. 1095.  

Maiwenn Tascher, Op.Cit. p.186.  
4
 Voir : CJCE, 27 mars 1980, Denkavit Italia, Rec. p. 1205, pt 17. Cité dans :  Maiwenn Tascher, Op.Cit. 

p.186.  
5
 Maiwenn Tascher, Op.Cit. p.186.  

6
 Ibid. pp.186, 187, 188. 
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صياغتيا بذكل ال لبذ فيو، حتى ُيتاح لؤلشخاص السعشييغ مغ معخفة حقػقيع 
 ششية ضساف إحتخاميا.وواجباتيع بصخيقة واضحة ودقيقة، وعمى السحاكع الػ 

وانصبلقا مغ ىحه الفخضية، كخست محكسة العجؿ األوروبية مبجأ األمغ القانػني كسبجأ 
أبخيل  6وذلظ بتاريخ  arrêt Boschعاـ لقانػف الجساعة األوروبية، في "قخار بػش" 

. ولقج أوردت محكسة العجؿ األوروبية ىحا السبجأ بعج ذلظ في قخاراتيا عجة مخات، 1962
سا إقتزت الحالة ذلظ، مذيخة إلى العبلقة الػشيجة بيغ األمغ القانػني وقانػف كم

الجساعة األوروبية، بيجؼ حساية الستقاضي، نحكخ عمى سبيل السثاؿ قخارىا الرادر 
، حيث ورد في تدبيب القخار "إف مبجأ األمغ القانػني، الحؼ يعتبخ 1991فبخايخ  7في 

ة، ُيمِدـ أف تكػف جسيع اإلجخاءات اإلدارية التي تشتج جدءا مغ قانػف الجساعة األوروبي
عشيا آثار قانػنية، أف تكػف واضحة ودقيقة إلى معخفة الذخز السعشي، بصخيقة ُتسكُِّغ 
ىحا األخيخ مغ معخفة عمى وجو اليقيغ والجقة بالػقت الحؼ يبجأ فيو اإلجخاء اإلدارؼ 

، بالتالي ىشاؾ شخط التشبؤ 1صعغ"في إنتاج اآلثار القانػنية، بسا في ذلظ آجاؿ ال
( ميسة 19/1بالقاعجة القانػنية. وفي ذات الدياؽ، حجدت معاىجة لذبػنة في مادتيا )

محكسة العجؿ األوروبية عمى أنيا "تزسغ احتخاـ القانػف في تفديخ وتصبيق ىحه 
 السعاىجة"، بالتالي، يطيخ األمغ القانػني كعامل ضخورؼ في تشفيح السيسة. 

الفخضية الثانية تخز تصبيق الشز القانػني مغ حيث الدماف؛ ويتسثل اليجؼ الحؼ  -
تدعى وراءه محكسة العجؿ األوروبية في ىحا اإلشار، في ضساف إستقخار السخاكد 
القانػنية. وعميو، يدتمـد التعبيخ صخاحة عغ اآلجاؿ اإللدامية لكل نز قانػني يرجر 

كانت شبيعة ىحه اآلجاؿ، سػاء كاف ليحه  عغ مؤسدات الجساعة األوروبية، ميسا
 اآلجاؿ أثخ رجعي، أو فػرؼ أو الحق. 

واتداقو؛ بسا  الفخضية الثالثة واألخيخة تخز وحجة الشطاـ القانػني لمجساعة األوروبية -
أف محكسة العجؿ األوروبية ىي الجية الػحيجة التي ليا سمصة الحكع عمى قػانيغ 

                                                           
1
 Voir : Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 7 février 1991. - Harissios 

Tagaras contre Cour de justice des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Classement - 

Bonification d'ancienneté d'échelon - Egalité de traitement - Recevabilité. - Affaires jointes T-18/89 et T-

24/89. Disponible à : 
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5/8/2017. 
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بحلظ إتداؽ تفديخ األحكاـ الػاردة في اإلتفاقيات،  الجساعة األوروبية، فإنيا تتيح
وعميو، سيكػف ىشاؾ وحجة في تصبيق القػاعج. وبشاء عمى ذلظ، أقخت السحكسة أنو في 
حالة وجػد "خبلفات بيغ محاكع الجوؿ األعزاء فيسا يتعمق برحة قػانيغ الجساعة 

اعة األوروبية في حج األوروبية، فإف ذلظ مغ شأنو تيجيج وحجة الشطاـ القانػني لمجس
. عشجما تتدبب محكسة العجؿ 1ذاتو، وبحلظ فيػ يسذ متصمبا أساسيا لؤلمغ القانػني"

األوروبية بسبجأ األمغ القانػني، فإنيا عادة ما تخبصو بعجد مغ السفاىيع األخخػ، مغ 
ؼ، قبيل احتخاـ الحقػؽ السكتدبة، حساية األفخاد، اإلدارة الخشيجة، شفافية العسل اإلدار 

عجـ الخجعية...كسا أف التدبيب بسبجأ األمغ القانػني يشجرج في العجيج مغ السجاالت 
مثل صياغة الشرػص، أساليب التفديخ، وحجة قانػف الجساعة األوروبية، وما إلى ذلظ 
ويسذ بستصمبات األمغ القانػني، مع اإلشارة إلى أف محكسة العجؿ األوروبية لع تحجد 

 األمغ القانػني.بجقة لسا تقرجه بسبجأ 

 

 

 السحكسة األوروبية لحقهق اإلندان: ثانيا -
مغ ناحية أخخػ، فإف إلجتياد السحكسة األوروبية لحقػؽ اإلنداف دور محػرؼ في وضع 
القانػف األوروبي، بحيث تيجؼ السعاىجة األوروبية لحقػؽ اإلنداف، إلى ضساف حساية جساعية 
لمحقػؽ والحخيات األساسية؛ وعميو، فإف القػاعج الشاتجة عغ ىحه السحكسة تتخجع قيسا مذتخكة بيغ 

السرادقة عمى السعاىجة، التي ُتعتبخ األداة الجستػرية لمشطاـ العاـ األوروبي. وبشاء  عمى الجوؿ 
ذلظ، تعتبخ السحكسة أف مبجأ األمغ القانػني ىػ مبجأ مبلـز لمسعاىجة األوروبية لحقػؽ اإلنداف، 

1979جػاف  13الرادر بتاريخ  arrêt Marckxوذلظ مشح "قخار ماركذ" 
الحؼ أقخت فيو السحكسة  ،2

                                                           
1
 Voir : Arrêt de la Cour du 22 octobre 1987. - Foto-Frost contre Hauptzollamt Lübeck-Ost. - Demande de 

décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. - Incompétence des juridictions nationales 

pour constater l'invalidité des actes communautaires - Validité d'une décision en matière de recouvrement 

"a posteriori" de droits à l'importation. - Affaire 314/85. Disponible à : 
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 Voir : CEDH, 13 juin 1979, Marckx c. Belgique, affaire numéro 6833/74. Disponible à : 
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numero-683374/  Vu le : 6/8/2017. 
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أف األمغ القانػني مغ أىجاؼ السعاىجة األوروبية لحقػؽ اإلنداف بالشطخ إلى ارتباشو بسبجأ سسػ 
 . 1القانػف، وأنو بالشتيجة، فإف السعاىجة تديخ عمى أال يذػب عجـ اليقيغ الحاالت القانػنية

نػف في كل نطاـ داخمي، ُتمِدـ السحكسة األوروبية لحقػؽ اإلنداف أف تكػف نرػص القا
مراغة بجقة كافية، لتسكيغ األشخاص السعشييغ مغ التشبؤ بسبلبدات السدائل التي تيسيع، 
والعػاقب السحتسمة الشاتجة عغ فعل معيغ. وعميو، فإف السحكسة األوروبية لحقػؽ اإلنداف تأخح 

تشبؤ والػصػؿ، ال سيسا الػصػؿ بالستصمبات الفخعية لسبجأ األمغ القانػني، الستسثمة في السقخوئية، ال
 .2الفكخؼ لمقانػف 

في إعساؿ مبجأ األمغ القانػني، سػاء نبلحع مسا تقجـ، أف ىشاؾ إرادة سياسية أوروبية قػية 
مدتػػ األنطسة القانػنية الجاخمية، أو عمى مدتػػ قانػف الجساعة األوروبية ككل، أكاف ذلظ عمى 

بحساية الحقػؽ الحاتية وحخيات السػاشغ األساسية، وىػ ما  وأنو غالبا ما يتع ربط األمغ القانػني
الرادرة عغ الجيات القزائية السحمية لجوؿ اإلتحاد، أو السحاكع لسدشاه في القخارات القزائية، 

ة، األوروبية، وبشاء عمى ذلظ، يسكغ الجـد أف عسمية دستخة مبجأ األمغ القانػني في الجوؿ األوروبي
           ذ الذكمي، وىػ ما سػؼ يعدز دولة القانػف الستأصمة في ىحه الجوؿ.سائخة في شخيق التكخي
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 الباب الثاني:

 يـــــؽ القانـؾنــدأ األمــرة مبــأسس دست
يختبط األمغ القانػني إرتباشا وثيقا بجولة القانػف، إذ تعتبخ ىحه األخيخة الشطاـ األمثل 

ولجواعي الجراسة،  سة لبمػغ غايات األمغ القانػني؛لزساف تحقيقو، وذلظ لسا تذسمو مغ عػامل ُمجعِّ 
شا سشخكد عمى ثبلث مبادغ مييكمة لمشطاـ القانػني في دولة القانػف، نطخا الرتباشيا السباشخ فإن

بتحقيق األمغ القانػني وفقا لمسفيػـ الستشاوؿ في ىحه الجراسة، وتتسثل ىحه السبادغ في: الفرل بيغ 
ستخجاع حقػقو ؛ وحق الفخد في المجػء إلى القزاء اللتدمدل اليخمي لمقػاعج القانػنيةا، الدمصات

في حاؿ تع انتياكيا. إف دستخة ىحه السبادغ ليي مغ قبيل دستخة القانػف، التي تسشح الجساتيخ قػة 
معيارية وإلدامية، وتجعميا في قسة اليـخ التدمدمي لمشطاـ القانػني، ولقج باشخت الجوؿ األوروبية 

ػرا نػعيا، إنعكذ إيجابا عمى عسمية دستخة القانػف خبلؿ القخف العذخيغ، لتذيج ىحه العسمية تص
ىشجسة الجساتيخ، التي باتت تػلي إىتساما بالغا بدج ثغخات الشطاـ القانػني التي قج تدبب إنعجاـ 

 .)الفرل األول(األمغ القانػني 

ألسباب سبق وأف  ،الرخيح عمى مبجأ األمغ القانػني وبالخغع مغ عجـ التشريز 
 األنطسةلتحقيقيا، متػفخة في  ىحا السبجأالقانػنية التي ييجؼ غيخ أف الزسانات والحساية  تشاولشاىا،

القانػنية والجستػرية، سػاء أتعمق األمخ بالتجخبة األوروبية، أو أيزا التجخبة الجدائخية، ىحه األخيخة 
التي مخ نطاميا القانػني والجستػرؼ عبخ مخحمتيغ إثشتيغ: أما األولى، فإف القانػف لع يكغ مغ 

بل ويسكغ الجـد بأف ىحه السخحمة تسيدت بانعجاـ شبو تاـ لؤلمغ القانػني، وذلظ بالشطخ أولػياتيا، 
إلى اتباع الجولة الجدائخية الحجيثة اإلستقبلؿ آنئح، لمشيج اإلشتخاكي ونطاـ حكع الحدب الػاحج. فأما 

بية والحكع السخحمة الثانية، فإنيا شكمت مشعخجا حاسسا بانتقاؿ الجدائخ إلى نطاـ التعجدية الحد 
الجيسقخاشي، بسا يعشيو ذلظ مغ دستخة السختكدات األساسية التي يقـػ عمييا ىحا األخيخ، والتي 
تؤسذ بجورىا لجولة القانػف؛ وعميو، عخؼ الشطاـ الجستػرؼ الجدائخؼ نقمة نػعية، بخزت تصػراتيا 

يق األمغ القانػني بتحق عبخ دساتيخ ىحه السخحمة، والتي عكدت إنذغاال قػيا لمسؤسذ الجدائخؼ 
 .)الفرل الثاني(
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 الفرل األول:

 ةــؾدة الدستؾريـوالجؾن ـــرة القانــدست
نتعخض مغ خبلؿ ىحا الفرل، لمعبلقة القائسة بيغ األمغ القانػني ودولة القانػف في 

يل ذلظ بالتعخض ترػرىا الذكمي، مبخزيغ أىسية عسمية الجستخة في تكخيذ ىحه األخيخة، وندت
، باعتبارىا )السبحث األول( ، ال سيسا في ترػرىا الذكميالسؤسدة لجولة القانػف  األساس لمعشاصخ

 الحؼ  تشاولشاه عبخ ىحه الخسالة؛ العشاصخ التي تعدز ضساف األمغ القانػني، بشاًء عمى السفيػـ
، ونخز بالتحميل ضاىخة ثاني()السبحث الألسباب البشيػية النعجاـ األمغ القانػني نحمل بعج ذلظ ا

ششتقل بعجىا إلى ل ية؛ئزبل عغ رجعية اإلجتيادات القزاالتزخع وعجـ اإلستقخار التذخيعي، ف
)السبحث التفريل في مفيػـ عسمية دستخة القانػف وتصػرىا كطاىخة قانػنية في الجساتيخ األوروبية 

ػدة واإلستقخار السعيارؼ ، مػضحيغ دور مؤسدات القزاء الجستػرؼ في تحقيق الجالثالث(
 .)السبحث الرابع(لمجساتيخ

 

 

 السبحث األول:

 الرياغة الذكمية لمقانؾن وتحقيق األمؽ القانؾني

تخجع الييكمة الذكمية لمقانػف إلى الػضعانية القانػنية، التي تؤسذ لجولة القانػف، بارتكازىا 
، تتسثل في الفرل بيغ اصخيحجدىا ىحا السبحث في ثبلث عشعمى مجسػعة مغ األسذ، والتي س

؛ حيث أف تكخيذ ىحه األخيخة ىػ (السظمب األول) الدمصات، ىخمية القػاعج، والحق في التقاضي
األمغ القانػني  الغاية التي يخمي إلييا مبجأ ما يجعل مغ دولة القانػف، الشطاـ األمثل لزساف تحقيق

 .(السظمب الثاني)
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 السظمب األول:

 ؾن ـة القانـة لدولـالسؤسد األساس العشاصر

يسكغ القػؿ أف مفيػـ األمغ القانػني يقارب كثيخا مفيػـ دولة القانػف، ويخجع تفديخ ذلظ 
إلى الخابصة القػية السػجػدة بيغ مفيػـ األمغ مغ جية، ومفيػـ القانػف مغ جية أخخػ، ذلظ أف 

ي ذات الدياؽ، ورد مفيـػ وف ية، ىي الجولة التي تخزع لمقانػف؛ما تذيخ التدس دولة القانػف، مثل
دولة القانؾن تعشي أن سمظة الدولة ال  "كاآلتي:  Klaus Sternدولة القانػف عغ "كبلوس ستيخف" 

يسكؽ مسارستيا إال عمى أساس الدستؾر، والقؾانيؽ السظابقة ألحكام الدستؾر، بيدف ضسان 
 . 1"كرامة اإلندان، والحرية، والعدالة واألمؽ القانؾني

القزاة الجستػرييغ في الجيسقخاشيات الغخبية التي تعتخؼ باألمغ القانػني بتدميط يقـػ أغمب 
الزػء عمى الخابصة أو العبلقة ما بيغ دولة القانػف واألمغ القانػني، الحؼ يخبصػنو بذكل صخيح 

فإذا ما عجنا إلى السثاؿ األلساني، فإف السحكسة  القانػف أو بسبجأ أسبقية القانػف؛بسبجأ دولة 
لجستػرية في ألسانيا، تعتبخ مبجأ األمغ القانػني "عشرخا أساسيا" مغ العشاصخ السكػنة لجولة ا

في حيغ تؤكج السحكسة الجستػرية  ؛2القانػف، ومبجأ قاعجيا يعتسجه القانػف األساسي األلساني
نػني، إذ لجسيػرية ىشغاريا، أف أحج العشاصخ الزخورية السؤسدة لجولة القانػف تتسثل في األمغ القا

ولقج قامت السحكسة الجستػرية الكخواتية  ؛3ال يسكغ الحجيث عغ دولة القانػف دوف احتخاـ ىحا األخيخ
كسا تعتبخ  ؛4مغ نرػص دولة القانػف التي ليا قيسة دستػرية "مبجأ اليقيغ القانػني"باشتقاؽ 

تػرية الزامشة لمعجالة السحكسة الػششية اإلستػنية أف مبجأ األمغ القانػني ىػ أحج السبادغ الجس
ما يعتبخ القاضي الجستػرؼ التذيكي أف مبجأ األمغ  مثل ؛5ودولة القانػف اإلجتساعية والجيسقخاشية

                                                           
1
  Voir: Klaus Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Tome 1, 2. Auflage, C-H, Beek, 

Munich 1984, p.781. Cité par : Anne-Laure Valembois, Op.Cit. p.29.  
2
 Anne-Laure Valembois, Op. Cit. p. 29. 

3
 Voir : Cour constitutionnelle de la république de Hongrie, arrêt n°11/1992//III.25/AB, A.I.J.C, 1992, 

p.579. Cité par : Anne-Laure Valembois, Op. Cit. p. 29.  
4
 Voir : Cour constitutionnelle Croate, 5 Janvier 1994, U-1-144/1993, BJC, 1994, CRO-94-1-001. Cité 

par : Anne-Laure Valembois, Op. Cit. p. 30.  
5
 Voir : Cour constitutionnelle Estonienne, 30 Septembre 1994, III-4/A-5/94, B.J.C, EST-94-3-004. Cité 

par : Anne-Laure Valembois, Op. Cit. p. 30.  
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، وأنو إحجػ القػاعج السؤسدة لمشطاـ القانػني 1القانػني ىػ إحجػ الدسات السسيدة لجولة القانػف 
بػلػنية األمغ القانػني عمى مبجأ في حيغ تؤسذ السحكسة الجستػرية ال ؛2الجيسقخاشي السعاصخ

خ أف السحكسة األوروبية لحقػؽ اإلنداف . كسا نحكِّ 3الجولة الجيسقخاشية الخاضعة ألسبقية القانػف 
تذتخط اإللتداـ باألمغ القانػني بعشاصخه الستسثمة في كل مغ الػصػؿ، الجقة، والتشبؤ بالشز 

باإلجساع عمى  ذ  تصمب األمغ القانػني مؤس  القانػني، عمى أساس أسبقية القانػف. وعميو، فإف م
مفيػـ ومبجأ دولة القانػف، وىػ ما يجؿ عمى أف األمغ القانػني، إنسا ىػ متصمب متأصل في 

 .4الشسػذج الشطخؼ لجولة القانػف 

ما  ، ومثل5ولقج شيجت العبلقة بيغ الجولة والقانػف تصػرا عسيقا مشح القخف التاسع عذخ
 la doctrineسفيـػ دولة القانػف أصػال ألسانية، إذ يعج محىب دولة القانػف سبق وأف أشخنا، فإف ل

du Rechtstaat  مغ صشيع العمػـ القانػنية األلسانية، حيث قاـ الفقياء األلساف مشح القخف التاسع
بالجعػة   Georg Jellinekو"جػرج جيمشيظ"   Robert von Mohl"روبيخت فػف مػؿ"  عذخ، مغ قبيل

ذ دولة القانػف في مػاجية الجولة البػليدية؛ ذلظ أف األولى تقػـ عمى حكع وسيادة إلى تكخي
ويحىب رجاؿ القانػف األلساف إلى أنو يشبغي  دتشج الحكع في الثانية عمى القػة،القانػف، في حيغ ي

ر عمى الجولة أف تخزع لمقانػف في عبلقاتيا مع السػاشغ، وأنو يشبغي لمحخية الفخدية أف تكػف محػ 
 .6دولة القانػف 
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 Voir: Tribunal constitutionnel polonais, 17 décembre 1997, K 22/96, B.J.C, POL-98-1-001.Cité par : 

Anne-Laure Valembois, Op. Cit. p. 30.  
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 Anne-Laure Valembois, Op. Cit. p. 30.  
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ثبلثيشيات مغ القخف العذخيغ، قج أدػ إلى تخاجع وشسذ تصػر مفيػـ نذيخ إلى أف بخوز الجوؿ الذسػلية في ال  

 دولة القانػف إلى حج كبيخ، ليذيج ىحا األخيخ نيزتو مججدا في سشػات الدبعيشيات مغ أواخخ القخف العذخيغ.
6
 Abdoulaye Diarra, « Définition, genèse et rôle de l’Etat Malien », communication présenté au Forum 

Multi-acteurs sur la gouvernance au Mali, Séance 9, Février 2012. P.10. 
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 طبيعة دولة القانؾن : أوال -

مغ  matérielمغ جانب، والسادية   formelتتدع دولة القانػف بصبيعتيا الثشائية: الذكمية 
ففي ترػرىا الذكمي، تذتخط دولة القانػف اإللتداـ باحتخاـ تػزيع اإلختراصات بيغ  جانب آخخ؛

أما الترػر السادؼ لجولة  اإلختراص السػكل إلييا،األجيدة  بأجيدة الجولة، بتعبيخ آخخ ربط ىحه 
القانػف، فيػ مؤسذ عمى فكخة أف الدمصة مقيجة، حتى إذا كانت سمصة غيخ تعدفية، فإنيا مقيجة 

، مثل السداواة القانػنية، حق 1باإلعتخاؼ وضساف الحقػؽ األساسية والحخيات الفخدية لسػاششييا
ياة، وعجد مغ السبادغ السذتقة مشيا، بالشطخ إلى متصمبات السمكية، كخامة اإلنداف، الحق في الح

السجتسع السعاصخ، ال سيسا التحجيات التي تصخحيا العمػـ والتكشػلػجيا، والتي يشبغي تكخيديا 
. بالتالي، فإف الترػر السادؼ لجولة القانػف يدتشج أساسا 2كعشاصخ مكػنة لجولة القانػف السادية

 ، الدياسية، واإلجتساعية.عمى ثبلثية الحقػؽ الفخدية

وعمى ىحا األساس قامت الثػرة الفخندية، إذ نادت بالحقػؽ األساسية لمسػاشغ مغ خبلؿ  
خبلؿ تحخيخ إعبلف حقػؽ اإلنداف في وقت أوؿ، وىػ ما يػافق الصبيعة السادية لجولة القانػف، ثع 

بالسثل  .3كمية لجولة القانػف تمتو بتحخيخ وثيقة الجستػر في وقت ثاف، وىػ ما يػافق الصبيعة الذ
أيزا قامت الثػرة الجدائخية، عبخ تحخيخ بياف أوؿ نػفسبخ، الحؼ كاف تعبيخا عغ حق الذعب 
الجدائخؼ في استخجاع سيادتو وكامل حقػقو وحخياتو، ليتع تحخيخ أوؿ وثيقة دستػرية بعج استقبلؿ 

  الجدائخ مباشخة. 

ؼ تكاممي، فالترػر الثاني يعدز األوؿ، الحوالبج مغ الشطخ إلى ىحيغ الترػريغ بذكل 
ويداىع التسييد ما بيغ الترػريغ الذكمي والسادؼ لجولة القانػف  يتيح بجوره وجػد الترػر الثاني،

الدياؽ، نذيخ إلى  إلى إبخاز العبلقة ما بيغ مفيـػ دولة القانػف ومفيػـ األمغ القانػني، وفي ىحا
تخبصو عبلقة وثيقة ومباشخة بالترػر الذكمي لجولة القانػف،  -أؼ األمغ القانػني- أف ىحا األخيخ

في حيغ  ف يتسثل في تحقيق األمغ القانػني،عمى اعتبار أف اليجؼ األساسي لمييكمة الذكمية لمقانػ 
أف الترػر السادؼ لجولة القانػف، يتسحػر أساسا حػؿ تحقيق أىجاؼ العجالة والتقجـ اإلجتساعي، 

                                                           
1
 Anne-Laure Valembois, Op. Cit. p. 32. 

2
 Ibid. p. 45. 

3
 Ibid. p. 31. 
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. لحلظ سػؼ تخكد ىحه 1لسادؼ عبلقة غيخ مباشخة بستصمب األمغ القانػنيوبالتالي فإف لمترػر ا
 الخسالة عمى الترػر الذكمي لجولة القانػف ودوره في تحقيق األمغ القانػني.

ولقج تػاصمت أشغاؿ الفقياء األلساف، الخاصة بجولة القانػف، وتعديدىا بسداىسات رجاؿ 
 leوالػضعانية القانػنية  Hans Kelsenنذ كمدغ" القانػف الشسداوييغ، وفي مقجمتيع نحكخ "ىا

positivisme juridique  والحؼ أشاد بيخمية القػاعج واحتخاميا كإحجػ أسذ دولة القانػف، مسا ،
. باإلضافة إلى ذلظ، فإف أعساؿ 2جعل محىب دولة القانػف يتصػر نحػ التقييج الحاتي لمدمصة العامة

ـ دولة القانػف، حيث قاـ سعت كحلظ إلى تعسيق مفيػ  Léon Duguit" ديجيالفقيو الفخندي "ليػف 
ي" بتدميط الزػء عمى الصابع القانػني الدمبي لمديادة السصمقة لمجولة، التي يخػ بأنيا "ليػف ديج

قا أماـ مدألة يسكغ أف تذكل تيجيجا أماـ بشاء دولة القانػف، إذ أنيا تقف، في بعس الحاالت، عائ
ا عمى مسارسة الخقابة ي" فإنو يشبغي عمى السجتسع أف يكػف قادر قا لػ "ديجفوو  تقييج سمصة الجولة،

في وضع حجود  positivisme sociologiqueولقج ساىست الػضعانية اإلجتساعية  عمى الجولة؛
 . 3اجتساعية وسياسية لمجولة، وىػ ما يعج إحجػ الذخوط األساسية لبشاء دولة القانػف 

ى متصمبات القانػف، عمى اعتبار أف الجولة شخز قانػني، ُيسكغ إذ البج أف تستثل الجولة إل
وىكحا فإف حق كل مغ الجولة مغ جية  قا لؤلحكاـ القانػنية والجستػرية،أف يػقع عميو الجداء، وف

والسػاشغ مغ جية أخخػ، يتسحػر حػؿ السبادغ األساسية التي ال يسكغ أف تدتغشي عشيا دولة 
الفرل بيغ الدمصات، واحتخاـ التدمدل اليخمي لمقػاعج، واحتخاـ  القانػف، ونخز بالحكخ مبادغ

 .4حقػؽ وحخيات اإلنداف األساسية
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  ىيكمة الشغام القانؾني في دولة القانؾن : ثانيا -

يو بذكل تكػف ف وذلظ تتجدج دولة القانػف في ترػرىا الذكمي في ىيكمة الشطاـ القانػني،
خيق الفرل بيغ الدمصات، ىخمية غ إتاحة ىحه الييكمة عغ شويسك الجولة خاضعة بفعالية لمقانػف،

 :1، التي تعتبخ العشاصخ السؤسدة لجولة القانػف في ترػرىا الذكميالقػاعج، والحق في التقاضي

 

 الفرل بيؽ الدمظات:  . أ

تعتبخ نطخية الفرل بيغ الدمصات الحجخ األساس الحؼ تأسدت عميو نطخية دولة القانػف، 
صاحب ىحه الشطخية، والتي عخضيا في كتابو السعشػف بػ"مقالة في  John Lockeويعج "جػف لػؾ" 

شارؿ دؼ "، فزبل عغ 1690الرادر سشة  traité du gouvernement civilالحكع السجني" 
سعى  ولقج. 17482الرادر سشة  L’esprit des lois" القػانيغمػنتدكيػ" الحؼ أوردىا في مؤلفو "روح 

يغ الدمصات إلى تقديع وضائف الجولة وتػزيعيا بيغ مختمف األجيدة مشطخو نطخية الفرل ب
السدتقمة عغ بعزيا البعس ندبيا، سػاء أكاف فربل كميا أـ ليشا لمدمصات، بيجؼ إنذاء رقابة 

وعمى ىحا  مصة السػكمة إليو،متبادلة بيغ ىحه األجيدة، مسا سيدسح بتجشب تعدف أؼ جياز بالد
 .3لدمصات: التذخيعية، التشفيحية، والقزائيةاألساس يتع الفرل ما بيغ ا

، مبجأ الفرل بيغ الدمصاتبالخغع مغ اإلعتبار الدائج الحؼ يجعل مغ "مػنتدكيػ" صاحب 
أبعج مغ ىحه الحقبة؛ وىكحا ميد  وترشيف مختمف مطاىخ سمصة الجولة يخجع إلى تعجادغيخ أف 

ة تسثمت في: عسميات رئيد ثبيغ ثبل -أؼ مطاىخ سمصة الجولة- "أرسصػ" في ىحه األخيخة
يد يػافق ىحا التسيبحيث  ، justice؛ والعجالة  commandement؛ القيادة  délibérationالسجاوالت 

ف "أرسصػ" سعى فقط إلى التسييد بيغ مختمف أشكاؿ نذاط بيج أ الثبلثي التشطيع القائع آنحاؾ،
 التسييد بيغ نذاشات ىحه األجيدة، أجيدة الجولة، ولع يفكخ في إقامة تػزيع لمػضائف عمى أساس

وباإلضافة إلى ذلظ، فإنو ال يخػ أدنى إشكاؿ في أف يكػف نفذ الذخز عزػا في الجسعية 

                                                           
1
 Anne-Laure Valembois, Op. Cit. p. 32. 

2
 Ibid.p. 32. 

3
 Ibid.p. 33. 



 الفصـــــــل ألاول  ـــــــــــــــــوريـــــــــــــــــــــــــــةدستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة القـــانـــــــــــــــــــــــون والجــــــــــــــــــــــودة الدستـــــــــــ

 

 
149 

 

بالتالي، فإف ترػر "أرسصػ" لمفرل بيغ  يسارس وضيفة قزائية في نفذ الػقت،العامة، وأف 
 . 1"القػانيغالدمصات، بعيج كل البعج عغ ترػر "مػنتدكيػ" في "روح 

ىحا، ويخػ البعس أف "مػنتدكيػ" قاـ باستمياـ مبجأ الفرل بيغ الدمصات مغ "جػف لػؾ" 
، غيخ أف "مػنتدكيػ" لع 1690الحؼ سبقو بتأليف "السقالة في الحكػمة السجنية" في جدئيغ عاـ 

يكتفي باتباع ما جاء بو "جػف لػؾ" وحدب، بل إنو ذىب إلى أبعج مغ ذلظ، إذ البج أف نذيخ، في 
لع يقع سػػ بتقييع ما كاف قائسا في الشطاـ اإلنجميدؼ في ذلظ الػقت، مغ   اية، إلى أف "لػؾ"البج

وجػد فرل معيغ بيغ الدمصات التذخيعية والتشفييحية، ومثمو في ذلظ مثل سمفو، إذ كل أورد فكخة 
 في حيغ أف تسثيل "مػنتدكيػ" شار نطاـ دولتو وخرػصياتيا آنحاؾ،الفرل بيغ الدمصات في إ

 .2ػمية، ويسكغ تصبيقو عمى كل الجوؿلشطاـ الفرل بيغ الدمصات يتسيد بصابع العس

نذيخ أيزا، إلى أف الدمصة التذخيعية لجػ "لػؾ" ىي أساس سسػ القانػف، في حيغ أف 
ىحا األخيخ يختكد عمى الدمصة القزائية لجػ "مػنتدكيػ"، أؼ أف "لػؾ" وضع الدمصة التذخيعية 

الدمصة التشفيحية، وىػ ما يدسى بالفرل الجامج لمدمصات، باعتبار أف  عمى قجـ السداواة مع
الدمصة التذخيعية ىي السدتػدع الػحيج لمديادة، التي تدتسج مشو شخعيتيا. وبحلظ، فإف شخعية 
الدمصات األخخػ تدتسج شخعيتيا بالسثل مغ الدمصة التذخيعية، ذلظ أف ىحه األخيخة ىي الدمصة 

تخابيا بذكل مباشخ )باعتبار وجػد الشطاـ السمكي في إنجمتخا(، وعمى ىحا الشحػ الػحيجة التي يتع ان
فيي تعتبخ األكثخ شخعية، بالتالي يشبغي مشحيا األولػية مقارنة بالدمصة التشفيحية والدمصة 

 .3القزائية

مغ ناحية أخخػ، فإف "جػف لػؾ" كخس الجدء األكبخ مغ عخض مؤلفو عمى الدمصة 
بقية الدمصات األخخػ، إذ لع ييتع كثيخا بسدألة الفرل بيغ الدمصة التشفيحية التذخيعية، دوف 
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والدمصة القزائية، فالشطاـ الحؼ ترػره "لػؾ" يتزسغ سمصتيغ مشفرمتيغ، أال وىي الدمصة 
 .1القزائية( مغ جية أخخػ -اإلتحادية-التذخيعية مغ جية، والدمصة السخكبة )التشفيحية

ل أوؿ مغ تيقيغ لفائجة الفرل بيغ الدمصات لكغ دوف أف يجع وعميو، يبجو أف "لػؾ" كاف
والزخورة السصمقة  ،استقبلؿ الدمصتيغ التذخيعية والتشفيحية أىسيةإذ لع يؤكج عمى  مشيا نطخية،

لمفرل بيشيسا، بجليل أنو لع يعتخض عمى حقيقة أف ممظ إنجمتخا آنحاؾ، جسع في يجه ليذ كبل مغ 
ادية وحدب، التي ال يسكغ إيكاليا إلى شخز آخخ غيخ السمظ وفقا لػ الدمصتيغ التشفيحية واإلتح

"لػؾ"، بل أف العاىل اإلنجميدؼ، وباإلضافة إلى ذلظ، لو القخار أيزا في الدمصة التذخيعية، بحكع 
 .2عجـ صجور أؼ قانػف دوف مػافقتو، إذ اعتبخ "لػؾ" أف السمظ ىػ الييئة العميا في الجولة

فإف كل شخز تكػف بيجه سمصة، سػؼ يسيل إلى استخجاميا بتعدف،  ووفقا لػ"مػنتدكيػ"،
وتجشبا لحجوث ذلظ، إقتخح "مػنتدكيػ" تصبيق مبجأ الفرل بيغ الدمصات، أو مبجأ الدمصة التي 
تػقف الدمصة؛ إذ أف الفرل يتيح تػزيع مسارسة الديادة بيغ عجيج مغ األجيدة، بذكل يسشع أّيا مغ 

فالحقػؽ تؤوؿ لمزياع إذا ما قاـ نفذ الذخز  ؛3بتسثيل الذعب بخمتو ىحه األخيخة، مغ اإلدعاء
الػاحج أو نفذ الجية الػاحجة، بسسارسة الدمصات الثبلث الستسثمة في: صشع القػانيغ؛ تشفيح القخارات 
العامة؛ والحكع عمى الجخائع أو الشداعات بيغ الخػاص. وعميو، يشبغي الدعي إلى الحفاظ عمى 

لدمصات التذخيعية، التشفيحية والقزائية. وتسخ إقامة ىحا التػازف عبخ الدعي إلى الفرل ما بيغ ا
تحقيق إستقبللية السؤسدات، وتقػية خزػعيا لمخقابة، وىػ ما يثيخ تحجيات ججية أماـ تكخيذ دولة 

كسا يشبغي عمى  ي تحزيخ واعتساد مذاريع القػانيغ،؛ إذ البج مغ تفعيل دور البخلساف ف4القانػف 
قبللية القزاء أف تكػف ضسانة فعمية، ذلظ أف العجالة ىي حجخ أساس دولة القانػف، ولزساف است

أما استقبللية  الدمصة الدياسية؛استقبلليتيا البج مغ أف يكػف القزاء مدتقبل بذكل فعمي عغ 
رة سة وما ىػ مختبط باإلداالدمصة التشفيحية، فيي تفتخض التسييد داخميا بيغ ما ىػ متعمق بالديا
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مذيخيغ إلى إف الدعي إلى تحقيق اإلستقبللية والذفافية، في إشار دولة القانػف  العامة،
 .1والجيسقخاشية والفرل بيغ الدمصات، يدتجعي تصبيق الخقابة عمى السؤسدات

 

 ىرمية القؾاعد: . ب

إف ىخمية القػاعج تعدز فعالية الشطاـ الشاتج عغ تصبيق نطخية الفرل بيغ الدمصات، إذ  
ضافة إلى خزػع أجيدة الجولة إلى الخقابة الستبادلة، فإف ىخمية القػاعج تخزعيا كحلظ إلى وباإل

القانػف، وىػ ما يدسح بتجشب التعدف في حالة ىيسشة إحجػ الدمصات عمى األخخػ، مسا يعج 
 .2خصخا ججيا، باعتبار أف التػازف السثالي بيغ الدمصات الثبلث ىػ صعب تحقيقو

ني في أية دولة إلى تدييخ السجتسع وتشطيسو، وفق جسمة مغ القػاعج يعسل الشطاـ القانػ 
القانػنية التي تحكع كل مجاؿ عمى حجة، سػاء أكانت عامة أـ خاصة، غيخ أف قيسة ىحه القػاعج 
القانػنية، ال يسكغ أف تكػف بشفذ السدتػػ، إذ وبيحا السفيػـ، يفقج الشطاـ القانػني اليجؼ مغ 

والستسثل في وضع ضػابط وأحكاـ ذات قػة إلدامية، ومغ غيخ السسكغ أف يتع تأسيدو في السجتسع، 
الشقصة التي تجدج الفارؽ  فخض ىحه األخيخة في ضل امتجاد أفقي لقػاعج السشطػمة القانػنية، وىي

ما بيغ السجتسع الػششي الحؼ يسثل التشطيع حتسية الستسخاره مغ جية، والسجتسع الجولي  الخئيذ
لفػضػية مغ جية أخخػ، فالسجتسع الػششي يفتخض وجػد تدمدل ىخمي لمقػاعج الحؼ يترف با

 . 3القانػنية والدمصات الجستػرية، تتييكل بذكل عسػدؼ، وال تتستع بشفذ القيسة

ولقج تع وصف ىخمية القػاعج التي تييكل دولة القانػف في ترػرىا الذكمي، مغ قبل 
انذ كمدغ" الحؼ قاـ بتسثيل الشطاـ القانػني في دولة بسغ فييع "ى les normativistesالسعيارييغ 

، فيػ يخػ أف الشطاـ القانػني ال يسثل ندقا مغ القػاعج القانػنية الستسػضعة  القانػف في صػرة ىـخ
جسيعيا في نفذ السختبة وعمى نفذ الرف، إنسا الشطاـ القانػني بالشدبة لػ"كمدغ"، ىػ عبارة عغ 
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مغ عجد مغ الصػابق أو شبقات مغ القػاعج القانػنية، وتشبع وحجة  بشاء يرػره في شكل ىـخ مكػف 
. ذلظ أف 1بيغ القػاعج القانػنية hiérarchie-subordinationالتبعية" -ىحا الشطاـ مغ عبلقة "اليخمية

 في رتبة صحة أؼ قاعجة قانػنية عشج إنذائيا، تدتشج عمى تػافقيا مع قاعجة أخخػ أعمى مشيا
ىكحا دواليظ، لتذكل بحلظ ىحه القػاعج كبّل متشاسقا، يتصابق تباعا )الجستػر، ، و التدمدل اليخمي

 .2التذخيع...(، ومشو فإف دولة القانػف، تخزع لسبادغ اليخمية والتبعية والػحجة

مغ جانب آخخ، فإف ىحه القػاعج القانػنية ليدت ثابتة، بحكع شبيعتيا اإلجتساعية، وتدييخىا 
يغ، إذ ال يسكغ لمسذخع إىساؿ متصمبات السجتسع مغ جية، باإلضافة إلى لسختمف السجاالت والسياد

أؼ –مخاعاتو لدياسة الجولة واستخاتيجيتيا في قيادة ىحا السجتسع مغ جية أخخػ، في سعيو الجائع 
إلى مدايخة حخكية السجتسع وتصػره الستػاصل، بيج أف ليحه الجيػد جانب سمبي أيزا،  -السذخع

 Jeanخار القػاعج القانػنية مع تدايجىا، لتذكل حدب وصف "جاف بػؿ سارتخ" يتسثل في عجـ إستق

Paul Sartre "3"ذلظ األفق البلمتشاىي في عرخنا الحالي. 

ومع ذلظ، فإنو ميسا تدايجت عجد القػاعج القانػنية، وميسا امتجت السشطػمة القانػنية أفقيا أو 
ة األولى واألسسى في الشطاـ القانػني، والتي ارتفعت عسػديا، فإنيا ستطل جسيعيا تابعة لمقاعج

تتجدج في نز الجستػر، الحؼ يتخبع عمى قسة اليـخ القانػني باعتباره العرب األساسي لجولة 
ة وأخخػ، القانػف. مع اإلشارة، إلى أف مبجأ ىخمية القػاعج القانػنية، تختمف حجود تصبيقو بيغ دول

أنو ميسا اختمفت األنطسة القانػنية، يطل التدمدل  بيج أف األكيج بخبلؼ مبجأ سسػ الجستػر،
اليخمي لمقػاعج قيج التصبيق، ويطل مرجر السشطػمة القانػنية محكػما بالشز الجستػرؼ، الزامغ 
لمحقػؽ الفخدية والحخيات األساسية، ولع يكغ إبتجاع السذخع لسبجأ الخقابة عمى دستػرية القػانيغ إال 

 .4حفاظ عمى أساسيا الجستػرؼ لغخض تكخيذ ىحه اليخمية وال

 

 
                                                           

1
 Anne-Laure Valembois, Op. Cit. p. 33. 

2
 Ibid. p. 33. 

3
 .86أميغ عاشف صميبا، السخجع الدابق، ص.  

4
  .90، 88، 87، 86، ص.ص.نفذ السخجع  
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 ج. الحق في التقاضي: 

إف الحق في التقاضي أو مبجأ الحساية القزائية، ىػ مغ أىع العشاصخ السؤسدة لجولة 
القانػف في ترػرىا الذكمي، وىػ يعشي بحساية الحقػؽ وتػقيع الجداء عمى مشتيكييا، وىػ يدسح 

فمكل مػاشغ  ؛1ى الػاقع عغ شخيق اإلكخاه السذخوعبحلظ لجولة القانػف مغ أف تػقع آثار فعالة عم
ولجػء الفخد إلى  خضت حقػقو أو حخياتو إلى التيجيج،الحق في السصالبة بإنرافو في حاؿ تع

وفي سبيل الحفاظ  تساعية، أؼ بحكع انتسائو لمسجتسع،القزاء راجع إلى تػاججه ضسغ مجسػعة إج
أنجع الدبل الستيفاء حقػقو وحخياتو حاؿ انتياكيا، عمى تشطيع ىحه الجساعة وتحزخىا وأمشيا، فإف 

وىي وسيمة إستخجميا اإلنداف مشح القجـ  القزاء، بجؿ اإلستحكاـ إلى القػة،تتسثل في المجػء إلى 
لتدػية نداعاتو، عمى اختبلؼ الذكل الحؼ يتخحه ىحا القزاء بيغ مختمف الحزارات القجيسة، 

بابمية والفخعػنية واليػنانية والخومانية، وصػال إلى الحزارات شخقية كانت أـ غخبية، مثل الحزارة ال
 .2الحجيثة ونخز بالحكخ الحزارة اإلسبلمية

يعتبخ الحق في التقاضي مغ أىع الحقػؽ الجستػرية التي يتستع بيا الفخد، وغيخ القابل 
وأىسيتيا الجستػرية، لمتشازالت، ذلظ أنو الزامغ لبقية الحقػؽ والحخيات، التي تفقج قيستيا القانػنية 

في حاؿ لع يػجج القزاء لتسكيغ الفخد مغ الحفاظ عمييا، أو استخجاعيا في حاؿ تع ىزسيا أو 
تيجيجىا، وذلظ في سبيل إحبلؿ العجؿ والسداواة، وتحقيق األمغ والدمع اإلجتساعييغ في ضل دولة 

ػؽ الفخدية والحخيات . فالقزاء يزسغ تفعيل الشرػص القانػنية التي تقخ بيحه الحق3القانػف 
األساسية، وذلظ بسعاقبة مغ يخالفيا بإيقاع الجداء عميو، ومشو يزسغ الحق في التقاضي نجاعة 

 .4القػاعج القانػنية

                                                           
1
 Anne-Laure Valembois, Op. Cit. p. 34. 

2
(، )بدكخة: مارس 09شيخزاد بػسصمة، "التصػر التاريخي لمحق في التقاضي"، مجمة اإلجتياد القزائي، العجد )  

 .138(، ص.2013
3
(، 2013(، )بدكخة: مارس 09شاكخ مدوغي، "حق التقاضي ودولة القانػف"، مجمة اإلجتياد القزائي، العجد )  

 .56ص.
4
 .59، 58، ص.ص.نفذ السخجع  
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وليكػف الحق في التقاضي فعاال، البج مغ احتخاـ جسمة مغ الذخوط، يسثل أوليا إمتجادا  
ية القخارات القزائية، بالشطخ إلى الدمصتيغ لشطخية الفرل بيغ الدمصات، إذ يتعمق األمخ باستقبلل

التذخيعية والتشفيحية، وتتػقف استقبللية الدمصات القزائية عمى األمغ الػضيفي لمقزاة، وضخوؼ 
 . 1تخقيتيع، وكحلظ مشع تجخل الدمصات األخخػ في مجاؿ إختراص القاضي

بالشطخ إلى ىخمية  أما الذخط الثاني، فإف الحق في التقاضي يشبغي أف يتخبع عمى القسة
وإلى  ع القػاعج القانػنية إلى الخقابة،إذ البج أف تخزع جسي ،القػاعج، تحت شكل الخقابة الجستػرية

جانب ما تقجـ، يسكغ اإلشارة إلى عجد مغ الذخوط األخخػ مثل: تشفيح قخارات العجالة؛ السداواة أماـ 
 .2عادلةالقزاء أو السداواة في وسائل الجفاع ألجل ضساف محاكسة 

إف الييكمة الذكمية لمقانػف، والتي تتجدج بفزل الفرل بيغ الدمصات، ىخمية القػاعج، 
وبشاًء  تيا ضسانة لتحقيق األمغ القانػني؛وتشطيع الحق في التقاضي، تذكل ىحه العشاصخ بصبيع

، وبتعبيخ آخخ لجولة القانػف في ترػرىا الذكمي، عمى ذلظ، يطيخ ىحا األخيخ، كخاصية ىيكمية
فإف دولة القانػف الذكمية تطيخ باعتبارىا البشية القانػنية األنجع لزساف األمغ القانػني ضسغ 

وإلى جانب ذلظ، فإف اإلنذغاالت السختمفة التي تثيخىا مدألة األمغ القانػني،  ،3الشطاـ القانػني
 .4مخىػنة بالييكمة الذكمية لمقانػف في سياؽ دولة القانػف 
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 Anne-Laure Valembois, Op. Cit. p. 34. 

2
 Ibid. p.34. 

3
 Ibid. p. 35. 

4
 Ibid. p. 35. 
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 :السظمب الثاني

 دولة القانؾن: الشغام األمثل لزسان األمؽ القانؾني

إذ أف كبل مغ  الذكمية تدعى إلى تشطيع السجتسع، إف العشاصخ السؤسدة لجولة القانػف 
تقاضي تذكل نطاما قانػنيا، يدعى الحق في ال ،الفرل بيغ الدمصات وىخمية الدمصات السعيارية

في حج ذاتو، يعتبخ مخادفا أو مشذئا لؤلمغ  ordreـ وذلظ عمى اعتبار أف الشطا إلى ضساف احتخامو،
الحؼ أشار إلى أف  Henri Batifolما يحىب إليو السشطخوف مغ قبيل "ىشخؼ باتيفػؿ"  القانػني، مثل

 Gustav. وفي نفذ الدياؽ أيزا، أكج "غػستاؼ رادبخوش" 1شطاـاللؤلمغ عبلقة وشيجة ججا بػجػد 

Radbruch  ؛ 2".[ ىػ الحاجة إلى إحبلؿ الشطاـ في فػضى البيانات السبعثخةاألمغ القانػني ].. "أف
وعمى ىحا األساس، فإنو إذا ما كاف الشطاـ بحج ذاتو ىػ مخادؼ لؤلمغ القانػني، فإف جسيع األنطسة 

أؼ - . بيج أف مدتػػ تكخيذ ىحا األخيخالقانػنية تربح بالتالي مبلئسة لتحقيق األمغ القانػني
دولة القانػف تسثل و  آخخ، حدب الشسػذج الحؼ تأسذ عميو،مف مغ نطاـ إلى يخت -األمغ القانػني

الشسػذج األمثل الحؼ يدسح بزساف األمغ القانػني، مقارنة بشساذج أخخػ مغ قبيل: الجولة البػليدية 
Etat de police  أو الجولة الذخعيةEtat légal  أو أيزا الجولة اإلستبجاديةEtat tyrannique 3 . 

 

 أشكال التشغيؼ القانؾني لمدمظة :أوال -

ؼ يخز دولة القانػف، عبخ مػاجيتو بأشكاؿ أخخػ إبخاز مدايا التشطيع القانػني الحيسكغ 
 Raymond Carré De Malberg"ريسػف كارؼ دو مالبخغ" لتشطيع الدمصات، وفي ذات الدياؽ، ميد 

، مدتشجا عمى لقانػني لمدمصةبيغ ثبلث أشكاؿ مغ التشطيع ا ،الخبع األوؿ مغ القخف العذخيغ في
: الجولة البػليدية التي سادت في فخندا قبل الثػرة؛ الجولة الذخعية التي تاريخ الجولة الفخندية

                                                           
1
 Voir: Henri Batiffol, « Le déclin du droit, Examen critique », A.P.D., 1963, p.44. Cité par : Anne-Laure 

Valembois, Op. Cit. p. 35.  
2
 Voir: Gustav Radbruch, « La sécurité en droit d’après la théorie anglaise », A.P.D., 1936, p.98. Cité 

par : Anne-Laure Valembois, Op. Cit. p. 35.  
3
 Anne-Laure Valembois, Op. Cit. p. 35. 
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، 1شيجتيا الجسيػرية الفخندية الثالثة؛ ودولة القانػف التي واجييا "دو مالبخغ" بالجولة البػليدية
 : حدب تعخيف "عبج الخحساف الكػاكبي"وسػؼ نزيف إلى ىحا الترشيف الجولة اإلستبجادية 

 

 الدولة البؾليدية:  . أ

الدولة التي تتسكؽ مؽ خالليا  " ىيالجولة البػليدية حدب "ريسػف كارؼ دو مالبخغ" 
الدمظة اإلدارية، بظريقة تقديرية ومع حرية قرار شبو كمية، مؽ أن تظبق عمى السؾاطشيؽ جسيع 

بسبادرة مشيا، لغرض مؾاجية الغروف والؾصؾل إلى اإلجراءات التي تراىا مشاسبة التخاذىا، 
 .2"الغايات التي تقترحيا: ويقؾم ىذا الشغام البؾليدي عمى فكرة أن الغاية تبرر الؾسيمة

تتيح الجولة البػليدية تعدف الدمصات اإلدارية، ذلظ أنيا ال تخزع لمقانػف، وعمى ىحا 
ية، الحؼ يسكغ أف يربح جائخا. ويعتبخ تعدف األساس، فإنو ال يسكغ التشبؤ بدمػؾ الجولة البػليد

الدمصات اإلدارية في ضل الجولة البػليدية، أكثخ خصػرة مغ تعدف السذخع في ضل الجولة 
الذخعية، إذ يسكغ لمقخارات اإلدارية أف تكػف خاصة وصمبة أؼ غيخ مخنة، بخبلؼ القػاعج 

جولة تذكل تيجيجا لؤلمغ القانػني . وبالتالي، فإف ىحه ال3التذخيعية التي تكػف عامة ومجخدة
 لسػاششييا، وىي ال تختمف في ذلظ عغ الجولة اإلستبجادية.

 

 الدولة اإلستبدادية: . ب

إف الدمصة السعيارية في ضل ىحه األخيخة ال تكػف مغ اختراص البخلساف، بل إنيا تكػف  
ال تدتشج عمى  بيج شخز أو مجسػعة مغ األشخاص، فالدمصة السعيارية في الجولة اإلستبجادية

                                                           
1
 Voir : Eric Millard, « L’État de droit :  Idéologie contemporaine de la démocratie », J.M. Février & P. 

Cabanel.  Question de démocratie, Presses universitaires du Mirail, pp.415-443, 2001. Consulté de : 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00126251   le 30/02/2017 à 18:45.   
2
 Voir: Raymond Carré De Malberg, Contribution à la théorie générale de l’Etat, tome 1, 1920, rééd. 

C.N.R.S., 1962, p.488. Cité par : Anne-Laure Valembois, Op. Cit. p. 36.  
3
 Anne-Laure Valembois, Op. Cit. p. 35. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00126251
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احتخاـ الحقػؽ األساسية التي تتيحيا عقبلنية القانػف، بل عمى إرادة الذخز أو األشخاص الحيغ 
 .1تتجدج فييع الجولة

ولقج كتب "عبج الخحساف الكػاكبي" في مؤلفو الذييخ "شبائع اإلستبجاد ومرارع اإلستبعاد"، 
ًفا أف2اليػػ"أف اإلستبجاد ىػ "الترخؼ في الذؤوف السذتخكة بسقتزى  "اإلستبداد صفة  ، ُمعخِّ

لمحكؾمة السظمقة العشان فعال أو حكسا، التي تتررف في شؤون الرعية كسا تذاء بال خذية 
حداب وال عقاب محققيؽ. وتفدير ذلػ ىؾ كؾن الحكؾمة إما ىي غير مكمفة بتظبيق تررفيا 

 3".الة الحكؾمات السظمقةعمى شريعة، أو عمى أمثمة تقميدية، أو عمى إرادة األمة، وىذه ح

ويخػ "الكػاكبي" أف الحكػمة السدتبجة، قج تتخح شكل حكػمة الفخد، برفتو الحاكع السصمق، 
سػاء أوصل لمحكع بالغمبة أـ بالػراثة، وىػ الذكل الحؼ يتخاءػ لؤلذىاف أوؿ األمخ، بيج أف ىشاؾ 

خ مدؤوؿ. وال تخخج أؼ أشكاال أخخػ تذسل حكػمة الفخد الحاكع السشتخب، في حالة كاف غي
. وعميو، فإف الجولة اإلستبجادية 4حكػمة عغ وصف اإلستبجاد، ما لع تتعخض لمخقابة والسحاسبة

 بعيجة كل البعج عغ تحقيق األمغ القانػني. 

 

 ج. الدولة الذرعية: 

تسثل التشطيع القانػني الثاني الحؼ ميده "كارؼ دو مالبخغ" في الجولة الذخعية التي عخفيا 
الدولة التي يُفترض أن يكؾن كل عسل مؽ األعسال الرادرة عؽ سمظاتيا اإلدارية مترال  نيا "بأ

". إف اإلدارة في الجولة الذخعية تخزع لمقانػف، بحكع بقانؾن ما، تزسؽ الدولة الذرعية تشفيذه
يدتشج أنيا تدعى إلى تشفيح وتصبيق القانػف، بيج أف السذخع ال يخزع ألؼ نز قانػني ساـ، ماداـ 
. وال 5عمى تصبيق القانػف، بالسعشى السادؼ، ويحتـخ مجاؿ اختراصو دوف انتياؾ الحقػؽ األساسية

                                                           
1
 Anne-Laure Valembois, Op. Cit. p. 36. 

2
(، 2011اد، )القاىخة: كمسات عخبية لمتخجسة والشذخ، بعي، شبائع اإلستبجاد ومرارع اإلستعبج الخحساف الكػاكب  

 .12ص.
3
 . )بجوف ترخؼ(.16، 15نفذ السخجع، ص.ص.  

4
 .16، ص.نفدو  

5
 Anne-Laure Valembois, Op. Cit. p. 36. 
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تزسغ الجولة الذخعية تحقيق األمغ القانػني، ذلظ أنيا ال تزسغ تقييج القانػف، مسا يجعميا تشحخؼ 
ة التذخيعية، الحؼ يعدز مغ المحجودية الدمص le légicentrismeنحػ "التسخكد حػؿ القانػف" 

 .1وبالتالي مغ السسارسة التعدفية لدمصة انتخاب القػانيغ

  

 د. دولة القانؾن:

الدولة التي  حدب "كارؼ دو مالبخغ" يعشي " Etat de droitإف تعبيخ "دولة القانػف"  
ُتخزع نفديا لشغام القانؾن، وذلػ في عالقاتيا مع محكؾمييا، وضسانا لسركزىؼ القانؾني، مؽ 

بط سمؾكيا تجاىيؼ عبر الشرؾص القانؾنية، والتي ُيحدد البعض مشيا الحقؾق الخاصة خالل ض
بالسؾاطشيؽ، في حيؽ تزع األخرى، بذكل مدبق، الدبل والؾسائل التي يسكؽ أن يتؼ استخداميا 
لغرض تحقيق أىداف الدولة: ولكل مؽ ىاذيؽ الشؾعيؽ مؽ الشرؾص أثر مذترك يتسثل في تقييد 

 . 2"ذلػ بجعميا تابعة لمشغام القانؾني الذي تكرسو ىذه الشرؾصسمظة الدولة، و 

وعميو، فإف دولة القانػف حدب "كارؼ دو مالبخغ" ىي نطاـ تقييج بالشدبة لمدمصات اإلدارية 
والييئة التذخيعية؛ ففي دولة القانػف تكػف سمصة الجولة خاضعة لمقانػف الحؼ يعتبخ كأداة لتقييج 

فإف  Jean Combacauما يذيخ إليو "جػف كػمباكػ"  ومثل لذخعي عمييا،جولة وإضفاء الصابع اال
دولة القانػف ال تخالف أو تشكخ الجولة الذخعية، بل إنيا ُتغشي ىحه األخيخة وتتيح ليا تجاوز 
حجودىا. وعمى ىحا األساس فإف بشاء دولة القانػف في فخندا مخ بذكل تجريجي بتقييج سمصة الجولة 

 . 3ة القانػف مخورا بالجولة الذخعيةالتي آلت إلى دول

صابع الذخعية وتتسيد بدولة القانػف  تتستعومشو، فإنو مغ خبلؿ القزاء عمى التعدف، 
مغ بشطاميا عغ البقية، مسا يعشي حساية السػاشغ مغ التجخبلت السفاجئة لمحكػمات، التي تيجد األ

قيق األمغ القانػني، بتقييج سمصة جسيع تدعى إلى تح وىػ ما يجعميا سػاًء أكاف ماديا أو قانػنيا،

                                                           
1
 Anne-Laure Valembois, Op. Cit. p. 36.  

2
 Voir: Raymond Carré De Malberg, Contribution à la théorie générale de l’Etat, tome 1, 1920, rééd. 

C.N.R.S., 1962, pp.488, 489. Cité par : Anne-Laure Valembois, Op. Cit. p. 36.  
3
 Anne-Laure Valembois, Op. Cit. p. 36. 
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أجيدة الجولة بعبلقة التبعية. دولة القانػف الذكمية ىي بالتالي الشطاـ األمثل بالشطخ إلى تكخيذ 
 .1األمغ القانػني

 

 نساذج دولة القانؾن : ثانيا -

 إختمفت الشطخيات في تشاوليا لسفيػـ "دولة القانػف" بالجراسة والتحميل، وفي ىحا اإلشار،
ترشيفا عسميا، يحجد مغ خبللو ثبلث نساذج لجولة القانػف؛  Karlo Tuoriيقتخح "كارلػ تػرؼ" 

فباإلضافة إلى الشسػذجيغ الحيغ سبق وأف أشخنا إلييسا سابقا، والستسثميغ في الشسػذج السادؼ لجولة 
الميبخالي لجولة القانػف، والشسػذج الذكمي ليحه األخيخة، أضاؼ "كارلػ تػرؼ" إلى الترشيف الشسػذج 

القانػف، مع اإلشارة إلى أف ىحه الشساذج الثبلثة تجج مرجرىا في الفكخ األلساني، الحؼ يسثل ميج 
 :2"دولة القانػف" مشح القخف التاسع عذخ

وىػ الحؼ يػافق أيجيػلػجية سياسية،  أ. الشسؾذج الميبرالي لدولة القانؾن: -
سمصة الجولة محجودة  تكػف  ـ والخاص.تتسثل في الفرل التاـ ما بيغ القصاعيغ العا

وفقا ليحا الشسػذج، ويدتػجب عمييا حساية حخيات األفخاد، بيجؼ تسكيغ القصاع 
الخاص )بسا في ذلظ الدػؽ( مغ تشطيع نفدو بشفدو. بالشتيجة، عمى القػاعج القانػنية 

يخ(، أف تترف بالعسػمية والتجخيج، والعقبلنية )إستسخارية لفمدفة كانط وعرخ التشػ 
ويتع ضساف ىحه العقبلنية وفق إجخاءات تذخيعية، مسا يزفي عمى ىحا الشسػج شابعا 

 شكميا.

يتػافق مع الجستػرية األلسانية في  ب. الشسؾذج السادي لدولة القانؾن: -
تست صياغة مرصمح  حيغ(، Bismarckمشترف القخف التاسع عذخ )قبل بدسارؾ 

جولة في أوؿ األمخ، كإستجابة لمحاجة إلى "دولة القانػف". بحيث كاف ُيشطخ إلى ال
الػحجة التي ناشجتيا البخجػازية األلسانية، وكانت دولة القانػف تسثل الػسيمة لزساف 
حخيات ىحه الصبقة. يتع تسثيل الجولة، وفقا ليحا الشسػذج، في شخز )الحاكع الحؼ 

                                                           
1
 Anne-Laure Valembois, Op. Cit. p. 37. 

2
 Voir : Eric Millard, Op.Cit. pp.415-443, 2001.   
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غ شخيق القانػف كاف يتسثل في السمظ في تمظ الفتخة في ألسانيا( الحؼ يشجد ميامو ع
وباحتخامو. يكػف الحاكع مقيجا بسبجأ الذخعية السدتقل عغ الجولة، والحؼ يزع القانػف 
فػؽ ىحه األخيخة، وبيحا السفيػـ، تربح دولة القانػف نسػذجا ماديا، نطخا ألنيا تتػافق 
مع مصمب )الستسثل في احتخاـ الجولة لسبجأ الذخعية( وليذ تقشية تذيخ إلى وجػد قيػد 

 قانػنية.

وىػ الحؼ يتػافق مع الػضعانية  ج. الشسؾذج الذكمي لدولة القانؾن: -
القانػنية نياية القخف التاسع عذخ. الجولة، وفقا ليحا الشسػذج، ىي شخز قانػني، في 
حيغ أف القانػف ىػ مجسػعة مغ القػاعج الستدمدمة وفقا لمتختيب السشرػص عميو في 

(. وعميو، ليذ ىشاؾ قانػف أعمى مغ الجولة، إنسا الجستػر )التدمدل اليخمي لمقػاعج
الجولة ذاتيا ىي التي تزع حجودا قانػنية لتقييج سمصتيا. دولة القانػف بيحا السفيػـ، 

أجيدتيا أف تحتـخ القػاعج القانػنية التي سشتيا األجيدة  عمىىي الجولة التي يدتمـد 
 العميا لحات الجولة.

خماني لجولة القانػف مقاربا لترػر "حكع القانػف" الج-ولقج أصبح الترػر الخوماني
، حيث لع تعج دولة القانػف تدتشج فقط عمى وجػد نطاـ 1مشح سشػات التدعيشيات األنجمػسكدػني

قانػني ىخمي، بل وكحلظ إلى جسمة مغ الحقػؽ والحخيات، التي تسيل إلى اكتداب شابع جػىخؼ، 
                                                           

1
البخيصاني عغ مفيـػ "دولة القانػف" في عجد مغ الشقاط األساسية، نحكخ  rule of lawيتسيد مفيـػ "حكع القانػف"    

 مشيا:
، ذلظ أف  système du common lawأف مبجأ ىخمية القػاعج ال يصخح في نطاـ "القانػف العاـ"   -

 agentsالتأكيج عمى الدمصة العميا لمقانػف ومبجأ السداواة أماـ القانػف، يفخض خزػع العسبلء لجػ العخش 

de la couronne .لمسحاكع العادية 
؛ الشذخ généralitéيشبغي عمى التذخيع أف يمتـد بعجد مغ السػاصفات الجػىخية )العسػمية  -

publicité  ؛ عجـ الخجعيةnon-rétroactivité  ؛ الػضػحclarté  ؛ اإلتداؽcohérence  ؛ اإلستقخار
statbilité ؛ وفي السقاـ األوؿ التشبؤprévisibilité . 

 تقع ميسة حساية الحخيات الفخدية عمى عاتق السحاكع )القزاء(. -
، الحيغ يتستعػف باإلستقبللية، عمى  lawyersيدتشج الشطاـ القانػني عمى القزاة والسحاميغ  -

 يزسشو القاضي، مثمو في ذلظ مثل الػاليات الستحجة األمخيكية. la réglémentationاعتبار أف التشطيع 
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. ويخجع سبب ىحا التصػر لترػر دولة القانػف، إلى يقّخ بو الترػر البخيصاني لػ"حكع القانػف"
ليربح مفيػـ دولة القانػف عمى ىحا  ،1تكخيذ الحقػؽ األساسية عمى السدتػػ األوروبي والجولي

في الجيسقخاشيات الغخبية، التي تحتـخ الحقػؽ األساسية  l’Etat des loisاألساس، بأنيا دولة الذخائع 
 :2بػ"األساسية" لثبلث أسبابتػصف ىحه الحقػؽ و لمسػاششيغ، 

أوال؛ ألنيا تسثل أساس اإلستقبللية الخاصة لؤلفخاد: كخامة اإلنداف؛ الحخية  -
الفخدية؛ إحتخاـ الحق في الخرػصية؛ والتي تذكل في مجسميا حجود تجخل الجولة في 

 السجتسع.

ثانيا؛ ألنيا تذكل أيزا اإلستقبللية الدياسية لمسػاششيغ: الحق في حخية  -
الجسعيات؛ حخية التعبيخ؛ حخية الخأؼ؛ حخية التطاىخ؛ التي تزسغ في مجسميا  تكػيغ

 مذاركة الجسيع في عسمية صشع القانػف.

ثالثا؛ أنو ال يسكغ لمسذخع السداس بيحه الحقػؽ، ذلظ أف القاضي  -
 الجستػرؼ يزسغ حسايتيا.

َدة، في السقاـ األو  ؿ، عمى اإلحتخاـ إف دولة القانػف بيحا السعشى، ىي الجولة الُسؤس 
عمى اعتبار أنيا الشطاـ األفزل لتعديد اإلستقخار الصػيل  3واإلعتخاؼ بكخامة وحخية اإلنداف؛

األمغ القانػني. وفي ذات الدياؽ، نذيخ إلى أف تكخيذ دولة القانػف يعشي اإلرتقاء كفالة السجػ و 
مغ خبلؿ تدويجه بأساس بسجتسع يحكسو القانػف، يشذئ وفق القػانيغ، ويتخعخع في ضميا، وذلظ 

ف مغ مؤسدات قزائية مدتقمة وفاعمة. وبحلظ فإف دولة القانػف تسثل  قانػني فعاؿ ومتيغ، ُمكػ 
، مسا يعشي أف ال وجػد 4خزػع كل مغ الحكاـ والسحكػميغ لمجستػر الحامي والزامغ لحقػؽ الفخد

ؽ القانػف، وال يسكغ ألؼ فعل ألحج )سػاء تعمق األمخ بالجولة، أو بالذخز العادؼ أو السعشػؼ( فػ 

                                                           
1
 Jean-Marie Coulon, Op. Cit. p. 67. 

2
 Ibid. pp.67, 68. 

3
 Ibid. p. 68. 

4
 Ibid. p. 69. 
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أو ترخؼ أف يتع خارج إشار القانػف، أو غيخ مصابق لؤلحكاـ التي تشز عمييا القػانيغ، ونخز 
 .1بالحكخ القانػف األسسى، بتعبيخ آخخ الجستػر أو التذخيع األساسي

ة، ويعتبخ األمغ القانػني، باعتبار مكػناتو أو عشاصخه األساسية )الػضػح، اليقيغ، الجق 
السقخوئية، العسػمية والتجخيج(، مغ مدمسات الشسػذج الشطخؼ لجولة القانػف الذكمية. وعميو، فإف 
متصمب األمغ القانػني ليذ مذتقا عغ نطخية دولة القانػف وحدب، بل إنو نتيجة عغ تكخيذ ىحه 

 .2األخيخة

، ذلظ أف لجسيع إف الييكمة الذكمية لمقانػف ضسغ دولة القانػف، تعدز الػصػؿ إلى القانػف 
القػاعج القانػنية مرجر شكمي معخوؼ، ما يعشي القاعجة األعمى في التدمدل اليخمي، والتي بجورىا 
تشحجر مغ قاعجة أعمى، وىكحا دواليظ، إلى غاية الػصػؿ لمقاعجة األسسى. ومغ ىشا، ُيتاح 

إف ػف، وفقا لمبيئة القانػنية. ألشخاص القانػف التشبؤ بالشتائج القانػنية لترخفاتيع في إشار دولة القان
ما يعدز، لجرجة ما،  ، يعدز نذأة قػاعج أكثخ دقة وتفريبل مغ جية، مثلالتدمدل اليخمي لمقانػف 

تحجيج محتػػ ىحه القػاعج السصبقة مغ جية أخخػ، بسا أنو يسكغ استخبلصيا انصبلقا مغ محتػػ 
مختبة مدبقا، عسمية متػاصمة و لفقا خمق القانػف و  وىػ ما يشتج عشو ؛السصبقة األسسىالقاعجة 

لسيميا نحػ ضساف اليقيغ والتشبؤ بالعبلقات  نطخا مخادفة لجولة األمغ القانػني، لتربح دولة القانػف 
اإلجتساعية والقانػنية، وذلظ بتقميز مخاشخ التشاقزات بيغ الشرػص القانػنية. وعميو، تدعى 

 . 3ؤ القانػنيدولة القانػف إلى ضساف أكبخ قجر مسكغ مغ التشب

إف اليخمية في إشار دولة القانػف، تعدز كحلظ مغ اإلستقخار الشدبي لمقػاعج القانػنية، ذلظ 
دة عمى الفرل بيغ الدمصات وىخمية الدمصات العامة باألساس، ىي التي  أف البشية الدياسية السَؤس 

معيغ، وذلظ مغ خبلؿ تدسح بالػقاية ضج التغييخات التعدفية لمتشطيع وضساف إستقخار قانػني 
تعجيل أو سحب المسارسة الخقابة وتأكج السؤسدات الجستػرية السعشية مغ أف التغييخ أو اإللغاء أو 

نز قانػني يػافق حاجة فعمية. وفي ىحا الدياؽ، نذيخ إلى إف ميدة العسػمية والتجخيج لمقػاعج 
، ىي التي تدسح باإلستقخار ال شدبي. ذلظ أف القػاعج العامة القانػنية السػجػدة في قسة اليـخ

                                                           
1
 Jean-Marie Coulon, Op. Cit. p. 70.  

2
 Anne-Laure Valembois, Op. Cit. p. 39. 

3
 Ibid. pp. 39,  40. 
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، وأف تصبيقيا يرمح عمى عجد غيخ محجد مغ الحاالت؛ األمخ  والسجخدة تترف بأنيا أنذئت لتجـو
 .1الحؼ يتيح، بالتالي، ثبات القػاعج القانػنية برفة عامة، وثبات القانػف برفة خاصة

، ليػ أمخ ضخورؼ، يتيح إف استقخار القػاعج القانػنية، باألخز القػاعج الدامية في اليخمية
إستقخار الشطاـ القانػني ذاتو، عمى اعتبار أف ىحا األخيخ ييجؼ إلى تشطيع السجتسع الحؼ يتصمع 
بجوره إلى اإلستقخار واإلستسخارية، وىػ ما يػضح التقارب أو العبلقة الػشيجة السػجػدة ما بيغ 

القانػنية غيخ مدتقخة، بسعشى أف تتعخض القانػف واألمغ؛ فإذا ما كانت القػاعج القانػنية واألوضاع 
لمتعجيل بديػلة وفي أؼ وقت، فإنو في ىحه الحالة سيشعجـ األمغ، ويربح القانػف عجيع الفائجة، 
أماـ عجـ وجػد ضسانة ضج التغييخات، فاإلستقخار يقػؼ ثقة السػاششيغ في القانػف، بدساحو ليع 

 .2بشائياباإلعتساد عمى التػقعات السذخوعة التي قامػا ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 Anne-Laure Valembois, Op. Cit. p.43. 

2
 Ibid. pp.43, 44.  
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 السبحث الثاني:

 يـــؽ القانؾنــاألسباب البشيؾية النعدام األم

ما تع إيزاحو في السبحث  تسثل دولة القانػف أمثل نطاـ لزساف األمغ القانػني، مثل
الدابق، لكغ بالخغع مغ ذلظ، فإف دولة القانػف ذاتيا قج تؤدؼ إلى إنعجاـ األمغ القانػني، وذلظ 

إلى بشية السشطػمة القانػنية في دولة القانػف، وأبخز ىحه األسباب تتجمى في التزخع  ألسباب تخجع
، وتعجد القػانيغ، فزبل عغ الغسػض الحؼ غالبا ما تترف بو القػاعج (السظمب األول)التذخيعي 

يع، القانػنية، األمخ الحؼ يجفع الجيات القزائية إلى اإلجتياد في إيجاد حمػؿ لمقزايا السخفػعة إلي
السظمب )والتي يؤدؼ تعجدىا وتشاقزيا في أكثخ الحاالت، إلى عجـ استقخار اإلجتياد القزائي 

 .(الثاني

 

 السظمب األول:

 عيـرار التذريـدم اإلستقـؼ وعـالتزخ

يتع شخح مدألة التزخع التذخيعي، لسا تتعجد الشرػص القانػنية في القانػف الػاحج، أو 
اوؿ مػضػعا واحجا، أو تصبق عمى الحالة الػاحجة دوف غيخىا، عبخ عجد مغ القػانيغ التي تتش

فشربح أماـ جسمة مغ الشرػص الستكخرة أو الستشاقزة مع نرػص أخخػ، أو في شكل 
، عمى كثختيا، بل قج يزع السذخع 1إستثشاءات تذخيعية يزعيا السذخع عمى القػاعج القانػنية

التػقعات السذخوعة لؤلفخاد وييجر حقػقيع نطخا لكثخة  إستثشاًء عمى اإلستثشاء نفدو، األمخ الحؼ ييجـ
 التذخيعات وتزخع القػاعج القانػنية وعجـ استقخارىا، وىػ ما سيؤوؿ إلى انعجاـ األمغ القانػني.

 
                                                           

1
التذخيعية: دراسة تحميمية نقجية في -عبج الكخيع صالح عبج الكخيع وعبج هللا فاضل جامج، "تزخع القػاعج القانػنية  

(، 2014(، )العخاؽ: أيمػؿ 23لعجد )(، ا06القانػف السجني"، مجمة جامعة تكخيت لمعمـػ القانػنية، الدشة )
  .148ص.
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 التجربة الجزائرية: أوال -

تخجع أسباب ىحه الطاىخة إلى إىساؿ مدألة نػعية القانػف وجػدتو، والتي تذسل عجـ دقة 
أو  تذخيعية، وكثخة اإلسياب واإلششاب والحذػ، وىػ ما يحرل عشجما يزيف السذخع،الرياغة ال

، عبارات أو فقخات جانبية، بالخغع مغ وضػح معشى الشز، مع باألحخػ السحخروف التذخيعيػف 
، فعػض صياغة القاعجة في نز واحج، يتع تفخقتيا 1ضعف وركاكة الرياغة في أغمب األحياف

الشرػص التي تتشاوؿ نفذ الحالة أو السػضػع، نحكخ عمى سبيل السثاؿ وتجدئتيا إلى عجد مغ 
، الستعمقة بذخوط التخشح لخئاسة 2016مغ التعجيل الجستػرؼ الجدائخؼ لدشة  2(87السادة )

الجسيػرية، حيث ذكخ السذخع في أوؿ شخط وجػب عجـ التجشذ بجشدية أجشبية، ليؤكج في فقخة 
لتستع بالجشدية الجدائخية فقط، وبعج فاصل ثبلث فقخات، يزيف مػالية بريغة أخخػ عمى ضخورة ا

شخط ضخورة إثبات الجشدية الجدائخية األصمية لدوجة الستخشح، واألصل أف كافة ىحه الذخوط 
جع أف يتع صياغتيا في فقخة واحجة، كأف يتع جسع تتشاوؿ مػضػع الجشدية، بالتالي، كاف مغ األن

                                                           
1
 .144، ص.الدابق السخجع ،عبج الكخيع صالح عبج الكخيع وعبج هللا فاضل جامج  

2
، والحؼ يتزسغ التعجيل الجستػرؼ 2016مارس سشة  06السؤرخ في  01-16( مغ القانػف رقع 87تشز السادة )  

 ما يمي:
 خشح الحؼ:الست يشتخب لخئاسة الجسيػرية إال"ال يحق أف 
 لع يتجشذ بجشدية أجشبية، -
 يتستع بالجشدية الجدائخية األصمية فقط، ويثبت الجشدية الجدائخية األصمية لؤلب واألـ، -
 يجيغ باإلسبلـ، -
 ( سشة كاممة يـػ اإلنتخاب،40يكػف عسخه أربعيغ ) -
 يتستع بكامل حقػقو السجنية والدياسية، -
 األصمية فقط، يثبت أف زوجو يتستع بالجشدية الجدائخية -
 ( سشػات عمى األقل قبل إيجاع التخشح، 10يثبت إقامة دائسة بالجدائخ دوف سػاىا لسجة عذخ ) -
 ،1942إذا كاف مػلػدا قبل يػليػ  1954يثبت مذاركتو في ثػرة أوؿ نػفسبخ  -
 ،1942إذا كاف مػلػدا بعج يػليػ  1954يثبت عجـ تػرط أبػيو في أعساؿ ضج ثػرة أوؿ نػفسبخ  -
 الترخيح العمشي بسستمكاتو العقارية والسشقػلة داخل الػشغ وخارجو.يقجـ  -

 تحجد شخوط أخخػ بسػجب القانػف العزػؼ.
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بالجشدية الجدائخية األصمية فقط دوف غيخىا، وأف يثبت  تع الستخشحالفقخات الثبلث بريغة: )أف يتس
 الجشدية الجدائخية األصمية لػالجيو وزوجو(.

ىحا، فزبل عغ تعجد مرادر القانػف، وفي ىحا اإلشار، نحكخ تأثخ التذخيع الجدائخؼ 
ال تتشاسب مع واقع  بالتذخيع الفخندي، فالحمػؿ التي تقتخحيا القػانيغ الػاردة في األنطسة األجشبية،

وضخوؼ وتاريخ السجتسع السدتقبل ليا، وغالبا ما يقـػ السذخع الجدائخؼ بتخجسة القػانيغ الفخندية، 
دوف دراسة مقارنة معسقة مع واقع وحاجات السجتسع الجدائخؼ. ىحا باإلضافة إلى التعجيبلت التي 

تفاقيات والسعاىجات الجولية، وأبخز قج تصخأ عمى القػانيغ الجاخمية، جخاء مرادقة الجولة عمى اإل
تعجيبلت التي شيجىا قانػف األسخة في الجدائخ في المثاؿ يسكغ إدراجو في ىحا الدياؽ، ىػ 

الدشػات األخيخة، والتي أثارت حفيطة السجتسع السجني، ال سيسا تمظ التي نتجت جخاء السرادقة 
فعيل إختراص السجمذ الجستػرؼ في عمى العيجيغ الجولييغ دوف تحفطات، وىػ ما يثيخ مدألة ت

 الشطخ في دستػرية محتػػ السعاىجات الجولية قبل السرادقة عمييا مغ قبل رئيذ الجسيػرية.

وبالعػدة إلى دور السحخريغ التذخيعييغ في تعديد نػعية وجػدة القانػف، فإف مدؤوليتيع تقع 
في محتػاىا، تفاديا لعجـ  في الديخ عمى ضبط فحػػ ومزسػف التذخيعات، وعكذ إرادة السذخع

واختبلؿ تخابصيا. وعميو، يتعمق األمخ بالرياغة التذخيعية، كأداة تجدج إرادة  القػانيغالثبات بيغ 
السذخع وغاية السجتسع، وإخخاجيا إلى الػاقع السسارساتي في شكل قاعجة قانػنية. ولقج سبق وأف 

غة التذخيعية ليا عبلقة بالجانب الذكمي أشخنا، في الباب األوؿ مغ ىحه الخسالة، إلى أف الريا
لمقاعجة القانػنية، والحؼ يسذ عجدا مغ العشاصخ التي تذسل بشية القاعجة أو القانػف، وكيفية تبػيبو 
وتفريمو، فزبل عغ المغة السدتخجمة واألسمػب السشتيج، تجشبا لمريغ القانػنية غيخ السزبػشة 

صػؿ إلى نطاـ قانػني يتدع بالثبات والتخابط واإلستقخار. والقػاعج القانػنية الستشاقزة، بغخض الػ 
 : 1مشياوقج يخجع عجـ اتداؽ وثبات القػانيغ، إلى جسمة مغ األسباب والسطاىخ، يسكغ أف نحكخ 

                                                           
1
 األمغ: حػؿ الػششي السمتقى في قجمت مشذػرة غيخ ىػارؼ عشتخ، "الجػانب الذكمية لئلستقخار التذخيعي"، مجاخمة  

، بجوف 2012 ديدسبخ 06و 05 يػمي ورقمة، مخباح، قاصجؼ جامعة الدياسية، والعمـػ الحقػؽ  كمية القانػني،
  صفحة.
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عجـ وجػد تشديق عاـ لقػانيغ الجولة: فالسذخع، لجػ تذخيعو لمقػانيغ، غالبا  -
لكافية لجػ تذخيعو في مجاؿ معيغ، ما ال يكػف محاشا بالسعخفة التامة والسعمػمات ا

وكشتيجة لحلظ تغيب السرمحة العامة، كسا قج يجخل ىحا التذخيع حيد الشفاذ شكميا وحدب، 
ونطخا لعجـ صجور مخاسيع تشطيسية ليحا األخيخ، فإف ذلظ سيشعكذ بالدمب عمى إمكانية 

ػ فقج يرجر التشبؤ القانػني، إلى أف يربح القانػف مشديا مع الػقت. مغ ناحية أخخ 
السذخع سمدمة مغ القػانيغ السشطسة لحالة واحجة وحدب، األمخ الحؼ يسذ مدألة الػصػؿ 

ة السعشية، ناىيظ عغ إلى القانػف نطخا لرعػبة اإللساـ بجسيع التذخيعات السشطسة لمحال
 .1أحكاميا مع بعزيا البعس، وعجـ دستػرية بعزيا اآلخخ احتساؿ تشاقس

عسمية أو األحكاـ اإلنتقالية: وذلظ في سياؽ عجـ وضػح اإلجخاءات ال -
اإلنتقاؿ إلى قانػف ججيج، إذ تيجؼ ىحه األحكاـ إلى الحفاظ عمى حقػؽ األشخاص 
السعشييغ بالقانػف الججيج الحؼ صجر لتغييخ مخاكدىع القانػنية، في إشار مخاعاة الحقػؽ 

سمية غيخ واضحة، مسا التي شخعيا القانػف القجيع. فقج تكػف صياغة ىحه اإلجخاءات الع
 .2يسذ باألمغ القانػني لؤلفخاد وضياع حقػقيع
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 ، بجوف صفحة.الدابق السخجع، ىػارؼ عشتخ  

2
  ، بجوف صفحة.نفذ السخجع  
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 والسعياري  شكل يؾضح تداعيات التزخؼ التذريعي

 

 
 السردر: مؽ إعداد الظالبة.

 

إف األمخ ىشا يتعمق، في السقاـ األوؿ، في تسكغ السحخريغ التذخيعييغ مغ المغة كأداة 
في ذات الدياؽ، نمفت انتباه و لقانػنية إلى الػاقع العسمي، جػىخية تخخج مغ خبلليا القاعجة ا

الدمصات السعشية إلى ضخورة تحييغ أو تحجيث ميشة تتساشى وىحا الستصمب، تتسثل في ميشة 
"السحخر التذخيعي"، وإصجار قانػف أساسي يشطع ىحه السيشة، مثمو في ذلظ مثل قانػف السحزخ 

تكػيغ محخريغ تذخيعييغ في تخرز العمػـ القانػنية، ، وذلظ في سبيل 2، أو السػثق1القزائي

                                                           
1
 ، يتزسغ تشطيع ميشة السحزخ القزائي.2006محـخ سشة  21السؤرخ في  03-06: قانػف رقع راجع  

2
 ، يتزسغ تشطيع ميشة السػثق.2006فبخايخ سشة  20السؤرخ في  02-06: قانػف رقع راجع  

:التضخم املعياري  

 زايدة عدد القواعد القانونية

اتحة  تراجع حتقيق متطلب ا 
ليه  القانون والوصول ا 

غياب الصاحل العام يف ظل 
ملام املرشع ابملعرفة  عدم ا 

 التامة دلى الترشيع

:التضخم الترشيعي  

 زايدة عدد القوانني

صعوبة ال ملام جبميع القوانني 
 املطبقة

ماكنية التعارض بني  زايدة ا 
القوانني  وعدم دس تورية 

 بعضها
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متسكشيغ مغ استخجاـ المغة العخبية والسرصمحات القانػنية كػسيمة أساسية في صياغة التذخيعات 
 مزبػشة ودقيقة، تخمػ مغ األخصاء والتعقيج المغػؼ. 1برياغة قانػنية

عجـ اإلستقخار التذخيعي، مغ جانب آخخ، فإنو بإمكاف الدمصات السعشية أف تتفادػ ضاىخة 
وذلظ مغ خبلؿ تشطيع التذخيعات في شكل قاعجة بيانية شاممة لكامل القػانيغ والتذخيعات السعسػؿ 
بيا، وذلظ عمى مدتػػ كل وزارة أو دائخة حكػمية عمى حجة، وتجسيعيا في قاعجة بيانية واحجة، 

ل بعزيا وإلغاء أخخػ، بذكل األمخ الحؼ سيديل مخاجعتيا وإعادة صياغتيا وتبديصيا أو تعجي
 .2يػاكب ضخوؼ السجتسع الستغيخة والتحجيات الستججدة

ومع ذلظ، فإف ىحه السقاربة الكسية ال تتيح تحميل األسباب السؤدية إلى ضاىخة التزخع 
التذخيعي تحميبل وافيا، فقج يكػف مغ السزمل اإلعتقاد أنو بتخاجع ندبة عجد الشرػص القانػنية 

تيح تكخيدا أفزل لجولة القانػف، واستخجاع تشاسق وتخابط السشطػمة القانػنية، إذ السصبقة سػؼ ي
البج أف يتع اإلىتساـ بشػعية اإلنتاج السعيارؼ أكثخ مغ جػانبو الكسية، فيحه الداوية تحث عمى 
البحث في األسباب الفعمية لمتزخع التذخيعي، التي ال تتسثل في األسباب ذات البعج السؤسدي 

بل وإنيا راجعة كحلظ إلى متصمبات وحاجات السجتسع، التي ال يسكغ لمدمصات العامة وحدب، 
 .3تجاىميا

ذلظ أف القاعجة القانػنية تشذأ لُتدّيخ السجتسع وتشطسو، ولسا كاف ىحا األخيخ يعخؼ حخكية 
مدتسخة وضخوفا متغيخة وحاجات متججدة، كاف البج لمسذخع مغ مدايخة ىحه الحخكية لجػ وضعو 

قػاعج القانػنية، ضسانا الستسخارية الجولة بسختمف مؤسداتيا وسمصاتيا الجستػرية، بسعشى أف لم
إصجار القػانيغ مختبط بحاجة السجتسع ليا لتشطيع مختمف العبلقات داخمو، وىػ ما قج يشتج عشو 

                                                           
1
نذيخ إلى أف ىشاؾ فخقا بيغ الرياغة القانػنية والرياغة التذخيعية فػ"الرياغة القانػنية ىي وضع الفكخة السخاد   

التعبيخ عشيا بصخيقة قانػنية عمى ىيئة عبارات مشزبصة؛ أما الرياغة التذخيعية فيي الرياغة القانػنية لؤلفكار 
خع في التعبيخ عشيا تسييجا إلصجارىا" راجع في ذلظ: عبج الكخيع صالح عبج الكخيع، السخجع التي يخغب السذ

 .157الدابق، ص.
2
 سخجع الدابق، بجوف صفحة.ىػارؼ عشتخ، ال  

3
 Edwin Matutano, « L’inflation normative en question », La Revue administrative, 60

e
 année, n°360, 

(Novembre 2007), p.618. 
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الستػاصمة  كثخة القػاعج القانػنية، نطخا التداع دائخة السجاالت التي يشخخط فييا السجتسع، والحاجة
 .1لتذخيعات ججيجة

وتخجع أسباب التزخع التذخيعي، ذات الصبيعة اإلجتساعية، إلى عجة عػامل أىسيا: العامل 
الدياسي؛ إذ قج ال يخمػ أؼ تذخيع مغ صبغة سياسية معيشة، فإذا ما نطخنا إلى تصػر التجخبة 

لى فتسثمت في مخحمة تكخيذ فكخة التذخيعية الجدائخية، فإنو يسكششا تقديسيا إلى مخحمتيغ، أما األو 
الحدب الػاحج قانػنيا ودستػريا، حيث احتكخ حدب جبية التحخيخ الػششي الدمصة في ىحه الفتخة، 
وبات السػجو لسدار السجتسع في كل السجاالت، بسا في ذلظ السجاؿ التذخيعي، وأبخز مثاؿ عمى 

جولة، حدب الجبية كاف يسثل ال، ف1976ذلظ ىػ انعكاس بخنامج الحدب الحاكع في دستػر سشة 
اتو تتييكل حدب شبيعة عبلقتو بالجولة، وىػ ما انعكذ عمى وكانت تػجيات السجتسع وحاجي

 .2 1989تذخيعات ىحه الفتخة التي امتجت مغ اإلستقبلؿ إلى غاية سشة 

بعجىا انتقمت الجدائخ إلى السخحمة الثانية مغ تجخبتيا التذخيعية، وذلظ بانتياجيا نطاـ  
تيغ السخحمتيغ، ا، الحج الفاصل بيغ ى1988التعجدية الحدبية، ولقج كانت أحجاث أكتػبخ مغ عاـ 

السجتسع الدياسية، واإلقترادية،  سصالبالجولة ل بخضػخإنعكدت اآلية في السخحمة الثانية،  بحيث
واإلجتساعية، وسعت إلى احتػاء غزبو، وىػ ما تكخس بإصجار دستػر ججيج لمببلد في سشة 

، الحؼ اعتخؼ بسبادغ الجيسقخاشية، مغ قبيل التعجدية الحدبية، الفرل بيغ الدمصات، وحخية 1989
 .3التعبيخ، وىي مبادغ بات السذخع الجدائخؼ يدتشج عمييا لجػ كل عسمية تذخيعية

إف انتقاؿ الجدائخ نحػ تصبيق الشطاـ الجيسقخاشي، جعل مغ الذعب صاحب الديادة الفعمية 
مو مختمف األحداب الدياسية في البخلساف، مسا خمق حخكية خاصة في مجاؿ في الجولة، تسث

التذخيع، وكاف البج مغ خمق ىيئات ججيجة تتكفل بسختمف انذغاالت أفخاد السجتسع، مغ قبيل 
السجمذ األعمى لمذباب والسخصج الػششي لحقػؽ اإلنداف، وكحلظ مجمذ الجولة، بعجما اعتسجت 

                                                           
1
بمػدنيغ أحسج، الجستػر الجدائخؼ وإشكالية مسارسة الدمصة في ضل السخحمة اإلنتقالية، )الجدائخ: دار ىػمة   

 .65، 64(، ص.ص.2013لمصباعة والشذخ والتػزيع، 
2
 .66، 65نفذ السخجع، ص.ص.  

3
 .67، ص. نفدو  
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، وكل ىحه الييئات احتاجت بجورىا إلى 1996قزاء بسػجب دستػر سشة الجدائخ مبجأ ازدواجية ال
. مغ جانب آخخ، فإف تغيخ الشطاـ الدياسي لمببلد، أدػ إلى 1مديج مغ القػانيغ لتشطيع تدييخىا

تغييخ السشطػمة القانػنية في السجاؿ اإلقترادؼ أيزا، الحؼ شيج سمدمة مغ التذخيعات الججيجة 
1989مغ اإلقتراد السػجو إلى اقتراد الدػؽ بسػجب دستػر سشة بعجما انتقمت الجدائخ 

. وفي 2
ذات الدياؽ، نذيخ إلى أف السجاؿ اإلقترادؼ ىػ مغ أكثخ السجاالت التي تذيج عجـ استقخار 
تذخيعي، مسا يعػد بالدمب عمى األمغ القانػني لمجيات السعشية بتصبيق تذخيعاتو، سػاء أكانت 

 بتػقعاتيع السذخوعة ويزخ بسرالحيع. أفخادا أو مؤسدات، إذ يسذ

لسدألة  فإف تشاولشا ،بيحا السفيػـو  إف تدايج القػانيغ يختبط بحخكية السجتسع وتصػره وتقجمو، 
ال نقرج بو عجـ تغييخ القػاعج القانػنية وثباتيا، إنسا نقرج بو جػدة القانػف  اإلستقخار التذخيعي،

تو بتذخيعات غيخ متػقعة، وىػ ما خاد السجتسع وعجـ مباغثسذخوعة ألفونػعيتو، ومخاعاة التػقعات ال
 نقرجه باألمغ القانػني في ضل دولة القانػف.

وباخترار، يسكغ اإلحالة إلى أىع السطاىخ الدمبية لمتزخع التذخيعي في الجدائخ في 
 :3الشقاط التالية

تقاده عجـ اىتساـ السػاشغ بالقػاعج القانػنية الرادرة، عمى كثختيا، نطخا الع -
لشػاب بأف السذخع بعيج كل البعج عغ اإللساـ بطخوفو السعيذية وحاجاتو السجتسعية، وأف ا

اكمو الفعمية، فزبل عغ ليدػا عمى اشبلع بانذغاالتو ومذ الحيغ يسثمػنو في البخلساف
 .محجودية مدتػاىع األكاديسي

في إف تدارع وتيخة إصجار التذخيعات مغ جية، وتساشل الدمصة التشفيحية  -
إصجار السخاسيع التشفيحية التي تشطع سيخ ىحه التذخيعات مغ جية أخخػ، يؤدؼ إلى عخقمة 

 سيخ السؤسدات أو اإلدارات السعشية.

                                                           
1
 .68، ص. الدابق السخجع ،بمػدنيغ أحسج  

2
 .70، 69نفذ السخجع، ص.ص.   

3
 .75، 74، 73، 72، ص.ص. نفدو  
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تجخل الدمصة التشفيحية في السجاؿ التذخيعي إلى جانب الدمصة التذخيعية،  -
ي مغ خبلؿ إصجار األوامخ، فزبل عغ حق الحكػمة في إقتخاح مذاريع القػانيغ، ى

مشافدة تؤدؼ ال محالة إلى تزخع القػانيغ، لكغ أيزا إلى اإلنقاص مغ قيسة الشز 
القانػني الرادر عغ الدمصة التذخيعية، ونذيخ إلى أف األوامخ الرادرة عغ الدمصة 
التشفيحية، يتع عخضيا عمى نػاب السجمذ الذعبي الػششي لمسرادقة عمييا، ولع يحرل 

ادقة عمى أوامخ رئيذ الجسيػرية، وىػ ما يػضح، بيحا يػما أف رفس نػاب السجمذ السر
، تبعية الدمصة التذخيعية لمدمصة التشفيحية. تزسغ بعس  2016بيج أف دستػر  السفيـػ

القيػد التي مغ شأنيا الحج مغ ىحه الطاىخة، نخس بالحكخ مشيا حق السعارضة البخلسانية 
اـ القانػنية، وىي الشقصة التي في إخصار السجمذ الجستػرؼ في حاؿ عجـ دستػرية األحك

 سيأتي التفريل فييا الحقا.

تعتبخ ازدواجية التذخيع في الجدائخ، إحجػ مطاىخ التزخع القانػني،  -
، متسثمة في السجمذ الذعبي 1996دستػر سشة مشح وذلظ باتباع نطاـ الغخفتيغ في البخلساف 

مغ  ء ىحه األخيخةإنذا الػششي كغخفة أولى، ومجمذ األمة كغخفة ثانية، مع ما أثاره
 انتقادات، أساسيا أنيا ال تداىع في تخقية العسل التذخيعي.

إلنذاء الغخفة الثانية الستسثمة في مجمذ األمة في الجدائخ، في  ولقج تسثل الجافع الخئيذ
أحجاث العذخية الدػداء التي شيجتيا الببلد، إذ عخفت ىحه األخيخة حالة شغػر مشرب رئيذ الببلد 

ػر السجمذ الذعبي الػششي، فكاف البج مغ التفكيخ في غاية أساسية، أال وىي ضساف مع شغ
ولقج كاف  الحؼ دعى إلى استحجاث مجمذ األمة،إستسخارية مؤسدات الجولة، وىػ اليجؼ األساسي 

ىحا السبخر قػيا في تمظ السخحمة، بالشطخ لسا عاشتو الجدائخ، لكغ السجتسع الجدائخؼ بجوره عخؼ 
وتصػرات خبلؿ العذخيغ سشة التي تمت إنذاء مجمذ األمة، مسا دفع إلى ضخورة مخاجعة تغيخات 

، وشسمت ىحه التعجيبلت 2016سشة  ، وإجخاء تعجيبلت بادرت بيا الدمصة التشفيحية1996دستػر سشة 
؛ وذلظ بسشح مجمذ األمة إختراصا ججيجا، 1تعديد صبلحيات الغخفة الثانية في السجاؿ التذخيعي

                                                           
1
نرخ الجيغ بػسساحة ودمحم بػسمصاف، "مجمذ األمة الجدائخؼ: إصبلحات لتعديد الجور التذخيعي"، مجاخمة غيخ   

مشذػرة قجمت في السمتقى الجولي حػؿ مػضػع "السجالذ العميا في بخلسانات السشصقة العخبية" مغ تشطيع كمية 
دمحم بغ احسج، بالذخاكة مع السشطسة العخبية لمقانػف الجستػرؼ، والسؤسدة  2ياسية لجامعة وىخاف الحقػؽ والعمـػ الد
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مغ التعجيل الجستػرؼ، في مجاالت  1(136في السبادرة بالقػانيغ حدب ما ورد في السادة ) يتسثل
، وذلظ أخحا بعيغ الشطخ لتذكيمة أعزاء مجمذ األمة. ىحا ولقج  2(137محجدة وفق نز السادة )

مغ التعجيل الجستػرؼ، تسكيغ مجمذ األمة مغ التجاوؿ عمى نفذ شاكمة  3(1-138تزسشت السادة )
 .4مذ الذعبي الػششي، وذلظ عمى أؼ مذخوع قانػف أو اقتخاح قانػف السج

وتأسيدا عمى ىحا التعجيل الحؼ مذ الدمصة التذخيعية، نبلحع أنو أصبح ىشاؾ ثبلث   
)غخفتي البخلساف  جيات داخل البخلساف، ليا حق التذخيع بسذاريع قػانيغ أو اقتخاح قػانيغ

 خع القانػني وعجـ اإلستقخار التذخيعي في الجدائخ.، وىػ ما سيعسق إشكالية التزوالحكػمة(

 

 التجربة الفرندية: ثانيا -

إذا ما نطخنا إلى القانػف السقارف، ونخز بالحكخ التجخبة الفخندية، نجج أف مجمذ الجولة 
ج القانػف"، ولقج أورد فيو أف فخندا ي، حػؿ "األمغ القانػني وتعق2006الفخندي أصجر تقخيخا في سشة 

                                                                                                                                                                          

، يػمي /السجمذ الجستػرؼ الجدائخؼ ستػريةالجولية لمجيسقخاشية واإلنتخابات، بالتعاوف مع مخكد البحػث والجراسات الج
 ، بجوف صفحة.2016ديدسبخ  15و 14

1
 : "لكل مغ الػزيخ األوؿ والشػاب وأعزاء مجمذ األمة حق السبادرة بالقػانيغ.2016في دستػر  (136السادة )  

( عزػا في مجمذ األمة في 20( نائبا أو عذخوف )20تكػف اقتخاحات القػانيغ قابمة لمسشاقذة، إذا قجميا عذخوف )
 أدناه. 137السدائل السشرػص عمييا في السادة 

، بعج رأؼ مجمذ الجولة، ثع يػدعيا الػزيخ األوؿ، حدب الحالة، مكتب تعخض مذاريع القػانيغ عمى مجمذ الػزراء
 السجمذ الذعبي الػششي أو مكتب مجمذ األمة."

2
: "تػدع مذاريع القػانيغ الستعمقة بالتشطيع السحمي وتييئة اإلقميع والتقديع 2016في دستػر  (137السادة )  

 اإلقميسي مكتب مجمذ األمة.
 يشة في الفقخة أعبله، تػدع كل مذاريع القػانيغ األخخػ مكتب السجمذ الذعبي الػششي."وباستثشاء الحاالت السب

3
أعبله، يجب أف يكػف كل  137: "مع مخاعاة أحكاـ الفقخة األولى مغ السادة 2016في دستػر  (138/1السادة )  

عمى التػالي حتى تتع مذخوع أو اقتخاح قانػف مػضػع مشاقذة مغ شخؼ السجمذ الذعبي الػششي ومجمذ األمة، 
 السرادقة عميو."

4
 Mohamed Bousoltane, THE PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA Commentary, In. 

Rudiger Wolfrum and Charles M. Fombad (Eds), Constitutions of the Countries of the World, (New 

York: Oxford University Press, October 2016), p.40. 
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غ عجـ استقخار القانػف وضعف مقخوئيتو بالشدبة لمسػاشغ، ناىيظ عغ تخاجع مجػ إتاحتو تعاني م
وفعالية الػصػؿ إليو، وذلظ راجع إلى استسخارية تدايج عجد الشرػص التذخيعية السصبقة، بشدبة 

صفحة، في  2000. فقانػف العسل يتزسغ 1مخسػما 1500أمخا، و 50قانػنا،  70سشػية ترل إلى 
مادة  4000صفحة، ويجسع  2500تعجاد صفحات القانػف العاـ لمزخائب أكثخ مغ  حيغ يبمغ

تذخيعية وتشطيسية. يزاؼ إلى ذلظ التعجيبلت الستكخرة التي تصخأ عمى القػاعج القانػنية عمى نحػ 
، والحؼ يداوؼ عجد (les codes)متدايج أكثخ فأكثخ، إذ أف معجؿ عجـ استقخار القػانيغ أو السجونات 

 10جيبلت اإلجسالية السجرجة في قانػف معيغ، عمى عجد مػاد ىحا األخيخ، يكذف أف ما يعادؿ التع

مغ مػاد القػانيغ تتعخض لمتغييخ سشػيا، وذلظ حدب دراسة صجرت عغ األمانة العامة لمحكػمة  %
. وقج يديج معجؿ 2005الفخندية، حسمت عشػاف "إحرائيات حػؿ الشذاط التذخيعي والتشطيسي" سشة 

في قػانيغ مثل قانػف العسل، قانػف الرحة العامة، قانػف  %10ىحه الشدبة أكثخ بكثيخ مغ 
الزساف اإلجتساعي، القانػف العاـ لمزخائب، قانػف الشقج والسالية، أو القانػف العاـ لمجساعات 

 .2اإلقميسية

مغ  وفي مثل ىحه الطخوؼ، فإنو يربح مغ الرعب ججا، أو قج يدتحيل أحيانا، لمسدتفيج
القانػف أو السػاشغ أو السؤسدة، مغ معخفة القانػف، وبالتالي تشطيع سمػكياتيع أو ترخفاتيع عمى 

، أف مثل ىحه التصػرات تديج مغ "الفجػة 2006أساسو. ولقج أشار تقخيخ مجمذ الجولة الفخندي لدشة 
ج، في حيغ تتكيف القانػنية"، إذ أف جدءا مغ الذعب يطل ميسذا جخاء وجػد قانػف في غاية التعقي

فػاعل أخخػ مع ىحا الػاقع، بل وقج تدتغمو لرالحيا، والشتيجة، كسا وردت في التقخيخ، ىي أف 
"التزخع وعجـ استقخار القػاعج القانػنية، يتدبب في القمق الذجيج لجػ السػاششيغ، الحيغ غالبا ما 

سفيػمة في كثيخ مغ األحياف، يشتابيع الذعػر بالعدلة وسط متاىة مغ اإلجخاءات السخىقة، وغيخ ال
. واإلحرائيات ال 3وعميو، فإف السػاشغ بات يذعخ بسخارة السدافة التي تفرمو عغ مخاكد القخار"

تتػقف عشج ىحا الحج، إذ نجج أف الجخيجة الخسسية التي ترجر عغ الجولة الفخندية تتزسغ أكثخ مغ 
، باإلضافة إلى ذلظ فإنو مغ 2006 صفحة سشػيا، حدب تقخيخ مجمذ الجولة الفخندي لدشة 23000

                                                           
1
 Conseil d’État, Rapport public 2006, Op. Cit. pp.272, 273. 

2
 Ibid. p.273. 

3
 Ibid. p.273.  
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قانػنا غيخ  34، يسكغ تعجاد 2007إلى غاية  1981بيغ القػانيغ السعتسجة مشح شيخ جػاف لدشة 
 .1قانػنا مصبق بذكل جدئي فقط 188مصبق، و

بالتالي، فإف التفاقع الستػاصل لطاىخة التزخع التذخيعي، ال يخجع إلى تدايج ندبة 
إلى قمة إلغاء القػانيغ السعسػؿ بيا، ال سيسا إذا كاف مػضػع القانػف  التذخيعات وحدب، بل أيزا

ججيجا، فإنو قمسا ما يشتبو السذخع أف أحكاـ القػانيغ الدابقة ال تتػافق مع القانػف الججيج. مغ جية 
أخخػ، فإنو حيغ يكػف الغخض مغ القانػف ىػ اإلصبلح، فإف القانػف الججيج الشاتج عغ ىحا 

ػؽ عجد مػاده عجد مػاد القانػف الدابق، وستكػف ىحه السػاد أشػؿ، فزبل عغ اإلصبلح، ستف
إضافة مػاد فخعية لمسػاد األصمية والتي تكػف مخقسة بأحخؼ أو أرقاـ، يتع فرميا عغ الخقع 

، فتربح السادة الدابقة )أو األصمية( تتزسغ عجدا مغ الفقخات، وكل (un trait)األصمي بػاصمة 
مة مغ األرقاـ. ومغ عسمية إصبلح إلى أخخػ، تتزاعف ىحه الطاىخة إلى ما ال فقخة مخقسة بدمد

ما تزاؼ حخوؼ فخعية ججيجة أخخػ إلى  نياية، فتتع إضافة أرقاـ فخعية أخخػ إلى الحخوؼ، مثل
األرقاـ، وىكحا دواليظ، مسا يزاعف مغ حجع الشرػص القانػنية، ويجعل القانػف صعب السشاؿ 

 .2وغيخ مدتقخ

ًء عمى ما تقجـ، فإف التزخع القانػني، ال يتجدج مغ حيث تزاعف حجع الشرػص وبشا 
التذخيعية وحدب، ولكغ أيزا مغ حيث تشػع واختبلؼ السػاضيع والسجاالت التي تتشاوليا ىحه 
القػانيغ بالتشطيع، وىػ ما يديج مغ تعقيج مزسػف القػاعج القانػنية بجؿ تبديصيا، فالتبديط قج يدتمـد 

 .3خع بحؿ جيػد قج تتجاوز مجخد إضافة مػاد أو تفخيعيا أو تقديسيا أو تجدئتيامغ السذ

إف اآلثار الدمبية، كشتيجة حتسية لسا تقجـ، تتسثل في ضعف السعخفة بالقانػف، وىػ ما 
يسذ الجانب الحاتي لستصمب الػصػؿ إلى القانػف، أو ما أشخنا إليو في الباب األوؿ مغ الجراسة 

ألولئظ الحيغ تشصبق عمييع القػاعج، وىػ ما يدعدع مرجاقية السبجأ القائل "ال ُيعحر  بإتاحة القانػف،
بجيل القانػف"، واألمخ ال يشصبق عمى السػاشغ العادؼ وحدب، بل حتى عمى الستخرريغ في 

                                                           
1
 Edwin Matutano, Op.Cit.p.617. 

2
 René Savatier, « L’inflation législative et l’indigestion du corps social », Il Foro Italiano, vol.100, 

PARTE QUINTA ; Monografie e varietà (1977), p.175/176.  
3
 Ibid. p.175/176. 
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السجاؿ القانػني، كالقزاة والسحاميغ، الحيغ يػاجيػف صعػبة في تحجيج القانػف الػاجب التصبيق 
 .1معيشة، وىػ ما يسكغ أف نرفو باخترار بتجىػر أو تخاجع األمغ القانػنيفي قزية 

 

 السظمب الثاني:

 يـــــائـاد القزـــــرار اإلجتيـــدم إستقـع

إف كثخة القػاعج القانػنية وتدايجىا السدتسخ وعجـ اإلستقخار التذخيعي، يذكل عائقا أماـ 
و، ليدتػفي حقػقو مغ جانب وواجباتو مغ جانب السػاشغ العادؼ في معخفة أؼ قانػف يشبغي تصبيق

آخخ، وذلظ بالشطخ إلى تعجد وتشػع الشرػص القانػنية التي قج تتشاوؿ نفذ السػضػع أو الحالة، 
سػاء أكانت ىحه الشرػص مغ نفذ السرجر أو مغ مرادر مختمفة )الجستػر، التذخيع، السخاسيع، 

، أولى ناحيةعمى األمغ القانػني لمسػاشغ. ىحا مغ القخارات،...(، وىػ ما يذكل بحج ذاتو تيجيجا 
، نجج أف مدألة التزخع التذخيعي تذكل انذغاال مغ شبيعة أخخػ، ثانية ناحيةبيج أنو، ومغ 

يػاجيو الستخررػف في السجاؿ القانػني، ونخز بالحكخ القزاة، وذلظ لجػ تفديخ القػانيغ 
يج الحل السشاسب لكل مشيا، وذلظ بالشطخ إلى السصبقة عمى القزايا السخفػعة أماميع، بغخض تحج

 .2اختبلؼ وتعارض اإلجتيادات القزائية لمسحكسة العميا

 

 التجربة الجزائرية: أوال -

يعتبخ اإلجتياد القزائي حتسية تفخضيا الصبيعة الستججدة والستغيخة لمسجتسع، مغ جية، 
غ جية أخخػ، فقج يتعحر عمى ولصابع العسػمية والتجخيج الحؼ تترف بو القػاعج القانػنية، م

الجيات القزائية، في بعس القزايا أو الشداعات السخفػعة إلييا، إيجاد الحمػؿ في الشرػص 

                                                           
1
 Edwin Matutano, Op. Cit. p.617. 

2
 السمتقى في قجمت مشذػرة غيخ بػبذيخ دمحم أمقخاف، "تغييخ اإلجتياد القزائي: بيغ الشز والتصبيق"، مجاخمة  

 06و 05 يػمي ورقمة، مخباح، قاصجؼ ةجامع الدياسية، والعمـػ الحقػؽ  كمية القانػني، األمغ: حػؿ الػششي
  ، بجوف صفحة.2012 ديدسبخ
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التذخيعية بذكل صخيح ومباشخ، بدبب غسػضيا نطخا لصابعيا العسػمي، أو عجـ وضػح 
الشداع. وفي كمتا صياغتيا، أو قج يكػف الجافع لئلجتياد ىػ انعجاـ نز قانػني يعالج القزية محل 

الحالتيغ، فإنو ال يسكغ لمقاضي أف يستشع عغ الفرل في السدائل السعخوضة أمامو، بل يدتػجب 
عميو إصجار حكع في كل األحػاؿ والقزايا، حتى إف تعحر وجػد نز تذخيعي صخيح أو في حالة 

القاضي ممـد  غسػضو، فحلظ يسذ بحق دستػرؼ لمسػاشغ، أال وىػ الحق في التقاضي، بالتالي فإف
، مدتخشجا بسبادغ الذخيعة اإلسبلمية، فإذا لع يجج، فبسقتزى 1ببحؿ وسعو أو استفخاغو إليجاد حل

 .   2العخؼ، فإذا لع يجج فبسقتزى مبادغ القانػف الصبيعي وقػاعج العجالة، في حالة عجـ وجػد نز

د في التفديخ، إال في بشاًء عمى ما تقجـ، ندتشتج أف الجيات القزائية ال تمجأ إلى اإلجتيا
حالة غياب نز قانػني الػاجب تصبيقو عمى القزية محل الخبلؼ، أو في حالة غسػض ىحا 

. ناىيظ عغ عجـ جػاز سيػ القاضي عغ الفرل في أحج 3الشز وعجـ وضػحو أو عجـ كفايتو
قانػني الصمبات األصمية السخفػعة إليو مغ قبل السجعي، سػاء أكاف ذلظ راجعا إلى عجـ وجػد نز 

( مغ قانػف اإلجخاءات السجنية واإلدارية، إذ يعتبخ 358/17أو غسػضو، وىػ ما نرت عميو السادة )
 ىحا الديػ وجيا مغ أوجو الصعغ بالشقس.

، 2016دستػر  في 4(171/3وأماـ تعجد التفديخات واإلجتيادات القزائية، خػلت السادة )
القانػنية عمى السدتػػ الػششي، لكل مغ  ميسة تػحيج اإلجتيادات القزائية، لشفذ السدائل

السحكسة العميا ومجمذ الجولة، باعتبارىسا أعمى جيتيغ قزائيتيغ في الجولة. ذلظ أنو غالبا ما 
ترجر الجيات القزائية )السحاكع، والسجالذ القزائية( أحكاما مختمفة ومتشاقزة في شأف قزايا 

                                                           
1
نصاقو: دراسة مقارنة بالفقو اإلسبلمي معدزة -حاالتو-عباس قاسع ميجؼ الجاقػقي، اإلجتياد القزائي مفيػمو  

 .13(، ص.2015بالتصبيقات القزائية، )القاىخة: السخكد القدمي لئلصجارات القانػنية، 
2
 .49نفذ السخجع، ص.  
3
 بذيخ دمحم أمقخاف، السخجع الدابق، بجوف صفحة.بػ   

4
تزسغ السحكسة العميا ومجمذ الجولة تػحيج اإلجتياد القزائي في جسيع " : 2016 ( في دستػر171/3السادة )  

 "أنحاء الببلد ويديخاف عمى احتخاـ القانػف.
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اليقيغ، ويسذ بالتشبؤ القانػني لجعمو ىحه  متساثمة مع بعزيا البعس، وىػ ما يزفي شابع عجـ
 .1األحكاـ غيخ متػقعة

لكغ انذغاؿ تػحيج اإلجتياد القزائي مغ قبل السحكسة العميا ال يسثل حبل لمسذكمة القائسة، 
إذ نحكخ أف قخارات السحكسة العميا بحج ذاتيا تتزسغ اجتيادات مختمفة ومتعارضة، بالتالي، فإنو 

تمتـد السحاكع والسجالذ القزائية بقخارات السحكسة العميا. وال يختمف أمخ ليذ مغ السدتغخب أال 
مجمذ الجولة عغ ذلظ. مغ ناحية أخخػ، لع يحجد السذخع سبيبل لمصعغ في قخارات السحكسة العميا، 

( مغ قانػف 379ال سيسا تمظ التي تتزسغ تغييخا في اإلجتياد القزائي، وذلظ بسػجب السادة )
نية واإلدارية، التي تشز صخاحة عمى أف قخارات السحكسة العميا ال تقبل السعارضة، اإلجخاءات السج

مغ نفذ القانػف، وعميو يسكغ لمسحكسة  2(375ما نرت عميو السادة ) أو إلتساس إعادة الشطخ مثل
العميا إقخار أؼ اجتياد قزائي دوف أؼ قيج أو شخط. في السقابل، نجج أف قخارات مجمذ الجولة 

مغ قانػف اإلجخاءات السجنية واإلدارية، كسا تقبل التساس  3(953لمسعارضة حدب نز السادة )قابمة 
 .5مغ نفذ القانػف  4(967إعادة الشطخ بحكع ما نرت عميو السادة )

وعميو، يسكغ القػؿ مسا تقجـ، أف السحكسة العميا ومجمذ الجولة، برفتيسا الييئتيغ 
ي في الجدائخ، قج فذمتا في اإللتداـ بالسيسة األساسية السػكمة القزائيتيغ العميا في التشطيع القزائ

تيغ الييئتيغ ال تزع كل اإلييسا، والستسثمة في تػحيج اإلجتياد القزائي، ناىيظ عغ أف ى
اجتياداتيا القزائية في متشاوؿ قزاة الجيات القزائية الجنيا، مسا يعشي أنيا تطل مجيػلة بالشدبة 

السجاالت، وىشا يقع وجو الخمل؛ إذ بالخغع مغ مداعي كل مغ السحكسة  ليؤالء، وذلظ في غالبية

                                                           
  خجع الدابق، بجوف صفحة.بػبذيخ دمحم أمقخاف، الس 1

2
( مغ قانػف اإلجخاءات السجنية واإلدارية: "في حالة رفس الصعغ بالشقس، أو عجـ قبػلو، ال يجػز 375السادة )  

 لمصاعغ أف يصعغ بالشقس مغ ججيج في نفذ القخار، أو يصعغ بالتساس إعادة الشطخ."
3
 بمة لمسعارضة."(: "تكػف األحكاـ والقخارات الرادرة غيابيا عغ السحاكع اإلدارية ومجمذ الجولة قا953السادة )  

4
 (: "يسكغ تقجيع إلتساس إعادة الشطخ في إحجػ الحالتيغ اآلتيتيغ:967السادة )  

 إذا اكتذف أف القخار قج صجر بشاًء عمى وثائق مدورة قامت ألوؿ مخة أماـ مجمذ الجولة. -1
 إذا حكع عمى خرع بدبب عجـ تقجيع وثيقة قاشعة كانت محتجدة عشج الخرع." -2

5
 خاف، السخجع الدابق، بجوف صفحة.بذيخ دمحم أمقبػ   
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يسا، غيخ أف ىحه السجيػدات تطل ذخ القخارات الرادرة عغ مختمف غخفالعميا ومجمذ الجولة لش
غيخ كافية وناقرة لحج بعيج، فبقاء ىحه القخارات مجيػلة ال يقترخ عمى قزاة الجيات القزائية 

س قزاة كل مغ السحكسة العميا ومجمذ الجولة، نطخا لعجـ تػاصل وحدب، بل وأيزا عمى بع
الغخؼ وتبادليا لمقخارات الرادرة عغ بعزيا البعس، فزبل عغ أف بقاء ىحه القخارات مجيػلة 
يشعكذ بالدمب كحلظ عمى الستقاضيغ والسحاميغ، مسا يعسق إشكالية عجـ استقخار الحمػؿ القانػنية 

اكع والسجالذ القزائية. ذلظ أف اليجؼ مغ نذخ جسيع قخارات لمقزايا السعخوضة عمى السح
السحكسة العميا ومجمذ الجولة ال يقترخ عمى تبميغ القزاة والسحاميغ بفحػػ الحمػؿ التي تتزسشيا 
وحدب، ولكغ أيزا بيجؼ حث قزاة السحكسة العميا ومجمذ الجولة عمى مػاصمة الجيػد في 

سدائل التي تخفع إلييا والتي تذسل عخائس الصعغ بالشقس أو البحث عغ الحمػؿ القانػنية بذأف ال
اإلستئشاؼ، سعيا مشيا إلى استخبلص أوجو الذبو التي تزسغ تػحيج اإلجتياد القزائي عمى 

 .1السدتػػ الػششي

وتحقيقا ليحا الغخض، البج مغ تطافخ الجيػد عسبل عمى تفعيل دور ىاتيغ الييئتيغ 
مجمذ الجولة(، مغ خبلؿ نذخ جسيع القخارات الرادرة عشيسا القزائيتيغ )السحكسة العميا و 

واإلعبلف عغ كل تغييخ في اإلجتياد القزائي، كإنذاء قاعجة بيانية تديل التعخيف بكامل الحمػؿ 
الرادرة عشيسا في شأف السدائل القانػنية السخفػعة إلييا لمفرل فييا، وذلظ لمػصػؿ إلى تشديق 

زائي، دوف أف تفػتشا اإلشارة إلى أف نتيجة ذلظ ستتجدج في ضساف مػحج وكامل في اإلجتياد الق
األمغ واإلستقخار القانػني لمسػاشغ، وتعديد ثقة الستقاضي في القزاء. فتػحيج اإلجتياد القزائي 
ىػ وسيمة لتفادؼ انعكاس سمبيات عجـ استقخاره عمى األمغ القانػني ألفخاد السجتسع، وكحلظ كذف 

 .2مييا القػاعج القانػنية، وبالتالي اإلسياـ في التصبيق الدميع لمقانػف الغسػض الحؼ قج تعت

 

 

 
                                                           

1
 بذيخ دمحم أمقخاف، السخجع الدابق، بجوف صفحة.بػ   

2
 نفذ السخجع، بجوف صفحة.  
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 التجربة الفرندية: ثانيا -

تي تخز رجعية اإلجتياد تذتخؾ الجدائخ وفخندا في إشكالية أخخػ في ذات الدياؽ، وال
جعية بالخغع مغ أف ىحه األخيخة تعتبخ األصل، بخبلؼ األثخ الخجعي لمقانػف، ذلظ أف ر القزائي، 

اإلجتياد القزائي تداىع في تصػيخ القانػف وتكيفو مع الحاالت والػقائع السدتججة، مع اإلشارة إلى 
أف تغيخ اإلجتيادات القزائية ال يغيخ القاعجة القانػنية، بل ييجؼ إلى تحديغ تفديخىا. ليتع بعجىا 

لحدباف لتاريخ الػقائع، أؼ تصبيق ىحا التفديخ الججيج عمى جسيع الشداعات القائسة، دوف األخح في ا
، يسكششا القػؿ أف ذلظ يسذ  إذا ما كانت سابقة ليحا اإلجتياد الججيج أو الحقة لو، وبيحا السفيـػ

 .1باعتبار األمغ القانػني، ويدعدع تػقعات األفخاد السذخوعة

وبالخغع مسا تقجـ، فإف اعتبار األمغ القانػني ال يسكشو أف يحػؿ دوف رجعية اإلجتياد 
( مغ 02قزائي وتغيخ حمػلو، وىشا وجو اإلختبلؼ بيشو وبيغ رجعية القػانيغ التي تشز السادة )ال

القانػف السجني، الفخندي والجدائخؼ، عمى عجـ جػازىا، فإف مبجأ عجـ الخجعية ال ُيصبق عمى 
ما ال يسكغ لمستقاضي اإلعتخاض  اإلجتياد القزائي، فيػ يطل األصل الحؼ يشبغي أف يكػف. مثل

وىػ ما حكست بو الغخفة السجنية األولى لسحكسة الشقس   عمى تصبيق اإلجتياد القزائي الججيج.
، إذ وفي تاريخ الػقائع )ما 2تعمقت بسدؤولية األشباء 2009الفخندية في قزية ُرفعت إلييا في سشة 

غيخ الحقا، (، كاف اإلجتياد القزائي الفخندي يأخح بإلتداـ بحؿ عشاية، لكشو ت1982-1981بيغ سشة 
، ولقج جاء في 1999نتيجة تقخيخ السدؤولية السجنية لؤلشباء، ليأخح بإلتداـ تحقيق نتيجة في سشة 

حكع السحكسة، أف اعتبار األمغ القانػني ال ُيكخس حقا مكتدبا لمصعغ في التصبيق الفػرؼ لمحل 
حؼ يثيخ حجة األمغ الججيج الشاجع عغ تصػرات اإلجتياد القزائي، عمى أال يتع حخماف الصخؼ ال

أف محكسة الشقس الفخندية ال تكخس مبجأ األمغ  يػحيمسا  .3القانػني مغ الػصػؿ إلى العجالة
 القانػني في قخاراتيا.

                                                           
1
 صارؼ نػاؿ، السخجع الدابق، بجوف صفحة.  

2
 الغخفة السجنية األولى. -محكسة الشقس –( 14.932-07) 2009جػاف  11الرادر في  688القخار رقع   

3
 لدابق، بجوف صفحة.جع اصارؼ نػاؿ، السخ    
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مغ أف رجعية اإلجتياد القزائي تصخح إشكاالت تسذ باألمغ القانػني، غيخ  وبغس الشطخ
وبشاء عمى ذلظ، فإنو مغ غيخ السعقػؿ أف ىحه الخجعية تعتبخ ضخورية بالشطخ إلى تصػر القانػف، 

الدعي إلى مشعيا. غيخ إنو مغ الزخورؼ تسكيغ األفخاد مغ الػصػؿ إلييا، حتى يتسكشػا مغ 
تكييف أوضاعيع في حاؿ تصػر قاعجة قانػنية. فتعديد الػصػؿ إلى تغيخات اإلجتيادات القزائية 

 .1يتيح أكثخ قابمية التشبؤ بيايعالج، ولػ جدئيا، عجـ استقخار القانػف الشاتجة عشيا، و 

ومغ ناحية أخخػ، وبالشطخ إلى الحق في التقاضي، فإف كبل مغ إشكالية التزخع 
حؼ التذخيعي وعجـ اإلستقخار السعيارؼ ورجعية اإلجتياد القزائي، مخدىا القزاء الجستػرؼ، ال

كخيذ األمغ القانػني مغ في الخقابة عمى دستػرية القػانيغ ومعياريتيا، وبحلظ ت يتسثل دوره الخئيذ
خبلؿ تحقيق أو الحفاظ عمى كل مغ الػصػؿ، التشبؤ، واستقخار القانػف وتصابقو مع الشرػص 

 الجستػرية.

ومغ ىشا، يشفتح باب الشقاش عغ مدألة دستخة األمغ القانػني كسبجأ ذو قيسة دستػرية،  
خاصة، بيغ مؤيج لعسمية الجستخة وىي مدألة ال تداؿ تثيخ ججال واسعا في أوروبا عامة، وفي فخندا 

األمغ القانػني مغ ضساف لحقػؽ السػاشغ وحخياتو األساسية، وبيغ رافس لحلظ  يسثمونطخا لسا 
بدبب غسػض مفيػـ األمغ القانػني، وتخكيده عمى استقخار القانػف، وىػ ما ال يسكغ أف يكػف في 

غ القانػني كسبجأ دستػرؼ، يػازؼ ضل تصػر السجتسع وتغيخه السدتسخ، ناىيظ عغ أف دستخة األم
 تعديد سمصة القزاء، وبالتالي إخزاع الجولة ليحه األخيخة.

بيج أنشا، ومغ خبلؿ ىحه الجراسة، سشحاوؿ تبياف إيجابيات إدراج إعتبار األمغ القانػني في 
الشرػص الجستػرية، مبخزيغ أىسية تفعيل مؤسدات القزاء الجستػرؼ، كسؤسدات دستػرية قائسة، 

 دولة القانػف.  ضلي تحقيق األمغ القانػني، في ف

 

 

 

                                                           
1
 Maiwenn Tascher, Op.Cit. p.205. 
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 السبحث الثالث:

 ؾني األوروبيـؽ القانـرة وتحقيق األمـعسمية الدست

شيجت عسمية دستخة القانػف عجة تصػرات مشح نذأة الجساتيخ األوروبية وصجورىا، حيث 
تي تتزسشيا أية قػة مجخد وثائق سياسية، ولع يكغ لؤلحكاـ ال -بادغ ذؼ بجء–كاف يتع اعتبارىا 

لكغ، ما إف تع اإلعتخاؼ بالصابع األسسى لمجساتيخ، حتى  ،(السظمب األول)معيارية أو إلدامية 
تعالت الجيػد الخامية إلى إضفاء الصابع القانػني عمييا، باستحجاث مؤسدات القزاء الجستػرؼ، 

سمية واسعة لجستخة القانػف في اليادفة إلى تفديخ القػانيغ وفقا لمشرػص الجستػرية، مسا نتج عشو ع
 .(السظمب الثاني)أوروبا 

 

 السظمب األول:

 ةـر األوروبيـة لمدساتيـؾة السعياريـالق

يعتبخ إسشاد القاعجة الجستػرية مختبة القاعجة القانػنية، نقمة نػعية كبخػ خبلؿ القخف 
ساد لغاية مشترف  العذخيغ، تع مغ خبلليا التغمب عمى الشسػذج السعسػؿ بو في أوروبا، الحؼ

القخف الساضي، والحؼ بسػجبو كاف ُيشطخ إلى الجستػر باعتباره وثيقة سياسية باألساس، يخزع 
تشفيح مزسػنيا إلرادة السذخع أو الدمصة التقجيخية لمدمصات العامة، ولع يتع اإلعتخاؼ بأؼ دور 

 .1لمدمصة القزائية في تكخيذ مزسػف الجستػر

ب العالسية الثانية، لتكػف بجاية اإلعتخاؼ بالقػة السعيارية بجأ الػضع يتغيخ بعج الحخ 
واإللدامية لؤلحكاـ الجستػرية في ألسانيا، بعجىا إيصاليا، ثع البختغاؿ وإسبانيا، إذ أصبح عجـ اإلمتثاؿ 

، 1945لقػاعج الجستػر يؤدؼ إلى تحخيظ اآلليات السشاسبة لفخض تشفيح أحكامو وتصبيقيا، فقبل سشة 

                                                           
1 Luis Roberto Barroso, Le Néoconstitutionnalisme Et La Constitutionnalisation Du Droit (Le triomphe 

tardif du droit constitutionnel), (2006), pp. 7, 8. Disponible à : http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-

content/themes/LRB/pdf/neoconstitucionalismo_e_constitucionalizacao_do_direito_fr.pdf  Vu le: 10-06-

2017. 

http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/themes/LRB/pdf/neoconstitucionalismo_e_constitucionalizacao_do_direito_fr.pdf
http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/themes/LRB/pdf/neoconstitucionalismo_e_constitucionalizacao_do_direito_fr.pdf
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ذج الدائج في أغمبية الجوؿ األوروبية يتسثل في سسػ الدمصة التذخيعية، وفقا لمسبجأ كاف الشسػ 
اإلنجميدؼ الستعمق بالديادة البخلسانية والسفيػـ الفخندي لمقانػف كتعبيخ عغ اإلرادة العامة. غيخ أنو، 

أخحت بسبجأ ومع أواخخ األربعيشيات، بخز نسػذج ججيج لمجساتيخ، مغ وحي التجخبة األمخيكية، التي 
 .1سسػ الجستػر

سعى ىحا الشسػذج إلى دستخة الحقػؽ األساسية، التي كاف القزاء يحسييا في مػاجية 
األغمبية الدياسية، وفي ىحا الدياؽ، تبشت العجيج مغ الجوؿ األوروبية، في وقت الحق، نساذج 

تػرية، بجاية في ألسانيا خاصة بيا لسسارسة الخقابة عمى دستػرية القػانيغ، إرتبصت بإنذاء محاكع دس
(، ليشتذخ بعج ذلظ نسػذج السحاكع الجستػرية في جسيع أنحاء 1956(، وبعجىا في إيصاليا )1951)

(. وفي ضل اإلنتقاؿ 1961( وتخكيا )1960أوروبا القارية، إذ استسخ اتباع ىحا اإلتجاه مع قبخص )
(، إسبانيا 1975مغ اليػناف ) نحػ الجيسقخاشية في الدبعيشيات، أنذئت محاكع دستػرية في كل

(. كسا تع إنذاء محاكع دستػرية في الدشػات 1984(، وكحلظ في بمجيكا )1982(، البختغاؿ )1978)
(، روسيا 1990(، ىشغاريا )1986األخيخة مغ القخف العذخيغ في دوؿ أوروبا الذخقية مثل بػلشجا )

(، وسمػفيشيا 1992ة سمػفيكيا )(، جسيػري1992(، رومانيا )1992(، جسيػرية التذيظ )1991)
(. وبسعدؿ عغ السسمكة الستحجة، لع يبقى في أوروبا سػػ ىػلشجا والمػكدسبػرغ التي تحتفع 1993)

. مغ جانب 2بشسػذج الديادة البخلسانية، دوف آلية لسسارسة الخقابة الجستػرية أو السخاجعة القزائية
ي خزع الججاؿ القائع حػؿ اعتباره جيازا آخخ تطل فخندا متسدكة بشسػذج السجمذ الجستػرؼ، ف

 سياسيا أـ قزائيا.

 

 التفدير الدستؾري : أوال -

تسثمت الشتيجة الصبيعية لئلعتخاؼ بالقػة السعيارية لمجستػر وتػسع القزاء الجستػرؼ في 
بخوز التفديخ الجستػرؼ، أؼ اإلعتخاؼ بأف القػاعج الجستػرية تذتخؾ في سساتيا مع القػاعج القانػنية 

                                                           
1
 Luis Roberto Barroso, Op.Cit. p. 8. 

2
 Ibid. p. 9. 
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، والتي 1بذكل عاـ، وبشاء عمى ذلظ، فإف العشاصخ التقميجية التي تتزسشيا عسمية تفديخ القانػف 
تتحجد في التفديخ الشحػؼ، التاريخي، السشيجي، أو الغائي، تربح تشصبق أيزا عمى التفديخ 

ق الجستػرؼ. ولقج تصػر التفديخ القانػني التقميجؼ عمى أساس فخضيتيغ أساسيتيغ: األولى؛ تتعم
بجور القاعجة، التي يشبغي أف تقجـ حبل لمسذاكل القانػنية في عخض نريا، أما الثانية؛ فتتعمق 
بجور القاضي، الحؼ يقع عمى عاتقو تحجيج القاعجة التي تتشاوؿ الػاقعة السعشية أو القزية السخفػعة 

في الشسػذج  أمامو، والتي يشبغي أف تتزسغ حبل ليحه األخيخة، ىحا يعشي أف لمقاضي دور تقشي
أيغ تكػف فيو القاعجة  2التقميجؼ لتفديخ القانػف، وىػ ما يتع التعبيخ عشو بسشصق اإلستجالؿ القياسي

ىي الفخضية الكبخػ، إذ يتع اعتبار القػاعج القانػنية بسثابة نرػص وصفية لمدمػكيات التي يشبغي 
ي الفخضية الرغخػ، أما الحكع تصبيقيا والعسل بيا في اإلشار السعيارؼ، في حيغ تكػف الػاقعة ى

 .3الرادر فيػ يسثل الشتيجة

لكغ، لع تعج الفخضيات العقائجية التي بشي عمييا نطاـ التفديخ التقميجؼ، تتساشى مع 
التصػرات التي لحقت القانػف الجستػرؼ، وبشاًء عمى ذلظ، فإنو فيسا يتعمق بجور القاعجة، اتزح أف 

ال يتػاجج دائسا في العخض السجخد لمشز السعيارؼ، إذ غالبا ما الحل السقتخح لمسذاكل القانػنية، 
يتصمب األمخ تحميبل تفريميا لمػقائع ذات الرمة بالسذكمة السصخوحة، لمػصػؿ إلى حل مشاسب 
دستػريا. أما فيسا يخز بجور القاضي، فإنو ال يقترخ في أداء وضيفة تقشية متسثمة في معخفة 

زسغ في القاعجة القانػنية. إذ بات اجتياد القاضي في تفديخ القانػف بغخض إيجاد الحل الست

                                                           
1
مع األخح بعيغ الشطخ لسعاييخ اليخمية )األسبقية لمقاعجة األعمى في التدمدل اليخمي(، الدمغ )القانػف البلحق   

 القانػف العاـ(. بق(، والتخرز )القانػف الخاص يقّيجيدػد القانػف الدا
2
اإلستخبلص السشصقي الحؼ يشبشي عمى مقجمات معشية، تؤدؼ بالزخورة  ىػ syllogismeالقياس السشصقي   

 السشصقية إلى نتيجة معيشة، وذلظ وفقا ألرسصػ، ولتػضيح ذلظ نػرد السثاؿ التالي:
 قزية كبخػ: كل إنداف فاف. -

 قزية صغخػ: أرسصػ إنداف. -

 الشتيجة: أرسصػ فاف. -

، غيخ أنطخ: مدتارؼ عادؿ، "السشصق القزائي ودوره في ضساف  سبلمة الحكع الجدائي"، رسالة دكتػراه في العمـػ
 .73(، ص.2011-2010مشذػرة، في تخرز القانػف الجشائي، جامعة دمحم خيزخ، بدكخة، )

3
 Luis Roberto Barroso, Op. Cit. pp. 9, 10. 
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القاعجة القانػنية، يداىع في وضع القانػف واستكساؿ عسل الدمصة التذخيعية، مغ خبلؿ إجخاء 
 .1تحميل لؤلحكاـ العامة أو السفتػحة، ووضع خيارات بيغ الحمػؿ السسكشة

السحجدة، عمى مرصمحات أو عبارات وتحتػؼ األحكاـ العامة أو السفاىيع القانػنية غيخ 
خ،  ذات صيغ مفتػحة ومخنة، التي تتزسغ بجاية معشى، يشبغي استكسالو مغ قبل ]القاضي[ السفدِّ
مع األخح بعيغ اإلعتبار لطخوؼ القزية؛ ذلظ أف القاعجة السجخدة ال تتزسغ كامل عشاصخ 

حقائق الفعمية، لتحجيج نصاؽ تصبيقيا، مسا يدتػجب عمى السفّدخ إجخاء تحميل مػضػعي وذاتي لم
ومعشى القاعجة، ال سيسا عشجما يػاجو السفّدخ عبارات مغ قبيل: الشطاـ العاـ، السرمحة 
اإلجتساعية، أو حدغ الشية. وبسا أف نز القاعجة ال يتزسغ الحل بذكل كامل، فإنو ال يسكغ لجور 

خ أف يقترخ عمى معخفة محتػػ القاعجة، إذ يدتمـد األمخ م شو أف يقػـ بجمج السزسػف السفدِّ
السعيارؼ لمقاعجة مع تقييسو الخاص. ولزساف  شخعية وعقبلنية تفديخه في مثل ىحه الحاالت، عمى 
خ أف يؤسذ تفديخاتو عمى قاعجة دستػرية أو قانػنية ضسغ الشطاـ القانػني الدائخ. فذخعية  السفدِّ

كاف السؤسذ الجستػرؼ أو السذخع قخار قزائي يشبغي أف تكػف مختبصة بقخار األغمبية، سػاء أ
 .2العادؼ

أما عغ تفديخ القػاعج الجستػرية في الجدائخ، فقج مخت ىحه األخيخة بتصػرات واكبت 
في السادة  لسبجأ الخقابة عمى دستػرية القػانيغ 1963دساتيخىا األربعة، إذ وبالخغع مغ إقخار دستػر 

ىحا األخيخ لع يتع تفعيمو عمى الػاقع. وعميو، ، مغ خبلؿ إنذائو لمسجمذ الجستػرؼ، إال أف  (64)
يسكغ القػؿ أف التفديخ الجستػرؼ في ىحه الحقبة كاف مشعجما، نتيجة احتكار الحدب الػاحج لمدمصة 

، 1976في حيغ أنو لع تخد أية إشارة عغ الخقابة الجستػرية في دستػر  وتػجيييا لسؤسدات الجولة.
(، والتي تسارسيا األجيدة القيادية في 186الدياسية في السادة ) تع في السقابل الشز عمى الخقابةبل 

جاعبل مغ الخقابة  الحدب والجولة، بسعشى أف السؤسذ الجستػرؼ قاـ بتسييع الخقابة الجستػرية
 .3الدياسية أسسى وأكثخ أىسية، فزبل عغ أنيا غيخ محجدة

                                                           
1
 Luis Roberto Barroso, Op. Cit. p. 10. 

2
 Ibid. pp. 11, 13. 

3
الصبعة  ،الجدء الثاني لمجساتيخ، العامة الشطخية: الجدائخؼ  الجستػرؼ  القانػف  شخح في الػافي أوصجيق، فػزؼ   

 .131، ص. (2008 الجامعية، السصبػعات ديػاف: الجدائخ)الثالثة، 
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، أثشاء انعقاد السؤتسخ بخزت بعجىا مججدا ضخورة تصبيق الخقابة عمى دستػرية القػانيغ
، أيغ تست السرادقة عمى الئحة 1983الخامذ لجبية التحخيخ الػششي في ديدسبخ مغ عاـ 

ذ الجسيػرية، األميغ الدياسة العامة، التي دعا فييا السؤتسخ إلى "إنذاء ىيئة عميا تحت سمصة رئي
الجستػر وسسػه عمى كافة  السكمف بالبث في دستػرية القػانيغ مغ أجل ضساف احتخاـ العاـ لمحدب،

الشرػص التذخيعية، تجعيسا لمذخعية، إلى جانب سيادة القانػف ودعع الجيسقخاشية السدؤولة في 
التفديخ الجستػرؼ آنحاؾ كاف قائسا عمى أساس احتخاـ السبادغ  . لكغ وبالخغع مغ ذلظ، فإفبمجنا"

إلى الخيار اإلشتخاكي وحساية ، والحؼ يجعػ 1976العامة التي يتزسشيا السيثاؽ الػششي لدشة 
خده مغ غايتو الستسثمة خغ التفديخ الجستػرؼ مغ محتػاه وجمكتدبات الثػرة اإلشتخاكية، األمخ الحؼ أف

 .1في حساية الحقػؽ والحخيات األساسية لمسػاشغ

حيث كمفت ، 1989لع يتع التجديج الفعمي لمخقابة عمى دستػرية القػانيغ إال في ضل دستػر 
وعمى صحة عسميات اإلستفتاء،  احتخاـ الجستػر"( السجمذ الجستػرؼ بالديخ عمى 153السادة )

دستػرية السعاىجات ابات التذخيعية"، وعمى الفرل في "وانتخاب رئيذ الجسيػرية، واإلنتخ
والقػانيغ، والتشطيسات، إما بخأؼ قبل أف تربح واجبة التشفيح، أو بقخار في الحالة العكدية، كسا 

صابقة الشطاـ الجاخمي لمسجمذ الذعبي الػششي لمجستػر" وفق ما ورد في نز السادة يفرل في م
1989( مغ دستػر 155)

2. 

نتج عغ مجسػع ىحه التصػرات الدالفة الحكخ، والتي شسمت: اإلعتخاؼ بالقػة السعيارية   
ية واسعة لمجستػر؛ تػسع القزاء الجستػرؼ؛ وتصػر اتجاه ججيج لمتفديخ الجستػرؼ، نتج عشيا عسم

 .3وعسيقة لجستخة القانػف 

 

 

 
                                                           

1
 .132، ص.الدابق السخجع ،أوصجيق فػزؼ   

2
 .133، 132، ص.ص.نفذ السخجع  

3
 Luis Roberto Barroso, Op. Cit. p. 14. 
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 دسترة القانؾن : ثانيا -

إلى وضع حجود لمدمصة، ويشصػؼ ىحا  constitutionnalisationيدعى مفيػـ الجستخة 
السفيػـ عمى عشرخيغ: يتسثل العشرخ األوؿ في مفيػـ دولة القانػف، التي تخزع سمصة الجولة 

أما العشرخ  الخقابة عمى الدياسة، قانػف يسارسمغ خبلليا لمقانػف، وعمى ىحا األساس فإف ال
، تختبط فكخة  ،1الثاني، فيتسثل في مفيػـ حقػؽ السػاشغ، التي يزسشيا الجستػر وبيحا السفيـػ

الجستخة باألثخ التػسعي لمقػاعج الجستػرية، بسعشى أف السزسػف السػضػعي والقيسي ليحه األخيخة، 
بحيث يشبغي أف تكػف القيع والسقاصج العامة  ،اـ القانػنييشتذخ بالقػة السعيارية عبخ كامل الشط

والدمػكيات التي تتعخض إلييا السبادغ والشرػص الجستػرية، أف تكػف أساس صحة ومعشى جسيع 
القػاعج القانػنية دوف الجستػرية، مسا سيجعل الجستػر يؤثخ تمقائيا عمى عسل الدمصات الثبلث، بسا 

 .2مع األفخاد، والعبلقات بيغ األفخاد أنفديعفي ذلظ، ما يتعمق بعبلقاتيا 

وعميو، تدعى الجستخة إلى الحج مغ الدمصة التقجيخية لمدمصة التذخيعية، أو حخيتيا في 
وضع القػانيغ بذكل عاـ، إذ تفتخض الجستخة عمييا، تكخيذ الحقػؽ وتحقيق البخامج الجستػرية. أما 

الحج مغ سمصتيا التقجيخية، تفخض الجستخة عمييا فيسا يخز اإلدارة العامة، فإنو باإلضافة إلى 
قػاعج سمػؾ، تػفخ لئلدارة العامة أساسا مغ الرحة لسسارسة أعساليا الجستػرية، بذكل مدتقل عغ 
تجخل السذخع العادؼ. في حيغ أنو بالشدبة لمدمصة القزائية، تزع الجستخة معاييخ الخقابة 

كسا أنيا تزع شخوط تفديخ جسيع قػاعج الشطاـ  الجستػرية، التي تسارسيا الدمصة القزائية،
القانػني. وأخيخا، فيسا يخز األفخاد، تزع الجستخة حجودا لحخية اإلرادة في مجاالت الحخية 
التعاقجية، أو استخجاـ السمكية الخاصة، وذلظ بإخزاعيع لمقيع الجستػرية واحتخاـ الحقػؽ 

 .3األساسية

الجستػرية في إشار تصبيق مفيػـ الجستخة، حيث  وبشاء عمى ذلظ، تشجرج مأسدة السحكسة
 بحكع يا عبلقة بالجستػر وإدارة الجولة،تيجؼ ىحه السؤسدة الجستػرية إلى الشطخ في القزايا التي ل

                                                           
1
 Benny K. Harman, ‘The Role of the Constitutional  Court  in Indonesian  Legal Reform’  in Naoyuki  

Sakumoto and Hikmahanto  Juwana  (eds),  Reforming  Laws  and  Institutions  in  Indonesia:  An  

Assessment  (Institute  of  Developing Economies Japan External Trade Organisation, 2007), p.54. 
2
 Luis Roberto Barroso, Op. Cit. p.14. 

3
 Ibid. pp.14, 15. 
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في مسارسة الخقابة عمى الدمصات العامة، مغ خبلؿ أدائيا لسياميا في إشار  الستسثل دورىا
السشرػص عمييا ، ضسانا لسرمحة السػاششيغ وحقػقيع السػكمة إلييا وفقا لمجستػر اختراصاتيا

في مػاجية األعساؿ التعدفية إلدارة الجولة واحتساالت إنتياكيا لحقػؽ  وذلظ ،ىحا األخيخفي 
 .1الفخد

يعكذ الجستػر إرادة الذعب صاحب الديادة، في حيغ يسثل القانػف اإلرادة الدياسية 
ه األخيخة مشتخبة مغ قبل الذعب، وأنيا تعكذ رغبة لسسثمي الذعب والحكػمة. وبالخغع مغ أف ىح

أغمبيتيع، بيج أنو إذا ما تزسغ القانػف قػاعج مشاقزة لمجستػر، فإف دور السحكسة الجستػرية 
 .2كسؤسدة حامية لمجستػر، يتسثل في الحكع بعجـ إلداميتيا

 

 السظمب الثاني:

 ي أوروباـــرة فـــرة الدستـــؾر عاىــــتظ

ساتحة إلى وضع قائسة مغ الذخوط البلزمة لجستخة القانػف، عمى شاكمة سعى بعس األ 
، والحؼ جعميا تذسل، مغ بيغ شخوط أخخػ: دستػرا جامجا؛  Ricardo Gastini"ريكاردو غاستيشي" 

اإلعتخاؼ بالقػة اإللدامية لمجستػر؛ التػسع والتعسق في التفديخ واإلعتخاؼ بالسعاييخ الزسشية؛ 
تأثيخ الجستػر عمى العبلقات و لمسعاييخ الجستػرية؛ تفديخ القػانيغ وفقا لمجستػر؛  التصبيق السباشخ

مغ اتباعيا  عمى الخغع إذ . نبلحع أف ىحه الذخوط ال تشصبق عمى حالة السسمكة الستحجة،3الدياسية
ر س حكع القانػف، إال أنيا تفتقخ إلى دستػ لمشسػذج الميبخالي، الحؼ يحج مغ الدمصة السصمقة ويكخ 

مكتػب وجامج، والحؼ يعتبخ شخشا أساسيا لجستخة القانػف، ىحا باإلضافة إلى غياب الخقابة 
. وباستثشاء 4الجستػرية عغ الشطاـ اإلنجميدؼ، نطخا ألخحه بسبجأ الديادة البخلسانية بجؿ سسػ الجستػر

سارسة ىحه بخيصانيا، فقج لعبت مؤسدات القزاء الجستػرؼ في الجوؿ األوروبية دورا بارزا في م
 مشيا: نخز بالحكخالخقابة وتعديد عسمية دستخة القانػف، 
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 في ألسانيا: أوال -

، قخرت السحكسة الجستػرية اإلتحادية أف الحقػؽ 1949في ضل القانػف األساسي لعاـ  
تسارس دورا آخخ  -برخؼ الشطخ عغ بعجىا الحاتي الستسثل في حساية الحاالت الفخدية –األساسية 

إذ يشبغي عمى الشطاـ القانػني تػفيخ حساية الحقػؽ والقيع  اء نطاـ مػضػعي لمقيع،تسثل في إنذي
السحجدة، ليذ لرالح شخز أو مجسػعة مغ األشخاص فحدب، ولكغ أيزا مغ أجل تحقيق 
الرالح العاـ لمسجتسع. إف مثل ىحه القػاعج الجستػرية تذكل األساس لتفديخ القػاعج القانػنية في 

ػف، الخاص أو العاـ، وتمـد بحلظ سمصات الجولة. وفي ىحا اإلشار تسثمت أوؿ جسيع فخوع القان
 .1سابقة في قزية "لػث"

دعى إلى مقاشعة فيمع قج رئيذ نادؼ صحافة ىسبػرغ،  Erich Luthولقج كاف "إرير لػث" 
ت ، الحؼ كاف لو روابط مع الشطاـ الشازؼ سابقا، ولقج حرم Veit Harlanمغ إخخاج "فيت ىارالف" 

(، أماـ السحاكع العادية، عمى قخار يجيغ سمػؾ "إرير 1957دور اإلنتاج وتػزيع األفبلـ وقتيا )سشة 
مغ القانػف السجني األلساني. ولقج قامت السحكسة الجستػرية  2(826لػث"، باعتباره انتياكا لمسادة )

ػرؼ، الستسثل في حخية بأولػية األخح بالحق األساسي والجست 3األلسانية بشقس ىحا القخار، بالحكع
 . 4التعبيخ، التي يشبغي أف تػجو تفديخ القانػف السجني

                                                           
1
 Luis Roberto Barroso, Op. Cit. p. 17.  

2
 ل مغ يخالف العادات الحدشة ويدبب ضخرا لآلخخيغ، ممـد بإصبلح الزخر".(: "ك826السادة )  

3
، جاء فيو: 1958جانفي  15الرادر عغ السحكسة الجستػرية اإلتحادية أللسانيا يـػ  BVerfGE 7, 198 ffالقخار   
بسا تقجـ، فإف ، حقػؽ لحساية السػاشغ في مػاجية الجولة، بجوف اإلخبلؿ إف الحقػؽ األساسية ىي، قبل كل شيء"

أحكاـ الحقػؽ األساسية في القانػف األساسي، تتزسغ أيزا نطاما مػضػعيا لمقيع، التي بشاء عمى ذلظ، فإنو يرح 
التي تسثل محػر السجتسع والتصػر الحخ –تصبيقو عمى جسيع السجاالت القانػنية )...(. إف مشطػمة القيع ىحه 

لمسذخع واإلدارة، والقزاء، وىي تشعكذ أيزا عمى القانػف السجني، تذكل الشيج والجافع  -لمذخز وكخامة اإلنداف
وما مغ حكع في القانػف السجني يتعارض مع مشطػمة القيع ىحه )...(. إف التعبيخ عغ الخأؼ الحؼ يجعػ إلى 

غ تبخيخ ( مغ القانػف السجني. يسك826السقاشعة، ال يشتيظ بالزخورة العادات الحدشة، بالسعشى السقرػد في السادة )
 ىحا الخأؼ دستػريا بحخية الخأؼ..."

4
 Luis Roberto Barroso, Op. Cit. p.17. 
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يسكغ القػؿ أنو مغ خبلؿ ىحه القزية، حققت السحكسة الجستػرية األلسانية ثػرة فكخية، ال 
سيسا في القانػف السجني، وذلظ باستشادىا في قخارىا عمى الحقػؽ األساسية في الجستػر األلساني؛ 

لدشػات البلحقة، ألغت السحكسة الجستػرية أحكاما مغ القانػف السجني، وألدمت تفديخه فعمى مجػ ا
مغ أجل احتخاـ مبجأ السداواة بيغ الخجل ا أنيا حجدت وضع تذخيعات ججيجة؛ إذ و وفقا لمجستػر، كس

والسخأة، عمى سبيل السثاؿ، تع إجخاء تعجيبلت تذخيعية عمى نطاـ الدواج، وكحلظ عمى حقػؽ 
كسا تع  ف الجولي الخاص،يغ بعج الصبلؽ، وعمى الدمصة األسخية، عمى إسع العائمة، والقانػ الدوج

إدخاؿ إصبلحات عمى حق البشػة، وذلظ بتكخيذ مبجأ السداواة بيغ األشفاؿ الذخعييغ وغيخ 
 .1الذخعييغ

 

 في فرندا: ثانيا -

ػليا قائسا، ذلظ أف بجأت عسمية دستخة القانػف في فخندا في وقت الحق، وال يداؿ الججؿ ح 
لع يشز عمى الخقابة الجستػرية، بل اختار صيغة مختمفة، تسثمت في  1958الجستػر الفخندي لعاـ 

الخقابة السدبقة عمى بعس التذخيعات قبل دخػليا حيد الشفاذ، وتسارس ىحه الخقابة مغ قبل مؤسدة 
ألساسي مغ تأسيدو، في دستػرية، اصصمح عمى تدسيتيا بػ"السجمذ الجستػرؼ". وتسثل اليجؼ ا

الحفاظ عمى اختراصات الدمصة التشفيحية في مػاجية تجخبلت البخلساف، وتسثمت ميامو في ثبلث 
 : 2وضائف رئيدية

  يسارس الخقابة عمى البخلساف بغخفتيو، حتى ال تحتكخ أؼ مشيا لدمصات لع
 ما حرل أثشاء الجسيػرية الثالثة والخابعة. ُتشدب ليا دستػريا، مثل

 ؼ دور العجالة اإلنتخابية في اإلنتخابات الخئاسية والبخلسانية يؤد
 واإلستفتاءات.

  يحجد مجاؿ القػانيغ، بزساف تػازف سميع بيغ اإلختراص التذخيعي
 واإلختراص التشطيسي.

                                                           
1
 Luis Roberto Barroso, Op. Cit. p.18. 

2
 Ibid. p.20. 
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، 1974أصبحت الخقابة عمى دستػرية القػانيغ في فخندا، بعج اإلصبلح الجستػرؼ سشة 
الجستػرؼ الفخندي، مسا جعل نذاشو أقخب إلى السحكسة الجستػرية.  ة لمسجمذتسثل الػضيفة الخئيد

لكغ، ال يسكغ القػؿ أف ىشاؾ قزاء دستػرؼ فعمي في الشطاـ الفخندي، بالخغع مغ بعس التصػرات 
، والحؼ اعتبخ أف شخط 1971جػيمية  16الرادر في  DC 44-74السيسة، بجءا مغ القخار رقع 

أو قزائي، بغخض تذكيل جسعية، ىػ انتياؾ لحخية تكػيغ  الحرػؿ عمى ترخيح مدبق، إدارؼ 
الجسعيات. وتكسغ أىسية ىحا القخار في اإلعتخاؼ بأف الحقػؽ األساسية السشرػص عمييا في 

، قج تع إدراجيا في 1946، وفي ديباجة دستػر عاـ 1789إعبلف حقػؽ اإلنداف والسػاشغ لعاـ 
بة عمى دستػرية القػانيغ. نبلحع أيزا أف ىحا القخار ، مسا يجعميا مغ أسذ قياـ الخقا1958دستػر 

 . 1مشح ديباجة الجستػر قيسة دستػرية، تػازؼ األحكاـ الػاردة في الجستػر

، حيث تع تػسيع دائخة الجيات التي يحق ليا 1974أكتػبخ  29جاء بعج ذلظ إصبلح 
ع عمى عاتق رئيذ إخصار السجمذ الجستػرؼ الفخندي، فبعجما كاف حق تفعيل دور السجمذ يق

الجسيػرية، رئيذ الػزراء، رئيذ الجسعية الػششية، ورئيذ مجمذ الذيػخ، تع تسجيج اإلخصار 
، لتربح الخقابة عمى دستػرية القػانيغ أداة 2عزػا في مجمذ الذيػخ 60نائبا أو  60ليذسل أيزا 

 . 3ميسة في يج السعارضة البخلسانية

لشقاش الجستػرؼ الفخندي، مػاضيع مغ قبيل: ثع بعج ذلظ، وبذكل تجريجي، بخز في ا 
اإلعتخاؼ بالقػة السعيارية لمقػاعج الجستػرية؛ جعل الجستػر محػر الشطاـ القانػني؛ وتفديخ القػاعج 
القانػنية وفقا لمجستػر. وتججر اإلشارة إلى أف عسمية دستخة القانػف في فخندا تػاجو مقاومة قػية مغ 

يخػ أف ذلظ يذكل تيجيجا، وتتسحػر ىحه السخاوؼ حػؿ إخزاع الجولة قبل اإلتجاه التقميجؼ، الحؼ 
ة لمسحاكع خة القانػف، تعتبخ السيسة الخئيدلمقزاة، وبذكل خاص لمقزاء الجستػرؼ، ذلظ أف دست

 .4الجستػرية

                                                           
1
 Luis Roberto Barroso, Op. Cit. p.20.  

2
تعجيل الجستػرؼ الفخندي فزبل عغ مشح السػاشغ العادؼ حق اإلخصار عبخ إدراج آلية الجفع بعجـ الجستػرية في ال  

 .2008لدشة 
3
 Luis Roberto Barroso, Op. Cit. p.21. 

4
 Ibid. pp.21, 24. 
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ُتعّبخ الجستخة بيحا السفيػـ، عغ تعسيع القيع الجستػرية عبخ الشطاـ القانػني، ويتع ىحا 
ؿ القزاء الجستػرؼ، الحؼ يتزسغ التصبيق السباشخ لمجستػر، ومشح معشى وبعج التعسيع مغ خبل

. ويشصػؼ التكخيذ السمسػس لدسػ الجستػر، شكميا وقيسيا، عمى تقشيات 1دستػرؼ لمقػاعج العامة
 :2وإمكانيات تفديخية مختمفة، تذسل

  إلغاء القػاعج دوف الجستػرية، الدابقة عمى صجور الجستػر )أو التعجيل
 الجستػرؼ(، في حاؿ كانت متعارضة معو؛

  اإلعبلف عغ عجـ دستػرية القػاعج دوف الجستػرية، البلحقة لرجور
 الجستػر، في حاؿ كانت متعارضة معو؛

  اإلعبلف عغ عجـ الجستػرية نتيجة لمتقريخ، ووفقا لحلظ، يدتػجب عمى
 السذخع تجارؾ األمخ، إما بتعجيل القاعجة أو إلغائيا.

 ابق لمجستػر، والحؼ يسكغ أف يعشي: التفديخ السص 

قخاءة القاعجة الجستػرية بالسعشى والبعج القيسي والسقاصج الجستػرية التي  -
 تتزسشيا.

إستبعاد التفديخ السعتاد لمقاعجة القانػنية، في حاؿ عجـ دستػريتو الجدئية،  -
 واألخح بالتفديخ البجيل السصابق لمجستػر.

 خ أو الفعالية عمى الػقائع السعشية.اإلعبلف عغ القػاعج العجيسة األث 

 

إف دستخة القانػف تعدز، ال محالة، مغ اإلستقخار والتشبؤ القانػني، فالقػاعج الجستػرية ال 
تتعخض لمتعجيبلت الستكخرة والسباغثة بذكل عذػائي، لحلظ فيي تعتبخ مرجرا مدتقخا تؤوؿ إليو 

امجة، التي تػافق في التعجيبلت الصارئة عمييا، وىػ ما تػفخه الجساتيخ الج بقية القػانيغ العادية،
وىػ ما سشدعى لمتعخض إليو في السبحث السخاحل التي تسخ بيا الجوؿ وحاجيات مجتسعاتيا، 

   التالي.

                                                           
1
 Luis Roberto Barroso, Op. Cit. pp.32, 33.  

2
 Ibid. p.25. 
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 السبحث الرابع:

 ةــــة الدستؾريــــاليشدسر و ـــرار الدساتيـــإستق

في ضل  األمغ القانػني قفي تحقيلجور اليشجسة الجستػرية  نتصخؽ مغ خبلؿ ىحا السبحث
لشتشاوؿ بعجىا مدألة ، (السظمب األول) عجـ استقخار الجساتيخ، ونخز بالتحميل التجخبة الجدائخية

، مبخزيغ (السظمب الثاني)ىحه األخيخة فاعمية وفعالية مجػ مقخوئية األحكاـ الجستػرية، وأثخىا عمى 
 القانػني.ة بيغ تكخيذ ىحه الجػدة وتحقيق األمغ يبالعبلقة الدب

 

 السظمب األول:

 ةـة الدستؾريـة لميشدسـات القانؾنيـاإلسيام

يعخؼ الػاقع الدياسي واإلجتساعي تغيخات وتصػرات مدتسخة، ما يجعل إستقخار الجساتيخ 
وفي  ح تفخض نفديا عمى الشطاـ الدياسي؛أمخا صعب التحقيق، ذلظ أف ضخوؼ ومتصمبات اإلصبل

ج مغ الحفاظ عمى القيع الجستػرية الزامشة لحقػؽ الفخد وحخياتو، خزع ىحا الدياؽ اإلصبلحي، الب
 لجػ الرياغة، وىػ ما يجفعشا لمحجيث عغ اليشجسة الجستػرية.

تيجؼ اليشجسة الجستػرية إلى التػفيق ما بيغ الػثيقة الجستػرية السخاد صياغتيا أو إصجارىا 
تججد، ساعية إلى ضساف الستصمبات أو تعجيميا، وبيغ مخخجات الػاقع الدياسي واإلجتساعي الس

الحقػؽ والحخيات األساسية، وعكذ التػازنات  ضساف الزخورية لمسػاشغ، ال سيسا فيسا يخز
الدياسية القائسة، بغخض الػصػؿ إلى ىيكمة دستػرية متػازنة وفاعمة، تحقق التػافق الدياسي 

الجستػرية مع تػضيح الذخوط واإلجتساعي، كسا تيتع اليشجسة الجستػرية بجػدة صياغة الػثيقة 
 . 1لحدغ تصبيقيا. وىػ ما يتحقق مغ خبلؿ آليات قانػنية دستػرية بجرجة أولى

                                                           
1
مشذػرة،  لؤؼ عبج الفتاح وعثساف الدياني، "اليشجسة الجستػرية: قخاءة في بعس مقػمات جػدة الجستػر"، مجاخمة  
جمت في أشغاؿ الشجوة الػششية حػؿ مػضػع "آفاؽ اإلصبلح الجستػرؼ عمى ضػء الخصاب السمكي الدامي في ق
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تختمف الخىانات التي تػاجييا اليشجسة الجستػرية وفق اختبلؼ الدياؽ الدياسي أو 
ىحه  اإلنتقالي الجافع إلى تعجيل أو مخاجعة أو إصجار دستػر ججيج، وتذسل اليشجسة الجستػرية في

الحالة عمى تحجيج الفػاعل الجافعة إلى ىحا التغييخ والتعخؼ عمى رىاناتيع، وذلظ بغخض دستخة 
في دستخة األمغ القانػني  -في إشار ىحه الجراسة -الشتائج الدياسية الستػصل إلييا، ويتسثل الخىاف 

و وحخياتو واإلعتخاؼ بقيستو الجستػرية، وضساف سيادة الذعب، والحفاظ عمى استقخار حقػق
 .1األساسية، في ضل التصػرات التي يذيجىا السحيط السجتسعي، خارجيا أو داخميا

لميبخالية إلى ربط مخاجعاتيا الجستػرية بسجػ فعالية حا اإلشار، تدعى الجوؿ الغخبية اوفي ى
أنطستيا الجيسقخاشية، في ضل الطخوؼ والدياقات السدتججة، ال سيسا مغ أجل تعديد دور السػاشغ 
في العسمية الجيسقخاشية، وإشخاكو في محاسبة الدمصات والتقخيخ في الذأف العاـ. وبشاء عمى ذلظ، 

بتػسيعيا ، 2كخست العجيج مغ الجساتيخ األوروبية حق السػاشغ في التعخض لجستػرية القػانيغ
ما سشفرل فيو في الفرل السقبل مغ ىحه  لجيات إخصار مؤسدات القزاء الجستػرؼ، مثل

 ة.الجراس

 

 التجربة الدستؾرية الجزائرية: أوال -

حجاثة تجخبتيا،  وبالخغع مغ ،1962سشة  عخفت الجدائخ عجدا مغ الجساتيخ مشح استقبلليا
 تخممتيا عجة تعجيبلت دستػرية جػىخية، تخمي إلى الػصػؿ إلى ىشجسة دستػرية قائسة عمى فقج

ستحكسة في العسمية الجستػرية وتصػرىا، السعاييخ الجيسقخاشية، وذلظ بحكع تغيخ العػامل الب األخح
وحمػؿ عػامل ومتغيخات ججيجة، لعل آخخىا تسثل في األحجاث التي شيجتيا السشصقة العخبية عامة 

 ، والتي اصصمح عمى تدسيتيا بػ"الخبيع العخبي".2011والسغاربية خاصة مع بجاية عاـ 

                                                                                                                                                                          

"، التي نطستيا كمية العمـػ القانػنية واإلقترادية واإلجتساعية، جامعة دمحم األوؿ بػججة، بالذخاكة 2011مارس  09
 ، بجوف صفحة.2011أبخيل  23و 22مي ة بػججة، يػ مع مخكد الجراسات والبحػث اإلندانية واإلجتساعي

1
 نفذ السخجع، بجوف صفحة.  

2
 نفدو، بجوف صفحة.  
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في تحقيق التػازف الدياسي بيغ  يعتبخ التشطيع القانػني لييكمة سمصات الجولة، عامبل ميسا
القػػ القائسة، في الجوؿ التي تذيج تحػال أو انتقاال نحػ الجيسقخاشية، ويتسثل دور السؤسذ 

 .1والعجالة الجستػريةالجستػرؼ في تجديج ىحه الييكمة، مع ضساف الفرل بيغ الدمصات 

قمة نػعية مشح ن توفي ىحا الدياؽ، نحكخ أف اليشجسة الجستػرية في الجدائخ قج عخف
إنعكدت عمى مؤسدات الشطاـ الجستػرؼ  ،2016اإلستقبلؿ إلى غاية التعجيل الجستػرؼ لدشة 

، وىي 1976ودستػر سشة  1963الجدائخؼ، حيث اتبعت الجدائخ الشيج اإلشتخاكي عبخ دستػر سشة 
الفتخة قائسا  سي في ىحهايالثػرية، وعميو، كاف الشطاـ الد دساتيخ تذبعت بفكخة الػششية والذخعية

مسا يعشي أف التذخيعات الرادرة في ىحه  التي كانت مكخسة دستػريا، عمى فكخة الحدب الػاحج،
الفتخة عكدت تصمعات حدب جبية التحخيخ الػششي، باعتباره الحدب الحاكع، الحؼ يدصخ كيفية 

يو حكػمة الحدب الخزػع واتباع ما تسم تدييخ الذؤوف العامة، وبيحا السفيػـ، يشبغي عمى السجتسع
 الػاحج.

إف أقل ما يسكغ أف نمسدو في ىحه الفتخة، ىػ غياب العجالة الجستػرية، بحكع عجـ تفعيل 
ومع احتكار الحدب الػاحج لمدمصة في ، 1963السجمذ الجستػرؼ، السشرػص عميو مشح دستػر 

 لؤلمغ القانػنيجسيع السجاالت بسا في ذلظ السجاؿ التذخيعي، فإف ذلظ كاف، ال محالة، إىجارا 
. ألفخاد السجتسع الجدائخؼ، الحؼ كاف يتكيف مع شبيعة الجولة ومخخجاتيا، واألصل أف يكػف العكذ

غيخ أنشا نذيخ، أنيا كانت فتخة نذأة الجولة الجدائخية، وأف الذعب الجدائخؼ آنحاؾ، كاف مؤمشا 
في اتجاه تحقيق التشسية بالذخعية الثػرية نطخا لحجاثة استقبلؿ الببلد، وكاف التفكيخ يدخؼ 

اإلقترادية واإلجتساعية لمجدائخ، ومحػ األمية، وانتياج الجولة لسدار اإلشتخاكية واإلقتراد 
 دتشفخ الذعب الجدائخؼ.تمظ الفتخة، لع ي السخصط في

وذلظ  ،1988غيخ أف الببلد شيجت مشعصفا حاسسا، إبتجاء بسا ُعخؼ بأحجاث أكتػبخ عاـ  
، حيث بات الذعب الجدائخؼ اإلقترادؼ لمببلد، وتغيخ الطخؼ اإلجتساعيفي ضل تجىػر الػاقع 

يتحمخ مغ سياسات الحدب الػاحج، مشجدا بحقو في اختيار مسثميو، وذلظ بفتح السجاؿ لمتعجدية 
                                                           

1
 Séverin Andzoka Atsimou, «L’ingénierie constitutionnelle, solution de sortie de crise en Afrique : les 

exemples de l’Afrique du Sud, de la République démocratique du Congo, du Burundi et du Congo», 

Thèse de Doctorat en Droit, Universite Cheikh Anta Diop De Dakar, Soutenue le 29 juin 2013, pp. 414, 

415. 
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وذلظ بإصجار دستػر ججيج  كاف البج مغ أف تدتجيب الجولة ىحه السخة لستصمبات شعبيا،و  الحدبية،
 .1989سشة 

بتكخيدو  لمقصيعة مع اإلستسخارية وانتقالو إلى نطاـ ججيج،الجستػر الججيج بتبشيو  تسيد ىحا 
لجسمة مغ السبادغ الجيسقخاشية األساسية، التي تع اإلعتخاؼ بيا كجدء مغ الشطاـ العاـ، نخز 

مبجأ حخية التعبيخ، ومبجأ الفرل بيغ الدمصات، الحؼ يعتبخ  ،مبجأ التعجدية الحدبية بالحكخ مشيا
جػ أسذ قياـ دولة القانػف، وىي مبادغ تدتػجب عمى السذخع مخاعاتيا لجػ أؼ عسمية إح

، ال سيسا وأنو قج تع تفعيل السجمذ الجستػرؼ في ىحه 1تذخيعية، وإال تع الصعغ بعجـ دستػريتيا
ما سشفرل  مثل، وغيخ كاؼ بذكل جدئي فقط ف ما تقجـ يطل تصبيقو عمى الػاقعالفتخة، بيج أ

  .الحقا

إلضافة إلى ذلظ، فقج تع استحجاث ىيئات ججيجة، تيجؼ إلى التكفل بقزايا أفخاد السجتسع با
عكدت أحكاـ انوانذغاالتيع، مثل السجمذ األعمى لمذباب، والسخصج الػششي لحقػؽ اإلنداف، كسا 

و، بذكل بجييي، عمى تذخيعات ىحه الفتخة، ومغ بيغ أىع القػانيغ التي الجستػر الججيج ومبادئ
 :2ت في ىحه السخحمة نحكخصجر 

  1989أكتػبخ  05قانػف الجسعيات ذات الصابع الدياسي الرادر يػـ. 

  1990أبخيل  07قانػف البمجية والػالية الرادر بتاريخ. 

  1990أبخيل  14الرادر في  90/10قانػف الشقج والقخض. 

  1990أبخيل  21السؤرخ في  90/11القانػف الستعمق بعبلقات العسل. 

  الحؼ يخز الجسعيات غيخ الدياسية. 1990ديدسبخ  04الرادر بتاريخ  90/31قانػف 

ولقج حاوؿ السؤسذ الجستػرؼ التقخب أكثخ مغ السػاشغ، ال سيسا فيسا يخز حقو في 
، الحؼ تع فيو اإلنتقاؿ مغ نطاـ أحادية 1996التقاضي، وذلظ مغ خبلؿ إصجار دستػر سشة 

التي ، ة القزاءإزدواجيإلى  خاءات القزائية وتعقيجاتيا،، الحؼ كاف يتسيد بصػؿ فتخة اإلجالقزاء
 أتاحت تخرز القزاة، وقمرت مجة الفرل في الجعاوػ القزائية.

                                                           
1
 .67بمػدنيغ أحسج، السخجع الدابق، ص.  

2
 .68، 67نفذ السخجع، ص.ص.   
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، واصل السؤسذ الجستػرؼ إصبلحاتو بغاية ضساف 2016ومع التعجيل الجستػرؼ لدشة 
، ومشحو الحخيات األساسية لمسػاشغ، وذلظ بتػسيعو لجيات إخصار السجمذ الجستػرؼ و الحقػؽ 

السػاشغ حق الجفع بعجـ الجستػرية، وىػ ما يجدج حخص السؤسذ الجستػرؼ عمى ضساف حقػؽ 
السػاشغ وحخياتو السشرػصة في الػثيقة الجستػرية، بالحفاظ عمى تػقعاتو السذخوعة، سعيا إلى 

 تحقيق أمشو القانػني.

حب الفتخات مسا تقجـ عخضو، ندتشتج أف عجـ اإلستقخار الجستػرؼ في الجدائخ، صا
اإلنتقالية التي مخت بيا الببلد مشح استقبلليا، وأف السؤسذ الجستػرؼ ما فتئ يدعى إلى إصبلح 
الشطاـ الجستػرؼ الجدائخؼ، مػاكبا لتصػر السجتسع والطخوؼ والستغيخات السدتججة. وبالسػازاة لحلظ، 

، وصػال باإلعتخاؼ يسكغ أف نزيف أف الشطاـ القانػني عخؼ إصبلحات واكبت ىشجسة كل دستػر
 بالعجالة اإلجتساعية والجستػرية.

  

 الجزائرية القيسة القانؾنية لسقدمات الدساتير: ثانيا -

جستػر أنو بسثابة مجسع لمقػاعج والسبادغ التي تتيح تدييخ الجولة، مغ جية اليسكغ اعتبار 
تكػف مغ ثبلث بحيث يسكغ أف ي ت األساسية لمسػاششيغ،تزسغ الحقػؽ والحخيا ،ومغ جية أخخػ 

عشاصخ: القػاعج التي تتعمق بتدييخ مؤسدات الجولة؛ إعبلنات عغ حقػؽ اإلنداف؛ وأحكاـ 
كتمظ الستعمقة بالسدائل التي تخز نطاـ  ثل بعزيا األساس السادؼ لمقػانيغ،التي يس ،1مختمفة

 الحكع وتدييخ مؤسدات الجولة.

بالزخورة عمى تغيخ اإلشار  إف تصػر الطخوؼ والدياقات الجاخمية والجولية، يشعكذ
ليحه األخيخة، وذلظ  تكخيدا مددوجاالجستػرؼ لحقػؽ اإلنداف، حيث باتت الجساتيخ تعخؼ 

باإلعتخاؼ بحقػؽ اإلنداف في كل مغ ديباجة الجستػر وصمبو، وىػ ما يسثل إحجػ األىجاؼ 
يسشحيا قيسة دستػرية . فالجيباجة جدء ال يتجدء مغ الجستػر وىػ ما 2الجػىخية لميشجسة الجستػرية

 حكاـ والسبادغ الػاردة في الستغ، بالخغع مغ الخبلؼ الفقيي القائع في ىحا اإلشار.مػازية لؤل

                                                           
1
 Séverin Andzoka Atsimou, Op.Cit. p. 415. 

2
 Ibid. p. 417. 
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يتبع السؤسذ الجستػرؼ لجػ صياغة مقجمات الجساتيخ نفذ اإلجخاءات الستبعة لػضع 
صمب  الجستػر نفدو، وعمى ىحا األساس، فإنو مغ البجييي أف تكػف لمجيباجة نفذ قػةنز 

ر ىحه األخيخة الجستػر. عمى أف مزسػف ىحه السقجمات يختمف مغ دولة ألخخػ، باختبلؼ دو 
إذ تذسل مقجمات الجساتيخ الجدائخية مقػمات الجولة وعبلقتيا بالفخد والسجتسع،  وعبلقتيا بالسجتسع،

ػ عمى أف ىشاؾ مغ يخ  الفخندي عبارة عغ إعبلنات لمحقػؽ،في حيغ نجج أف مقجمة الجستػر 
بزخورة التسييد ما بيغ إعبلنات الحقػؽ التي تترف بصابعيا الفمدفي، وبيغ ضسانات الحقػؽ 

 . 1وىي نرػص قانػنية ذات قػة دستػرية

مخت صياغة مقجمات الجساتيخ في الجدائخ بسخحمتيغ، إذ تسيدت ديباجة الجساتيخ األولى، 
إلعتداز باإلستقبلؿ عغ السدتعسخ، ، بالصابع السسجج لثػرة التحخيخ، وا1976و 1963سيسا دستػر 

، بالتأكيج عمى القصيعة مع نطاـ الحدب  في حيغ تسيدت مقجمات دساتيخ التدعيشيات إلى اليـػ
 الػاحج، والدعي إلى األخح بسعاييخ الجيسقخاشية ودولة القانػف.

 في تدييخ شؤوف الجولة، 2ولقج أكجت ديباجة أوؿ دستػر لمببلد، عمى السبادغ اإلشتخاكية
مخكدة عمى غايات تسثمت في تحقيق التشسية اإلقترادية والعجالة اإلجتساعية ومحػ األمية، ونذيخ 
إلى أف السؤسذ الجدائخؼ قج تصخؽ إلى الدعي مغ أجل تخقية السخأة وإشخاكيا في الحياة الدياسية 

ف، وحخية الخأؼ مشح وضعو الجستػر األوؿ لمببلد، باإلضافة إلى اإلعتخاؼ بسبجأ حخية مسارسة األديا
كخست جسمة مغ السبادغ العامة، فزبل عغ  1963نبلحع أف ديباجة دستػر وعميو، . 3والسعتقج

بيج أنو لع تخد أية إشارة إلى الشطاـ  بالسػاشغ، مجسػعة مغ الحقػؽ والحخيات األساسية الخاصة
رؼ بالتخكيد عمى معالع القانػني أو تحقيق األمغ القانػني ألفخاد السجتسع، بل اكتفى السؤسذ الجستػ 

ومعالجة السذاكل  ةة الجولخيخ الػششي في قيادة سياسالثػرة الجدائخية وحق حدب جبية التح

                                                           
1
 .66، 65ص. السخجع الدابق،فػزؼ أوصجيق،   

فسزت الجسيػرية الجدائخية الجيسقخاشية الذعبية تػجو  ، التي نرت عمى: "6، الفقخة 1963ديباجة دستػر سشة   2
مشاحى نذاشيا الى شخيق تذييج الببلد، وفاء مشيا لمسيثاؽ الحؼ أقخه السجمذ القػمي لمثػرة الجدائخية في شخابمذ، 

بادغ االشتخاكية و السسارسة الفعمية لمدمصة مغ شخؼ الذعب الحؼ يذكل شميعتو الفبلحػف، و الجساىيخ وشبقا لمس
 ".الكادحة، و السثقفػف الثػريػف 

3
 . 12، 11، 10، 9، 8، الفقخة 1963راجع ديباجة دستػر سشة   
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وبالتالي، كانت الجدائخ بعيجة كل البعج عغ تكخيذ مبادغ الجيسقخاشية ودولة القانػف، ، 1الجستػرية
 وىػ ما أممتو ضخوؼ الببلد وقتيا.

الحؼ أكجت الجيباجة  ،يار اإلشتخاكي وحكع الحدب الػاحجالخعغ  1976ولع يبتعج دستػر 
أو ما اصصمح عميو في ديباجة الجستػر بالترحيح وأساس الذخعية الثػرية،  أنو خيار ال رجعة فيو،

ولقج تع تأسيدو عمى األىجاؼ السدصخة في السيثاؽ الػششي الحؼ جخت السرادقة عميو ، 2التاريخي
وعمى شاكمة الجستػر الدابق، فإف ديباجة الجستػر ، 1976جػاف  27بعج استفتاء الذعب فيو يـػ 

 الثاني لمببلد لع تذخ إلى التشطيع القانػني لمببلد.

، الحؼ فتح باب التعجدية 1989يسكغ القػؿ، أف الجدائخ عخفت نقمة نػعية في دستػر 
الجستػر، والتي  ىحا الدياسية مؤكجا عمى حخية اختيار الذعب، وىػ ما نمسدو ابتجاء مغ ديباجة

تزسشت أيزا وألوؿ مخة، تأكيجا صخيحا أف الجستػر ىػ القانػف األسسى في الجولة وأنو ىػ 
. وما يديج ىحه الجيباجة أىسية وقيسة قانػنية ىػ الزامغ لمحقػؽ والحخيات الفخدية والجساعية

، سجتسعالسػمية في ، ورقابة عسل الدمصات الع3"الحساية القانػنية"يكفل تأكيجىا عمى أف الجستػر 
كسا ورد في الجيباجة، أف الجستػر يدعى  وىػ ما يعتبخ بسثابة تكخيذ ضسشي لسبجأ األمغ القانػني.

السػاششيغ في تدييخ الذأف العاـ، وتحقيق العجالة  إشخاؾإلى بشاء مؤسدات دستػرية، تخمي إلى 
ندخة  1996الجدائخ والرادر سشة ولقج كانت ديباجة رابع دستػر عخفتو  والسداواة والحخية لكل فخد.

 عغ ديباجة الجستػر الثالث لمببلد.

                                                           
1
ب الصميعة الػاحج، ودوره ف ضخورة قياـ حد إ " ، التي نرت عمى اآلتي:16، الفقخة 1963ديباجة دستػر سشة   

السخجح في اعجاد ومخاقبة سياسة األمة، ىسا السبجأف الجػىخياف المحاف حسبل عمى اختيار شتى الحمػؿ لسعالجة 
السذاكل الجستػرية التي تػاجو الجولة الجدائخية وبحلظ يتع ضساف الديخ السشدجع و الفعاؿ لمشطع الدياسية السقخرة 

 ."التحخيخ الػششيفي الجستػر عغ شخيق جبية 

2
 . 3، الفقخة 1976ديباجة دستػر سشة  راجع  

3
ىػ القانػف األساسي إف الجستػر فػؽ الجسيع، و  " ، التي نرت عمى التالي:10، الفقخة 1996دستػر سشة  ديباجة  

سارسة الذخعية عمى م حقػؽ والحخيات الفخدية والجساعية، ويحسي مبجأ حخية اختيار الذعب، ويزفيالحؼ يزسغ ال
ح تدػده الذخعية ، ويتحقق فيو تفت سعابة عسل الدمصات العسػمية في مجتالدمصات، ويكفل الحساية القانػنية، ورق

 ".اإلنداف بكل أبعاده
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شسمت التأكيج عمى سياسة السرالحة بإضافات في السقجمة،  2016 دستػرفي حيغ جاء 
الػششية التي انجرجت ضسغ البخنامج الخئاسي لػ"عبج العديد بػتفميقة" أثشاء تخشحو لمعيجة الثانية. 

ػر ىػ مشح السؤسذ الجستػرؼ إشارا قانػنيا لفئة الذباب، حيث ورد الججيج في ديباجة ىحا الجست
، مسا يعكذ اىتساـ السذخع الجستػرؼ بيحه 2016 دستػرذكخىا ألوؿ مخة وبذكل صخيح في مقجمة 

 .1ي تذكل أغمبية السجتسع الجدائخؼ الذخيحة السجتسعية الت

 

 السظمب الثاني:

 ةــــد الدستؾريـــة القؾاعـمقروئي

تسييد بيغ الجػدة السادية لمقانػف مغ جية، وبيغ جػدتو الذكمية، بحيث تعكذ يسكغ ال
األولى فاعمية وفعالية القػاعج القانػنية، في حيغ تخز الثانية الػصػؿ والسقخوئية، ىحه األخيخة 
تعشي مجػ قابمية القػاعج الجستػرية ألف تكػف مفيػمة. ولقج كاف ُيعاب عمى الجستػر، في وقت 

تقاره إلى الصابع القانػني، بيج أنو أصبح يعتبخ اليػـ القانػف األسسى في الجولة. غيخ أنو، سابق، إف
ومغ جانب آخخ، نبلحع أف الػصػؿ والسقخوئية الخاصة بالقػاعج الجستػرية قج تخاجعت، نطخا 

ت لزعف صياغة القػاعج الجستػرية في كثيخ مغ األحياف. بالتالي، فإنو بالخغع مغ أف الجستػر با
في جػدتو يذكل مجسػعة مغ األحكاـ ذات الصابع الجدائي مغ جية، غيخ أنو يذيج تخاجعا 

 .2بسعشى أف تحدغ الجػدة السادية لمجستػر، رافقتيا تجىػر جػدتو الذكمية السعيارية مغ جية أخخػ،

باتت الرياغة الجستػرية تذتخؾ في بعس األخصاء الخاصة بالرياغة القانػنية، مثاؿ 
خ الرياغة السعقجة لؤلحكاـ، وكثخة تعجاد األىجاؼ دوف أف يكػف ليا بعج قانػني دقيق، ذلظ، نحك

فإلى جانب الرعػبات في  لقانػني الجستػرؼ بالجرجة األولى؛وىػ األمخ الحؼ يعدز إنعجاـ األمغ ا

                                                           
1
مجاخمة "،  2016الذباب والجيسقخاشية في الجدائخ عمى ضػء التعجيبلت الجستػرية لدشة  " نرخ الجيغ بػسساحة،  

" السشطع مغ 2030عاليات اليـػ الجراسي بعشػاف "أؼ مدتقبل لمجيسقخاشية: الجيسقخاشية غيخ مشذػرة، ألقيت ضسغ ف
 ، بجوف صفحة.2016سبتسبخ  22ل مجمذ األمة يـػ قب

2
 Pierre de Montalivet, « L’intelligibilité des lois constitutionnelles », Revue française de droit 

constitutionnel, 2015/2 (n°102), pp : 321, 322.  
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كسا أف  ا،جة الجستػرية، وبالتالي فاعميتيالتفديخ التي تثيخىا، فإف ىحا التجىػر يقمل مغ فعالية القاع
ضعف مقخوئية الجستػر، يعدز كحلظ سمصة القزاء؛ فكمسا استخجـ السؤسذ الجستػرؼ صياغات 

، وىػ ما يديج مغ زعدعة األمغ القانػني 1غامزة، دفع القاضي إلى اإلجتياد لدج ثغخات عسمو
 بالشطخ إلى عجـ استقخار اإلجتيادات القزائية وعجـ وحجتيا. 

لجستػرية، يؤدؼ إلى عجد مغ اآلثار الدمبية التي تسذ قيسة إف ضعف مقخوئية القػاعج ا 
الجستػر بذكل خاص، والشطاـ القانػني بذكل عاـ، ذلظ أف ضعف مقخوئية الجستػر تداىع في 
عجـ استقخاره، فزعف جػدة القػاعج يذجع التزخع السعيارؼ، في حاؿ كانت األحكاـ غيخ كاممة 

كسا أف إدراج أحكاـ غيخ معيارية في الػثيقة  جيميا،حة بسا يكفي، مسا يدتمـد تعأو غيخ واض
الجستػرية، يعكذ كحلظ تخاجع قيسة الجستػر، فحلظ يدعدع معيارية ىحا األخيخ، وىػ أمخ غيخ 

 .2مقبػؿ في ضل تفعيل الخقابة عمى دستػرية القػانيغ

ػر تجى –مغ جانب آخخ، وعمى مدتػػ القانػف السقارف، تعخؼ فخندا ىحه الطاىخة كحلظ 
األمخ الحؼ يديج مغ ضاىخة انعجاـ األمغ القانػني في القانػف الفخندي، إذ رأيشا  –جػدة الجستػر 

كيف استخمز السجمذ الجستػرؼ الفخندي مغ الجستػر متصمبات ليا عبلقة بحدغ صياغة 
، ومع ذلظ، فإف إدراج أحكاـ غيخ 3الشرػص، بسا في ذلظ ىجؼ الػصػؿ ومقخوئية القانػف 

الجستػر الفخندي، يشاقس ىحا اليجؼ، فرياغة الجستػر ال تتساشى مع الستصمبات التي واضحة في 
يفخضيا. وبالسثل، يخػ السجمذ الجستػرؼ الفخندي، أف األحكاـ التذخيعية تخمػ مغ البعج السعيارؼ، 

سجمذ ، بالتالي، فإف التصػر الجستػرؼ السمسػس يبجو مشاقزا لقخارات ال4وأنيا ال تتػافق مع الجستػر
نتقاد السذخع الجستػرؼ، فإذا ما كاف الجستػر بحج ذاتو يتزسغ أحكاما غيخ معيارية، فكيف يسكغ ا

اعتساد السؤسذ الجستػرؼ الفخندي ألحكاـ غيخ معيارية، يبجو كتخخيز ف ؟5بانتياجو نفذ الشيج

                                                           
1
 Pierre de Montalivet, Op.Cit. pp.322, 329. 

2
 Ibid. p.330. 

3
 .1999ديدسبخ  16الرادر عغ السجمذ الجستػرؼ الفخندي في يـػ [ CC, n°99-421 DCالقخار رقع ]  

4
. 2004جػيمية  29الرادر عغ السجمذ الجستػرؼ الفخندي في يـػ   [CC, n°2004-500 DCفي قخاره رقع ]  

 . 2005أبخيل  21الرادر في يـػ [ CC, n°2005-512 DCوالقخار رقع ]
5
 Pierre de Montalivet, Op.Cit. p.330. 



 الفصـــــــل ألاول  ـــــــــــــــــوريـــــــــــــــــــــــــــةدستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة القـــانـــــــــــــــــــــــون والجــــــــــــــــــــــودة الدستـــــــــــ

 

 
202 

 

بة أو ضسشي لمسذخع ليححو ححوه. وىكحا فإف تجىػر جػدة الجستػر لو تأثيخ مزاد، ويديج صعػ 
 .1يشاقس تصبيق قخارات السجمذ الجستػرؼ حػؿ السعيارية ومقخوئية القانػف 

وىشاؾ العجيج مغ العػامل التي تداىع في ضعف مقخوئية الجستػر، نحكخ مشيا: إرادة  
الفاعميغ الدياسييغ؛ التدخع في صياغة الشرػص الجستػرية؛ البحث عغ التػافق الدياسي عمى 

؛ عجـ اإلستعانة الكافية بالقزاة أثشاء صياغة الشرػص؛ وعجـ اإلىتساـ 2حداب اإلتداؽ القانػني
 .3بالشػعية الذكمية لمشرػص والصابع األسسى لمجستػر

جػف مغ ناحية أخخػ، وبسا أف القانػف ىػ تعبيخ عغ السجتسع، فقج تداءؿ العسيج "
الشرػص، دستػرية  كاربػنيي" عغ األسباب اإلجتساعية التي قج تقف وراء إشكالية تجىػر جػدة

كانت أـ قانػنية، ذلظ أف السذاكل يخمقيا الخجاؿ وليذ الشرػص، وعميو تخمقيا الدياسة وليذ 
 .4القانػف، العقميات وليذ السؤسدات

وفي ىحا اإلشار، يسكغ لبعس الحمػؿ السقتخحة في صياغة القانػف أف تخجـ الرياغة  
أوال؛ التي تخز اعتساد الشرػص، وتدتػجب الجستػرية، سػاء أكانت مادية أو شكمية: مادية 

التداؤؿ حػؿ فعالية وفاعمية الشرػص الجستػرية ذاتيا، وفي ذلظ ىشاؾ ثبلث مخاحل ال يسكغ 
إغفاليا لجػ إعجاد الشرػص، والتي تتسثل في تحجيج السذكمة؛ تقييع سابق تصمعي أو استذخافي؛ ثع 

تذخافي يدتمـد إرفاؽ أؼ مذخوع دستػر أو تعجيل فالتقييع اإلس تقييع الحق أو بعجؼ أؼ بأثخ رجعي؛
ويشبغي أف  دتفيزة ألثخه الستػقع عمى الػاقع،دستػرؼ، مثمو في ذلظ مثل مذخوع قانػف، بجراسة م

تكػف ىحه الجراسة سابقة عمى تحخيخ األحكاـ السعشية، وىػ األمخ الحؼ ال يتع تصبيقو مع القػانيغ 
، فإنو يشبغي أخح الػقت البلـز لحلظ، باعتبار الػقت عامل العادية. فيسا يتعمق بتحخيخ الشرػص

جػدة، أما فيسا يخز اإلصبلحات السعتسجة، فإنو يجب أف يتع الشذخ في غزػف فتخة زمشية 
                                                           

1
 Pierre de Montalivet, Op.Cit. p.331.  

2
( مغ 1-75وىػ ما يسكغ أف نمسدو عمى سبيل السثاؿ، في تقديسات الجستػر وتخقيساتو، نجج مثبل أف السادة )  

لفخندي، التي ورد فييا نز "تشتسي المغات اإلقميسية إلى تخاث فخندا"، كاف يشبغي أف يكػف محميا في الجستػر ا
مغ  XII( التي تذيخ إلى لغة الجسيػرية، غيخ أف مجمذ الذيػخ رفس ذلظ، ووضعيا في نياية الباب 02السادة )

 الجستػر، والحؼ يخز الجساعات السحمية.
3
 Pierre de Montalivet, Op.Cit. pp.331, 332. 

4
 Ibid. p.332. 
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معقػلة ابتجاًء مغ دخػؿ القػانيغ واألحكاـ العادية الججيجة حيد الشفاذ، وذلظ بعج تػضيح شخوط 
 . 1تصبيق البعس مشيا

لرياغة الذكمية، وذلظ بعجما يتع اإلقخار بسذخوع الجستػر أو التعجيل تأتي بعجىا ا
الجستػرؼ، وىي تخز بحلظ كتابة الشرػص واألسمػب السدتخجـ، وفي ىحا اإلشار، فإنو يدتػجب 
عسػما، تصبيق مبادغ التحخيخ الحدغ، والتي يسكغ تعديدىا مغ خبلؿ تجخل القانػنييغ 

مغ الخبخاء، تجتسع بذكل يدبق اعتساد التعجيل، وذلظ  الستخرريغ، كأف يتع استحجاث لجشة
بغخض السخاجعة والتشقيح، عمى األقل فيسا يخز التعجيبلت السيسة، كسا يجب اإلىتساـ بتذكيمة 
ىحه المجاف، إذ يدتمـد أف تجسع ما بيغ القانػنييغ األكادمييغ والسسارسيغ، والذخريات الدياسية. 

كيخ في تصػيخ تكػيغ بذأف الرياغة التذخيعية، مػجية إلى كل مغ وإلى جانب ما تقجـ، يشبغي التف
 .   2يذارؾ في تحخيخ األحكاـ الجستػرية سػاء أكاف ذلظ في اإلدارة أو البخلساف

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Pierre de Montalivet, Op.Cit. p.333.  

2
 Ibid. p.333. 
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 الفرل الثاني:
 أسس التكريس الدستؾري لسبدأ األمؽ القانؾني في الجزائر

خاحة عمى مبجأ األمغ القانػني في الجساتيخ، بالخغع مغ لع يشز السؤسذ الجدائخؼ ص
إستخجامو لسرصمح "الحساية القانػنية" التي يكفميا الجستػر، وىػ يػازؼ في معشاه مفيـػ فكخة األمغ 
القانػني؛ لكغ مغ جانب آخخ، كخست الجساتيخ الجدائخية أحكاما عكدت إنذغاؿ السؤسذ الجدائخؼ 

، وىي أحكاـ تؤسذ لزسانات قياـ دولة القانػف في بحث األول()السبزساف األمغ القانػني 
، أو تجدجت في )السبحث الثاني(الجدائخ التي تست دستختيا في شكل مبادغ يقػـ عمييا الشطاـ 

شكل آليات أو ىيئات رقابية تديخ عمى حساية الحقػؽ والحخيات األساسية السشرػص عمييا في 
مى ذلظ، سشبحث في نياية الفرل عغ أىسية تكخيذ األمغ ، وبشاء ع)السبحث الثالث(الجستػر 

 .)السبحث الرابع(القانػني كسبجأ دستػرؼ 

 
  

 السبحث األول:

 األحكام الدستؾرية التي تعكس إنذغاال باألمؽ القانؾني

يسكغ أف نجـد بأف التجخبة الجستػرية الجدائخية مخت بسخحمتيغ أساسيتيغ، إرتبصت كل 
ية واإلقترادية التي عاشتيا الببلد، وتأسيدا عمى ىحه الطخوؼ، فإف مقاربة مخحمة بالطخوؼ الدياس

السذخع الجستػرؼ في وضعو لمجستػر، إختمفت باختبلؼ حاجيات ومتصمبات كل مخحمة، إذ نبلحع 
أف دساتيخ الجدائخ الحجيثة اإلستقبلؿ، تأثخت بسبادغ الثػرة اإلشتخاكية، فجاءت لخجمة بخنامج نطاـ 

حج، الحؼ إىتع بجػانب تشسػية سياسية وإقترادية، ولع يكغ السجاؿ القانػني سػػ وضيفة الحدب الػا
، بيج أف السؤسذ الجدائخؼ تجارؾ ىحه الشقصة األخيخة )السظمب األول(مغ وضائف الدمصة الدياسية 

لجساتيخ ، فا)السظمب الثاني(مع إنتقاؿ الجدائخ إلى الشطاـ الجيسقخاشي القائع عمى التعجدية الحدبية 
التي ُوضعت في ىحه السخحمة عكدت إرادة السذخع الجستػرؼ في ضساف األمغ القانػني ألشخاص 

 القانػف عامة، وألفخاد السجتسع خاصة.
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 السظمب األول:

 (3699، 3691في عل نغام الحزب الؾاحد )

الشيج نتشاوؿ في ىحا السصمب الفتخة التي تمت إستقبلؿ الجدائخ مباشخة، والتي عخفت إتباع 
اإلشتخاكي، بقيادة الحدب الػاحج، متسثبل في جبية التحخيخ الػششي، وىي بحلظ فتخة شيجت وضع 

 دستػريغ، عكدت أحكاـ كل مشيسا بخنامج الحدب الحاكع.

 

 (3691دستؾر ): أوال -

، ىػ تكخيذ دستػرؼ تاـ لبخنامج حدب 1963أوؿ ما يسكغ مبلحطتو في ديباجة دستػر 
كقائج لؤلمة ومػجو لذؤوف الجولة في جسيع مجاالتيا، وفق السبادغ  جبية التحخيخ الػششي،

اإلشتخاكية، حيث ندتقخغ مغ مقجمة الجستػر، أف إرادة الذعب ترب في إرادة الحدب الحاكع، 
وتدخؼ في نفذ اتجاىيا، بتعبيخ آخخ، فإف حدب جبية التحخيخ الػششي ال يسثل الذعب وحدب، 

، المحيغ 1تبعجا العسل وفق الشطاـ الخئاسي أو الشطاـ البخلسانيبل ىػ الذعب، صاحب الديادة، مد
يدتمدماف تسثيبل شعبيا تعجديا وفق مبادغ الجيسقخاشية الفعمية، معمشا أف حدب جبية التحخيخ الػششي 
ىػ الػحيج القادر عمى ضساف إستقخار الببلد بفعالية، وبسعشى السخالفة، نفيع مغ ذلظ أف الذعب 

 كة في تدييخ شؤوف وششو، أو فخض اختياراتو وشمباتو.غيخ مؤىل لمسذار 

، عغ آليات أو وسائل لزساف حقػؽ 1963لع تكغ ىشاؾ أدنى إشارة في ديباجة دستػر 
وحخيات السػاشغ األساسية، بل لع تخد أية إشارة عغ حخياتو األساسية، أما الحقػؽ الدياسية التي تع 

وة عغ ذلظ، فقج تع إسشاد دور رقابة سياسة الجولة إلى ذكخىا فيي مقيجة بدياسة الحدب الحاكع؛ عبل
ىحا األخيخ، كسبجأ جػىخؼ، والحؼ يقع عمى عاتقو، أؼ حدب جبية التحخيخ الػششي، إختيار 

                                                           
1
أما الشطاـ الخئاسي والشطاـ البخلساني التقميجياف لمحكع، فبل يسكغ ليسا أف : "1963( مغ ديباجة دستػر 24الفقخة )  

ىيسشة الذعب صاحب الديادة، وعمى الحدب يزسشا ىحا االستقخار السشذػد، بيشسا الشطاـ القائع عمى قاعجة 
 ."ةالصبلئعي الػاحج، فإنو يسكشو أف يزسغ ذلظ االستقخار برػرة فعال
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، حدب ما ورد في نز الجيباجة، 1الحمػؿ لسعالجة السذاكل الجستػرية التي تػاجو الجولة الجدائخية
 مياـ الحدب كحلظ. ما يعشي أف الخقابة الجستػرية ىي مغ

رغع ما تقجـ، البج أف يكػف التحميل في سياؽ الطخوؼ التي كانت سائجة وقتئج، فإف بجت 
ىحه الجيباجة مكخسة لخيار الحدب الػاحج في تدييخ شؤوف الجولة في جسيع مجاالتيا، فإف ذلظ بجا 

، بعجما خمف اإلستعسار الخيار األمثل في تمظ السخحمة، أيغ كانت الجدائخ حجيثة العيج باإلستقبلؿ
أضخارا جديسة مغ جسيع الشػاحي؛ فسغ الشاحية الدياسية، وججت الجدائخ السدتقمة نفديا أماـ ميسة 
بشاء مؤسدات وششية كدابقة أولى، وفي ذات الدياؽ، فقج كانت ىشاؾ صخاعات عمى الدمصة بيغ 

إقتراد الجدائخ بعج اإلستقبلؿ  األشياؼ الدياسية السشقدسة، أما مغ الشاحية اإلقترادية، فقج كاف
مشيارا بالكامل، ناىيظ عغ حريمة األعساؿ التخخيبية التي ارتكبيا السدتعسخ الفخندي قبيل خخوجو 
الشيائي مغ الببلد، وىػ ما انعكذ عمى السجتسع الجدائخؼ، الحؼ كاف يعاني مغ الفقخ واألمية التي 

 سعى السدتعسخ إلى تكخيديا.

يج الشطاـ اإلشتخاكي بقيادة الحدب الػاحج، جاء لتفادؼ قديسة بيغ وعميو، فإف اختيار ن
أبشاء الػشغ، بالشطخ إلى الرخاع الدياسي عمى الدمصة بعج اإلستقبلؿ مباشخة، الحؼ كاف سيؤدؼ 
إلى حخب أىمية ال شائل لمببلد بيا، ىحا باإلضافة إلى الخبلفات الحجودية مع دوؿ الجػار، ونخز 

. مغ 1963رى، بحيث قاد ىحا الخبلؼ إلى ما عخؼ بػ"حخب الخماؿ" سشة بالحكخ السغخب األق
جانب آخخ، فإف خيار الشيج اإلشتخاكي جاء في سياؽ الحخب الباردة، أؼ أف خيار الجدائخ مث ل 
القصيعة مع الشطاـ الفخندي خاصة والغخبي عامة، متػجية بحلظ نحػ السعدكخ اإلشتخاكي، السسثل 

ي سابقا، كخيار إستخاتيجي، وبالتالي تع تكخيذ اإلىتساـ عمى بشاء مؤسدات في اإلتحاد الدػفيات
 الجولة والحفاظ عمى استقخار أوضاع الببلد.

ولقج انعكدت ىحه اإلرادة عمى أوؿ وثيقة دستػرية عخفتيا الجدائخ، فبعج الجيباجة، خرز 
(، مؤكجا عمى دورىا 26ة إلى الساد 23السؤسذ الجستػرؼ فربل لجبية التحخيخ الػششي )مغ السادة 

في تحجيج سياسة األمة ومسارسة الخقابة عمى عسل الحكػمة والسجمذ الػششي، وىػ ما تع 

                                                           
1
 .1963( مغ ديباجة دستػر 16فقخة )الراجع   



ــــــيأسس التكريـــــــــــــس الدستــــــــوري ملبـــدأ ألامــــــــــــــــــــن القــــانــــــــــــــــــــــــــــونـــــــــ ـــــ ـــ ـــــ  الفصــــــل الثــــاني ـ

 

 
208 

 

مغ الجستػر. ومغ الػاضح أنيا رقابة ذاتية، تػافق نطاـ الحدب  1(24التشريز عميو في السادة )
حدب جبية التحخيخ الػاحج، الحؼ يمعب دور الستيع والقاضي في آف، فأعزاء الحكػمة يشتسػف ل

، الحيغ يسثمػف الدمصة التذخيعية، وبالخغع مغ 2الػششي، الحؼ يخشح بجوره نػاب السجمذ الػششي
، بيج أف والءىع يطل تابعا لمدمصة الدياسية الحاكسة، وبالتالي فإف 3تستعيع بالحرانة البخلسانية

لمجستػر، يطل  4(38ادة )مسارسة السجمذ الػششي لجوره الخقابي عمى الشذاط الحكػمي وفق الس
مجخد نز شكمي، غيخ فاعل عمى الػاقع العسمي، ال سيسا في ضل عجـ اإلعتخاؼ بسبجأ الفرل 

 بيغ الدمصات.

كاف مػافقا لشطخة الحدب الحاكع، كاف دستػرا سياسيا محزا،  1963مغ الػاضح أف دستػر 
لفخدية والجساعية، بل وضع لع يػلي أىسية لتػفيخ ضسانات قانػنية لحساية الحقػؽ والحخيات ا

لخجمة بخنامج حدب جبية التحخيخ الػششي، بجليل أف السؤسذ الجستػرؼ لع يخرز سػػ ثبلث 
مػاد لمفرل الحؼ تست عشػنتو بػ"العجالة"، وىػ عشػاف فزفاض، تشاولت مػاده وضيفة القزاء، مع 

، في حيغ أف 5اإلشتخاكيةالتأكيج أف مسارسة ىحا األخيخ يشبغي أف تكػف في خجمة مرالح الثػرة 
 استقبلليع يزسشو السجمذ األعمى لمقزاء، والحؼ بجوره يخأسو رئيذ الجسيػرية.     

                                                           
1
: "جبية التحخيخ الػششي تحجد سياسة األمة، وتػحي بعسل الجولة وتخاقب عسل 1963( مغ دستػر 24السادة )  

 الحكػمة."السجمذ الػششي و 
2
: "الديادة الػششية لمذعب يسارسيا بػاسصة مسثميغ لو في مجمذ وششي، تخشحيع 1963( في دستػر 27السادة )  

 جبية التحخيخ الػششي، ويشتخبػف باقتخاع عاـ مباشخ وسخؼ لسجة خسدة سشيغ."
3
 تو.": "يتستع الشائب بالحرانة البخلسانية خبلؿ مجة نياب1963( في دستػر 31السادة )  

4
 : "يسارس السجمذ مخاقبتو لمشذاط الحكػمي بػاسصة:1963( في دستػر 38السادة )  

 اإلستساع إلى الػزراء داخل المجاف. -

 الدؤاؿ الكتابي. -

 الدؤاؿ الذفػؼ مع السشاقذة أو بجونيا." -
5
لثػرة : "ال يخزع القزاة في مسارستيع لػضيفتيع إال لمقانػف ولسرالح ا1963( في دستػر 62السادة )  

 اإلشتخاكية.
 إستقبلليع مزسػف بالقانػف وبػجخد السجمذ األعمى لمقزاء."
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، مغ حيث عجـ دستختو لمقانػف، فإف ذلظ لع 1963رغع اإلنتقادات التي نػجييا إلى دستػر 
 يسشع السؤسذ الجستػرؼ الجدائخؼ مغ وضع حجخ أساس مؤسدة رقابية وضيفتيا الفرل في

دستػرية القػانيغ واألوامخ التذخيعية، مخررا لحلظ مادتيغ في فرل حسل عشػاف "السجمذ 
الجستػرؼ"، والحؼ بالخغع مغ عجـ تأسيدو الفعمي وتفعيل الجور السشػط بو، نطخا لمطخوؼ والدياقات 

رب الدالفة الحكخ، غيخ أف تكخيدو في أوؿ دستػر لمببلد يعتبخ سابقة إيجابية، بالشطخ إلى تجا
الجوؿ اإلفخيقية في ىحا السجاؿ، األمخ الحؼ عكذ إنذغاؿ السؤسذ الجستػرؼ في تػفيخ الزسانات 
القانػنية البلزمة لحساية حقػؽ السػاشغ وحخياتو األساسية، بالخغع مغ الطخوؼ القائسة آنحاؾ. لكغ 

، 1965جػاف  19ىحه البادرة الحدشة، لع تذيج الشػر، فدخعاف ما ساءت األوضاع، لتشتيي بإنقبلب 
، وتػلي مجمذ الثػرة لتدييخ شؤوف الجولة إلى غاية 1963الحؼ نجع عشو إلغاء العسل بجستػر 

 صجور ثاني دستػر لمببلد.

 

 (3699دستؾر ): ثانيا -

، ىػ تغييب تاـ لمخقابة الجستػرية، ولقج ضيخ ذلظ 1976أوؿ ما يسكغ مبلحطتو في دستػر 
لمفرل الحؼ كاف مخررا لمسجمذ الجستػرؼ في دستػر جميا مغ خبلؿ ححؼ السذخع الجستػرؼ 

. فالجستػر الثاني لمببلد قاـ بتقػية قبزة الحدب الحاكع في تدييخ شؤوف الجولة، مؤكجا عمى 1963
( 24إلى السادة  10الخيار اإلشتخاكي، بجءا بجيباجتو، ثع بتخريرو فربل مغ فرػلو )مغ السادة 

 .    1ر الشيائي مثل ما ورد في الفقخة الثالثة مغ مقجمة الجستػرلجستخة السبادغ الثػرية ليحا الخيا

عبلوة عمى ذلظ، وفي سبيل تػشيج أسذ نطاـ حكع الحدب الػاحج، جسع السذخع الجستػرؼ 
جسيع سمصات الجولة بيج الحدب الحاكع، بسا في ذلظ الدمصة التذخيعية والقزائية والخقابية، والتي 

                                                           
1
يسثل الجستػر أحج األىجاؼ الكبخػ السدصخة في السيثاؽ الػششي. فإعجاده : "1976الفقخة الثالثة في ديباجة دستػر   

، مغ أجل 1965يػنيػ  19في وتصبيقو استسخار وتتسة لحلظ العسل الحؼ تػاصل، دوف كمل، مشح الترحيح التاريخي 
أف تقيع األمة دولة مشطسة عمى أساس عرخؼ ديسقخاشي، وفي سبيل تخجسة األفكار التقجمية إلى إنجازات ممسػسة 

صبع الحياة اليػمية، وتجفع محتػػ الثػرة الذعبية، بسا تخمقو مغ حخكية في الفكخ والعسل، نحػ اإلرتباط الشيائي ت
 ."باالشتخاكية
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بجؿ الدمصات، ويطيخ ذلظ جميا في الباب الثاني في  1976في دستػر  تست اإلشارة إلييا بالػضائف
الجستػر، السعشػف بػ"الدمصة وتشطيساتيا"، والحؼ بجوره تع تقديسو إلى ست فرػؿ، يحسل كل فرل 

 عشػاف وضيفة مغ وضائف تشطيع الدمصة.

بيا )مغ بالشدبة لمػضيفة القزائية، فإنو بالخغع مغ تػسيع األحكاـ الجستػرية الخاصة 
(، مقارنة بالجستػر الدابق، فإف دوره األساسي ضل متسثبل في الجفاع 182إلى السادة  164السادة 

والفقخة األولى مغ السادة  1(166عغ مكتدبات الثػرة اإلشتخاكية، وىػ ما تكخر في نز السادة )
لحخيات في الجستػر، واألصل أف تتسثل أولػية القزاء في ضساف حساية الحقػؽ وا 2(173)

األساسية لمسػاشغ، ولبمػغ ىحه الغاية البج مغ تستعو باإلستقبللية، وىػ ما لع يكغ متػفخا، في ضل 
 الشطاـ اإلشتخاكي. 

، وتعػيزيا 1963مغ جانب آخخ، شكل التخمي عغ الخقابة الجستػرية الػاردة في دستػر 
، تخاجعا سمبيا 1976دستػر  بػضيفة السخاقبة، التي خرز ليا الفرل الخامذ مغ الباب الثاني في

( مغ الفرل السحكػر، عمى 186في سياؽ تكخيذ الخقابة عمى دستػرية القػانيغ، إذ نرت السادة )
"السخاقبة الدياسية"، التي تقـػ بيا األجيدة القيادية في الحدب والجولة، وذلظ بيجؼ ضساف الديخ 

ح ىػ كيف يسكغ ليحه السخاقبة أف ، والدؤاؿ السصخو 3الحدغ ألجيدة الجولة في جسيع السجاالت
 تزسغ حساية الحقػؽ والحخيات األساسية، ما دامت مخاقبة عمى الدمصة مغ قبل الدمصة ذاتيا.   

                                                           
1
 : "يداىع القزاء في الجفاع عغ مكتدبات الثػرة اإلشتخاكية وحساية مرالحيا."1976( في دستػر 166السادة )  

2
 : "يداىع القاضي في الجفاع عغ الثػرة اإلشتخاكية وحسايتيا.1976( في دستػر 173السادة )  

 ".سذ احتخاـ نداىتوالقاضي محسي مغ كل أشكاؿ الزغػط والتجخبلت والسشاورات التي قج تزخ بأداء ميستو أو ت
3
تدتيجؼ السخاقبة ضساف تدييخ حدغ ألجيدة الجولة في نصاؽ احتخاـ السيثاؽ : "1976( في دستػر 184السادة )  

 الػششي والجستػر وقػانيغ الببلد.
ميسة السخاقبة ىي التحخؼ في الطخوؼ التي يتع فييا استخجاـ وتدييخ الػسائل البذخية والسادية مغ شخؼ األجيدة 

دارية واإلقترادية لمجولة، وكحا تجارؾ الشقز والتقريخ واإلنحخاؼ، والتسكيغ مغ قسع اإلختبلس وكل األعساؿ اإل
 اإلجخامية ضج الثػرة الػششية، وبالتالي ضساف تدييخ الببلد في إشار الشطاـ والػضػح والسشصق.

 ع وأوامخ الجولة."تدتيجؼ السخاقبة أخيخا، التحقق مغ التصابق بيغ أعساؿ اإلدارة والتذخي 
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مسا تقجـ، ندتشتج أف اإلنذغاالت التي أولتيا ُأولى الجساتيخ الجدائخية، سادتيا روح الكفاح  
ة، السشػشة بالسجاالت اإلقترادية، الثػرؼ، إذ تسحػرت حػؿ تكخيذ مبادغ الثػرة اإلشتخاكي

الرشاعية، والثقافية، ولع يبجو ضخوريا آنحاؾ تػفيخ الزسانات القانػنية لحساية الحقػؽ والحخيات، 
مغ قبيل إستقبللية القزاء وتفعيل الخقابة الجستػرية وتكخيذ األمغ القانػني، نطخا لتػلي الدمصة 

لسيسة تسثيل الذعب والحخص  -ة التحخيخ الػششيجبية جبي –اإلشتخاكية بقيادة حدب الصميعة 
 عمى تػشيج اإلستقبلؿ الػششي ومكتدبات الثػرة التحخيخية، التي باتت تتجدج في الثػرة اإلشتخاكية.

 

 السظمب الثاني:

 (6139، 3669، 3696في عل التعددية الحزبية )

يي السخحمة التي شخع شكمت ىحه السخحمة مشعصفا حاسسا في التجخبة الجستػرية الجدائخية، ف
عبخىا السؤسذ الجستػرؼ في عسمية دستخة القانػف، األمخ الحؼ أثخ إيجابا عمى مزسػف الجساتيخ 
التي صجرت في ىحه الفتخة، إذ نبلحع أف أحكاميا أولت إىتساما معتبخا بتػفيخ الحساية القانػنية 

 البلزمة لزساف الحقػؽ والحخيات األساسية، دستػريا وعسميا.

 

 (3696دستؾر ): الأو  -

ىػ األوؿ الحؼ عكدت أحكامو إنذغاال بتحقيق األمغ القانػني؛ فيػ  1989كاف دستػر 
األوؿ الحؼ فتح باب عسمية دستخة القانػف، إذ شكل ىحا الجستػر نقمة جحرية تػافقت مع مػجة 

ىا الجدائخ، مغ التحػالت الجيسقخاشية التي شالت دوؿ العالع الثالث في ىحه الفتخة، والتي مدت بجور 
خبلؿ وعي الذعب ومصالبتو بتغييخ األوضاع القائسة، باستخجاع سيادتو في تدييخ شؤوف دولتو، 
وإشخاكو في ضساف حقػقو وحخياتو األساسية، وفق ما تشز عميو مبادغ الجيسقخاشية العالسية، 

ائخ مغ الشطاـ ، العامل السحخؾ ليحا التغييخ، والحؼ نقل الجد 1988ومثمت أحجاث أكتػبخ لعاـ 
 اإلشتخاكي ذو الحدب الػاحج، إلى الشطاـ الجيسقخاشي وتبشي التعجدية الحدبية. 
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، في تكخيدو ألحج أىع السبادغ الجيسقخاشية التي 1989تبخز دستخة القانػف في دستػر 
تزسغ حساية حقػؽ الفخد وحخياتو األساسية، أال وىػ مبجأ الفرل بيغ الدمصات، الحؼ يتفخع عشو 

أ تػزيع اإلختراص، ولقج ضيخ ذلظ جميا في تقديسات الجستػر؛ حيث قدع السذخع الجستػرؼ مبج
ىحا األخيخ إلى ثبلثة أبػاب، مخررا الباب الثاني لػ"تشطيع الدمصات"، والحؼ تزسغ ثبلث 
فرػؿ، يشطع كل مشيا إحجػ السجاالت التشطيسية، ثع التذخيعية، فالقزائية. إذ نبلحع أف السؤسذ 

خؼ وضف مرصمح "الدمصة" في تعبيخه عغ كل مغ ىحه السجاالت الثبلث، بجؿ صيغة الجدائ
بتشطيع  1989"الػضيفة" التي استخجمت في الجستػر الدابق، كسا إف عشػنة الباب الثاني مغ دستػر 

، يشع عغ ترخيح ضسشي 1976"الدمصات" بالجسع بجؿ "الدمصة" وتشطيسيا، الػاردة في دستػر 
 الجستػرؼ بسبجأ الفرل بيغ الدمصات الثبلث.باعتخاؼ السؤسذ 

فخض ىحا السبجأ إحتخاـ كل سمصة لسجاؿ اختراص الدمصات األخخػ؛ فالدمصة التفيحية، 
مسثمة بخئيذ الجسيػرية، تديخ عمى تشفيح القػانيغ التي تزعيا الدمصة التذخيعية، التي باتت في 

كل فئاتو وأشيافو، في حيغ تتكفل الدمصة ضل تبشي مبجأ التعجدية الحدبية، تسثل أفخاد الذعب ب
القزائية بالفرل في القزايا السعخوضة عمييا وفقا لمقػانيغ الدارية، وىػ ما يدتمـد تستعيا 
باإلستقبللية في مػاجية الدمصات األخخػ، حتى تؤدؼ وضيفتيا عمى أكسل وجو. وىػ ما تشبو إليو 

، الحؼ تزّسغ عذخوف 1فرل الدمصة القزائية السؤسذ الجستػرؼ وأكج عميو بأوؿ مادة إفتتح بيا
(، أكجت عمى أولػية القزاء في ضساف حقػؽ أفخاد السجتسع 148إلى السادة  129مادة )مغ السادة 

، محققة بحلظ القصيعة مع الشطاـ 3، وفق مبادغ الذخعية والسداواة 2وحساية حخياتو األساسية
لثػرة اإلشتخاكية أوال وقبل ضسانو لمحساية اإلشتخاكي، أيغ عسل القزاء عمى حساية مكتدبات ا

 القانػنية ألفخاد السجتسع.

إف تػجيو السؤسذ الجستػرؼ الىتسامو بحساية حقػؽ الفخد وحخياتو، بخز مغ خبلؿ   
إشخاكو في ضساف ىحه الحساية، وىػ ما يسكغ أف نمسدو جميا في نز الفقخة الثانية مغ السادة 

                                                           
1
 : "الدمصة القزائية مدتقمة."1989( في دستػر 129السادة )  

2
: "تحسي الدمصة القزائية والحخيات، وتزسغ لمجسيع ولكل واحج السحافطة عمى 1989( في دستػر 130السادة )  

 حقػقيع  األساسية."
3
 داواة.": "أساس القزاء مبادغ الذخعية والس1989( في دستػر 131السادة )  



ــــــيأسس التكريـــــــــــــس الدستــــــــوري ملبـــدأ ألامــــــــــــــــــــن القــــانــــــــــــــــــــــــــــونـــــــــ ـــــ ـــ ـــــ  الفصــــــل الثــــاني ـ

 

 
213 

 

مى ما اصصمح عمى تدسيتو بػ"السداعجوف الذعبيػف"، الحيغ يتع مغ الجستػر، التي نرت ع 1(137)
تعييشيع لسداعجة القزاة؛ ويتعمق األمخ في ىحا الدياؽ بإدماج السػاشغ وإشخاكو في الشطاـ 
القزائي، بغخض تحقيق محاكسة عادلة، مشرفة ونديية، بحيث جاء ىحا اإلجخاء لتسكيغ السػاشغ 

ة، والقزائي خاصة، الحؼ يقع عمى عاتقو السدؤولية القزائية، مغ "مداءلة" الشطاـ القانػني عام
ىحه األخيخة التي تمـد القاضي بالخزػع لمسحاسبة "الذعبية"، وىػ ما يتػافق مع الترػر السثالي 
الحؼ يكخسو األمغ القانػني فيسا يخز الحق في التقاضي، فغاية تحقيق محاكسة عادلة ومشرفة 

، ىػ 2و مغ قبل أقخانو وأنجاده، بسعشى مغ ىع عمى قجـ السداواة معوتتصمب الحكع عمى السجعى عمي
نطاـ يدعى إلى تحكيخ القاضي أنو في خجمة السػاشغ، في إشار حساية حقػقو الفخدية وضساف 

 حخياتو األساسية.

وبالخغع مغ أف ىحا الشطاـ، الستسثل في اإلستعانة بالسداعجيغ الذعبييغ، ال يداؿ  
(، غيخ أف ىحا الشطاـ لع يعج معسػال بو، 2016جستػر الجدائخؼ القائع )دستػر مشرػصا عميو في ال

وذلظ بالشطخ إلى الثغخات التي يسكغ ليحا اإلجخاء أف يثيخىا، مغ قبيل عجـ تػافخ الزسانات الكافية 
ط ىؤالء السداعجيغ الذعبييغ، وافتقارىع لمتكػيغ القانػني، مسا يعيق تأديتيع لمجور السشػ  الستقبلؿ

تخرز القزاة في فخع البج مغ بيع، ذلظ أنو لتحقيق األمغ القانػني، في دولة القانػف الحجيثة، 
واحج مغ فخوع القانػف، وىػ ما يتشاقس مع األخح بشطاـ السداعجيغ الذعبييغ غيخ السؤىميغ، ال 

لسجتسع . ومع ذلظ، فإف إشخاؾ أفخاد مغ ا3سيسا مع تدايج التعقيج القانػني والتزخع التذخيعي
لئلدالء بخأييع في الشداع السخفػع أماـ القاضي، قبل إصجار ىحا األخيخ لحكسو، ليي خصػة كبيخة 
وضحت رغبة السذخع الجستػرؼ الجدائخؼ، في تمظ الفتخة اإلنتقالية، في عكذ إرادة الذعب القػية 

 في التغييخ الجحرؼ.

 
                                                           

1
 : "يختز القزاة بإصجار األحكاـ.1989( في دستػر 137السادة )  

 ويسكغ أف يعيشيع في ذلظ مداعجوف شعبيػف حدب الذخوط التي يحجدىا القانػف."

2
 Bjarne Melkevik, « L’exigence de sécurité juridique : Le faire juridique à l’épreuve de la confiance 

cosociétaire », In. SUBB Iurisprudentia nr. 4/2016, p.101. 

3
(، 2003بػبذيخ محشج أمقخاف، الشطاـ القزائي الجدائخؼ، الصبعة الثالثة )الجدائخ: ديػاف السصبػعات الجامعية،   

  .72، 71ص.ص.
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، نبلحع بالسثل أنو نطاـ معسػؿ بو إذا ما قارنا فاعمية ىحا اإلجخاء مع التجخبة األوروبية
في بعس الجوؿ األوروبية فقط، ال سيسا في دوؿ أوروبا الغخبية، ويتع استخجامو في حاالت الجخائع 
األشج خصػرة. وباإلشارة إلى اإلنتقادات السحكػرة أعبله بالشطخ إلى استعانة القزاة بالسداعجيغ 

 القزاء بكفاءة السعشية األوروبية خاص بالمجشةال 2012الذعبييغ، فإنو قج ورد في تقخيخ لدشة 
أوروبا، أف إشخاؾ السػاشغ العادؼ في السحاكسات القزائية ال يسثل إشكاال وفقا  لسجمذ التابعة

لمسحكسة األوروبية لحقػؽ اإلنداف، شالسا قاـ القاضي السختز، بتقجيع التعميسات عمى سبيل 
لقانػنية السخفػعة أماـ القاضي، أو عشاصخ اإلثبات السثاؿ، أو التػضيحات الستعمقة بالقزايا ا

؛ بالتالي فإف 1الستػفخة، وشخط أف يصخح القاضي ليؤالء السداعجيغ الذعبييغ أسئمة واضحة ودقيقة
إحاشة السػاشغ السعشي بسداعجة القاضي بحيثيات القزية السعخوضة أمامو، قج يذكل حبل مشاسبا 

 إلعساؿ ىحا الشطاـ بفعالية.

ب آخخ، نبلحع أف مجػ استعانة القزاء بالسداعجيغ الذعبييغ يختمف مغ دولة مغ جان
القزاء، السحكػر أعبله، أف  بكفاءة السعشية األوروبية أوروبية إلى أخخػ، إذ الحع تقخيخ المجشة

الجوؿ األسكشجنافية ىي األقل استعانة بالسػاششيغ في ىحا السجاؿ، فأقل ندبة نججىا في الدػيج، إذ 
تمييا  إلستعانة بيع في القزاء الدػيجؼ،مغ ىؤالء يتع ا 0.1مػاشغ، فقط  100000سػع مغ مج

إلى  الشدبة في روسيا اإلتحادية لترل مػاششيغ مغ نفذ السجسػع، تختفع ىحه 6الجانسارؾ بشدبة 
مػاششا، أما أعمى الشدب فشججىا في الجوؿ التي تصبق القانػف  26مػاششا، تمييا فخندا بشدبة  22

ونخز بالحكخ إيخلشجا التي يتع فييا اإلستعانة بالسػاششيغ في القزاء بشدبة  common lawعاـ ال
مػاشغ،  299مػاشغ في إيمشجا الذسالية، كحلظ في إنجمتخا وويمد بشدبة  1371مػاشغ، وبشدبة  179

 .2دائسا مغ نفذ السجسػع

اء الذعبي، سػاء بالشطخ نبلحع مسا تقجـ أف اإلتجاه الدائج يتسثل في اإلستغشاء عغ القز
إذ ال يسكغ تجاىل أف  -باستثشاء دوؿ القانػف العاـ–إلى التجخبة الجدائخية، أو التجخبة األوروبية 

اإلنتقادات السػجية ليحا الشػع مغ الشطاـ، ىي انتقادات مػضػعية، وقج سبق وأف أشخنا إلى بعزيا 

                                                           
1
 Rapport de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice – CEPEJ, « Systèmes judiciaires 

européens : Efficacité et qualité de la justice »,  Conseil de l’Europe,  Edition 2014 (données 2012), 

p.178.  
2
 Ibid. p.180. 
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األمغ القانػني كسبجأ دستػرؼ، إذ ال  أعبله، وىي نفذ اإلنتقادات التي تديج مغ صعػبة تكخيذ
يخفى عميشا أف األمغ القانػني جاء ليخكد عمى "الفخد" في مقاـ أوؿ، أؼ يدعى لتحقيق السرمحة 
القانػنية الحاتية ليحا الفخد، وحسايتو مغ الثغخات التي قج يعتخييا الشطاـ القانػني، ىحا األخيخ الحؼ 

ية محزة، بتعبيخ آخخ فإف الجانب الحاتي لؤلمغ يزسغ حساية ىحا الفخد مغ زاوية مػضػع
القانػني يصغى عمى جانبو السػضػعي، وىي اإلشكالية التي تثيخ التشاقس والتفاوت الستعمق 
بتصبيق األمغ القانػني، السرحػب بالتخدد في تكخيدو دستػريا كسبجأ عاـ مغ مبادغ القانػف؛ وىػ 

دستػريا، البج لو مغ مػاءمة مع الشطاـ القانػني الدائج ما يجعػنا لمقػؿ أف تكخيذ األمغ القانػني 
 في الجولة، مع األخح بعيغ الشطخ لمعشاصخ السكػنة ليحه األخيخة ومختكداتيا األساسية.    

السؤسذ الجستػرؼ قج أولى أىسية كبخػ لعسمية دستخة وبالعػدة إلى التجخبة الجدائخية، فإف  
التشريز صخاحة أف الجستػر ىػ القانػف األساسي الزامغ  ، إذ تع1989القانػف بجءا مغ دستػر 

لمحقػؽ والحخيات الفخدية والجساعية، وتجمت ىحه األىسية في تػفيخ اآلليات الجستػرية البلزمة 
لزساف حسايتيا القانػنية، ضج أؼ إعتجاء أو انتياؾ مغ قبل الدمصات العامة، وىػ ما لع يكغ 

، نبلحع أف السذخع الجستػرؼ نز 1989ما راجعشا مقجمة دستػر  متاحا في الجساتيخ الدابقة. وإذا
وىػ أبمغ تعبيخ عغ إنذغاؿ  مثل ما أسمفشا، صخاحة عمى أف الجستػر يكفل "الحساية القانػنية"،

السؤسذ الجدائخؼ بزساف األمغ القانػني لمسػاشغ، ال سيسا وأنو ربط ىحه الحساية القانػنية 
، وىػ ما سعى السؤسذ الجدائخؼ إلى تكخيدو دستػريا 1مصات العامةبسسارسة الخقابة عمى عسل الد

 وعسميا.

، بخز مغ خبلؿ 1989إف انذغاؿ السؤسذ الجدائخؼ بزساف األمغ القانػني في دستػر  
(، فقج 159إلى السادة  153إعادة التشريز عمى مدألة الخقابة عمى دستػرية القػانيغ )مغ السادة 

حه السخة عمى تفعيل دور السجمذ الجستػرؼ في الديخ عمى إحتخاـ حخص السذخع الجستػرؼ في ى
القانػف وسسػ الجستػر، ويعتبخ السجمذ الجستػرؼ أقػػ ضسانة لحساية حقػؽ الفخد وحخياتو 

 الجستػرية، وتحقيق أمشو القانػني.

 
                                                           

1
 .1989( في ديباجة دستػر 10الفقخة العاشخة ) راجع  
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 ( 3669دستؾر ): ثانيا -

الجستػر إلثخاء  ، بل جاء ىحا1989عغ روح ومزسػف دستػر  1996لع يبتعج دستػر     
أحكامو، وإدخاؿ مديج مغ الزسانات القانػنية، أىسيا ما ورد في فرل الدمصة التذخيعية؛ إذ تست 
إضافة غخفة ثانية تسثمت في مجمذ األمة، ليربح البخلساف يتبع نطاـ السجمديغ، وىػ ما نرت 

ػني، فيتسثل في تجشب في الجستػر؛ أما عغ وقع ىحا التعجيل عمى األمغ القان 1(98عميو السادة )
عجـ اإلستقخار القانػني والتزخع التذخيعي، ال سيسا بالسبالغة في التعجيبلت، وذلظ بالشطخ إلى سج 
قمة خبخة نػاب السجمذ الذعبي الػششي في سغ القػانيغ، مغ ناحية عجـ التخرز وعجـ إشبلعيع 

 ات الحدب السييسغ في سغ القػانيغ.الػاسع بالسجاؿ القانػني، أو كحلظ تفاديا لصغياف إرادة أو تػجي

مغ جية أخخػ، عسج السذخع الجستػرؼ، إلى تقديع مجاالت التذخيع إلى نػعيغ، فباإلضافة 
( في 122إلى ما كاف معسػال بو، أؼ التذخيع بسػجب قانػف عادؼ، وىػ ما نرت عميو السادة )

ت الحداسة بسػجب قػانيغ الجستػر، إرتأػ السؤسذ الجستػرؼ أف يجعل التذخيع في بعس السجاال
( في الجستػر، التي أكجت في 123عزػية، ولقج تع التشريز عمى ىحه السجاالت في السادة )

فقختيا األخيخة عمى وجػب خزػع القػانيغ العزػية لخقابة مصابقتيا لمجستػر، مغ شخؼ السجمذ 
ستػرؼ بزساف احتخاـ الجستػرؼ، وذلظ قبل صجورىا، وىي ضسانة إضافية تبخز إنذغاؿ السذخع الج

 الجستػر وسسػ القانػف.

خرز السؤسذ الجستػرؼ الباب الثالث مغ الجستػر، الحؼ حسل عشػاف "الخقابة  ىحا، ولقج
؛ فبعجما كانت الخقابة وضيفة لزساف "الحساية القانػنية" الػاردة في الجيباجة والسؤسدات اإلستذارية"

الدابق، فإف إستفخادىا بالفرل األوؿ مغ الباب  مغ الػضائف التي تسارسيا الدمصة في الجستػر
، تكخيذ لصابع اإلستقبللية الحؼ يشبغي أف تترف بو لسسارسة دورىا 1996الثالث في دستػر 

 الخقابي عمى أكسل وجو.

 

                                                           
1
كػف مغ غخفتيغ، وىسا السجمذ السعجؿ: "يسارس الدمصة التذخيعية بخلساف يت 1996( في دستػر 98السادة )  

 الذعبي الػششي ومجمذ األمة."
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 (6139دستؾر ): ثالثا -

واصل السؤسذ الجستػرؼ الجدائخؼ جيػده الخامية إلى تػشيج الحساية القانػنية وتعديد 
بعس التعجيبلت التي يجػز وصفيا بالثػرية في  2016الجستػرية، بحيث أدرج في دستػر  الخقابة

السجاؿ القانػني، ال سيسا في إشار حساية الحقػؽ والحخيات األساسية لمفخد، وضساف أمشو 
، التي تع تعجيميا بسا يتشاسب مع مزسػف الجيباجةالقانػني، ولقج ضيخ ذلظ جميا وبجءا مغ 

 ستػرية الججيجة.التعجيبلت الج

أوؿ ما يثيخ اإلنتباه في مقجمة الجستػر الججيج، والحؼ يعكذ إنذغاؿ السذخع الجستػرؼ 
، وإذا ما 1بتحقيق األمغ القانػني، ىػ إعتخافو بشز صخيح ألوؿ مخة بسبجأ الفرل بيغ الدمصات

حع أف السؤسذ تسعشا في التختيب الحؼ ورد في الفقخة ثبلثة عذخ مغ ديباجة الجستػر الججيج، نبل
الجستػرؼ تمى الترخيح بسبجأ الفرل بيغ الدمصات بعبارة "واستقبلؿ العجالة والحساية القانػنية"، وىػ 
اعتخاؼ صخيح بأىسية تستع الدمصة القزائية باإلستقبللية، في مػاجية الدمصات األخخػ عسبل 

ي الجساتيخ الجدائخية مشح بسبجأ الفرل بيغ الدمصات، وىػ ما يزسغ األمغ القانػني، الحؼ يخد ف
بريغة "الحساية القانػنية"، التي يخدفيا دائسا بعبارة "رقابة عسل الدمصات العسػمية"  1989دستػر 

في إشارة إلى دور السجمذ الجستػرؼ كسؤسدة رقابية تديخ عمى إحتخاـ القانػف ومصابقتو لمجستػر. 
انات التي يكفميا الجستػر في سبيل تحقيق بالتالي، فإف الفقخة الثالثة عذخ تعبخ عغ مجسػع الزس

 األمغ القانػني.

لع يتػقف السؤسذ الجدائخؼ في إعتخافو بسبجأ الفرل بيغ الدمصات في مقجمة الجستػر، بل 
، وىػ ما يعدز الشز عمى إستقبللية الدمصة القزائية في 2(15نز عمييا مججدا في السادة )

                                                           
1
: "يكفل الجستػر الفرل بيغ الدمصات وإستقبلؿ العجالة والحساية 2016( في ديباجة دستػر 13الفقخة ثبلثة عذخ )  

 ه."القانػنية، ورقابة عسل الدمصات العسػمية في مجتسع تدػده الذخعية، ويتحقق فيو تفتح اإلنداف بكل أبعاد
2
: "تقـػ الجولة عمى مبادغ التشطيع الجيسقخاشي والفرل بيغ الدمصات والعجالة 2016( في دستػر 15السادة )  

 اإلجتساعية.
 السجمذ السشتخب ىػ اإلشار الحؼ يعبخ فيو الذعب عغ إرادتو، ويخاقب عسل الدمصات العسػمية.

 سحمية."تذجع الجولة الجيسقخاشية التذاركية عمى مدتػػ الجساعات ال
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لمحقػؽ والحخيات الفخدية والجساعية. أتبعيا السذخع  (، باعتبارىا الدمصة الحامية156السادة )
(، عمى إستقبللية السجمذ الجستػرؼ، 182الجستػرؼ بالتشريز الرخيح ألوؿ مخة في السادة )

باعتباره الييئة الكفيمة بالديخ عمى احتخاـ مصابقة القػانيغ لمجستػر. وكتتػيج ليحه اإلصبلحات، قاـ 
خصار ىحه السؤسدة الخقابية، حيث بات مجاؿ اإلخصار يذسل السؤسذ الجدائخؼ بتػسيع جيات إ

(، ولكغ أيزا تع فتح السجاؿ 187األغمبية البديصة لشػاب البخلساف أو مجمذ األمة )السادة 
الحؼ يتػقف  القانػف جػء إلى السجمذ الجستػرؼ إذا ما كاف مستقاضيغ عامة، والسػاشغ خاصة لممل

 (. 188)السادة  الجستػر يكفمياالتي  أو حخياتوحقػقو  أحج عميو مآؿ الشداع يشتيظ

إف انذغاؿ السؤسذ الجدائخؼ الػاضح بزساف الحساية القانػنية لحقػؽ السػاشغ، يشجرج في 
إشار اإلرتقاء بجولة القانػف السعاصخة، ىحه األخيخة التي باتت الحالة السثمى التي تتصمع األنطسة 

التي تصػر مفيػميا  -أؼ دولة القانػف –ه الجولة السثمى الدياسية الجيسقخاشية لمػصػؿ إلييا، ىح
عمى مخ التاريخ، لتشتقل مغ الجولة التي تعتبخ حقػؽ اإلنداف بسثابة الحقػؽ التي تزسغ الحساية 
الدمبية ضج اإلنتياكات السختكبة مغ شخؼ السسدكيغ بسقاليج الدمصة، مغ مشطػر تقييج سمصة 

لة القانػف يخز اإلعتخاؼ باإللتداـ اإليجابي الحؼ يقع عمى الجولة، ليربح السفيػـ الحالي لجو 
عاتق الجولة في ضساف الحساية القانػنية الفعالة لحقػؽ السػاشغ، وىػ ما ورد في دراسة لػ 

2016"السفػضية األوروبية لمجيسقخاشية مغ خبلؿ القانػف" الرادرة سشة 
، والتي عجدت فييا 1

والتي جعمت مغ األمغ القانػني ثاني ىحه السعاييخ، مخكدة  ف،السفػضية معاييخ قياـ دولة القانػ 
سبق وأف ناقذشاىا في الباب األوؿ مغ ىحه  السكػنة ليحا األخيخ، والتي عمى أىع العشاصخ

األشخوحة، والستسثمة في الػصػؿ، والتشبؤ، واإلستقخار القانػني، وما يعشيو ذلظ مغ حساية التػقعات 
ػانيغ، وغيخ ذلظ مغ الشقاط التي ناقذشاىا سابقا. ىحا ولقج جاء ذكخ السذخوعة، وعجـ رجعية الق

"الحساية القانػنية" في ىحه الجراسة الخاصة بػ"لجشة البشجقية" في سياؽ الحجيث عغ البيئة السبلئسة 
 التي تػافق تصػر دولة القانػف السعاصخة.   

صػيخ نطختو لؤلمػر، مسا تقجـ، نبلحع أف السؤسذ الجستػرؼ الجدائخؼ ما انفظ في ت
ومػاكبة الطخوؼ والسدتججات التي شخأت، سػاء عمى السدتػػ الخارجي وما صاحبو مغ تغيخ 

                                                           
1
 Commission Européenne Pour La Démocratie Par Le Droit (Commission De Venise), « Liste des 

critères de l’état de droit », Etude n° 711 / 2013, CDL-AD(2016)007, Or. angl. Adoptée par la 

Commission de Venise à sa 106
e 
session plénière, (Venise, 11-12 mars 2016), p.9. 
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السفاىيع، أو عمى مدتػػ السجتسع الجدائخؼ في السخاحل اإلنتقالية التي مخ بيا، وإذا لع يكغ األمغ 
إنعكاسا لبخنامج الحدب  (، والتي كانت1976، 1963القانػني يذكل أولػية في الجساتيخ األولى )

غيخ أف الجساتيخ التي تمت الفتخة اإلشتخاكية التي إنتيجتيا  -جبية التحخيخ الػششي–الػاحج آنحاؾ 
( عبخت عغ نزج الجولة الجدائخية الحجيثة، وجيػدىا الجؤوبة في 2016، 1996، 1989الببلد )

   ل فيو في اآلتي.شخيق سيخىا نحػ تكخيذ دولة القانػف الجيسقخاشية، وىػ ما سشفر
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 السبحث الثاني:

 عشاصر دولة القانؾن الكفيمة بتحقيق األمؽ القانؾني

سبق وأف ذكخنا أف دولة القانػف في ترػرىا الذكمي تقػـ عمى أساس تصبيق مبادغ 
أساسية، يعتبخ تكخيديا مغ أسذ تحقيق األمغ القانػني، ونخز بالحكخ مبجأ الفرل بيغ 

، وسشخػ مغ خبلؿ ىحا السبحث 1989إعتسجه السؤسذ الجدائخؼ إبتجاء مغ دستػر الدمصات، الحؼ 
كيف أف ىحا السبجأ يزسغ األمغ القانػني عبخ إحتخاـ مبجأ تػزيع اإلختراص الحؼ يتفخع عشو 

، لششتقل بعجىا لتحميل مبجأ آخخ لتكخيذ دولة القانػف، والستسثل في إستقبللية السظمب األول()
، وفي )السظمب الثاني(زسغ حق الفخد في حساية حقػقو وحخياتو في حاؿ إنتياكيا القزاء، الحؼ ي

ما يمي سػؼ نعكذ ىحه السبادغ عمى واقع التجخبة الجدائخية، بحثا عغ مجػ تصبيقيا وحجود 
 فعاليتيا. 

 

 السظمب األول:

 إحترام التؾزيـع الدستـؾري لإلخترـاص 

بيق مبجأ الفرل بيغ الدمصات، ويذكل ىحا يتفخع مبجأ إحتخاـ تػزيع اإلختراص عغ تص
التخريز ضسانة إلحتخاـ تػقعات األفخاد في السجاؿ التذخيعي، وتقييج الدمصة التشفيحية باعتبارىا 

 الجية التي ُتِعجُّ الشرػص التصبيقية لمقػانيغ التي يذخعيا البخلساف. 

 

 دستؾرية مبدأ الفرل بيؽ الدمظات: أوال -

بيغ الدمصات كإحجػ السبادغ الخكيدة لمجساتيخ الجدائخية مشح تع تكخيذ مبجأ الفرل  
، وذلظ بذكل ضسشي، إذ أف السؤسذ الجستػرؼ يخرز دائسا الباب الثاني مغ 1989دستػر 

، لمتفريل في صبلحيات وكيفية تشطيع كل مغ الدمصات التذخيعية، 1989الجساتيخ مشح دستػر 
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ا الفرل في تقديع الباب الثاني مغ الجستػر الخاص والتشفيحية، والقزائية عمى حجة، ونمتسذ ىح
، غيخ أف 1بتشطيع الدمصات إلى ثبلث فرػؿ، يحسل كل فرل عشػاف إحجػ الدمصات الثبلث

، وىػ ما ورد في 2016السؤسذ الجستػرؼ الجدائخؼ قاـ بالشز عمى ىحا السبجأ صخاحة في دستػر 
 نز ديباجة ىحا األخيخ.

في عجد مغ آرائو وقخاراتو عمى مبجأ الفرل بيغ الدمصات، ولقج أكج السجمذ الجستػرؼ 
1998 سشة ماؼ 19 في السؤرخ 98/  د. ـ/  ع. ؽ. ر/  06 نحكخ مغ بيشيا الخأؼ رقع رقع

2، 
 وعسمو وتشطيسو ولةالج مجمذ باختراصات قالستعم العزػؼ  القانػف  مصابقة بسخاقبة الستعمق

ؼ أف مشح اإلستقبللية لسجمذ الجولة، مثل ما ورد في نز ،  حيث جاء في ثشايا ىحا الخأ3ستػرلمج
( مغ القانػف العزػؼ السحكػر أعبله، ىػ مخالف لؤلحكاـ الجستػرية، عمى اعتبار أف 2/3السادة )

الجستػر مشح اإلختراص اإلستذارؼ فقط لسجمذ الجولة، وأف استقبللية القاضي تزسغ 
 مغ 138 ةالساد في ذكخه الػارد ةالقزائي مصةالد ةبللياستق اختراصاتو القزائية ال غيخ، وأف "مبجأ

 يدتسج مصات،الد بيغ بالفرل القاضي ستػرؼ الج السبجأ عغ السشبثق [1996ستػر ]دستػر الج
ستػر"، الج مغ 149و 148 و 147 السػاد في عمييا السشرػص ةستػريالج ساناتالز مغ مفيػمو
نفذ الخأؼ، أف "مبجأ الفرل بيغ الدمصات يمـد كل سمصة بأف في  -أؼ السجمذ الجستػرؼ –مزيفا 

 .4تجرج أعساليا في حجود مجاؿ اختراصاتيا التي يشز عمييا الجستػر"

                                                           
1
عبج القادر شخباؿ، قخارات السجمذ الجستػرؼ في تأويل أحكاـ الجستػر الجدائخؼ، )الجدائخ: دار ىػمة لمصباعة   

 .13(، ص.2012والشذخ والتػزيع، 
2
 يتعّمق ،1998 سشة ماؼ 19 السػافق 1419 عاـ محّخـ 22 في مؤرخ 98/  د. ـ/  ع. ؽ. ر/  06 رقع رأؼ  

متػفخ عمى مػقع  .لمّجستػر وعسمو وتشطيسو الّجولة مجمذ باختراصات الستعّمق العزػؼّ  القانػف  صابقةم بسخاقبة
 :08/07/2017السجمذ الجستػرؼ الجدائخؼ، تع ترفح الخابط بتاريخ 

http://www.conseil-constitutionnel.dz/Controle_Arab4.htm  

3
 باختراصات يتعمق, 1998 سشة ماؼ 30 السػافق 1419 عاـ صفخ 4 في مؤرخ 01-98 رقع العزػؼ  القانػف   

  .عسمو و تشطيسو و الجولة مجمذ
4
 ، السخجع الدابق، بجوف صفحة.98/  د. ـ/  ع. ؽ. ر/  06 رقع رأؼ  

http://www.conseil-constitutionnel.dz/Controle_Arab4.htm
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 ؽ - ؽ - 2 رقع وىػ ما أكج عميو السجمذ الجستػرؼ في قخار سابق، والستسثل في القخار 
، بحكسو أف 2لمشائب األساسي بالقانػف  والستعمق ،1 1989سشة  أوت 30 في السؤرخ 89 - د ـ -

( مغ القانػف األخيخ والمتيغ تعالجاف دور الشائب في دائختو اإلنتخابية، مصابقة 33( و)17السادتيغ )
وخاصة السدائل الستعمقة )  ولى في فقختيا األولى فقط، مع ححؼ جدء الجسمةاألجدئيا لمجستػر، "

وفي ىحا اإلشار يجب عميو )ححؼ الجسمة القائمة  كحلظ مع   والثانية في فقختيا األولى  ( : بسا يمي
وذلظ لتعجييا عمى مبجأ الفرل بيغ الدمصات الحؼ  ة("،أف يديخ عمى تصبيق القػانيغ واألنطس
. وفي ذات الدياؽ، 3"في السيجاف الحؼ أوكمو إياىا الجستػر"يحتع أف تسارس كل سمصة صبلحياتيا  

وما مغ نفذ القانػف األساسي لمشائب،  (21في السادة )رأػ السجمذ الجستػرؼ أف اإلجخاء الػارد 
ال يشجرج بتاتا ضسغ صبلحيات الشائب أنو " و مغ شمب الشائب سساع الييئة التشفيحية الػالئية،تتشاول

ىحا الشحػ فإف  خا مػجيا لمدمصة التشفيحية، وعمىوذلظ "نطخا لكػف ىحا اإلجخاء يذكل أم ،"الجستػرية
يجب عمى كل سمصة أف تمـد بعج مبجأ الفرل بيغ الدمصات...ونطخا ألنو ( يدت21نز السادة )

دائسا حجود اختراصاتيا لتزسغ التػازف التأسيدي السقاـ. وبتخػيل الشائب أف يتابع فخديا السدائل 
الستعمقة بتصبيق القػانيغ والتشطيسات ومسارسة الخقابة الذعبية، والسدائل الستعمقة بشذاط مختمف 

 . 4"شار صبلحياتو الجستػريةإعسػمية، أسشج القانػف األساسي لمشائب مياـ تتجاوز السرالح ال

مغ خبلؿ ىحا القخار سعى السجمذ الجستػرؼ إلى حساية السجاؿ التشطيسي ومشع الدمصة 
التذخيعية مغ التجخل في اختراصات الدمصة التشفيحية. وىػ ما أكجه السجمذ الجستػرؼ في سياؽ 

أف ، الحؼ أورد فيو "2001 سشة يشايخ 13 في  السؤرخ 01/ د ـ/  ؽ. ر/ 12 رقع آخخ، وذلظ في رأيو

                                                           
1
 يتعمق ،1989 سشة أوت 30 السػافق   1410 عاـ محـخ 28 في مؤرخ 89 - د ـ - ؽ - ؽ - 2 رقع قخار   

 :08/07/2017متػفخ عمى مػقع السجمذ الجستػرؼ الجدائخؼ، تع ترفح الخابط بتاريخ  .لمشائب األساسي بالقانػف 
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Jurisprudence96_2.htm  

2
 األساسي القانػف  والستزسغ 1989 سشة أوت 8 السػافػق 1410 عاـ محـخ 6 في السؤرخ 14-89 رقع القانػف   

 لمشائب.

3
 ، السخجع الدابق، بجوف صفحة.89 – د ـ - ؽ - ؽ - 2 رقع قخار   

4
 نفذ السخجع، بجوف صفحة.  

http://www.conseil-constitutionnel.dz/Jurisprudence96_2.htm
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مبجأ الفرل بيغ الدمصات يقتزي أف تحتـخ كل سمصة، حيغ مسارسة صبلحياتيا، الحجود التي 
 .1"رسسيا ليا السؤسذ الجستػرؼ 

 

 الفرل بيؽ التخرريؽ التذريعي والتشغيسي: ثانيا -

يتجدج مغ خبلؿ جدائخؼ لسبجأ الفرل بيغ الدمصات، إف تكخيذ السؤسذ الجستػرؼ ال
تػزيع اإلختراصات، التذخيعية والتطيسية والقزائية، عمى مختمف أجيدة الجولة، بذكل يزسغ 
حساية الحقػؽ والحخيات األساسية لمسػاشغ وتحقق أمشو القانػني، باعتبار أف الدمصة التذخيعية 

غ بغخض إيراؿ مصالبو والجفاع عغ مرمحتو العامة تسثل الذعب، الحؼ انتخب نػابو البخلسانيي
 13في  السؤرخ  98/ ر. ؽ / ـ. د / 04رقع وخجمتيا، وىػ ما أكجه السجمذ الجستػرؼ في رأيو 

الجستػر  مغ 100 السادة بسػجب أقخ حيغ الجستػرؼ  السؤسذ يةن ، والحؼ أورد فيو "أف1998جػاف 
 الذعب، لثقة وفيا يبقى أف الجستػرية، اختراصاتو إشار في البخلساف، واجب" أف [1996]دستػر 

 حيغ ،(األمة ومجمذ الػششي الذعبي السجمذ) البخلساف يجدج أف ىي ،"تصمعاتو يتحدذ ويطل
 تجديج عمى الػقت، نفذ في يديخ، وأف سمصتو مرجر لمذعب وفاءه القانػنية الشرػص شوس

فيحية، مع الحخص أال تتعجػ إحجػ الدمصات السجاالت ،  في مػاجية الدمصة التش2تصمعاتو" و آمالو
السخررة لمدمصة األخخػ، ال سيسا في ما يخز السجاؿ القانػني لكل مغ ىاتيغ الدمصتيغ، مسا 

 يصخح إشكالية آليات الخقابة عمى السجاليغ التذخيعي والتشطيسي. 

                                                           
1
 بالخقابة يتعمق 2001 سشة يشايخ 13 لػ السػافق 1421 عاـ شػاؿ 18 في  مؤرخ 01/ د ـ/  ؽ. ر/ 12 رقع رأؼ  

متػفخ  .البخلساف لعزػ األساسي القانػف  يتزسغ... السػافق... في مؤرخ...   ػ 2000 رقع القانػف  دستػرية عمى
 :08/07/2017عمى مػقع السجمذ الجستػرؼ الجدائخؼ، تع ترفح الخابط بتاريخ 

http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cont01-1.htm  

2
 دستػرية حػؿ 1998 سشة جػاف 13 السػافق 1419 عاـ صفخ 18 في مؤرخ 98/ د. ـ/  ؽ. ر/  04 رقع رأؼ  

 نطاـ والستزّسغ...  السػافق...   في السؤرخ...  رقع القانػف  مغ 23 و 15 ،14 ،12 ،11 و 7 إلى 4 مغ السػاد
البخلساف. متػفخ عمى مػقع السجمذ الجستػرؼ الجدائخؼ، تع ترفح الخابط بتاريخ:  لعزػ التقاعج و التعػيزات

9/7/2017. 
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Controle_Arab1.htm  

http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cont01-1.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Controle_Arab1.htm
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ية بذكل دقيق في ولقج حجد السؤسذ الجستػرؼ السجاالت التي تذخع فييا الدمصة التذخيع
يذخع فييا البخلساف  1( ميجانا29، التي عجدىا في تدعة وعذخيغ )2016( مغ دستػر 140السادة )

بسػجب القانػف العادؼ، والتي تخز بذكل مباشخ الحقػؽ والحخيات األساسية لمسػاشغ وكحا 
2016مغ دستػر  2(141واجباتو، وكحلظ السادة )

ختراص ، التي أضافت مجاالت أخخػ مغ اإل3
التذخيعي لمبخلساف، يذخع فييا بسػجب قانػف عزػؼ، والتي تخزع لخقابة السجمذ الجستػرؼ قبل 

 صجورىا. 

وبشاء عمى ما تقجـ، نبلحع أف مجاؿ اإلختراص التذخيعي واسع بالشطخ إلى عجد  
اعج السياديغ، ثع باإلضافة إلى الغسػض في التعبيخ السػجػد في بعس السرصمحات، مغ قبيل: القػ 

العامة؛ التذخيع األساسي؛ الشطاـ العاـ؛ السبادغ األساسية؛ الخصػط العخيزة؛ الزسانات 
، وذلظ بالسحاكاة مع اتجاه السؤسذ 2016( مغ دستػر 140األساسية...الػاردة في السادة )

                                                           
1
التي تشز عمى  11، إذ تع ححؼ الفقخة 1996( ميجانا تع الشز عمييا في دستػر 30مغ مجسػع ثبلثيغ )  

 .2016"السرادقة عمى السخصط الػششي" مغ دستػر 
 

2
"إضافة إلى السجاالت السخررة لمقػانيغ العزػية بسػجب الجستػر، يذخع  :2016دستػر  في( 141السادة ) 
 خلساف بقػانيغ عزػية في السجاالت اآلتية:الب

 تشطيع الدمصات العسػمية، وعسميا؛ -

 نطاـ اإلنتخابات؛ -

 القانػف الستعمق باألحداب الدياسية؛ -

 القانػف الستعمق باإلعبلـ؛ -

 القانػف األساسي لمقزاء، والتشطيع القزائي؛ -

 القانػف الستعمق بقػانيغ السالية؛ -

 باألغمبية السصمقة لمشػاب وألعزاء مجمذ األمة. تتع السرادقة عمى القانػف العزػؼ 
 يخزع القانػف العزػؼ لسخاقبة مصابقة الشز مع الجستػر مغ شخؼ السجمذ الجستػرؼ قبل صجوره."

3
 .2016مارس  7باعتباره آخخ وثيقة دستػرية معتسجة في الجدائخ مشح صجورىا في   
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مغ الجستػر الفخندي لتحجد إختراص  1(34الجستػرؼ الفخندي في ىحا الدياؽ، إذ وردت السادة )
 .2لساف، والحؼ يقترخ في وضع "القػاعج العامة" أو "تحجيج السبادغ العامة"البخ 

وبالعػدة إلى التجخبة الجدائخية، فإنو بالخغع مغ تػسيع السؤسذ الجستػرؼ لسجاالت  
اإلختراص التذخيعي، فإف ىحا األخيخ يطل مقيجا بالشطخ إلى األحكاـ الجستػرية التي تحجده، في 

خؼ تخؾ السجاؿ شبو مفتػح لمدمصة التشفيحية، مسثمة بخئيذ الجسيػرية، وفقا حيغ أف السؤسذ الجدائ
مغ الجستػر، التي تصمق مجاؿ اإلختراص التشطيسي لمتذخيع في السياديغ غيخ  3(143لمسادة )

 السخررة لمبخلساف. 

وغالبا ما تبخز الشداعات بيغ ىحيغ اإلختراصيغ، ما يثيخ مدألة آليات الخقابة، وفي ىحا 
شار، فإف السؤسذ الجستػرؼ لع يزع آليات رقابة متبادلة بيغ الدمصتيغ التذخيعية والتشفيحية، اإل

بغخض عجـ تجاوز مجاؿ إحجاىسا األخخػ، وذلظ عسبل بالسبجأ الجستػرؼ الستسثل في الفرل بيغ 
الدمصات، جاعبل ميسة الفرل في الشداعات التي يسكغ أف تقػـ بيغ الدمصتيغ مغ اختراص 

 ذ الجستػرؼ، وىػ ما أكج عميو ىحا األخيخ في عجيج مغ آرائو وقخاراتو، نحكخ مشيا الخأؼ رقعالسجم
 تكخيدا الجستػرؼ، السؤسذ ، والحؼ ورد فيو "أف2004أوت  22السؤرخ بتاريخ  04/د ـ/ ع ؽ.ر/ 02

 في حرخا لو السخررة السجاالت في التذخيع صبلحية السذخع خػؿ الدمصات، بيغ الفرل لسبجأ
واعتبارا أنو إذا ، "4التشفيحية" لمدمصة السخررة التشطيسية السجاالت إلى يتعجاىا أف دوف  لجستػر،ا

                                                           
1
  .1958لعاـ  ( مغ الجستػر الفخندي34لسادة )راجع ا  

2
 غيخ نبالي فصة، "الفرل بيغ اإلختراصيغ التذخيعي والتشطيسي وضعف وسائل حساية مجالييسا"، مجاخمة  

 مخباح، قاصجؼ جامعة الدياسية، والعمـػ الحقػؽ  كمية القانػني، األمغ: حػؿ الػششي السمتقى في قجمت مشذػرة
 ، بجوف صفحة.2012 ديدسبخ 06و 05 يػمي ورقمة،

3
"يسارس رئيذ الجسيػرية الدمصة التشطيسية في السدائل غيخ السخررة  :2016دستػر  يف( 143السادة )  

 لمقانػف.
 يشجرج تصبيق القػانيغ في السجاؿ التشطيسي الحؼ يعػد لمػزيخ األوؿ."

4
 بسخاقبة يتعمق ، 2004 سشة أوت 22 السػافػق 1425 عاـ رجب 6 في مؤرخ 04/د ـ/ ع ؽ.ر/ 02 رقع رأؼ  

متػفخ عمى مػقع السجمذ الجستػرؼ  .لمجستػر لمقزاء، األساسي القانػف  الستزسغ العزػؼ  ف القانػ  مصابقة
 .9/7/2017الجدائخؼ، تع ترفح الخابط بتاريخ: 

http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cont04-2.htm  

http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cont04-2.htm
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)الفقخة  98كاف مغ اختراص السذخع إعجاد القانػف والترػيت عميو بكل سيادة شبقا لمسادة 
، فإنو يعػد لمسجمذ الجستػرؼ، بسقتزى اختراصاتو [1996]دستػر  ستػراألخيخة( مغ الج

 . 1"ع األحكاـ الجستػرية حيغ مسارسة سمصتو التذخيعيةتػرية، أف يديخ عمى احتخاـ السذخ سالج

إف مبجأ الفرل بيغ الدمصات، باعتباره إحجػ األسذ الخكيدة التي تقـػ عمييا دولة القانػف 
ػني في ترػرىا الذكمي، بحكع العبلقة السباشخة لعشاصخىا السحكػرة سابقا، بتحقيق مؤدػ األمغ القان

بسكػناتو السعتسجة في ىحه الجراسة، السيسا اإلستقخار والتشبؤ القانػني، يتع تكخيدو دستػريا وعسميا 
 في الجدائخ، بزساف مغ السجمذ الجستػرؼ، الحؼ يديخ عمى عجـ اإلخبلؿ بيحا السبجأ الجستػرؼ.

لية السجمذ ومغ خبلؿ تأكيجه عمى مبجأ الفرل بيغ الدمصات في آرائو وقخاراتو، تبخز فعا 
الجستػرؼ في لعب دوره األساسي، والستسثل في الحفاظ عمى سسػ الجستػر وضساف الحقػؽ 
والحخيات التي يقخىا ىحا األخيخ، ولقج ضيخ ذلظ جميا مغ خبلؿ تػسيع تجخبلتو انصبلقا مغ دستػر 

ية لغخفتي ، وإلدامية مخاقبتو لسصابقة القػانيغ العزػية لمجستػر فزبل عغ األنطسة الجاخم1996
. ويشجرج اجتياد السجمذ الجستػرؼ في الحفاظ عمى اختراص الدمصات ضسغ عسمية 2البخلساف

الجستخة لسختمف فخوع القانػف، إذ بات الجستػر الجحع األصمي الحؼ تتفخع مشو القػانيغ وتدتسج مشو 
القانػف في ، وىػ ما يجدج مبجأ ىخمية القػاعج، الحؼ تتأسذ عميو دولة 3الدمصات اختراصاتيا

 الشسػذج الكمديشي.

 

                                                           
1
 ، السخجع الدابق، بجوف صفحة.98/ د. ـ/  ؽ. ر/  04 رقع رأؼ  

2
"يبجؼ  :2016( مغ دستػر 2( و)1( الفقخة )186، والسادة ) 1996( مغ دستػر 2( و)1( الفقخة )165السادة )  

السجمذ الجستػرؼ، بعج أف ُيخصخه رئيذ الجسيػرية، رأيو وجػبا في دستػرية القػانيغ العزػية بعج أف يرادؽ 
 اف.عمييا البخلس

كسا يفرل السجمذ الجستػرؼ في مصابقة الشطاـ الجاخمي لكل مغ غخفتي البخلساف لمجستػر، حدب اإلجخاءات 
 السحكػرة في الفقخة الدابقة."

3
 الجستػرؼ، السجمذ مجمة في ،"الجستػر سسػ مبجأ ضساف في الجدائخؼ  الجستػرؼ  السجمذ دور" عباس، عسار  

 .79، 78، ص.ص.(2013: الجدائخ) ،01 العجد
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 السظمب الثاني: 

 إستقاللية الدمظة القزائية ضسانة لمحق في التقاضي 

إف التكخيذ الجستػرؼ لسبجأ الفرل بيغ الدمصات، ال يخز الفرل بيغ سمصتي التذخيع 
 والتشفيح وحدب، ولكغ أيزا إستقبللية الدمصة القزائية في مػاجية ىاتيغ األخيختيغ؛ وال تخز

ىحه اإلستقبللية بحساية شخز القاضي فقط، بل إنيا تيجؼ إلى ضساف حقػؽ السػاشغ وحخياتو 
األساسية، التي يشز عمييا الجستػر، بالجرجة األولى، وىػ ما سيتجدج مغ خبلؿ كفالة تفخد 
القاضي بخأيو وحياده، وتجشيبو أؼ ضغط أو تأثيخ خارجي في إصجار األحكاـ القزائية، األمخ 

يذكل عائقا بيغ السػاشغ وحقػقو، ويسذ، بالتالي، بحقو الجستػرؼ الستسثل في الحق في الحؼ س
 .1التقاضي، وىػ إحجػ الجعائع السحػرية لمشطاـ قانػني

 

 إستقاللية القزاء في األحكام الدستؾرية: أوال -

حخص السؤسذ الجستػرؼ الجدائخؼ عمى تكخيذ مبجأ استقبللية القزاء، إبتجاء مغ دستػر 
، حيث حسل الفرل الثالث مغ الباب الثاني مغ الجستػر الخاص بتشطيع الدمصات، عشػاف 1989

(، ما 148إلى السادة  129( مادة )مغ السادة 21"الدمصة القزائية"، والحؼ تزسغ إحجػ وعذخوف )
يػحي باألىسية التي أوالىا السؤسذ الجستػرؼ لمدمصة القزائية، وتحقيق إستقبلليا عمى األقل مغ 

لشاحية الذكمية لمجستػر. ولقج تع افتتاح الفرل، بالتأكيج عمى إستقبللية القزاء التي نرت عمييا ا

                                                           
1
نسػذجا"،  1996مدخاتي سميسة، "إستقبللية الدمصة القزائية كأىع ضامغ لمحق في التقاضي: دستػر الجدائخ   

 .90(، ص.2013(، )بدكخة: مارس 09مجمة اإلجتياد القزائي، العجد )
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مغ  3(147و) 2(138، وىػ ما أكجه السؤسذ الجدائخؼ مججدا في نز السادة )1أوؿ مادة مغ الفرل
1996دستػر 

4 . 

ي تعدز مغ عمى نفذ السػاد، بيج أنو قاـ بإثخاء بعس الشرػص، الت 2016حافع دستػر 
، التي تشز عمى حساية القاضي مغ أؼ نػع مغ 5(166استقبللية القاضي، نحكخ مشيا السادة )

الزغػط والتجخبلت والسشاورات التي قج تؤثخ عمى حياده ونداىتو، وأضاؼ السؤسذ الجدائخؼ فقخات 
طػر أؼ أخخػ تذيخ إلى وجػب ابتعاد القاضي عغ أؼ ترخؼ مغ شأنو التذكيظ بشداىتو، وأنو مح

نرت عمى إستفادة السحامي مغ ضسانات  6تجخل في سيخ العجالة. كسا تع استحجاث مادة ججيجة
قانػنية تتيح لو مسارسة ميشتو بكل حخية بعيجا عغ الزغػشات، مسا يبخز جيػد السؤسذ 

 الجستػرؼ الجدائخؼ الجائسة في تعديد إستقبللية القزاء. 

دة إفتتحت الفرل الثالث مغ الباب الثاني مغ ومع ذلظ، نبلحع وجػد تشاقس في أوؿ ما
، والتي نرت عمى إستقبللية الدمصة القزائية، ذلظ أف السؤسذ الجستػرؼ أضاؼ 2016دستػر 

نز فييا أف رئيذ الجسيػرية ىػ الزامغ الستقبللية الدمصة القزائية، وىػ  7إلييا فقخة مدتحجثة

                                                           
1
 : "الدمصة القزائية مدتقمة."1989( في دستػر 129السادة )  

2
 الدمصة القزائية مدتقمة، وتسارس في إشار القانػف.": "1996( في دستػر 138السادة )  

3
 : "ال يخزع القاضي إال لمقانػف."1996( في دستػر 147السادة )  

4
 .91مدخاتي سميسة، السخجع الدابق، ص.  

5
: "القاضي محسي مغ كل أشكاؿ الزغػط والتجخبلت والساورات التي قج تزخ 2016( في دستػر 166السادة )  

 أو تسذ نداىة حكسو.بأداء ميستو، 
 يحطخ أؼ تجخل في سيخ العجالة.

 يجب عمى القاضي أف يتفادػ أؼ سمػؾ مغ شأنو السداس بشداىتو.
 قاضي الحكع غيخ قابل لمشقل حدب الذخوط السحجدة في القانػف األساسي لمقزاء.

 يحجد القانػف العزػؼ كيفية تصبيق ىحه السادة."
6
تفيج السحامي مغ الزسانات القانػنية التي تكفل لو الحساية مغ كل أشكاؿ : "يد2016( في دستػر 170السادة )  

 الزغػط وتسكشو مغ مسارسة ميشتو بكل حخية في إشار القانػف."
7
 : "الدمصة القزائية مدتقمة، وتسارس في إشار القانػف.2016( في دستػر 156السادة )  

 رئيذ الجسيػرية ضامغ استقبلؿ الدمصة القزائية."
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جسيػرية يسثل الدمصة التشفيحية، واألصل أف ما يذكل تشاقزا في حج ذاتو، باعتبار أف رئيذ ال
يكػف القزاء بعيجا عغ أؼ تأثيخ أو ضغط، عسبل بسبجأ الفرل بيغ الدمصات. ناىيظ عغ أف الفقخة 

( يذػبيا الغسػض، ويثيخ التداؤالت مغ قبيل كيف سيزسغ 156الثانية الػاردة في نز السادة )
 وألؼ غخض؟رئيذ الجسيػرية ىحه اإلستقبللية؟ مغ أؼ جانب؟ 

وعميو، فإف السقرػد بإستقبللية الدمصة القزائية يكسغ في إستقبلؿ القاضي بالفرل في   
القزايا السخفػعة أمامو، دونسا تجخل مغ جانب الدمصات األخخػ، تشفيحية كانت، وذلظ بتػصية أو 

القاضي، شمب أو رجاء أو تيجيج مغ قبل أحج أعزائيا مختكدا عمى مشربو لمتأثيخ في مشحى حكع 
أو سػاء أكانت تذخيعية، عبخ استغبلؿ اختراصيا لػضع قػاعج قانػنية قج ترادر الحق في 

 .  1التقاضي أو تشتقز مغ الحقػؽ والحخيات األساسية لمسػاشغ

مغ جانب آخخ، ىشاؾ مغ يخػ أف الدمصة القزائية تدتسج إستقبلليتيا مغ الفرل بيغ 
عمى إفتخاض أنو كمسا زادت إستقبللية الدمصة التذخيعية، إختراصي التذخيع والتشفيح، وذلظ بشاء 

زادت إستقبللية الدمصة القزائية بالتشاسب، كػف ىحه األخيخة تديخ عمى تصبيق القػانيغ الرادرة 
عغ األولى. أما في حالة ضعف الدمصة التذخيعية، فإف ذلظ سيؤدؼ بجوره إلى ضعف القزاء، 

ذخيع، ويربح لو اليج العميا في وضع قػاعج التشطيع بعجما يصغى إختراص التشفيح عمى الت
 .  2القزائي، ومسارسة الحقػؽ والحخيات، وإصجار قػانيغ قج ترادر السبادغ الجستػرية الخكيدة

ويعتبخ الحق في التقاضي ضسانة دستػرية مكفػلة، نرت عمييا الجساتيخ الجدائخية في 
 3(157مصة القزائية، نذيخ إلى السادتيغ )أولى السػاد التي افتتحت بيا الفرل الخاص بالد

، التي تشز عمى حساية الدمصة القزائية لحقػؽ وحخيات أفخاد 2016مغ دستػر  4(158و)

                                                           
1
 . 91خاتي سميسة، السخجع الدابق، ص.مد  

2
 .92نفذ السخجع، ص.  

3
: "تحسي الدمصة القزائية السجتسع والحخيات، وتزسغ لمجسيع ولكل واحج 2016( في دستػر 157السادة ) 

 السحافطة عمى حقػقيع األساسية."
4
 : "أساس القزاء مبادغ الذخعية والسداواة.2016( في دستػر 158السادة ) 

 ية أماـ القزاء، وىػ في متشاوؿ الجسيع ويجدجه احتخاـ القانػف."الكل سػاس
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السجتسع، وأف القزاء متاح لمجسيع وفق مبادغ الذخعية والسداواة. إف كفالة القزاء وحفاضو عمى 
ُذ عمى مبجأ إستق بللية الدمصة القزائية في مػاجية الدمصات حقػؽ الفخد وحخياتو األساسية، ُيَؤس 

األخخػ، وليذ كافيا أف تكػف ىحه اإلستقبللية مشرػص عمييا في الشرػص الجستػرية، بل العبخة 
في تستع القاضي باستقبللية فعمية عمى الػاقع السسارساتي، عبخ تػفيخ ضسانات تجعل مشيا حقيقة 

 .  1عسمية

 

  القزاة الليةالستق الدستؾرية الزسانات: ثانيا -

وفي شميعة ىحه الزسانات نحكخ مدألة تشطيع الدمصة القزائية بسػجب قػانيغ عزػية، 
، وذلظ سعيا مشو لتفادؼ التعجيبلت 1996التي كخسيا السؤسذ الجستػرؼ الجدائخؼ مشح دستػر 

قيق الستكخرة عمى القػانيغ وتجشب التزخع التذخيعي، وىػ ما يشجرج ضسغ الجيػد الخامية إلى تح
في فقختو الخامدة، لمبخلساف  1996مغ دستػر  2(123اإلستقخار القانػني. ولقج أجاز نز السادة )

أف يذخع القانػف األساسي لمقزاء، والتشطيع القزائي، بسػجب قانػف عزػؼ، وىػ ما أكجتو 
، وىػ ما أسفخ بجوره عغ إصجار 4(158و) 3(153نرػص أخخػ مغ الجستػر، نحكخ السادتيغ )

، الستعمق بقػاعج تشطيع مجمذ الجولة 1998ماؼ  31السؤرخ في  98/01نػف العزػؼ رقع القا
الستعمق  1998ماؼ  30السؤرخ في  98/02ومجاالت اختراصو؛ في حيغ تع إصجار القانػف رقع 

بتحجيج مجاؿ اختراص السحاكع اإلدارية ونطع ىياكميا، بسػجب قانػف عادؼ، مسا يعتبخ خخقا 
سذار إلييا سابقا، ويزعف مغ استقبللية الدمصة القزائية؛ ذلظ أف القػانيغ ( ال123لمسادة )

                                                           
1
 .94، 93مدخاتي سميسة، السخجع الدابق، ص.ص.  

2
 .2016( مغ دستػر 141نفذ محتػػ ىحه السادة ورد في نز السادة )  

3
 ، وذلظ كاآلتي:2016( مغ دستػر 172نفذ محتػػ ىحه السادة ورد في نز السادة )  

 زػؼ تشطيع السحكسة العميا، ومجمذ الجولة، ومحكسة التشازع، وعسميع، واختراصاتيع األخخػ.""يحّجد قانػف ع
4
 ، وذلظ كاآلتي:2016( مغ دستػر 177نفذ محتػػ ىحه السادة ورد في نز السادة )  

، "تؤّسذ محكسة عميا لمجولة، تختز بسحاكسة رئيذ الجسيػرية عغ األفعاؿ التي يسكغ وصفيا بالخيانة العطسى
 والػزيخ األوؿ عغ الجشايات والجشح، التي يختكبانيا بسشاسبة تأديتيسا مياميسا.

 يحّجد قانػف عزػؼ تذكيمة السحكسة العميا لمجولة وتشطيسيا وسيخىا وكحا اإلجخاءات السصبقة."
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العزػية تختمف عغ العادية مغ ناحية سسػىا وخرػصية إجخاءات السرادقة عمييا، الستسثمة في 
الترػيت عمييا باألغمبية السصمقة لمشػاب وألعزاء مجمذ األمة، وإلدامية مخورىا عبخ السجمذ 

 . 1مصابقتيا لمجستػر قبل إصجارىا، نطخا ألىسية السجاالت السخررة ليا الجستػرؼ، لخقابة

مغ ناحية أخخػ، فإف لصخيقة تعييغ القزاة تأثيخ مباشخ عمى أدائيع ونداىتيع، ولقج اعتسج 
السؤسذ الجدائخؼ عمى شخيقة التعييغ السباشخ لمقزاة مغ قبل رئيذ الجسيػرية، وذلظ مشح دستػر 

التي نرت عمى الػضائف والسياـ التي يعيغ فييا رئيذ الجسيػرية، وورد  2(78، في السادة )1996
( مغ القانػف العزػؼ 3فييا كل مغ رئيذ مجمذ الجولة، والقزاة. وىػ ما تع تأكيجه عبخ السادة )

، الحؼ يتزسغ القانػف األساسي لمقزاء، والتي نرت عمى 2004سبتسبخ  6السؤرخ في  04/11رقع 
قزاة "بسػجب مخسػـ رئاسي بشاء عمى اقتخاح مغ وزيخ العجؿ، وبعج مجاولة أنو يتع تعييغ ال

السجمذ األعمى لمقزاء". وقج تخجع ىحه الصخيقة السباشخة في التعييغ بجؿ اإلنتخاب عبخ نػاب 
الذعب في الدمصة التذخيعية، إلى اعتبار أف الشػاب ليدػا مؤىميغ لمحكع عمى كفاءات القزاة، 

بارات الدياسية والحدبية في انتخاب القزاة، مسا يسذ بسبجأ إستقبلليتيع وخذية شغياف اإلعت
 . 3وحيادىع

                                                           
1
 . 96-94ص.-مدخاتي سميسة، السخجع الدابق، ص  

2
 رية في الػضائف والسياـ اآلتية:: "يعّيغ رئيذ الجسيػ 1996( في دستػر 78السادة )  

 الػضائف والسياـ السشرػص عمييا في الجستػر؛ .1

 الػضائف السجنية والعدكخية في الجولة؛ .2

 التعييشات التي تتع في مجمذ الػزراء؛ .3

 رئيذ مجمذ الجولة؛ .4

 األميغ العاـ لمحكػمة؛ .5

 محافع بشظ الجدائخ؛ .6

 القزاة؛ .7

 مدؤولػ أجيدة األمغ؛ .8

 الػالة. .9

يػرية سفخاء الجسيػرية والسبعػثيغ فػؽ العادة إلى الخارج، ويشيي مياميع، ويتدمع أوراؽ اعتساد ويعيغ رئيذ الجس
 السسثميغ الجبمػماسييغ األجانب وأوراؽ إنياء مياميع."

3
 .98، 97مدخاتي سميسة، السخجع الدابق، ص.ص.  
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وبالخغع مغ الزسانات الجستػرية الستقبللية الدمصة القزائية، وشخوط التعييغ والسؤىبلت 
الػاجب تػافخىا في القزاة السعيشيغ، غيخ أف تأثيخ الدمصة التشفيحية في اإلختيار قج يؤثخ بالدمب 

، والتي 2016دستػر ( مغ 158باإليجاب عمى مدار العجالة، ال سيسا فيسا يخز تصبيق السادة )أو 
تشز عمى أىع دعائع الحق في التقاضي، أال وىػ مبجأ مداواة الجسيع أماـ القزاء؛ وما يشبغي أف 

تكافؤ تتجشبو الدمصة في ىحا الدياؽ، ىػ التعييغ وفق السحاباة والػالء بجؿ الكفاءة العمسية و 
الفخص، مسا قج يجعل القزاة متأثخيغ بالجية التي عيشتيع، وىػ ما سيشدحب عمى أحكاميع لجػ 

 .1فرميع في الشداعات السخفػعة أماميع، لكػنيع عخضة لمتأثيخات والزغػط

نقاشا بالشطخ  2016( مغ دستػر 92وليذ غخيبا، في ىحا اإلشار، أف يثيخ نز السادة ) 
تشفيجية بتعييغ القزاة، وما قج يديج ىحا الشقاش ججال، ىػ تعجيل السؤسذ إلى إستفخاد الدمصة ال

، الخاصة بالػضائف والسياـ التي يعيشيا رئيذ 1996( مغ دستػر 78الجستػرؼ لشز السادة )
الجسيػرية، وذلظ بإضافتو إلى القائسة الخئيذ األوؿ لمسحكسة العميا، والحؼ يعيشو بالسثل رئيذ 

السحكػرة أعبله، والتي تع ختسيا بفقخة تذيخ إلى أف  2(92نرت عميو السادة )الجسيػرية، حدب ما 

                                                           
1
 .99، 98مدخاتي سميسة، السخجع الدابق، ص.ص.  

2
 : "يعّيغ رئيذ الجسيػرية في الػضائف والسياـ اآلتية:2016( في دستػر 92السادة )  

 الػضائف والسياـ السشرػص عمييا في الجستػر؛ .1

 الػضائف السجنية والعدكخية في الجولة؛ .2

 التعييشات التي تتع في مجمذ الػزراء؛ .3

 الخئيذ األوؿ لمسحكسة العميا؛ .4

 رئيذ مجمذ الجولة؛ .5

 األميغ العاـ لمحكػمة؛ .6

 محافع بشظ الجدائخ؛ .7

 القزاة؛ .8

 مدؤولػ أجيدة األمغ؛ .9

 الػالة. .10

ويعيغ رئيذ الجسيػرية سفخاء الجسيػرية والسبعػثيغ فػؽ العادة إلى الخارج، ويشيي مياميع، ويتدمع أوراؽ اعتساد 
 السسثميغ الجبمػماسييغ األجانب وأوراؽ إنياء مياميع.
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ىشاؾ وضائف قزائية أخخػ يعيغ فييا رئيذ الجسيػرية، والتي سيتع تحجيجىا بسػجب قانػف 
عزػؼ، وىػ ما قج يذكل تخاجعا لمجيػد الداعية إلى تعديد إستقبللية الدمصة القزائية في 

 أف شخيقة التعييغ السباشخ لمقزاة ىي األكثخ شيػعا عمى مدتػػ العالع. الجدائخ؛ ىحا، بالخغع مغ

عمى نفذ الرعيج، تعتبخ عجـ قابمية عدؿ القاضي مغ مشربو، بفرمو أو إحالتو إلى 
التقاعج أو نقمو أو وقفو عغ العسل، مغ بيغ الزسانات الكفيمة بحساية إستقبلليتو في مػاجية تأثيخ 

يشتو، وذلظ في إشار الذخوط والطخوؼ والكيفيات التي يحجدىا أو ضغط مغ الدمصة التي ع
، ويعػد أمخ مسارسة الخقابة عمى القاضي، بسا يدتجعيو ذلظ مغ تخقيتو أو عدلو 1ويشطسيا القانػف 

أوتأديبو أو نقمو، إلى ىيئة مدتقمة، تزع مسثميغ لخجاؿ القزاء باألخز. وىػ ما نرت عميو 
التي جعمت القاضي مدؤوؿ أماـ ىيئة دستػرية تدسى "السجمذ  ،2016مغ دستػر  2(167السادة )

الستعمق بتذكيل السجمذ  12-04األعمى لمقزاء"، الحؼ تع تأسيدو بسػجب قانػف عزػؼ رقع 
 6األعمى لمقزاء وعسمو وصبلحياتو، والسؤرخ بشفذ تاريخ القانػف األساسي لمقزاء، السػافق لػ 

2004سبتسبخ سشة 
3. 

ع إنذاء السجمذ األعمى لمقزاء كزسانة الستقبللية الدمصة القزائية، وعميو، فقج ت    
غيخ أف ىحا السجمذ القى العجيج مغ اإلنتقادات؛ أىسيا ما وردت في شأف تذكيمتو، التي جاءت 
لتييسغ عمييا يج الدمصة التشفيحية، مسثمة في رئيذ الجسيػرية، الحؼ يخأس السجمذ األعمى 

 .4لمقزاء

                                                                                                                                                                          

نػف عزػؼ الػضائف القزائية األخخػ أعبله، يحجد قا 5و 4وزيادة عمى الػضائف السشرػص عمييا في الفقختيغ 
 التي يعّيغ فييا رئيذ الجسيػرية."

1
 يتزسغ ،2004 سشة سبتسبخ 6لػ السػافق 1425 عاـ رجب 21 في مؤرخ 11-04 راجع: قانػف عزػؼ رقع  

 .لمقزاء األساسي القانػف 
2
ية قيامو بسيستو، حدب : "القاضي مدؤوؿ أماـ السجمذ األعمى لمقزاء عغ كيف2016( في دستػر 167السادة )  

 األشكاؿ السشرػص عمييا في القانػف."
3
، يتعمق 2004سبتسبخ سشة  6السػافق لػ 1425رجب عاـ  21مؤرخ في  12-04راجع: قانػف عزػؼ رقع   

 بشذكيل السجمذ األعمى لمقزاء وعسمو وصبلحياتو.
4
 .101مدخاتي سميسة، السخجع الدابق، ص.  
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، والحؼ يشػب عشو وزيخ العجؿ، الحؼ 1(173في نز السادة ) 2016تػر وىػ ما أكجه دس 
يسثل كحلظ الدمصة التشفيحية بعزػيتو في الحكػمة، يميو الخئيذ األوؿ لمسحكسة العميا، والحؼ بجوره 

، السذار إلييا سابقا، باإلضافة 2016( مغ دستػر 92يعيشو رئيذ الجسيػرية حدب نز السادة )
يختارىع رئيذ الجسيػرية بشفدو مغ خارج سمظ القزاء، ليجخمػا بحلظ في  ( شخريات6إلى ست )

 . 12-04مغ القانػف العزػؼ رقع  2(3تذكيمة السجمذ األعمى لمقزاء، وىػ ما نرت عميو السادة )

فائجة القػؿ، أف الحق في التقاضي الخامي إلى ضساف حساية حقػؽ األفخاد وحخياتيع 
استقبللية الدمصة القزائية، وأنو بالخغع مغ تكخيذ السذخع  األساسية، يختكد باألساس عمى

الجستػرؼ الجدائخؼ ليحه األخيخة، غيخ أف الشرػص الجستػرية والقػانيغ العزػية الرادرة في ىحا 

                                                           
1
 : "يخأس رئيذ الجسيػرية السجمذ األعمى لمقزاء."2016( في دستػر 173السادة )  

2
 (: "يخأس السجمذ األعمى لمقزاء رئيذ الجسيػرية.3السادة )  

 ويتذكل مغ:
 وزيخ العجؿ، نائبا لمخئيذ؛ .1

 الخئيذ األوؿ لمسحكسة العميا؛ .2

 الشائب العاـ لجػ السحكسة العميا؛ .3

 آلتي:( قزاة يشتخبػف مغ قبل زمبلئيع حدب التػزيع ا10عذخة ) .4

( مغ الشيابة 1( لمحكع وقاض واحج )1( مغ السحكسة العميا مغ بيشيسا قاض واحج )2قاضييغ اثشيغ ) -
 العامة؛

 ( لمجولة؛1( لمحكع ومحافع )1( مغ مجمذ الجولة مغ بيشيسا قاض واحج )2قاضييغ اثشيغ ) -

( مغ الشيابة 1حج )( لمحكع وقاض وا1( مغ السجالذ القزائية مغ بيشيسا قاض واحج )2قاضييغ اثشيغ ) -
 العامة؛

( لمحكع 1( مغ الجيات القزائية اإلدارية غيخ مجمذ الجولة، مغ بيشيسا قاض واحج )2قاضييغ اثشيغ ) -
 (؛1ومحافع لمجولة واحج )

( لمحكع 1( مغ السحاكع الخاضعة لمشطاـ القزائي العادؼ مغ بيشيسا قاض واحج )2قاضييغ اثشيغ ) -
 ة؛( مغ قزاة الشياب1وقاض واحج )

 ( شخريات يختارىع رئيذ الجسيػرية بحكع كفاءتيع خارج سمظ القزاء.6ست ) .5

يذارؾ السجيخ السكمف بتدييخ سمظ القزاة باإلدارة السخكدية لػزارة العجؿ في أعساؿ السجمذ األعمى لمقزاء وال 
 يذارؾ في السجاوالت."
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اإلشار، جاءت مشاقزة ليحه الغاية ومقيجة ليا، بجعل القاضي خاضع لمدمصة التشفيحية، سػاء مغ 
حؼ يشطع ميشتو، أو السجمذ األعمى لمقزاء كييئة دستػرية مكمفة بستابعة ناحية القانػف األساسي ال

 القاضي في مداره السيشي.  

ومع ذلظ، فإف السؤسذ الجستػرؼ الجدائخؼ، أوجج ضسانات ججيجة لمحفاظ عمى حقػؽ  
السػاشغ وحخياتو األساسية، تسثمت في تػسيع جيات إخصار السجمذ الجستػرؼ، لتفعيل دوره في 

بة عمى دستػرية القػانيغ، مغ خبلؿ إتاحة سبل الصعغ بعجـ الجستػرية لمسػاششيغ مغ جية، الخقا
، بالخغع مغ الججؿ القائع كحلظ 2016ولؤلقمية البخلسانية مغ جية أخخػ، حدب ما ورد في دستػر 

 حػؿ اإلعتبارات الدياسية وىيسشة الدمصة التشفيحية عمى ىحه الييئة الجستػرية.
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 لسبحث الثالث:ا

 آليات عسل السجمس الدستؾري لتحقيق األمؽ القانؾني

تعتبخ الخقابة عمى دستػرية القػانيغ مغ الجعائع الخكيدة لقياـ دولة القانػف التي تدتشج عمى 
مبادغ الجيسقخاشية في الحكع، وىي مغ أىع ضسانات إحتخاـ القػاعج القانػنية، عبخ إعساؿ مبجأ سسػ 

، مسا يعشي تػفيخ الحساية القانػنية البلزمة لحقػؽ السػاشغ ية عمى ىحه األخيخةاألحكاـ الجستػر 
؛ ولبمػغ ىحه الغاية، عسج السؤسذ الجدائخؼ عمى إنذاء ىيئة رقابية، تتسثل في وحخياتو األساسية

"السجمذ الجستػرؼ"، تكسغ ميستو في مسارسة الخقابة عمى السجاؿ التذخيعي، سػاء أكانت ىحه 
، ويتع تحخيظ ىحه الخقابة )السظمب األول(قبمية أو بعجية، حدب أىسية الشرػص القانػنية الخقابة 

، والتي حخص السذخع الجستػرؼ عمى )السظمب الثاني(بإخصار مغ الجيات السخػلة بحلظ دستػريا 
 تػسيعيا تجريجيا، مثل ما سشػضح في التالي.   

 

 السظمب األول:

 لتذريعيةالرقابة الدستؾرية عمى الدمظة ا

إف الحجيث عغ آليات تحقيق األمغ القانػني، يذيخ إلى ضساف معيارية القانػف وسبلمتو، 
والتي يشجرج ضسشيا إقامة نطاـ لخقابة العسل التذخيعي، ييتع بالتأكيج عمى التقيج باإلختراص، 

ت وتػفخ الشراب الجستػرؼ لمسرادقة عمى القانػف السعشي، واإلستشاد عمى إستذارة الييئا
والسؤسدات السخترة؛ وتشجرج رقابة السجمذ الجستػرؼ في ىحا الدياؽ، الحؼ يفرل في مجػ 
مصابقة القػانيغ لمجستػر، وعميو، يكسغ دور السجمذ الجستػرؼ في الديخ عمى إحتخاـ سسػ القػاعج 

ال الجستػرية، وضساف الحقػؽ والحخيات التي تشز عمييا، وىػ ما يحقق متصمبات األمغ القانػني، 
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سيسا اإلستقخار والتشبؤ، وذلظ مغ خبلؿ اعتساده عمى وسيمتيغ أساسيتيغ: تتسثل األولى في اإللغاء، 
 .  1والثانية في التحفطات التفديخية

 

 اإللغاء: أوال -

يقػـ السجمذ الجستػرؼ بتفعيل آلية اإللغاء بغخض الحفاظ عمى معيارية القػانيغ وجػدتيا، 
اـ التذخيعية لمجستػر؛ فقج يقع السذخع أثشاء قيامو بعسمو التذخيعي وذلظ في حاؿ عجـ مصابقة األحك

في بعس العيػب السخمة باألحكاـ الجستػرية، وىػ ما يدعى السجمذ الجستػرؼ لتجاركو، عسبل 
، مغ بيغ ىحه العيػب نحكخ العيػب الذكمية، 2016مغ دستػر  3(190و) 2(186بشز السادتيغ )

دمصات والتقيج باإلختراصات، فقج قاـ السؤسذ الجستػرؼ بترشيف السختبصة بسبجأ الفرل بيغ ال
مجاالت التذخيع، وفقا لجرجة أىسيتيا، إلى صشفيغ اثشيغ: التذخيع بسػجب قػانيغ عزػية مغ 

 .4جانب، والتذخيع بسػجب قػانيغ عادية مغ جانب آخخ

مداـ تػافخىا عمى تتسيد القػانيغ العزػية بدسػىا عغ القػانيغ العادية، ونمسذ ذلظ مغ إست
 : 2016( مغ دستػر 141شخوط خاصة، يسكغ إجساليا في ثبلث نقاط، وىػ ما بيشتو السادة )

                                                           
1
 السمتقى في قجمت مشذػرة غيخ قانػني"، مجاخمةدمحم مشيخ حداني، "آليات عسل السجمذ الجستػرؼ لتحقيق األمغ ال  

 06و 05 يػمي ورقمة، مخباح، قاصجؼ جامعة الدياسية، والعمـػ الحقػؽ  كمية القانػني، األمغ: حػؿ الػششي
  ، بجوف صفحة.2012 ديدسبخ

2
أخخػ : "باإلضافة إلى اإلختراصات األخخػ التي خػلتيا إياه صخاحة أحكاـ 2016( في دستػر 186السادة )  

 في الجستػر، يفرل السجمذ الجستػرؼ بخأؼ في دستػرية السعاىجات والقػانيغ والتشطيسات.
يبجؼ السجمذ الجستػرؼ، بعج أف يخصخه رئيذ الجسيػرية، رأيو وجػبا في دستػرية القػانيغ العزػية بعج أف  

 يرادؽ عمييا البخلساف.
لكل مغ غخفتي البخلساف لمجستػر، حدب اإلجخاءات كسا يفرل السجمذ الجستػرؼ في مصابقة الشطاـ الجاخمي 

 السحكػرة في الفقخة الدابقة." 
3
: "إذا ارتأػ السجمذ الجستػرؼ عجـ دستػرية معاىجة أو اتفاؽ، أو اتفاقية، فبل 2016( في دستػر 190السادة )  

 يتع الترجيق عمييا."
4
 دمحم مشيخ حداني، السخجع الدابق، بجوف صفحة.  



ــــــيأسس التكريـــــــــــــس الدستــــــــوري ملبـــدأ ألامــــــــــــــــــــن القــــانــــــــــــــــــــــــــــونـــــــــ ـــــ ـــ ـــــ  الفصــــــل الثــــاني ـ

 

 
238 

 

أف تكػف معتخفا بيا بسػجب نز دستػرؼ؛ بسعشى أف يحجد الجستػر صخاحة السجاالت  -
 التي تشجرج ضسغ التذخيع بقػانيغ عزػية؛

ادقة عمييا، والستسثل في إجساع أف يتػافخ فييا الشراب القانػني لجػ الترػيت والسر -
 األغمبية السصمقة لمشػاب وألعزاء مجمذ األمة؛

أف تخزع لخقابة السجمذ الجستػرؼ، الحؼ يعمغ مصابقتيا لمسبادغ واألحكاـ الجستػرية،  -
 وذلظ قبل صجورىا. 

حخص السذخع الجستػرؼ عمى إحاشة القػانيغ العزػية بيحه اإلجخاءات الخاصة، نطخا 
سجاالت التي تختز بالتذخيع فييا، والتي ليا عبلقة مباشخة بالجستػر، وبتشطيع الدمصة لحداسية ال

وتدييخ شؤوف الجولة، وحقػؽ وحخيات أفخاد السجتسع، وبشاء عمى ذلظ، تع اعتساد ضػابط كزسانات 
اع لتجشب إىجار السبادغ الجستػرية والحقػؽ والحخيات، تسثمت في إقخار األغمبية البخلسانية، فاقتش

األغمبية يزفي شخعية دستػرية عمى القانػف السرادؽ عميو، بالشطخ إلى تسثيل ىحه األغمبية 
، باإلضافة إلى ضسانة السصابقة مع الجستػر قبل صجور القانػف، مسا يبعج إمكانية تعجيميا 1لمذعب

تذخيعية، أو إلغائيا بديػلة، وىػ ما يعكذ جيػد السؤسذ الجستػرؼ في تحقيق إستقخار القػاعج ال
 .  2كإحجػ مطاىخ األمغ القانػني

باإلغمبية البديصة لجػ الترػيت عمييا، ويكػف  3في السقابل، تكتفي القػانيغ العادية
إخزاعيا لخقابة السجمذ الجستػرؼ أمخا إختياريا، رغع صجورىا مغ نفذ الدمصة، ويعتبخ إغفاؿ 

ج القانػني، الحؼ يجعل القػانيغ العزػية السذخع ليحا التػزيع بيغ السجاالت، إىساال لسبجأ التجر 
، وُيمـد الدمصات العامة بالعسل وفق الشرػص الجستػرية، بسا 4أسسى مختبة مغ القػانيغ العادية

يعشيو ذلظ مغ مخاعاة قػاعج اإلختراص في إصجار القػانيغ، أما في حاؿ عجـ التداميا بحلظ، فإنو 

                                                           
1
 .97يسة، السخجع الدابق، ص.مدخاتي سم  

2
 دمحم مشيخ حداني، السخجع الدابق، بجوف صفحة.  

3
 .2016( مغ دستػر 140السشرػص عمييا في نز السادة )  

4
 دمحم مشيخ حداني، السخجع الدابق، بجوف صفحة.  
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إرادة الدمصة التأسيدية، مسا يدتػجب إلغاء القانػف  سيعتبخ انتياكا ألحكاـ الجستػر، وخخوجا عغ
 .1نطخا لعجـ دستػريتو

إف مخاعاة قػاعج اإلختراص، ُتمـد السذخع أال يتجاوز الحجود التي رسسيا لو السؤسذ 
رأيو رقع  نحكخ الجستػرؼ، ولقج أصجر السجمذ الجستػرؼ عجة آراء وقخارات في ىحا اإلشار؛

 قالستعم العزػؼ  القانػف  مصابقة ، الستعمق بسخاقبة1998ماؼ  19ي ، السؤرخ ف98/ر.ؽ.ع/ـ د/06
 ستػر، إعتبخ السجمذ أف إقخار السذخع بػ"عخضلمج وعسمو 2وتشطيسو الجولة مجمذ باختراصات

 كسا فييا، أؼالخ  إلبجاء ولةالج مجمذ عمى شفيحيةوالت ةئاسيالخ  السخاسيع مذاريع و األوامخ، مذاريع
 أضاؼ بل الجستػرؼ  بالشز جيتقي لع اإلخصار، مػضػع ،العزػؼ  القانػف  مغ 3(4) ةالساد في ورد

 لع ما لشفدو استأثخ قج يكػف  وبالتالي ستػرؼ الج السؤسذ ىايقخ  لع أخخػ  إستذارية اختراصات
 إلى يفزي مسا الجستػر، مغ [1996]دستػر  (األخيخة الفقخة) 4(119) ةالساد أحكاـ بو تقس

. ذلظ أف الفقخة األخيخة مغ نز السادة السحكػرة، يسشح اختراص إستذارة 5يا"بسقتزيات اإلخبلؿ
مجمذ الجولة في مذاريع القػانيغ فقط، وليذ مذاريع األوامخ والسخاسيع الخئاسية الرادرة عغ 

 الدمصة التشفيحية.
                                                           

1
ية عذخ، )الجدائخ: ديػاف سعيج بػ الذعيخ، القانػف الجستػرؼ والشطع الدياسية السقارنة، الجدء األوؿ، الصبعة الثان  

 . 193، 192(، ص.ص.2013السصبػعات الجامعية، 
2
، يتعمق 1998ماؼ سشة  30السػافق لػ 1914ضفخ عاـ  4مؤرخ في  01-98راجع: قانػف عزػؼ رقع   

 باختراصات مجمذ الجولة وتشطيسو وعسمو.
3
 حدب واألوامخ القػانيغ مذاريع يف رأيو الّجولة مجمذ ( محل اإلخصار، عمى اآلتي: "يبجؼ4السادة )نصت   

 .الّجاخميّ  نطامو ضسغ السحّجدة والكيفيات القانػف  ىحا يحّجدىا اّلتي الّذخوط
 حدب الحكػمة رئيذ أو الجسيػرية رئيذ قبل مغ بيا إخصاره يتعّ  التي السخاسيع مذاريع في رأيو يبجؼ أف يسكغ كسا

 الحالة."
4
 الػزيخ األوؿ والشػاب حق السبادرة بالقػانيغ. : "لكل مغ1996( في دستػر 199السادة )  

 ( نائبا.20تكػف اقتخاحات القػانيغ قابمة لمسشاقذة، إذا قجميا عذخوف )
تعخض مذاريع القػانيغ عمى مجمذ الػزراء، بعج األخح بخأؼ مجمذ الجولة، ثع يػدعيا الػزيخ األوؿ مكتب السجمذ 

 الذعبي الػششي."
5
 .ةحفص ف و جب ،قبادلا عجخ سلا ،98/  د. ـ/  ع. ؽ. ر/  06أؼ رقع ر   
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 التحفغات التفديرية: ثانيا -

تػرية نطخا لعجـ دستػريتيا أو إف كثخة الشرػص القانػنية التي تدتحث تفعيل الخقابة الجس
قج تجعل مغ مؤسدات القزاء الجستػرؼ تطيخ في شكل الييئة  جـ تػافقيا مع الكتمة الجستػرية،ع

السعارضة والسجيشة لعسل البخلساف برفة متكخرة، مسا قج يثيخ الشداعات بيغ ىحا األخيخ وبيغ 
فطات التفديخية، التي بسػجبيا يتع السؤسدة الخقابية، وبغخض تجشب ذلظ، تع اعتساد تقشية التح

 .  1اإلبقاء عمى الشز القانػني، محل الخقابة، لكغ مع إبجاء تحفطات عمى بعس أحكامو

وفقا ليحه التقشية، يتجخل السجمذ الجستػرؼ الجدائخؼ لتقػيع حكع تذخيعي أو نز   
، وغالبا ما يكػف ىحا قانػني، بجعمو مصابقا لمجستػر وذلظ بترحيحو عبخ تفديخ ما يعيبو دستػريا

التجخل بغخض معالجة عجـ اإلختراص الدمبي لمسذخع مغ جية، ولسػاجية الغسػض السعيارؼ 
 .2الحؼ قج يسذ بالحقػؽ والحخيات األساسية مغ جية أخخػ 

يحرل عجـ اإلختراص الدمبي لمسذخع، في حاؿ تشازلت الدمصة التذخيعية عغ بعس   
 ،سغ إستفخاد السذخع في مسارسة وضيفتو السعيارية بكل سيادةاختراصاتيا ألجيدة أخخػ، التي تز

. غيخ أف تعجد السجاالت التي فرل بيغ الدمصات وتػزيع اإلختراصمسا يذكل إخبلال بسبجأؼ ال
تشجرج ضسغ اإلختراص التذخيعي لمبخلساف، بالخغع مغ محجوديتيا وفق الشرػص الجستػرية، قج 

خ أو غيخ مباشخ، ألجيدة أخخػ، لتحجد قػاعج قانػنية تؤدؼ إلى تفػيس اختراصو، بذكل مباش
تشطع مػضػعا مغ اختراصو، وىػ ما ييجد، ال محالة، األمغ التذخيعي، فحلظ مغ شأنو إضعاؼ 

 . 3الدمصة السعيارية أماـ الدمصات األخخػ، ال سيسا الدمصة التشطيسية

رسة الدمصات وفي ىحا الدياؽ، يتجخل السجمذ الجستػرؼ إلعادة تخسيع حجود مسا
الختراصاتيا، ليذ بإلغائو لمحكع السعيب دستػريا، لكغ بتقجيع تفديخات السصابقة بتحفطات، التي 
ُتمِدـ الجية الستشازؿ ليا، بجرجة أولى، بإحتخاـ الحقػؽ والحخيات الجستػرية، وذلظ كػسيمة إلعادة 

                                                           
1
 ،01 العجد الجستػرؼ، السجمذ مجمة األميغ شخيط، "مكانة البخلساف الجدائخؼ في اجتياد السجمذ الجستػرؼ"، في  
 .22، 21، ص.ص.(2013: الجدائخ)

2
 ، السخجع الدابق، بجوف صفحة.دمحم مشيخ حداني  

3
  ، بجوف صفحة.عجخ سلا ذفن  
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، 98/  د. ـ/  ع. ؽ. ر/  06رقع بشاء األمغ القانػني، وتقػية الدمصة السعيارية لمسذخع. ففي رأيو 
 وعسمو وتشطيسو ولةالج مجمذ باختراصات قالستعم العزػؼ  القانػف  مصابقة الستعمق بسخاقبة

مغ  1(20ستػر، إعتبخ السجمذ الجستػرؼ وجػد خمل في صياغة السذخع لمفقخة الثانية مغ السادة )لمج
وتشطيسو، حيث ورد في رأؼ  الجولة مجمذ باختراصاتالستعمق  01-98القانػف العزػؼ رقع 

السجمذ الجستػرؼ، أف الفقخة الثانية يذػبيا الغسػض، بذكل يػحي لجػ قخاءتيا األولى أف السذخع 
 اعتبارا أفيجيد لسجمذ الجولة التدييخ بسػجب قانػف عزػؼ مغ خبلؿ نطامو الجاخمي، إذ "

كػف قج أدخل غسػضا عمى معشى حػ السحكػر أعبله، يعتساده صياغة ىحه الفقخة عمى الشع باالسذخ 
ولة، تو ىي تحجيج كيفيات تشطيع عسل مجمذ الجيدتذف مغ قخاءتيا الػحيجة أف ني ىحه الفقخة التي

و في حالة العكذ يكػف قج أحاؿ مػاضيع مغ اختراص القانػف العزػؼ عمى الشطاـ الجاخمي ألن
 .2["1996]دستػر  الجستػرمغ  153ة بسقتزيات الساد بحلظ قج أخل ويكػف  لسجمذ الجولة،

ولتجارؾ ىحا الغسػض، أقخ السجمذ الجستػرؼ في رأيو، أف نية السذخع في الفقخة الثانية، 
أف عجـ ذكخ السذخع كمسة " كيفيات" تسثمت في تحجيج مجمذ الجولة لػ"كيفيات" تشطيسو وتدييخه، و" 

السحكػرة  20ة الثانية مغ السادة ال يسكغ أف يكػف سػػ نتيجة سيػ مشو، وفي ىحه الحالة تكػف الفقخ 
. وبحلظ يكػف السجمذ الجستػرؼ قج تجشب عجـ دستػرية الحكع الػارد 3"أعبله مصابقة جدئيًا لمجستػر

(، بإلداـ مجمذ الجولة باختراصو الستسثل في تحجيج كيفيات 20في الفقخة الثانية مغ السادة )
دستػريا إلى السذخع. مغ جية أخخػ، فإف  التشطيع فقط، وليذ تحجيج التشطيع ذاتو، الحؼ يعػد

الغسػض السعيارؼ الحؼ قج يقع فيو السذخع لجػ قيامو بػضيفتو التذخيعية، قج يذكل تيجيجا مباشخا 
عمى حقػؽ األفخاد وحخياتيع األساسية، مسا يدتمـد تجخل السجمذ الجستػرؼ بالتحفطات التفديخية 

 .4ة، بسا يزسغ الحقػؽ والحخياتلخفع المبذ والسصابقة مع األحكاـ الجستػري
                                                           

1
 وتتعّ  الّجاخمي، نطامو الّجولة مجمذ مكتب "يعجّ كاآلتي:  01-98رقع ( مغ القانػف العزػؼ 20ورد نز السادة )  

 .الّجولة مجمذ رئيذ مغ اقتخاح عمى بشاء رئاسي مخسـػ بسػجب عميو السػافقة
 صبلحّيات وكحا عسميا، ومجاالت واألقداـ الغخؼ، عجد سّيسا ال الّجولة، مجمذ وتدييخ تشطيع الّجاخمي الّشطاـ يحّجد
 اإلدارية." والسرالح الّتقشية واألقداـ الّزبط كتابة

2
 ، السخجع الدابق، بجوف صفحة.98/  د. ـ/  ع. ؽ. ر/  06 رقع رأؼ   

3
  ، بجوف صفحة.عجخ سلا ذفن  

4
 دمحم مشيخ حداني، السخجع الدابق، بجوف صفحة.   
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إف إجخاء السصابقة بتحفطات يتيح تجشب صخامة اإللغاء كإجخاء جحرؼ، مع ما يشصػيو مغ 
ولقج إستخجـ السجمذ الجستػرؼ الجدائخؼ  إعادة وضع القانػف أو الحكع التذخيعي السعشي بالخقابة،

تجخبة الفخندية، سػاء أكانت التحفطات مشح نذأتو، جسيع أنػاع التحفطات التفديخية، بالسحاكاة مع ال
. والدؤاؿ الحؼ يسكغ أف نصخحو في ىحا 3، أو التحفطات اآلمخة2، أو التحفطات التحييجية1البشاءة

الدياؽ يتعمق بسجػ إلدامية ىحه التحفطات، والجػاب ىػ أف ليحه األخيخة شابعا إجباريا في مػاجية 
 .     4السذخع عشجما يكػف السعشي باألمخ

دتشتج، مغ خبلؿ ما تقجـ، أف السجمذ الجستػرؼ يدعى إلى لعب دور إيجابي، بسسارسة ن
نذاط قانػني مغ خبلؿ تقشية التحفطات التفديخية، ويتزح ذلظ جميا مغ خبلؿ إحبلؿ إرادتو محل 
إرادة السذخع، حتى لػ لع يعتخؼ بحلظ، غيخ أف مسارساتو واضحة، سػاء حيغ يقػـ بتفديخ 

غ يسارس رقابتو عمى الشرػص القانػنية. ومع ذلظ، فإنو البج مغ اإلعتخاؼ، أف الجستػر، أو حي
السجمذ الجستػرؼ الجدائخؼ ليذ بتمظ الدمصة القػية القادرة عمى مػاجية الدمصتيغ التذخيعية 
والتشفيحية بذكل تمقائي، إذ تطل سمصتو محجودة، ومداىساتو مختبصة بإرادة الجيات السكمفة 

 .5بإخصاره

 

                                                           
1
في حاؿ غسػض نز تذخيعي، وفي سبيل تجشب إجخاء اإللغاء، يعصي السجمذ الجستػرؼ، حدب الحكع السعيب   

يحا التفديخ أال محل الخقابة، تفديخا مصابقا لمجستػر بغخض الحفاظ عمى الحكع السعشي في الشطاـ القانػني. يسكغ ل
يكػف التفديخ السسكغ الػحيج، مثل ما يسكغ أال يػافق نية السذخع، بيج أنو تفديخ يػضح أسباب الحفاظ بالحكع 
السعشي. ميدة التحفطات البشاءة تتسثل في عجـ إبخاز، أو حتى إخفاء عجـ دستػرية القاعجة، وفي السقابل إبخاز مجػ 

 تصبيقيا.
2
ية عمى ححؼ األثخ الزار، أو إفخاغ بعس األحكاـ مغ عيػبيا دوف اإلعبلف عغ عجـ تعسل التحفطات التحييج  

 ذف مغ الشز السعيب، أو أنيا ال تحسل أؼ أثخ قانػني.تالسد التأكيج عمى أنيا ال تحسل السعشىدستػريتيا، وذلظ ب
3
ة، قزائية(، بتػجييات في يتػجو السجمذ الجستػرؼ عبخ ىحه التحفطات إلى الدمصات العامة )تشفيحية، تذخيعي  

 شكل أوامخ تفديخية حػؿ كيفية استكساؿ الشز محل الخقابة، حتى يربح مصابقا لمجستػر. 
4
 Bachir Yelles Chaouche, « La technique des réserves dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel 

Algérien », Revue du Conseil constitutionnel, N°01, (Alger : 2013), pp.8-16. 
5
 Ibid. p.18. 
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 ظمب الثاني:الس

 الرقابة الدستؾرية وفق جيات اإلخظار

نبلحع في سياؽ ىحا السصمب، أف الخقابة الجستػرية بجورىا مخت بسخحمتيغ، إذ أنيا إنعجمت 
بالكامل في ضل الجساتيخ البخامج، والتي صادفت إتباع الجدائخ لمشطاـ اإلشتخاكي بعج إستقبلليا 

تػرؼ إنتقاؿ الجدائخ إلى نطاـ الحكع الجيسقخاشي، مباشخة، في حيغ صادؼ تفعيل السجمذ الجس
 الحؼ أنتج عسمية دستخة القانػف، وفتح السجاؿ لتحخيظ الخقابة الجستػرية عسميا.

 

 (3699، 3691دساتير البرامج )في عل : أوال -

تصػر تصبيق الخقابة عمى دستػرية القػانيغ في الجدائخ بذكل تجريجي، عبخ الجساتيخ التي 
د مشح استقبلليا، فقج تع اإلتفاؽ عمى إنذاء مؤسدة دستػرية، تختز بالفرل في شيجتيا الببل

، وتست تدسية ىحه 1963دستػرية القػانيغ واألوامخ التذخيعية في أوؿ دستػر صجر في سشة 
. وججيخ باإلشارة، إلى أف السؤسذ الجستػرؼ لع يخرز في ىحه 1السؤسدة بػ"السجمذ الجستػرؼ"

السشذئة لمسجمذ،  2(63ة الخقابية، سػػ مادتيغ اثشتيغ في الجستػر: السادة )الفتخة ليحه السؤسد
التي حجدت اختراصو، والتي حرخت جيات اإلخصار في شخريغ اثشيغ فقط:  3(64والسادة )

رئيذ الجسيػرية السسثل لمدمصة التشفيحية، أو رئيذ السجمذ الػششي السسثل لمدمصة التذخيعية، وىػ 
خددا في مشح ىحه السؤسدة لدمصة تقجيخية واسعة في مػاجية الدمصات العامة، ما يسكغ اعتباره ت

السيسا إذا ما ذكخنا الطخوؼ السحيصة بالببلد في تمظ الفتخة، فقج انتيجت الجدائخ بعج استقبلليا 

                                                           
1
 .7(، ص.2012سعيج بػ الذعيخ، السجمذ الجستػرؼ في الجدائخ، )الجدائخ: ديػاف السصبػعات الجامعية،   

2
 حجختيغال ورئيدي العميا، لمسحكسة األوؿ الخئيذ مغ الجستػرؼ  السجمذ : "تألف1963( في دستػر 63السادة )  

 .الجسيػرية رئيذ يعيشو وعزػ الػششي السجمذ يعيشيع نػاب وثبلثة العميا السحكسة في واإلدارية السجنية
 .مخجح صػت لو ليذ الحؼ رئيديع الجستػرؼ  السجمذ أعزاء يشتخب 

3
 مغ ببصم التذخيعية واألوامخ القػانيغ دستػرية في الجستػرؼ  السجمذ يفرل : "1963( في دستػر 64السادة )  

 ".الػششي السجمذ رئيذ أو الجسيػرية رئيذ
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لمشطاـ اإلشتخاكي بقيادة الحدب الػاحج، الستسثل في حدب جبية التحخيخ الػششي، والحؼ كاف حدب 
مغ الجستػر، كسا تقع عمى عاتقو ميسة مخاقبة  1(23دستػريا مثل ما كخسو نز السادة ) الصميعة

عسل السجمذ الػششي والحكػمة، ويحجد سياسة األمة وكيفية تدييخ شؤوف الجولة، كسا ورد في 
مغ الجستػر، أكجت صخاحة عمى ىيسشة الحدب الػاحج  3(27، في حيغ أف السادة )2(24السادة )

البخلسانية، ولقج تع إيخاد ىحه السادة في إشار مسارسة الذعب لديادتو، بيج أنو مغ عمى الحياة 
الػاضح أف الدمصة الحاكسة في ىحه الفتخة حرخت اىتساميا في تختيب أمػر البيت الدياسي 
الجدائخؼ بعج اإلستقبلؿ، وتحقيق أىجاؼ اإلشتخاكية، ال سيسا اإلقترادية مشيا، لحلظ يسكغ القػؿ أف 

ػؽ والحخيات األساسية ألفخاد السجتسع في ىحه الفتخة كانت مختبصة باتجاىات حدب جبية الحق
 التحخيخ الػششي.

وعميو، ونطخا لييسشة الحدب الػاحج عمى كل مغ الحياة الدياسية والتذخيعية، فإنو كاف    
مصػية متػقعا أف يطل إنذاء السجمذ الجستػرؼ مجخد حبخ عمى ورؽ، خاصة في ضل الشداعات الد

، ليتع بعجىا مباشخة تػقيف العسل 1965جػاف  19التي كانت قائسة آنحاؾ، والتي انتيت بانقبلب 
وإلغاء أحكامو، ليتػلى مجمذ الثػرة تدييخ شؤوف الجولة بذكل مصمق، وىػ ما عبخ  1963بجستػر 

 .4لقػانيغعغ انتياؾ لسبجأ سيادة الذعب، وتخاجع سمبي فيسا يخز تفعيل الخقابة عمى دستػرية ا

، بل ازدادت تخاجعا، إذ 1976ولع تتقجـ األوضاع لجػ صجور الجستػر الثاني لمببلد في 
عمى الػاقع، غيخ  1963بالخغع مغ عجـ تجديج فكخة الخقابة عمى دستػرية القػانيغ الػاردة في دستػر 

ز عمى ىحه أنو تع الشز عمى ىحه الخقابة الجستػرية في مادتيغ صخيحتيغ، في حيغ لع يخد أؼ ن
، فقج اكتفى السذخع الجستػرؼ آنحاؾ بالشز عمى "السخاقبة الدياسية"، 1976األخيخة في دستػر 

                                                           
1
 ".الجدائخ في الػاحج الصميعة حدب ىي الػششي التحخيخ : "جبية1963( في دستػر 23السادة )  

2
 عسل تخاقب و الجولة بعسل تػحي و األمة، سياسة تحجد الػششي التحخيخ : "جبية1963( في دستػر 24السادة )  

 ".الحكػمة و الػششي السجمذ

3
 تخشحيع وششي، مجمذ قي لو مسثميغ بػاسصة يسارسيا لمذعب الػششية : "الديادة1963( في دستػر 27السادة )  

 ".سشيغ خسدة لسجة سخػ  و مباشخ عاـ باقتخاع يشتخبػف  و الػششي، التحخيخ جبية

4
 .8، 7سعيج بػ الذعيخ، السجمذ الجستػرؼ في الجدائخ، السخجع الدابق، ص.ص.  
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، والتي تختز بيا األجيدة القيادية في الحدب والجولة. باإلضافة إلى 1(186وذلظ في السادة )
، وكحلظ السخاقبة 2(187عمى السخاقبة الذعبية في السادة ) 1976السخاقبة الدياسية، فقج نز دستػر 

.  ولقج كمف السؤسذ الجستػرؼ رئيذ 3(190التي يسارسيا مجمذ السحاسبة مثل ما ورد في السادة )
( مغ 111الجسيػرية بحساية القػاعج الجستػرية حدب ما ورد في نز الفقخة الثالثة مغ السادة )

 .4الجستػر، ما يجعل الدمصة التشفيحية مدؤولة عغ مخاقبة تصبيق القػانيغ

، بأف 1976ولقج بخر السذخع الجستػرؼ عجـ تشريرو عمى الخقابة الجستػرية في دستػر 
تعجد السؤسدات الخقابية قج يعيق التدييخ الحدغ لذؤوف الجولة، بالشطخ إلى إمكانية تجاخل 

قج نز عمى جيات رقابية عجيجة )حدب جبية التحخيخ  1976اختراصاتيا، وبسا أف دستػر 
لػششي، مجمذ السحاسبة، السفتذية السالية(، فإنو بإمكاف ىحه األخيخة تػلي الػششي، السجمذ ا

 . 5وضيفة الخقابة، بسا في ذلظ في السجاؿ القانػني

إرادتيع مع  وتػافقتلع يػلػا أىسية لدسػ الجستػر وتجرج القػانيغ،  1976إف واضعي دستػر 
الػششي، عمى اعتبار أنو إذا ما تع  إرادة الدمصة الحاكسة، ومع تشفيح بخنامج حدب جبية التحخيخ

إنذاء ىيئة تختز بالخقابة الجستػرية، فإف ذلظ مغ شأنو أف يعخقل سياسة نطاـ الحدب الػاحج، 
وىػ ما فتح السجاؿ لمدمصة الثػرية لتكػف القاضي والستيع في آف، مشتيكة مبجأ مداواة الجسيع أماـ 

ة، وعميو، فإف األمغ القانػني في ىحه السخحمة القانػف، مدتغمة ىحا األخيخ لتحقيق غايات شخري
كاف شبو مشعجـ، ولجػء الفخد إلى القاضي لع يكغ ذو مرجاقية لتحقيق العجالة، في ضل إلتداـ 

                                                           
1
 بيا، السشػشة الدياسية السخاقبة والجولة، الحدب في القيادية األجيدة تسارس : "1976( في دستػر 186السادة )  

 ".الجستػر وألحكاـ الػششي لمسيثاؽ شبقا وذلظ
2

 عخضا الػششي الذعبي السجمذ إلى مالية، سشة كل نياية في الحكػمة تقجـ : "1976( في دستػر 187السادة )  
 ".السعشية السالية لمدشة بالشدبة أقخىا التي السالية االعتسادات استعساؿ حػؿ

3
 لمجولة العسػمية الشفقات لجسيع البلحقة بالسخاقبة مكمف محاسبة مجمذ يؤسذ : "1976( في دستػر 190السادة )  

 .أنػاعيا بجسيع االشتخاكية والسؤسدات والجيػية السحمية والسجسػعات والحدب
  .الجسيػرية رئيذ إلى اسشػي تقخيخا السحاسبة مجمذ يخفع
 ".تحقيقاتو وجداء تدييخه وشخؽ  السجمذ ىحا تشطيع قػاعج القانػف  يحجد

4
 ..269، 268فػزؼ أوصجيق، السخجع الدابق، ص.ص.  

5
 .9سعيج بػ الذعيخ، السجمذ الجستػرؼ في الجدائخ، السخجع الدابق، ص.  
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القاضي بالجفاع عغ مكتدبات الثػرة اإلشتخاكية وحساية مرالحيا، وفقا لسا ورد في نز السادة 
زائية في مػاجية الدمصات األخخػ. بيج أف ىحه مغ الجستػر، وىػ ما أضعف الدمصة الق 1(173)

الحقيقة ليدت مدتغخبة، ولع تكغ ميدة الجدائخ وحجىا، بل إنو الشيج الحؼ تقخ بو جسيع األنطسة 
 .2الذيػعية، التي تػلي األولػية لمدمصة الثػرية والسبادغ اإلشتخاكية

لػششي، السشعقج في وبالخغع مغ ذلظ، فقج أوصى السؤتسخ الخامذ لحدب جبية التحخيخ ا
، بزخورة إنذاء مؤسدة رقابية يشحرخ اختراصيا في ضساف احتخاـ 1983شيخ ديدسبخ سشة 

سسػ الجستػر، وتجرج القػانيغ ومصابقتيا ليحا األخيخ، وتع إصجار الئحة سياسية عامة في ىحا 
رفاؽ مصمب ، غيخ أف ما يسكغ مبلحطتو، ىػ بقاء الحدب متسدكا بجوره القيادؼ، وذلظ بإ3الذأف

إنذاء مؤسدة رقابية لجستػرية القػانيغ، بسصمب إسشاد اإلشخاؼ عمييا مغ قبل رئيذ الجسيػرية، 
وىػ مصمب متشاقس، فالدمصة التشفيحية تخزع لمخقابة الجستػرية، فكيف ليا أف تخأسيا وتخزع 

ح بجا بعيج ، وعميو، ضمت الخقابة عمى دستػرية القػانيغ مجخد مصس4ترخفاتيا لخقابتيا في آف؟
 السشاؿ، في مخحمة كانت فييا الجدائخ تبحث عغ ىػيتيا الدياسية بعج استخجاع استقبلليا.    

 

 (6139، 3669، 3696دساتير القؾانيؽ )في عل : ثانيا -

، 1989شيجت الجدائخ تقجما في تجديج فكخة الخقابة عمى دستػرية القػانيغ بجاية مغ دستػر 
بيق الشطاـ اإلشتخاكي بقيادة الحدب الػاحج، إلى تكخيذ السبادغ إذ تع اإلنتقاؿ بسػجبو مغ تص

الجيسقخاشية القائسة عمى سيادة الذعب، وإشخاكو في تدييخ شؤوف الجولة، بحيث نز ىحا الجستػر 
عمى غايتو في ضساف حساية السػاشغ وحخياتو األساسية، والتي إعتخؼ السؤسذ الجستػرؼ، ألوؿ 

ستػر ىػ القانػف األسسى في الببلد الحؼ يكفل ضساف الحساية القانػنية مخة مشح اإلستقبلؿ، أف الج
                                                           

1
 عغ الثػرة االشتخاكية وحسايتيا.يداىع القاضي في الجفاع ": 1976( في دستػر 173السادة )  

 القاضي محسي مغ كل أشكاؿ الزغػط والتجخبلت والسشاورات التي قج تزخ بأداء ميستو أو تسذ احتخاـ نداىتو."
2
 .11، 10سعيج بػ الذعيخ، السجمذ الجستػرؼ في الجدائخ، السخجع الدابق، ص.ص.  

3
 .269فػزؼ أوصجيق، السخجع الدابق، ص.  

4
 .11عيخ، السجمذ الجستػرؼ في الجدائخ، السخجع الدابق، ص.سعيج بػ الذ  
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ليحه الحقػؽ والحخيات، والحؼ يديخ عمى رقابة الدمصات العامة، تحقيقا لمعجالة اإلجتساعية 
 .لمجدائخمغ ديباجة الجستػر الثالث  2(10و) 1(8والسداواة، وىػ ما تع الشز عميو في الفقختيغ )

سذ الجدائخؼ لسرصمح "الحساية القانػنية" الحؼ تبله بعبارة "رقابة عسل ولع يكغ نز السؤ  
( مغ الجيباجة، سػػ تأكيج صخيح عمى تبشي الدمصة التأسيدية 10الدمصات العسػمية" في الفقخة )

آللية الخقابة الجستػرية ضسانا لؤلمغ القانػني ألفخاد السجتسع، والتي تع تكخيديا عبخ التفعيل العسمي 
والتي  1963السجمذ الجستػرؼ، ألوؿ مخة مشح تع تخريز مادتيغ اثشتيغ ال غيخ في دستػر لجور 

عمى إثخاء السػاد السخررة  1989نرت عمى إنذائو، فقج أقجـ السذخع الجستػرؼ في دستػر 
(، تع إدراجيا 159إلى السادة  153لمسجمذ الجستػرؼ، ورفع عجدىا لترل إلى سبع مػاد )مغ السادة 

 اب الثالث مغ الجستػر السعشػف بػ"الخقابة والسؤسدات اإلستذارية".ضسغ الب

( 64، بعجما حرختيا السادة )1989تع تػسيع اختراصات السجمذ الجستػرؼ في دستػر   
مغ  3(153التذخيعية، فقج أكجت السادة ) واألوامخ القػانيغ دستػرية في في الفرل 1963مغ دستػر 

ة السجمذ تكسغ في الديخ عمى احتخاـ الجستػر، مسا يعشي صخاحة عمى أف وضيف 1989دستػر 
رقابتو عمى دستػرية القػانيغ مثل ما نز عميو أوؿ دستػر لمببلد، باإلضافة إلى مياـ أخخػ تسثمت 
في مخاقبة صحة عسميات اإلستفتاء، وكحلظ اإلنتخابات الخئاسية والتذخيعية. وأضافت السادة 

                                                           
1
إف الذعب الجدائخؼ ناضل ويشاضل دوما في سبيل الحخية والجيسقخاشية، : "9656( في ديباجة دستػر 5الفقخة )  

، يبشي بيحا الجستػر مؤسدات دستػرية، أساسيا مذاركة كل جدائخؼ وجدائخية في تدييخ الذؤوف العسػمية ويعتـد أف
 ."والقجرة عمى تحقيق العجالة االجتساعية، والسداواة، وضساف الػحخية لكل فخد

2
إف الجستػر فػؽ الجسيع ، وىػ القانػف األساسي الحؼ يزسغ الحقػؽ : "9656( في ديباجة دستػر 91الفقخة )  

الدمصات، ويكفل  الذخعية عمى مسارسة والحخيات الفخدية والجساعية، ويحسي مبجأ حخية اختيار الذعب، ويزفي
الحساية القانػنية، ورقابة عسل الدمصات العسػمية في مجتػسع تدػده الذخعية، ويتحقق فيو تفتح اإلنداف بكل 

 ."أبعاده
3
 الجستػر. احتخاـ عمى بالديخ يكمف دستػرؼ  مجمذ يؤسذ : "1989( في دستػر 153السادة )  

 التذخيعية، واالنتخابات الجسيػرية، رئيذ وانتػخاب اء،االستفت عسميات صحة عمى الجستػرؼ  السجمذ يديخ كسا  
 ".العسميات ىحه نتائج ويعمغ
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رية السعاىجات والقػانيغ والتشطيسات، وفي مصابقة الشطاـ إختراص الخقابة عمى دستػ  1(155)
الجاخمي لمسجمذ الذعبي الػششي لمجستػر. ولقج أخح السؤسذ الجستػرؼ وفق ىحه السادة األخيخة، 
بكل مغ الخقابة الدابقة والبلحقة أيزا، وفي ىحه الحالة يبجؼ السجمذ الجستػرؼ مػقفو بخأؼ، 

 بعج نفاذ القػانيغ.وبقخار في الحالة العكدية، أؼ 

أما فيسا يخز إلدامية ىحه اآلراء والقخارات، فإف السذخع الجستػرؼ لع يشز صخاحة عمى 
 3(159و) 2(158، بيج أنو ندتذف شابعيا اإللدامي في السادتيغ )1989إلداميتيا في نز دستػر 

(، 158" في السادة )مغ الجستػر؛ والسمفت لئلنتباه ىػ استخجاـ السؤسذ الجدائخؼ لريغة "إذا إرتأػ
وىي صيغة غيخ مبلئسة بالشطخ إلى الصابع اإللدامي آلراء وقخارات السجمذ الجستػرؼ، فيي 

 .4( التي جاءت في صيغة اإلقخار159صياغة تقمل مغ قيسة قزاء ىحا األخيخ، عكذ السادة )

، فإف جيات 1963وفي مقابل تػسيع اختراصات السجمذ الجستػرؼ مقارنة بجستػر 
أو رئيذ السجمذ الذعبي  صار ضمت عمى حاليا، واقترخت في كل مغ رئيذ الجسيػريةاإلخ

الػششي، وىػ ما يذكل عائقا أماـ فعالية مسارسة السجمذ الجستػرؼ لخقابتو، وبالتالي فاعمية ضسانو 
لمحقػؽ والحخيات األساسية لمسػاشغ، خاصة إذا ما كاف كل مغ الخئيديغ السعشييغ باإلخصار، 

، التي كاف وال يداؿ حدب جبية التحخيخ 5إلى نفذ الحدب الحؼ يتستع باألغمبية البخلسانية يشتسييغ
الػششي يتستع بيا، مسا يجعل السجمذ الجستػرؼ خاضعا لمدمصتيغ التشفيحية والتذخيعية، في ضل 

 عجـ قجرتو عمى تفعيل رقابتو تمقائيا.
                                                           

1
 يفرل السجمذ الجستػرؼ، باإلضافة إلى االختراصات التي خػلتيا إياه: "1989( في دستػر 155السادة )  

قبل أف تربح واجبة والتشطيسات، إما بخأؼ  صخاحة أحكاـ أخخػ في الجستػر، في دستػرية السعاىجات والقػانيغ،
 . العكدية التشفيح. أو بقخار في الحالة

 ."كسا يفرل في مصابقة الشطاـ الجاخمي لمسجمذ الذعبي الػششي لمجستػر
2
فبل  إذا ارتأػ السجمذ الجستػرؼ عجـ دستػرية معاىجة أو اتفاؽ، أو اتفاقية،: "1989( في دستػر 158السادة )  

 ا."تتع السرادقة عميي

3
 يفقج ،ذا قخر السجمذ الجستػرؼ أف نرا تذخيعيا أو تشطيسيا غيخ دستػرؼ إ: "1989( في دستػر 159السادة )  

 ."ىحا الشز أثخه، ابتجاء مغ يـػ قخار السجمذ

4
 .281، 280فػزؼ أوصجيق، السخجع الدابق، ص.ص.  

5
 .217، 216.سعيج بػ الذعيخ، القانػف الجستػرؼ والشطع الدياسية السقارنة، السخجع الدابق، ص.ص  
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د فيو السذخع الجستػرؼ بيغ ، السعجؿ، إذ مي1996تع إحجاث بعس التصػرات في دستػر 
القػانيغ، وقدسيا إلى تذخيعات بسػجب قانػف عادؼ، وتذخيعات بسػجب قانػف عزػؼ، مع 
اختبلؼ مػاضيع كل مشيسا، وسسػ القػانيغ العزػية عمى العادية، مثل ما فرمشا فيو سابقا، ولقج 

( عمى 123السادة ) ( لتحجيج مجاالت التذخيع بقانػف عادؼ، في حيغ نرت122جاء نز السادة )
السجاالت التي يذخع فييا البخلساف بقػانيغ عزػية، والتي ُتػِجُب عمييا رقابة مدبقة لمسجمذ 

مغ الجستػر في فقختيا الثانية، وذلظ نطخا  1(165الجستػرؼ قبل صجورىا، وىػ ما أكجتو السادة )
خة بالحقػؽ والحخيات األساسية ألىسية السجاالت التي تشطسيا، والتي غالبا ما تكػف ليا عبلقة مباش

ألفخاد الذعب، ال سيسا مغ خبلؿ الحفاظ عمى مبجأؼ الفرل بيغ الدمصات وتػزيع اإلختراص، 
مثل ما أسمفشا، وبشاء عمى ذلظ تػسعت تجخبلت السجمذ الجستػرؼ، الحؼ بخىغ عمى قجرتو في 

 الديخ عمى احتخاـ سسػ السبادغ واألحكاـ الجستػرية.  

لع يتع الشز عمييا صخاحة  وإلدامية آراء وقخارات السجمذ الجستػرؼ، فإن أما فيسا يخز
، مثمو في ذلظ مثل الجستػر الحؼ سبقو، بل والسبلحع أف السؤسذ الجستػرؼ 1996في دستػر 

(، التي جاءت بريغة "إذا ارتأػ"، مقارنة بريغة "إذا قخر" الػاردة في 165عجؿ صيغة السادة )
األججر أف تعجيل الرياغة باإلقخار، (، التي أشخنا إلييا سابقا، و 159في مادتو ) 1989دستػر 

 سشحيا شابعا وجػبيا يشاسب إلدامية قخارات وآراء السجمذ الجستػرؼ.ي

مغ جانب آخخ، وّسع السذخع الجستػرؼ مجاؿ اإلخصار، دوف أف ُيحجث ذلظ تقجما ممسػسا 
، إلى جانب رئيذ الجسيػرية أو رئيذ بالسقارنة مع الجستػر الدابق، إذ تع مشح حق اإلخصار

                                                           
1
يفرل السجمذ الّجستػرؼ، باإلضافة إلى االختراصات التي ، السعجؿ والستسع: "1996( في دستػر 165السادة )  

خّػلتيا إّياه صخاحة أحكاـ أخخػ في الّجستػر، في دستػرية السعاىجات والقػانيغ، والتشطيسات، إما بخأؼ قبل أف 
 عكدية.تربح واجبة التشفيح، أو بقخار في الحالة ال

في دستػرية القػانيغ العزػية بعج أف  يبجؼ السجمذ الّجستػرؼ، بعج أف يخصخه رئيذ الجسيػرية، رأيو وجػبا 
 يرادؽ عمييا البخلساف.

كسا يفرل السجمذ الّجستػرؼ في مصابقة الشطاـ الّجاخمي لكل مغ غخفتي البخلساف لمّجستػر، حدب اإلجخاءات  
 السحكػرة في الفقخة الّدابقة."
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مغ  1(166السجمذ الذعبي الػششي، إلى رئيذ مجمذ األمة، وىػ ما ورد في نز السادة )
 الجستػر.

إف حرخ حق اإلخصار في رؤساء ىحه السؤسدات الثبلث، أبقى الخقابة عمى دستػرية  
سعارضة البخلسانية مغ جية، القػانيغ خاضعة لئلرادة الدياسية دائسا، وذلظ مغ شأنو أف يقري ال

ويعخض حقػؽ السػاشغ وحخياتو األساسية إلى التجاوزات مغ قبل الدمصة الدياسية مغ جية أخخػ، 
في ضل عجـ تسكيغ الفخد مغ السبادرة باإلخصار بشفدو، مسا يذكل خمبل جػىخيا في أداء السجمذ 

 .2016. وىػ ما تجاركو السؤسذ الجدائخؼ في دستػر 2الجستػرؼ 

ثػرة عمى الشطاـ الجستػرؼ الجدائخؼ، ال سيسا فيسا يخز الخقابة عمى   2016كل دستػر يذ
دستػرية القػانيغ، إذ أحجثت الدمصة التأسيدية تصػرات عسيقة في ىحا الجانب، وأوؿ ما يسكغ أف 
يمفت اإلنتباه ىػ زيادة عجد السػاد الخاصة بالسجمذ الجستػرؼ، حيث انتقل العجد إلى عذخ مػاد 

(، التي تع إدراجيا ضسغ الفرل األوؿ مغ الباب الثالث لمجستػر 191إلى السادة  182مغ السادة )
 السعشػف بػ"الخقابة ومخاقبة اإلنتخابات والسؤسدات التذخيعية".

وىشاؾ العجيج مغ السدتججات التي أثخت محتػػ ىحه السػاد ألوؿ مخة، فقج سعى السذخع  
ع السدتقل لمسجمذ الجستػرؼ بشز صخيح، وتع ذكخ ذلظ مختيغ، الجستػرؼ إلى التأكيج عمى الصاب

وكحلظ في الفقخة األخيخة مغ نفذ السادة، ويعبِّخ ىحا التأكيج  3(182في الفقخة األولى مغ السادة )
السددوج عمى نية الدمصة التأسيدية في تعديد شخط مسارسة السجمذ الجستػرؼ لدمصتو في أداء 

                                                           
1
يخصخ رئيذ الجسيػرية أو رئيذ السجمذ الذعبي الػششي  ، السعجؿ والستسع: "1996( في دستػر 166السادة )  

 " .أو رئيذ مجمذ األمة، السجمذ الّجستػرؼ 
2
 .77، 76عسار عباس، السخجع الدابق، ص.ص.  

3
 احتخاـ الجستػر.: "السجمذ الجستػرؼ ىيئة مدتقمة تكمف بالديخ عمى 1193( في دستػر 951السادة )  

كسا يديخ السجمذ الجستػرؼ عمى صحة عسميات اإلستفتاء، وانتخاب رئيذ الجسيػرية، واإلنتخابات التذخيعية، 
 ويعمغ ىحه العسميات.

ويشطخ في جػىخ الصعػف التي يتمقاىا حػؿ الشتائج السؤقتة لئلنتخابات الخئاسية واإلنتخابات التذخيعية، ويعمغ 
 ل العسميات السشرػص عمييا في الفقخة الدابقة.الشتائج الشيائية لك

 يتستع السجمذ الجستػرؼ باإلستقبللية اإلدارية والسالية."
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عمى دستػرية القػانيغ، بسشأػ عغ تأثيخات أو ضغػشات الدمصات العامة. دوره الستسثل في الخقابة 
باإلضافة إلى ذلظ، فقج نز السؤسذ الجدائخؼ صخاحة، ألوؿ مخة كحلظ، عمى أف آراء وقخارات 
السجمذ الجستػرؼ ممدمة ونيائية في مػاجية الدمصات العسػمية واإلدارية والقزائية، وذلظ في 

 .2016في دستػر  1(191دة )الفقخة الثالثة مغ السا

إف إرادة السذخع الجستػرؼ في تعديد مكانة السجمذ الجستػرؼ، كييئة رقابية مدتقمة تديخ 
عمى احتخاـ سسػ الجستػر وضساف حساية الحقػؽ والحخيات الفخدية والجساعية التي تشز عمييا 

و التغييخ العسيق أحكامو، بخزت جميا في تػسيعو لجيات اإلخصار، بذكل جخؼء أحجث مغ خبلل
الحؼ كاف مشتطخا مشو؛ فإلى جانب الجيات الثبلث التي نز عمييا الجستػر الدابق، والستسثمة في 
رئيذ الجسيػرية، أو رئيذ السجمذ الذعبي الػششي، أو رئيذ مجمذ األمة، أضافت السادة 

اإلضافة ال الػزيخ األوؿ، ليكػف لو حق اإلخصار كحلظ، غيخ أف ىحه  2016مغ دستػر  2(187)
تعدز الخقابة الجستػرية بالذكل السصمػب، نطخا لعزػية الػزيخ األوؿ في الحكػمة وتبعيتو لخئيذ 

 الجسيػرية.

عزػا(، مثل ما ورد في  50بيج أف فتح مجاؿ اإلخصار لؤلغمبية البديصة لشػاب البخلساف ) 
الذعب السشتخبيغ، حتى في حاؿ الفقخة الثانية مغ السادة الدابقة الحكخ، يعشي فتح السجاؿ لسسثمي 

                                                           
1
: "إذا ارتأػ السجمذ الجستػرؼ أف نرا تذخيعيا أو تشطيسيا غيخ دستػرؼ، يفقج 2016( في دستػر 191السادة )  

 ىحا الشز أثخه، إبتجاء مغ يـػ قخار السجمذ.
أعبله، فإف ىحا الشز يفقج أثخه إبتجاء مغ اليـػ  188ذخيعي ما غيخ دستػرؼ عمى أساس السادة إذا اعتبخ نز ت

 الحؼ يحجده قخار السجمذ الجستػرؼ.
 تكػف آراء السجمذ الجستػرؼ وقخاراتو نيائية وممدمة لجسيع الدمصات العسػمية والدمصات اإلدارية والقزائية."

2
صخ السجمذ الجستػرؼ رئيذ الجسيػرية أو رئيذ مجمذ األمة أو رئيذ : "ُيخ1193( في دستػر 954السادة )  

 السجمذ الذعبي الػششي أو الػزيخ األوؿ.
 ( عزػا في مجمذ األمة.01( نائبا أو ثبلثيغ )21كسا يسكغ إخصاره مغ خسديغ )

 955السبيغ في السادة ال تستج مسارسة اإلخصار السبيغ في الفقختيغ الدابقتيغ إلى اإلخصار بالجفع بعجـ الجستػرية 
 أدناه." 
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 30شكل ىؤالء السسثميغ السعارضة البخلسانية، فزبل عغ مشح حق اإلخصار ألعزاء مجمذ األمة )

 عزػا(، وىي خصػة ميسة، ُتزاؼ إلى مداعي الجدائخ لتكخيذ دولة القانػف الجيسقخاشية.

 1(188استحجاث السادة )إف ما يتػج الجيػد الخامية إلى تعديد الخقابة الجستػرية، يتسثل في 
، والتي يسكغ اعتبارىا التجديج الفعمي لػ"الحساية القانػنية" التي أكج عمييا السذخع 2016في دستػر 

، وذلظ بتػسيع مجاؿ اإلخصار 1989الجستػرؼ صخاحة في مقجمات الجساتيخ الجدائخية مشح دستػر 
ة ديسقخاشية فعالة وقػية، تتسثل في ليذسل السػاشغ العادؼ، الحؼ وضع السؤسذ الجدائخؼ بيجه أدا 

آلية الجفع بعجـ الجستػرية، والتي فتحت لو السجاؿ بإلتساس المجػء إلى السجمذ الجستػرؼ، في حاؿ 
كاف القانػف الحؼ يتشاوؿ القزية محل الشداع، يشتيظ حقا مغ حقػقو أو حخياتو التي يزسشيا 

مصة الدياسية، وىي ثػرة حقػقية غيخ الجستػر، وبحلظ لع يعج حق اإلخصار مقترخا عمى الد
 مدبػقة في الشطاـ الجستػرؼ الجدائخؼ.

( 157، يخبط بيغ حق السػاشغ في التقاضي، الحؼ تشز عميو السادتيغ )2016دستػر إف 
( السدتحجثة، بحيث نبلحع 188(، وحقو في إلتساس السجمذ الجستػرؼ، الػارد في السادة )158و)

ق عبلقة تفاعمية بيغ القزاء العادؼ والقزاء الجستػرؼ. ىحا وسػؼ أف ىحه السادة األخيخة تخم
تشعكذ ىحه اإلصبلحات التي مدت أداء السجمذ الجستػرؼ، وذلظ بإدراج الصعغ الفخدؼ بعجـ 
الجستػرية ضسغ صبلحياتو، ستشعكذ، ال محالة، عمى شبيعتو القانػنية وأىسية دوره في ضساف 

، ولدػؼ يتعدز بحلظ تحقيق األمغ القانػني 2وحخياتو األساسية الحساية القانػنية لحقػؽ السػاشغ
وذلظ بإرساء نطاـ قانػني متكامل وضامغ ليحه الحقػؽ والحخيات، وىػ ما يسثل تصػرا بارزا في 

 سياؽ تكخيذ دولة القانػف الجيسقخاشية.

                                                           
1
: "يسكغ إخصار السجمذ الجستػرؼ بالجفع بعجـ الجستػرية بشاء عمى إحالة مغ 1193( في دستػر 955السادة )  

السحكسة العميا أو مجمذ الجولة، عشجما يجعي أحج األشخاؼ في السحاكسة أماـ جية قزائية أف الحكع التذخيعي 
 يشتيظ الحقػؽ والحخيات التي يزسشيا الجستػر. الحؼ يتػقف عميو مآؿ الشداع،

 تحجد شخوط وكيفيات تصبيق ىحه الفقخة بسػجب قانػف عزػؼ."

2
، (08)محسػج بػسمصاف، "إجخاء الجفع بعجـ الجستػرية: آفاؽ جدائخية ججيجة"، في. مجمة السجمذ الجستػرؼ، العجد   

 .13(، ص.2017)الجدائخ: 
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سشة  وفي انتطار تفعيل العسل بيحه اآللية برجور القانػف العزػؼ الحؼ يشطسيا في آفاؽ
2019

، فإنو يسكششا استقخاء اإلجخاءات 2016مغ دستػر  2(215، حدب ما نرت عميو السادة )1
(، أيغ حخص أف يزع آليات لغخبمة 188األساس التي خصيا السذخع الجستػرؼ في نز السادة )

دعاوػ الجفع السخفػعة لمسجمذ الجستػرؼ، فميذ لمستقاضي عامة، والسػاشغ خاصة، أف يخصخ 
الجستػرؼ مباشخة، بل بشاء عمى إحالة مغ السحكسة العميا أو مجمذ الجولة، وىي ضػابط السجمذ 

معقػلة لتجشب السبالغة في إستغبلؿ ىحه الػسيمة مغ قبل الستقاضي، بالتالي ستقع ميسة فخز 
دعاوػ الجفع عمى عاتق قاضي السحكسة العميا أو مجمذ الجولة، فإذا وجج أف ليا أساسا مغ 

البث في الجعػػ وأحاليا عمى السجمذ الجستػرؼ، الحؼ يفرل فييا في غزػف مجة  الرحة، أوقف
( أشيخ مغ تاريخ اإلخصار، قابمة لمتسجيج مخة واحجة مع التدبيب، وىػ ما ورد 4ال تتجاوز أربعة )

. مع اإلشارة إلى أنو يشبغي أال يكػف 2016مغ دستػر  3(189في الفقخة الثانية مغ نز السادة )
الجستػرؼ قج مارس رقابتو مدبقا عمى الشز التذخيعي الحؼ يتع إخصاره عميو، عمى شاكمة السجمذ 

                                                           
ا، إلعجاد القانػف العزػؼ الخاص بتشطيع ىحه السادة، مغ جية ومغ جية أخخػ، وىي مجة انتقالية ال بج مشي  1

خ حسبلت تػعػية، إذاعية أو التعخيف بيحه السادة وتػعية السػاشغ بأىسيتيا في ضساف حقػقو وحخياتو الجستػرية، عب
تشطيع أياـ دراسية وممتقيات نية، أو أف يتع إدراجيا في السقاييذ التعميسية في الجامعات الػششية، أو أيزا ػ تمفدي

 عمسية في ىحا الذأف.

2
مغ الجستػر  955: "ريثسا يتع تػفيخ جسيع الطخوؼ البلزمة لتشفيح أحكاـ السادة 1193( في دستػر 192السادة )  

( 0وعسبل عمى ضساف التكفل الفعمي بحلظ، فإف اآللية التي نرت عمييا ىحه السادة سػؼ تػضع بعج أجل ثبلث )
 بجاية سخياف ىحه األحكاـ." سشػات مغ

3
: "يتجاوؿ السجمذ الجستػرؼ في جمدة مغمقة، ويعصي رأيو أو يرجر قخاره في 2016( في دستػر 189السادة )  

( يػما مغ تاريخ اإلخصار. وفي حاؿ وجػد شارغ، وبصمب مغ رئيذ الجسيػرية يخفس ىحا 30ضخؼ ثبلثيغ )
 ( أياـ. 10األجل إلى عذخة )

( التي 4أعبله، فإف قخاره يرجر خبلؿ األشيخ األربعة ) 188لسجمذ الجستػرؼ عمى أساس السادة عشجما ُيخصخ ا
( أشيخ، بشاء عمى قخار مدبب مغ 4تمي تاريخ إخصاره. ويسكغ تسجيج ىحا األجل مخة واحجة لسجة أقراىا أربعة )

 السجمذ ويبمغ إلى الجية القزائية صاحبة اإلخصار.
 اعج عسمو."يحجد السجمذ الجستػرؼ قػ 
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القػانيغ العزػية التي يدتػجب أف تسخ عبخ السجمذ الجستػرؼ بعج أف يرادؽ عمييا البخلساف، 
 .1وقبل صجورىا، بإخصار مغ رئيذ الجسيػرية

بخ آلية الجفع بعجـ الجستػرية، إف تػسيع السذخع الجستػرؼ لجيات اإلخصار لمستقاضي ع  
، 2008جاءت متأخخة مقارنة بشطيخه الفخندي، الحؼ أدرجيا ضسغ تعجيبلتو الجستػرية في سشة 

في الجستػر الفخندي، بالخغع مغ خذية  2(61حدب ما ورد في نز الفقخة األولى مغ السادة )
كػمة قزاة، بيج أف أولػية الدمصة الدياسية الفخندية الجائع مغ تحػؿ السجمذ الجستػرؼ إلى ح

سسػ الجستػر في دولة القانػف وحساية حقػؽ وحخيات السػاشغ، جعمت الجيات الستخػفة تخضخ 
 .3ليحا التعجيل

" ما تقجـ ذكخه في مجاخمة لو، إفتخض فييا أف بػسساحة نرخ الجيغولقج لخز األستاذ "
جسمة مغ الشتائج، أوردىا في ثبلث ، ستحقق 2016آلية الجفع بعجـ الجستػرية التي تزسشيا دستػر 

 : 4نقاط تسثمت في

                                                           
1
: "باإلضافة إلى اإلختراصات األخخػ التي خػلتيا إياه صخاحة أحكاـ أخخػ في 1193( في دستػر 953السادة )  

 الجستػر، يفرل السجمذ الجستػرؼ بخأؼ في دستػرية السعاىجات والقػانيغ والتشطيسات.
ستػرية القػانيغ العزػية بعج أف يرادؽ يبجؼ السجمذ الجستػرؼ، بعج أف ُيخصخه رئيذ الجسيػرية، رأيو وجػبا في د

 عمييا البخلساف.
كسا يفرل السجمذ الجستػرؼ في مصابقة الشطاـ الجاخمي لكل مغ غخفتي البخلساف لمجستػر، حدب اإلجخاءات 

 السحكػرة في الفقخة الدابقة."
2
ية أف نرا تذخيعيا يسثل ( في الجستػر الفخندي: "إذا ثبت أثشاء الشطخ في دعػػ أماـ جية قزائ61/1السادة )  

بشاء عمى إحالة مغ مجمذ -اعتجاء عمى الحقػؽ والحخيات التي يكفميا الجستػر، جاز إشعار السجمذ الجستػرؼ 
 بيحه السدألة التي يفرل فييا في أجل محجد. -الجولة أو مغ محكسة الشقس

 ويحجد قانػف أساسي شخوط تصبيق ىحه السادة."
3
 .201، 200الجستػرؼ والشطع الدياسية السقارنة، السخجع الدابق، ص.ص.سعيج بػ الذعيخ، القانػف   

4
: تفعيل وتعديد لجور السجمذ الجستػرؼ في 2016نرخ الجيغ بػسساحة، "الجفع بعجـ الجستػرية في تعجيبلت سشة   

في الػشغ عبلقتو بباقي السؤسدات"، مجاخمة غيخ مشذػرة، مقجمة في السؤتسخ الجولي حػؿ "السحاكع الجستػرية 
العخبي: الصسػحات واآلفاؽ"، بتشطيع مغ السشطسة العخبية لمقانػف الجستػرؼ، ومخكد جمف نػلج لؤلبحاث والجراسات، 

 ، بجوف صفحة.2017ديدسبخ  10و 9وبالتعاوف مع مجمذ األمة الكػيتي، الكػيت، 
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أوال: تعديد حساية حقػؽ اإلنداف؛ وذلظ مغ خبلؿ تػسيع صبلحيات السجمذ  -
الجستػرؼ، بإدراج آلية الجفع الفخدؼ بعجـ الجستػرية، التي ستجعل السجمذ الجستػرؼ 

 ؿاجم ز فييمعب دورا مكسبل لجور بقية السؤسدات القزائية والجستػرية التي تخت
  حساية حقػؽ اإلنداف.

ثانيا: إستحجاث إشار قانػني ججيج لمعبلقة التفاعمية بيغ السجمذ الجستػرؼ والدمصة  -
نائبا  50التذخيعية؛ وذلظ بعجما تع تػسيع جيات اإلخصار لتذسل السعارضة البخلسانية )

يئة عزػا مغ الغخفة الثانية(، وىػ األمخ الحؼ سيجفع الي 30مغ الغخفة األولى أو 
قاـ السجمذ  دائع لدج أؼ فخاغ تذخيعي، في حاؿالتذخيعية إلى البقاء في استعجاد 

 الجستػرؼ بإقخار عجـ دستػرية أحكاـ قانػنية معيشة.

ثالثا: تعديد الجور القزائي لمسجمذ الجستػرؼ؛ مغ خبلؿ تعديد التعامل بيغ ىحا  -
قة تفاعمية بيغ القزاء األخيخ وكل مغ السحكسة العميا ومجمذ الجولة، أؼ خمق عبل

 العادؼ والقزاء الجستػرؼ، مثل ما أسمفشا.

ججيخ أف نذيخ إلى أف السؤسذ الجستػرؼ الجدائخؼ أدرج في  وفي ذات الدياؽ، فإنو
شخط التخرز في السجاؿ القانػني، إذ يشبغي أف يتستع العزػ السعّيغ أو السشتخب  2016دستػر 

ألقل لمعزػية في السجمذ الجستػرؼ، وىػ ما أوردتو ( سشة عمى ا15بخبخة مجتيا خسذ عذخة )
. إف تخجيح التخرز في القانػف عبخ ىحه السادة، يقخب أداء السجمذ الجستػرؼ 1(184السادة )

أكثخ إلى أداء السحكسة الجستػرية، وبحلظ يييئ السؤسذ الجدائخؼ السجمذ الجستػرؼ لسسارسة رقابة 
ز القانػني يجعل أعزاء السجمذ أكثخ استيعابا وفيسا قزائية عمى دستػرية القػانيغ، فالتخر

لؤلحكاـ الجستػرية ولمقػاعج القانػنية، مسا يؤىميع إلى ضساف فعالية الحق في التقاضي، ال سيسا 

                                                           
1
 أو السعيشيغ ما يأتي: : "يجب عمى أعزاء السجمذ الجستػرؼ السشتخبيغ1193( في دستػر 951السادة )  

 ( سشة كاممة يـػ تعييشيع أو انتخابيع؛11بمػغ سغ أربعيغ ) -

( سشة عمى األقل في التعميع العالي في العمـػ القانػنية، أو في 92التستع بخبخة ميشية مجتيا خسذ عذخة ) -
 الجولة."القزاء أو في ميشة محاـ لجػ السحكسة العميا أو لجػ مجمذ الجولة أو في وضيفة عميا في 
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عشج تحخيظ آلية الجفع بعجـ الجستػرية، لسا يػفخه ذلظ مغ إجخاءات قزائية تذكل ضسانات 
 .1لمستقاضي

مشح استقبلليا بسخاحل متغيخة وضخوؼ مدتججة، ميدىا عجـ فائجة القػؿ، مخت الجدائخ 
إستقخار في اليشجسة الجستػرية الجدائخية، إذ أنتجت كل مخحمة دستػرا ججيجا لمببلد، غيخ أف ما 
يسكششا تأكيجه، ىػ أف تصػر الشطاـ الجستػرؼ الجدائخؼ كاف تراعجيا، وفي صالح تعديد األمغ 

مجيػدات ميسة، وخصى خصػات كبيخة، حخص مغ خبلليا عمى  القانػني، فالسؤسذ الجدائخؼ بحؿ
ضساف األمغ واإلستقخار القانػني، بتػفيخ حساية دستػرية مؤسداتية لمحقػؽ والحخيات األساسية، 

 الفخدية والجساعية، السزسػنة دستػريا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .35، 34السخجع الدابق، ص.ص.عسار عباس،   
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 السبحث الرابع:

 األىسية السرجعية مؽ التكريس الدستؾري لسبدأ األمؽ القانؾني

إستقخار السخاكد القانػنية، وضساف عجـ اإلخبلؿ بالتػقعات السذخوعة ألشخاص إف 
القانػف، ىي الغاية األسسى التي يدعى إلييا السذخع الجستػرؼ عبخ تكخيدو لؤلمغ القانػني كسبجأ 

، وىػ )السظمب األول(دستػرؼ، فيػ بحلظ سيعدز حساية حقػؽ اإلنداف وحخيات السػاشغ األساسية 
مغ مقػمات قياـ دولة القانػف الجيسقخاشية، التي تدتشج عمى السبادغ القانػنية والسختكدات ما يعتبخ 

 .  )السظمب الثاني(الجيسقخاشية 

 

 السظمب األول:

 تحديؽ حساية الحقؾق والحريات األساسية

تعتبخ األحكاـ الجستػرية أقػػ حساية لمحقػؽ والحخيات األساسية، وذلظ بالشطخ إلى سسػىا 
لقػاعج القانػنية، كسا أنيا تزسغ إيقاع الجداء عمى أؼ شخؼ أو جية تخالف القانػف وتشتيظ عمى ا

أو تتعجػ عمى ىحه الحقػؽ والحخيات الجستػرية؛ وعمى شاكمة غالبية دوؿ العالع، عسجت الجدائخ 
آلليات إلى دستخة ىحه األخيخة، وتػفيخ الزسانات البلزمة لحسايتيا ومسارستيا الفعمية عبخ مختمف ا

الػاردة في الجستػر، مع اإلشارة إلى أف ىحه الزسانات تصػرت بذكل تجريجي، مشح أوؿ دستػر بعج 
، الحؼ نمسذ مغ خبللو تبمػر عقمية السذخع 2016إستقبلؿ الجدائخ وإلى غاية صجور دستػر 

خيات الجستػرؼ الجدائخؼ، ومرجاقية جيػده الستػاصمة والخامية إلى تحديغ حساية الحقػؽ والح
 األساسية.

 

 

 



ــــــيأسس التكريـــــــــــــس الدستــــــــوري ملبـــدأ ألامــــــــــــــــــــن القــــانــــــــــــــــــــــــــــونـــــــــ ـــــ ـــ ـــــ  الفصــــــل الثــــاني ـ

 

 
258 

 

   تظؾر عسمية دسترة الحقؾق والحريات: أوال -

لع يخمػ ىحا السدار مغ العثخات التي كانت وراءىا األزمات الحادة التي مخت بيا الببلد، 
سػاء أكاف ذلظ بعج إستقبلؿ الببلد وإتباعيا لمشيج اإلشتخاكي بقيادة الحدب الػاحج، أو أثشاء السخحمة 

نحػ الشطاـ الجيسقخاشي والتعجدية الحدبية، وعميو نجج إختبلفا في مجاؿ اإلعتخاؼ  اإلنتقالية والتحػؿ
بالحقػؽ والحخيات عبخ الجساتيخ الجدائخية، وفقا لمشطاـ الدياسي والتػجو اإلقترادؼ الستبع؛ وبشاء 

مكانة ميسة لمحقػؽ والحخيات، مثل ما أشخنا إليو في  1963عمى ذلظ، لع يخرز دستػر 
(، 22إلى السادة  12( مػاد )مغ السادة 10لدابقة، إذ لع يتزسغ ىحا الجستػر سػػ عذخ )السباحث ا

تحت عشػاف "الحقػؽ األساسية"، أما الزسانات القانػنية لحساية ىحه األخيخة، فقج كانت تتبع إرادة 
حمة، الدمصة الحاكسة، بقيادة حدب جبية التحخيخ الػششي، لحلظ لع يكغ فيو مجاؿ، أثشاء ىحه السخ 

 .1963لتفعيل الجور الخقابي لمسجمذ الجستػرؼ، الحؼ تع الشز عميو في دستػر 

ومع ذلظ، وبغس الشطخ عغ ضخوؼ الجولة الجدائخية الفتية، غيخ أنيا إنزست إلى 
اإلعبلف العالسي لحقػؽ اإلنداف مباشخة بعج اإلستقبلؿ، وىػ ما كخسو السؤسذ الجستػرؼ في السادة 

، لسا ليحا اإلعبلف مغ أىسية بالشطخ إلى الحقػؽ والحخيات التي يتزسشيا، 1963في دستػر  1(11)
، أماـ 2والزسانات القانػنية التي تذكل ركيدة تحقيق األمغ القانػني، مغ قبيل الحق في التقاضي

، إنسا يجؿ عمى تسدظ الجدائخ بالسبادغ التي قامت عمييا ؛ وإف دؿ ذلظ عمى شيء3قزاء مدتقل
خية، وإحتخاـ حقػؽ اإلنداف كاف دعامة ىحه األخيخة، وبالخغع مغ عجـ انذغاؿ السؤسذ ثػرتيا التحخي

الجستػرؼ بجستخة القانػف في ىحه الفتخة، غيخ أف الجساتيخ البلحقة عكدت إلتداـ الجدائخ بتػفيخ 
 حساية قانػنية لحقػؽ الفخد وحخياتو.

                                                           
1
: "تػافق الجسيػرية عمى اإلعبلف العالسي لحقػؽ اإلنداف وتشزع إلى كل مشطسة 1963( في دستػر 11السادة )  

 دولية تدتجيب لسصامح الذعب الجدائخؼ وذلظ إقتشاعا مشيا بزخورة التعاوف الجولي."
2
: "لكل شخز الحق في أف يمجأ إلى السحاكع الػششية 1948لسي لحقػؽ اإلنداف ( في اإلعبلف العا8السادة )  

 إلنرافو عغ أعساؿ فييا اعتجاء عمى الحقػؽ األساسية التي يسشحيا لو القانػف."
3
: "لكل إنداف الحق، عمى قجـ السداواة التامة مع 1948( في اإلعبلف العالسي لحقػؽ اإلنداف 10السادة )  

تشطخ قزيتو أماـ محكسة مدتقمة نديية، نطخا عادال عمشيا، لمفرل في حقػقو والتداماتو وأية تيسة اآلخخيغ، في أف 
 جشائية تػجو إليو."
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و، أؼ مػاصمة العسل جاء في نفذ الدياؽ الدياسي لمجستػر الحؼ سبق 1976دستػر 
بسبادغ الثػرة اإلشتخاكية ونطاـ الحدب الػاحج، مع تغييب تاـ لمخقابة عمى دستػرية القػانيغ، غيخ 

، إذ 1963أف ما يسكغ مبلحطتو ىػ زيادة عجد السػاد الخاصة بالحقػؽ والحخيات مقارنة بجستػر 
(، التي تزسشيا الفرل 73إلى السادة  39( مادة )مغ السادة 34خرز ليا السؤسذ الجستػرؼ )

 الخابع لمباب األوؿ، تست عشػنتو بػ "الحخيات األساسية وحقػؽ اإلنداف والسػاشغ". 

، بسا يعشيو ذلظ مغ دستخة لسبادغ 1989تع اإلنتقاؿ إلى التعجدية الحدبية مع صجور دستػر 
الفرل بيغ الجيسقخاشية، الزامشة لمحقػؽ والحخيات الفخدية والجساعية، نخز بالحكخ مبجأ 

الدمصات واحتخاـ اإلختراص، الحؼ يدفخ عغ إستقبللية الدمصة القزائية، التي تديخ عمى تصبيق 
القانػف وفق مبجأ مداواة الجسيع أماـ العجالة. ىحا باإلضافة إلى إعادة إعساؿ السجمذ الجستػرؼ، 

أوؿ دستػر  ىػ 1989ػر وتفعيل دوره الخقابي، الحؼ تع إلغاؤه في الجستػر الدابق، وعميو، فإف دست
يكخس ضسانات وآليات لتحقيق األمغ القانػني وحساية الحقػؽ والحخيات. لكغ مديخة اإلنتقاؿ نحػ 
الجيسقخاشية وتعديد الحقػؽ والحخيات األساسية إنتكدت مججدا، بعج تعميق السدار اإلنتخابي في 

سا أدػ إلى إعبلف حالة بجاية التدعيشيات، نتيجة فػز حدب الجبية اإلسبلمية لئلنقاذ، م
 ودخػؿ الببلد في حخب أىمية، لتكػف بجاية الطاىخة اإلرىابية في الجدائخ. الصػارغ 

أماـ ىحا التحجؼ الحؼ لع تكغ الجدائخ مدتعجة لسػاجيتو، إتبعت الجولة مشصق "األمغ  
طخوؼ الكمي"، نتيجة عشف السػاجيات بيغ قػػ األمغ والجساعات اإلرىابية، وتحت وقع ىحه ال

اإلستثشائية، إنرب اإلىتساـ عمى تجشب إنييار الجولة، وىػ ما انعكذ سمبا عمى الزسانات 
الجستػرية الحتخاـ الحقػؽ والحخيات العامة، التي لع تكغ تذكل أولػية في ضل ىحه األزمة، وىػ ما 

بانتياؾ  أثار حفيطة السجتسع الجولي، الحؼ ما انفظ يزغط عمى الحكػمة الجدائخية متيسا إياىا
 .1حقػؽ اإلنداف

ولمخخوج مغ ىحه السعزمة األمشية، تفصشت الحكػمة الجدائخية إلى أنو ال يسكشيا اإلعتساد 
عمى الحل العدكخؼ وحجه لسكافحة اإلرىاب، ومشصق "األمغ الكمي" الحؼ ييجر حقػؽ أفخاد السجتسع 

                                                           
1
 Nasreddine Bousmaha, « Lutte contre le terrorisme et protection de la vie privée par le droit algérien », 

communication non publiée, présentée à l’INTERNATIONAL WORKSHOP sur «The right to privacy: 

between constitutional and practical protection », organisé par Södertörn University, 

Stockholm/Huddinge,  le 22 Mai 2017, sans page. 
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عتبار حساية واحتخاـ حقػؽ وحخياتو األساسية، وأنو البج مغ إستخاتيجية شاممة تأخح بعيغ اإل
اإلنداف، وىػ ما دعى الخئيذ األسبق "لياميغ زرواؿ" إليو عبخ إشبلؽ بادرة "قانػف الخحسة"، الحؼ 
تحػؿ إلى "قانػف الػئاـ السجني" مع وصػؿ الخئيذ "عبج العديد بػتفميقة" إلى الحكع، الحؼ سّيل 

رتكابو لجخائع قتل أو إغتراب. ولقج إعادة إدماج كل مغ سّمع الدبلح في السجتسع، شخط عجـ إ
عّبخ الذعب الجدائخؼ عغ رغبتو في شي صفحة السعاناة، بتأييجه ليحا القانػف عبخ إستفتاء وششي، 

، والحؼ تع 1، ليتع إعتساد "السيثاؽ الػششي لمدمع والسرالحة الػششية"2005تع تشطيسو في سشة 
2016الشز عميو الحقا في ديباجة دستػر 

2. 

، الحؼ لع يبتعج في مزسػنو عغ الجستػر الحؼ سبقو، إذ 1996اصل العسل بجستػر ولقج تػ 
رت لمحقػؽ والحخيات )مغ السادة 30تزسغ ) (، كسا تست دستخة 59إلى السادة  29( مادة ُخرِّ

، في سياؽ إلتداـ 2008حقػؽ سياسية ججيجة لسرمحة السخأة الجدائخية في التعجيل الجستػرؼ سشة 
، وىػ ما نمسدو في نز 1989العيجيغ الجولييغ بعج مرادقتيا عمييسا سشة  الجدائخ بسزسػف 

 . 2008جيل الجستػرؼ لدشة ، التي أضافيا التع1996مكخر في دستػر  3(31السادة )

، إذ 2016نالت الحقػؽ والحخيات قدصا وافخا مغ اىتساـ السؤسذ الجدائخؼ في دستػر 
( مادة )مغ السادة 41لسخرز ليا، والحؼ إنتقل إلى )نبلحع ألوؿ وىمة، زيادة عجد مػاد الفرل ا

(، ال سيسا الحقػؽ اإلجتساعية، حيث واصل السذخع الجستػرؼ تخقيتو لحقػؽ 73إلى السادة  32
التي نرت عمى السداواة بيغ الخجل والسخأة في مجاؿ العسل وتقمج  4(36السخأة، باستحجاث السادة )

 السشاصب. 
                                                           

1
 Nasreddine Bousmaha, Op.Cit. sans page. 

2
غيخ أف الذعب الجدائخؼ واجو مأساة وششية حقيقية عّخضت بقاء  : "2016اجة دستػر ( في ديب8الفقخة الثامشة )  

الػشغ لمخصخ. وبفزل إيسانو وتسدكو الثابت بػحجتو، قّخر بكل سيادة تشفيح سياسة الدمع والسرالحة الػششية التي 
 ."أعصت ثسارىا وىػ مرسع عمى الحفاظ عمييا

3
عجؿ: "تعسل الجولة عمى تخقية الحقػؽ الدياسية لمسخأة بتػسيع حطػظ الس 1996( مكخر في دستػر 31السادة )  

 تسثيميا في السجالذ السشتخبة.
 يحجد قانػف عزػؼ كيفيات تصبيق ىحه السادة."

4
 : "تعسل الجولة عمى تخقية التشاصف بيغ الخجاؿ والشداء في سػؽ التذغيل.2016( في دستػر 36السادة )  

 ي مشاصب السدؤولية في الييئات واإلدارات العسػمية وعمى مدتػػ السؤسدات."تذجع الجولة تخقية السخأة ف
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ياؽ إلتداـ الجدائخ بالسػاثيق الجولية التي صادقت عمييا، إىتع مغ جية أخخػ، ودائسا في س
السذخع الجستػرؼ بجستخة حقػؽ الصفل، باعتباره فخدا مغ أفخاد السجتسع، عسبل بسبجأ العجالة 
اإلجتساعية، فيي فئة بحاجة إلى حساية خاصة، بالشطخ إلى ضعفيا وبخاءتيا، ولقج مشع دستػر 

ى التقاريخ الجولية الدمبية في ىحا اإلشار، وتع تحجيج سغ الصفل بأقل تذغيل األشفاؿ، ردا عم 2016
سشة، ونز عمى كفالة األشفاؿ الستخمي عشيع أو مجيػلي الشدب، وعمى  1(16مغ ستة عذخ )

إيقاع الجداء عمى كل مغ يسارس العشف ضج ىحه الفئة العسخية. ولع يشدى السذخع الجستػرؼ الشز 
، مؤكجا أف ضخوؼ 2ػ، تسثمت في السدشيغ وذوو اإلحتياجات الخاصةعمى حساية فئات ضعيفة أخخ 

معيذة ىحه الذخائح السجتسعية، التي تترف بالزعف والػىغ والعجد عغ العسل، يزسشيا 
 .3الجستػر

فئة عسخية أخخػ، لفتت إنتباه السؤسذ الجدائخؼ لجستخة حقػقيا، إنيا فئة الذباب، بزساف 
جراتيع وأىسية تسكيشيع وتفعيل دورىع في بشاء الجولة وتحقيق إشار دستػرؼ وقانػني يعتخؼ بق

التشسية، ويطيخ ىحا اإلىتساـ جميا مغ خبلؿ نز السؤسذ الجدائخؼ عمى ىحه الذخيحة في ثبلث 
، بجًءا مغ الجيباجة، أيغ ذكخ السذخع الجستػرؼ أف الذباب يسثل 2016مػاضع مختمفة في دستػر 

                                                           
1
 سشة يعاقب عميو القانػف." 16: "تذغيل األشفاؿ دوف سغ 2016( في دستػر 69/5السادة )  

2
 : "تحطى األسخة بحساية الجولة والسجتسع.2016( في دستػر 72السادة )  

 فل.تحسي األسخة والسجتسع والجولة حقػؽ الص
 تكفل الجولة األشفاؿ الستخمي عشيع أو مجيػلي الشدب.

 يقسع القانػف العشف ضج األشفاؿ.
تعسل الجولة عمى تدييل إستفادة الفئات الزعيفة ذات اإلحتياجات الخاصة مغ الحقػؽ السعتخؼ بيا لجسيع 

 السػاششيغ، وإدماجيا في الحياة اإلجتساعية.
 غ.تحسي األسخة والجولة األشخاص السدشي

 يحجد القانػف شخوط وكيفيات تصبيق ىحه األحكاـ."
3
: "ضخوؼ معيذة السػاششيغ الحيغ لع يبمغػا سغ العسل، والحيغ ال يدتصيعػف القياـ 2016( في دستػر 73السادة )  

 بو، والحيغ عجدوا عشو نيائيا، مزسػنة."
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؛ لتؤكج 1الػششية ورفع التحجيات التي تػاجييا في مختمف السجاالتالقػة الجافعة لتحقيق الغايات 
الػاردة في فرل الحقػؽ والحخيات عمى ىحا الترخيح، مذيخة إلى مدؤولية الجولة في  2(37السادة )

تأشيخ فئة الذباب وتشسية قجراتيا، وىػ ما سعى السذخع الجستػرؼ إلى ضسانو مغ خبلؿ إستحجات 
في الجستػر، وفي  4(201و) 3(200يئة إستذارية نرت عمييا السادتيغ )مجمذ أعمى لمذباب، كي

لدج " أف دستخة السجمذ األعمى لمذباب "جاء نرخ الجيغ بػسساحةذات الدياؽ، أكج األستاذ "
الشقز، وترحيح بعس اإلخفاقات التي سجمت عمى الكثيخ مغ األشخاؼ التي ليا دخل في إعجاد 

قيا" مغ قبيل األحداب الدياسية وىيئات السجتسع السجني والسؤسدات البخامج الخاصة بالذباب وتصبي
 .5العسػمية السشػشة بتخقية دور ىحه الذخيحة

ىحا، باإلضافة إلى جسمة أخخػ مغ الحقػؽ الججيجة التي إستحجثيا السذخع الجستػرؼ في 
حرػؿ (، وحق 68فرل الحقػؽ والحخيات، كحق السػاشغ في العير في بيئة سميسة )السادة 

(، فزبل عغ حق كل مػاشغ في الحرػؿ عمى السعمػمات 67الفئات السحخومة عمى سكغ )السادة 
، وتعتبخ ىحه السادة مغ قبيل دستخة متصمب الػصػؿ إلى القانػف الحؼ يتفخع عغ 6(51)السادة 

 األمغ القانػني.

                                                           
1
ششي بخفع التحجيات اإلقترادية : "إف الذباب في صمب اإللتداـ الػ 2016في ديباجة دستػر  15الفقخة   

 واإلجتساعية والثقافية، ويطل إلى جانب األجياؿ القادمة السدتفيج األساسي مغ ىحا اإللتداـ."
2
 : "الذباب قػة حية في بشاء الػشغ.2016( في دستػر 37السادة )  

 تديخ الجولة عمى تػفيخ كل الذخوط الكفيمة بتشسية قجراتو وتفعيل شاقاتو."
3
 : "ُيحجث مجمذ أعمى لمذباب وىػ ىيئة إستذارية تػضع لجػ رئيذ الجسيػرية.2016( في دستػر 200ة )الساد  

 يزع السجمذ مسثميغ عغ الذباب ومسثميغ عغ الحكػمة وعغ السؤسدات العسػمية السكمفة بذؤوف الذباب."
4
السدائل الستعمقة بحاجات  : "يقجـ السجمذ األعمى لمذباب آراء وتػصيات حػؿ2016( في دستػر 201السادة )  

 الذباب وازدىاره في السجاؿ اإلقترادؼ واإلجتساعي والثقافي والخياضي.
كسا يداىع السجمذ في تخقية القيع الػششية والزسيخ الػششي والحذ السجني والتزامغ اإلجتساعي في أوساط 

 الذباب."
5
السخجع "، 2016ء التعجيبلت الجستػرية لدشة نرخ الجيغ بػسساحة، "الذباب والجيسقخاشية في الجدائخ عمى ضػ   

  الدابق، بجوف صفحة.
6
 : "الحرػؿ عمى السعمػمات والػثائق واإلحرائيات ونقميا مزسػناف لمسػاشغ.2016( في دستػر 51السادة )  
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نو أسذ ولع يكتفي السذخع الجستػرؼ بالتشريز عمى ىحه الحقػؽ الججيجة وحدب، بل إ 
آللية رقابية مدتقمة ججيجة لحسايتيا وضسانيا، إنو "السجمذ الػششي لحقػؽ اإلنداف"، والحؼ نرت 

، والحؼ سيكػف بسقجوره تحخيظ الجيات القزائية 2016في دستػر  2(199و) 1(198عميو السادتيغ )
سشػية يبجؼ  في حاؿ عايغ حاالت تع فييا انتياؾ حقػؽ اإلنداف، باإلضافة إلى إعجاده لتقاريخ

عبخىا بآرائو وتػصياتو لتخقية ىحه الحقػؽ وحسايتيا. مع اإلشارة إلى أف كبل مغ ىحه الييئات 
الخقابية الججيجة ال تداؿ قيج التأسيذ، وليذ ىحا باألمخ السدتغخب، في انتطار القػانيغ العزػية 

 التي ستشطع كيفيات عسميا.

ذػء عبلقة تفاعمية وتعاونية ما بيغ السجمذ مع اإلشارة إلى أنو قج نذيج في السدتقبل ن 
الػششي لحقػؽ اإلنداف والسجمذ الجستػرؼ كسؤسدتيغ رقابيتيغ تديخاف عمى ضساف حقػؽ 
اإلنداف، ال سيسا بعج تفعيل آلية الجفع بعجـ الجستػرية، بالخغع مغ أف التجخبة الفخندية في نفذ 

يخة، فإنيا بيشت وجػد غسػض وصعػبة في تحجيج اإلشار، بحكع محاكاة التجخبة الجدائخية ليحه األخ

                                                                                                                                                                          

ال يسكغ أف تسذ مسارسة ىحا الحق بحياة الغيخ الخاصة وبحقػقيع وبالسرالح السذخوعة لمسقاوالت وبسقتزيات 
 األمغ الػششي.

 يحجد القانػف كيفيات مسارسة ىحا الحق."
1
: "يؤسذ مجمذ وششي لحقػؽ اإلنداف، يجعى في صمب الشز "السجمذ" 2016( في دستػر 198السادة )  

 ويػضع لجػ رئيذ الجسيػرية، ضامغ الجستػر.
 يتستع السجمذ باإلستقبللية اإلدارية والسالية."

2
"يتػلى السجمذ ميسة السخاقبة واإلنحار السبكخ والتقييع في مجاؿ حقػؽ  :2016( في دستػر 199السادة )  

 اإلنداف.
يجرس السجمذ، دوف السداس بربلحيات الدمصة القزائية، كل حاالت إنتياؾ حقػؽ اإلنداف التي يعايشيا أو ُتبم غ 

ت اإلدارية السعشية، وإذا إلى عمسو، ويقـػ بكل إجخاء مشاسب في ىحا الذأف، ويعخض نتائج تحقيقاتو عمى الدمصا
 اقتزى األمخ، عمى الجيات القزائية السخترة.

 يبادر السجمذ بأعساؿ التحديذ واإلعبلـ واإلتراؿ لتخقية حقػؽ اإلنداف.

 كسا يبجؼ آراء واقتخاحات وتػصيات تتعمق بتخقية حقػؽ اإلنداف وحسايتيا.
 لى البخلساف، وإلى الػزيخ األوؿ، ويشذخه أيزا.يعجُّ السجمذ تقخيخا سشػيا يخفعو إلى رئيذ الجسيػرية، وإ

 يحجد القانػف تذكيمة السجمذ وكيفيات تعييغ أعزائو والقػاعج الستعمقة بتشطيسو وسيخه."
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السفاىيع الخاصة بالحقػؽ والحخيات األساسية وبالتالي كيفية التعامل معيا في سياؽ تفعيل الجور 
 .1الخقابي لكبل السؤسدتيغ

األكيج، أف ىحه السػاد السدتحجثة والييئات الخقابية الججيجة التي دستخىا السذخع الجستػرؼ  
ر تعديد الحساية القانػنية لحقػؽ وحخيات أفخاد السجتسع بفئاتو السختمفة، دوف تسييد، تشجرج في إشا

عسبل بسبجأ العجالة اإلجتساعية ومداواة الجسيع في دولة القانػف الجيسقخاشية التي تدعى إلييا 
 الجدائخ، وىػ ما سيعدز بجوره، دوف أدنى شظ، مبجأ األمغ القانػني.  

 

  والحريات في الغروف اإلستثشائيةمكانة الحقؾق : ثانيا -

بسػجب السخسـػ الخئاسي رقع  1992إف حالة الصػارغ التي كانت سائجة في الببلد مشح سشة 
، والتي تتيح بسػجبيا صبلحيات إستثشائية لمدمصة التشفيحية، قج ترل إلى حج تجاوز القػانيغ 92-44

وجػدؼ محيط بالجولة، فبالخغع مغ كػنو إذا لـد األمخ، حفاضا عمى الشطاـ العاـ في حالة تيجيج 
إجخاء دستػرؼ، نرت عميو جسيع الجساتيخ الجدائخية، غيخ أنو البج مغ إعادة الشطخ في اإلندالقات 
الُسرادرة لئلشار القانػني الحامي لحقػؽ وحخيات أفخاد السجتسع، والسداس بسبجأ إستقبللية الدمصة 

يا الدمصة التشفيحية في ضل ىحا اإلجخاء اإلستثشائي، عغ القزائية، مع إنفبلت األعساؿ التي تسارس
؛ ذلظ أف حالة الصػارغ تػجب إتباع نطاـ قانػني إستثشائي لسػاجية الطخوؼ 2الخقابة القزائية

اإلستثشائية، وىػ نطاـ يجيد تجاوز األحكاـ الجستػرية والقانػنية السدتقخة في ضل الشطاـ القانػني 
 .3س بحقػؽ الفخد وحخياتو األساسيةالعادؼ، بسا في ذلظ السدا

                                                           
1
: تفعيل وتعديد لجور السجمذ الجستػرؼ في 2016، "الجفع بعجـ الجستػرية في تعجيبلت سشة بػسساحةنرخ الجيغ   

 خجع الدابق، بجوف صفحة.الس عبلقتو بباقي السؤسدات"،

2
 .77بمػدنيغ أحسج، السخجع الدابق، ص.  

3
 .96، 95نفذ السخجع، ص.ص.   
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، وىي محاكع تدخؼ 1يتبشى السذخع الجدائخؼ في الحاالت اإلستثشائية نطاـ السحاكع الخاصة
وفق إجخاءات مذابية لئلجخاءات الستبعة في السحاكع العدكخية، مغ حيث سخعة إصجار الحكع 

، 2سجالذ القزائية الخاصةوشجتو، ناىيظ عغ تػلي القزاة العدكخييغ ميسة القزاء في ىحه ال
بالتالي فإف الدمصة القزائية في حالة الصػارغ تكػف عاجدة بالكامل عغ حساية الحقػؽ والحخيات 

 في مػاجية الربلحيات اإلستثشائية الػاسعة لمدمصة التشفيحية. 

عبلوة عسا تقجـ، فإف حالة الصػارغ التي تفخضيا الطخوؼ اإلستثشائية، قج تجيد التذخيع 
صة التشفيحية بتفػيس مغ الدمصة التذخيعية، وقج يكػف تبخيخ ذلظ الصابع اإلستعجالي الحؼ لمدم

تفخضو الحالة اإلستثشائية، وتفاديا لمخبلفات الحدبية داخل البخلساف، وىػ إخبلؿ واضح بسبجأ 
 . 3الفرل بيغ الدمصات

الجساتيخ إف األحكاـ الجستػرية الخاصة بالحقػؽ والحخيات التي تشز عمييا جسيع 
الجدائخية، ىي أحكاـ ثابتة ال ججاؿ فييا، وال يجػز انتياكيا حتى في ضل الطخوؼ اإلستثشائية، 
بحجة الحفاظ عمى سيادة الجولة وسيخ الشطاـ العاـ. ولقج تع رفع حالة الصػارغ التي شيجتيا الببلد 

لُسبلحع أف ىحا القخار ، وا01-11بسػجب األمخ الخئاسي رقع  2011مشح بجاية التدعيشيات، في سشة 
جاء مدامشا لبجاية أحجاث ما ُعخؼ بثػرات الخبيع العخبي، ولعمو قخار إستباقي، بالشطخ إلى إنتقاد 
السعارضة الدياسية مغ جية، والسجتسع الجولي مغ جية أخخػ، الستسخار الحكػمة الجدائخية في 

الحكع وتكخيذ الخامية في تخشيج ، وىػ ما يتعارض مع جيػدىا 1992إعساؿ حالة الصػارغ مشح سشة 
  دولة الحق والقانػف القائسة عمى السختكدات الجيسقخاشية.

 

 

                                                           
1
 92/03السعجؿ والستسع لمسخسـػ التذخيعي  19/04/1993السؤرخ في  05-93راجع السخسـػ التذخيعي رقع   

 الستعمق بسكافحة التخخيب واإلرىاب. 03/09/1992السؤرخ في 
2
 .122لسخجع الدابق، ص.بمػدنيغ أحسج، ا  

3
 .119، 118، ص.ص. عجخ سلا ذفن  
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 السظمب الثاني:

 ةـــــؾن الديسقراطيـــة القانـــــتكريس دولـ

ولكشيا  ،اىاشلو اشت فأو  قبس اسك إف دولة القانػف ىي نسػذج نطخؼ في السقاـ األوؿ،  
طسة الجيسقخاشية، وذلظ ة لؤلنأصبحت أيزا مػضػعا سياسيا، إذ أنيا باتت ُتعتبخ الدسة الخئيد

بجعل القانػف أداة مسيدة لتدييخ التشطيع الدياسي واإلجتساعي. وتخجع األصػؿ الشطخية لجولة 
ـ، مثل ما حممشا سابقا، والحؼ كاف يعخفيا باعتبارىا نطاـ 19القانػف إلى الفقو األلساني في القخف 

" تحجيج ىحا السفيـػ ىانذ كمدغد "مؤسداتي تكػف فيو الدمصات العامة خاضعة لمقانػف. ولقج أعا
ـ، عمى أساس أف دولة القانػف ىي الجولة التي تكػف قػاعجىا القانػنية متدمدمة 20في بجاية القخف 

تدمدبل ىخميا، بذكل تكػف فيو سمصتيا مقيجة، وفي ىحا الشسػذج الكمديشي، فإف كل نز قانػني 
يب، كسا يفتخض ىحا الشسػذج مداواة يدتسج صحتو مغ مصابقتو لمشرػص األعمى مشو في التخت

أشخاص القانػف أماـ القػاعج القانػنية، ما يعشي وجػد قزاء مدتقل، يحخص عمى ضساف حساية 
الحقػؽ والحخيات الفخدية والجساعية، ومؤسدات رقابية تديخ عمى مصابقة القػانيغ لمقانػف األسسى 

 في الجولة، والحؼ غالبا ما يتسثل في الجستػر.

 

  العالقة بيؽ دولة القانؾن والديسقراطية :أوال -

إف دولة القانػف ىي الجولة التي تخزع بدمصاتيا السختمفة، تذخيعية كانت، أو تشفيحية أو 
قزائية، لمقػاعج القانػنية الدارية، التي بجورىا قج تتعخض لمتعجيل أو اإللغاء وفق اإلجخاءات 

خوؼ السجتسع، ودخػؿ متغيخات مدتججة عمى الستبعة في الجولة السعشية، وذلظ نتيجة تغيخ ض
واقعو، بيج أف ذلظ ال يعشي التشكخ لحقػؽ وحخيات أشخاص القانػف التي تشز عمييا األحكاـ 
التذخيعية والجستػرية، لحلظ يدعى السذخع في ىحا اإلشار، إلى تػفيخ قجر مغ الثبات واستقخار 

تػقعاتيع السذخوعة، وىػ ما يسكغ تمخيرو في السخاكد القانػنية ألشخاص القانػف، وعجـ اإلخبلؿ ب
 ضساف األمغ القانػني، الحؼ يعتبخ مغ أىع متصمبات تكخيذ دولة القانػف.
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إف دولة القانػف التي تربػ إلييا الجولة السعاصخة، البج ليا مغ مقػمات، تزسغ خزػعيا 
غ قبيل مبجأ الفرل بيغ لمقانػف، حيث تتأسذ ىحه السقػمات عمى السبادغ األساسية لمجيسقخاشية، م

الدمصات، إستقبللية القزاء، وإستقبللية الخقابة الجستػرية، بحيث تتسثل الغاية األسسى في ضساف 
الحقػؽ والحخيات األساسية التي تشز عمييا األحكاـ الجستػرية، ال سيسا الحقػؽ اإلجتساعية ألفخاد 

لع، والجدائخ ال تذكل اإلستثشاء، فقج السجتسع، وىػ ما تشز عميو غالبية الجساتيخ في دوؿ العا
، وأبخز إرادة قػية في 1989باشخ السؤسذ الجدائخؼ في عسمية دستخة القانػف بجءا مغ دستػر 

حساية ىحه الحقػؽ والحخيات، التي تصػرت بجورىا عبخ الجساتيخ التي تمت بذكل تراعجؼ، 
اية. بالتالي، يسكغ الجـد أف وعخفت تحدشا بالسػازاة مع تحدغ اآلليات التي تزسغ ىحه الحس

 كاف حخيرا عمى تحقيق مؤدػ األمغ القانػني. الجدائخؼ  السذخع الجستػرؼ 

إف دولة القانػف التي يشبغي أف تدعى إلييا الجولة السعاصخة، ىي الجولة التي ُتعّبخ عغ 
حػرية التي اإلرادة العامة ألفخاد السجتسع، إنيا الجولة التي تعكذ سمصة الذعب، وىي الفكخة الس

ُذ ليا السبادغ الجيسقخاشية، عمى اعتبار أف التكخيذ الجستػرؼ لجولة القانػف، يزسغ دمقخشة  ُتؤسِّ
 الشطاـ الدياسي، وتفادؼ مطاىخ التعدف والحج مغ سيادة الذعب.

، في 2012سبتسبخ  24ولقج جاء في إعبلف الجسعية العامة لؤلمع الستحجة، السعتسج يػـ 
السدتػػ حػؿ دولة القانػف عمى الرعيجيغ الػششي والجولي، "إف الحقػؽ  إشار إجتساع رفيع

والحخيات ودولة القانػف والجيسقخاشية، متخابصة فيسا بيشيا، ويعدز بعزيا بعزا، وىي جدء مغ القيع 
 .1والسبادغ األساسية والعالسية، غيخ قابمة لمتجدئة، والتي تعتج بيا مشطسة األمع الستحجة"

ػمات لئلستجابة لسرالح ومتصمبات مػاششييا، يختبط بقجرة السؤسدات إف سعي الحك 
والعسميات الجيسقخاشية في تعديد الحقػؽ والسداواة؛ وتكخيذ دولة القانػف ال يخز تصبيق القػاعج 
واإلجخاءات القانػنية وحدب، إنسا تمعب كحلظ دورا محػريا في حساية الحقػؽ وتعديد إدماج الفئات 

متشسية البذخية. مغ ل الػاسع سجاؿالسع، فيي بحلظ تداىع في حساية الحقػؽ في السختمفة لمسجت
جانب آخخ، يسكغ إستشتاج قاسع مذتخؾ بيغ الجيسقخاشية ودولة القانػف، فالسقاربة السؤسداتية البحتة 

                                                           
1
 Voir : (A/67/L.1),  « Déclaration de la Réunion de haut niveau de l'Assemblée générale sur l'état de droit 

aux niveaux national et international », paragraphe 5, Soixante-septième session, Distr. Limitée, 19 

septembre 2012. Disponible à : 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/67/L.1 Vu le: 30/07/2017. 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/67/L.1
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 ال تتيح تحجيج الشتائج الفعمية لمعسميات واإلجخاءات، حتى لػ كانت ىحه األخيخة صحيحة مغ الشاحية
الذكمية، فإذا ما حممشا العبلقة بيغ دولة القانػف والجيسقخاشية، يشبغي التسييد ما بيغ "دولة القانػف" 
أيغ ُيعجُّ فييا القانػف أداة في يج الحكػمة، بتعبيخ آخخ، تكػف الحكػمة فػؽ القانػف، و"دولة القانػف" 

قانػف. إف الحجود الجستػرية التي تدتمـد خزػع جسيع أفخاد السجتسع، بسا في ذلظ الحكػمة، لم
 . 1لسسارسة الدمصة، التي تسثل جانبا أساسيا مغ الجيسقخاشية، تتصمب التقيج بديادة القانػف 

جانب أساسي آخخ لمخابط بيغ دولة القانػف والجيسقخاشية، يتسثل في اإلعتخاؼ أف العسميات 
ز أحجىا اآلخ مة لبعزيا البعس، ُيعدِّ خ، ويطيخ ذلظ جميا عشجما يتع الخاصة بكل مشيسا ىي مكسِّ

تحجيج دولة القانػف في ترػرىا السػضػعي، بجؿ الترػر الذكمي واإلجخائي البحت، فخبط دولة 
القانػف باإلنجازات السيسة، مغ قبيل تحقيق العجالة وتكخيذ الحكع الجيسقخاشي، ىػ ما يقػؼ الخابط 

ر الذكمي لجولة القانػف يػلي إىتساما بيغ دولة القانػف والجيسقخاشية. وبرفة عامة، فإف الترػ 
الستعمقة بػضع الشرػص القانػنية وتصبيقيا، في حيغ أف الترػر السػضػعي لجولة  باإلجخاءات

القانػف ييجؼ إلى حساية الحقػؽ، وصياغتيا في إشكالية أوسع تذسل التشسية البذخية، إنيا دولة 
نطاـ إنتخابي فعاؿ، إلتداـ بزساف السداواة القانػف التي يشبغي أف تذسل عشاصخ مثل دستػر قػؼ، 

زائي مدتقل، الحؼ يمعب بيغ الخجل والسخأة وحساية األقميات، إنيا دولة القانػف السحسية بجياز ق
 . 2ا في ضساف إحتخاـ الحقػؽ والحخيات األساسية لمسػاششيغدورا رئيد

بق لؤلمع الستحجة "كػفي ، السقجـ مغ قبل األميغ العاـ الدا2004ولقج ورد في تقخيخ سشة  
ىي "مبجأ لمحكع، الحؼ بسػجبو  ةخ يخألا هحى، عمى أساس أف شاف"، تحجيج لسفيػـ دولة القانػف ع

يكػف جسيع األفخاد والسؤسدات والييئات العامة والخاصة، بسا في ذلظ الجولة ذاتيا، مدؤوليغ أماـ 
داواة عمى الجسيع، وأف ُيحتكع في إشارىا إلى قزاء القػانيغ الرادرة عمشا، والسصب قة عمى قجـ الس

مدتقل، وأف تتفق مع القػاعج والسعاييخ الجولية لحقػؽ اإلنداف. كسا يقتزي ىحا السبجأ إتخاذ تجابيخ 
لكفالة اإللتداـ بسبادغ سيادة القانػف، والسداواة أماـ القانػف، وتحسُّل السدؤولية بسػجب القانػف، 

لقانػف، والفرل بيغ الدمصات، والسذاركة في صشع القخار، واألمغ القانػني، والشداىة في تصبيق ا
                                                           

1
 Voir : Chronique ONU, « État de Droit et Démocratie: Réduire l’Écart Entre les Politiques et les 

Pratiques », Vol. XLIX No. 4 2012, Décembre 2012. Disponible à : 

https://unchronicle.un.org/fr/article/tat-de-droit-et-d-mocratie-r-duire-l-cart-entre-les-politiques-et-les-

pratiques  Vu le : 30/07/2017. 
2
 Ibid. sans page. 

https://unchronicle.un.org/fr/article/tat-de-droit-et-d-mocratie-r-duire-l-cart-entre-les-politiques-et-les-pratiques
https://unchronicle.un.org/fr/article/tat-de-droit-et-d-mocratie-r-duire-l-cart-entre-les-politiques-et-les-pratiques
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وعمى مخ الدشيغ، تحّدغ إلتداـ مشطسة  .1وتجشب التعدف، وشفافية اإلجخاءات والعسميات التذخيعية"
األمع الستحجة في مجاؿ تعديد سيادة القانػف عمى السدتػػ الػششي، وذلظ عبخ تقجيسيا لمجعع 

إلصبلحية في تصػيخ صياغة الجساتيخ؛ واإلصبلح القانػني؛ وبشاء قجرات مؤسدات لمسبادرات ا
  .2العجالة والحكع وحقػؽ اإلنداف؛ وفي تقػية السجتسع السجني

 

 الدستؾر كإطار لتعزيز سيادة القانؾن : ثانيا -

ا إىتست مشطسة األمع الستحجة برياغة الجساتيخ كإشار لتعديد سيادة القانػف، نطخا الحتػائي
عمى القانػف األساسي، الحؼ عادة ما يذكل القانػف األسسى في الجولة، ودولة القانػف تفخض 
تصبيق السبادغ واألحكاـ الجستػرية، باعتبارىا فػؽ القػانيغ األخخػ. بالتالي لمجستػر شابع إلدامي، 

عمييا، وىػ فزبل عغ تسيده بجيسػمة مبادئو الجػىخية وقيسو األساسية، مغ خبلؿ حطخ التعجيبلت 
ما تحخص عمى تشطيسو معطع الجساتيخ في دوؿ العالع. ولقج نز السؤسذ الجدائخؼ عمى أحكاـ 

، وحرخ حق السبادرة بالتعجيل في رئيذ 2016التعجيل الجستػرؼ في الباب الخابع مغ دستػر 
، كسا يجػز 3الجسيػرية، مع عخضو عمى إستفتاء شعبي بعج إقخاره مغ شخؼ غخفتي البخلساف

(، أف تبادر 4/3غمبية أعزاء غخفتي البخلساف، والتي حجدىا السذخع الجستػرؼ بثبلثة أرباع )أل
 .4بإقتخاح تعجيل دستػرؼ عمى رئيذ الجسيػرية دائسا، الحؼ ُيرجره في حاؿ وافق عميو

                                                           
1
 Voir : Rapport du Secrétaire général, (S/2004/616),  L'« état de droit et la justice transitionnelle dans les 

sociétés en situation de conflit ou d'après conflit », paragraphe 6, Distr. Générale, 23 août 2004. 

Disponible à : 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/2004/616  Vu le : 30/07/2017. 
2
 Voir : (A/66/133),  « Le renforcement et la coordination de l'action des Nations Unies dans le domaine 

de l'état de droit », paragraphe 18, Soixante-sixième session, Distr. Générale, 8 août 2011. Disponible à : 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/66/133  Vu le : 30/07/2017. 

3
رية حق السبادرة بالتعجيل الجستػرؼ، وبعج أف يرػت عميو لخئيذ الجسيػ : "2016( في دستػر 208السادة )  

  .السجمذ الذعبي الػششي ومجمذ األمة بشفذ الريغة حدب الذخوط نفديا التي تصبق عمى نز تذخيعي

 .( يػما السػالية إلقخاره50يعخض التعجيل عمى استفتاء الذعب خبلؿ الخسديغ )

 ".ادؽ عميو الذعبيرجر رئيذ الجسيػرية التعجيل الجستػرؼ الحؼ ص
4
( أعزاء غخفتي البخلساف السجتسعيغ معا، أف يبادروا 3/4يسكغ ثبلثة أرباع ): "2016( في دستػر 211السادة )  

 .باقتخاح تعجيل الجستػر عمى رئيذ الجسيػرية الحؼ يسكشو عخضو عمى االستفتاء الذعبي

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/2004/616
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/66/133
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لكغ السؤسذ الجدائخؼ لع يتخؾ مجاؿ التعجيل مفتػحا، إذ حخص عمى تحجيج جسمة مغ 
الحخيات األساسية وحقػؽ اإلنداف بيسديا أدنى تعجيل، مغ قبيل السداس  الشقاط التي حطخ أف

، ولزساف عجـ إنتياؾ األحكاـ الػاردة 1(212والسػاشغ، فزبل عغ قيع أخخػ نرت عمييا السادة )
، تفاديا ألؼ 2في ىحه األخيخة، يكفل السجمذ الجستػرؼ مسارسة الخقابة عمى أؼ تعجيل لمجستػر

مة التي تحكع السجتسع الجدائخؼ، والحقػؽ والحخيات األساسية، وىػ ما يجعل مداس بالسبادغ العا
مغ الجستػر الزسانة األسسى ليحه األخيخة، الكفيل بحسايتيا وإحتخاميا، فيػ يػفخ ثباتيا واستقخارىا، 

 ما يحافع عمى تػقعات أشخاص القانػف، وىػ ما يسثل جػىخ فكخة األمغ القانػني. 

وبغخض تحقيق الحج  -أؼ األمغ القانػني–ندتشتج أف ىحا األخيخ مغ خبلؿ ما تقجـ، 
مفيػمو عبخ األقرى مغ حساية الحقػؽ والحخيات األساسية، وتعديد ضساناتيا، فإف تصػر 

جعمت مشو مفيػما يجسع ما بيغ السبادغ األساس التي تقـػ  الشقاشات التي أثارىا وال يداؿ يثيخىا،
عل مغ ىحه األخيخة نطاما مػثػقا وذو مرجاقية، ونخز بالحكخ مبجأ عمييا دولة القانػف، والتي تج

ىخمية القػاعج، ومبجأ إستقبللية القزاء مغ جية، وما بيغ مختكدات الحكع الجيسقخاشي الستسثمة 
                                                                                                                                                                          

 ويرجره في حالة السػافقة عميو."

1
 : "ال يسكغ أؼ تعجيل دستػرؼ أف يسذ:2016( في دستػر 212السادة )  

 الصابع الجسيػرؼ لمجولة؛ -1

 الشطاـ الجيسقخاشي القائع عمى التعجدية الحدبية؛ -2

 اإلسبلـ باعتباره ديغ الجولة؛ -3

 العخبية باعتبارىا المغة الػششية والخسسية؛ -4

 الحخيات األساسية وحقػؽ اإلنداف والسػاشغ؛ -5

 سبلمة التخاب الػششي ووحجتو؛ -6

 ػششي والشذيج الػششي باعتبارىسا مغ رمػز الثػرة والجسيػرية؛العمع ال -7

 إعادة إنتخاب رئيذ الجسيػرية مخة واحجة فقط." -8

2
إذا ارتأػ السجمذ الجستػرؼ أف مذخوع أؼ تعجيل دستػرؼ ال يسذ البتة  : "2016( في دستػر 210السادة )  

والسػاشغ وحخياتيسا، وال يسذ بأؼ كيفية التػازنات السبادغ العامة التي تحكع السجتسع الجدائخؼ، وحقػؽ اإلنداف 
األساسية لمدمصات والسؤسدات الجستػرية، وعمل رأيو، أمكغ رئيذ الجسيػرية أف يرجر القانػف الحؼ يتزسغ 

( أصػات أعزاء 3/4التعجيل الجستػرؼ مباشخة دوف أف يعخضو عمى االستفتاء الذعبي، متى أحخز ثبلثة أرباع )
 ".غخفتي البخلساف
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خرػصا في مبجأ الفرل بيغ الدمصات، واحتخاـ تػزيع اإلختراص، وإستقبللية الخقابة عمى 
تحت إشار مػّحج، غايتو ػ، ليجعميا مشجمجة مع بعزيا البعس دستػرية القػانيغ مغ جية أخخ 

  ى تكخيذ الحالة السثمى مغ دولة القانػف الجيسقخاشية.الػصػؿ إل
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 الخاتمة

في ختام ىحه الجراسة، ندتشتج أن دستخة األمؽ القانؾني كسبجأ مؽ السبادئ العامة لمقانؾن، 
 ةخ صاعسلا القانؾني في نسؾذج دولة القانؾن الشغام ليؾ أمخ تدتمدمو األسذ التي يختكد عمييا 

 وتايخ حو  نادنإلا ق ؾ قحل ؽمازلا لثمألا ماغشلا لثست يتلاو  ،ةيطاخ قسيجلا تاد كتخ سلا ىمع ةسئاقلا
 يتلا ةياغلا نأ ػلذ ،ن ؾ ناقلا ةلو دو  ينؾ ناقلا ؽمألا ؽيب ةيبساشت ةقالع كاشى ججن ثيحب ،ةيساسألا
 ،ن ؾ ناقلا ةلو جل ةيؾ يشبلا ةمكييلا ؽع ةجتاشلا بؾ يعلا حيحرت يف لثستت ينؾ ناقلا ؽمألا اييلإ ؾبري

وتيخة في ضعف الشؾعية الذكمية لمقانؾن، وعجم إستقخاره نتيجة سخعة  ،بالجرجة األولى ،والتي تبخز
السذتقة، والتي يتؼ  الفخعية ؾني إلى ترحيحو مؽ خالل متظمباتوتظؾره، وىؾ ما ييجف األمؽ القان

 اإلتفاق عمى أنيا تتسثل في ثالث: 

 ،الحي يدتمدم تحديؽ الشؾعية الذكمية و  بجانبيو السادي والفكخي، الؾصؾل إلى القانؾن
لمقؾانيؽ، التي يشبغي أن تكؾن أكثخ اتداقا، أكثخ وضؾحا، أكثخ دقة، أكثخ مقخوئية، 

 تاحة؛وأكثخ إ

  ،التزخؼ التذخيعي وكثخة  إلى باألساس وىؾ متظمب تخجع أسبابوإستقخار القانؾن
التعجيالت التي تسذ القؾاعج القانؾنية، مسا ييجد استقخار الحقؾق الحاتية والسخاكد 

 القانؾنية؛

  ،وىؾ وثيق الرمة بالستظمبيؽ الدابقيؽ، فقج يجج الفخد نفدو تائيا أمام التشبؤ القانؾني
الديادة الستؾاصمة في الكتمة القانؾنية، إلى جانب التعجيالت الستكخرة التي تتعخض ليا، 

يزاعف مؽ التعقيج الحي يترف  ال سيسا إذا ما كان ذلػ بذكل فجائي، األمخ الحي
ييد ثقة الفخد في الشغام القانؾني، بالشغخ إلى عجم تسكشو مؽ بشاء تؾقعات و  بو القانؾن،

 قانؾنية ثابتة.

ُجُه عجيج مؽ الشرؾص تأ سيدا عمى ىحه الستظمبات الفخعية، فإن األمؽ القانؾني ُتجد ِّ
يذيخ إلى األمؽ  صخيح وذلػ بالخغؼ مؽ عجم وجؾد أي نص دستؾري  القانؾنية والسبادئ الجستؾرية،

جخبة الت عؽ القانؾني كسبجأ عام، سؾاء أتعمق األمخ بالتجخبة الجستؾرية األوروبية، أو الجدائخية؛ فأما



 متطلبات ثكريس دولة القانون : دسترة مبدأ ألامن القانوني

والجزائريةدراسة مقارنة بين التجربة ألاوروبية   الخاثمــــــــة 

 

 
274 

 

، وذلػ عمى معياري ودستؾري األوروبية، فإنشا الحغشا تفاوتا في تقجيخ قيسة األمؽ القانؾني كسبجأ 
مدتؾى األنغسة القانؾنية الجاخمية لمجول األوروبية، بيج أن ىحا ال يعشي تجاىل الغاية التي يخسسيا 

إما قج تذيخ  التي ،ألوروبيةاألمؽ القانؾني، وىؾ ما يغيخ جميا مؽ خالل تدايج القخارات القزائية ا
تؤكج عمى ضخورة  أو يجف دستؾري،كستظمب أو كوذلػ كحتسية أو  عمى األمؽ القانؾني صخاحة،

 الستظمبات الفخعية السذتقة عشو. احتخام

اإلتحاد األوروبي، نجج أن السحاكؼ األوروبية تعتخف  مؤسدات في حيؽ أنو عمى مدتؾى  
بالخغؼ مؽ عجم تحجيجىا ألي تعخيف مؾحج لسفيؾم األمؽ  صخاحة باألمؽ القانؾني كسبجأ عام،

اعتبارىا ضسانات وإلدامية تكخيديا، بحكؼ  ،ةمتظمباتو الثالث حتسية عمى في قخاراتيا مخكدة القانؾني،
السحكسة محكسة العجل األوروبية و  كال مؽ ونخص بالحكخ ،اإلندانحقؾق ضخورية لحساية 

وججيخ أن  تديخان بجورىسا عمى احتخام قانؾن الجساعة األوروبية؛ ؽتيماألوروبية لحقؾق اإلندان، وال
نحكخ في ىحا الدياق، أن ارتباط األنغسة القانؾنية السحمية لجول اإلتحاد األوروبي بيحا األخيخ، أي 

يفخض عمييا اإللتدام بقخارات السحاكؼ األوروبية، ال سيسا عشج نذؾء وبية، قانؾن الجساعة األور 
السرادق  نداعات تسذ بالحقؾق والحخيات السشرؾص عمييا في اإلتفاقيات والسعاىجات األوروبية

 .تيا سامية عمى الجساتيخ الؾطشية، مسا يجعل مكانعمييا مؽ طخف دول اإلتحاد

أنو متأصل و تجخبة األوروبية، يسكؽ القؾل أن األمؽ القانؾني قج سمػ أشؾاطا معتبخة في ال
 ، ىيكسبجأ عام ة التي يتخحىا، وأن عسمية دستختوفي األنغسة القانؾنية الجاخمية، ميسا كانت الرف

مسا سيسشحو قؾة معيارية  في طخيق التكخيذ الفعمي، مثل ما لسدشاه مؽ خالل التجخبة الفخندية،
مؽ أىسية بالغة في تقؾية الخقابة وتحديؽ  ىحه الحتسيةمغاية التي تخمي إلييا وذلػ لسا ل وإلدامية،

سا يجعل مؽ األمؽ القانؾني وثيق موالحخيات، التي تؾفخ دولة القانؾن ضساناتيا،  حساية الحقؾق 
   األمؽ القانؾني. مؽ غايةمؤدى الالرمة بجولة القانؾن، ومؽ ىحه األخيخة الشغام األمثل لتحقيق 

عؽ األمؽ  أنو رغؼ عجم وجؾد نص دستؾري صخيحبالشدبة لمتجخبة الجدائخية، نالحظ 
وجؾد أسذ نرية  لسدشاالتي شيجتيا البالد،  الخسدة و، وعبخ استقخائشا لمجساتيخنالقانؾني، غيخ أ

حيث الحغشا أن التجخبة الجستؾرية الجدائخية مخت  سة لحتسية األمؽ القانؾني،دستؾرية مكخ ِّ 
، ففي األولى لؼ يكؽ لمسجال القانؾني جانب واسع أو مكانة ميسة في دساتيخ ىحه بسخحمتيؽ اثشتيؽ
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 (، التي ركدت عمى تكخيذ السبادئ اإلشتخاكية وبخنامج الحدب الؾاحج الحاكؼ،3699، 3691)الفتخة 
)التذخيعية، التشفيحية والقزائية(،  الحي كان يتحكؼ في جسيع مؤسدات الجولة وسمظاتيا الثالث

جبية التحخيخ حدب ج تحت تشغيؼ سمظة واحجة بقيادة والتي كانت تدسى بالؾعائف التي تشجر 
وبشاء عمى ذلػ، فإن الحقؾق والحخيات التي نرت عمييا دساتيخ ىحه السخحمة، ىي حقؾق  ،الؾطشي

وحخيات يتيحيا بخنامج الحدب الحاكؼ، ويسكؽ الجدم في ىحا اإلطار، أن األمؽ القانؾني كان 
 ة اىتساميا عمى تحقيقمخكد  مشعجما في ىحه السخحمة، أيؽ كانت الجدائخ تتبع فييا الشغام اإلشتخاكي،

 التشسية، باألخص في السجاالت اإلقترادية، اإلجتساعية والثقافية.

عخف الشغام القانؾني والجستؾري الجدائخي نقمة نؾعية، بعجما اعتسجت البالد التعجدية  
الحي نقل التجخبة الجستؾرية في الجدائخ إلى السخحمة الثانية مؽ تظؾرىا،  الحدبية مشيجا سياسيا،

، وذلػ بؾتيخة تراعجية عبخ لمحقؾق الحاتية وحخيات السؾاطؽ األساسية تعديدا وىي مخحمة شيجت
التي عكدت في مجسميا إنذغاال (، 6139، 3669، 3696ه السخحمة )الجساتيخ الثالثة التي ميدت ىح

واضحا وإرادة صمبة لمسذخع الجستؾري الجدائخي في تؾفيخ الزسانات القانؾنية والجستؾرية لحساية 
، ما يعشي أنو مشح بجاية ىحه السخحمة إنظمقت عسمية دستخة أفخاد السجتسع حخياتحقؾق و  ودعؼ

لتبجأ  واتباع مبادئو الخكيدة، إلى نغام الحكؼ الجيسقخاطي، الجولةحتسية النتقال القانؾن، كشتيجة 
  مديخة الجدائخ نحؾ تكخيذ دولة القانؾن الجيسقخاطية.

األخخى، وذلػ و ألخيخة يختمف بيؽ الجولة وفي ذات الدياق نذيخ إلى أن تكخيذ ىحه ا
اسية واإلقترادية واإلجتساعية والثقافية لكل دولة، وىؾ ما يبالشغخ إلى الدياقات التاريخية والد

يشعكذ بجوره عمى الترؾر العسمي لحتسية األمؽ القانؾني، وىؾ ما يتخجؼ تعجد صفات تظبيق ىحا 
 .ةستؾريد ةسيق وذ أم ىجف ةجاحمبجأ،  ، سؾاء تؼ اعتبارهاألخيخ

والسبادئ ، بناج ؽم السختكدات السؤسدة لمحكؼ الجيسقخاطي تزؼإن ىحه اإلزدواجية، التي 
، ترب بجورىا في تحقيق مؤدى األمؽ القانؾني، خخآ بناج ؽم األساس السكخسة لجولة القانؾن 

لسثمى لجولة القانؾن الجيسقخاطية، وىي دولة القانؾن التي تختبط الحي تكسؽ غايتو في بمؾغ الحالة ا
اإلندان مؽ جية والجيسقخاطية مؽ جية أخخى، ىحه األخيخة التي تتيح حساية الفخد بكل مؽ حقؾق 
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يا ومسارسة الخقابة عمى أعساليا، وىؾ ما عبخ محاسبتمؽ تعدف الجولة وانتياك حقؾقو وحخياتو، 
 سعى السؤسذ الجدائخي إلى تكخيدو.

، ىحه الجولة التي تذكل ةيطاخ قسيجلا يعتبخ األمؽ القانؾني إحجى جؾانب بشاء دولة القانؾن  
وفي ىحا اإلطار، فقج حخص السؤسذ الجدائخي عمى الخقابة عمى دستؾرية القؾانيؽ حجخ زاويتيا، 

، ىحه الخقابة التي تظؾرت عبخ الجساتيخ 3696تفعيل رقابة السجمذ الجستؾري ابتجاًء مؽ دستؾر 
يث عسل السذخع الجستؾري عمى تؾسيع جيات اإلخظار بذكل تجريجي، ليتؼ مشح التي تمت، ح

، حق المجؾء إلى السجمذ الجستؾري، في حال انتيػ حكؼ 6139لعام  دستؾرالسؾاطؽ، في آخخ 
خبة وخظؾة تقجمية بالشغخ إلى التجتذخيعي إحجى حقؾقو الجستؾرية، وىي ثؾرة في السجال الحقؾقي، 

 ة الفتية.الجستؾرية الجدائخي

، ولقج ورد 3696إن انذغال السؤسذ الجدائخي باألمؽ القانؾني، بخز بؾضؾح مشح دستؾر 
ىحا اإلنذغال تحت اصظالح "الحساية القانؾنية"، الحي يخد في مقجمات كافة دساتيخ السخحمة 

ويقرج بيا السذخع الجستؾري، كفالة الجستؾر بزسان الحقؾق والحخيات وحسايتيا مؽ الثانية، 
؛ وىؾ ما يجعمشا نجدم أن حتسية تعدف الدمظات العامة، عبخ إعسال اآلليات والييئات الخقابية

األمؽ القانؾني مكخسة دستؾريا وقانؾنيا، ليذ بشص صخيح ومفيؾم واضح، بالشغخ إلى حجاثة 
األمؽ دة لغاية السؾضؾع والججل الثائخ حؾلو، لكؽ مؽ الؾاضح أن الستظمبات الفخعية الثالثة السؤس ِّ 

 حيث نالحظ: قابميا مؽ نرؾص قانؾنية ودستؾريةالقانؾني، تجج ما ي

 في آخخ تعجيل دستؾري لدشة  بجستختوالسؤسذ الجدائخي  قج قام متظمب الؾصؾل أن
، التي تزسؽ لمسؾاطؽ جستؾرلا( مؽ 13، وىؾ ما تؼ التشريص عميو في السادة )6139

 إلى السعمؾمة. السادي الؾصؾل

  استقخار الحقؾق الحاتية وثبات السخاكد القانؾنية تزسشو آلية الخقابة عمى أن متظمب
تص بيا السجمذ الجستؾري الجدائخي، وىؾ ما يشص عميو دستؾرية القؾانيؽ، والتي يخ

 الجستؾر الجدائخي في فرمو األول مؽ بابو الثالث الخاص بالخقابة. 
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 ( مؽ 6وأن متظمب التشبؤ القانؾني تزسشو السادة ) القانؾن السجني الجدائخي، التي تشص
عمى عجم رجعية أثخ التذخيعات الججيجة عمى وقائع حجثت في الساضي، وىؾ ما يعسل 

 عمى حساية التؾقعات القانؾنية السذخوعة ألشخاص القانؾن.

إن ما تقجم، يدسح لشا بالقؾل أن اإلعتخاف الذكمي باألمؽ القانؾني مؽ طخف السؤسذ 
، ليؾ أمخ مسكؽ، عمى شاكمة التجارب الجستؾرية لبعض الجول األوروبية، الجستؾري الجدائخي 

، مثل ما "اليجف ذو القيسة الجستؾرية" مراففاألمؽ القانؾني في الجدائخ يسكؽ لو أن يختقي إلى 
األمخ الحي سيتؾج جيؾد السؤسذ الجستؾري الجدائخي السبحولة في ، الحغشاه مع التجخبة الفخندية

ان الحقؾق الفخدية والحخيات األساسية، تسييجا لجستخة األمؽ القانؾني كسبجأ سبيل تعديد ضس
عبخ إبخاز أىسية  6139دستؾري في السدتقبل؛ وىؾ ما يتؼ تجديجه عمى الؾاقع، مؽ خالل دستؾر 

السجمذ الجستؾري كسؤسدة رقابية، وتؾسيع صالحياتو بإدخال آلية الجفع بعجم الجستؾرية ضسؽ ىحه 
بخ سعي السذخع الجستؾري إلى إضفاء الظابع القزائي عميو وخمق عالقة تفاعمية بيؽ األخيخة، وع

ىحه السؤسدة الخقابية الجستؾرية ومؤسدات القزاء العادي، وذلػ بعجما تست دستخة حقؾق ججيجة، 
وما يؾازييا مؽ مؤسدات رقابية، مؽ قبيل السجمذ األعمى لمذباب، والسجمذ الؾطشي لحقؾق 

حي سيتيح تفعيميا إلى إرتقاء الجدائخ لتكخيٍذ أعمى درجة لجولة القانؾن الجيسقخاطية، والاإلندان، 
  فتح السجال لمسؤسذ الجستؾري لجستخة متظمب األمؽ القانؾني كسبجأ دستؾري.  يي سحلا خمألا
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 3 داءـــإه

 4 وعرفـانر ــشك

 
 6 ةـــــمقدم

 فكرة األمن القانهنيالتأسيس السفاهيسي لاألول:  الباب

 99 لفكرة األمن القانهنيالعشاصر السكهنة األول:  الفرل
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 02 لى القانهن السطمب األول: قيسة متطمب الهصهل إ

 09 أوال: السفههمية والسقروئية -
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 31 السطمب الثاني: الهصهل إلى القانهن واألمن القانهني

 32 أوال: إتاحة القانهن  -
 35 قانهنية-ثانيا: التشذئة الدهسيه -

 38 السبحث الثاني: إستقرار القانهن 

 38 ن السهضهعي واستقرار الحقهق الذاتيةالسطمب األول: إستقرار القانه     

 39 أوال: إستقرار القانهن السهضهعي -
 40 قيهد عسمية التقشين . أ

 43 التكريس التذريعي لشرهص اإلجتهادات القزائية . ب
 47 ثانيا: إستقرار الحقهق الذاتية -

 47 التقادم وعدم الرجعية . أ
 49 العالقة بين الحاالت القانهنية والحقهق الذاتية . ب
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 52 أوال: أثر عدم إستقرار القانهن السهضهعي -
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 القزائية
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 99 : اليقين والثقة السذروعةأوال -

 90 اليقين القانهني  . أ
 94 الثقة السذروعة  . ب

 96 : الفعالية والفاعميةثانيا -
 97 القانهنيةالفعالية  . أ

 99 فاعمية القانهن  . ب
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 923 ثانيا: الجانب الذكمي لألمن القانهني -
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 927 : الفرق بين األمن الذاتي واألمن السهضهعيأوال -
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 994 السبحث الثالث:  القيسة القانهنية العالسية لسبدأ األمن القانهني 
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 903 الالتيشي الجرماني الشعام في القانهني السطمب الثاني: األمن      

 903 قانهني ودولة القانهن في ألسانياأوال: األمن ال -
 906 من القانهني في القانهن الفرنديثانيا: األ -

 932 السبحث الرابع: اإلعتراف بسبدأ األمن القانهني

 932 سطمب األول: األمن القانهني في الشعام الداخمي لمدول األوروبيةال      

 939 ات السهجهة لفكرة األمن القانهنيأوال: اإلنتقاد -
 933 من القانهني بين الدول األوروبيةثانيا: تكريس األ -

السطمب الثاني: مبدأ األمن القانهني في اجتهادات السحاكم       
 األوروبية

935 
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 935 ة العدل األوروبيةأوال: محكس -
 938 السحكسة األوروبية لحقهق اإلندانثانيا:  -

 

 أسس دسترة مبدأ األمن القانهني: الثاني الباب

 943 الفرل األول: دسترة القانهن والجهدة الدستهرية

 943 السبحث األول: الرياغة الذكمية لمقانهن وتحقيق األمن القانهني

 944 السؤسدة لدولة القانهن  األساس : العشاصرالسطمب األول       

 946 أوال: طبيعة دولة القانهن  -
 948 القانهني في دولة القانهن ثانيا: هيكمة الشعام  -

 948 الفرل بين الدمطات .أ 
 959 هرمية القهاعد .ب 
 953 الحق في التقاضي .ج 

 955 عام األمثل لزسان األمن القانهنيالسطمب الثاني: دولة القانهن: الش      

 955 أوال: أشكال التشعيم القانهني لمدولة -
 956 الدولة البهليدية .أ 
 956 الدولة اإلستبدادية .ب 
 957 الدولة الذرعية .ج 
 958 د. دولة القانهن     

 959 ثانيا: نساذج دولة القانهن  -
 959 الشسهذج الميبرالي لدولة القانهن  .أ 
 959 الشسهذج السادي لدولة القانهن  .ب 
 962 دولة القانهن الشسهذج الذكمي ل .ج 

 964 السبحث الثاني: األسباب البشيهية النعدام األمن القانهني

 964 التزخم وعدم اإلستقرار التذريعي السطمب األول:      

 965 أوال: التجربة الجزائرية -
 973 التجربة الفرنديةثانيا:  -
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 976 ي: عدم إستقرار اإلجتهاد القزائيالسطمب الثان      

 976 جربة الجزائريةأوال: الت -
 982 ثانيا: التجربة الفرندية -

 980 السبحث الثالث: عسمية الدسترة وتحقيق األمن القانهني األوروبي

 980 هة السعيارية لمدساتير األوروبيةالسطمب األول: الق      

 983 التفدير الدستهري أوال:  -
 987 ثانيا: دسترة القانهن  -

 988 لدسترة في أوروباي: تطهر ظاهرة االسطمب الثان 

 989 أوال: في ألسانيا -
 992 : في فرنداثانيا -

 993 السبحث الرابع: إستقرار الدساتير والهشدسة الدستهرية

 993 السطمب األول: اإلسهامات القانهنية لمهشدسة الدستهرية      

 994 ال: التجربة الدستهرية الجزائريةأو  -
 997 الجزائرية لدساتيرقيسة القانهنية لسقدمات اثانيا: ال -

 022 اني: مقروئية القهاعد الدستهرية.السطمب الث

الفرل الثاني: أسس التكريس الدستهري لسبدأ األمن  
 القانهني في الجزائر

025 

 باألمن إنذغاال تعكس التي الدستهرية السبحث األول: األحكام
  القانهني

025 

 026 (3699 ،3691) حدنعام الحزب الها ظل في: السطمب األول      

 026 (3691أوال: دستهر ) -
 029 (3699ثانيا: دستهر ) -

 099 (6139 ،3669 ،3696) التعددية الحزبية ظل في: السطمب الثاني      

 099 (3696أوال: دستهر ) -
 096 (3669ثانيا: دستهر ) -
 097 (6139ثالثا: دستهر ) -
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حقيق األمن الكفيمة بت القانهن  دولة : عشاصرالثانيالسبحث 
 القانهني

002 

 002 إحترام التهزيع الدستهري لإلختراص  السطمب األول:      

 002 دستهرية مبدأ الفرل بين الدمطات: أوال -
 003 والتشعيسي التذريعي التخررين بين ثانيا: الفرل -

 في لمحق ضسانة القزائية الدمطة إستقاللية   :الثاني السطمب      
 التقاضي

007 

 007 : إستقاللية القزاء في األحكام الدستهريةأوال -
 032 ثانيا: الزسانات الدستهرية الستقاللية القزاة  -

السبحث الثالث: آليات عسل السجمس الدستهري لتحقيق األمن 
 القانهني

036 

 036 السطمب األول: الرقابة الدستهرية عمى الدمطة التذريعية      

 037 اإللغاء: أوال -
 042 التفديرية حفعاتالت: ثانيا -

 043 اإلخطار جهات وفق الدستهرية الرقابة :الثاني السطمب

 043 (3699 ،3691) البرامج الدساتير ظل في: أوال -
 046 (6139 ،3669 ،3696) القهانين الدساتير ظل في: ثانيا -

السبحث الرابع: األهسية السرجعية من التكريس الدستهري لسبدأ 
 األمن القانهني

057 

 057 السطمب األول: تحدين حساية الحقهق والحريات األساسية      

 058 طهر عسمية دسترة الحقهق والحرياتأوال: ت -
 064 والحريات في العروف اإلستثشائية ثانيا: مكانة الحقهق  -

 066 تكريس دولة القانهن الديسقراطية السطمب الثاني:      

 066 قراطيةأوال: العالقة بين دولة القانهن والديس -
 069 ستهر كإطار لتعزيز سيادة القانهن ثانيا: الد -
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 073 الخاتسة

 078 قائسة السراجع

 090 الفهــــرس
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