
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زي وزوــــتي –امعة مولود معمري ـــج  

 والعلوم السياسية كلّية الحقوق 
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 :لجنة املناقشة

 ؛رئيسا ------------------------ ،تيزي وزو،  ، جامعة مولود معمري ، أستاذ معاشو عمار د/ أ.

 ؛ومقررا مشرفا ------- بودريوه عبد الكريم، أستاذ، جامعة عبد الرحمان ميره، بجايةد/ أ.

 ؛ممتحنا  -------------- جامعة مولود معمري، تيزي وزو ،، أستاذبوبشير محند أمقراند/ أ.

 ؛ةممتحن -------------------------- 2 البليدةجامعة ،  محاضرة أ ة ، أستاذعباس راضيةد/ 

                                                        .ممتحنا --- ، ، بجاية جامعة عبد الرحمان ميره، أستاذ محاضر أ، صايش عبد املالك د/ 

 ألاعمال الحكومية بين الحصانة

 املطلقة والرقابة القضائية 
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، إ خوإين و أ خيت،ي  إ ىل وإِل   

 إ ىل زوجيت و أ والدي أ نزو و ايسنت،

.أ هدي مثرة هجدي إملتوإضع..  
 

 

 

 ،وجل من بعد إلشكر و إمحلد هلل عز

 لل س تاذامت إلشكر و إلعرفان لك ىمسأ  ب أ تقدم

جزإه هللا ، هو نصاحئ        بودريوه عبد إلكرمي عىل توجهياته

 لك خري و بركه، عين

إلكرإم ، أ عضاء جلنة  لل ساتذةابلشكر إجلزيل  أ تقدمكام 

 .إملناقشة إذلين رشفوان بقبوهلم مناقشة هذإ إلبحث
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�أعمال�ا���التصور�الديمقراطي�ا��ديث�من�خالل�درجة�خضوع��شرعي��ا��دارة�ستمد�

�الس �الرقابة �من �فيلقدر�مع�ن �و�القضائية،  اسية
ّ

�تجذ �و�تطوّ قد �بتطور�رت �الرقابة ��ذه رت

�و �الفكر  �القانو�ي ��،الديمقراطيةاملمارسة �أين �ا��اجة �لدوا�� �مؤسسا�ي �ش�ل ��� �إ��تبلورت

الصورة�التنظيمية�لسلطات��ر���ما�بلغتھأو�لعل�و�ا��ارجية،تنظيم�مصا���الدولة�الداخلية�

��دولة�القانون،�بفرض�رقابة�قانونية�ع��إقرار �و�ت�ليف�املؤسسة�القضائية����سياق��الدولة

�الرقابة �ل�ذه �التار��� �التطور �سياق �و��� �التنفيذية، �السلطة �مبدأ�تصرفات �التفك����� �ان

ستقالل�القضاء�إأمبدو�القضائية�و������دار�ة�يئات�الفصل�ب�ن�السلطات�و�الفصل�ب�ن�ال

 
ً
�و�جديا

ً
��،واردا �سياسية، �لصراعات

ً
�ن�يجة �حدثإجوذلك �و�مؤسساتية، �الواقع��تتماعية ��

ت�ون�عليھ�اليوم��أناملدلول�العم���للمبادئ�املذ�ورة�وحددت�ما��ان�يجب�أفرزتالتار���

� �ا��دارةعالقة �بالقضاء �التنفيذية �السلطة �عالقة �و �القانون�بالقانون �تطبيق �بھ ملنوط

.لھ��دارةوضمان�انصياع

��رغم �و��ةالوثيق�العالقة �القانون �دولة �مف�وم ��إقرار ب�ن �ع�� �����دارةأعمالالرقابة

 ،املختلفة��أش�ال�ا
ّ
ف�ع���و�كذا�التأكيد�ع���أن�نمو�الدولة�واح��ام�املبادئ�ال���ترت��ا�يتوق

�الوظيفة �بتلك �يقوم �ولو��س�يا �مستقل �قضاء �ووجود �وموضوعي��ا �الرقابة �أن��،فعالية
ّ
إال

�تمتد�السلطات�العامة����الدولة،�حيث�ال �أعمالرقابة�القضاء�لم�تصبح��عد�شاملة�ع����ل�

ن�من�رقابتھ�حصّ يُ �أنمن��شاط�ا�يجب��جزءً �أنلس�ب��السلطة�التنفيذية�أعمالجميع��إ��

 
ّ
�للدولةالت �العليا �باملصا�� �اتصاال�وثيقا �صالھ �حيث �و�استقرت، �الدسات���املق�دأبت رنة�ا�ل

�العمل�سلطة�تقدير�ة�واسعة، اسية�ف��ا�سيطغت�الصبغة�ال�بحيثع���منح�مصدري��ذا

�ي،��دار�ةع���الصبغة�  �عّد �ُ بحيث�،متنع�القضاء�النظر�ف��الذا
ّ

�الطبي���تنك را�الختصاصھ

�الدولة �سيادة �مبدأ �تحقيق �ع�� �وا��رص �وتفس���القانون � �تطبيق �ينحصر��� و�س���.الذي

Acts"أعمال�الدولةنجل��ا�بإ�����عمال�ذه� of state"و���فر�سا�بأعمال�ا���ومة
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Actes"و�ا���ومية�أ de gouvernement ou gouvernementaux"أما����

"السيادة�بأعمال"ف�س����مصر 
1
.

�إذن�يقت��� �ال��ام �القانون �سيادة �و�مبدأ �خضوع �السلطات �ألح�ام��العامة �الدولة ��

� �مكمن ��� �ال�� �التنفيذية �السلطة �ذلك ��� �بما ��ساسية�خطر�الدستور، �ا��قوق ع��

بطبيع��ا�أعمال�و�ال������،ال���تصدر�م��ا�ا���وميةعمال�بالنظر�إ���� �،الفرديةو�ا��ر�ات�

لك��ا�تخرج���،آخر�يصدر�عن�السلطة�التنفيذيةإداري�ل�مإدار�ة�ال�تختلف����ش�ل�ا�عن�أي�ع

�القضاء � �والية �رقابةو عن �أية �من �مبدأ�و.محصنة �عن �صر�حا �خروجا ��عمال �عت����ذه

���و�سالحااملشروعية �خط��ا �ا���ومة�ال���ت�س�������ل�مرة �التصدي�ألية����ا��يد من�أجل

حيث�.و��ذا�ما�يؤدي�إ���املساس�بحقوق��فراد�و�حر�ا��م�،محاولة�رقابة�من�طرف�القضاء

� �ال �و�ال ��عمال ��ذه �مواج�ة  أيّ �توجديمكن
ُ
�ا��طر�ة ��ذا �لدرء �اختصاص�وسيلة لعدم

.القضاء�بالتعرض�ل�ا

بالرغم�من�أن��عض��الفق�اء��)أعمال�سيادة،�أعمال�حكومية(املشرع�الفر�����لم��ستعمل�أي�من�املصط���ن��إّن �-1

� �مصط�� �استعمل �فلقد �القضاء �أما �ا���ومة، �أو �السيادة �ألعمال �ال�شر��� �املصدر �ع�� أعمال�"يقرون

Actes"السيادة de souveraineté و��عض�القرارات��خرى�املتعلقة�بالعائالت�امللكية��1967مارس�����30قرار��«

"��ر�نظر�ة�الباعث�السيا����اتجھ�القضاء�إ���استعمال�مصط���عام�و�املتمثل������دلكن��ع.ال����انت����العرش

»"�عمال�ا��كومية�أو�ا��كومة� Actes de gouvernement ou gouvernementaux حيث�أن��ذا��«

��� و�ال����ع"�كومة����املجال�الديبلوما���ا��اتسلط"�عمال�املتصلة�بالوظيفة�ا��كومية�أو�":املصط����ع���عن�

."مع�ا��كومات��جن�ية�عالق��ا����سيادة�ا��كومة�الفر�سية"عن�

� �ف�ستعمل�مصط�� �الفقھ »أعمال�السيادة"أما Actes de souveraineté»�� �ع�� �عمال�ال���"للداللة

�ا��ارجية �سياد��ا �و�كذا �للدولة �ا��ار�� ��"تخص��من �ب�ن�"أو �بالعالقات �املتصلة ��عمال �تحديد �أجل من

ف�و�"أما�مصط����عمال�ا���ومية�أو�ا���ومة�.،�بمع���العالقة�ب�ن�ا���ومة�و�السلطات��خرى "السلطات�العامة

كما��عت���البعض��خر�أن�.لة�عن��عمال�املتصلة�و�املتعلقة�بالعالقة�الدولية�ل���ومة�مع�الدول��خرى �ستعمل�للدال

:نظرأو�للتدقيق�����ذه�املصط��ات��.�ذين�املصط���ن�م��ادف�ن�و�ل�ما�نفس�الداللة

- ALIBERT (R), Le contrôle juridictionnel de l’administration au moyen du recours
pour excès de pouvoir, PAYOT, Paris, 1926, p. 75.

- TEISSIER (G), La responsabilité de la puissance publique, DUPONT, Paris, 1906, p.
131.

- CAPITANT (R), De la nature des actes de gouvernement, In Mélange, études
juridiques offertes à Léon Jullio De la MORANDIÉRE, France, 1964, p. 99 et s.
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ف���ذه�النظر�ة�مجلس�الدولة�الذي�اع�� �ع���يد���فر�سا�أعمال�ا���ومةنظر�ة�ظ�رت�

حكم��بموجب،نابوليون س���إللغائھ�ألنھ�من�مخلفات�كعر�ون�لبقائھ�و�والئھ�ل��كم�الذي�

لتتطور��عد��،سيادةنظر�ة�أعمال�ال�الس�ب����ترسيخالذي��ان��Laffite"1822الفيت�"

�متتالية �أح�ام �ع���عدة �نظر�منازعات��،ذلك ��� ��داري �القضاء �اختصاص �عدم �ع�� تؤكد

.ةال���تصدر�عن�ا���وم�مالأع

�اسا�م من�حيث�أقر�عدة�معاي����،���ترسيخ�النظر�ة�و�تث�يت�معامل�ا�هدور بلقفھ�أيضا

معيار�الباعث���او�من�بي��،خالل�ا�يتم���العمل�ا���ومي�عن��عمال��دار�ة�العادية��خرى 

�ا���ومية عتمد�ع���باعث�ا���ومة�أو�نية�امل،السيا����الذي��عد�املعيار�ال�اشف�لألعمال

�إصدار�العمل ��� �املعيار�مأماو�،ا���ومة ��ذا ��شأن �قيلت �ال�� �الفقھ���ره��نتقادات

 و�
ُ
�بمعيار�ْس أ ��طبيعة�بدل �الذي �العماس�ند�العمل �موضوع �يُ ل�� �حيث �من��� م�ّ ، �فئت�ن ب�ن

�ا���ومة �تصدر�عن �ال�� �القضاء:�عمال �لرقابة �تخضع �إدار�ة �ح�وميةأعمال ال�و�أعمال

.تخضع�لرقابة�القضاء

�انتقادات �عدة �املعيار�أيضا ��ذا ��داري �،واجھ �العمل �التمي���ب�ن �يصعب �أنھ �أ�م�ا

�ا���ومي ��ذه��،و�العمل �أعقاب �و�ع�� �واحدة، �سلطة �من �يصدران �كال�العمل�ن �أن السيما

� �سميت �و�ال�� �أخرى �نظر�ة �ظ�رت �ا��ديثة"�نتقادات �أعمال��،"بالنظر�ة �تحدد و�ال��

�عمال�ال���تندرج�ضمن��ذه�القائمة��عد�من��أنحيث.مة�ع���قائمة�يحدد�ا�القضاءو ا���

� �.ا���ومةأعمال �تنو �ال�� �:�نفئت�إ��قسم �ح�ومية �مأعمال الداخلية�بالعالقاتتصلة

.ا��ارجية�لعالقاتتصلة�بامأعمال�ح�ومية�و�

 �،م�من�املحاوالت�الفق�ية����وضع�معيار�دقيقغر 
ّ
أنھ�لم�يف������ذلك�و��ل�ما�كشف��إال

أك���أ�مية�من��عض��عمال��خرى�و�ال������و�أن��عض�وظائف�السلطة�التنفيذية�،عنھ

�ألعمال� � �معيار�جامع �وضع �إ�� �يتوصل �لم �الفقھ �أن �كما ��دار�ة، �الوظيفة �عن تنفصل
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�السلطة�ما�إنو �،ا���ومة �يصدر�عن �عمل ��و �ا���ومي �العمل �أن ��و �عليھ �متفق �و

.التنفيذية�و�ال�يخضع�لرقابة�القضاء

�افق�ي�ال ر�جداو��ذا�ما�أث�تخضع�لرقابة�القضاءال �عمال�و�لف��ة�طو�لة��ذهن�ظلت�إذ

�أساسية��،اواسع �ضمانة ��عد �التنفيذية �السلطة �أعمال �ع�� �القضائية �الرقابة �أن السيما

حيث�أنھ�من�الضروري�رقابة��ذه��عمال�إذا�ما�تجاوزت��،��ماية�ا��قوق��ساسية�لألفراد

� �املشروعي�ا���ومةقرارات �قواعد �وجود �من �البد �و �املخالفة�جزاءة، �القرارات إلغاء

.للمشروعية�و��عو�ض��فراد�عن��ضرار�الالحقة���م

من�فرض���بداية�القرن�العشر�ن�لقا�����داري اتمكنتحقيق�املشروعية��تميةح�مأما

�العملتھرقاب �أو�بواعث �أسباب �أ�،ا���ومي�ع�� �حيث �أعمال��عض�باإللغاء�اختصمصبح

�أينا���ومة، �مجلس ��ذهأكد �الفر���� �الدولة �و�التطورات �خاللالتغ��ات �ادامتد�من

�من �قدر�م�م �ع�� ��،�عمال��ذه�رقابتھ �البام��ا�املتصلةالسيما �و��عمال�دلعالقات ولية

�لعالقات�الداخليةبااملتصلة��عمالأيضا�إ��ما�امتدت�ك،ةر�يالدبلوماسية�و�العمليات�ا��

�ا�� �أساس �ع�� �رقابة �محل �أصبحت �خطأال�� �و�دون ��،طأ �سمح �ما  بو��ذا
ّ
�مصادر�ا� ساع

.إ���أ�عد�ا��دودومة��ا��املشروعية�و�تقليص�أعمال�

القضاء��ھ�ومشاركة�اختصاصفرض������هدور بأيضا���الفر�����ملجلس�الدستورياتمكن

� ��� �� �داري ��عض �رقابة ��يظ�ر �و �،ا���وميةعمال �خاللذلك �السيما��من �قراراتھ �عض

 ���ال�1993بتداءا�مناةالصادر �اتالقرار 
ّ
لقضاء�ملراقبة��عمال�اساع�اختصاص�أقر�فيھ�أن�ا�

� �ا���ومةاملغ�� �عن �تصدر �ال�� �ا��ر�ات��ؤ �شيُ شروعة �و �ا��قوق �عن �للدفاع ضمانة

.�1ساسية

1- Cons. Const, 13 aout 1993 Déc. N° 93-325, Rec. p. 224.

- Cons. Const, 21 Janvier 1994, Déc. N° 94-335, Rec. p. 40.

- Cons. Const,09 Avril 1996, Déc. N° 96-373, Rec. p. 43.
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ُحث،منھ�أما�ع���الصعيد�الدو��،�فإن�القانون�الدو���خاصة��ور�ي ����ل�مرة�ع����يَّ

ةتفاقيات�املختلف�الرقابة�ع����عمال�ا���ومية�ال���تصدر�عن�الدول��عضاء����وجوب�

 
ُ
�ع�ِ�ُ� وت �وا��ر�ات �ا��قوق �حماية �ضرورة �لألفراد�� �����مبدأع����وذلك�،�ساسية ا��ق

�أعمال�اسائلم �عن �الدولة �ا��ق�،ة ��ذا �أن �الدولية�خاصة �ع����تفاقيات بالتا����.مضمون

� ��داري �إليھفالقا��� �املناط ��و ��الداخ�� �مدى �فحص ��حيان �أغلب الدولة�ةمراعا��

��ل ���ا �ارتبطت �ال�� �و��و�املالل��امات �الدولية، �املعا�دات ��تفاقيات�ب�لف� تفس����ذه

.الدولية

���فرض�رقابتھ�وممارسة�اختصاصھ�القضا�ي����مجال����داري للقا�����السماح�عد�

 ا���ومة،��أعمالاال�نحو�اختفاء�و�زوال�نموذجا�فعّ �و�التعو�ض��لغاء
ْ
رقابة�القضاء��نَّ أإذ

� �حقوق �بحماية �الكفيلة �غ���ا �دون �خالل��فراد،�� �من �القانون �سيادة تقر�ر��وتفرض

��التعو�ض ��لألفرادالعادل �تمس�م��ضرار عن ��أو ،ال�� �خالل �و��عمال�ال�إلغاءمن قرارات

.يضمن�����ال��اية�فرض�نظام�ديمقراطي�شر���املخالفة�للقانون�،�ما

��ساير  �ي صر املالقضاء�لم �شأن ��� �الفر���� �نظ��ه �حدة �من �للتقليص �أعمالالس��

ماو �،ا���ومة
ّ
�ع���إن �للرقابة �الرافض �موقفھ ��� �م�شددا �و��عو�ضا� �ذه�ظل �إلغاءا �عمال

�ع��� �الرقابة �عليھ �تمنع ��شر�عية �بنصوص �مقيد �املصري �القضاء �أن �أساس �ع�� و�ذلك

.�عمال�ا���ومية�

�مختلفأما �ا��زائر�فالوضع �أُي �،�� �يوجد �ال �أنھ �بأعمال��حيث ��ع��ف �قانو�ي نص

�ا� ��ال �و ��ومة �و�إنما �الرقابة �من ��عمال ��ذه �أو�يحصن �يمنع �نص �أي �ف�ل�بيوجد العكس

ارات�السلطة�ر الرقابة�ع���أعمال�و�ق�وجوب�ا��م�ور�ة�ا��زائر�ة�املتعاقبة�تنص�ع��دسات���

�ا��زائري�ف�و�ينقسم�إ���فئت�ن،�التنفيذية �الفقھ��داري ��ذه�ا��فئة�تؤكد�:أما عدام�وجود

عمال�ال���تصدر�� �ل�رقابة�و�تج���القضاء�ع���تقرّ �الدسات���ا��زائر�ة�أّن�بدليل���عمال
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�الس �عن �أما �التنفيذية، �ا�لطة �� �انب �أن �بالضرورة �ل�س �أنھ �القانون��خر�ف�و�يرى ع��ف

و�بالتا���،القضاء�قد�اع��ف�بوجود�ا�����عض�قراراتھ�يكفي�أن�بوجود��ذه��عمال�و�إنما

��عمال ���عد��ذه  �است�ناء
َ
��صل�دُ رِ ت ��،ع�� �أعمال �ع�� �الرقابة ��صل �أن السلطة�حيث

 �ذه��عمال�من�أية�رقابة���عض��ست�ناء��و�تحص�نو�،التنفيذية
ً
.��اطبيع�إ���إس�نادا

�أعمالبالرغم�من�ا��لول�و�املعاي���املقدمة�من�طرف�الفقھ�و�القضاء����س�يل�ا��د�من�

 �،ا���ومة
ّ
ب�ن�سلطة���حيانا��ل�ل�س�بال�س����س�ب�صعو�ة�التوفيق����كث���من�ّن أإال

� �و�حقوق ��فراد،الدولة �يحفظ
ً
��للدولةتوفيقا �و�العمل �املبادرة ��� �ا��ر�ة �من ع���نوعا

�و�ا��ارجية �الداخلية �سياس��ا �ت،تحقيق �ضمانات ���قوق�مو�يوفر�لألفراد �حماية �ل�م �كفل

.و�حر�ا��م

 
َ
 ت

ْ
الدراسات�السابقة����مختلف�فروع�القانون�إثراء����ذا�املوضوع��أ�مية�دراسةُن ُم ك

��،العام �كما�االمتداد�ا �الدو��، �القانون �و�ح�� �و�الدستوري ��داري ��القانون �فروع �عدة ��

�أن �السيما �املوضوع �إثراء ��� �أ�مي��ا ����ا�تكمن �قليلة �السيادة �أعمال �مجال ��� لدراسات

�ا�.ا��زائر �أعمال �ف�م ��� �القانوني�ن �املمارس�ن ���م �سوف �الدراسة ��ذه �أن ��ومة���������������كما

،�و�كذا�ف�م�موقف�القضاء�من�النظر�ة����ا��زائر�و��نظمة�املقارنة�حيث�ف�ا�القانو�يتكييو�

.أ��ا�مازالت�محل�جدال�و�خالف�ب�ن�الفق�اء

 
َ
��إذا �الديمقراطية��صل�ان �الدول ��مبدأ�و��إذن�املستقر��� السلطة��أعمالخضوع

�الس �و�تنفيذ �العامة �املص��ة �تحقيق �مستلزمات �فإن �القضائية، �للرقابة اسة�يالتنفيذية

العامة�للدولة�تقت����التخفيف�من�صرامة��ذا�املبدأ،�باستحداث��عض��ست�ناءات�ت�ون�

� �منح �ب�ن  در ق��دارةكموازن
ً
�العامة�ا �املص��ة �لتحقيق �ا��ر�ة ��،من �حقوق ��فرادوحماية

ة��ضرار����م،�و�بالتا���تطرح��ذه�من�خالل�فرض�املسؤولية�و�التعو�ض����حالوحر�ا��م�
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� �إش�الية �الدراسة ن�مبدأ�اضمالكفيلة�بحدود�الرقابة�القضائية�ع����عمال�ا��كومية

موازنة�املشروعية�؟

د�ع���املن���الوصفي�من�اعتم� ھ�تّم جوانببجميع���ملامومحاولة�لدراسة��ذا�املوضوع

�أجل �ا�عرض �أعمال �التحلي�����ومةنظر�ة �و�املن�� �التار��� �تحليل��،و�تطور�ا �أجل من

�و�الق �القضايا ��داري ر مضمون �القضاء �عن �الصادرة �و�ا��زائري��ارات �و�املصري الفر����

�و  �من ��ستفادة �أجل �من �املقارن �املن�� �كذا �تطبيقات �املقارنة �و �نظمة التجر�ة��عامة

.خاصةالفر�سية�

��ش�ال�لإلجابة ��ذا ��طروحامل�ع�� �����ستوجب �و�املتمثل �ا���ومة �أعمال �أصل ت�يان

�ا��ضوع �القضائيةعدم �إ��ال�ثم�،)أول �باب(للرقابة ��تطرق ��� �املتمثل إم�انية���ست�ناء

و�أن��،مقلصة�إ���أ�عد�ا��دود�ذه��عمال�أ��ت��ع���أعمال�ا���ومة�السيما�أن�الرقابة

�ر�ا�ط�،ض�رقابتھ�ع����ذه��عمالر التطور����مجال�مسؤولية�الدولة�أج���القضاء�ع���ف

).ثان�باب(مبدأ�املشروعية��مقتضياتع���



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب ألاو٫ 

ما٫ الح٩ىمُت  ٖضم زًٕى  لغ٢ابت ال٣ًاثُتلألٖا
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 ظيال ٌٗنى مبضؤ اإلاكغوُٖت ؾُاصة ال٣اهىن ٖلى الحا٦محن و اإلاد٩ىمحن ٖلى خض الؿىاء،

اث  ألاؾاؾُتٗض يٌ خُث ال ًجىػ للحا٦محن الخغوج ًٖ ال٣ىاٖض  ،ماهت للح٣ى١ و الحٍغ

 و ؤلاصاعة مال٣اهىهُت التي جىٓم قاون الح٨
ا
اتهم ٚحر مكغوٖت و ًد٨م  ، و بال ؤنبدذ جهٞغ

ٌ ًٖ الًغع الظي جدضزه  .1 ال٣اض ي ٖليها باإللٛاء و الخٍٗى

 ب  
 
ٞةن هظه ، لغ٢ابت ال٣ًاثُتلا ما ٧اهذ اإلاكغوُٖت جخُلب زًٕى الضولت لل٣اهىن و ط

ما٫ الح٩ىمُت ٢ض جىٗضم  ما٫ و ال٣غاعاث مثل ألٖا و ال جسً٘ الغ٢ابت باليؿبت لبٌٗ ألٖا

ما٫ بط  ،لغ٢ابت ال٣ًاء ؤلاصاعي  ت ال جسخل٠ ًٖ ؤي ٖمل  نٞهظه ألٖا هي بُبُٗتها ؤٖما٫ بصاٍع

ل٣ًاء و جهبذ مدهىت بصاعي آزغ ًهضع ًٖ الؿلُت الخىُٟظًت، و ل٨نها جسغج ٧لُت مً والًت ا

دا ًٖ ع٢ابت اإلاكغوُٖتمً ؤًت ع٢ابت ما٫ الح٩ىمُت زغوحا نٍغ  خثىاءاؾؤو  ، و لظل٪ حٗض ألٖا

  .2 ًغص ٖليها

ما٫ ًجب جيُان ؤن بلىعة و ج٨َغـ ٨ٞغة ؤٖما٫إل  ٌٗىص الح٩ىمت  بغاػ هظه الُاثٟت مً ألٖا

لت بؿيب اإلاٗاعيحن لل٨ٟغة بلى بلى ال٣ٟه و ال٣ًاء الٟغوس ي ، و طل٪ بٗض حضا٫ صام لٟترة ٍَى

                                                           
1
ٌ  الىثير لىاءه جدذ حؿترث والظي "اإلاشغوكُت " مبضأ وهى هام بمبضأ بااللتزام الظماهت هظه جخجلى -   ختى مً الضو

ٌ  به جخميز ػابلا أصبذ  لللاهىن  ٌلض الخظىق لم بدُث لللاهىن، واإلادىىمىن  امالحي فيها ًسظم والتي اللاهىهُت الضو

 ئال جصغفا أي ألازيرة جأحي هظه فال ،"ؤلاصاعة " الحاهمت الؿلؼاث ئلى طلً حلضي بل بأخيامه ًلتزمىن  ألافغاص كلى ملصىعا

 وفم اوئهم فدؿب طلً أخيامه، لِـ وفم ئال وشاغ بأي جلىم وال ملخظُاجه كلى والنزوٌ كاهىهُت أهضاف لخدلُم

 هي أؾاؾُت فىغة كلى جلىم والحم اللاهىن  صولت فان ومىه لظلً، اإلالغعة والشغوغ لألوطاق وفلا وطلها ؾبم كىاكض

 أن في ًخمثل حىهغي  أؾاؽ كلى اؾدبضاصًت جلىم خىىمت أمام هىىن  طلً وبلىـ الحاهم، هى الفغص ال اللاهىن  أن

 ولهظا به، هى ًلتزم أن صون  كلى اخترامه أفغاص اإلاجخمم خمل كلى ٌلمل الظي الحاهم ئعاصة كً حلبير مجغص هى اللاهىن 

      شاء كضٌ كىه صون أن ًخلُض باحغاٍء ملين وئن اللاهىن  ػبم شاء   ئن كُض ول مً وػلُلت مؼللت الحاهم ئعاصة جصبذ

اتهم، لهظا ًؼلم كلى هظه ال  ئلى اإلاؿاؽ بدلىق ألافغاص و خٍغ
ّ
حىىماث أو شيل ملين ،وهظا ما ًإصي خخما

ت ال٣ًاء ؤلاصاعي ، صاع شىؼاوي كلي زؼاع؛ ؤهٓغ في طل٪ : "الحىىماث البىلِؿُت" الث٣اٞت لليكغ و الخىػَ٘،  ،مىؾٖى

مبضؤ اإلاكغوُٖت(، ميكاة  -، ال٣ًاء ؤلاصاعي:) الغ٢ابت ٖلى ؤٖما٫ ؤلاصاعة حماٌ الضًً ؾامي   ؛23،م. 2004ٖمان 

 ، تاإلاٗاٝع س ؛  09، م. 1982، ؤلاؾ٨ىضٍع ، "مضزل لضعاؾت الغ٢ابت ٖلى ؤٖما٫ ؤلاصاعة بضو٫ اإلاٛغب ي كبض هللائصَع

 .  128، م. 2001، اإلاٛغب، 03، الٗضص و ال٣اهىن  اإلاجلت اإلاٛغبُت لال٢خهاص الٗغبي،
 . 42 . ، م1976، ال٣اهغةالنهًت الٗغبُت،  ، مبضؤ اإلاكغوُٖت و يىابِ زًٕى ؤلاصاعة لل٣اهىن، صاع ػلُمت الجغف - 2
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ت صعحت ؤن البٌٗ منهم ؤ٦ضوا ٖلى ٖضم وحىص ؤًت ت  ؤهمُت لهظه الىٍٓغ أكماٌ ) هـٍغ

وؤنها ال جخماش ي م٘ اإلاى٤ُ  و التي هي في هٓغهم ونمت ٖاع في حبحن اإلاكغوُٖت الؿُاصة(

ش بحن الاحؿإ و ال٤ًُ ب   امخضثلهظا الؿيب ، 1ال٣اهىوي  ت ٖبر الخاٍع  هظه الىٍٓغ
ا
 ؤن  ال

 
 غ  ٣  خ  ؾ  ؤ

ت ًم٨ً ؤن جخٗاٌل م٘ مبضؤ اإلاكغوُٖت هت جدذ ُٚاء مبضؤ مىاػ  الُىم ٖلى ؤن هظه الىٍٓغ

ٌ ) .، بكٍغ جدضًضها و ج٣لُهها بلى ؤبٗض الحضوصاإلاكغوُٖت  (.فصل أو

م مً  ما٫ الح٩ىمُت، ب   الازخالٝبالٚغ  ال٣ٟهي في ٦ُُٟت جدضًض و بلىعة ٨ٞغة ألٖا
ا
ؤنهم  ال

ما٫ ألازغي التي جهضع ًٖ بٌٗ جسخل٠ ًٖ ، ؤٖما٫ طو َبُٗت زانت ٖلى ؤنها مخ٣ٟحن ألٖا

 )فصل ثان(. . الؿلُت الخىُٟظًت

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1-

«  ... L’existence d’actes de gouvernement dans notre droit positif constitue un 

surprenant défi à la raison et au droit, un véritable objet de scandale », Voir : 

VIRALLY (M), «  L’introuvable acte de gouvernement  », R. D. P, Paris, 1952, p. 318.  
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 ٌ  الفصل ألاو

 لاًير اإلا
م
 ّص  د  اإلا

 
 ألكماٌ الحىىمُت مً الغكابت اللظاةُتل  تى

٧اهذ مداوالث ال٣ٟه و ال٣ًاء في جدضًض مجا٫ جُب٤ُ ؤٖما٫ الح٩ىمت ٦ثحرة و مخٗضصة 

 
 
ي نٟت ٟ  ً  خُث ٧اهذ في باصت ألامغ حؿدىض بلى مُٗاع الباٖث الؿُاس ي، الظي بم٣خًاه ج

، و الهضٝ مً هظا اإلاُٗاع هى ٫ التي جهضع ًٖ الؿلُت الخىُٟظًتٖماالؿُاصة ٖلى بٌٗ ألا 

اتها مً الضازل ؤو الخاعج جهض   خماًت الح٩ىمت مً ؤي   مالها و جهٞغ  الاهخ٣اصاث ؤمام و،  أٖل

 ، ْهغ مُٗاع َبُٗت الٗمل طاجهخهٖضم ص٢و مجا٫ جُب٣ُه  احؿإ ؿيببهظا اإلاُٗاع  التي مؿذ

ُٟتها ؤلا خُث ٌٗخبر ٧ل ما جهضعه الؿل اث بمىاؾبت جإصًت ْو تُت الخىُٟظًت مً جهٞغ ٖمال  صاٍع

ا ُٟتها ؤٖما٫ما جهضعه مً ٧ل  خ٩ىمُاٌٗخبر ٖمال و  ،بصاٍع ٞهظا  ،الح٩ىمُت بمىاؾبت جإصًت ْو

ما٫ الح٩ىمُت ، ٦ما ؤه   ت ألٖا ض ٨ٞغة جىؾُ٘ مجا٫ جُب٤ُ هٍٓغ في مٗٓم  هاإلاُٗاع ؤًًا ًٍا

مل ؤلاصاعي و الٗمل الح٩ىمي بالىٓغ بلى ؤن ٦ال الٗملحن ألاخُان ًهٗب الخمُحز بحن الٗ

ٌ ) ًهضعان مً ؾلُت واخضة   (.مبدث أو

، ْهغ مُٗاع خضًث ًخمثل في مُٗاع ال٣اثمت ال٨الؾ٨ُُت ؤمام الٟكل الظي َا٫ هظه اإلاٗاًحر 

ت  هال٣ًاثُت، خُث ؤه مً زال٫  الح٩ىمت ؤٖما٫ٌؿعى بلى الخ٣لُو مً مجا٫ جُب٤ُ هٍٓغ

ما٫ الح٩ىمُت ٖبر ٢اثمت جبحن بالخض٤ُ٢جدضًض مجا ت ألٖا ما٫  هٕى الث جُب٤ُ هٍٓغ       هظه ألٖا

 (.)مبدث ثان تها و بالخالي الحض مً زُىع 
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 ٌ  اإلابدث ألاو

 تُألكماٌ الحىىمل تياشفالو  ُتصلألا ير اًلاإلا 

ً   ،1814و ٖىصة اإلال٨ُت للح٨م في ٞغوؿا ؾىت  ألاولىٖىض ؾ٣ٍى ؤلامبراَىعٍت   ى  ٧ان 
 
بلى  غ  ٓ

٧اهذ  ألا٩ٞاع ٧ل  بالخاليو  ،الباثض "لُىن ى هاب"مجلـ الضولت ٖلى ؤهه مً مسلٟاث هٓام خ٨م 

 ب، لإلصاعةج٣لُو هٟىطه و الحض مً ع٢ابخه  ألا٢لٖلى  ؤو ال٣ًاء ٖلُه  بلىجخجه 
 
مجلـ  ؤن ال

ت  بلى ما ؤصي ب٣ًاجهم، مب٨غا م٣انض الح٩ىمت ؤصع٥الضولت  التي الؿُاصة   ؤٖما٫زل٤ هٍٓغ

ٖضم  مً ؤحلوطل٪ ٖما٫ ؤلاصاعة الؿُاؾُت مً ع٢ابخه ؤٖضصا مً  بزغاج٧ان بمىحبها 

 . 1 الانُضام بهظا الىٓام الجضًض الظي يهضص وحىصهم

ت ٖخبر ب ما٫ الح٩ىمت ال٣ٟه هٍٓغ ت ألانلُت أٖل  خُث ٌٗىص لها الباٖث الؿُاس ي بالىٍٓغ

مغة  ألو٫ َب٣ذ  ول٣ض  ،ال٣ًاثُتللغ٢ابت  ؤلاصاعةٖضم زًٕى  ؤؾبابالًٟل في ال٨ك٠ ًٖ 

ٌ )مؼلب " Laffitte" "ِذُالف "في ٢ًُت 1822في  اث  الاهخ٣اصاثؤمام  ل٨ًو  ،(أو و الًَٛى

زغ الهضٝ مىه الحض مً ؤلـ الضولت مُٗاعا جوحض مؤ ،عاهظا اإلاُٗ ذَال تيال٨ثحرة ال ال٣ٟهُت 

 ؤْهغ في النهاًت ٖلىالظي  ،الح٩ىمت و اإلاخمثل في مُٗاع َبُٗت الٗمل طاجه ؤٖما٫ حؿإ مجا٫ا

 هه ما هى ؤ
ا

 )مؼلب ثان(جُب٣ُه في اإلاجا٫ الٗملي ٌؿخدُل ، اس يُإلاُٗاع الباٖث الؿ امخضاص بال

. 

 

 

 

                                                           
1- SAUVEL (T), « La justice retenue (1806 à 1872) », R. D. P, Paris, 1970, p. 269.  
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ٌ  ؼلباإلا  ألاو

 الباكث الؿُاس ي ملُاع 

ما٫ الح٩ىم ن  ب   ت ألٖا ، هي مً زل٤ ال٣ًاء و ما عا٣ٞها مً مٗاًحر لخدضًضها تُهٍٓغ

ت بإنها ٢ًاثُت، خُث ؤبخضٖها مجلـ الضولت ، لظل٪ ج ؤلاصاعي الٟغوس ي ىن٠ هظه الىٍٓغ

بىٓام الح٨م ال٣اثم في  الانُضام، و طل٪ مً ؤحل ٖضم 95الٟغوس ي في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ 

ؾُاؾت  اهتهاج، مما صٞ٘ هظا ألازحر بلى لظي ٧ان ًخجه بلى خل مجلـ الضولتا جل٪ الح٣بت

 وكاَاجه ٦ٗغبىن للىالء. بٌٗ ابت ٖلىبُٖاء يماهاث للح٨م و اإلاخمثلت في ٖضم الغ٢

ت الباٖث الؿُاس ي و طل٪ بالبدث  للخض٤ُ٢ في هظا اإلاُٗاع ًجب البدث ًٖ ؤؾاؽ هٍٓغ

ت )  جبني هظهًٖ صواعي و ؤؾباب  ٌ  فغقالىٍٓغ و بما ؤن وكإة و ْهىع مُٗاع الباٖث  ،(أو

إهم ال٣غاعاث ؤؾؿه ال٣ًاثُت مؿدىضًً َبٗا ب ضٖى الى٢ٝىالؿُاس ي ٢ًاجي بدذ ، ُٞيبغي 

ت الؾُما  غ هظه الىٍٓغ الهاصعة بكإن طل٪، و ال ًجب ؤن هيس ى ؤًًا ًٞل ال٣ٟه في جٍُى

  ؤن بٗضما
 
مىيٕى ؤٖما٫ الؿُاصة مً َٝغ مجلـ الضولت الٟغوس ي، خُث ؾاهم بضوعه  ذ  خ  ٞ

ما٫ الح٩ىمُت   .(ثان فغق)في جثيُذ مٗالم و مٗاًحر ألٖا
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ٌ  الفغق  ألاو

ت الباكث الؿُاس يصواعي و أؾباب جبن  ي هـٍغ

نا   مدل زالٝ بحن ال٣ٟهاء  ٧ان ؤؾاؽ الحهاهت التي جخمخ٘ بها ؤٖما٫ الؿُاصة ب 

ما٫ الح٩ىمت هى الهضٝ الظي ٌؿعى ٞ  ،الٟغوؿُحن حري البٌٗ ؤن الؿيب  و اإلابرع اإلاباقغ أٖل

خباعاث الؿُاؾُت ، (أوال) بلى جد٣ُ٣ه مجلـ الضولت            اهُا()ث و هىا٥ مً ٌؿىضها بلى الٖا

 .)ثالثا( مً ًبرع وحىصها باالؾدىاص بلى ال٣اهىن  ل٪٦ظو 

 الباكث الؿُاس ي هظماهت لبلاء و صًمىمت مجلـ الضولت الفغوس ي  -أوال 

ت الباٖ      ٖلى ، و ث الؿُاس ي مً نى٘ ال٣ًاء الٟغوس يًغي هظا الجاهب ال٣ٟهي ؤن هٍٓغ

الؿُاس ي    ع ؤن مُٗاع الباٖث الظي بغا  ،"HAURIOU (M )"مىعَـ هىعٍى "ال٣ُٟه  عؤؾهم

         مً ؤحل مىاحهت ألاػماث ت ال٣ًاثُت الح٨ُمت إلاجلـ الضولتهى مٓهغ مً مٓاهغ الؿُاؾ

 .1 و ألاهىاء التي ٧اهذ تهضص وحىصه

خُث  ،في جبني مُٗاع الباٖث الؿُاس ياإلاباقغ ٞٗىصة الىٓام اإلال٩ي في ٞغوؿا ٧ان الؿيب 

اث هظا   الضولت مً ؤحل الخسلو مً ع٢ابخه الىٓام بلٛاء الٗمل بمجلـمً بحن ؤولٍى
ا
في  ه، أله

ً    "،لُىن ى هاب"هٓغ اإلال٨ُت ٌٗض مً مسلٟاث هٓام  مبضؤ الٟهل  ض  الظي ؤوكإ مجلـ الضولت و ؤ

تراٝو ؾاهم في بلىعة ؤلاصاعة ال٣ايُت و  ،بحن الؿلُاث   الاؾدكاعي لهظا اإلاجلـ بالضوع  الٖا

 
 
بالىٓغ بلى الٗال٢ت  "مجلـ اإلالً" في طل٪ الٗهض ب ميخُث ؾ ،راَىعيللىٓام ؤلامب زضمت

 التي جهضع ًٖ اإلال٪ ال٣غاعاث٧ل  بلى ؤنا ؤًًا  بالىٓغ و  ،و اإلاجلـالجُضة اإلاىحىصة بحن اإلال٪ 

 .2 باؾدكاعة اإلاجلـ ٧اهذ

                                                           
1
-HAURIOU (M), Précis de droit administratif, 12

ème
 éd, SIREY, Paris, 1933,  p. 132. 

2
-SAUVEL (T), Op.Cit, p. 237 et s. 
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اخت  ه  ًبضو ؤه   ؤزغي و ٖىصة اإلال٨ُت بلى الح٨م مغة  "هابىلُىن بد٨م"مً الُبُعي بٗض ؤلَا

ىٓغ بلى مجلـ الضولت ٖلى ؤه    ً بت و ق٪ال٣ضًم ح٨مالب٣اًا ه مً ؤن  ، هظا ما ، و هى مىي٘ ٍع

ال ًهُضم م٘ هظا الىٓام  ، لظل٪ خغم ٖلى ؤن  ؤصع٦ه مجلـ الضولت الٟغوس ي جماما

٢ابت ٖلى َاثٟت مً ٞلجإ بلى الخهالح م٘ الح٩ىمت و طل٪ بالخىاػ٫ ًٖ ؾلُاجه في الغ  ،اإلاٗاعى

ت  بٌٗ، م٣ابل يمان ب٣اءه ع٢ُبا ٖلى هاٖضم ٖغ٢لت وكاَو  الح٩ىمت ؤٖما٫  ما٫ ؤلاصاٍع ألٖا

 .ألازغي 

ت اإلا٣غعة اىؤن ؾلُت الٟهل في اإلا "TEISSIER (G) "جِؿُه"ًغي ال٣ُٟه  اث ؤلاصاٍع ٖػ

خُث  ،، هي ؤٖما٫ مخهلت بالباٖث الؿُاس يلضولت ما ٖضا ما ًهضع ًٖ الح٩ىمتإلاجلـ ا

"ػاإلاا وان اللظاء ؤلاصاعي  جابلا للؿلؼت الخىفُظًت و كظاؤه كابال  ٣ًى٫ في هظا الكإن:

كً  بامخىاكهئط ٌؿخؼُم عةِـ الضولت  ،للخللُب، فاهه ال زؼغ كلى هظه الؿلؼت مىه

و كىضةظ ال جىىن هىان فاةضة  ،جىكُم اللغاعاث الصاصعة مً اإلاجلـ حللها هأنها لم جىً

ت ججنى مً وعاء جلؿُم أكماٌ الؿلؼت الخى       .1" و أكماٌ خىىمُت    فُظًت ئلى أكماٌ ئصاٍع

    الؿُاؾُت لالكخباعاثالخظىق   -ثاهُا

ت ؤٖما٫ الؿُاصة بلى  ض  ى  ؿ  ٌ            طل٪  ؾُاؾُت، اٖخباعاثحاهب آزغ مً ال٣ٟه ؤنل هٍٓغ

 ىا١ٞاٖخ .زال٫ الٟترة التي ٧ان ٞيها ال٣ًاء ًُب٤ ٖلى ؤٖما٫ الح٩ىمت مُٗاع الباٖث الؿُاس ي

ما٫ الؿُاؾُت للح٩ىمت صازلُا ؤو زاعحُا، و التي  هظا اإلاُٗاع ٌٗني ٖضم جضزل ال٣ًاء في ألٖا

لٗمل لالغ٢ابت ٖليها بمثابت ٖغ٢لت  حٗض ، خُثة ما ج٩ىن ؤٖما٫ طاث ؤهمُت ٦بحرةهي ٖاص

                                                           
   :٧األحيجغحمت شخهُت في خحن الىو ألانلي وعص  -  1

« Tant que la juridiction administrative - suprême fut, du moins théoriquement, sous la 

dépendance directe du pouvoir exécutif, tant qu'elle ne rendit qu'une justice retenue, 

le danger que nous venons de signaler n'existait pour ainsi dire pas, puisque le chef de 

l'Etat n'avait qu'à ne pas revêtir de sa signature les arrêts du Conseil d'Etat pour que 

ceux-ci fussent inexistants et demeurassent sans effet. », Voir : TEISSIER (G), La 

responsabilité de la puissance publique, DUPONT, Paris, 1906,  p. 124 et 125. 
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ت بالُاب٘ الؿُاس ي ًجب ؤن الؿُاس ي للح٩ىمت ما٫ اإلاهبٚى جغا٢ب مً َٝغ ، و ؤن هظه ألٖا

 اؾُت.هُئت ؾُ

غ هظا اإلاُٗاع ٖلى ؤؾاؽ ؤن LAFERRIERE    (É) "ئصواعص آلفُير"خاو٫ ال٣ُٟه  بخبًر

ُٟت خ ُٟت خ٩ىمُت ؤو ْو ُٟخحن ؤؾاؾِخحن هما : ْو ت للؿلُت الخىُٟظًت  ْو ٨م ووُْٟت بصاٍع

ُٟت بصاعة خباع ، بالخالي ًجب ٖىض الغ٢ابت ؤزظ هظا الخمُؤو ْو ُٟت  حز بٗحن الٖا ٞةطا ٧اهذ الْى

، ؤما بطا ٧اهذ خ٩ىمُت ٞٗاصة ما ٌٛلب ٖليها الُاب٘ ٞهي جسً٘ لغ٢ابت ال٣ًاء ؤلاصاعي  تبصاٍع

٦ما  .ٌؿخىحب ؤن جسً٘ لغ٢ابت الهُئاث الؿُاؾُت وبهما ،ال جسً٘ لغ٢ابت ال٣ًاءو الؿُاس ي 

         ؤن اإلاباصت الٗامت لل٣اهىن و َبُٗت ألاقُاء ج٣خض ي بالًغوعة الخمُحز بحن الٗمل الح٩ىمي

 .1 الٗمل ؤلاصاعي  و 

ٖلى ؤنها  ح٩ىمتؤٖما٫ الو في هٟـ الؿُا١ "  DUGUIT (L)  "لُىن  صوجي"ال٣ُٟه  ع  غ  ب  

ما٫ التي جهضع ًٖ الؿلُت ٫ ال جسً٘ لغ٢ابت ال٣ًاء ؤلاصاعي ؤٖما ، بالىٓغ بلى َبُٗت ألٖا

ت و بهما بىنٟها هُئت ؾُاؾُتالخىُٟظًت ال بىنٟها هُئت بصا ُٗت جدىافى ب، و بالخالي هظه الٍُع

ما٫ DUGUIT " صوجي"مي ال٣ُٟه و ٖلى هظا ألاؾاؽ ؾ   ،م٘ الغ٢ابت ال٣ًاثُت            هظه ألٖا

    . 2 " باألكماٌ الؿُاؾُت "

غ  -ثالثا   عي الخبًر   لألكماٌ الحىىمُت الدشَغ

ُٗا بمىحب اإلااصة  ما٫ الح٩ىمُت حكَغ ت ألٖا  1849ماعؽ  03مً ٢اهىن  (73)جإًضث هٍٓغ

" للىػعاء  خُث حاء ٞيها ما ًلي:إلاجلـ الضولت  ، اإلاىٓم1872ماي  24مً ٢اهىن (62)اصة زم باإلا

                                                           
1
-LAFERRIERE ) É), Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, 

2
ème

 éd, Tome 2, BERGER- LEVRAULT, Paris, 1896, p. 561. 
2
-DUGUIT (L), Traité de droit constitutionnel, 3

ème
 éd, Tome 2, DE BOCCARD, Paris, 

1928, p. 842. 
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الحم في أن ًغفلىا ئلى مدىمت الخىاػق الازخصاص اللظاًا اإلاغفىكت إلاجلـ الضولت و التي 

 .1 " اللظاء ؤلاصاعي ال ًسخص بىـغها 

م مً ؤن   ر نغاخت بلى مهُلح لم ٌكح 1872ماي  24مً ٢اهىن  (62)هو اإلااصة  بالٚغ

ما٫ الح٩ىمُت   Actes de »  ؤو ؤٖما٫ الؿُاصة « Actes de gouvernement  »ألٖا

souveraineté »،  
 
ت ؤٖما٫ ؤن بٌٗ ال٣ٟهاء ًٟؿغون هظه اإلااصة  ٖلى  بال ؤنها ججؿُض لىٍٓغ

ت ؤمام  "VIVIENفُفُان "، و ٖلى عؤؾهم ال٣ُٟه الح٩ىمت ٖى الظي ًغي ؤن ال٣ًاًا اإلاٞغ

ما٫ ال ًسخو ال٣ًاء ؤلاصاعي بىٓغهاـ الضولت و التي مجل ، هي جل٪ التي حؿدىض بلى ألٖا

ُا  ،الؿال٠ الظ٦غ 1872ماي  24مً ٢اهىن (62)الح٩ىمُت الؾُما و ؤن اإلااصة  ٢ض ه٣لذ خٞغ

 1849 ماعؽ  03مً ٢اهىن  (73)ًٖ اإلااصة 
، التي ٧اهذ حٗني نغاخت ؤٖما٫ الؿُاصة، ٦ما 2

غ  " أن الىػعاء في الضولت التي :  ال٣اثمت آهظا٥ الح٩ىمتالظي ٞؿغه ؤمام  ههى واعص في ج٣ٍغ

حغاءاث التي كض ًخسظون بلصض خماًت مصالح الضولت الللُا بلع ؤلا  ،حلغف هـاما هُابُا

 جظغ بدلىق ألافغاص
ّ
ؿألىا كً طلً ئال ٌم غ  ، صون أن  أمام الجهاث الؿُاؾُت، أما جلٍغ

  3" .ث أمام اللظاء ففُه حلؼُل و شل لهظه اإلاصالح..مؿإولُت الحىىمت كً هظه ؤلاحغاءا

                                                           
1
    :٧األحينلي وعص جغحمت شخهُت في خحن الىو ألا  - 

 « Les ministres ont le droit de revendiquer devant le tribunal des conflits les affaires 

portées à la section du contentieux et qui n'appartiendraient pas au contentieux 

administratif. », Voir : Article 26 de la loi du 24 mai 1872, portant la réorganisation du 

conseil d’Etat, abroge par la loi N° 2015-177 du 16 février 2015, relative a la 

modernisation et la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la 

justice et des affaires intérieures, In https://www.legifrance.gouv.fr , consulté le : 14 

Février 2015. 
2
-Loi du 03 Mars 1849, déterminant les formes de procéder du tribunal des conflits, N° 

1684 du 26 Octobre 1849, In https://www.legifrance.gouv.fr , consulté le : 14 Février 

2015.  
3
   :٧األحيجغحمت شخهُت في خحن الىو ألانلي وعص  -  

  "Il est des droits dont la violation ne donne pas lieu à un recours par la voie 

contentieuse...Dans un gouvernement représentatif, il est des circonstances où en vue 

d'une grande nécessité publique, les ministres prennent des mesures qui blessent les  

https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
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  اإلاخًمً بوكاء مد٨مت الخىإػ 1849ماعؽ ٢03بل نضوع ٢اهىن ًاو٫ الازخهام 

هظه  ، ل٨ً بٗض بوكاء مد٨مت الخىإػ ؤنبدذجدضًض الٗمل الح٩ىمي  في جلـ الضولتإلا

ٖمل مً ؤٖما٫ الؿُاصة بطا خاو٫ مجلـ الضولت الىٓغ في و ، ألازحرة  هي ناخبت الازخهام

٘ بلى مد٨مت جىإػ ما٫ الح٩ىمُت بحجت ؤهه ٖمل بصاعي ؤو ألٖا ، ًم٨ً للىػٍغ اإلاسخو ؤن ًٞغ

     الازخهام للىٓغ ُٞما بطا ٧ان الٗمل اإلاظ٧ىع مً ؤٖما٫ الح٩ىمت التي ال ًجىػ الىٓغ ٞيها

بت الازخهام في ، و بالخالي ٞةن مد٨مت الخىإػ هي ناخؤو ؤهه ٖمل بصاعي زاي٘ للغ٢ابت

بطا ما ؤعاص مجلـ الضولت ؤن ًيؿِ ع٢ابخه ٖلى ؤٖما٫  ،الٟهل بحن الٗمل الح٩ىمي و ؤلاصاعي 

 .1الؿُاصة و ٖاعيخه الح٩ىمت في طل٪

 
 
مً َٝغ و جٟؿحراث مٗا٦ؿت  الهخ٣اصاثهظا الخٟؿحر للىهىم الؿاب٣ت الظ٦غ  ى  غ  ٗ  ح

ت ؤٖما٫ الح٩ىمت ما٫ ، خُث ًغون ؤن الىو مبهزهىم هٍٓغ م و ال ٌكحر نغاخت بلى ألٖا

" اللظاًا اإلالضمت إلاجلـ الضولت و التي ال ًسخص بىـغها و بهما اإلا٣هىص بـ ،الح٩ىمُت

اث التي جضزل في ، ع بليها في الىهحن الؿالٟي الظ٦غاإلاكا اللظاء ؤلاصاعي" هي ال٣ًاًا و اإلاىاٖػ

 يمً ؤي حٗض الٗاصيل٣ًاء و اإلاكٕغ ؤعاص مً زال٫ طل٪ خماًت ا ،ال٣ًاء ؤلاصاعي  ازخهام

هظا الخٟؿحر خُث    JÉZE زيحُ" ٦ما اهخ٣ض ،  ال٣ًاء ؤلاصاعي ٖلى ازخهاناجه َٝغ مً

غ ال ًهلح للخُب٤ُ و ؤهه ٚحر مى٣ُي و ٚحر صحُذ اٖخبره   . 2جبًر

                                                                                                                                                                                           

droits privés. Ils en répondent devant le pouvoir politique. Les rendre justiciables des 

tribunaux administratifs, ce serait paralyser une action qui s'exerce en vue de l'intérêt 

commun "Voir : le commentaire du rapporteur Vivien  sur L'article 26 de la loi du 24 

mai 1872 est la reproduction de l'article 47 de la loi du  03 mars 1849, In 

KRIKORIAN (Ph), « Mémoire portant question prioritaire de constitutionnalité », 

http://www.philippekrikorian-avocat.fr/, consulté le : 14 Février 2015. 
ما٫ الضولت، ٍوخُض فىغي عأفذ -1  .184 .، م1942، م٨خبت ٖبض هللا وهبت، مهغ، 2، ع٢ابت ال٣ًاء أٖل

2
-«  Ceci est une justification scolastique, mais non plus  rationnelle, c’est la raison 

d’Etat qu’invoque Vivien », Voir : JÉZE )G(  : « Théorie des pouvoirs de guerre et des 

actes de gouvernement », R.D.P., T 40, Paris, 1924, p. 576.  

http://www.philippekrikorian-avocat.fr/
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ل٠ الظ٦غ، ٞةن اإلاؿلم به في امً ال٣اهىن الؿ (62)مهما ٧ان مً جٟؿحراث لىو اإلااصة 

٘ بلُه  ،الىٓغ في بٌٗ الضٖاوي  فيمجلـ الضولت في خاالث مُٗىت  امخىإٞغوؿا هى  التي جٞغ

ما٫ مً َٝغ مد٨مت جىإػ الازخهام، ألن مجلـ الضولت  صون ؤن ًيخٓغ ؤن جدضص هظه ألٖا

ما٫ لِؿذ مدهىت مً الغ٢ابت بضاٞ٘ ٖضم الازخهام م٣خى٘ ٖلى               ال٣ًاجي ؤن هظه ألٖا

 اؾخسضامو الضلُل ٖلى طل٪ ؤن الح٩ىمت  لم جلجإ بلى ، اس ي للٗملبهما بضاٞ٘ الباٖث الؿُو 

ت  اخترامالؿالٟت الظ٦غ( ألن مجلـ الضولت ؤْهغ هِخه في  62هظا الىو ) هو اإلااصة  هٍٓغ

ما٫ الح٩ىمُت  ، مً ؤحل ؤن ال ًهُضم بإهىاء الح٩ىمت و لِـ ألي صاٞ٘ آزغ.ألٖا

ت ؤٖما٫ الؿُاصة ؤو  ذ هٍٓغ الح٩ىمت مً زال٫ الىهىم ال٣اهىهُت  ؤما في مهغ ٞل٣ض ٖٞغ

، الظي 1946لؿىت  112و بٗض نضوع ال٣اهىن  اإلاهغي،التي نضعث ٢بل بوكاء مجلـ الضولت 

 : مغخلخحنجم بمىحبه بوكاء مجلـ الضولت وطل٪ مً زال٫ 

ما٫ الح٩ىمت في مهغ ٧ان يمىُا مً زال٫ الثدت  عي أٖل ٞاإلاغخلت ألاولى لالٖتراٝ الدكَغ

دت بٗضم ٗت، زم ٖضلذ هظه الالثدت لخ1875م اإلاسخلُت في ؾىت جغجِب ألاخ٩ا ٣ت نٍغ ٝر بٍُغ

ما٫ الح٩ىمت مً زال٫ هو اإلااصة  عي 1مىه (99)الخٗغى أٖل غ الدكَغ ، و الهضٝ مً الخ٣ٍغ

                                                           
ًجىػ للمداهم اإلاسخلؼت في ألاخىاٌ اإلاىصىص كليها " : ؤهه هجضالثدت مً ال(11)ىو اإلااصة الحاصًت ٖكغة ل جٟؿحرا - 1

ت جلم كلى خم مىدؿب ألخض  في اللاهىن اإلاضوي اإلاصغي أن جدىم في الاكخضاءاث التي جيشأ كً ئحغاءاث ئصاٍع

ىُت وال ألاحاهب، وفُما كضا طلً مىلذ جلً اإلااصة اإلاداهم اإلاسخلؼت مً أن جدىم في أمالن الحىىمت مً خُث اإلال

أن جإوٌ ملنى أمغ ًخللم باإلصاعة، وال أن جىكف جىفُظه، هما خـغث اإلااصة اإلاظهىعة كلى جلً اإلاداهم أن جدىم في 

أكماٌ الحىىمت التي جباشغها بمىحب ؾلؼاتها اللامت أو التي جخسظ بىاًء كلى كىاهين ولىاةذ ؤلاصاعة اللمىمُت. 

 لخلً اللىاهين واللىاةذ، مىلذ هظ
ً
لت مباشغة أو غير مباشغة وجىفُظا  اإلاداهم اإلاسخلؼت مً الىـغ بؼٍغ

ً
ه الالةدت أًظا

وحلني هظه الىصىص أن حمُم الضكاوي اإلاخلللت بأكماٌ ؤلاصاعة جىىن مً ازخصاص اللظاء  ، في أكماٌ الؿُاصة

ىىن هظا اللاهىن اإلاسخلؽ، ػاإلاا أن عافلها مً ألاحاهب، وفي هظه الحالت ًؼبم اللاهىن اإلاضوي اإلاسخلؽ، وبظلً ً

مىؼبلا كلى الحىىمت ئطا صزلذ في مىاػكت مم ألافغاص، ولىً لِـ ملنى طلً أن الحىىمت في كالكاتها مم ألافغاص 

                    "،ألهه ئطا اهؼبم اللاهىن اإلاضوي جصبذ في وله خاٌ هأخضهم، وئنها ال حؿخؼُم ئحغاء أي كمل كاهىوي كليهم،

، مؿاولُت الضولت ًٖ ؤٖمالها ٚحر اإلاكغوٖت مدمض بً بغان بً كبض اإلادؿً الفىػان و للخٟهُل ؤ٦ثر اهٓغ:

اى،   .453 .، م2009وجُب٣ُاتها،  م٨خبت ال٣اهىن و الا٢خهاص، الٍغ
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ت هى خماًت الامخُاػاث اإلا٣غعة لألحاهب اإلا٣ُمحن بمهغ و بالخالي ؤنبدذ اإلادا٦م  لهظه الىٍٓغ

ما٫ الؿُاصًت و التي اإلاسخلُت هي ناخبت الا  زخهام في الٟهل ُٞما ٌٗخبر مً ٢بُل ألٖا

  .1 جسغج مً هُا١ الغ٢ابت ال٣ًاثُت

مً جغجِب اإلادا٦م اإلاسخلُت، لم ًجض اإلاكٕغ اإلاهغي  (99)ٖىض حٗضًل اإلااصة الحاصًت ٖكغ 

لُت و جًمُنها هها همً الثدت جغجِب اإلادا٦م ألا  (91)اإلابرع اإلاى٣ُي لخٗضًل هو اإلااصة 

ت مً الغ٢ابت ال٣ًاثُت هدُجت مى٠٢ اإلادا٦م  ،ممازال ما٫ ؤلاصاٍع مً ؤحل اؾدبٗاص بٌٗ ألٖا

ؾىت  "روتمىه"ٖضلذ بمىاؾبت اجٟا٢ُت (91)بال ؤن هو اإلااصة  ،2 لُت مً ؤٖما٫ الؿُاصةهألا 

مً الثدت جغجِب اإلادا٦م اإلاسخلُت و جىو  ( 99)جمازل اإلااصة  (47)وؤنبدذ اإلااصة  ،1937

لت مباشغة أو غير هلِـ للمداهم ألا "  : ٖلى ؤهه اإلااصجان لُت أو اإلاسخلؼت أن جىـغ بؼٍغ

ت في ؾىت  ..."مباشغة في أكماٌ الؿُاصة مً زال٫ ال٣اهىن  1949، ول٣ض جإًضث ؤ٦ثر الىٍٓغ

         لُت هالظي ًىٓم ال٣ًاء في مهغ ، و الظي ؤلغى الٗمل باإلادا٦م ألا   1949لؿىت  147ع٢م 

مىه ٖلى مى٘ اإلادا٦م مً هٓغ ؤًه صٖىي  (94)خُث ههذ اإلااصة الثامىت ٖكغ  ،و اإلاسخلُت

ت ؤ٦ثر ٞإ٦ثر مً زال٫ اإلااصة   46مً ال٣اهىن ع٢م  (93)مخٗل٣ت بإٖما٫ الؿُاصة لخترسخ الىٍٓغ

 .3 اإلاخٗل٤ بالؿلُت ال٣ًاثُت 1972لؿىت 

                                                           
٧لُت  الح٣ى١،عؾالت لىُل عؾالت الض٦خىعاه في  الجماهحري،مبضؤ اإلاكغوُٖت و جُب٣ُاجه في الىٓام  ،كليمدمىص ملخىق كمغ  - 1

 .337، م 2001مهغ،   الكمـ،حامٗت ٖحن  ى١،الح٣

 
 ؤهٓغ في طل٪:  - 2

ت خ٨م اإلاد٨مت الجؼاثُت - ، م 1931، مهغ، 12، الؿىت 2، اإلايكىع في مجلت اإلاداماة، الٗضص 1931ُٟٞغي  16لـ  اإلاهٍغ

148. 

ت خ٨م مد٨مت الاؾخئىاٝ ألاهلُت - ، مهغ، 13، الؿىت 7لٗضص ، اإلايكىع في مجلت اإلاداماة، ا1932صٌؿمبر  10، لـ اإلاهٍغ

 .867، م 1932
3
ت اإلاخٗل٤ بالؿلُت ال٣ًاثُت 1972لؿىت  46ال٣اهىن ع٢م  مً 17جىو اإلااصة   -  لِـ للمداهم  "ٖلى ما ًلي    اإلاهٍغ

لت مباشغة أو غير مباشغة في أكماٌ الؿُاصة ولها صون ئن جإوٌ ألامغ ؤلاصاعي أو جىكف جىفُظه أن  ئن جىـغ بؼٍغ

 :جفصل
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تراٝؤما في اإلاغخلت الثاهُت مً  ت ؤٖما٫ الؿُاص الٖا عي لىٍٓغ ة ٧ان بمىاؾبت نضوع الدكَغ

٘ ًىٓم ال٣ًاء ؤلاصاعي بمهغ، و هى ٢اهىن  اإلاخٗل٤ بمجلـ الضولت  1946لؿىت  112ؤو٫ حكَغ

ؤٖما٫  ًمٗلىا الىٓغة الجضًضة ٖ ،مىه (02)ؤٖما٫ الؿُاصة في اإلااصة الؿاصؾت  صو الظي خض

بلى التراح٘  ، ما صٞ٘ اإلاكٕغ1الؿُاصة و هظا ما ؤزاع خملت ٢ىٍت يض هظا الىو مً َٝغ ال٣ٟه

 1965لؿىت  165مً ال٣اهىن  )96(ًٖ مى٢ٟه الؿاب٤ بالىو في ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة 

ت، ٖلى ؤن مجلـ الضولت ااإلاخٗل٤ بمجلـ الضولت ال ًسخو ،إلاى٣ٗض بهٟخه هُئت ٢ًاثُت بصاٍع

إلابضؤ اإلاكٕغ اإلاهغي بىي٘ ا ا٦خٟىو بهظا الىو  2 بالىٓغ في الُلباث اإلاخٗل٣ت بإٖما٫ الؿُاصة

 .3 الؿُاصة لل٣ٟه و ال٣ًاء و جغ٥ ؤمغ اٖخباع ما هى مً ؤٖما٫

ما٫ الؿُاصة في مهغ في ْل  عي أٖل بطا ٧ان مً الجاثؼ الدؿلُم بهظا ألاؾاؽ الدكَغ

خُث جىو اإلااصة  1971ال٣ىاهحن اإلاكاع بليها، بال ؤن ألامغ جدى٫ بلى الى٣ٌُ بٗض نضوع صؾخىع 

 .4 ٖمل ؤو ٢غاع بصاعي مً ع٢ابت ال٣ًاء مىه ٖلى ٖضم جدهحن ؤي ٣ٞ2غة  68

                                                                                                                                                                                           

ت التي جلم بين ألافغاص والحىىمت أو الهُئاث اللامت كلاع أو مىلٌى كضا الحاالث التي في  - اإلاىاػكاث اإلاضًىت والخجاٍع

 ؛ ًىص فيها اللاهىن كلى غير طلً

  http://ar.jurispedia.org : هٓغ اإلاى٢٘ الخاليؤ."، لها اللاهىن خم الىـغ فيهاًسٌى في اإلاؿاةل ألازغي التي   - 

َل٘ ٖلُه ًىم :
 
 .2016ماعؽ   22ؤ

1
، ال٣ًاء ؤلاصاعي "صعاؾت م٣اعهت ألنى٫ ع٢ابت ال٣ًاء ٖلى ؤٖما٫ ؤلاصاعة و مضي جُب٣ُاتها فإاص اللؼاع - ؤهٓغ في طل٪: - 

و ع٢ابت  مجلـ الضولت ،نكثماكثمان زلُل  - ،699 .م ،1968 ال٣اهغة، الٗغبُت،في ال٣اهىن الىيعي"، صاع النهًت 

ما٫ ؤلاصاعة  .134 .م ،1962 ،ال٣اهغة ال٨خاب،، ٖالم 5ٍ  ،-م٣اعهتصعاؾت  -ال٣ًاء أٖل

غي  - ٧لُت  ،، ؤٖما٫ الؿُاصة في ال٣اهىن اإلاهغي اإلا٣اعن، عؾالت لىُل عؾالت الض٦خىعاه في الح٣ى١ مدمض كبض الحافف هٍغ

 .77 .، م1952الح٣ى١ حامٗت ٞااص ألاو٫ ، مهغ، 

-DUBOIS )R( : « Le problème du droit administratif en Egypte », R .D. P, N°04, 1932    p. 

661.  
          :   هٓغ اإلاى٢٘ الخاليؤ ، اإلاخٗل٤ بمجلـ الضولت 1965لؿىت  165مً ال٣اهىن  12إلااصة ا -2

 ar.jurispedia.org http://  
 
 .2016ماعؽ   22َل٘ ٖلُه ًىم :ؤ

3
 .339 .، مغح٘ ؾاب٤، مكمغ ملخىق كليمدمىص  - 

الخلاض ي خم مصىن ومىفٌى للىاؽ  " ٖلى ما ًلي :  1971ال٣ٟغة الثاهُت مً الضؾخىع اإلاهغي لؿىت  68جىو اإلااصة -4 

غ حهاث اللظاء مً اإلاخلاطين وؾغكت  وافت وليل مىاػً خم الالخجاء ئلى كاطُه الؼبُعي، وجىفل الضولت جلٍغ

http://ar.jurispedia.org/
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ت  ؤما ذٞهى ٚحر   ،الح٩ىمت ؤٖما٫مى٠٢ اإلاكٕغ الجؼاثغي مً هٍٓغ حر مؿخ٣غ خُث  نٍغ ٚو

للضولت   الؿُاصة بمٟهىمه الىاؾ٘  في الضؾخىع مً زال٫ الضؾاجحر اإلاخٗا٢بت مبضؤ٦غؽ 

ت  ضخُث  ،1الجؼاثٍغ
ا
ت، اعحُت للضولتالضازلُت و الخ الؿُاصة مبضؤ  1996ىع صؾخ ؤ٦  الجؼاثٍغ

 ٦2016ما ؤؾخدضزذ بٌٗ اإلاىاص في الخٗضًل الضؾخىعي ٫  ، (64 -96)ل٪ مً زال٫ اإلاىاص طو 

 .2 ج٣غ هٟـ اإلابضؤ

                                                                                                                                                                                           

هٓغ اإلاى٢٘ ، ؤ".دـغ الىص في اللىاهين كلى جدصُل أي كمل أو كغاع ئصاعي مً عكابت اللظاءالفصل في اللظاًا. ٍو

َل٘ ٖلُه ًىم  ،  http://ar.jurispedia.org   : الخالي
 
  و للخٟهُل ؤ٦ثر في هو اإلااصة اهٓغ: ،2016ماعؽ   22: ؤ

ميكإة  ؤلاصاعي(،مبضؤ اإلاكغوُٖت، جىُٓم ال٣ًاء  -لى ؤٖما٫ ؤلاصاعة )ال٣ًاء ؤلاصاعي الغ٢ابت ٖ ،الضًًؾامي حماٌ 

 ، ت،اإلاٗاٝع  .299 .. ن(، مؽ)ص.  ؤلاؾ٨ىضٍع
ؾيخمبر  10، ناصع  في  64.ع.ج.ج.ص.ف ٖضص ج، 1963صٌؿمبر  08، ماعر في 1963مً صؾخىع  28و  12اهٓغ اإلاىاص  - 1

 ؛1963

مبر  22، ماعر في 97 - 76، الهاصع بمىحب ؤمغ ع٢م 1976مً صؾخىع  25و  13اإلاىاص ٦ظل٪  اهٓغ  - ، 1976هٞى

مبر  24، ناصع  في  94.ع.ج.ج.ص.ف ٖضص ج ، الهاصع بمىحب 1989مً صؾخىع  27و12اإلاىاص اًًا اهٓغ  -؛  1976هٞى

 ؛ 1989ماعؽ  01، ناصع  في  09، ج.ع.ج.ج.ص.ف ٖضص 1989ُٟٞغي  28، ماعر في 19 - 89مغؾىم عثاس ي ع٢م 

، 1996صٌؿمبر  07، ماعر في 438 - 96، الهاصع بمىحب مغؾىم عثاس ي ع٢م 1996مً صؾخىع  28و12اهٓغ اإلاىاص و  -

ل   10، ماعر في 03 - 02، مٗض٫ و مخمم ب٣اهىن  ع٢م 1996صٌؿمبر  08، ناصع  في 76.ع.ج.ج.ص.ف ٖضص ج ؤٍٞغ

ل   14، ناصع  في 25،ج.ع.ج.ج.ص.ف ٖضص 2002 مبر    15، ماعر في 19 - 08و مخمم ب٣اهىن  ع٢م ، مٗض٫ 2002ؤٍٞغ هٞى

مبر    16، ناصع في 63،ج.ع.ج.ج.ص.ف ٖضص 2008 ماعؽ  06، ماعر في 01 - 16، مٗض٫ و مخمم ب٣اهىن ع٢م 2008هٞى

  .2016ماعؽ   07، ناصع  في   14.ع.ج.ج.ص.ف  ٖضص ج، 2016
ؾاب٤، ٖلى ما ًلي:  ٘، مغح2016مً الخٗضًل الضؾخىعي ٫  13اإلااصة  جلابلها و التي 1996مً صؾخىع  12اإلااصة  جىو - 2

ماع ؽ ؾُاصة الّضولت كلى مجالها البّرّي، ومجالها الجّىّي، وكلى مُاهها  "
م
ظي ًلّغه  .ج

ّ
ض ال ُّ ها الّؿ

ّ
ماع ؽ الّضولت خل

م
هما ج

تي جغحم ئليها
ّ
   ." . اللاهىن الّضولّي كلى وّل مىؼلت مً مسخلف مىاػم اإلاجاٌ البدغّي ال

حلمل الضولت كلى  "اإلاغح٘ هٟؿه ٖلى ما ًلي:  (،مؿخدضثت) 2016الخٗضًل الضؾخىعي ٫  مً 27جىو اإلااصة  ٦ما -  

والاجفاكُاث اإلابرمت مم البلضان    ؿل اخترام اللاهىن الضولي   في   الخاعج ومصالحهم،   خماًت خلىق اإلاىاػىين في

م الىػني م بلضان ؤلاك   اإلاظُفت والدشَغ        . امتوحشَغ

ت اإلاىاػىين اإلالُمين في  ؼ عوابؼهم مم ألامت،   حؿهغ الضولت كلى الحفاؾ كلى هٍى   وحلبئت مؿاهمتهم في   الخاعج وحلٍؼ

     .". جىمُت بلضهم ألاصلي 

http://ar.jurispedia.org/
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الؿُاصة زًىٖا للخُاعاث الؿُاؾُت للضولت  ؤٖما٨ٞ٫غة  ٖخمض اإلاكٕغ الجؼاثغي ٖلىب

 647خُث جىو اإلااصة  ،لؼعاُٖتفي ْل الثىعة ا ممُإع الخات في الٗهض الاقترا٧ي ٦سٍُجؼاثغ لا

         الخأمُمال جصبذ كغاعاث  "ٖلى ماًلي : اإلاخًمً الثىعة الؼعاُٖت  73-71 ألامغمً  ؤولى٣ٞغة 

 نهاةُت ئ  و اإلاىذ 
ا
  .1ها بمىحب مغؾىم غير كابل للؼلً ... " بلض اإلاصاصكت كلي ال

ما٫ال حٗبر هظه الىهىم ًٖ  دت ألٖا ٣ت نٍغ حٗبر ًٖ ؾُاصة  همابو ، الح٩ىمُت بٍُغ

ت ًٖ  ص ؾخىعي حٗتٝر به ٧ل الضو٫ بُٗضا  مبضؤصازلُا و زاعحُا و هى  ب٢لُمهاالضولت الجؼاثٍغ

تراٝ  ،جي ًم٨ً ؤن جإزظ ؤو ال جإزظ به الضو٫ ًٖ الٗمل الح٩ىمي الظي هى مُٗاع ٢ًا ٞااٖل

ما٫ الح٩ىمُت و  تراٝ باإٖل ال ىم في هًغي بالخالي هظه الىهبؿُاصة الضولت لِـ صلُل ٖلى الٖا

ت ؤٖما٫ الح٩ىمت في الجؼاثغ ٨ٖـ ما هى واعص في الضؾخىع اإلاهغي في  ،حٗبر ًٖ وحىص هٍٓغ

 ٕى ؤٖما٫ الؿُاصة لغ٢ابت ال٣ًاء الؿالٟت الظ٦غ الظي اٖتٝر بٗضم زً (93)اإلااصة 

 الثاوي الفغق

 مضلٌى ملُاع الباكث الؿُاس ي

، و ما 1822ماي   01في   Laffitte الفُِذمى٠٢ مجلـ الضولت الٟغوس ي في ٢ًُت  ن  ب  

ت الباٖث الؿُاس ي ،لح٣ها مً ٢غاعاث مخخابٗت ما٫  ؤصي بال٣ٟه بلى زل٤ هٍٓغ ٦مُٗاع لخمُحز ألٖا

٧اهذ ٧ل ؤٖما٫ الؿلُت الخىُٟظًت الٛحر ال٣ابلت للغ٢ابت ال٣ًاثُت  1875، و بلى ٚاًت الح٩ىمُت

 .2 بؿيب الباٖث الؿُاس ي هي ؤٖما٫ خ٩ىمُت

                                                                                                                                                                                           

ى ، مغح٘ ؾاب٤، ٖل2016مً الخٗضًل الضؾخىعي ٫  31اإلااصة  جلابلها و التي 1996مً صؾخىع  28اإلااصة جىو ؤًًا  ٦ما -

، كلى أؾاؽ اإلاؿاواة،   "ما ًلي:  ت بين الّضٌو ًّ لاون الّضولّي، وجىمُت اللالكاث الىّص
ّ
حلمل الجؼاةغ مً أحل صكم الخ

ت ُّ إون الّضازل
ّ

ل في الش
ّ
ضز

ّ
دضة وأهضافه  . واإلاصلحت اإلاخباصلت، وكضم الخ

ّ
ى مباصب مُثاق ألامم اإلاخ

ّ
  "..وجدبن

مبر  08، ماعر في 73-71ؤمغ  - 1  . )ملغي(.1971، ؾىت 97ًخًمً الثىعة الؼعاُٖت، ج.ع.ج.ج.ف.ص، ٖضص  ،1971هٞى
2
- C.E, 01 mai 1822, Laffitte, Rec. Lebon, 1822, p. 512 
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ن   ت هي ؤٖما٫ ال جسً٘ لغ٢ابت ال٣ًاء، و ال  نا٫ الح٩ىمت بطؤٖمب  ٣ا لهظه الىٍٓغ ٞو

و بهما بؿيب ؤن  ال٣ًاجي،ًسخو مجلـ الضولت الىٓغ ٞيها لِـ بؿيب َبُٗت الازخهام 

ت بالباٖث الؿُاس ي. ما٫ مهبٚى  هظه ألٖا

 غ  ٖ  
 

٣ا إلا ٝ ُٗاع هظا اإلاى٠٢ نضي واؾٗا في ال٣ٟه الظي خاو٫ حٍٗغ٠ ؤٖما٫ الح٩ىمت ٞو

خماص ٖلى ؤهم ال٣غاعاث الهاصعة ًٖ مجلـ الضولت  ،الباٖث الؿُاس ي و طل٪ َبٗا بااٖل

٠ الباٖ ؤمامو  ،(أوال) الٟغوس ي  بلى يؤصالؿُاس ي  ثٖضم حضًت اإلاداوالث  ال٣ٟهُت في  حٍٗغ

 اهجغ هظا اإلاُٗ
 
   .(ثاهُا) ع ٧لُت

  اس ياإلاداوالث الفلهُت و اللظاةُت في حلٍغف الباكث الؿُ -أوال  

عي الٟغوس ي مً َٝغ الؿُض  ت مدل ٖغى و ه٣اف في اإلاجلـ الدكَغ ٧اهذ هظه الىٍٓغ

الؿال٠ الظ٦غ، خُث صاٞ٘ هظا ألازحر ًٖ  1849ماعؽ   03م٣غع ٢اهىن  VIVIEN فُفُان 

ت ب٣ىله ؤهه ، و عغم ف كض جسترق بلع الىصىص اللاهىهُتفي بلع الـغو :" هظه الىٍٓغ

، و طلً بؿبب الحاحت اللامت و بحجت م اللظاءلً أماطلً ال ًىحض أي مدل للؼ

الـغوف اإلاداػت باللمل و كلُه فللىػعاء ؾلؼت اجساط كغاعاث كض جمـ ختى بالحلىق 

 .1 "الخاصت، وجصبذ هظه الخصغفاث مبرعة بؼابم الؿلؼت الؿُاؾُت

٠ الباٖث الؿُاس ي ب٣ىله:  بضوعه"  DUFOUR" صًفىع ال٣ُٟه خاو٫  " ئن الظي حٍٗغ

لمل الحىىمي كً غيره هى الباكث أو الغاًت مىه، فيل كمل كصض مىه خماًت ًميز ال

ً مً  ً أو اإلاؿخلٍغ الجماكت في طاتها أو ممثلت في شخص الحىىمت طض أكضائها الـاهٍغ

أو الخاعج في الحاطغ أو اإلاؿخلبل، ٌلخبر كمال خىىمُا و ال ًسظم الغةِـ كىض  الضازل

                                                           
1
-Le rapport de VIVIEN sur l'article 26 de la Loi du 24 mai 1872 et la reproduction de 

l'article 47 de la loi du 03 mars 1849, Voir : KRIKORIAN(Ph) : « Mémoire portant 

question prioritaire de constitutionnalité » ,  In http://www.philippekrikorian-avocat.fr/, 
consulté le : 03 Juin 2015. 

http://www.philippekrikorian-avocat.fr/
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أخض  بت أخض، هما أهه ال ًدخاج في ئحغائها إلاؿاكضةاجساطه لهظه ؤلاحغاءاث الللُا لغكا

وؾبب طلً ًغحم ئلى ازخصاصه اإلاسٌى له بصفخه الحاهم ألاكلى، وهى بصفخه هظا ٌلخبر 

 
ً
مً  الاخخماءطماها وافُا هـغا للظماهاث الضؾخىعٍت اإلادُؼت بىؿُفخه، فلِـ لألفغاص ئطا

 .1 خىعٍت"ؾلؼخه الحىىمُت في ؿل عكابت أزغي غير الغكابت الضؾ

٠ ال٣ُٟه ٌؿخيخج        ب٣اٖضةؤن هظا ألازحر مخإزغ   DUFOUR صًفىع مً زال٫ حٍٗغ

، التي مٟاصها ؤن ٧ل ما ًُٟض الضولت و اإلاهلحت الٗامت  La raison d’Etat » " منطق الدولة" 

ٞهى حاثؼ و مكغوٕ ٞدماًت الضولت يض الضو٫ ألازغي زانت في ٖال٢اتها الخاعحُت و ٦ظا 

ما٫ صون ع٢ابتها، ٌؿخىحب بحاػة ا يض ؤٖضائها في الضازل ؤو الخاعجخماًته و بن  ،بٌٗ ألٖا

 
 
 .2 ل٨ُان الضولت ٧اهذ ٖلى خؿاب اإلاكغوُٖت خماًت

أن وحىص الؼابم الؿُاس ي ٌلىص في ألاصل :" MICHOUD مِشىص ٦ما ٠ًًُ ال٣ُٟه 

بالظغوعة وحىص هظا  في خلبت ملُىت و التي حؿخىحب ،ئلى فترة ألاػمت التي كاشتها فغوؿا

  . 3 ."مً الؿلؼت التي ال جسظم للغكابت و التي حلبر كً هـام الضًىخاجىعٍت الىىق

 ٠ تٞةٞدؿب هظه الخٗاٍع ما٫ ؤلاصاٍع اث ،ن حمُ٘ ألٖا ضة ؤو مُبٖى                ٦مهاصعة حٍغ

ت ؤخض ألاٞغاص ؤو خل حمُٗت مً الجمُٗاث ؤو سحب عزهت مً الغزو       ؤو الحجغ ٖلى خٍغ

حن، ٠ مً اإلاضهُحن ؤو الٗؿ٨ٍغ ًم٨ً ؤن جخدى٫ بلى ؤٖما٫ خ٩ىمُت بحجت   ؤو ختى ٖؼ٫ مْى

ت ٚحر  ما٫ ؤلاصاٍع ما٫ الح٩ىمُت و ألٖا الباٖث الؿُاس ي ، و بالخالي ًهبذ الحض الٟانل بحن ألٖا

 .4 واضح و ٚحر ملمىؽ

                                                           
1
-Voir : DUFOUR (G) , Traité générale de droit administratif appliqué, Tome 4 , 2

ème
 

éd,  DELAMOTTE, Paris, 1855, p. 599. 
2
-HENRY (M),  De L’idée de l‘Etat, HACHETTE, Paris, 1896, p. 6. 

3
-MICHOUD  (L),  Actes de gouvernement, BROC, France, 1889, p. 112.  

 .186، مغح٘ ؾاب٤، م وخُض فىغي عأفذ -4
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ت  ، ٞةن مجلـ الضولت الٟغوس ي َب٤ هظهٚم زُىعة هظا اإلاظهب و ٖضم ويىخهع  الىٍٓغ

ما٫ 1875بلى ٚاًت  1822مً ؾىت  غ ٖضم الازخهام في هٓغ بٌٗ ألٖا ، و طل٪ مً ؤحل جبًر

 Laffitte الُِٞذ ٢غاع التي جهضع ًٖ الؿلُت الخىُٟظًت، و مً ؤهم هظه الخُب٣ُاث هجض 

ش  ٌ مجلـ الضولت الىٓغ في الًُٗ الظي ج٣ضم به الؿُض 1822ماي  01بخاٍع ، خُث ٞع

                       ألن الًُٗ ًخٗل٤ بمؿإلت ؾُاؾُت و جمل٪ الح٩ىمت وخضها ،LAFFITTE الُِٞذ

ت الٟهل ٞيها ٣ت خهٍغ  .1  و بٍُغ

 ٘صٞمً وػٍغ اإلاالُت  LAFFITTE الفُِذَلب الؿُض حٗىص خُثُاث ال٣ًُت بلى ؤن 

             BORGHESE  بىهاباعث لألمحرة الامحر  ، ٢ضمذ ٖلى ق٩ل هبت مً َٝغمسلٟاث مالُت

ٌٞغه٪ 1.480.102و اإلا٣ضعة بـ   12اإلاجلـ هظا الُلب جإؾِؿا ٖلى ؤخ٩ام ٢اهىن  ، ٞٞغ

و ٦ظا مىٗها مً جمل٪ ؤًت  ،الظي ًدغم ٖاثلت هابىلُىن بىهاباعث مً ٧ل الح٣ى١  ،1816حاهٟي  

ؤمىا٫ ؤو ؾىضاث ؤو مٗاقاث  ج٣غعث لها ٖلى ؾيُل اإلاىدت ، و هظا ما صٞ٘ الؿُض الُِٞذ بلى 

َٗ ٘ ٌ بضوعه الضٖىي ض ال٣غاع الهاصع ًٖ وػٍغ اإلاالُتً ؤمام مجلـ الضولت يٞع ، و الظي ٞع

 
 
 .2 الًُٗ ًخٗل٤ بمؿالت ؾُاؾُت ال ًم٨ً بزًاٖها لغ٢ابت ال٣ًاء ن  ماؾؿا طل٪ ٖلى ؤ

 Veuve JOACHIN ل٣ض ٧ان إلاجلـ الضولت هٟـ اإلاى٠٢ في ٢ًُت ؤعملت حىاقحن مغاث

MURAT   لُت  23في إلاالُت بصماحها في مل٨ُت غ اٍث َالبذ ؤعملت حىاقحن وػ ، خ1823ُحٍى

غاث ، ألن ػوحها  ؤلالحزي  ٢ض جىاػ٫ ًٖ ؤعاض ي بةًُالُا لىابىلُىن بمىحب اجٟا٢ُت  MURATمم

لُت  15في  ٌ وػٍغ اإلاالُت طل٪ الُلب 1808حٍى حاهٟي  12بلى ٢اهىن  اؾدىاصا، ٞٞغ

ٞ٘ صٖىي ؤمام مجلـ الضولت الظي ع  بلىهظا ما ؤصي بإعملت حىاقحن  الؿال٠ الظ٦غ،1816

                                                           
1
-« Considérant que la réclamation du  Sieur Laffitte, tient à une question politique, 

dont la décision appartenait exclusivement au gouvernement », Voir : C.E, 01 mai 

1822, Laffitte, Op.Cit. 
2
-Loi du 12 janvier 1816, relative à l’amnistie pleine et entière à tous ceux qui 

directement ou indirectement, avaient pris part à la rébellion et à l’usurpation de 

Napoléon Bonaparte, In https://siecles.revues.org/1797 , consulté le: 12 mai 2016. 

https://siecles.revues.org/1797
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ٌ الضٖىي  ، ألن ألامغ مخٗل٤ بإٖما٫ صبلىماؾُت ؤبغمذ بؿيب ٖضم الازخهام بضوعه ٞع

ما٫ ال ًم٨ً ؤن  ،1808 حىٍلُت 15بمىحب اجٟا٢ُت في  بالخالي ٧ل ما وكإ بمىحب هظه ألٖا

ت ٤ اإلاىاٖػ  للضٖىي ؤمام اإلاجلـ ًٖ ٍَغ
 
 .1 ج٩ىن مدال

 Joachinو حىاقحن مغاث  Laffitte  الُِٞذ  لؿالٟتي الظ٦غاإلاالخٔ في ال٣ًِخحن ا

Murat  ، هظه الُٗىن ؤن مجلـ الضو ٌ ، و ل٨ً لِـ بىٟـ جإؾِـ وػٍغ اإلاالُت لت ٢ض ٞع

، و ًب٣ى هظا الخظبظب في جإؾِـ مجلـ الضولت 1816حاهٟي  12بلى ٢اهىن  اؾدىضالظي 

 Famille Napoléon" ىن بىهاباعثل٣غاعاتها الالخ٣ت ْاهغا زانت في ٢ًُت "ٖاثلت هابىلُ

Bonaparte  1838 صٌؿمبر  5في
  Héritiers de، و ٦ظا في ٢ًُت وعزت " هابىلُىن بىهاباعث" 2

Napoléon Bonaparte  1839 ؤوث  22في
3. 

 
 
ت في ٢ًُت ٖاثلت  صوعلُان ذ  ٣  ب  َ في ٢غاع  « Famille D’orléon »  ؤًًا هظه الىٍٓغ

ـ ُٞلُب ٢ض وهب خُث  ،1852حىان  18ناصع في  شأل ؤن اإلال٪ لَى  1830ؤوث  07 بىاءه  بخاٍع

ؤنضعث الح٩ىمت مغؾىما ٣ًض ي بغص ألامىا٫  1852حاهٟي ؾىت  22حمُ٘ ؤمىاله، وفي 

ماعؽ مً الؿىت هٟؿها مغؾىما آزغ ًسى٫ لىػٍغ  27زم ؤنضعث في   اإلاىهىبت بلى الضولت،

ٌ ٖاثلت ومً ؤحل جُب ،اإلاالُت الخهٝغ في حؼء مً هظه ألامىا٫ ٤ُ هظه اإلاغاؾُم و ؤمام ٞع

ً ؤحل الاؾدُالء ٖلى الح٩ىمت ال٣ىة م اؾخٗملذ ،الخًٕى لها Famille d’Orléans صوعلُان

اللجىء لل٣ًاء لغص جل٪  Famille d’Orléansو هظا ما صٞ٘ بٗاثلت صوعلُان  هظه ألامىا٫

 ألامىا٫.

َالبا مً اإلاد٨مت  SEIN  "ؾُان"  داٞٔ اإلاٖىض البضء في الىٓغ في الضٖىي جضزل  

ذ بٗضم ؤلازخهام ، ألن مىيٕى الجزإ ًخٗل٤ بإمىا٫ جم الاؾدُالء ٖليها جُب٣ُا  الخهٍغ

                                                           
1
-C.E, 23 Juillet 1823, Veuve Joachin Murat, Rec. Lebon,  1823. p. 544. 

2
-C.E, 05 décembre 1838, Famille Napoléon Bonaparte, Rec. Lebon, 1938, p. 641. 

3
-C.E, 22 Aout 1839, Héritiers de  Napoléon Bonaparte, Rec. Lebon, 1839, p. 459. 
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ت ازخهامللمغؾىمحن الؿالٟي الظ٦غ، ٦ما ؤن هظا الٗمل مً  ، و ؤن جضزل الؿلُت ؤلاصاٍع

 بمبضؤ الٟهل بحن الؿلُاث. الازخهاماإلاد٨مت في هظا 
 
 ٌٗض مؿاؾا

ما٫  الجساطمجلـ الضولت بهظا الىي٘ صٞ٘  ٢غاع ًمىذ الٗمل مدل الجزإ نٟت ألٖا

، و أن أثاع هى كمل ؾُاس ي و خىىمي 9416حاهفي  66" ئن مغؾىم الح٩ىمُت  ب٣ىلها 

 .1 سظم لخلضًغ الؿلؼت اللظاةُت"ًجىفُظه ال ًمىً أن 

 
 
َ  
ت الباٖث الؿُاس ي مغة ؤزغي  ذ  ٣  با  09 في DUC d’Aumale في ٢ًُت صو١ صوما٫ هٍٓغ

و هى الابً  DUC D’AUMALE   ، و جخلخو و٢اج٘ ال٣ًُت في ؤن الضو١ صوما1967٫ماي 

ـ ُٞلُب، الظي جسلى ًٖ ٖغف ٞغوؿا ٖلى ؤزغ زىعة ، ٢ض وكغ ٦خاب 1848  الغاب٘ للمل٪ لَى

ش فغوؿا"جدذ ٖىىان  في خ٩ىمت  الاهخ٣اصاثو الظي ًدخىي ٖلى بٌٗ  "زؼاب في جاٍع

لبىلِـ وسخ مً هظا ال٨خاب جدذ ًض الىاقغ مِكا٫ هابىلُىن الثالث، ٞهاصع ا

٘ الضو١ صوما٫ و مِكا٫ لىفي َٗىا   MICHEL Levy لىفي بىاء ٖلى ٢غاع وػٍغ الضازلُت، ٞٞغ

ٗضم ٢بى٫ ب ألازحر هظا   ص  ع   و  ؤمام مجلـ الضولت لخٗؿ٠ وػٍغ الضازلُت في اؾخٗما٫ الؿلُت.

َبُٗخه ال حؿمذ بإن  ،ظ٧ىع هى ٖمل ؾُاس ي، بحجت ؤن ٢غاع اإلاهاصعة اإلاالىٓغ في الضٖىي 

 .2 خٗل٤ بالخٗؿ٠ في اؾخٗما٫ الؿلُتم لجزا٩ًٕىن مدال 

ٚحر  ،زال٫ ال٣غاعاث الهاصعة ًٖ مجلـ الضولت الٟغوس يمً  ًبضو ؤن ال٣ًاء الٟغوس ي

غ و  ، خُث ًخطح ؤهه مً ؤحل حٍٗغ٠ ؤٖما٫ الؿُاصة ؤو الح٩ىمُتمؿخ٣غ و مخظبظب في جبًر

ما٫ التٖضم ازؿبِب ح ، ٢ض اؾخٗمل ي جهضع ًٖ الؿلُت الخىُٟظًتخهانه بالىٓغ في ألٖا

ا للحىىمت"ٖضة مبرعاث مثال:            "الؼلً ًخللم بمؿألت ؾُاؾُت و أن اللغاع ٌلىص خصٍغ

" أن اإلاؿألت جخللم باإلالاهضاث أو الاجفاكُاث الضبلىماؾُت التي ًصبغ كليها الؼابم  ؤو

                                                           
1
-C.E, 18 Juin 1852 ,  Famille d’Orléans, Rec. Lebon, 1852, p. 252. 

2
-C.E, 09 Mai 1867, Duc d’Aumale et Michel Levy, Rec. Lebon, 1867, p. 472. 
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كمل ئصاعي ؤو ختى " " كمل صبلىماس ي"ؤو  ُاس ي أو خىىمي"" كمل ؾؤو مثال  الؿُاس ي"

 بىلِس ي".

تراًٝهٗب  ٠ُ٦ ٧ل ؤٖما٫ الؿلُت الخىُٟظًت التي  ٢ضبإن مجلـ الضولت الٟغوس ي  الٖا

خماص ٖلى مُٗاع واخض مُل٤ ً ازخهانه ٖلى ؤنها ؤٖما٫ ؾُاؾُتجسغج ٖ "   اإلاخمثل في بااٖل

ٖ   و بهما بال٨ٗـ وؿخيخج ،"الؼابم الؿُاس ي  اٖخمض ٢1875غاعاجه بلى ٚاًت  ر  ب  ؤن مجلـ الضولت 

خباع الٓغوٝ اإلادُُت بال٣ًُتٖلى ٖضة مٗاًحر، و طل٪ بإزظ بٗحن                    ، و ٦ظا ٢ُمت الٖا

 .  و َبُٗت ألاشخام اإلاٗىُت بال٣غاعاث اإلاخسظة

 ؤن الىدُجت هي واخضة و مخمثلت 
ا
م ؤن ال٣غاعاث ٧اهذ مسخلٟت، بال في ٖضم ازخهام بالٚغ

ت بالُاب٘ الؿُاس ي ؤو الح٩ىمي ؤو بالُاب٘  مجلـ الضولت في الىٓغ في ال٣ًاًا اإلاهبٚى

ما٫  الضبلىماس ي ؤو ختى بالُاب٘ ؤلاصاعي البىلِس ي، و هظا ما وؾ٘ مً مجا٫ جُب٤ُ ألٖا

غ ٖضم ازخهام ال٣ًاء ؤلاصاعي. ،الؿُاصة                بالىٓغ بلى حٗضص وؾاثل جبًر

 ألاؾخاطها خُث ٖٞغ ،الٟغوس ي ال٣ًاءبال٣ٟه و  مخإزغاؿُاصة ال ؤٖما٣ٟ٫ه اإلاهغ ي ٖٝغ ال

ًغفع خُث  ،الخىفُظًتجصضعها الؿلؼت  "أكماٌ :ؤنهاٖلى  مدمض فغج خمىص اللخُبي

 .1 ."مصالح كلُا للضولتبللالكتها باكخباعاث ؾُاؾُت و أن ًغاكبها  ؤلاصاعي اللاض ي 

ها ٖلى  ي الؼماو ؾلُمان  مدمضألاؾخاط  ؤما  "كمل ًصضع كً الؿلؼت : ؤنهاٞل٣ض ٖٞغ

، وجسغج مً ؿالمت الضولت في الخاعج و الضازلوجدُؽ به اكخباعاث زاصت ه ُظًت،الخىف

  متىعكابت اإلاداهم 
م
 غ  ك

  .2 . "لها اللظاء هظه الصفت ع 

                                                           
ٌ ًٖ ؤيغاع ؤٖما٫ الؿُاصة في ال٣ًاء ؤلاصاعي )صعاؾت م٣اعهت جُب٣ُُت(، مدمض مفغح مدمىص اللخُبي-1 ، خ٨م الخٍٗى

اؾت الجىاثُت حامٗت ها٠ً الٗغبُت جسهو الؿُ ،اإلااحؿخحر في الٗضالت الجىاثُت مظ٦غة مً احل الحهى٫ ٖلى قهاصة

اى،  .55،م.  2011للٗلىم ألامىُت، الٍغ
 . 115،م.  1996، ال٣ًاء ؤلاصاعي )٢ًاء ؤلالٛاء (، صاع ال٨ٟغ الٗغبي ،ال٣اهغة ،مدمض ؾلُمان الؼماوي  - 2
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ها ؤًًا ألاؾخاط  الؿلؼت  أكماٌ" ػاةفت مً  ؤنها:ٖلى  مدمىص مدمض خافف٦ما ٖٞغ

ؾىءا في  ،جخمخم بدصاهت طض عكابت اللظاء بجمُم صىعها أو مـاهغها ،الخىفُظًت

ع أو فدص اإلاشغوكُت  . 1 ."عكابتؤلالغاء أو الخلٍى

هاملُجي اخمض مدمض   ألاؾخاط ؤما  اللمل الظي جباشغه  : "ؤنهاٖلى  ؤًًا ٞهى ٖٞغ

م و الىـا  اللظاء و ؤلاصاعة في ؾبُل جىـُم –بملخض ى ؾلؼتها الللُا  –الحىىمت 

 . 2الؿُاس ي و الضفاق كً هُان الضٌو وؾالمتها في الضازل و الخاعج." 

ها في ٖضة  ؤما خ٨م مجلـ الضولت الظي ٖٝغ  ؤهمها ؤخ٩امال٣ًاء اإلاهغي ٞل٣ض ٖٞغ

جخصل بالؿُاصة الللُا للضولت و ؤلاحغاءاث التي جخسظها  أكماٌ": ؤنهاالح٩ىمت ٖلى  ؤٖما٫

          لمدافـت كلى ؾُاصة الضولت و هُانها في الضازل الحىىمت، بما لها مً ؾلؼان الحىم ل

ها ، 3 ."و الخاعج جصضع كً ؾلؼان خىم ال كً ؾلؼان  أكماٌ" ٖلى ؤنها :  ؤًًا٦ما ٖٞغ

  . 4 ."ؤلاصاعة

٠ ال٣ٟهُت بكان  ؤما  الؿُاصة هاصعة حضا  ؤٖما٫في الجؼاثغ ٞةن الخٗاٍع
ا
٣ت  بال ما وعص بٍُغ

دت خُ ٟها  ملني بً كماع ألاؾخاطث خاو٫ ٖحر مباقغة و ٚحر نٍغ ت : ٧األحيحٍٗغ  أكماٌ" هـٍغ

اث اللاهىن  اللظاء و بالظاث ، هي مً صىم ؤلاصاعي الؿُاصة ،شانها شان ملـم هـٍغ

مجلـ الضولت الفغوس ي، وواهذ ولُضة الحاحت وملخظُاث اللمل، خُث ًىىن لبلع 

الىػً أن ال حلغض مثل  ألاكماٌ التي جلىم بها الضولت أهمُت زاصت، فاهه مً مصلحت

                                                           
 .53، م 1993، ال٣غاع ؤلاصاعي، صاع النهًت الٗغبُت، ال٣اهغة، مدمض مدمىص خافف  - 1

 ،م.1993، جدضًض هُا١ الىالًت ال٣ًاثُت و الازخهام ال٣ًاجي، صاع النهًت الٗغبُت، ال٣اهغة، أخمض مدمض ملُجي -2 

302. 
ت ؽ 588، ٢ًُت ع٢م 1952ُٟٞغي  20خ٨م مجلـ الضولت اإلاهغي، الهاصع في  -  3 ت ألاخ٩ام ؤلاصاٍع ، م 06، مجمٖى

 .54، مغح٘ ؾاب٤ ،م مدمض مفغح مدمىص اللخُبيه٣ال ًٖ :  ،416
ت ؽ ٢،345ًُت ع٢م 1952حاهٟي  19خ٨م مجلـ الضولت اإلاهغي ،الهاصع في  -  4 ت ألاخ٩ام ؤلاصاٍع م  ،10،  مجمٖى

 .54، مغح٘ ؾاب٤ ،م مدمض مفغح مدمىص اللخُبيه٣ال ًٖ :  ،177
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هظه اللظاًا كلى اللظاء، هما اهه كض ال ًىىن مً مصلحت الحىىمت كغطها كلى 

   .1 الجمهىع."

 بػاءلم جخذ له الٟغنت للخٗبحر ًٖ مى٢ٟه  جإؾِؿهمجلـ الضولت الجؼاثغي ومىظ  ؤما

لى اإلاجلـ  خُث اؾدىض  ،ال٣ًاثُت ألاخاصًتل٪ في ٖهض ط٧ان  وبهما ،الؿُاصة ؤٖما٫ ألٖا

ت آهظا٥  في ٢ًُت  ،1984حاهٟي  07اإلااعر في  42734في ٢غاعه ع٢م  ،الؿُاصة ؤٖما٫ٖلى هٍٓغ

خُث  ،صج 500اإلاٗغوٞت ب٣ًُت اؾدبضا٫ الىع٢ت الى٣ضًت مً ٞئت  ،)ي.ب( يض وػٍغ اإلاالُت

ل 04اللغاع الحىىمي اإلاإعر في ": ؤن٢غ ال٣اض ي ؤ اإلاالُت  ألاوعاقاللاض ي بسحب  9546 أفٍغ

ٌ  100ت لفئ الصاصع كً وػٍغ اإلاالُت اإلاخظمً  9546حىان  09و هظا كغاع  ،صج مً الخضاو

هما كغاعان ؾُاؾُان ًىدؿبان ػابم  آلاحاٌ،الخبضًل زاعج بجدضًض كىاكض الترزُص 

ال فدص شغكُتها وال  ألاكلى، ومً ثم فاهه لِـ مً ازخصاص اإلاجلـ أكماٌ الحىىمت

 .2 ."مباشغة عكابت كلى مضة الخؼبُم

ت الباكث الؿُاس ي -ثاهُا    الخسلي كً هـٍغ

م مً ألاؾاهُض اإلاٗخمض ٖليها مً َٝغ ال٣ًاء و ال٣ٟه ما٫  ،بالٚغ غ وحىص ألٖا لخبًر

 ت مً زال٫ مُٗاع الباٖث  الؿُاس يالح٩ىمُ
ا
ؤن هىا٥ حاهب مً ال٣ٟه ًغي ؤن هظه  ، بال

ما٫ مىٗضمت الىٓغ بلى ؤن هظا اإلاُٗاع ٌٗمل و طل٪ ب ٣ا، لمُ ؤو ؤنها ٚحر مىحىصة، 3 ألاهمُت ألٖا

ما٫ الح٩ىمُت مً هُا١ الغ٢ابت  الخ٤ًُِ، ٦ما ؤهه ًاصي بلى الحض و ٖلى جىؾُ٘ هُا١ ألٖا

خماص ، ٦ما ؤاثُت ٖلى ؤٖما٫ الؿلُت الخىُٟظًتال٣ً ٖلُه لىن٠ هه ٚحر مدضص و ال ًم٨ً الٖا
                                                           

1
ال٣اهىن  في صعاؾت -، ؤٖما٫ الؿُاصة ٧اؾخثىاء ًٖ ازخهام ال٣ًاء و جُب٣ُاتها في مىاص الجيؿُتملني بً كماع -  

ت ناصعة ٖ-الجؼاثغي و اإلا٣اعن    .04.، م2013، حامٗت ابً زلضون، جُاعث ،ً ٧لُت الح٣ى١ و الٗلىم الؿُاؾُت،مُبٖى
ت ، باإلاد٨مت الٗلُا ،٢غاع ع٢م  -  2 ت ؤلاصاٍع ش 36473الٛٞغ ،اإلاجلت ال٣ًاثُت للمد٨مت الٗلُا 1984حاهٟي  07، ماعر بخاٍع

 . 211،م. 1989،الجؼاثغ، 04،ٖضص 
3
-« Actes de gouvernement est fort simple, puisqu’il n’y en a pas », Voir : 

DONNEDIEU DE VEBRES (J), La protection des droits de l’homme par la juridiction 

administrative en France, E.D.C.E, France, 1949, p. 44. 
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              خ٣ى١ ألاٞغاص  ُحر يهضصؾالح ز ٌٗض ، ٦ما ؤهه٢اَٗتالخىُٟظًت بهىعة ؤٖما٫ الؿلُت 

اتهم  .1 هجغ مُٗاع الباٖث الؿُاس ي و الخسلي ٖىه الى، هظا ما ؤصي بال٣ٟه و ال٣ًاء و خٍغ

ما٫ الح٩ىمُتمما الق٪ ُٞه ؤن مُٗاع الباٖث الؿُاس  ، و طل٪ ي ًىؾ٘ مً هُا١ ألٖا

حؿعى بلى ، خُث هبٜ ؤٖمالها بىن٠ الُاب٘ الؿُاس ين الؿلُت الخىُٟظًت هي التي جؤبؿيب 

                بنضاعه ٪ بحجت الباٖث الؿُاس ي فيالخىؾ٘ مً ون٠ ؤٖمالها ٖلى ؤنها خ٩ىمُت و طل

، ختى جخم٨ً مً الحجت ٧لما ؤم٨ً طل٪ حٗخمض ٖلى هظهو ما صام ؤن هظا ألامغ في ًضها ٞهي 

ما٫ الح٩ىمُت ٖل    ى خؿاب خماًت ؤٖمالها، ألامغ الظي ًاصي في النهاًت بلى جىؾُ٘ هُا١ ألٖا

ت ألازغي  ما٫ ؤلاصاٍع  .2  ألٖا

٦ما ؤن ألازظ بهظا اإلاُٗاع ًاصي بلى الخ٤ًُِ مً هُا١ الغ٢ابت ٖلى ؤٖما٫ الؿلُت 

ها للغ٢ابت ال٣ًاثُتالخىُٟظًت، خُث ؤن هظه ألازحرة هي التي ج٣غع بىٟؿها زً     مً  ٖى

ما٫ التي جهضعها، ماصام ؤنها ناخبت الٖضمها ؾخٗمل ٖلى  بالخاليو ، ؿلُت في ون٠ ألٖا

م ت و الخىؾُ٘ مً هُا١ ألٖا ما٫ ؤلاصاٍع بحجت الباٖث  ،ا٫ الح٩ىمُتالخ٤ًُِ مً ألٖا

و حُُٗله مً  ؤلاصاعي  ، ل٩ي جخدهً مً ٧ل ع٢ابت ٖليها، مما ًاصي بلى قل ال٣ًاءالؿُاس ي

ُٟخه اإلاخمثلت في مغا٢بت ؤٖما٫ الؿلُت الخىُٟظًت  . ؤصاء ْو

غ ٖضم الخًٕى للغ٢ابت  ألهه لِـ مً اإلاى٣ُي  ،بؿيب الباٖث الؿُاس ي، ٌٗض ٚحر ٧افيجبًر

بؿيب البدث ًٖ ألاؾباب التي ؤصث بالح٩ىمت بلى بنضاع ٖمل ما بؿيب ْٝغ مٗحن ؤو 

 .3، و بهما ٌؿخىحب ٞدو ما بطا ٧ان الٗمل مكغوٖا ؤم الَبُٗت الصخو اإلاساَب بالٗمل

                                                           
1
-« L’acte de gouvernement est introuvable », Voir : VIRALLY (M), Op.Cit, p. 314 ; 

 -PUISOYE (J), « Pour une conception plus restrictive de la notion d’acte de 

gouvernement », A. J. D. A, Paris, 1965, p. 216 et 217. 
2
-Ibid. p. 220. 

3
-FABRE (J), Des Actes De gouvernement, Imprimerie Gustave, FIRMINE, MONTANE 

et  SICALDI, France, 1908,  p. 16. 
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صاعة ي ٖاصة ما ٩ًىن ؾالح جدؿلح به ؤلا ، الظًم٨ً الخظٕع بؿيب الباٖث الؿُاس يو بالخالي ال 

٫ ٖنها
 
اتهم  ، جىحه يض ألاٞغاص و جمـ بد٣ى٢همإلنضاع ؤٖما٫ ال حؿإ  .1و خٍغ

لم ٣ًضم  1875بالىٓغ بلى ٖضم ص٢ت و ويىح مُٗاع الباٖث الؿُاس ي ٞةن ال٣ٟه لٛاًت 

غ هظه قإهه قإن ال٣ًاء ؤًًا الظي لم ٌؿخ٣غ في حٍٗغ٠ و ج اإلاُٗاع،حٍٗغ٠ واضح لهظا  بًر

٣ا إلاُٗاع الباٖث  ما٫ ٞو م مً حٗضص و ٦ثرة ال، هظا الؿُاس يألٖا ٣غاعاث التي نضعث ًٖ بالٚغ

             ٪ في صحتُ، و هظا ما ؤصي بلى الدك٨بنها جب٣ى مخظبظبت و ٚحر ٧املتبال ، مجلـ الضولت

غ الىخُض لىحىص ،و ويىح اإلاُٗاع الباٖث الؿُاس ي ما٫  هظا ٧له ٌٗىص بلى ؤن الخبًر هى هظه ألٖا

خي ؤلاًضًىلىجي غ الخاٍع سُت مدًت اٖخباعاثٗخمض ٖلى ٌ، الظي الخبًر ، و لِـ ٖلى ؾُاؾُت جاٍع

 .2  اٖخباعاث اإلاكغوُٖت

لُت ن ون٠ الٗمل الىاخض بىنٟحن مسخلٟحن جبٗا للٛغى الظي حؿعي بلُه الؿب

لح٩ىمت ؤن حؿىضه بلى ا ، ٣ٞض ٩ًىن ٖمال خ٩ىمُا بطا ما ؤعاصثؤمغ ٚحر مى٣ُي بطن الخىُٟظًت

ٌ  ٚغى ؾُاس ي ا بطا ما ؤعاصث ؤن ال جخظٕع بهظا الٛغى، و هظا  ؤًًا  ض  ٗ  ، و ٩ًىن ٖمال بصاٍع

ض ٨ٞغة  ٖضم ص٢ت هظا اإلاُٗاع   .ؾيبا مً ألاؾباب الظي ًٍا

ت ، و هي في 3 مجغص زُا٫ جىنل بٌٗ ال٣ٟهاء بلى ال٣ى٫ ؤن هظا اإلاُٗاع و هظه الىٍٓغ

 .4إلاىحهت لهظا اإلاُٗاعال٨ثحرة ا هٓغا لالهخ٣اصاث  ،الح٣ُ٣ت ٚحر مىحىصة

                                                           
ض - 1  .11 .، م2002 ،، مهغ(ص. ص. ن)، مبضؤ اإلاكغوُٖت و يمان جُب٣ُه، صعاؾت م٣اعهت، مدمض كبض الحمُض أبى ٍػ

2
-BINCZAC (P), Le principe d’immunité juridictionnelle en  droit administratif 

Français (histoire d’un paradoxe), Thèse pour l’obtention de doctorat en droit, université 

Paris I, France, 2000, p. 455 et 456. 
3
-«  Pour qui elle n’est qu’un « Mythe » », Voir : ROLLAND (L), Précis de droit 

administratif, 10
ème

éd, DALLOZ, Paris, 1951, p. 68 ; Voir aussi dans le même sens : 

BLANCPAIN (F), La formation historique de la théorie de l’acte administratif 

unilatéral, Thèse pour l’obtention de doctorat en droit, Paris II, France, 1979, p. 195. 
4
-«  L’arrêt Prince Napoléon  ne peut en aucune manière signifier l’abandon par le 

conseil d’Etat d’une prétendue théorie de mobile politique, Cette théorie n’ayant 

jamais véritablement existé jusqu’alors »,Voir : BURDEAU (F), Histoire du droit 
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 الثاوي اإلاؼلب

 ملُاع ػبُلت اللمل طاجه  

بالىٓغ بلى  الاهخ٣اصاث التي ٢ُلذ  ،مجلـ الضولت و هجغ مُٗاع الباٖث الؿُاس ي ٫  ض  ٖ  

ٗاعى إلاا له مً مباصت جخ ،بكإهه و بالىٓغ بلى به٩اع ال٣ٟه لهظا اإلاُٗاع و اإلاُالبت بةلٛاثه جماما

م٘ الىٓم الضًم٣غاَُت و التي ال ؤؾاؽ لها في ال٣اهىن و ال في الىا٢٘، ٦ما ؤن ؾ٣ٍى 

ا ا ٞيهاؤلامبراَىعٍت الثاهُت ومىذ ال٣ًاء  ؾلُت البذ في اإلاىاٖػ ، ٧ان ث التي ج٩ىن الضولت َٞغ

خُث ؤن ال٣ٟه   ،غيخه الٓغوٝ الؿُاؾُت بلى بجباٖهمُٗاع  الظي ٞ هظا ؾيبا  ؤًًا في هجغ 

اث ) ً اث الؿلبُتبرع في ٧ل مغة ٖضم حضًت و نغاخت هظا اإلاُٗاع مً زال٫ ٖضة هٍٓغ ( الىـٍغ

ما٫ الح٩ىمُت بهىعة ؤ٦ثر ويىخا ، غ ألٖا وبالخالي ًخدخم ٖلى ال٣ًاء بٖاصة الىٓغ في ٦ُُٟت جبًر

و ٦ظا جُىع ٨ٞغة  ، للح٨م ٞكل الؿلُت الخىُٟظًت و ٣ٞضانها ؤًًا و ل٣ض ٧ان ،و ؤ٦ثر نغاخت

 مُٗاع الباٖث الؿُاس ي و ؾيبا للغيىر الخسلي ًٖكغوُٖت و ج٣ضٌؿها ؾيبا مً ؤؾباب اإلا

  .ل٨ٟغة مُٗاع َبُٗت الٗمل طاجه  ٞإ٦ثر ؤ٦ثر 

ش  " ألامير هابىلُىن" خ٨م ابخضاء مً            ما٫ ، 18751 ُٟٞغي  19بخاٍع ؤنبدذ ألٖا

خضاَبُٗت الٗمل طاجه صون الح٩ىمُت حٗخمض ٖلى مُٗاع  ، زانت بالضاٞ٘ ؤو الباٖث بلُه صالٖا

ما٫ الت ها ؤٖما٫ ؾُاصًتؤن هىا٥ مً ألٖا ال ؤزغي ا، في خحن هىا٥ ؤٖمي حٗض بد٨م مىيٖى

ت ٖاصًت اث بصاٍع ٣ا لهظا اإلاُٗاع جهٞغ  ب   ،حٗض ٞو
 
  ال

 
ؤلاق٩الُت التي واحهذ ال٣ٟه هي البدث  ن  ؤ

ما٫  ،مً حضًض ًٖ مُٗاع ت و ألٖا ما٫ ؤلاصاٍع الح٩ىمُت، مما حٗل ال٣ٟه ًسخل٠ ًٟغ١ بحن ألٖا

ما٫ الح٩ىمُت  ت ًٖ ألٖا ما٫ ؤلاصاٍع بًجاص مُٗاع و مغة ؤزغي في بًجاص مُٗاع ًدضص و ًمحز ألٖا

                                                                                                                                                                                           

administratif, P.U.F, Paris, 1995, p.223 ; « Doutant  de l’existence historique de 

la doctrine du mobile politique », Voir : SERRAND (P), L’acte de gouvernement 

(contribution à la théorie des fonctions juridique de l’Etat), Thèse pour l’obtention de 

doctorat en droit public, Université Panthéon- ASSAS, Paris II, France, 1996, p. 397et s. 
1
-C.E, 19 Février 1875, NAPOLEON Joseph Bonaparte, Rec. Lebon 1875, p. 155. 

Concl David. 
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ت ُٟت ؤلاصاٍع ُٟت الح٩ىمُت و الْى ُٟخحن الْى (فغق ) ،حام٘ و ٧امل ًمحز بحن الْى                     أٌو

م مً هظه الهٗىبت و ٖضم ص٢ت اإلاُٗاع  ٞةن ال٣ًاء ٢ض جبنى هظا  ،اإلاؿخمض مً ال٣ٟهو بالٚغ

ما٫  وؿيُا اإلاُٗاع في ٖضة ؤخ٩ام بالىٓغ بلى ؤن هظا اإلاُٗاع ٤ًًُ مً مجا٫ جُب٤ُ ألٖا

ُٟت الح٩ىمُت ما٫  مىذ٦ما ؤهه ً ٣ِٞ، الح٩ىمُت بخدضًضها في الْى بم٩اهُت زًٕى بٌٗ ألٖا

 .ثان(فغق  )للغ٢ابت ال٣ًاثُت 

ٌ  الفغق  ألاو

  بلىعة ملاًير الخمُيز بين اللمل الحىىمي و اللمل ؤلاصاعي صوع الفله في 

ت مً ال٣ٟهاء خاو٫  البدث ًٖ ٦ُُٟت اخخىاء و جدضًض الٗمل الح٩ىمي في مجا٫  مجمٖى

ؤن الؿلُت خُث  ،مدضوص و مٗلىم، و طل٪ بالخمُحز بحن الٗمل الح٩ىمي و الٗمل ؤلاصاعي 

ُٟت  ُٟت خ٩ىمُت و ْو ُٟخحن ْو تالخىُٟظًت ج٣ىم بْى ما٫ بما ؤن ج٩ىن  و بصاٍع ؤن هظه ألٖا

ت ت في هٟـ الى٢ذ  ،ؤٖماال خ٩ىمُت ؤو ؤٖماال بصاٍع      و ال ًم٨ً ؤن ج٩ىن ؤٖما٫ خ٩ىمُت و بصاٍع

ُٟخحن  .1 و ال ًم٨ً ؤن ٩ًىن هىا٥ جضازل بحن الْى

                جدضًض و بض٢ت الحضوص اإلاىحىصة بحن الٗمل ؤلاصاعي  لخُب٤ُ هظا اإلاُٗاع  ٌؿخىحب

ُٟخان مسخلٟخحن ،و الٗمل الح٩ىمي ت ؤلاصاعة و الح٨م هما ْو م ألن خؿب هظه الىٍٓغ  بالٚغ

ُٟخان مخٟاوجخان في الضعحت ،مً هٟـ الجهت ؤي مً الؿلُت الخىُٟظًت هاع و نض      و ؤنهما ْو

  ،و ال٣ُمت
 
 ً  ت مً ؤى  ه  د  ؤما الثاهُت ٞهي م   ،ألاولى جسً٘ لغ٢ابت ال٣ًاء ؤلاصاعي  ن  خُث ؤ

 
ع٢ابت  ت

ما٫  ،٢ًاثُت ت ًٖ ألٖا ولهظا ازخل٠ ال٣ٟه في بًجاص اإلاُٗاع اإلادضص و اإلامحز لألٖما٫ ؤلاصاٍع

، خُث هىا٥ مً ٌٗخمض ٖلى الًىابِ ازخالٝ الًىابِ اإلاٗخمض ٖليها لىببالىٓغ  الح٩ىمُت

ُت   (.أوال)الًىابِ الك٩لُت بلى ٌؿدىض و مً  (،أوال)اإلاىيٖى

                                                           
1
-DUEZ (P), Les Actes de gouvernement, SIREY, Paris, 1935, p. 32. 
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 كُتالظىابؽ اإلاىطى  -أوال

ير" ال٣ُٟه خاو٫   ُت التي  LAFERRIERE  " الفيًر ا٢تراح بٌٗ الًىابِ اإلاىيٖى

ت ما٫ ؤلاصاٍع ما٫ الح٩ىمُت و التي جمحزها ًٖ ألٖا  نا ئ  "   :٣ًى٫  خُث ،حؿمذ بخدضًض َبُٗت ألٖا

ت  وؿُفت ؤلاصاعة جىدصغ في الخؼبُم الُىمي لللىاهين و جىـم كالكاث ألافغاص باإلصاعة اإلاغهٍؼ

ت بلظها البلع آلازغ، أما الىؿُفت الحىىمُت  ،إلادلُتأو ا و هظا كالكاث الهُئاث ؤلاصاٍع

و جىـُم ؾير  و الؿهغ كلى اخترام صؾخىعها ،فُلصض بها اإلادافـت كلى هُان الجماكت

 .1".و ؤلاشغاف كلى كالكاتها مم الضٌو ألاحىبُت و كلى أمنها الضازلي ،ؾلؼاتها اللامت

  في هٟـ الؿُا١   HAURIOU (M)ى هىعًٍغي ال٣ُٟه مىعَـ 
 
اإلاهمت الحىىمُت "  : ن  ؤ

               لىخضة الؿُاؾُت االتي تهم  ،جىدصغ في وطم الحلٌى و ملالجت اإلاؿاةل الاؾخثىاةُت

ت مو هظا جدلُم  ،و اإلاصالح اللىمُت الىبري  صالح الضولت الغةِؿُت، أما الىؿُفت ؤلاصاٍع

  . 2. "اللاصًت جغجىؼ كلى حؿُير شإون الجمهىع 

ؤصي هظا الاججاه في جدضًض َبُٗت الٗمل ؤو جدضًض هُا٢ه بلى الٛمىى و ؤلابهام و ٖضم 

هظا ؤلابهام ٌٗىص في الح٣ُ٣ت بلى اؾخٗما٫ مٟاهُم  ،الىيىح ال٩افي لخدضًض ؤٖما٫ الح٩ىمت

و ما  ؟! بشإون الجمهىعٍت اللاصًت؟ و ما اإلا٣هىص ! الخؼبُم الُىمي لللىاهين :ٚامًت مثال

بِىما  ،٨ٞغة ٚامًت ًٖ ؤٖما٫ الؿُاصةحُُٗىا هظه اإلاٟاهُم  ، ؟! اإلاؿاةل الاؾخثىاةُتهي 

     .مىيٕى زُحر مثل هظا بداحت بلى يابِ واضح

                                                           
  :هٓغؤو للخٟهُل ؤ٦ثر  جغحمت شخهُت، -  1

LAFERRIERE (E), Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, 

Op. Cit, p. 32. 
2
-« Gouverner, c’est solutionner les affaires exceptionnelles et veiller aux grands 

intérêts nationaux ; administrer c’est faire les affaires courantes du public », Voir : 

HAURIOU (M), Précis de droit administratif, Op Cit, p. 15. 
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ألازظ بًابِ آزغ بهىعة ؤ٦ثر ويىخا  بضوعهDUGUI "  ىي خاو٫ ال٣ُٟه "صًج         

خه ما٫ الخ٣لُضًت في ج٣ُ لخدضًض َبُٗت ؤٖما٫ الح٩ىمت، خُث اٖخمض ٖلى هٍٓغ ُم ألٖا

تو التي جى٣ؿم في هٓغه بلى ؤٖما٫ مك ال٣اهىهُت و بالخالي  ُتَو ؤزغي ٞغصًت و زالثت قغ  ٖغ

ُت ما٫ الٟغصًت ؤو الكَغ ت وخضها، ؤما ألٖا ما٫ اإلاكٖغ ما٫  ٞالٗمل الح٩ىمي هي ألٖا و ألٖا

ت ُٟت ؤلاصاٍع   .1 اإلااصًت ٞةنها حٗض حىهغ الْى

  AUCOC (L)هًغي ال٣ُٟ 
 
ما٫ الح٩ىمُت ال ج و الضؾخىعي ٞدؿب  ص  ض  د  ؤن  ألٖا بالىا

ا بل   ُ ا جد٨م و بىهىم ال٣ىاهحن ألازغي ألا٢ل صعحت خُث ؤن  الٗمل الح٩ىمي ال ًمخض امخضاص 

هاال 
ا
هل بج بت ؾُاؾُت بل ًجب ؤن ًخا ا ٖلى ٚع ه نضع بىاء  بت الح٩ام ، ٞال ٨ًٟي ؤه  ا لٚغ  ٗ جب

ت  
ا
اث ال ا باإلاىيٖى ت مباقغ  ي مىذ ال٣اهىن ٞيها الح٩ىمت ؾلُاث ٖامت، و هظه الؿلُاث الخ٣ضًٍغ

ا  .2مً الضؾخىع ؤو مً ال٣ىاهحن ألازغي  حؿخمضهاؤن  بما

ت اإلاهغي  ٖٝغ بٌٗ ٣ٞهاء ال٣اهىن ؤلاصاعي           ألاكماٌ التي " بإنها:َبُٗت الٗمل  هٍٓغ

ل الضولت جصضع كً الؿلؼت الخىفُظًت باكخباعها الؿلؼت الللُا في البال 
ّ
ص، أي خىىمت جمث

في مجاٌ اللاهىن اللام الخاعجي أو الضازلي، ولِـ باكخباعها حهت ئصاعة، وكغفذ بأنها جلً 

ألاكماٌ الصاصعة مً الضٌو بما جصضعه الجهاث الللُا فيها والتي جضزل طمً كالكاتها مم 

مُت وما ًماثلها مً الضٌو ألازغي أو الهُئاث أو الجملُاث أو اإلاىـماث صولُت واهذ أو ئكلُ

أكماٌ أو كغاعاث الهضف منها الحفاؾ كلى الؿلم وألامً ؤلاحخماعي والصحت اللامت 

ت جصضع كً الؿلؼت الللُا وجخمّيز بلضم زظىكها لغكابت  فدلُلتها أنها كغاعاث ئصاٍع

ع  .3"اللظاء ؾىاء أوان باإللغاء أو بالخلٍى

                                                           
1
-BEQUET  (L),  Contentieux administratif, In Répertoire du Droit Administratif, N° 

285, vol 08, DUPONT, Paris, 1891, p. 205. 
2
-AUCOC (L), Conférences sur l’administration et le droit administratif, Tome I, 3

ème
 

éd, DUPOND, Paris ,  1885, p. 92. 
ت ؤٖما٫ الؿُاصة )صعاؾت م٣اعهت في ال٣اهىهحن اإلاهغي و الٟغوس يكبض الفخاح ؾاًغ صاًغ ؤهٓغ في طل٪:  - 3 ب. ص. )، (، هٍٓغ

 .208، م.  1955 ،، مهغ(ن
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  لؼماوي ا مدمض ؾلُمانًغي ألاؾخاط       
 
 بطا ٢هض به جد٤ُ٣ ٌ ه  ه  ؤ

 
ٗضا الٗمل خ٩ىمُا

مهلحت الجماٖت الؿُاؾُت والؿهغ ٖلى بخترام صؾخىعها، وؾحر هُئاجه الٗامت وؤلاقغاٝ ٖلى 

ما٫ ًىضعج في يمً ؤٖما٫  لى ؤمنها الضازلي، وهظا الىٕى مً ألٖا ٖال٢اتها م٘ الضو٫ ألاحىيُت ٖو

٤ بالخُب٤ُ الُىمي لل٣ىاهحن ً ع٢ابت ال٣ًاء، ؤما الىٕى آلازغ م خدهًٍو الح٩ىمت
ا
الظي ًخٗل

ت، بًٗها  ال٢اث الهُئاث ؤلاصاٍع ت ؤو اإلادلُت، ٖو وؤلاقغاٝ ٖلى ٖال٢اث ألاٞغاص باإلصاعة اإلاغ٦ٍؼ

خُاصًت التي جسً٘ لغ٢ابت ال٣ًاء  .1بالبٌٗ آلازغ ُٞىضعج في يمً ؤٖما٫ ؤلاصاعة ؤلٖا

ُٟت الح٩ىمُت              ت، ألن  ٦ال  ال ًم٨ً الدؿلُم بإن  الْى ُٟت ؤلاصاٍع زة ًٖ الْى مخمحا

٣ا للضؾخىع الٟغوس ي ال ًىحض  ُٟخحن في ًض ؾلُت واخضة و هي الؿلُت الخىُٟظًت. و ٞو الْى

ما٫ الهاصعة ًٖ عثِـ  ُٟت الح٩ىمُت و ال ًم٨ً بٖخباع ألٖا ًٖى زام مدضص لل٣ُام بالْى

ما٫ الح٩ىمُت ألن   مجلـ الضولت بٖخبر بٌٗ  الجمهىعٍت و الىػعاء، هي ٣ِٞ مً ٢بُل ألٖا

ه ال جىحض ما٫  ؤٖما٫ اإلاضعاء ؤو خ٩ام اإلاؿخٗمغاث ؤٖماال خ٩ىمُت، ٦ما ؤه  بحغاءاث زانت باأٖل

 الح٩ىمُت
 
ٌ مجلـ الضولت بٖخباع ٖمل ما ٖمال خ٩ىمُا بمجغص نضوعه بىاءا ٖلى  ، خُث ٞع

خالي ال ًم٨ً عؾم ٞانل مىا٢كت ؤو مىا٣ٞت مجلـ الىػعاء ؤو بمجغص مىا٣ٞت البرإلاان ٖلُه، بال

ُٟخحن  .2بحن الْى

م الؿلُاث الٗامت ٖلى زالزت ؿ٦ُما ؤن  هظه الخٟغ٢ت ال حؿدىض ٖلى ؤؾاؽ ٖلمي ألنا ج٣ 

 
 
هؿُبلى ج٣ ؾلُاث ال ًاصي مى٣ُُا

ا
ال جىحض  م الؿلُت الخىُٟظًت، بلى بصاعة و خ٩ىمت زم ؤه

ت مً الىاخُت الٟٗ ها جٟغ٢ت مسالٟت للمى٤ُؾلُت خ٩ىمُت مخمحزة ًٖ الؿلُت ؤلاصاٍع  لُت، ألنا

ت،  و ال جسخل٠ في ش يء ما٫ الح٩ىمُت ؤلاصاٍع ؾُاؾُت ال  و  هي جٟغ٢ت جد٨ُمُتًٖٞ ألٖا

ُٗت ٢اهىهُت  .3حكَغ

                                                           
 .201، مغح٘ ؾاب٤، م. ، ال٣ًاء ؤلاصاعي )٢ًاء ؤلالٛاء (مدمض ؾلُمان الؼماوي   -  1

2
 -HAURIOU(M), Précis de droit administratif, Op.Cit, p. 289 

3 -BEGUIN(L), Des actes d’autorités administratifs qui échappent au recours pour excès 

de pouvoir, Thèse pour l’obtention de doctorat en droit , Université de Paris, France, 

1911, p. 37.  
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م٘ ٢ىاٖض ال٣اهىن الىيعي الظي ال ٣ًُم  ًخ٤ٟال  هاؤن عاء ٖلىآلا  هٌٗاب ٖلى هظ ٦ما        

ي لألٖما٫ ال٣اهىهُت، خُث ٌٗتٝر ال٣اهىن الٟهل بحن الؿلُاث ٖلى ؤؾاؽ الخ٣ؿُم اإلاىيىع

ت بُبُٗتها ٧اٖخماص اإلاحزاهُت مثال  ما٫ ؤلاصاٍع ُٗت بمماعؾت بٌٗ ألٖا الىيعي للؿلُت الدكَغ

ُٗت ٦ةنضاع ُٟت الدكَغ  ٦ما ٌٗتٝر للؿلُت الخىُٟظًت بد٤ مماعؾت بٌٗ مٓاهغ الْى

ت ،اللىاثذ ما٫ ؤلاصاٍع بُبُٗتها، وبالخالي ٞهي جسً٘  ٞال٣ًاء ٌٗخبر هظه اللىاثذ مً ٢بُل ألٖا

٣ا لخ٣ ت ٞو ما٫ اإلاكٖغ م مً ؤنها جخه٠ ب٩ىنها مً ألٖا   "ييصًج "م ؿُلغ٢ابت ال٣ًاء بالٚغ

 DUGUI   خماص ٖلى هظا لألٖما٫ ال٣اهىهُت، و ٖلُه ًبضو مً الهٗب بل و مً اإلاؿخدُل الٖا

الخمُحز  ٦ما ؤن  . اضحتم٘ ال٣ىاهحن الىيُٗت و ؤخ٩ام ال٣ًاء بهىعة و  اجٟا٢هلٗضم  ،اإلاُٗاع

ٟخ٣غ بلى ؤؾاؽ  ذبحن ؤٖما٫ الح٩ىمت وؤٖما٫ ؤلاصاعة الٗاصًت ب٣ي ٚحر مٗخضا به ٍو  .1نٍغ

 الظىابؽ الشيلُت  -ثاهُا

ما٫  خماص ٖليها لخدضًض ألٖا ُت التي خاو٫ ال٣ٟهاء الٖا ؤمام ٞكل الًىابِ اإلاىيٖى

  ها. مً ؤحل جدضًض الح٩ىمُت، خاو٫ البٌٗ الالخجاء بلى بٌٗ الًىابِ الك٩لُت

 الاكخماص كلى فىغة الىص اللاهىوي - 1

ما٫ التي جهضعها الؿلُت الخىُٟظًت  ًغي هظا الاججاه ال٣ٟهي ؤن ؤٖما٫ الح٩ىمت هي ألٖا

هظا  عؤؽٖلى و بالخالي ال جسً٘ لغ٢ابت ال٣ًاء. و ل٣ض ٧ان  ،صؾخىعي هو مً ؤحل جىُٟظ

  الظي ًغي  DUCROCQ  "  الاججاه ال٣ُٟه "ص٦غو٥
 
م٣ُاؽ لخدضًض الٗمل الح٩ىمي  ر  ح  ؤن ز

٣ا إلاُٗاع َبُٗت الٗمل هى الضؾخىع هٟؿه مل مخٗل٤ بدىُٟظ هو الضؾخىع هى ٖمل ٖٞإي  ،ٞو

ت ،مً ؤٖما٫ الح٩ىمت ما٫ ؤلاصاٍع ٦ما ًغي  ،وما حٗل٤ بدىُٟظ ال٣ىاهحن الٗاصًت ٞهى مً ألٖا

ُٟخحن  ألاولى جخمثل في حؿُحر البالص ال٣ُٟه ؤن الؿلُت الخىُٟظًت لها في الح٣ُ٣ت مهمخحن ؤو ْو

                                                                                                                                                                                           
ض فهميأهٓغ في طل٪: ؤ -1 ،  4 ومجلـ الضولت، ٍ ؤلاصاعي ، ال٣ًاء مصؼفى بى ٍػ ت،ميكاة اإلاٗاٝع  ، م1971،ؤلاؾ٨ىضٍع

،   ،ؤلاصاعي ، ال٣ًاء زلُل، ؾلض كصفىع  مدؿً ؤهٓغ ٦ظل٪: ؛272.  تميكاة اإلاٗاٝع  .123و122م ،1970، ؤلاؾ٨ىضٍع
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غه ٖلى الهُٗض الضازلي و ٦ظا ٖلى نُٗض الضولي ؤما اإلاهمت الثاهُت جخمثل في ؤلاصاعة  ،و جٍُى

ُٟخحن هما في  هٟـ اإلاغجبت و ل٨ً جسخل٠ في الدؿمُت  ،ٞهي ج٨مُلُت ٦ما ٠ًًُ ؤن هاجحن الْى

ُٟت الح٩ىمُت ٖىض          ما ٩ًىن هظا الٗمل في صعحت ؾامُتو آلازاع التي جيخجها، ٞدؿمى بالْى

ت ٖىضما ج٩ىن ؤ٢ل  ُٟت بصاٍع ُٟت الح٩ىمُت الؿامُتؤهمُتو حؿمى ْو   .1 مً الْى

 
 
هظا الخمُحز ًاصي بلى ٖلى ؤؾاؽ ؤن   DUCROCQ  صهغونهخ٣ضث وحهت هٓغ ال٣ُٟه ؤ

بت ٟحن ال٣ى٫ مثال ؤن اإلاغاؾُم الهاصعة بكإن حُٗحن ٦بٞ ،هخاثج ٚحر مى٣ُُت و ٍٚغ            اع اإلاْى

و ٦ظل٪ باليؿبت للمغاؾُم الهاصعة اإلاخٗل٣ت بدىُٓم اإلاهالح  و ٖؼلهم هي مً ؤٖما٫ الح٩ىمت

مً صؾخىع فُفغي  04اإلااصة الثالثت ألن عثِـ الضولت ٌؿخمض خ٣ه مً الضؾخىع ) ،الٗمىمُت

م  ألن في خ٣ُ٣ت ألامغ ؤلاحمإ مى٣ٗض ٖلى اٖخباع هظه ٚحر صحُذ ،(9431لؿىت  اإلاغاؾُم بالٚغ

ت البدخت التي جسً٘ لغ٢ابت  مً ٢بُل ،مً ؤنها ؤجذ جىُٟظا لىو صؾخىع  ما٫ ؤلاصاٍع ألٖا

 ال٣ًاء.

ىى و ٚحر م٣بى٫ في هٓغ ال٣ُٟه  ؼ""  ٦DUEZما ؤن هظا الخمُحز مٞغ ن الضؾخىع أل  صٍو

ثُت ٖلى صؾخىعٍت التي ج٣ىصها صاثما بلى الغ٢ابت ال٣ًا ،اإلا٨خىب هى مً ابخ٩اع اللُبرالُت الحضًثت

غ ٖضم الغ٢ابت  ،ال٣ىاهحن خماص ٖلى ؾمى الضؾخىع و صعحخه مً ؤحل جبًر و بالخالي ٠ُ٦ ًم٨ً الٖا

ما٫ التي حاءث جىُٟظا له و هى في ألانل ٣ًغ و ًجبر ٖلى اخترام مبضؤ الغ٢ابت  ،ٖلى بٌٗ ألٖا

لُه ال٣ًاثُت   .2"صهغون" ال٣ُٟه لِـ مً اإلا٣ٗى٫ ج٣بل ٨ٞغةٖو

ت التي ؤما باليؿب ُٟت ؤلاصاٍع ُٟت الح٩ىمُت و الْى  ال٣ُٟه ٖليها اٖخمضت لضعحت و م٩اهت الْى

ًصهغون" ُٟخحن ،3" و ٦ظا بٌٗ ال٣ٟهاء آلازٍغ    BREMONDٞحري ال٣ُٟه  للخمُحز بحن الْى

                                                           
1
-DUCROCQ (T), Cours de droit administratif, 6

ème
 éd, Tome II, THORINE, Paris, 

1881, p. 88.  
2
-DUEZ (P), Op.Cit, p. 33. 

3
-BATBIE (A), Traité théorique et pratique de droit public et administratif, vol 06 ,  2

ème
 

éd, COTILLON, Paris, 1894 , p. 05.  



:  الباب                     ق ألاكماٌ الحىىمُت للغكابت اللظاةُت كضم زظى                               ألاٌو
 

40 

 

ما٫ في ٢اثمتلٚحر ص٤ُ٢ و  ؤن هظا الخدضًض حٗض  لخدضًض الؿلُم ٌؿخىحب جٟهُل هظه ألٖا

ما٫ خؿب ٞيها  ب ؤن ًخدى٫ الضؾخىع  الهه ،صعحتها و ؤهمُتهاهظه ألٖا وحض اوهى ما  مً الٍٛغ

ت ؤٖما٫ الؿُاصة اث بلى ؾىض ؤو ٖماص لىٍٓغ التي تهضص  هظه  ،بال لحماًت الح٣ى١ و الحٍغ

  ؟! 1 و التي جًغ بها    الح٣ى١ 

ت  TEISSIER  جِؿُِهؤما ال٣ُٟه  اث٠ ؤلاصاٍع اث٠ الح٩ىمُت و الْى ٞل٣ض محز بحن الْى

٣ا ُٟت الح٩ىمُت هي الؿهغ ٖلى جىُٓم الؿلُاث  ،إلاُٗاع مىيىعي آزغ ٞو خُث  ؤن الْى

٣ا إلاا   و جىُٓم الٗال٢ت م٘ الؿلُاث ألاحىيُت الٗامت ت  ،الضؾخىع  ًملُهٞو ُٟت ؤلاصاٍع ؤما الْى

ٞهى الؿهغ ٖلى جُب٤ُ الُىمي لل٣اهىن الٗاصي، و الؿهغ ٖلى جىُٓم و جىمُت الٗال٢ت بحن 

 .2 ُت الٗامت و بحن ؤلاصاعاث ُٞما بُنهااإلاىاًَ و الؿل

ٌ ال٣ًاء ألازظ بهظا                   زانت ؤن ؾلُاث ؤلاصاعة في جىُٟظ ال٣ىاهحن  الًابِ،ٞع

مهضعها في ههىم  صو جغجِب اإلاغا٤ٞ الٗامت و مماعؾت الًبِ ؤلاصاعي ٖاصة ما جدض

ت بُبُٗتها، وم٘ طل٪ ٞةالضؾخىع  ما٫ اإلاؿدىضة ، باإل نها جب٣ى ؤٖماال بصاٍع ياٞت بلى ؤن بٌٗ ألٖا

 .3 ؤٖما٫ الح٩ىمت هي بُبٗها بلى ههىم ال٣ىاهحن و اللىاثذ

 فىغة ألاكماٌ اإلاسخلؼت أو اإلاشترهت  - 2

ما٫ الح٩ىمُت  هظا الجاهب ال٣ٟهي ٌٗخمض ٖلى ٨ٞغة الًابِ الك٨لي في جدضًض ألٖا

 ؿلُت الخىُٟظًت.الَٝغ مؿدىضا بلى ؤَغاٝ الٗال٢ت التي نضع بكإنها الٗمل مً 

الًابِ الك٨لي و ؤَل٤ ٖلُه مُٗاع  ٖلىُٗاع اإلا هظا في جدضًض CELIER  ؾُلُُهاٖخمض 

 اللمل اإلاسخلؽ" 
 
في   ز ؤٖما٫ الح٩ىمت هي ؤنها جهضع ًٖ الؿلُت الخىُٟظًتما ًمحا  ن  " خُث ؤ

مكتر٦ت بحن ؤو     ٖال٢اتها بؿلُت ؤزغي ال جسً٘ لغ٢ابت ال٣ًاء، وبالخالي ٞهي ؤٖما٫ مسخلُت

                                                           
1
-BREMOND (M), « Des Actes de gouvernement », R. D. P, Paris, 1895, p. 31. 

2
-TEISSIER (G), Op.Cit, p. 41. 

3
-DUEZ (P), Op.Cit, p. 42 et s.  
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ما٫ الهاصعة ًٖ الؿلُت  لُه ٞةن ألٖا ؾلُخحن ؤو ٖلى ألا٢ل مىحهت مً ؾلُت بلى ؤزغي، ٖو

ؤو ٢غاع و٠٢ حلؿاجه ؤو خله  الخىُٟظًت بكإن ٖال٢اتها بالبرإلاان مثل الضٖىة بلى او٣ٗاص اإلاجلـ

ما٫ الهاصعة ٖنها بهضص ٖال٢اتها بؿلُت ؤحىيُت ٧الٗال٢اث الضبلىم اؾُت و٦ظل٪ مثال ألٖا

ما٫ حٗض ؤٖماال مسخلُت..جباص٫ الؿٟغاء ؤو سحبهم، بٖالن الحغب بالىٓغ بلى  ،. ٧ل هظه ألٖا

ىُت ما٫ اإلاسخلُت  هظه بطن ،ؤو ألاحىيُت ٖال٢اث الح٩ىمت بٛحرها مً الؿلُاث الٗامت الَى ألٖا

 جسغج ًٖ هُا١ ازخهام ال٣ًاء ؤلاصاعي الهخٟاء نٟت الٗمل ؤلاصاعي ٖنها، ومً زم ال جهلح

1 ؤن ج٩ىن مدال للًُٗ يضها
. 

٣ا لهظا  ما٫ اإلاسخلُت"  ؾُلُُه ال٣ُٟهٞةن ؤٖما٫ الح٩ىمت التي ًُل٤ ٖليها  الغؤيٞو " باأٖل

ت باإلاٗنى الٟني الض٤ُ٢            بىنٟها ؤٖماال مكتر٦ت بحن الؿلُت الخىُٟظًت ،لِؿذ ؤٖماال بصاٍع

ىُت ؤو ؤحىيُت.  و ؾلُاث ؤزغي َو

خُث في هٓغه  ،ٖلى ق٩ل الٗمل اإلاسخلِ AUCOC  (M)   هىنأو ال٣ُٟه ؤًًا  ٖخمضب

خُث جخمحز ألاولى  ،لؿلُت الخىُٟظًت جى٣ؿم بلى ؾلُخحن ؾلُت الح٩ىمت و ؾلُت ؤلاصاعةاؤن 

     الح٩ىمت م٘ الهُئاث الٗلُا ؤو الؿامُت في الضولت ٧الضٖىة بلى الاهخساباث اثًٖ الثاهُت في ٖال٢

 .2لخا ؤو بنضاع ٢غاعاث الٟٗى...

 ٧اهذ ٨ٞغة الٗمل اإلاسخلِ جبضو ألا٢غب بلى الهىاب، ب   ن  و ب  
 
  ال

 
الاهخ٣اص الظي ًم٨ً ؤن  ن  ؤ

ما٫ اإلاسخلُت، ٞةن هظه ألٖا يًىحه بلى هظه ال٨ٟغة، هى ؤهه ٖىضما ٌٗغى ٖلى ال٣ًاء ؤخض

اث الؿلُت الخىُٟظًتطل٪ ًخم بهضٝ  ٞهي وخضها اإلاؿاولت ًٖ هظا الٗمل  ،ع٢ابت جهٞغ

 اإلاس
 
ٌ   خلِ، بط  ؤنها مهضع الٗمل و ٞاٖله الىخُض، صون ؤن 

 
ٛ  
 مً هظه اإلاؿاولُت  ر  حا

 
 ؿيبب قُإ

                                                           
1
 - C.E, 28 Mars 1947, Gombert, Sirey, 1947, Concl. CELIER, p. 389. 

2
-AUCOC (L), Conférences sur l’administration et le droit administratif, Tome I, 2

ème
 

éd, DUPOND, Paris, 1878, p. 38. 



:  الباب                     ق ألاكماٌ الحىىمُت للغكابت اللظاةُت كضم زظى                               ألاٌو
 

42 

 

ىُت ؤو ؤحىيُت ؤزغي ال جسً٘ بظاتها للغ٢ابت. ٞاعجباٍ الخهٝغ  الح٩ىمت ٖال٢ت م٘ هُئاث َو

 .1  يض ع٢ابت ال٣ًاء ت الح٩ىمتبهظه الٗال٢ت ال ًهلح ؤن ٩ًىن مبرعا لحهاه

 ثاوي الفغق ال

 طاجهجأثغ اللظاء بملُاع ػبُلت اللمل مضي 

البذ في  ؾلُت ال٣ًاء الضولت الٟغوس ي ىذ مجلـبٗض ؾ٣ٍى ؤلامبراَىعٍت الثاهُت و م

ًٖ مُٗاع الباٖث الؿُاس ي الظي ٞغيخه  ًخسلي  مجلـ الضولتبضؤ ه، مال٣ًاًا اإلاُغوخت ؤما

هغ  ،هالٓغوٝ الؿُاؾُت بلى بجباٖه و اؾخٗاى ٖىه بمُٗاع َبُٗت الٗمل طاج هظا الخدى٫   ْو

ت مً ألاخ٩ام الهاصعة ابخضاء مً  غ اإلا٣ضم مً ،  (أوال) 1875ٖبر مجمٖى و ٦ظا ٖبر الخ٣ٍغ

ش  DAVIDَٝغ اإلا٣غع  صاُٞض   19بمىاؾبت خ٨م مجلـ الضولت في ٢ًُت ألامحر هابىلُىن بخاٍع

ًض ؤ٦ثر هظا الخدى٫ )1875ُٟٞغي 
ا
غ ؤزغي جإ  هُا(.ثا، الظي ٞخذ اإلاجا٫ لهضوع ج٣اٍع

ت الباكث الؿُاس ي اللظاء ؤلاصاعي جسلي  - أوال  كً هـٍغ

 20و ٦ظا خ٨م  ،Napoléon هابىلُىن في ٢ًُت  1875ُٟٞغي  19بن الح٨م الهاصع في 

 Le prince d’Orléans et  prince  "  أوعلُىن" و "ألامير ميراث" في ٢ًُت ألامحر  1887ماي 

Murat    ،ت البا  . ٖث الؿُاس ي٨ٌٗؿان هجغ ال٣ًاء لىٍٓغ

 ألامير هابىلُىن حىػٍف بىهاباعثجخلخو ٢ًُت 
 
هظا ألازحر جم حُِٗىه حجرا٫ ٞغ٢ت  ن  " في ؤ

 ب   ،بً ٖمه هابىلُىن الثالثبب٣غاع مً 
 
  ال

 
ؾمه لم ًضعج يمً ٢اثمت الججرالاث التي جهضع  ب ن  ؤ

ي ٦ك٠ يباٍ صوعٍا، ًُٞٗ في ال٣غاع ؤمام وػٍغ الحغب مً ؤحل بلٛاء ٢غاع خظٝ ألامحر ف

          ٞضٞٗذ الح٩ىمت ؤن الباٖث الجساط هظا ال٣غاع ٧ان ؾُاؾُا ًغح٘ بلى مغ٦ؼ ألامحر ،الجِل

ت.  و اهدؿابه بلى الٗاثلت اإلاال٨ت اإلاسلٖى

                                                           
 .102، مغح٘ ؾاب٤، م.  ػلُمت الجغف - 1
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              و بهما بال٨ٗـ ٢ض ى بازخهانه  ،مجلـ الضولت الضٞ٘ بٗضم الازخهام٣ًبل  لم

ُا  الباٖث لحجتىٓغ في الضٖىي ق٨ال لِـ بؿيب ؤو عاًٞا ال ،و هٓغ في الضٖىي مىيٖى

خُث ؤن ال٣اهىن ال ًم٨ً ؤن ًمىذ  ،٢ُام الضٖىي ٖلى الك٩ل الؿلُم و بهما لٗضم  ،الؿُاس ي

٣ا  ٣ت ؤبضًت هظه الغجب و ؤهه ٖبر ال٣اهىن ًم٨ً ؤن جدظٝ هظه الغجب في خاالث زانت ٞو بٍُغ

ةن ًَٗ وبالىٓغ بلى ما وعص في هظا الىو ٞ ،1834ماي  19مً ٢اهىن  (09)ألخ٩ام اإلااصة ألاولى 

 .1اباعث ٚحر ماؾـىن حىػ٠ٍ بىهُألامحر هابىل

 الهاصع مً زال٫ الح٨م  ،ُٗاع َبُٗت الٗمل طاجهإلاجم جإ٦ُض مى٠٢ مجلـ الضولت و جبيُه 

  Le prince  d’Orléans et   ثألامير صوعلُىن و ألامير ميراو طل٪ في ٢ًُت ، 1887ماي  20في 

prince Murat ، ٞ ٞةن ٧ل ؤٞغاص الٗاثالث  1886حىان  22مً ٢اهىن  )07(خُب٣ُا لىو اإلااصة

بلى الجِل و ال ًم٨ً لهم  الاهًمامال ًم٨ً لهم  ،التي ٧اهذ ٖلى ٖغف الح٨م في ٞغوؿا

ُٟت ٖمىمُت و ال ًم٨ً لهم الترشح ألًت ٖهضة اهخسابُت. هظا ما ؤصي بلى نضوع  مؼاولت ؤي ْو

ب ٌٗؼ٫ مً زالله ٧ل ٖاثالث ألامحر " ؤوعلُىن" و "ألامحر محراث"  مً ؾل٪ ٢غاع مً وػٍغ الحغ 

ألهه نضع مً  ،ول٣ض ًَٗ في ال٣غاع ألامحر "صوعلُىن" مؿدىضا ٖلى ؤن ال٣غاع ٚحر صحُذ ،الجِل

 ألامحر "محراث" اؾدىض بلى  اؤم ،َٝغ هُئت ٚحر مسخهت
 
     1886حىان  22ٚحر مٗني بال٣اهىن  ه  ه  ؤ

  و ال ًم٨ً
 
 ًُب٤ ٖلُه ألن ٖاثلخه لم ج٨ً ًىما ٖلى ٖغف الح٨م في ٞغوؿا. ن  ؤ

 ب   ،وػٍغ الحغب ٖلى الًُٗ ص  ع  
 
ما٫ التي ٢ام بها هي ؤٖما٫ خ٩ىمُت ال ج٣بل الًُٗ  ن  إ ألٖا

  ،ؤمام ال٣ًاء
 
ال٣غاع اإلاُٗىن ُٞه ٢ض نضع بمىاؾبت جُب٤ُ ال٣اهىن الظي ًجبر ٖلى ٖؼ٫  ن  و ؤ

                                                           
1
-« La  situation faite par l’article 06 du Sénatus consulte au prince Napoléon, ne 

constituait pas le grade dont le propriétaire définitive et irrévocable, ne peuvent être 

enlevée que dans des cas spécialement déterminés et garantie par l’article 1
er

 de la loi 

du 19 Mai 1834, que dans ces conditions le prince Napoléon Joseph Bonaparte n’est 

pas fondé à ce plaindre de ce que son nom a cessé d’être porté sur la liste de l’Etat 

major général de l’armée », Voir : - C.E, 19 Février 1875, NAPOLEON Joseph 

Bonaparte, Op.Cit. 
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 و الٗمل ما هى ب  ،ن و ألامحر محراث ٖاثلت ألامحر صوعلُى 
 
بصاعي ٞغى مً َٝغ اإلاكٕغ  واحب ال

 هٟؿه.

ٌ مجلـ الضولت ًَٗ   محر صوعلُىن مألا ٞع
 
اإلاسخو في  هى  ؤن وػٍغ الحغب ٖلى ا٦ضا

  ،بنضاع ال٣غاع بمىاؾبت جإصًت ٖمله ؤلاصاعي الخىُٟظي اإلاخمثل في جُب٤ُ ال٣اهىن 
 
هظا  ن  و ؤ

و الظي   1886حىان  22مً ال٣اهىن  )07(ال هدُجت جُب٤ُ هو اإلااصة الٗمل  الح٩ىمي ما هى ب

ت  ٖلُهو  التي ًسخو بها الىػٍغ مً ؤحل جىُٟظ ال٣ىاهحن ،ٌٗض مً ؤٖما٫ الؿلُت ؤلاصاٍع

 . مجلـ الضولت ال ًم٨ً له الىٓغ في الًُٗ اإلا٣ضمٞ

مً َٝغ وػٍغ  " ٞةن مجلـ الضولت ؤلغى ال٣غاع الهاصع " ألامير ميراثؤما باليؿبت لًُٗ

ال ًم٨ً ؤن  ،1886حىان  22مؿدىضا بلى ؤن ؤلاحغاءاث الاؾخثىاثُت التي جيىاها ال٣اهىن  ،الحغب

 جخسظ ب  
 
ال ًم٨ً جُب٤ُ هظا الىو و  ،يض ؤٞغاص الٗاثالث التي ٧اهذ ٖلى ٖغف خ٨م ٞغوؿا ال

 .1  ٖلى ٖاثلت ألامحر محراث

خماص ٖلى مُٗاع الباٖث  ؤًًا ٧ان إلاد٨مت الخىإػ صوع في بلٛاء بٌٗ ال٣غاعاث عاًٞا الٖا

Marquignyًٓهغ في ٢ًُت  ما   و هظا ،الؿُاس ي
ُُه  2 Bouffier و ٢ًُت بٞى

، و ل٣ض ؤْهغ 3

 . اإلاد٨مت ٢ض اٖخمضث ٖلى مُٗاع َبُٗت الٗمل طاجهان  ؤن هظا ال٣غاع 

بالٛت سجلذ هظه ألاخ٩ام و ال٣غاعاث الهاصعة ًٖ مجلـ الضولت و مد٨مت الخىإػ مغخلت 

ت طاث الُابٗالؿُاس ي باالؾدىاص  ،ألاهمُت في امخضاص ع٢ابت مجلـ الضولت ٖلى ال٣غاعاث ؤلاصاٍع

بلى َبُٗت الٗمل الهاصع ًٖ الؿلُت الخىُٟظًت صون الاهخمام بالضاٞ٘ و الباٖث بلى هظا 

 . الٗمل

 

                                                           
1
 - C.E, 20 Mai 1887, Princes d’Orléans et Princes Murat, Rec. Lebon, 1887, p. 409. 

2
 - T.C, 05 Novembre 1880, Marqigny, Rec. Lebon, 1880, p. 800. 

3
 - T.C, 05 Novembre 1880, Bouffier, Rec. Lebon, 1880, p. 800 
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 جأًُض مفىطى الحىىمت للملُاع الظاحي -ثاهُا

مىا٠٢   في ٖضة ،نهُاع و الهجغ النهاجي إلاُٗاع الباٖث الؿُاس يبٖبر مٟىى الح٩ىمت ًٖ            

في ٢ًُت ألامحر بىهاباعث   DAVIDؤهمها ٧اهذ بمىاؾبت اإلاىا٣ٞت التي ؤبضاها مىضوب الح٩ىمت

أهه و ئن واهذ ألاكماٌ اإلاؿماة في لغت اللاهىن بأكماٌ الحىىمت أكماال حىػ٠ٍ هابىلُىن "

ت بؼبُلتها ال ٌلني أن ؾلؼت الحىىمت في أكمالها مؼللت مً ول كُض ئال أن طلً  ،جلضًٍغ

فدؿخؼُم الخظعق ولما شاءث و هُفما شاءث، و ئهما الىاكم أن ؾلؼاتها في هظا الشأن 

فلهض ئليها في شأنها ؾلؼاث ملُىت جدلُلا  ،مدضصة باإلاؿاةل التي ازخصها اللاهىن بها

 ؛ فغاصللصالح اللام الظي ٌللى في هظا اإلالام كلى صالح ألا 

ت التي جخمخم بها الحىىمت في فغوؿا كض ًىىن مغحلها ف       خلً الؿلؼاث الخلضًٍغ

ُت لخىػُض ألامً فغ لهابغام اإلالاهضاث و جىفُظها و كض ًىىن مغحلها ألاخيام ال ،الضؾخىع 

لللظاء كلى  ،و كض ًىىن مغحلها اللىاهين الاؾخثىاةُت التي ًؼزغ بها كاهىهىا ،الضازلي

التي كض ًلىم ألاشخاص اإلاىخمىن ئلى اللاةالث التي خىمذ فغوؿا ئطغاعا اإلاإامغاث 

 ؛ بالضولت

عكابت اللظاء ؤلاصاعي أن ًصضع مً الحىىمت  ًفال ًىفي ليي ًسغج اللمل الحىىمي ك

 أو ألن الغغض الظي اجسظ مً أحله وان ؾُاؾُا ،أو أخض ممثليها بمىافلت مجلـ الىػعاء

مً اإلاؿاةل التي زٌى اللاهىن فيها الؿلؼت الخىفُظًت  ًجب أن ًصضع في مؿألت واهما

 .1" . ؾلؼاث لللُام بها

صًغون طض جلذ مىا٠٢ ؤزغي مً َٝغ مٟىض ي الضولت، ٟٞي ٢ًُت مداٞٔ مى٣ُت 

ت لـ حِؿذ    Projet du Rhône contre la société immobilière de  اإلاإؾؿت الللاٍع

                                                           
 هٓغ: ؤ ألانليإلاغاحٗت الىو  هُت وخجغحمت ش - 1

C.E, 19 Février 1875, NAPOLEON Joseph Bonaparte, Op.Cit. 
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Saint –Juste مُىعو مٟىى الضولت  ؤ٦ض ،1902في ROMIEU  ٖلى الخسلي و الهجغ النهاجي

ت ال٣ضًمت لألٖما٫ الح٩ىمُت ُهفي ٢ًُت  1911. و في  1للىٍٓغ ؤ٦ض ؤًًا  Rouzier  عوٍػ

في و  ،2ٖلى ٖضم ؤهمُت مُٗاع الباٖث الؿُاس ي CHARDENET شاعصون مٟىى الضولت 

فاثهٟـ الؿُا١ ؤًًا اإلاٟىى  مىاؾبت و طل٪ بؤ٦ض ٖلى اإلاىا٠٢ الؿاب٣ت  RIVET   ٍع

غ النهاجي اإلا٣ضم في ٢ًُت  خاؽالخ٣ٍغ 1923 في  Couiètas  هٍى
3. 

الخمُحز بحن الٗمل الح٩ىمي و الٗمل ؤلاصاعي لم ًغج٨ؼ ٖلى ألاهمُت و ال٣ىة ال٣اهىهُت  ن  ب  

  ،ٖلى ألاهمُت الؿُاؾُت  ٌؿدىضو بهما  للٗمل
 
ت َبُٗت الٗمل طاجه   هه  خُث ؤ بمىٓىع هٍٓغ

ُٟت الح٩ىمُت هي ت الْى ُٟت ؤلاصاٍع ُٟت ألاولى  ،التي جُغى ًٖ الْى و طل٪ بالىٓغ بلى ؤن الْى

 . جدضص الخىُٓم الٗام للضولت

هٟـ الهضٝ مً  اهٟـ اإلاًمىن و لهم اؤما في اإلاىٓىع ال٣اهىوي ٞةن ٦ال الٗملحن لهم

ما٫  ،بوكاءهم م مً ؤنها ٢ض ٢لهذ مً آزاع و خضوص ألٖا ت بالٚغ وبالخالي هغي ؤن هظه الىٍٓغ

 بال ؤنها ماػالذ في الح٣ُ٣ت حٗخمض ٖلى ع٧اثؼ ؾُاؾُت. ،لح٩ىمُتا

غاث و الخهيُٟاث التي ؤحى بها          م مً الخبًر م ما ٢ُل في قإن َبُٗت الٗمل طاجه و بالٚغ ٚع

  ،ٗمل ؤلاصاعي لال٣ٟه مً ؤحل الخمُحز بحن الٗمل الح٩ىمي و ا
ا
 ب 

 
  ال

 
ال٣ٟه  في نهاًت اإلاُاٝ  ن  ؤ

                                                           
1
-« L’abandon définitif de l’ancienne théorie de l’acte de haut police ou de 

gouvernement »,Voir : T.C, 02 Décembre 1902, Préfet du Rhône contre la société 

immobilière de saint- juste, Rec. Lebon, p. 716, Concl ROMIEU. 
2
-« Ce ne sont pas les motifs de la décision d’un fonctionnaire qui impriment à son acte 

son caractère essentiel, lequel résulte de la nature même de l’acte, de son objet », Voir : 

T.C, 25 Mai 1911, Rouzier, Rec. Lebon  p. 392, concl. CHARDENET.  
3
-« Le refus oppose au sieur Couitéas, à la suite du jugement de Sousse, ne doit-il pas 

exclure toute idée d’action contentieuse, parce que restant normalement dans la 

catégorie des actes de gouvernement …», Voir : C.E, 30 Novembre 1923, Couitéas, 

Dalloz, 1923.3, p. 59, Concl. RIVET.  
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هظا ما ؤحبر ال٣ٟه ٖلى ج٣ضًم ٢اثمت  ،وحام٘ ٢اصع ٖلى جدضًض مُٗاع ص٤ُ٢وحض هٟؿه ٚحر 

  ٖ ما٫ الح٩ىمُت ث  ص  ض  بؿُُت   . 1 ٞيها ألٖا

ت خال للمك٩لت اإلاٗغويت ؤمامىا ؤال وهي جدضًض اإلا٣هىص بإٖما٫ لم جً٘             هظه الىٍٓغ

 
 
وحٗىص اإلاك٩لت بٗض طل٪ ؤنها ويٗذ مُٗاع ٚحر مدضص ًدخاج بضوعه بلى الخدضًض  الؿُاصة بط

ما٫ الح٩ىمُت التي ج٣ىم بها الؿلُت الخىُٟظًت ، وما هى اإلا٣هىص  لخدضًض اإلا٣هىص باأٖل

ما٫ الح٩ىمُت ومتى  اث الؿلُت الخىُٟظًت مً ٢بُل " ألٖا ُٟت الح٩ىمُت ومتى حٗض جهٞغ بالْى

ت  . 2 ال حٗض ٦ظل٪ وبظل٪ هجض ؤن اإلاُٗاع ٣ًىصها بلى الضوعان في خل٣اث مٟٚغ

ؤهه مً الهٗب جدضًض وحُٗحن مُٗاع حام٘ وماو٘ إلاا ٌٗض  في النهاًت بلى ال٣ٟهجىنل           

مً ٢بُل ؤٖما٫ الؿُاصة ، ولظل٪ عؤي ؤٚلب ال٣ٟه بلى ؤهه مً اإلاؿخدؿً جغ٥ هظا الخدضًض 

ت  ت ج٣ضًٍغ لل٣ًاء ل٣ُىم بالىٓغ بلى ٧ل خالت ٖلى خضة وهظا ؾ٩ُىن مً قإهه بُٖاء خٍغ

جدضًض ما هى اإلا٣هىص بإٖما٫ الؿُاصة و٦ظل٪ مً قإهه ٖضم ج٣ُُض ال٣ًاء  لل٣ًاء في

ت والتي جمثل زُغ ٦بحر ؤلاصاعي في طل٪ مما ًجٗله ٌؿخُُ٘ في ٧ل و٢ذ الحض  مً هظه الىٍٓغ

اث الٟغصًت تراٝ و ل٣ض ٖلى الح٣ى١ والحٍغ لُاثٟت  اؾخ٣غ مجلـ الضولت الٟغوس ي ٖلى الٖا

ما٫ بهٟت ؤٖما٫ ًم٨ً  ال٣ًاثُت،و الغ٢ابت الؿُاصة وبالخالي جسغج ًٖ هُا١ مُٗىت مً ألٖا

ما٫ ٧اآلحي  :بُٖاء ؤهم ألامثلت لهظه ألٖا

 ؛ألاكماٌ اإلاخلللت بالؿُاصة ؤلاكلُمُت -

 ؛ألاكماٌ اإلاخلللت باللالكاث الضولُت والضبلىماؾُت   -

 ؛اإلاؿاةل اإلاخصلت بؿُاصة الضولت الخاعحُت -

 ؛بالص"بلع أكماٌ الحغببلع ؤلاحغاءاث الخاصت بالضفاق كً ال -

لُت -   ؛ألاكماٌ اإلاىـمت للالكت الؿلؼت الخىفُظًت بالؿلؼت الدشَغ

                                                           
1
-AUCOC (L), Conférences sur l’administration et le droit administratif, Op.Cit, p. 45. 

2
-DUEZ (P), Op.Cit, p. 51 et s.  
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 . 1 ون اللىاث اإلاؿلحتإ بلع ش وبلع ئحغاءاث ألامً الضازلي   -

يُت ٚحر واضحت اإلاٗالم  نًالخٔ بط ت َبُٗت الٗمل طاجه جدىلذ بلى ٢اثمت ججٍغ ؤن هٍٓغ

ما٫ٖلى وي٘ يابِ لهظه  ال٣ٟهو هظا ما ًض٫ ٖلى ٞكل  ،الح٩ىمُت لألٖما٫  و طل٪ ألٖا

ت الٟاع١ بحن َبُٗت الٗمل الح٩ىمي و الٗمل ؤلاصاعي  ما صٞ٘  وهظا ،بؿيب نٗىبت مٗٞغ

ما٫ الح٩ىمُت بلى وي٘ HAURIOU هىعٍى ال٣ُٟه ت مً ألٖا 2في ٢اثمت  مجمٖى
 و هي: 

 ؛اإلاغاؾُم الصاصعة بمىاؾبت اللفى كً الللىبت -

 ؛اإلاؿخلمغاث اإلاخلللت بدىفُظ هـام الحىم فيها اللغاعاث الصاصعة مً أخيام -

 أو التي جخللم بدىـُم آثاع هظا الظم. حضًضة للضولتاللغاعاث الخاصت بظم أعاض ي  -

 بلى ال٣اثمت الؿالٟت الظ٦غ ما ًلي: LAFERRIERE"الفُيرو ٠ًًُ "

 ؛ماٌ اإلاىـمت للالكت الحىىمت بالبرإلاانكألا  -

 ،ئكالن ألاخيام اللغفُتألاكماٌ اإلاخلللت باألمً الضازلي و  -

 ؛و هظلً اللغاعاث اإلاخلللت باألؾغ اإلاالىت اإلاسلىكت و هظا اإلاخلللت بالصحت اللامت  -

ألاكماٌ اإلاخلللت باألمً الخاعجي و اللالكاث الخاعحُت واإلالاهضاث و الاجفاكُاث التي  -

فُظها صون ألاكماٌ اإلاخلللت بدى ،جسخص الحىىمت بخؼبُلها و جفؿير اإلالاهضاث ألازغي 

 .و خم ؤلابلاص اللىصلي

٨ٞغة اٖخباع  TEISSIER "حؿُِه"لم ًخ٤ٟ ال٣ٟه ٖلى هظه ال٣اثمت ٞل٣ض ٖاعى مثال 

ما٫ الحغبُت ؤٖماال خ٩ىمُت، ٦ما ًالخٔ ؤن ٖضص  الخضابحر اإلاخٗل٣ت بالصحت الٗامت و ألٖا

ما ما٫ الح٩ىمُت ٢ض ج٣لهذ في هظه ال٣اثمت و ٧اصث ؤن جهبذ ٢انغة ٖلى ألٖا ٫ ألٖا
                                                           

 
ٖالم  ،-صعاؾت م٣اعهت– ال٣اهىهُت اإلاٗانغة ألاهٓمتو  ؤلاؾالمياإلاكغوُٖت في الىٓام  مبضؤ، يكبض الجلُل مدمض كل - 1

  122،م.  1984ال٨خاب ، ال٣اهغة، 
2
-« L’acte de gouvernement est celui qui figure dans une certaine énumération d’actes 

politiques adressée par la jurisprudence administrative sous l’autorité du tribunal des 

conflits. », Voir : HAURIOU (M), Op.Cit, p. 15 et 16. 
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و الظي ؤٖض بضوعه ٢اثمت جدهغ  JEZE "حيز" ٦ما ؤقاع بلى طل٪  ال٣ُٟه  .1الضبلىماؾُت

 ما٫ الح٩ىمُت ٧اآلحي:ألٖا 

لُت -  ؛ألاكماٌ اإلاىـمت للالكت الؿلؼت الخىفُظًت بالؿلؼت الدشَغ

 ؛ئكالن ألاخيام الفغكُت -

 ؛فُظ اجفاق ؾُاس يللغاعاث التي ًخسظها اإلاىؿفىن لخا -

 .و ؾيره غبألاكماٌ الخاصت بالح -

٤ و هي ألا٢غب جمثُال إلاى٠٢ ال٣ًاء ؤلاصاعي الٟغوس ي في  ُت ٍَغ و حٗخبر هظه ال٣اثمت ٦سٍغ

و هظا ما ؾٝى هدلله زال٫ اإلابدث الالخ٤ للى٢ٝى ؤ٦ثر ٖلى الاججاهاث  ،الى٢ذ الغاهً

 التي حؿعى بلى الخ٤ًُِ مً مجا٫ جُب٣ُها و الحض مً آزاعها. ،الحضًثت لألٖما٫ الح٩ىمُت

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
-« Un jour viendra sans doute ou tous les actes et toutes les négociations des 

diplômâtes perdant leur caractère sacro- saint et  seront soumis au droit commun, 

Pour le moment les diplomates ne cessent pas  de réclamer pour aux un privilège 

juridique et d’opposer les intérêts de l’Etat à la suppression de ce privilège.», Voir : 

TEISSIER (G), Op.Cit, p. 205. 
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 الثاوياإلابدث 

 حض و الخللُص مً ألاكماٌ الحىىمُتال :اللظاةُتاللاةمت ملُاع 

٣ت حامٗت  ٟها بٍُغ                     بػاء ٞكل اإلاٗاًحر الؿاب٣ت في جدضًض ؤٖما٫ الح٩ىمت و حٍٗغ

ما٫ الح٩ىمُت. ما ؤبججه ال٣ٟه بلى بو ص٣ُ٢ت،  ي بلى صؾخ٣غاء ألاخ٩ام ال٣ًاثُت و حٗضاص ألٖا

الظي ًبحن  ،مت مً َٝغ ال٣ًاءى خُث جدضص ؤٖما٫ الح٩ ،هىع مُٗاع ال٣اثمت ال٣ًاثُتْ

ما٫ و ًدضص هُا٢ها في ؤخ٩امه اإلاسخلٟت، و ما ٖلى ال٣ٟه    بهظه ألٖا
 
الغحٕى بلى هظه ألاخ٩ام  ال

ىانغ مُٗىت.ل ٤ مباصت  ٖو  ُجمٗها و ًىٓمها ٞو

م ال٣ٟه مً زاللها بخجمُ٘ ؤخ٩ام زانت ٣ًى  ٢اثمتهي ٖباعة ًٖ  نال٣ًاثُت بط ال٣اثمت

م مً ؤن ،ال٣ًاء ؤلاصاعي الخانت بإٖما٫ الح٩ىمت  باخترام مباصت و ٖىانغ مُٗىت. و بالٚغ

 ب   ،هظه ال٣اثمت مؿخيبُت مً ؤخ٩ام ال٣ًاء
 
  ال

 
٣ت ٖغى ن  ؤ            ها مدل ازخالٝ ٣ٞهي في ٍَغ

نها  و ج٣ؿُمها ٣ت  جضٍو ما٫ و ٦ظا ٍَغ ٦ما ؤزحر حضا٫ ؤًًا خى٫ بٌٗ  ،و ج٣ضًم هظه ألٖا

ما٫ التي ًغي البٌٗ يغوعة بلحا٢ها بإٖما٫ الح٩ىمت بِىما ًغي البٌٗ آلازغ بزغاحها  ،ألٖا

 مً هظه ال٣اثمت.

هظا الجضا٫ ال٣ٟهي في الح٣ُ٣ت ال ًازغ ٖلى الجاهب اإلاىيىعي إلاُٗاع ال٣اثمت ال٣ًاثُت 

و هى مً  ،م ال٣ًاء ٖلى هدى مٗحنٞهى مجغص زالٝ ق٨لي خى٫ ٦ُُٟت اؾخيباٍ و ٖغى ؤخ٩ا

                 ألامىع الٗاصًت التي جدضر في البدىر ال٣ٟهُت خُث ًدباًً َغفي البدث و الاؾخيباٍ

 .1ه آلزغُو الٗغى الٗلمي مً ٣ٞ

ما٫ الح٩ىمت لِؿذ حامٗت ٖىض  نإلاالخٔ بطا اث ال٣اثمت ال٣ًاثُت اإلادضصة أٖل ؤن مدخٍى

    ة هدُجت الخالٝ في هٓغة ال٣ٟهاء ألخ٩ام ال٣ًاء ٖىض جٟؿحرهم لها صضٗخو بهما هي م ،ال٣ٟهاء

                                                           
ت و الخُب٤ُ، مجلت ال٣اهىن اإلا٣اعن، الٗضص خىان مدمض اللِس ي - 1  .، م2007الٗغا١،  ،49، ؤٖما٫ الؿُاصة بحن الىٍٓغ

18. 
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ت٣لُٗو ح م هظا الخالٝ في بٌٗ اإلاؿاثل و التي ٖاصة ال ج٩ىن بالجىهٍغ  ،هم ٖليها، ول٨ً ٚع

و التي جىٓم  ٞةهه ًم٨ً اؾخيخاج و اؾخسالم ٢اثمت واخضة مً مجمٕى ال٣ىاثم اإلا٣ترخت

ما٫ ُت مً وا٢٘ ؤخ٩ام ال٣ًاءاإلاؿاثل اإلاخ٤ٟ ٖليها و اإلاؿخيب . و جٓهغ هظه ال٣اثمت في ألٖا

(اإلاخهلت بٗال٢ت الؿلُت الخىُٟظًت صازلُا                   و ؤٖما٫ جخهل باإلاٗاهضاث  ،)مؼلب أٌو

 )مؼلب ثان(.و الٗال٢اث الضولُت الخاعحُت 

 ٌ  اإلاؼلب ألاو

 ألاكماٌ اإلاخصلت بلالكت الؿلؼت الخىفُظًت بالبرإلاان

ما٫ ال جهضع ًٖ الؿلُت الخىُٟظًت وخضها و بهما جهضع بٗال٢تها بالؿلُت  بن هظه ألٖا

ُٗت التي ال جسً٘ لغ٢ابت ال٣ًاء ؤلاصاعي ألن ال٣ًاء ؤلاصاعي هى ٢اض ي الؿلُت  ،الدكَغ

 .1 الخىُٟظًت وخضها و ال جسً٘ الؿلُاث ألازغي له

ما٫ بمىاؾبت مكاع٦ت الؿلُت الخىُٟظجهضع  ًت للبرإلاان في بٌٗ هظه الُاثٟت مً ألٖا

ُٗت ُٟتها الدكَغ اثٟها مً ؤحل جإصًت ْو و مً ؤهمها اإلاكاع٦ت و الخضزل في  ،وكاَاتها و ْو

عي و  تراى ٖلى  ،ا٦خما٫ ال٣اهىن ٖلى بٖضاص و  ؤلاقغاٝجدًحر الٗمل الدكَغ و ٦ظا ؾلُت الٖا

ما٫ ٧لها مدهىت مً الغ٢ابت ال٣ًاثُت ٖلى ؤؾاؽ جدغ٥ مؿ ال٣ىاهحن. اولُت و هظه ألٖا

ت و ٧ل جضزل مً حاهب  ،للضولت في هظا اإلاجا٫ الضولت الؿُاؾُت و لِؿذ اإلاضهُت ؤو ؤلاصاٍع

 . ال٣ًاء في هظه الٗال٢اث ٌٗض ججاوػا لحضوص ازخهاناجه الُبُُٗت

ألاهٓمت الضؾخىعٍت الضًم٣غاَُت للبرإلاان ؾلُت جدضًض و جىُٓم ٧ل الجىاهب جمىذ 

هظا ججؿُضا إلابضؤ الٟهل بحن  ،جدًحر هظا الٗمل البرإلااويؤلاحغاثُت التي جسً٘ لها في بَاع 

٘ و م٘ الخجغبت ْهغ ؤن ممثلي  ،الؿلُاث الظي ًسى٫ إلامثلي الكٗب في البرإلاان ؾلُت الدكَغ

                                                           
                ، صاع النهًت الٗغبُت للُباٖت -صعاؾت م٣اعهت-، الغ٢ابت ٖلى ؤٖما٫ ؤلاصاعة )الغ٢ابت ال٣ًاثُت(اٌ لُلتمدمض هم - 1

 .275 .، م1970و اليكغ، بحروث، 
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هظا ما  ،الكٗب ٖاصة ما ًًٟلىن اإلاهالح الحؼبُت و الخانت ٖلى خؿاب اإلاهلحت الٗامت

عيؤصي بلى جضزل الح٩ىمت )الؿلُت الخىُٟظًت( ف ٤ُ بحن  ،ي الٗمل الدكَغ مً ؤحل الخٞى

 اإلاهلحت الٗامت و مبضؤ الٟهل بحن الؿلُاث .

٘ ٤ُ بحن اإلاهلحت الٗامت و مبضؤ ؾلُت الكٗب في الدكَغ هجض ؤن ٧ل  ،ججؿُضا لهظا الخٞى

عيت في مى ألاهٓمت الضؾخىعٍت حكغ٥ الح٩ و بهما الازخالٝ اإلاىحىص بحن  ،ؤصاء الٗمل الدكَغ

ً في صعحت و مضي جضزل و هٟىط الؿلُت الخىُٟظًت في جدضًض ٢ىاٖض مماعؾت هظه ألاهٓمت ٨ًم

عي  .1 الٗمل الدكَغ

ما٫ التي جهضع ًٖ الؿلُت الخىُٟظًت بمىاؾبت  باصع ال٣ًاء الٟغوس ي في جدضًض هظه ألٖا

عي (و التي حٗض مدهىت مً  ؤًت ع٢ابت ٢ًاثُت  ،مكاع٦تها للبرإلاان في الٗمل الدكَغ  .)فغق أٌو

عي في ٖضة  هغ في الجؼاثغ ٖال٢ت الؿلُت الخىُٟظًت بالبرإلاان٦ما جٓ في ؤصاء الٗمل الدكَغ

تراى  ،مٓاهغ ٘ و ختى في مهحر ال٣اهىن و الٖا  ٖلُه ٧اإلاكاع٦ت في الخدًحر و اإلاباصعة بالدكَغ

ما٫ جب٣ى مدهىت مً الغ٢ابت ال٣ًاثُت لِـ بالىٓغ بلى  ،)فغق ثان( الُبُٗت و ٧ل هظه ألٖا

ما٫ ،لٗملل تالح٩ىمُ  و بهما بالىٓغ بلى ٖضم الازخهام الُبُعي لل٣ًاء في الىٓغ في هظه ألٖا

 .(لث)فغق ثا

 ٌ  الفغق ألاو

عي   جضزل عةِـ الجمهىعٍت و الىػعاء في اللمل الدشَغ

 
 
 س  خ  ج

 
اثٟها و وكاَاته مكاع٦ت الؿلُت الخىُٟظًت للبرإلاان ظ ا التي ال جسً٘ لغ٢ابت في ْو

عيق٩ل ٢غا ،ؤلاصاعي ال٣ًاء  ت جخٗل٤ ٖاصة بخدًحر الٗمل الدكَغ ؤو ٖبر اإلاباصعة في  عاث مخىٖى

                                                           
اوي لىهاؽ - 1 ُٗت للبرإلاان في ْل الضؾخىع الجؼاثغي لؿىت ب، مٍؼ ، مظ٦غة لىُل قهاصة 1996هخٟاء الؿُاصة الدكَغ

ي ال٣اهىن الٗام ، ٕٞغ جدىالث الضولت، ٧لُت الح٣ى١ و الٗلىم الؿُاؾُت، ، حامٗت مىلىص مٗمغي، جحزي وػو، اإلااحؿخحر ف

 .149 .، م2011
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٘ تراى ٖلى  ،ؾً ال٣اهىن ؤو ختى الخد٨م في مهحر الدكَغ           ٦ما ًٓهغ ؤًًا في الٖا

 و ٖاصة ما  ،ال٣اهىن 
 
 خ  ج

 
 س

 
       )أوال( هظه ال٣غاعاث مً َٝغ عثِـ الجمهىعٍت بهٟت ؤؾاؾُت ظ

 .1 )ثاهُا(ؤو الىػعاء بهٟت اؾخثىاثُتؤو مً َٝغ الىػٍغ ألاو٫ 

 التي جصضع كً عةِـ الجمهىعٍت الحىىمُت  ألاكماٌ -أوال

ن   ما٫ الهاصعة ًٖ عثِـ الجمهىعٍت التي ٦ُٟذ مً َٝغ ال٣ًاء الٟغوس ي ٖلى ب  ؤهم ألٖا

هجض مثال ال٣غاع اإلاخٗل٤ بة٢غاع الؿلُت الاؾخثىاثُت جُب٣ُا لىو اإلااصة  ،ؤنها ؤٖما٫ خ٩ىمُت

 Rubin de   "عوبين صو ؾغفين"و ًٓهغ هظا ال٣غاع في ٢ًُت   ،الٟغوس ي مً الضؾخىع  (92)

Servens   1962  ماعؽ  2في
. ؤما ما ًخٗل٤ ب٣غاع جُب٤ُ الؿلُت الاؾخثىاثُت ٞهي ال حٗض ٖمال 2

٣ا لل٣غاع الهاصع في ٢ًُت ؾلىض            1962ماي  11في   Slandمً ؤٖما٫ الح٩ىمت و طل٪ ٞو

ما٫ في ٢ًُت  ج و  ب٣غاع وي٘ جخٗل٤  و التي 1962ؤ٦خىبغ  19في  Brocasٓهغ ؤًًا هظه ألٖا

 René في ٢ًُت  2005ُٟٞغي  ٢23غاع الهاصع في في و ٦ظا  ،3 اءخٟخمكغوٕ ال٣اهىن لالؾ

Georges X  ني اإلاخٗل٤ بىي٘ مكغوٕ ؤو ا٢تراح حٗضًل الضؾخىع ؤو ٢غاع خل اإلاجلـ الَى

يض عثِـ    Allain (C)الضؾخىع الٟغوس ي الهاصع في ٢ًُت مً (96)جُب٣ُا لىو اإلااصة 

ش   . ٞاإلاالخٔ ؤن ال٣غاعاث التي نضعث ًٖ مجلـ الضولت  1989ُٟٞغي  20الجمهىعٍت بخاٍع

ت و هي مدهىت بمىاؾبت مكاع٦ت  ؤو جضزل عث عي ٦ثحرة و مخىٖى ِـ الجمهىعٍت في الٗمل الدكَغ

 .4 مً ؤًت ع٢ابت ٢ًاثُت

                                                           
1
-BINCZAK (P), « Actes de gouvernement »,  In memorium Magistri et Amia, à Pierre-

Laurent Frier, Rép. Cont. Adm, Dalloz, Paris, 2006, p. 06. 
2
-C.E, 02 mars 1962,  Rubin de Servens, Rec. Lebon, p. 143.  

3
-C.E, ass. 19 octobre 1962, Brocas, req. N° 58502, Rec. Lebon 553; R.D.P, 1962. 1181, 

concl. BERNARD (M); A.J.D.A, 1962. 612, chron. DE LAUBADÉRE (A); D. 1962. 701, 

concl. BERNARD (M).    
4
-C.E, 20 février 1989, Allain,  req. N° 98538, Rec. Lebon, p. 60 
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 غاعاث ل هظه ال٣مبن مج
 
٣ا  ،جسظث بهىعة ؤؾاؾُت مً َٝغ عثِـ الجمهىعٍتؤ و طل٪ ٞو

للهالخُت اإلاسىلت له بمىحب الضؾخىع الٟغوس ي. الظي ًجحز له اجساط ٢غاعاث ؤزغي ٢ض جىؾ٘ 

عي  مً ؤ٦ثر ٞإ٦ثر  ما٫ طو نلت بالٗمل الدكَغ ما٫ الح٩ىمُت زانت ؤن هظه ألٖا ٢اثمت ألٖا

تي و٫ ؤو ٣٦غاع ٢بى٫ اؾخ٣الت الىػٍغ ألا  ٌ الخىانل م٘ ٚٞغ اإلاجلـ جُب٣ُا للضؾخىع  ٢غاع ٞع

 .1  (17و  94و اإلااصة  9فلغة  4)اإلاىاص 

٤ بالهالث 
ا
وؤوضح بٌٗ ٣ٞهاء ال٣ًاء ؤلاصاعي ؤن ؤٖما٫ الؿُاصة حكمل ٧ل ما ًخٗل

الؿُاؾُت م٘ الضو٫ ألاحىيُت وخالتي بٖالن الحغب وببغام الؿلم ويما ؤعاى  بلى ؤمال٥ الضولت 

ت وما بلى طل٪ ؤو الخى ت والجٍى ت والبدٍغ ٤ بدىُٓم ال٣ىاث البًر
ا
اػ٫ ٖنها والخدال٠، و٧ل ما ًخٗل

ما٫ ٤ٟ َبُٗخه م٘ َبُٗت هظه ألٖا  .2مما جخا

ش ٞل٣ض   ما في مهغ ؤ  ل ٢21ًذ مد٨مت ال٣ًاء ؤلاصاعي بخاٍع بإن ؤٖما٫   1948 ؤٍٞغ

ما٫ التي جخهل بالؿُاؾت الٗلُا للضولت وؤلاح سظها الح٩ىمت بما الؿُاصة هي ألٖا غاءاث التي جخا

 .3ؤو الخاعج لها مً الؿلُت الٗلُا للمداٞٓت ٖلى ؾُاصة الضولت و٦ُانها في الضازل

ش   وحاء في خ٨م  "ألاكماٌ بإنها   1951فيفري 26 مد٨مت ال٣ًاء ؤلاصاعي اإلاهغي بخاٍع

ى هظه التي جصضع مً الحىىمت باكخباعها ؾلؼت خىم ال ؾلؼت ئصاعة، فخباشغها بملخض 

                 الؿلؼت الللُا لخىـُم كالكاتها بالؿلؼاث اللامت ألازغي صازلُت واهذ أو زاعحُت

 للمدافـت كلى هُان الضولت في الضازل أو للظوص كً ؾُاؾتها في 
ً
سظها ئطؼغاعا

ّ
أو جخ

سظ في الىؼاق الضازلي أو في الىؼاق الخا
ّ
عجي الخاعج، ومً ثم ٌغلب فيها أن جىىن جضابير جخ

ئما لخىـُم كالكاث الحىىمت بالؿلؼاث اللامت الضازلُت أو الخاعحُت في خالتي الهضوء 

                                                           
1
-Voir les articles : 08- 11- 12- 16- 56- et  61 de la constitution de la république 

Française, Dalloz, Paris, 2010. 
2
-BINCZAK (P), « Actes de gouvernement », Op.Cit, p. 07. 

ل  21اإلاهغي ،الهاصع في صاعي مد٨مت ال٣ًاء ؤلا خ٨م -  3 ت، ه٣ال ًٖ : 1948ؤٍٞغ ت ألاخ٩ام ؤلاصاٍع مدمض مفغح ،  مجمٖى

 .43، مغح٘ ؾاب٤ ،م. مدمىص اللخُبي
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والؿالم. وئما لضفم ألاطي والشّغ كً الضولت في الضازل أو في الخاعج في خالتّي ؤلاطؼغاب 

 .1والحغب"

شآزغ  في خ٨ممد٨مت ال٣ًاء اإلاهغي  ٢غثؤ         لؤ 02 ناصع بخاٍع مت "ثما ًلي:  1978ٍٞغ

ملاًير هثيرة ًظلها الفله واللظاء لخلٍغف أكماٌ الؿُاصة التي ًمخىم كلى مداهم مجلـ 

لت بها، واؾخلّغث هظه اإلاداهم كلى أن أكماٌ الؿُاصة هي 
ّ
الضولت الىـغ في الؼلباث اإلاخلل

جلً التي جصضع كً الحىىمت باكخباعها ؾلؼت خىم ال ؾلؼت ئصاعة فخباشغها بملخض ى 

      ُا لخىـُم كالكتها بالؿلؼاث اللامت ألازغي صازلُت واهذ أو زاعحُت هظه الؿلؼت اللل

 للمدافـت كلى هُان الضولت في الضازل في الضازل أو الظوص كنها في 
ً
سظها ئطؼغاعا

ّ
أو جخ

سظ في الىؼاق الضازلي أو الىؼاق الخاعجي ئما 
ّ
الخاعج ومً ثم ٌغلب كليها أن جىىن جضابير جخ

أو الخاعحُت في خالتي الهضوء والؿالم  ت بالؿلؼاث اللامت الضازلُتلخىـُم كالكت الحىىم

وئما لضفم ألاطي والشّغ كً الضولت كً الضولت في خالتي ؤلاطؼغاب والحغب فهي جاعة جىىن 

مت للالكت الحىىمت باإلاجلـ الىُابي أو مىـمت لللالكاث الؿُاؾُت بالضٌو 
ّ
 مىـ

ً
أكماال

 جىىن جضابير 
ً
سظ للضفاق كً ألامً اللام مً ئطؼغاب صازلي  ألاحىبُت، وهي ػىعا

ّ
             جخ

أو لخأمين ؾالمت الضولت مً كضو زاعجي وهظه وجلً أكماٌ وجضابير جصضع كً ؾلؼان 

الحىم ال كً ؾلؼت ؤلاصاعة، والظابؽ فيها ملُاع مىطىعي ًغحم ئلى ػبُلت ألاكماٌ في 

 .2طاتها ال ئلى ما ًدُؽ بها مً أمىع كاعطت"

اإلاكاع٦ت في ؤصاء  مً زال٫ؤ٦ثر ي  جٓهغ ٖال٢ت الؿلُت الخىُٟظًت بالبرإلاان في الجؼاثغ ؤما 

عي ٧اإلاكاع٦ت في جدًحر الٗمل البرإلااوي و ؤلاقغاٝ  ،في ٧ل اإلاغاخل التي ًمغ بها الٗمل الدكَغ

تراى ٖلُه مجا٫  و هظا ما ًض٫ ٖلى احؿإ ،ٖلى بٖضاص و ا٦خما٫ ال٣اهىن ؤو سحبه ؤو ختى الٖا

                                                           
ت ،1951ُٟٞغي 26اإلاهغي ،الهاصع في مد٨مت ال٣ًاء ؤلاصاعي خ٨م  -  1 ت ألاخ٩ام ؤلاصاٍع مدمض مفغح ه٣ال ًٖ :  ،مجمٖى

 .43 .، مغح٘ ؾاب٤ ،ممدمىص اللخُبي
2
ل02اإلاهغي ،الهاصع في  مد٨مت ال٣ًاء ؤلاصاعي خ٨م    ت، مج1978اٍٞغ ت ألاخ٩ام ؤلاصاٍع مدمض مفغح ه٣ال ًٖ :  ،مٖى

 .57، مغح٘ ؾاب٤ ،م مدمىص اللخُبي
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عي للبرإلاان فيضزل الح٩ىمت ج م مً ؤن اإلااصة  ،الازخهام الدكَغ  الخٗضًلمً  (996)بالٚغ

لُت بغإلاان ًخىىن مً غغفخين، :جىو ٖلى 2016 ي ٫ضؾخىع ال و  " جماعؽ الؿلؼت الدشَغ

و الخصىٍذ  و له الؿُاصة في ئكضاص اللاهىن  ،هما  اإلاجلـ الشلبي الىػني و مجلـ ألامت

 .1كلُه"

٘ مً ازخهام البرإلاان بىنٟه  الؿالٟت الظ٦غ )996 (اصةاإلاٞمً زال٫  ًبضو ؤن الدكَغ

ذ ٖلُه  ب   ،ممثل الؿُاصة الكٗبُت و له ٧امل الهالخُاث في بٖضاص ال٣اهىن و الخهٍى
 
ؤن هظا  ال

و الضلُل ؤن الضؾخىع هٟؿه حٗل  ،الىو ال ًخىا٤ٞ م٘ ما وعص في مىاص ؤزغي مً الضؾخىع 

خهام ؤنُال للبرإلاان و بهما حكاع٥ ٞيها بلى حاهب هظا ألازحر اإلاباصعة بال٣ىاهحن لِـ از

 الؿلُت الخىُٟظًت.

عي بهىعة واؾٗت بلى خض الاخخ٩اع و الامخُاػ في  حكاع٥ الح٩ىمت البرإلاان في الٗمل الدكَغ

ما٫ مً َٝغ ال٣ًاء  ،بٌٗ اإلاجاالث هظا ما ٢ض ًٟخذ اإلاجا٫ ؤ٦ثر لٗضم ع٢ابت هظه ألٖا

ت مً زانت ؤن في الجؼاثغ  ٤ اإلاىاٖػ ما٫ ًٖ ٍَغ ال ًىحض ؤي هو ٌؿمذ بمغا٢بت هظه ألٖا

ما٫ مً الغ٢ابت ال٣ًاثُت مً حهت ؤزغي  ،حهت        و ال ًىحض احتهاص ٢ًاجي ًدهً هظه ألٖا

ما٫ مً الغ٢ابت ال٣ًاثُت ؾٝى و بالخالي  .ًثاع بق٩ا٫ خى٫ َبُٗت و ؤؾباب خهاهت هظه ألٖا

ؿيب ٖضم الازخهام الُبُعي لل٣ًاء بؤو  ،ىمُت للٗملٗىص بلى الهبٛت الح٩ٌ طل٪ل ؤن ٞه

عي بهىعة ٖامت ما٫ ٩ًىن مجاال  ،في الىٓغ في الٗمل الدكَغ ؤو ؤن اإلاجا٫ الغ٢ابي ٖلى هظه ألٖا

ت ولُت ؾُاؾُت ال ا مدخ٨غا مً َٝغ اإلاجلـ الضؾخىعي الظي جىجغ ٖىه مؿ  .بصاٍع

ما٫ الح٩ىمُت الهاصعة ًٖ  ٞخهىع هظه الحاالث مم٨ً و هظا ما ٢ض ًث٣ل ؤ٦ثر ٢اثمت ألٖا

ال جىحض  ألهه ال ًم٨ً جدضًضها بض٢ت والتي ال جسضم اإلاهالح الٗلُا للضولت،  ،عثِـ الجمهىعٍت

ما٫  ؤًت مٗاصلت صحُدت جمحز بحن الٗمل الح٩ىمي الهاصع مً َٝغ عثِـ الجمهىعٍت و ألٖا

                                                           
  ، مغح٘ ؾاب2016.٤مً الخٗضًل الضؾخىعي ٫  112اإلااصة  - 1
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عي زانت ؤن ٖال٢ت عثِـ الجمهىعٍت م٘ البرإلا ،ألازغي التي جهضع مىه ان في الٗمل الدكَغ

 .1 واؾٗت حضا

 ألاكماٌ الحىىمُت التي جصضع كً الىػعاء -ثاهُا

 
 
٦  ُ 

 
٠  

 
 ن  ال٣ًاء ؤلاصاعي الٟغوس ي بٌٗ ال٣غاعاث التي جهضع ًٖ الىػعاء ٖلى ؤ

 
 ها ؤٖماال

ٓهغ و مً ؤهمها ٢غاع ا٢تراح ؤو ٖضم ا٢تراح لغثِـ الجمهىعٍت حٗضًل الضؾخىع  ،خ٩ىمُت ، ٍو

1992 ُٟٞغي  26في  ,Allain تطل٪ في ٢ًُ
و ٦ظا ٢غاع اجساط ؤو ٖضم اجساط ؤلاحغاءاث التي ، 2

 ؾيخمبر  08في  Hofferفي ٢ًُت   ًٓهغ  الظي  ،مً الضؾخىع الٟغوس ي (07)ؤجذ بها اإلااصة 

2005
3

٦ما ًٓهغ هظا الخ٠ُُ٨ ؤًًا في ٢غاع الظي مً زالله ؤبلٜ وػٍغ الضازلُت عثِـ  ،

1987ماعؽ  25في  Goujonغإلااوي مخىفي في ٢ًُت اإلاجلـ بهىٍت مؿخسل٠ ب
4

نضعث ٦ما  ،

عي َٝغ ًم ٖضة ٢غاعاث التي ٦ُٟذ مً  ،الىػعاء بمىاؾبت مكاع٦تهم للبرإلاان في الٗمل الدكَغ

و بالخالي ٖضم ٢بى٫ الضٖاوي  ،َٝغ ال٣ًاء ؤلاصاعي ٖلى ؤنها ؤٖما٫ ال جسً٘ لغ٢ابت ال٣ًاء

عياإلاخٗل٣ت بال٣غاعاث الهاصعة ًٖ الى  ٩ىن جو ال ًم٨ً ؤن  ،ػعاء و اإلاخهلت بٗمل البرإلاان الدكَغ

ت ٤ اإلاىاٖػ  .5 مدل ًَٗ ًٖ ٍَغ

 
 
ما بطا ٧ان ج٣ضًم مكغوٕ ٢اهىن ما بلى البرإلاان مىاؾبا ؤو ٚحر وخضها الح٩ىمت بطن  ع  ض  ٣  ج

          ؤو ؤلاب٣اء  مىاؾب، وهي التي ج٣ضع ما بطا ٧ان مً ألاوؿب سحب ال٣اهىن بٗض ج٣ضًمه

                                                           
1
 - BINCZAK (P), « Acte de  gouvernement », Op.Cit, p.  07. 

2
 - C.E, 26 février 1992, Allain, Rec. Lebon, p. 659. 

3
 - C.E, 08 septembre 2005, Hoffer, Rec. Lebon, p. 691. 

4
 - C.E, 25 mars 1987, Goujon, R.F.D.A, 1987. p. 541. 

5
 - «  Les Actes  du pouvoir exécutif concernant les rapports avec le parlement ne sont 

pas de nature  à faire l’Object d’un débat par voie contentieuse »,  Voir : 

C.E, 17 Février 1888, prévost, concl. LEVAVASSEUR DE (P), Rec. Lebon, p. 148 ;     

C.E, Sect. 18 juillet 1930, Rouché, Rec. Lebon, p. 771 ; C.E, 03 novembre 1933, 

Desreumeaux, Rec. Lebon, p. 993 ; C.E,  Sect. 03 décembre 1999, Association 

ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire, concl. F. LAMY, Rec. 

Lebon, p. 379. 
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ت ألنها ؤٖما٫ خ٩ىمُت  ،ٖلُه ما٫ مدال للمىا٢كت ؤو اإلاىاٖػ و ال ًم٨ً ؤن ج٩ىن هظه ألٖا

 مدهىت.

مً الخٗضًل  (942)والتي ج٣ابلها اإلااصة  1996 مً صؾخىع  (960)بالٗىصة بلى هو اإلااصة

٦ما  ،د٤ اإلاباصعة بال٣ىاهحنبهجض ؤن الح٩ىمت ممثلت بالىػٍغ ألاو٫ جخمخ٘  ،2016الضؾخىعي ٫ 

نيل اإلادضص 16/12خطح طل٪ ؤًًا مً زال٫ ال٣اهىن الًٗىي ً      خىُٓم اإلاجلـ الكٗبي الَى

ُُٟت و مجلـ ألامت و ٖملها و ٦ظا الٗال٢ت و ٦ظا مً زال٫  ،1بُنهما و بحن الح٩ىمت الْى

ُٟت مغ٦بت  2 ألاهٓمت الضازلُت للٛٝغ البرإلااهُت ُٗت ْو ُٟت الدكَغ و هظا ؤمغ مى٣ُي ٧ىن الْى

و مً حهت ؤزغي ؤن الؿلُت الخىُٟظًت طاتها هي  ،هُئاث مخٗضصة في الضولت مً حهتجماعؾها 

 .3التي ٞغيذ هظا الازخهام مً زال٫ مكاع٦تها في بٖضاص و ؾً هظه ال٣ىاهحن

ما٫ التي جهضع ًٖ عثِـ الجمهىعٍت و الىػعاء هي مسىلت بمىحب  اإلاالخٔ ؤن هظه ألٖا

غ بلى ؤنها ال جسً٘ لغ٢ابت ال٣ًاء ٞهي ٢ض جازغ و هي ؤٖما٫ صحُدت و ل٨ً بالىٓ ،الضؾخىع 

ت و الىػعاء هم يامىى ٧ان مً اإلاٟغوى ؤن عثِـ الجمهىعٍ ن  و ب   ،ؾلبا ٖلى مبضؤ اإلاكغوُٖت

 .هظا اإلابضؤ

 

 

 

                                                           
 ، مغح٘ ؾاب16/12.٤مً ال٣اهىن الًٗىي  16و  15و اإلاىاص  04هٓغ في طل٪ ال٣ٟغة الغابٗت مً اإلااصة ؤ -1
مبر  28ناصع في  ،84، ٖضص .ف.صالىٓام الضازلي إلاجلـ ألامت، ج.ع.ج.ج مً 65و 64ؤهٓغ اإلاىاص  -2 ، مٗض٫ ومخمم 1999هٞى

الىٓام  مً 55اإلااصة  ؤهٓغ ٦ظل٪  ؛ 2000 صٌؿمبر 17ناصع في ، 77، ٖضص .ف.صلىٓام الضازلي إلاجلـ ألامت، ج.ع.ج.جبا

ني، لىٓام الضازلي با ،مٗض٫ و مخمم1997ؤوث  13ناصع في ، 53ج.ع.ج.ج.ص.ف، ٖضص  الضازلي للمجلـ الكٗبي الَى

ني، لُت  30ناصع في ، 46ج.ع.ج.ج.ص.ف، ٖضص  للمجلـ الكٗبي الَى    .2000 حٍى
3
- MIAILLE )M(, « L’Etat du droit », Coll «  critique du droit », Imprimerie Corbière et 

Jugain à Alençon, France, 1980, p. 216. 
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 الفغق الثاوي

 ألاكماٌ اإلاخصلت بلالكاث الحىىمت بالبرإلاان في الجؼاةغ

 12 /٫16 الضؾخىع و ال٣اهىن الًٗىي جٓهغ ٖال٢ت الح٩ىمت بالبرإلاان في الجؼاثغ مً زال

ني و مجلـ ألامت و ٖملها، و ٦ظا الٗال٢ت بُنهما و بحن  دضصاإلا جىُٓم اإلاجلـ الكٗبي الَى

الىٓام البرإلااوي و ال ًخد٤٣  ٣ٖلىتو ل٣ض ٧ان الهضٝ مً بًجاص هظه الٗال٢ت هى  ،1 الح٩ىمت

 
 
 طل٪ َبٗا ب

 
ل ألن ُٚاب مث ،في بَاع ْغوٝ ؾُاؾُت مُٗىت ال ل هظه الٓغوٝ مً قإهه جدٍى

 .2 الضؾخىعٍت" بلى هُمىت خ٩ىمُت ال٣ٗلىتهظه" 

عي في ألانل ٖمل بغإلااوي ٌٗبر ًٖ ؾُاصة الكٗب، ب   م ؤن الٗمل الدكَغ  ٚع
 
  ال

 
في  ه  ه  ؤ

هظا ما ًض٫ ٖلى هُمىت الؿلُت الخىُٟظًت  ،الح٣ُ٣ت ًمغ و في حمُ٘ مغاخله باإلعاصة الح٩ىمُت

ع عي ُٞٓهغ  ،يٖلى الٗمل الدكَغ ٦ما ٌٗبر ؤًًا ٖلى ي٠ٗ صوع البرإلاان في الازخهام الدكَغ

  و ا٦خما٫ ال٣اهىن  زم في ؤلاقغاٝ و بٖضاص ،)أوال)  جضزل الح٩ىمت في جدًحر الٗمل البرإلااوي

 .)ثاهُا(

 

 

                                                           
ني و مجلـ ألامت2016ؾىت ؤوث  25اإلااعر في  12-16ع٢ـم ٢ـاهــىن ٖـًـىي  - 1              ، ًدضص جىُٓم اإلاجلـ الكٗبي الَى

ُُٟت و ٖملها، و ٦ظا الٗال٢ت لل٣اهىن  اإلاٗض٫ واإلاخمم ،2016 ، لؿىت50ٖضص  .ف.ص،.ج.جع.بُنهما و بحن الح٩ىمت، ج الْى

ني و مجلـ ألامت و ٖملها، و ٦ظا  ، ًدضص جىُٓم1999ماعؽ ؾىت  08اإلااعر في  02 -99الًٗىي  اإلاجلـ الكٗبي الَى

 .1999ؿىت ل ،15ٖضص  .ف.ص،.ج.جع.بُنهما و بحن الح٩ىمت، ج الىُُْٟتالٗال٢ت 
ُٗت في بَاع صؾخىع ًاهى مدمض - 2 ، مظ٦غة لىُل قهاصة اإلااحؿخحر 1996، الٗال٢ت بحن الؿلُت الخىُٟظًت و الؿلُت الدكَغ

 .، م2013جحزي وػو،  -الث الضولت، ٧لُت الح٣ى١ و الٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت مىلىص مٗمغي في ال٣اهىن الٗام، ٕٞغ جدى 

35. 
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ً

 الخىـُم و الدؿُير الحىىمي للمل البرإلاان -أوال

عي مؿخ٣ال ًٖ مً م٣خًُاث الٟهل بحن الؿلُاث ؤن ًاصي البرإلا ن  ب   ان ٖمله الدكَغ

ه بىٟؿه، و ل٨ً الح٣ُ٣ت هي ٚحر طل٪  ،الؿلُت الخىُٟظًت خُث ًخىلى جىُٓم و حؿُحر ٚٞغ

خُث ؤن الح٩ىمت جخد٨م بلى خض بُٗض في ؾحر و جىُٓم الٗمل البرإلااوي و هى ٌٗض جضزل واضح 

ت الضازلُت للبرإلاان ًخإ٦ض هظا الخضزل مً زال٫ وي٘ و ؾً ألاهٓم .و واؾ٘ في ؤٖما٫ البرإلاان

و في اؾخضٖاثه ل٣ٗض صوعة اؾخثىاثُت  ،ًبرػ ؤًًا في بٖضاص و جدًحر حضو٫ ؤٖما٫ البرإلاان و 

 ٦ما جدًغ ؤًًا حلؿاث البرإلاان هٟؿها.

 اإلاشاعهت في ئكضاص ألاهـمت الضازلُت للبرإلاان - 1

ت  في وي٘ ألاهٓمت الضازلُت ألًت هُئت هي ٖلى ٢ضع مً الاؾخ٣اللُت و  ما ج٩ىن ٖاصة  الحٍغ

1996مً صؾخىع  (991)هٓامها الضازلي و هظا ما ؤ٦ضجه اإلااصة
   بالخالي الىٓام الضازلي ال ٌٗضو  ،1

 
 
 غ  د  ٩ًىن ٢اهىها بل هى ٢غاع ًهضع ًٖ اإلاجالـ ب   ن  ؤ

 ت صون جضزل الح٩ىمت. ب  ٍ 
 
  ال

 
جُب٣ُا  ه  ه  ؤ

ةن هظه ألاهٓمت ٌؿخىحب ؤن ٞ 2مً الىٓام اإلادضص لٗمل اإلاجلـ الضؾخىعي (04) لىو اإلااصة

          و ٩ًىن ؤلازُاع بكإن الىٓم الضازلُت مً عثِـ الجمهىعٍت ،3 جسً٘ للخهض٤ً و الغ٢ابت

                                                           
1
ًدّضص كاهىن كظىّي   " مغح٘ ؾاب٤، و التي جىو ٖلى ما ًلي: ،2016مً الخٗضًل الضؾخىعي ٫  132ج٣ابلها اإلااصة  - 

لبّي الىػنّي ومجلـ ألاّمت، وكملهما، وهظا اللالكا
ّ

ت بُنهما وبين الحىىمتجىـُم اإلاجلـ الش ُّ   . ث الىؿُف

ت الغغفخين ُّ   . ًدّضص اللاهىن ميزاه

صاصكان كليهما لبّي الىػنّي ومجلـ ألاّمت هـامهما الّضازلّي ٍو
ّ

  ". ٌلّض اإلاجلـ الش
 ، ٖلى ما2016لؿىت  ،29ٖضص  ، .ف.صج.ج .عج. مً الىٓام اإلادضص ل٣ىاٖض ٖمل اإلاجلـ الضؾخىعي، 03اإلااصة  جىو - 2

ــام الـّضازـلي لىـل مً غغفـتي الـبرإلاـان لـلضؾـخـىع كبل الـشــ«  : ًلي
ّ
غوق في ًـــفـــصل اإلاجلـ الـــضؾـــخـــىعي في مـــؼـــابـــلــت الـى

غة ألاولى مً الفل مً الـّضؾـخـىع زالٌ ألاحـل اإلاـىـصـىص كـلـُه في 186مً اإلاـاصة  3جـؼـبـُــله بـغأي وحـىبـي ػـبـلـا لــلـفـلـغة 

 . » مً الّضؾخىع  189اإلااصة 
الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  م3ًو  ٣ٞ2غة  186و التي ج٣ابلها اإلااصة  1996صؾخىع  مً 3و  ٣ٞ2غة  165جىو اإلااصة  - 3

: "... ًبضي اإلاجلـ الضؾخىعي بلض أن ًسؼغه عةِـ الجمهىعٍت عأًه وحىبا في  ؾاب٤ ٖلى ما ًلي ، مغح2016٘

ت بلض أن ًصاصق كليها البرإلاان.صؾخىعٍت اللىاهي  ن اللظٍى
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و بالخالي ج٩ىن للح٩ىمت ؾلُت  ،و هىا ًٓهغ صوع الح٩ىمت في وي٘ ٢ىاٖض ألاهٓمت الضازلُت

  ها ٚحر مُاب٣ت للضؾخىع. و هظا ال اغ جالخٗضًل ؤو خظٝ اإلاىاص التي 
ا
 ش يء وهىٖلى  ًض٫ بال

الخىُٟظًت،و ٖاصة ما ًخمؿ٪ اإلاجلـ الضؾخىعي بٗضم  الضؾخىعي للؿلُت زًٕى اإلاجلـ

 .1 الخٗضًل ٤صؾخىعٍت بٌٗ مىاص الىٓام الضازلي إلاجلـ ألامت اإلاخٗل٣ت بد

 الدؿُير الحىىمي في ئكضاص حضٌو ألاكماٌ - 2

ما٫ هى بغهامج ًخم بمىحبه بصاعة اإلاىا٢كاث في حلؿاث البرإلاان ؤو هى بغهامج  حضو٫ ألٖا

عي ُٗت بلى ٚاًت اإلاهاص٢ت ،الٗمل اإلادضص لؿحر الٗمل الدكَغ           .2 ابخضاء مً اإلاباصعة الدكَغ

م مً ؤن الضؾخىع ًمىذ للبرإلاان ؾلُت بٖضاص هظا البرهامج  ب   ،بالٚغ
 
  ال

 
  ه  ه  ؤ

 
بال٣اهىن  ٖمال

ؤن الح٩ىمت حكاع٥ ٖبر ممثليها  هجضالبرإلااهُت  و ٦ظا ألاهٓمت الضازلُت للٛٝغ 16/12الًٗىي 

اث اإلاضعحت في الجضو٫  ها٦ما ل ،3 ضوعةفي جدضًض حضو٫ ؤٖما٫ ال  4 الؿلُت في جغجِب ألاولٍى

 .5 عيت مً َٝغ الح٩ىمتاًٟخذ اإلاجا٫ للمٗ ؾٝىألامغ الظي 

                                                                                                                                                                                           

هما ًفصل اإلاجلـ الضؾخىعي في مؼابلت الىـام الضازلي ليل مً غغفتي البرإلاان للضؾخىع خؿب ؤلاحغاءاث         

 ". اإلاظهىعة في الفلغة الؿابلت
ت ال٣اهىن الًٗىي الظي ، ًخٗل٤ بمغا٢بت مُاب2016٣ؤوث  11اإلااعر في  16ع.١.ٕ/ م. ص/  / 04 عؤي ع٢م :ؤهٓغ ٦ظل٪ -1

ُُٟت ب ني و مجلـ ألامت و ٖملهما، و ٦ظا الٗال٢اث الْى ُنهما و بحن الح٩ىمت للضؾخىع، ًدضص جىُٓم اإلاجلـ الكٗبي الَى

 .2016، لؿىت 50ٖضص  ،.ف.ص.ج.جعج.
عي"، مجلت ال٨ٟغ البرإلااوي، الٗضص خمامي مُلىص - 2  .65، م 2007،اثغ الجؼ ، 17: "صوع الح٩ىمت في بَاع ؤلاحغاء الدكَغ
ًجـخـمم مىـخـبا الـغـغفخـين وممـثل الحىـىمت  : "، مغح٘ ؾاب٤ ٖلى ما ًلي16/12مً ال٣اهىن الًٗىي  15جىو اإلااصة  - 3

 في مـلـغ اإلاجــلـ الـشـلـبـي الـىػـني أو مـلــغ مـجـلـ ألامـت بالـخـضاٌو في بـضاًـت صوعة البـغإلاـان لظـبؽ حـضٌو أكـماٌ الضوعة

ت الظي جدضصه الحىىمت.جب  لا لترجِب ألاولٍى

 ًمـىـً ئصعاج هـلـاغ أزـغي كـىـض الاكـخـظـاء في حـضٌو أكماٌ الضوعة اللاصًت. ".
 .، اإلاغح٘ هٟؿه16/12مً ال٣اهىن الًٗىي  16ؤهٓغ اإلااصة  - 4

5
-« …Ce pouvoir d’imposer une discussion prioritaire d’un texte peut se transformer 

en une faculté de s’opposer à la discussion d’autre textes… », Voir : BENABOU- 

KIRANE (F), Droit parlementaire Algérien, Tome I, O.P.U,  Alger, 2009, p.72. 
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ما٫ و ٦ظا جدضًض ن  ب   اث  ٞخذ اإلاجا٫ للؿلُت الخىُٟظًت في اإلاكاع٦ت في حضو٫ ألٖا ألاولٍى

ىُت اإلاهمتٌٗبض ٢ و ل٨ً مً حهت ؤزغي هى  ،ر مً حهت ًٖ ؤهمُت الخىاؾ٤ في اإلاؿاثل الَى

ما٫  غ الح٩ىمت لؿُاؾتها مهى مً ٢بُل جو اؾخدىاط ٖلى ازخهام يبِ حضو٫ ألٖا ٍغ

ض اهتهاحها و هظا ما ؾُٟخذ ال مدا٫  ،اإلاىخهجت و ٦ظا ٞغى لبرهامجها ٤ ألاولىٍت التي جٍغ ٞو

غ ؾُاؾتها صون مؿاءلتها ٢ًاثُااإلاجا٫ ؤ٦ بالىٓغ بلى ٖضم الازخهام  ،ثر للح٩ىمت لخمٍغ

٤  ،ال٣ًاجي في الىٓغ بلى َبُٗت الٗمل و بالىٓغ بلى ٖضم بم٩اهُت مؿاءلت البرإلاان ًٖ ٍَغ

ت ال٣ًاثُت.  اإلاىاٖػ

 مشاعهت الحىىمت في أصاء اللمل البرإلااوي- 3

ل البرإلااوي مً زال٫ صٖىة عثِـ الجمهىعٍت جٓهغ مكاع٦ت الح٩ىمت للبرإلاان في ؤصاء الٗم

 للبرإلاان ل٣ٗض الضوعاث الاؾخثىاثُت و خًىع الح٩ىمت في ؤٖما٫ البرإلاان.

12 /16و ال٣اهىن الًٗىي 1الضؾخىع  مىذ
2

 للؿلُت الخىُٟظًت ممثلت في عثِـ الجمهىعٍت ،

و مؿخجضاث   خ٤ اؾخضٖاء البرإلاان لالو٣ٗاص في صوعاث اؾخثىاثُت ٚحر ٖاصًت جهضًا لٓغوٝ

خُث ًهضع  ،ال ٩ًىن ٞيها البرإلاان مى٣ٗضا و طل٪ مً ؤحل صعاؾت  الىي٘ ٖىضما ،طو ؤهمُت

عثِـ الجمهىعٍت مغؾىم الضٖىة لالو٣ٗاص مدضصا ُٞه حضو٫ ؤٖما٫ اإلاىايُ٘ التي ج٩ىن مدل 

 صعاؾت و ٦ظا مضتها. 

                                                           
ن في صوعة ًمىً أن ًجخمم البرإلاا"... :، مغح٘ ؾاب٤، ٖلى ما ًلي2016مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  135جىو اإلااصة  - 1

ت ٍّ ت بمباصعة مً عةِـ الجمهىع ًّ  . غير كاص

، ت بؼلب مً الىػٍغ ألاٌو ٍّ مىً هظلً أن ًجخمم باؾخضكاء مً عةِـ الجمهىع   )...(  ٍو

ظي اؾخضعي مً أحله 
ّ
ت بمجّغص ما ٌؿدىفض البرإلاان حضٌو ألاكماٌ ال ًّ م الّضوعة الغير اللاص

 
خ
 
سخ

م
  ". ج
ًمـىً أن ًجـخـمم البـغإلاـان في  "...:،مغح٘ ؾاب٤ ٖلى ما ًلي 16/12مً ال٣اهىن الًٗىي  4و  3ٝ  04اإلااصة جىو   - 2

 مً الضؾخىع. 135صوعة غُـغ كـاصًت وفـلا ألخيام اإلااصة 

 ًــدــضص اإلاغؾــىم الــغةـاؾـي اإلاخـظــمً صكـىة الــبــغإلاـان لللض صوعة غير كاصًت حضٌو أكماٌ الضوعة.".
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عي في خًىعها جخإ٦ض ؤ٦ثر هُمىت الؿلُت الخىُٟظًت و مكاع٦تها الىاؾٗت في الٗمل  الدكَغ

مً  ،ٖلى مؿخىي اللجان الضاثمت ؤو ٖلى مؿخىي الجمُٗت الٗامت في حلؿاث البرإلاان ؾىاء  

٦ما ًم٨ً للىػعاء   1زال٫ خ٤ جىحُه عثِـ الجمهىعٍت زُابا للبرإلاان صون ؤي ٢ُض ؤو قٍغ

ٞةن  بٗض مً طل٪ؤو  2 الخضزل بمجغص َلب طل٪ صون الخ٣ُض بجضو٫ الدسجُل ؤو بمضة ػمىُت

ت للح٩ىمت في الخضزل مهما ٧ان مهضع اإلاباصعة   .3 الىٓام الضازلي إلاجلـ ألامت ًمىذ ألاولٍى

 ئكضاص اللاهىن  ول كمالُاث مشاعهت الحىىمت للبرإلاان في -ثاهُا

٘ ٢ض ج٩ىن مً َٝغ الح٩ىمت  ن  ب   ٘ ال٣ىاهحنٖاإلاباصعة بالدكَغ ٤ مكاَع و طل٪ بٗض  ،ً ٍَغ

ني، ٦ما  ولتصعاؾتها مً َٝغ مجلـ الض و مجلـ الىػعاء و بًضاٖها ؤمام اإلاجلـ الكٗبي الَى

 و بهما م   ،الخىُٟظًت ال ج٨خٟي ٣ِٞ بهظه اإلاباصعة الؿلُت ؤن
 
ا الضؾخىع ختى في الخد٨م في ه  ن  ٨

 مهحر هظا ال٣اهىن.

م اللىاهينع اإلاباص - 1  ة بمشاَع

       1996مً صؾخىع (995)ة الىػٍغ ألاو٫ بم٣خض ى اإلااصفي  تجخمخ٘ الؿلُت الخىُٟظًت ممثل

٘ ال٣ىاهحن  ٫2016  الخٗضًل الضؾخىعي مً( 942و التي ج٣ابلها اإلااصة )      الح٤ باإلاباصعة بمكاَع

                                                           
ُٗت باإلااؾؿت الخىُٟظًت في الىٓام ال٣اهىوي الجؼاثغي، ىالشلير الؿلُض، أهـغ في طلً : ب -1 ٖال٢ت اإلااؾؿت الدكَغ

  . 163، م.  1984قهاصة الض٦خىعاه في ال٣اهىن ، حامٗت الجؼاثغ ،  عؾالت لىُل
ىاءا كلى ػلبه : "... ًدىاٌو اليلمت بالؿال٠ الظ٦غ ٖلى ما ًلي 16/12مً ال٣اهىن الًٗىي  ٣ٞ04غة  33جىو اإلااصة  - 2

 ...". ممثل الحىىمت ، و عةِـ اللجىت اإلاسخصت، أو ملغعها و مىضوب أصحاب اكتراح اللاهىن 
"... لغةِـ الحىىمت أن ًؼلب   مً الىٓام الضازلي إلاجلـ ألامت، اإلاغح٘ الؿاب٤ ٖلى ما ًلي: 56جىو اإلااصة  - 3

ً )الدسجُل في حضٌو أكماٌ الجلؿاث اللامت ول هص لم ٌلض بشأهه  غ مً اللجىت اإلاسخصت في احل شهٍغ ( 20جلٍغ

( ًىما كىضما ًؼلب عةِـ الحىىمت خالت 15بلض ئخالخه كلى مجلـ ألامت. ًللص هظا  ألاحاٌ ئلى زمؿت كشغ )

غ اللجىت كبل ) ( أًام كلى 03الاؾخعجاٌ لدسجُل الىصىص في حضٌو أكماٌ الجلؿت اللامت ئطا لم ًخم جىػَم جلٍغ

ش  هظ  ه الجلؿت ...".ألاكل مً جاٍع
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الظي ًترؤؾه  1 و طل٪ في حمُ٘ مؿاثل و مجا٫ ال٣اهىن بكٍغ ٖغيها ٖلى مجلـ الىػعاء

  ،عثِـ الجمهىعٍت
 
٣ت  بٗغ  ن  و ؤ و ؤن ال ٩ًىن  ،ى ألاؾباب٩ًىن  اإلاكغوٕ ٖلى ق٩ل مىاص مٞغ

ًه في ؤ٢ل مً  ٢اهىن آزغ مكابه ٖلى ٢ُض الضعاؾت ٘  2 ،قهغا 12ؤو ؾب٤ ٞع و هظه اإلاكاَع

 .3اؾخعجاليها الح٩ىمُت طو ؤًٞلُت خُث  ًم٨ً للح٩ىمت ؤن جلح ٖلى 

 ؾلؼت الخدىم في مصير اللاهىن  - 2

الح٤ في  زال٫مً عثِـ الجمهىعٍت مً َٝغ ٓهغ ؾلُت الخد٨م في مهحر ال٣اهىن ج

ٌ بنضاع  ً   ، هبنضاع ال٣اهىن ؤو ٞع  غ  و ال 
  ص 

 
 ً  ٖلى هظه الهالخُاث ؤ

 
 ٦ما  مؿاولُت. ت

 
لغثِـ  ه  ه  ؤ

خُث ال ًم٨ً ؤن ًضزل ؤي مكغوٕ ؤو ا٢تراح  ،الجمهىعٍت الح٤ في مغاحٗت البرإلاان في ٢غاعه

 ٢اهىن ما خحز الخىُٟظ ب  
 
ال٫ هظا الٗمل ٣ًغع ٞمً ز ،ِـ الجمهىعٍت ٖلُهثبٗض مىا٣ٞت ع  ال

 عثِـ الجمهىعٍت ب  
 
ا ما ٧ان ال٣اهىن اإلاهاص١ ٖلُه مً َٝغ البرإلاان اؾخىفى الكغوٍ ط

 .4 الضؾخىعٍت

                                                           
ّىاب  « :، مغح٘ ؾاب٤ ٖلى ما ًلي 2016مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  136جىو اإلااصة  1

ّ
ليّل مً الىػٍغ ألاٌو والى

  غ:هٓؤو للخٟهُل ؤ٦ثر   » ...  وأكظاء مجلـ ألامت خّم اإلاباصعة باللىاهين

-  TALEB (T), «  Du monocéphalisme de l’exécutif dans le régime politique Algérien »,  

R.A.S.J.E.P, N° 3, 1990, Algérie, p. 455. 
 " ال ًــــلـــبل أي مـــشـــغوق أو اكـــخـــغاح كـــاهـــىن   ، مغح٘ ؾاب٤ ٖلى ما ًلي:16/12مً ال٣اهىن الًٗىي  23جىو اإلااصة  - 2

ــغ مــظـــمــىن مـــشــغوق أو اكــخـــغاح  كــاهــىن ججــغي صعاؾــخه في الــبــغإلاـان أو عفــظه أو ؾــدــبه مــىـظ أكل مً مـــظــمــىهـه هـــــُـ

    .( شهغا."12اثني كشغ )
،أن  " ًمىً الحىىمت، خين ئًضاق مشغوق كاهىن  :ٖلى ما ًلي ،،اإلاغح٘ هٟـ 16/12مً ال٣اهىن  16اإلااصة  جىو -   3

 ".جإهض كلى اؾخعجالُخه.

ني، مغح٘ ؾاب٤.مً ا 55ة اإلااص ؤهٓغ -      لىٓام الضازلي للمجلـ الكٗبي الَى
ًمىً أن ًـــــــؿـــــــجـل في حـــــــضٌو أكـــــــمـــــــاٌ :" ، ٖلى ما ًلي، مغح٘ ؾاب16/12٤مً ال٣اهىن الًٗىي  25اإلااصة جىو   - 4

ـــهـــا  ًالجلـؿـاث مشـغوق أو اكخـغاح كـاهىن لم حـلض الـلـجىـت اإلاداٌ كـــلــُـ ــشـــأهه في أحـل شــهـــٍغ ـــغا بـ ــلــٍغ ش02) جـ  ( مً جــاٍع

 .."أو مىخب مجلـ ألامت ،الشلبي الىػني إلاجلـبـىـاء كـلى ػــلب الحـىـىمـت ومـىافـلـت مىخب ا ،الـشـغوق فـي صعاؾـخه
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صزى٫  مغخلت ًٓهغ ؤًًا مضي ؤهمُت ٖمل عثِـ الجمهىعٍت بهٟخه ممثال للح٩ىمت في

عي ٚحر ٢ابل للمؿاءلت و لغثِـ الجمهىعٍت ،ال٣اهىن خحز الخىُٟظ ٧امل الؿلُت  و هى ٖمل حكَغ

عي. هظا ،في بنضاع هظا ال٣اهىن مً ٖضمه  ما ًٟخذ مغة ؤزغي مجا٫ الخٟى١ ٖلى الٗمل الدكَغ

الخٗضًل  مً (977)اإلااصة  1996( مً صؾخىع  التي ج٣ابلها 962اإلااصة ) ٞمً زال٫

مً  ابخضاءًىما  30ًٓهغ ؤن عثِـ الجمهىعٍت ملؼم باإلنضاع في ًٚىن ، 2016 الضؾخىعي ٫

ش  ؤلاق٩ا٫ الظي ًثحر  هٟؿه هى خالت ٖضم بنضاع ال٣اهىن زال٫ ل٨ً  ،1 لل٣اهىن حؿلمه جاٍع

و مً حهت ؤزغي ال ًىحض  ،ؤن الضؾخىع لم ًىٓم هظا الاخخما٫ مً حهت زانت ،هظا اإلاُٗاص

و بظل٪ ٩ًىن ال٣اهىن ٢ض لم ًخذ  ،الجمهىعٍت في هظه الحالت عثِـ ؤي هو ًٟغى مؿاولُت

عي و بهما ختى بم٩اهُت ٣ِٞ لغثِـ الجمهىعٍت ا مً  2 ال٣اهىن  حُُٗللخضزل في الٗمل الدكَغ

 ؽم٘ الضًم٣غاَُت التي ج٣ىم ٖلى ؤؾاو هظا ما ًخٗاعى  ،ه في اإلاُٗاصع زال٫ الامخىإ ًٖ بنضا

 .3 الؿُاصة الكٗبُت

 الاكتراض الغةاس ي كلى اللىاهين - 3

تراى ٖلى ال٣ىاهحن ٧ان مً ؤحل خماًت ا ن  ب   لؿحر الٗاصي للماؾؿاث ب٢غاع خ٤ الٖا

          و جٟاصًا لخٗؿ٠ البرإلاان  ،الضؾخىعٍت، وهى اؾخثىاء ًغص ٖلى مبضؤ الٟهل بحن الؿلُاث

زانت ٖىضما ج٩ىن  ،و بالخالي  ٞهى جضزل مً َٝغ الؿلُت الخىُٟظًت للًِٛ ٖلى البرإلاان

عي الظي نىث ٖلُه البرإلاا  ن.هظه ألازحرة ٚحر عايُت ًٖ مًمىن الىو الدكَغ

                                                           
ع    ":، مغح٘ ؾاب٤ ٖلى ما ًلي 2016الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت مً  414جىو اإلااصة  - 1 صض  ت اللاهىن ًم ٍّ عةِـ الجمهىع

اه30في أحل ثالثين ) ًّ مه ئ
ّ
ش حؿل غث ؾلؼت مً الّؿلؼاث اإلاىصىص كليها في . ( ًىما، ابخضاء مً جاٍع

 
زؼ

 
ه ئطا أ

ّ
غير أه

ل في طلً اإلاجلـ   187  اإلااّصة فص   ً ى 
ّ
آلاجُت، اإلاجلـ الّضؾخىعّي، كبل صضوع اللاهىن، ًىكف هظا ألاحل خت

 
ّ

تي جدّضصها اإلااّصةالّضؾخىعّي وفم الش
ّ
      "...آلاجُت  189  غوغ ال

اوي لىهاؽ - 2  .173 .، مغح٘ ؾاب٤، ممٍؼ
 . 64 .، م2007 صاع الخلضوهُت، الجؼاثغ، . الٗال٢ت الىُُْٟت بحن الح٩ىمت و البرإلاان،زغباش ي كلُلت - 3
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تراى خ٤ صؾخىعي  ن  ة  بما ؤن عثِـ الجمهىعٍت هى خامي الضؾخىع ٞ ٌ  ٌؿمذالٖا له ٞع

٤  ،اإلاىا٣ٞت ٖلى ٢اهىن ؤ٢غه البرإلاان تراىخُث ًخضزل عثِـ الجمهىعٍت ًٖ ٍَغ   الىا٠٢ الٖا

خحن جد٤٣ بٌٗ  بلى 1 جدى٫ الىو بلى ٢اهىن نهاجي واحب الخىُٟظ ًازغ   ،ٖلى ال٣اهىن 

تراى اإلاُل٤ ،الكغوٍ الضؾخىعٍت ٤ الٖا و هى مى٘ نهاجي لل٣اهىن صون ؤن جىحض  2ؤو ًٖ ٍَغ

 ؤًت وؾُلت ٢اهىهُت جم٨ً مً ججاوػه.

 ثالثالفغق ال

لُت للحىىمتمضي   الغكابت كلى ألاكماٌ الدشَغ

اث الٗامت ض  ٗ  ٌ   ت لحماًت الح٣ى١ و الحٍغ ٞاألنل هى  ،مبضؤ اإلاكغوُٖت الًماهت الجىهٍغ

 زًٕى الجمُ٘ إلابضؤ اإلا
 
ما٫ التي جهضع ًٖ الؿلُت الخىُٟظًت جسً٘  ن  كغوُٖت خُث ؤ ألٖا

٣ا 20163 مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت (929، 914، 913) للمىاصلغ٢ابت ال٣ًاء جُب٣ُا  ، و ٞو

                                                           
، مغح٘ ؾاب٤ 2016خٗضًل الضؾخىعي لؿىت المً  145 اإلااصة و التي ٣ًابلها التر٢ُم 1996مً صؾخىع  127اإلااصة  جىو - 1

الثين   ":ٖلى ما ًلي 
ّ
ذ كلُه في غظىن الث صٍى

ّ
ت أن ًؼلب ئحغاء مضاولت ثاهُت في كاهىن جّم الخ ٍّ ًمىً عةِـ الجمهىع

ش ئكغاعه ( 30)   .." . ًىما اإلاىالُت لخاٍع
ًخضاٌو اإلاجلـ الّضؾخىعّي في  " :، مغح٘ ؾاب٤ ٖلى ما ًلي 2016الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت مً  189 جىو اإلااصة - 2

لؼي عأًه  ـش ؤلازؼـاع. وفـي (30) ًصضع كغاعه في ؿغف ثالثين   أو  حلؿت مغللت، َو   خاٌ وحىص ػـاعب،  ًىمـا مً جاٍع

 -                                                                                   ". أًام (10)  ًسفع هظا ألاحـل ئلـى كشغة  وبؼلب مً عةِـ الجمهىعٍــت،

لبّي الىػنيّ    ":ٖلى ما ًلي  هٟؿهغح٘ اإلا 147جىص اإلااصة  هما  
ّ

ت أن ًلّغع خّل اإلاجلـ الش ٍّ                    ًمىً عةِـ الجمهىع

ت كبل أوانها، بلض اؾدشاعة عةِـ مجلـ ألاّمت،  ُّ ل لبّي الىػنّي، وعةِـ وعةِـ اإلاجلـ ا  أو ئحغاء اهخساباث حشَغ
ّ

لش

ٌ   اإلاجلـ الضؾخىعي،             " .أشهغ (3)  وججغي هظه الاهخساباث في ولخا الحالخين في أحل أكصاه ثالثت والىػٍغ ألاو
اث، وجظمً للجمُم   ":ٖلى ما ًلي  جىو هٟؿه اإلاغح٘ مً 157جىو اإلااصة  - 3 ت اإلاجخمم والحّغٍّ ُّ جدمي الّؿلؼت اللظاة

توليّل واخ ُّ   . ". ض اإلادافـت كلى خلىكهم ألاؾاؾ

ت واإلاؿاواة  :"ما ًلي كلى هٟؿه اإلاغح٘ مً 158جىو اإلااصة  -   ُّ غك
ّ

اليّل ؾىاؾُت أمام  ؛ أؾاؽ اللظاء مباصب الش

جّؿضه اخترام اللاهىن      ".. اللظاء، وهى في مخىاٌو الجمُم ٍو

تً  ":ٖلى ما ًلي  هٟؿه اإلاغح٘ مً 161جىو اإلااصة  -   لً في كغاعاث الّؿلؼاث ؤلاصاعٍّ
ّ
  "  . ىـغ اللظاء في الؼ
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ت بازخهاناث اإلاخٗل٤  ٣اهىن الًٗىي الو ٦ظا  1 ألخ٩ام ٢اهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت و ؤلاصاٍع

مله، مجلـ الضولت تال٣اهىن اإلاخٗلو  وجىُٓمه ٖو  .2 ٤ باإلادا٦م ؤلاصاٍع

م مً وحىص هو صؾخىعي ٖلى ٧ل ؤٖما٫ الؿلُت ل٣ًاء اٖلى ع٢ابت  ًا٦ض  بالٚغ

  ،الخىُٟظًت
ا
ما٫ التي جهضع ًٖ الح٩ بال مت ال جسً٘ لغ٢ابت ال٣ًاء ى ؤهه هىا٥ َاثٟت مً ألٖا

ُٗت ما٫ جدؿتر جدذ الُاب٘  ،ؤلاصاعي و طل٪ ألؾباب حكَغ عي خُث ؤن هظه ألٖا لٗمل لالدكَغ

ما٫ التي جهضع بمىاؾبت مكاع٦ت الح٩ىمتالظي ًهضع ًٖ الح٩ىمت للبرإلاان في  ، الؾُما ألٖا

                                                           
ر في   08 -09مً ٢ــــــاهــــــىن ع٢م  800 جىو اإلااصة - 1 اإلاضهُت ،ًـــخــًــمً ٢ــاهــىن ؤلاحغاءاث  2008ٞـــُٟغي ؾــىــت  25مــــــاعا

ت،ج ت هي حهاث الىالًت اللامت في اإلاىاػكاث إلاداهم ا"  ، ٖلى ما ًلي :2008 ، لؿىت21 ٖضص .ج.ج.ف.ص،.عوؤلاصاٍع ؤلاصاٍع

ت. جـــــســـــخـص بـــــالـــــفـــــصل فـي أٌو صعحـــــت بـــــدـــــىم كـــــابل لالؾــخـئــىـاف في حــمـُـم الـلــ                الـتي جــىـىن الــضولـت sظـاًــاؤلاصاٍع

ت ػغفا فيها.".الــبـلــضًـت أو ئخــض أو أو الــىالًـت ـت طاث الصبغت ؤلاصاٍع  ي اإلاإؾــؿـاث الــلـمــىمُـ

ت،مغح٘ هٟؿه ٖلى ما ًلي 801جىو اإلااصة  - ــــــــــت مً ٢ــاهــىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع : "  جســـــــــخـص اإلادــــــــــاهم ؤلاصاٍع

 هــــــــظلً بالفصل في :

ــــت لـــلــــلــصكــــاوي ئلــــغـــــاء الــــ - ــــت وصكـــاوي فــــدص اإلاــشــــغوكــُـ ــــت والــــضكــــاوي الـــخــــفـــؿــــُـــٍغ  الصاصعة كً: ـغاعاثلــــغاعاث ؤلاصاٍع

 ــمـــغهـــؼة لــلـــضولـــت كــلى مؿخىي الىالًت؛J. الــىالًـــت واإلاـصــالح غـــُـــغ ا              

ت ألازغي للبلضًت؛                                                                                                                                            . البلضًت واإلاصالح ؤلاصاٍع

ت؛. اإلاـإؾـــؿـــاث الـــلـــمـــىمـــُـــت اإلادـــلـــُـــت طاث الـــص                ـــبـــغــت ؤلاصاٍع

 صكاوي اللظاء اليامل؛  -  

 اللظاًا اإلاسٌى لها بمىحب هصىص زاصت.". -  

ت،مغح٘ ؾاب٤ ٖلى ما ًلي: 901جىو اإلااصة  - ًـــســـخـص مـــجـــلـ الـــضولـــت هـــضعحـــت "   مً ٢ــاهــىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع

ـغة بـالـفـصل في صكـاوي  ـت الصاصعة كً الـؿلؼاث أولى وأزـُـ ـغ وجـلـضًـغ اإلاشـغوكُت في اللغاعاث ؤلاصاٍع ؤلالـغــاء والـخـفـؿُـ

ت؛همـا ًسخـص بالفـصل في اللـظاًا اإلادىلت له بمىحب هصىص زاصت.". ت اإلاغهٍؼ  ؤلاصاٍع

ت،مغح٘ هٟؿه ٖلى ما ًلي: 902جىو اإلااصة - مـــجــلــ الــضولـــت بـــالــفـــصل  ًســـخص"   مً ٢ــاهــىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع

ت؛هــمـــا ًــسـخص أًــظـــا هــجــهــت اؾـــخــئــىــاف بـــالــلــظــ اًــا اإلاسىلت في اؾخئىاف ألاخيام وألاوامغ الصاصعة كً اإلاداهم ؤلاصاٍع

 له بمىحب هصىص زاصت.".
       ،ًخٗل٤ بازخهاناث مجلـ الضولت 1998ماي ؾىت  30 اإلااعر في 01- 98مً ٢اهىن ًٖىي  10و  09ؤهٓغ اإلاىاص :  - 2

ماعر في  13-11، اإلاٗض٫ و اإلاخمم بمىحب ٢اهـىن ًٖىي ع٢م 1998، لؿىت  37ٖضص  .ج.ج.ف.ص،جىُٓمه و ٖمله ، ج.عو 

 .2011لؿىت  ،43ٖضص   .ج.ف.ص،، ًخٗل٤ بازخهاناث مجلـ الضولت و جىُٓمه و ٖمله ، ج.ع 2011حىان ؾـىت  26

ت، ج.ع  1998ماي ؾىت  30، اإلااعر في  01- 98مً ٢اهىن  09و  08، 01هٓغ ٦ظل٪ اإلاىاص : ؤ -  ،ًخٗل٤ باإلادا٦م ؤلاصاٍع

 .1998، لؿىت 37ٖضص  .ج.ف.ص،
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عي غ ُٞه قغوٍ الًُٗ ال٣ًاجي  ،الٗمل الدكَغ م مً ؤن هظا الٗمل جخٞى بلى  اؾدىاصاٞبالٚغ

م    ،ؤن هظا الٗمل ٢ض ًهِب مغ٦ؼ ٢اهىوي مٗحنمً اإلاُٗاع الًٗىي و بالٚغ
ا
ًسً٘ ؤهه ال  بال

ل الُاب٘ الؿُاس ي  للٗمل الظي هى ٚحر مٗتٝر به ٢اهىها في بٟٗلغ٢ابت ال٣ًاء ؤلاصاعي لِـ 

 و ب   ،الجؼاثغ
 
ما٫ مً م  ه ا بٟٗل ٖضم الازخهام الُبُعي لل٣ًاء ؤلاصاعي في الىٓغ في  هظه ألٖا

ما٫ جسً٘ لغ٢ابت اإلاجلـ الضؾخىعي الظي  ،)أوال( حهت  ًمى٘و مً حهت ؤزغي ؤن هظه ألٖا

 .)ثاهُا( ازخهام ع٢ابت ال٣ًاء ٖلُه

 
ً
عي الصاصع كً ازخصاص ئكضم  -أوال للظاء ؤلاصاعي في عكابت اللمل الدشَغ

 الحىىمت 

ت  ن  ب   عي جهضع ٖنها مجمٖى الؿلُت الخىُٟظًت بمىاؾبت مكاع٦تها للبرإلاان في الٗمل الدكَغ

ت بالىٓغ بلى نضوعها  التي هي ال٣غاعاثمً  مً َٝغ الؿلُت الخىُٟظًت في ألانل ٢غاعاث بصاٍع

ت ،جُب٣ُا للمُٗاع الًٗىي  بلى نضوعها  بالىٓغ و بالخالي ًٟترى ؤن هظا الٗمل طو َبُٗت بصاٍع

ه لغ٢ابت ال٣ًاء ؤلاصاعي قإهه قإن  ،مً َٝغ الؿلُت الخىُٟظًت و بالخالي ٌؿخلؼم زًٖى

ت ألازغي.  ال٣غاعاث ؤلاصاٍع

عي الظي الُت الخىُٟظًت في الٗمل بمىاؾبت جضزل الؿ٧ان  بطن هظا ال٣غاع ع و نض لدكَغ

ُٗت و ٖمل  هى ٞ ،مٗبرا ًٖ ؾُاصة الكٗبهُا ٌٗض في ألانل ٖمال بغإلاا مهبٙى بالهبٛت الدكَغ

و ًسغج ًٖ ع٢ابت ال٣ًاء ؤلاصاعي  ،ؾُاصي ًهضع ٖاصة ًٖ ؾلُت خ٨م و لِـ ؾلُت بصاعة

 
 
ت ؤٖما٫ الؿُلِـ أل ما  بالىٓغ بلى  ؤن ه  و ب   ،اصةهه ٖمل مً ؤٖما٫ الح٩ىمت اؾدىاصا بلى هٍٓغ

٣ت َبُُٗت بمٗنى ؤهه ال ًىحض  ،مبضثُت هظا الٗمل ال ًسخو ال٣ًاء ؤلاصاعي بالىٓغ ُٞه بٍُغ

هو ٢اهىوي ًمىذ الازخهام لل٣ًاء ؤلاصاعي الىٓغ في هظا الىٕى مً الٗمل ال في ٢اهىن 

تو ؤلاحغاءاث اإلاضهُت  و بهما الازخهام ًاو٫  ،لتو ال في ال٣اهىن الًٗىي إلاجلـ الضو  ؤلاصاٍع
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ما٫ خُث جخىلى ال٣ُام بخل٪ الغ٢ابت و هظا ما  بلى هُئت ؤزغي جىٓغ في مضي صحت هظه ألٖا

 ًمى٘ ٧ل َغ١ الغ٢ابت ألازغي.

ما٫ التي جهضع ًٖ لؿلُت الخىُٟظًت  ٞٗضم ازخهام ال٣ًاء ؤلاصاعي في ع٢ابت ألٖا

عي بمماعؾت ازخهام الغ٢ابت الضؾخىعٍت مغجبِ  ،بمىاؾبت مكاع٦ت البرإلاان في الٗمل الدكَغ

 : التي ال ًم٨ً ؤن ج٩ىن مدل ع٢ابت ٢ًاثُت لألؾباب الخالُت

ما٫ حٗخبر بمثابت مماعؾت ٚحر مباقغة للغ٢ابت الضؾخىعٍت   - بن الغ٢ابت ال٣ًاثُت ٖلى هظه ألٖا

مً ر ججاوػ ال٣ًاء ؤلاصاعي الزخهاناجه ًثحالتي هي خ٨غ ٖلى اإلاجلـ الضؾخىعي و هظا ما ٢ض 

 و حٗضي ٖلى ازخهاناث اإلاجلـ الضؾخىعي مً حهت ؤزغي. ،حهت

بن ازخهاناث حهاث ال٣ًاء ؤلاصاعي مدضصة ٖلى وحه الحهغ في ٢اهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت  -

ت ت و٦ظا ال٣اهىن الًٗىي إلاجلـ الضولت و ٦ظا ال٣اهىن اإلاىٓم للمدا٦م ؤلاصاٍع و ال  ،و ؤلاصاٍع

ماًىحض ؤي هو ًمىذ الازخهام لل٣ًاء   .٫1ؤلاصاعي في الىٓغ في هظا الىٕى مً ألٖا

ما٫ ًٖ  - بطا ٧ان الازخهام الغ٢ابي ًاو٫ بلى اإلاجلـ الضؾخىعي في الىٓغ في هظه ألٖا

٤  هو صؾخىعي و ؤن ٢غاعاث اإلاجلـ الضؾخىعي ٚحر ٢ابلت للًُٗ ٞةهه مى٣ُُا ال ًم٨ً   ،ٍَغ

      ـ بحجُت و بلؼامُت ٢غاعاث ألن طل٪ ؾٝى ًم ،لل٣ًاء الًُٗ في ؤٖما٫ الؿلُت الخىُٟظًت

ما٫.  و آعاء اإلاجلـ الضؾخىعي الهاصعة بمىاؾبت الغ٢ابت الضؾخىعٍت ٖلى هظه ألٖا

ما٫ لغ٢ابت ال٣اض ي ؤلاصاعي  ىيت بطن ٨ٟٞغة بزًإ هظه ألٖا ألنها ال جىضعج يمً  ،مٞغ

ت و بهما يمً اليكاَاث" ت بهىعة " التي جباقغها الؿلُاث الٗامالضؾخىعٍت اإلاهام ؤلاصاٍع

 ٖامت و الؿلُت الخىُٟظًت بهىعة زانت.

                                                           
ت،901و 902 ،801اإلااصة  ؤهٓغ  - 1  01- 98مً ٢اهىن ًٖىي  10و  09اإلاىاص : و   مً ٢ــاهــىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع

خٗل٤ اإلا،  01- 98مً ٢اهىن  09و  08، ٦01ظل٪ اإلاىاص : و   ،جىُٓمه و ٖملهو  اناث مجلـ الضولتخٗل٤ بازخهاإلا،

ت  .باإلادا٦م ؤلاصاٍع
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ً
لُت ازخصاص مدخىغ مً اإلاجلـ الضؾخىعي -ثاهُا  الغكابت كلى ألاكماٌ الدشَغ

مً الخٗضًل الضؾخىعي  (949)اإلااصة و التي ج٣ابلها  1996( مً صؾخىع 929اإلااصة ) جىو

فت بالخدلُم في جؼابم " اإلاإؾؿاث الضؾخىعٍت و أحهؼة الغكابت ميلٖلى ما ًلي:  2016لؿىت 

عي و الخىفُظي مم الضؾخىع، و في ؿغوف اؾخسضام الىؾاةل اإلااصًت                    اللمل الدشَغ

 .1 و ألامىاٌ اللمىمُت و حؿُيرها"

٤ َٝغ زال٫ هظا الىو مً ًٟهم  عي ًخم ًٖ ٍَغ اإلاجلـ ؤن الغ٢ابت ٖلى الٗمل الدكَغ

التي  ،الضؾخىعٍت تمدخ٨غ مً َٝغ هظه اإلااؾؿ، بمٗنى ؤن هظا اإلاجا٫ الغ٢ابي  الضؾخىعي

        ؿهغ ٖلى صحت ٖملُاث الاؾخٟخاء ح٩ل٠ بالؿهغ ٖلى اخترام ال٣اهىن و حٗض هُئت مؿخ٣لت ج

ُٗت الاهخساباثو اهخساب عثِـ الجمهىعٍت، و   . ٦ما ًٟهل اإلاجلـ الضؾخىعي بغؤي في2 الدكَغ

ًبضي عؤًه وحىبا في صؾخىعٍت ال٣ىاهحن  و  ،ضاث و ال٣ىاهحن و الخىُٓماثصؾخىعٍت اإلاٗاه

ت بٗ  .3 بٗض بزُاعه مً َٝغ عثِـ الجمهىعٍتو  ،ؤن ًهاص١ ٖليها البرإلاان ضالًٍٗى

 

                                                           
 .2016مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  (181و التي ج٣ابلها اإلااصة ) 1996( مً صؾخىع 161)اإلااصة  - 1
 ٖلى ما ًلي:" 2016مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  (181و التي ج٣ابلها اإلااصة ) 1996( مً صؾخىع 162اإلااصة ) جىو - 2

ف بالّؿهغ كلى اخترام الّضؾخىع   اإلاجلـ الضؾخىعّي  
ّ
كلى صحت   ٌؿهغ اإلاجلـ الضؾخىعي  هما. هُئت مؿخللت جيل

لُت،  واهخساب عةِـ الجمهىعٍت،  كملُاث الاؾخفخاء، للً هخاةج هظه اللملُاث  والاهخساباث الدشَغ ىـ . َو حىهغ   غ فيٍو

للً الىخاةج النهاةُت ليل   الؼلىن التي لُت َو ًخللاها خٌى الىخاةج اإلاإكخت لالهخساباث الغةاؾُت والاهخساباث الدشَغ

ت واإلاالُت  ًخمخم اإلاجلـ الضؾخىعي. الفلغة الؿابلت  اللملُاث اإلاىصىص كليها في                ". باالؾخلاللُت ؤلاصاٍع
( مً 2( و)٣ٞ1غة ألاولى و الثاهُت ) 186اإلااصة و التي ج٣ابلها  1996مً صؾخىع  ٣ٞغة ألاولى و الثاهُت 165اإلااصة جىو  - 3

زىلتها ئًاه   باإلطافت ئلى الازخصاصاث ألازغي التي  ":ٖلى ما ًلي  ، مغح٘ هٟؿه2016الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت 

ل اإلاجلـ الّضؾخى   الضؾخىع،  صغاخت أخيام أزغي في  . صؾخىعٍت اإلالاهضاث واللىاهين والخىـُماث  في  بغأي  عّي ًفص 

ت بلض أن  ت اللىاهين اللظىٍّ ٍّ ت، عأًه وحىبا في صؾخىع ٍّ غه عةِـ الجمهىع سؼ  ًم ًبضي اإلاجلـ الّضؾخىعّي، بلض أن 

         ". ًصـاصق كـــليهـا البرإلاان
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 هجض 
 
ًخىلى ٖملُت الغ٢ابت  ه  ه  مً زال٫ هظه الازخهاناث اإلاسىلت للمجلـ الضؾخىعي ؤ

عيالٖلى  ها لٗملها ًتإصجل ؤٖما٫ الؿلُت الخىُٟظًت بمىاؾبت خُث ٣ًىم بغ٢ابت ٧ ،ٗمل الدكَغ

عي اإلاكتر٥ م٘ البرإلاان، بضاًت بالغ٢ابت ٖلى ألاهٓمت الضازلُت للبرإلاان التي ٌكاع٥ ٞيها  الدكَغ

٤ بزُاع اإلاجلـ الضؾخىعي الظي ًخىلى بضوعه مُاب٣ت هظا الىٓام  عثِـ الجمهىعٍت ًٖ ٍَغ

ًخىلى اإلاجلـ الضؾخىعي الغ٢ابت ٖلى  ٣ًاهىن ؤًالوا٦خما٫ زم بٖضاص  ،1الضازلي للضؾخىع 

عي خُث بطا جبحن ؤن هظا ألازحر ٚحر صؾخىعي ٣ًٟض هظا الىو ؤزغه  ،صؾخىعٍت الىو الدكَغ

٦ما ج٩ىن ٢غاعاث هظا اإلاجلـ ملؼمت لجمُ٘ الؿلُاث  ،2 ابخضاء مً ٢غاعا اإلاجلـ الضؾخىعي

ت و ال٣ًاثُت.  الٗمىمُت و الؿلُاث ؤلاصاٍع

 ى  ن  
 

  اإلاجلـ الضؾخىعياؾـ الضؾخىعي اإلا ٠
 
ها ماؾؿت صؾخىعٍت جًُل٘ صون ن  ٖلى ؤ

ٍماعؽ هظا و  ،ؾىاها بازخهام الغ٢ابت الضؾخىعٍت ٖلى اإلاٗاهضاث و ال٣ىاهحن و الخىُٓماث

٤ ٢غاعاث و آعاء.  الازخهام ًٖ ٍَغ

 

 

 

                                                           
( مً الخٗضًل الضؾخىعي ٣ٞ3غة الثالثت) 186اإلااصة  ابلهاو التي ج٣ 1996مً صؾخىع  ٣ٞغة الثالثت 165اإلااصة  جىو - 1

ـام الّضازلّي ليّل مً غغفتي " :ٖلى ما ًلي  ، مغح٘ ؾاب2016٤لؿىت 
ّ
ل اإلاجلـ الّضؾخىعّي في مؼابلت الى فص   ً هما 

 البرإلاان للّضؾخىع، خؿب ؤلاحغاءاث اإلاظهىعة في الفلغة الّؿابلت."
ا غير  " : ٖلى ما ًليغح٘ هٟؿه اإلامً  191اإلااصة  جىو - 2 ُّ ا أو جىـُم ُّ ل  هّصا حشَغ

ّ
ئطا اعجأي اإلاجلـ الّضؾخىعّي أن

ّص أثغه،
ّ
  . ابخضاء مً ًىم كغاع اإلاجلـ  صؾخىعّي، ًفلض هظا الى

عي    ًفلض أثغه ابخضاء مً الُىم   فان هظا الىص  أكاله، 188 كلى أؾاؽ اإلااصة  غير صؾخىعي  ما  ئطا اكخبر هص حشَغ

       . الضؾخىعي ًدّضصه كغاع اإلاجلـ  لظيا

ت  جىىن آعاء اإلاجلـ الضؾخىعي      ". واللظاةُت وكغاعاجه نهاةُت وملؼمت لجمُم الؿلؼاث اللمىمُت والؿلؼاث ؤلاصاٍع
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 ؿخمضة مً ػبُلت الازخصاص الظي ًخىاله اإلاجلـ الضؾخىعياإلا آلاعاء  - 1

٤ ببضاء الغؤيبن اإلاجلـ ال مهما ٧اهذ ،ضؾخىعي ًغا٢ب ؤٖما٫ الؿلُت الخىُٟظًت ًٖ ٍَغ

ما٫ بما الغ٢ابت ٖلى اإلاكا َ٘ اإلا٣ضمت مً َٝغ الح٩ىمت  ؤو الخىُٓماث التي جهضع ع هظه ألٖا

٘ في اإلاىايُ٘  ،مً َٝغ عثِـ الجمهىعٍت التي حٗض ؤصاة ممىىخت للؿلُت الخىُٟظًت للدكَغ

بكٍغ بزُاع اإلاجلـ الضؾخىعي ٢بل ؤن جهبذ واحبت الخىُٟظ  ،الخاعحت ًٖ بَاع ال٣اهىن 

زغه ألًترجب ٖىه ٣ٞضان هظا الىو  ،٢غاعا ملؼما ؤن ًهضع  لمجلـ الضؾخىعيل ًم٨ًخُث 

ت بالىٓغ بلى ؤنها مغهىهت بةزُاع ال نضوع  ابخضاء مً ًىم ٣غاع و ج٩ىن هظه الغ٢ابت ازخُاٍع

 اإلاجلـ الضؾخىعي.

تي ؤما باليؿبت لل٣ىاهحن الًٗ البرإلاان و التي جهضع مً ٢بل ىٍت و ألاهٓمت الضازلُت لٛٞغ

 ب   صحُدتال ج٩ىن  ،عثِـ الجمهىعٍت
 
ها لغ٢ابت اإلاُاب٣ت الضؾخىعٍت. ُٞبُٗت  ال بٗض زًٖى

ٗض ٌالظي  ،هظه آلاعاء مؿخمضة مً َبُٗت الازخهام الظي ًخىاله اإلاجلـ الضؾخىعي

ىاهحن حٛلب ٖليها ت ٖلى صؾخىعٍت ال٣الغ٢اب و مً حهت ؤزغي  ،ماؾؿت صؾخىعٍت مً حهت

ها وؾُاؾُت مً خُث ؤزاعها، ألامغ الظي ًدىاؾب الؿمت الؿُاؾُت ، ٞهي ٢اهىهُت في مىيٖى

 .1 م٘ الُاب٘ الؿُاس ي للهُئت التي ًسى٫ لها هظه اإلاهام 

 الصاصعة كً اإلاجلـ الضؾخىعي اللغاعاثمضي ئلؼامُت  – 2

ت مً ال٣غاعاث التي ًٖ اإلاجلـجهضع  الضؾخىعي بمىاؾبت الغ٢ابت الضؾخىعٍت ٖلى  مجمٖى

ُٗت التي جهضع ًٖ الؿلُت الخىُٟظًت ٖىضما ج٩ىن واحبت الخىُٟظ ما٫ الدكَغ ؤي بٗض  ،ألٖا

                                                           
٘ الجؼاثغي  " مضواع حمُلت، بىؾؼلت شهغػاص - 1 ت ،مجل "مبضؤ الغ٢ابت ٖلى صؾخىعٍت ال٣ىاهحن وجُب٣ُاجه في الدكَغ

٘،حامٗت مدمض زًُغ، بؿ٨غة  04الاحتهاص ال٣ًاجي ،الٗضص  ،الهاصعة ًٖ مسبر ازغ الاحتهاص ال٣ًاجي ٖلى خغ٦ت الدكَغ

 .350 .،م
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  و حٗض هظه ال٣غاعاث ملؼمت  ،بنضاعها مً ٢بل عثِـ الجمهىعٍت
 
ُٗت  ض  ٣  ٟ  ج        الىهىم الدكَغ

  .1ٍش بنضاع اإلاجلـ ل٣غاعهو الخىُٓمُت الٛحر الضؾخىعٍت حمُ٘ آزاعها مً جاع 

        ٢غاعاث في بَاع مغا٢بخه لصحت ٖملُاث الاؾخٟخاء  ؤًًا ًهضع ًٖ اإلاجلـ الضؾخىعي

ُٗت و ٌٗلً هخاثج هظه الٗملُاث، ٦ما ًىٓغ في  و اهخساب عثِـ الجمهىعٍت و الاهخساباث الدكَغ

ُٗت الغثاؾ لالهخساباثخى٫ الىخاثج اإلاا٢خت  ًخل٣اهاحىهغ الُٗىن التي      ُت و الاهخساباث الدكَغ

في اإلاغاؾُم الغثاؾُت التي جهضع مً عثِـ  و ٌٗلً الىخاثج النهاثُت ل٩ل هظه الٗملُاث

ٌٗض  الظي ٦ضٖىة هُئت الىازبحن الهخساب عثِـ الجمهىعٍت ،الجمهىعٍت بمىاؾبت هظه الٗملُت

  .2ٖمال ؾُاصًا ًسً٘ لغ٢ابت اإلاجلـ الضؾخىعي

 
 
ُٗت ٞللمجلـ ا باليؿبت للُٗى م  ؤ ن اإلاخٗل٣ت بالىخاثج اإلاا٢خت لالهخساباث الغثاؾُت و الدكَغ

ش  و ل٣ض نضع ٢غاع  ،الازخهام للىٓغ ٞيها ٌ خُث  12/11/2011ًٖ مجلـ الضولت بخاٍع ٞع

 و اإلاخمثل في ،اإلاجلـ الضؾخىعيٟهل في صٖىي بلٛاء ٢غاع ناصع ًٖ اإلاجلـ ازخهانه في ال

ٌ مل٠ جغشح الُاًٖ لالهخساباث ني َالى  غ الغثاؾُت لٗضم بزباث مكاع٦خه في زىعة الخدٍغ ٞع

ٌ  خُث  ، 3 ؤخ٩ام الضؾخىع   مثلما ج٣خًُه   ازخهانه لضٖىي ؤن  ولتضال جلـ مٞع

  .1خهباغ٢ل" التي ال جسً٘ هٓغ لُبُٗتها ألاكماٌ الضؾخىعٍتاإلاُٗىن ُٞه هى مً "  اعغ ال٣

                                                           
 .352م.  ،الؿاب٤اإلاغح٘  ،مضواع حمُلت، بىؾؼلت شهغػاص - 1
 . مغح٘ ؾاب٤، 2016مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  182 و التي ج٣ابلها اإلااصة 1996مً صؾخىع  162 اإلااصة هٓغؤ -2
3

ب لغةاؾت   ال"  :ٖلى ما ًلي  مغح٘ ؾاب٤، 2016مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  87جىو اإلااصة  -
 
يخس ًم ًدّم أن 

ظي
ّ
ح ال

ّ
 اإلاترش

ّ
ت ئال ٍّ     :  الجمهىع

ـ بجيؿُت أحىبُت،  لم - 
ّ
   ًخجي

ت فلؽ، -  ُّ ت ألاصل ت الجؼاةغٍّ ُّ م بالجيؿ
ّ
ثبذ الجيؿُت الجؼا  ًخمخ ت ألاصلُت لألب وألام،ٍو ضًً باإلؾالم، - ةٍغ  ً

      

 ( ؾىت واملت ًىم الاهخساب،40ًىىن كمغه أعبلين ) -

ت، -  ُّ ت والّؿُاؾ ُّ م بيامل خلىكه اإلاضه
ّ
  ًخمخ

ذ أن ػوحه -  ثب 
ًم

ت ألاصلُت فلؽ،    ،(01)  ًثبذ ئكامت صاةمت بالجؼاةغ صون ؾىاها إلاضة كشغ - ًخمخم بالجيؿُت الجؼاةٍغ

       ؾىىاث كلى ألاكل كبل ئًضاق الترشح،

ذ مشاعهخه في ثىعة أّوٌ هىفمبر  - ثب 
 ،1942ئطا وان مىلىصا كبل ًىلُى  1954ًم

ه في أكماٌ طّض ثىعة أّوٌ هىفمبر  -  ذ كضم جىّعغ أبٍى ثب 
  ،1942ئطا وان مىلىصا بلض ًىلُى  1954ًم
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 ب  
 
هه مً باب ةٞ ،إلاجلـ الضؾخىعيو٢غاعاث ا بأعاء٧اهذ الجهاث ال٣ًاثُت ملؼمت  اط

، ٞاإلالؼم مجبر الخٗضًل ؤو ؾىاء باإللٛاء  ،ؤٖمالهال ًم٨نها ع٢ابت  بإههجدهُل الحانل ال٣ى٫ 

  .2ال الغ٢ابت و الخ٣ُض ٖلى الاخترام و الخىُٟظ

و مً زال٫ هظا ال٣غاع هجض ؤن مجلـ الضولت اٖتٝر بازخهاناث اإلاجلـ الضؾخىعي 

و٦ظا مغا٢بت الكغوٍ اإلادضصة في الضؾخىع. ٦ما ؤ٢غ ٖلى  ،هخساباثبالىٓغ في صحت ٖملُاث الا 

ما٫ الضؾخىعٍت للمجلـ الضؾخىعي و التي ال جسً٘ هٓغا  ،ؤن هظه ال٣غاعاث جىضعج يمً ألٖا

و ٦ظا  ،بالىٓغ بلى ال٣ُمت اإلالؼمت ل٣غاعاث اإلاجلـ الضؾخىعي لُبُٗتها إلاغا٢بت مجلـ الضولت

ما٫ الضؾخىعٍت ص ااؾدبٗو بالخالي  تي جخمخ٘ بها،الاإلا٩اهت الؿُاصًت اإلاغمى٢ت  مجلـ الضولت ألٖا

 ،ٖلى ؤٖما٫ اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت ألازغي في الغ٢ابت  ٖضم ازخهام ال٣ًاء ٌٗنيمً ع٢ابخه، 

ُٟت   ُٗت التي جهضع ًٖ الح٩ىمت بمىاؾبت ْو ما٫ الدكَغ و لِـ  ح٨م البما في طل٪ ألٖا

ُٟت   صاعة.ؤلا ْو

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

ذ الللنّي بممخلياجه الللا -  صٍغ
ّ
ت واإلاىلىلت صازل الىػً وزاعحهًلّضم الخ    .عٍّ

  ". جدّضص شغوغ أزغي بمىحب اللاهىن اللظىي 
1
أن الؼاكً كام بغفم الضكىي ملخمؿا ئلغاء اللغاع الصاصع كً اإلاجلـ الضؾخىعي   حلىص خُثُاث اللظُت ئلى - 

ل أ 15اإلاخظمً ئكصاء الؼاكً مً الترشح لالهخساباث الغةاؾُت ٌ  11/03/1999الصاصع في  للض  )...( . و1999فٍغ

 وان عص مجلـ الضولت كلى أن اللغاعاث الصاصعة في هظا ؤلاػاع جىضعج طمً ؤلاكماٌ الضؾخىعٍت للمجلـ الضؾخىعي،

ذ بلضم ازخصاصه  و التي ال جسظم هـغا لؼبُلتها لغكابت مجلـ الضولت، هما اؾخلغ كلُه احتهاصه، مما ًخلين الخصٍغ

ت الثاهُت، ع٢م هؤ للفصل في الؼلً اإلاغفىق." ش 769، ٞهغؽ ع٢م 002871ٓغ: ٢غاع مجلـ الضولت، الٛٞغ ، الهاصع بخاٍع

12/11/2011. 
، مجلت مجلـ الضولت، الٗضص » ًٖ ٢ابلُت زًٕى ؤٖما٫ اإلاجلـ الضؾخىعي لغ٢ابت ال٣اض ي ؤلاصاعي »، غىاي عمظان-  2

 وما ًليها. 71م   ،2003الجؼاثغ،   03
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 ثاوياإلاؼلب ال

 اإلاخصلت بالشإون الخاعحُت  الحىىمُت ألاكماٌ

ما٫ حٗض  الٗال٢اث الضولُت للضو٫ اإلاجا٫ الح٣ُ٣ي و الخهب الظي ْهغث ُٞه ٨ٞغة ألٖا

ما٫ ، 1الح٩ىمُت ٦ما ٌٗض اإلاجا٫ الظي لم ٌك٨٪ و لم ًىإػ ال٣ٟه في اهخماثه لٟئت ألٖا

 .2 الح٩ىمُت

بخضي الؿلُاث الثالزت  ٖلى ؤنها جمثل ٞالؿلُت الخىُٟظًت في هظا اإلاجا٫ ال حٗمل

              لضولت باٖخباعها شخو مً ؤشخام ال٣اهىن الضولي الٗاملبل بهٟتها ممثلت  ،الضازلُت

ٞةنها جلٗب صوعا هاما في بصاعة الٗال٢اث الضولُت و الحغوب و ٧ل ما و بمىاؾبت هظا الازخهام 

  .3تهُمً ٖلى ٧ل الازخهاناث الضولُت للضولت وهي بالخالي ،ًخٗل٤ بالؿُاؾت الخاعحُت للضولت

    بمىاؾبت مماعؾت هظه الازخهاناث ؤٖماال و ٢غاعاث مهمت الؿلُت الخىُٟظًت ًٖ جهضع 

ما٫ ٚحر زايٗت لل٣ًاء ؤلاصاعي في ال٣اهىن  اث اإلاخٗل٣ت بهظه ألٖا و ٚالبا ما ج٩ىن اإلاىاٖػ

                بحر منها بٟئت ؤٖما٫ الؿُاصةالٟغوس ي و اإلاهغي زانت، خُث ؤنها جخٗل٤ و في حاهب ٦

ما٫ التي جخٗل٤ ل٣ًٞاء مجلـ الضولت الٟغوس ي حغي ٖ ،ؤو الح٩ىمت ى اٖخباع حمُ٘ ألٖا

مباقغة بالٗال٢اث الضولُت ؤو الٗملُاث الحغبُت مً ٢بُل ؤٖما٫ الؿُاصة باؾخثىاء بٌٗ 

 .4 الحاالث و الٓغوٝ

ما٫ التي جهضع ًٖ  ؤهم مً بحن ما٫ اإلاخهلت هظه ألٖا الؿلُت الخىُٟظًت هجض ألٖا

ٌ )باإلاٗاهضاث الضولُت  ما٫ اإلاخٗل٣ت بالخمثُل  (فغق أو  .(فغق ثان) الضبلىماس ي و ٦ظا ألٖا

                                                           
1
-MIGNON (M), « L’amenuisement de l’emprise de la théorie des actes de 

gouvernement : progrès nécessaire du concept de l’égalité », R.F.D.A, N° 04, paris, 1951, 

p. 34.  
ما٫ ؤلاصاعة(، جمدؿً زلُل - 2 ، صاع النهًت الٗغبُت 2، مباصت ال٣اهىن ؤلاصاعي )ال٣ًاء ؤلاصاعي اللبىاوي و ع٢ابت ألٖا

 .286 .، م1966، بحروثباٖت و اليكغ، للُ
3
 .02، م  مغح٘ ؾاب٤، كبض الفخاح ؾاًغ صاًغ  - 

4
-C.E, 29 Juin 1990, GISTI, req. n°78519,  Rec. Lebon, p.345. 
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 ٌ  الفغق ألاو

 اإلاخصلت باإلالاهضاث الضولُت الحىىمُت ألاكماٌ

اإلاٗاهضاث الضولُت للضو٫ ٖضة بم٩اهُاث لغبِ ٖال٢اتها م٘ صو٫ ؤزغي ؤو هُئاث ذ مىج

و بهضص عبِ هظه الٗال٢اث هجض ؤن الضولت ممثلت مً َٝغ الؿلُت الخىُٟظًت ج٣ىم  ،لُتصو 

 .1 خهلت باإلاٗاهضاث الضولُتاإلابٗضة ؤٖما٫ في قتى اإلاجاالث 

ما٫ اإلاخٗل٣ت باإلحغاءاث جدًحر اإلاٗاهضاث، اإلاٟاوياث  ما٫ هجض ألٖا      مً ؤهم هظه ألٖا

ما٫ بالىٓغ بلى ؤهمُتها و حٗل٣ها بالىٓام الٗام  و ٧ل هظه ،ؤو الخى٢ُ٘ و ؤلابغام و السحب ألٖا

ٞةن  ،2 و اجهالها بالؿُاؾت الخاعحُت للضولت"،   Ordre public international"  الضولي

ٖخبرها ؤٖما٫ خ٩ىمُت ال جسً٘ لغ٢ابت ال٣ًاء، ول٣ض جمؿ٪ بال٣ًاء و ال٣ٟه الٟغوس ي 

              ةحغاءاث الخدًحر و الخٟاوى، ؤلابغام مجلـ الضولت بهظا اإلابضؤ في ٧ل مغاخل اإلاخٗل٣ت ب

 .3 )ثالثا(  و ختى الخُب٤ُ و السحب )ثاهُا(  و الخٟؿحر )أوال(  و الخى٢ُ٘

 كماٌ اإلاخصلت باحغاءاث اإلافاوطاث و ؤلابغامألا  - أوال

ؤٖما٫ الؿلُاث الٟغوؿُت اإلاخٗل٣ت باإلاٟاوياث ٖلى  وس يغ مجلـ الضولت الٟ ر  ب  خ  ٗ  ٌ  

ُت وؾُاؾت الٗال٢اث  م٘ صولت اث٢ُجٟاالا ما٫ ٚحر اإلاىٟهلت ًٖ زٍغ ؤحىيُت مً ٢بُل ألٖا

                                                           
1
-ERGEC (R), « Le contrôle juridictionnel de l’administration dans les matières qui se 

rattachent aux rapports internationaux : Actes de gouvernement au réserve du pouvoir 

discrétionnaire ? », Revue de droit International et de droit Comparé, N° 02,  Bruxelles,  

1986, p. 100.  
2
-DUPRE DE BOULOIS (X), « La théorie des actes de gouvernement à l’épreuve du 

droit  communautaire », R.D.P, N° 06, France, 2000, p. 1797. 
3
-C.E, 05 Aout 1921, Goffart, Rec. Lebon, p. 833. 

 -C.E, 05 Février, 1926, Caraco. Rec. Lebon,  p. 125. 

 -C.E, 03 Mars 1961, André et Société des Tramways.N. Caiment. Rec. Lebon, p. 154. 

 -C.E, 01 Juin 1951, Société des  étreins et wolfram du Tankin, Rec. Lebon,  p. 312. 
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ٌ اإلاٟاوياث بدض طاجه ٌٗخبر ٖمال خ٩ىمُا، 1 الخاعحُت لٟغوؿا         و ٧ل بحغاءاث  ،2 و ختى ٞع

 اؤٖم ؤًًا و ٦ُُٟاث بحغاء اإلاٟاوياث و ٖضم ٢بى٫ الخٟاوى التي جهضع مً الح٩ىمت حٗض
 
 ال

م مً نضوع ٢غاع مً مد٨مت الٗض٫  ،جسً٘ لغ٢ابت ال٣ًاء ؤلاصاعي خ٩ىمُت ال  هظا بالٚغ

خُث ٢بل الىٓغ في ٢ًُت مخٗل٣ت  بةحغاءاث ؾحر  ،الظي  ًثيذ ال٨ٗـ (C. J. C. E) ألاوعبُت 

بةحغاءاث اإلاٟاوياث في اجٟا١ ؤوعبي  في مجا٫ الى٣ل  تاإلاخٗل٣ A E T R اإلاٟاوياث في ٢ًُت  

 و هظ ،3البري الضولي
ا
ما٫ اإلاخٗل٣ت  ا ال ًض٫ بال ٖلى اوٗضام ٨ٞغة الحهاهت ال٣ًاثُت ٖلى ألٖا

 .4بؿحر اإلاٟاوياث في ال٣اهىن و ال٣ًاء الضولي

ؤما في الجؼاثغ ٞةن اإلاٟاوياث الضولُت ٖلى اإلاٗاهضاث هي مً ازخهام وػاعة الكاون 

خُاث وػاعة هال لدضص اإلا 02/403مً اإلاغؾىم الغثاس ي  (99)خُث جىو اإلااصة  ،الخاعحُت

ت الكاون الخاعحُت ٖلى ما ًلي:  " جلىم وػاعة الشإون الخاعحُت باؾم الضولت الجؼاةٍغ

ت مم مىـماث  ،بلُاصة اإلافاوطاث الضولُت الثىاةُت أو اإلاخلضصة ألاػغاف و هظلً الجاٍع

 .5 صولُت"

وياث زال٫ اإلااصة اإلاظ٧ىعة ؤٖاله ؤن لىػاعة الكاون الخاعحُت الؿلُت في اإلاٟا مً ًٓهغ 

ت، و هى ٖمل ؾُاصي ًماعؽ باؾم الضولت ،الضولُت ٖلى اإلاٗاهضاث بمٗنى ؤن وػاعة  الجؼاثٍغ

نىعة الٗمل الؿُاصي  الكاون الخاعحُت جمثل الضولت  في اإلاٟاوياث الضولُت و هظا ما ٌُٗي

ٞاإلاٟاوياث الضولُت في الجؼاثغ لم ج٨ً مدل هؼإ ٖلى بحغاءاتها  ،للمٟاوياث ٖلى اإلاٗاهضاث

                                                           
1
-C.E, 13 Juillet 1979, Colparex, A.J.D.A, 1980, p. 371, Concl. A BACUETQ. 

 -C.E, 29 Novembre 1968, Tallagrand, Rec. Lebon, p. 607. 

 -C.E, 29 Octobre 1954, Tourin et Mérienne, Rec. Lebon,  p. 566. 
2
-C.E, 25 Mars 1988, Société SAPVIN c/ Ministre des affaires étrangères, Rec. Lebon,  

p. 276.  
3
-C.J.C.E, 31 Mars 1971, Commission c/ conseil, Rec. Lebon, p. 263. 

4
-DUPRE DE BOULOIS (X), Op.Cit, p. 1798. 

مبر  26، ماعر في 403-02مغؾىم عثاس ي ع٢م  - 5  .ج.ج.ف.ص،ع.، ًدضص نالخُاث وػاعة الكاون الخاعحُت، ج2002هٞى

 .2002، لؿىت 79ٖضص 
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و ٖلُه ُٟٞترى ؤن هظا  ،و ٦ُُٟاتها و بالخالي الاوٗضام ال٨لي إلاى٠٢ ال٣ًاء في هظا الكإنؤ

ما٫ هي ؤٖما٫ ؾُاصًت تمثج ،الىٕى مً ألٖا  جماعؽ ب   ال  و   ل مباقغة الضولت الجؼاثٍغ
 
في بَاع  ال

 جهىع ٢بى٫ الًُٗ مً َٝغ ال٣ًاء ًم٨ً ا  الم٦ ،اخترام الؿُاؾت الخاعحُت للضولت

ؿيب بلِـ   ،بحغاءاث و ٦ُُٟاث اإلاٟاوياث ٖلى مٗاهضاث مُٗىت بسهىمالجؼاثغي  ؤلاصاعي 

ؿيب ٖضم الازخهام الُبُعي لل٣ًاء في الىٓغ بالُاب٘ الؿُاصي ؤو الح٩ىمي للٗمل و بهما 

اث.  في هظا الىٕى مً اإلاىاٖػ

وػاعة الكاون الخاعحُت مهامها جدذ الؿلُت الٗلُا لغثِـ الجمهىعٍت و َب٣ا جاصي 

خُث ج٩ل٠ بدىُٟظ الؿُاؾت الخاعحُت لألمت و ٦ظا بصاعة الٗمل الضبلىماس ي  ،خ٩ام الضؾخىع أل 

و هظا لضلُل ٖلى اإلا٩اهت الغا٢ُت لىػاعة الكاون الخاعحُت التي ال ، 1 و الٗال٢اث الضولُت للضولت

ؿيب ؤنها ؤٖما٫ ٢ض نضعث بٖلى ألا٢ل  ،ًم٨ً مىا٢كت ؤو مغا٢بت ؤٖمالها مً َٝغ ال٣ًاء

 و التي حؿعى بلى جد٤ُ٣ اإلاهالح الٗلُا للضولت. ،َٝغ  ؤٖلى هُئت في الضولت مً

ؤما ما ًخٗل٤ بةبغام و اإلاهاص٢ت ٖلى اإلاٗاهضاث الضولُت ٞهى ؤًًا مً ازخهام وػاعة 

و هظا ما ًض٫ مغة ؤزغي ٖلى ؾمى الٗمل اإلااصي بالىٓغ بلى الُاب٘ الضولي  ،2 الكاون الخاعحُت

 بلى ؾمى و ٖلى الهُئت اإلاسىلت لها اإلاهاص٢ت ٖلى اإلاٗاهضة.للٗمل و ٦ظا بالىٓغ 

  ألاكماٌ اإلاخصلت بخفؿير اإلالاهضاث - ثاهُا

هي مدل  هؼإ بؿيب الٛمىى ٞةن  ؿحر اإلاٗاهضاث و الاجٟا٢ُاث التيؤما ُٞما ًخٗل٤ بخٟ

ؿيب  ٖضم ازخهام ال٣ًاء بو طل٪  ،مجلـ الضولت الٟغوس ي ال ًم٨ً له جٟؿحر اإلاٗاهضة

                ؿيب الُاب٘ الضولي للمٗاهضةبضة الضولُت و هصاعي الىٓغ في هؼإ ًخٗل٤ بٛمىى اإلاٗاؤلا 

غاٝ ألاحىيُت ل٣غاع  ؿُحر ٟ. ٞةن الازخهام في ججهاو بالخالي ال ًم٨ً له ؤن ًسً٘ الضو٫ ألَا

                                                           
 ، مغح٘ ؾاب٤. 403-02عاح٘ اإلااصة ألاولى و الثاهُت مً اإلاغؾىم الغثاس ي  - 1
 غح٘ هٟؿه.اإلامً  ٣ٞ1غة  16عاح٘ اإلااصة  - 2
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ني ب   ،اإلاٗاهضة ًاو٫ لل٣ًاء الضولي ؤو وػٍغ الخاعحُت ٣ِٞ  ٞما ٖلى  ال٣اض ي الَى
 
ؤن ًغح٘  ال

ٗضم ازخهام ال٣ًاء الضازلي ٞ ،بلى هظه الخٟؿحراث في ٧ل ال٣ًاًا اإلاُغوخت ؤمامه

لِـ  بؿيب الُاب٘  ؤٖمل  ،)مجلـ الضولت( في الىٓغ في هؼإ ًخٗل٤ بٗضم ويىح مٗاهضة

و ل٣ض نضعث  ،1الح٩ىمُت للٗمل  ٣ِٞ و بهما ٌٗىص ؤًًا بلى ٖضم الازخهام الُبُعي 

ما٦ضا ؤهه في خالت  وحىص هؼإ  الٟغوس ي مً َٝغ وػٍغ الخاعحُت 1929لُت حٍى 22حٗلُمت في 

و بالخالي له  ،الح٩ىمت صبلىماس ي ٞةن وػٍغ الكاون الخاعحُت هى ناخب الازخهام في جمثُل 

الؿلُت في  جٟؿحر ٢ىاٖض اإلاٗاهضة و التي جٟغى ٖلى الؿلُت ال٣ًاثُت و ٖلى الؿلُت 

ت  .2 ؤلاصاٍع

 ؤزظ ال٣ًاء ؤلاصاع 
 
مجبر  ه  ه  ي الٟغوس ي بهظا الخىحه في ٖضة ٢غاعاث خُث ؤ٦ض مً زاللها ؤ

خماص ٖلى الخٟؿحراث ال ًم٨ً له جٟؿحر  و ،التي ؤجذ بها وػاعة الكاون الخاعحُت ٖلى الٖا

ت اإلاخٗل٣ت بٛمىى ؿيب ؤن ال٣ًاء ؤلاصاعي مغجبِ بو طل٪  3 اإلاٗاهضة  اإلاٗاهضة في بَاع اإلاىاٖػ

 . 4 ُظًتبخٟؿحر الؿلُت الخىٟ

غ ٖضم ازخهام ال٣ًاء ؤلاصاعي في جٟؿحر اإلاٗاهضة       ؿيب الُاب٘ الح٩ىمي بًم٨ً جبًر

ت  ب   نؤلاصاعي بط يٞما ٖلى ال٣اض  ،و ٦ظا لٗضم الازخهام الُبُعي في هٓغ اإلاىاٖػ
 
الٗىصة بلى  ال

ٖضم ل٨ً ٢ض ًثاع ؤلاق٩ا٫ في خالت  ثلت في وػٍغ للكاون الخاعحُت. وجٟؿحراث الح٩ىمت مم

ؿيب ٖضم وحىص بوحىص جٟؿحر مؿب٤ للمٗاهضة الٛامًت ٞهل ًم٨ً لل٣اض ي جٟؿحر الٗاهضة 

 ؟ لها ؤي جٟؿحر 

                                                           
1
  - DUEZ (P), Op.Cit, p. 55. 

2
-« Toute les fois qu’il ya conflit diplomatique, le ministre des affaires étrangère est 

qualifié pour intervenir et décider quel est le sens qu’il ya lieu d’attribuer à une clause 

sans interprétation fais corps avec le traité et s’impose à l’autorité judiciaire  comme à 

l’autorité administrative », Voir l’affirmation du ministre des affaires étrangères, In 

https://www.fallaitpasfairedudroit.fr  , consulté le :10 Octobre 2016 . 
3
-C.E, 11 Juin 1920, Rodrigo, Rec. Lebon, p. 571. 

 -C.E, 05 Novembre 1920, Yruretagoyena, Rec. Lebon, p. 912. 
4
-NIBOYET (J.P),  La séparation des pouvoirs et les traités diplomatiques, Mélange  

Carré de Malberg, SIREY, Paris, 1932, p. 409. 

https://www.fallaitpasfairedudroit.fr/
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ل الجزإ مدٟٞي هظه الحالت ِٞؿخىحب ٖلى ال٣اض ي ؤلاصاعي ؤن ًُلب جٟؿحر اإلاٗاهضة 

و بالخالي ال ًم٨ً له في ؤي خا٫ مً ألاخىا٫ جٟؿحر اإلاٗاهضة العجباٍ ال٣ًاء  ،مً الح٩ىمت

 .1 و مجا٫ جٟؿحر اإلاٗاهضة مدخ٨غ و ماو٘ للح٩ىمت ،بالؿلُت الخىُٟظًت في هظا الكإن

ض ٨ٞغة الازخهام اإلااو٘ للح٩ىمت في جٟؿحر  م مً ال٨م الهاثل مً ال٣غاعاث التي جٍا بالٚغ

 ب   ،ؿيب الُاب٘ الح٩ىمي للٗملباإلاٗاهضة 
 
التي جىٓغ   آعاء  ٣ٞهُت يض هظا الخىحه ٥ؤهه هىا ال

ًدىافى و ال  عبِ ال٣ًاء بخٟؿحر الح٩ىمت صاثما ن  و ب   ،ٗاهضة ٖلى ؤنها ٖمل بصاعي بدذبلى اإلا

  ،ٌؿاًغ مبضؤ الٟهل بحن الؿلُاث
 
و مٗاهضاث  ًجب الخمُحز بحن اإلاٗاهضاث الؿُاؾُت ه  ه  و ؤ

ٞاألولى جىٓم الٗال٢ت   و مٗاهضاث ال٣اهىن الخام مً حهت ؤزغي. ،ال٣اهىن الٗام مً حهت

ها ٖاصة ما ٩ًىن ؾُاصي  الؿُاؾُت و ال ًسخو ال٣ًاء في    بحن صولت و ؤزغي و مىيٖى

ؤما مٗاهضاث ال٣اهىن الخام ٞهي جمـ ٖاصة  ،جٟؿحرها العجباَها باإلاهالح الٗلُا للضولت

و بالخالي ًم٨ً ؤن ج٩ىن مدل جٟؿحر  ،مهالح ؤٞغاص و مُاصًً مُٗىت ٖاصة ما ج٩ىن ا٢خهاصًت

 .2 مً َٝغ ال٣ًاء

مهغ ٞل٣ض نضع خ٨م بمد٨مت ال٣ًاء ؤلاصاعي ٣ًض ي بإهه ٣٦اٖضة ٖامت ٧ل ما  ؤما في

ٞاألمغ بضًهي ألن جٟؿحر اإلاٗاهضاث في  ،3 ًخٗل٤ بخٟؿحر اإلاٗاهضاث ٌٗخبر مً ؤٖما٫ الؿُاصة

 مهغ هى مً ازخهام الح٩ىمت و ال ًم٨ً ؤن ًسخو به ال٣ًاء و ب  
 
ؾٝى جثاع مؿإلت جىإػ  ال

هه أل ً حهت ؤزغي هظا الٗمل  الضبلىماس ي هى ازخهام ج٣لُضي و م ،الازخهام مً حهت

ىُت ٖالُت  .4 ٖمل ؾُاصي طو ؤهمُت َو

                                                           
1
-«  Considérant que l’interprétation à ce point de vue de ces diverse conventions 

d’ordre diplomatique, ne peut être donnée que par le gouvernement Français », Voir : 

C.E, 27 Janvier 1922, Société tramway de Shanghai, Rec. Lebon, p. 37. 
2
-LEISSNER (W), « La conception du « politique » selon la jurisprudence de la cours 

constitutionnelle Allemande », R.D.P, Paris, 1961, p. 786. 
ش اإلاهغي  خ٨م مد٨مت ال٣ًاء ؤلاصاعي - 3 ت اإلاباصت التي ؤ٢غتها مد٨مت 1949ماي  26، الهاصع بخاٍع ، اإلايكىع في مجمٖى

 .851 .، م233ال٣ًاء ؤلاصاعي، الؿىت الثالثت، بىض 
ت، ،ضة لليكغ، ال٣ًاء ؤلاصاعي، صاع الجامٗت الجضًمدمض عفلذ كبض الىهاب - 4  .243 . م .ن(،ؽ)ص. ؤلاؾ٨ىضٍع
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خُث  ،ؤما في الجؼاثغ ٞةن جٟؿحر اإلاٗاهضاث هى مً ازخهام وػاعة الكاون الخاعحُت

ًسخص وػٍغ الؿال٠ الظ٦غ ٖلى ما ًلي: "  403-02مً اإلاغؾىم الغثاس ي  (93)جىو اإلااصة 

ُت بخفؿير اإلالاهضاث و الاجفاكُاث و البروجىهىالث و الخىـُماث الضولُت الشإون الخاعح

 التي جىىن ػغف فيها.

ت و ٌؿاهضه لضي الحىىماث ألاحىبُت و كىض الاكخظاء  و ًضكم جفؿير الضولت الجؼاةٍغ

 ". لضي اإلاىـماث أو اإلاداهم الضولُت، و هظا لضي الجهاث اللظاةُت الضولُت

اله ؤن جٟؿحر اإلاٗاهضة هى مً ازخهام وػٍغ الكاون ٖ‘إلاظ٧ىعة ؤمً زال٫ اإلااصة اًدبحن 

ت جخٗل٤  ،الخاعحُت ما ٌٗني ؤن ال٣ًاء ال ًم٨ً له جٟؿحر اإلاٗاهضة بمىاؾبت الىٓغ في مىاٖػ

ت مخٗل٣ت بخٟؿحر اإلاٗاهضة  ،بٛمىى اإلاٗاهضة    و بالخالي ال٣ًاء ٚحر مسخو في الىٓغ في مىاٖػ

الؾُما ؤن هظا الخٟؿحر  ،ر وػٍغ الكاون الخاعحُت و ألازظ بهو بهما ٖلُه الغحٕى بلى جٟؿح

    مضٖم و مؿاهض مً َٝغ وػٍغ الكاون الخاعحُت ختى لضي الح٩ىماث ألاحىيُت و اإلاىٓماث

ت و ٦ظا الجهاث ال٣ًاثُت الضولُت. ٞهى بط ٖمل ؾُاصي مً ازخهام  نؤو اإلادا٦م ؤلاصاٍع

مً َٝغ ال٣اض ي إلاٗاهضة ٌٗض ججاوػ  ٧ل مداولت جٟؿحر و  ،وػاعة الكاون الخاعحُت

و ال جثاع مؿإلت الٗمل الح٩ىمي و بهما جثاع مؿإلت الازخهام في قإن جٟؿحر  ،لالزخهام

 اإلاٗاهضة.

٘ الٟغوس يا و اإلاهغي  إلاالخٔ في قإن جٟؿحر اإلاٗاهضة ؤن اإلاكٕغ الجؼاثغي ا٢خضي بالدكَغ

           ؤن ال٣ًاء الٟغوس ي ٨ًمً في ٝؤما الازخال  ،ازخهام جٟؿحر اإلاٗاهضة بهىعة ٖامتفي قإن 

 ٖخبر بو اإلاهغي 
 
دت و بالخالي ؾيب ٖضم  ا ما٫ الح٩ىمُت بهىعة نٍغ ما٫ مً ٢بُل ألٖا هظه ألٖا

ؿيب ٖضم بجٟؿحر اإلاٗاهضة مً ال٣ًاء ٌٗىص بلى ؤهه ٖمل ؾُاصي خ٩ىمي مً حهت و 

  الازخهام مً حهت ؤزغي.
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 إلالاهضاثألاكماٌ اإلاخصلت بخؼبُم و جىفُظ ا -ثالثا

     جُب٤ُ اإلاٗاهضاث و جىُٟظها مً اإلاؿاثل الض٣ُ٢ت بالىٓغ بلى اػصواحُت و هٓغة ال٣ٟه ن  ب  

خُث ًٟغ١ بحن مجا٫ جىُٟظ اإلاٗاهضاث و مضاها، ٞةطا ٧ان ألامغ ًخٗل٤ بدىُٟظ  ،و ال٣ًاء بليها

اًا الضولت ألاحىيُت ُٞٗخبر الٗمل صولُا مً ؤٖما٫  و هى  ،الضولت لىهىم اإلاٗاهضة ٖلى ٖع

  ، جسً٘ لغ٢ابت ال٣ًاء ؤلاصاعي  ال و  الح٩ىمت
 
ا بطا ٧ان مجا٫ جُب٤ُ الضولت للمٗاهضة ٖلى م  ؤ

ىُحن اًاها الَى هى ٖمل صازلي ًم٨ً و  ،ٞهى ٖمل مىٟهل ًٖ اليكاٍ الضبلىماس ي ،ٖع

 بزًاٖه لغ٢ابت ال٣ًاء ؤلاصاعي. 

ٞهله ًٖ اليكاٍ ؤلاحغاء الظي ًم٨ً DE LAUBADERE "صي لىباصًغ"  ال٣ُٟه ٞؿغ

 
 
و أن الحىىمت  ،"كمل ئصاعي مىفصل ًسخلف كً اللمل الحىىمي :ه  ه  الضبلىماس ي ٖلى ؤ

ت في ازخُاع ئحغاالفغوؿُت جخمخم بىىق مً الاؾخلاللُت            جىفُظ التزاماتها الضولُت ءو الحٍغ

ت ازخُاع الىؾُلت اإلاىاؾبت لخؼبُم هظه الالتزاماث"  .1 و بالخالي خٍغ

ها و مً ٢بل الضولت ألاحىيُت نالح٩ىمت بط حؿهغ الُٝغ في  ٖلى جىُٟظ اإلاٗاهضة مً َٞغ

ما٫ حٗض ؤٖما٫ ٚحر زايٗت لغ٢ابت ال٣ًاء الضازلي ،اإلاٗاهضة ألن  ،و ٖلُه ٞةن هظه ألٖا

ني ال ًٟهل في اإلاؿاثل الضولُت م مً ؤهه  ،2 ال٣اض ي الَى ٞهي بالخالي ؤٖما٫ خ٩ىمُت بالٚغ

ما٫بمىاؾبت جىُٟظ اإلاٗ ٣ت مباقغة حغاء هظه ألٖا  و اليكاَاث اهضة ٢ض ًخًغع ألاشخام بٍُغ

  ،الضبلىماؾُت
ا
ٌ َاإلاا ؤن بحغاءاث جىُٟظ  بال ؤهه ال ًم٨ً َلب بلٛاء  الٗمل و ال َلب  الخٍٗى

اًا ؤحىيُت(  . 3 اإلاٗاهضة مىحه بلى الخاعج )بلى ٖع

                                                           
1
-DELAUBADERE (A), Traité de droit administratif, Op.Cit, p. 235, Voir aussi : Cass. 

02 Novembre 1950, Radio diffusion Française, R.D.P, 1950, p. 418. 
2
-C.E, 28  Mai 1937, Decerf, Sirey, p.78, note Laroque ; 

 -C.E, 28 Mars  2014, Olivier de Baynast, A.J.D.A. 2014. p. 712. 
3
-« Considérant que cette mesure a été prise en vertu d’une convention diplomatique ; 

que par la suite, la dite décision n’est pas de nature d’être déférée au conseil d’Etat  

par application de lois des 16-24 Aout 1790 et 24 Mai 1872 », voir : C.E, 20 Novembre 

1929, Société des phosphates Tunisienne. Rec. Lebon, p. 1006. 
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الٟغوس ي و اإلاىحه للمىاَىحن  صازلُا و ٖلى ؤلا٢لُمؤما باليؿبت إلحغاءاث جىُٟظ اإلاٗاهضة 

ًم٨ً ؤن ٩ًىن مدل ع٢ابت مً َٝغ ال٣ًاء  ،ٞةن الٗمل مىٟهل ًٖ الٗمل الضبلىماس ي

٣ا  ،1ؤلاصاعي  بكٍغ ؤن ج٩ىن اإلاٗاهضة ٢ض ؤنبدذ حؼء ال ًخجؼؤ مً ال٣اهىن الضازلي ٞو

 .2يكغاللإلحغاءاث الضؾخىعٍت و هي الخهض٤ً  

٣ت واضحت في مجا٫هجغ هٓغ ًال٣ٟه و ال٣ًاء الحضًث بضؤ   ٍت ؤٖما٫ الؿُاصة بٍُغ

               ًٖ نٗىبت الالتزام   HEUMAN (C)خُث ٖبر ال٣ُٟه  ،3 بحغاءاث جُب٤ُ اإلاٗاهضاث

ما٫ الح٩ىمُت في مجا٫ بحغاءاث جىُٟظ اإلاٗاهضاث ت ألٖا التي ًٟغيها مبضؤ  ،و الاخخٟاّ بىٍٓغ

ما٫ؾمى ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي و ًمليها الضؾخىع في ْ و ٦ظا في  ْل  ،ل يغوعة ع٢ابت هظه ألٖا

ض ٨ٞغة ع٢ابت ؤٖما٫ و بحغاءاث جىُٟظ اإلاٗاهضاث الضولُت مً  ألاخ٩ام الهاصعة مازغا التي جٍا

٦ما ؤن جىٕى ؤٖما٫ و بحغاءاث جُب٤ُ اإلاٗاهضة  و ٦ظا الُاب٘ اإلاكتر٥  ،4َٝغ ال٣ًاء ؤلاصاعي 

ما٫) مىحهت للمىاَىحن ٞةهه ًهٗب جدضًض َبُٗت   ،و ألاحاهب( في بٌٗ ألاخُان لهظه ألٖا

ما٫ الح٩ىمُت ٖلُه   ،هظا الٗمل و بالخالي  نٗىبت بيٟاء نٟت ألٖا
ا
ٖلى  و هظا ال ًض٫ بال

ما٫ الح٩ىمُت  في مجا٫ بحغاءاث جُب٤ُ اإلاٗاهضاث الضولُت  .5 ج٣لو ألٖا

 

                                                                                                                                                                                           

 -C.E, 15 Mai  1931, Houbron, Rec. Lebon,  p. 531. 

 -C.E, 10 Mars 1933, Reitlinger , Sirey, p. 93. 
1
-C.E, 27 Juin 1924, Goldschmidt, Rec. p. 607. 

 -C.E, 05 Février 1926, Caraco, Op.Cit. 
2
-C.E, 22 Décembre 1961, S.N.C.F, Rec. Lebon,  738, Concl COMBARNON ; R.D.P, 

1962. p. 646, Note CHEVALLIER. 
3
-C.E, 30 Mai 1952, Dame Kikwood, Rec. Lebon, p. 291. 

- C.E, 20 October 1989, Nicolo, Rec. Lebon,  p. 190, Concl  FRYDMAN. 

- C.E, 29 Juin 1999, G.I.S.T.I, Rec. Lebon,  p. 171,  Concl ABRAHAM. 
4
-HEUMAN (C), Le contrôle juridictionnel du conseil d’Etat sur l’application des 

traités diplomatiques, E.D.C.E, France, 1953, pp. 71-73. 
5
-CAYLA (O), « Le contrôle des mesures d’exécution des traités : réduction ou négation 

de la théorie des Acte de gouvernement », R.F.D.A, N°04, Paris, 1994. p.01. 
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للم ول ما ًخ" :٢ًذ مد٨مت ال٣ًاء ؤلاصاعي في ؤخض ؤخ٩امها ؤههٞل٣ض  في مهغ، ؤما 

 1”بخؼبُم اإلالاهضاث كلى الضولت و كلى ألافغاص ٌلض كمال ؾُاصًا

ٞهظا الخٗمُم اإلاُل٤ الظي ٣ًغعه هظا الح٨م ٚحر ؾلُم في اٖخباع جُب٤ُ اإلاٗاهضاث في ٧ل  

اإلاجاالث و صاثما مً ؤٖما٫ الؿُاصة خُث ٧ان مً الًغوعي الخمُحز بحن الخُب٤ُ اإلاخهل 

لخاعجي و هى مً ؤٖما٫ الؿُاصة و بحن الخُب٤ُ الضازلي و في الىُا١ ا بالكاون الضولُت

و الظي ال ٌٗخبر مً ؤٖما٫ الؿُاصة َاإلاا ؤن اإلاٗاهضاث ٢ض ؤنبدذ     للمٗاهضاث ٖلى ألاٞغاص 

 .2 بت ال٣اهىن الضازلي  بٗض بحغاءاث الخهض٤ً و اإلاىا٣ٞت مً َٝغ البرإلاان و اليكغبمثا

اث  ،٣اٖضةً هظه الٖٖض٫ ال٣ًاء  ؤلاصاعي اإلاهغي  خُث ؤنبذ ٣ًبل الىٓغ في مىاٖػ

ل  11جخٗل٤ بالخُب٤ُ الضازلي للمٗاهضة ٟٞي خ٨م نضع في  1959 ؤٍٞغ
لُت14و في خ٨م 3   حٍى

  .4هؼإ ًخٗل٤ بالخُب٤ُ الضازلي للمٗاهضةالىٓغ في  ال٣ًاء ٢بل 1959

 

 

 

                                                           
ا صضع بمسالفت لللىاهين و ٌؿخدم  - 1 " ئطا واهذ اإلابالغ التي ًؼالب بها اإلاضعي ال جغحم في أؾاؾها ئلى أن كغاعا ئصاٍع

لخلىٍع كىه، و ئهما ًغحم ئلى هصىص ملاهضة فغؾاي و مضي اهؼباكها كلى ما ًؼلبه اإلاضعي مً حلىٍع، فان النزاق ا

في جفؿير اإلالاهضاث و جؼبُلها كلى الضولت أو ألافغاص هى مً ألامىع الؿُاؾُت، و ٌلض مً أكماٌ الؿُاصة التي حؿأٌ 

ت مباصت ال٣ًاء ؤلاصاعي، 1946ماي  26لـ  اإلاهغي  صاعي خ٨م مد٨مت ال٣ًاء ؤلا كنها الحىىمت" أهـغ في طلً:  ، مجمٖى

 .851 .مغح٘ ؾاب٤، م
 .244 .، مغح٘ ؾاب٤، ممدمض عفلذ كبض الىهاب - 2

ل  11خ٨م مد٨مت ال٣ًاء ؤلاصاعي، الهاصع في  -3 ت اإلاباصت التي ؤ٢غتها مد٨مت ال٣ًاء 1959ؤٍٞغ ، اإلايكىع في مجمٖى

 .225 .، م218ض ؤلاصاعي، الؿىت الثالثت ٖكغ، بى
 .225 .غح٘ هٟؿه، مم - 4
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 ثاويالفغق 

 اإلاخصلت بالحماًت الضبلىماؾُت الحىىمُت ألاكماٌ

ُٟت ال خماًت خ٣ى١ و  ،الح٩ىمت ألاحىيُت مضبلىماؾُت بلى جمثُل الضولت ؤماحؿعى الْى

ٌ في خالت ؤلايغاع بهمٗمىاَىيها و جإمحن خ٣هم في الخ و بمىاؾبت جإصًت هظه اإلاهمت ٞةن  ،ٍى

ت  خُث ؤن  ،لىنى٫ بلى الهضٝ اإلايكىصلالؿٟغاء و ال٣ىهلُحن ٣ًىمىن بإٖما٫ و ؤوكُت مخىٖى

ما٫ خ٩ىمُت بالىٓغ  بلى نضوع الٗمل مً ممثلي الح٩ىمت و بالخالي في خالت ٖضم هظه ألٖا

٣ت ٚحر م٣ىٗت ٞةهه ال ًم٨ً للمخًغع مخابٗت  ال٣ُام بالٗمل الضبلىماس ي ؤو ال٣ُام به بٍُغ

ًا  .1 الٗمل ؤمام ال٣ًاء  ال بلٛاءا و ال حٍٗى

ت ؤٖما٫ الح٩ىمت في ال٨ثحر مً اإلاؿاثل  حغي مجلـ الضولت في ٞغوؿا ٖلى جُب٤ُ هٍٓغ

               صولتهم  و ؤلاحغاءاث التي جخسظ يضهم مً ممثلي ،اإلاخٗل٣ت بدماًت اإلاىاَىحن في الخاعج

و للؿلُت الخىُٟظًت ٧امل الؿلُت في الخضزل ؤو الامخىإ ًٖ الخضزل لدؿىٍت مؿإلت مً 

اًاهااإلاؿاثل  ُت و لها الؿلُت في ج٣ضًغ مالثمت هظا ؤلاحغاء صون جضزل الؿل ،اإلاخٗل٣ت بٖغ

خُث  .2 التي ال ًم٨ً لها ؤلاخاَت الخامت بالًغع و مالبؿاث اإلاؿإلت اإلاُغوخت ،ال٣ًاثُت

ما٫ ؤما للضبلىماؾُحن   .)ثاهُا(ؤو ال٣ىهلُحن  )أوال(حٗىص نالخُاث بنضاع هظه ألٖا

 اإلاخصلت بالضبلىماؾُين الحىىمُت  ألاكماٌ -والأ

و مهمتهم جخمثل في خماًت  ،لت ألاحىيُتالضولت ممثلت مً َٝغ الضبلىماؾُحن ؤمام الضو  ن  ب  

ٌ مىه٠ و ٖاص٫ في  اإلاىاَىحن في الضولت ألاحىيُت و ٦ظا خماًت خ٣هم في الحهى٫ ٖلى حٍٗى

ما ،الًغع  وحىص خالت ٫ ٢ض ًخًغع ؤخض اإلاىاَىحن و بمىاؾبت مماعؾت الضبلىماؾُحن لهظه ألٖا

                                                           
1
-DUEZ  )P(, Op.Cit, p. 66. 

2
مجلت اإلاىاعة  ، الضوع الغ٢ابي ٖلى مماعؾت الضبلىماؾُت )صعاؾت جدلُلُت م٣اعهت(،أبى اللُىين أخمض ؾلُض كبض هللا - 

ت، الٗضص   . 150 .، م2014،  اإلاٛغب، 07للضعاؾاث ال٣اهىهُت و ؤلاصاٍع
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له ؤو ٖضم الخضزل  ب مىٟٗتمً احل حل٢ُام الح٩ىمت بالخضزل لضي الضولت ألاحىيُت  ٦ٗضم

ٌ لضي الضولت ٘ ٞهل ًم٨ً للمىاَىحن ا ،ألاحىيُت مً ؤحل الحهى٫ ٖلى الخٍٗى إلاخًغعًٍ ٞع

 .الضٖىي ؤمام ال٣ًاء

٘ صٖىي  Mominot " في ٢ًُت "مىمُىى 1912ُٟٞغي  ٢11ض ى مجلـ الضولت في  الظي ٞع

ٌ وػٍغ الخاعحُت الٟغوؿُت الخضزل لب ،ؤمام مجلـ الضولت ضي الح٩ىمت الهِىُت ؿيب ٞع

ًها الؿماح له بةوكاء زِ مالحي في ؤخض اإلاىاوئ الهِىُت اإلاجلـ بإن امخىإ  ،٣ٞض ىلٞغ

 .1 باٖخباعه ٖمال خ٩ىمُا الىػٍغ ًٖ الخضزل ال ًسً٘ لغ٢ابخه

  صًبي"في ٢ًُت " 1877حاهٟي  ٦22ما ٢ض ى ؤًًا مجلـ الضولت بد٨م ناصع في 

، Dupuy   الًغع ٞٗضم التزام الح٩ىمت الٟغ ًٖ ٌ وؿُت بمُالبت الح٩ىماث ألاحىيُت بالخٍٗى

و بما ؤن هظه اإلاؿاثل  ،الظي ًلح٤ اإلاىاَىحن الٟغوؿُحن اإلا٣ُمحن في الخاعج مً ؤٖما٫ جابٗيها

و مً زم جسغج بد٨م  ،جخهل بالؿلُت الٗلُا التي جمل٨ها الح٩ىمت إلصاعة الٗال٢اث الخاعحُت

  .2 جلـ الضولتَبُٗتها ًٖ هُا١ الىالًت ال٣ًاثُت إلا

 ٌ ؤو الخإزغ في  ال٣ُام بالٗملؿيب الخُإ ؤو ٖضم بو بهىعة ٖامت ٧ل َلباث الخٍٗى

ٖمل بُبُٗخه ال ٣ًبل  هى  ،صبلىماؾُيهاجإصًت الٗمل اإلاىٍى بالح٩ىمت اإلامثلت مً َٝغ 

ت ؤمام مجلـ الضولت  .3 اإلاىاٖػ

اء مخىا٢ًا بحجت ل٣ض ٧ان مى٠٢ بٌٗ ال٣ٟه في ألاخ٩ام ال٣ًاثُت الهاصعة ًٖ ال٣ً

ؤن اإلاىاًَ ٖىضما ٌٗهض لح٩ىمخه بدماًت خ٣ى٢ه في الخاعج ٞهى بداحت بلى ج٣ىم بهظه الحماًت 

                                                           
1
-C.E, 11 Février 1912, Mominot,  Voir : https://www.legifrance.gouv.fr/, consulté le : 14 

Décembre 2016.  
2
-C.E, 22 Janvier 1877, Dupuy. Voir : www.revuegeneraledudroit.eu/, consulté le : 14 

Décembre 2016 . 

 -T C, 02 Décembre 1991, Coface, Rec. Lebon, p. 478. 
3
-C.E, 10 Février 1893, Thubé - Loumand, Rec. Lebon, p. 113. 

 -C.E, 31 Mai 1918, Bastid, Rec. Lebon, p. 525. 

https://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.revuegeneraledudroit.eu/.../traites-de-protectorat-et-actes-de-gouvernement-linte
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و بالخالي بطا امخىٗذ ًٖ الخضزل ؤو ٢هغث في طل٪ ٧ان له الح٤ في الالخجاء بلى  ،ٖلى ؤجم وحه

خالي ٞدماًت و بال ،٦ما ؤن الٗال٢ت التي جغبِ الصخو بد٩ىمخه هي ٖال٢ت و٧الت ال٣ًاء.

الضو٫ و ؤن الضولت التي جخٗضي ٖلى خ٤ مىاًَ بخضي  ،الصخو هي خماًت الضولت هٟؿها

٣ا ل٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي ألاحىيُت ًه ٞو  .1 جلتزم بخٍٗى

ت الخ٣لُضًت التي هخمى ب جغي ؤن الحماًت الضبلىماؾُت ال٣ٟه في هظا الكإن ٦ثحرا بلى الىٍٓغ

خُث ؤن الًغع الظي ًمـ اإلاىاًَ هى يغع ًمـ بالضولت  و هى خ٤ للضولت ،طاحي للضولتخ٤ 

ٖتٝر به ال٣ًاء الضولي و بالخالي في خالت ٖضم جىُٟظ الضولت اللتزامها بو هى مبضؤ  ،هٟؿها

ٌ الصخو و في خالت ٖضم جىُٟظ الضولت اللتزامها ٌؿخىحب ٖليها  ،ٌؿخىحب ٖليها حٍٗى

ٌ الصخو غ و  ، حٍٗى   .2 ٩ىميالٗمل الحوحىص ال مجا٫ لخبًر

ت الخ٣لُضًت هى ؤؾاؽ صحُذ ن  ب   ًيبني ٖلى  ،ألاؾاؽ ال٣اهىوي الظي جغج٨ؼ ٖلُه الىٍٓغ

ت  ؤؾاؽ ؾُاصة الضولت في خماًت مىاَىيها، ول٨ً مً حهت ؤزغي للضولت ٧امل الؿلُت الخ٣ضًٍغ

ت في ٢بى٫ َلباث مىاَىيها  ،في بَاع بحغاءاث الحماًت الضبلىماؾُت            خُث لها ٧امل الحٍغ

ًها في الحماًت  ٣ت ٧اهذ و صون ؤنؤو ٞع غ مى٢ٟها بإي ٍَغ مًُغة  ج٩ىن  صون خاحت بلى جبًر

 . 3 لظل٪

ت التي جمل٨ها الضولت في مماعؾت الحماًت الضبلىماؾُت مً اٖخباعاث  يب٘ج الؿلُت الخ٣ضًٍغ

بالخالي و  ،ؾُاؾُت جخٗل٤ باإلاهلحت الٗلُا للضولت و بؿُاؾتها الخاعحُت ججاه الضو٫ ألازغي 

                                                           
غي  مدمض كبض الحافف - 1  .217 .: مغح٘ ؾاب٤، مهٍغ

2
-DE VATTEL (E), « Le droit des gens ou les principes de loi naturelle », (Londres, 

1758, Vol.1, Livre II, p. 309 In : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k865729 , consulté 

le:09 Octobre 2016. 
3
-BERLIA (G), « contribution a l’étude de la nature de la protection diplomatique », 

A.F.D.I, vol.03, 1957, p.62.   

Voir aussi : ROUSSEAU (Ch), Droit international public, Tome V, SIREY, Paris, 1983, 

p. 368. 

 

 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k865729
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اتها ؤزىاء الحماًت الضبلىماؾُت بإ     ػابم الخصغف"  زظٞالٗمل  الظي ج٣ىم به الضو٫ في جهٞغ

 .1 ." أو اليشاغ الؿُاصي" و هى بهظه الصىعة ال ًسظم للغكابت اللظاةُت

الُاب٘ الخ٣ضًغي في خ٤ مماعؾت الحماًت الضبلىماؾُت مً ٢بل الضولت ٖمال  نٌٗض بط

 ًت مغاحٗت ؤو ًَٗ و لم ٨ًً هظا الح٤ واحبا ٖلى الضولت ؾىاء فيال ًسً٘ أل  ،خ٩ىمُا

            و بالخالي ٞتز٦ُت الٗمل الح٩ىمي مً َٝغ ال٣ًاء ،ال٣اهىن الضازلي ال٣اهىن الضولي ؤو في

ُت ال٣غاع اإلاخٗل٤ بمىذ في ٞغوؿا هي وؾُلت لٗضم ٞخذ اإلا و ال٣ٟه      ا٫  ألي خ٤ في مغا٢بت قٖغ

ٌ الحما اًا في الخاعجؤو ٞع  .2 ًت الضبلىماؾُت لٟاثضة الٖغ

ؤما في الجؼاثغ ٞكإنها قإن ٧ل الضو٫ التي حؿعى بلى خماًت مىاَىيها في الخاعج خُث جىو 

ت  406-02مً اإلاغؾىم الغثاس ي  14اإلااصة  اإلادضص لهالخُاث ؾٟغاء الجمهىعٍت الجؼاثٍغ

                                                           
1
ت مً ال٣ٟهاء في ًغي  -    ٌلني الضبلىماؾُت الحماًت عفع أو اإلاىافلت إلمياهُت الخلضًغي  الؼابم أن " :الهضص  هظا مجمٖى

ؿخللت ئطافُت ملاًير جظُف أن للضولت ًمىً أهه  في اإلالغوفت الشغوغ ئلى حاهب الحماًت، هظه مىذ كلى إلاىافلتها مم

ٌ  مماعؾت أن بملنى اللام، اللاهىن   اكخباعاٍث  كلى مىه حاهب في ًخىكف أن ًمىً الضبلىماؾُت، الحماًت مىذ نبشأ الضو

ؿخدبم الضولي، الصلُض كلى لللظُت، اللاهىهُت الىـغة بالظغوعة حلىـ ال ؾُاؾٍُت، ت الؿلؼت أن    هظا َو  الخلضًٍغ

ٌ  ئلى الضبلىماؾُت،واللجىء الحماًت مماعؾت اههباميا أهه حلني الصضص هظا في للضولت  مًهض  الخأ بضون  اوطٍُت،جف خلى

 : هٓغ في طل٪ؤ"  كليها.  بالحماًت اإلالىُت ألاشخاص مىافلت

- BOLLCKER (S), Le préjudice dans la théorie de la responsabilité  internationale, 

PÉDONE, Paris, 1973, p. 106. 

- BRIGGS (H-W): « La protection des individus en droit international : la nationalité 

des réclamations», Annuaire de l’Institut de Droit International, Session de Varsovie, 

1965, Vol. 51 (T.1), Editions juridiques et sociologiques S.A., Bâle, 1965, p.12. 

- De VISSCHER (Ch), Théories et réalités en droit international public, 4ème édition, 

PÉDONE, Paris, 1970, p. 300 et 301. 

- KISS (A-C), La protection diplomatique, Encyclopédie juridique, Répertoire de Droit 

International, T. II, Dalloz, Paris, 1969, p.691. 
2
-FLAUSS (J-F) , La protection diplomatique : mutations contemporaines et pratiques 

internationales, Institut d’études de droit international, Université de Lausanne, éd. 

BRULANT, Lausanne, 2003, p. 75 et 76 . 
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ين " ٌؿهغ الؿفير كلى خماً:الضًم٣غاَُت الكٗبُت ٖلى ما ًلي ت مصالح الغكاًا الجؼاةٍغ

ين و الحفاؾ  كليها.."  1 أشخاصا ػبُلُين و ملىٍى

اإلادضص لهالخُاث عئؾاء اإلاغا٦ؼ ال٣ىهلُت  407-02مً اإلاغؾىم الغثاس ي  )07(جىو اإلااصة 

ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت ٖلى ما ًلي: "  ًماعؽ عةِـ اإلاغهؼ اللىصلي في للجمهىعٍت الجؼاثٍغ

 خصىص، الصالخُاث الخالُت:مجاٌ الحماًت كلى ال

ين... - ت و عكاًاها أشخاصا ػبُلُين أو ملىٍى  .2 " الضفاق كً مصالح الضولت الجؼاةٍغ

اًا الضولت ًدبحن  مً زال٫ اإلااصجحن الؿالٟتي الظ٦غ ؤن الضبلىماؾُحن ملؼمحن بدماًت ٖع

ت ُٟت ٌؿخلؼم  ،الجؼاثٍغ ة يمً بحغاءاث و ؾُاؾاث مدضص بجبإو بمىاؾبت جإصًت هظه الْى

٣ا  الؿُاؾت الٗامت للٗال٢اث الضولُت حن ٞو اًا الجؼاثٍغ و ٞهي ملؼمت ٖلى خماًت اإلاىاَىحن و الٖغ

 لؿُاؾتها و وؾاثلها و بم٩اهُاتها.

ت حغاء ٖمل صبلىماس ي مٗحن اًا الضولت الجؼاثٍغ ٦ٗضم الحماًت  ،ٟٞي خالت جًغع بخضي ٖع

ُت غ قغوٍ الحماًت في الٖغ م جٞى ٌ ؤمام ٞةهه في هظه الح ،ٚع الت ًم٨ً ٢بى٫ صٖىي الخٍٟى

ٞٗضم ال٣ُام به ٌٗض ج٣هحر باإلاؿاولُت و التي  ،ؿيب ؤن الضبلىماؾُحن ملؼمحن بالٗملبال٣ًاء 

٣ت و بحغاءاث  ٌ ًٖ الًغع الىاش ئ، ؤما بطا حٗل٤ ألامغ بًغع هاش ئ ًٖ ٍَغ ًترجب ٖليها الخٍٗى

بؿيب ٖضم بحباع الٗمل و وؾاثل الحماًت ٞةن ال٣ًاء ٚحر مسخو في الىٓغ  الضٖىي 

 الضبلىماس ي ٖلى بجبإ وؾُلت ؤو بحغاء مٗحن صون آلازغ.

 

                                                           
1
مبر  26ماعر في  02/406مغؾىم عثاس ي  -  ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت نالخُاث ؾٟغاء الجمهىعٍت ا ًدضص، 2002هٞى لجؼاثٍغ

 .2002، لؿىت 79ٖضص  .ج.ج.ف.ص،ع.ج
مبر  26ماعر في   407-02مغؾىم عثاس ي  - 2 ت 2002هٞى ، ًدضص نالخُاث عئؾاء اإلاغا٦ؼ ال٣ىهلُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ

 .2002لؿىت  79، ٖضص  ج.ج.ف.ص،.ج.ع الضًم٣غاَُت الكٗبُت،
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 اإلاخلللت باللىصلُين الحىىمُت ألاكماٌ -ثاهُا

ٟحن طوي  اث٠ التي ًاصيها ال٣ىهلُحن هجض ؤلابٗاص ال٣ىهلي لبٌٗ اإلاْى مً ؤهم الْى

                نا ٖلى ؾمٗتل٪ خغ طو  ،ؿمٗت الؿِئت مً ب٢لُم الضولت التي حٗخمض ٞيها ال٣ىهلُتال

ت الٗال٢ت الىصًت التي  ،و ٦ُان الضولت مً حهت و مً حهت ؤزغي خغنا ٖلى بب٣اء و اؾخمغاٍع

ت مً  ،جغبِ الضولخحن ٦ما ٣ًىم ال٣ىهلُحن بمهمت بحغاء بٌٗ الكاون ال٣ًاثُت و ؤلاصاٍع

ؼواج و الخهض٤ً ٦ًبِ ٣ٖىص ال ،ؤحل بقبإ خاحُاث مىاَىيها اإلا٣ُمحن في الضو٫ ألاحىيُت

ٖلى بٌٗ ال٣ٗىص و ٖلُه هل ٌؿمذ لظوي اإلاهلحت الًُٗ في ؤٖما٫ ال٣ىهلُحن ؤمام ال٣ًاء 

  ؤلاصاعي؟

ت ؤمم  ٘ الحماًت مً َٝغ الح٩ىمت لبٌٗ ألاشخام ال ًم٨ً ؤن ٩ًىن مدل مىاٖػ ٞٞغ

       اببٗاص ؤو َغص ٞغص مً الضولت ألاحىيُت مً َٝغ ال٣ىهل ٌٗض ؤًًا ٖمال خ٩ىمُ ،1 ال٣ًاء

ت ؤمام ال٣ًاء  .2 و بالخالي ال ًم٨ً ؤن ٩ًىن مدال للمىاٖػ

 هظا اإلاى٠٢ ال٣ًاجي مىحى آزغ طل٪ ابخضاء مً ٢غاع نضع بمىاؾبت ٢ًُت مضًىت  ؤزظ 

Ville de Chateaubriand  ل  2في                خُث اؾخ٣غ ال٣ًاء ٖلى ؤن ال٣ىهلي  ،1889ؤٍٞغ

ُٟت اإلاىز٤ و بالخالي جسً٘ مؿاولُخه في  ،اًاؤو الؿٟحر ٖىض ٢بىله إلخضي الىن بهما ٣ًىم بْى

 .3 طل٪ لغ٢ابت ال٣ًاء

 Rouzier خُث نضعث ٢غاع في ٢ًُت  ،ؾاًغث مد٨مت الخىإػ مى٠٢ مجلـ الضولت

ش   كلض طبؽئن امخىاق أخض اإلابلىثين الضبلىماؾُين كً : " يقر على 1911ماعؽ  25بخاٍع

ما ًسظم في كمله هظا لغكابت الؿلؼت اللظاةُت في خضوص ال ٌلض كمال خىىمُا و ئه ،الؼواج

                                                           
1
-C.E, 12 Février 1904, Bachatory, Rec. Lebon, p. 105. 

2
-C.E, 08 Décembre 1882, Laffon, Rec. Lebon, p. 983. 

 -C.E, 08 Novembre 1888, Richard, Rec. Lebon, p. 725. 
3
-C.E, 02 Avril 1889, Ville de Chateaubriand, req. N°054678, Rec. Lebon, p. 534. 
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ُل ال٣ىهلي مثبالخالي ٞةن الخ .1 مً اللاهىن اإلاضوي الفغوس ي" 48ازخصاصه اإلالغع في اإلااصة 

و طل٪ بالىٓغ بلى ؤن الٗال٢ت ال جُغى ٖليها  ،ال ًُغى ٖلُه الُاب٘ الؿُاس ي في ؤٚلب ألاخىا٫

و بالخالي  ،ىاَىحن و ال٣ىهلُحن و هم ًيخمىن بلى صولت واخضةالُاب٘ الضولي ألنها ٖال٢ت بحن اإلا

ٖلى هظا الكإن ال ًم٨ً  ؤن ًُغى ٖلى الٗمل الُاب٘  ،هظه الٗال٢ت جىٟظ في ب٢لُم زاعجي

         ألن جضزل الجاهب ألاحىبي ٩ًىن ٣ِٞ في بَاع حض ي٤ُ ،ؿيب الٗال٢ت الضولُتبالح٩ىمي 

 .2 و مدضص

ما٫ الح٩ىمُت اإلاخٗل٣ت بإٖما٫ و مً زال٫ حٗضًل ال٣ًا ء مى٢ٟه بػاء مؿإلت ألٖا

ما٫ الح٩ىمُت  ،ال٣ىهلُحن هجض ؤن مجلـ الضولت ؤعاص مً زال٫ طل٪ الخ٣لُو مً هُا١ ألٖا

ما٫الفي هظا  و مً حهت ؤزغي ؤعاص جإ٦ُض مبضؤ ؾلُان ال٣اهىن و جىؾُ٘  مً حهت ىٕى مً ألٖا

ض ٨ٞغة صولت ال٣اهىن  ،ءمبضؤ مؿاولُت الضولت ًٖ ؤٖمالها ؤمام ال٣ًا             و هظا اإلاى٠٢ ًٍا

ت لغ٢ابت اإلاكغوُٖت. ما٫ ؤلاصاٍع  و ٨ٞغة بزًإ ٧ل ألٖا

حن في اًا الجؼاثٍغ ٣ا  ي الجؼاثغ  ال٣اهىن  ؤما الٗال٢ت بحن ال٣ىهلُت و الٖغ ٞهي مىٓمت ٞو

ُٟت ال٣ىهلُت 405-02ألخ٩ام اإلاغؾىم الغثاس ي  ُ ،اإلاخٗل٤ بالْى ٟت جماعؽ خُث ؤن هظه الْى

٘ ،َب٣ا للمٗاهضاث و الٗٝغ الضولي ني و م٘ اخترام الدكَغ  .3 هامتؤهٓ و ٢ىاهحن صولت ؤلا٢امتالَى

ت  ٣ا لىو اإلااصة ٖٞالضولت الجؼاثٍغ اًاها  و مهالحها و طل٪ ٞو  )90(بر ٢ىهليها جدمي ٖع

صاةغة  " ًخىلى عةِـ اإلاغهؼ اللىصلي فيالتي جىو ٖلى ما ًلي:  405-02مً اإلاغؾىم الغثاس ي 

                                                           
1
-T.C, 25 mars 1911, Rouzier, S. 1911.3.105 ; Pour plus de détails sur l’arrêt Voir :  

HAURIOU (M), « Compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du refus de 

célébration d’un mariage par un agent diplomatique », Note sous Tribunal des conflits, 25 

mars 1911, Rouzier, Sirey. 1911.3.105. 
2
-C.E, 11 Juin 1920, Remicek, Rec. Lebon, p. 570. 

 -C.E, 04 Décembre 1925, Colrat, Rec. Lebon, p. 983. 
مبر  26اإلااعر في  405 -02مً اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م  20ؤهٓغ اإلااصة  - 3 .ج.ج ل٤ بالىُْٟت ال٣ىهلُت، ج.عاإلاخٗ 2002هٞى

  .2002لؿىت  ،79ٖضص .ف.ص، 

 

http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/author/haurioumaurice/
http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/author/haurioumaurice/
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ين                   أشخاصا ػبُلُين ،ازخصاصه خماًت مصالح الضولت و خلىق الغكاًا الجؼاةٍغ

ين ومصالحهم  .."اإلاضوي و ؤلاصاعي و الخجاعي.. ال ؾُما في اإلاجاٌ ،و ملىٍى

مً زال٫ ما ؾب٤ ؤن عثِـ اإلاغ٦ؼ ال٣ىهلي ملؼم بدماًت الضولت و خ٣ى١  نبطًخطح 

حن و  اًا الجؼاثٍغ ٤ الًماهاث  الٖغ               اإلاسىلت لهم بمىحب اإلاٗاهضاث الحماًتطل٪ ًٖ ٍَغ

٘ الجؼاثغي و ٢ىاهحن صولت ؤلا٢امت، ٦ما ؤهه ًماعؽ هظا الازخهام  و الٗٝغ الضولي و الدكَغ

٘ الجؼاثغي  ٖىضما ًخٗل٤ ألامغ بمؿاهضة َلباث ؤو مؿإ ؤو جمثُالث ٣ًىم بها  ،َب٣ا للدكَغ

ىن  اًا الجؼاثٍغ اث٠ الضولت و الهضٝ منها هى  ،الٖغ و ٌٗض هظا الازخهام مً ؤؾمى و ؤٖلى ْو

حن اًا الجؼاثٍغ ٣ا للؿُاؾت و ألاهضاٝ التي حؿعى بلى  ،جد٤ُ٣ مهلحت الضولت و الٖغ و طل٪ ٞو

ت زاعحُا  .1جد٣ُ٣ها الضولت الجؼاثٍغ

ُٟت الٗلُا في الضولت ٣ٞض ًخًغع ألاشخام حغاء هظه ألا  ٖما٫ بمىاؾبت جإصًت هظه الْى

ٌ الحماًت ؤو ٖضم الحماًت ال٩اُٞت ٞهل ًم٨ً مخابٗت الضولت ؤمام ال٣ًاء مً ؤحل   ،٦ٞغ

ًٖ ٌ  ؟ُحنلهألايغاع الىاقئت ًٖ ؤٖما٫ ال٣ى الخٍٗى

دت ؤو يمىُت بم٩اهُت الًُٗ في ال ًىحض  ٣ت نٍغ ٘ و ال٣ًاء ما ًا٦ض بٍُغ في الدكَغ

اًا  ُحنلهؤٖما٫ الهاصعة ًٖ ال٣ى حنبمىاؾبت خماًت الٖغ و ل٨ً اإلاالخٔ ؤهه في خالت  ،الجؼاثٍغ

ت اًا الضولت الجؼاثٍغ ُٞبضو مً اإلاى٣ُي ٢بى٫ الضٖىي و الٟهل ٞيها ؤمام  ،جًغع شخو مً ٖع

و مً حهت ؤزغي ٞةن ٖمل  ،ال٣ًاء بالىٓغ بلى اوٗضام الُٝغ ألاحىبي في ال٣ًُت مً حهت

ت ٦ًبِ ٣ٖىص الؼواج و الخ و هي  ،2 هض٤ً ٖلى ال٣ٗىصال٣ىهلُحن هي ؤٖما٫ طو نبٛت بصاٍع

ما٫ اإلاى٧لت  صازلُا لًباٍ الحالت اإلاضهُت و اإلاىز٣حن و بالخالي ًٟترى ؤن جسً٘  مً ألٖا

٣ا ألخ٩ام ال٣اهىن الضازلي. ،مؿاولُتهم لغ٢ابت ال٣ًاء  و التي  ًٟترى ؤن جىٓم ٞو

                                                           
 ، اإلاغح٘ الؿاب405.٤ -02مً اإلاغؾىم الغثاس ي  13ؤهٓغ اإلااصة  - 1
 .اب٤غح٘ ؾم ،405-02مً اإلاغؾىم الغثاس ي  33-32-31-30 -29 -28ؤهٓغ اإلاىاص  - 2
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ظا ما ًغجح و ه ،الُاب٘ الؿُاس ي و ال الُاب٘ الضولي هاال ًهبٜ ٖلي نبط لُحنإٖما٫ ال٣ىهٞ

ما٫ التي جهضع ًٖ ال٣ى و بن ٧اهذ طو ٢ُمت ؾُاؾُت  ،هلُحنؤ٦ثر بم٩اهُت الغ٢ابت ٖلى هظه ألٖا

ٞةهه ال ًىٓغ بلى مهضع الٗمل )اإلاُٗاع الًٗىي( و بهما ًىٓغ بلى مىيٕى الٗمل )اإلاُٗاع 

مً الٗمل و هظا الىٕى  ،اإلاىيىعي( الظي هى ٖمل ٣ًىم به ٖاصة اإلاىز٤ و يابِ الحالت اإلاضهُت

ٌ. و ج٩ىن ألايغاع الىاججت ،في ال٣اهىن الضازلي ًسً٘ للغ٢ابت ال٣ًاثُت   ٖىه ٢ابلت للخٍٗى
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 الفطل الثاوي

ؾبُهت ألانماٌ الحىىمُت و جمُيزها نن ألانماٌ ألادطي التي جطسض نن 

 الؼلؿت الخىفُصًت

اث، باخترام مسخل٠ ال٣ىاٖض  لتزامب ن  ب   الؿلُت الخىُٟظًت ُٞما جباقغه مً ؤٖما٫ و جهٞغ

ال٣اهىهُت الىاججت ًٖ اإلاهاصع اإلاخٗضصة إلابضؤ اإلاكغوُٖت، ًاصي ال مدا٫ بلى خماًت خ٣ى١ 

اتهم، خُث       هظا الالتزام ًمى٘ الؿلُت الخىُٟظًت مً ؾلى٥ ؾبل الخٗؿ٠ ؤن   ألاٞغاص و خٍغ

 و الاؾدبضاص في خ
 
 ب   ه  ه  ٤ ألاٞغاص. ٚحر ؤ

 
ا ٧ان بلؼام الؿلُت الخىُٟظًت باالخترام اإلاُل٤ إلابضؤ ط

ت  اإلاكغوُٖت  ًاصي بلى ٖغ٢لت اليكاٍ ؤلاصاعي، ٞةهه مً الًغوعي جغ٥  لإلصاعة ٢ضع مً الحٍغ

٤ الٗام باهخٓام و  ،في الخهٝغ و الٗمل التي حٗىص  بايُغاصمً ؤحل يمان خؿً ؾحر اإلاٞغ

 لى جد٤ُ٣ الهالح الٗام.في النهاًت ب

          خترام ؤلاصاعة إلابضؤ اإلاكغوُٖتبو الخىاػن اإلايكىص بحن  ،هضاٝمً ؤحل جد٤ُ٣ هظه ألا 

 حؿمذ للؿلُت  ٞةهه زمت وؾاثل ،و مبضؤ ٖضم اٖخباع هظا اإلابضؤ ٖامل لٗغ٢لت و حمىص ؤلاصاعة

بد٣ى١ ألاٞغاص مً حهت جًحي  الو  ،الخىُٟظًت الخس٠ُٟ مً خضة مبضؤ اإلاكغوُٖت مً حهت

ت لإلصاعة، و الٓغوٝ الاؾخثىاثُت، و ؤٖما٫  ،ؤزغي  و حٗض هظه الىؾاثل في الؿلُت الخ٣ضًٍغ

 الؿُاصة.

ؤٖما٫ الح٩ىمت ٧ىؾُلت ؤو ٦ؿبب زغوج ؤلاصاعة ًٖ مبضؤ  ،يهمىا ؤ٦ثر في هظا البدث

م مً ؤن هظه الىؾُلت ال جسغج ًٖ ،اإلاكغوُٖت لخد٤ُ٣ الهالح الٗام الىؾاثل الٗامت  و بالٚغ

 ببال ؤنها جدؿم بُبُٗت زانت بالىٓغ بلى اليكإة ال٣ًاثُت  لها و بلىعتها في ٢ال ،اإلاظ٧ىعة ؤٖاله

(زام  ت ،ؤصي بلى جمُحزها و ازخالٞها ًٖ الىؾاثل ألازغي   ،)مبحث أٌو        ٧الؿلُت الخ٣ضًٍغ
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م مً نضوعها مً ؾلُت واخضة ممثلت في الؿلُت الخىُٟظًت  الاؾخثىاثُتو الٓغوٝ  بالٚغ

   )مبحث ثان(
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 ٌ  املبحث ألاو

 الؿبُهت الخاضت لألنماٌ الحىىمُت

ن   ما٫ الح٩ىمُت ب  و بالىٓغ  ،ٖضم ص٢ت الىهىم ال٣اهىهُت في جدضًض َبُٗت وممحزاث ألٖا

اث اإلاسخلٟت٠ اإلا٣ضمت مً ٍفي الخٗاع ؤًًا بلى الى٣و الٟاصح  ٞةهه  ،َٝغ ال٣ٟه ٖبر الىٍٓغ

و بالخالي ٌؿخىحب  ،ما٫ الؿُاصة بُٗض البلٙىًٖم٨ً ال٣ى٫ ؤن الخٍٗغ٠ الكامل و ال٩امل ل 

ما٫ الح٩ىمُت خماص ٖلى الاحتهاص ال٣ًاجي لخدضًض َبُٗت ألٖا  .1 و ممحزاتها الغثِؿُت الٖا

ما٫  ،مل ج٣ىم به الؿلُت الخىُٟظًتٖهى  نالٗمل الح٩ىمي بط و هى ٣ًترب ٦ثحرا مً ألٖا

ت بال ؤهه ًسخل٠ ٖنها و ال ًسخلِ بها و ًازظ بها  ،التي ج٣ىم بها بم٣خط ى ؾلُتها الخ٣ضًٍغ

( .مجاالث زانت و مدضصة الٗمل في      ٦ما ؤنها ؤٖما٫ جخمخ٘ بالحهاهت  )مؿلب أٌو

مضي  خُث ال ًمل٪ ال٣اض ي ؾلُت الخد٤ُ٣ مً مكغوُٖخه ؤو الخد٤ُ٣ مً ،ال٣ًاثُت

 ثان(. ) مؿلب  مالثمخه

 ٌ  املؿلب ألاو

  الهمل الحىىمي نمل ًطسض نن الؼلؿت الخىفُصًت

ت و مدخ٨غةجهضع  ٣ت خهٍغ ما٫ الح٩ىمُت ًٖ الؿلُت الخىُٟظًت و بٍُغ و ٖاصة ما  2،ألٖا

ما٫ مخسظة مً َٝغ ؾلُاث ٖلُا و ؾامُت في الضولت  و ٖلى عؤؾها عثِـ ،ج٩ىن هظه ألٖا

مً َٝغ اإلامثلحن الضبلىماؾُحن في بَاع  ٦ما جخسظ ؤًًا .الىػٍغ ألاو٫ و الىػعاء، 3 الجمهىعٍت

                                                           
1
-AUBY (J.M) et DRAGO (R), Traité de Contentieux administratifs, T1, L.G.D.J, Paris, 

1962, p. 77. 
2
-DENDAIS (M), La Fonction gouvernementale et les actes de son exercice : Les  Actes 

de gouvernement, BOCCARD, Paris, 1936, p. 15. 
3
ُحمُس حىىن دالس الؼانسي -  ٟت الخىُٟظًت لغثِـ الضولت في الىٓام الغثاس ي، عؾالت لىُل قهاصة الض٦خىعاه ، الْى

 .187 .، م1981في ال٣اهىن، ٧لُت الح٣ى١ حامٗت ٖحن قمـ، مهغ، 
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و إلنباٙ نٟت الٗمل الح٩ىمي ٖلى الٗمل اإلاخسظ مً  جمثُل الضولت في الٗال٢اث الضولُت.

ما٫ في مجاالث و خاالث زانت ،َٝغ الؿلُاث الٗلُا للبالص         ٌؿخىحب ؤن جهضع هظه ألٖا

٣ا ل٣ا  ما ًخسظ هظا الٗمل اؾدىاصا بلى  .1 ثمت مدضصة  مً َٝغ ال٣ًاءو مدضصة ٞو
ً
اصة ٖو

ت التي جخمخ٘ بها الؿلُت الخىُٟظًت ( الؿلُت الخ٣ضًٍغ وهي ؤٖما٫ طو ؤهمُت ٖلُا  ،)فطم أٌو

ما٫ الح٩ىمُت   .)فطم ثان(جغجبِ باٖل

 ٌ  الفطم ألاو

 ئالؼلؿت الخىفُصًت  ؾطف من ًخذصالهمل الحىىمي 
 
ت ػدىازا  ئلى ػلؿتها الخلسًٍط

لهه مً ٚحر اإلاخهىع  ،ؤٖما٫ الح٩ىمت هى مجا٫ مدخ٨غ مً َٝغ الؿلُت الخىُٟظًت ن  ب   

ُٗت بالىٓغ بلى ٖضم بم ٩اهُت امخضاص الغ٢ابت ؤن ًهضع ٖمل الؿُاصة مً َٝغ الؿلُت الدكَغ

ُٗت حٗخبر بٞهاخا ًٖ ٦ما ؤن ؤ .زام وبال بى ،ٖلى ؤٖماله بعاصة الكٗب ما٫ الؿلُت الدكَغ

ؤما الٗمل  .2 و بعاصة الكٗب ًسً٘ لها ال٣ًاء ٦ما ًسً٘ لها ألاٞغاص ،اإلامثل في البرإلاان

) ئال بىظ ٞهى ًهبذ بضوعه ٚحر ٢ابل لي ًَٗ  ،ال٣ًاجي بطا خاػ ٢ىة الص يء اإلا٣ط ي ُٞه

ُض اإلاغا٦ؼ ال٣اهىهُت و ٦ظا خغنا ٖلى اؾخ٣غاع اإلاٗامالث ،كاهىوي(           و طل٪ َبٗا بهضٝ جَى

حر الاخترام الىاحب هدى مسخل٠ الجهاث ال٣ًاثُت.  و جٞى

عي و اال ًسً٘  ما٫ الح٩ىمُت ج٦ٟما  ،ٗمل ال٣ًاجي لغ٢ابت ال٣ًاءلالٗمل الدكَغ لذ ألٖا

خُث ؤن الٗمل  ،آلازغ بلىٖمل  مًًسخل٠   ثال ٞو ل٨ً ؤؾباب هظا ؤلا  .3 مً هظه الغ٢ابت

عي و ال٣ًاجي ال ًسً٘ للغ٢ابت بال بىو ًجحز طل٪ بالىٓغ لألؾباب اإلاظ٧ىعة ؾالٟا ؤما  ،الدكَغ

     الٗمل الح٩ىمي ٞهى ال ًسً٘ لغ٢ابت ال٣ًاء لؾباب ٢ض ج٩ىن في بٌٗ ألاخُان ٚحر حضًت 

                                                           
1
 -DENDIAS (M). Op.Cit, p. 37. 

طي  -2  .109 .، مغح٘ ؾاب٤، ممحمس نبس الحافل هٍط
 .110، 109 . ، ماإلاغح٘ هٟؿه -3
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 ن٠و هما ال٣ٟه و ال٣ًاء هم مً ًخىلىن مهمت مى٣ُُت و ٚحر م٣ُضة بإي هو، و ب   و ٚحر 

ه لًت ع٢ابت ،خ٩ىمي هه ؤ ٖلى  الٗمل  .1 و بالخالي ٖضم زًٖى

زخهام الؿلُت الخىُٟظًت بحن الاحؿإ و ال٤ًُ بازخالٝ الىهىم بًخإعجح 

ُٗت          و ج٩ىن مهمتها ألاؾاؾُت في جىُٟظ ال٣ىاهحن و ألاهٓمت و الؿهغ ٖلى ؤمً ألاٞغاص ،الدكَغ

حن:  .و بقبإ خاحُاتهم ُٟت الخىُٟظًت جخٟٕغ بلى ٖٞغ و لخد٤ُ٣ هظه ألاهضاٝ ٞةن الْى

م مً ؤن ال٩لمخحن الح٩ىمت ،الح٩ىمت و ؤلاصاعة          و للخمُحز بحن اإلاهمخحن طو ؤهمُت ٦بري بالٚغ

 "مكخ٣ت في ألانل مً لٟٔ  Gouvernement ٩ٞلمت ،و ؤلاصاعة متراصٞخحن
ا
بمٗنى  "يُن  ج  ال

بما في طل٪ الٗمل  ،الخىحُه الٗام للؿُاؾت الٗامت للضولتٞخٗني و بمٟهىم ٖام  "الخىجُه"

عي و بالخالي ٞةن اؾخٗما٫ هظه ال٩لمت بمٟهىمها الٗام حٗني و جسو الؿلُاث الثالزت  ،الدكَغ

ُٗت و ال٣ًاثُت و الخىُٟظًت  مٟهىمها ال٤ًُ ٞخٗني ٣ِٞ جىحُه اليكاٍب اؤم .الدكَغ

 .ؤما ٧لمت بصاعة ٞهي ؤًًا2، ؤي الؿلُت الخىُٟظًت صون ٚحرها مً الؿلُاث ألازغي الخىُٟظي

      الجاهب الٟني لٗمل الؿلُت الخىُٟظًت.  ى حٗنيو بهظا اإلاٗن ،حٗني الخضمتو  ينُالج مً ؤنل

 .3 لٗمل ؤلاصاعي االخبرة و ال٨ٟاءة مً ؤحل جد٤ُ٣  و الظي ًغج٨ؼ ٖلى حاهب

 
 
  ؤ
 
الؾُما ؤن  ،في مىيٕى بؾىاص الٗمل الح٩ىمي للؿلُت الخىُٟظًتحرث ٖضة بق٩االث ز

كتر٥ ُٞه ٧ل الؿلُاث هظا حو الظي  ،الٗامت للبالص الٗمل الح٩ىمي هى ٖمل ًسو الؿُاؾت

         و مً حهت ؤزغي ال ًىحض مُٗاع ماو٘ و٢اَ٘ ًٟهل ؤو ًمحز بحن الٗمل الح٩ىمي  ،حهت مً

 .4مً هٟـ اإلاهضع و الٗمل ؤلاصاعي بالىٓغ بلى نضوعه

                                                           
1
-JULLIOT DE MORANDIERE  )L(, La nature des Actes de gouvernement, 

DALLOZ, Paris, 1964, p. 101 et 102 ; Voir aussi : VIRALLY (M), Op.Cit, p. 316. 
ت، " "وؾاثل الغ٢ابت البرإلااهُت ٖلى ؤٖما٫ الح٩ىمت )صعاؾت م٣اعهت( ،دالس ػماضة العيبي -2 ،  الٗضص مجلت الٗلىم ؤلاصاٍع

 .93 .، م1987مهغ  الثاوي،
 .93 .، مهفؼهطجو امل -3

4
-DENDIAS (M), Op.Cit, p. 39 et s. 
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٣ا للمُٗاع  ،صاعي الٗمل ؤلا  و بحن الٗمل الح٩ىمي خاو٫ ال٣ٟه بًجاص مٗاًحر ممحزة  و طل٪ ٞو

و طل٪ بالىٓغ بلى الهُئت  ،ؾاؽ جدضًض هٕى اليكاٍو الظي ٣ًىم ٖلى ؤ )الشىلي(الًٗىي 

َبُٗت  الظي ٣ًىم ٖلى ؤؾاؽ )الىقُفي(التي جباقغ الٗمل. باإلياٞت بلى اإلاُٗاع اإلاىيىعي 

ؤما بطا ٧ان الٗمل  ،ٗمل طو َبُٗت ؾُاؾُت ٞةن الٗمل خ٩ىمُالخُث بطا ٧ان ا ،الٗمل

ا. هالهضٝ مى  الخىُٓم و ج٣ضًم الخضمت ٞةن الٗمل بصاٍع

ٞهى ؤًًا مدل ه٣اف بحن ال٣ٟهاء  ،ؤما بيٟاء نٟت الٗمل ؤلاصاعي ٖلى الٗمل الح٩ىمي

ه  ا ِٞؿخىحب بالًغوعة زًٖى خُث ًغي البٌٗ ؤن الٗمل الح٩ىمي بطا ٧ان ٖمال بصاٍع

ت ألازغي  ما٫ ؤلاصاٍع ؤما بطا ٧ان الٗمل ٚحر طل٪  ،للغ٢ابت ال٣ًاثُت قإهه قإن ٧ل ألٖا

ت و بنباٚه بهبٛت ؤزغي. ما٫ ؤلاصاٍع  ِٞؿخىحب بصعاحه يمً ٞئت ألٖا

م مً نٗىبت الخمُحز بحن ؤٖما٫ الح٩ىمت و ؤٖما٫ ؤلاصاعة            بال ؤهه ًم٨ً للٗال٢ت  ،بالٚغ

ُٟخحن ؤن ج٣ُم  خضوصا بُنها ُٟت الح٩ىمُت تهخم باإلاؿاثل ال٨بري   ،الخبُٗت بحن الْى            ٞالْى

غ الؿُاؾت الٗامت للضولت ت ٞمهمتها هى وي٘ هظه الؿُاؾت مى  ،و ج٣ٍغ ُٟت ؤلاصاٍع ي٘ ؤما الْى

ُٟت الح٩ىمُت ت للْى ُٟت ؤلاصاٍع خُث ؤن  ،1 الخىُٟظ و الخُب٤ُ، و بالخالي ًٓهغ زًٕى الْى

جىُٟظ الؿُاؾت الٗامت للضولت، ٦ما جمخض هظه الخبُٗت بلى  ؤلاصاعة ج٩ىن جابٗت للح٩ىمت في

             خُث حكمل الح٩ىمت الُب٣اث الٗلُا و الؿامُت في الؿلُت الخىُٟظًت ،اإلاجا٫ الًٗىي 

 )املسضاء و ضؤػاءالخابٗت  الضهُا  الُب٣اثو حكمل ؤلاصاعة  ،) هطةِؽ الجمهىضٍت و الىظضاء(

ني الكٗبي اإلاجلـ قٛىع  خالت في اإلاخسظة ألاوامغ صامذ وما (.شُاثداملفاملطالح و   ٞیما ؤو الَى

 .2 بُبیٗتها بصاعیت ؤٖما٫ ٞهي ،الجمهىعیت عثیـ ناصعة مً البرإلاان او٣ٗاص صوعحي بحن

                                                           
1
 .112 .غح٘ ؾاب٤، مم، محمىز محمس حافل - 

2-« Le conseil d’Etat français dans sa décision rendue le 19 octobre 1962 (Ass, 19 

octobre 1962: « canal » se prononça en faveur de la nature « administrative » des 

ordonnances prises par le Président de la République en vertu de l’article 38 de la 

constitution de 04 octobre 1958, compte tenu de leur auteur, mais la loi du 15 janvier 
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ٞهي ال جىٟظ الىهىم ال٣اهىهُت  ،هظه الخبُٗت مى٣ُُت بالىٓغ  بلى اإلاهام اإلاخمحزة للح٩ىمت

ُٗت، هظا ما ًبحن ازخالٝ اإلاهام اإلا٣غعة للح٩ىمت ًٖ مهام  اإلا٣غعة مً َٝغ الؿلُت الدكَغ

ت ،ؤلاصاعة و طل٪ بهضٝ  ،و بهما الح٩ىمت جىحه ؤ٦ثر بلى جىُٟظ ألاخ٩ام الضؾخىعٍت الجىهٍغ

                    ٗام اإلا٣غع مً َٝغ الهُا٧ل اإلاسخلٟت للضولتلجد٤ُ٣ هٕى مً الخجاوـ بحن الىٓام ا

ىُت ُٟت الح٩ىمت  ،و اإلاداٞٓت ٖلى الىخضة الَى بالىٓغ بلى  " ػُاػُت"و هظا ما ًجٗل ْو

 .1 ألاهضاٝ الؿامُت و الخانت التي حؿعى بليها

ما٫ التي جخسظها الؿلُت الخىُٟظًت ٖامت عجباٍببن    ما٫ الح٩ىمُت باٖل هي في و  ،ألٖا

ما٫ ألازغي اإلاخسظة مً الؿلُت الخىُٟظًت بمىحب ازخهانها  ،الىا٢٘ ؾىي حؼء مً ألٖا

 
 
 ه  د  الخ٣ضًغي و التي هي بُبُٗتها  ال ج٣بل ؤن ج

 
بالىٓغ بلى ؤن الح٩ام ٖاصة ما ال  ،ضُ  ٣  غ ؤو ج

اتهم  ،وكاَاتهم ب٣ىاٖض ٢اهىهُت ناعمت٣ًُضون ؤٖمالهم و  التي ٢ض جدض مً جهٞغ

ت اإلاُل٣ت في الٗمل.ال ،مؿخ٣بال  ؾُما في ألامىع التي جخُلب ؤلاؾغإ في البذ و الحٍغ

هدؿاب الٗمل الح٩ىمي للؿلُت ب٧ان لل٣ٟه و ال٣ًاء في ٞغوؿا مىا٠٢ مخىا٢ًت في قإن 

٤ مً مىالهالخُاث اإلامل اإلاخسظ في بَاع و ٦ظا َبُٗت الٗ ،الخىُٟظًت ىخت لها، ُٞخجه ٍٞغ

مً  61 اإلااصةجهضع مً عثِـ الجمهىعٍت بمىاؾبت جُب٤ُ  التيال٣ٟه بلى اٖخباع ال٣غاعاث 

حٗخبر مً ٢بُل ؤٖما٫ الح٩ىمت قإنها في طل٪ قإن ٢غاع  ،;8;8 الضؾخىع الٟغوس ي لؿىت 

 .2 اللجىء بليها

                                                                                                                                                                                           

1963 les valida « rétroactivement », considérant qu’elles ont et conservent « force de loi 

» à compter de leur publication »,Voir : TURPIN )D(, Contentieux constitutionnel, droit 

juridictionnel, Collection du Droit Fondamental, P.U.F, Paris, 1990, p.171 et s. 
1
-DENDIAS (M). OP.Cit, p. 29.   

2
-Article 16 de la Constitution de la République Française, Op Cit, stipule que : 

« Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de 

son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une 

manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics 

constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures 
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ه مً اإلاؿخدُل الخمُحز بحن ٢غاع اللجىء بلى ٖخباع ؤه  بؾدىض ال٣ٟه في هظا الخ٠ُُ٨ بلى ب  

و ٌؿخىحب ؤن جإزظ ٧ل  ،وال٣غاعاث التي جهضع بمىاؾبت جُب٤ُ هظه اإلااصة (61) اإلااصةجُب٤ُ 

 للماصةبالخالي حٗض ؤٖماال ؾُاصًت ٧ل ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت باللجىء  ،هظه ال٣غاعاث خ٨ما واخضا

 بو ٦ظا ال٣غاعاث الهاصعة   (61)
ً
حٗخبر ؤٖما٫ خ٩ىمُت  (61) اإلااصةو في بَاع  ،لها ؾدىاصا

٣ا لىو بؾدىض ال٣ٟه ٖلى ب. ٦ما 1 )ػُازًت( حك٩ل (61) اإلااصةٖخباع ؤن ال٣غاعاث التي جهضع ٞو

ُتها ة،َاثٟت مخمحز  ما٫ التي جىٟغص بىٖى خُث جهضع مً مىُل٤ الؿلُت  ،و هي مً ألٖا

ت لغثِـ الجمهىعٍت، و حٗض َاثٟت اؾخثىاثُت مً ؤٖما٫ الؿلُت الخىُٟظًت و ٧ل ما  ،الخ٣ضًٍغ

ما٫ التي  )61( اإلااصةًهضع مً ؤٖما٫ بمىاؾبت جُب٤ُ  مً الضؾخىع الٟغوس ي حٗض مً ٢بُل ألٖا

ما٫ ال٣اهىهُت  .2 حكٛل اإلاغجبت ألاولى مً ؾلم ألٖا

ضؤ ؤلاصاعي الٟغوس ي آلاعاء ال٣ٟهُت اإلاؿدىضة ٖلى اإلاُٗاع الك٨لي 'الًٗىي" ال٣ًاء  ً 

عي و الٗمل ؤلاصاعي  ،إليٟاء نٟت الٗمل الح٩ىمي خُث ال مجا٫ للخٟغ٢ت بحن الٗمل الدكَغ

و هجض  ىمي،حن ٨ًدس ي ال٣غاع نٟت الٗمل الح٩لن في ٧لخا الحالخ ،الهاصع ًٖ عثِـ الح٩ىمت

ما٫ و ال٣غاعاث التي جهضع بكإن اإلا ٖخمض ٖلىبؤن مجلـ الضولت  ُٗاع الك٨لي في جدضًض ألٖا

                                                                                                                                                                                           

exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des 

Présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. Il en informe la Nation 

par un message. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux 

pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir 

leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet. Le Parlement se 

réunit de plein droit. L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice 

des pouvoirs exceptionnels. Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le 

Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le 

Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les 

conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les 

délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se 

prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des 

pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. » 

1
-RIVERO (J), Droit Administratif, 2

ème
 éd, DALLOZ, Paris, 1962, p. 63. 

2
-LACHAUME (J.F), La hiérarchie des Actes administratifs exécutoire en droit public   

Français, L.G.D.J, France, 1966, p. 179. 
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و هظا ما ؤؾٟغ ًٖ بزغاج حمُ٘ ال٣غاعاث التي  ،مً الضؾخىع الٟغوس ي(61) اإلااصةجُب٤ُ هو 

ها جهضع مً َٝغ عثِـ الجمهىعٍت مً ع٢ابت ال٣ًاء مهما ٧اهذ َبُٗتها ول٣ض ْهغ  .و مىيٖى

ت ٖل Rubin de Servensضولت في ٢ًُت مى٠٢ مجلـ ال  ُابمىاؾبت حك٨ُل مد٨مت ٖؿ٨ٍغ

 .1 الٟغوؿُتً ٢امىا بدصجُ٘ مكغوٕ الخمغص يض الؿلُاث إلادا٦مت مخمغصي الجؼاثغ الظً

خُث ؤن اإلاُٗاع اإلاٗخمض ٖلُه إليٟاء نٟت  ،هخ٣اصب٧ان مى٠٢ ال٣ٟه و ال٣ًاء مدل 

م زُىعتها  ،الٗمل الح٩ىمي واؾ٘ الىُا١ ما٫ الح٩ىمُت ٚع و ٢ض ًضعج ٖضة ؤٖما٫ في ٞئت ألٖا

ما٫ التي ٣ًىم بها عثِـ الجمهىعٍت مثال بمىاؾبت ال٣ُام بازخهانه  اث ٧اٖل ٖلى الحٍغ

عي م طل٪ ٞهي جسغج ًٖ ع٢ابت خُث ؤن   ،الدكَغ اث ألاؾاؾُت و ٚع ها ؤٖما٫ جمـ ؤ٦ثر بالحٍغ

ٝ َغ ٦ما اهخ٣ض مى٠٢ مجلـ الضولت مً  ،2خمضٖخماصا ٖلى اإلاُٗاع الك٨لي اإلاٗبال٣ًاء 

ٖلى اإلاُٗاع  ٖخمضبخُث ٞؿغ ؤن مجلـ الضولت ٖىضما  ،CADART"وازاضث" ال٣ُٟه 

٘ مً هُا١  الًٗىي ؤعاص مً زالله ٖضم الانُضام بؿلُت عثِـ الجمهىعٍت، ٞإزغج الدكَغ

 .3 ع٢ابخه

 ناصع ؤمغ ٧ل بإن ، 1972ٞیٟغي  29 في اإلااعر  ٢غاعه  في الٟغوس ي الضؾخىعياإلاجلـ   ؤ٦ض

 طو ٖمال یب٣ى ،يمىیا ؤو  نغاخت البرإلاان بمىا٣ٞت یدط ى وال 1958 صؾخىع  مً (38 )للماصة َب٣ا

                                                           
1

ت، ٩ٞان عص مجلـ الضولت  - حٗىص خُثُاث ال٣ًُت بلى ؤن بٌٗ الًباٍ َٗىىا يض ٢غاع بخالتهم للمد٨مت الٗؿ٨ٍغ

ل 32كس ضسض في  61حُث أن كطاض اللجىء للمازة  »٦ما ًلي:  بهس الاػدشاضة الطػمُت للىظٍط ألاٌو و ضةِؽ  6616 أفٍط

البرملان، و بهس أن ضأي املجلؽ السػخىضي، حُث أن اللطاض له هبُهت نمل الحىىمت الصي ال ًحم ملجلؽ السولت 

.جغحمت شخهُت و للخٟهُل في الىو « لصلً كطاض املجلؽ ضفؼ الؿهن جلسًط مشطونُت أو مطاكبت مسي جؿبُله...

 .       في طل٪ :  ألانلي ؤهٓغ 

 - C.E, 02 mars 1962, Rubin de servens et autre, Rec. Lebon, p. 143.   

- C.E, 13 novembre 1964, LIVET, Rec. Lebon, p. 534. 
2
-CHANTEBOUT (B), Droit Constitutionnel et Sciences Politiques, 11

ème
 éd, collection 

Armand Colin, France, 1994, p. 640. 
3
-CADART (J), Institutions Politiques et Droit Constitutionnel, 3

ème
éd, ECONOMICA, 

Paris, 1990, p. 986. 
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 الحضوص ألامغ ججاوػ  بطا زانت ت،الضول مجلـ ؤمام ٢ًاثیا ٞیه الًُٗ یم٨ً جىٓیمیت َبیٗت

 ٞهى البرإلاان، ُه مً َٝغٖلمىا٣ٞت لل ل٣اهىن  البؿیِ الٗغى ؤما الخٟىیٌ، ٢اهىن  في اإلاغؾىمت

 مً حاهبا جخًمً التي لألوامغ باليؿبت ؤما .ألاوامغ لهظه الخىٓیمیت ال٣اهىهیت الُبیٗت مً یٛحر ال

 یم٨ً ألازحرة هظه ٞةن الخىٓیمیت، الُبیٗت طاث الخضابحر مً آزغ وحاهبا الدكغیٗیت الخضابحر

ما٫ نٟت ج٨دؿب خیيئظ الضؾخىعي، اإلاجلـ  جغزیو بٗض ل٨ً ؾیماغ م بمىحب حٗضیلها   ألٖا

 .1 ؤلاصاعي  ال٣اض ي ع٢ابت مً ٧لیت جىٟلذ وبالخالي ،الدكغیٗیت

ما٫ اإلاخسظة في ،ٞهى ٚحر واضح الجؼاثغي مى٠٢ اإلااؾـ الضؾخىعي   ؤما          خُث ؤن ألٖا

ت اؾدىاصا بلى اإلاُٗاع  ،مخٗاعيحن اخخمالحن رىتجٟالحاالث الٗاصًت  خُث حٗخبر ؤٖماال بصاٍع

ع الٗمل ض  ه  م   ؤن   بلىل٪ بالىٓغ طو  ،الًٗىي بٌٛ الىًغ ُٞما بطا وا٤ٞ ٖليها البرإلاان ؤم ال

 ٞيها الًُٗ یجىػ  ٞةهه بصاعیت، ؤٖما٫ ألاوامغ هظه ؤن مىُل٤ ومً ،الؿلُت الخىُٟظًت بلىًيخمي 

 ٖلى جإزحر ؤي له ٞلیـ ألاوامغ هظه ٖلى للخهىیذ البرإلاان جضزل ؤما مجلـ الضولت، ؤمام ٢ًاثیا

 ما ب٩ل بصاعیت، ث ٢غاعا باٖخباعها ؤلاصاعیت بهٟتها مدخٟٓت ؾدب٣ى ألاوامغ لن َبیٗتها ال٣اهىهیت،

ٌ، ؤو باإلاىا٣ٞت ٖليها الخهىیذ جم ؾىاء وآزاع هخاثج مً یترجب ٖنها م وطل٪ بالٞغ ب٣ىة  جمخٗها ٚع

الؿلُت الخىُٟظًت  ؤٖما٫و بالخالي  .ال٣اثمت الدكغیٗاث جلغي ؤو حٗض٫ ؤن حؿخُی٘ ٧ىنها الدكغی٘

تحٗخبر  ُٗت اٖخماصا ٖلى و ًسخو ال٣ًا بصاٍع ء ؤلاصاعي الىٓغ ٞيها، ٦ما حٗخبر ؤٖما٫ حكَغ

                                                           
1-« Après avoir confirmé le 29 février 1972 par la loi N° 72-73, que les ordonnances 

sont des actes de forme réglementaire tant que la ratification législative n’est pas 

intervenue, qualification purement formelle qui ne préjuge pas du fond, le Conseil 

Constitutionnel a précisé le 08 aout 1985, que les ordonnances sont des actes 

susceptibles de recours pour excès de pouvoir, ou encore, dans celle du 23 janvier 

1987, que l’ordonnance demeure jusqu’à l’intervention de la loi la ratifiant, un texte 

de valeur réglementaire dont la régularité juridique ne peut être apprécié par lui. Une 

fois ratifiées, les ordonnances contiendront pour partie des dispositions législatives et 

pour partie des dispositions de nature réglementaire, qui pourront même être alors 

modifiées par décret, après délégation du Conseil Constitutionnel selon la procédure de 

l’article 37 alinéas 02 et elles échappent donc désormais au contrôle du juge 

administratif », Voir : TURPIN ) D(, Op.Cit, p.175. 
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ُٟي في خالت مىا٣ٞت البرإلاان ٖلى ؤٖما٫ عثِـ الجمهىعٍت، و بالخالي جسً٘ لغ٢ابت  اإلاُٗاع الْى

 .  1 الضؾخىعي وجخدهً مً الغ٢ابت ال٣ًاثُتاإلاجلـ 

 الفطم الثاوي

 الؼلؿت الخىفُصًت بؿاةفت أنماٌ الحىىمت أنماٌضجباؽ ئمسي 

 
 
 ؤ
 
ال٣ًاء الٟغوس ي ٖبر مسخل٠ ؤخ٩امه ٖلى ؤن الٗمل الح٩ىمي ًهضع في مجالحن  ض  ٦

٣ا لُاثٟخحن عثِؿِخحن م مً حٗضص اإلاٗاًحر و آلاعاء ال٣ٟهُت التي جىؾ٘ و جغسخ  ،مدضصًً ٞو بالٚغ

ؤ٦ثر ع٢ٗت وحىص الٗمل الح٩ىمي، وجضزل الٗمل الح٩ىمي بطا خؿب ال٣ًاء ًى٣ؿم بلى 

ما٫ التي جهضع ًٖ الؿلُت الخىُٟظًت بمىاؾبت ٖال٢تها  :َاثٟخحن ٞالُاثٟت ألاولى جخمثل في ألٖا

ُٗت و الؿلُاث الضؾخىعٍت، ؤما الُاثٟت الثاهُت ٧الؿلُ ،لضولتلم٘ الهُئاث الضازلُت  ت الدكَغ

جخمثل في ٖال٢ت الؿلُت الخىُٟظًت م٘ الضو٫ و الؿلُاث الخاعحُت و ألاحىبُت ؤو الهُئاث 

 الضولُت.

 التي  ،ال٣اثمت ال٣ًاثُتلىا صعاؾت في الٟهل ألاو٫ خى٫ مُٗاع  ذل٣ض ٧اه 
 
الٗمل  م  ؿ  ٣  ج

             و بالخالي في هظا الٟٕغ ال يهمىا هظا الخ٣ؿُم  ،2اإلاظ٧ىعجحن ؤٖالهالُاثٟخحن الح٩ىمي بلى 

و هل ؤن هظه  ،و بهما ما يهمىا ؤ٦ثر هى َبُٗت هظا الٗمل الهاصع في بَاع ال٣اثمت ال٣ًاثُت

ما٫ ٧لها طو َاب٘ خ٩ىمي ؤهىإ يٕى ٌؿخىحب البدث ؤ٦ثر في صعاؾت هظا اإلاى لظا  ؟ألٖا

ما٫ . وهل هي في ٧ل ألاخىا٫ ؤٖما٫ التي جخضزل الؿلُت الخىُٟظًت في بنضاعها ال٣غاعاث و ألٖا

تؤلا الؾُما ؤن الؿلُت الخىُٟظًت جخضزل في قتى اإلاجاالث الخىُٟظًت  ؟خ٩ىمُت                     )أوال( صاٍع

ُٗت ما٫ التي جهضع ًٖ الؿلُت ()ثالثا وؾُاؾُت )ثاهُا( حكَغ  الخىُٟظًت.، و بالخالي جدىٕى ألٖا

                                                           

اوي حمُس 1 -  ٘ بالوامغ في الجؼا مٍع ثغ )بحن الىو و اإلاماعؾت(، عؾالت لىُل قهاصة الض٦خىعاه في الٗلىم ،آلُت الدكَغ

   .104، م.  2016م الؿُاؾُت ، حامٗت مىلىص مٗمغي، جحزي وػو، ى ٧لُت الح٣ى١ و الٗل جسهو ال٣اهىن،
غوختمً  53بلى  51مً اثؤهٓغ الهٟد - 2  .ألَا
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ت البحخت التي جطسض نن الؼلؿت الخىفُصًت -أوال  ألانماٌ إلازاٍض

ما٫ التي لِؿذ ًغي بٌٗ ال٣ٟهاء ؤن ؤٖما٫ الح٩ىمت  في الح٣ُ٣ت بال حؼء مً ألٖا

          )جىفُص الىطىص اللاهىهُت(بمىحب ازخهانها الخىُٟظي  ،جخسظها الؿلُت الخىُٟظًت

ما٫ بو طل٪  ت ألازغي بالىٓغ بلى ٖضم ؿبب ؤن ألٖا ما٫ ؤلاصاٍع الح٩ىمُت ال ًم٨ً ٖؼلها  ًٖ ألٖا

 .1 بم٩اهُت جدضًضها و خهغها

 
 
خُث ؤن  ،ًجب الخلِ بحن الٗمل ؤلاصاعي و الٗمل الح٩ىميال  ه  ه  ًغي البٌٗ آلازغ ؤ

     ؤٖما٫ ؤلاصاعة جخسظها ؤلاصاعة بمىحب جىُٟظ ازخهانها ؤلاصاعي الٗاصي جىُٟظا لىو ٢اهىوي 

ٖلى ؤلاصاعة الالتزام  و ال جهبٜ ٖليها نٟت الٗمل الؿُاس ي، ٦ما ؤن الٗمل ؤلاصاعي ًٟغى 

                    و هظا ما ًض٫ ٖلى الٟغ١  ،لها ٢اهىهاؤلاحغاءاث اإلاغؾىمت  بجبإبدضوص ازخهانها و 

ما٫خُث ؤن  ،ل الح٩ىمي و ؤلاصاعي و الازخالٝ بحن الٗم هي ؤٖما٫ ؾُاؾُت ؤما  تالح٩ىمُ ألٖا

ت ما٫ الخ٣ضًٍغ  .2 ؤٖما٫ ؤلاصاعة ٞهي ؤٖما٫ ٧اهذ حؿمى باٖل

ت بالٗمل الح٩ىمي لن ختى الٗمل ؤلاصاعي ٣ًخضي بهظه  ،ال ًجب ؤن جخٗل٤ الهٟت الخ٣ضًٍغ

ت للهمل الحىىمي لِؼذ بطفت أػاػُت له و ال هي الهٟت و بالخالي:  "الطفت الخلسًٍط

. و لصلً ًجب أن ًكل الهمل الحىىمي مؼخلل نن الهمل الؼبب في ؾبُهخه الخاضت

 .3 و هصا ما اػخلط نلُه الفله و اللػاء فهال" .الخلسًطي )إلازاضي(

حن الخىُٟظًت الكبيهت  الؿلُت مً ؤٖما٫ :ؤٖما٫ ؤلاصاعة الٗامت هي في الح٣ُ٣ت ٖلى هٖى

و التي حؿمى في ٞغوؿا بـ و هي ؤٖما٫ ججغبها ؤلاصاعة مً ؤحل بصاعة و حؿُحر  ،بإٖما٫ ألاٞغاص

                                                           
1
طي   -   .114، مغح٘ ؾاب٤، م محمس نبس الحافل هٍط

 .114هٟؿه، م،  اإلاغح٘ - 2
3
- « Le caractère discrétionnaire est une propriété des actes de gouvernement inhérente 

à la nature particulière. On ne peut pas, de toute façon confondre et identifier l’activité 

du gouvernement et l’activité discrétionnaire » Voir : LAUN (R), La Démocratie, Essai 

Sociologique, juridique et de politique moral, DALLOZ, Paris, 1993, p. 119. 
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ما٫ جسً٘ لغ٢ابت ال٣ًاء و هي ٚحر  ت مثال. و هظا الىٕى مً ألٖا ألامىا٫ الٗامت ٧ال٣ٗىص ؤلاصاٍع

ت بمٗنى ال٩لمت  ما٫ ؤلاصاٍع ت بالُاب٘ الؿُاس ي، ؤما الىٕى الثاوي ُٞخمثل في ألٖا  Actesمهبٚى

administratifs proprement dits،  ما٫ الهاصعة ًٖ ؤلاصاعة باٖخباعها ؾلُت و حكمل ألٖا

و جخٗل٤ بؿلُت  و هى مٓهغ مً مٓاهغ الؿلُت الٗامت، ،ٖامت ال مثُل لها في ال٣اهىن الخام

 صاعة اإلاهالح الٗامت، و هي ؤًًا ؤٖما٫ جسً٘إل الىهي و ألامغ التي ؤهاَها اإلاكٕغ بةخ٩ام  

 .1 صاعي لغ٢ابت ال٣ًاء ؤلا 

مجلـ الضولت الٟغوس ي نٟت الٗمل ؤلاصاعي ٖلى ألاوامغ الهاصعة مً الح٩ىمت َب٣ا  ٜ  ب  ن  

اع ناصع مً عثِـ غ مً الضؾخىع الٟغوس ي، بمىاؾبت الىٓغ في ًَٗ يض ٢ (83) للماصة

ت   بالجمهىعٍت بةوكاء مد٨مت ٖؿ٨ٍغ
ً
ٌ الهاصع في  ؾدىاصا ل 81بلى ٢اهىن الخٍٟى  91>8 ؤٍٞغ

        ؤلاحغاءاثخُث ؤن هظا ال٣اهىن زى٫ لغثِـ الجمهىعٍت ؾلُت بنضاع ؤوامغ الجساط حمُ٘ 

ُٗت لخُب٤ُ بغامج الح٩ىمت ما٫ الدكَغ             و ل٣ض  ٢غع مجلـ الضولت في ٢ًُت الحا٫ ،و ألٖا

ٌ لم ًسى٫ لغثِـ الجمهىعٍت  ،91>8 ؤ٦خىبغ >8في  CANALو ٢ًُت  ؤن ٢اهىن الخٍٟى

ُٗت بىٟؿه ختى حٗخبر  ُٗت ؤٖماله ؾلُت مماعؾت الؿلُت الدكَغ بهما زىله ؤن  ،ؤٖما٫ حكَغ

ُٗت الجساط ؤوامغ و بحغاءاث التي هي في  ٌؿخسضم اؾخثىاءا و في خضوص ي٣ُت ؾلُخه الدكَغ

ما٫ و بن ٧اهذ جخ عي، و هظه ألٖا ٗل٤ بهظه الهٟت ٞهي جسً٘ ألانل جسو اإلاجا٫ الدكَغ

ت ًجىػ الًُٗ ٞيها  .2 لغ٢ابت ال٣ًاء بىنٟها ؤٖماال بصاٍع

ؤن مجلـ الضولت ؤزظ باإلاُٗاع الك٨لي في الخمُحز بحن  CANALمً زال٫ ٢غاع ًخضح 

عي خُث محز بحن ال٣ىة ال٣اهىهُت لل٣غاع مدل الًُٗ و الُبُٗت  ،الٗمل ؤلاصاعي و الدكَغ

ُٗت له خباع َبُٗت الٗمل  ،الدكَغ خُث ع٦ؼ ؤ٦ثر ٖلى ال٣ىة ال٣اهىهُت لل٣غاع صون ألازظ بٗحن الٖا

ً   )الشىلي(ؤو ال٣غاع. ٞاٖخماص هظا اإلاُٗاع   في جدضًض الٗمل ٌٗىص بلى ؤن اإلاُٗاع اإلاىيىعي 
 
 ٤  ل  س

                                                           
1
 .171 .، مغح٘ ؾاب٤، موحُس فىطي ضأفذ - 

2
-C.E, 19 Octobre 1962, CANAL, J.C.P. 1963, p. 1306. 
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٘ ؤم الما  الخٟؿحر نٗىباث مسخلٟت ٖىض  و هظا ما ،بطا ٧ان الٗمل ًضزل في مجا٫ الدكَغ

بلى بزغاج ٧ل ؤٖما٫ عثِـ الجمهىعٍت  ي٦ما ؤن هظا اإلاُٗاع ًاص ،ًٟخذ اإلاجا٫ للجزإ و الخُإ

اث ألاؾاؾُت لألٞغاص عي مً ع٢ابت ال٣ًاء و ما ؾُازغ ٖلى الحٍغ  .1 بطا ما مؿذ اإلاجا٫ الدكَغ

عي الطازض نن الؼلؿت الخىفُصًت -ثاهُا  ؾبُهت الهمل الدشَط

و طل٪ مً ؤحل خماًت  ،ألاػماث ٞترة الجمهىعٍت في ـعثِ ٧ل الؿلُاث في ًضجغج٨ؼ 

ىُت و الحٟاّ ٖلى اؾخ٣غاع الضولت و ٦ُانها، و ًاصي هظا التر٦حز للؿلُت بلى  الؿُاصة الَى

و هي  م٣خًاها وحىب الحٟاّ ٖلى الضولت و وخضتها ،ججمُ٘ ٢ىاٖض ال٣اهىن في ٢اٖضة واخضة

الجمهىعٍت بىنٟه  هى عثِـالٟترة و  ٪جلم م٘ وخضة الجهاػ ال٣اثم بالٗمل في يسجج ٢اٖضة

عؤٖم و بهظا الخمثُل الؿامي ٞةن ،ممثال للؿُاصة ت بالُاب٘ الدكَغ  .2ياله ج٩ىن مهبٚى

یٟي اإلاٗیاع ؤههاع یٗخبر       ما٫مسخل٠  َبیٗت جدضیض في الْى  ٖلى الح٩ىمت ًٖ الهاصعة ألٖا

 في یٗض ال الجمهىعیت عثیـ لن الجمهىعیت، عثیـ َٝغ مً اجساطها جاعیش مً حكغیٗیت ؤٖما٫ ؤنها

یٟت مماعؾت خ٤ الضؾخىع  لها زى٫  حكغیٗیت ؾلُت هى بل بصاعیت، ؾلُت الحالت هظه  الْى

ني الكٗبي اإلاجلـ قٛىع  خالت في ؾىاء البرإلاان، مً بضال ألاوامغ َغی٤ ًٖ الدكغیٗیت               الَى

ُٟت یماعؽ ٞهى وبظل٪ البرإلاان، او٣ٗاص صوعحي بحن ٞیما ؤو  ُٗت  ْو  قإها ج٣ل ال صؾخىعیت  حكَغ

یٟت ًٖ   .3 البرإلاان یماعؾها التي الدكغیٗیت الْى

                                                           
1
-STILLMUNKERS (P), «  La Classification des actes ayant la force de la loi en droit 

public Français », R.D.P,  Paris,  1964, p. 261.    
2
-HAMON (L), « A propos de l’article 16 : quelques questions juridiques », A.J.D.A, 

Paris, 1961, p. 666. 

خیه البرإلاان بحن الٗال٢ت جهىع  خى٫  اإلاالخٓاث بٌٗ " ،أضظقي وؼیب3-  الجمهىعیت عثیـ -بك٣يها، الخىٟیظیت الؿلُت م٘ بٛٞغ

ىیت الىضوة بمىاؾبت مضازلت ،-"الح٩ىمت وعثیـ  هىمت صاع ، 2000ؤ٦خىبغ 24 و 23 ،یىمي بالبرإلاان الح٩ىمت ٖال٢ت خى٫  الَى

    . 89 . م ،2001 ،الجؼاثغواليكغ، للُباٖت
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ما٫ التي ٣ًىم بها عثِـ الجمهىعٍت مى٣ُُت          ؤٖما٫  ٖخباع بو ال ًم٨ً  ،ًٓهغ ؾمى ألٖا

ت بدخت جسً٘ لغ٢ابت ال٣ًاء ؤلاصاعي               عثِـ الجمهىعٍت في ٞترة ألاػماث مجغص ؤٖما٫ بصاٍع

هظا مً ؤحل الحٟاّ ٖلى اإلااؾؿاث و يمان ؾحر الؿلُاث الٗامت، ٦ما ًجىػ إلاجلـ 

              لبالصها ابمغ ججساط ؤوامغ لها ٢ىة ال٣اهىن زال٫ الٟتراث الهٗبت و الاهخ٣الُت التي بالىػعاء 

٣ا  و ه٨ظا هجض ؤن للح٩ىمت ؾلُت الخضزل  ،مً الضؾخىع الٟغوس ي (29) للماصةهظا َبٗا ٞو

ت لحماًت  ٘ و ٦ظا اجساط ٧ل ؤلاحغاءاث اإلاىاؾبت و الًغوٍع في اإلاجاالث بما في طل٪ مجا٫ الدكَغ

 .1 الضولت و مىاَىيها

 
 
بطا بنضاع ؤٖما٫ و ٢غاعاث لها ٢ىة للح٩ىمت مً الضؾخىع الٟغوس ي  (29) اإلااصة ٫  ى  س  ج

ُٗت بالىٓغ بلى َبُٗتها و هي ال جسً٘ لغ٢ابت ال٣ًاء  ،ال٣اهىن  و بهظه الهٟت ٞهي ؤٖما٫ حكَغ

٘ ،ؤلاصاعي  لنها ؤٖما٫ جخمخ٘  ،بالىٓغ بلى ٖضم الازخهام الُبُعي  لل٣ًاء بالىٓغ في الدكَغ

و هي ؤٖما٫ حك٩ل َاثٟت زانت مً  ،ل٣اهىن ه٣ل ؤنها ؤٖلى مغجبت مً ا لى و ؾمى و بن لمٗب

ما٫ ال٣اهىهُت  .2 ألٖا

ما٫ التي ٣ًىم بها عثِـ الجمهىعٍت ؤو الح٩ىمت  ٧ان لل٣ًاء مى٠٢ في قإن َبُٗت ألٖا

عي خُث جىنل مٟىى  ،بهىعة ؤوؾ٘ بمىاؾبت بنضاع ٢غاعاث و ؤٖما٫ مخٗل٣ت باإلاجا٫ الدكَغ

غه الهاصع بكإن ٢ًُت HANRI الح٩ىمت الؿُض هجري  بلى  ،Robin de Servens 3في ج٣ٍغ

عي لخٗل٣ه بةوكاء ٢ًاء اؾخثىاجي ت هى ٖمل حكَغ غ ؤن بوكاء مد٨مت ٖؿ٨ٍغ و هى ما  ،الخ٣ٍغ

                                                           
1
-HAMON (L), Op.Cit, p. 667 et s. 

2
اٌ فطحوجسي ثابذ  -  مً الضؾخىع اإلاهغي و الغ٢ابت ال٣ًاثُت ٖليها،  74، ؾلُاث عثِـ الجمهىعٍت َب٣ا للماصة يبًر

مً الضؾخىع الٟغوس ي، عؾالت لىُل صعحت الض٦خىعاه في الح٣ى١، ٧لُت الح٣ى١، حامٗت  61صعاؾت م٣اعهت م٘ اإلااصة 

 .429 .، م1987ال٣اهغة، مهغ، 
3
-C.E, 02 Mars 1962, Rubin de Servens, Op.Cit. 
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ٌ الًُٗ لٗضم ازخهام  (83) اإلااصةًضزل في بَاع  مً الضؾخىع، و ٖلى هظا ألاؾاؽ ٞع

 .1مجلـ الضولت بٟدهه ؤو ع٢ابخه

ُاع ٖخمض ٖلى اإلاٗب٢ض Robin de Servens هجض ؤن مجلـ الضولت الٟغوس ي في ٢ًُت 

ت، وطل٪ َبٗا  زال٫ ٞتراث اإلاىيىعي في الخمُحز بحن ألٖا ما٫ ؤلاصاٍع ُٗت و ألٖا ما٫ الدكَغ

٣ا  ،ألاػماث و جغ٦حز الؿلُاث مً  (83)و  (61)للماصةخُث ؤن الٗمل في هظه الحاالث ٞو

خضاص باإلاُٗاع ًالضؾخىع جهضع مً حهت واخضة ممثلت في عثِـ الجمهىعٍت، و بالخالي  هٗب الٖا

م مً ؾمىهع الظي ٢ض ًًٟي ٖلى الٗمل نٟت الٗمل ؤلاصا ،ؤو الًٗىي  الك٨لي              ي بالٚغ

٘. و ٖلُه         اٖخض مجلـ الضولت اإلاُٗاع اإلاىيىعي  و ا٢تراهه بال٣اهىن لهه ًسو مجا٫ الدكَغ

ُٗا ٘ الظي ًملهه واعص ٖلى مىيٕى و مجا٫  ،و اٖخبر الٗمل ٖمال حكَغ  مى٘سهو للدكَغ

 ع٢ابت مً َٝغ ال٣ًاء. ؤي   هخبُبُٗ

عي بالٗمل ؤلاصاعي الظي جإجُه الؿلُت  يؤما ف الجؼاثغ ٞةهه ٢ض ًسخلِ الٗمل الدكَغ

"لطةِؽ الجمهىضٍت أن ٌشطم بأوامط في مً الضؾخىع جىو:  (693) اإلااصةخُث ؤن  ،الخىُٟظًت

مؼاةل ناجلت في حالت شًىض املجلؽ الشهبي الىؾني أو دالٌ الهؿل البرملاهُت، بهس ضأي 

مجلؽ السولت و ٌهطع ضةِؽ الجمهىضٍت الىطىص التي اجذصها في ول يطفت من البرملان في 

 أٌو زوضة له لخىافم نليها.

 امط التي ال ًىافم نليها البرملان.حهس اليُت ألاو 

 601املازة في الحالت الاػخثىاةُت املصهىضة في  بأوامط ًمىن لطةِؽ الجمهىضٍت أن ٌشطم 

 من السػخىض.

 جخذص ألاوامط في مجلؽ الىظضاء".

                                                           
1
-HENRY (J.F), « Conclusion. C.E, 2 Mars 1962, RUBIN de Servens », R.D.P, Paris, 

1962, p. 306 et 307. 
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مً الخٗضًل الضؾخىعي ٫  (639) و التي ج٣ابلها اإلااصة 9>>8 مً صؾخىع ( 693) اإلااصة ً  ٨  م  ج

ؤو زال٫ الُٗل البرإلااهُت  البرإلاانؤن ٌكٕغ بإوامغ في خالت قٛىع  مً الجمهىعٍتعثِـ  2016

و جخسظ هظه ألاوامغ في مجلـ الىػعاء، ٦ما ؤن هظه  ،بطا ٧ان هىا٥ مؿالت ٖاحلت ج٣خط ي طل٪

الىهىم اإلاخسظة ًجب ؤن حٗغى ٖلى البرإلاان، ٦ما ًم٨ً ؤًًا لغثِـ الجمهىعٍت ؤن ٌكٕغ 

و التي ج٣ابلها  9>>8 مً صؾخىع ( 28) اإلااصةبإوامغ في الحاالث الاؾخثىاثُت اإلاىهىم ٖليها في 

حالت ما ئشا واهذ البالز مهسزة بذؿط زاهم في ) 1189 ٫ مً الخٗضًل الضؾخىعي (601) اإلااصة

 .(ًىشً أن ًطِب مإػؼاتها السػخىضٍت أو اػخلاللها أو ػالمتها

هجض جضازل بحن الٗمل ألانلي لغثِـ الجمهىعٍت اإلاخمثل في الٗمل ؤلاصاعي و الٗمل 

٘ ما٫ الهاصعة ًٖ عثِـ الجمهىعٍت بمىا ،الاؾخثىاجي اإلاخمثل في الدكَغ ؾبت ٞما َبُٗت ألٖا

و بأوامطهظا الٗمل الاؾخثىاجي )  ؟ (الدشَط

  الجؼاثغي  ٚالبُت ال٣ٟه ر  ب  خ  ٗ  ٌ  
 
٣ا  ن  ؤ  لماصةلألاوامغ الهاصعة في قٛىع ؤو ُٖلت البرإلاان ٞو

ت ٢بل ٖغيها ٖلى البرإلاان لخخدى٫ بٗ، (693) ت البرإلاان ٖليها بلى مىا٣ٞ ضحٗض ؤٖما٫ بصاٍع

ُٗت ت جسً٘  ،1ؤٖما٫ حكَغ ما٫ ٢بل ٖغيها ٖلى البرإلاان هي ؤٖما٫ بصاٍع و بالخالي ٞهظه ألٖا

ت  ألازغي  ،لغ٢ابت ال٣ًاء ؤلاصاعي  ما٫ ؤلاصاٍع ؤما بٗض مىا٣ٞت البرإلاان ٖليها  ،قإنها قإن ٧ل ألٖا

 
 
 ٞخهبذ زايٗت لغ٢ابت اإلاجلـ الضؾخىعي بطا ما ؤ

 
 .2 بظل٪ غ  ُ  ز

٣ا             في الجمهىعیت عثیـ یخسظها التي ألاوامغ ٞةن ،9>>8 لؿىت ثغي االجؼ للضؾخىع ل٨ً ٞو

 خُث  حكغیٗیت، ؤٖماال حٗض الٗاصیت الٓغوٝ
 
 الكٗبي اإلاجلـ قٛىع  خالت في اإلاخسظة ألاوامغ ن  ؤ

                                                           
، الغ٢ابت ال٣ًاثُت ٖلى ؤٖما٫ ؤلاصاعة الٗامت في الٓغوٝ الاؾخثىاثُت، عؾالت لىُل صعحت الض٦خىعاه في بسضان مطاز - 1

 .25 .، م2005حامٗت حُاللي الُابـ، ؾُضي بلٗباؽ،  ال٣اهىن الٗام، ٧لُت الح٣ى١،
اث بن ؾُفىض هطط السًن - 2 ، الؿلُاث الاؾخثىاثُت لغثِـ الجمهىعٍت الجؼاثغي و الًماهاث الضؾخىعٍت للح٣ى١ و الحٍغ

، 2013اللي الُابـ، ؾُضي بلٗباؽ، ُالٗامت، عؾالت لىُل صعحت الض٦خىعاه في ال٣اهىن الٗام، ٧لُت الح٣ى١، حامٗت ح

 .285 .م
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ني،  مً 693 اإلااصة في ؤن ؤؾاؽ ٖلى حكغیٗیت ؤٖماال حٗض البرإلاان او٣ٗاص صوعحي بحن ٞیما ؤو الَى

 الٟهل يمً وعصث 1189الخٗضًل الضؾخىعي ٫  مً 639 و التي ج٣ابلها اإلااصة 9>>8 صؾخىع 

یؿخمض  الجمهىعیت عثیـ ؤن٦ما  ،الدكغیٗیت الؿلُت" ٖىىان جدذ الضؾخىع  هظا مً الثاوي

 مً جٟىیٌ َغی٤ ًٖ ولیـ مباقغة، الضؾخىع  ؤخ٩ام مً ألاوامغ َغی٤ ًٖ الدكغی٘ ؾلُت

ا الجمهىعیت عثیـ یجٗل ما وهى ، 1963 صؾخىع  ْل في الحا٫ ٖلیه ٧ان ٦ما البرإلاان  ؤنلیا مكٖغ

مً ( 31) اإلااصة ؤن هى ؤ٦ثر طل٪ یا٦ض وما ،"بإوامغ یكٕغ" ٖباعة بلى اؾدىاصا الحاالث، هظه في

 عثیـ جمى٘ التي 1189 ٫  الخٗضًل الضؾخىعي مً 606 اإلااصة و التي ج٣ابلها اإلااصة 9>>8 صؾخىع 

 في ومثله ٧اهذ، ؤزغي  حهت لیت ألاوامغ َغی٤ ًٖ الدكغی٘ ازخهام ىىًٟ ؤن مً الجمهىعیت

 الضؾخىعیت اإلااؾؿاث وعئؾاء الح٩ىمت، ؤًٖاء وباقي ألاو٫  الىػیغ حٗیحن في ؾلُخه مثل طل٪

ني الكٗبي اإلاجلـ خل بلى اللجىء وؾلُت وؤًٖائها،  مؿب٣ت، حكغیٗیت اهخساباث ج٣غیغ ؤو الَى

 الُىاعت  خالت ؤو الحهاع لحالت وبٖالهه،الاؾخثىاثُت الحالت وج٣غیغ الكٗبي الاؾخٟخاء بلى واللجىء

 الثاهیت اإلاضاولت ءغابح َلب و٦ظا الكامل، الٟٗى خ٤ ومماعؾت الٗامت، الخٗبئت ؤو الحغب خالت ؤو

ني، الكٗبي اإلاجلـ َٝغ مً ال٣ىاهحن ٖلى حرها ... ال٣ىاهحن بنضاع و  الَى   .1 ٚو

 بدیث بالوامغ، للدكغی٘ الجمهىعیت عثیـ جضزل إلاجا٫ باليؿبت ٢یىص هه ال ًىحضؤ٦ما           

 مجا٫ في ألاوامغ اجساط مً الجمهىعیت عثیـ یمى٘ ما بَال٢ا مًمىهه في یغص لم ضؾخىع ال ؤن

 ٦ما الٗاصي ال٣اهىن  مجا٫ في الىؾیلت بهظه یكٕغ ؤن یم٨ىه ؤهه یٗني ما وهى الًٗىي، ال٣اهىن 

  .الًٗىي  ال٣اهىن  مجا٫ في الىؾیلت هظه بىٟـ یكٕغ ؤن یم٨ىه

                                                           

 ضةیؽ  یفىع أن ألاحىاٌ من حاٌ بأي یجىظ  ال " ماًلي: ٖلى ؾاب٤ مغح٘ 2016الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  مً 606 اإلااصة جىو 1 

ٌ  الىظیط حهیين في ػلؿخه الجمهىضیت  لم یىظ الصین وأنػائها السػخىضیت املإػؼاث ضؤػاء وهصا الحىىمت وأنػاء ألاو

 وجلطیط الىؾني املجلؽ الشهبي وحل ،الاػخفخاء ئلى اللجىء في ػلؿخه یفىع أن یجىظ  ال هما .لخهیینهم أدطي  ؾطیلت نلى السػخىض 

                           666 و 606 ئلى 601 ومن601 و 36 و 66 املىاز في املىطىص ألاحيام وجؿبیم أوانها، كبل الدشطیهیت الاهخذاباث ئجطاء 

 ."السػخىض  من 641 و 641 و 644 و 643 و 
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 الدكغی٘ بلى اللجىء مً الجمهىعیت عثیـ یمى٘ ما بَال٢ا یىحض ال ألاؾاؽ، هظا ٖلى               

 وطل٪ ؤلاهخ٣الیت اإلاغخلت ٞترة اه٣ًاء بٗض ختى ، للمكٕغ اإلاسهو اإلاجا٫ في ألاوامغ بىاؾُت

 ال٣اهىن  مجا٫ بحن ٞغ١  ؤو جمیحز ؤي ج٣م لم والتي ،9>>8مً صؾخىع  693 اإلااصة لخ٩ام جُبی٣ا

 ب٩ل ألاوامغ یخسظ ؤن الجمهىعیت لغثیـ ٞيهما یم٨ً اللظان الًٗىي، ال٣اهىن  ومجا٫ الٗاصي

ني، الكٗبي اإلاجلـ قٛىع  خالت في ؾىاء خغیت،  ،البرإلاان او٣ٗاص صوعحي بحن ما ٞترة زال٫ ؤو الَى

 .1ؤٖاله  اإلاظ٧ىعة الاؾخثىاثُت الحالت في ؤو

 مً ٖليها باإلاىا٣ٞت بما ٣ِٞ یلتزمٞ الغثاؾیت، ألاوامغ مغا٢بت خ٤ مً البرإلاان خجغیضٞ            

ًها بما و  حٗضیل، ؤو مىا٢كت ؤیت صون   اءغ بح مجغص مىا٣ٞخه مً یجٗل بلٛائها، وبالخالي حملت ٞع

 الخى٢ی٘ جاعیش مً هظه ج٨دؿب وبهما  الدكغیٗیت، بالهٟت ألاوامغ هظه یُب٘ ؤن یم٨ىه ال ق٨لي

 عي  ؤ ؤزظ اؾدبٗاص.٦ما بن   2 ء ا عالىػ  مجلـ ٖلى ٖغيها بٗض الجمهىعیت عثیـ َٝغ مً ٖليها

 وي٘ ٖىض یكتٍر إلاا زالٞا لألوامغ، الجمهىعیت عثیـ اجساط ٖىض اإلاىيٕى خى٫  الضولت مجلـ

 لغثیـ وم٣ٗىصة ؤنیلت ؾلُت بالوامغ الدكغی٘ ازخهام مً یجٗل ال٣ىاهحن، إلاكاعی٘ الح٩ىمت

  .3 ؾىاه صون  الجمهىعیت

 د  ؾ  ب            
یٟي اإلاٗیاع بلى ااصً ى   یماعؽ حكغیٗیت ؾلُت الجمهىعیت عثیـ بإن ال٣ى٫ ًم٨ً  الْى

یٟت  ؤن اجساطها،صون  جاعیش مً الدكغیٗیت بالهٟت جخمخ٘ عثاؾیت ؤوامغ َغی٤ ًٖ الدكغیٗیت الْى

 مضي ع٢ابت بكإن بزُاعه جم ما بطا الضؾخىعي اإلاجلـ ختى ؤو ٖلیه، ٖغيها ٖىض للبرإلاان ی٩ىن 

                                                           
 صعحت لىیل عؾالت مدضوص، وخى٫  ممضوص مجا٫ الٗامت، والحغیاث الح٣ى١  خمایت في الضؾخىعي اإلاجلـ صوع ، " فؿت هبالي -1

 157 . م ، 2010 وػو، جحزي  مٗمغي، مىلىص حامٗت الح٣ى١، ٧لیت ال٣اهىن، جسهو الٗلىم، في هعاص٦خى 
 حامٗت الح٣ى١، ٧لیت ال٣اهىن، الض٦خىعاه في عؾالت لىُل قهاصة الجؼاثغ، في الضؾخىعي الخُىع  زهاثو ،ألامين شطیـ - 2

 .445 ،م.  1991 ٢ؿىُیىت،
ًبسي  ٖلى ماًلي: "ؾاب٤  ،مغح٘ الضولت مجلـ بازخهاناث ، یخٗل01٤ –98 ع٢م  الًٗىي  ال٣اهىن  مً 04 جىو اإلااصة - 3

و اللىاهين حؼب الشطوؽ التي ًحسزها  هصا اللاهىن و الىُفُاث املحسزة غمن هكامه مجلؽ السولت ضأًه في مشاَض

 السادلي.".



  :             اللػاةُت                                         للطكابت الحىىمُت ألانماٌ دػىم نسم                                    الباب ألاٌو

 

113 

 

 حكغیٗیت ؤٖماال حٗض بطا ألاوامغ  هظه1ٞ.   ال٣اهىهیت َبیٗتها جدضیض في ٞٗلي صوع  ؤي صؾخىعیتها،

 ٞلى الو٣ٗاصه، م٣بلت صوعة ؤو٫  في وطل٪ ٖليها، یهاص١ ل٩ي البرإلاان ٖلى ٖغيها إللؼامُتهٓغا 

 .2 الدكغیٗیت الهیئت مىا٣ٞت ٖلى ٖغيها جم إلاا جىٓیمیت ؤٖماال ألاوامغ هظه ٧اهذ

 الهمل إلازاضي املطبىى بالؿابو الؼُاس ي -ثالثا

الحضًثت ٖاصة بخىيُذ ازخهام ٧ل ؾلُت مً ؾلُاث الضولت  الؿُاؾُتألاهٓمت ج٣ىم 

ت الخهٝغ جدذ ع٢ابت البرإلاان       و ال٣ًاء و جتر٥ للؿلُت الخىُٟظًت مجا٫ مٗحن ٩ًىن لها خٍغ

و م٘ طل٪ ٞةن ؤٖما٫ الح٩ىمت التي  ،و طل٪ في خضوص ما ًغؾمه الضؾخىع و ال٣ىاهحن ال٣اثمت

جخهل بالؿُاؾت الٗلُا للضولت ْلذ بُٗضة ًٖ الغ٢ابت ال٣ًاثُت بؿبب نبٛتها الؿُاؾُت 

ت، وهي بالخالي و لُضة الخُىع الؿُاس ي للضولت و لها َبُٗت ؾُاؾُت و حؿتهضٝ ٚاًاث ُالٛال

 ؾُاؾُت.

الٗمل الح٩ىمي الهاصع ًٖ الؿلُت الخىُٟظًت م٘ الٗمل ؤلاصاعي بالىٓغ بلى وخضة ًسخلِ 

و بالخالي لخدضًض الٗمل الح٩ىمي  ،الؿلُت الخىُٟظًت مثلت في الؿلُت الهاصعة للٗمل اإلاخ

خماص ٖلى اإلاُٗاع اإلاىيىعي خُث ٌؿخىحب البدث ًٖ الؿبب الظي ؤصي  ،ٌؿخىحب الٖا

ٞةطا ٧ان الؿبب ؾُاس ي و ٌؿعى بلى جد٤ُ٣ مهالح ٖلُا ؾُاؾُت  ،لٗملمت بلى بنضاع اى بالح٩

ؤما ٚحر طل٪ ٞهى ٖمل بصاعي بدذ ٦ما ًجب البدث ؤًًا ًٖ هضٝ  ،للضولت ٞهى ٖمل خ٩ىمي

ٞةطا ٧ان هضٞه جُب٤ُ ؤو جىُٟظ ٢اهىن مٗحن ٞال ٌٗخبر ٖمال خ٩ىمُا و لى ٧ان هظا  ،الٗمل

و ٖلُه ًم٨ً ؤن وؿخسلو مً  ،ؤٖما٫ الح٩ىمتالٗمل ناصع لخُب٤ُ ؤو جىُٟظ ٖمل مً 

ما٫ الح٩ىمُت:  ؤخ٩ام ال٣ًاء يابُحن  ؤؾاؾُحن  ًدضصان ما ًىضعج يمً ألٖا

                                                           
اوي حمُس - 1 ٘ بالوامغ )بحن الىو و اإلاماعؾت (،مٍع  . 104، م.  مغح٘ ؾاب٤ ،آلُت الدكَغ

 في الض٦خىعاه صعحت لىیل عؾالت ،الجؼاثغي  الىيعي ال٣اهىن  في ال٣اهىهیت ال٣ىاٖض ٞٗلیت ٖضم ْاهغة ،شطیف وایؽ - 2

 .14و 13، م.  2006 وػو، جحزي  مٗمغي، مىلىص حامٗت .الح٣ى١ و الٗلىم الؿُاؾُت ، ٧لیت  ال٣اهىن،
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 جحسًس ؾبُهت الهمل بحؼب الكطوف التي  -6
 
 جذص فيهاأ

ا ٢ض ًغج٣ي في ْغوٝ و مالبؿاث ؾُاؾُت في صولت ما بلى مغجبت  ن  ب   ما ٌٗخبر ٖاصة ٖمال بصاٍع

ؤٖما٫ الؿُاصة، ٦ما ؤن ما ٌٗخبر مً ؤٖما٫ الؿُاصة ٢ض ًىضعج في ْغوٝ ؤزغي بلى مؿخىي 

ت البدخت، وهظا ما ًٟخذ اإلاجا٫ و ًىؾ٘ ؤ٦ثر ؾلُت ال٣ًاء في ج٣ضًغ َبُٗت  ما٫ ؤلاصاٍع ألٖا

 ُٖت التي ؤخاَذ بالٗمل.ً ؤلاصاعة ٖلى يىء الٓغوٝ اإلاىيى صع ٖالٗمل الها

 خُث ٢ًذ مد٨مت ال٣ًاء ؤلاصاعي ؤن ألامغ ،٧ان لل٣ًاء اإلاهغي في هظا الكإن مى٠٢

في م٣اومت و٢خا٫ بٌٗ الجىىص  ـِلغحا٫ البىل 18>8ًىاًغ  18 ت فيالهاصع مً وػٍغ الضازلُ

ُاهُحن ىا في الهجىم ٖلى ًظال ،البًر لم ٨ًً بال  19>8ا٫ بزغ بلٛاء مٗاهضة خمى٣ُت ال٣ً قٖغ

و لم ٨ًً بالخالي بحغاءا زام  ،حؼءا مً الخُت الؿُاؾُت الٗامت التي اجبٗتها الىػاعة ال٣اثمت

هدى اإلاىاَىحن للمداٞٓت ٖلى ألامً الٗام، و لظل٪ ٞةن ألامغ الؿال٠ الظ٦غ الهاصع مً وػٍغ 

لٗامت اإلاخٗل٣ت بالمً الضازلي و هى بُبُٗخه ٖمل الضازلُت ٌٗخبر مً الخضابحر الؿُاؾُت ا

 .1 خ٩ىمي ؾُاصي

 ب  و ؤن ٩ًىن الٗمل الح٩ىمي طو َبُٗت ؾُاؾُت ٌؿخلؼم 
 
                ع٢ابخهٖلى  ال٣ًاء ؤ٢ضم ال

ال٣ًاء  مً ع٢ابت و بالخالي ٞالٛالب في الٗمل الح٩ىمي هى نٟخه الؿُاؾُت التي ه٣لذ بؿببها

بهما  الهضٝ مىه  ،الضاٞ٘ للٗمل الح٩ىمي يهظا الٗىهغ الؿُاس ي ألاؾاس  ؤن خُث صاعي،ؤلا 

 جمليهاالخضابحر التي  ٗخبرحو  ،مغاٖاة الهالح الٗام للضولت باٖخباعها وخضة لها ٦ُان زام

ما٫ الؿُاؾُت الخاعحت ًٖ   مً مهالح الضولت الٗلُا ٞىحىص الٗمل  ،ع٢ابت ال٣ًاءألٖا

و مً بحن  ،و بهما ٨ًٟي وحىص َاب٘ ؾُاس ي للٗمل ،غهاالح٩ىمي ال ًٟترى وحىص هو ٣ً

 ما ًلي: ألاؾباب الؿُاؾُت التي ٣ًغها ال٣ًاء ًم٨ً بعحاٖها بلى

 ؛زكُت الخىإػ م٘ الح٩ىمت 

                                                           
1
ت )ال٣غاع ؤلاصاعي، ال٣ٗض ؤلاصاعي(محمس فإاز نبس الباػـه٣ال ًٖ: -  ، ، صاع اإلاٗاٝع، ؤٖما٫ الؿلُت ؤلاصاٍع

ت  .146 .، م1989، ؤلاؾ٨ىضٍع
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 ؛زكُت بزاعة نٗىباث صبلىماؾُت في وحه الؿلُاث الٗلُا 

 ت ال٩املت حر الحٍغ ت ًض الح٩ىمت في بٌٗ اإلاىا٠٢ و جٞى  .1 في الخهٝغ لها الٗمل ٖلى ج٣ٍى

ت التي جخذص لخىفُص اللىاهين من كبُل ألانماٌ  -3 نسم انخباض اللطاضاث إلازاٍض

 الحىىمُت

 
 
ت التي جخسظها ؤلاصاعة مً ال٣غاعاث ؤلاصا ر  ب  خ  ٗ  ال ح ؤٖماال خ٩ىمُت صون  جىُٟظ ال٣ىاهحن ؤحلٍع

ت  ؤن جخٗل٤ بالؿُاؾت الٗلُا للبالص و خماًت ٦ُانها و اإلاداٞٓت ٖلى ؾُاصتها، ٞال٣غاعاث ؤلاصاٍع

ماصام هىا٥ هو ًخًمً ما ًجب  ،الٗاصًت التي جخسظها جىُٟظا ل٣اهىن ما لِـ ٖمال خ٩ىمُا

غه مً قغوٍ إلجمام ٖمل مً ؤٖما٫ ؤلاص و  اجساطه مً بحغاءاث اعة، ٞال٣غاع ؤلاصاعي ما ًلؼم جٞى

الظي ًهضع جُب٣ُا لهظا الىو ًضعج يمً ؤٖما٫ ؤلاصاعة الٗاصًت و ال ٨ًدس ي الُاب٘ الؿُاصي 

 .2 ؤو الح٩ىمي

ما٫ الح٩ىم هو بالخالي ال ًم٨ً اٖخباع   مثال ٢غاعاث الح٩ىمت مهما ٧ان ،ُتمً ٢بُل ألٖا

بال بطا  ،ؾمىها و مهما ٧ان مجا٫ نضوع هظا الٗمل في خضوص الازخهام ؤو زاعج جل٪ الحضوص

  ٧اهذ ٢ض اجسظث في ؾبُل الضٞإ ًٖ ٦ُان الضولت و ؤمنها. و بهظا
 
ً ال٣ًاء ؤن الكٍغ ًم٨

           في ال٨ثحر مً ألاخُان مً اصٖاءاث ؤلاصاعة التي جهل في بٌٗ ألاخُان بلى خض  ًدض  

ما٫ الح٩ىمُت بمجغص نضوع ٖمل اإلاٛ االة، وطل٪ باٖخباع ؤلاحغاءاث اإلاضٖاة مً ٢بُل ألٖا

جىُٟظا لل٣اهىن. ٖلى ٨ٖـ ما بطا ٧اهذ ؤلاحغاءاث اإلاخسظة مثال اجسظث يض مىاَني الضولت 

 ٢اثمت ٦خهُٟت ألامال٥ ؤو ٞغى ،بن ٧اهذ َبٗا جخهل اجهاال مباقغا بدالت خغب ،اإلاٗاصًت

                                                           
طي  - 1  .121 .، مغح٘ ؾاب٤، ممحمس نبس الحافل هٍط
 .147 .، مغح٘ ؾاب٤، ممحمس فإاز نبس الباػـ - 2
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ما٫ حٗخبر مً ؤٖما٫ الؿُاصة لُابٗها  الحغاؾت ٖليهم ؤو  ت جى٣لهم، ٞهظه ألٖا الخ٣ُُض مً خٍغ

 .1 و الح٩ىمي الؿُاس ي 

ٞةن طل٪ ال  ،ؤما باليؿبت لل٣غاعاث التي جخسظها ؤلاصاعة جُب٣ُا لٗمل مً ؤٖما٫ الح٩ىمت

م مً ؤن الٗمل  ت بدخت جسً٘ بلى ع٢ابت ال٣ًاء. هظا بالٚغ ٌٛحر مً َبُٗتها ٣٦غاعاث بصاٍع

م مً  ،الح٩ىمي اإلاخسظ مً َٝغ الح٩ىمت باٖخباعها ؾلُت خ٨م و لِـ ؾلُت بصاعة و بالٚغ

 ب   ،ؤنها بحغاءاث ؾامُت اجسظث في ؾبُل الضٞإ ًٖ ٦ُان و ؤمً الضولت
 
  ال

 
                 الخضابحر ن  ؤ

ًخٗحن ؤن جخسظ  ،ؤم جىُٓمُت ٞغصًتو ؤلاحغاءاث اإلاخسظة جىُٟظا لهظا الٗمل ؾىاء ٧اهذ الخضابحر 

ت  ،في خضوص ما ٌؿخلؼم ال٣اهىن و هي ٚحر مدهىت مً ع٢ابت ال٣ًاء قإنها قإن ال٣غاعاث ؤلاصاٍع

 ألازغي. ب  
 
  ال

 
ت واؾٗت لإلصاعة ه  ه  ؤ  بحغاءاثضًغ ما ًجب اجساطه مً في ج٣ ًجب باإلا٣ابل جغ٥ خٍغ

)جىفُص خُث ؤن ؾلُت ؤلاصاعة في هظه ألاخىا٫  ،الح٩ىمي الٗملمً ؤحل جُب٤ُ و جىُٟظ 

٣اهىن في الٓغوٝ في جىُٟظ ال اإلاخسظةجسخل٠ في مضاها ًٖ ال٣غاعاث ألازغي  الهمل الحىىمي(

 .2 ٖليها الغ٢ابتي مجا٫ بؿِ الٗاصًت و لِـ ف

إلاى٤ُ ٖلى ما ًملُه ا مً ؤحل جدضًض الٗمل الح٩ىميال٣اض ي ؤو اإلاكٕغ  ال ٌٗخمض

  ،ال٣اهىوي
 
ما ه  مُُٗاث و ْغوٝ ؤمالها الا٢خىإ الؿُاس ي، و هظا ما ًضٖم ؤ٦ثر ٖلى  مضٌٗخ وب 

ما٫ الح٩ىمُت ما صٞ٘ بٌٗ ال٣ٟهاء بلى ال٣ى٫ بإن  ،مبضؤ ٖضم بم٩اهُت جدضًض ٢اثمت ألٖا

 .3 دضًض مً َٝغ اإلاكٕغالٗمل الح٩ىمي مؿخدُل الخ

 

 

                                                           
 .395 .، م1976، ال٣اهغة ، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ال٣ًاء ؤلاصاعي )٢ًاء ؤلالٛاء(،  ػلُمان الؿماوي  محمس - 1
 .150 .، مغح٘ ؾاب٤، ممحمس فإاز نبس الباػـ - 2

3
-DUEZ (P), Op.Cit, p. 24. 
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 املؿلب الثاوي

 جمخو الهمل الحىىمي بحطاهت كػاةُت مؿللت

ه للغ٢ابت  ٖىض ًٟترى نضوع الٗمل الح٩ىمي مً َٝغ الؿلُت الخىُٟظًت زًٖى

ما٫ مدهىت مً ؤًت ع٢ابت  ،ل٣ًاثُت،و ل٨ً في خ٣ُ٣ت ألامغ ٚحر طل٪ا خُث ؤن هظه ألٖا

ما٫ ألازغي اإلاخسظة مً َٝغ الؿلُت  ٢ًاثُت. و هظا ما ًمحز الٗمل الح٩ىمي ًٖ ألٖا

خُث ؤن هظا ألازحر هى  ،و هظه اإلاحزة حٗخبر عثِؿُت و ؤؾاؾُت و هي ولُضة ال٣ًاء،الخىُٟظًت 

ما٫ التي جهضع ًٖ الح٩ىمت مً  ٞال٣اض ي والًخه و ع٢ابخه، ناخب الازخهام في بزغاج ألٖا

ت ٞهى ال  و الظي  ،ناصع ًٖ الؿلُت الخىُٟظًت ٖىضما ٌٗغى ٖلُه ٖمال ما هى مدل مىاٖػ

و بهما  ،ال٣ًاء مو بالخالي ٖضم مىا٢كخه ؤما ،ؿبب ؾمى الٗملبًمخى٘ في هٓغ الضٖىي 

ي ؤ٦ثر بالخالي ًؼ٧ ،بال٨ٗـ ؾٝى ٣ًىم بةيٟاء نٟت الٗمل الح٩ىمي ٖلى الٗمل مدل الجزإ

و الضلُل ٖلى طل٪ جُب٤ُ نىعة الٗمل الح٩ىمي ٖلى  ،ٞإ٦ثر الٗمل الهاصع ًٖ الح٩ىمت

ما٫ ألازغي التي جهضع ًٖ الح٩ىمت و ه٨ظا ًهبذ الٗمل مدل الجزإ  ،اإلاٗاهضاث و بٌٗ ألٖا

 .1 ً مً ؤًت ع٢ابته  د  م  

 ب  
ما٫ الح٩ىمُت جخمخ٘ بدهاهت  ،هظه اإلاحزة ىمٗٓم ال٣ٟهاء ٖل ٤  ٟ  ج  خُث ًغون ؤن ٧ل ألٖا

 و ؤن ال٣ًاء الٗاصي و ؤلاصاعي ٚحر مسخو بالىٓغ في مكغوُٖتها و ال في ،٢ًاثُت مُل٣ت

ؼ(مؿاولُتها            ل٣ًاء الٗاصيل الؿلبي ى٠٢اإلاو لخإ٦ُض هظا اإلاى٠٢ ؾٝى هبحن  ،2 )الخهٍى

ٌ ) ٦إنلو ؤلاصاعي في ع٢ابت مكغوُٖت الٗمل الح٩ىمي  غ اإلاؿاولُت  بم٩اهُت  ٦ظا  (فطم أو ج٣ٍغ

                                                           
1
 - DUEZ (P), Op.Cit, p. 87. 

2
 - Voir :  - CHAPUS (R), Op. Cit, p. 07. 

               - ODENT (R), Op. Cit, p. 117. 

               - DUEZ (P), Op. Cit, p. 18. 

               - DENDIAS (M), Op. Cit. p. 13. 
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ما٫ الح٩ىمُت في خضوص ي٣ُت ٦ةؾخثىاء  ؤي هو ًمى٘  ُٚاب مو طل٪ ؤما ،ثان(فطم )ًٖ ألٖا

 .1 زًٕى الٗمل للغ٢ابت ال٣ًاثُت

ٌ الفطم   ألاو

 الهمل الحىىمي مشطونُت دخطاص اللػاء في ضكابتئنسم 

ما٫اإلاكغوُٖت زًٕى ٧ل  مبضؤ٣خط ي ً           ليلغ٢ابت ال٣ًاء جهضًا  ألٖا

ت ُبال ؤن ألامغ ًسخل٠ باليؿبت لألٖما٫ الح٩ىم ،ُظًتحٗؿ٠ مً َٝغ الؿلُت الخىٟ

وهظا مً الؿماث  ،التي ال جسً٘ لغ٢ابت اإلاكغوُٖت الضازلُت منها ؤو الخاعحُت

اث ألاؾاؾُت لألٞغاصو ا٫ مألاؾاؾُت لهظه ألٖا  التي جمـ ال مدا٫ بالح٣ى١ و الحٍغ

وال ال٣ًاء ؤلاصاعي الىٓغ ٞيها بلٛاءا و  )أوال(ال ًسخو ال ال٣ًاء الٗاصي  خُث

ًا    .)ثاهُا(حٍٗى

 في ضكابت الهمل الحىىمي دخطاص اللػاء الهازيئنسم  -أوال  

 اص  ٖ  
ً
اث اإلا ة     غج٣بت بحن ألاشخام الُبُُٗحنما ٩ًىن ازخهام ال٣ًاء الٗاصي في اإلاىاٖػ

ما٫ الح٩ىمُت بال في خاالث حض ٖغيُت و ٢لُلت حضا. خُث ٖب   ال و  ر ًٖ هظا ًهُضم م٘ ألٖا

زًت ال ًؿبلىن ألانماٌ ا" ئن املحاهم الهب٣ىله:  FAVOREU (M.L)الىي٘ ال٣ُٟه 

 
ا
 با هازض  الحىىمُت ئال

ا
 ؼبب أن مىاػباث الى

ا
 .2ا"بُهت الحىىمُت للهمل كلُلت جسا كط في الؿ

ت و ال٣ًاثُت ًمى٘ طل٪                  بال في خاالث اؾخثىاثُت  ٦ما ؤن مبضؤ الٟهل بحن الؿلُاث ؤلاصاٍع

                                                           
1
ذ، مجلت اجداص الجامٗاث ٌؼطي محمس الهطاض -  ت ؤٖما٫ لؿُاصة في ٢ًاء اإلاد٨مت الضؾخىعٍت في مهغ و ال٩ٍى ، هٍٓغ

 .05 .، م2000مهغ،  ، 12الٗغبُت للضعاؾاث و البدىر ال٣اهىهُت، ٖضص 
2
-FAVOREU (L), Du déni de justice en droit public Français, L.G.D.J, Paris, 1965, p. 

180. 
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ً
ت  و زانت و بالخالي ًٟترى ؤن  ،)الخىفُصًت(ؤن الٗمل مدل الجزإ نضع مً الؿلُت ؤلاصاٍع

 الازخهام ًاو٫ لل٣ًاء ؤلاصاعي.

في خالت ما ؤو٧ل الازخهام لل٣ًاء الٗاصي و هظا ما ًدضر ٦ما ؤؾل٠ هاصعا  و بالخالي

بٗضم الازخهام ؤم  ه ٞهل ٣ًغ  م٠ُ٨ٞ ًٟهل ال٣ًاء الٗاصي في الٗمل الح٩ىمي اإلاُغوح ؤما

 ًىٓغ في الجزإ و ًهضع خ٨م؟

ًغي حاهب مً ال٣ٟه ؤن ازخهام ال٣ًاء الٗاصي في الىٓغ في هؼإ مخٗل٤ بالٗمل 

 "ألامير جيرومو ل٣ض ؾب٤ و ؤن ازخو ال٣ًاء الٗاصي في ٢ًُت  ،مدخمل الح٩ىمي

٧ل  ث ٖلى ؤن  ؤ٢غ   ،9:;8حاهٟي  11خُث ؤن مد٨مت الاؾخئىاٝ بباَعـ في  ،هابىلُىن"

٠ في اؾخٗما٫ الؿلُت ما ٖضا ما ًضزل الخىام و ٧ل حٗؿ   سظة ٖكىاثُا يض  ال٣غاعاث اإلاخ  

ٞهي مدل ع٢ابت مً َٝغ اإلادا٦م الٗاصًت، و بالخالي في خالت  ،ؤلاصاعي  في ازخهام ال٣ًاء

ما٫ الح٩ىمُت  ٤ ألٖا اث الٟغصًت و اإلال٨ُت الخانت لألٞغاص ًٖ ٍَغ لهاصعة ًٖ ااإلاؿاؽ بالحٍغ

هى  اإلابضؤال٣ًاء الٗاصي، و بن ٧ان  مًم٨ً مباقغة الًُٗ يضها ؤما ،لؿلُت الخىُٟظًت

اث الٟغصًت و اإلال٨ُت  ،٘نضوع  الٗمل الح٩ىمي بضون ٢ُض ؤو ماو ٞةهه ًٟترى اخترام الحٍغ

  .ت لألٞغاصالخان  
 
طل٪ ال ًم٨ً ؤن ًخد٤٣ ؤمام ٞغيُت جمخ٘ الؿلُت الخىُٟظًت بؿالح  ؤن   بال

  ،ألاٞغاص زُحر مىحه يض  
 
 .1 ٫ الؿلُتا٠ في اؾخٗمل في الخٗؿ  مخمث

ما٫ الح٩ىمُت لِـ بازخهام مُل٤ ٞازخهام و ال  ،اإلادا٦م الٗاصًت في الىٓغ في ألٖا

 .و ل٨ً جضزلها و بن ٧ان ي٣ُا ٞةن له ما ًبرعه ،ًٟى١ الازخهام اإلاى٧ل لل٣ًاء ؤلاصاعي 

ً   خُث ؤن   اث الٟغصًت و اإلال٨ُت الٟغصًتال٣ًاء الٗاصي هى الحامي و ال           امً ألاؾاس ي للحٍغ

                                                           
1
-DARESTE (R), La justice administrative en France, 2

ème
 éd, L. LAROSE, Paris, 1889, 

p. 218. 
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اث الخانت بهظه اإلاباصت ًسخو ،ضهُت لألٞغاصو الح٣ى١ اإلا  ال٣ًاء ؤلاصاعي  و بالخالي ٧ل اإلاىاٖػ

 .1 ألاولى بظل٪ يبالىٓغ ٞيها و ه

ؤٚلبُت ال٣ٟه هظه ال٨ٟغة، خُث ًغون ؤن الٗمل الح٩ىمي هى ٖمل ناصع ًٖ  ٌ  خ  ص  

ت ألازغي التي جهضع ًٖ الؿلُت  ،الؿلُت الخىُٟظًت ما٫ ؤلاصاٍع و قإهه قإن ؾاثغ ألٖا

            ْهىع الٗمل الح٩ىمي ؤن   ىم ًاو٫ لل٣ًاء ؤلاصاعي بالىٓغ بلو بالخالي الازخها .الخىُٟظًت

اث الخانت به حٗىص بلى الاحتهاص ال٣ًاجي ؤلاصاعي  ٦ما ؤن الازخهام الُبُعي بالىٓغ  .و الىٍٓغ

ت ما٫ ؤلاصاٍع اث  ألٖا بلى ال٣ًاء ؤلاصاعي بد٨م الىهىم ال٣اهىهُت و بد٨م  ، ًاو٫في مىاٖػ

ت و ال٣ًاثُت ما٫ الح٩ىمُت ال جسً٘ لخ٩ام  ،مبضؤ الٟهل بحن الؿلُاث ؤلاصاٍع ٦ما ؤن ألٖا

غ و هظا ٨ًٟي  لخٟؿحر و  .الخام ال٣اهىن  ء الٗاصي في الىٓغ في ٖضم ازخهام ال٣ًا جبًر

ما٫ الح٩ىمُت. ٦ما ًض٫ ؤًًااإلا اث اإلاخٗل٣ت باٖل الٗمل الح٩ىمي ال ًٓهغ و لم  ؤن   ٖلى ىاٖػ

 .2 ٨ًً مدل للى٣اف ؤمام احتهاص ال٣ًاء الٗاصي

ما٫ الح٩ىمُت لغ٢ابت ال٣ًاء الٗاصي ٚحر م٣بىلت و ٚحر مى٣ُُت خؿب  ٨ٟٞغة زًٕى ألٖا

 ٢ًُتبها ال٣اهىن و ال ال٣ًاء. و ًٓهغ  طل٪ مً زال٫  ٝرلم ٌٗتمٗٓم ال٣ٟهاء ٦ما ؤنها 

Renault ـ بٗضما ٦ُٟذ جى٢ُ٘ عثِـ  1>>8حاهٟي  ;1 في ٢ًذ مد٨مت الاؾخئىاٝ بباَع

الجمهىعٍت للمٗاهضة الضولُت ؤهه ٖمل خ٩ىمي ؤ٢غث ٖلى ؤن ال٣ًاء الٗاصي لِـ له ؤي 

. ٦ما ؤن إلاد٨مت 3 بالىٓغ ُٞهؤي خا٫  ازخهام في مىا٢كت ؤو جٟؿحر الٗمل و ال جسخو في

ش DASSAULT aviationو طل٪ في ٢ًُت  ،الاؾخئىاٝ بٟغؾاي هٟـ اإلاى٠٢  ماعؽ 11 بخاٍع

زاػىا اإلابرم بحن ماؾؿت الُحران  ؤن ٣ٖض بُ٘ الٗخاص الحغبي خُث ٢ًذ ،1>>8

DASSAULT هى ٖمل خ٩ىمي هٟظ بىاؾُت ماؾؿت  ،و صولت الٗغا١DASSAULT              
                                                           

1
-SERRAND (P), Op.Cit, p. 26. 

2
-DAWOOD SOLIMAN (Al), Les théories relatives aux actes de gouvernement en droit 

Français et dans les droits de certains payes arabes, Thèse pour l’obtention de doctorat 

en droit, université de Rennes I, France,1980,  p. 82. 
3
 -C.A Paris, 28 Janvier 1926, RENAULT et Soc, Sirey, p. 1 à 4. 
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و الظي ًضزل في بَاع الؿُاؾت الٗامت للضولت و التي ال جسً٘ الزخهام و ع٢ابت ال٣ًاء 

 .1 الٗاصي

اث بال٣ٟهاء الازخهام لل٣ًاء الٗاصي ؤو٧ل  ؿبب بًجاص يماهاث و خماًت ؤوؾ٘ للحٍغ

التي ٖاصة ما  ،الالمدضوص لألٖما٫ الح٩ىمُت ؤلاهدكاع  يضالخانت  اإلال٨ُت لحماًتو  ،الٟغصًت

ال٣ٟهاء ؤن  هاالء٦ما ًغي  .٢ض جمـ ب٨ُان الٟغص و خ٣ى٢ه و ج٩ىن ٚحر مضعوؾت و ٖكىاثُت 

و ل٨ً  ،ع٢ابت ال٣ًاء الٗاصي ٢ض ٩ًىن ؾضا مىُٗا ؤًًا يض حٗؿ٠ في اؾخٗما٫ الؿلُت

ٌ اإلاُل٤ ٣ىا و ٢ىبلذ ٨ٞغتهم بالٞغ م مً هظه الحلى٫ ٞلم ًٞى ما٫ التي ب .بالٚغ ؿبب ؤن ألٖا

ت  ،ـ ب٨ُان الٟغص و خ٣ى٢ه هى ٖمل ناصع مً الؿلُت الخىُٟظًتجم ما٫ ؤلاصاٍع قإهه قإن ألٖا

بطا ٧ان  ؤماال٣ًاء ؤلاصاعي.  مالتي جهضع ٖىه و بالخالي ال ًىحض ؤي هو ًمى٘ ٖضم الًُٗ ؤما

الٗمل اإلاخسظ مً َٝغ الؿلُت الخىُٟظًت بهٟتها ممثلت للضولت زاعحُا ؤمام ؤشخام 

ٞةن في هظه الحالت ؤًًا ال هجض ؤي هو ًجحز لل٣ًاء الٗاصي ؤو ختى ؤلاصاعي  ،ال٣اهىن الضولي

و بالخالي ازخهام ال٣ًاء الٗاصي ال ًخ٤ٟ م٘  .الىٓغ ؤو ٖضم الىٓغ في الٗمل مدل الجزإ

ت و ال٣ًاثُت.  اإلاى٤ُ ال٣اهىوي و ال م٘ مى٤ُ مبضؤ الٟهل بحن الهُئاث ؤلاصاٍع

ما٫ الح٩ىمُت مًٓهغ  ما ؾل٠ ؤن ال٣ًاء الٗاصي ال ًسخو في الىٓغ في الُٗىن يض ألٖا

ما٫ االهاصعة ًٖ الؿلُت الخىُٟظًت، وبما ؤن  ل٣ًاء الٗاصي ال ًسخو بالىٓغ في ألٖا

ٞهل ًسخو بظل٪ بطا ال٣ًاء ؤلاصاعي الؾُما ؤن هظا ألازحر هى ألا٢غب إلاجا٫  ،الح٩ىمُت

ما٫ ؤلاص ت ٖامتازخهام الىٓغ في ألٖا ؤن  ال٣ًاء ؤلاصاعي ؤًًا ٚحر مسخو بالىٓغ في  ؤم ،اٍع

ما٫ هظا الىٕى و هل طل٪ لىٟـ ؤؾباب ٖضم ازخهام ال٣ًاء الٗاصي الؿالٟت  ،مً ألٖا

 ؟ الظ٦غ ؤم لؾباب ؤزغي 

                                                           
1
 -C.A Versailles, 22 Mars 1990, DASSAULT aviation, Voir : http://www.dalloz.fr/, 

consulté le :11 mai 2016 

 

 

http://www.dalloz.fr/
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 نسم ادخطاص اللػاء إلازاضي في ضكابت الهمل الحىىمي -ثاهُا 

٤  ن  ب   ٣ت مباقغة ًٖ ٍَغ ع٢ابت  مكغوُٖت ال٣غاع مً َٝغ ال٣اض ي ًم٨ً ؤن ًخم بٍُغ

حن في ؾحر اإلاىاٖػ ،صٖىي اإلاكغوُٖت ٤ اٖتراى ؤخض اإلاخىاٖػ ٣ت ٚحر مباقغة ًٖ ٍَغ       تؤو بٍُغ

٤ صٖىي اإلاؿاولُت ٤ ألاوحه  .ؤو ًٖ ٍَغ ت ًٖ ٍَغ ٞال٣اض ي ؤلاصاعي ٖىضما حٗغى ٖلُه مىاٖػ

ت اإلاخٗل٣ت بالخٗؿ٠ في  ،ؿخىحب ٖلى ٧ل خا٫ مً ألاخىا٫اإلاظ٧ىعة، ٞةهه ٌ ؤن ًمحز بحن اإلاىاٖػ

ٌ ًٖ مؿاولُت الضولت ًٖ ؤٖمالها الح٩ىمُت. ت اإلاخٗل٣ت بالخٍٗى  اؾخٗما٫ الؿلُت و اإلاىاٖػ

ما٫ الح٩ىمُت لغ٢ابت ال٣ًاء ؤلاصاعي، خُث ًغي  ل٣ض ٧ان لل٣ٟه مى٠٢ خى٫ زًٕى ألٖا

ىن مً ؤًت خباع ؤن مً ممحزاث الٗمل الح٩ىمي ؤهه مدهباٖ ،البٌٗ اؾخدالت جد٤٣ طل٪

ها ع٢ابت ٢ًاثُت مهما ٧ان ب ٖضم زًٕى الٗمل الح٩ىمي لغ٢ابت  .هٖى و بالخالي لِـ مً الٍٛغ

م مً ٖضم وحىص ؤي هو ًجحز ؤو ًمى٘ الغ٢ابت ٖلى هظا الىٕى  1 ال٣ًاء ؤلاصاعي  ، و هظا بالٚغ

و هظا ما ًبٗض  .ٚحر مدضص اإلاٗالم و اإلاٗاًحر الح٩ىمي حهت ؤزغي ٞةن الٗمل مً و  ،مً حهت

٨ُٟٞي ؤن ٩ًىن الٗمل مهبٙى بالُاب٘ الؿُاس ي مً ؤحل ٖضم  ،ؤ٦ثر هظا الٗمل مً الغ٢ابت

خباع الهٟت ألانلُت للٗمل  ه لغ٢ابت ال٣ًاء ؤلاصاعي صون ألازظ بٗحن الٖا  .)نمل ئزاضي(زًٖى

 
 
 ٟ  د  ج

 
الخًٕى اإلاُل٤ للٗمل الح٩ىمي للغ٢ابت  البٌٗ آلازغ مً ال٣ٟهاء بكإن ٖضم ٔ

و ٦ظا ْهىع مبضؤ مؿاولُت الضولت  .لألٖما٫ الح٩ىمُت ؤلاًجابي التراح٘الؾُما بٗض  ،ال٣ًاثُت

مؿاءلت ٞةهه باإلا٣ابل ًم٨ً  ،خُث ؤهه و بن اؾخدا٫ بلٛاء الٗمل الح٩ىمي ،ًٖ ؤٖمالها

 ٤ ٌالضولت ًٖ ٍَغ  ٖلى ألا٢ل. الخٍٗى

 

 

                                                           
1
-AUVRET- FINCK (J), Les Actes de gouvernement inductible, peau de chagrin ?, 

L.G.D.J, France, 1995, p. 147. 
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 اللبٌى و نسم الادخطاص ماػخهماٌ الؼلؿت: بين نس زنىي الخهؼف في -6

 اص  ٖ  
ً
ٌ ال٣اض ي ؤلاصاعي الىٓغ في مكغوُٖت الٗمل الح٩ىمي ة و هظا ؤمغ مخ٤ٟ  ،ما ًٞغ

ت ٌ الىٓغ في اإلاىاٖػ ؿبب بٞهل  ،ٖلُه مً َٝغ ال٣ٟه، ول٨ً ما ًثحر الازخالٝ هى ؾبب ٞع

 الضٖىي؟ؿبب مخٗل٤ بٗضم ٢بى٫ بٖضم ازخهام ال٣ًاء ؤلاصاعي ؤو 

ؤؾباب ٖضم هظا الٛمىى بلى نضوع ٖضة ؤخ٩ام مخظبظبت و ٚحر مؿخ٣غة في قإن ٌٗىص 

 Sieurs »في ٢ًُت ٢ض ٖبر مجلـ الضولت  هٓغ  مجلـ الضولت في الٗمل الح٩ىمي، خُث ؤن  

BACHATORI »  ٌٗىص بلى ؤن الٗمل  ،ًٖ ؤؾباب ٖضم الىٓغ في ال٣ًُت 18>8 ُٟٞغي  81في

ما٫ التي ج٣ىم بها ٞغوؿا في مجا٫ اإلاٗاهضاث و الاجٟا٢ُاث  اإلاخىإػ ُٞه ًخٗل٤ و مخهل باٖل

ت بدخت .الضولُت و بالخالي ال ًم٨ً مخابٗت الٗمل ؤمام  ،و بالخالي  ٞهي لِؿذ بإٖما٫ بصاٍع

ت، و بالخالي ٖضم ٢بى٫ الضٖىي  ٤ اإلاىاٖػ  .1 مجلـ الضولت ًٖ ٍَغ

خُث  ،81>8 حاهٟي >1في Sieur GENY مى٠٢ مجلـ الضولت مٛاًغا في ٢ًُت  ل٣ض ٧ان

م مً  ،ر ًٖ ؤؾباب ٖضم الىٓغ في ال٣ًُت بٗضم الازخهامؤن مجلـ الضولت ٖب   هظا بالٚغ

 «Sieurs BACHATORI »قإنها قإن ٢ًُت  ،ؤن ٢ًُت الحا٫ مخٗل٣ت بالٗال٢اث الضولُت

 
 
 .2 ؤن ؤؾباب ٖضم الىٓغ في ال٣ًِخحن مسخل٠ بال

                                                           
1
-«  Les actes attaqués se rattachent à l’exercice des pouvoir reconnus à la France par 

les traités et conventions  internationaux ; qu’ils ne sont pas des actes administratifs et 

ne peuvent comme ces derniers, donner ouverture à un recours devant le conseil d’Etat 

et par la voie contentieuse, qu’ainsi la requête n’est pas recevable (…) », voir : C.E, 

Sieurs BACHATOR, dit BACHADOUR, Rec. Lebon, 1905, pp. 105-109. 
2
-« Les questions soulevées par les dites conclusion, se rattachent à l’exercice des 

pouvoirs du gouvernement dans les relations de l’Etat Française avec un organisme 

international ; que ces questions ne sont pas de nature à être  portées devant le conseil 

d’Etat statuant au contentieux ; que dès lors, les conclusions sur visées ne sont pas 

recevables… » .Voir : C.E, 09 Janvier 1952, Sieur GENY, Rec. Lebon, 1952, p. 19 et 20.   
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 ج
 
  ،بم٩اهُت ٖضم الخمُحز بحن مؿالت الازخهام و ال٣بى٫  هىا اع  ث

 
ه مً اإلاباصت خُث ؤه

اث التي ال ًسخو ٞيها ال٣ًاء  ت هى الٟهل و الخمُحز بحن اإلاىاٖػ ت ؤلاصاٍع ال٨الؾ٨ُُت في اإلاىاٖػ

خُث ال ج٣بل الضٖىي  .اإلاخٗل٤ بالضٖىي  و بالخالي ٖضم الازخهام و ٖضم ال٣بى٫  ،ؤلاصاعي 

ت م مً ازخهام ال٣اض ي ؤلاصاعي في اإلاىاٖػ       و بالخالي هىا٥ ازخالٝ بحن ٢بى٫ الضٖىي  ،بالٚغ

 .1 و ازخهام الىٓغ في الضٖىي 

ت ما٫ ؤلاصاٍع ًخسظ مى٢ٟا واخضا ال  ؤن   ،ٌؿخىحب ٖلى ال٣اض ي ؤلاصاعي في خا٫ الىٓغ في ألٖا

ٞٗلُه الىٓغ ؤوال في َبُٗت الٗمل الهاصع مً الؿلُت  ؟ٚمىى ؤو جظبظب ؤيبلى  ى ًضٖ

     ٗمل خ٩ىمُا ِٞؿخىحب ٖلُه ؤن ًًٟي هظه الهىعة ٖلُهلٞةطا ٧ان ا .الخىُٟظًت و ج٨ُُٟه

و في هظه الحالت  .الضٖىي  و ال ًىٓغ في الٗمل ٖلى ؤؾاؽ ٖضم الازخهام ؤو ٣ًغ ٖضم ٢بى٫ 

ضٖىي زانت ما بطا ٧ان ال٣غاع الهاصع ًٖ الؿلُت الخىُٟظًت ٌٗض ال صاعي الىٓغ بَال٢ا في ال

ا. و بالخالي الخد٤٣ في َبُٗت الٗمل الح٩ىمي ٦مغخلت ؤولى هى الظي ؾٝى ٣ًغع  ٖمال بصاٍع

ت  .2 الؿبب في ٖضم الىٓغ في اإلاىاٖػ

و لِـ  ،بلى ٖضم ازخهام ال٣اض ي ؤلاصاعي  نٖضم الىٓغ في الٗمل الح٩ىمي بط ٌٗىص

و مً ؤحل الٟهل بحن الؿببحن ٌؿخىحب البدث ؤوال ًٖ َبُٗت الٗمل  .لٗضم ٢بى٫ الضٖىي 

ت جخٗل٤ بالخٗؿ٠ في اؾخٗما٫ الؿلُت  ،الهاصع ًٖ الؿلُت الخىُٟظًت و بالخالي ٧ل مىاٖػ

 ختى ًٓهغ ُٞما بٗض ؾبب ٖضم الىٓغ ٞيها. ،ٌؿخىحب ؤن ج٠ُ٨ ؤوال مً َٝغ ال٣اض ي ؤلاصاعي 

3 -  
ا
 ئوشاةه في ئلى مشاضن الحىىمي من ضكُب للهمل إلازاضي  اللاض ي ٌ  ى  ح  ج

الٗمل الهاصع ًٖ الؿلُت الخىُٟظًت الظي هى مدل  الخ٠ُُ٨ و البدث ًٖ َبُٗت ن  ب

ل ختى ًهبٜ ٖلى الٗمل نىعة الٗمل ًخُلب مً ال٣ًاء  ،هؼإ          الح٩ىمي.الخٟؿحر و الخإٍو

                                                           
1
-CHAPUS (R), Droit du Contentieux administratif, 5

ème
 éd, MONTCHRESTIEN, Paris, 

1995, p. 301. 
2
-SERRAND (P), Op.Cit, pp. 29 - 31. 
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ل ٢ض جسغج  و لخٟؿحر  ما٫ ٢ض ًجض ال٣اض ي هٟؿه في مؿإلت مىا٢كت و بدث و جإٍو هظه ألٖا

ت  ؟ الٗمل ًٖ ٞدىاه و هضٞه و بالخالي ما مضي ؾلُت ال٣ًاء في جٟؿحر الٗمل مدل اإلاىاٖػ

هظا الٗمل في  خُث ؤن   ،هٕى مً الض٢ت و الىيىح نلخُب٤ُ الٗمل الح٩ىمي بطٌؿخىحب 

بالخالي ٞمً اإلاٟغوى ؤن ٌؿعى  .لُت الخىُٟظًت الىنى٫ بليهاَُاجه بعاصة و ؤهضاٝ ؤعاصث الؿ

الؾُما ؤن جٟؿحر الٗمل  ،ال٣اض ي بلى اخترام بعاصة و ؤهضاٝ الح٩ىمت و هظا نٗب الخد٤٣

ل و اإلاغاحٗت ً   ،الٛامٌ ٌؿخىحب في بٌٗ ألاخُان الخإٍو ال٣اض ي مً ع٢ُب  ٫  ى  د  هظا ما ٢ض 

      و ٢ض ٌٗا٦ـ ؤًًا ٧لُت هظه ألاهضاٝ اإلاىخٓغة .للٗمل بلى مكاع٥ لٗمل الؿلُت الخىُٟظًت

و لخٟاصي زغوج الٗمل مً ؤهضاٞه و خضوصه اإلاغؾىمت مً َٝغ الح٩ىمت ٌؿخىحب ٖلى 

٣ُ٘ ختى ً ،ال٣اض ي في حمُ٘ ألاخىا٫ بةخالت ألامغ بلى الهُئت اإلاهضعة للٗمل مً ؤحل جٟؿحره

زم ما ٖلى ال٣اض ي بال الالتزام بهظا الخٟؿحر  ،الك٪ الظي ًلبـ الٗمل بخٟؿحر صحُذ مالثم

 .1 اإلا٣ضم مً ناخب الؿلُت اإلاهضعة للٗمل

ت ًخٗل٤ بةلٛاء ٖمل مً ؤٖما٫ الؿلُت الخىُٟظًت بؿبب ٖضم  ،ؤما بطا ٧ان مىيٕى اإلاىاٖػ

و جإ٦ض ال٣اض ي مً الُبُٗت الح٩ىمُت للٗمل  ،مكغوُٖخه ؤو الخٗؿ٠ في اؾخٗما٫ الؿلُت

و هظه هي الضٖىي اإلاباقغة التي ال ًىٓغ ٞيها ال٣اض ي ؤلاصاعي  .ِٞؿخىحب ؤن ٣ًغ بٗضم ال٣بى٫ 

 ؿبب الُاب٘ الح٩ىمي للٗمل الهاصع ًٖ الؿلُت الخىُٟظًت.ب

 
 
  ه  ؿ  ٟ  ًب٣ى مى٠٢ ال٣اض ي ؤلاصاعي ه

 
لٗمل حر ؤمامه ٖضم مكغوُٖت از  في خالت ما بطا ؤ

٣ت ٚحر مباقغة ت ؤمامه  ،بٍُغ ٖى في نىعة صٞ٘ ٞغعي بمىاؾبت الىٓغ في بخضي ال٣ًاًا اإلاٞغ

          بهىعة ٚحر مباقغة ٖضم مكغوُٖت الٗمل غاٞٗتؤخض اإلاخسانمحن زال٫ اإلاؤن ًضٞ٘ خُث 

بالخالي ٌؿخلؼم ٖلى ال٣اض ي الٟهل في  و .ؤو ٖضم ؾالمت ؤلاحغاءاث التي اٖخمض ٖليها ال٣اض ي

                                                           
1
-DUEZ (P), Op.Cit, p. 15. 

طي ؤهٓغ ٦ظل٪:  -  .164 .، مغح٘ ؾاب٤، ممحمس نبس الحافل هٍط
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و طل٪ بةجبإ ؤخض الىؾُلخحن: بما ججاوػ الضٞ٘ الٟغعي و الٟهل في مىيٕى  ،الجزإ الٟغعي

 .1 ؤو جإزحر الٟهل في الضٖىي بلى خحن ببضاء ناخبت الٗمل الهاصع عؤيها في الضٞ٘ ،الضٖىي 

ما٫ الح٩ىمُت جبلٜ ؤقضها في ٞغوؿا ؤن   ناإلاالخٔ بط ؿبب بو طل٪  ،خهاهت ألٖا

تالازخهام اإلااو٘ لل و هظا الىٓام ٚحر مىحىص في  ،٣ًاء ؤلاصاعي بالىٓغ في الضٖاوي ؤلاصاٍع

خُث مثال في ؤإلااهُا ٖىضما ٌٗغى ٖمل مً ؤٖما٫ الؿُاصة في نىعة صٞ٘  .و ؤإلااهُا بهجلترا

اإلادا٦م ج٣ىم بٟدهه للخد٤٣ مً مضي ؾالمخه صون ؤن ٌٗغى ٖلى الجهت  ٞةن   ،ٞغعي

 .2 ؤو الح٩ىمُت إلبضاء الغؤي في الضٞ٘  الؿُاؾُت

ًذ الىٓغ في مكغوُٖت ؤٖما٫ الح٩ىمت و ٦ظا  ؤما في مهغ ٞةن اإلادا٦م اإلاسخلُت ٢ض ٞع

ت ؤهه ،جٟؿحرها ٩ًىن ال٣ًاء اإلاسخلِ  ختى خُث ٢ًذ في خ٨م ناصع في ٢ًُت ٢غوى الجٍؼ

ت ٌؿخىحب ؤن ٩ًىن الٗمل ناصعا مً الح ،ٚحر مسخو في هٓغ ؤٖما٫ الؿُاصة ٩ىمت اإلاهٍغ

مً ٢اهىن الؿلُت  61 اإلااصة بم٣خط ى ؾلُتها ال٩املت و في خضوص جل٪ الؿلُت، ٦ما ؤن  

ت ُتاثال٣ً م مباشط أو يير:جىو ٖلى ؤهه 9:>8لؿىت  اإلاهٍغ  "  لِؽ للمحاهم أن جىكط بؿٍط

مً ٢اهىن مجلـ الضولت اإلاهغي لؿىت  66 اإلااصة٦ما جىو ؤًًا  ،مباشط في أنماٌ الؼُازة"

 السولت بالىكط في الؿلباث املخهللت بأنماٌ مجلؽ :" ال جذخظ محاهمٖلى ؤهه 9:>8

م مً نغاخت الىهىم اإلاخٗل٣ت بإٖما٫ الؿُاصة في مهغالؼُازة" بال ؤن بٌٗ  ،. ٞبالٚغ

     ال٣ٟهاء ًغون ؤن ٢اهىن الؿلُت ال٣ًاثُت و ٢اهىن مجلـ الضولت هي ههىم ٚحر صؾخىعٍت

" ال :ٖلى ؤهه (93)ال٣اهىن الضؾخىعي اإلاهغي الظي ًىو في ماصجه و طل٪ إلاسالٟتها لخ٩ام 

٦ما  ،ًحكط الىظ في اللىاهين نلى جحطين أي نمل أو كطاض ئزاضي من ضكابت اللػاء"

 ػُازة اللاهىن أػاغ الحىم فيالتي جىو ٖلى ؤن: "  (693) اإلااصةًسال٠ ؤًًا ؤخ٩ام 

ما٫ في " جذػو السولت لللاهىن":التي جىو (92) اإلااصةو ٦ظل٪ ، السولت" ، و بالخالي هظه ألٖا

                                                           
1
-DUEZ (P), Op.Cit, p. 18 et 19 

طي محمس نبس الحافل  - 2  .165 .، مغح٘ ؾاب٤، مهٍط
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ؿبب ٖضم الازخهام و بهما بلِـ  ،هٓغ هاالء ال٣ٟهاء ٚحر مكغوٖت و ال ٣ًبل الىٓغ ٞيها

 .1 لٗضم ال٣بى٫ 

 الفطم الثاوي

ط    املؼإولُتجلٍط
 
 نلى الهمل الحىىمي ئػخثىاءا

٤ صٖىي اإلاؿاولُت هي ع٢ابت ال جىٓغ و ال جبدث في  ن  ب   ع٢ابت الٗمل الح٩ىمي ًٖ ٍَغ

مثلما هى مىخٓغ في الغ٢ابت اإلاباقغة و الٛحر مباقغة، و بهما ع٢ابت اإلاؿاولُت  ،مكغوُٖت الٗمل

و الظي  ،بمىاؾبت جُب٤ُ الٗمل الح٩ىمي إٗل٤ بالبدث ًٖ الًغع الظي ٢ض ًيكهي ع٢ابت جخ

ٌ اإلاخًغع ٖلى طل٪.  ،لُت اإلاهضع للٗملًغص ٖلُه مؿاو  و ل٨ً ٢بل الخد٤٣   و ٌؿخلؼم حٍٗى

       لهه مً زال٫ ٖضم صحت  ،مً وحىص الخُإ ٌؿخلؼم البدث ؤوال ًٖ ؾالمت و صحت الٗمل

و هظا ؤمغ مؿخدُل بالىٓغ بلى ٖضم بم٩اهُت ع٢ابت  ،الخُإ و الًغع  ًيص ئو ؾالمت الٗمل 

ٌ  .ؤؾل٠ ط٦غا مكغوُٖت الٗمل الح٩ىمي ٦ما و بالخالي ال ًم٨ً في ؤي خا٫ َلب الخٍٗى

و الخُإ و الًغع مً حهت ؤزغي  ،بالىٓغ بلى الٗال٢ت الؿببُت بحن اإلاكغوُٖت مً حهت

 .ٞمؿاولُت الضولت بطا ٖلى ؤؾاؽ الخُإ ج٣خط ي ٖضم مكغوُٖت الٗمل الح٩ىمي الهاصع ٖنها

و بالخالي ال ًم٨ً جهىع  ،و ع٢ابت مكغوُٖت الٗمل ًضٞ٘ ال٣اض ي بلى ب٢غاع ٖضم الازخهام

ال٣ًاء في هٓغ مكغوُٖت الٗمل اإلايص ئ  زخهامازُإ الضولت و جدمل اإلاؿاولُت لٗضم 

 .2للخُإ و الًغع 

ًا٦ض  « Sieur DESDAME »في ٢ًُت  1:>8ماعؽ  10نضع ٢غاع ًٖ مجلـ الضولت في 

ؤبغم ٣ٖض    DESDAMEخُث ؤن الؿُض  ،ضولت ًٖ ؤٖمالها الح٩ىمُتللويُٗت اإلاؿاولُت 

                                                           
، مبضؤ اإلاكغوُٖت و الغ٢ابت ٖلى ؤٖما٫ ؤلاصاعة في صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة )صعاؾت محمس نبس الهاٌ الؼىاضي  - 1

اث حامٗت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة، ؤبى ْبي،   .367و  366، م. 2000م٣اعهت(، مُبٖى
2
-DUEZ (P), Op.Cit, p. 19 
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خُث ؤن الضولت الٟغوؿُت جمى٫ اإلاكغوٕ  ،مً ؤحل بىاء زاهىٍت « LAOS »"الوؽ"  م٘ خ٩ىمت

بٟسخ ٣ٖض  ٢LAOSامذ خ٩ىمت  90>8ماي  06 ، ٟٞي جغا٢به « LAOS »و خ٩ىمت الوؽ

٘ الؿُض   DESDAMEالؿُض    DESDAMEبحجت ؤن الح٩ىمت الٟغوؿُت اعج٨بذ زُإ. ٞٞغ

ٌ ًٖ ألايغاع الالخ٣ت به حغاء هظا الٟسخ ٩ٞان عص مجلـ الضولت  ،اإلاخًغع صٖىي حٍٗى

ًضزل في بَاع الٗال٢اث  LAOSخُث ٢ًذ ؤن جضزل ٞغوؿا ؤمام خ٩ىمت  ،ؾلبُا

زل جإزظ نٟت الٗال٢اث الضبلىماؾُت و بالخالي ٧ل آلازاع التي جيكإ ًٖ هظا الخض .الضبلىماؾُت

و بالخالي البدث ًٖ وحىص الخُإ ًٟترى البدث ًٖ مكغوُٖت الٗمل  ،م٘ الضو٫ ألاحىبُت

و هظا ؤمغ مؿخدُل بالىٓغ بلى ٖضم  ،الهاصع ًٖ الح٩ىمت بمىاؾبت ٖال٢تها م٘ صولت ؤحىبُت

ما٫ اإلاخهلت بالٗال٢اث الضبلىماؾُت          غا لُابٗها الح٩ىمي هٓ ،بم٩اهُت ع٢ابت مكغوُٖت ألٖا

 .1 و بالخالي ٖضم ازخهام ال٣ًاء في هٓغ الضٖىي 

و ل٨ً مجلـ  ،واضح خُث خ٣ُ٣ت هىا٥ زُإ هاش ئ ًٖ ؤٖما٫ الضولت نهظا ال٣غاع بط

و هظا ما  .و بالخالي ٖضم مؿاولُت الضولت ،الضولت ال ًم٨ً الىٓغ ُٞه لألؾباب اإلاظ٧ىعة ؤٖاله

ا مازغا  ذ جُىعا ملحْى ؤزاع ًٚب بٌٗ ال٣ٟهاء الظًً ٣ًغون ؤن مؿاولُت الضولت ٢ض ٖٞغ

ال٣غاع ٌٗغ٢ل مغة ؤزغي  بهظاو ها هى الٗمل الح٩ىمي  ،مً ٖضم مؿاولُت الضولت بلى مؿاولُتها

 .2 ؾحر هظا الخُىع ؤلاًجابي و ٌٗغ٢ل ٦ظل٪ ؤخ٩ام و مباصت صولت ال٣اهىن 

 ي  ب  
 
 اٞ

ً
ي بضون زُإ و هي بنٞةنها ًم٨ً ؤن جي ،ني اإلاؿاولُت ٖلى ؤؾاؽ الخُإببلى ج ت

خُث ؤن ال٣اض ي في اإلاؿاولُت صون  ،)مؼإولُت نلى أػاغ الخؿأ(٧اؾخثىاء ٖلى ألانل 

٨ُٟٞي  ،و ال ًبدث ًٖ مكغوُٖت الٗمل اإلايص ئ للًغع  ،زُإ ؾٝى ال ًبدث ًٖ الخُإ

                                                           
1
-C.E, 04 Mars 1970, Sieur DESDAME, Rec. Lebon, p. 152. 

2
-BAGHESTANI- PERRY (L), VEPERAUX (M), «  Un nouvel abandon partiel de la 

notion d’acte de gouvernement », Note sous C.E, 25 Septembre 1998, M. Mégret, 

R.F.D.A, 1999, p. 350 : «  A l’heure ou la loi, expression de la volonté générale, est 

soumise à un contrôle de plus en plus sévère du conseil constitutionnel, la présidence 

de l’injusticiabilité  de l’acte de gouvernement devient paradoxale ». 
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٤ و ا ًٖالبدث ٣ِٞ   ال٣ُٟهلًغع الىاش ئ. و في هظا الكإن ٣ًى٫ الٗال٢ت الؿببُت بحن اإلاٞغ

DUEZ (P)،٦ما  ،عؤن اإلاؿاولُت بضون زُإ هي خل وا٢عي للخهضي للٗمل الح٩ىمي الٛحر مبر

 .1 وال(أ) ؤنها وؾُلت مً زاللها جسً٘ ؤٖما٫ الح٩ىمت للغ٢ابت ال٣ًاثُت

٤ صٖىي ل٨ً هل خ٣ُ٣ت ًم٨ً      ما٫ الح٩ىمُت للغ٢ابت ًٖ ٍَغ اإلاؿاولُت بزًإ ألٖا

جإزظ خ٨م ألانل م٩ان اإلاؿاولُت  ؤن و هل ؤن اإلاؿاولُت بضون زُإ ًم٨ً،  ؟ بضون زُإ

ٖلى ؤؾاؽ الخُإ بد٨م ؤن هظه ألازحرة مؿخدُلت الخد٤٣ في هٓغ مؿاولُت الضولت في مجا٫ 

ما٫ الح٩ىمُت  .)ثاهُا( ؟ ألٖا

 
 
ط مؼإولُت السولت نلى أػاغ الخؿأ في حالت  -أوال  وجىز الهمل الحىىمياػخحالت جلٍط

و ؤلاصاعة ٖىضما  ،ألانل في مؿاولُت الضولت ًٖ ؤٖمالها هي مؿاولُت ٖلى ؤؾاؽ الخُإ

            جغج٨ب زُإ مُٗىا ٞؿٝى ًبدث ال٣اض ي ًٖ مكغوُٖت الٗمل و َبُٗت الٗمل الهاصع 

ختى ًدضص هل ؤلاصاعة مؿاولت ًٖ الخُإ و ؤي هٕى مً الخُإ الظي  ،(ضهب، ...  ،) دؿير

ا بطا ٧ان الٗمل هل الخُإ الجؿُم ؤو البؿُِ، هظا َبٗا ًدضر في خالت م ،ؾٝى ًُب٤

ا بدخا، وب و ل٨ً ؤلاق٩ا٫ ًثاع في خالت ما بطا ٧اهذ  .الخالي ًسً٘ لغ٢ابت ال٣ًاء ؤلاصاعي بصاٍع

مل خ٩ىمي، ٞهىا هل ال٣اض ي ؾٝى ًُب٤ ؤخ٩ام اإلاؿاولُت جخٗل٤ بمهضع ٢غاع ؤو ٖ اإلاؿاولُت

ت ما٫ ؤلاصاٍع  ؟ ؤم ؾٝى ًضٞ٘ بٗضم الازخهام ،التي جُب٤ ٖلى ٧ل ألٖا

٣ا  ت بهٟت ٖامت للمؿاولُت ٖلى ؤؾاؽ الخُإ الجؿُم جخإعجح ٞو ما٫ ؤلاصاٍع زًٕى ألٖا

ت بال في  ،لضعحت الخُإ ٤ اإلاؿدكٟى ؤو الكَغ خالت الخُإ ُٞم٨ً ؤن ال جخدمل مثال مٞغ

و بالخالي مً ؤحل  .مً َٝغ هظه اإلاغا٤ٞ يو طل٪ بالىٓغ بلى نٗىبت الٗمل اإلااص ،الجؿُم

٤ ت في اإلاباصعة في الخهٝغ ،يمان الؿحر الٗاصي للمٞغ و ٦ظا  ،ٌؿخىحب بُٖاء هٕى مً الحٍغ

                                                           
1
-DUEZ (P), La Responsabilité de la puissance publique (en dehors du contrat), 

DALLOZ, Paris, 1938, p. 59. 
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    و بالخالي م٣اعهت بمجا٫ ًضزل الٗمل الح٩ىمي .مً ؤحل ٖضم الخدمل ٚحر الٗاصي للمؿاولُت

هُت و نالكاجه السولُت)  ُٞبضو ؤهه مجا٫ مغ٦ب و نٗب  ،(في نالكخه مو الؼلؿت الدشَط

و التي ج٣خط ي ؤزظ الحُُت مً ؤحل الحٟاّ ٖلى الٗال٢اث  ،بالىٓغ بلى َبُٗت جضزل الح٩ىمت

٣ت مؿخمغة و ؤبضًت ٤ اإلاو بالخالي إلاا ال ًدضص  .بٍُغ ما٫ الح٩ىمُت ًٖ ٍَغ ؿاولُت ٖلى ألٖا

 ؟1 جؿُمالخُإ ال

ُغح ٖلُه صٖىي جبدُث ؤن ال٣اض ي ٖىضما  ،هظا الُغح في هٓغ ال٣ٟهاء ٚحر مٗتٝر به

ٌ الىٓغ  ،ٞةهه ال ًبدث ؤنال ًٖ الخُإ ،ؿبب ٖمل خ٩ىمي مٗحنباإلاؿاولُت  و بهما ًٞغ

الىٓغ في  مى٠٢ ال٣ًاء في قإن ٖضم ٞؿغ ال٣ٟهو ل٣ض  .مباقغة و ٌٗلً ٖضم ازخهانه

ما٫ الح٩ىمُت ًٖ وحىص  و البدث ًٖ وحىص الخُإ  ؤن ؿببب ،مؿاولُت الضولت ًٖ ألٖا

و بالخالي ٞةيٟاء الخُإ ٖلى الٗمل  .ًٟترى بدض طاجه ع٢ابت مكغوُٖت الٗمل سُإجهٝغ م

و بالخالي ؾٝى ًجض ال٣اض ي هٟؿه ؤمام ٢ًُت ج٠ُُ٨  ،ٌٗض بدض طاجه ج٠ُُ٨ ٢اهىوي للى٢اج٘

لت خضوص ج٠ُُ٨ ال٣اض ي لهظه الى٢اج٘ و هٕى الى٢اج٘ التي ًسخو إي ؾٝى جثحر مؿو الت ،و٢اج٘

و بالخالي  ،و هظا ما ًبٗض ال٣اض ي ًٖ ع٢ابت مؿاولُت الضولت ًٖ ؤٖمالها الح٩ىمُت .البدث ٞيها

ٞغ٢ابت الخُإ بطا ٌؿخىحب وحىبا ع٢ابت  ،ؾٝى ال ًىٓغ في مؿاولُت الضولت ٖلى ؤؾاؽ الخُإ

 .2و بالخالي هى ٚحر مسخو بظل٪ ،ما٫ الؿلُتالخٗؿ٠ في اؾخٗ

 يض مدمضي جيروهسُت مداٞٔ ًفي ٢ 1>>8صٌؿمبر  ;8نضع ًٖ مجلـ الضولت في 

Préfet de la Gironde contre Mohamedi،في بَاع الٗال٢اث الضبلىماؾُت ؤبغمذ  خُث ؤهه

مبر  81 اإلاهاص١ ٖليها في ،اجٟا٢ُت بحن ٞغوؿا و اإلاٛغب و ل٣ض نىص١ ٖلى هظه  1;>8هٞى

                                                           
1
-CHAPUS (R), Responsabilité publique et responsabilité privée : les influences 

réciproques des jurisprudences administratives et judiciaires, L.G.D.J, Paris, 1957, p. 

358. 
2
-LE GUILCHER (S), L’irresponsabilité de l’Etat du fait des actes de gouvernement, 

Thèse pour l’obtention de doctorat en droit, université de la Rochelle, France, 2005, p. 

116. 
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٢امذ الح٩ىمت الٟغوؿُت  9;>8مً الضؾخىع الٟغوس ي. و في  22 اإلااصةالاجٟا٢ُت جُب٣ُا لىو 

و بالخالي جضزل ال٣اض ي مً ؤحل جدضًض َبُٗت الٗمل و الىٓغ في  ،حٗل٤ُ جُب٤ُ الاجٟا٢ُت

مغ ٢غع اإلاجلـ و في نهاًت ألا  ،هظا ما ًٟخذ اإلاجا٫ للغ٢ابت اإلاكغوُٖت و ازخهام مهضع الٗمل 

و بهما  ،ؿبب الُاب٘ الح٩ىمي للٗمل ٣ِٞبلِـ  ،ٖضم مؿاولُت الضولت ٖلى ؤؾاؽ الخُإ

و هظا ما ًا٦ض مغة  ،ؿبب ؤن البدث ًٖ الخُإ مؿخدُل بضون البدث ًٖ مكغوُٖت الٗملب

 . 1ؤزغي ٖضم اإلاؿاولُت ٖلى ؤؾاؽ الخُإ إلاهضع الٗمل الح٩ىمي

ال مدا٫  ،الٗمل الح٩ىمي الظي هى ٖاصة ٖمل ما٢ذ و ٚحر مبرع ىٖضم الغ٢ابت ٖلًاصي 

اتهم ألاؾاؾُت في ْل حؿتر ال٣ًاء جدذ ُٚاء ٖضم  بلى اإلاؿاؽ بد٣ى١ ألاٞغاص و خٍغ

 .2 و لؾباب ٚحر مى٣ُُت و ٚحر واضحت الازخهام

 ضكابت مشطونُت الهمل الحىىمي لخفازياملؼإولُت بسون دؿأ هبسًل  -ثاهُا 

ما٫ الح٩ىمُت ٖلى ؤؾاؽ صٖىي مؿاولُت الخُإ، مؤما ٞبٌٗ  اؾخدالت مغا٢بت ألٖا

ت اإلاكغوُٖت ًٖ اإلاؿاولُت خُث ؤهه بطا ٧ان مً الًغوعي ٖضم  ،ال٣ٟهاء ا٢ترخىا ٞهل مىاٖػ

٤ الضٖىي اإلاباقغة ؤو ٚحر اإلاباقغة  مغا٢بت الٗمل الح٩ىمي مً َٝغ ال٣اض ي ؤلاصاعي ًٖ ٍَغ

ما٫ٞةهه لِـ بالًغوعة ٖضم حٗ ٌ ًٖ ألايغاع الىاججت ًٖ هظه ألٖا و ال ًم٨ً مى٘  ،ٍى

ت اإلاباقغة و الٛحر  ال٣اض ي مً الخضزل إلنالح الًغع. و بالخالي لِـ ما ًىُب٤ ٖلى اإلاىاٖػ

ت اإلاؿاولُت  الصخهُت ُت ًىُب٤ خخما ٖلى مىاٖػ و مً ؤحل  ٞهل  3،اإلاباقغة اإلاىيٖى

ت اإلاكغوُٖت ًٖ اإلاؿاولُت ٞمً  ،لظل٪ هي اإلاؿاولُت بضون زُإٞإخؿً وؾُلت  ،مىاٖػ

 زاللها ال ًبدث ٖلى مكغوُٖت ال٣غاع ؤو الٗمل و ال ٖلى الخُإ.

                                                           
1
-C.E, 10 Décembre 1992, Préfet de la Gironde contre Mhamedi, Dalloz, 1994, p. 01, 

Voir aussi : C.E, 25 Septembre 1998, M. Mégret, A.J.D.A, 1999, p. 240. 
2
-FAVOREU (L) «  L’acte de gouvernement acte provisoirement et accidentellement 

injustifiable », R.F.D.A, N° 4, Paris, 1987, p. 545.  
3
-DE BECHILLON (D), « L’irresponsabilité de la puissance publique » In  Répertoire 

de la Responsabilité de la Puissance Public, N° 03, Dalloz, Paris, 2002, p. 02.  
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ت لبطا ٧اهذ مؿاولُت الضولت ٖلى ؤٖما ؿبب بها الح٩ىمُت ال ًم٨ً ؤن ج٩ىن مدال للمىاٖػ

ما٫  .الخُإ، ٞةن اإلاؿاولُت بضون زُإ ًم٨ً ؤن ج٩ىن بضًال ٞٗاال إلاؿاءلت الضولت ًٖ هظه ألٖا

ًم٨ً للمؿاولُت بضون زُإ ؤن جد٤٣ ع٢ابت ٖلى ؤٖما٫ الح٩ىمُت  ألاخىا٫جغي هل في ٧ل  ًا

 ؟ في مجا٫ اإلاؿاولُت بضون ؤن ًسخلِ طل٪ م٘ ع٢ابت اإلاكغوُٖت

٣ا لألؾاهُض اإلا٣ضمت مً َٝغ ال٣ٟه اإلاخٗل٣ت بةم٩اهُت مغا٢بت ؤٖما٫ الح٩ىمت ًٖ  ٞو

٤ اإلاؿاولُت بضون زُإ لم و ألاؾالُب و الحضوص التي ًم٨ً مً زاللها بضؤث جٓهغ اإلاٗا ،ٍَغ

ٌ ٖاص٫ و مىاؾب للضحُت غ حٍٗى خُث مً زال٫ مبضؤ ٖضم اإلاؿاواة في جدمل  .ال٣اض ي ج٣ٍغ

ت اإلاساَغ باء الٗامت و ٦ظا هٍٓغ       اء مؿاولُت الضولت بضون زُإ ٖامتًم٨ً لل٣اض ي بعؾ ،ألٖا

م مً جدٟٔ ال٣ًاء بخُب٣ُها ٖلى مؿاولُت ال ضولت ٖلى ؤٖما٫ الح٩ىمت ٖلى ؤؾاؽ و بالٚغ

باء الٗامت ٞةن ال٣ٟه  ال ًغي ؤي ماو٘ في جُب٤ُ هظا اإلابضؤ في  ،ٖضم اإلاؿاواة في جدمل ألٖا

ما٫ الح٩ىمُت  .1 مجا٫ ألٖا

للهمل الحىىمي نلى أػاغ  ض ياملخهللت بامياهُت ضكابت اللا ألاػاهُس الفلهُت -6

 املؼإولُت بسون دؿأ

ؤن ال٣اض ي ٖىض مغا٢بخه للٗمل الح٩ىمي ٖلى ؤؾاؽ  DELVOLVEًغي ال٣ُٟه 

و ال ًخٗغى  ٞةهه ال ًخٗغى لؿلُت الح٩ىمت في بنضاع الٗمل ،اإلاؿاولُت بضون زُإ

و بهما ؾٝى ًخد٤٣ ٣ِٞ مً ؤن الٗمل ٢ض ؤوكإ هٕى  ،إلاكغوُٖت الٗمل الهاصع ًٖ الح٩ىمت

باء ٌ اإلاخًغع  ،مً ٖضم اإلاؿاواة في ٖمل ألٖا  .2ًٖ طل٪و بالخالي  حٍٗى

٤ اإلاؿاولُت بضون زُإ ٖلى  بضوعه  DUEZخاو٫ ال٣ُٟه  غ يغوعة الغ٢ابت ًٖ ٍَغ جبًر

ما٫ الح٩ىمُت ما٫ الح٩ىمُت ؤلاخُث ًغي ؤهه بضال مً  ،ألٖا ت ألٖا لٛاء و الخسلي ٧لُت ًٖ هٍٓغ
                                                           

1
-GROS (A),  Survivance de la raison d’Etat, DALLOZ, Paris, 1932, p. 155. 

2
-DELVOLVÉ (P), Le principe d’égalité devant les changes publics, L.G.D.J, Paris, 

1969, p. 351. 
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ما٫  ٌ ًٖ ألايغاع الىاقئت ًٖ ألٖا ٞةهه ًم٨ً لل٣اض ي ٖلى ألا٢ل الضٞإ ًٖ يغوعة الخٍٗى

٩ًىن بُٗض ًٖ ٞغيُت بلٛاثه، و مً  و بالخالي ٞةن الٗمل الح٩ىمي مً حهت ؾٝى .الح٩ىمُت

بالخالي ًجب الاهخمام ؤ٦ثر  .ًغع الالخ٤ باإلاخًغع الجهلح  حهت ؤزغي ٞةن الضولت ؾٝى

ت  ه  "املذاؾط"بىٍٓغ التي جدض مً زُىعة الٗمل الح٩ىمي و ج٣لو مً  َال٢ت ٖضم زًٖى

 .1 للغ٢ابت

ن   خُث في عؤًه ،ٞحري ٨ٖـ طل٪ ٞهى يض هظا الُغح VEDEL ؤما ال٣ُٟه 
 
الٗمل  ؤ

٤ الح٩ىمي ال ًم٨ً ع٢ابخه ًٖ خُث ؤن الٗمل  ،اإلاؿاولُت بضون زُإ ؤو بإي وؾُلت ؤزغي  ٍَغ

هى في هٟؿه صعحت و م٣ام  ،الهاصع ًٖ الح٩ىمت و اإلاهبٙى بالُاب٘ الح٩ىمي و الؿُاس ي

 .2 هى ٚحر مٗني بالغ٢ابت ٖلى ؤؾاؽ اإلاؿاولُت قإهه قإن ال٣اهىن  و ،ال٣اهىن 

ًب٣ى ؤن هدؿاء٫ هل خ٣ُ٣ت ًم٨ً ؤن ٩ًىن الٗمل الح٩ىمي ٦ؿبب الزخال٫ مبضؤ 

باء الٗامت ماإلاؿاواة ؤما زانت و ؤن الٗمل الح٩ىمي مً ممحزاجه هى ؤهه ٌؿعى بلى جد٤ُ٣  ،ألٖا

غ الؿُ مً  اؾت الٗامت للبالص صازلُا و زاعحُا. ٦ما ؤن  الهالح الٗام مً زال٫ جضبحر و ج٣ٍغ

٤ُ بحن اإلاهلحت الٗامت و الخانت، و بالخالي في خالت  ت ٖامت الخٞى زهاثو اإلاؿاولُت ؤلاصاٍع

ب٢غاع بغ٢ابت الح٩ىمت ًٖ ؤٖمالها الح٩ىمُت و التي ٖاصة ما ج٩ىن ٚحر مبرعة و ٚحر وا٢ُٗت 

ما٫ ،بالىٓغ بلى َابٗها الؿُاس ي ٤  ٞةن ٧ل ألٖا الح٩ىمُت ؾٝى ج٩ىن بطا مدل ع٢ابت ًٖ ٍَغ

ٌ ًٖ ٧ل ألايغاع التي جيكئها .صٖىي اإلاؿاولُت بضون زُإ و هظا ما ًث٣ل في  ،و بالخالي الخٍٗى

ىت الٗمىمُت للضولت و بعها٢ها.  ألازحر ٖبء الخٍؼ

الٗمل بم٣اعهت الٗمل الح٩ىمي ٞةهه ًهٗب  VEDELؤما ُٞما ًسو عؤي ُٞضا٫ 

عي  وبن ٧ان ،ٖامت بهٟت٨ٞال الٗملحن مسخلٟحن في الجهت اإلاهضعة للٗمل هظا  ،الدكَغ

                                                           
1
-DUEZ (P), Les actes de gouvernement, Op.Cit, p. 72 et 73. 

2
-VEDEL (G), Observations sous. C.E, 25 Janvier 1963, Ministre de l’intérieur, c/ Sieur 

BOVERO, J.C.P. France, 1963, p. 13326. 
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عي ما٫ ل هظا ًب٣ى مدضوص  ؤن طل٪ بال  للح٩ىمت ؤن حكاع٥ في الٗمل الدكَغ هه لِـ ٧ل ألٖا

ُٗت و بهما هىا٥ مجاالث ؤزغي ؤًً  ،الح٩ىمُت مهضعها ٖال٢ت الح٩ىمت بالؿلُت الدكَغ

ُٗت بُٗضا ًٖ اًهضع الٗمل الح٩ىمي  غ بىٟـ ال٣ُمت   و ٖلُهلؿلُت الدكَغ ًهٗب  الخبًر

عي  و ب ال٣اهىهُت للٗمل الح٩ىمي و الٗمل الدكَغ
 
للٗملحن هٟـ  ٩ًىن  ما ًم٨ً ٣ِٞ ؤنه

 )بمهنى ٌؼهُان لخحلُم الىفو الهام و حماًت هُان السولت(.الاججاه 

 حسوز جؿبُم مؼإولُت الحىىمت بسون دؿأ نلى أنمالها الحىىمُت -2

ت خؿب بٌٗ بطا  ٧اهذ ٨ٞغة بزًإ الٗمل الح٩ىمي لغ٢ابت اإلاؿاولُت مهمت و يغوٍع

ٞةن الجاهب الخُب٣ُي ؤزبذ وحىص نٗىباث و ٖغا٢ُل مً ؤحل جُب٣ُها مً َٝغ  ،ال٣ٟهاء

ٌ هظا ألازحر جُب٤ُ اإلاؿاولُت بضون زُإ ٖلى الٗمل  ،ال٣اض ي وهظا ما ًبرع ٖضم التزام و ٞع

 SIEURغوس ي ؤ٢غ ٖضم جُب٤ُ اإلاؿاولُت بضون زُإ في ٢ًُت الح٩ىمي. خُث ؤن ال٣ًاء الٟ

LEMAITRE،  جخسللهابحن ٞغوؿا و جىوـ ال ًم٨ً ؤن  الضبلىماؾُتخُث ٢ًذ ؤن  الٗال٢ت 

و هظا بالىٓغ بلى الُاب٘ الخام  ،التي جضزل في بَاع الٗال٢ت م٘ الضولت ألاحىبُت ،ؤًت مؿاولُت

ٌ للمخًغع    .1للٗمل و بالخالي ال جلتزم الح٩ىمت بإي حٍٗى

ما٫ الح٩ىمُت في   ٌ ال٣اض ي جُب٤ُ اإلاؿاولُت بضون زُإ ٖلى ألٖا ًم٨ً جٟؿحر ٞع

ٌ بمٗنى  ،بق٩الُخحن، ٞالولى جخمثل في وحىص ٖال٢ت ٚحر ٢ابلت لالهٟها٫ بحن الخُإ  و الخٍٗى

تراٝ بسُإ الح٩ىمتؤهه مً ؤحل ج٣ ٌ ٌؿخىحب الٖا غ حٍٗى و هظا ما ٌٗني ؤنها لم جلتزم  ،ٍغ

بالتزاماتها. ؤما ؤلاق٩ا٫ الثاوي ُٞخمثل في ؤن الُبُٗت ال٣اهىهُت الٛحر الىاضحت و الٛحر الثابخت 

ًاصي بلى ؤن اإلاخًغع مً الٗمل ال ًخدمل ؤي يغع ْاهغ ال ًم٨ً ؤن ًًُٗ  ،للٗمل الح٩ىمي

ٞبالخالي اإلاحزة الخانت للٗمل الح٩ىمي جإزغ  .٢اٖضة ٢اهىهُت ؤٖلى ؤًت٣اهىن ؤو في ؤي مؿاؽ بال

                                                           
1
-C.E, 26 Février 1975, Sieur LEMAITRE, Rec. Lebon, 1976, p. 124. 
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ٌ و بالخالي ٞال٣اض ي في خالت ٖغى صٖىي ٖلى ؤؾاؽ  ،ٖلى َبُٗت الًغع و الخٍٗى

 .2ٞةهه هٓغا للهٗىباث الؿالٟت الظ٦غ ؾٝى  ٣ًغ بٗضم ٢بى٫ الضٖىي  ،بضون زُإ 1اإلاؿاولُت

٣ا ؤما اإلاكٕغ الاؾباوي  لُت  81مً ٢اهىن  90 للماصةٞو اإلاخٗل٤ بال٣ًاء ؤلاصاعي  ;>>8حٍى

ٖىضما  Actos Politicosؤ٢غ ٖلى ازخهام ال٣اض ي ؤلاصاعي في الىٓغ في الٗمل الح٩ىمي 

ٌ ًٖ ألايغاع و ٧ان مً . ًخٗل٤ ألامغ بدماًت الح٣ى١ ألاؾاؾُت لألٞغاص و ما ًخٗل٤ بالخٍٗى

ما٫ الح٩ىمُتاإلاىاؾب ٖلى ال٣اض ي الٟغوس ي ؤن ًسُى  و طل٪  زُىة ٖمال٢ت في ع٢ابت ألٖا

 .3بىهج اإلاىهج اإلاكٕغ الاؾباوي

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
-LE GUILCHER (S), Op.Cit, p. 128. 

2
-Voir : -C.E, 06 Janvier 1961, Dame PERRET, Rec. Lebon, 1962, p. 04,Voir aussi : 

 -C.E, 03 Mars  1961, Sieur André et Société des Tissages, Nicolas GAIMENT, Rec. 

Lebon, 1962, p. 154. 
3
-MELLERAY (F), «  L’immunité juridictionnelle des Actes de gouvernement en 

question : le droit Français confronté aux développements récents du droit Espagnol », 

R.F.D.A, N° 15, DALLOZ, Paris, 2001, p. 1086.  
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 املبحث الثاوي

 نن الؼلؿت الخىفُصًتض لتي جطساجمُيز ألانماٌ الحىىمُت نن ألانماٌ ألادطي 

 ب  
 
ما٫ الح٩ىمُت ًٖ مبضؤ اإلاكغوُٖت ًخٗل٤ بالهالح الٗام  ٧انا ط لضولت لؾبب زغوج ألٖا

 مً ؤحل جد٤ُ٣ 
 
 ة  الؿُاؾت الٗامت للبالص، ٞ

  ه  ه 
 
ت ؤؾباب و مبرعاث ؤزغي ٢ض جسغج بٌٗ م  ز

اث ل ؤلاصاعة خحزا  ،ألازغي لإلصاعة للخًٕى إلابضؤ اإلاكغوُٖت الخهٞغ و ًٓهغ طل٪ مً زال٫ جسٍى

ت في الازخُاع في ؤٖمالها ٣ا إلاا جغاه مىاؾبا و مد٣٣ا للمهلحت الٗامت ٖلى ازخالٝ  ،مً الحٍغ ٞو

ت التي حك٩ل زغوحا ًٖ مبضؤ الؿلُت الالٓغوٝ و ألاخىا٫. و ٌٗني طل٪ مىذ ؤلاصاعة  خ٣ضًٍغ

خُث لإلصاعة ؾلُت في جُب٤ُ ال٣اهىن مً ٖضمه، ٦ما ؤهه للٓغوٝ  ،اإلاكغوُٖت و ٢ُىصه

ٌؿخدُل الخ٣ُُض بإخ٩ام ال٣اهىن في الٓغوٝ الهٗبت التي ًم٨ً ؤن ج٣ابلها ؤلاصاعة ٞةهه 

و هظا ٧له ًبرع جدغع ؤلاصاعة مً الٗمل بإخ٩ام مبضؤ اإلاكغوُٖت في الٓغوٝ  .الاؾخثىاثُت

ألامغ الظي ًجٗل مبضؤ اإلاكغوُٖت مسخل٠  ،بال٣ضع الالػم مً ؤحل مىاحهت الٓغوٝ تالاؾخثىاثُ

 إلاا هى ٖلُه في الٓغوٝ الٗاصًت.

ت ؤلاص  ٞةن ال٣اض ي ًمخى٘ ًٖ  ،اعة في الخهٝغ في الٓغوٝ الؿالٟت الظ٦غمً زال٫ خٍغ

ما٫ ما٫ الح٩ىمُت و التي حٗخبر ٢ُضا ٖلى  ،الىٓغ في حاهب مٗحن مً هظه ألٖا قإنها قإن ألٖا

ت  .الالتزام و الخًٕى إلابضؤ اإلاكغوُٖت ت لإلصاعة و هٍٓغ ت الؿلُت الخ٣ضًٍغ و بالخالي هجض ؤن هٍٓغ

ت ؤٖما٫ الح٩ىمت بالىٓغ بلى ًم ،الٓغوٝ الاؾخثىاثُت ٨ً ؤن ج٩ىن مدال للخلِ م٘ هٍٓغ

ت و الُال٢ت في بنضاع الٗمل ،الدكابه في نضوع الٗمل مً هٟـ الؿلُت و ٖلى  .و ٦ظا الحٍغ

ت  ما٫ ؤلاصاٍع ت هظا الكإن ؾٝى هداو٫  الخمُحز بحن ألٖا           اإلاخسظة في بَاع الؿلُت الخ٣ضًٍغ

ما٫ الح٩ىمُت  ()مؿلب و ألٖا ت اإلاخسظة في بَاع ا ،أٌو ما٫ ؤلاصاٍع  لحاالثو الخمُحز بحن ألٖا

ما٫ الح٩ىمُت  الاؾخثىاثُت  .)مؿلب ثان(و ألٖا
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 ٌ  املؿلب ألاو

ت املخذصة في ئؾاض  ت لإلزاضة و ألان الخمُيز بين ألانماٌ إلازاٍض  ماٌالؼلؿت الخلسًٍط

 الحىىمُت

ٞةهه ال  ،في ٧ل وكاَاتها ؤلاصاعة لخ٩ام ال٣اهىن بطا ٧ان مٟهىم اإلاكغوُٖت هى زًٕى            

   خُث ٩ًىن مً قإنها ٖغ٢لت ،ٌٗني مً هاخُت ؤزغي قل و ج٨بُل وكاٍ ؤلاصاعة ب٣ُىص ناعمت

اتها  اصي طل٪ ال مدا٫ بلى جدىلها و ؾٝى ً 1،عوح الابخ٩اع و ؤلابضإ ٞيها و٢خلو ججمُض جهٞغ

٣ت آلُت  َب٣ا إلاابلى آ ت الؿلُت  ملُه ال٣اهىن ً لت نماء حؿحر بٍُغ ٖليها. و مً هىا حاءث هٍٓغ

ت ت في مباقغة وكاَها التي حٗني بُٖاء ؤلاصاعة ،الخ٣ضًٍغ بما ًخماش ى و ما جملُه  ،٢ضعا مً الحٍغ

ختى جخم٨ً مً حؿُحر وكاَاتها ٖلى وحه ٞٗا٫ ًم٨نها في النهاًت مً  ،الٓغوٝ مً اٖخباعاث

ٌ ) جد٤ُ٣ الهالح الٗام  . 2 (فطم أو

تي ؤٖما٫ؤوحه الكبه بحن  وؿخيخجٞةهه ًم٨ً ؤن  ،ؾل٠ ط٦غهما بىاء ٖلى  الؿلُت  هٍٓغ

ت و ؤٖما٫ الح٩ىمت و بن ٧ان  ،خُث ؤن ٦الهما جمثل زغوحا ٖلى مبضؤ اإلاكغوُٖت ،الخ٣ضًٍغ

و مً حهت ؤزغي بالىٓغ بلى نضوع  ،زغوحا الػما و جمليهم اإلاهلحت الٗامت هظا مً حهت

 .ثان(فطم ) الٗملحن مً حهت واخضة و هي الؿلُت الخىُٟظًت

 

 

                                                           
1
مبضؤ اإلاكغوُٖت في ال٣اهىن ؤلاصاعي و يماهاث جد٣ُ٣ه، مظ٦غة لىُل صعحت اإلااحؿخحر في  ،وهُم جمُلنالوهت فازي  - 

ىُت هابلـ  .51 .، م2011ٞلؿُحن، ، ال٣اهىن الٗام، ٧لُت الضعاؾاث الٗلُا، حامٗت الىجاح الَى
ت ؤٖما٫ الؿُاصة في اإلاجالحن الا٢خهاصي و اإلاالي ،نؿُت نبس الىاحس - 2 مجلت ت م٣اعهت بال٨ٟغ ؤلاؾالمي"، صعاؾ -" هٍٓغ

 . 173و 172  .، م1995، الٗضص ألاو٫، مهغ الٗلىم ال٣اهىهُت و الا٢خهاصًت



  :             اللػاةُت                                         للطكابت الحىىمُت ألانماٌ دػىم نسم                                    الباب ألاٌو

 

138 

 

 ٌ  الفطم ألاو

ت لإلزاضة  ؾبُهت ألانماٌ املخذصة في ئؾاض الؼلؿت الخلسًٍط

ت لإلصاعة ما٫ اإلاخسظة في بَاع الؿلُت الخ٣ضًٍغ ؾٝى  ،في مجا٫ البدث ًٖ َبُٗت ألٖا

ت ٣ِٞهداو٫ جبُان ؤهم اإلامحزاث الخانت بال و ب٣ضع ما يهمىا و بما ٌؿمذ لىا  ،ؿلُت الخ٣ضًٍغ

٣ت واؾٗت ت بٍُغ ما٫ الح٩ىمُت. و بالخالي ال ه٣ىم بضعاؾت الؿلُت الخ٣ضًٍغ           بم٣اعهتها م٘ ألٖا

ت ٢اثمت بدض طاتها. ت ؾٝى ج٩ىن صعاؾت الؿلُت الخ٣ضًو بالخالي  و قاملت و التي هي هٍٓغ ٍغ

ما٫ الح٩ىمُت ، مدضصة و م٣ُضة خُث هدؿاء٫ خى٫ َبُٗت  .ب٣ضع ما ٨ًُٟىا إلا٣اعهتها م٘ ألٖا

تالٗمل  ختي هدضص مً زالله مهضع هظه  (،أوال) اإلاخسظ في بَاع الؿلُت الخ٣ضًٍغ

ما٫ ها للغ٢ابت ال٣ًاثُت  ثاهُا()ألٖا  ثالثا(.) ومضي زًٖى

ت- أوال ت: نمل جلسًطي أم ػلؿت جلسًٍط  الهمل املخذص في ئؾاض الؼلؿت الخلسًٍط

ت 62زال٫ ال٣غن ز ٣ٞه ال٣اهىن ؤلاصاعي مح   ما٫ ؤلاصاٍع ٞالولى جخمثل في  ،بحن ٞئخحن مً ألٖا

ما٫  ت ؤو ؤٖما٫ ؤلاصاعة البدخت ؤو ألانلُت ،ٛحر زايٗت لغ٢ابت ال٣ًاءالألٖا  .و هي ؤٖما٫ ج٣ضًٍغ

ت و هي جسً٘ لغ٢ابت ال٣ًاء. و بالخالي مً ؤما الٟئت الث ما٫ ٚحر الخ٣ضًٍغ اهُت ٞخخمثل في ألٖا

ً ؤحل الخمُحز بحن الٗملحن ٞالو٫ ًخمثل في مضي زًٕى  ،هجض ؤن ال٣ٟه ٢ض اٖخمض ٖلى مُٗاٍع

ض ؤلاصاعة خماًتها ُت اإلاهلحت التي جٍغ خُث ٩ًىن  .الٗمل لغ٢ابت ال٣ًاء و الثاوي ًخمثل في هٖى

ا في خالت ما بطا ٧اهذ اإلاهلحت اإلاغاص خماًتها في زُغ ؤما ٚحر طل٪ ٞالٗمل ٌٗخبر  ،الٗمل ج٣ضًٍغ

ا  .1 ٚحر ج٣ضًٍغ

                                                           
1
-WALINE. (M), Le pouvoir discrétionnaire et l’Administration et sa limitation par le 

contrôle juridictionnel, R.D.P, France 1930, p. 199 et 200. 
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ت ٖلى ؤنها بٌٗ  DELAUBADERE بازًير" ى " زو لٖٝغ ال٣ُٟه  ما٫ الخ٣ضًٍغ ألٖا

ما٫ التي ال جسً٘ لغ٢ابت ال٣ًاء بالىٓغ بلى َبُٗتها و بالىٓغ  م٩ىهاتها و هظا ما ؤصي بلى   بلى ألٖا

ما٫ الح٩ىمُتتخهاه  .1 ها مً الغ٢ابت مثلها مثل ألٖا

 ال  ي غ خُث ًغون ؤن الٗمل الخ٣ضً ،" زو لىبازًير"حٍٗغ٠ ى الٗضًض مً ال٣ٟهاء ٖاع  

٣ت مُل٣ت و بهما ًم٨ً في خالت الخٗؿ٠  ،ًم٨ً ؤن ٩ًىن مدهىها مً الغ٢ابت ال٣ًاثُت بٍُغ

في اؾخٗما٫ الؿلُت  مثال ؤن ٩ًىن مدال للغ٢ابت، و هظا ما ؤ٦ضه مجلـ الضولت الٟغوس ي 

ت التي هي م٣ترهت بُٗب ٖضم الازخهام ؤو ُٖب في  ما٫ الخ٣ضًٍغ ٖىضما ٢بل الىٓغ في ألٖا

خه ال  بطا خ٣ُ٣ت الٗمل الخ٣ضًغي هى ٖمل .ؤو الؿبب الك٩ل ىٓغ بلى ؤن بال ،ًم٨ً مىاٖػ

ت  ال٣اهىن ال ًلؼم ؤلاصاعة ٖلى الخهٝغ في ػمان و م٩ان ما ٖلى هدى مٗحن و بهما جغ٥ طل٪ لحٍغ

ً ؤحل جد٤ُ٣ الىؾُلت اإلاىاؾبت مة خغة في ازخُاع الى٢ذ اإلاىاؾب و ع ةو بالخالي ٞاإلصاع ؤلاصا

ُب مً الُٗىب و ل٨ً بطا ٧ان الٗمل م٣ترن بٗ .و اإلاخمثل في اإلاهلحت الٗامت ،الهضٝ اإلاىخٓغ

الخ٣ضًغي  و بالخالي ٞالٗمل .للغ٢ابت ال٣ًاثُت اٞةن الٗمل ؾٝى ٩ًىن زايٗ ،ت الظ٦غالؿالٟ

، و ٦ظا ٖضم اإلاؿاؽ بالح٣ى١ اإلا٨دؿبت. لن  اإلاكٕغ لِـ ملتزم باخترام ال٣اهىن و ٖضم زغ٢ه

ت   هضٞه مً ؤحل  بال٨ٗـ بالهالح الٗام و بهما اإلاؿاؽفي الخهٝغ  لإلصاعةفي بُٖاء الحٍغ

و بالخالي بطا ما زغج الٗمل الخ٣ضًغي ًٖ خضوصه  ،جد٤ُ٣ هظا الهالح و هظه اإلاىٟٗت الٗامت

 .٧2ان مأله الغ٢ابت و ؤلالٛاء

 
 
 س  ج

 
و طل٪ بضاًت  ،ٛحر الخ٣ضًغي الهظا الخمُحز بحن الٗمل الخ٣ضًغي و الٗمل ى ال٣ًاء ًٖ ل

جدى٫  ،81>8 حىان 81خُث مً زال٫ ٢غاع مجلـ الضولت الهاصع في  ،XX 90مً ال٣غن 

ت مٟهىم الٗمل الخ٣ضًغي  و ٖبر هظا ال٣غاع ؤًًا ؤنبذ  ال جثاع بق٩الُت  .بلى الؿلُت الخ٣ضًٍغ

                                                           
1
-DE  LAUBADERE (A), Traité de droit administratif, 6

ème
 éd,  DALLOZ, Paris, 1973, 

p.  263. 
2
-DAWOOD SOLIMAN (Al), Op.Cit, p. 69 et 70. 
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ت ا بدذ  ،الغ٢ابت ٖلى الٗمل اإلاخسظ في بَاع الؿلُت الخ٣ضًٍغ خُث ؤنبذ الٗمل ٖمال بصاٍع

 .1ًسً٘ لغ٢ابت ال٣ًاء في خالت مؿاؾه بال٣اهىن 

ب٣ىله ؤن  ،ًٖ مى٢ٟه بػاء الخسلي ًٖ الخ٣ؿُم الخ٣لُضيHAURIOU  هىضٍىٖبر ال٣ُٟه 

ت جٟغى و حىصها في بٌٗ  ،الٗمل الخ٣ضًغي مىٗضم الىحىص ؤنال و بهما هىا٥ ؾلُت ج٣ضًٍغ

ت ما٫ ؤلاصاٍع ت مً ؤحل جد٤ُ٣ الىٟ٘ الٗام ،ألٖا خُث ؤن  ،التي حؿخىحب اجساط ال٣غاع بدٍغ

ت اإلاخسظة  الهضٝ الح٣ُ٣ي في هظا الٗمل هي الؿلُت في ج٣ضًغ مضي مالثمت ؤلاحغاءاث ؤلاصاٍع

 .2 مً َٝغ ؤلاصاعة

 غ  ٖ  
 

ت WALINE ولين ؤًًا ال٣ُٟه  ٝ ٖلى ؤنها جل٪ ؤلاحغاءاث التي  ،الؿلُت الخ٣ضًٍغ

ت بضون ؤن ج٩ىن ٢ض ؤملُذ ٖليها مؿب٣ا مً َٝغ ٢اٖضة ٢اهىهُت مُٗىت  ،جخسظها ؤلاصاعة بدٍغ

ت هىا٥ هٕى مً الخ٣ضًغ ما٫ ؤلاصاٍع و الظي ًتراوح بحن ال٤ًُ و الاحؿإ  ،و بالخالي ٟٞي ٧ل ألٖا

ن اؾخثىاء هجض ٞيها مماعؾت و بالخالي ٩ٞل ؤٖما٫ ؤلاصاعة بضو  ،خؿب الٓغوٝ و اإلاؿخجضاث

ت  .3 الؿلُت الخ٣ضًٍغ

ت التي ًتر٦ها  ت جخمثل في الحٍغ ها ٖلى ؤن الؿلُت الخ٣ضًٍغ ؤما ال٣ٟه اإلاهغي ٞل٣ض ٖٞغ

ت ازخُاع مؿل٨ها ،مً ؤحل ج٣ضًغ الٓغوٝ الىا٢ُٗت التي جىاحهها ،ال٣اهىن لإلصاعة         و ٦ظا خٍغ

ُت ٢غاعاتها  مؿب٣ا و ٞغى  ا. ؤما بطا ما ٢ُض ال٣اهىن هظه الؿلُتو مالثمتها و  جى٢ُته و هٖى

ٞةن ؾلُت ؤلاصاعة في هظه  ،بىٟؿها ب٣ىاٖض جىُٓمُت ٖليها مؿل٩ا مُٗىا، ؤو ؤنها ٢ُضث هٟؿها

 .4 ألاخىا٫ ؾلُت م٣ُضة

                                                           
1
-C.E, 13 Juin, 1913, Commune de SIN LE NOBLE, Rec. Lebon, 1913, p. 600. 

2
-HAURIOU (M), Note Sous Conseil d’Etat : 13 Janvier 1902, GRAZIETTI, Sirey, 

1903. p. 184. 
3
-WALINE, (M), Op.Cit, p. 198. 

4
ت )ال٣غاع ؤلاصاعي محمس فإاز نبس الباػـ -   .109 .، ممغح٘ ؾاب٤ال٣ٗض ؤلاصاعي(،  -، ؤٖما٫ الؿلُت ؤلاصاٍع
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ت لإلصاعة ٖىضما ال ٩ًىن  ؾاضق فخح هللا دػطًغي ؤًًا ألاؾخاط  ؤن جثبذ الؿلُت الخ٣ضًٍغ

ت الازخُاع و الخهٝغ في بٌٗ  جغ٥ مؿل٨ها مدضصا بىهىم ال٣اهىن، بل اإلاكٕغ لها خٍغ

ٖضم  ؤو بدُث ٩ًىن لها ؤن ج٣غع بمدٌ بعاصتها و طل٪ بالخضزل الجساط جهٝغ مٗحن  ،ألامىع 

 .1 و بطا ٢غعث الخضزل  ٞلها ؤًًا ؤن جسخاع الىؾاثل اإلاىاؾبت و الى٢ذ اإلاالثم لظل٪ ،جساطهب

ت ؤلاصاعة في مجا٫  ،ل٣ًاء اإلاهغي مى٠٢ في هظا الكإنلل٣ض ٧ان  خُث ًغي ؤن خٍغ

ت ج٠٣ ٖىض خض اإلاهلحت الٗامت  .2 الؿلُت الخ٣ضًٍغ

ت ٖلى ؤنه محمس الطًير بهليؤما في الجؼاثغ ٞل٣ض ٖغى ألاؾخاط  ٢ضع  االؿلُت الخ٣ضًٍغ

ت م جىاٞغ قغوَه، مغاٖاة  ،مٗحن مً الحٍغ ًتر٥ لإلصاعة الازخُاع بحن اجساط ال٣غاع مً ٖضمه ٚع

               و مثا٫ ٖلى طل٪ ٢غاع مىذ ألاوؾمت .للٓغوٝ و اإلاُُٗاث و اإلا٣خًُاث الؿاثضة باإلصاعة

مو الىُاقحن، بط جخمخ٘ ؤلاصاعة اإلاسخهت بخ٣ضًغ  و مً ؤبغػ  ،مضي اؾخد٣ا١ الصخو للخ٨ٍغ

ت و هظا ما ًسى٫  .هي الحٟاّ ٖلى الىٓام الٗام ،اإلاجاالث التي جٓهغ ٞيها الؿلُت الخ٣ضًٍغ

ىُت ؤو اإلادلُت مً ؾلُاث               مً خُث ازخُاع ال٣غاع اإلاالثم  ،لهُئاث الًبِ ؤلاصاعي الَى

ت بطا حؿدىض بلى اٖخباعاث ٖملُت و اإلاىاؾب للٓغوٝ اإلادُُت به. و بالخالي ٞال ؿلُت الخ٣ضًٍغ

و ال  ،جمىذ ؤلاصاعة ٖضة ازخُاعاث إلاىاحهت الىا٢٘ الظي ال ٌؿخُُ٘ اإلاكٕغ ؤن ًخهىعه مؿب٣ا

 .3 ًم٨ً لل٣اض ي مٗاٌكت مالبؿاجه و جٟانُله

              ه بٗض هجغ الخمُحز ال٨الؾ٩ُي بحن الٗمل الخ٣ضًغي مً زال٫ هظه الضعاؾت ؤه  ًٓهغ 

ت ؤلاصاعة في الخهٝغ ٖلى ؤنها ؾلُت مىدذ  ،و الٗمل ٚحر الخ٣ضًغي  ؤنبذ ًىٓغ بلى خٍغ

                                                           
(، م٨خبت ال٨خب -صٖىي ؤلالٛاء -جىُٓم ال٣ًاء ؤلاصاعي  -اإلاكغوُٖت، ال٣ًاء ؤلاصاعي ) مبضؤ ؾاضق فخح هللا دػط - 1

 .53 .، م2004الٗغبُت، مهغ، 
ت ٖانم لألخ٩ام و اإلاباصت ال٣اهىهُت الهاصعة ًٖ مجلـ الضولت - 2 ت الثالثت و الغابٗتاإلاهغي  مجمٖى لؿىتي  -، اإلاجمٖى

                                                                                                                                                                                                                                                                                       .                                                                                                                            263 .، ال٣اهغة، م1950و  1949
3
ت، صاع الٗلىم لليكغ و الخىػَ٘، ٖىابت، بهلي محمس الطًير -  اث ؤلاصاٍع  .17 .، م2005، الىححز في اإلاىاٖػ
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و ٌؿخىحب ٖلى  .مً ؤحل اجساط مى٠٢ مىاؾب و في و٢ذ مالثم إلاىاحهت ْٝغ ؤو وا٢٘ ،لإلصاعة

اإلاهلحت الٗامت و الحٟاّ ٖلى الىٓام  ؿخٗمل هظه الؿلُت مً ؤحل جد٤ُ٣حؤن ؤلاصاعة 

ٞةن الٗمل ؾٝى ٩ًىن مدل ع٢ابت التي ٢ض جاصي به   ،ًٖ هظه ألاهضاٝ ذٞةطا زغح ،الٗام

 في النهاًت بلى ؤلالٛاء.

ٛحر الخ٣ضًغي الاإلاالخٔ ؤهه في مغخلت الخمُحز ال٨الؾ٩ُي بحن الٗمل الخ٣ضًغي و الٗمل 

ت ٚحر زايٗت لغ٢ابت ال٣ًاء ما٫ الخ٣ضًٍغ بالٗمل و ٧اهذ قبيهت بلى ؤبٗض الحضوص  ،٧اهذ ألٖا

بلى خض ؤن بٌٗ ال٣ٟهاء ٣ًغون ٖلى ؤن الٗمل الح٩ىمي ما هى بال ٖمل ج٣ضًغي  ،الح٩ىمي

م مً الازخالٝ ت ؤلاصاعة اإلاىحىص بُنهما. بطا ٞخدى٫  اإلاىيىعي بالٚغ في الخهٝغ مً ٖمل  خٍغ

ت ت. ،ج٣ضًغي بلى ؾلُت ج٣ضًٍغ  ؤزغ بًجابي في الخمُحز بحن الٗمل الح٩ىمي و الؿلُت الخ٣ضًٍغ

عي-اهُاث ت لإلزاضة و  املطسض الدشَط  اللػاتي للؼلؿت الخلسًٍط

 م  م  
 
ت وحىصها ٪  ق  ا ال هضع اإلاهى  ُٞه ؤن اإلاهضع ألانلح الظي حؿخمض الؿلُت الخ٣ضًٍغ

ت ال  ض ٨ٞغة ؤن الؿلُت الخ٣ضًٍغ و بهما هى  ،ٗض زغوحا ًٖ اإلاكغوُٖتح٢اهىوي، هظا ما ًٍا

و ل٨ً ٖاصة ماال ج٣ىم الىهىم ال٣اهىهُت بخبُان خضوص  .ٖمل جماعؾه ؤلاصاعة لخُب٤ُ ال٣اهىن 

ت بىيىح ت و متى ال ج٣ىم ،الؿلُت الخ٣ضًٍغ ت متى ج٣ىم الؿلُت الخ٣ضًٍغ               و ًهٗب مٗٞغ

و بالخالي ًٟترى ٖلى الىو ال٣اهىوي طاجه ؤن ًبحن و ًدضص اإلاٗاًحر التي ًم٨ً مً زال٫ جبني 

ت مً   .1 ٖضمهاؾلُت ؤلاصاعة الخ٣ضًٍغ

ل٣ض ٧ان ال٣ٟه مدل ازخالٝ خى٫ اإلاُٗاع الىاحب اجساطه مً ؤحل ٢ُام الؿلُت 

ت  ؤو ٖضم ٢ُامها، و  ٧ان ٞدىي ازخالٞهم ًخٗل٤  مهضع الخ٣ضًغ، خُث ًغي البٌٗ بالخ٣ضًٍغ

                                                           
1
ت لإلصاعة و هُا٢ها"،  ،محمس ؾه حؼين الحؼُني -  ت"مٗاًحر جمُحز الؿلُت الخ٣ضًٍغ ، ٖضص مجلت مغ٦ؼ صعاؾاث ال٩ٞى

ت، الٗغا١، 27  .122، م 2012، حامٗت ال٩ٞى
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ُٗت، بِىما ًغي حاهب آزغ  ؤن مهضع  ؤن مهضع الخ٣ضًغ ًخٗل٤ و ًىدهغ في ال٣ىاٖض الدكَغ

ُٗت باإلياٞت بلى ال٣ىاٖض ال٣ًاثُت. الخ٣ضًغ هاش ئ مً  ال٣ىاٖض الدكَغ

ت في ال٣ىاٖض  ةهدهاعبٖتٝر حاهب مً ال٣ٟه بال٨ٟغة ال٣اثلت ب ت الؿلُت الخ٣ضًٍغ مهضٍع

ُٗت و ٖلى عؤؾهم ال٣ُٟه  ت ًىدهغ في  خُث ،LAUNالدكَغ ًغي ؤن حىهغ الؿلُت الخ٣ضًٍغ

ٞمتى ج٩ىن ؤلاصاعة ٚحر ملؼمت بةجبإ زُاع  ،خ٤ ؤلاصاعة في الازخُاع بحن ٖضة خلى٫ مكغوٖت

ت مبسُاع آزغ مً بحن زُاعاث مخٗضصة ٞهىا ج٩ىن ؤما 1 مٗحن و ؤجُذ لها ألازظ         ؾلُت ج٣ضًٍغ

ت ت الازخو التي  ،و بالخالي هظا هى م٣خط ى ال٣اٖضة الجىاٍػ اع بحن ُجخمثل في جغ٥ لإلصاعة خٍغ

ٞهى ًغي ؤن الؿلُت  بىهاضؤما ال٣ُٟه  .2 غوٖاؤٖما٫ مخٗضصة ٌٗخبر ٧ل ٖمل منها ٖمال مك

ت لإلصاعة ج٩ىن في خالت ما بطا ٧اهذ ٢ىاهحن ؤو لىاثذ جىو ٖلى ازخهام ؤلاصاعة   ،الخ٣ضًٍغ

و جغ٦ذ لها ؾلُت الخ٣ضًغ إلاالثمت ب٢ضامها ٖلى  ،بمىاؾبت ٖال٢ت ٢اهىهُت لها م٘ ألاٞغاص

  ،ٖضم الخهٝغ و الخهٝغ ؤ
 
غ٥ لها ج٣ضًغ مًمىن ٟٞي خالت ما بطا ؤ٢ضمذ ٖل الخهٝغ ج

 .3 ال٣غاع اإلاخسظ

ض إلاا ؤ٢ضم ٖلُه ال٣ُٟه  الؿماوي  محمس ػلُمان ؤما ألاؾخاط خُث خاو٫  ،بىهاضٞهى مٍا

و الثاوي ًخمثل في الخ٣ضًغ  ،ًخمثل في ٖضم وحىص ٢غاع ج٣ضًغي ٞالو٫  :جٟؿحر عؤًه ٖلى ؤؾاؾحن

 .4 ًغص ٖلى ٖىهغ مً الٗىانغ التي ًخ٩ىن منها ال٣غاع ؤلاصاعي طاجهفي ال٣غاع ؤلاصاعي 

عي ه باإلياٞت بلى ؤه   "ئًعمان"الجاهب آلازغ مً ال٣ٟه و ٖلى عؤؾهم  ي ًغ  اإلاهضع الدكَغ

ت لإلصاعة  ،للؿلُت الخ٣ضًغي        هىا٥ مهضع آزغ مهم ٌؿاهم في وي٘ ٢ىاٖض الؿلُت الخ٣ضًٍغ

                                                           
1 - LAUN (M), Op.Cit, p. 90 et s. 

ت لإلصاعة و الغ٢ابت ال٣ًاثُت، ؤَغوختنطام نبس الىهاب البرظهجي - 2 لىُل صعحت الض٦خىعاه في  ، الؿلُاث الخ٣ضًٍغ

 .70 .، م1971ال٣اهىن، حامٗت ٖحن الكمـ، ال٣اهغة، 
 .74 .، ماإلاغح٘ هٟؿه - 3
ت الخٗؿ٠ في اؾخٗما٫ الؿلُت، ٍالؿماوي محمس ػلُمان  -4 ، 1978، مُبٗت حامٗت ٖحن الكمـ، ال٣اهغة، 3، هٍٓغ

 .51 .م
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خُث ؤن مً زهاثو ال٣اهىن ؤلاصاعي ٖامت ؤهه  ٢اهىن طو وكإة  ،و ًخمثل في اإلاهضع ال٣ًاجي

ؤن مهضع الؿلُت  ئًعمانخُث ًغي  .1 ٢ًاثُت و صوعه هاش ئ و ٧اق٠ في هٟـ الى٢ذ

ت هى مهضع ٢اهىوي ت مغجبُت بالخىُٓم ال٣اهىوي ،الخ٣ضًٍغ         خُث ؤن ٨ٞغة الؿلُت الخ٣ضًٍغ

و اإلا٣هىص بالخىُٓم ال٣اهىوي حمُ٘ ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت التي جد٨م اليكاٍ ؤلاصاعي و لِـ 

ُٗت ٞدؿب. و بالخالي ٞمهضع الخ٣ضًغ ٚحر مدضص و ال ًم٨ً جدضًضه  ٣ِٞ ال٣ىاٖض الدكَغ

في ال٣ُمت و في  ٞةن هىا٥ حؿاوي  ئًعمانو بالخالي ٞدؿب  .بصاعي مٗحن بمىاؾبت ؤي وكاٍ

ُٗت و ال٣ىاٖض ال٣ًاثُت. بط ؤن ألازغ باليؿبت ل خ٣ُُض اليكاٍ ؤلاصاعي بحن ال٣ىاٖض الدكَغ

ُٗت و ال٣ًاثُت ٖلى خض الؿىاء  .2 ج٣ُُض ؤلاصاعة في اجساط ال٣غاع بهما هى هدُجت ال٣ىاٖض الدكَغ

خُث ًغي ؤن جدضًض مٟهىم  ،ئًعمانٞل٣ض وا٤ٞ َغح ال٣ُٟه  البرظهجيؤما ألاؾخاط 

ت و ٦ظا  ،ًغجبِ بدؿً بصعا٥ زهاثو ٢ىاٖض ال٣اهىن ؤلاصاعي مً حهت ،الؿلُت الخ٣ضًٍغ

بخدضًض مهاصعه مً حهت ؤزغي، وبالخالي ٞال٣ًاء ًاصي صوع بوكاجي ل٣ىاٖض ال٣اهىن ؤلاصاعي 

ت ت في الٗال٢ت  .3 بما في طل٪ الؿلُت الخ٣ضًٍغ بطا ال ًم٨ً ؤن ٣ًخهغ مهضع الؿلُت الخ٣ضًٍغ

ت  ،ال٣اثمت بحن ؤلاصاعة و اإلاكٕغ عي بىيىح ؾلُت ج٣ضًٍغ زانت ؤهه ٢ض ًمىذ الىو الدكَغ

عي ،لإلصاعة في ؤمغ مً ألامىع              بدُث ال ٌؿخُُ٘ ال٣ًاء ؤن ًخضزل إلاٗاعيت الىو الدكَغ

ت لإلصاعة بلى ؾلُت م٣ُضة، ٚحر ؤن الىهىم  و ٣ًلب ما مىذ اإلاكٕغ مً ؾلُت ج٣ضًٍغ

ُٗت هظه ال ًم٨ً ؤن حؿاًغ باؾخمغاع  جُىع وكاٍ ؤلاصاعة الظي ال ًؼا٫ ًخدضص و ًدؿ٘  الدكَغ

ت ،في ٧ل خحن  . 4 و بالخالي ٌؿخىحب مىذ لل٣ًاء م٩اهت في ج٩ىًٍ الؿلُت الخ٣ضًٍغ

 

                                                           
1
-ESMEIN  (A), Eléments de droit constitutionnel Français et comparé, 8

ème
 éd, SIREY,  

Paris, 1927, p. 124. 
2
-Ibid. p. 129. 

3
 .121 .، مغح٘ ؾاب٤، منطام نبس الىهاب البرظهجي - 

4
 .122 .، م هٟؿه، مغح٘  - 
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ت لإلزاضة لطكابت اللػاء -ثالثا  دػىم ألانماٌ املخذصة في ئؾاض الؼلؿت الخلسًٍط

ت في ألانل ال جسً٘ لغ٢ابت ال٣ًاء العجباَها ب٨ٟغة اإلاال ن  ب   مت مً حهت ءالؿلُت الخ٣ضًٍغ

             ؿبب ؤن نالخُت ؤلاصاعة في الخ٣ضًغ مدضص ٢اهىها و يهضٝ بلى جد٤ُ٣ اإلاهلحت الٗامت بو 

لُتها و بالخالي لِـ لل٣ًاء ؤلاصاعي الخ٣ُٗب ٖلى ال٣غاع ؤلاصاعي الظي جخسظه ؤلاصاعة َب٣ا لؿ

ت  .1 ما صام ؤهه زا٫ مً بؾاءة اؾخٗما٫ الؿلُت و ابخغى جد٤ُ٣ اإلاهلحت الٗامت ،الخ٣ضًٍغ

اث الٗامت ٢ض ًظهب ال٣ًاء بلى ؤبٗض مً مغا٢بت اخترام لل٨ً خماًت  لح٣ى١ و الحٍغ

ت لإلصاعة للخإ٦ض مً ٖضم حٗؿٟها في اؾخٗما٫  ،اإلاكغوُٖت لُمض ع٢ابخه ٖلى الهالخُت الخ٣ضًٍغ

          مت. خُث ًغا٢ب ٧ل الٓغوٝ ءمغا٢بت اإلاال للمكغوُٖت بلىبدُث ًخجاوػ مغا٢بخه  ،ؾلُاتها

ت ؤي  و اإلاالبؿاث التي ٧اهذ جدذ ؤًضي ؤلاصاعة ٖىض اجساطها للخهٝغ َب٣ا لؿلُتها الخ٣ضًٍغ

 .2 مخهءمضي مال

ت بُبُٗتها ع٢ابت مكغوُٖت ال ع٢ابت مالثمت، بال ؤن  ن  و ب   ٧اهذ الغ٢ابت ٖلى الؿلُت الخ٣ضًٍغ

وث ْاهغ بحن ؤلاحغاء اله جٟ امت طاتها متى بضءال٣ًاء ؤلاصاعي ال ًترصص في بؿِ ع٢ابخه ٖلى اإلاال

ً مت ٖىهغ مءاإلاخسظ و بحن ْغوٝ الىا٢٘ الظي نضع إلاىاحهتها، بط ٌٗخبر في هظه الحالت اإلاال

٣ا لل٣اهىن باٖخباعه ؤهه اإلايكإ      ٖىانغ اإلاكغوُٖت، و بالخالي صوع ال٣ًاء هىا هى ج٣ُُض ؤلاصاعة ٞو

ت ت ٖامت ،و مهضع الؿلُت الخ٣ضًٍغ و باٖخباع ؤن ال٣ًاء  .3و ميكإ ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت ؤلاصاٍع

ت اثًبخضٕ الحلى٫ اإلاىاؾبت للمىاٖػ  صاعي ٢ًاء بوكاجيؤلا            خامي الح٣ى١   و باٖخباعه ؤلاصاٍع

اث الٗامت اث التي ججؿض ٞٗال ؾلُت ال٣ًاء في ع٢ابت ٖىهغ  .و الحٍغ ٣ٞض ْهغث ٖضة هٍٓغ

                                                           
1
ت(، الططوخ ملُىت -  ت و مبضؤ اإلاكغوُٖت، ال٣غاعاث ؤلاصاٍع ما٫ ؤلاصاٍع ت ) ألٖا ، )ن.ص  .ص(، مكغوُٖت ال٣غاعاث ؤلاصاٍع

 .68 .، م2000اإلاٛغب، 
ت لإلصاعة و مضي ع٢ابت ال٣ًاء ٖليها، ٍحمس نمط حمس - 2 ، ؤ٧اصًمُت ها٠ً الٗغبُت للٗلىم ألامىُت، 1، الؿلُت الخ٣ضًٍغ

اى،   .169 .، م2003الٍغ
 .112و  111 .، مغح٘ ؾاب٤، ممحمس فإاز نبس الباػـ - 3
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ت الٛلى في اإلاجا٫ الخإصًبي في مهغ و التي حٗني ٖضم مالثمت ال٣ٗىبت  ،متءاإلاال مثل هٍٓغ

٠  ناؾب بطٞٗضم الخى ،و ٖضم جىاؾبها م٘ الخُإ الخإصًبي اإلاغج٨ب ،اإلاٟغويت ٖلى اإلاْى

 .1 مت ؤي )الٛلى( ٣ُٞط ي بالخالي بةلٛاء هظه ال٣غاعاث الخإصًبُتء٣ًهض به ٖضم اإلاال

ت لإلصاعة ءجظبظب ال٣ًاء الٟغوس ي في جبني ؾلُت ع٢ابت اإلاال مت ٖلى الهالخُاث الخ٣ضًٍغ

خُث هجض ؤن مجلـ الضولت ٖبر احتهاصاجه ٢ض اججه في ؤو٫ وهلت بلى به٩اع  ،ٖبر مغاخل مُٗىت

ت لإلصاعة، زم ما لبث ؤن ٚحر مى٢ٟه و ل٨ً بدظع  ٧ل صوع ع٢ابي له ٖلى ؤٖما٫ الؿلُت الخ٣ضًٍغ

خُث بضؤ بغ٢ابت الٛلِ في ال٣اهىن زم الٛلِ في الى٢اج٘  لُيخهي ببؿِ ع٢ابخه ٣٦اٖضة  ،قضًض

و ؤهمُت الى٢اج٘  لخُىعة و اؾخثىاءا ٖلى ج٣ضًغ ؤلاصاعة  ،ال٣اهىوي للى٢اج٘الخ٠ُُ٨  ٖلى ٖامت

لضعحت  ،و مضي جىاؾب ؤلاحغاء الظي اجسظجه ججاوبا م٘ هظه الخُىعة ؤو ألاهمُت ،التي جضٖيها

ختى ٣ًُ٘ الك٪  ،الى٢اج٘ مالثمتونل به ألامغ بلى ؤن ًً٘ هٟؿه مدل ؤلاصاعة في ج٣ضًغ و  نؤ

  .2 صاعة و نىابها في اجساط ٢غاعاتهافي خؿً جهٝغ ؤلا 

ت خُث جإزغ باججاهاث  ،جُىع مجلـ الضولت في مىا٢ٟه بكإن ع٢ابخه ٖلى الؿلُت الخ٣ضًٍغ

و ٦ظا إلابضؤ الٗىإلات خُث ٧اهذ ؤولى مىا٢ٟه في هظا  ،خضًثت مغجبُت بخُىع الضولت الحضًثت

 في ٖامت  و التي ؤنبدذ جمثل ٢اٖضة ،الكإن ًخٗل٤ بما ٌٗٝغ بغ٢ابت الخُإ  البحن في الخ٣ضًغ

خُث ٌؿدىض بليها ال٣اض ي ؤلاصاعي في ٧اٞت مجاالث ال٣اهىن ؤلاصاعي  ،ال٣ًاء و ال٣اهىن الٗام

٦ما اهخهج مجلـ الضولت الخ٣ا . 3لخد٤ُ٣ بةخ٩ام الخىاػن بحن مى٣ُي الٟٗالُت و الًمان

ل٩ي  ،في ع٢ابخه ٖلى ؤٖما٫ ؤلاصاعة ٢اٖضة ؤزغي جخمثل في ؤؾلىب اإلاىاػهت بحن اإلاىاٞ٘ و ألايغاع 

                                                           
1
 .58، مغح٘ ؾاب٤، م. ؾاضق فخح دػط- 

 .69و 68، مغح٘ ؾاب٤، م. الططوخ ملُىت - 2

ت، ماجس ضايب الحلىؤهٓغ ٦ظل٪ في هظا الكإن :  -    ، ؤلاؾ٨ىضٍع  .51، م. 2004، ال٣ًاء ؤلاصاعي، ميكإة اإلاٗاٝع
   فامللطىز بالفهالُت هى جمىين إلازاضة من الىػاةل الفهالت في حؼُير املطافم الهامت و حفل الىكام الهام، أما - 3

اث ألافطاز من أي حهؼف.الػمان ف  ُهمل نلى جىفير الػماهاث الالظمت من أجل الحفاف نلى حلىق و حٍط
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ت و مىٗها مً ٧ل حؿلِ ؤو اهدغاٝ  ًخد٨م ؤ٦ثر في ٦ُُٟت مباقغة ؤلاصاعة لؿلُتها الخ٣ضًٍغ

 .1 مدخمل

 الفطم الثاوي

ت  أوجه الادخالف بين الهمل الحىىمي و الؼلؿت الخلسًٍط

 ٢ىاٖض جخالءم مـ٘ الازـخالٝ اإلاؿخمغ ال ًم٨ً            
ً
 إلآاهغ ؤن ًً٘ اإلاكٕغ م٣ضما

ت ، ألامغ الظي   جـغ٥ ؤلاصاعة خغة ٌؤلاحغاءاث ؤلاصاٍع
ً
 وؤ٦ثر ٢ضعة اوهي ؤ٦ثر بصعا٧ –ؿخضعي خخما

ُٗت ؾـاب٣ت ختى حؿخُُ٘ ؤن جخسظ بىؾاثلها الخانت ما ٨ًٟل  –للٟهل ٞيها  صون ٣ٖبت حكَغ

ت .   هى:  ؾبب مىذ هظه الؿلُتخؿً ؾحر اإلاغا٤ٞ الٗامت بما ًخالءم م٘ مٓاهغ الحُاة ؤلاصاٍع

ت -  ؤن ؤلاصاعة ؤ٦ثر ٢ضعة ٖلى بًجاص الحلى٫ للمكـ٨الث هدُجـت ٦ثـغ ة اخخ٩ا٦هـا باإلاكا٧ل ؤلاصاٍع

ت مً  ت الض٣ُ٢ت ل٩ل خالت ٖلى خض ة وهي بظل٪ ؤ٦ثـغ ٢ـضعة بالٟهل في الجزاٖاث ؤلاصاٍع واإلاٗٞغ

  ؛ال٣اض ي 

ؤنها جاصي بلى جىمُت عوح الابخ٩اع والخجضًض لإلصاعة ، ٦ما ؤنهـا حؿـاٖض ٖلـى بصزا٫ ٨ٞغة  -

 .  2 الٗضالت واإلاؿاواة ٖىض جُب٤ُ ال٣اٖضة ال٣اهىهُت

ت٫ التي جهضع ًٖ ؤلاصاعة و التي جخسظها في بٖماألا مً زال٫ َبُٗت       َاع ؾلُتها الخ٣ضًٍغ

ت لإلصاو مً زال٫ آلا  و ما عا٣ٞها   ةع عاء ال٣ٟهُت و اإلاىا٠٢ ال٣ًاثُت بكإن الؿلُت الخ٣ضًٍغ

ما٫  ،ؤًًا مً جُىعاث الؾُما في مجا٫ ع٢ابت ال٣ًاء ؤلاصاعي  ٞةهه مً الخُإ ال٣ى٫ ؤن ألٖا

ت   ،الح٩ىمُت ما هي بال ؤٖما٫ الؿلُت الخ٣ضًٍغ
ً
ىى ٣ٞها بن ٧ان  و ٢ًاءً  ٞهظا الُغح مٞغ

و ٦ظا مدضوصًت ع٢ابت  ،مبضؤ اإلاكغوُٖت وحه الكبه اإلاخمثلت في الخغوج ًٖهىا٥ بٌٗ ؤ

                                                           
1
 - CHAPUS (R), Droit du contentieux administratif, 5

ème
éd, MONTCHRESTIEN, Paris, 

1985, p. 156. 
2
 . 58، مغح٘ ؾاب٤، م. محمس مفطح حمىز الهخُبي -  
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في ؤؾاؽ  )أوال( لحن٦ثحرة ؤهمها الازخالٝ في َبُٗت الٗم ،ٞثمت ؤوحه ازخالٝ ال٣اض ي ٖليها

خحن ٓهغ الازخالٝ ؤًًا في الامخضاص الًغ في و الؼماوي )ثاهُا( اعج٩اػ الىٍٓغ  ، و ٦ظا)ثالثا(، ٍو

 .)ضابها( مضي الخًٕى لغ٢ابت ال٣ًاء

 اللاهىهُت في الؿبُهت دخالفإلا  -أوال

 لبٌٗ باليؿبت ؤلاصاعة جمخـ٘ ؤن ُٚـغ بال٣اهىن  م٣ُضة ال٣اهىهُت الضولت ج٩ىن ؤلاصاعة في        

اتها ٖىانغ  طل٪ خضوصه يمً وؤنها ال٣اهىن  زـاعج ٨ًـىن  ؤن ًم٨ً ال الخ٣ضًغ بؿلُت جهٞغ

 ال٣اهىن  بمىحب لإلصاعة مُٗاة هي بهما م٣ُضة ؤو مُل٣ت ؾىاء لإلصاعة اإلامىىخت الؿلُت لن

جب   م٣ُـضة ؤلاصاعة ؾلُت ج٩ىن  ؤن ٍو
ً
 .ؤلاصاعي  ال٣غاع لٗىانغ باليؿبت صاثمـا

ت الؿلُت  ن  ب   تهٍٓغ ت طو مهضع ٢اهىوي الخ٣ضًٍغ خُث ؤنها جغج٨ؼ في وكإتها ٖلى  ،هٍٓغ

 ٘ ت إلاًجابُت(الدكَغ ت الؼلبُت(و ٖلى ال٣ًاء  )الىكٍط ت جمثل مهضع ٢اثم  ،)الىكٍط ٩ٞل هٍٓغ

ت ًخمثل اخُث ؤن  ،بدض طاجه ت ؤلاًجابُت ج٣غ ٖلى ؤن اإلاهضع ألاؾاس ي للؿلُت الخ٣ضًٍغ لىٍٓغ

ُٗتؤؾاؾا  ٣ت يمىُت ،في الىهىم الدكَغ دت ما  ٞهظه الىهىم هي التي جدضص بٍُغ ؤو نٍغ

ت الخ٣ضًغ مً ٖضمه ت ؤلاصاعة جخى٠٢ ٖلى بعاصة  .بطا ٧اهذ ؤلاصاعة جمل٪ خٍغ و بالخالي خٍغ

ت ال ج٨خٟي بةعاصة اإلاكٕغ ، ٦ما ؤن ٨ٞغة الؿلُت الخ٣ضًٍغ و بهما ٨ٞغة الؿلُت  ،اإلاكٕغ

ت لإلصاعة باٖخباع ؤن  ِ وحىصا و ٖضما بضوع ال٣ًاء في الغ٢ابت ٖلى وكاٍ ؤلاصاعة،جغجب الخ٣ضًٍغ

 .1)واشف(ال٣ًاء ًلٗب صوعا بوكاثُا ؤ٦ثر مىه جُب٣ُُا 

ما٫ الح٩ىمُت ُٞبُٗتها ؾُاؾُت خُث ابخضٖها مجلـ الضولت مً ؤحل جٟاصي  ،ؤما ألٖا

اع اإلايص ئ لألٖما٫ غ في ال٣ و بالخالي بغع مجلـ الضولت .الضزى٫ في هؼاٖاث م٘ الؿلُت الخىُٟظًت

مً ؤحل ٖضم ٖغ٢لت ؤٖما٫ الؿلُت  هؤه ،الؿالٟت الظ٦غ " الفُير"الح٩ىمُت في ٢ًُت 

                                                           
ت لإلصاعة و الغ٢ابت ٖليها )صعاؾت م٣اعهت بحن ال٣ًاثحن الٟغوس ي ،أبى أضمُلت بؼام - 1                            " مٟهىم الؿلُت الخ٣ضًٍغ

 . 175و  174 . ، م2011،  حضة، 01 ، ٖضصمجلت الا٢خهاص و ؤلاصاعةو الؿٗىصي("، 
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ىُت و ٦ظا م٘ الؿلُاث ألاحىبُت ٞةن مجلـ  ،الخىُٟظًت في ٖال٢تها م٘ الؿلُاث الٗامت الَى

ت بالُاب٘ الؿُاس ي الضولت ٚحر مسخو في الىٓغ في  ما٫ التي جهضع ًٖ الح٩ىمت اإلاهبٚى      ألٖا

تي الهضٝ منها جد٤ُ٣ و الحٟاّ ٖلى الؿُاؾت الٗامت للبالص صازلُا و زاعحُا، و بن ٧اهذ لو ا

ما٫ الح٩ىمُت جُىعث الخ٣ا ٖبر مٗاًحر مخٗضصة ؾغصهاها ؾالٟ بال ؤن الُاب٘  ا،َبُٗت ألٖا

غ وحىص الٗمل الح٩ىميالؿُاس ي للٗمل ًب٣ى واعصا في ْ  .1ل ٖضم وحىص ؾبب خ٣ُ٣ي لخبًر

 الادخالف من حُث ألاػاغ - ثاهُا

ت ًغج٨ؼ ٖلى جٟاصي حمىص وآلُت ؤلاصاعة ن  ب   خُث ؤن اإلاكٕغ في  ،ؤؾاؽ الؿلُت الخ٣ضًٍغ

و ال ًم٨ً ؤن  ،جىُٓمه ال٣اهىوي ليكاٍ مٗحن ال ٌؿخُُ٘ في ٧ل الحاالث ؤن ًدُِ ب٩ل ألامىع 

ا مً الخىُٓم الٛحر الحؿً لهظه  ٌُٛي ٧ل اإلاؿاثل في ٖمىمُاتها و حؼثُاتها و بالخالي زٞى

هجض ؤن اإلاكٕغ ًدضص  الًىابِ و ال٣ىاٖض الٗامت و ًتر٥ بٗض طل٪ لإلصاعة  ،اإلاؿاثل الض٣ُ٢ت

ها ت ج٣ضًغ جهٞغ ت و ؤ٦ثر اخ ،خٍغ خ٩ا٧ا بمكا٧لها بد٨م ؤنها ؤ٦ثر اجهاال بالحُاة الُىمُت الجاٍع

ت ؤ٦بر و ؤوؾ٘ في وػن اإلاالبؿاث في الٗمل  اإلاخٗضصة و اإلاخجضصة. و بالخالي حُٗي لإلصاعة خٍغ

و لهظا ٞةن اإلاكٕغ ًجب ؤن ًٟسح اإلاجا٫ لإلصاعة في  ،و ٌؿاٖض ٖلى ٚغؽ عوح الابخ٩اع ،ؤلاصاعي 

ت، و ٧ان مً واحب ال٣اض ي ؤًًا ؤن ال ٤ًًُ  بٌٗ الحاالث الؾخسضام ؾلُتها الخ٣ضًٍغ

اع الخ٣ضًغي   .2 الخىا١ صازل هظا ؤلَا

ما٫ الح٩ىمُت ٞهي ٚحر واضحت و ٚحر مى٣ُُت ٚم مً غ هظا بال ،ؤما باليؿبت لؾاؽ ألٖا

غاث التي  خُث مً بُنها هجض الًابِ الؿُاس ي  ،ؤحى بها ال٣ًاء و ال٣ٟهالًىابِ و الخبًر

ما٫ الح٩ىمُت طو َاب٘ ؾُاس ي ٞالغ٢ابت ٖليها  ،ؤٖمالها طو ؤهمُت ٦بحرة ؤن   خُثو  خُث ؤن ألٖا

و هىا٥ مً ًبرع الٗمل الح٩ىمي ٖلى ؤؾاؽ  .3 هى بمثابت ٖغ٢لت الٗمل الؿُاس ي للح٩ىمت
                                                           

غوختمً  33بلى  31مً ؤهٓغ الهٟداث - 1  .ألَا
 .130و 129 .، مغح٘ ؾاب٤، محمس نمط حمس - 2
غوختمً  15و 14ؤهٓغ الهٟدت  - 3  .ألَا
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الظي اهخ٣ض مً َٝغ  ،1:;8ماي  10و ٢اهىن  >1;8ماعؽ  ٢11اهىن الؾُما  ،الىو ال٣اهىوي

غ ال ًهلح للخُب٤ُ ٦ما ؤهه ٚحر مى٣ُي خُث،"ليز"ال٣ُٟه  و ٚحر  ٣ًغ ٖلى ؤن هظا الخبًر

ُت .1صحُذ ٣ا للًىابِ اإلاىيٖى ما٫ الح٩ىمُت ٞو الظي ًغي ؤن  ،و هىا٥ ؤًًا مً ًبرع ألٖا

غ لِـ في مدله  ،مىيٕى الٗمل ًخٗل٤ بدؿُحر ؾُاؾت الضولت صازلُا و زاعحُا و هظا ؤًًا جبًر

مً الٗمل ؤلاصاعي لهضوع الٗمل مً  )الؼُاس ي(ٗمل الح٩ىمي بالىٓغ بلى ؤهه ًهٗب جمُحز ال

 .2 ؾلُت واخضة

ت جغج٨ؼ ٖلى ؤؾـ ٖملُتالؿلُ ؤن   نإفي هظا الك هجض     ٞىُت و ٢اهىهُت متزهت ،ت الخ٣ضًٍغ

ما٫ الح٩ىمُت ٞهي بالىٓغ بلى جُىعها و ٖضم اجٟا١ ال٣ٟه ٖلى وحىصها  ،و زابخت ٨ٖـ ألٖا

  ؤنبذ مً الهٗب جدضًض ؤؾؿها و ع٧اثؼها زانت ؤن مٗٓم ال٣ٟه ال ٣ًبل بىحىصها ،ؤنال

ها و ٣ًغ ٖلى  ،3 ؤنال  .4  مجغص زُا٫ ال ؤؾاؽ و ال ع٦حزة لهاؤن 

ت  بطنجسخل٠            بألاؾباب التي مً ؤحلها وحضث الؿلُت الخ٣ضًٍغ
ً
 ٖـً  زخالٞا

ً
ا حىهٍغ

ٞبِىما ؤؾباب الؿلُت  ،ألاؾباب التي مً ؤحلها ال جسً٘ ؤٖما٫ الؿُاصة للغ٢ابت ال٣ًاثُت

ت هي ؤؾباب ٞىُت ويغوعاث ٖملُـت، هجـض ؤٖما٫ الؿُاصة هي ؤؾباب ٢اهىهُت جخٗل٤  الخ٣ضًٍغ

اتهم  .5باالزخهام و٢ض ًترجب ٖليهما اٖخضاء ٖلى خ٣ى١ ألاٞغاص وخٍغ

 

  

                                                           
غوختمً 16و 15ؤهٓغ الهٟدت  - 1  .ألَا
غوختمً  33 ؤهٓغ الهٟدت - 2  .ألَا

3
 - Voir: - ROLLAND (L). Op.Cit, p. 68. 

              - BLANCPAIN (F), Op.Cit, p. 195. 
4
 - BURDEUX (F), Op.Cit, p. 223. 

5
ت ؤٖما٫ الؿُاصة ، مغح٘ ؾاب٤ ، م. زاًط ػاًط  نبس الفخاح -   .  84، هٍٓغ
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 ط فيػالمن حُث املجاٌ العمني و  الادخالف - ثالثا

ٖىهغ الؼمً هى ابغػ ٖىانغ الخ٣ضًغ في الٗمل ؤلاصاعي، وال جسً٘ ُٞه بال ل٣ُض  ن  ب  

ُت ًتر٥ ج٣ضًغها  بمٗنى ؤن ازخُاع الى٢ذ في طاجه ،الخٗؿ٠ و الاهدغاٝ هى مؿالت مىيٖى

تبال بطا ؤزبذ ؤن ؤلاصاعة ٧اهذ  ،لإلصاعة   ازخُاع طل٪ الى٢ذ بٗىامل ال  بلى مضٖٞى
 
لؿبب  جمذ بال

    مت هي في خالت ؤهمُت ءجد٤ُ٣ اإلاهلحت الٗامت. ؤما الٓغوٝ التي جخسظ ٞيها ؤلاصاعة ؾلُت اإلاال

ت، ٞاإلاالخٔ بطا ؤ الؿلُت  ن  و زُىعة الى٢اج٘ التي جضٖيها ؤلاصاعة بمدٌ ؾلُتها الخ٣ضًٍغ

ت لإلصاعة مدضصة بؼمً و بٓغوٝ ًجب اخترامها ٞاجساط ؤلاصاعة لٗمل مسال٠ لل٣اهىن  ،الخ٣ضًٍغ

م مً ٖضم وحىص ْغوٝ جملي ٖليها مما ًاصي  ،و الخٗؿ٠ ٌٗض طل٪ مً ٢بُل الاهدغاٝ ،بالٚغ

 .1 ٗمل ؤو حٗضًله مً َٝغ ال٣ًاءلبلى بلٛاء ا

خُث ؤن  ،ْغوٝ مُٗىتال الح٩ىمُت ٞالؿلُت الخىُٟظًت ال ًدضها ال ػمً و  ٖما٫ألا ؤما 

ما٫ الح٩ىمُت لِـ لٓغوٝ مُٗىت و بهما ٣ِٞ مً ؤحل التهغب  ،الؿلُت الخىُٟظًت جخسظ ألٖا

و بالخالي ٞهي ٚحر مٗىُت بإي ْٝغ ؤو ػمً مٗحن لنها ؤٖما٫ ٚحر زايٗت  ،مً الغ٢ابت ال٣ًاثُت

و لى ٧ان  خُث ٢ض جخسظ الح٩ىمت ٖمال خ٩ىمُا ،ي ٚحر مٗىُت بإي ٢ُضو بالخالي ٞه ،للغ٢ابت

و هظا  ،ؤو ؤن جخسظ هظا الٗمل في و٢ذ الؿلم ؤو في و٢ذ الحغب ،الٓٝغ ٖاصي ال ٣ًخط ي طل٪

بت الح٩ىمت في ٖضم الخًٕى ل٣ُىص الغ٢ابت ال٣ًاثُت  .2 َبٗا بقباٖا لٚغ

   من حُث الخػىم للطكابت اللػاةُت -ضابها

ُت              مـا٫ ؤلاصاعة هـى ع٢ابت قٖغ اإلابضؤ الٗام الظي ًد٨م هٓام الغ٢ابت ال٣ًاثُت ٖل

ت ما صام ٢غاعها في خـضوص ال٣اهىن وال جمخض بلى  ؤٖما٫ ؤلاصاعة وال ًمخض بلى ؾلُتها الخ٣ضًٍغ

 باؾخدالت مغا٢بت ال٣اض ي للمالثمت للبٗض مً هاخ  مت.ءاإلاالمغا٢بت 
ً
برع طل٪ ٖملُا ُـت اإلا٨ـان ٍو

                                                           
 .196 .، مغح٘ ؾاب٤، مأبى ضمُلت بؼام - 1
غوختمً  15بلى  13ؤهٓغ الهٟدت - 2  .ألَا
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 إلابضؤ ال٣اهىهُت الىاخُت مً والؼمان ًٖ الٓغوٝ واإلاالبؿاث التي ؤخاَذ باإلصاعة ومبرع

 عثاؾُت ؾلُت لىٟؿـه ًىهـب ٞةهه للمالثمت هٓغ بطا ال٣اض ي لن طل٪ ،الؿلُاث بحن الٟهل

جب ؤلاصاعة لجهت ٞـذب ٞةطا الٗام، الهالح هى ؤلاصاعة ٖمل مً الٛغى ٩ًىن  ؤن ٍو  ًٖ هدغ

ـاث لحماًت وطل٪ الؿلُت اؾخٗما٫ بةؾاءة مُٗب ٢غاعها ٧ان الٛغى هظا  والح٣ى١  الحٍغ

 . 1 الٟغصًت

ما٫         ٤ ؤلاصاعة بها ج٣ىم التي ٞاٖل   مدضصة الؿلُت هظه ٞو
ً
 ًجب ٢اهىهُت ب٣ىاٖض ؾلٟا

ضم اجباٖها ٖليها ُت ٖىانـغ بدث لإلصاعة ًد٤ زم ومً ٖنها الحُاص ٖو  ؾىاء ؤلاصاعي  ألامغ قـٖغ

 الاهدغاٝ ؤو الى٢اج٘ ؤو ال٣ـاهىن  في الخُإ ؤو الك٩ل ؤو الازخهام ٖضم لُٗب باليؿبت

 ؤي ًبدـث ٞال هٓغه امخى٘ ؾُاصي بإهه الٗمل ٠ُ٦ ٞةطا الؿُاصة ؤٖما٫ ب٨ٗـ.  بالؿلُت

ُـب  .  2 ق٩ل ؤو ازخهام ٖضم ؾىاء قابه ٖ

ت ال ًدى٫ صون بدث ٖىانغ ال٣غاع ؤلاصاعي  ن  ب   ؾىاء  ،خ٤ ؤلاصاعة في الؿلُت الخ٣ضًٍغ

ؤو في الى٢اج٘ ؤو الاهدغاٝ بالؿلُت  ،باليؿبت لُٗب الازخهام ؤو الك٩ل ؤو الخُإ في ال٣اهىن 

خُث ؤن ال٣ًاء بمجغص ج٠ُُ٨ الٗمل ٖلى  ،وهظا ٚحر مٗتٝر به لل٣ًاء في ؤٖما٫ الح٩ىمت

هؤ
 
ًبدث ًٖ  ال ٞ .ٞةهه ؾٝى ًهٝغ الىٓغ  ًٖ ع٢ابت هظا الٗمل ،٫ الح٩ىمتٖمل مً ؤٖما ه

ـ  ما بطا  و بهما ؾٝى ٌٗلً مباقغة بٗضم  ،الٗمل ُٖب مً الُٗىب اإلابُلت لل٣غاع م

 .3 ازخهانه

ت لإلصاعة يماهت ؤؾاؾُت ل٨ٟالت حك٩ل  خترام بالغ٢ابت ال٣ًاثُت ٖلى الؿلُت الخ٣ضًٍغ

اث الٗامت اث ؤلاصاعة  ،الح٣ى١ و الحٍغ ٤ البدث الض٤ُ٢ ًٖ مضي زًٕى جهٞغ و طل٪ ًٖ ٍَغ

                                                           
1
  . 70، مغح٘ ؾاب٤، م. محمس مفطح حمىز الهخُبي - 

2
 . 70، م. املطجو هفؼه -  

ت لإلصاعة و ع٢ابت ال٣ًاء، ؤَغوخت لىُل ص٦خىعاه صولت في ال٣اهىن الٗام، ٧لُت الٗلىم  ،سي نليُمج - 3 الؿلُت الخ٣ضًٍغ

 .105 .، م1998الضاع البًُاء، اإلاٛغب،  -ٖحن الك٤ -ال٣اهىهُت و الا٢خهاصًت و الاحخماُٖت، حامٗت خؿً الثاوي
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ت بك٩ل  مً ٖضمها لخ٩ام ال٣اهىن، وبالخالي ًٓهغ لؼاما ٖلى ؤلاصاعة ًٖ ٢ُامها بيكاَاتها ؤلاصاٍع

ت ٖلى الخهىم اخترام ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت ،ٖام و طل٪ مً  ،و ؤٖمالها في بَاع ؾلُتها الخ٣ضًٍغ

ٌ إلاُٗبتا ٢غاعاتهاؤحل ٖضم بلٛاء  ٖنها. و بالخالي ٞإلصاعة خُث بطا ٧اهذ خغة في ج٣ضًغ  ؤو الخٍٗى

و هى ؤن جً٘  ،ٞةن ال٣ًاء ًٟغى ٖليها التزاما ٢اهىهُا في هظا الهضص ،مىاؾبت ال٣غاع ؤلاصاعي 

و ؤن ج٣ىم به بُٗضا ًٖ  ،ؤلاصاعة هٟؿها في ؤًٞل الٓغوٝ و ألاخىا٫ لل٣ُام بهظا الخ٣ضًغ

البىاٖث الصخهُت و بكٍغ ؤن ج٩ىن لها الٗىانغ الالػمت إلحغاثه. و بالخالي ًىٓغ ال٣اض ي في 

ت هي  ،الٓغوٝ التي ؤخاَذ ؾلُت الخ٣ضًغ و هظا ما ٌٗني ؤن ع٢ابت ال٣ًاء للؿلُت الخ٣ضًٍغ

 .1 ع٢ابت مكغوُٖت و مالثمت

ما٫ الؿُاصة ٞهي ال ج٣بل ؤ ًا، خُث ؤن  ال بلٛاء و ال  ،ًت ع٢ابتؤما باليؿبت ٖل حٍٗى

الن ًٖ ٖضم ازخهام الىٓغ ُٞه  ،ال٣اض ي صوعه ًخمثل في ٦ك٠ الٗمل الح٩ىمي         زم ؤلٖا

ت  و و بالخالي ًٓهغ الٟاع١ قاؾ٘ بحن الٗمل الح٩ىمي الٗمل ؤلاصاعي بمىاؾبت الؿلُت الخ٣ضًٍغ

     زاعحا زغوحا زاع٢ا ًٖ مبضؤ اإلاكغوُٖت و بالخالي ٌٗخبر  ،خُث الٗمل ألاو٫ ًمى٘ الىٓغ ُٞه

اث الٗامت ال جىحض ؤًت يماهت لألٞغاص و  ،و هظا ما ًٟؿغ ؤًًا ؾهىلت اإلاؿاؽ بالح٣ى١ و الحٍغ

ت مامه،ؤ و بن اجسظث بةعاصة ؤلاصاعة ٞةهه ٌؿخىحب ؤن جلتزم بدضوص  .٨ٖـ الؿلُت الخ٣ضًٍغ

ما٫ بطا هي في بَاع خضوص اإلاكغوُٖت ،اإلا٣غعة ٢اهىها متءاإلاال    و جسً٘ لغ٢ابت  ٞهظه ألٖا

ت  ،متءال في بَاع اإلاكغوُٖت ٣ِٞ و بهما ختى في بَاع اإلاال ،ال٣ًاء و هظا ما ًًمً ؤ٦ثر خٍغ

ُت للؿلُت ٞخ٣ى١ ؤلا  غاص مً الخٗؿ٠ في اؾخٗما٫ الؿلُت. و هظه الًىابِ اإلاىيٖى

ت جخمثل ؤنال في البدث ًٖ ُٖب و مً حهت  ،بؾاءة اؾخٗما٫ الؿلُت هظا مً حهت الخ٣ضًٍغ

خُث ًخجه ال٣ًاء بلُه  ،مت في بٌٗ ألاخُان ٖىهغا مً ٖىانغ اإلاكغوُٖتءؤزغي اٖخباع اإلاال

زانت في مجا٫  ،في خالت ٖضم الخىاؾب بحن مدل ال٣غاع و ؾببه ٖلى صعحت ٦بحرة مً اإلاٛاالة

اث الٗامت  و الجؼاءاث الخإصًبُت. ج٣ُُض الحٍغ

                                                           
1
 .165 .، مغح٘ ؾاب٤، محمس نمط حمس - 
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ن           
 
 ؤ

 
ال م مً هظه الٟىاع١ ب   مـً احؼء بال لِؿذ الؿُاصة ؤٖما٫ ؤن ًغي  مً هىا٥ بالٚغ

ـت الؿـلُت   لإلصاعة الخ٣ضًٍغ
ً
٣ا  . 1 الؿُاصة ؤٖما٫ خهغ ٌؿخُ٘ لم اإلاكٕغ لن ، الزخهانها ٞو

 املؿلب الثاوي

 الاػخثىاةُت الحالتالخمُيز بين ألانماٌ الحىىمُت و 

ت الٓغوٝ الاؾخثىاثُت بلى الحغب الٗاإلاُت ألاولىٌٗىص ألانل  خي لىٍٓغ خُث  ٧اهذ  ،الخاٍع

اث ػلؿاث الحطب"حؿمى آهظا٥  ت جُب٣ُا واؾٗا الؾُما ببان  ،"هكٍط و ل٣ض ٧اهذ لهظه الىٍٓغ

ُت لم ج٨ً ٧اُٞت للؿلُت الخىُٟظًت مً  ؤنخُث  ،الحغب الٗاإلاُت الثاهُت هٓام ألاخ٩ام الٟٖغ

ٗت إلاىاحهت الحغوب مً حهتؤحل اجساط  و مً حهت ؤزغي ٧اهذ هظه  ،الخضابحر الالػمت و الؿَغ

اث  ما٫ و الخهٞغ ت ٦ُٛاء و ؾىض يض ألٖا مكغوٖت التي حؿخٗملها الح٩ىمت ٛحر الالىٍٓغ

اثضلذ حؿمُت ٖ  ؤخضار الحغب، زم في ٞترة الخ٣ت  إلاىاحهت لخخدى٫  "،ػلؿاث الحطب "هكٍط

اث الكطوف الا بلى اؾم  ت ؤوؾ٘. ػخثىاةُت"" هكٍط خُث  ،و ه٨ظا ؤنبذ مضي هظه الىٍٓغ

بل امخض جُب٣ُها بلى ٖضة مجاالث  ،ؤنبدذ ال جسو ٣ِٞ ؾلُاث البىلِـ ؤزىاء الحغب

ؤزغي ٧الػماث الؿُاؾُت، و الحاالث الخُحرة الىاججت ًٖ ألامغاى و ألاوبئت، و ٧ل ما يهضص 

 .2 و ؾُاصتها   ٦ُان الضولت

الخىُٟظًت ًٖ ال٣ىاهحن و اللىاثذ اإلا٣غعة للٓغوٝ الٗاصًت مً ؤحل مجابهت الؿلُت جسغج 

ً اإلاكغوُٖت بالترزُو لؿلُاث البىلِـ  ،الٓغوٝ الاؾخثىاثُت خُث ج٣ىم ب٣لب مىاٍػ

ُت و الخىهل مً  ،باجساط بحغاءاث اؾخثىاثُت            ضؾخىع الو ٦ظا ٖضم الخ٣ُض ب٣ىاٖض الكٖغ

الظي ٢ض ًاصي بالضولت بلى الاهدال٫ و ل٨ً ٧ل هظا  ،الخُحر إلاىاحهت الٓٝغ و ال٣اهىن 

                                                           
1
 . 114. ، ممغح٘ ؾاب٤،  ي ط هٍطمحمس نبس الحافل  -  

2
، مؿاولُت ؤلاصاعة ًٖ ؤٖما٫ الًغوعة، الُبٗت ألاولى، صاع النهًت الٗغبُت، ال٣اهغة، هشام نبس املىهم نياشت - 

 .101، م. 1998
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٩ًىن  ؾٝى الحالت ال٨ٗؿُت ه الٓغوٝ، ٟٞي جىخُال ًخجاوػ ال٣ضع الالػم الظي  ؤنٌؿخىحب 

(أ)فطم  الٗمل مدل ع٢ابت مً َٝغ ال٣ًاء بالىٓغ بلى ججاوػ خضوص الٓغوٝ الاؾخثىاثُت            . 1 ٌو

ما٫ الهاصعة بمىاؾبت الٓغوٝ الاؾخثىاثُت جدكابه  ناإلاالخٔ بط ؤن ؤٖما٫ الح٩ىمت و ألٖا

ؤن الٗملحن  و  ،٦ما ؤن ؤًضي الح٩ىمت ٚحر م٣ُضة و خغة ،في ٧ىنها جهضع ًٖ ؾلُت واخضة

و ٌؿخىحب  ًسغحان ًٖ ع٢ابت اإلاكغوُٖت، هظا ما ًاصي بلى الخضازل و الدكابه بحن الٗملحن،

 بُنهما جٟاصًا للخلِ، وال ًم٨ً جد٤٣ طل٪ َبٗا ب  البدث ًٖ ؤوحه الخمُحز 
 
مً زال٫ البدث  ال

َبٗا م٣اعهتها م٘ ؤٖما٫ بال٣ضع الظي ٌؿمذ لىا  ،ًٖ الُبُٗت ال٣اهىهُت للٓغوٝ الاؾخثىاثُت

ت ؤٖما٫ الح٩)فطم ثان( الح٩ىمت ت مغهت و صاثمت ى ، هظا ما ًض٫ مغة ؤزغي ؤن هٍٓغ مت هٍٓغ

اث ؤزغي. و  ،مالخُىع و ٚحر واضحت اإلاٗال    هظا ما ٌٗغيها في ٧ل مغة للخلِ م٘ هٍٓغ

 ٌ  الفطم ألاو

 الاػخثىاةُت للحالت الؿبُهت اللاهىهُت 

ٌؿخىحب الخٗغى بلى جدضًض حٍٗغ٠ قامل  ،لخدضًض الُبُٗت ال٣اهىهُت للٓغوٝ الُاعثت

 الؾُما ؤن هىا٥ زلِ بحن الٓغوٝ الاؾخثىاثُت و خالت الًغوعة ،لحالت الٓغوٝ الاؾخثىاثُت

و ٦ظا  ،(ثاهُا) ٦ما ؾٝى هداو٫ جبُان ؤهم قغوٍ ٢ُام الٓغوٝ الاؾخثىاثُت وؤؾؿها .()أوال

ها للغ٢ابت               و هظا َبٗا ما ؾٝى ٌؿمذ لىا اؾخيخاج ؤوحه الكبه  ،(ثالثا) بم٩اهُت زًٖى

ما٫ الح٩ىمُت.و الازخالٝ بُنها و بحن   ألٖا

 

  

                                                           
 . 103غح٘ هٟؿه، م. اإلا - 1
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 حالت الاػخثىاةُتلاملفاهُم املذخلفت ل -أوال

ت  ٠ و الدؿمُاث ال٣ٟهُت و ال٣ًاثُت لىٍٓغ هٓغا لخٗضص و ازخالٝ اإلاٟاهُم و الخٗاٍع

ٟاث التي ؤحى بها  ،الٓغوٝ الاؾخثىاثُت ٞةهه ٌؿخىحب ؤن هخٗغى و لى بةًجاػ بلى ؤهم الخٍٗغ

 ال٣ٟه و ال٣ًاء مً ؤحل الىنى٫ بلى حٍٗغ٠ ؾلُم و عاجح.

و ٨ٞغة الًغوعة، ٦ما ؤن هىا٥   الاػخثىاةُت" حالت" الهىا٥ حاهب مً ال٣ٟه ًسلِ بحن 

ت الؤو  "أنماٌ الػطوضة"مً ًُل٤ ٖلى الٓغوٝ الاؾخثىاثُت  و هىا٥ ؤًًا  ،ػطوضة"" هكٍط

ت ػلؿاث و قطوف الحطب"حاهبا مً ال٣ٟه الظي ًمحز بحن  ت ٢اثمت بدض طاتها "هكٍط         ٦ىٍٓغ

ت ؾلُاث  ت مخمحزة مسخلٟت ًٖ هٍٓغ ت الٓغوٝ الاؾخثىاثُت" التي في هٓغهم هٍٓغ و "هٍٓغ

٘ ،و الؿبب الغثِس ي في هظا الخلِ ٌٗىص بلى ٖضم وحىص اجٟا١ .الحغب و ال في  ال في الدكَغ

 .1 ال٣ٟه و ال في ال٣ًاء ٖلى حؿمُت و حٍٗغ٠ قامل و ماو٘ للٓغوٝ الاؾخثىاثُت

سًغي مثال ألاؾخاط  ت ؾلُاث الحغب مطؿفى أبى ٍظ بت ،ؤن هٍٓغ         ال ًم٨ً ؤن ج٩ىن ٍٚغ

ت الٓغوٝ الاؾخثىاثُت اث  ،و مؿخ٣لت ًٖ هٍٓغ و بهما هظه ألازحرة جُب٤ ٖلى ٧ل مىيٖى

ما هي بال خالت يغوعة حؿخضٖيها ْغوٝ  بغ ٞؿلُاث الح ،ل٣اهىن ؤلاصاعي بضون اؾخثىاءا

ٌؿخىحب ٖلى الؿلُت الخىُٟظًت  ،ٞدالت الحغب هي خالت ؤو ْٝغ اؾخثىاجي ،اؾخثىاثُت

و في خضوص الٓٝغ الاؾخثىاجي  ،بما ٌؿمذ لها ال٣اهىن  )الحطب(الخضزل لخىُٓم هظه الحالت 

ؾٝى  ،اإلاخمثل في الحغب، و مً زال٫ حم٘ ٧ل خاالث الًغوعة في بَاع الٓٝغ الاؾخثىاجي

ًثبذ مبضؤ ؾُاصة ال٣اهىن ختى في ؤخل٪ الٓغوٝ، ختى جم٨ً ؤلاصاعة جم٨ُىا مكغوٖا ال٣ُام 

 .2 و بقغاٞه و طل٪ َبٗا جدذ ع٢ابت ال٣ًاء ،بإٖبائها ختى في ْغوٝ ٢اؾُت

                                                           
1
-DELAUBADERE (A), Op.Cit, p. 216. 

2
-ABOUZID (M) : La théorie des circonstances exceptionnelles en droit administratif 

Français et Egyptien, Thèse pour l’obtention de doctorat en droit, Université de Paris, 

France, 1954, p. 204. 
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الخمُحز بحن ْغوٝ الحغب وؾاثغ الٓغوٝ الاؾخثىاثُت ال  ؤن   زضوَش ئبطاهُمال٣ُٟه ًغي 

 ما هي ب   -ما ٢بلها و ما بٗضها-خُث ؤن ْغوٝ الحغب حمُٗها  ،مبرع له
 
 .ْغوٝ اؾخثىاثُت ال

ال١ حؿمُت هٓ تبؤما باليؿ ت غ إَل ٍت الٓغوٝ ٖلى الٓغوٝ الُاعثت ٞهى زلِ بحن هٍٓغ

ت ٖامت تالٓغوٝ الُاعث و بحن ٨ٞغة الًغوعة التي حٗخبر مُٗاعا ؤو ؤؾاؾا  ،باٖخباعها هٍٓغ

ت الٓغوٝ الاؾخثىاثُت بهٟت زانت                                في هُا١ ؤٖما٫ ؤلاصاعة و في ْل هظه لىٍٓغ

الٓغوٝ، ٦ما جهلح ؤن جخسظ ٦إؾاؽ لإلٞالث مً اإلاؿاولُت في خضوص و بكغوٍ مُٗىت 

ت الٓغوٝ الاؾخثىاثُتٞالًغوعة بطا   .1 هي ألاؾاؽ الظي جغج٨ؼ ٖلُه هٍٓغ

اث ؾلُاث  الحغب و الٓغوٝ الاؾخثىاثُتمحز  خُث ؤن  ،ال٣ًاء الٟغوس ي ٣ٞض بحن هٍٓغ

ت ؾلُاث الحغب ًخٗل٤ بما ًخسظ مً بحغاءاث و جضابحر إلاىاحهت ْٝغ الحغب و ٣ِٞ، ؤما  هٍٓغ

ت الٓغوٝ الُاعثت. خُث ؤن هظه  باقي الٓغوٝ ألازغي ٞهي خاالث اؾخثىاثُت ًُب٤ ٖليها هٍٓغ

ت ؾلُاث الحغب و ل٨ً مىٟهلت ٖنها هي بال ألازحرة ما  و ل٣ض امخض الٗمل  ،امخضاص لىٍٓغ

ت اهخ٣ا٫ ألاشخام ت الٓغوٝ الاؾخثىاثُت بلى ٖضة خاالث مخٗل٣ت بدٍغ ت ؤلايغاب 2 بىٍٓغ   3خٍغ

ت الاهخساب ،َغص ألاشخام و مى٘ صزىلهم للبالص و خالت ألاوبئت و ألامغاى  4 و اإلاؿاؽ بدٍغ

 .5الخُحرة

٣ا للمىاص و التي ج٣ابلها ٖلى  9>>8 مً صؾخىع  22، 23 ،28، 29، 26ؤما في الجؼاثغ ٞٞى

هجض ؤن  ،1189مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  660، 602، 603، 601، 601، 602 اإلاىاص الخىالي

خالت  خُث حٗخبر  ،اإلاكٕغ الجؼاثغي هٓم ؤخ٩ام الحاالث الاؾخثىاثُت و بحن نىعها و خاالتها
                                                           

1
ت الٓغوٝ الاؾخثىاثُت"،  ، زضوَش ئبطاهُم -  ، ال٣اهغة، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، 04، الٗضص مجلت بصاعة ٢ًاًا الح٩ىمت" هٍٓغ

  .107 .، م1966
2
-C.E, 27 Novembre 1953, Chambre syndicale de la propriété Bâtie de Baule, Rec. 

Lebon, 1954, p. 519. 
3
-C.E, 18 Avril 1947, Jarrigion, Rec. Lebon, 1948, p. 148. 

4
-C.E, 10 Décembre 1954, Andréani, Rec. Lebon, 1955, p. 656. 

5
-C.E, 18 Mars 1955, Hamou BEN BRAHIM, BEN Mohamed dite DACI, Rec. Lebon, 

1955, p. 168. 



  :             اللػاةُت                                         للطكابت الحىىمُت ألانماٌ دػىم نسم                                    الباب ألاٌو

 

158 

 

               الُىاعت و الحغب خاالث الٓغوٝ الاؾخثىاثُت ؤحى بها اإلاكٕغ ٖلى ؾبُل اإلاثا٫  و الحهاع

  الحهغ.و لِـ ٖلى ؾبُل 

 1189مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  601 اإلااصة ج٣ابلهاو التي  9>>8 مً صؾخىع  28جىو

" ًلطض ضةِؽ الجمهىضٍت الحالت الاػخثىاةُت ئشا واهذ البالز مهسزة بذؿط زاهم ٖلى ما ًلي: 

 29و 26 اإلاىاص ". ؤما ًىشً أن ًطِب مإػؼاتها السػخىضٍت أو اػخلاللها أو ػالمت جطابها...

 ٣ٞض خضصتها نىع الحالت 601و  602اإلاىاص  الخىاليو التي ج٣ابلها ٖلى  9>>8 مً صؾخىع 

و التي  9>>8 مً صؾخىع  22 و 23 ىاصاإلا اإلاخمثلت في خالت الُىاعت و الحهاع. ؤماالاؾخثىاثُت 

ٓغوٝ المً  ل٣ض خضصجا خالت الحغب ٦ٓٝغ 660و  602 ىاصاإلا الخىاليج٣ابلها ٖلى 

 ٦ما ًم٨ً لغثِـ الجمهىعٍت في خاالث ٖاحلت اجساط خالت اؾخعجالُت. .1الاؾخثىاثُت

ت اإلاخٗا٢بت  2 إلاكٕغ الجؼاثغي ٢ض َب٤ زال٫ ٧ل الضؾاجحر الجمهىعٍتؤن ا هجض الجؼاثٍغ

ُت و الك٩لُت ،ٖملُت جىُٓم خالت الٓغوٝ الاؾخثىاثُت و ٦ظا مً  ،مً خُث قغوَها اإلاىيٖى

و مؿإلت الغ٢ابت ٖلى  ،بٌٗ آزاع جُب٤ُ هظه الحالت خُث بٌٗ ؤلاقاعاث ٚحر اإلاباقغة بلى

ؤلاحغاءاث الاؾخثىاثُت التي ًم٨ً ؤن جخسظ زال٫ جُب٣ُها. و بالخالي ٞداالث الٓغوٝ 

، و ال مجا٫ )حالتي الؿىاضب و الحطاض، حالت الاػخثىاء، حالت الحطب(ت جخمثل في الاؾخثىاثُ

                                                           
، 606، 601، 601، 601، 601و التي ج٣ابلها ٖلى الخىالي اإلاىاص  1996مً صؾخىع  61، 64، 62، 63، 66 ؤهٓغ اإلاىاص -1

 مغح٘ ؾاب٤. ،2016مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  660
2

 ٣ًهض اإلاكٕغ الضؾخىعي باإلاؿاثل الٗاحلت الحاالث و الٓغوٝ الاؾخثىاثُت التي ال ج٣بل الاهخٓاع، خُث جىو اإلااصة -
لطةِؽ  :"ٖلى ما ًلي مغح٘ ؾاب٤ ،2016مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  643و التي ج٣ابلها اإلااصة   1996مً صؾخىع 634

أو دالٌ الهؿل البرملاهُت، بهس  الجمهىضٍت أن ٌشطم بأوامط في مؼاةل ناجلت في حالت شًىض املجلؽ الشهبي الىؾني

 ضأي مجلؽ السولت.

 و ٌهطع ضةِؽ الجمهىضٍت الىطىص التي اجذصها نلى ول يطفت من البرملان في أٌو زوضة له لخىافم نليها.

 يها البرملان.حهس اليُت ألاوامط التي ال ًىافم نل

من السػخىض جخذص ألاوامط في  601ًمىن لطةِؽ الجمهىضٍت أن ٌشطم بأوامط في الحالت الاػخثىاةُت املصهىضة في املازة 

 . مجلؽ الىظضاء"
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مً زاللها الح٩ىمت مً ؤحل اجساط جضابحر اؾخثىاثُت  اؾخثىاثُت جىظع ْغوٝ  يللخلِ بُنهم ٞه

 مغاٖاة لهظه الٓغوٝ.

م اؾخٗمال و التي  9>>8 مً صؾخىع  26اإلااصة  هُلح الًغوعة في هوإلا ه٦ما ؤن اإلاكٕغ ٚع

لن  ،ن طل٪ ال ًثحر ؤي بق٩ا٫بال ؤ ،1189مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  602اإلااصة  ج٣ابلها

ت الًغوعة و بهما الهضٝ مً طل٪ هى جبُان الحالت التي  ،اإلاكٕغ لِـ مً هِخه بجُان هٍٓغ

٘ اإلاهغي.   جضُٖه الًغوعة اإلالحت ٨ٖـ ما هى مٗغوٝ في الدكَغ

ٟها  ،مهما ازخل٠ ال٣ٟه في جدضًض حؿمُت الٓغوٝ الاؾخثىاثُت          و مهما ازخل٠ في حٍٗغ

ذ نىعها  ت و مهضعها و مهما جىٖى و ؤؾالُبها، بال  ؤنها في الح٣ُ٣ت جىضعج ٧لها جدذ هٍٓغ

ت الٓغوٝ الاؾخثىاثُت و هي الدؿمُت ألاوؿب ل٩ل الحاالث و الٓغوٝ التي  ،واخضة و هي هٍٓغ

جُغؤ ٖلى ٦ُان الضولت، و ٖلُه جلتزم الح٩ىمت بمىاحهتها بهٟتها مخ٨غعة مً ٢اٖضة اإلاكغوُٖت 

وطل٪ جدذ ع٢ابت  ع الظي ٌؿخىحبه  الٓٝغ الاؾخثىاجيبال٣ض ،اإلاٗغوٞت في الٓغوٝ الٗاصًت

 ال٣ًاء ؤلاصاعي.

ت و ال٣ًاثُت في حٍٗغ٠ و جدضًض مٗنى مً زال٫ ما ؾب٤ ال٣ى٫ ؤن اإلاداوالث ال٣ٟهُ

ٞجاثُت وا٢ُٗت ؤنها خالت  خُث ،الحالتجهبى ٧لها في اإلاٗنى الٗام لهظه  ،الٓغوٝ الاؾخثىاثُت

       و خالت جدض١ بإمً الضولت ،صازلُت ؤو زاعحُت حؿُمتخُث ج٩ىن  الضولت مهضصة بمساَغ 

و الاحخماعي  ؤو ماؾؿاتها الضؾخىعٍت و َبُٗت هٓامها الؿُاس ي و الا٢خهاصي ،ؤو ؾالمت جغابه

ىُت خُث ؤن هظه الحالت جضٞ٘ الح٩ىمت ؤن جخسظ ؤلاحغاءاث الاؾخثىاثُت  .ؤو وخضتها الَى

و بٖاصة ألامىع بلى ؤوياٖها الٗاصًت في  ،ل٣ًاء ٖليهااإلاسخلٟت الالػمت لضعء هظه اإلاساَغ و ا

و ألاويإ اإلا٣غعة في الحاالث الٗاصًت  ؤلاحغاءاثو٢ذ مم٨ً، و ٣ًخط ي طل٪ الخسلي ًٖ  ؤؾٕغ

ُت الٗ صًت و جبني ؤلاحغاءاث و الخضابحر الاؾخثىاثُت التي جد٨مها صاثما االتي ًد٨مها مبضؤ الكٖغ

ُت ُت  ،الكٖغ ت بٓغوٝ اؾخثىاثُت. اؾخثىاثُتو ل٨نها قٖغ  مهبٚى
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 حالت الاػخثىاةُتالشطوؽ كُام  -ثاهُا

٣ت مكغوٖت و صحُدت ٌؿخىحب  ل٣ُام خالت الٓغوٝ الاؾخثىاثُت و جغجِب آزاعها بٍُغ

٣ه ال٣اهىن الٗام ت مً الكغوٍ التي اج٤ٟ ٖليها ال٣ًاء ؤلاصاعي ٞو و التي  ،جىاٞغ مجمٖى

ملحت و جخمثل هظه الكغوٍ في وحىص يغوعة  .ج٣غعث ٖبر صؾاجحر الضو٫ في نُاٚاث جُب٣ُُت

و ٦ظا وحىب اجساط ؤلاحغاءاث الالػمت لضعء هظا الخُغ  ،ضص ؤمً الضولتيهوحىص زُغ خاص١  ؤي

 في ؤؾٕغ و٢ذ مم٨ً م٘ الخًٕى  لغ٢ابت اإلاكغوُٖت.

 وجىز غطوضة ملحت -6

و ؾالمخه  الُاعثت ؤن ؤلاصاعة ال حؿخُُ٘ الحٟاّ ٖلى الىٓام الٗام حٗني الًغوعة اإلالحت ؤو 

ؾلُاث  بال بةحغاء اؾخثىاجي الظي جخمخ٘ به ؤلاصاعة في ْله ،بالىؾاثل الٗاصًت التي جمل٨ها

 .1 واؾٗت ال مثُل لها في ْل الحاالث و الٓغوٝ الٗاصًت

ًمـ ما و ٖاصة  ،صٞ٘ عحل ؤلاصاعة بلى اجساط خالت الٓغوٝ الاؾخثىاثُت ٞالًغوعة بطن هي

الٓٝغ ٦ُان الضولت و هٓامها الؿُاس ي و الاحخماعي و ألامني، الىٓام ال٣اهىوي للح٣ى١  هظا

ىُت اث و الىخضة الَى ٍ في هظا الخُغ ؤن ٩ًىن حؿُما و ؤن ٩ًىن ر و ٌكت ...بلخ.، ألاوبئتوالحٍغ

خُث ؤن ؤلاصاعة ال ج٨ٟيها  ،ًٖ ألازُاع اإلاٗغوٞت في الحاالث الٗاصًت زُغا اؾخثىاثُا ًسغج

 .2 ؤلاحغاءاث اإلاٗخاصة الضؾخىعٍت لضٞٗه و مىاحهخه

ىُت  نالخُغ الجؿُم الاؾخثىاجي بطًمـ     مهلحت صؾخىعٍت ؾامُت جخٗل٤ بالىخضة الَى

ت  ،طو ؤًٞلُت ٢ىمُت ٖالُت م٣اعهت باإلاهالح الخانت ،و الترابُت لنها حٗني الىخضة بحن مجمٖى

 مً اإلاباصت ألازغي اإلاخمثلت في الكٗب، ؤلا٢لُم، و ال٣ٗاثض، و بالخالي ٣ٞض ًيكب نغإ بحن

ىُت، ؤما  ظيبخضي َغاث٠ ؤو بخضي ال٣ٗاثض ال ًاصي بلى نغإ صمىي ٢ض ًمـ بالىخضة الَى
                                                           

 .144 .، م1997، مُبٗت الجبالوي، مهغ، 2، ال٣ًاء ؤلاصاعي، ٍالبسوي ئػمانُل - 1
2
 - DELAUBADERE (A), Manuel de droit administratif, L.G.D.J, Paris, 197;, p. 94. 
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خُاح الٗضو اإلاٟاجئ ٖلى ؾالمت التراب ٞهي حٗني ؾالمت ب٢لُم الضولت مً ؤي ٖضوان زاعجي ٧اح

 .1 ب٢لُم الضولت

    و٢٘ الخُغ و لم ًيخهي ؤو هى وقُ٪ الحضور  ، ؤيٌكتٍر ؤن ٩ًىن الخُغ الجؿُم خا٫

في  « VIDEL »ٌ" ا"فُس خُث ًغي ال٣ُٟه ،و بالخالي ال ٌٗخاص بالخُغ اإلاخى٢٘ ؤو اإلادخمل الى٢٘

ئلى جمس الؼلؿاث الهامت " ًجب أن ًإزي الخؿط الجؼُم و الحاٌ : هظا الكإن ؤهه

حُث ال ًمىن  لها أن جلىم بأنمالها املازًت املهخازة في الكطوف  ،السػخىضٍت مازًا

 .2 "الهازًت

الهُئت الٗلُا في  اهه ًمثل ج٣ضًغ هظه الٓغوٝ بلى٩ًل٠ الضؾخىع عثِـ الجمهىعٍت و 

غ قغوٍ الًغوعة و الحالت الاؾخثىاثُت جدذ ع٢ابت  ،الضولت خُث ًًُل٘ بخ٣ضًغ مضي جٞى

ت ،ؾُاؾُت و ٢ًاثُت الخ٣ت و ٦ظا مً ؤحل الخد٨م في  ختى ًاصي مهمخه ب٩ل هؼاهت و مىيٖى

ت مم٨ىت  .3 الٓٝغ و مداولت صعء الخُغ و بؿٖغ

 26اإلااصة  دكٟه فيو هظا ما وؿ ،وٍغ خد٤٣ هظه الكبؤما في الجؼاثغ ٞةن اإلاكٕغ ٢ض اهخم 

التي جا٦ض  ، 1189مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  602اإلااصة  و التي ج٣ابلها 9>>8 مً صؾخىع 

ضةِؽ الجمهىضٍت، ئشا زنذ الػطوضة  ض " ًلط ٖلى جد٤٣ قٍغ الًغوعة اإلالحت خُث جىو: 

ٞهىا بطا جٓهغ الًغوعة اإلالحت ٦كٍغ مً ؤحل اجساط خالتي الحهاع و الُىاعت  " امللحت، ...

          مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  601اإلااصة  و التي ج٣ابلها 9>>8 مً صؾخىع  28اإلااصة  أما

" ًلطض ضةِؽ خُث جىو:  ،ٞل٣ض ؤجذ بإ٦ثر جٟهُل في ما ًسو قٍغ الًغوعة ،1189

                                                           
ت، حؼين نثمان محمس نثمان - 1 اث الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع ، 1999، الىٓم الؿُاؾُت و ال٣اهىن الضؾخىعي، صاع اإلاُبٖى

 .399  .م
2
-VEDEL (G), Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, (sans édition), Paris, 

1961, p. 80. 
3
، خالت الٓغوٝ الاؾخثىاثُت و جُب٣ُها في الضؾخىع الجؼاثغي، مظ٦غة لىُل قهاصة اإلااحؿخحر في ال٣اهىن، جمُمي هجاة - 

ت، حامٗت الجؼاثغ،    .43 . ، م2003ٕٞغ ؤلاصاعة و اإلاالُت، ٧لُت الح٣ى١ و الٗلىم ؤلاصاٍع
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الاػخثىاةُت ئشا واهذ البالز مهسزة بذؿط زاهم ًىشً أن ًطِب الجمهىضٍت الحالت  

جٓهغ خالت الًغوعة في   نٞهىا بط " مإػؼاتها السػخىضٍت أو اػخلاللها أو ػالمت جطابها...

خالت الخُغ الضاهم ًىق٪ ؤن ًهِب اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت للضولت، ٞةطا جد٣٣ذ هظه 

 مً صؾخىع  23اإلااصة الحالت ٞةهىا بهضص خالت يغوعة حؿخضعي ؤزظ بحغاءاث اؾخثىاثُت. ؤما 

ٞهي ؤًًا خضصث هظا  1189 مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت 602اإلااصة  و التي ج٣ابلها 9>>8

ٞكٍغ  ،في و٢ٕى ٖضوان ٞٗلي ٖلى البالص ؤو ًىق٪ ؤن ٣ً٘ )وجىب حالت الػطوضة(الكٍغ 

 .ؤو ًىق٪ ؤن ٣ً٘ ٕ ٖضوان ٞٗليى خضور الحغب ٦ٓٝغ اؾخثىاجي هى و٢

 الاػخثىاةُت حالتأن ًىىن إلاجطاء املخذص مالةما لل -3

ال ٌٗني  ،اؾخثىاثُت مُٗىتٞتر٥ مجا٫ ج٣ضًغ الٓغوٝ لإلصاعة مً ؤحل الخهضي لحاالث 

ت في اجساط ؤي بحغاء بضون ؤي ٢ُض و بهما ٌؿخىحب ؤن ج٩ىن هظه إلحغاءاث و الؿلُاث  ،الحٍغ

و اإلادض٢ت و في   الػمت بال٣ضع اإلاىاؾب و اإلاالثم لضعء اإلاساَغ الجؿُمت ،الاؾخثىاثُت اإلاخسظة

 .1 و هظا ٧له في ؤؾٕغ و٢ذ مم٨ً ،خضوص الًغوعة و ٣ِٞ

خُث  ،مليها الٓغوٝ الاؾخثىاثُت ٚحر مدضصةساط ؤلاحغاءاث و الخضابحر التي جاجمجا٫ بن  

و بهما ٨ًٟي ٣ِٞ جد٤٣ الخُغ  ،ًم٨ً ؤن جخسظ الخضابحر و ؤلاحغاءاث اإلاىاؾبت في ٧ل اإلاجاالث

مجا٫ جضزل الٓغوٝ الاؾخثىاثُت ًدؿ٘ ض ًٞخدض ،الجؿُم الضاهم الظي ًمـ ٦ُان الضولت

لُه ٣ًا٫ ؤن عثِـ الجمهىعٍت ًماعؽ ازخهاناث  ،في ٧ل اإلاجاالثباحؿإ جضزل الضولت  ٖو

ٚحر مدضصة و مُل٣ت ال جسً٘ لًىابِ ؤو ٢ُىص صؾخىعٍت، ُٞدل مدل حمُ٘ لؿلُاث 

الٗامت، خُث ًم٨ً ؤن ًخسظ ؤلاحغاءاث و الخضابحر اإلاىاؾبت التي ج٣خًيها الٓغوٝ الاؾخثىاثُت 

ُٗت ؤو  نالخُاث في ؤنلها جىُٟظًت. ول٨ً مماعؾت هظه ؾىاء ٧اهذ نالخُاث في ؤنلها حكَغ

             الهالخُاث ٌؿخىحب ؤن ٩ًىن ب٣ضع ما ج٣خًُه الًغوعة و في خضوص ما ج٣خًُه

                                                           
1
 .42 .، اإلاغح٘ الؿاب٤، ممحمىز محمس حافل - 
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ؤي ؤن ج٩ىن هىا٥ مهلحت جٟغى ٖلى الضولت  ،بمٗنى ؤن الًغوعة ج٣ضع بم٣ضوعها ،ٞدؿب

 .1 ؤن جىاحه هظا الٓٝغ الاؾخثىاجي

٣ا إلاا  ؤن جخهٝغ َب٣ا ،ض م٣اومت خالت اؾخثىاثُت مُٗىتٌؿخىحب ٖلى ؤلاصاعة بطا ٖى و ٞو

و ؤن ٩ًىن هظا الخهٝغ بال٣ضع الظي ٨ًٟي لضعء الٓٝغ الاؾخثىاجي  ،٣ًخًُه الٓٝغ اإلا٣اوم

ِ  ل٣ًاءلٞو بالخالي في خالت حٗضي الحض الالػم لضعء الٓٝغ الاؾخثىاجي  .صون بٞغاٍ ؤو جٍٟغ

ن ال٣ًاء بمٗنى ؤ ،مالثمت الٓٝغ و مىاػهخه م٘ جُب٤ُ مبضؤ اإلاكغوُٖت الؿلُت في ع٢ابت

ٞةطا ٧ان ؤلاحغاء مالثما  ٌٗض  ،ٝغ و ؤلاحغاء اإلاخسظ إلاىاحهخهٓؾٝى ًغي في مضي جد٤٣ ال

و بالخالي جىحُه ؤلاصاعة  مٟل ل٩امل ؤزاعه و بطا ٧ان ٚحر مالثما ُٞٗض ٚحر صحُذ، الٗمل صحُذ

٣ت بال مجا٫ للخغوج ٖنها بلى جُب٤ُ اإلاكغوُٖت و  ؿبب ْٝغ اؾخثىاجي ٚحر م٣ضع بٍُغ

 صحُدت و الػمت.

 للطكابت اللػاةُت  االاػخثىاةُت داغه حالتأن ًىىن إلاجطاء املخذص في ال -2

حغاءاث و الخضابحر اإلاخسظة و بن ٧اهذ في ْغوٝ اؾخثىاثُت و بن ٧ان ؤلا ٌٗني طل٪ ؤن 

خُاصًتصحُدا ؤًًا ؤنها جدلل مً  اإلاكغوُٖت   ) املشطونُتبال ؤنها جسً٘ إلاا ٌؿمى بـ ،الٖا

التي  ج٩ىن ٞيها الخضابحر و ؤلاحغاءاث اإلاخسظة مً َٝغ ؤلاصاعة زايٗت للغ٢ابت  الاػخثىاةُت(

 ال٣ًاثُت خُث ًىٓغ ال٣ًاء ُٞما ًلي:

الخإ٦ض مما بطا ٧ان الٓٝغ الظي جخظٕع به ؤلاصاعة ٞٗال ْٝغ اؾخثىاجي ٌؿخىحب مىاحهت  -

ٗت   ؛ؤم الؾَغ

٣ا للمكغوُٖت  ،ًىٓغ ما بطا ٧ان هظا الٓٝغ الاؾخثىاجي ًدى٫ بالٟٗل صون جهٝغ ؤلاصاعة - ٞو

 ؛ؤلاحغاثُت الٗاصًت ؤم ٌؿخلؼم الخدلل منها ٧لُا ؤو حؼثُا

                                                           
ٗت ؤلاؾالمُت و الىٓم الىيُٗت، الُبٗت الثاهُت، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ، الحىُم ػهُس - 1 الغ٢ابت ٖلى ؤٖما٫ ؤلاصاعة في الكَغ

 .40 .، م1987ال٣اهغة، 
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الخإ٦ض مً حؿامت و خالت الٓٝغ و ٦ظا الخإ٦ض مً ألاهضاٝ اإلاىخٓغة مً َٝغ ؤلاصاعة  -

 .1حغاء اجساط الٓٝغ الاؾخثىاجي

و بهما  ،ال ًجب ؤن ًٟهم ؤن ٧ل ما ًخٗل٤ بالٓغوٝ الاؾخثىاثُت هى زاي٘ للغ٢ابتل٨ً 

ٖلى الٓغوٝ الاؾخثىاثُت، خُث  الغ٢ابتالخُب٣ُُت في  ؤلاحغاءاثًجب الخمُحز بحن اإلابضؤ و بحن 

       ؤن مبضؤ بٖالن الحالت الاؾخثىاثُت هى ازخهام ؾُاصي مً ازخهاناث عثِـ الجمهىعٍت

و بالخالي ٞغثِـ الجمهىعٍت  ،ناعمت صؾخىعٍتزخهام ًماعؽ َب٣ا إلحغاءاث و ؤن هظا الا 

باليؿبت ل٣غاع بنهاء خالت  ؤماملؼم باخترام الضؾخىع و الخًٕى له و الخهٝغ في بَاعه، 

الن حٗض  ؤلانهاء( )إلانالن أوو بالخالي هظه اإلاباصت  .الٓغوٝ الاؾخثىاثُت ًسً٘ لىٟـ مبضؤ ؤلٖا

ٞهي جسً٘ للغ٢ابت مً خُث مضي اخترامه لإلحغاءاث، ٞهظا  و ل٨ً م٘ طل٪ ،ؤٖما٫ ؾُاصًت

 ال هى خ٤ ؾُاصي و ال٣غاع مً خُث اإلابضؤ و اإلاىيٕى ٌٗخبر ٦ظل٪ و )إلانالن و إلانهاء( الح٤ 

و ل٨ً ٖضم َلب عؤي الؿلُاث اإلاٗىُت ٦ما ًملي طل٪ الضؾخىع ٌٗغى  ،ًجىػ الًُٗ ُٞه

 .2وبالخالي ال ًىحض ؤي ماو٘ مً بلٛاثه ،ال٣غاع لُٗب الك٩ل و ؤلاحغاء

 الفطم الثاوي

اث ألا  الاػخثىاةُت الحالتنالكت    ي دط بالىكٍط

ت الًغوعة  اإلاكغوُٖت الاؾخثىاثُت التي جخمخ٘ بها الح٩ىمت ن  ب   حؿخمض وحىصها في هٍٓغ

ت ججحز لإلصاعة الخغوج ًٖ  ت ٖامت في ال٣اهىن الٗام و الخام، خُث ؤن الىٍٓغ بىنٟها هٍٓغ

و ٌؿخىحب ٖلى ؤلاصاعة مً ؤحل الحٟاّ ٖلى  ،ال٣ىاٖض الىاحب بجباٖها في الٓغوٝ الٗاصًت
                                                           

1
، الغ٢ابت ال٣ًاثُت ٖلى ٢غاعاث الًبِ ؤلاصاعي، الُبٗت الثاهُت، صاع النهًت الٗغبُت، ين نبس الهاٌىمحمس حؼ - 

 .111 .، م1991ال٣اهغة، 
2
اث ألاؾاؾُت في الٓغوٝ الاؾخثىاثُت"،  ،شيهىب مؼهىز -                            مجلت الٗلىم ال٣اهىهُت" الحماًت الًٟاثُت للحٍغ

ت ، الجؼاثغ، 01، ٖضص و الا٢خهاصًت و الؿُاؾُت   .34و  33 .، م1988، ٧لُت الح٣ى١ و الٗلىم ؤلاصاٍع
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و ًىاؾب  بما ٌؿمذ ،٦ُان الضولت و وحىصها في خالت وحىص يغوعة مالثمت ال٣ىاٖض الضؾخىعٍت

ًىاػن بحن  مىاحهت الٓغوٝ الاؾخثىاثُت، و في ؾبُل طل٪ ٩ًىن للمكٕغ في خالت الًغوعة ؤن

اث ألاؾاؾُت و صعحت الخغوج ًٖ مبضؤ اإلاكغوُٖت بك٩ل  اخترام الىٓام ًدمي مً زالله الحٍغ

 .1 لألٞغاص

ٖضم الاجٟا١ في جدضًض ؤؾاؽ خالت الٓغوٝ  هىا٥ هجض ،بالٗىصة بلى ال٣ٟه و ال٣ًاء

و بحن  و ٦ظا ٖضم الاؾخ٣غاع في ج٨ُُٟها و جبُان َبُٗتها، ٦ما هجض ؤًًا زلِ بُنها ،الاؾخثىاثُت

ت الًغوعة اث ألازغي الؾُما هٍٓغ التي خاولذ جدضًض ؤؾـ الٓغوٝ  الا٩ٞاع ؤهم  مًو  ،الىٍٓغ

ما٫ الح٩ىمُت الاؾخثىاثُت ،٨ٞغة يغوعة  )أوال(هجض ٨ٞغة الاؾخعجا٫  مً زال٫ ٖال٢تها باٖل

ما٫ الح٩ىمُت  (ثاهُا)ؾحر اإلاغا٤ٞ الٗامت     .(ضابها)و ٨ٞغة الًغوعة   (ثالثا)، ٨ٞغة ألٖا

 
 
ت ال -أوال  الؿاضةت حالتفىطة الاػخعجاٌ هأػاغ لىكٍط

ؤن خالت الٓغوٝ  ،"هىضٍى"بٌٗ ال٣ٟهاء الٟغوؿُحن و ٖلى عؤؾهم ال٣ُٟه ًغي 

حاالث اإلاضعحت يمً ؾلُاث الحغب، و التي حٗخمض بضوعها ٖلى الالاؾخثىاثُت هي خالت مً 

مبرع بالىٓغ بلى ؤن الىٓام ال٣اهىوي الٟغوس ي ٌٗتٝر  هىضٍىمى٠٢ ال٣ُٟه  و ٨ٞغة الاؾخعجا٫. 

ت ؾلُاث الحغب ٦ى ت ٢اثمت بدض طاتهابىٍٓغ ًجب  اؾخعجالُهو ؤن خالت الحغب هي ؤػمت  ،ٍٓغ

تاؤزظ الخضابحر و ؤلاحغاءاث الالػمت إلاى   .2حهتها بؿٖغ

غ ٚحر م٣ى٘  ت الٓغوٝ الاؾخثىاثُتو هظا الخبًر و ال ًهلح  ،ال ًهلح ؤن ٩ًىن ؤؾاؽ لىٍٓغ

ت ٢اهىهُت بالىٓغ بلى ؤن الاؾخعجا٫ ٌٗبر ًٖ َبُٗت الٗمل  ،ؤنال ؤن ٩ًىن ؤؾاؾا لًت هٍٓغ

بمٗنى ؤن الاؾخعجا٫ هى  ،ؤؾاؽ له الظي جإجُه ؤلاصاعة إلاىاحهت الٓٝغ الاؾخثىاجي و لِـ

ت إلاىاحهخه. ٣ت حؿخٗملها ؤلاصاعة للخهضي لٓٝغ َاعت ٌؿخىحب الؿٖغ ٍغ  وؾُلت َو

                                                           
ُت الضؾخىعٍت و خ٣ى١ ؤلاوؿان في ؤلاحغاءاث الجؼاثُت، أحمس فخحي ػطوض - 1 ، ال٣اهغة، صاع النهًت الٗغبُت، الكٖغ

 .398 .، م1995
2
 -HAURIOU (M), Op.Cit, p.145. 
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ت ال -ثاهُا   الاػخثىاةُت حالتفىطة ػير املطفم الهام هأػاغ لىكٍط

ًغي هظا الجاهب ال٣ٟهي ؤن الخضابحر و ؤلاحغاءاث اإلاخسظة مً َٝغ ؤلاصاعة إلاىاحهت ْٝغ 

٣ا لهظه الٓغوٝ صون حُُٗله ،اؾخثىاجي مٗحن ٤ ٞو و بالخالي ٌؿخىحب  ،هى مً ؤحل ؾحر اإلاٞغ

٤ و لى ٖلى خؿاب حٗضًل ؤو ب٣ًاٝ ٢اٖضة ٢اهىهُت و الخغوج ٖن ت في ؾحر اإلاٞغ  .1 هاالاؾخمغاٍع

ضي هظه ال٨ٟغة هجض ال٣ُٟه   الظي  ،« DELAUBADERE » "زولىبازًير"  مً ؤهم مٍا

هى مً ؤحل ٖضم  ،ًغي ؤن الهضٝ في الخغوج ًٖ اإلاكغوُٖت في بَاع مىاحهت ْٝغ اؾخثىاجي

ٍت و لِـ جُب٣ُا ل٨ٟغة الًغوعة، خُث ؤن ع التهغب و حمىص الىاحباث الٗامت للؿلُاث ؤلاصا

٤ الٗامؤلاصاعة ملؼمت  ٣ت مىخٓمت 2 ٖلى الحٟاّ ٖلى الىٓام الٗام و ؾحر اإلاٞغ    و مؿخمغة  بٍُغ

و بطا ما جبحن لها ؤن جُب٤ُ ال٣اهىن و ٢ىاٖض اإلاكغوُٖت مً قإهه ؤن ًدى٫ صون جد٣ُ٣ها لهظا 

 .ٞلها ؤن جخدغع ما٢خا مً جل٪ ال٣ىاٖض بال٣ضع الالػم مً ؤحل ؤصاء واحبها ،الىاحب

ٞالحالت الاؾخثىاثُت ال جخٗل٤ و لِؿذ م٣هىعة ٣ِٞ  ،ال٣ٟهيخؿب هظا الجاهب 

٤ الٗام ،بؿلُاث البىلِـ          و ل٨ً جمخض بلى ؤن حكمل يمان الؿحر اإلاىخٓم و اإلاؿخمغ للمٞغ

٨ً في الى٢٘ ؤن ؾحر اإلاغا٤ٞ الٗامت ؤو الىاحباث لو  ،و هظا َبٗا ؤمغ بًجابي و في ٚاًت ألاهمُت

ت الٓغوٝ الاؾخثىاثُتهي مً  ،الٗامت لإلصاعة و بالخالي  .الٛاًاث و ألاهضاٝ التي حؿعى بليها هٍٓغ

زغ مً آزاع جُب٤ُ ؤو بالخالي هظا الاججاه ؤو هظه ال٨ٟغة ٞما هي بال  ،ال ًم٨ً ؤن ج٩ىن ؤؾاؽ لها

ت الٓغوٝ الُاعثت  . 3 هٍٓغ

                                                           
 .50 .، مغح٘ ؾاب٤، مجمُمي هجاة - 1

2
-« Le fondement de la théorie jurisprudentielle des circonstances exceptionnelles, 

n’est pas une simple application de l’idée générale de l’Etat de nécessité. Elle trouve 

son fondement dans les devoirs généraux des autorités administratives ». Voir : 

DELAUBADERE (A), Manuel de droit administratif, Op.Cit, p. 225. 
3
-C.E, 28 Juin 1918, Heyriès, SIREY, 1922, p. 49. 
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ت ال -ثالثا   الاػخثىاةُت حالتفىطة ألانماٌ الحىىمُت هأػاغ لىكٍط

مً ال٣ٟه ؤن الهضٝ مً الخغوج ًٖ اإلاكغوُٖت في بَاع الٓغوٝ  آزغ  حاهبًغي 

ىُت و مً ؤحل جد٤ُ٣ الضٞإ  ،الاؾخثىاثُت هى مً ؤحل الحٟاّ ٖلى ؾالمت الىخضة الَى

ني، و بالخالي  ما٫ الح٩ىمُتهي الَى  ٖلى هظا الاؾاؽو  ،ٖلى هٟـ ألاهضاٝ التي حؿعى بليها ألٖا

ما٫ الح٩ىمُت ًبضو ؤن خالت الٓغوٝ الاؾخثىاثُت  .1 حؿخمض وحىصها مً ألٖا

 في ویك٨٪ ٢ىتها مً یجغصها ،الاؾخثىاثُت ؤلاحغاءاث مكغوٖیت بٗضم ال٣ى٫  نب            

 الح٨م ؤن ٦ما والخإییض، الضٖم مً ق٩ل ؤي بلى الحاحت ؤمـ في ج٩ىن  التي الح٩ىمت مهضا٢یت

 باإلاُالبت لها یؿمذ ال يٗی٠ مى٠٢ في الح٩ىمت یجٗل اإلاخسظة،ؤلاحغاءاث  مكغوٖیت بٗضم

 .اإلاكغوٖت ٚحر الخضابحر بدىٟیظ

غ ٚحر وحُه و ٚحر صحُذ هظا بن               ما٫ الح٩ىمُت طو َبُٗت  ،الخبًر لن بطا ٧اهذ ألٖا

ت بدخت ،ؾُاؾُت و بهظه الهٟت ٞهي جسً٘ لغ٢ابت  ،ٞةن الٓغوٝ الاؾخثىاثُت هي ؤٖما٫ بصاٍع

بصماج  ب٣ى مدهىها مً ؤًت ع٢ابت. ٦ما ؤنال٣ًاء ؤلاصاعي ٨ٖـ الٗمل الح٩ىمي الظي ً

ت ؤٖما٫ الح٩ىمت ت الٓغوٝ الاؾخثىاثُت يمً هٍٓغ ؾٝى ًىؾ٘ في هُا١ هظه ألازحرة  ،هٍٓغ

ىهه ُٖب في في و٢ذ ؤن مٗٓم ال٣ٟهاء و ٦ظا ال٣ًاء ٌؿعى بلى ج٣ًُِه بلى ؤبٗض الحضوص ب٩

  حبحن اإلاكغوُٖت.

ت ال -ضابها   الاػخثىاةُت حالتفىطة الػطوضة هأػاغ لىكٍط

خُث ًغي هاالء  ،ؤما الغؤي الغاجح ٞهى ًغي ؤن الًغوعة هي ؤؾاؽ الٓغوٝ الاؾخثىاثُت

٦ما ؤن ال٣ٟه  .ٞهى ٌٗض٫ بىاؾُت لىاثذ الًغوعة ،ؤهه ٖىض حٗضًل ؤو ب٣ًاٝ الٗمل ب٣اهىن ما

                                                           
1
 .131 .، مغح٘ ؾاب٤، مزضوَش ئبطاهُم - 
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و هظا ما جضاولخه مٗٓم  ،الحضًث ًغي ؤهمُت الًغوعة ٦إؾاؽ إلابضؤ الٓغوٝ الاؾخثىاثُت

ت الٓغوٝ الاؾخثىاثُت  .1 الىهىم ال٣اهىهُت التي جدبنى هٍٓغ

 ال٣اهىهیت ألاشخام ؤؾمى هي ؤن الضولت ؤؾاؽ ٖلى ، ال٣اهىهیت الًغوعة هٓغیت ج٣ىم          

ت خباٍع لى الٗامت، اإلاهلحت صتها لخد٣ی٤اع  ب ًٖ بالخٗبحر ال٣اهىن  ی٣ىم بدیث ،2 الٖا  هظا ٖو

 واحبا الهضٝ هظا حٗی٤ التي ال٣ىاهحن ب٩ل  والخضحیت الضولت خمایت يغوعة جهبذ ألاؾاؽ

 . 3 مُل٣ا وخ٣ا م٣ضؾا

            
 
مما  الح٩ام، ؾلُت ؾغاح بَال١ ٖلى حصج٘ ؤنها ٖلى ال٣اهىهیت الًغوعة هٓغیت هخ٣ضثؤ

قغوٍ  ويٗذ لظا ٢یىص، صون  خغیت ب٩ل بالخهٝغ لهم یؿمذ شخص ي خ٤ بوكاء ٖىه یترجب

 الٓٝغ ی٩ىن  ؤن في جخمثل الاؾخثىاثُت الؿلُاث اؾخٗما٫ في الجمهىعیت عثیـ حٗؿ٠ مً للحض

ت ٚحر وا٢ٗت في مخمثال الاؾخثىاثُت الؿلُاث اؾخٗما٫ بلى اإلااصي الُاعت   ٖلى اغ زُ حك٩ل مإلٞى

 مهلحت جد٣ی٤ هى الاؾخثىاثُت ؤلاحغاءاث اجساط مً الٛایت ج٩ىن  ؤن،٦ما وماؾؿاث الضولت

إلاىاحهت  مالثمت الجمهىعیت عثیـ َٝغ مً اإلاخسظة ؤلاحغاءاث الاؾخثىاثُت ج٩ىن  ؤن ، وٖامت

جب ؤًًاالٓٝغ زُىعة صعحت م٘ مخىاؾبت ج٩ىن  ؤن و ،الاؾخثىاجي الٓٝغ  اللجىء ٩ًىن  ؤن ،ٍو

                                                           
1
 .206 .، م1942، ع٢ابت الخًمحن، الُبٗت ألاولى، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ال٣اهغة، ضأفذ وحُس - 
  28 بخاضیر الطازض "هاضیؽ" حىم في الاػخثىاةُت املشطونیت أو اللاهىهیت الػطوضة هكطیت الفطوس ي السولت مجلؽ أدص -2

حیث  ، 1905 أفطیل 22 في املإضخ اللاهىن  من 65 املازة بىظ الهمل بایلاف الحىىمت كطاض مشطونیت وأكط ، 1918 جىان

 قطوف بؼبب وشلً نلیه، جأزیبي جعاء أي جىكیو كبل دسمخه ملف نلى مىقف ول ئؾالم بػطوضة املازة هصه جلض ي

 ألادير هصا ألن اللاهىن، جىفیص من الحىىمت بانفاء السولت مجلؽ اجذصه الصي الحىم ػمح وكس .ألاولى الحطب الهاملیت

 بىاجباتها جذل لم الكطوف هصه في الخىفیصیت والؼلؿت اللاهىن، نن زفام هى السولت نن والسفام في السولت، ئال یحي ال

 الىاػو بمهىاه اللاهىن  جفػل الحالت هصه في أنها هما للسولت، الهلیا املطلحت أجل من هفاش اللاهىن  مإكخا أوكفذ ئشا

 :طل٪ في ؤهٓغ  .البرملان یؼنها التي الشيلیت اللاهىهیت اللىانس أي جلً الػیم، بمهىاه اللاهىن  نن

MASSOT (J), Chef de l’Etat et chef de gouvernement, La Documentation Française, 

Paris, 1993, pp. 96–98. 
یٟت ، نمط فهمي حلمي -  3  الٗغبي، ال٨ٟغ صاع ، -م٣اعهت صعاؾت -والبرإلااوي الغثاس ي الىٓامحن في الضولت لغثیـ الدكغیٗیت الْى

 .230 -    227.م م ، 1980 ال٣اهغة،
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 الاؾخثىاثُت ؤلاحغاءاث ؤن جخسظ یجب وبالخالي ما٢ذ، َاب٘ طو الاؾخثىاثُت الؿلُاث اؾخٗما٫ بلى

 .1جخجاوػه ؤن صون  الُاعت  الٓٝغ یخُلبه ما خضوص في

            ال٣اهىهیت الًغوعة هٓغیت ٖلى اٖخمضث ؤنها ٖلى الجؼاثغ في الضؾخىعیت الخجغبت جا٦ض              

 الخىٟیظیت الؿلُت ازخهاناث مؿب٣ا اإلااؾـ یدضص ؤن صون  ل٨ً ،الاؾخثىاثُت  اإلاكغوٖیت ؤو 

 مىه 59 اإلااصة زىلذ الظي 1963 صؾخىع  نضوع  مىظ یخجلى ما وهى ،الاؾخثىاثُت ألاويإ ْل في

 الجمهىعیت اؾؿاثوم ألامت حٗغى خالت في ،الاؾخثىاثُت الخضابحر اجساط ؾلُت الجمهىعیت لغثیـ

، وقی٪ لخُغ  الجمهىعیت عثیـ بیض للؿلُت قضیضا جغ٦حزا ؤْهغ ٣ٞض 1976 صؾخىع  ؤما الى٢ٕى

 اإلاُب٤ الىٓام ًٖ ٦ثحرا یسخل٠ لم بظل٪ وهى، 2 الضؾخىعیت اإلااؾؿاث باقي صوع  ايمدال٫ م٘

 صؾخىع  ؤن خحن في ، 3الاؾخثىاثُت اإلاكغوٖیت لخُبی٤ واضحت نىعة یٗض والظي ، 1963صؾخىع   في

 وطل٪ وخضه، الجمهىعیت عثیـ شخو في الاؾخثىاثُت الؿلُاث ٧ل ؤیًا هى خهغ٢ا 1989 

 والتي 96 بلى 91 مً اإلاىاص بلى وبالىٓغ ، 1996 صؾخىع  نضوع  بمىحب ل٨ً .مىه 87 اإلااصة بمىحب

 بال ،الاؾخثىاثُت بالؿلُاث واإلاخٗل٣ت 1989 صؾخىع  في الىاعصة ألاخ٩ام بىٟـ اإلااؾـ ٞيها اخخٟٔ

 عثیـ بإن هجض حضیضة، صؾخىعیت ماؾؿاث اؾخدضار هدیجت الك٩لیت الكغوٍ ببٌٗ حٗل٤ ما

 .4الاؾخثىاثُت حاالثال ْل في حضا واؾٗت بؿلُاث ماؾ٩ا ال ًؼا٫الجمهىعیت 

ت ال ٨ٞغحي  ؤما ،الاؾخثىاثُت حاالثًبضو واضحا ؤن ٨ٞغة الًغوعة هى ؤؾاؽ مغحعي لىٍٓغ

٤ الٗام جالاؾخع ت الٓغوٝ  يو بهما ه ،هي لِؿذ ؤؾـٞا٫ و ؾحر اإلاٞغ ؤهضاٝ حؿعى بليها هٍٓغ

ؤما باليؿبت ل٨ٟغة ؤٖما٫ الح٩ىمت ٞهي ٨ٞغة ٚحر  ،الاؾخثىاثُت مً زال٫ جُب٣ُاتها اإلاسخلٟت

                                                           
اوي حمُس -  1  . 110مغح٘ ؾاب٤، م. ،مٍع

2-CESARI (J), L’Etat de droit en Algérie : Quels acteurs et quelles stratégies, In 

Annuaire de l’Afrique du Nord, Tome XXXIV, CNRS édition, 1995, p.259. 
3
-BENABBOU KIRANE (F): Droit parlementaire algérien, Tome 02, O.P.U, Alger, 

2009, p.123. 
اوي حمُس - 4  . 112م. ، مغح٘ ؾاب٤ ، مٍع
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اث  ما جخًمىه مً زُىعة ٖلى الح٣ى١  بلىو هي مؿدبٗضة بالىٓغ  ،حضًت مً حهت و الحٍغ

 الٗامت لألشخام.

 الفطم الثاوي

  حالت الاػخثىاةُتالأوجه الادخالف بين ألانماٌ الحىىمُت و 

م مً ؤنبال لها هٟـ اإلاهضع  الاػخثىاةُت( الحالت)أنماٌ حىىمُت و ٦ال الٗملحن  ٚغ

م مً ؤن ٦ال الٗملحن ؤؾاؾها ٌٗىص بلى ٨ٞغة الًغوعة، ،)الؼلؿت الخىفُصًت( م  و بالٚغ و بالٚغ

م  ،ما٫ الؿُاصةٖالاؾخثىاثُت جغج٣ي بلى مغجبت ؤمً ب٢غاع بٌٗ ألاخ٩ام بإن الٓغوٝ  و بالٚغ

ُت خحن جاصًان بلى هدُجت واخضة مخمثلت في الخغوج ًٖ الكٖغ بال  ، )أوال( ؤًًا مً ؤن الىٍٓغ

بالىٓغ بلى ما ًخمحز به ٧ل ٖمل  ،و حىاهب الازخالٝ و الخمُحز بحن الٗملحن ؤوؾ٘ ب٨ثحر  ؤن ؤوحه

ت بلى ؤزغي           اإلاجا٫ الؼمني و هظا ما ًازغ َبٗا ٖلى ، (ثاهُا)مً َبُٗت و ؤؾـ جسخل٠ مً هٍٓغ

ُت و مضي الخًٕى للغ٢ابت  و ٖلى ،(ثالثا)و الًغفي  مضي زًٕى ٧ل ٖمل إلابضؤ الكٖغ

 .1  (ضابها) ال٣ًاثُت

 من حُث مسي مذالفت مبسأ الشطنُت -أوال

ُت بُجسال٠  دت و مُل٣ت و مً الىاخُت الك٩لُتغ ؤٖما٫ الح٩ىمت مبضؤ الكٖغ        ٣ٍت نٍغ

ُتى و اإلا ت مخٗل٣ت بإٖما٫ الح٩ىمت لٗضم  ،يٖى خُث ؤن ال٣اض ي ال ًسخو بالىٓغ في ؤًت مىاٖػ

و بهما مهمخه جخمثل ٣ِٞ في  ،الىٓغ في ق٩ل الٗمل و بحغاءاجه مؿدبٗض و بالخالي ،الازخهام

ُخه و صحخه.لبيٟاء نٟت الٗمل الح٩ىمي ٖلى ا   ٗمل صون الخىى في قٖغ

 ؤما خالت الٓغوٝ الاؾخثىاثُت ٞهي ال جسال٠ مبضؤ اإلاك
 
مً الىاخُت الك٩لُت  غوُٖت بال

خُث ؤن  ،حغاءاث اإلاخٗل٣ت بالٓٝغ الاؾخثىاجي ًب٣ى صاثما زايٗا لغ٢ابت اإلاكغوُٖتاإل ٞ

                                                           
1
 .133 .، مغح٘ ؾاب٤، منبس الفخاح ػاًط زاًط - 
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ُت الاؾخثىاثُت للٗمل الاؾخثىاجي. و بالخالي ؾٝى ًغي في ال٣اض  ي ؾٝى ٣ًىم بمغا٢بت الكٖغ

ُت الاؾخثىاثُت ٦ما ًخإ٦ض في مالثمت الٗمل الاؾخثىاجي  ،مضي اخترام ؤلاصاعة لحضوص الكٖغ

ما٫  ،و في خالت ٖضم الخىاؾب ،للٓٝغ الاؾخثىاجي له ؾلُت بلٛاء الٗمل قإهه قإن ألٖا

ت ألازغي ا م مً زهىنُت 1 لتي جسً٘ لغ٢ابت اإلاكغوُٖت الٗاصًتؤلاصاٍع . و بالخالي ٞبالٚغ

 .2 مُل٤ بل هى هٓام زاي٘ لل٣اهىن  و  الٓٝغ الاؾخثىاجي بال ؤهه لِـ بىٓام زام

ت الٓغوٝ الاؾخثىاثُت  ،في هظا الكإن  ػاًط زاًط نبس الفخاح٣ًى٫ ال٣ُٟه  ؤن هٍٓغ

ًٟترى ٞيها بضاًت مسالٟت ال٣ىاهحن الٗاصًت، ٞهي صٞ٘ في مىاحهت ال٣اهىن و اٖخضاء ٖلى ؾلُت 

 .3 ؿبب ازخهاناجهببِىما ؤٖما٫ الؿُاصة هي صٞ٘ في مىاحهت ال٣اض ي  ،اإلاكٕغ

 من حُث ألاػاغ و الؿبُهت -هُاثا

ت ؤٖما٫ الؿُاصة                  لها ؤؾاؽ مؿخ٣غ ٖلُه بالىٓغ بلى اإلاٗاًحر اإلاخٗضصة لِـ بن هٍٓغ

التي خاو٫ ال٣ٟهاء مً زاللها جدضًض ؤؾاؽ الٗمل الح٩ىمي،  وهظا َبٗا ٌٗىص  ،و اإلاخىا٢ًت

اث الؿلُت الخىُٟظًت ٖلى مجلـ الضولت الٟغوس ي مً ؤحل  بلى الٓغوٝ الؿُاؾُت لًَٛى

بلى اإلاغوهت و الخُىع  ٌٗىص ٦ما ؤن ؾبب ٖضم ويىح ؤؾـ و خضوص ؤٖما٫ الؿُاصة ،جبىيها

ت ؤٖما٫ الؿُاصة ٘ التي جسخو بها هٍٓغ في ٧ل مغة  خُث ؤن ال٣ٟه و ال٣ًاء خاوال  ،الؿَغ

ما٫  ما٫ الهامت التي ج٣ىم بها الضولت بٟئت ألٖا ما٫ بةلحا١ ٧ل ألٖا غ هظه ألٖا جىؾُ٘ و جٍُى

 .4 ل٣ًاء مً ؤحل جبىيها ٖبر ؤخ٩امها ٦ما ؾب٣ىا جىيُدهزم ًإحي ا ،الح٩ىمُت

                                                           
1
 .118  . ، مغح٘ ؾاب٤، مئبطاهُمزضوَش  - 

2
 - RIVERO (J), Précis de droit administratif, 7

ème
 éd, DALLOZ, Paris, 1975, p. 88. 

3
 .135 .، مغح٘ ؾاب٤، منبس الفخاح ػاًط زاًط  - 

4
غوختمً  51بلى  49اث ؤهٓغ الهٟد -   .ألَا
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مبيُت ٖلى ٨ٞغة الًغوعة ٦إنل  و اإلاٗالم  مدضصةؤما ؤؾاؽ الٓغوٝ الاؾخثىاثُت ٞهي 

ما٫  ٤ الٗام و ٨ٞغة ألٖا م مً وحىص ؤ٩ٞاع ؤزغي ٨ٟ٦غة الاؾخعجا٫ و ٨ٞغة ؾحر اإلاٞغ بالٚغ

 ا.جب٣ى بضون ؤزغ ٦ما ؤؾلٟىا ط٦غ بال ؤنها  ،الح٩ىمُت

 من حُث  املجاٌ الكطفي و العمني -الثثا

و بهما ،ؤٖما٫ الح٩ىمت ٚحر م٣ُضة بإي ػمان ٞهي صاثمت و ال ٖال٢ت لها بإي ْٝغ مٗحن ن  ب  

و ٖلى هظا الكإن ا٢غ ال٣ٟه ٖلى ؤنها ؤٖما٫  ،هي جسً٘ لكهىاث و ؤلاعاصة الالمدضوصة للح٩ىمت

غ الىخُض هى ؤن الٗمل طو نبٛت ؾُاؾُت نضوعه ًخٗل٤ بالؿُاؾت  ،ٚحر مبرعة و بهما الخبًر

 الٗامت صازلُا و زاعحُا.

غث ْغوٝ               ؤما خالت الٓغوٝ الاؾخثىاثُت ٞهي ما٢خت و ال ًم٨ً ؤن جُب٤ بال بطا جٞى

غها، و هظه الٓغوٝ مدضص ،و قغوٍ مُٗىت ة هها و التي ًمل٪ ال٣اض ي ؾلُت الخإ٦ض مً جٞى

ُت همل بالىظ امللطض في الحاالث ل) أي نسم ا خُث ال ًم٨ً لإلصاعة الخغوج ًٖ مبضؤ الكٖغ

٦ما ٌكتٍر ٖلى ؤلاصاعة  ،ٞٗال الكغوٍ و خاالث الٓغوٝ الاؾخثىاثُت بال بطا جد٣٣ذ ،الهازًت(

ج٣ضًغ ْغوٞها في خضوص الًغوعة و ما ًىاؾب ٣ِٞ الٓٝغ ؤو الحالت الاؾخثىاثُت التي جىاحهها 

ل هظه  ٦ما ؤن هظه الٓغوٝ ما٢خت ختى ٌؿخلؼم ٖلى ؤلاصاعة بًجاص خلى٫ مً ؤحل جدٍى

 .1 الٓغوٝ الاؾخثىاثُت بلى ْغوٝ ٖاصًت و في ؤؾٕغ و٢ذ مم٨ً

 الخػىم للطكابت اللػاةُت من حُث مسي -ضابها

و ًم٨ً لل٣اض ي الىٓغ في  ،ؿُاصة ال جسً٘ لغ٢ابت ال٣ًاءال جبحن مما ؾب٤ ؤن ؤٖما٫

ا ٌ ًٖ هخاثجه ،الضٖىي ق٨ال و مىيٖى ٦ما  ،و هظا ما ٌؿدبٗض ٞغيُت بلٛاء الٗمل ؤو الخٍٗى

                                                           
1
-LANDAIS (C), LENICA (F), « Contentieux de la légalité de l’Etat d’urgence », 

A.J.D.A, Paris, 2006, p. 1033 et s .  
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الزخهام وهى ٗضم لو بالخالي هي صٞ٘  ،ت هي ؤٖما٫ مدهىت ممً الغ٢ابتُٖما٫ الح٩ىمألا ؤن 

٧اهذ ٖليها الضٖىي ٦ما  تخال و بالخالي ًم٨ً ؤن ًضٞ٘ به في ؤي ،صٞ٘ مخٗل٤ بالىٓام الٗام

 ًد٤ لل٣اض ي ؤن ًثحره مً جل٣اء هٟؿه.

                خُث ًجىػ الًُٗ يضها باإللٛاء ،خالت الٓغوٝ الاؾخثىاثُت بإًت خهاهتال جخمخ٘ 

ٗه ؤما ،ؤو بخجاوػ الؿلُت ًُلب ُٞه  ،ال٣ًاء اإلاسخو مخُث ًم٨ً لظوي الكإن ؤن ًٞغ

و هظا الًُٗ ًمخض بلى ٧اٞت الخضابحر و ؤلاحغاءاث اإلاخسظة في  ،1بلٛاء ال٣غاع اإلاُٗب بإخض الُٗىب

بَاع الٓغوٝ الاؾخثىاثُت. و بالخالي ٞاإلصاعة ٖىض ؤلاٞهاح ًٖ بعاصتها اإلالؼمت بمالها مً ؾلُت 

ب٣هض بوكاء ؤو حٗضًل ؤو بنهاء مغ٦ؼ ٢اهىوي مٗحن متى ٧ان طل٪  ،ىاهحنٖامت بم٣خط ى ال٣

وبالخالي ٌؿخلؼم ٖلى الٗمل ؤو ال٣غاع الهاصع مً  ،و حاثؼا ٢اهىها لخد٤ُ٣ اإلاهلحت الٗامت مم٨ىا

غا لع٧اهه ٦إي جهٝغ ؤ٧ان ٢غاع بصاعي ٖاصي ؤو ٢غاع بصاعي ناصع  ،ؤلاصاعة ؤن ٩ًىن مخٞى

 .2و بال ؤنبذ مُٗبا و ٚحر صحُذ ،بمىاؾبت الٓغوٝ الاؾخثىاثُت

٦ُُٟت ج٣ضًغ  ٖلى ؤلاصاعة في ْل الٓغوٝ الاؾخثىاثُت ؤن جً٘ ههب ُٖنهاٖلى ٌؿخلؼم 

ُٖبي  اإلاخمثل في، و ؤو الٗمل ختى ال ٣ً٘ في ُٖىب جلح٤ ب٣غاع  ،الٗمل ب٣ضع ما ًخُلبه الىي٘

 .3 و الخاعحُت الضازلُتٖضم اإلاكغوُٖت 

ٞةن ؤلاصاعة ج٩ىن  ،ؤما مؿاولُت ؤلاصاعة ٖلى ؤٖمالها الهاصعة بمىاؾبت الٓغوٝ الاؾخثىاثُت

ما٫  مؿاولت ٖلى ؤؾاؽ الخُإ ٦ما ج٣ىم ؤًًا هدُجت ألايغاع التي جلح٤ ألاٞغاص مً حغاء ألٖا

ًٖ  )إلازاضة(اإلااصًت التي جترجب ٖلى خالت الٓغوٝ الاؾخثىاثُت و بالخالي ٞمؿاولُت الضولت 

و هظا  ،الؿببُتمت ءالًغ، و اإلاال ،الٓغوٝ الاؾخثىاثُت ًيبني ٖلى زالزت ٖىانغ هي الخُإ

                                                           
1
-DELAUBADERE (A),  Traité de droit administratif, Op.Cit, p. 245. 

 .235 .، م1977، ال٣اهغة٢ًاء ؤلالٛاء، صاع النهًت الٗغبُت،  ؾهُمه الجطف، - 2
الغ٢ابت ٖلى ؤٖما٫ الؿلُت الخىُٟظًت في ْل خالت الُىاعت "صعاؾت م٣اعهت"، عؾالت لىُل  ، حامس محمىز نمط حؼين - 3

 .538 .، م1992صعحت الض٦خىعاه في الح٣ى١، ٧لُت الح٣ى١، حامٗت ال٣اهغة، مهغ، 
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ما٫ الهاصعة غ ٣ال الخُإ ًخمثل في ما٫  بمىاؾبت الٓٝغ الاؾخثىاجي اإلاُٗباعاث  ؤو ألٖا ؤو ألٖا

 .1و ًترجب ٖليها يغع  اإلااصًت

ت  قاؾ٘ بزخالٝمً زال٫ ما ؾب٤ وؿخيخج ؤهه زمت  ت ؤٖما٫ الح٩ىمت و هٍٓغ بحن هٍٓغ

ت ٢اثمت بدض طاتها ال مجا٫ للخلِ ؤو الخضازل بُنهما ،الٓغوٝ الاؾخثىاثُت  2خُث ؤن ٧ل هٍٓغ

                                                           
  .301 .، م1970مهغ،  ، خ٣ى١ ألاٞغاص بػاء اإلاغا٤ٞ الٗامت، مٗهض البدىر و الضعاؾاث الٗغبُت،محمس فإاز مهىا -1

2
-« Le décret par lequel le président de la république déclare l’Etat d’urgence n’est pas 

un acte de gouvernement. », Voir : C.E, 14 Novembre 2005, M.B, Rec. Lebon, 2005, p. 

203. 
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 �،ةرة�و�غ���مستقرّ نظر�ة�مرنة�متطوّ �)ا��كومة(ادة�نظر�ة�أعمال�السيّ �نَّ إِ 
َ
�ذا��نَّ حيث�أ

�يتّ التطوّ  �أصبح �ر �و�بصورة  �نحو �وا��ةجھ
ّ
��نتقادات�التقل ��س�ب �نطاق�ا �و�تطبيق ص

�املشروعية�و�ع���ا��ر�ات��ساسية��،ظر�ةالفق�ية�الكث��ة�للنّ  �ع���مبدأ و��س�ب�خطور��ا

.لألفراد

 إذا��ان��س�ناد�إ���نظر�ة�أعمال�السيّ 
ّ
ذلك�ال��نَّ فإِ �،روف�أمر�ضروري ادة�����عض�الظ

��طال  �ع�� ���ا ��خذ �عدم �من �التقليدييمنع �مف�وم�ا �حسب  �،ق
ّ
�ا��صانة�و�املتمث ��� ل

ر�قرّ تَ ما�يمكن�أن�يَ نَّ إِ �.و�عدم�خضوع�ا�لرقابة�القضاء�،املطلقة�و�ال�املة�لألعمال�ا���ومية

ة�ا��روج�من�ة�و�شّد ��نخفف�من�حّد ح�ّ �،ة��عمال�ا���وميةفحص�مشروعيّ �للقضاء�حّق 

�املشروعية  �،مبدأ
ّ
�ال ��ضرار �عن �بالتعو�ض �ا��كم �يمكن ��فراد�ِ� كما �بحقوق �تمس �

��ذا�املسلك�سوف�نح�����د�ما�ا��قوق�و�ا��ر�ات��ساسية�لألفراد�من�ج�ة��و�حر�ا��م،�

.و�نحافظ�ع����عتبارات�املتعلقة�بالديمقراطية�و�دولة�القانون 

 ّسِ ُج 
ّ
��ت ��ذا �أقرّ د �ما �خالل �من �الّد �هجاه �التغ�ّ مجلس �خالل �من �الفر����  ولة

ّ
�ال ��ِ� �ات

 ،ولةالّد �مسؤوليةطرأت�ع���مبدأ�
ّ
���مجال��)ا��كومة(ادة�ت�إ���مجال�أعمال�السيّ ��امتدَّ ِ� ال

�الدولية �القواعد��،العالقات �خالفت �إذا �القضاء �طرف �و�نظر�من �نزاع �محل و�أصبحت

�و��تفاقية ��داري �1الدستور�ة ��و�القا��� �أغلب��نإذ�،)الداخ��(الوط�� ��� �و�املختص

 .وليةولة�بمراعاة��ل��امات�الّد �حيان����فحص�مدى�ال��ام�الّد 
َ
�نَّ ا����املجال�الداخ���فإِ مَّ أ

�السيّ  �ا��ديثةأعمال �القضاء �ألح�ام �وفقا �القضاء��أظ�رت�،ادة �رقابة �إم�انية أيضا

 �،عل��ا
َ
يمكن�من�خالل�ا�ضمان�رقابة��،القا�����داري�وجد�لنفسھ�معاي���و�وسائل�نَّ حيث�أ

�إ-1 �املادت�ن �ألح�ام �مخالفة �ت�ون �أن �يمكن �السيادة �أعمال �أن �عشرو��(06)السادسةعت���البعض من��(13)الثالثة

:أنظر�،�تفاقية��ور�ية���قوق���سان�و��ذا�ما�أدى�إ���صدور�أح�اما�من�طرف�ا�تدين�أعمال�السيادة؟

DUPRE DE BOULOIS (X), « La théorie des actes de gouvernement à l’épreuve du

Droit communautaire », R.D.P. Paris, 2000, p. 1791.
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�العامة �السلطات �ب�ن �بالعالقة �املتعلقة ��عمال �ع�� �القضاء��،املشروعية �أيضا �عمل كما

 �،الفر�����ع���إدخال��عض�القرارات
ّ
 ِ� ال

ُ
ادة����نطاق�رقابتھ�عن�د�عمال�من�أعمال�السيّ عَ ���

 
ّ

.�عمال�املنفصلة�عن�العمل�ا���ومي�وء�لفكرة�طر�ق�ال�

�ِح  �تقليص �س�يل ��� �و�املعاي���القضائية �الوسائل ��ذه ��انت �ا���ومة�ّد إذا �أعمال ة

 إِ �،ضرور�ة
َّ

 ال
َ
ِ �،ھ�ثمة�أعمال�تبقى�دائما�محصنة�عن�رقابة��لغاءنَّ �أ

ّ
صال�ا�العميق�بنظام�الت

�بالتّ  �للبالد، �العليا �بالسالمة �أو�الرتباط�ا �يا��كم �رقابة�ا�� �محل ��عمال ��ذه �ت�ون �أن مكن

�ع��ا �الناتجة ��ضرار �عن �العامة �السلطة �مسؤولية �تقر�ر �و �نظام�.�عو�ض ��عت�� حيث

�و�معاي�� �وسائل �العامة ��عباء �أمام �املساواة �و�مبدأ �خطأ �بدون ��عتماد��،املسؤولية يمكن

.1عل��ا����س�يل�تقر�ر�مسؤولية�الدولة�عن�أعمال�السيادة

�السيّ التّ إ����بالنظر  مبدأ��تأكيدادة،�و���دف�طورات�ا��ديثة�لرقابة�القضاء�ع���أعمال

�املشروعية �مبدأ �و�تحقيق �القانون �للرّ نَّ فإِ �،سيادة �ا���ومي �العمل �إخضاع ��ستوجب قابة�ھ

�سالمة��،املشروعية �ع�� �باملحافظة �ال�تتعلق �بإصدار�أعمال �التنفيذية �السلطة �تقوم عندما

 �،الدولة�خارجيا�أو�داخليا
َ
 ��ا�َّ أو�أ

ّ
.)فصل�أول (خذت�أعمال�مخالفة�للقانون�بمعناه�الواسع�ات

 
َ
و�غ���مخالفة�للقانون�بمعناه�الواسع�و�ي��تب�عل��ا�أضرار�ا�إذا��انت��ذه��عمال�مشروعةمَّ أ

�فإِ غ���ع �السيادة، ��عمل �مرتبطة �متّ نَّ ادية �ع�� �يتع�ن ��حوال ��ذه ��� �اھ ��عو�ض�لخذ عمل

 العبء�املتضرر�عن�
ّ
 ذي�فرضھ�عمل�السيّ ال

ّ
.)فصل�ثان(بمبدأ�املساواة���اختّل ادة�و�إال

.465.،�مرجع�سابق،�صساير�داير�عبد�الفتاح-1
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الفصل��ول 

رقابة�املشروعية�ع����عمال�ا��كومية

�إ �يرفض �القضاء ��ان �إذا �ا���ومية ��عمال �القضاءخضاع �تار�خية��،لرقابة ألسباب

 �ةو�سياسيّ 
ُ
�أ �عملية �متعّدِ و�العتبارات �فق�ية �ع���نظر�ات �فإِ ث��ت ��غ�ّ �نَّ دة، �قد ���ن�الوضع

�الرّ  �القضائيّ و�أصبحت �قابة �مجال ��� �و�ممكنة� ة �واردة �ا���ومية  و�ال�يُ �،عمال
ْ

�من�خ ���

لتا���فاملنازعات��دار�ة����مجال��عمال�ا���ومية�با��ان�عليھ�ا��ال�قديما،�وجود�ا�مثلما�

و�يختص�القا�����داري�بالفصل�ف��ا�شأ��ا�شأن��عمال��دار�ة��خرى��،أ��ت�موجودة

 
ّ
.��تصدر�عن�السلطة�التنفيذيةِ� ال

��ح�اوسعت �الفر���� �الدولة �ملجلس �ا��ديثة �مصادر�املشروعيةم أ��ت��كما،من

�� ِ قواعد
ّ
�ت  �ور�يحاد

َ
�أ �املشروعيةيضا �مصادر �من  �،كمصدر

ّ
�ال  ذي

ُ
�فعالأ �كسند �عت��

.ادة�أو�ا���ومةو�كمصدر�ضروري�من�أجل��غطية���ز�املشروعية����مجال�أعمال�السيّ 

 
ّ
فاقية��ور�ية���قوق���سان����البداية�مقبولة�لم�تكن�وسائل��سناد�لنصوص��ت

 أمام�مجلس�الدولة�ال
ّ

 �،�نادرافر�����إال
ّ
��أصدرت�ِ� لكن�تحت�تأث���قضاء�املحكمة��ور�ية�ال

�تدين�نظر�ة�أعمال�ا���ومة  �،أح�اما
َ

�املوقف�و�أصبح��ع��ف�تخ� ��مجلس�الدولة�عن��ذا

 
ّ
��ت �كمصدر�فعّ بقواعد ��ور�ي �خاللھ��س���،الحاد �من �و�نطاقات��انتقاصإ�� مجاالت

.1أعمال�ا���ومة

1 - DUPRE DE BOULOIS (X), Op.Cit, p. 1993.
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� �و�تجنّ بالنظر�إ�� �الدو�� �القضاء �و�تأث��ات �حماية�ضغوطات �ع�� �الدولية ��تفاقيات د

أصبح�القا����يلعب�دورا�م�ما����تجسيد�و�تأكيد�املشروعية�من��،ا��قوق��ساسية�لألفراد

.1قليص�من�فئات�أعمال�ا���ومةخالل�التّ 

�ا��قوق  �إذن�و�ا��ر�اتتظ�ر�حماية �لألفراد �الدولية���ساسية ��تفاقيات �خالل من

 
ّ
��ت �خاصة �حقوق �بحماية �املتعلقة  �،��سانفاقيات

ّ
��االت ���قوق ��ور�ية ���سانفاقية

 و ،)مبحث�أول (ة�من�القضاء���ور�ي�و�كذا�ا��ماية�املستمّد 
َ
 لقد�أ
َّ
رت��ذه�ا��ماية�الدولية�ث

عمال�ا���ومية�� ���مجال�معاملتھ�مع��الوط���ع���أح�ام�القا�����داري ���سان��قوق�

 
ّ
�ا���ومةِ� ال �عالقة �تصدر�بمناسبة �العاّم بالّس �� ��خرى لطات �إ����،ة �يؤدي �سوف �ما و��ذا

).مبحث�ثان(تقليص�مجال�نفوذ�و�تطبيق�نظر�ة�أعمال�ا���ومة����املجال�الداخ���

1 - AUVERT. FINCK (J), Op.Cit, p. 168.
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املبحث��ول 

بالعالقات�الدوليةمدى�رقابة�القضاء�ع����عمال�املتصلة�

�الّس  �التّ تلعب ��ام� لطة �دورا �الدوليةنفيذية �العالقات �إدارة ��� ��،ا ��ع�د �عقد�لحيث ��ا

�التنفيذيةالتّ  �السلطة �تدخل �مجال �أل�مية �ونظرا �الدولية، �و��تفاقيات �تبدو��َّ فإِ �،ع�دات �ا

�للبالد �ا��ارجية ��مور �مقاليد �ع�� �الرئ���� �.امل�يمن ���ذه �القيام �ا��ارجية�امل�ّم و�بصدد ة

�املختصّ �َّ فإِ  ��� �بالتّ �ا �الدوليةة �املعا�دات �و�إبرام �و�التوقيع �تتّ �،فاوض �أيضاكما ��ّل خذ

 
ّ
�املتعل ��جراءات �السياسة �بإدارة �قة �للبالد �الدبلوماسية��وكذا�.1ا��ارجية �ا��ماية ممارسة

.2لرعايا�ا����ا��ارج

 
ً
��فعادة �ت�ون �ما �بالنّ �غ�� ��عمال�ذه �القضاء �لرقابة �طبيع��ا�خاضعة �إ�� ظر

عتبار�جميع��عمال�املتعلقة�بالعالقات�إحيث�جرى�مجلس�الدولة�الفر�����ع����،ا���ومية

.3ست�ناء��عمال�املنفصلة�ع��اإالدولية�لفر�سا�من�طائفة�أعمال�السيادة�ب

أصبح��،ور�ية�خاصة� تأث���القضاء��ور�ي�و�ضغوطات��تفاقيات�الدولية�و��تلكن�تح

ا��لول��نَّ و���ذا�الصدد،�فإِ .يمكن�مسائلة�الدولة�الطرف����املعا�دة�ع���أعمال�ا�ا���ومية

من�خالل�الرقابة��4الدولية����شأن�أعمال�ا���ومية�قد�نقلت�إ���القانون�الداخ���الفر����

والرقابة�،)مطلب�أول (برام��تفاقيات�الدولية�إ�عمال�ا��اصة�بالتفاوض�و�املحدودة�ع���

�و  �املعا�دات �ب�نفيذ �املتصلة ��عمال �ع�� �املشروطة �الدبلوماسية �با��ماية مطلب(املتعلقة

.من��طروحة�93إ����76أنظر�الصفحات��-1
.،�ص1995،�القا�رةدار�ال��ضة�العر�ية،��،-علما�و�عمال-،�قانون�العالقات�الدبلوماسية�و�القنصليةأبو�الوفا�أحمد-2

245.
3 - C.E, ASS 29 Juin 1990, G.I.S.T.I, Op.cit.
4 -ANDRIANTSIMAZONIVA (J), La convention Européenne des droits de l’homme et

la cour de justice des communautés européennes après le traité d’Amsterdam : de

l’emprunt à l’appropriation ?, EUROPE, France, 1998, p. 05.
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�.)ثان ��ذا �و �تأث��دليل �تحت �الدولية �العالقات �مجال ��� �القضائية �الرقابة �تطور �ع��

.و�ضغوطات�املحكمة��ور�ية

املطلب��ول 

 �املحدودة�رقابةال
ّ
املعا�دات�الدولية�بإبرام�وتفس�� �قةع����عمال�املتعل

�عَ  ��ور�ي �القضاء �و�فعّ ��َ �ْ يلعب �أساسيا �دورا ���سان ���قوق ��ور�ية ����املحكمة اال

 اطر ول�� مجال�إ�شاء�قواعد�مش��كة���ميع�الّد 
ّ
 �و��عمل�ع���سّد �،حادف����دول��ت

ّ
غرات�الث

 
ّ
ف�ع���صياغة�اطر ول�� ول���طراف،�كما��يلزم�الّد ��تصدر�عن�ال�شر�عات�الداخلية�للّد ِ� ال

�يطابق�و��ساير�القواعدالنّ  عاقد�مع�ول��عضاء�التّ املش��كة،�حيث�ال�يمكن�للّد صوص�بما

�إِ ّد ال �القواعد، ��ذه �ب�نفيذ �املل��مة ��خرى  نَّ ول
ّ
��ت ��و ما �تنفيذ��حاد �ضمان ��� املختص

.1م�القانو�ي�لالتحاداظال��ام�ا��ميع�بمجال�تطبيق�النّ �ول��خرى�معالّد �عالتع�دات�امل��مة�م

 السلطة�التنفيذية�بأعمال�متّ تقوم
ّ
 �،وليةفاقية�الّد صلة�باملعا�دة�أو��ت

ّ
��تقت����أن�ِ� و�ال

 فاوض�و�من�ب�ن��ذه��عمال�نجد�التّ �،لرقابة�القضاءتخضع�
ّ
التوقيع�،�ول فاق�مع�الّد ع���ات

.2و�التصديق�ع���املعا�دات�و�تفس���أح�ام�ا

للوقوف�ع���فعالية�الرقابة�ع����عمال�ا���ومية�املتعلقة�بإبرام�املعا�دات��ستوجب�

�و��عليقالبحث�عن�مدى�الرقابة�ع���القرار�الصادر�من�السلطة�التنفيذية�املتعلق�باإلبرام�

.)فرع�ثان(،�و�مدى�اختصاص�القا����بتفس���املعا�دات�الدولية�)فرع�أول (الدو����تفاق

1-C.J.C.E, 31 Mars 1971, Commission c/ conseil, Rec. p. 263, R.T.D.E, 1971, p. 770,

Concl. A. DUTHEILLET DE LAMOTHE, Note: L- J. CONSTANTINESCO.
نا�لقانون�املعا�دات،�مجلة�ي�،�ارتضاء��ل��ام�باملعا�دات�الدولية����ضوء�أح�ام�اتفاقية�ف�العنا�يإبرا�يم�محمد-2

.156.،�ص1976مصر،،العلوم�القانونية�و��قتصادية،�العدد��ول 
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الفرع��ول 

 
ّ
املعا�دات�الدوليةقة�بإبرام�و��عليق�مدى�رقابة�القضاء�ع����عمال�املتعل

�حول� �باملفاوضات �املتعلقة �اعتبار��عمال �ع�� �الفر���� �الدولة �مجلس ��� �العمل جرى

 
ّ
ولية�لفر�سا�ة�للعالقات�الّد صلة�بالسياسة�العاّم �ا�أعمال�متّ ع���أ�َّ �،�خرى فاق�مع�الدول�ات

رفض�الشروع����املفاوضات�عمل�من�أعمال�ا���ومة�كما��عّد �.1و�ل�ست�منفصلة�ع��ا
2.�����

 �و 
ّ
�ال �ا���ومية ��عمال �قبيل �من �املعا�دة �و��عليق �التوقيع �أيضا �لرقابة�ِ� �عد �تخضع �ال �

 .3القضاء
ّ

 �إال
َ
�عام� �نَّ أ �ل�س ��متناع �و�مطلقا�ذا �القضاء�نَّ إِ �،ا �ف��ا �يفرض �حاالت ��ناك ما

.4قابةالرّ 

�الرّ  �و�حدود �نطاق �املعا�دات�لت�يان �و��عليق �إبرام �مجال ��� �ا���ومة �أعمال �ع�� قابة

بھ�القضاء��داري�الفر���������ذا��طور�الذي�مرّ الدولية،��ستوجب�علينا��عتماد�ع���التّ 

 �،املجال
ّ
�ال �الدور �إ�� �بالعودة �كذا �أعمال�و �تقليص �س�يل ��� ��داري �القا��� �يلعبھ ذي

��.ا���ومة �حيث �النظر��� ��� �اختصاصھ �عدم �عن �الفر���� ��داري �القا��� نازعات�املأعلن

�الدولية �باملعا�دات �رقابة�املتعلقة �من �ا���ومية ��عمال �حصانة �بالنظر�إ�� �طو�لة لف��ة

 (القضاء
ً
�)أوال �ثم �ع���تطو ، �القضائية �الرقابة �مجال ��� �تدر�جيا �الفر���� ��داري �القضاء ر

�املعا�دات ��عليق �و �إبرام �و �املفاوضات �مجال ��� �ا���ومة �النظر�����أعمال ��� ليختص

 (املشروعية�ا��ارجية�للعمل�
ً
.)ثانيا

1 - C.E, 13 Juillet 1979, COPAREX, Rec. Lebon, p. 319, A.J.D.A, 1980, p. 371, Concl, A.

BAQUET.
2 - C.E, 25 Mars 1988, Sol. Sapvin c/ ministre des affaires étrangères, Rec. Lebon, p.

133. D. 1989. 120. Obs. MODERNE.
3 - C.E, 26 Octobre 1934, Duhamel, Sirey, 1935, 3, p. 25.
4 - C.J.C.E, 31 Mars 1971, Commission c/ conseil, Op.cit.
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��-أوال �الرقابةلا�ختصاصإعدم ��� ��داري �املتعلقة��قا��� ��عمال ع��

باملعا�دات�الدولية��

� �النظر��� ��� �اختصاصھ �عدم �عن �الفر���� ��داري �القا��� �املتعلقة�املأعلن نازعات

�الدولية �رقابة�باملعا�دات �من �ا���ومية ��عمال �حصانة �إ�� �بالنظر �طو�لة لف��ة

�النّ ،القضاء �عن �امتنع ��داري �فالقا��� �و�بالتا�� �عن�ظر��� �الصادرة ��عمال مشروعية

 �،ا���ومة�الفر�سية
ّ
 �،��ل�ا�عالقة�أو�مرتبطة�باملعا�دات�الدوليةِ� ال

ّ
��ال�يمكن�للقا����ِ� و�ال

.ظر�ف��ا�لطا�ع�ا�الدو��النّ 

�الّد  �مجلس �اختصاصھق��� ��عدم �الفر����  ولة
ّ
�ال �الطعن �تقر�ر�عدم��� �إ�� ���دف ذي

 
ّ
��ت �نصوص ��عض �بمشروعية �امل��مة �ا���ومفاقيات �و �الفر�سية �ا���ومة ات�ن

 �مس�ندا�إ���أنَّ �،�جن�ية
ّ
فاوض�أو��عليق�قة�بالتّ �ذه��عمال�تدخل����إطار�فئة��عمال�املتعل

 
ّ
�الّد �ت �التقليديبالتّ �.و��فاق �التقسيم �ل�ذا �وفقا ��نَّ فإِ �،ا�� �دولية �ذو�طبيعة شمل��العمل

�با �املتعلقة �لتفاوض�عمال ��عليق �الدو��أو �.�تفاق �دوليةو�و �طبيعة �ذو يتعلق�عمل

.1تھالقا�����داري����رقاب�ال�يختصف�و�عمل�ح�ومي�لذا،بالسياسة�ا��ارجية�للدولة

� �محافظ �قضية ��� �الدولة �مجلس �قرر »ج��وند Préfet de la Girande،� َّعليق�أن��

�ح�ومي ��و�عمل ��تفاقية �تطبيق ��عب���العالقات��،أو�إرجاء �عن �عمال�غ���منفصل و�ي����

و�القا�����داري�غ���مختص�بالنظر����مثل��ذه��،ف�و�غ���قابل�للطعن�،ا��ارجية�للدولة

.2املنازعات

�عمر-1 �ع�� �أعمال�السيادةحمدي �ع�� �الرقابة ��� �للقضاء �ا��ديثة ��تجا�ات دار�ال��ضة�العر�ية،��،-دراسة�مقارنة�-،

.23.،�ص2002القا�رة،�
2-C.E, 18 Décembre 1992, Préfet de la Gironde C/ Mohamedi, Dalloz, 1994, p. 101
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و�ذلك�����،رفض�مجلس�الدولة�رقابة�محتوى��املعا�دة�و�النظر����مشروعية�نصوص�ا

 �،النظر����مشروعية�التع�د�الدو��ھ�ال�يجوز�حيث�رأى�مجلس�الدولة�أنَّ ،Lucasقضية�
َ
�نَّ أل

�املعا�دة �بأطراف �إضرارا �و�يتضمن ��عد �نظر��،ذلك ��� �مختص �الوط�� �القا��� �أن �يرى كما

خرى�طرف�ف��ا�� ول�الّد �ا�النظر����قضايا��عّد أّم �،القضايا�املتعلقة�بدولتھ�و����إطار�إقليمھ

.�1عد�تجاوز�عن��ختصاص

جلس�الدولة�إ����متناع�عن�النظر����املنازعات�ال���تتعلق�وافع�ال���أدت�بمتتمثل�الّد 

�املعا�دات �أو��عليق �و�إبرام �����،باملفاوضات �تقليدية �يث���مسألة �أن �شأنھ �من �ذلك �أن ��

و����مسالة�عدم�قبول�الطعن�بتجاوز�السلطة����ال��اع�املتعلق�باملعا�دات��،القانون��داري 

.2ة�عن�سلطة�عليا�بالتا���تخرج�عن�اختصاصھأل��ا��عت���أعمال�صادر �،الدولية

»"ف��ا��"الفقيھ�يرى  VIRALLY » 
َ
�النظر�����نَّ أ ��� �القضاء �اختصاص �عدم س�ب

 �،املنازعات�املتعلقة�بالعالقات�الدولية��عود�إ���القواعد�العادية�لالختصاص
ّ
��ت��ر�عدم�ِ� ال

� �املعا�دات �مجال ��� �القضائية �للمراقبة ��عمال ��ذه �أنَّ �،الدوليةخضوع القضاء��حيث

ال��لذا.النظر����عالقات�تنظم�ا�أح�ام�القانون�الدو���العام�و�تخضع�لھ�ھاخ���ال�يمكنالّد 

�ا���ومة� �ب�ن �امل��مة �فاملعا�دة �الدو��، �القانون �تطبيق �الوط�� ��داري �للقا��� يمكن

إنما��و�عمل�،الفر�سية�و�ح�ومة�أجن�ية�أخرى�ل�ست�من�عمل�ا���ومة�الفر�سية�وحد�ا

.3مش��ك�ب�ن�السلطات�املخول�ل�ا�إبرام�ا�باسم�الدول�الطرف�ف��ا

�أمَّ  �الدكتور �ساير "ا �الفتاح ��"ديرعبد �ت��ير�الفقيھ حيث��،VIRALLYف��ا��ف�و�ضد

�الت��ير�غ����اف ��ذا �أن �ع�� �ألنَّ �،يؤكد �ال �الدعاوى ��عض ��� �ع����مسيھ �املعروض ال��اع

1-C.E, 02 Juin 1851, Lucas, Rec. Lebon, p. 511.
.23.،�مرجع�سابق،�صحمدي�ع���عمر-2

3-VIRALLY (M), Op.Cit, p. 338.
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� ��جن�يةاملجلس ��،الدولة �أحد �ب�ن �العالقة �يقتصر�ع�� �و�الدولة�الإنما �الفر�سي�ن رعايا

.1الفر�سية،�بالتا���فالعالقة�داخلية�و�يحكم�ا�أح�ام�القانون�الداخ��

� �الفقيھ �املتّ �DUEZ"دواز"يرى ��عمال �خضوع �لرقابة�عدم �الدولية �بالعالقات صلة

 
ّ
 ِ� القضاء��عود�إ���سياسة�ا��ذر�ال

ّ
اصطدام�مع��تجنبا�ألّي �،لة�الفر����بع�ا�مجلس�الدو ��ي�

،2السلطة�ا��اكمة

ا�ما�يتعلق�بإرجاء�أو��عليق�املعا�دات�أو��تفاقيات�الدولية�فلقد��ان�ملجلس�الدولة�أمَّ �

 �،���ذلكآخر�رأي�
ّ

�عليق��تفاق�الدو����عد�عمال�غ���منفصل�عن�تنظيم��أّن �د�ع��حيث�أك

بالتا���القا�����.3ال�يمكن�النظر�ف��ا�لعدم�اختصاص�القضاء�لذا،سياسة�العالقات�الدولية

.4مختص�فقط����نظر�وجود��شر�القرار�املتعلق�باإلرجاء�أو�التعليق

�ختصاص��ست�نا�ي�للقضاء�����رقابة�املشروعية�ا��ارجية-ثانيا

ا���ومة�تطور�القضاء��داري�الفر�����تدر�جيا����مجال�الرقابة�القضائية�ع���أعمال�

�نأبدى�املجلس�إرادتھ����التقليص�م�،�حيث���مجال�املفاوضات�و�إبرام�و��عليق�املعا�دات

�ا���ومة �بالعالقات��،أعمال �املتعلقة ��عمال �ع�� �للرقابة �الرافض �موقفھ �من �ا��د و�كذا

�أوّ .الدولية �بدأ �النّ حيث �بقبول �التحّق ال  ظر�و
ّ
�ال �العمل �وجود ��� �السلطة�ق ��ع���بھ ذي

�فر�سا �موافقة �ع�� �الدو���،التنفيذية �بالعمل �بالقيام �من�.5و�رضا��ا �التحقق �خالل و�من

�املصدرة� �السلطة �اختصاص �مدى �النظر��� �إ�� �تدر�جيا �املجلس �تحول �العمل ��ذا وجود

.218.،�مرجع�سابق،�صعبد�الفتاح�ساير�داير��-1
2- DUEZ (P), Les Actes de gouvernement, Op.Cit, p. 230.
3-C.E, 30 Juillet 1997, Etienne, Rec. Lebon, p. 627.
4-C.E, 18 Décembre 1992, préfet de la Gironde c / Mohamedi, Op.cit.
5-C.E, 16 Novembre 1956, Villa, Rec. Lebon, p. 432 ;

-C.E, 20 Octobre 1967, Soc. Française d’entreprise de dragages et de travauxpublics,

J.C.P. 1968, II, 15393, Note. D.RUZIE.
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�املعا�دة.1للعمل �ع�� �التصديق �إجراءات �ع�� �رقابتھ �وسع �كما ،� �لنص �تطبيقا املادةو�ذلك

تفاق�يتم�وفقا�لنص��شر�املعا�دة�أو���أنَّ ":�����الذي�ينص�ع��من�الدستور�الفر )53

 �،من�الدستور �)53(املادة�
ّ

أو��قرار�ع���التصديق�إذا��انو�ال�يمكن�أن�تكون�مشروعة�إال

 
ّ
لقد��ان�ملجلس�الدولة�فرصة����تطبيق��ذا�النص.2"فاق�يج��ه�القانون املعا�دة�أو��ت

�قضية� ��� Sarlوذلك du Parc d’activités de Blotzheim et Sci Haseldecker 
ّ
�أن ھ�حيث

��شر�املعا�دة �مشروعية �ع�� �رقابتھ �مجلس��،�مارس �أك���فأك���لقضاء �املجال �فتح �ما �ذا

الدولة�الفر�����لرقابة�املشروعية�ا��ارجية�عن�العمل�الذي��ع���فر�سا�بھ�عن�مواقف�ا�ع���

.3إبرام�معا�دة�أو�اتفاقية

�تت �ا��ارجية �املشروعية �الدوليةللحقق �بالعالقات �املتعلق �ا���ومي �حالة،عمل عدم����

غ���الالقرار��،وجود�عيب����الش�ل�أو��ختصاص�و�التصدي�ل�ل�إجراء�شك����شوب�العمل

صادر�من�غ���السلطة�املختصة�بالتا���الأو��،من�الدستور�الفر�����)53(املادةطابق�ألح�ام�امل

�ال� �للعملفالقا��� �ا��ارجية �املشروعية �فحص �من �يمنعھ �ما �أن��،يوجد �ال��ستطيع لكن

.يراقب�مشروعيتھ�الداخلية

ا�إذا�صدر�عن�املحكمة��ور�ية���قوق���سان�حكم����قضية�تتعلق�باالستفسار�عمَّ 

و�كذا��ستفسار�حول�ما�إذا��،ال�ماع�يدخل�ضمن�اختصاص��تحاد�أ�ان��تفاق�محل�ال��ّ 

حيث��ان�الرد��،�ذه��ختصاصات�تمارس�بطر�قة�مطابقة�مع�نصوص��تفاقية�أم�ال��انت

��ور�يةأنَّ  �املحكمة �لرقابة �تخضع �أن �يمكن ��،ھ �لنص �وفقا �مباشرة �بطر�قة )169(املادةإما

1-C.E, 13 Juillet 1965, Soc. Navigator, Rec. Lebon, p. 422.
2-L’article 53 de la constitution Française, Op.cit, affirme que : «La publication d’un

traité ou d’un accord relevant de l’article 53 de la constitution, ne peut intervenir

légalement que si la ratification ou l’approbation de ce traité ou accord a été autorisée

en vertu d’une loi ».
3-C.E,18 Décembre 1998, SARL du parc d’activité de Blotzheim et Sci Haseldecker,

A.J.D.A. 1999, p. 180.
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كما�رأت�.1من��تفاقية��ور�ية���قوق���سان�أو�بطر�ق�الدعوى�الفرعية)173(املادةأو�

عن�طر�ق�الطعن�املباشر��،املحكمة�إم�انية�الرقابة�ع���مشروعية�قرار�إبرام��تفاق�الدو��

� �وفقا �املعا�دة �نصوص �مخالفة �حالة ��تفاقية�)226(للمادة�� ��لغاء��،من �طر�ق أو�عن

��،)230(لمادةلوفقا �وفقا �لتقدير�املشروعية �الفرعية �الدعوى �طر�ق )234(للمادةأو�عن

.من��تفاقية�)288(للمادةأو�عن�طر�ق�دعوى�املسؤولية�التعاقدية�وفقا�

 
ّ
�ال �للعمل �ا��ارجية �املشروعية ��شأن ��ور�ية �املحكمة �موافقة�قضت ��ع���عن ذي

 �،أطراف��تفاقية
ّ
 ���ارتبطت�باتفاقية����قضية�فر�سا�ضّد ِ� ال

ّ
حيث��،1994أوت��4حاد�����ت

 
ّ

�أك �ع�� �دت �املعاي���اعيةو شر معدم �ان��اك �أو �مخالفة �و ��ختصاص �عدم �لعيب لعمل

.2و��ش�ال�ا��و�ر�ة

�الرّ  �مشروعية �ع�� �رقاب��ا ���سان ���قوق ��ور�ية �املحكمة �وسعت �الداخلية�كما قابة

 �بتعميم�وذلك
ّ
�ال �القانون �كمخالفة �املعا�دات �إبرام �القرار، �أر�ان �بقية �ع�� ��عد�ِ� الرقابة �

� �الّد إحدى �املشروعية �رقابة  �،اخليةوسائل
ّ
�بالضرر�ِ� و�ال �م�دد �مك�سب �حق �وجود ��ش��ط �

�قبول�ا �أجل �لتطوّ �،من �الداخلية�وفقا �املشروعية �دعوى �قبول �شروط �شأن ��� �القضاء ر

.3ملخالفة�القانون 

1-Avis n° 01/75 de la C.J.C.E, du 11 novembre 1975, à affirme que : « La question de

Savoir si la conclusion d’un accord déterminé relevé au non des compétence de la

communauté et si le cas échéant, ces compétence ont été exercées de manière conforme

aux dispositions du traité, (est) en principe susceptible d’être soumise à la cour de

justice, soit directement au titre de l’article 169 ou de l’article 173, soit par la

procédure préjudicielle », Pour plus de détails sur l’avis de C.J.C.E Voir : DUPRE

DE BOULOIS (X) Op.cit, p. 1799.
2-C.J.C.E, 04 aout 1994, France c/ commission, Rec. I. 3666, Europe, 1994 N° 315, Obs.

Y. GAUTIER.
.29.،�مرجع�سابق،�صحمدي�ع���عمر-3
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� ��� ���سان ���قوق ��ور�ية �املحكمة �التعميم�1998صدر�عن ��ذا �قضت��،يؤ�د حيث

د�حيث�حّد �،قرار�املجلس�املتعلق�بإبرام�اتفاقيات�التفاوض�املتعدد��طرافباإللغاء�ا��ز�ي�ل

 
ّ
��ت �ع�� �أمر��ااملجلس �دول �مع �أمر��ا�فاق �و �فقط�الوسطى �إذ�،1ا��نو�ية �نفاملحكمة

 
ّ
 اس�ندت�إ���أن

ّ
حيث�يجب�اح��ام�املبدأ�املتفق�عليھ�قبل�و��عد��،فاقھ�ال�يمكن�مخالفة��ت

.بالتا���ال�يجب�أن�تخالف�أو�تن��ك�أية�قاعدة��أع����،إبرام��تفاق

�الفرعية�كذلك�صدر  �الدعوى �بمناسبة �حكم ��ور�ية �املحكمة لتقدير�مشروعية��،عن

�املجلس �من �الصادرة �املنصوص��،الالئحة �التجار�ة ��متيازات ��عليق �أو �بإرجاء املتعلقة

��،عل��ا ��تحاد �مجلس �ب�ن �امل��م �التعاون �الفيدرالية�باتفاق ��ش��اكية �و�ا��م�ور�ة �ور�ي

�أح�امإ.ليوغوسالفيا �إ�� �الالئحة �مشروعية �رقابة ��� ��ور�ية �املحكمة �قواعد�س�ندت و

1969ماي��23ل�من�اتفاقية�فينا��)62(للمادةوفقا��،القانون�العر��
ولقد�أكدت�املحكمة��،2

أو�التعليق�القانو�ي�ي�ب���بضرورة�إخضاع��رجاء�)قانون�في�نا(القانون�العر�����ور�ية�أنَّ 

�فاألول�يتمثل����قيام�:�س�ب�التغي���ا��و�ري�للظروف�لشرط�ن�أساسي�ن�،لالتفاق�الدو��

1-C.J.C.E, 10 Mars 1998, ALLMAGNE c/conseil, Rec. I. 999. N°148. Obs .J.
CHARPENTIER.

�تنص�-2 ��62املادة ��� �املتحدة �ألمم �العامة �ا��معية �من�طرف �املعتمدة �املعا�دات� �لقانون �في�نا �اتفاقية ماي��22من

املتضمن��نضمام�بتحفظ�إ���اتفاقية��1987أكتو�ر��13املؤرخ�����222-87نظمت�إل��ا�ا��زائر�بموجب�مرسومإ،�1969

� �بتار�خ �امل��مة �املعا�دات �لقانون � ��23في�نا ��،ش.د.ج.ج.ر.،ج1969ماي ��� ��،1987أكتو�ر��14الصادرة سنة�،42عدد

ال�يجوز��حتجاج�بالتغي���ا��و�ري�غ���املتوقع����الظروف�ال����انت�سائدة�عند�عقد�املعا�دة�:"ي��ع���ما��،1987

��تي�ن �الشرط�ن �إال�بتحقق �م��ا �أو�����اب �النقضا��ا �الظروف:كأساس ��ذه �وجود �يكون �مثلأن
ً
�رئ�سيا

ً
س�با

أن�يكون�من�شأن�التغي���أن�يبدل�بصورة�جذر�ة����مدى��ل��امات�ال���ما�زال�و�؛��طراف��ل��ام�باملعا�دةلرضا�

.من�الواجب�القيام���ا�بموجب�املعا�دة

ال�يجوز��حتجاج�بالتغي���ا��و�ري����الظروف�كأساس�النقضاء�املعا�دة�أو�����اب�م��ا����إحدى�ا��الت�ن�

 �:�ت�ت�ن
ً
�حدودا �ت���� �املعا�دة ��انت �أو إذا �الذي��؛ �الطرف �إخالل �عن

ً
�نـاتجا �الظروف ��� �التغي���ا��و�ري ��ان إذا

.ما�بال��ام�يقع�عليھ����ظل�املعا�دة�أو�بأي�ال��ام�دو���آخر�مستحق�لطرف�آخر����املعا�دةإيتمسك�بھ

�للفقـرات�السابقة،�أن�يتمسك�بالتغي���
ً
�ا��و�ري����الظروف�كأساس�النقضاء�املعا�دةإذا��ان�للطرف،�طبقا

�التمسك�بالتغي���كأساس�إليقاف�العمل�باملعا�دة
ً
".أو�����ـاب�م��ا�فيجوز�لھ�أيضا
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أثر�����غي����لھ�ب�أن�ي�ون �غي����ذه�الظروف�يج�يتمثل����أنَّ الثا�ي�و�،و�وجود��ذه�الظروف

��لية ��ل��اماتظن�،�وضاع �أل�مية  �را
ّ
��تفاقِ� ال ��ذا �بموجب �للتنفيذ �قائمة �تظل كما�.�

�يمتّد �أكدت�املحكمة��ور�ية���ذه�املناسبة�أنَّ   �اختصاص�ا
ّ
فاق�إ���مشروعية��ل�أر�ان��ت

�أو�التطبيق ��رجاء �يتعلق ��،فيما �ع�� �يدل �ما �لألعمال�الو��ذا �و�ا��ارجية �الداخلية رقابة

.1ا���ومية�املتعلقة�باإلرجاء�أو�التعليق

�إذا �تحّد �نملالحظ �ال ���سان ���قوق ��ور�ية �املحكمة �ع����أن �الرقابة �مجال من

�املعا�دات ��عليق �و �بإبرام �املتعلقة ��عمال �ع����،مشروعية �أوسع �الرقابة �ت�ون حيث

ع���عكس�قضاء�مجلس�الدولة�الفر�����الذي�لم��،املشروعية�الداخلية�و�ا��ارجية�للعمل

صلة�دا����رقابة��عمال�ا���ومية�املتّ ما�يبقى�دائما�م��دّ إنَّ �،وت��ةر�بنفس�ال�عرف��ذا�التطوّ 

.ولية�السيما�باإلبرام�و�التعليق�ع���املعا�داتبالعالقات�الّد 

الفرع�الثا�ي

 الرقابة�ع���
ّ
ولية�س����ل��امات�الّد فقة�بت�عمال�املتعل

�عندما �القرار��داري ���ة �النظر��� ��� �للقضاء ��ختصاص �غامضا��عود حيث��،ي�ون

ار�و�إزالة�الغموض�الذي�يكتنفھ،�بالتا���فاإلدارة�ملزمة�بإتباع�التفس���الذي�ر يقوم�بتفس���الق

�القضاء �بھ �.أ�ى ��فيماو��ذا �طبعا �بيتعلق �الصادرة �إطار�مخالفة��دارة�عنالقرارات و���

.أح�ام�القانون�الداخ��

�عندما ��لكن �املتّ �مر�يتعلق �الّد صبتفس����عمال �بالعالقات �مر�يث����نَّ فإِ �،وليةلة

ك�ب�ن�� العمل�مش��أنَّ �،�بحكم�ذه��عمال�تخرج�عن�نطاق�رقابة�القضاء�إش�الية�باعتبار�أنَّ 

1 - C.J.C.E, 16 Juin 1998, A. Racke GmbH c/ Hauptzollamt Mainz, Rec. I- 3688.
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�الّد  �من �لوز�ر�مجموعة ��عمال �تفس����ذه �شأن ��� ��ختصاص �يؤول �حيث ��طراف، ول

.ا��ارجية�باعتباره�ممثل�ا���ومة

ع���رقابتھ�ع����،ادةفضل�كب�������نقاص�من�نطاق�أعمال�السيّ �ان�للمحكمة��ور�ية�

 �،مشروعية�إبرام�و��عليق�تطبيق�املعا�دات
ّ
 ال

ّ
ر�إيجابا�ع���ا��قوق��ساسية�لألفراد�ذي�أث

 
ّ

���أنَّ إال �بقي ��ور�ية�عنم��وزاتفس���املعا�دة �و�املحكمة ��داري �من�بالرّ �،القضاء غم

 
ّ
�با��قِ� �ضرار�ال �تمس �قد �رقابة�� �من ��عمال ��ذه �حصانة ��س�ب �لألفراد ��ساسية وق

�طأ�جعل�من�ا�بالتا���يبدو��،ظر����تفس����ذه��عمالو�كذا�ت�ليف�ا���ومة�النّ ،�القضاء

 (�ذه��عمال�تخرج�من�رقابة�القضاء
ً
.1)أوال

�الدولية �تفس���املعا�دات �ا��ارجية �وزارة �تو�ل �الدول �معظم �أن �من �ال �،بالرغم �بالتا��

 .يخضع�لرقابة�القضاء
ّ

الصادر�عن�مجلس�الدولة�الفر������Nicoloھ�ابتداء�من�حكم��أنَّ إال

�تطوّ  �يحدث �أن ��تفاقية �تفس���نصوص �خالل �من �القا��� �حماية�أصبح �مجال ��� �م�ما را

.)ثانيا(ا��ر�ات�و��فراد

حت�ار�ا��كومة�ملجال�تفس���املعا�دات�الدوليةإ-أوال

،�مصر�ة�����معظم�الدول�ع���غرار�فر�ساتفس���املعا�دات��و�مجال�محتكر�ل���وم�نَّ إِ 

�أنَّ �،و�ا��زائر �من �بالرغم ���ذا �ياملنطق �النّ �ع��ف��ض �عند �تتعلق�القضاء �منازعة ظر���

أن�ينظر����غموض�املعا�دة�و�تفس���ا�من�أجل�الكشف�عن�نية�أطراف��،بالعالقات�الدولية

�،املعا�دة�أو��تفاقية و�شأن�ذلك�شأن�تطبيق�النصوص�القانونية�ال���تفرض�بالضرورة��

.سلطة�القا�������تفس���ا

1-MELLERAY (F), Op.Cit, p. 1089.
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�النظر� �يرفض �الفر���� �الدولة �مجلس �عام–�ان �تفس���املعا�دات��النظر -كأصل ��

�أنَّ � �ج�ة�س�ب �من �سياديا �ح�وميا ��،العمل �أخرى �ج�ة �من ��ختصاص��و �عدم س�ب

 �،الطبي������نظر�مسألة�التفس��
ّ
��يختص���ا�وز�ر�ا��ارجية�مس�ندا����ذلك�إ����عليمة�ِ� و�ال

� ��� �ا��ارجية �وزارة �عن ��22صادرة  �،1929جو�لية
ّ
�ِ� ال ��و�ت� �وز�ر�ا��ارجية �أن � �ع�� ؤكد

 �فس�� ت��ختصاص����تمثيل�ا���ومة،�بالتا����و�من�تو�ل�لھ�سلطة�صاحب
ّ
��ِ� املعا�دة�و�ال

.1اح��ام�ا�تفرض�ع���السلطة�القضائية�و��دار�ة

�تفس���املعا�دة ��� �ا���ومة �أ�مية �ع�� �الفر���� �القضاء �صراحة��،أكد �مقرر و�و�حق

و�إذا�أث���نزاع�.لوز�ر�ا��ارجية����أن�التفس���املقدم�للمعا�دة�ملزم�للقضاء�و��دارة�إتباعھ

دم�في�ب���ع���القا����إعالن�ع�،أمام�القا����حول�التفس���املقدم�من�طرف�وز�ر�ا��ارجية

.2اختصاصھ

 �،ق����مجلس�الدولة��عدم��ختصاص����طعن�متعلق�بإلغاء�قرار�وز�ر�البحر�ة
ّ
ذي�ال

�ت�عد�أن�رأ�،طلب�فيھ�مجلس�الغنائم�تأجيل�الفصل������ة�القبض�ع���سفين���املد��

.3ال��اع�ينصب�ع���تفس���ا���ومة�لنصوص�معا�دة�دولية�أنَّ �،ا���ومة�����ذا�الرفض

حيث�رفض�إلغاء�قرارات�ال��ان��دار�ة��،س�الدولة��عدم�اختصاصھق����أيضا�مجل

 
ّ
�أقرّ ِ� ال �للمعا�دة� �التفس�� �لدى�.ت ��سبانية �ا���ومة �باحتجاج �القضية �تتعلق حيث

�1862جانفي���7س�ب�تفس���معا�دة�من�طرف�وز�ر�خارجي��ا�امل��مة�����،ا���ومة�الفر�سية

 
ّ
�ال �ضرائب�ِ� و ��ل �من �فر�سا ��� ��سباني�ن �و �إسبانيا ��� �الفر�سي�ن �إعفاء �ع�� �تنص �

.�طروحةمن�82إ����79ات�من�أنظر�الصفح-1
.129.،�مرجع�سابق،�صمحسن�خليل:نقال�عن-2

3-«… Il n’appartient pas au conseil d’Etat de connaitre d’un litige portant sur le sens

d’une convention diplomatique… », Voir : C.E, 25 Février 1924, Sieur Victor Poulet,

R.D.P, p. 572, Voir aussi : C.E, 21 janvier 1927,commune de Lanne, Rec. Lebon, p. 80
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�مقّد  �الضرائب �و�دفع �أي� ا��رب، �غ���عادية، �ضر�بة�أخرى �و��ل �و�القروض �و�السلفيات ا�ما

��ست�نائية �الظروف ��س�ب �تقرر �طبيع��ا �امللكية��،�انت �ع�� �مفروضة �ال�ت�ون �أن �شرط

�أث�.العقار�ة �النصو�لقد �تفس����ذا �حول �املختصة��،ار�خالفا ��دار�ة �ال��ان �قضت بالتا��

�الضرائب ���ذه �ا��اصة �ع����،بنظر�ال��اعات �بناء �الضرائب ��ذه �بدفع �الرعايا ��ؤالء إلزام

و��ذا�ما�أدى�إ����ست�ناف�أمام�ال��ان�العليا�ال���قضت�بضرورة��ل��ام�.التفس���ا���ومي

 �بحدود�التفس���ا���ومي،
ّ
�أمام�مجلس�الدولة�ال  فطعنوا

ّ
 ذي�ق����بأن

ّ
فاق�ب�ن�ھ�ال�يوجد�ات

�املسألة ��ذه �بخصوص ��ذا��،الدول �و�نطاق �و�مع�� �تحديد �اختصاص �فر�سا ��� فال�يملك

ما��و�بالتا��.التفس���إال�ا���ومة�الفر�سية فال��ان�عندما�فرضت��ذا�التفس���لم�تخطأ،�و�إنَّ

�تفس��  �حدود ��و ،وز�ر�ا��ارجية�ال��مت �مرفوضة �الدعوى �اختصاص��بالتا�� �عدم س�ب

.1امجلس�الدولة�النظر�ف��

�سلطة� �لھ �فل�س �املعا�دة �تطبيق �النظر��� �سلطة �لھ ��داري �القا��� ��ان �إذا بالتا��

�فإذ �ف��ا�اتفس���ا، �الفصل ��داري �القا��� �ع�� ��ستوجب �قضية ��� و��ستلزم��،أث���نزاع

و�إيقاف�الفصل����الدعوى��تفس��ا��ستوجب�إحالة�القضية�إ���السلطة�املختصة�بالتفس�� 

ملعا�دة�ا�ع���القا����مسألة�تفس�� إذا�عرض��و�بالتا���.2إ���ح�ن�الفصل����مسألة�التفس��

�ح���يث�ت����مسألة�،وجب�عليھ�وقف�الفصل����ال��اع�أولية�تفيد�الفصل����ال��اع�مسألةك

.3لتفس���من�طرف�ا���ة�املختصة�و�إال�اعت���ذلك�تجاوزا�لالختصاصا

1-C.E, 30 Février, 1956, Fernandez, Rec. Lebon, p. 220.
.39.،�مرجع�سابق،�صمحمد�فؤاد�عبد�الباسط�-2

3-C.E, 18 Novembre 1960, S. Pioton, Rec. Lebon, p. 632.
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� �ما �نزاع ��� �الفصل �مايو�إليقاف �بتفس���معا�دة �التفس����،تعلق �يتعلق �أن �ستوجب

�دولية �التفس���الزما��،بمعا�دة �ي�ون �و�أن �غ���وا�� �ال��اع �محل �النص �ي�ون �أن و�جب

.��1سم�ال��اع

 
ُ
عا�دات�من�أعمال�السيادة،�حيث�قررت�محكمة�القضاء����مصر�تفس���امل�كذلك��� عتُ أ

�أنَّ �املصري ��داري  �الصدد ��ذا  :"ھ��
ّ
�ال �املبالغ ��انت �املّد ِ� إذا ���ا �يطلب ����� �ترجع �ال ��

 إِ �،أساس�ا�إ���قرار��دد�بمخالفة�للقوان�ن�و�ستحق�التعو�ض�عنھ
ّ
ما�ترجع�إ���نصوص�ن

ال��اع����تفس���املد���من��عو�ض،�فإنَّ معا�دة�فرساي�و�مدى�انطباق�ا�ع���ما�يتطلبھ�

�و�من��مور�السياسية�و��عد�من�أعمال��،و�تطبيق�ا�ع���الدولة�و��فراداملعا�دات�

.2"ادةالسيّ 

�الفق�اء�َد قِ نتُ أ ��عض �طرف �من �ا��كم �أنَّ �،�ذا �يرون �حيث �ع�� ��ان �املصري القضاءھ

 ھان��اج�قر�ن
ّ
 ،�املعا�دات����املجال�الدو��ذي�يفرق�ب�ن�تطبيق�الفر�����ال

ّ
���عت���عمال�ِ� و�ال

 �،ادة،�و�ب�ن�تطبيق�املعا�دة����الداخل��عد��شر�امن�أعمال�السيّ 
ّ
��تصبح�بمثابة�قانون�ِ� و�ال

 �عّد داخ��،�فتُ 
ّ
بالتا����،ادةقة�بتطبيق�ا�عمال�من�أعمال��دارة�ال�من�أعمال�السيّ �عمال�املتعل

.3تخضع�لرقابة�القضاء

� �يؤول �للمادة �وفقا �تفس���املعا�دة ��� �ا��ارجية �ا��زائر�لوزارة ��� من�)17(�ختصاص

� �الرئا��� �سالفا�403-02املرسوم �طرف�.املذ�ور �من �املعا�دة �تفس�� �يمكن �ال بالتا��

.4إحالة�التفس���ل���ة�املختصة�و�إال�اعت���العمل�تجاوزا�لالختصاصيجب�إنما�و القا���،�

1-C.E, 08 Juillet 1960, Société Indochinoise d’électricité, Rec. Lebon, p. 460.
.851.،�مرجع�سابق،�ص1949ماي��26حكم�محكمة�القضاء��داري�املصري�الصادر�����-2
.34و��33.،�مرجع�سابق،�صحمدي�ع���عمر-3
.�طروحةمن�82أنظر�الصفحة�-4
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قا�����داري����تفس���املعا�دات�الدوليةاملقيد�لل�ختصاص�-ثانيا

� �من �ابتداء �الدولةالصادر�Nicoloحكم �مجلس �برأي��،عن �املجلس �فيھ �أخذ و�الذي

�ا���ومة ��فسر�أنَّ �،1مفوض �لسنة �الفر����  �1958الدستور
ّ
��و�ال �خوّ نفسھ �بموجب�ذي ل

� �القا����)55(املادة �املستوفية��،منھ �املعا�دة �أح�ام �مع �القانون �تطابق �مدى ��� �يبحث أن

�املادة ��ذه ��� �عل��ا �املنصوص �ل�ا،،للشروط �املخالف �القانون �عن ����و�الكشف و��ستوي

.2ذلك�أن�ي�ون��ذا�القانون�سابقا�للمعا�دة�أو�الحقا�عل��ا

�بتفس���املع �املجلس �اختصاص �شأن ��� �القضائية ��ح�ام �طرفتوالت �من ا�دات

حيث�نظر�القضاء��،Bouillezو�من�أ�م��ذه��ح�ام�نجد�ا��كم�الصادر����قضية�،القضاء

 
ّ
برفض�إبالغ�طلب�املساعدة��،ذي��س��دف�إلغاء�القرار�الضم���لوز�ر�ا��ارجية���الطعن�ال

املادةم�من�طرف�الطاعن�إ���السلطات�النمساو�ة،�حيث�اس�ند�إ���أح�ام�القضائية�املقّد 

)23(�� �اتفاقية  �،1954لسنة"ال�اي"من
ّ
�الّس ِ� و�ال �ع�� �تفرض �ال �إبالغ�� �الفر�سية لطات

�النّ الّس  �النّ لطات �ب�ن �املوجود �التعارض �و�أمام �القضائية، �املساعدات �بطلب صوص�مساو�ة

�الّد الّد  �لالل��امات �املولدة �يتع�ّ ولية ��ان �ا��الفولية، �ل�ذا �بحل � �يأ�ي �أن �املجلس �ع�� ن

كما�.ادةو��ذا�ما�قام�بھ�املجلس�حيث�فصل����القضية�دون�أن��عتمد�ع���مبدأ�أعمال�السيّ 

دا،من�اتفاقية�في�نا�)05(املادةولة�مفوض�الّد �فسر 
ّ

صوص�تطبق�ع���رعايا��ذه�النّ �أنَّ �مؤك

 الّد 
ّ
��ت �ع�� �املوقعة �و ،فاقيةول �ع�� �و�ا��صول �ا��ماية ��� �ا��ق �ل�م �من�تمنح املساعدة

.3السلطات�القنصلية�للدول�ال���يحملون�ج�سي��ا

1-C.E, 20 Octobre 1989, Nicolo, Rec. Lebon, p. 190, Concl . FRYDMAN.
2-L’article 55 de la constitution Française, Op.Cit, stipule que : «Les traités ou accords

régulièrement ratifiés ou approuvés, ont dès leur publication, une autorité supérieure

à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par

l’autre partie ».
3 - C.E, 29 Janvier 1993, Mme Bouillaz, A.J. 1993, p. 364.
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�تفس���إ �شأن ��� �الوط�� �القا��� �ن�� ���سان ���قوق ��ور�ية �املحكمة نت��ت

 
ّ
��،فاقيات�ت �بتفس���نص �قامت �الثامنةحيث �ينظم�)08(املادة �الذي ��تفاق �الئحة من

 
ّ
حيث��عود�القضية�إ���وجود��،يوغوسالفياجم�ور�ة�حاد��ور�ي�والعالقات�ب�ن�مجلس��ت

�تفس��� �ع�� �الالئحة �تطبيق �عند �الثامنةخالف �)08(املادة �شركة �فرفعت ،Turqueدعوى��

 �،قرار�ا���ز�أمام�القضاء��يرلندي�ضّد 
ّ
فاق�و�أحيلت�املسألة�ا��اصة�بتفس���املادة�من��ت

��ور�ية �املحكمة �.إ�� �أنَّ �ولقد، �تفس��ا�السل�أسفر�التفس���ع�� �أجرت �قد ��يرلندية طات

ومطابق�لقرارات�مجلس��من�الدو��،�كما�أن��ذا�التفس���لم�يخ��ق�مبدأ��،��يحا�لالئحة

.�1من�القانو�ي

� ��ور�ي �القا��� �أن ��ور�ية(فالواقع �مسألة�)املحكمة �القضية ��� �تناول لية�وّ أ�قد

 
ّ
�بتفس���متعل �الثامنةقة  �املادة

ّ
��ت  �،فاقيةمن

ّ
�تحوّ ِ� و�ال �الالئحة�� �تقدير�مشروعية �إ�� لت

Turqueمة�من�طرف�شركة��س�ب��دلة�املقّد 
2.

 �عد�شرط�
ّ
عا�دات��املجال�ا��صب�الختالف�أطراف�م��تدرج�ا��عض�ِ� املعاملة�باملثل�ال

فر�سا��و�لقد�حدث�خالف�����ذا�الشأن����معا�دة�أبرمت�ب�ن�،العالقة����مجال�التفس��

 �،و�إسبانيا
ّ
فر�سا�لرعايا�رعايا��ل�دولة�باملثل�حيث��ان�من�املفروض�معاملة�قة�بمعاملة�متعل

�التجاري  �ال�شاط �مجال ��� �فر�سا �لرعايا ��سبان �معاملة �بنفس ��عفاء��،�سبان �حيث من

 �.الضر���
ّ
��فرضت�ع���ِ� لكن�ا���ومة�الفر�سية�طبقت�ع���رعايا��سبان�نفس�الضرائب�ال

حيث��،صاع�أمام�مجلس�الدولة�طلب�من�وز�ر�ا��ارجية�تفس���النّ �جانب،�و�عند�رفع�ال�� 

�الرّ  �إعفاء ��عدم �يفيد �رده �الضرائبجاء �إحدى �من �فر�سا ��� ��سبان �أثار��،عايا �ما و��ذا

�املعاملة �شرط �تطبيق �لعدم �الفر�سية �ا���ومة �لدى ��سبانية �ا���ومة �احتجاج

1 - C.J.C.E, 30 Juillet 1996, Bosphorus c/ ministre de transport, Rec., I. 3978.
.38.،�مرجع�سابق،�صحمدي�ع���عمر-2
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�باملثل، �ال��اع ��مر�بطرح  و�انت��
ّ
�و�ال �التحكيم �ا���ومة�ع�� �لصا�� �فيھ �ا��كم �جاء ذي

.�1سبانية

�إذي �الدو�� �القانون �ألح�ام �باملثل �املعاملة �شرط �القضاء��معت��ةم�انةنمنح �أح�ام ��

��،�داري  �بال�سبة �رأيھ �إبداء ��داري �القا��� ��ستطيع  للحيث
ّ

�شرط�ش �لتنفيذ �الالزمة روط

.الدعوى�من�طرف�القضاءاملعاملة�باملثل�لي�ون�الفصل����

 �،)املعاملة�باملثل(بالرغم�من��ذه���مية�ل�ذا�الشرط�
ّ

 إال
ّ
ھ�صدر�عن�مجلس�الدولة��أن

�التوجھ �ل�ذا �مخالف �أنَّ �،حكم �السيّ �حيث  �C.Bدة
ّ
�قد�ِ� ال �الفر�سي�ن �الرعايا �من ��عد �

� �دبلوم �ع�� �ا��زائراهدكتور تحصلت ��� �الطب ��لية �من �الطب ��.� �إ�� �عود��ا فر�سا�و�عند

 �،طلبت�ا��صول�ع���مطابقة�الدبلوم�من�أجل�مزاولة�م�م��ا����فر�سا
ّ

�ا�لم�تتحصل��أ�َّ إال

�املطابقة ��ذه �السيّ �لذا،ع�� �جدوى رفعت �دون �لكن ��طباء �نقابة �أمام �بطلب فقامت��،دة

�قرار�الرفض �إللغاء �الدولة �مجلس �أمام �الدعوى ��،برفع �إ�� �اس�ندت من�)05(املادةحيث

بالتعاون�الثقا���ب�ن�فر�سا�و�ا��زائر،�و�لقد�و�املتعلق��،1962مارس��19املرسوم�الصادر����

�الطرف�دفع�وز�ر�ا��ارجية�ل تفس��ه�لنص��تفاقية��غياب�شرط�املعاملة�باملثل�من�جانب

.2و�التا���انت���املجلس��عدم�اختصاصھ�ال�عقاده�لوز�ر�ا��ارجية.ا��زائري 

 �،لقا����تؤول�لھ�سلطة�تفس���املعا�داتفبالرغم�من�أن�ا
ّ
�،��تدخل����إطار�وظيفتھِ� و�ال

 
ّ

يظل��و��ذا��ختصاص�،ھ�ال�يختص����تقدير�تطبيق�شروط�املعا�دة�من�الطرف��خر�أنَّ إال

يؤول�للوز�ر�و��و�صاحب��فاالختصاصC.Bمحتكر�من�طرف�وز�ر�ا��ارجية،�ففي�قضية�

.3فما�ع���القا�����داري�ا��ضوع�لھ�،�ختصاص����تقدير�شروط�املعاملة�باملثل

1-C.E, 03 février 1956, Fernandez, Op.Cit.
2-C.E, 09 Avril 1999, Mme Chevrol. Benkhaddache, A.J.D.A, 1999, p. 401.
3-GUETTIER (C), « Obs : C.E, ASS, 09 Avril 1999, Mme Chevrol Benkaddache »,

R.D.P, N° 02, 2000, p. 365.
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املطلب�الثا�ي

�نفيذ�املعا�دات�ب�عمال�املتعلقة��ختصاص�املشروط�للقضاء����رقابة

و��عمال�املتصلة�بالعالقات�الدبلوماسية��الدولية

ظر�����عمال�املتعلقة�ب�نفيذ�ال�يختص�بالنّ ��1920داري�الفر�����إ���غاية��القضاء�ان�

 
ّ
و�لقد��ان�ال�ينظر����مشروعية�أعمال�السلطة�.وذلك�بصفة�مطلقة�،فاقيةاملعا�دات�أو��ت

و��ذا�ما�أكد�سواء�تلك�املتعلقة�باإللغاء�أو�التعو�ض�،التنفيذية����مجال�تنفيذ�املعا�دات

.1جلس�الدولةخالل�أح�ام�م

Schmidtابتداء�من�حكم��لكن et StraussGoldنجد�أن��،الصادر�عن�مجلس�الدولة

� �النظر��� ��� �القضاء �اختصاص ��ععدم �أصبح �املعا�دات �ب�نفيذ �املتعلقة �ع���مال معلقا

�.2الدوليةباملعا�داتوذلك�باالعتماد�ع���فكرة��عمال�املنفصلة�عن�العمل�املتعلق��شروط،

�إلغاءً  �مختص ��داري �القا��� �أصبح �ب�نفيذ�احيث �املتصلة �نظر��عمال ��� ��عو�ضا و

و�بالتا���قبول�الطعون�املتعلقة���ذه��عمال��شرط�أن��.أو�امتناع�تنفيذ�باالل��امات�الدولية

��ليا �الدولية �أو�بالعالقة �الدو�� �بالتع�د �غ���متصل �بھ �املطعون �العمل فرع�(ياو�جزئأي�ون

�الدبلوماسية�أما.3)أول  �بالعالقات �املتعلقة �املعا�دات �لتنفيذ �بال�سبة �القنصلية�ما و

� �غ���مستقر��� ��أح�امھفالقضاء �حيث �شا��ا �ضدر ي�� �الطعون �النظر��� قرارات�ال�فض

�ي�نألعمال�القنصلو�لكن�بال�سبة��.ألسباب�تبدو�م��رة�و�جديةو�،الصادرة�عن�الدبلوماسي�ن

1-Voir : - C.E, 12 février 1870, Casaurane, Rec. Lebon, p. 75 ; Voir aussi :

-C.E, 22 décembre 1922, Foltzer, Rec., p. 992.
2-C.E, 27 Juin 1924, Gold Schmidt et Strauss, Rec. Lebon, p. 607.
3-C.E, 28 Janvier 1948, Lecanu, Rec. Lebon, p. 41, Voir aussi :

-C.E, 18 Février 1951, Soc Commentry, Rec. Lebon, p. 122.

-C.E, 13 Juillet 1967, Commune d’auboué, Rec. Lebon, p. 308.

-C.E, 21 Juin 1972, Conseil des parents d’élèves des écoles publiques de la mission

universitaire et culturelle Française au Maroc et Schultze, Rec. Lebon, p.459.



إم�انية�الرقابة�القضائية�ع����عمال�ا��كومية:الباب�الثا�ي

197

و�الس�ب��عود�إ���درجة��عمال�ال���تصدر�عن��،�فإن�الرقابة�القضائية��شأن�أعمال�م�واردة

� �الفئة �الرعاياإو��)ي�نالقنصل(�ذه �حماية �تجاه �عاتق�م �ع�� �تقع �ال�� �املسؤولية �درجة ��

.)ثانفرع�(

الفرع��ول 

املعا�دةب�نفيذ�الرقابة�ع����عمال�املتعلقة�العمل�املنفصل�شرط�لفرض

�الن����������� �الفر���� ��داري �القضاء �تنفيذ�ظيرفض �أو�عدم �ب�نفيذ �املتصلة ��عمال ر���

� �الدولية، ������ل��امات ��عضاء �للدول �ا��ارجية �السياسة �ب�نفيذ �تتعلق �أعمال �أ��ا س�ب

� �والسيادي�املعا�دة �الدو�� �بالطا�ع �مساس ��عد ��عمال ��ذه ��� �النظر �فقبول امل��مة،

�الدولية� �لالزمات �و�تفاديا �الدولية، �العالقة �ألطراف �السياسة �باإلرادة �ومساس للمعا�دة،

.الدبلوماسية��ستوجب�عدم�إخضاع��ذه��عمال�للرقابة�القضائية

ا���ومي�بدأ�القضاء�و�الفقھ�����غي���موقفھ�بظ�ور�فكرة�العمل�املنفصل�عن�العمل�����������

��جراءات �رقابة ��� �اختصاصھ �يفرض ��داري �القا��� �أصبح �حيث ��عمال، ��ذه �إزاء

و��عمال�املتعلقة�ب�نفيذ��ل��امات�الدولية،�مس�ندا�لشرط�انفصال�العمل�أو��جراء�عن�

أيضا�ع���فكرة�العمل�املنفصل����مجال��متناع�تنفيذ��ل��ام�الدو��،�كما��إعتمد�القا����

�وتنفيذ� �تنظيم �عن �منفصال �العمل �ي�ون �عندما ھ
ّ
�أن

ً
�مؤكدا �الدولية، �املعا�دة �تنفيذ عن

السياسة�ا��ارجية�و�العالقات�الدبلوماسية��عد�العمل�قابال�للطعن�فيھ�أمام�القضاء،�ف�نا�

� �بلورة ��� �املنفصل �العمل �فكرة �ودور �تظ�ر�أ�مية �ب�نفيذإذن �املتعلقة ��عمال �ع�� �الرقابة

� �الدولية �املعا�دة �تنفيذ �عن �ا��.)أوال(أو��متناع �أ�َّ
ّ
�إال �الفكرة ��ذه �أ�مية �من �بالرغم ولكن

تبقي�محدودة��ثار�بالنظر�إ���أّن��عمال�املنفصلة�عن��عمال�املتعلقة�ب�نفيذ��ل��امات�

�أل�ّ  �قليلة، �حاالت ��� �محصورة �داخل�الدولية � �عرضية �بطر�قة ��دارة ���ا �تقوم �أعمال �ا

�ال� �أنھ �كما �املجرم�ن، ��سليم �عن �أو�إمتناع ��سليم �عملية �مثل �املركبة، ��دار�ة العماليات
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� ��ذه �تطبيق ِعُب �ُيصَّ �مما �و�الغ���املنفصل �املنفصل �العمل �معاي���تمي���ب�ن الفكرة�توجد

).ثانيا(

�-أوال ��� �املنفصل �العمل �فكرة �ب�نفيذ�دور �املتعلقة ��عمال �ع�� �الرقابة بلورة

املعا�دة

�املتصل �املنفصل�عن�العمل �العمل ب�نفيذ��ل��امات�الدولية����تطو�ر��،سا�مت�فكرة

اختصاص�القا�����داري����الرقابة�ع���إجراءات�و�أعمال�تنفيذ�املعا�دات�الدولية،�حيث�

ر�اختصاصھ����رقابة��جراءات�برّ �قد�،نجد�أن�مجلس�الدولة�الفر��������مختلف�أح�امھ

 
ّ
.قة�ب�نفيذ�املعا�دات�بفكرة�انفصال�العمل�أو��جراءات�عن�تنفيذ�املعا�دةو��عمال�املتعل

�أنَّ   �نجد
ّ

�أك �قد �الفر���� �الدولة �التطبيقمجلس �موضع �و�وضع�ا �الفكرة ��ذه حيث��،د

علق�بإصالح��ضرار�قبل��ذا��خ���طلب�طعن�لتعسف����استعمال�السلطة�ضد�مرسوم�يت

�ع��ا �الفر�سي�ن��،و�التعو�ض �الرعايا �لصا�� �و�أملانيا �فر�سا �ب�ن �اتفاق ��� �عليھ املنصوص

س�ب�انفصال�املرسوم����ايا�اضط�اد�الناز�ة،�حيث�قبل�مجلس�الدولة�النظر����الطلب�

 �،1عن��تفاق�الدبلوما����تطبيقا�لھ
ّ

د�أيضا�مجلس�الدولة�الفر�����موقفھ��ذا����كما�أك

� � Voقضية Thanh Nghia، ّأقر� �أنَّ �حيث �بار�س�ع��  قرار�محافظ
ّ
�قبل�ال �خاللھ �من ذي

�في�نام �جم�ور�ة �لفائدة �بناء ���عّد �،برخصة �لسنة �في�نا �معا�دة �عن �منفصال �1961عمال

 
ّ
.2قة�بالعالقات�الدبلوماسيةو�املتعل

1 - C.E, 13 Mars 1964, Vassile, Rec. Lebon, p. 178.
2 - C.E, 22 Décembre 1978, Vo Thanh Nghia, Rec. Lebon, p. 523.
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�الدإ �مجلس �أيضا �تنفيذ�عتمد �عن ��متناع �مجال ��� �املنفصل �العمل �فكرة �ع�� ولة

قرار�رفض�طلب��سليم�املجرم�ن��و�عمل�منفصل�عن�":حيث�يرى�أنَّ �،املعا�دة�الدولية

.1"تنظيم�السياسة�ا��ارجية�و�العالقات�الدبلوماسية�لفر�سا

�للفقھ �املنفصل�كذلك��ان �العمل �فكرة �إزاء �أعمال��،موقف �أن �البعض �يرى حيث

ا���فاأل�مية�املع��ف�بالتّ �،ل�فكرة�العمل�املنفصلضو���قد�تقلصت�بفا���ومة�����طار�الّد 

� �للمعا�دات �كمصدر�للمشروعيةلّد ا��ا �أن�،ولية �إال�بال�يمكن �آثار�ا �أو�ع���التحدث رفض

.2اص�من�قائمة�أعمال�ا���ومةقتن�قل�� 

�العم �فكرة �من �ال�دف ��ان �املنفصل �ل �الفر����املعتمد �الدولة �مجلس �طرف �و��،من

�القانونية �التصرفات ��عض �ع�� �رقابتھ  �،�سط
ّ
�قانونية�ِ� ال �عملية �داخل ��دارة ���ا �تقوم �

���� �وكذا ��نتخابية، �العمليات �الضر��ية، �العمليات ��دار�ة، �العقود �عمليات �مثل مركبة

� �بأعمال �املتعلقة �و�عمال ��جراءات ��سط��.السيادةمجال �يمكن �الوسيلة ���ذه � و�بالتا��

ا���يقوم�املجلس�بالتّ �،داخل��ذه�العمليات�املركبة��اتتخذال����دار�ة�� قرارات�الالرقابة�ع���

�و��سط�واليتھ�عل��ا�بالرغم�من�أنَّ ،������ذه�ا��الة�بفصل��عض�القرارات�عن��ذه�العمليات

األعمال�ال���تتخذ�تطبيقا��كذا�إذن�ف.3ادةالسيّ �من�أعمال��ذه�العمليات�املرتبطة���ا��عّد 

�غ���قابلة ��عد �لم �دو�� �أو�اتفاق  ملعا�دة
ّ
�ال �فالطلبات �ت�ون�ِ� للطعن، �إلغا��ا �إ�� ���دف �

.عندما�ي�ون�العمل�املطعون�فيھ�منفصل��ليا�أو�جزئيا�عن�املعا�دة�الدولية�،مقبولة

1-« La décision rejetant une demande d’extradition, est détachable de la conduite des

relations diplomatiques de la France avec l’Etat dont émane cette demande »,Voir :

C.E, 15 Octobre 1993, Royaume Uni de Grande Bretagne et l’Irlande du Nord, Rec.

Lebon, p. 267.
2-MELLERAY (F), Op.Cit, p. 1091.

.43.، ص2002،القا�رةرات�القابلة�لالنفصال����القانون��داري،�دار�ال��ضة�العر�ية،�را،�القساري �يقفش�جور��-3
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 � قابة�ع���بالرغم�من�أ�مية�العمل�املنفصل����بلورة�الرّ لكن�
ّ
قة�جراءات�و��عمال�املتعل

 �،ب�نفيذ�املعا�دة
ّ

صلة�بالعالقات�ھ�لم�يف������القضاء��لية�ع����عمال�ا���ومية�املتّ �إنَّ إال

��و�.1وليةالّد  �تمي���ما �إ�� �حاليا ��ش�ال �تحول �الحيث �غ���املعمل ��و�العمل �و�ما نفصل

 �،املنفصل
ّ
مي���غم�من�املحاوالت�الفق�ية����التّ ب�ن�العمل�ن�بالرّ ��تم���ِ� و�كذا�تحديد�املعاي���ال

 
ّ

.�2ا�تبقى�غ����افية�أ�َّ بي��ا�إال

�الرّ �-ثانيا �فرض  حاالت
ّ
�املتعل �و��عمال ��جراءات �ع�� �قابة �أو�رفض �ب�نفيذ تنفيذ�قة

املعا�دات

�ا���ومة����لالسالف�الذكر�املجال��Nicoloفتح�قرار� �أعمال توسيع�مجال�الرقابة�ع��

�املتّ  ��عمال �الّد مجال �بالعالقات �أنَّ صلة �كما �غ����ولية، �بطر�قة �سا�م �قد �القرار �ذا

 �،مباشرة
ّ
�املتعل �املنفصلة ��عمال �قائمة �توسيع �الّد �� �املعا�دات �و�تطبيق �ب�نفيذ �.وليةقة

�املعا�دات �تنفيذ �إجراءات �مجال ��� �تنفيذ��،وذلك �عن ��متناع �إجراءات �مجال ��� و�كذا

 �،وليةات�الّد املعا�د
ّ
.��3تؤدي�إ����عليق�تنفيذ�املعا�دة�و�ل�س��العالقة�التعاقدية�نفس�اِ� و�ال

 
ّ
�املتعل �املعا�دات �تنفيذ �أو�إجراءات ��عمال �مجال �أك����� �املنفصلة قة�تظ�ر��عمال

�املجرم�ن  � أو��،ب�سليم
ّ
�املتعل �أو��عمال �املجرم�نجراءات ��سليم �برفض �يمكن�،قة بالتا��

ضد�قرار��سليم�املجرم�ن�أو�ع����عمال��باإللغاءللقضاء��داري�النظر����الطعون�املتعلقة�

.املتعلقة�برفض��سليم�م

1-C.E, 11 aout 1944, Boussac, Rec. Lebon, p. 229.

-C.E, 29 Décembre 1997, Soc. Héli- Union, Rec. Lebon, p. 501.
2-DUEZ (P); Op.Cit, p. 65.
3-CAYLA, (O), Op.Cit, p. 01.
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الطعن�بالنقض�ضد�قرار��سليم�املجرم�ن-1

�دو���إنَّ  ��و�موضع �املجرم�ن ��سليم �يتّ �،موضوع  حيث
ّ
��ت �الّد م �ب�ن ��سليم�فاق �ع�� ول

�و�إجراءات �لشروط �وفقا �الّد �املجرم �سلطات ��� �توفر�ا  يلزم
ّ
�ال �تطلبھِ� ولة �تقوم��،� و�بالتا��

 تطبيقا�للمعا�دات�الّد �،ول��سن��شر�عات�داخليةالّد 
ّ
و�كذا��،قة�ب�سليم�املجرم�نولية�املتعل

.بفرض�عقو�ات�ع����ل�من�يرتكب�جر�مة����ا��ارج

 �اعادة�م
ّ
 �،ف�السلطة�التنفيذية�ببحث�طلب�ال�سليم�و�البث�فيھت�ل

ّ
لطة�تقابلھ�الّس ذي�ال

�الّد  ��عض ��� �السياديةالقضائية �املسائل �من �مسألة��سليم�املجرم�ن �و��عد �ف�و�ول ،�بالتا��

�السلطة�التنفيذية
ّ
 �،ولت�نل�ل�من�الّد �عمل�ح�ومي�و�ال�تباشره�إال

ّ
املطلوب�سليم�و�طالبة�ال�

.1إل��ا�ال�سليم

حيث�ال��،ادةمجال�أعمال�السيّ و�لف��ة�طو�لة�تدخل����نإذعملية��سليم�املجرم�ن��لتظ

و��ذا�ما�فتح�حر�ة��،ول��سليم�املجرم�نال��ام�قانو�ي�داخ���أو�دو���يفرض�ع���الّد �أي�يوجد

.2أو�سع�لالختصاص�ا���ومي�����ذا�املجال

�تأخضع �القضاء �لرقابة �املجرم�ن ��سليم  قرارات
ً
��إلبتداءا �ق�����،1937سنة حيث

 
ّ
�قرار�ال� �أن �الدولة �مجلس ��لغاءسليم �لرقابة �يخضع �أيضا��.�3عت���عمال�إدار�ا �ق��� كما

�املعا�دات� �ألح�ام �تطبيقا �الصادرة �املجرم�ن ��سليم �قرارات ��� �باإللغاء �الطعن بقبول

�كما�ق����بقبول�الطعن����مرسوم��سليم�املجرم�املطلوب�لعيب�عدم�املشروعية،�4وليةالّد 

.68.،�ص1991،�القا�رة،��سليم�املجرم�ن،�دار�ال��ضة�العر�ية،�محمود�عبد�الغ��-1
2-LABAYLE (H), « Le juge et le droit administratif de l’extradition de l’entraide

répressive internationale », R.F.D.A, 1994, p. 21.
3- C.E, 28 Mai 1937, Sieur Decerf, Rec. Lebon, p. 524.
4- C.E, 30 Mai 1952, Kirkwood, Rec. Lebon, p. 291.
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���� �أيضا �الطعن �سنة��CallejaAstudilloقضيةو�قبل ���ّ �و �.��1977 �قرار�غرفة �ام��ذا

.1حيث��ان�الطلب��قد�قدم�ل�دف�سيا���

�قرار� �أ�مية �ع�� �البعض ��Kirkwoodأكد ��30الصادر��� �الرّ �1952ماي � �تطور قابة���

 .القضائية����مجال�قبول�الطعون�ا��اصة�بقرارات��سليم�املجرم�ن
ّ

نطاق�إعمال��ذه���أنَّ إال

 �،النظر�ة�لم��ستكمل
ّ

Astidilloبمناسبة�قضية���1977من�خالل�حكم�املجلس����سنة�إال

Calleja� �أنَّ ، �مسائل�حيث �اختصاصھ �نطاق �من ��س�بعد �املجلس ��ان �ا��كم ��ذا �قبل ھ

حيث��.مقتصرا��رقابتھ�ع���مسائل�املشروعية�ا��ارجية�،املشروعية�الداخلية�لقرار�ال�سليم

��أنَّ  �العادي ����ام(القضاء �قبل�)غرفة �ال�سليم �قرار ��� �الرأي �بإبداء �يختص �أصبح

.�ذا�ما�فتح�املجال�لرقابة�املشروعية�الداخلية�لقرار�ال�سليم�،صدوره

�داخليا�� �ال�سليم �قرار �مشروعية �عناصر ��افة �ع�� �رقابتھ �املجلس ��سط �بالتا�� و

�.و�خارجيا �الفصل ��عود �أعمال�لكما �و�فئة �قائمة �من �ال�سليم �قرارات �خروج �القرار��� �ذا

.2السيادة

 
ّ
1958د�سم����13وقعت�ع����تفاقية�ل�سليم�املجرم�ن�الصادرة���ِ� تل��م��ل�الدول�ال

 ف
ّ
�ال �الدول ��ل��امات�ِ� بالتا�� �محتوى �تنفيذ �ع�� �مج��ة ��� ��تفاقية ��ذه �ع�� �وقعت �

��تفاقية � ��� �الواردة �فإِ �،القانونية �املبادئ ��ذه �اح��ام �عدم �حالة �يؤول��نَّ و��� �ختصاص

 �،للقضاء�الداخ������نظر�الطعن
ّ
ساؤل�املطروح�من�يختص�بالنظر����الطعن��ل�و�لكن�ال�

؟القضاء�العادي�أم��داري 

 �ألنَّ �،بالنظر�إ���املعيار�العضوي�يؤول��ختصاص�إ���القضاء��داري 
ّ
��يقع�ِ� السلطات�ال

.ع�دات�غالبا�ما�ت�ون�السلطة�التنفيذيةع���عاتق�ا�تنفيذ��ذه�التّ 

1-C.E 24 Juin 1977, Astidillo calleja, Rec. Lebon, p. 290.
2-BACLET-HAINQUE (R), « Le conseil d’Etat et l’extradition en matière politique »,

R.D.P, Paris, 1991, p. 236.
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إ���حماية�ا��قوق��ساسية�لألفراد�حيث��ن�س����تفاقية��ور�ية���قوق���سان�إذ

�  �)13(املادةتنص
َ
�أ �ع��  �نَّ م��ا

ُ
�ت ���ص �املقررة�ل�ل ��ساسية �حر�اتھ �أو �حقوقھ ن��ك

 
ّ
رتكب�عادة�ق�ا��قوق��ساسية�يُ ا��ق����رفع�دعوى�أمام�القضاء�الوط��،�فخرْ �،فاقيةباالت

ؤكد�ع���ضمان�ا��ق����ت)13(فاملادةبالتا���ف،من����اص�املمارسة�لوظائف�م�الرسمية

 �"ا��كومة"يمكن�أن�ينفذ�ع���أعمال��،)13(الطعن�و�الطعن�الفعال�وفقا�لنص�املادة�
ّ
��ِ� ال

 �عادة�ما�ت�ون�����ذا
ّ
 ف،وليةقة�بإدارة�العالقات�الّد املجال�متعل

َ
ا��قوق��نَّ من�ا��طأ�اعتبار�أ

 
ّ
�ال �وجود�ِ� و�ا��ر�ات �بدون �عل��ا ��عتدي �أن �يمكن �اتفاقية �طرف �من �محال�ل��ماية �ت�ون �

بالتا���يبدو�لزاما�ع���القا����أن�يختص�بتقدير�املشروعية�����،1وسائل�لردع�ذلك�التعدي

 
ّ
.��2ا�العمل�ا���ومي�مضرا�بحق�أسا�����ي�ون�فِ� ا��االت�ال

 
َ
�أ �ع�� �املصري �الدولة �مجلس �ب�ن��نَّ أكد �املجرم�ن ��سليم �لتبادل �معا�دات �وجود عدم

�الّد  ��خرى مصر�و��عض �الّد �،ول �إ�� ��جانب �املجرم�ن �استالم �إجراء �من  ال�يمنع�ا
ّ
�ال ��ِ� ول

3ألساس�املعاملة�باملثل�ة�����ذا�الشأن�و�وفقاوذلك�وفقا�للقواعد�العاّم �،تطال��ا�بذلك

قابة�القضائية�ع���قرار�رفض��سليم�املجرم�نالرّ -2

�ع� �باملثل �املعاملة �مبدأ �الّد ��يقت��� ��ل ��ل��ام �أّي البول �يوجد �و�لو�لم � ال��ام���سليم

�بالتّ  �ذلك، �الدولة �ع�� �يفرض �املجرم�ن �ب�سليم �قانو�ي ��سليم�فا�� �أو�رفض ��متناع أساس

1-CAYLA (O), Op.Cit, p. 07.
2-�� �املادة �وا��ر�امن�13تنص ���سان �حقوق �حماية �اتفاقية ��� �بروما، �املعتمدة � ��ساسية ��04ت ع���1950نوفم���

ل�ل���ص�ان��كت�حقوقھ�وحر�اتھ�املع��ف���ا�����ذه��تفاقية�ا��ــق����ا��صول�ع���انتصاف�فعال�أمام�:"ماي��

،�أنظر�."وفــي�حال�ارتــ�اب��ن��اك�من�أشــخاص�عامل�ن����إطار�ممارســة�وظائف�م�الرسمية�يئة�نقض�قضائية،�ح���

�التا�� �املوقع �ذلك ��:

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ARA.p،2016د�سم����01:أطلع�عليھ�يوم��.
.48.،�مرجع�سابق،�صحمدي�ع���عمر-3



إم�انية�الرقابة�القضائية�ع����عمال�ا��كومية:الباب�الثا�ي

204

�وفقا �ي�ون �الدولية�املجرم�ن �املعا�دات ��� �محددة �و�شروط �العامة��،لقواعد �املبادئ و���

.1ل�سليم�املجرم�ن�أو����النظام�الدو���العام

فض����ف�و�يبحث�عن�أسباب�الرّ �،فالقا����بصدد�رقابة�مشروعية�قرار�رفض�ال�سليم

 
ّ
�ال �املجرم�نِ� املعا�دة ��سليم �تنظم �،� 

ّ
�خاللِ� ال �من �و�حاالت���ا� �ال�سليم ��ذا �شروط تحدد

�ذلك �عن �مجموعة�.�متناع �تضع  �فاملعا�دة
ّ
�بال� �ا��اصة �الشروط �بسليممن ض�رفو

 
ّ
 �،سليمال�

ّ
 فال�يمكن�املوافقة�أو�رفض�ال�

ّ
روط�و�املبادئ�املنصوص�عل��ا����سليم�إال�وفق�الش

.املعا�دة

� ��و��نصت ��املادة �لعام ��ور�ية ��تفاقية ���،1958من �ب�سليم�ع�� ��طراف ع�د

 
ّ
 ذين�ت��م�م�السلطات�املختصّ ���اص�ال

ّ
�شرط�املعاملة��،رف�الطالب�بارت�اب�جر�مةة�للط

��تفاقية ��ذه ��� �عل��ا �املنصوص �و��وضاع �الشروط �اح��ام �و��شرط �من�.باملثل و�بالرغم

 �،ص�الصر�ح�ذا�النّ 
ّ

 إال
َ
 �ّن �أ

ّ
 للدولة�الطرف�����ت

ّ
سليم��لعدم�مراعاة�فاقية�ا��ق����رفض�ال�

�املجرم�نالّد  ��سليم �مجال ��� �باملثل �املعاملة �لشرط �ال�سليم �الطالبة �أيضا��.ولة �يمكن كما

 
َ
عملية�ال�سليم�قد�يؤدي�إ����نَّ عدم��سليم�املجرم�ن�إذا�رأت�الدولة�املطلوب�إل��ا�ال�سليم�أ

.��ديد�النظام�العام

�� ��داري �للقضاء �ال��وء �حق � �الطالبة �للدولة �يمكن �ت��ير�الدولة �عدم �حالة رفض�ا�ل�

��،ل�سليما �قرار�الرفض �إلغاء �أجل �ال�سليم�المن �إل��ا �املطلوب �الدولة �طرف �من غ���امل��ر

 
َ
 �نَّ حيث�أ

ّ
و�ذلك�����،سليممجلس�الدولة�قد�أف���عن�رأيھ����شأن�طلب�إلغاء�قرار�رفض�ال�

� �صادر�ع��ا �حكم �السيّ ���1924 �قضية ���  ،Radjaviد
ّ
�ال ��� �اغتيل �سنة��سو�سراذي ��

�م�ن�من�بالقبض�ع���م�ّ �،1992،�فطلب�ا���ومة�السو�سر�ة�من��ن��بول����بار�س����1990

�السو�سر�ةالرّ  �ل���ومة �و��سليم�ما ��يراني�ن �تقّد �.عايا  كما
ّ
�ال� �بطلب �سو�سرا سليم�مت

1-CAYLA (O), Op.Cit, p. 07.
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 �،لوزارة�ا��ارجية�الفر�سية
ّ
�و�مع�.�ن�ب�سليم�املجرم�نقو�صادقت�فر�سا�ع���املرسوم�ن�املتعل

ما�استدعت�امل�لف�بالشؤون�ا��ارجية�السو�سر�ة�نَّ و�إِ ،��فر�سا�لم��سلم�املجرم�ن�نَّ ذلك�فإِ 

�فر�سا ��� ، 
َ
�أ �للّد �نَّ وأبلغتھ �العليا �الرّ املص��ة ��سليم �عدم �تقت��� �الفر�سية �عاياولة

و����عشية�نفس�اليوم�تم�إرسال�ال��ص�ن�املطلو��ن�عن�طر�ق�ط��ان�ا��و�ة��،�يراني�ن

.الفر�سية

القرار�ن��،�طالبة�إلغاء��1994عر�ضة�أمام�مجلس�الدولة�����رفعت�ا���ومة�السو�سر�ة

ع����و�أقرّ �،و�قبل�مجلس�الدولة�الفر�����النظر����القضية�،الصادر�ن��شأن�رفض�ال�سليم

 
َ
بالتا���ال��،جرم�ن��عت���عمال�منفصال�عن�إرادة�العالقات�الدولية�لفر�سارفض��سليم�امل�نَّ أ

.�1عت���ذلك�عمال�ح�وميا

��شأن �الصادر �القرار �بإلغاء �املجلس ��ال�سليم�رفض�ق��� �آخر�� ���،حكم

إدارة�العالقات�يؤكد�أن�رفض�طلب��سليم�املجرم�ن��عد�عمال�منفصال�عن��،1993أكتو�ر15

.2اسالدبلوماسية�لفر�

ال�يمكن�أن�يؤثر�ع���إرادة��،ففحص�مشروعية�العمل�املنفصل����مجال��سليم�املجرم�ن

فالقا�������قضية�ا���ومة�السو�سر�ة�قام�بتقدير�طرق�تطبيق��.السياسة�ا��ارجية�لفر�سا

 
َ
�أ �حيث ��تفاقيةلا�نَّ �تفاقية، �ب�نفيذ �مباشرة �بطر�قة �مرتبطا ��ان �فيھ �املطعون �عمل

 املعمل�لا�و 
ّ
بمجلس�الدولة�أن��ى�ذا�ما�أدّ �،فاقية�بطر�قة�مباشرة�أيضاخالف�لتطبيق��ت

.عدم�كفاية��سب�ب�رفض��سليم�املجرم�ن�يق����

1-C.E, 14 Décembre 1994, Gouvernement Suisse, R.D.P, N° 03, 1996, p. 796.
2-C.E, 15 Octobre 1993, Royaume Uni de Grande Bretagne et l’Irlande du Nord,

Op.Cit, Voir aussi : - C.E, 22 Décembre 1978,Vo Thanh Nghia, Op.cit.

- C.E, 19 février 1988, Ralatel, A.J.D.A, 1988, p. 354.
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كسند����مجال��سليم�املجرم�ن�كما��عت���عدم�مراعاة�شرط�املعاملة�باملثل�ب�ن�الطرف�ن

� �املعاملة �غياب �إثبات ��شرط �ال�سليم �القا���أو�كت��ير�لرفض �أمام �إ����.باملثل فاالس�ناد

��عت���قانونيا �باملثل �املعاملة �التّ �،شرط ��� ��سا�م �ال �لكن �الّد و �تنفيذ�عاون �شأن ��� و��

 خاصّ �،و�تطبيق�القانون 
َ
 �نَّ ة�أ

ّ
���عت���جر�مة�ِ� الدول��ور�ية�م�ددة�اليوم��بجرائم��ر�اب�ال

�للدول   �،عابرة
ّ
�التِ� و�ال ��ستوجب �املجرم�ن�� �ع�� �القبض �إللقاء �القضائية �و�املساعدة عاون

.1و�معاقب��م�أمام�القضاء�الذي�نفذ�فيھ�جر�متھ

�قضائية �تقنيات �بلورة ��� �و�الدو�� �الداخ�� �و�القضاء �الفقھ �إس�امات �من من��،بالرغم

� �املعا�دات �ب�نفيذ �املتعلقة ��عمال �ع�� �الرقابة ��سط �(أجل �املنفصل، املعاملة�العمل

كما�أن�التطبيق�أظ�ر�صعو�ة�اتفاق��،إال�أنھ���د��ن�ال�يوجد�إجماع�حول�املسألة�)باملثل

السيما�أنھ�ال��،قضاء�مجلس�الدولة�و�محكمة�التنازع�حول�مف�وم�و�نطاق�العمل�املنفصل

�ب�نفيذ� �املتعلقة ��عمال �مجال � ��� �منفصال�أو�غ���منفصل ��عت���العمل �م�� �معرفة يمكن

.أو�رفض�تنفيذ�ا�ا�دةاملع

الفرع�الثا�ي�

املتعلقة�با��ماية�الدبلوماسية�عمال��فرض�رقابتھ�ع���القا�������ذبذبت

تختص�الدولة�بضمان�ا��ماية�الدبلوماسية�لرعايا�ا����ا��ارج�عند�وقوع�أضرار�تمس�

�القوان�ن��،بحقوق�م �و �الدولية ��تفاقية �بموجب �الدولة �ع�� �مفروضة �ا��ماية ��ذه و

�للدول  ��،الداخلية �للدفاع �السليمة ��جراءات �من �مجموعة �اتخاذ �عل��ا �يفرض ن�عحيث

�بحقوق �أضرار�تمس �وقوع �عند �أخرى���ا،رعايا�ا �دولة �س�بھ ��ان �الضرر ��ذا �أن حيث

1-DUPRE DE BOULOIS (X), Op.cit. p. 1806 et 1807.
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�رعايا�ا �ف��ا �ا��ماي.�1ستوطن �الدولةو��عت����ذه �ع�� �مفروض ��واجب ��و��،ة �ما و��ذا

.2مست�بط�من�حكم�املحكمة��بتدائية�الفر�سية

� �بأضرار �ا��ارج ��� �املقيم�ن �الدولة �رعايا �يتضرر �حر�ا��م�تفعندما �و �حقوق�م مس

يمكن�ل�ؤالء�الرعايا�الطلب�من�ح�وم��م�التدخل��،�ساسية�جراء��تصرفات�الدولة��جن�ية

�التدخل��،من�أجل�ا��صول�ع����عو�ض�مناسب���ماي��م�يةلدى�الدولة��جن� و�يتم��ذا

�تب�ن�أن��ناك�خالف����وج�ات�النظر��،يةالقنصل�عن�طر�ق�البعثات�الدبلوماسية�أو  و�إذا

فإنھ�يمكن�للدولة�ال���ي�بع�إل��ا��،ب�ن�الدولت�ن�حول�مبدأ�املسؤولية�أو�حول�تقدير�التعو�ض

.3و�بالتا���يتحول�ال��اع�من�نزاع�داخ���إ���نزاع�دو���،املتضرر�أن�ت�ب���طلباتھ

� �التدخل�ع��يجب �قبل �أفراد�ا �بحقوق �املطالبة �� �الدولة �الدولة �تقدر��ى خر لدي أن

�سليما �تقديرا �طرف�ا �من �املتخذ ��جراء �للسلطة��،مالئمة �العمل ��ذا ��ع�د حيث

��،التنفيذية ��ل ��عتبار ��ع�ن �تأخذ �سوف �بالتا�� �املحاطة�و �الظروف �و املال�سات

أو�عدم�التدخل�عندما��،ا�بالتدخل�عندما�ي�ون��مر�ممكنامَّ ح���تقرر��عد�ذلك�إِ �،بالقضية

و��نا��.4أزمات�دبلوماسية�مع�الدولة�ال���أضرت�أفراد�اتقدر�أن�الوضع�قد�يث���صعو�ات�و�

�الرعية� �الدولة �طرف �من �التدخل �عن �قرار��متناع ��� �الطعن �إم�انية �حول �يثار��ساؤل قد

.ملص��ة�املتضرر 

��ناك�أعمال�يباشر�ا� مّ���الفقھ�و�القضاء�ب�ن�نوع�ن�من��عمال�الدبلوماسية،�حيث�أنَّ

���ِ
ّ
الدبلوماسيون�بصف��م�الّسا�ر�ن�ع���حماية�ا��قوق�و�ا��رّ�ات��ساسية�من��ضرار�ال

�ل�م�الّتدخل�لدى�الّدول�.تمّس�رعايا�م����الّدولة��جن�ية ُل
َ
� أجل��من��جن�يةو�بالّتا���ُيوَّ

.42.،�ص2001،�القا�رة،�مركز�الفرد����النظام�القانو�ي�للمسؤولية�الدولية،�دار�ال��ضة�العر�ية،�عالم�وائل-1
2-T.P.I, 06 Juillet 1995, Association Italienne, T. 447/93 à T- 449/93.

.56.،�مرجع�سابق،�صحمدي�ع���عمر3
4 - C.E, 04 Juillet 1862, Simon, Rec. Lebon, p. 531.
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حماي��م�و�ل�م��ّل�ا��ر�ة����تكييف�ما�إذا��انت�ا��ماية�واجبة�أم�ال،�بالّتا���ف�ذه��عمال�

����حاالت�و�ظروف�ضّيقة�
ّ

عن�ف��ا�إال
ّ
تك�����الطا�ع�ا���ومي،�و�عادة�ما�ال�ت�ون�قابلة�للط

ِ���يقوم���ا�القنصل).أوال(جّدا�
ّ
ا�ي�من��عمال�ف����عمال�ال

ّ
ي�ن�و����أعمال�أما�الّنوع�الث

�غلب�عل��ا�الطا�ع��داري�أك���م��ا�دبلوما���،�و����ال�ترتقي�إ���درجة��عمال�ال���املو�ولة�

ِ���تقع�ع���عاتق�الدبلوماسي�ن
ّ
).ثانيا(للدبلوماسي�ن�و�إ���درجة�املسؤولية�ال

ع����عمال�الدبلوماسية�الضيقة�الرقابة-أوال

 �نَّ إِ 
َّ

�عمال�املتصلة�بإجراءات�ا��ماية�الدبلوماسية� أّن �ع���دمجلس�الدولة�الفر�����أك

مال�غ���منفصلة�عن�العالقات�ع���أ�،أو��متناع�ع��ا���ماية�الرعايا�الفر�سي�ن����ا��ارج

و�لقد��ان�ملحكمة�التنازع�نفس�املوقف��.1و�بالتا���ال�تخضع�لرقابة�القضاء�،الدولية�لفر�سا

ل���قضت�أن��عمال�و��جراءات�املتصلة�با��ماية�الدبلوماسية�ال�او��،���Cofageقضية�

.ت�ون�محل�نزاع�أمام�القضاءيمكن�أن

السلطات��حيث�اقر�ع���أن،Mominotصدر�أيضا�عن�مجلس�الدولة�حكم����قضية�

�وظائف�م �تأدية �بمناسبة �الدبلوماسية �و �الدولة�،القنصلية �مع �مباشرة �عالقة ��� �ف��

��جن�ية�و �،�جن�ية �و�ا���ومة �الفر�سية �الدولة �ب�ن �بالعالقات �ترتبط �أعمال ��� �.بالتا��

.2و�بالتا���ال�يمكن�للقا����الوط���أن�يختص����النظر����املسائل�ذات�الطا�ع�الدو��

"��ف��ا"حيث�يرى��،موقف����شأن��ح�ام�الصادرة�عن�القضاء�أيضا�ھلقد��ان�للفق

VIRALLY����� �الرعايا �بحماية �يتعلق �فيما �الدبلوماسية �با��ماية �املتعلقة ��عمال أن

إنما����أعمال�ترتبط�و�لو�بصفة�جزئية�بالقانون�الدو���العام،�و�بالتا���ال�يمكن�أن��،ا��ارج

1-T.C, 02 Décembre 1991, Cofage, Rec. Lebon, p. 478.
2-C.E 11 février 1916, Mominot, Op.cit.
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�الدو�� �القانون �بتطبيق �الدولة �مجلس �،يختص �القانون�� �بتطبيق ��و�غ���مختص �ما مثل

.1ا��اص

�أضاف �"كما �تقدير أن ��� ��ع�� �الرأي �أو�التظلم��ل��كومة �الطلب �و�وجا�ة مالئمة

�لدى�الدولة��جن�ية�بالطر�ق�الدبلوما�����،الظروف�و�ا��كم�ع���مدى�مالئمة للتدخل

.2"و�كذلك�ع���مدى��ضرار�الذي�ترى�بھ�تدعيم��ذا�التدخل،عدمھ�من�

�الإ �حكمھ �النظر��� ��� �الفر���� �الدولة �مجلس �تبع ��فيفري �11صادر��� �نفس1916سنة

حيث�قام��ذا��خ���برفع��،السالف�الذكر�Mominotقضية�����VIRALLYاتجاه�الفقيھ�

بالقيام��بالتدخل��،طعن�أمام�مجلس�الدولة�ضد�قرار�رفض�وز�ر�ا��ارجية�الفر�سيةوى عد

�الص�نية �املوا�ئ �أحد �ب�ن �مال�� �خط �بإ�شاء �لھ �السماح �لرفض�ا �الص�نية �ا���ومة �لدى

� � �لرقابتھ��،TONKINو�ميناء �يخضع �ال �التدخل �الوز�ر�عن �امتناع �بأن �املجلس فق���

.3القضائية�باعتباره�عمال�ح�وميا

� ��� �الدبلوماسية �ا��ماية �عن �الدولة �امتناع �يلزم��عود �نص �وجود �عدم �إ�� �ا��الة �ذه

�مر�الذي�يؤدي�إ���حرمان��فراد�من�رفع�دعوى�أمام�القضاء�ضد�موقف��ذلك،الدولة�ب

و�أن��ذه��عمال��،ا���ومة�بال�سبة�ل�ذه�ا��ماية�الدبلوماسية�للرعايا�الفر�سي�ن����ا��ارج

.4متصلة�مباشرة�بالعالقات�الدولية�و�الدبلوماسية

1-VIRALLY (M), Op.Cit, p. 318.

:�األ�يفقد�ورد���ص��النص��اأمترجمة���صية��2-

« Le gouvernement a le droit d’apprécier souverainement non seulement la valeur des

griefs invoqués par le citoyen ; mais encore l’opportunité diplomatique de la

réclamation et le plus en moins d’insistance qu’il convienne d’y apporter », Ibid. p.

319.
3-C.E, 11 Février 1916, Mominot, Op.cit.

.217.سابق،�ص،�مرجع��ر�ري�محمد�عبد�ا��افظ�-4
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��،�حيث�ق��تقر�ر�حر�ة�ا���ومة����تكييف�طلبات�ا��مايةالقضاء�ع���ا���بالتاستقر�

��22�� �1877جانفي �قضية �املتعلق��DUPUY"دي��"�� �بنظر�الطلب �اختصاصھ �عدم

�قائال �الفر�سية �ا���ومة �اتخذتھ �باملسائل�:"بالقرار�الذي �متصلة �ا��الية �الدعوى �أن بما

� �ا��كومة �ال��ام �بمدى �الضرر�املتعلقة �بتعو�ض ��جن�ية �ا��كومات �بمطالبة الفر�سية

��ذه� �أن �و�بما �تا�ع��ا، �أعمال �عن �ا��ارج ��� �املقيم�ن �الفر�سي�ن �املواطن�ن �ي��ق الذي

و�من�ثم��،املسائل�تتصل�بالسلطة�العليا�ال���تملك�ا�ا��كومة�إلدارة�العالقات�ا��ارجية

.1"لس�الدولةتخرج�بحكم�طبيع��ا�عن�نطاق�الوالية�القضائية�ملج

حيث���،كما��ان�للمجلس�أيضا�نفس�املوقف�بال�سبة�للقرارات�املتعلقة�باإل�عاد�القنص��

أن��مر�الذي�يتظلم�املد���منھ�يتعلق�بمزاولة�ا���ومة��،Laffou���1882ق�������قضية�

�الدولة �مجلس �والية �عن �ف�و�يخرج �ثم �و�من �الدبلوما���، �املجال ��� �تملك�ا �ال�� .2للسلطة

و�بالتا���فإن�اختصاص�مبعوثو�الدولة�الدبلوماسي�ن����ا��ارج�بإ�عاد�ذوي�السمعة�الس�ئة�

�دول��م �و�رعايا �مواط�� �����،من ��خرى �بالدول �تر�ط�م �ال�� �الودية �العالقات �ع�� أو��بقاء

.3أعمال�ح�ومية�ال�يخضع�مجلس�الدولة�النظر�ف��ا

:�األ�يفقد�ورد���ص��النص��اأمترجمة���صية�-1

« Considérant que la requête soulève des question relatives à l’obligation qui existerait

pour le gouvernement Français, de réclamer auprès des gouvernement étrangers la

réparation du préjudice causé à des résidents Français par les agents au sujets de ces

gouvernement ; que ces questions se rattachent à l’exercice du pouvoir souverain dans

les matières de gouvernement et dans les relations international, et ne sont pas de

nature à être portés devant le conseil d’Etat par la voie contentieuse. ».Voir : C.E, 22

Janvier 1877, Dupuy, Op.cit.
2-C.E, 08 Décembre 1882, Laffou, Op.Cit.

.218.،�مرجع�سابق،�ص�ر�ري�محمد�عبد�ا��افظ�-3



إم�انية�الرقابة�القضائية�ع����عمال�ا��كومية:الباب�الثا�ي

211

�مو  �ع�� �أخرى �مرة �الدولة �مجلس �����قفھأكد �قضية �أقر�أن��،Richardر��شارد حيث

.1الدوافع�ال���أملت��ذا��جراء�ل�س�من��مور�ال���يجوز�ملجلس�الدولة�النظر�ف��ا

إزاء��عمال�الصادرة�عن�الدبلوماسي�ن��ھقفاو بممستقريبدو�أن�مجلس�الدولة�الفر�����

�حماي��م �أو�رفض �الرعايا �حماية ��� �املتمثلة �وظيف��م �تأدية ھُ �حيث�،بمناسبة نَّ
َ
�مرة��أ ��ل ��

و��ذا�ألسباب�تبدو�م��رة��،قرارات�الصادرة�عن�الدبلوماسي�نال�فض�النظر����الطعون�ضدر ي

القضائية��شأن�أعمال�م�واردة�بحكم��فإن�الرقابة�ي�نألعمال�القنصلو�لكن�بال�سبة��.و�جدية

و�الس�ب��عود�إ���درجة��عمال�ال���تصدر�عن��ذه��،�ح�ام�الصادرة�عن�مجلس�الدولة

.���درجة�املسؤولية�ال���تقع�ع���عاتق�م�تجاه�حماية�الرعاياإو��)ي�نالقنصل(الفئة�

ع���أعمال��داري��غليب�الطا�ع�:إ�ساع�مجال�الرقابة�ع���أعمال�القنصل�ن�-ثانيا

ي�نالقنصل

� �حكم �من �مختص�Colratكولراابتداء � �الدولة �مجلس ��عمال��اأصبح �ع�� �الرقابة ��

أن�العمل�الصادر�عن�الدبلوماسي�ن��و��Colratحيث�أعت���املجلس����قضية��،الدبلوماسية

��دار�ة ��عمال �قبيل ��داري �،من �القضاء �لرقابة �تخضع ��عد��،و�بالتا�� �املجلس �أن حيث

أنھ�لم�يث�ت�من�التحقيق�أن�املقيم�العام":فحص�ما�قصد�إليھ�صاحب��جراء�إ���التأكيد

خولت�لھ�ض�آخر�غ���الذي�من�وراءه�غر جراء�موضوع��ذه�الدعوى�قد�قصد�باتخاذه�� 

.2"�ذه�السلطات

�قنص�� �عمل ��و �الرقابة �محل �العمل �أن �ا��ال �قضية �من �����،املست�تج ��و الذي

�التمثيل� ��� �موجود ��و �مثلما �السيا��� �الطا�ع �عليھ ��غلب �ال �عمل ا��قيقة

1-C.E, 08 Novembre 1888, Richard, Op.Cit.
2-« Il ne résulte pas de l’instruction qu’en prenant la mesure attaquée, le résident

général ait usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui pour lequel ils sont

conférés », Voir : C.E, 04 Décembre 1925, Colrat, Op.cit.
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�العمل�،الدبلوما��� �أك���ع�� �رقابتھ ��سط �قد �الدولة �مجلس �أن �ع�� �إال �يدل �ال و��ذا

س�ب�عدم��غليب�الطا�ع�ا���ومي�و�السيا�����وذلك��،القنص���مقارنة�بالعمل�الدبلوما���

.ي�ن�أعمال�القنصلع���

��جدت �القنصلية ��عمال �طر�ق �عن �الرعايا �ال�����اأساسحماية �الدولية ��تفاقيات ��

تنظم�طرق�و�وسائل�حماية�الدول�لرعايا�ا،�حيث�أن�مجلس�الدولة�الفر������عت���أن�تطبيق�

يحتم�ع���الدول��عضاء�حماية��،�شأن�العالقات�القنصلية�1963أفر�ل��23لـ�في�نا�اتفاقية�

�تنفذ �أن �يجب �ال�� ��تفاقية ��� �عليھ �منصوص �ا��ق ��ذا �أن �بحكم حيث��.وتح��مرعايا�ا

��تفاقية ��ذه �ع�� �املوقعة �الدول �رعايا �أن �ع�� �و�مساعدة��اي�ونو تنص �برعاية مشمول�ن

.1السلطات�القنصلية�للدول�ال���يحملون�ج�سي��ا

�ا �مجلس �قبل �لذلك �تطبيقا �النظر��� ����عطاللدولة �العام �القنصل �قرار�رفض �ضد ن

� �متعلق��Innsbruckإ�س��وك �نزاع ��� �النمساوي �القضاء �أمام �فر�سية �رعية تمثيل

�املوج�،بامل��اث �الفر�سية ��مالك �أن ��جن�يةو حيث ��قاليم �ع�� �أح�ام��،دة �عل��ا تطبق

�الفر���� �و�القنصل��.القانون �الفر�سي�ن �الرعايا �ب�ن �تقوم �ال�� �العالقة �يجعل �مر�الذي

برغم�وجود��ذه��مالك����ا��ارج�و��و��،الفر�����بصدد�إدار��ا�تخضع�لرقابة�مجلس�الدولة

�أن�ي�ون�يؤدي�إ���قيام�عالقة�دولية�ب�ن�ا���ومة�الفر�سية�و�الدولة� نزاع�يبدو��عيدا�من

.2النمساو�ة��جن�ية

�دون�امل �القنصلية �ا��ماية �رقابة �ع�� ��سلطت �الدولة �مجلس �أح�ام �معظم �أن الحظ

�الدبلوماسية ���،ا��ماية �العمل�ن �أن �و��ان�عبالرغم �لفر�سا �الدبلوماسية �العالقات �عن ��ان

.يف��ض�أن�ي�ون�العمل�ن����نفس�الدرجة�و�القيمة

1-C.E, 29 Janvier 1993, Joséfa Bouillez, Rec. Lebon, p.15, R.F.D.A, 1993, p. 794. Concl :

F. SCANVIC, Note. D. RUZIE,A.J.D.A, 1993, p. 364, Note, G. BURDEAU.
2-C.E, 02 Mars 1966, Gamancel, A.J.D.A, p.382.



إم�انية�الرقابة�القضائية�ع����عمال�ا��كومية:الباب�الثا�ي

213

�ا��ماية�القنصلية�للرقابة�القضائية�برّ  أ��ا�ذو�طا�ع�إداري�س�ب��ر�البعض�أن�خضوع

�.و�ع���عكس�ا��ماية�الدبلوماسية�ف���ذو�طا�ع�سيا����دبلوما����بحت�،أك���م��ا�دبلوما���

�بالنظر� �الدبلوماسية �فاألعمال �مجلس�إو�لذا �و�رقابة �اختصاص �عن �تخرج �ف�� �طا�ع�ا ��

؟و��نا�يثار��ساؤل�حول�مدى�إم�انية�الرقابة�ع���مجال�ا��ماية�الدبلوماسية.1الدولة

�با��ماية� �املتعلقة ��عمال �ضد �الطعون �ع�� �رقابتھ �و�وسع ��سط �قد �القضاء ��ان إذا

بالعمال�ال���فيبدو�من�املنطقي�أن�يطبق�نفس�ا��كم�ع���القرارات�املتعلقة��،الدبلوماسية

.يؤد��ا�القنصلي�ن

بقبول�الطعن�ضد��،تحقيقا�ل�ذا�املنطق�فقد�قضت�محكمة��ست�ناف��دار�ة�ببار�س

قرار�رفض�وز�ر�العدل�املوافقة�ع���طلب�التدخل�و�التوسط�لدى�املحكمة�الكندية�����نزاع�

��بو�ة �بالسلطة ��،يتعلق �التفاقية �وفقا �لال�اي �املدنية���1980أكتو�ر��25ـ �ا��وانب �شأن

.��2طف��طفال

� ��ور�ي �لإلتحاد �محكمة �أيضا �با��ماية��T.P.Iقضت �املتعلقة ��عمال بخضوع

�املياه� ��� �املالحة �تمارس ��انت �يونانية ��سفينة �تتعلق �قضية ��� �وذلك �لرقاب��ا، الدبلوماسية

حيث��عرضت�للتفت�ش�من�طرف�شرطة��،املتنازع�ف��ا�ب�ن�دولة�غي�يا�ب�ساو�و�دولة�السنغال

عد�رفع�ال��اع�أمام�املحكمة�بررت�و���.و�تم���ز�ا�و�مصادرة�حمول��ا�،املراقبة�التا�عة�لفي�نا

�للسفينة �امللكة ��تحاد��،الشركة �ب�ن �امل��م �لالتفاق �وفقا ��سماك �بصيد �ل�ا �مرخص أ��ا

كما�بررت�الشركة�املالكة�للسفينة�أن�ا��طأ��عود�إ����تحاد�الذي��ان�.�ور�ي�و�السنغال

.بنكية�و�كذا�عدم�طلب�كفالة�،من�املفروض�اس�شارة�دولة�غي�يا�ب�ساو

.518.السابق،�ص�،�املرجععبد�الفتاح�سايدر�داير -1
2-C.A. de Paris, du 11 juillet 1997, Guichard c/ ministre de la justice, Rec. Lebon, p.

659, Voir aussi: BOSSE (H) : « Enlèvement d’enfants et adoption internationale : la

néssicité d’un contrôle juridictionnel des décisions des autorités centrales »,R.F.D.A,

Paris, 1999, p. 414.
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��ذ �ع�� �املحكمة �الدردت �����فوعه �عل��ا �املفروضة �باالل��امات �قامت �املعنية �ا���ة بأن

.1القيام�با��ماية�الدبلوماسية�تجاه�ر�ان�السفينة�و�الشركة�الطاعنة

�ا��ماية��كذلك�صدر  �أعمال �ع�� �الرقابة �شأن ��� �الفر���� �الدولة �مجلس عن

�قضية�،الدبلوماسية ��� �قرار�رفض��،Weissوايزحكم �ضد �دعوى �النظر��� �قبل حيث

�دولية �منظمة �وظائف �إلحدى �فر���� �ترسيم �تأييد �الفر�سية ��عدم��،السلطات �ق��� حيث

كما�صدر�.�2ختصاص�بنظر�الطعن�ع���أساس�أن��ذا�العمل��عد�عمال�من�أعمال�ا���ومة

� �قضية ��� �حكما �الدولة �مجلس �عن �كمس�ش�،BUحديثا ��عمل �السيدة ��ذه ��انت ار�حيث

�للتعم���� �أور�ا �بنك �إدارة �مجلس ��� �لفر�سا �ممثل �عضو �و �لندن ��� �فر�سا �سفارة لدى

��،و�التنمية �بإ��اء��1997نوفم����18و��� �و�الصناعة �و�املالية �وز�ر��قتصاد صدر�قرار�من

�كمس�شار�ما�� �،م�ام�ا �قرار�بإ��اء���نوفم���من��21و��� �البنك �الوز�ر�إ�� �أرسل �السنة نفس

� �السيدة �تمارس�ا �ال�� �البنك�BUالوظائف ��.� �الوز�ر�للسيدة �سمح �����BUو�لقد بالبقاء

�الوظيفي����لندن�ملدة�من مع��حتفاظ��،1998جوان��30إ���غاية�1997نوفم���18سك��ا

.بنفس�املرتب�الذي��ان�يدفع�من�ا���ومة�الفر�سية

���القرارات�الصادرة�عن�الوز�ر�أمام�مجلس�الدولة�الذي�اعت���أن��BUطعنت�السيدة�

�الوز�ر� �يصدر�عن �لم �ملدير�البنك �املوج�ة �البنك ��� �امل�ام �بإ��اء �املتعلق �فيھ القرار�املطعون

�ل�ا �أو�رئ�سا �دولية �منظمة ��� �عضوا �وطنية�،بصفتھ �سلطة �صدر�بصفتھ و�بالتا����.و�إنما

�منفصال� �الدوليةالعمل �العالقات �إدارة ��،عن �أعمال �عمال�من �ف�و�ال��عد السيادةو�بالتا��

أما�ما�يتعلق�بقرار�إ��اء�م�ام�السيدة�.و�إنما��و�عمل�إداري�و�يخضع�لرقابة�القضاء��داري 

BU� بحقوق� �يتعلق �فردي �ذو�طا�ع �ف�و�نزاع �بلندن، �الفر�سية �السفارة �كمس�شار�ما���لدى

� �يؤول�و�واجبات �فاالختصاص �و�التا�� �ا��م�ور�ة، �رئ�س �طرف �بقرار�من �املع�ن املوظف

1-T.P.I, 06 Juillet 1995, Op.Cit.
2-C.E, 20 Février 1953, Weiss, Rec. Lebon, p. 87.
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ملجلس�الدولة����نظر�ال��اع،�و�انت���املجلس�بإلغاء�القرار��ول�و�رفض��با���الطلبات��خرى�

.BUللطاعنة�السيدة

�القرار�اد ��� �با��كم �غ���مختص ��داري �القضاء �أن �ع�� �القضايا ��ذه ��� �الوزارة فعت

�و�املاليةل �وز�ر��قتصاد �السيدة�،صادر�عن �وظائف �بإ��اء �ملدير�البنك ع���BUو�املوج�ة

و�بالتا���فالعمل�ح�ومي��،أساس�أن�القرار�ل�س�منفصال�عن�إدارة�العالقات�الدولية�لفر�سا

.1ممثلة�لفر�سا�لدى�مجلس�إدارة�البنك�BUلسيدة�اباعتبار�أن�

حيث�اعت���أن�طبيعة�العضو�املمثل�لفر�سا��،بنظرة�مختلفة�ر لكن�مجلس�الدولة�رأى��م

�للتعم���و�التنمية ��ور�ي �البنك �املنظمة��،�� ��� �املوظف �تمثيل �عن ��لية �يختلف �و�تمثيل

ف���و�إن��انت�ت�شابھ�مع�الوظائف�الدبلوماسية�إ���أ��ا�بحكم�الوظيفة�املختلفة��،الدولية

صب�أو�وظيفة�املس�شار�املا���لدى�سفارة�فر�سا���ال���بررت�بأن��ع�د�لنفس�ال��ص�من

1-C.E, 20 Octobre 2000, Mme Elizabeth Bukspan, R.D.P, 2001, p. 331.
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املبحث�الثا�ي

مدى�الرقابة�ع����عمال�املنظمة�لعالقات�ا��كومة�مع�السلطات��خرى 

كقاعدة�عامة��ل��عمال�ال���تصدر�عن�رئ�س�ا��م�ور�ة�أو�عن��عض�الوزراء،�خاصة�

�عد�أعمال�ال�تخضع�لرقابة�القضاء��،وز�ر�الداخلية�و�ا��ارجية�املتصلة�بالسلطات�العامة

�ذه��عمال�عادة�ما�تنظم�العالقة�ب�ن�السلطات�العامة�و�ال���و�،س�ب�طا�ع�ا�السيا����

رك��ا�شن�إذ��ف��.للسلطة�التنفيذية�و�ال��ع�د�لل��ملان�و�ال�للقضاء��ع�د�وفقا�للنظام�القانو�ي

�ا���ومة �����تلك�أو �،ر�عيةال��ملان����أداء��عض�الوظائف�ال�شمن�خالل�ا ال����سا�م�ف��ا

�قرار�رئ�س� �وإقال��م، �الوزراء �استقالة �قبول �ا���ومة، ��شكيل �أو�ت�و�نھ، �ال��ملان �شكيل

� �إ�� �ال��وء ��ست�نائية،ا��م�ور�ة �ا���ومة��ا��الة ��شارك �ال�� ��عمال �من �غ���ذلك إ��

.1و�املتعلقة�ب�نظيم�العالقات�ب�ن��ذه�السلطات����املجال�الداخ���،ال��ملان

أن�تتقيد����ممارسة��ذه��عمال��،ال�شك�أنھ�يجب�ع���السلطة�التنفيذية����الدولة

ثار�ا�إال�ألعمال�ا���يحة�و�م�شأة�أاملشروعية�و�سيادة�القانون،و�ال�يمكن�أن�ت�ون���يبمبد

نجد�أن��ساس� و�ع����ذا�.انو�ي�الذي��ع�ش�ا��ماعة����ظلھبقدر�ال��ام�ا�بحدود��طار�الق

�ع ��� �التنفيذية �السلطة �ألعمال �املحصن �السيا��� �الباعث �السلطات�العامل �مع قتھ

�و�الظروف�،�خرى  �ا��االت ��عض ��� ��.�س�بعد ��عود �القا���إو�ذلك ���اعة �فرض���� ��

�و��،اختصاصھ �ا���ومية �طبيعتھ �من �العمل �يجرد �يو�الذي �لتطور��.ھتلرقابخضعھ �أن كما

�ا���ومية ��عمال �تكييف �إعادة ��� �دور �الدولة �مسؤولية �مبدأ �و�تطور �القانونية �.القاعدة

شأ��ا�شأن��عمال��،فبعدما��انت�محصنة�من�أية�رقابة�أصبحت��تخضع�للرقابة�القضائية

.�طروحة�من�59إ����53ات�منأنظر�الصفح�-1
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�التنفيذية �السلطة �تصدر�عن �ال�� ��خرى �ا.�دار�ة �فالقائمة �لألعمال��و�بالتا�� لقضائية

.1ا���ومية�تقلصت�إ���حد�قول��عض�الفق�اء�إ��ا�ا�عدمت�و�لم��عد�ل�ا�أية�وجود

��ان� �كما �ا���ومة �أعمال �لرقابة �التعرض �من �ال�يخ��� �الفر���� �الدولة �مجلس أصبح

ف�ا�وكيّ �،حيث�أتيحت�لھ�عدة�فرص�إلبداء�رأيھ����طبيعة�أعمال�السيادة�،يخشا�ا����املا���

� �القضاء �لرقابة ��خرى ��دار�ة ��عمال �شأن ��شأ��ا �تخضع �إدار�ة �أعمال �أ��ا مطلب�(ع��

�كيّ �.)أول  �ح�وميةكما �أعمال �ل�ست �أ��ا �ع�� ��عمال ��عض �أيضا �إ����،ف �بال��وء و�ذلك

� �و��ستفتاءات �باالنتخابات �املتعلقة �التم�يدية ��األعمال �القرار�املنفصل �ثا(فكرة �)نمطلب

 
ّ

من�الدستور�الفر�����من�قبيل��)16(املادةد�أيضا�ع���أن��عمال�املتصلة�بتطبيق�كما�أك

�القضاء �لرقابة �تخضع �ال�� �السيا�����،�عمال �الطا�ع �عل��ا �يصبغ �أعمال �أ��ا �من بالرغم

)مطلب�ثالث(

املطلب��ول 

العمل�ا��كومي�و�مدى�تطبيق�قواعد��ختصاص�القضا�ي

بال�سبة�لبعض��عمال�الصادرة�عن�ا���ومة�ا���وميأنكر�مجلس�الدولة�صفة�العمل

�ال��ملان �مع �عالق��ا �بت�ليف�،بمناسبة �الوز�ر��ول �مرسوم �أن �ال��حيث �مؤقتة �بم�مة برملا�ي

�)37(املادةكما�أن�رفض�الوز�ر��ول��س�ناد�إ����جراءات�املقررة�����.�2عد�عمال�ح�وميا

1-BERGEARL (C), « Concl sur C.E, ass, 05 Mars 1999, Président de l’Assemblée

nationale », R.F.D.A, Paris, 1999, p. 333.
2-C.E, 25 Septembre 1998, Megret, Op.cit.
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من�أجل��عديل�نص�قانو�ي�ذو�طبيعة��شر�عية��،1958من�الدستور�الفر�����لسنة��02فقرة�

.1ال��عد�من�قبيل��عمال�ا���ومية

أن�أعمال�الوز�ر��ول�بمناسبة�عالقتھ��،الذكري�لفلس�الدولة����القرار�ن�السابرر�مج

ا�ع���أساس�أ��ا�أعمال�تم�يدية�تصدر�مَّ إِ �،مع�ال��ملان����أعمال�تدخل����إطار�العمل��داري 

���دف�إ���أو�ع���أساس�أ�ّ �،السلطة�التنفيذية����إطار�امل�ام��دار�ةمن� �إجراءات�أولية� �ا

.2ممارسة�السلطة�التنظيمية

ل���تصدر�عن�افوجود�القضاء��داري�من�أجل�النظر�����عمال�ذات�الطا�ع��داري�و�

��دار�ة �و�السلطات �ال����،ال�يئات �التنفيذية �السلطة �أعمال �النظر��� �لھ �ال�يمكن و�بالتا��

�إداري  �طا�ع �ل�ا �التنفيذية�،ل�س �السلطة �تصدر�عن �لم �ال�� ��دار�ة ��عمال و�ال�النظر���

�الفكرة ��ذه �ع�� �تنصب �قرارات �ثالثة �الدولة �مجلس �صدر�عن �القا�����،و�لقد �أن حيث

�الصفقات ��� �النظر ��� �مختص �ال��ملان��داري �ي��م�ا �بالطا�ع�و ،ال�� �يتم�� �العمل أن

كما�أن��عي�ن�أعضاء�املجلس��.)فرع�أول (و�بالتا���فالعقد��داري�ذو�طبيعة�إدار�ة�،�داري 

ح�ومي�بالنظر�إ���عدم��علقھ�با��يارات��غ�� �ا��م�ور�ة��و�عمل�الدستوري�من�طرف�رئ�س

فرع�(و�بالتا���ف�و�يخضع�لرقابة�القضاء��داري��،القانونيةو�إنما�يتعلق�بالقواعد�السياسية

�عن.)ثان �الئ�نا�يك �نص ��عديل �يتضمن �إصدار�مرسوم �الوزراء �رئ�س �ش�ل����رفض ذات

من�الدستور��)37(املادة�شر�����و�عمل�يتعلق�بممارسة�السلطة�التنظيمية�بموجب�نص�

1-C.E, 03 Décembre 1999, Association Ornithologique et mammalogique du Saône- et-

Loire c/ rassemblement des opposants à la chasse, R.F.D.A, Paris, 2000, p. 59, Concl :

LAMY.
2-GUETTIER (C), « Irresponsabilité des paissances publiques (régimes législatifs,

règlementaires et jurisprudentiels) » In Répertoire de la Responsabilité de la Puissance

Publique, Dalloz, Paris, 2012, p. 104.
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�القضائية�،الفر���� �للرقابة �ا��اضعة ��عمال �قبيل ��عت���من �التنظيمية �فاألعمال و�بالتا��

.)فرع�ثالث(

الفرع��ول 

العقود��دار�ة��القرارات�املتعلقة�بإبرام�ع��القضاء��داري �رقابةإم�انية�

نجد�1999مارس�5بمناسبة�النظر����القرار�الصادر�عن�رئ�س�املجلس�الوط���الفر�������

��داري  �القضاء �مجال ��� �م�ما �تطورا �أحدث �الدولة �مجلس �اختصاص��،أن �قبل حيث

القضاء��داري����نظر�املنازعات�املتعلقة�بالصفقات�ال���ي��م�ا�املجلس�الوط���عندما�ي�ون�

.1العقد�ذو�طا�ع�إداري 

�السمعية ��ج�زة �تركيب �إعادة �أراد �الوط�� �املجلس �أن �إ�� �القضية �حي�يات ��عود

�املجلس��،البصر�ة �جلسات �بث �من ��ستفادة �التلفز�ونية �القنوات �ل�ل �السماح �أجل من

�السمعية��.الوط�� ��ج�زة �ب��كيب �تتعلق ��و�� �فالصفقة �صفقت�ن، �املجلس �أبرم حيث

��ج�زة ��ذه �الثانية�فتتعلق�باستغالل �أما �و��ذاالبصر�ة، �شركة��، �م�ام �تقلص �إ�� �أدى ما

GILAUDY Electronique،ال����انت�تقوم�بم�مة��سي���ال��كيبات��لك��ونية�للمجلس.

�ذا�ما�أدى���ا�إ���رفع�دعوى�أمام��،�ا�م�مشة�و�غ���مرغوب�ف��ا����املجلس�ّ ت�أأحّس �وال��

ار�ر فاستأنف�املجلس�الوط������الق.النظر����الطعن�تقبل�و�ال��املحكمة��دار�ة��ببار�س�

�لالختصاص�مأما �تجاوزا ��عد �ال��اع �النظر��� �قبول �أن �ب��ة �الدولة �العمل��،مجلس ألن

و�أن��ح�ام�القضائية�القديمة����مجال��،ن�من�أية�رقابةصلصادر�عن�املجلس�الوط���محا

�أ �� عرقابة ��ل �بالنظر��� �القضاء �اختصاص �عدم �ع�� �تقر�و�تؤكد �ال��ملان �ال���عمال مال

� �الوط�� �املجلس �بمنتصدر�عن �ل�ا �التا�عة �ال�يا�ل �ال�شر�عية�او�عن �باألعمال �القيام سبة

1-RAYNAUD (F), « Régime des Actes parlementaires et notion d’acte de

gouvernement », A.J.D.A, N°05, Paris, 1999, p. 409.
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�ا���ومة �برقابة �أو�املتصلة �بإصدار�القانون �طرف��،املتصلة �من �تؤخذ �ال�� ��عمال أو�ح��

.1املجلس�الوط������مجال�ال�سي���الداخ���إلدارة�املجلس

عمال�أمبدأ�الفصل�ب�ن�السلطات�عدم�تدخل�أية�سلطة�من�سلطات�الدولة����يقت����

 �،السلطات��خرى 
ً
�����عالن��بالتا���إعماال �النصوص�الداخلية�و�كذا �املنظم��� �املبدأ ل�ذا

���سان ���قوق  �،العال��
ّ
�إال �أخرى �سلطة �ع�� �سلطة �و�رقابة ��سلط �يمنع �إطار��فإنھ ��

.2إ���املحاكم�الوطنية�إلنصافھء�ال��ومتضرر�كما�يحث��ل��القانون 

�بال��ملان �املتصلة �ا���ومة �ألعمال �املحصنة �الت��يرات ��ذه �من �التطور��،بالرغم إال�أن

�الدولة �مسؤولية �مجال ��� ��القضا�ي �ال��ملانيةيحتم ��عمال �ع�� �القضائية  (الرقابة
ً
)أوال

 (السلطاتو�كذا�التحول�ا��ديد�ملف�وم�مبدأ�الفصل�ب�ن�
ً
أصبح�من�الضروري�رقابة��،)ثانيا

�ال��ملانية �بذلك��عمال ��سمح �العقود ��ذه �طبيعة �ان �السيما �العقود �بإبرام  (املتعلقة
ً
)ثالثا

� �يضمن �ما �ال��اية �إن�ار�العدالة�� �����،عدم �التعسف �من ��فراد �حماية �أيضا �يضمن و�بما

.تضرر استعمال�السلطة�و�بما�يقت����التعو�ض�املناسب�للم

ضرورة�الرقابة�القضائية�ع����عمال�ال��ملانية�املتعلقة�بالعقود��دار�ة�-أوال

لعدالةل��صانة�القضائية�ع����عمال�ال��ملانية����نظر��عض�الفق�اء�بمثابة�إن�ار�ا�عد�

�املتعامل ���وء �إم�انية �عدم �للقضاء��فيبدو�غر�با �العمومية �الصفقة �عقد ��� �ال��ملان مع

�لل� �محال �ال �يفتح �سوف �ذلك �ألن �امل��م، �للعمل �ا���ومية �الطبيعة ��دار�ة�ب��ة يئات

1- C.E, 05 mars 1999, req. N°163328, In https://www.legifrance.gouv.fr, consulté le: 20

Novembre 2016.
د�سم��10لألمم�املتحدة���العامةا��معيةقراربموجبمن��عالن�العال�����قوق���سان�املعُتمد�08تنص�املادة�-2

1948� �ماي�� "ع�� �ا��قوق�: �ع�� �اعتداء �ف��ا �أعمال �عن �إلنصافھ �الوطنية �املحاكم �إ�� �ي��أ �أن ��� �ا��ق ���ص ل�ل

:أنظر����ذلك�املوقع�التا��،�"�ساسية�ال���يمنح�ا�لھ�القانون 

� 
ُ
 أ

ُّ
2017rights-human-declaration-www.un.org/ar/universalمارس��03عليھ�يوم��َع لِ ط
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و�بدون�أي�اح��ام�للقانون��تخوفلتحاور����استعمال�السلطة�بدون�لاملجال�،التا�عة�لل��ملان

.1الذي�شرعھ�ال��ملان�نفسھ

� �مبدأ �اح��ام �حتمية �القانون أمام �اح��ام �و�مبدأ �الدستوري��،املشروعية �املجلس فإن

قد�قبل�النظر����الطعن����املنازعات�املتعلقة��عالقة�ال��ملان��،الفر��������العديد�من�قراراتھ

و�كذا�اح��اما�للمبادئ�الدستور�ة�ال����،��قوق�العامةاو�ذلك�حماية�ل��ر�ات�و��،با���ومة

�حماي��ا �إ�� �ا���،�س�� �أن  خاصة
ً
�عامة �القضائية �ا���ات �أمام �الطعن ��� ��ق وفقا�مضمون

.2من��عالن�العال�����قوق���سان�و�املواطن�)16(للمادة

مجلس�الدولة�موقف�املجلس�الدستوري����شأن�قبول�الطعون�املتعلقة�باألعمال�ساير�

�ا���ومة �مع �عالقتھ ��� �ال��ملان ���ا �يقوم  �،ال��
ّ

�أك �الطعنحيث ��� �ا��ق �أن �ع�� �و�مبدأ��د

.3أسا����دستوري

�ا��ق����التقا����مضمون�من�طرف��نفاملالحظ�إذ لقانون�الدو���و�القانون�اأن�مبدأ

املادةو�من�بي��ا��،حيث�نجد��عض�الضمانات����مجال�حماية�مبدأ�حق�التقا����،الداخ��

ب�ن�ال�شر�ع��بالت�امل��جرا�ي�املتعلقة،1989د�سم����21لـ���89/665و���من�التعليمة�رقم�

�التنظيم �العمومية��،و �الصفقات �إبرام �مجال ��� �الطعون �إجراءات �بتطبيق ا��اصة

�طرف��تأكد�،حيث �من �املتخذة �القرارات �ضد �الطعن �ضمان �ضرورة �ع�� �التعليمة �ذه

�العمومية �الصفقات �إطار�إبرام ��� �املتعاقدة �ل�ل��،املصا�� �مضمون �الطعن ��� �ا��ق و�أن

القرارات�الصادرة��أو��ل���ص�تضرر�جراء�،ة����ا��صول�ع���الصفقة��ص�لھ�مص��

و�لقد�قضت�املحكمة��ور�ية��.إبرام�أو�تنفيذ�الصفقة�من�طرف�املص��ة�املتعاقدة�بمناسبة

1-FAVREU (L), Du déni de justice en droit public Français, L.G.D.J, Paris, 1965,

p. 98 et s.
2-Cons. Const. Déc. N° 93-325, 13 aout 1993, Rec. p. 224, Déc. N° 93-335, 21 Janvier

1994, Rec. p. 40, Déc. N° 96-373, 09 Avril 1996, Rec. p. 43.
3-C.E, 29 Juillet 1998, Syndicat des Avocats de France et autre, Rec. p. 234.
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� ��1988�� � �برملان �قضية ��� � ��ل��،Flamandفالموند �يخص �املتعاقدة �املصا�� �مف�وم أن

ال�يئات�و�ال�يا�ل�ال���تمارس�السلطات�ال�شر�عية�و�التنفيذية�و�القضائية،و�بالتا���يمكن�

.��1م�اتأن�يوجھ�الطعن�ضد��ل��ذه�ال�يئات����مجال�الصفقات�ال���

ادي�ن�����ان�للقضاء��داري�فرص�للنظر�����عض�منازعات�ال��ملان�مع�املتعامل�ن��قتص

و�من�أجل��،حماية�حق�التقا����من�ج�ةأجل�و�ذلك�من��،مجال�إبرام�أو�تنفيذ�الصفقات

و�لقد�اس�ند�مجلس�الدولة����تأييد�و�تأس�س��.ضمان�حقوق�و�حر�ات��فراد�من�ج�ة�أخرى 

�العقود� �تنفيذ �و �إبرام �مجال ��� �ال��ملان �قرارات �ضد �الطعون �قبول �شأن ��� موقفھ

�املتعامل�ن��،�دار�ة �ضد �التقا��� �ال��ملانية�بحق �املجالس �تتمتع �أن �غ���العدل �من �أنھ ع��

�ا��ق �ل�ذا �املتعاقدين �املتعامل�ن �يتمتع �أن �دون �العقد �مجال ��� �غ����،مع�ا �من �أنھ كما

دون�أن��ال��ملانيةمن�طرف�املجالس��ىاملعقول�إضفاء�صفة�العقد��داري�ع���العمل�املؤد

.2الناتجة�عن�املسؤولية�العقدية�ثار �تتحمل��ذه��خ��ة

تحول�مف�وم�مبدأ�الفصل�ب�ن�السلطات�-ثانيا

�النظر���� �أجل �من �الفر���� �الدولة �مجلس �أمام �عائقا �السلطات �ب�ن �الفصل �مبدأ �ان

�ال��ملانيةامل �للمجالس �التا�عة ��دارات �عن �الناتجة �السلطة��،نازعات �أن �إ�� ��عود و�الس�ب

�للقانون  �و�مشرعة �السيادة �صاحبة �بصف��ا �باستقاللية �تتمتع �عن��،ال�شر�عية �مع��ة و���

و�بالتا���ف���مستقلة�عن�السلطة�التنفيذية�و�القضائية،�كما�يجد��ذا�املبدأ��،�رادة�العامة

� �وفقا �أنھ �حيث �املا�� �املجال ��� �وجود �)10(للمادة ��06لقانون �بتقن�ن��،1950جانفي املتعلق

النصوص�املتعلقة�بالسلطات�العامة�فإن��حتياجات�املالية�لس���املجلس�الوط���و�املجلس�

1-C.J.C.E, 17 Septembre 1998, Commission des Communautés Européennes c/

Royaume de Belgique, C- 323/96, Rec. p. 5063.
2-C.E, 03 Juin 1987, Assemblée nationale, Rec. Lebon, p.193.

-C E 31 Mai 1989, Président du Sénat, Rec. Lebon, p. 484.
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�مجلس ��ل �طرف �من �مستقلة �بطر�قة �تحدد �ت�ون��،ا��م�وري �املجالس ��ذه �أن حيث

و�إنما�سوف��،الية��ذه�املجالسمكما�أن�مجلس�املحاسبة�ال�يختص����رقابة�.مستقلة�ماليا

.1ىت�ون��ناك�رقابة�خاصة�داخلية�����ل�مجلس�ع���حد

� ��عمال�أدت �النظر��� ��� ��داري �القا��� �عرقلة �إ�� �و�املالية ��دار�ة ��ستقاللية �ذه

و�بالنظر�إ���تخوف�مجلس�الدولة��.و�كذا�ال�يا�ل�التا�عة�ل�ا،ال���تأخذ�ا�املجالس�ال��ملانية

ف�عدم�اختصاصھ����النظر�����ل��عمال�ال���ذه��ستقاللية�كيّ ���التدخل�و�املساس���

.2تصدر�عن�ال��ملان

أصبح�يطبق�وفقا�للمف�وم��الذي�لكن�بالنظر�إ���تطور�مف�وم�مبدأ�الفصل�ب�ن�السلطات

�ال�سي����داري��،ال�س���للفصل�ب�ن�لسلطات أصبح��ناك�إم�انية�نظر�القضاء��داري���

مختلف��س�باستقاللية��ذا��خ��،�فرقابة��عمال��دار�ة�الصادرة�عنلل��ملان�دون�املسا

و�ال��،�يا�ل�و�إدارات�ال��ملان�ال�يؤدي�إ���تدخل�القا�������العمل�ال�شر����للمجلس�ال��ملا�ي

�ا���ومة �ع�� �الرقابة �وظيفة ��� ��.يتدخل �الفقيھ �يرى »حيث Jean- Marie AUBY »���

�الشأن�أن�الطبيعة�القانونية�ملصا���و�إدارات�ال��ملان� �عل��ا�طبقيل�ست�خاصة�ح�����ذا

�أّن علم�،نظام�منازعة�مختلفة�عن�املصا����دار�ة��خرى�
ً
�ذه��عمال�ال�تمس�بالوظيفة��ا

.3و�بالتا���فا��صانة�القضائية��نا�صعبة�الت��ير�،ا��اصة�و�املتم��ة�باملجالس�ال��ملانية

السيما�أن��،�عمال��دار�ة�ال���تصدر�عن�املجالس�ال��ملانية�محل�رقابةبذلك�أصبحت�

�فالقا���� �القانونية، �النصوص �ع�� �الرقابة �حد �إ�� �و�تطورت �توسعت �القضائية الرقابة

مل�تحوذلك����حالة�عدم�املساواة�����،�داري�قد�أقر�مسؤولية�الدولة�عن�أعمال�ا�القانونية

1-RAYNAUD (F), Op.Cit, p. 412.
2-C.E, 02 Juillet 1880, Valentin, Rec. Lebon, p. 619.
3-C.E, 14 Janvier 1938, SA des produits Laitiers, La Fleurette, Rec. Lebon, p. 25.
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القانون�املصادق��أقر�ع���أّن �1958أكتو�ر��04لـكما�أن�الدستور�الفر������.1العامة�عباء�

�املطلقة �با��صانة �ال�يتمتع �ال��ملان �طرف �من �محال��،عليھ �ي�ون �أن �يمكن �القانون �أن كما

العادي����حالة�تناقضھ�مع�اتفاقية�أو�معا�دة�دولية�مطبقة��������ف�القار لإلبطال�من�ط

�قضائية�ت�ون��عمال��دار�ة�محصنة�من�أية�رقابةو�بالتا���ال�يمكن�أن.2القانون�الداخ��

.بطر�قة��مطلقة�أك���من�القانون�ذاتھ

عقود�امل��مة�من�طرف�ال��ملانلل�دار�ة�بالطبيعةالقضاء�تأثر�-ثالثا

BERGEALأكدت�مفوضة�الدولة�السيدة� (C)مة�من�� أن�الصفقات�امل��،���تقر�ر�ا�

و�بالتا����،صفة�العقود��دار�ة�اامة��ل�عغال�الشاملجالس�ال��ملانية�من�أجل�إ�شاء�� رف�ط

�خالل�ا� �من �ال�� �بالقرارات �املتعلقة �الطعون �للنظر��� ��داري �للقضاء �يؤول فاالختصاص

.�3يا�ل��ذه�املجالس�تتصرف�باسم�الدولة�من�أجل�إبرام�الصفقات

و�املتعلق�بأعمال�املجالس�ال��ملانية��،روض�عليھعامل�مجلس�الدولة����ال��اعبمناسبة�نظر�

�ح���،العمل�و�صفة�مصدر�العملطبيعة��أن�يم���ب�ن�يجب��املتعلقة�بالصفقات�العمومية�

ف�ذه�الوسيلة�أو�الطر�قة�يف�م�من�خالل�ا�أن��ذه��،يضفي�رقابتھ�ع����ذه��عمال�ال��ملانية

�ال� �املجالس �أعمال �ع�� �فقط �تتم �ال �العموميةالرقابة �بالصفقات �املتعلقة �إنما�،�ملانية و

1-« La situation juridique du personnel ou des fournisseurs des assemblée, ne présente

aucune particularité de nature à justifier un régime contentieux différent de celui des

autre services administratifs. L’examen juridictionnel de ces litiges, que postule la

simple équité, n’empiète pas, par ailleurs, sur l’activité spécifique des assemblées

parlementaires. A cet égard, l’immunité de juridiction et difficilement justifiable. »,

Voir : AUBY (J.M), Op.Cit, p. 101 ; FORTIER (J.C), « Le Contrôle du Juge sur les

actes administratifs des assemblées parlementaires »,A.J.D.A, Paris 1981, p. 128.
2-Cass. Ch. Mixte, 24 mai 1975, Sté des cafés Jaque- Vebre, D. 1975, p. 497, Concl.

TOUFFAIT.
3-RAYNAUD (F), Op.Cit, p.413.
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�ال�سي����داري� �أعمال ��ل �ع�� �ا���ومة �مفوضة �من �التقر�ر�املقدم ��ذا �حسب تنصب

.ا��...و�تقاعد�معو�ضات�ال��ملاني�نتمثل�ما�يتعلق�ب�،للمصا���التا�عة�لل��ملان

الوظائف�ال��ملانية�صعب�يبدو�أن�التمي���ب�ن�أعمال�ال�سي����داري�و��عمال�ال���تمس�

التحديد،�حيث�يصعب�ع���القا�����داري�مثال�تكييف�النظام�الداخ���للمجالس�ال��ملانية�

حيث�أن�القا����ال�يجد�فاصل�و�مم���ب�ن�أعمال��،املتخذ�من�طرف�م�اتب��ذه�املجالس

الفاصل�و�املم����ع����ذا�الشأن�يبدو�أن��ذا�املعيار و�.1لوظيفة�ال��ملانيةاال�سي����داري�و�

و�بالتا����ستوجب�إيجاد�معاي���أخرى�مكملة�أو�متممة��،ب�ن�العمل�ن�ال�يص�������ل��حوال

.للمعيار��ول 

�إ �أإّن �التمي���ب�ن �فكرة �ع�� ��داري �القضاء �و�الوظيفة�ععتماد �ال�سي����داري مال

 �،ال��ملانية
ّ
حدد�و�يم���أعمال�ا���ومة�من�الذي�ي�،تجسيد�ملعيار�طبيعة�العمل�ذاتھ�ما��و�إال

مل�إداري�محض�ف�و�عمل�خاضع�للرقابة�القضائية�شأنھ�عفإذا��ان�ال�.ملعخالل�طبيعة�ال

�إذا��ان�العمل�متصل�بالوظيفة�أو�بالعمل�ا���ومي�فإن� شأن��عمال��دار�ة��خرى،�أما

�سو�لقد��ان��ذا�املعيار�محل�انتقاد�من�طرف�الفقھ�ع���أسا�.العمل�محصون�من�أية�رقابة

و�بالتا���تخ���الفقھ�و�القضاء��،أنھ�يصعب�التمي���ب�ن�عمل�ن�يصدران�من�طرف�نفس�ا���ة

.القائمة�القضائية�عن��ذا�املعيار�و�تب���معيار 

1-C.E, 19 Janvier 1996, ESCRIVA, Rec. Lebon, p. 10.
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الفرع�الثا�ي

تعي�ن�أعضاء�القرارات�الصادرة�من�رئ�س�ا��م�ور�ة�املتعلقة�بعدم�خضوع��

لرقابة�القضاء�املجلس�الدستوري

سلطة�واسعة�لرئ�س�ا��م�ور�ة�و�رئ�س�ا��معية��،1958لسنة�الدستور�الفر�����منح

�الدستوري �املجلس �أعضاء ��عي�ن ��� �الشيوخ �مجلس �و�رئ�س �قيد��،الوطنية �أي �يضع و�لم

� �ي�ون �أن �اسوى �وفقا �حددت �ال�� �العضو�ة �مدة �خالل �ب�سعلتعي�ن �غ����للدستور سنوات

املادةو�ذلك�وفقا�لنص��،قابلة�للتجديد،�مع�تجديد�ثالثة�أعضاء�املجلس��ل�ثالثة�سنوات

.1من�الدستور�الفر������)56(

املادة�كما�أن��عي�ن�أعضاء�املجلس�الدستوري��من�طرف�رئ�س�ا��م�ور�ة�وفقا�لنص�

�الفر�����)19 �الدستور �املجاور �،من �للتوقيع �يخضع �الذكر��،ال �السالفة �املادة �أن حيث

�بوصفھ� �ا��م�ور�ة �رئ�س �تصدر�عن �ال�� ��عمال �لبعض �بال�سبة �املجاور �التوقيع �س�بعد

و�من�ب�ن��ذه��عمال�نجد��عي�ن�الوز�ر��ول�و�عزلھ،�طرح��،ممثل�للسلطة�العليا����البالد

�الوطنية �ا��معية �حل ��ستفتاء، �ع�� �القوان�ن �مشار�ع �أ�عض ��عي�ن �املجلس�، عضاء

.2الدستوري

 
ّ

�إال �قيود �بأية �غ���محاطة �القرار�املناسب �أخذ ��ختيار�و��� ��� �ا��م�ور�ة �رئ�س �فحر�ة

�مثال �الدستوري �املجلس �أعضاء �لتعي�ن �فبال�سبة �القانون، �أح�ام �رئ�س��،بتطبيق �أن نجد

1-Article 56 de la constitution Française, Op.Cit, stipule que: «Le conseil constitutionnel

comprend neuf membre, dont le mandat dure neuf ans n’est pas renouvelable. Le

conseil constitutionnel se renouvèle par tiers tous les trois ans… ».
2-Article 19 de la constitution Française, Op.Cit, stipule que: « Les actes du présidant de

la république autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56

et 61, sont contresignés par le premier ministre et , le cas échéant, par les ministres

responsables ».
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�ستوجب�عدم�تجاوز��و�ال���،من�الدستور �)56(املادةبتطبيق�أح�ام��ا��م�ور�ة�غ���مقيد�إال 

فما�عدا��،وعدم�تجديد�عضو�ي��م،�وتجديد�ثالثة�أعضاء��ل�ثالثة�سنوات�حد��سعة�أعضاء

.�1ذه�القيود�فرئ�س�ا��م�ور�ة�حر����اختيار�أعضاء�املجلس�الدستوري

�ا��م�ور�ة �رئ�س �طرف �من �الدستوري �املجلس �اختيار�أعضاء �حر�ة ف�ل��،بالنظر�إ��

أو�أن��ختصاص�يؤول�إ���املجلس�الدستوري��،ع����ذه��عماليمكن�رقابة�مجلس�الدولة�

؟����ذا�الشأن

طعن�ضد�قرار�رئ�س�ا��م�ور�ة�اللقد��ان�ملجلس�الدولة�الفر�����الفرصة����النظر����

حيث�قامت��،���BAقضية�السيدة1999أفر�ل������9عي�ن�عضو����املجلس�الدستوري����

تطلب�ف��ا�إلغاء�قرار�رئ�س�ا��م�ور�ة�الصادر�����،�ذه��خ��ة�برفع�دعوى�أما�مجلس�الدولة

وفقا��،عضو����املجلس�الدستوري�MAZEAUDاملتعلق�بتعي�ن�السيد�1998فيفري��21

� ��سا����)10(املادةلنص �القانون ��من �الصادر��� �1958نوفم����7للمجلس �حيث دعت�إ،

�BAالسيدة �القرار�معيب ��أن �التقدير، ��� �ا��طأ ��عيب �أن �ال�يتح���اس�ب لعضو�املع�ن

.2بضمانات�ال��ا�ة�ال���تقتضيھ�العضو�ة����املجلس�الدستوري

�السيدإ حيث�تقدم��ذا��خ����،MAZEAUDس�ندت�الطاعنة����ذلك�ع���اق��احات

�بتعديل �الدستور �)55(املادةباق��اح �الدولية�،من �املعا�دات �جعل �عدم �أجل �من

و�من�ج�ة�أخرى�تقديم�اق��اح��شأن��،و��تفاقيات����مرتبة�أع���من�القوان�ن��ذا�من�ج�ة

لشروط�املتعلقة�او�ذلك���دف�إعادة�النظر�����،1993جو�لية��2قانون�من��)43(املادة�عديل�

���ش�الفر����،�و�التا���فإن��ذا�التعديل�ابمنح�ا���سية�الفر�سية�للمحاب�ن�املتطوع�ن����

1 -CAMBY (J-P) : « La nomination des membres du conseil constitutionnel ou la liberté

absolue de choisir », R.D.P, Paris, 1999, p. 1574.
2- Ibid, p. 1576.
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�أساس �ع�� �الفر�سية �ا���سية �ع�� �ا��صول �إم�انية �من �يحرم�ا �دولة��قد �رعايا �من أ��ا

.1السنغال,

� �تجاه �الدولة �مجلس �رد �رئ�س��أّن �ع��،لطاعنةا�ان �قرار �ع�� �الرقابة �لھ �يحق ال

� �عضو �بتعي�ن �الدستورياا��م�ور�ة ��،ملجلس �لنص �الدستور��)56(املادةتطبيقا من

.2الفر����

BAفعدم�اختصاص�مجلس�الدولة����رقابة�محل�الطعن�من�طرف�الطاعنة�السيدة�

و�إن�لم��،مل�ح�ومي�ال�يخضع�لرقابة�القضاءعحيث�أنھ��،م��ر�بطبيعة�العمل�محل�ال��اع

يؤدي�إ���،�إال�أن�املف�وم�العام�للقرار�"عمل�حكومي"�ستعمل�مجلس�الدولة��ذا�املصط���

� �لعضو �ا��م�ور�ة �رئ�س �قرار��عي�ن �النظر��� �رفض �الدولة �مجلس �أن جلس�املاست�تاج

��ي�،الدستوري �صادر�من �العمل �أن �إ�� �تخرج�ئ�عود �أعمال�ا �ت�ون �ما �عادة �سياسية �عليا ة

�ان��ذا�العمل�ال�ينظم�عالقة�ا���ومة��ْن و�إِ �.بحكم�أ��ا�أعمال�سيادية�،ضاءعن�رقابة�الق

1 C.E, 09 avril 1999, Mme Ba, req. N° 195616, Lebon
2-Le conseil d’Etat estime que :« Il n’appartient pas à le juridiction administrative de
connaitre la décision par laquelle le président de la république nomme, en application
des dispositions de l’article 56 de la constitution du 04 octobre 1958 un membre du
conseil constitutionnel ». Voir : C.E, 09 avril 1999, Mme Ba, req. N° 195616, Lebon,
p. 124, R.F.D.A. 1999. 566, concl. SALAT-BAROUX, A.J.D.A , 1999. 409, chron.
RAYNAUD et FOMBEU, R.D.P. 1999. 1573, chron. CAMBY. D. 2000. 335, Note
SERRAND ; voir également : C.E, 25 octobre 2002,Brouant, Lebon, p. 345 : « Le
règlement qui définit le régime d’accès aux archives du Conseil constitutionnel, qui
n'est pas dissociable des conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel exerce les
missions qui lui sont confiées par la Constitution, ne revêt donc pas le caractère d'un
acte administratif dont la juridiction administrative serait compétente pour
connaître »,Pour plus de détails sur le sujet voir : SAUVE (J-M) : « L’examen de la
constitutionnalité de la loi par le Conseil d’Etat »,Journée d’étude organisée au Conseil
d’Etat par le Centre de recherche en droit constitutionnel de l’Université de Paris I,
Panthéon-Sorbonne, Paris , 2011, p.05 ; GENEVOIS (B) : « Le Conseil d’Etat n’est pas
le censeur de la loi au regard de la Constitution,R.F.D.A, 2000, p.175 et 176.
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 إِ �،بال��ملان
ّ
 �ال

ّ
�للدولة�أن �العليا �بالسلطات �ا���ومة �عالقة �و��� �أ�مية �ال�تقل �عالقة �ينظم ھ

.1و�املتمثلة����املجلس�الدستوري

� �منتظرا�ان �الشأن ��ذا ��� �الفر���� �الدولة �أع����،قرار�مجلس �بإحدى ��مر�يتعلق ألن

���عن�بعو�بالتا���ف�ذا�القرار�ما��و����ا��قيقة�إال���.�2يئات�الدولة�و�املتمثلة����ا���ومة�

�جديد �من �ح�ومي �بالعالقات�،عمل �املتصلة �ا���ومية ��عمال �قائمة �إ�� �يضاف

.4م�أعمال�ا���ومةو�بالتا����و�تأكيد�وا���ع���ديمومة�و�صالبة�مف�و ،3الداخلية

�� �إنَّ �رقابة �أية �بدون ��عمال ��ذه �املشروعية�ترك �بمبدأ �الصارخ �املساس �إ�� يؤدي

الفقھ�محل�خالف�حول�قرار�عدم�خضوع�أعمال�رئ�س���انلقدو��،و�مف�وم�دولة�القانون 

�الدستوري �املجلس �أعضاء �بتعي�ن �املتعلقة �الطبيعة��الذي،ا��م�ور�ة �تحديد �إ�� س��

�ا��م�ور�ة �رئ�س �ألعمال �من.القانونية �جانب �ذ�ب �الدولة��ھحيث �قرار�مجلس �تأكيد إ��

�ا���ومة �أعمال �من �عمل �ا��م�ور�ة �رئ�س �قرار �باعتبار �ب�نظيم�و ،الفر���� �يتعلق أنھ

�الدستوري �املجلس �و �ا��م�ور�ة �رئ�س �ب�ن �العالقات��،العالقات �قبيل ��عت���من �ال�� و

.5و�بالتا���ال�تخضع�لرقابة�القضاء�،تور�ةالدس

�  يرى
ّ
�أن �آخر �رئ�س�جانب �عن �تصدر �ال�� ��عمال �من �نوع�ن �ب�ن �نم�� �أن �يجب ھ

� �ال�� �فاألعمال ��ال ا��م�ور�ة، �بالعالقات�ايختص �املتعلقة ��عمال ��� �النظر�ف��ا لقضاء

�الدستور�ة �السلطات �ب�ن ��،القائمة �يخصص �العمل�أل ال�� �و�وسائل �أدوات �و�س���ا دا��ا

1-SERRAND (P), L’Irréductible acte de gouvernement, DALLOZ, Paris, 2000, p. 336.
2-AVRIL (P), GICQUEL (J), Le conseil constitutionnel, MONTCHRESTIEN, France,

1992, p. 75.
3-SERRAND (P) : « Acte de gouvernement (Contribution à la théorie des Fonctions

juridiques de l’Etat) », Op.cit, p. 307.
4-CARPENTIER (E) : « Permanence et unité de la notion d’acte du gouvernement »,

A.J.D.A, N°14, Paris, 2009, p. 799 et 800.
5-CAMBY (J-P), Op.Cit, p. 1584.
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�للبالد�،السيا��� �العليا �السياسية �باملسائل �املتعلقة �لألعمال �بال�سبة �بال�سبة�.و�كذلك أما

���ل�ست�مب�ية��،للعالقات�ب�ن�السلطة�التنفيذية�و�السلطة�ال�شر�عية�و�السلطة�القضائية

عد�القانون�و�ما�يفرضھ�مبدأ�الفصل�ب�ن�و�لكن�ع���أساس�قوا�،تبارات�السياسيةعع���� 

و�����ذا�النوع�من��عمال�يمكن�قبول�اختصاص�القضاء�بالرقابة�ع���قرار�رئ�س��.السلطات

�الدستوري �عضو�املجلس �بتعي�ن �مدى��،ا��م�ور�ة �بفحص �متعلقة �الرقابة �ت�ون �أن ع��

.1تطبيق�النصوص�املتعلقة��عضو�ة�املجلس�الدستوري

� �آخر�عتمد �ا��م�ور�ة�جانب �رئ�س �أعمال �تحديد �أجل �من �املجاور �معيار�التوقيع ع��

حيث�يرى��ذا�ا��انب�الفق���أنھ�بال�سبة�ألعمال�رئ�س��.ال���تخضع�لرقابة�القضاء��داري 

�ال���تصدر�عن�رئ�س�،ا��م�ور�ة�ال���تخضع�للتوقيع�الوزاري�املجاور  �مثل��عض��عمال

��شر�عية �بصفة �و ا��م�ور�ة �إص�، �ال��عت���من�مجال �و��عمال �القرارات �ف�ذه دار�القوان�ن

أما��عمال�ال���ال�يل��م�ف��ا�التوقيع��.مال�السيادة�و�تخضع�لرقابة�القضاء��داري عقبيل�أ

سيادة�و�ال�تخضع�الف�ذه��عمال��عد�أعمال��،املجاور�مثل��عي�ن�أعضاء�املجلس�الدستوري

�القضاء ��.لرقابة �املجاور �التوقيع �السلطات�فغياب �ب�ن ��ختصاص �توز�ع �مسألة �إ�� يحيلنا

�التوقيع �عن ��،املسؤولة ��عدم �معيبا �العمل �يجعل �التوقيع و�بالتا����،ختصاص� فتخلف

�محال�لإللغاء �ي�ون �بالرقابة��.العمل �اختصاصھ �الدولة �مجلس � �فرض �فقد �لذلك و�تطبيقا

م�لرئاسة�ا��م�ور�ة�دون�بتعي�ن�مس�شار�لألم�ن�العا�،ع���قرار�صادر�من�رئ�س�ا��م�ور�ة

.2توقيع�مجاور 

1-SALAT- BAROUX (F), « Persistance des actes de gouvernement (la désignation des

membres du conseil constitutionnel) »,R.F.D.A, Paris, 1999, p. 569.
،335.،�ص1999،�القا�رة،�دار�ال��ضة�العر�ية،�-دراسة�مقارنة-عناصر�وجود�القرار��داري،�،رأفت�فوده-2

:أنظر�كذلك

- RAYNAUD (F), Op.Cit, p. 415.
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ا��م�ور�ة�����عي�ن��يرى�البعض��خر�إم�انية�رقابة�املجلس�الدستوري�ع���قرار�رئ�س

�املجل �الأعضاء �حالة،وريدستس ��� �النصوذلك ��س�وت �يمكن �حيث �يوسعالقانو�ي �أن

��مجال �أعضائھ���اختصاصھ �خاصة،�عي�ن �أنھ ��ذه �يخضع �صر�ح �نص ��عمالال�يوجد

�يل��م� �الدستوري �املجلس �أن �الطرح ��ذا �ع�� ��عاب �و�ما �القضائية، �الرقابة �السيما للرقابة

�اختصاصھ �بحدود �الدستور �،دائما �حصر�ة �بطر�قة �حدده �ملا �أن��،ذلك �ال�يمكن و�بالتا��

�الدستور  �يحدد�ا �ال�� �للطرق �إال�وفقا �املجلس�.يتدخل �ب�نظيم �املتعلقة �النصوص �أن كما

.1لم�تنص�ع���اختصاصھ����الفصل����موضوع��عي�ن�أعضائھ�،و�صالحياتھالدستوري�

�للمبادئ�الدستور�ةو�بمراقبة�مطابقة�القانون�للدستور�نإذاملجلس�الدستوري�يختص

�القانون �و  �إعداد ��� ��سا�م �قد �الدستوري �املجلس �فقرارات �لتعي�ن��.بالتا�� �بال�سبة و�لكن

كما�أن�القياس�بحق�الطعن�املقدم��،م�ونات�العمل�ال�شر���عت���من��أعضائھ�ال�يمكن�أن�

�فإن�املجلس�الدستوري�،ل��معيات�ال��ملانية�ال���تتو���بنفس�ا�الفصل����عضو�ة�أعضا��ا

�القياسقد�رفض��  �املنازعات�ال���تتولد�من��نتخابات�ال��ملانية�ت�ون��،رت�از�ع����ذا ألن

املجلس�الدستوري��و�عمل�سيادي�ال�يختص�املجلس���متم��ة�و�مختلفة،�و�أن��عي�ن�أعضاء

.2بنظره�و�ال�يختص�القا����أيضا�بنظره

�ق �ي�ون �ر قد �قابال�للرقابة �ا��م�ور�ة �أح�ام��،لقضائيةاار�رئ�س �تخلف �فقط �حالة ��

�الفر����)56(املادة �الدستور �للمجلس��)10(املادةو��،من ��سا��� �القانو�ي �النظام من

تمنع�إعادة��)56(املادةألن��.مثل�إعادة�انتخاب�أعضاء�املجلس��عد�ان��اء�ع�د��م�،الدستوري

.101.،�مرجع�سابق،�صع���عمرحمدي�-1
2-SALAT- BAROUX (F), Op.Cit, p. 572.
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ن�أن�تفرض�و�بالتا�������ذا�الشأن�يمك�،سنوات�من��عيي��م�90تجديد�املجلس��عد�مرور�

.1القانون �خالفةالرقابة�ع���أساس�م

� �ح�� �أو �القضائية �للرقابة ��عمال ��ذه �خضوع �عدم �خطورة �من �الرقابةبالرغم

و�بالرغم�أيضا�من��،مبدأ�املشروعية�وفقا�ل�ذه�ا��صانة�دّس و�بالرغم�أيضا�إ����،الدستور�ة

فإن�مجلس��،التوسع����مجال�أعمال�ا���ومة�ال����ان��س���الفقھ�و�القضاء�إ���تقليص�ا

��عتبارات ���ذه ��خذ �رفض �املجلس��،الدولة �عضو ��عي�ن �قرار ��� �الفصل �أن �اعت�� و

�السيادة�الدستوري �عمل �ع�� �با��كم �عن��،يتعلق �خارجة �السيادة �تبدو�أعمال �ح�ن ��

ار�رئ�س�ا��م�ور�ة�للرقابة�القضائية����ر و�بالتا���عدم�إخضاع�ق.�ختصاص�القضا�ي�أصال

�مستحدثة �رئ�س��،حالة �طرف �من �ممثلة �التنفيذية �السلطة �ب�ن �العالقات �نطاق ��� تدخل

.���2منظمة�وفقا�للدستور �ا��م�ور�ة�و�املجلس�الدستوري�ال��

الفرع�الثالث

�داري لرقابة�القضاء�رفض�رئ�س�الوزراء�إصدار�مرسوم��قابلية�قرار 

ال�شر����لطا�ع�ا�عديل�النصوص�ذات�إ��من�الدستور�الفر�����2فقرة�37املادة��س���

شرط�أخذ�رأي�مجلس��و�ذلك�عن�طر�ق�مراسيم��،ال���صدرت����مجاالت�خاصة�بالتنظيم

.�3ا�نصوص�حقيقة�ذات�طا�ع�تنظي��و�كذا�إعالن�املجلس�الدستوري�أ�ّ �،الدولة

.103.،�مرجع�سابق،�صحمدي�ع���عمر-1
2-SERAND (P), L’irréductible acte de gouvernement, Op.Cit, p. 337.
3-Article 37 alinéa 2 de la constitution Française, Op.Cit, stipule :« Les matières autres

celles qui sont de domaine de la loi ont un caractère règlementaire.

Les textes de forme législative intervenue en ces matières, peuvent être modifiés par

décret pis après avis du conseil d’Etat. Ceux de ces textes qi interviendraient après

l’entrée en vigueur de la présente constitution, ne pourront être modifiés par décret
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�تدخل�ل)37(املادةخولت �إثارة �طر�ق �عن �التنظي�� �املجال �حماية �إم�انية ���ومة

�الدستوري ��ذه��،املجلس �استعمال �الوزراء �رئ�س �امتناع �حالة ��� �يثار�إش�ال �قد و�بالتا��

و�ي�����ذه�ا��الة��ل�يخضع�قرار��.من�الدستور �)37(املادةبموجب��الوسيلة�املكفولة�لھ

؟1الرفض�لرقابة�القضاء��داري�أم�أنھ�عمل�ح�ومي�محصون�من�أية�رقابة

د�سم���03حيث�أنھ�بموجب�ا��كم�الصادر�����،�ان�ملجلس�الدولة�رأي�����ذا�الشأن

Associationقضية����1999 ORVI،حيث�نازعت��ذه��خ��ة����عدم�نقل�التوجيھ��ور�ي��

ال����سمح�و�تج���للوز�ر��ول�إم�انية��،2فقرة)37(املادةاملتعلق�بحماية�الطيور�طبقا�لنص�

�ش�ل� �ذات �تنظي�� �نص ��عديل �يتضمن �بإصدار�مرسوم �الدستوري �املجلس �تدخل طلب

لكن�رئ�س�.1979أفر�ل�02س�ب�عدم�اتفاقھ�مع�التوجھ��ور�ي�الصادر�����وذلك��،�شر���

يفيد�أن��ستجابة��ما�و��ذا،أش�ر�من�تار�خ��تقديمھ�40للوزراء�لم�يرد�ع����ذا�الطلب�ملدة�

مجلس�الدولة�أن��ذا��متناع�يدخل����إطار�،�حيث�اعت���ا�بالرفضضمني�اللطلب�ي�����قرار 

ال�بالعالقات�الدولية��و�العمل�ع���حل�ال��اع�ال�يتعلق�،التنظيمية�ل���ومةممارسة�السلطة�

�الدستوري�و�ال  �باملجلس �ا���ومة ��عالقة �و�ال�يتعلق �ال��ملان �مع �التنفيذية �السلطة ��عالقة

.2من��حوال�ع���أنھ�عمل�سيادي�حالف�العمل����ال�يمكن�أن�يكيّ �و�بالتا��

رفض�الوز�ر��عديل�نص�الئ���ذات�طا�ع��شر����باالختصاص��إذن�ف�مجلس�الدولةكيّ 

و�بالتا����،من�الدستور 2فقرة�)37(ملادةالنص�فقاو التنظي���الذي�يمارسھ�الوز�ر�املخول�لھ�

�السلطة ��ذه �استخدام �سلطة �املجلس��،ل���ومة �أمام �الطلب �رفع �عل��ا �يتع�ن حيث

que si le conseil constitutionnel à déclaré qu’ils ont un caractère règlementaire en

vertu de l’alinéa précédent. ».
.105.،�مرجع�سابق،�صحمدي�ع���عمر-1

2-C.E, 03 Décembre 1999, Association O.R.V.I, req. N°200124, In
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin. Consulté le: 14 septembre 2016.

tp



إم�انية�الرقابة�القضائية�ع����عمال�ا��كومية:الباب�الثا�ي

234

و��و�إجراء�عال���من�خاللھ��،الدستوري�من�أجل�إعالن�و�إقرار�الصفة�الالئحية�ل�ذا�النص

��داري  �العمل �صفة �العمل �ع�� �إصدار��،يضفي �أجل �من �ل���ومة �املجال �يفتح و�بالتا��

�التنظيمية �سلط��ا �بموجب �بذ�،تنظيمات �تخالف �� لو�سوف �التنظيم �الش�ل�ك �ذات ص��

خذ�أيتدخل�الوز�ر��ول�من�أجل��عديل�النص�بمقت����مرسوم��عد�ذلك�ال�شر���،�و��عد�

رأي�مجلس�الدولة�طبعا
1.

�إذفا �الدولة �مجلس �العمل�نختصاص �طبيعة �إ�� �باالس�ناد �عليھ��،م��ر �أضفى حيث

بالتا���فالعمل��داري�املتنازع�فيھ�يختص�القضاء��داري�النظر�فيھ��،صفة�العمل��داري 

ر�فا��كم��.وفقا�للقواعد�العامة�����ختصاص�القضا�ي
ّ
اختصاص�مجلس�الدولة�بحة�اصر أق

ألن�من�خالل�ا��،البحث�عن�طبيعة�العمل�ذو�أ�مية�بالغة�عليھبنظر�ال��اع�محل�الطعن�و�

.���النظر����ال��اع�املطروح�أمامھ�يتمسك�أو�يمتنع�القا����باختصاصھ

�إذقتصر�ت �املشروعية �رقابة �ن �إصدار�مرسوم �الوزراء �رئ�س �رفض �قرار� تضمن��املع��

حيث�أن�الرقابة�تنحصر����عدم��،فقطع���ا��طأ�الظا�ر����التقديرو��عديل�نص�تنظي���

�الدو��،�و�بالتا���عدم��عديل��ذا� �أجل��عديل�نص�مخالف�لالتفاق� استخدام��جراء�من

.النص��عد�خطأ����التقدير

��عمال�يظ�ر� ��� �ينحصر�فقط ��عد �لم �ا���ومة �أعمال �مجال �أن ��ساس � ��ذا ع��

و�لكنھ�ي�سع�إ����ل��،���ومة�بال��ملاناملتصلة�بالعالقات�الدولية،و��عمال�املتصلة��عالقة�ا

لدستور�خاصة�عالقة�السلطة�التنفيذية�باملجلس�ل�قات�ب�ن�السلطات�العامة�املنظمةالعال

�الشأن�،2الدستوري ��ذا ��� �نفسھ �يطرح �أن �يمكن �الذي �ال�ساؤل �،و�بالتا�� ��ل�� �أن �ل

.237.،�ص1994،القا�رة،�سلطة�التقر�ر�املستقلة،�دار�ال��ضة�العر�ية،�رأفت�فوده-1
2 - CAMBY (J-B), Op.Cit, p. 05.
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�و�القرارات ��عمال �خاصة �الدستوري �و�املجلس �ا���ومة �ب�ن �ال��وء�العالقات �تل��م �ال��

؟أو�إخطار�املجلس�الدستوري�تأخذ�صفة�العمل�ا���ومي

املادت�نكإجراء��،م���ب�ن��جراء�الذي�يدخل�����طار�ال�شر���ن�ذا��طار�أن��ستلزم����

��)61(و��)41( �تخضع �ال �ال�� �الفر���� �الدستور �القضائيةمن �الرقابة �الذي��،إ�� و��جراء

من�الدستور�الذي�يمكن�فرض�الرقابة�2فقرة�)37(املادةيدخل�����طار�التنظي���كإجراء�

 تو�بالتا���فالقرار�محل�ال��اع�ال�يجب�أن�ينفصل�عن��طار�الذي�أدرج�فيھ�ح���ي�،عليھ
ّ

ن�مك

.1يف�العملالقا����تكيّ 

فإن�العمل��عد�عمال�إدار�ا��،)التنظيمي�طار�(بالنظر�إ����طار�الذي�أدرج�فيھ�القرار�

��داري  �القضاء �لرقابة ��خرى ��دار�ة ��عمال �شأن �لشأنھ �مجلس�.يخضع �فرض و�لقد

الدولة�اختصاصھ�ع���املرسوم�الصادر�من�رئ�س�الوزراء�بت�ليف�عضو�ال��ملان�بم�مة�مؤقتة�

تتعلق���عمال�ال���ف�املجلس�أن��ذا�العمل��عد�منفصال�عنحيث�كيّ �،���إحدى��دارات

العمل�ن�طبيعةفإو�من�ج�ة�أخرى��،بالعالقة�ب�ن�السلطة�ال�شر�عية�و�التنفيذية�من�ج�ة

ألنھ�لم�تدرج�ضمن��،برملانياا��اص�بت�ليف�عضو�ال��ملان�بم�مة��و�عمل�إداري�و�ل�س�عمال�

ي�����عمال�رار�و�بالتا���فالق�.العالقات�القائمة�ب�ن�السلطة�التنفيذية�و�السلطة�ال�شر�عية

حل�رقابة�القضاء،�وال�يكفي�إضفاء�صفة��مفالعمل�عليھإدار�ا�لتعلقھ�ب�نفيذ�م�مة�إدار�ة�و�

من�أو�ملجرد�أن�العمل�منفذ�،من�طرف�ال��ملانا���ومي�ع���العمل�بمجرد�صدوره��العمل

�عضو�برملان �العمل�،طرف �صدر�فيھ �الذي ��طار�و�املجال �النظر�إ�� ��ستوجب ���و��.و�إنما

1-GUYOMAR (M), COLLIN (P), « obs : C.E, 3 décembre 1999, Association pour la

protection des animaux sauvages c/ préfet du Maine-et-Loire »,A.J.D.A, Paris, 2000, p.

120.
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ا��صانة�ال��ملانية�و�ال�ا��صانة��متد�إليھتقضية�ا��ال�العمل�ذو�طبيعة�إدار�ة�محضة�ال�

.1القضائية

�أعمال� �من �سابقا �قرار��ان �ع�� �املشروعية �رقابة ��� � ��داري �القا��� �اختصاص �عد

�الس�،السيادة �أعمال �من �ا��د ��� �نوعية �م��اقفزة �و�التقليص �العمل��،يادة �أصبح حيث

� �الوز�ر��ول مأو�قرار�الرفض � �حر�ة��ن �ترك �مع �السلطة، �لتجاوز �قابال�للطعن عمال�إدار�ا

.من�الدستور �2فقرة��)37(للمادةوفقا�ھ���تقدير�اختصاص�واسعة�للوز�ر��ول 

املطلب�الثا�ي

بالعماليات��نتخابيةاملتعلقةالرقابة�ع����عمال�التم�يدية�

�باالنتخابات��عت���املنازعات �املتصلة �التم�يدية �باألعمال �لنمو�املتعلقة �ا��صب �املجال

حيث��عد��ذه��عمال�من�قبيل�أعمال�ا���ومة�و�ال���ال��،و�توسع�نظر�ة�أعمال�ا���ومة

�القضاء �لرقابة ��عمال��،تخضع �بمناسبة �التنفيذية �السلطة ���ا �تقوم �ال�� ��عمال ف�ل

أعمال�سيادية�بالنظر�إ���طبيعة�العمل�الذي��و�مصبوغ�بطا�ع��عد��،التم�يدية�لالنتخابات

ثم�أيضا�بالنظر�إ���أ�مية�العمل�الذي��و�عمل�ال�يمكن�أن�ي�ون����درجة��عمال��،سيا���

.�2دار�ة��خرى�ال�سيطة

�صر�حا �الشأن ��ذا ��� �القضاء �موقف �عدم��،�ان �ع�� �يؤكد �مرة ��ل ��� �أنھ حيث

� �العشر�ن �القرن ���اية ��� �و�لكن �ا���ومية�XXاختصاصھ، �لألعمال �جديدة �قائمة �ظ�رت

 
ّ

�إال مثل�قرار�إجراء��،��عض��عمال�التم�يدية�املتعلقة�باالنتخابو�ال���ال�تحتوي����طيا��ا

1-C.E, 25 septembre 1998, Mégret, req. N°195499, R.D.P. 1999. 254, concl. MAUGUE,
R .F.D.A. 1999. 345, Note BAGHESTANI-PERREY et VERPEAUX, A.J.D.A ,1999.
240, Note LEMAIRE, chron. RAYNAUD et FOMBEUR.
2-BANCIZAK (P), « Actes de gouvernement », In Memoriam Magistri et Amici

PIERRE- LAURENT FRIER, DALLOZ, Paris, 2006, p. 08.
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�الناخب�ن �اس�شارة �و�قرارات �ت�،�1ستفتاء �حدود ��� �وذلك من��)73(و�)11(املوادطبيق

ق�من�أعمال�ا���ومة����مجال��عمال�القضاء�قد�ضيّ �و�بالتا���نجد�أن�.2الدستور�الفر����

.التم�يدية��ا��اصة�باالنتخاب

��ذا ��عرف �لم �فإنھ �باالستفتاء �ا��اصة �التم�يدية �باألعمال �يتعلق �ما �التقلصأما

لالستفتاء�ال�تخضع��التم�يديةو�إنما�لوقت�قر�ب�جدا�نجد�أن��ل��عمال�ا��اصة�باألعمال�

�القضاء �الدستوري�،لرقابة �املجلس �أن �كما ��عمال �منازعات �النظر��� �التم�يديةرفض

��ذا �اختصاص �من �العمليات��بالرغم �ع�� �الرقابة ��� �و��دار�ة ��س�شار�ة �خ���بامل�ام

و�لكن��،و�أمام��ذه�الوضعية�تدخل�مجلس�الدولة�لقبول�النظر�����ذه�الطعون �.�نتخابية

�عمال�منفصلة�عن�العملية��نتخابية�و�أن�نتائج��ستفتاء�لم��علن���شرط�أن�ت�ون��ذه

تأثر��،و�أمام�جرأة�و���اعة�مجلس�الدولة����قبول�اختصاصھ����نظر��ذه�املنازعة.ع��ا��عد

را���ذه�ال��اعة�و�أصبح�بدوره�مختصا����النظر�����عض�الطعون�املجلس�الدستوري�مؤخ

�املجال ���ذا �و�املجلس��،ا��اصة �الدولة �مجلس �ب�ن ��ختصاص �توز�ع �إ�� �أدى �ما و��ذا

.3الدستوري

معظم��عمال�التم�يدية�املتعلقة�باالنتخابات�محل�طعن�أمام�مجلس�بالتا����أصبحت

و�ال�������،)ثانفرع(و�كذا��عض��عمال�التم�يدية�ا��اصة�باالستفتاء��،)فرع�أول (الدولة�

�الدستوري �و�املجلس �الدولة �مجلس �النظر�ف��ا �يختص �توز�ع��،طعون �لقواعد �وفقا و�ذلك

.)فرع�ثالث(�ختصاص�

1-C.E, 08 Juin 1951, HIRSCHOWITZ et Dreyfus-shmidt, S. 1951.3, 75, concl

DELVOLVÉ.
2-Voir Articles 11 et 73 de la constitution Française, Op.Cit.
3-BANCIZAK (P), « Actes de gouvernement », Op.Cit, p. 09.
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الفرع��ول 

منازعات��عمال�التم�يدية�لالنتخابات

� �رفض ��عمال ��ذه �النظر��� �الدولة �مجلس ��عدة�خاللمن �صادرة وذلك�نھمقرارات

حيث�أن��ذا��.املتعلقة�برفض����يل�إعالن�ال����،���Pébellierقضية��1946من��ابتداء

�للعمل �السيا��� �الطا�ع �إ�� �بالنظر �ح�وميا ��عد ��عمال��،1العمل �قبيل �من ��عد كما

.2املرسوم�املتعلق�باستدعاء�املنتخب�ن�و�التم�يدية�لالنتخابات�

� �تدخل �دور ��القا���عرف �ع�� �الرقابة ���عمال�� �تطورا �لالنتخابات �م��وظاالتم�يدية

�ح �يث �ال�شر�عية �لالنتخابات �التم�يدية ��عمال �النظر��� �يقبل �الدولة �مجلس �ابتداءأصبح

 (�شرط�أن�ي�ون�العمل�محل�ال��اع�منفصال�عن��نتخابات�ال�شر�عية�،1993من�
ً
كما�)أوال

�طبقت �ال�شر�عية�ا��لول نفس ��نتخابات �منازعات �من �التم�يدية��ع���املست�بطة �عمال

 (لالنتخابات�الرئاسية
ً
).ثانيا

�نتخابات�ال�شر�عية�-أوال

ساير�مجلس�الدولة�العمل�بحصانة��عمال�التم�يدية�لالنتخابات�ملدة�طو�لة�إ���غاية�

� �ا��اية �العشر�ن �قائمة��،XXلقرن � �من �ا��د �مجال ��� �تطور ��داري �القضاء �عرف حيث

ال�ال���،�عمال�ا���ومية�ال���لم�تظ�ر�ف��ا�إال��عض�أو�ح���القليل�من��عمال�التم�يدية

�لالست �ال��وء �قرارات �مثل ��داري �القضاء �لرقابة �افتتخضع �اس�شارة �أو�قرارات لناخب�ناء

.جلس�الدستوري�محال�للرقابة�مؤخراو�ح����ذه�القرارات�أصبحت�حسب�امل

1-C.E, 26 Juillet 1946, Pébellier, J.C.P, 1949. II. 5054, Note LAVAU.
2-Voir : C.E, 08 Juin 1951, HIRSCHOWITZ et Dreyfus-shmidt, Op.Cit. Voir aussi :

C.E, 02 Novembre 1951, Tixier, D. 1951, p. 39.



إم�انية�الرقابة�القضائية�ع����عمال�ا��كومية:الباب�الثا�ي

239

�التم�يدية� ��عمال ��� �النظر �يقبل �الدولة �مجلس �أصبح �التطور ��ذا �أساس ع��

� �ال�شر�عية ��ابتداءلالنتخابات �أن�،1993من �منفصال�عن��شرط �ال��اع �محل �العمل ي�ون

مجلس�الدولة�أعمال�ال��نة�امل�لفة�بتوز�ع�أوقات�البث��فحيث�كيّ �،�نتخابات�ال�شر�عية

كما�أن��،ال�وا�ي�ع����حزاب�السياسية����إطار�ا��مالت�ال�شر�عية�ع���أنھ�عمل�منفصل

��نتخا�ي �العمل �عن �منفصل ��و�عمل �انتخابية ��شر�رسالة �ترخيص ��و��،رفض و�بالتا��

.1خاضع�لرقابة�مجلس�الدولة

 
َ
�ا�َل بِّ ق �الدولة �مجلس ��عمال ��عض �لنظر��� ��عتبار�معيار�العمل�� بدون ��ع�ن خذ

ال�شر�عية�ا��زئية���نتخاباتمثل�الرفض�الضم���لتنظيم�،املنفصل�عن�العمل��نتخا�ي

يرفض�سابقا�النظر�����ذا��ان�املجلس�الدستوري�حيث�أن�،س�ب�استقالة�عضو�برملا�ي�

و�إن��ان�����صل��و�صاحب��ختصاص�باعتباره�قا�����نتخابات�،2النوع�من�القرارات

.3مشروعية��عمال�التم�يدية�لالنتخابات�ال�شر�عية�النظر������وصاحب��ختصاص�

���النظر�بطر�قة��،أصبح�املجلس�الدستوري�يختص�بطر�قة�است�نائية�1981من��ابتداءإ

و�ال������موج�ة��،مباشرة����الطعون�باإللغاء�املوضوعة�أمامھ�قبل�موعد�تار�خ�التصو�ت

��نتخابية �العملية �ب�نظيم �املتعلقة ��عمال ��عض �ضد��،ضد �الطعن �ي�ون �أن و��شرط

�مشروعية��ل�العملية��نتخابية،�وأن�عدم�قبول�النظر�الطعن�سوف�يؤدي�بطر�قة�خط��ة

1-C.E, 12 Mars 1993, Union nationale écologiste, Rec. Lebon, p. 67, Voir aussi :

-C E, 26 Mars 1993, Partis des Travailleurs, Rec. Lebon, p. 88.

-C E, 23 Mai 1997, Mayet, Rec. Lebon, p. 197.
2-C.E, 23 Avril 1997, Richard,.D.A, 1997, p. 692, Concl : BONICHOT, Voir aussi :

-Cons. const, 20 Mars 1997, Richard, R.F.D.A, 1997, N° 125, Note MALIGNER.

-C.E, 18 Mai 2001, Meyet et Bouget, A.J.D.A, 2001, p. 640.
3-Cons. Const, 10 Juillet 1962, AN Wallis – et- Futuna, Rec. Cons. Const, p. 39.
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��و  �ع�� �اجسيمة ��� �يؤدي �ما �و��ذا ��نتخابية، �للعملية �العمل�الس���العام �عرقلة �إ�� ل��اية

.1العادي�للسلطات�العامة

بالرغم�من�إقرار�مجلس�الدولة��،مسك�املجلس�الدستوري���ذا��ختصاص��ست�نا�يت

�ختصاص�و�يظ�ر�توجھ�املجلس�الدستوري�لإلبقاء�ع����ذا�،1993من��ابتداءالختصاصھ�

�عديدة �ألح�ام �صدوره �للمجلس��،�و �يؤول ��ختصاص �مبدئيا �ألن �طبي�� �أمر ��ذا و

�انتخابات �قا��� �بصفتھ �املنازعات��،الدستوري ��عض �النظر��� �الدولة �مجلس �قبول و�إنما

أين�لم�يبدي�املجلس��،�1981نتخابية�ا��اصة�باألعمال�التم�يدية��عود�إ���الف��ة�ما�قبل�

رادة�من�اجل�النظر����املنازعات�املتعلقة�باألعمال�التم�يدية�لالنتخاباتالدستوري�أية�إ
2.

� �يتوقف �سالفا�لم �املذ�ور ��ست�نا�ي ��ختصاص �حد ��� �الدستوري �املجلس اختصاص

ا�امتد�الحقا�إ����عض��ختصاصات�ا��صر�ة�و�ذلك����حالة�إخطاره�من�طرف�ال��نة�مو�أن

�ا��اصة �ل��سابات �السيا����با�الوطنية �و�التمو�ل ��خطار�ال��،)(CCFDملة فعملية

لعمل�منفصل�عن�إلجراء�ابالنظر�إ���أن��،يمكن�أن�ت�ون�محال�للطعن�أمام�القضاء��داري 

.3و�بالتا���فاالختصاص�مو�ول�و�بطر�قة�حصر�ة�للمجلس�الدستوري�،املتخذ

وا��ا����مجال�ب�ن�املجلس�الدستوري�و�مجلس�الدولةنإذتوز�ع��ختصاص�أض���

�ال�شر�عية �لالنتخابات �التم�يدية �بطر�قة��،�عمال �الدستوري �املجلس �يختص حيث

���حالة�ما�إذا��ان�عدم�النظر�����،است�نائية����نظر�املنازعات�التم�يدية�لالنتخابات�ال��ملانية

1-Cons. Const, 11 Juin 1981, Delmas, Rec. Cons. Const, p. 97. Voir aussi :

-Cons. Const, 16 Avril 1982, Bernard et Autre, Rec. Cons. Const, p. 109.

-Cons. Const, 04 Juin 1988, Gallienne Lemaire, Le Pen et wagner, Rec. Cons. Const, p.

71.
2-Cons. const, 08 Juin 1995, Bayeurte, Rec. Cour. Const. p. 213.
3-C.E, 09 Mai 1994, M. Pierre Bloch, R.F.D.A, 1994, p. 793.
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مجلس��أما�.�1ذه��عمال�سوف�يؤدي�إ���عرقلة�الرقابة�ع���العملية��نتخابية�بصورة�عامة

شك�من�أ��ا�من�اختصاص�املجلس�الدولة�ف�و�يختص����النظر�����عمال�ال���ال�تدع�أي

�التحض��ية��،الدستوري �املنازعة �نظر ��� �الدستوري �املجلس �اختصاص ��و ��صل ألن

ال��عة�ال��ناز ثم�يأ�ي�الدور�التكمي���ملجلس�الدولة�الذي�ينظر����امل�،لالنتخابات�ال�شر�عية

.2تدخل�����ختصاص��ست�نا�ي�للمجلس�الدستوري

��أما �ا��زائر� ��� �ب�نظيم�)78(املادةنص��جاءفلقد �املتعلق �العضوي �القانون من

م�مةإليھأو�لـتكما�نتخابيـةللمنازعةالطبي��القضاء�و�داري القضاءبأن،�نتخابات

لعضو�ةال��شـحرفضموضوع�ا�انال��و�دار�ةالقـراراتع��املنصبةالطعـون ��النظر

يــــــكـــــون�رفـض�أي�تـــــرشــــــيـح�أو�قـــــائــــــمـــــة":ماي��املادةنص��جاءإذ،الوط��الشع��املجلس

.بــقـــرار�من�الـــوا���مـــعـــلال��ــعـــلـــيال�قـــانــونـــيــا�وصراحة�حمـــتـــرشــ

�� �عـــشـــرة �أجل ��� �الـبـطالن �طـائـلـة �الـقـرار�تحت ��ـذا غ
ّ
�يـبـل �أن �كـــامــــلــــة)10(يـجب �،أيــــام

.التصر�ح�بال����ابـــتــــداء�من�تــــار�خ�إيـــداع

إقـلـيـمـيـا�خالل�ثالثـة��املختصةلـــرفـض�قـــابال�لـــلــــطـــعن�أمــــام�املحـــكـــمـــة��دار�ـة�يـــكــــون�قـــرار�ا

.تار�خ�تبليغ�القرارأيـام�كـامـلـة�من)3(

1-« Si en vertu de la mission de contrôle de la régularité de l’élection des députés et

sénateurs qui lui est conférée par l’article 59 de la constitution, le conseil

constitutionnel peut exceptionnellement statuer sur des requêtes mettant en cause la

régularité d’élection à venir. Ce n’est que dans la mesure ou l’irrecevabilité, qui serait

opposée à ces requêtes en vertu des articles 32 à 45 de l’ordonnance du 07 novembre

1958 portant loi organique sur le conseil constitutionnel, risque de compromettre

gravement l’efficacité du contrôle par le conseil constitutionnel des élections des

députés… » Voir : Cons. const, 16 Avril 1982,Bernard et Autre, Op.cit.
2-GUYOMAR (M) COLLIN (P), « Devant quel juge peut- on contester la légalité des

actes préliminaires aux élections législatives, à l’élection présidentielle et aux opérations

de référendum », A.J.D.A, N° 10, Paris, 2001, p. 859, Voir aussi : SCHRAMECK (O),

« Conditions de la compétence du conseil constitutionnel à l’égard des actes préparatoires

à des élections législatives .», A.J.D.A, N°7, Paris, 1995, p. 517et 518.
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� ��دار�ة �املحـكمـة �تفصل �الطعناملختصة ��� �إقـليـميـا �خمسة �أجل �من�)5(�� ��املة أيام

.تار�خ�رفع�الطعن

.الطعنمن�أش�الشـ�لأليقـابلغـيـر�دار�ـةاملحـكـمـةحـكميـكـون �

غ
ّ
.1".تنفيذهقصدالوا��إ��وعنيةملا�طــرافإلـىصــدورهوفـــور تــلـــقـــائـــيـــاا��ـــكـميـــبـــل

�خضوع����� �عدم �ع�� �يدل �ما ��نتخابات �تنظيم �املتضمن �العضوي �القانون ��� �يوجد ال

ن�أتا����ل��عمال�ال���تصدر��شلبا�،�عمال�التم�يدية�لالنتخابات�لرقابة�القضاء����ا��زائر

.�ذه�العملية����خاضعة�لرقابة�املحكمة��دار�ة�املختصة�إقليميا

�نتخابات�الرئاسية�-ثانيا

�قد�مجال��عمال�التم�يدية�لالنتخابات�الرئاسية��الفر����نجد�أن�املجلس�الدستوري

� ��طبق �ال�شر�عيةنفس ��نتخابات �منازعات �من �املست�بطة �ع����،ا��لول �حفاظا وذلك

��ستمرار�ة �� و �فرض ��عمال�إستقرار��� �عن �الناشئة �املنازعات �نظر��ل ��� ختصاصھ

.التم�يدية�لالنتخابات

 
َ
�ان��ذا��خ���ال�يقبل�النظر�����Hauchemailleقرار�املجلس�الدستوري����قضية�َل بْ ق

حيث�أكد����إحدى�قراراتھ�أنھ�مبدئيا�ال�يمكن�ألي�منتخب�أن�يطلب��من��،�ذه�ال��اعات

إال����حدود��،املجلس�الدستوري�بصفتھ�ج�ة�قضائية�النظر����مشروعية��عمال��نتخابية

أما�ما�يتعلق�.19582نوفم����7من�القانون�العضوي�لـ��)50(املادةعل��ا����الشروط�املنصوص�

ف�نا��ختصاص�يؤول��،بامل�مة��دار�ة�املتعلقة�بالرقابة�ع���مشروعية�العمليات��نتخابية

خاصة��،إ���املجلس�الدستوري،�و�بالتا���يمكن�النظر����الطعون�املتعلقة��شرعية�التصو�ت

ش�،عدد�.د.ج.ج.ر.،�يـــــــتـــــــعـــــــلـق�بـــــــنـــــــظـــــــام��نتخابات،�ج2016أوت�ســـــــنـــــــة��25مـــــــؤرخ����10-16قـــــــانـــــــون�عــــــــضـــــــوي�رقم�-1

.2016،�لسنة�50
2-Cons Const, 06 Avril 1995, Durand, Rec. Cons Const, p. 37.
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�و�ا��ط���بالس��� �ا��سيم �املساس �إ�� �يؤدي �سوف �الدعوى �النظر��� �قبول �عدم ��ان إذا

قبول�النظر�����ذا�النوع�من�الدعاوى�يف��ض�أن�يوجھ��عليھو�.1العادي�للعمليات��نتخابية

�الدستوري �املجلس �أمام �ع����،الطعن �العامة �الرقابة ��� �تختص �إدار�ة ��يئة بصفتھ

�ا�،�نتخابات �نزاع �نظر ��� �مختصة �قضائية �ج�ة �ل�ست �لالنتخابات�لو �التم�يدي عمل

.2الرئاسية

�التم�يدية� ��عمال �نظر�منازعات ��� �الدستوري �املجلس �اختصاص �الدولة �مجلس أكد

�الرئاسية �باالنتخابات �قرار��،املتعلقة ��� �الدستوري �املجلس �فرض�ا �ال�� �للشروط وفقا

Hauchemaille�� �كما.الذكرالسالف ��ذا�أ�ى �حول �التفصيل �من �ببعض �الدولة مجلس

وذلك�من�خالل�حكم��،�ختصاص�من�أجل�توز�ع��ختصاص�ب�نھ�و�ب�ن�املجلس�الدستوري

� ��2001س�تم����14صادر��� � �السناتور �قضية ��M. MARINI،خ���رفع���� ��ذا �أن حيث

� �إلغاء �أجل �من �الدولة �مجلس �أمام �امل�� املدعوى �باستدعاء �املتعلق �رد�.���نرسوم ف�ان

مجلس�الدولة��عدم��ختصاص�مس�ندا����ذلك�إ���القواعد�العامة�لالختصاص����منازعات�

.���3نظر�الطعن�و�بالتا���اختصاص�املجلس�الدستوري�،�عمال�التم�يدية

�كال�ا���ت�ن��أيضا�أكد مجلس�الدولة�و�املجلس(مجلس�الدولة�أن�اختصاص�قضاة

�التنافس�،الدستوري �أساسھ ��و�الت�امل�،ل�س � �فيھ ��ساس �فاختصاص��.و�إنما و�بالتا��

مجلس�الدولة�����عمال�التم�يدية�ي�ون�فقط����حالة��ختصاص�املش��ك�و�رفض�املجلس�

.4الدستوري�النظر����الدعوى 

1-Cons Const, 14 Mars 2001, Hauchemaille IV, A.J.D.A, 2001, p. 965.
2-JAN (V) : Le contentieux des actes administratifs préparatoires au scrutin présidentiel,

DALLOZ, Paris, 2001, p. 1828.
3-C.E, 14 Septembre 2001, M. MARINI, A.J.D.A, Paris, 2001, p. 858.
4-BANCZAK (P), « Actes de gouvernement », Op.Cit, p. 11.
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�قرار�يبدو� .Mأن MARINIباألعمال��� �املنازعة�املتعلقة �تنظيم �أجل �من �يأت�فقط لم

كما��،و�إنما�قد�وزع�مجال��ختصاص�ب�ن��ي�ت�ن����منازعة��عمال��نتخابية�،التم�يدية

�خالل �من �وا�� �معيار�جد �ھفرض �ا���ات��ختصاص�يؤول� ��ان��،ل�ذه �إذا �ما خاصة

.�ختصاص����نظر�املنازعة�مش��ك

 
ُ
قوائـمإعدادضم��ايندرجقدإذ،متعددةبإجراءاتر�الرئاسية����ا��زائ�لالنتخاباتُد �َ مَّ ت

ف��ايجرى ال��امل�اتبأعضاءقوائم�عي�نكذاوال����اتمجالفتحوالناخب�ن

العضوي�قانون حسب�الف�.�قتـراععمليـةعـنالسابقـة�نتخابيةا��مالتكذاو،التصو�ت

�لالنتخابات16-10 الطعـون مجال��املختصالقضاء�و�داري القضاءفاناملنظم

.�1نتخابيـةبالقوائـماملتعلقـةالقضائيـة

سبق�للقضاء��داري����ا��زائر،�ممثال����مجلس�الدولة�و�أن�رفض�طعنا�قضائيا�لعدم�

الذي�قدم�طعنا�أمام�للرئاسيات�������القضية�املتعلقة�برفض�ملف�م�بمناسبة،�ختصاص

�الدولة �مجلس �ال�����إللغاء، �قرار�رفض  وأ،
َّ
��ختصاص��ر ق ��عدم � �حي��ا �الدولة مجلس

� �القرار�الصادر�عن �أن �الداملبدعوى ��ستوريجلس �الدستور�ة"�عت���من �وتجدر .2"�عمال

يــــســـجـل��ـــذا�الــــطـــعـن�:"...،�مرجع�سابق،�ع���ما�ي��10-16من�قـــــــانـــــــون�عــــــــضـــــــوي�رقم��04و��03فقرة��21تنص�املادة�-1

مـحـكـمة�ا��ــزائـر�بـالــ�ـســبـة�لـلــجـالــيـة�بمجــــرد�تـــصــــر�ح�لـــدى�أمــــانـــة�الـضـبط�و�ـقدم�أمـام�املحـكـمة�املختصة�إقلـيـمـيا�أو�

أيام�دون��مـصــار�ف��جــراءات�و�ـنــاء�عــ���)5(ا��ـزائــر�ـة�املقـيـمــة�بـا��ـارج�ال���ت�ت�فـيھ�بحكم����أجل�أقصـاه�خمسة�

.أيام)3(إشـعــار�عــاد�يـرسل�إ����طراف�املعنية�قبل�ثالثة�

".املحـكـمـة�غـيـر�قـابل�ألي�شـ�ل�من�أشـ�ال�الطعن�و�ـكـون�حـكم�
�القرار-2 �حي�يات ��� "جاء �للمجلـس�: �الدستور�ـة ��عمال �ضمن ��طار�تندرج ��ذا ��� �الصادرة �القرارات �أن حيث

�قابلية� �عدم �ملبدأ �و�تكر�سا �ا��صوص ��ـذا �و��� �الدولة، �مجلس �ملراقبة �لطبيع��ا �نظرا �ال�تخضع �وال�� الدستوري

�أعمالـھ�ا �بأن �فيـھ �أكـد �موقفا �قـراراتـھ �أحد ��خيـر��� ��ذا �اتخذ �الدستوري �املجلس �وأراء �قرارات ��� �قضائيا لطعن

�السلطـات ��افـة �وتلـزم �فـوري � �نفاذ �و�ذات �ال��ائيـة �الصبغـة �تك�سـي �."القانونيـة �الغرفة�:انظر، �الدولة، قرار�مجلس

.،�مرجع�سابق002871الثانية،�رقم�
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ال����ات��شارة�إ���أن�املجلس�الدستوري�الفر�����لم�ي��اجع�عن�قراراتھ�املتعلقة�بفحص

1.ا��اصة�برئاسة�ا��م�ور�ة���د��ن�رغم�الطعون�ال����انت�تقدم�إليھ�

املجلس�الدستوري�و��و�يفصل����الطعون��نتخابية�و�يفحص�ال����ات�املتعلقـة��إنَّ 

من)30(�عديل�نص�املادة���ستوجبباالنتخابات�الرئاسية�فإنھ�يقوم�بدور�قضا�ي،�و�عليھ�

�الداخ�� ��2نظامھ �يف�� �أصدرت�املجا�ش�ل �ال�� �ا���ة �أمام �ي�ون �الذي �الوال�ي �للطعن ل

� �ح�� �ال���� �برفض�قـرار�رفض �املتعلقة �الطعون �استقبـال �حق �الدستـوري �للمجلس ي�س��

�الرئاسية �باالستحقاقات �ا��اصة �القانونـي��،ال����ات �بجـدار�النص �املجلس و�ال�يصطدم

� �املادة �نـص �فـي ��30املتمثل �ال����ات�من �بخصوص �قراراتھ �يجعل �الذي �الداخ�� نظامھ

�أش�ال�� �من �ش�ل �ألي �غ���قابلة �����،الطعن�ائية �العمومية �السلطات �ل�افة �ملزمة و

�املجلس� �ف��ا �يقع �ال�� �أخطاء �استدراك �إ�� �يؤدي �قد �الوال�ي �الطعن �أن �كما الدولة،

.3الدستوري�و��عد�فرصة�ملراجعة��وضاع�القانونية

�ي��������� �رفـض �زو�نة�ستاذ �الـرزاق �خضـعبد �لـرقابـة�و فكرة �الـدستـوري �املجلس �قـرارات ع

�محصنـة�القض �الدستـوري �املجلس �عن �الصادرة �و��راء �القـرارات � �إن �يقـول �إذ ��داري ـاء

ل��ل��عت����عمال�الدستور�ة�ء�سانوعليھ.4و�بالتا���ال�يمكن�الطعن�ف��ا�با���يـة�املطلقـة

؟�من�قبيل��عمال�ا���ومية

1-GUILLANDRE (F), Election présidentielle, en France et à l’étranger, L.G.D.J, Paris,

1996, p. 466.
2-� �املادة ��30تنص �جمن �الدستوري، �املجلس �عمل �لقواعد �املحدد �26عدد،د.ش.ج.ج.ر.النظام �صادر��� ماي��03،

2012� �ومتمم �معدل �الدستوريبا، �املجلس �عمل �لقواعد �املحدد �،د.ش.ج.ج.ر.ج�،لنظام �29عدد ،� ماي�11الصادر���

"..التقار�ر�و�فصل�����ّ�ـة�ال��شيحات���اجــتــمــاع�مغلقيــدرس�املجلس�الــدســتــوري":ع���ماي��2016
،املنازعات��نتخابية،�مذكرة�لنيل�ش�ادة�املاجست������القانون�العام،��لية�ا��قوق،�جامعة�أبو�بكر�بلقايد��العو���ر�يع-3

.32.،�ص�2007،تلمسان،
�الرزاق-4 �عبد �زو�نة ،"� �الدولة �ملجلس ��س�شاري �:الرأي �مبتورة �وم�مة ��املة �الدولة�"والدة �مجلس �مجلة ،

.17.،ص�2002،ا��زائر�،�01ا��زائري،العدد�



إم�انية�الرقابة�القضائية�ع����عمال�ا��كومية:الباب�الثا�ي

246

�أنحيث��،صفة�ال�يئة�املصدرة�للعمل�فحقيقة��إ���عد�العمل�ذو�أ�مية�بالغة�بالنظر�

��س���إ���تحقيق�الذي�و �،املجلس�الدستوري��عد�مؤسسة�دستور�ة�وفقا�للدستور�ا��زائري 

مح��ما����دلك�املبادئ�ال���ت�ب���عل��ا�الدولة�ا��زائر�ة�و�لو��،السياسة�العامة�للبالد�وتنفيذ

و�قرارات��ذه�ال�يئة��عد�مساس��أراء��فالطعن���القانون�ع���سمو��ذه��عمال،لم�ينص�

القضاء��أو ال�شر�عو�بالتا���العمل�يتعلق�بالسيادة�الوطنية�و�لو�لم�ينص��،بامل�انة�العليا�ل�ا

�ذلك �عن �الدستور�ة"فتعب����.صراحة �السيادي��اذن�"�عمال �العمل �وجود �ت��ير�عن �عد

.القضاء�أمامطعن��يُّ أالذي�ال�يحتمل

الفرع�الثا�ي

منازعات��عمال�املتعلقة�باالستفتاءات

ذلكوالتصو�ـتعمليات��ة��يطعنأن�ستفتاءحالة��ناخبل�لالقانون أجاز

�الدستورييخطروالتصو�تمكتباماماحتجاجھبإدراج ماو�ـذا،فـورابذلك�املجلس

�قانون من172املادةتضمنتھ �الذكر10-16العضوي املحددالنظامَن �ّ بَ لقـدو،1سالف

 ،��حتجـاج�ذايرفعال��الكيفيةالدستورياملجلس�عمللقواعـد
ْ
قبـلمـنيوقـعأنيجـبإذ

الوقا�ععرضع��يحتوي والصفةوالعنوانوو�سماللقب�حتجـاجيتضمـنوالطاعـن

�عدوالدستوريللمجلسالعامـة�مانة�����لثم�،لالحتجاجالداعمةوامل��رة�سانيدو

مقـرر�نعـدةأومقـرراالدستورياملجلس�رئ�س�عيـن،و�جال�ش�الوفـقاملحاضـراستالم

عمليات��ة��يفصلالذيالدستـورياملجلس�إ��املرفوعـةالطعـون حول تقار�ر�ـمإلعـداد

�الشعبيـةباالستفتاءاتاملرتبطـةالتصـو�ت انھإال.�ستفتـاءنتائجاملجلس��علن�عـد�او،

1-� �املادة ��172تنص �العضوي �قانون �10-16من �ماي�� �ع�� �سابق �مرجع �املـــؤ�ل�:"، �أو�ممـــــثــــلھ �مــــتــــر�� �لــــكـل يــــحـق

بــــــإدراج�قـانـونـا����حـالة��نـتـخـابـات�الـرئـاسـية�وألي�نـاخب����حـالـة��ستـفـتاء�أن�يـطـعن������ـة�عـملـيـات�التـصو�ت�

.احـــــتــــــجـــــاجـھ����محــــــضـــــر��الفرز�املوجـــــود�فـي�مـــــكــــــتب�التصو�ت

".يــخــطــر�املجــلس�الــدســـتــوري�فــورا���ذا��حتجاج�للنظر�فيھ� ...
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عمليات��يطعنأنناخبألييمكن�ستفتاءمجال��أنھ�ون ��يتمثلجو�ري فرق يوجد

ا��اصةالتصـو�تعملياتمشروعيـة��الفصـلمسألـة���ختصـاصينعقـدو،1التصو�ت

التعديل��من182املادة�تضمنتھما�ذاوالدستورياملجلس�إ��الشعبيـةباالستفتاءات

2016لـ�يدستور ال
2.

قد�قبل�النظر�����عض�املنازعات�املتعلقة�باالستفتاء�ال�����الفر�����مجلس�الدولة�ّن إ���������

� �امتنع �النظر�ف�اقد �الدستوري �نظر�ملجلس ��� ��ختصاص �إزدواجية �ع��
ّ
�إال �ال�يدل �و�ذا �ا

عكس�ا��زائر�أين�يؤول��ختصاص�للمجلس�الدستوري�فقط�املنازعة�التم�يدية����فر�سا�

) 
ً
�)أوال ،� ��ذا �مع�الشأنوع�� �عن �البحث �ايجب �ب�ن�أجي���من �القضا�ي ��ختصاص �توز�ع ل

� �املتعلقة �املنازعات ��� �الدولة �مجلس �و �الدستوري التم�يدية��باإلعمالاملجلس

 (باالستفتاء
ً
.)ثانيا

�عمال�التم�يدية�لالستفتاء�للرقابة�القضائية��عض�خضوع�-أوال

حيث�أن��،إن��عمال�املتعلقة�باالستفتاء��انت�إ���وقت�قر�ب�ال�تخضع�لرقابة�القضاء

�املت �املنازعة �مجال ��� �الدولة �مجلس �لالستعاختصاص �التم�يدية �باألعمال �غ���وارد�فتلقة اء

(60)املادةكما�أن�املجلس�الدستوري�رفض�النظر�����ذه�املنازعة�اس�نادا�إ���نص�.و�منعدم

�الدستور  �اس�شار�ة�،3الفر����من �اختصاصات �لھ �الدستوري �املجلس �أن �من �بالرغم

ملرفوعة�او�التا���ال�يقبل�النظر�إال�����عض�التظلمات�.���رقابة�العملية��نتخابية�و�إدار�ة

.86.،ص�2006،ا��زائر�،��14،��ستفتاء�طر�ق�الديمقراطية����ا��زائر،�مجلة�الفكر�ال��ملا�ي،�العدد�ا�ي�وسيلةزو -1
.،�مرجع�سابق2016من�التعديل�الدستوري�لسنة��182انظر�املادة�-2

3-L’article 60 de la constitution Française, Op.Cit, stipule que : « Le conseil

constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum, prévues aux articles

11 et 89 et en proclame les résultats ».



إم�انية�الرقابة�القضائية�ع����عمال�ا��كومية:الباب�الثا�ي

248

�التصو�تمأما �عمليات �ضد �و�املوج�ة ��نتخابات �خالل ��ذه��.1ھ �تبقى ��ساس ��ذا و�ع��

.2بالنظر�إ����ختصاص�املنحصر�للمجلس�الدستوري�الرقابة�مجردة�من�الفعالية

� �أدى �لنص �الضيق �التفس�� �إعالن�)60(املادة �إ�� �الفر���� �الدستور املجلس��من

و�أمام��.3نازعات�التم�يدية�لالستفتاءاتاملالدستوري�لعدم�اختصاصھ����النظر�مباشرة����

�ل �الدولة �مجلس �تدخل �الوضع �املنازعاتفر �ذا ��عض �ع�� �رقابتھ �املتعلقة��،ض خاصة

�التصو�ت �تنظيم �العملية��،بإجراءات �عن �منفصل �ال��اع �محل �العمل �ي�ون �أن �شرط

و�بالتا���نجد�أن�مجلس�الدولة���.4نتائج�التصو�ت�لم��علن�ع��ا��عدت�ون�و�أن�،�نتخابية

�باالستفتاء �املتعلقة �املنازعات ��عض �النظر��� �قبل ��،قد �امتنع �قد �الدستوري�اال�� ملجلس

�سابقا �ل�ا �مماثلة �قضايا ��� ��،النظر �لالستفتاء�امثل �املنظم �باملرسوم �املتعلقة ملنازعات

.ط�س���ا��ملة��نتخابيةو�املحدد�لشرو 

� �أصبح �و�يقبل �يختص �الدستوري �املجلس �التم�يدية�امؤخرا ��عمال �منازعات لنظر���

املتمثل����رقابة��،من�الدستور �)60(املادةوذلك�طبقا�لالختصاص�املو�ل�لھ�����،لالستفتاءات

��ستفتاء �عمليات � ��،مشروعية �لنص �ال��يح �التفس�� ��عد ��ان ��ذا من�)60(املادةو

��عمال��،الدستور  �النظر��� �قبول �من �تمنعھ �عائقا �أ��ا �ع�� �سابقا �ينظر�إل��ا ��ان ال��

.س�ب�التفس���الضيق�ل�ا�التم�يدية�لالستفتاء،�وذلك�

1-Cons. const, 23 décembre 1960, Regroupement National, Rec. cons. Const, p. 67.
2-FAVOREU (L), PHILIP (L), Les grandes décisions du conseil constitutionnel, 12ème

éd, DALLOZ, Paris, 1998, p. 102.
3-Cons. const, 25 Octobre 1988, Dièmert et Barel, Rec. Cons. const, p. 191.
4-C.E, 29 Avril 1970, Comité des chômeurs de la Marne, Rec. Lebon, p. 279, Voir

aussi :

-C E, 19 Octobre 1962, Brocas, Rec. Lebon, p. 553.

-C E, 10 Septembre 1992, Mayet, Rec. Lebon, p. 327, Concl : KESSLER.
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� �الدستوري �املجلس �أن �نجد �بطإذن �است�نائيةر يختص �أو��،�قة �التظلمات بالنظر���

لالستفتاء�عندما�ي�ون�عدم�قبول�النظر�ف��ا�يؤدي�إ����يةالطعون�املتعلقة�باألعمال�التحض�� 

��ستفتاء �عملية �ع�� �الرقابة �بفعالية �ا��سيم �املساس �الس���العادي��،احتمال أو��عرقل

����منازعات�املراسيم�ال���تقرر�إخضاع�مشروع�.للسلطات�العامة كما�يختص�بالنظر�أيضا

���عديل �لالستفتاء �املتعل،الدستور �املراسيم �و�كذا �ب�نظيم �املتعلقة�� قة �و�ا��مالت ستفتاء

.��1ذا��خ��

�إ ��عتبار�اعتمد ��ع�ن �النظر�أو��خذ �دون �العمل �معيار�طبيعة �ع�� �الدستوري ملجلس

�العمل �تكييف �مجال ��� �معيار�طبيعة��،بمركز�العمل �أن �حيث �اختصاصھ �فرض و�بالتا��

Harchemailleو�لم��عد�العمل�بھ�ابتداء�من�حكم��،مصدر�العمل�قد�أل�� II.و�من�خالل��

د�أك���مبدأ�ا��ضوع�لرقابة��يؤ �الذي،�ذا�املعيار�أصبح�اختصاص�املجلس�الدستوري�أوسع

.2و�يؤ�د�أيضا�فعالية�الرقابة�ع���ألعمال�التم�يدية�لالستفتاء�،املشروعية

�صلأأن�بالرغم�من��ذا�،يتعلق�بالطعون�املواز�ة�مافي�جلس�الدولةمليؤول��ختصاص�

تطبيق�نظر�ة�الطعون�املواز�ة�ي�ون����داخل�ج�ة�قضائية�واحدة،�و�التا���ف�ذا��ختصاص�

.3ا��اصة�بالتصو�ت�ي�ون�تكميليا،�كما��ستلزم�أن�ترفع��ذه�قبل�الطعون 

�تمسك �ال�� �الطعون �النظر�ف��ا�املجلس�أما ��عدم �باألعمال��،الدستوري �تتعلق ف��

قرارات�الو��ي،املتخذة�تطبيقا�للمراسيم�ال����انت�محال�للرقابة�من�طرف�املجلس�الدستور 

.4ال���تتخذ�ا�ال�يئات�املختصة����س�يل�س���العملية��نتخابية

1-Cons. const, 25 Juillet 2000, Hauchemaille I, R.F.D.A, N° 16, Octobre 2000, p. 11 ;

Cons. const, 23 Aout 2000, Hauchemaille II, R.F.D.A, N° 16, Aout 2000, p. 12; Cons

.Const, 06 Septembre 2000, Hauchemaille III, R.F.D.A, N° 16, Sept 2000, p. 13.
2-Cons. Const, 23 Aout 2000, Hauchemaille II, Op.Cit.
3-C.E, 01 septembre 2000, Larrouturou et Ghevontain, R.F.D.A, 2000, p. 1002.
4-BANCIZAK (P), Op.Cit, p. 10.
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بمناسبة��،ف�رئ�س�ا��م�ور�ةر بالرغم�من�عدم�خضوع�املراسيم�الرئاسية�املتخذة�من�ط

� �الفر�����)11(املادةتطبيق �الدستور  �،من
ّ
�إال �الدستوري� �املجلس �ع����أن �رقابتھ فرض

�لالستفتاء � �قانون �مشروع �بإخضاع �يتعلق �بالشرعي�،مرسوم �تتعلق �رقابتھ ��انت �ةحيث

�للعمل �رقابة���.ا��ارجية �ال�يتعدى ��عمال �من �النوع ��ذا �ع�� �الرقابة �أن �نجد �أخرى و�مرة

عمال�املتعلقة�بال��وء�أو�عدم�ال��وء�و��ذا�ما�يؤكد�أن�الرقابة�ع���� �،املشروعية�ا��ارجية

� �غ���وارد)11(املادةلتطبيق �الدستور ����،من �الدستوري �املجلس �اختصاص �عدم و�بالتا��

ب�نظيم�السلطات�"ا�مَّ تعلق�إِ يألنھ�و ،ا�و�ذلك�اس�نادا�إ���أن�العمل�تقدير �،نظر��ذا�العمل

��"العامة �للبالد�إصالح"أو ��جتماعية �و ��قتصادية ��ُ ،"السياسة �خاللھ�أو �من سمح

�املعا�دات �ع�� ��،التوقيع �ع�� �ال��اية ��� �باإليجاب ��عود �ال�� �ملؤسسات�او لس���ا��سن

.1الدولة

�املت ��عمال �إخضاع �عدم �أجل �من �املقدمة �الت��يرات �من �أيضا �بال��وء�عبالرغم لقة

إال�أن�املجلس�الدستوري�وسع�من�رقابتھ�ع���مدى�اح��ام��،من�الدستور �)11(املادةلتطبيق�

.ثم�ع����ل��ر�ان�املنظمة�للعمل�،من�الدستور )11(املادةالشروط�املفروضة�من�

�العمليبقى� �قاعدة�عدم�ا��ضوع�للرقابة����جوانب�معينة�:خاضع�لقاعدت�ن�إذن��ذا

�أخرى  �جوانب ��� �ا��ضوع �لفرض��،و�قاعدة �الدستوري �املجلس �ملعاي���وضع�ا �وفقا و�ذلك

أما�مجلس�الدولة�فيبقى��.ال����انت�سابقا�محصنة�من�أية�رقابة�،رقابتھ�ع�����ذه��عمال

بالنظر�إ���التطبيق�الكالسي�ي�لنظر�ة�أعمال��،غ���مختص�بالنظر�����ذا�النوع�من��عمال

�ج�ة �من �املعاي���ا��دي�،ا���ومة �املجلس�و�بالنظر�إ�� ���ا �أ�ى �ال�� ��ختصاص �لتوز�ع دة

.2الدستوري�من�ج�ة�أخرى 

1-Cons. const, 24 Mars 2005, Hauchemaille et Meyet, R.F.D.A, 2005.p.1040, Note

FATIN- ROUGE.
2-BINCIZAK (P), « Actes de gouvernement », Op.Cit, p 13.
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�و�إذنتأصبح �باالنتخابات �املتعلقة ��عمال �طرف��،ستفتاء� اليوم �من محال�للرقابة

�الدولة �و�مجلس �الدستوري �القضا�ي�،املجلس ��ختصاص �ملعاي���توز�ع �فإن��.وفقا و�عليھ

�ا���ومي �للعمل �خصبا �مجاال ��عد �لم �اليوم ��عمال �سالفا�،�ذه �عليھ ��انت �.مثلما

�تدر�جيا �يتوسع �الدستوري �املجلس �فإن ��و�بالتا�� �ع�� �رقابتھ �فرض ��ستفتاء�� �أعمال

ال�التم�يدية�املتعلقة�أض���اليوم�أن��عم�كما.��دوداما�يقلص�العمل�ا���ومي�إ���أ�عد�

�أو�السيادي �ا���ومي �بالطا�ع �املصبوغة �قرارات��،باالستفتاء ��� �و�محددة �منعدمة تقر�با

.و�ال���تبقى�معرضة�للرقابة�الحقا�،ال��وء�لالستفتاء�و�قرارات�اس�شارة�املنتخب�ن�املحلي�ن

 َ� تَّ
ّْ
�املشـرعِإق �املجلسا��زائري الدستوريَس برقابتھاملتعلـقالدستـورياختصاص

فر�سادستور من58املادة��جاءحيثالفر����الدستورياملشـرعمنالرئاسيةلالنتخابات

« Le conseil constitutionnel veille à la régularité de :كما یلي1958لسنـة

l'élection du président de la république. Il examine les réclamations

et proclame les résultats du scrutin. »1

�املجلسإ��إذن��شارةتجدر�� املتعلقةالطعون ��يفصلو�والدستوريأن

� �،�امادورايلعبحيث،انتخابياقاضيا�عدفإنھباالستفتاء �حيث لمجلسل�القانـون خـول

الفـرز و�قتـراع��املتمثلـةالتصو�ـتعمليـاتمشروعيـةفـيالفصـلصالحيـةالـدستـوري

.2النتائـجوإعـالن

����������� �ا��زائر ��� ��ختصاص �املنازعاتالدستوريللمجلس�عود ب��ةاملتعلقة��

لـھوالعمليات�ذهنتائجإعالنوال�شر�عية�نتخاباتوا��م�ور�ـةرئ�سانتخابو�ستفتاء

1-Voir l’article 60 de la constitution Française, Op.Cit.
2-JEAN PAUL (J) : Droit constitutionnel et institution politiques, 5émé éd, DALLOZ,
Paris, 2003, p.179.
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اعتبـارا،1لالستفتاء�ال��ائيـةالن�يجـةإعـالنوالنتائـجو�عديـلاملاديـة�خطـاءت��يـحسلطـة

� قانون المن170ادةاملـنـصفـيعل��ـااملنصـوص�نتخابيـةال��انمحاضـر�سلمـھمن

.2السالف�الذكر�النتخاباتالعضوي�املنظم�ل

�أنإ��أيضا�شـارةتجـدر انتخاباألغـىأنولھ�سبـقلما��زائـري لدستـورياملجلس

انتخابايلغـىأنالدستـوريللمجلـسيمكـن�ـلا��الـة�ـذهفـياملطـروحالسـؤالو،رئاسيـا

الدوائر�عض��ال�شر�عيـة�نتخاباتمجـال��فعلكماا��م�ور�ـةرئاسـةبمنصـبيتعلـق

؟�نتخابية

1-� �املادة ��62تنص �من �املجلس �عمل �لقواعد �املحدد �ي���الدستوري،الــنظــام �ما �ع�� �سابق �املجلسيــــســـ�ـــر�":مرجع

�صـــّحـــة �عـــ�� ��سـتــفـتـاءالـــدســــتـــوري �،عـمـلـيـات �الـطـعــون �و�ـدرس �لـلـمـادة �(182طـبـقـا �الـــدســـتــور�)2الـــفـــقــرة من

."لق�بنظام��نتخاباتاملتع�وألحـــكـــام�الـــقــانـــون�الـــعـــضــوي 

-�� �املادة �تنص �ماي���63كما �ع�� �نفسھ �املرجع ـعــ�ـا":من
ّ
�يـوق �الـ�� �الــطـعـون �تحــتـوي �أن �اللـقب،أ��ا��ايـجب ،عـ��

."عرض�الوقا�ع�والوسائل�ال���ت��ر�الطعنوع��،والصفة،والعنوان،و�سم

.الدستورياملجلس�و�ــــــســــــجل�كـل�طــــــعن�لــــــدى�كــــــتــــــابــــــة�ضـــــبـط�

نــصــوص�املو�جــال�اســــتـالم�املحــــاضــــر�وفق��شــــكــــال�بمجرد":ع���ماي��من�املرجع�نفسھ�فلقد�نصت�64أما�املادة��-

."الدستوري�مقررا�أو�أك��املجلس�يـــعــــّيـن�رئــــ�س�،ــعــــلق�بــــنـــظــــام��نــــتـــخــــابــــاتاملت�عـلــيــ�ـا����أحــكــام�الـقــانــون�الـعــضـوي 

نـازعـات�املعـمـلــيـات�الـتـصـو�ت�و الـــدســــتــــوري����صــــّحـــة�املجلسيــــفــــصـل�":رجع�نفسھ�ع���ماي��من�امل�65و�تنص�املادة-

."علـق�بنظام��نتخاباتملتاـنــصــوص�عــلـــيــ�ــا����أحــكــام�الــقــانــون�الــعــضــوي امل�جــال�رتـبـطـة�بـ�ـا����حـدودامل

الـنـ�ــائـيـة�لالســتـفـتــاء�الـدستـوري�رسـميـا�النـتائج�املجلس�عـلـن��":من�املرجع�نفسھ�ع���ماي��66كما�تنص�كذلك�املادة��-

."علق�بنظام��نتخاباتاملتأح�ام�القانون�العضوي�ـنـصـوص�عـلــيـ�ـا���املضـمن��جـال�
2

-� �املادة ��170تنص �العضوي �القانون �10-16من �ما �ع�� �سابق �مرجع �:"ي��، �النـــتـــخـــاب�أعــــضـــاء املجالس�بــــالـــنـــســـبــــة

�و �الــــبــــلـــديــــة �الــــشــــعـــبــــيــــة �الــــتــــصـــو�ـت �عــــمـــلــــيــــات �صــــحــــة �عــــ�� ��عــــتــــراض ��� �ا��ق �نـــاخـب �لــــكـل بــــإيـــداع�الــــوالئــــيـــة

.احتجاجھ����مكتب�التصو�ت�الذي�صوت�بھ

�الــنـ �عــبــر�فــيـھ �الــذي �الـتصـو�ت �مـحـضـر�مـكتـب ��� ��حـتـجـاج ��ـذا �و�ــرسليـدون �صــوتھ �عن �املحضر �ـاخب إلـى��مع

.الــلــجــنـة��نتخابية�الوالئية

أيام�ابتداء�)05(قدمـة�ل�ـا�وتـصدر�قـرارا��ـا����أجل�أقـصاه�عـشرة�املتـ�ت�الـ��ـنـة��نتـخـابيـة�الـوالئيـة�����حـتجـاجات�

 �من�تار�خ�استالم�ا��حتجاج
ً
.وتبلغ�قرارا��ا�فورا

املختصة�دار�ةاملحكـمةأمامتـبلـيغ�ـا،تار�خمنابـتداءأيام)3(ثالثـةأجل��لـلـطـعنقـابـلـةالـلـجــنـةقـراراتتـكـون 

.أيام)5(خـمـسةأقـصاهأجل��فـ��ـاتـ�تالـ��إقـليـمـيا

".الطعنأش�المنش�لأليقــابلغــيـــر�دار�ــةاملحـــكــمـــةعنالـــصــادرا��ـــكم .
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فكرةالدستورياملجلس�إ���نتخابيةالطعون �عض��الفصلم�مةإسنادإن

فلماذا،انتخابيةنازعةم��لةثمموقضائيةمنازعةأمامبأنناسلمنافإذا،الدراسةإ��تحتاج

�يفتقـراملجلس�أنوخاصةالقضاءإ��امل�مة�ذهاملشرعيو�للم العنصرإ��الدستوري

�ماوالقضائيةالسلطةطرفمنةاملنتخب�عضاءست�ن�ناإإذاالقضائـياملجال��املتخصص

�وعضوان�الدولةمجلسطرفمناملنتخبانالعضوان املجلس�أنكما،العليااملحكمةمن

إ��يؤديمماقضاة�ل�مل�سواأعضاءهأنحيثقضائية،م��اأك��سياسية�يئةالدستوري�

إسناد��التفكيـريتمالملاذافإنھ�ساس�ذاعلـىو��املنازعةع�السياسيةالصبغةإضفاء

استفتاءاتأم�شر�عيـةأمرئاسيـةأم�انتمحلية�نتخابيةالطعـون جميع��الفصلم�مة

القضاء��ممثال�نتخابيةالعملياتجميـعع��قضائيا�شـرافي�ون والقضاءإ��شعبيـة

؟!1وا��ـر�اتل��قـوق حاميابوصفـھ�داري 

و�مجلس�الدولة��يتوز�ع��ختصاص�القضا�ي�ب�ن�املجلس�الدستور :ثانيا

�قرار� ���Hauchemailleان ��25لـ �الدستوري��2000جو�لية �للمجلس �ا��قيقة الفرصة

�لالستفتاء �التم�يدية ��عمال �ع�� �رقابتھ �فر�سا��،لفرض ��� ��ستفتاء �بمناسبة ��ان و�ذلك

����ر ي�النظر فلقد�قبل�املجلس�الدستو �.سنوات�50خمس�حول�تقليص�الع�دة�الرئاسية�إ��

1-� �ي���2016لـمن�التعديل�الدستوري��183تنص�املادة� "،�مرجع�سابق�ع���ما يتكّون�املجلس�الّدستورّي�من�اث��:

أعضاء�من�بي��م�رئ�س�املجلس�ونائب�رئ�س�املجلس��عّي��م�رئ�س�ا��م�ورّ�ة،�واثنان)4(أر�عة:عضوا)21(عشر

ع�ّ��الوط�ّ�،�واثناني�تخ��ما�)2(
ّ

ت�تخ��ما�املحكمة�العليا،�واثنان)2(ي�تخ��ما�مجلس��ّمة،�واثنان)2(املجلس�الش

.ي�تخ��ما�مجلس�الّدولة)2(

�الدستوري،�� �املجلس �أعضاء �ب�ن ��صوات ��عادل �مر��احالة �رئ�سھ �صوت �عضو�ة�و، ..".يكون ��� للتفصيل

.43.مرجع�سابق،ص،العو���ر�يع:نظرأاملجلس�الدستوري�
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حيث�أن�عدم�النظر�����ذه�الدعوى�يؤدي�إ���املساس��،دعوى�متعلقة�بمشروعية�العملية

.1ت�العامةو�كذا�املساس�بالس���العادي�للسلطا�،ا��ط���و�ا��سيم��س���العملية

�الدستوري �املجلس �طرف �من �الدعوى ��ذه �النظر��� �قبول ��ان �أيضا��،و�لقد فرصة

�القضا�ي �الختصاصھ �معيار�جديد ��،لتحديد �الدولة �مجلس �أيده �قو�الذي س�تم���01ار�ر ��

2000
2.

�مصدر���عت��  �السابق�ن �ا���ت�ن�لالقرار�ن �ب�ن ��ختصاص �لتوز�ع �معاي���جديدة ظ�ور

�االقض �الدولة(ئ�ت�ن �و�مجلس �الدستوري �أجل��،)املجلس �من �عل��ا ��عتمد �أصبح و�ال��

و�لقد�صدر��عد�ذلك�مجموعة�من��.يد�اختصاص�املجلس�الدستوري�أو�مجلس�الدولةدتح

,Villiersو�من�بي��ا�قرار�،القرارات�ال���تو���أك���معاي���توز�ع��ختصاص Petlier07لـ��

Rassemblementو�قرار��التجمع�من�أجل�فر�سا��،2005أفر�ل� pour la France�� ماي��03لـ

الغ���ال�امل�للمنتخب�ن،�حيث�قبل�املجلس��حيث�تتعلق�القض�ت�ن�باإلعالم�ا��ز�ي،2005

و�رفض�قبول�الدعوى�الثانية�بالرغم�من�نفس�موضوع��،���القضية��و���الدستوري�النظر 

.3ال��اع�ن

بأن�القضية��،الدستوري��ذا��ختالف����املعاملة�ب�ن�قض�ت�ن�م�شا��ت�نبرر�املجلس�

حيث�أن�املادة��،من�املرسوم�املتعلق�ب�نظيم��ستفتاء�0)3(املادة�الثالثة�و���تتعلق�بإلغاء�

�املنتخب�ن �ع�� �الوثائق ��شر�و�توز�ع �ع�� ��،تنص ���ذه �يتعلق �ال��اع �ال���او�محل لعملية

� �للمجلس �إلغائھ�ستوجب �أجل �من �التدخل �فاألمر��.الدستوري �الثانية �القضية أما

1-Cons. const, 25 Juillet 2000, Hauchemaille I, Op.Cit.
2-C.E, 01 Septembre, Lanouturou et autres, Rec. Lebon, p. 365, Concl, HENRI

SAVOIE.
3-GOUNIN (Y), « Le contentieux des actes préparatoires des référendums du 29 mai

2005 », A.J.D.A, N° 22, Paris, 2005, p. 1211.
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��،يختلف ��عالمية�ال��اعألن �با��ملة �لالستفتاء�،يتعلق �التم�يدية ��عمال �تخص .و�ال��

.1ول�إ���مجلس�الدولةؤ لقضية�الثانية�ياو�بالتا���فاالختصاص����

�� �أن �القرار�ننجد �قد�ذين  �إذن
َّ

 أك
َ
�ادا �من �املقدمة �الدستوريجملاملعاي�� �لس

�الدستوري،سابقا �للمجلس ��ست�نا�ي �القضا�ي �فاالختصاص �عليھ �الطعون��،و يخص

أما�اختصاص��،كذا�ما�يتعلق�ب�نظيم��ست�ناء�،�و املوج�ة�ضد�املراسيم�املتعلقة�باملعا�دات

.مجلس�الدولة�ف�و�تكمي���و�يخص��عمال�التم�يدية�ال���ال�تتعلق�باملراسيم

1-GOUNIN (Y), Op.Cit, p. 1212.
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الفصل�الثا�ي

ةطة�التنفيذية�عن�أعمال�ا�ا��كوميمدى�مسؤولية�السل

 َس 
ّ
�ا���ومية�دَ ا �أعمال�ا �عن �التنفيذية �السلطة �مسؤولية �عدم �فكرة �طو�لة �لف��ة و

�اس�نادً  �عديدةو�ذلك �و�م��رات �نظر�ات �إ�� �القانون ك�،ا �فوق �الدولة �سالمة �فكرة فكرة�و�كذا

 ،التصا���ب�ن�السلطة�التنفيذية�و�القضائية�عن�طر�ق�معيار�الباحث�السيا���
ّ
��ال��سأل�ِ� و�ال

1.السلطة�التنفيذية�ع��ا

 �بالرغم�من��ذه��عتبارات�و�امل��رات
ّ
 �،الزمنل�ا�القضاء�لف��ة�من�ر����أيد�ا�و�ِ� ال

ّ
�إال

ما�عمل�ع���إعادة�النظر����أح�امھ��شأن�موضوعات�و�إنَّ �،نفسھ���ذه�املبادئ�لألبد�دھ�لم�يقيّ أنَّ 

و�تحديد�أعمال�السيادة�بتقليص�فر����حيث�بدأ�مجلس�الدولة�ال�.و�منازعات�أعمال�السيادة

و�ذلك�ع���قائمة�،فئة��عمال�الداخلية�و�فئة��عمال�ا��ارجية:عن�طر�ق�وضع�ا����فئت�ن

ا�ع���عدم�جواز�قبل�إخضاع��ذه��عمال�لدعوى�التعو�ض��عدما�أن��ان�مستقر� �ثم�.قضائية

 
ّ
�إلغاءً الط �ف��ا �ال�اعن �توصل �و�أخ��ا �و��عو�ضا، �نطاق �يمدد �أن �إ�� ��داري ع����بتھرقاقا���

��عمال �ل�ذه �و�ا��ارجية �الداخلية �أنَّ بالتّ �.املشروعية �نجد �الّد �ا�� �ع���مجلس �عرف �قد ولة

.2و�تقليص�أعمال�ا���ومة���وظا����مجال�ا��ّد مرا�ا��ديثة�تطوّ أح�امھ�

� �لقواعد�عي��تب �التنفيذية �السلطة �ال��ام �ا���ومة �أعمال �ع�� �املشروعية �رقابة ��

�و��عو�ضً لوالية�القضاء�إلغاءً لتا���أصبحت��ذه��عمال�خاضعةباو�،املشروعية حيث�لم��،اا

دتھ��)ا��كومة(ادة�ي�عد�ألعمال�الس
ّ

حصانة�شاملة�و�مطلقة�ضّد�دعوى�التعو�ض،��ذا�ما�أك

التدر������ختفاءال���تؤكد��،التطورات�القضائية�ا��ديثة�ملجلس�الدولة�الفر�����ع���قرارا��ا

.133.،�ص1982،�القا�رة،�مسؤولية�الدولة�الغ���التعاقدية،�دار�ال��ضة�العر�ية،�أرسالن�أنور -1
2 -DUEZ (P), Op.Cit, p. 06.
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لفكرة�أعمال�السيادة�من�خالل���ساع�امل��ايد�من�نطاق�الرقابة�ع���أعمال�ا���ومة�و�إقرار�

.1ذية�عن�أعمال�ا�ا���وميةمبدأ�ملسؤولية�السلطة�التنفي

�ا��ديثة�إف �للتطورات �وفقا �السيادة �أعمال �ع�� �التنفيذية �السلطة �مسؤولية �ساع

 خاصة��،ألح�ام�مجلس�الدولة�و�القضاء��ورو�ي
ّ
��ِ� ما�يتعلق�بدعاوى�التعو�ض�عن��ضرار�ال

دة�اأعمال�السي��ان�منتظرا�بالنظر�إ���مسا���و�مج�ودات�الفقھ�و�القضاء����تقليص�،�سب��ا

 
ّ
،�2ذي�ي�اد�يجمع�جانب�آخر�من�الفقھ�ع���استحالة�زوال�أعمال�ا���ومة�ل�ذلك����الوقت�ال

 
َ
 �نَّ و�أ

ّ
.للسلطة�العامة�خدمة�وجود�القضاء�ل�س�إال

بالرغم�من�ا�ساع�مجال�تطبيق�أح�ام�املسؤولية�بصفة�عامة�ع����ضرار�الناتجة�عن�

�ا���ومي  �،3العمل
ّ

��أ�َّ إال �الصّ �ا �ل�ا ��ست�نائيةمازالت �أنَّ �،فة �����حيث �يقرر �املسؤولية نظام

 
ّ
 �ما�و��ذا�.�احاالت�محددة�و�ع����عض�أعمال�السيادة�و�ل�س��ل

ّ
د��س�ية�امتداد�مسؤولية�يؤك

ع���أساس�ا��طأ�كأصل�و�دون�خطأ�حيث�تقوم��،)مبحث�أول (الدولة�ع���أعمال�ا�ا���ومية�

�و�ذلك�.الغ���دون�خطأ�من�السلطة�التنفيذية�املصدرة�للعمل�ر ست�ناء����حالة�ما�إذا�تضرّ إك

 ،�)ثانمبحث(ة��عباء�العاّم �لتحّم تحقيقا�ملبدأ�املساواة����
ّ

�د�من�وجود�أر�انففي�حالة�التأك

�شروط �املسؤوليةو ��ذه �أسس �ج���الضرر �،و �التنفيذية �السلطة �ع�� �ذلك��،�ستوجب و

 �عن��ضرار �ر بتعو�ض�املتضرّ 
ّ
 ر ����قتھ�جِ� ال

ّ
.���تصدر�ا�اء��عمال�ا���ومية�ال

.125.،�املرجع�السابق،�صحمدي�ع���عمر-1
�الفياض�-2 �إبرا�يم �دار��طھ �و�الفر����، �املصري �للقانون�ن ��شارة �مع �العراق ��� �موظف��ا �أعمال �عن ��دارة �مسؤولية ،

.565.ص�،1973القا�رة،ال��ضة�العر�ية،�
3-BIGOT (G) : « La dictature au XIX siècle : théorie historique du droit administratif»,
R.F.D.A, N°05, Paris, 2003, p. 437 et 438.
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املبحث��ول 

ةأعمال�ا��كومحاالت�تقر�ر�املسؤولية�عن��عض�

��Blancoنكوبال �عت���قرار� ��8الصادر��� �مبدأ��1873فيفري �إرساء ��� �الفضل صاحب

 
ّ
 �،��تقع�ع���عاتق�الدولةِ� املسؤولية�ال

َ
 �أن�ولة�ال�يمكنالّد �،قبل��ذا�القرار�نَّ حيث�أ

ّ
��ساءل�إال

�العادي �القضاء �و�أمام �موظف��ا �خالل �أنَّ �.من ���صية�كما ��انت �حالة��،املسؤولية ��� حيث

 �ستوجب�ع���املتضرّ �،وجود�ضرر�ما
ّ
من�صدور��ابتداءف�و�ل�س�املرفق،�و�لكنر�مساءلة�املوظ

ذكرت��أمام�القضاء��داري،�حيث�)�دارة(أصبح�يمكن�مساءلة�الدولة��،الش����بالنكوحكم�

�الفر�سية �التنازع  �،محكمة
َ
 "نَّ بأ

ّ
��ضرار�ال �عن �الدولة �عاتق �ع�� �تقع �قد �ال�� ��ِ� املسؤولية

� �لتصرفات �ن�يجة ��فراد  �تص�ب
ّ
�ال �ال�يمكن����اص �العامة، �املرافق ��� ��ستخدم�م ذين

 
َ
�نَّ أن�تحكم�ا�املبادئ�املقررة����القانون�املد�ي�بال�سبة�لعالقات��فراد��عض�م�ببعض،�و�أ

 
َ
�و�أ �و�ال�مطلقة، �عامة �ل�ست �املسؤولية �ا��اّص �نَّ �ذه �قواعد�ا  ل�ا

ّ
�ال �بحسب�ِ� ة �تختلف �

".حاجات�املرفق�و�ضرورة�التوفيق�ب�ن�املصا���العامة�للدولة�و�ا��قوق�ا��اصة

إقرار�مسؤولية��دارة�عن�أعمال�السلطة�التنفيذية��1ستطاع�مجلس�الدولة�الفر����إ

���مسؤولية�الدولة�عن�أعمال�السلطة����أصبحت�القاعدةح�ّ �،Blancoبالنكوقرارتطبيقا�ل

 
ّ
�ال� ��عمال �عن �مسؤولي��ا �و�عدم �و�القضائيةالتنفيذية �استقرّ �.شر�عية لية�املسؤو تو��كذا

�التّ  ��� �ح�ّ طوّ �دار�ة  ر
ّ
�ا� �الرّ �سع� �الّس مجال �أعمال �معظم �ع�� �التّ قابة  �،نفيذيةلطة

ّ
صت�و�تقل

باست�ناء��عض��،نفيذيةلطة�التّ دار�ة�للّس � ش�ل�واسع�ع�����شطة��حاالت�عدم�املسؤولية�

 
ّ
.��بقيت�السلطة�التنفيذية�غ���مسؤولة�ع��ا�����عض�املجاالت�طبعاِ� �عمال�ا���ومية�ال

1 -T.C, 08 février 1873, Blanco, Dalloz. 1873. 03. p. 17.
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�شامال فالتحوّ  �يكن �لم �الدولة �مسؤولية �إ�� �الدولة �مسؤولية �عدم �من �مطلقا�ل �و

�التحوّ   و��ذا
َ
�أ ��ع�� �ال ��حوالالّد �نَّ ل ��ل ��� �مسؤولة �عدم�نَّ و�إِ �،ولة �مجال �تقلص �فقط ما

 �إذن��و ما�ف،مسؤولية�الدولة�إ���أ�عد�ا��دود
َّ

حيث��.�تحديد�نطاق�عدم�مسؤولية�الدولةإال

�املوضوع �ركن ��� �محدد �الدولة �مسؤولية �عدم �مف�وم �إذ،أصبح �ال�أّن �املواضيع ��عض �ناك

بمع���عدم�وجود�نص��سمح��،ت�ون�محال�للمساءلة�و�ركن�قابلية�الضرر�للتعو�ض�أنيمكن�

و�لقد��ان�موضوع�أعمال�ا���ومة�ضمن��.بالتعو�ض�عن�الضرر�أو�وجود�نص�يمنع�التعو�ض

 امل
ّ
قبل��،�س�ب�تحقق��ذين�الركني�ن����أعمال�ا���ومة�،�ساءل�عل��ا�ا���ومةت��ال�ِ� جاالت�ال

ا���ومة�و�تقليص�ا�إ���أ�عد�ا��دود�لتصبح�محال�للمساءلة�����عض��أعماليتطور�مف�وم��أن

.املجاالت

� �السيادة�أيضا�ان �أعمال �ع�� �املشروعية �ا��ارجية�1للرقابة �املشروعية �رقابة سواء

أثر�ع���ا�ساع�نظام�املسؤولية�ع���أعمال�أو�املشروعية�الداخلية�كما�رأينا����الفصل�السابق

.ولة�أما��ست�ناء����عدم�املسؤوليةدحيث�أصبح�املبدأ��و�مسؤولية�ال�،السيادة

� �النظام ��ذا �تطور �من �السيادة(بالرغم �أعمال �عن �الدولة �مسؤولية  �،)نظام
َّ

 �إال
َ
�نَّ أ

�و�لعّل  ��طار�الداخ��، ��� �أك���منھ ��طار�الدو�� �أك����� �نجده �املسؤولية ��ذه الس�ب��امتداد

 
َ
 �نَّ يكمن����أ

ّ
أعمال�فردية�صادرة��معظم�اقة�بالنظام�الدو���ت�ون�����عمال�ا���ومية�املتعل

��دارة ��،من  حيث
ُ
���ا�عدل� �للمخاطب�ن ��ذه��،املراكز�القانونية �تأثر�و�تضر�مصا�� �قد مما

1-SENAC (C-E) : « Le concept d’irresponsabilité de la puissance public », R.F.D.A, N°
06, Paris, 2011, p. 1199, Voir aussi :ODENT (R), Le destin des fins de non- Recevoir, In

Mélange M. WALLINE, L.G.D.J, Paris, 1974, p. 625, Voir aussi :AUBY (J-M), DRAG
(R), Traité des recours en matière contentieuse, Litec, France, 1992, p. 625.
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 �،�فراد
ّ
�ال ��عمال �ِ� ب�نما �بالعالقات �تتعلق �تأثر�مباشر�ع���� �ل�ا �ال�ي�ون �ما �فعادة الداخلية

.��1الفرديةاملصا�

�غ���مسؤولة �الدولة �ت�ون �ما  عنعادة
ّ
�املتعل �ا���ومية �الداخلية��عمال �بالعالقات قة

لطة�التنفيذية�و�كذا�سيطرة�الّس �،ضغط�خار���يفرض��ذه�املسؤولية�بالنظر�لعدم�وجود�أّي 

�ا���ومية �أعمال�ا �عن �مساءل��ا �عدم �ي��ر �مما ��خرى �السلطات �ع�� �يفّس ،عادة �ما �ر و�ذا

�الداخ��التّ  �املجال ��� �املسؤولية �ملبدأ �ال�س�� �نَّ فإِ �بالتا���.طبيق �ع�� �املسؤولية عمال�� نظام

� �الدوليةيا���ومية �العالقات �مجال �أك����� �تطوره  ال �،جد
َ
�أ  �نَّ سيما

ّ
�الّد �ت �تنصفاقيات �ولية

 
ّ

�تحث �مسؤولية�و �عدم ���ر�مبدأ �مل،ولةالّد �ع�� �ا��ر�ات�لا �و �با��قوق �مساس �من ذلك

كما�نجد�تطبيق�مبدأ�مسؤولية�الدولة�ع���أعمال�ا�ا���ومية����مجال��.)مطلب�أول (�ساسية�

�ا��ر�ية �ا��ربالعمليات �عامة��،و�أعمال �ا��رب �عن �الناتجة ��ضرار�ا��سيمة بالنظر�إ��

.)مطلب�ثان(

ول � طلب�امل

الدوليةمسؤولية�الدولة����مجال�العالقات�

حيث��انت�املسؤولية��،را�م��وظاعرف�نظام�املسؤولية����مجال�العالقات�الدولية�تطوّ 

أو�عدم��،ع���أساس�ا��طأ�كحالة�امتناع�الدولة�عن�القيام��عمل�يفرضھ�القانون�الدو����ب��ت

 حيث��العامة،�قائمة�ع���أساس�مبدأ�املساواة�أمام��عباء�لتصبح�ل��امات�الدولية�د�تقيّ 
َ
�نَّ أ

و�لكن�يجب�أن��.وليةللمسؤولية����مجال�العالقات�الّد �اا��طأ�ال�يمكن�أن��ش�ل�لوحده�أساس

1-MELLERAY (F), « L’immunité juridictionnelle des Actes de gouvernement en

question : le droit Français confronté aux développements récents du droit Espagnol »,
Op.Cit, p. 1096.
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ّ
 ينظر�إ���املسؤولية�من�خالل�املبدأ�ال

ّ
م��افة�العالقات�القانونية�أال�و��و�مبدأ�املساواة�ذي�ينظ

.1فإنھ�سوف�يحدث�ضررا�واجب�التعو�ض�عليھ�املبدأل��عباء،�ف�ل�طرف�خالف��ذا����تحّم 

مجلس�الدولة�سابقا��عدم�مسؤولية�السلطة�التنفيذية�عن��ضرار�الناشئة�عن�يق����

ھ�يجب�نَّ و�إن�أمكن�التعو�ض�عن�الضرر�النا����فإِ �،عمل�يتعلق�بالعالقات�ا��ارجية�للدولة�أّي 

� �اتفاق �بموجب �ي�ون �التّ �دبلوما���أن �إ�� �ال��وء ��عد �الّد حكيأو �ا��الت�ن��.و��م ��لتا ��� و

مجلس�الدولة��و�تأكيدا�لذلك�فلقد�ق����،فاالختصاص�يخرج��لية�عن�والية�القضاء��داري 

�الفر�سية� �ا���ومة �أعمال �عن �الناتج �الضرر �عن �التعو�ض �بنظر�دعوى �اختصاصھ �عدم

ص�النّ لعدم��،ملعا�دات�مع�الدولة��خرى�من�أجل�ا��فاظ�ع���حقوق�رعايا�ا�إبرام�ابمناسبة�

 
ّ
.��2ارتبطت���ا�مع�الدولة��خرى�املدينة�لرعايا�ا�الفر�سي�نِ� عل��ا����املعا�دة�ال

�إقرارهبرّ  �عدم �الدولة �مجلس �����ر �رعايا�ا �حماية ��� �تقص���ا �شأن ��� �الدولة ملسؤولية

 �،ا��ارج
َ
�أ �التّ �نَّ س�ب �عالقة ��� �العليا �بالسلطة �مباشرة �تتعلق �يث���مسائل ا���ومة�عو�ض

��خرى  �الدول �مع  �،3الفر�سية
َ
�مسائل��نَّ أو�أ ��� �الدولة �بمباشرة �متعلقة �يث���مسائل الطلب

.4دبلوماسية

 نجد�
َ
نظام�مبدأ�مسؤولية�الدولة��القضاء��داري�الفر�����قد�فرض�نَّ ع����ذا��ساس�أ

حيث�بدأ�مجلس�الدولة�الفر���������،صلة�بالعالقات�الدولية�تدر�جياعن��عمال�ا���ومية�املتّ 

� �العمل �مف�وم �ال���،الدبلوما���تحديد ��عمال �م���ب�ن �لرقابتھ�ال �حيث �مجال��تخضع ��

 
ّ
 ���تخضع�لرقابتھِ� املسؤولية،�و��عمال�ال

ّ
��جردت�م��ا�صفة�ِ� بالنظر�إ���طبيعة��عض��عمال�ال

��.السيادة ��� �فقط �يختص �أصبح �الد�إقرار و�بالتا�� �رعايا �عن�حق �التعو�ض ��� �ا��ارج ��� ولة

،�النظر�ة�العامة�للمسؤولية�الدولية�عن�النتائج�الضارة�عن�أفعال�ال�يحضر�ا�القانون�الدو��،�دار�محسن�عبد�ا��ميد-1

.19.،�ص1999،�القا�رةال��ضة�العر�ية،�
2 -C.E, 13 juillet 1834, Boisson, Rec. Lebon, p. 240.
3 -C E, 31 Mai 1918, Bastide, Rec. Lebon, p. 512.
4 -C E, 04 Mars 1921, Cie de la N’goko - Sangha, Rec. Lebon, p. 211.
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� �و���شطة ��عمال ��عض �عن �أول (�ضرار�الناشئة �املسؤولية�،)فرع �نطاق �من �وسع عن�ثم

فرع�(ة�لنظر�ة��عمال�املنفصو�ذلك�من�خالل�ال��وء�إ����،عمال�املتصلة�بالعالقات�الدولية� 

�ا���ومية���.)ثان ثم�تطور�أك���ليعلن�مجلس�الدولة�صراحة�عن�مسؤولية�الدولة�عن�أعمال�ا

�الدولية �العالقات �مجال ��ضرار�الناشئة�،�� �عن �و�أقر�التعو�ض �ثالث(ع��ا �،)فرع لم�بالتا��

�ا�ع���مراحل�ثالثة�من�خالل�ا�عرف�ما�أقرّ نَّ ��ذه�املسؤولية�دفعة�واحدة�إِ مجلس�الدولة�ع��ف

.تطورا�م��وظا�مقلصا�بذلك�نطاق�أعمال�ا���ومة����مجال�العالقات�و�املعا�دات�الدولية

الفرع��ول 

لتعو�ض�عن��ضرار�الناشئة�عن��عض��عمال�اإقرار�حق�رعايا�الدولة����ا��ارج�

ا��كومية

 �،��شطة�العليا�ال���تقوم���ا�أ�ممن��الدبلوماسيةد�ا��ماية��عّ 
ّ
�جانبا�جّد �ّص خ��تِ� و�ال

�و�العالقا�ي،�ف���تخّص  �التفاع�� �الدولية�من�حيث�جان��ا العالقات�فيما��صعب����العالقات

و�من��نا�فمص��ة�الدولة��جن�ية����حماية�رعايا�ا�تتعارض�مع�ا��قوق�السيادية��.ب�ن�الدول 

� �ع�� �املضيفة �أ�َّ إقليم�اللدولة �كما �ال، �ب�ن �العالقات �الوقت �نفس ��� �أيضا �تخص �دولة�ا

 �،و�رعايا�ا
َ
�عتبارات�السياسية�و�املص��ية�لدولة�ا���سية�قد�تتعارض�مع�حق�الفرد��نَّ حيث�أ

�و�ال�سو�ة �ا��ماية �التدخل��،�� ��� �للدولة �التقدير�ة �السلطة ��امل �تبقى ��ساس ��ذا و�ع��

1.��ماية�الفرد�من�عدمھ

� و��و�عمل�سيادي�يث���عّدة�صعو�ات�،�و�حق�للدولة�نإذ�الدبلوما���ممارسة�العمل�إنَّ

� �الّد �،قانونية�إش�االتو �مع �للعالقات  ن�يجة
ّ
�ال ��خرى �أعمال�ا�ِ� ول �فرض �بدور�ا ��س�� �

لنيل�ش�ادة�املاجست������القانون�،��ساس�القانو�ي�ل��ماية�الدبلوماسية����القانون�الدو���العام،�مذكرة�زايدي���سن-1

.08.ص،2006، ا��زائر�،�لية�ا��قوق،�جامعة�ا��زائر�،العالقات�الدوليةو��الدو��
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�لو��.السيادية �الشأن  �ذا
َ
�أ �الفر�����نَّ نجد ��داري �التعو�ض��القا��� �طلبات �فحص يرفض

 �،املرفوعة�إليھ�من�طرف�الفر�سي�ن
ّ
نقص�و�عدم�كفاية�ا��ماية�املقررة�ل�م��ذين��شت�ون�منال

1.���ا��ارج

�بالنّ  �لكن �املوظف�ن �م�ام ��عدد ��،�نالدبلوماسيظر�إ�� �� ال�يمكن ��ل �ع�� �أعمالضفاء

كم�ام��،حيث�يمارسون�م�ام�و�أعمال�متصلة�بالوظيفة�القضائية�،�ؤالء�صفة�العمل�ا���ومي

��القضاة �يمارسون �كما �أو�املحضر�ن، �أو�املوثق�ن ��س���العمل��أعمالأيضاو�املحكم�ن تتعلق

 �الشأنو�ع����ذا��،الدبلوماسيةو�ا��ماية��الدبلوما���
َ
���أعمال��الدبلوماسي�نأعمال��نَّ يبدوا�أ

.مزدوجة�و�مركبة

عن�اختصاصھ�بنظر�دعوى�املسؤولية�ذا�الشأن��عدم����ق����مجلس�الدولة�الفر�����

� �قيامھ �عند �السفارة �مس�شارة �من �املرتكب �با��طأ �وظائف �برر �و ،املحضر�القضا�يممارسة

 
َ
�أ �أساس �ع�� �رفضھ �القضائية�نَّ املجلس �الوظائف �بممارسة �يتعلق �فيھ �املطعون و�ال��،العمل

بالتا���فاالختصاص�يؤول�إ���القا����العادي�حسب�ما�قضت��.�2عت���عمال�من�أعمال�ا���ومة

 �حيث�،التنازع����أح�ام�عدة�بھ��محكمة
َ
 �القا����العادي�نَّ أ

ّ
���نظر�دعاوي��ذي�يختّص �و�ال

.3املسؤولية�عن��خطاء�املرتكبة�من�مس�شاري�السفارات�أثناء�تأدية�م�ام�متعلقة�بالقضاء

1-FLAUSS (J.F) La protection diplomatique : mutations contemporaine et pratique
nationales, BRUYLANT, BRUXELLE, 2003, p. 105 et s.
2-C.E, 21 juin 1875, Cie ruse de navigation vapeur, Rec. Lebon, p. 213.
3-« A côté de leur activité « administrative » relevant d'un contrôle du juge

administratif, les services diplomatiques et consulaires ont une « activité de droit privé
» qui relève des Tribunaux judiciaires : activité « judiciaire », Voir par exemple : C.E,
08 juillet 1932, Banque de l'Union franco-chinoise, Rec. Lebon, p.701; Activité
notariale voir par exemple: T.C, 06 avril 1889, ville de Châteaubriant, R.D.P. 1890.

111.76, Rec. Lebon, p. 483 ; Activité d'état civil voir par exemple: T.C, 25 mars 1911,
Rouzier, Sirey, 1911. 3. p. 105 ; C.E, 01 juin 1854,Fréret, Rec. Lebon, p. 522; Voir C.E,

06 décembre 1855, Dumeste, Rec. Lebon, p.70; C.E, 14 novembre 1923, Vve Lantier,
Rec. Lebon, p. 523; C.E, 24 octobre 1930,Corsin, Rec. Lebon, p. 864; C.E, 04 mai 1934,
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� ��عب���الفقيھو�ع�� �املقّد �نَّ فإِ �"DUEZ"حد �العمل �صفة �طرف �من  �،الدبلوما���م
ّ
ذي��و�ال

�يكيّ  �صفة �أف �سياديا ��ان �إذا �ما �بالتّ �مالعمل �للعمل�ال، �القانو�ي �النظام �تطبيق �عدم ا��

��الدبلوما���  �،أعمال�مع��
ّ
�ال �القانون  لكن

ّ
�ينظ  ذي

ّ
�ال ��و �العمل  م

ّ
�محال �ي�ون �للتطبيق�ذي

.1ا���ومي�ل�س�لھ�م�ان��ناالعمل��نَّ و�بناءا�عليھ�فإِ �،كقانون�التوثيق�و�قانون�املحضر�ن

�ذه��نَّ فإِ �،���الدول��جن�ية�الدبلوماسي�نو��ي�ن�عدد�م�ام�و�أعمال�القنصلظر�إ���بالنّ 

 
ّ
�ال �ا��ارجِ� �عمال ��� �للدولة �تا�عة �ع���مرافق �تمارس�ا ��ذه�ي،� �أضرار�لرعايا �ترتب �أن مكن

�ي�نو�القنصلالدبلوماسي�نبالتا����ستوجب�ع���الدولة�صاحبة�املرفق�املس���من�طرف��،الدولة

 �،التعو�ض
َ
أو�تأخر�����،ال�ع���امتناع�املرفق�عن�تأدية�م�متھ�س�ند�مث�ْن حيث�يمكن�للمتضرر�أ

�س�ئة�التدخل �بطر�قة �ا��دمة  بالتّ �،أو�أداء
َ
�أ �نجد �ذلك �من �بالرغم �و�لكن �ثابت �فا��طأ �نَّ ا��

�املتضرر�ن ��ؤالء ��عو�ض �يرفض  �،القضاء
َ
�أ �للمرفق��نَّ س�ب ��عود �التقدير�ة السلطة

�عدمھ�الدبلوما��� �من �التدخل ��،� 
َ
�أ �بالتدخل�نَّ حيث �ال��ا�ي �التقدير ��� �ا��ق �ل���ومة ھ

 
ّ
�ال �و�الكيفية �صعو�ات�ِ� و�الوسيلة �من �التكييف ��ذا �من �ي��تب �ملا �نظرا ���ا �التدخل �يتم �

2.دبلوماسية

�النّ �نَّ إِ  �عند �التّ القضاء �دعاوي �ع����،إذن�عو�ضظر��� ��فراد �حق �مدى ��� ال�يفصل

�التّ  ��� �بالتّ ح�وم��م �عدمھ، �من �دخل �الصادر �ا��طأ ��� �ينظر �ال �الدبلوماسي�نا�� عن

�وجو �،ي�نو�القنصل �مدى �ا��طأ�بو�ال�ينظر��� �أساس �ع�� �و�قيمتھ �أساس�التعو�ض أو�ع��

�العامة �الت�اليف �أمام  �.املساواة
َ
�الدولية�نَّ أل �بالعالقات �املتصلة�ف،�مر�مرتبط ��عمال بالتا��

Vecchini, Rec. Lebon, p. 529; C.E, 12 novembre 1949, Vecchini, Rec. Lebon, p. 480;
C.E, 07 mars 1952, Szanto, Rec. Lebon, p. 154.
1-DUEZ (P) Op.Cit, p. 230 et 231.
2-GERVAIS (A), « Constatations et réflexions sur l’attitude du juge administratif
français a l’égard du droit international », In: Annuaire Français de Droit International,

vol. 11, France, 1965. p 24, Voir aussi :DUEZ (P), Op.Cit, p. 239.
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بالعالقات�الدولية�و�ا��ارجية�تخرج�عن�اختصاصھ�بصفتھ�قا����وط���تار�ا�ل���ومة�سلطة�

.1الفصل�ف��ا�بوسائل�أخرى 

�تطوّ  �من �بالرغم �مجال ��� �الفر���� �الدولة �مجلس �قضاء �ر �الدولة �عن�مسؤولية داخليا

�املرفقية ��أخر �التّ �،�خطاء �عن �ا��دمة �بمسؤولية��حيث،املرفق�أو�جمودأداء �يق��� أصبح

 
ّ

جو�لية�����25و�من�ذلك�حكمھ�الصادر�،)داخليا(ر�ا����أداء�ا��دمة�لألفراد��دارة�عن�تأخ

1924،� 
ّ

�تأخ �عن ��دارة �بمسؤولية �ق��� �و�خالفاحيث �خطأ �اعتقل �جندي �عن ��فراج ��� �ر�ا

 �2س�ولة�التحقق�من�براءتھ�من�غمرّ بال.للقانون 
ّ

ر�املجلس�و�كذا�ا��كم�بمسؤولية��دارة�عن�تأخ

�التأدي�يةالتّ  �الدعوى ��� �الفصل ���  �،أدي��
ّ
�ال ��س�ب �3للموظف�أضراراذي  إ.،

َّ
 ال

َ
�يتعلق��نَّ أ ما

�الفر�سية �املرافق  �،بمسؤولية
ّ
�ِ� ال دار �

ُ
��ت �إدارة��ا��ارج�� �عن �غ���منفصلة �أ�شطة باعتبار�ا

.التعو�ض�عن��ضرار�الناشئة�ع��ا�مجلس�الدولة�ة����ل�مرّ �يرفض�،العالقات�الدولية

�إذ �الدولة �مجلس �التعو�ض�نيرفض �دعاوي �ا��طأ��ل �أساس  �،ع��
َ
�اعت���أ �نَّ حيث

 
ّ
�ال ��� �املغر�ية �ِ� املرافق � 

ُ
� 
ّ
��ْت َف ِل ��من ��عملية �ع�� �الفر�سي�نو�ا��راسة �4الرعايا �فإِ ، �ّن بالتا��

1-C.E, 12 Janvier 1874, Dupuy, Op.Cit.

Voir aussi : C.E, 08 aout 1888,Richard, Op.Cit.
2-C.E, 25 juin 1924 Poireg, Rec. Lebon, p. 594.
3-C.E, 29 juillet 1932, Liendrd, Rec, p. Lebon, 821.
4-« Considèrent que le requérant soutient que la responsabilité de l’Etat français serait

engagée à son égard en raison d’actes du département des Affaires étrangères
concernant l’Institut de coopération intellectuelle, intervenus à une époque où ledit
département aurait exercé en fait son autorité sur l’Institut, et en raison du refus

ultérieur des autorités gouvernementales françaises, en particulier lors de la
transmission du patrimoine de l’Institut à l’Organisation des Nations Unies pour

l’éducation, la science et la culture, de prendre les mesures nécessaires à l’exécution des
obligations de l’Institut envers le requérant, notamment de celles résultant de la
sentence rendue par le Tribunal administratif de la Société des Nations, revêtue de

l’exequatur par une ordonnance du Tribunal civil de la Seine du 11 août 1948; Cons.
que l’examen des questions ainsi soulevées implique nécessairement l’appréciation

d’actes accomplis par le gouvernement français dans ses rapports avec des organismes
internationaux ou avec des Etats étrangers ; qu’il n’appartient dès lors pas au Conseil
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ّ

�التّ التأخ �من �الفر�سية �السفارة �من �املرافقر ��ذه �لدى ��عّد �،دخل �إِ �ال �و �يتعلق�نَّ خطأ ما

 ،و�ال�ع���أساس�مبدأ�املساواة����تحمل��عباء�العامة�،بالعالقات�الدولية
َ
�لم�يتدخل�أّي �ھنَّ أل

.1ا��مرذمرفق�عام�فر�����و�ال�يمكن�أن�يتدخل�����

�الدولية �بالعالقات �العمل �باتصال �الفر���� �الدولة �أمام��،ت��ير�مجلس �ما�عا ��عد لم

�برعاياال ��ضرار�الالحقة ��عض �عن �بالتعو�ض ��،الدولة�قبول ��اابتداءً و�ذلك �حكم للسيدمن

Couiteas،� 
َ
و�تحصل�ع���،�ذا��خ���قد�اش��ى�قطعة�أرض�إبان��ستعمار�الفر������نَّ حيث�أ

 �،�ذه��رضحكم�بملكية�
َ
مجموعة�من��فراد��نَّ و�ملا�أراد�تنفيذ��ذا�ا��كم�ملص��تھ�فو���بأ

�عل��ا �استولوا  التو�سي�ن
ّ
�فات ،� �السيد �طرد��كو��ياسجھ �أجل �من �بتو�س �الفر�سية ��دارة إ��

 
ّ
 �،ةة�العاّم فرفضت�السلطات�الفر�سية�تزو�د��ذا��خ���بالقوّ �،ذين�استولوا�ع���ملكيتھال

َ
�نَّ أل

د�يؤدي�إ���شعل�فتيل�ا��رب،�فطعن�املتضرر����قرار��دارة�باالمتناع�عن�التقيد�أمام�ذلك�ق

حيث�قرر�أن�مجلس�السلطات�لم�يخطأ�بامتناع�ا�عن�التدخل�بالنظر��،مجلس�الدولة�الفر����

 
َ
 �،كو��ياسظام�و��من�العام،�و�ذلك�ال�يمنع�من��عو�ض�السيد�بالنّ �دخل�قد�يخّل التّ �نَّ إ���أ

َ
�نَّ أل

d’Etat de se prononcer sur lesdites questions ; Cons. que le requérant soutient
également que la responsabilité de l’Etat serait engagée à son égard en raison de ce que
le gouvernement français n’a pas appuyé sa candidature à un poste à l’Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, alors qu’en vertu de l’accord en
date du 30 novembre 1946 cette candidature devait bénéficier de la considération
particulière réservée aux anciens fonctionnaires de l’Institut de coopération

intellectuelle ; Cons. que les actes des autorités françaises relatifs aux candidatures de
ressortissants français à des postes dans une organisation internationale se rattachent

directement à la nomination des fonctionnaires de cette organisation internationale ;
qu’ils échappent ainsi, comme ces nominations elles-mêmes, à la compétence du Conseil
d’Etat ; Cons. Qu’il résulte de ce qui précède que le Conseil d’Etat n’est pas compétent
pour statuer sur la requête du sieur. », C.E, 20 Février 1953, Weiss, req. N°91419, Rec.
Lebon, p. 87, Voir aussi dans le même sens: C.E, 04 novembre 1970, Malglaive, Rec.

Lebon, p. 635; C.E, 11 juillet 1975,Pâris de Bollardière, Rec. Lebon, p. 465.
1-C.E, 02 mars 1966, Dame Cramencel, Op.Cit.
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 �اأعباءً اعتبارات�العدالة�تف��ض�عدم�تحمل�الفرد�
ّ
�أمكن�توز�ع�ِ� أك���من�ال ��يتحمل�ا�غ��ه�إذا

1.محقا�بالتعو�ض�كو��ياسالسيد��نَّ و�بناءا�ع���ذلك�فإِ �،العام�ع���ا��ميع�العبء

 
َّ
��قعل �حكم �ع��  �،"كو��ياس"الفق�اء

َ
�أ �البعض �يرى �ع����نَّ حيث �ال�ينطوي �ا��كم �ذا

ما�يتعلق�فقط�نَّ و�إِ ،اأثر��شأن�تطبيق��حكم�من�شأنھ�أن�يفسر�العالقات�الدولية�أو�إحداث�أّي 

�ناد2بج���الضرر  �كما �و�منازعات��، �السلطة �تجاوز �منازعات �ب�ن �الفصل ��خر�بوجوب البعض

 �،و 3التعو�ض
َ
�آخر�أ �اعت���جانبا �بأعم�نَّ كما �لھ �ال�عالقة �العمل �ا���ومة�ذا  �،ال

َ
 �نَّ و�أ

ّ
ذين�ال

� �ي�ون �أن �قرروا �إليھ �و�إِ اس�ندوا �ح�ومي �ل�س �منھنَّ عمل �قر�ب �يتعلق�ف،ما �ا��كم ��ذا بالتا��

 ،�كما�4ا���ومة�بالظروف��ست�نائية�و�ل�س�بأعمال
َ
امتناع�ا���ومة�عن�تنفيذ�حكم�بناءا��نَّ أ

�العام �و��من �بالنظام �تتعلق �أسباب �بأعمال��،ع�� �تتعلق �و�ال �الوقائية ��جراءات �عت���من

.5ا���ومة

�الف�أيضا�ق�� �الدولة �الفر�سيةر مجلس �السلطات �ع�� �بالتعو�ض �الضرر��،���� جراء

 
ّ
 ال

ّ
�ال �الطاعن �أصاب �الذي �ب�سليم �قام �قد �حيث ����نھ، �قام �طرد �فقد  ذي

ّ
�مفوضية�ط �إ�� رد

 �،ركاالدنم
ّ
�ِ� ال ��� �الفر�سي�ن �مصا�� �و�ترا�� ��شرف ��انت �� �عاصمة��BEOGRADبيوجراد

 
ّ
 �،م�لكو رد�إ���املفوضية�الفر�سية����أستصر�يا،�و�قامت��ذه�املفوضية�ب�سليم�الط

ّ
��قامت�ِ� ال

 
َ
�إ���فر�سا،�و�لكن�تب�ن�من�بول�سية�الشأن�أ ��نَّ بإرسال�الطرد �الطرد�لم�يدرج�ف��ا حيث�،�ذا

1-C.E, 30 novembre 1923, Couiteas, Sirey, 1923, 03. 57.
2-DELVOLVÉ (P), Le principe d’égalité devant les changes publiques, Op.Cit, p. 348.
3-JEZE (G), « Note sous C.E, 30 novembre 1923, Couiteas », R.D.P, Paris, 1924, p. 208.

�1978،القا�رة،�دار�ال��ضة�العر�ية،�)مسؤولية�الدولة�عن�أعمال�ا�الغ����عاقدية(،�قضاء�التعو�ض،�رمزي�طھ�الشاعر-4

.267.ص
.53.،�مرجع�سابق،�صعبد�الفتاح�ساير�داير�-5
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�و ع �ع�� �الطعن �صاحب �أثناء�ض �الفر�سية �املفوضية �ارتكبتھ �الذي �املرفق �ا��طأ أساس

.1ممارس��ا�لعملية�ال��ن

ھ�ي�����عامال�حاسما����مجال�مسؤولية�أنَّ �،���Corsinشان�حكم��DUEZيرى�الفقيھ�

�ا��ارج ��� �الدبلوماسي�ن �بحماية �املتعلق �الدبلوما��� �املرفق �عمل �عن  �،الدولة
َ
�أ �ذا��نَّ حيث

�الدولة �مسؤولية �تحرك �قد �الظروف �من �أ�َّ �،النوع �كما �املرفق��ا �خطأ �فكرة �إ�� �لإلحالة فرصة

��،العام ��� �الاملتمثل ��عدما �الدبلوما���  �شاط
َ
�احتمال�ْن أ ��لية �يرفض �القضاء أو�فرضية��ان

�نوعھ �من ��عت����ول �ا��كم �ف�ذا �بالتا�� �خارجيا، �الدولة �يمثل �ملرفق �امل�سوب  �،ا��طأ
ّ
ذي�ال

.2يفرض��عو�ض�الدولة�عن��ضرار�الناتجة�عن��عمال�ا���ومية

 �أيضار�الشاعرمزي�طھالفقيھ�يرى�
َ
قضاء�مجلس�الدولة�بالتعو�ض�ال�يتعلق�إطالقا��نَّ أ

�السيادة ��،بأعمال �نظر�ة �مع ����ء ��� �يرتبط �ال �السيادةو  �،أعمال
َ
�الدولة��نَّ أل �ع�� ا��كم

�أّي  �عليھ �ي��تب �لن �بالتعو�ض �دولة�الب�ل��امإالفر�سية �مواج�ة ��� �إيجا�ي �مع�ن ��عمل قيام

.3أجن�ية

الفرع�الثا�ي

س�نادا�إ���فكرة��عمال�املنفصلةإا��كومة��أعمالإقرار�ا��ق����التعو�ض�عن�

الدولة�من�قبيل��عمال�ال���ال�تخضع�لرقابة��إعالنات�عت����عمال�الغ���منفصلة�عن�

 �،القضاء
َ
فق�عليھ�فقط��و�ما�ما��و�متّ نَّ و�إِ �،ھ�ال�يوجد��عر�ف�جامع�يحدد��ذه��عمالنَّ حيث�أ

1-C.E, 24 octobre 1930, Corsin, Rec. Lebon, p. 864.
2-DUEZ, (P), Op.Cit, p. 244 et 245.

.268.مرجع�سابق،�ص،�رمزي�طھ�الشاعر-3
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َ
،�كما�عرفت�1و��ذا�ما�يصعب�أك���تحديد��ذه��عمال�.�ا�أعمال�متصلة�بالعالقات�الدولية�َّ أ

 
َ
.2ال�تؤثر�بطر�قة�مباشرة�ع���أح�ام��تفاقات�الدولية�إجراءات�ا�أعمال�و��َّ أيضا�ع���أ

�  ��عمالأما
ّ
�ال ��دار�ة �و�القرارات ��عمال �تلك �ف�� �ب�يان�ِ� املنفصلة �من �جزء �ت�ون �

و����تدخل�����ختصاص�الرقا�ي�للقضاء��داري�و�العادي،�و����نظر�ة�ال��،العملية�القانونية

� �فقط �ا���وميةتخص �التنفيذيةنَّ و�إِ �،�عمال ��خرى ��عمال ��ل �ع�� �تمتد و�ال�شر�عيةما

.3و�القضائية

� �النظر�ة ��ذه �املنفصلة(سا�مت ��عمال ��1920من�ابتداء)نظر�ة من��تقليصال��

مس�ندة�إ���مبدأ��،و�لقد��انت��ناك�عدة��عار�ف��شأن��ذه�النظر�ة�،�امة�أعمال�ا���ومة�

��ص�� �العمل �عن �التنفيذ �وسائل �العمل��،انفصال �عن ��نفصال �شروط �تحقق �يكفي حيث

� �أجل،)أوال(ا���ومي �ع�من �ا���ومية�نإقرار�التعو�ض �يتعلق��،أضرار��عمال �ما خاصة

.)ثانيا(باألعمال�املتصلة�بالعالقات�الدولية�

1-HEUMAN (C) : « Le contrôle juridictionnel du conseil d’état sur l’application des
traités diplomatiques », E.D.C.E, N°07, Paris, 1953, p. 71, Voir aussi : GENEVOIS (B) :
« Cancl sur C.E Sect 22 décembre 1978, Sieur Vo Thanh nghia », A.J.D.A, Paris, 1979,
p. 36.
2-BACQUET (A) : « cancl sur C.E, Sect 13 juillet 1979, SA Coparex », A.J.D.A, Paris,
1980, p. 371.
3-COLLIARD (C-A), La notion d’acte détachable et son rôle dans la juridiction du

conseil d’Etat (l’évolution du droit public, In Mélanges Achille Mestre, SIREY, Paris,
1956, p. 115. Voir aussi : MACÉRA (B-F), Les actes détachables dans le droit public,

PULIM, France, 2002, p. 70.

�ا��ميد:أنظر�كذلك �عبد �حش�ش ��دارة، �عقود �و �لالنفصال �القابلة �القرارات �مقارن(، �املصري �ةدراسة �القانون ���

.495.،�ص1997القا�رة،دار�ال��ضة�العر�ية،�)و�الفر����
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ا��كوميمف�وم�فكرة�العمل�املنفصل�عن�العمل�-أوال

�تصدر� �لالنفصال �القابلة �القرارات �العامة �السلطات ��عدعن �����وال�� �قانونية تصرفات

�مركبة ��،إطار�عملية �و�ترتب �بذا��ا �قائمة �قرارات �ببا���أو��� �ذلك �يخل �أن �دون ثار�قانونية

يؤثر�ع���كيان�العملية�ذا��ا�أو��عطل�أو�يحول�دون�ترت�ب��أنو�دون��،امل�ونات��خرى�للعملية

.1ثار�القانونية�املوجودة�من�ورا��ا�

�إذ �لالنفصال �القابلة ��ن�عمال �و�تتّ �أعمال�� �املركبة �بالعمليات خالل�ا�خذمرتبطة

ثاره�ع���اتخاذ�عّدة�أ���حالة�ما�إذا��ان�القرار�ال��ا�ي�يتوقف�إنتاج��،و�ت�ون�أمام�عمليات�مركبة

و�ال�دف�من�اتخاذ�العمل�املنفصل��،القرار�ال��ا�ي�إلصدار قرارات�أخرى�ت�ون�ضرور�ة�و�الزمة�

و�ح���ت�ون�العملية�مركبة�يف��ض��.للعمل��ص���أو�تكملتھ�أو�تنفيذها�من�أجل�التم�يد��و�إمَّ 

�أساسيان �شرطان �أو:تحقق �م�ونا��ا �ب�ن ��ستمرار�ة �/شرط �أوو �مراحل�ا/أجزا��ا و

Conditionأو�التم��و�إجراءا��ا،�و�شرط�النوعية�/أو� de spécificité،� 
َ
ت�ون�العملية��ْن أي�أ

.2ماليات�املركبة��خرى عذاتية�و�ل�ا�خصوصية�تم���ا�عن�ال

- �عر�ف�العمل�املنفصل����مجال�العالقات�الدولية1

ما�قد�تثور�نَّ و�إِ �،القرارات�القابلة�لالنفصال�ال�تقتصر�ع���العمليات�القانونية�فقط�نَّ إِ 

� �السياسيةمعبمناسبة �الصيغة �ذات �العمليات �مثل �الطا�ع ��ذا �ل�ا �ل�س �ذات�أو�ح�ّ �،ليات �

�للدولة �العليا �الداخلية�،��مية �بالعالقات �متعلق �مجال�ا �ي�ون �إطار��،فقد ��� �ت�ون و�قد

�ساري -1 �شفيق �جور�� ��داري �القانون ��� �لالنفصال �القابلة �القرارات �الفر�����(، �القانون�ن ��� �مقارنة �تحليلية دراسة

.44و43.،�صمرجع�سابق،�)و�املصري 
:����ذه�الشروط�أنظر�أك�� �للتدقيق�-2

-CHEVALIER (F) : « La fonction Contentieuse de la théorie des opérations
administratives complexe », A.J.D.A, N°07, Paris, 1981, p. 133.

-CHRETIEN (P) : « De la belle carrière promise a la notion d’opération complexe »
A.J.D.A, N°01, Paris, 1982, p. 20.
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أو�السيا����من�و�ال�دف�من��ذه��عمال��و�فصل�العمل�القانو�ي�.العالقات�ا��ارجية�للدولة

.1و�متم��تكييف�مخالف��إعطا��امن�أجل��،العملية�القانونية�أو�السياسية��صلية

من��،بتدع�مجلس�الدولة�الفر�����نظر�ة��عمال�املنفصلة����مجال�العالقات�الدوليةإ

 �تھأجل��سط�رقاب
ّ
عادة�ما��عملية�قانونية�مركبة���تجر��ا��دارة�داخلِ� ع����عض�التصرفات�ال

�الدولية�تنظم�ا  �،�تفاقيات
َ
�أ ��نَّ السيما �القضاء�فئ�ناك �لرقابة �ال�تخضع ��عمال ��ذه �من ة

 �،طا�ع�ا�ا���وميل�داري�بالنظر�
ّ
ذه�النظر�ة��و�أدت�إ���ابت�ار����ِ� و�من�ب�ن�الدوافع��خرى�ال

.2التقليص�من�أعمال�ا���ومة�ال���ال�يجوز�الطعن�ف��ا�إطالقا

�عرّ  �الفقيھ GUERRARDف (S)الدولية�� �العالقات �مجال ��� �املنفصلة ��ع��،�عمال

 
َ
حيث�من�خالل�ا�يمكن�للقا�����،م��ا�التقليص�من��عمال�ا���ومية��دف�ا�تقنية�قضائية�ال�َّ أ

� �فرض �املركبة��شرط،رقابتھ�داري �العملية �عن ��لية �العمل �ينفصل �عدم�ألنَّ �،أن �يكفي ھ

�املنفصل �العمل ��ذا �أر�ان �من �ركن �أجل�،انفصال �القضائيةعدم�من �للرقابة إخضاعھ

.3بصبغة�العمل�ا���ومي�و�إصباغھ

�أيضا�فعرّ  �املنفصلة�ODENTو��MASSOTالفقيھ �أ�َّ �،�عمال �من�ع�� �مجموعة �ا

 ��جراءات
ّ
 ِ� ال

ّ
��تتخذ�ا�ِ� ��من�خالل�ا�تحتفظ�الدولة�ح���من�حر�ة�التصرف�و�اختيار�الوسائل�ال

.4من�أجل�تنفيذ�املعا�دات�و��تفاقيات�الدولية

�ساري -1 �شفيق �،جور�� ��داري �القانون ��� �لالنفصال �القابلة �الفر�����(القرارات �القانون�ن ��� �مقارنة �تحليلية دراسة

.46.رجع�سابق،�صم،)و�املصري 
2-« Compétence du juge pour apprécier la validité des dispositions d’un décret de

ratification d’une convention international qui ce détachent de cette convention…»,
Voir : C.E, 05 février 1926, Dame caraco, Rec. Lebon, p. 125.
3-GUERRARD (S) : « La notion de détachabilité en droit administratif français, Thèse
pour l’obtention de doctorat en droit public, Université Paris II, Paris, 1997, p. 34.
4-« … l’acte détachable correspondant a des mesures pour la quelles l’Etat garde une
marge de manœuvre et le choix de moyens… »,Voir : MASSOT (M-F) « concl sur C.E,
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 �BINCZAKف�ا�كذلك�الفقيھ�كما�عرّ 
َ
�عمال�املنفصلة�ت�ون�موجودة����حالة��نَّ ع���أ

 �جراءاتو��ستقاللية����اختيار��،ما�إذا��انت�السلطات�الفر�سية�تتمتع�بقدر�من�ا��ر�ة
ّ
��ِ� ال

�الدولية �ال��اما��ا �تنفذ �خالل�ا  �،من
ّ
�ال �معينة �وسائل �خالل �تبادر�من �تباشر�ِ� حيث �خالل�ا �من �

.1ال��اما��ا

� �يرى �الفقيھ �عبد  �ا��ميدحش�ش
َ
�م��ا��نَّ أ �ال�دف �لالنفصال �القابلة �القرارات فكرة

 
ّ

 تحقيق�مص��ة�املتقاض�ن�و�خدمة�العدالة،�إال
َ
بالرغم��،مالمح�ا�و�ضوابط�ا�لم�تحدد��عد�نَّ �أ

 �،من�املحاوالت�الفق�ية�و�القضائية�لتحقيق�ذلك
َّ

 إال
َ
ال�دف�امل�شود�مازال��عيدا�بالنظر�إ����نَّ �أ

 
ّ
�العم��ِ� الشروط�الدقيقة�ال �ما�يخدم�أك���فأك���نظر�ة��،ل�املنفصليجب�أن�تتحقق��� و��ذا

.2أعمال�السيادة

 �إذن��ست�تج
َ
حيث�ليات�مركبة�متصلة�بالعالقات�الدوليةمعالعمل�املنفصل�يرد�ع����نَّ أ

 ر من�ا���ي�ون�للدولة�نوع
ّ
 ��من�خالل�ا�إمَّ ِ� �ة�الختيار�الوسائل�و�التقنيات�املناسبة�ال

َ
أو�تنفذ��ْن ا�أ

�.مة�القانونيةيو��و�عمل�منفصل�عن�العمل��ص������الطبيعة�و�الق�،تكمل�العملية��صلية

�  حيث
َ
 نَّ أ

َ
�أ �نجد �الدولية �العالقات �مجال ��� �مثال�نَّ ھ �الدبلوماسية ��األعمال �املنفصل ال��،العمل

 نَّ و�إِ �،يف�العمل�ا���وميييأخذ�تك
�

للمسؤولية�ة�القضائية�و�معرض�بقار �للما�سوف�ي�ون�محال

 
َ
.ھ�عمل�ورد�ع���عملية�ذو�طا�ع�سيادينَّ بالرغم�من�أ

19 Fevrier 1988, Sté Rabatal », Dalloz, Paris 1988, p. 365, Voir aussi : T.C, 02 Février,
Radiodiffusion Française c /Sté Radio Andorre, Rec. Lebon, 1950, p. 201, Concl.
ODENT.
1-« …Estimant qu’il ya acte détachable dés l’instant que les autorités Français jouissent
d’une certain indépendance dans le choix des procédés, par lesquelles elles exécutent
leurs obligations internationales, quelle ont l’initiative des moyens grâce auxquels elles
se conforment aux dites obligations »,Voir: BINCZAK (P), Op.Cit, p. 13.

.496.،�مرجع�سابق،�صا��ميدحش�ش�عبد�-2
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العمل�املنفصل�إسنادشروط��-2

ن�أجل�تكييف�العمل�العمل�املنفصل�ع���مجموعة�من�الشروط�يجب�تحقق�ا�مدُ دَّ َح يُ 

 
َ
�أ �ألثارهنَّ ع�� �و�منتج �منفصل  �،ھ

َ
�أ �يجب �� �ْن حيث �مجال�جراءات�ون ��� �املتخذة �و�الوسائل ت

�يتعلق��مر�بالعالقات�الداخلية�فإِ ألنَّ �،العالقات�الدولية�و�فقط لسلطة�القضائية�لنَّ ھ�عندما

 �،ملا�ل�ا�من�تقنيات�ل�ذا�الغرض�،أخرى�لفرض�أو�إخضاع�العمل�للرقابوسائل�
َ
العمل��نَّ كما�أ

�يضر�بأّي  �أن �يمكن �ال ��الداخ�� �بالنّ �أجن�يةدولة ت�السلطا�تخص�عالقةالأنَّ �ظر�إ��أخرى

.1إقليم�االفر�سية�ع���

ع���الدولة��جن�ية�أو�الدول��طراف��إ���التأث�� ة�خذوسائل�املتّ يجب�أن�تؤدي�الال�كما�

 �،����تفاقية
َ
ال�يمكن�أن�ت�ون�،الدولة�املتخذة�لوسائل�معينة�مثال�من�أجل�تنفيذ�معا�دة�نَّ أل

 �،ثار�ا��يحة�و�منتجة�أل
َّ

 �،�ل��امات�التعا�دية�إذا��ان�ال�دف�م��ا�تنفيذ�إال
ّ
���ان�يف��ض�ِ� ال

يؤدي�العمل�املنفصل�إ����أنيجب��وال �.أن�ال�تضر�و�ال�تتأثر���ا�أية�دولة�أخرى�بطر�قة�سلبية

.2و�بالتا���عدم�إم�انية�تطبيقھ�،أو�يؤدي�إ���تناقض�مع�القانون�الداخ���،نتائج�غ���مشروعة

�إذ �املنفصل  �نفالعمل
ّ
�ال �العمل ��و �إصداره �ع�� �ي��تب �ال �دوليةأذي �ثار�أو�عالقات

 �،جديدة
ّ
ف�و�ال�يصدر�عن�السلطة�التنفيذية�بصف��ا��،��صدر�تطبيقا�ل�اِ� بمناسبة�املعا�دة�ال

لذا�يجب�لوجود�العمل�املنفصل�أن�ي�ون��ذا��خ���منفصال�عن��،ممثلة�لل��ص�الدو���العام

 �،املعا�دة
َ
بحيث�ال��،���مباشرتھ�من�أح�ام�املعا�دة�ذا��ا�الدولة��ستمد�ا��ق�نَّ بالرغم�من�أ

1-DUEZ (P), Op.Cit, p. 102.
2-WALINE (M) : « Note sous C.E, 23 juin 1948,Leconu », R.D.P, Paris, 1948, p. 472.
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ا�إذا��ان�أمَّ �،و�العمل�بصفة�عامة�ال��عّد�منفصال�إذا��ان�تنفيذه�لھ�أثر�أو�وجھ�دو���،يختلط

.1العمل�ال�يث���إال�قضية�داخلية�ف�و�عمل�منفصل

�بالرّ  �من �التّ �أ�ميةغم ��� �التقنية �ا���ومة�ذه �ألعمال  �،صدي
َّ

 �إال
َ
�الفقھ��نَّ أ �من جانب

 ،�شك�ون�من�قيمة�نظر�ة�العمل�املنفصل�LABETOULLEو�ع���رأس�م�
َ
ھ�ال�نَّ حيث�يرون�أ

�املنفصل �للعمل �يكيّ بالتّ ف،وجود �عمل �ال�يوجد  ا��
َ
�أ �ع�� �أو�غ���منفصلنَّ ف �منفصل �مانَّ و�إِ �،ھ

� �عمل �ال�ييوجد �و�عمل �فصلھ �و�فقطير�دون �فصلھ �ال�يوجدو�بالتّ �،ر�دون �منفصل��ا�� عمل

.2بطبعھ

العالقات�الدولية�مجالت�القضائية�للعمل�املنفصل����التطبيقا�-ثانيا

 
ّ

�متأك �القضاء �يكن �العالقات�ًد لم �مجال ��� �املنفصل ��داري �العمل �فكرة �اعتناق �من ا

�متأر��ا�،الدولية ��ان �الس�حيث �أعمال �نظر�ة �تطبيق �املنفصلةيب�ن ��عمال �و�نظر�ة �ادة

�املتضار�ة �القضائية �التطبيقات ��عض ��� �����،و�يظ�ر�ذلك �ق��� ��17حيث بإلغاء��1916جوان

ملخالفة�املعا�دة�امل��مة�����ذا�الشأن�مع�ا��زائر��،السفن�ا��زائر�ة�إحدىقرار��س�يالء�ع���

حدى�الضرائب�إل ���فر�سا��سبان� قرار�ا���ة�املختصة�بإخضاع�أحد�رعايا�كما�قبل�الطعن����

.3ا�إ���العمل�املنفصلاس�نادً 

1-"� �الدولة �مجلس �القرارات�بق��� �عن �امل��تبة ��خطاء �عن ��ضرار�الناتجة �عن �التعو�ض �بنظر�دعوى اختصاصھ

��مة�ب�ن�فر�سا�و�يوغوسالفيا�املاملقاصةة�التجار�ة�ا��اصة�بتطبيق�أح�ام�اتفاقية�فر غالتجارة�و�ال�الصادرة�من�وز�ر 

:���النص��ص����،�أنظر )ترجمة���صية�(،"باعتباره�قرارا�منفصال�عن��تفاقية

C.E, 13 Mai 1937, Georges S Daras, Sirey, 1937, p. 110.
2-« …En la matière, il n’ya pas de théorie, pour l’essentiel, il n’ya pas d’acte qui par

naissance soit détachable ou « non détachable », il ya simplement ceux qui vous
« détachez » et ceux qui vous ne détachez pas et ce n’est pas plus mal ainsi »,Voir : C.E,

23 Novembre 1984, Tête, Rec. Lebon, p. 386, concl. LABETOULLE.
3-C.E, 17 Juin 1916, Le Brave, Op.Cit.
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�اني �وا��ة �الفر����مجلس�حياز ظ�ر�بطر�قة ��ابتداءالدولة �حكم CHEVROLمن

Benkeddachالدولية�� �العالقات �مجال ��� �املنفصلة ��عمال �نظر�ة  �،العتناق
ّ
�تفط ن�حيث

 
َ
�أ �ع�� �للتطبيق�نَّ املجلس �قابلة �املنفصلة ��عمال �أو��جراء��،نظر�ة �العمل �فصل �أمكن م��

�املعا�دة �عن ��،�داري  و�إخضاعھ
ّ
�ال �الوقت ��� �املشروعية �أعمال�للرقابة �نظر�ة �ش�دت ذي

�انحصارا �مجالال �،ا���ومة ��� �و�تفس���املعا�دات�سيما �تطبيق �إجراءات �مجال�، ��� و�كذا

.1القرارات�الصادرة����شأن��جانب

مجال�تطبيق�و�تفس���املعا�دات�الدوليةتطبيقات�العمل�املنفصل����-1

 
ّ

�تؤك �أح�ام �عّدة �الفر���� �الدولة �مجلس ����صدر�عن �املنفصل �العمل �نظر�ة �تطبيق د

�و� �تطبيق ��،املعا�دات�س�� فتمجال �الصادر��� �ا��كم �نجد �بي��ا CHEVROLقضيةو�من

Benkeddachحيث�،السالفة�الذكر�� 
ّ

 ص�وقا�ع�القضية����تت��
َ
�انت��أعالهدة�املذ�ورة�السيّ �نَّ أ

� �دكتوراه �درجة �ع�� �ا��زائرتحصلت ��� �الطب �إ�،�� �فتقدمت �فر�سا ��� ��طباء �نقابة �لقيد��

��� ��،1969اسم�ا �نص �إ�� �اس�نادا �ذلك �و L(املادة �العامة��)356 �ال��ة �تقن�ن من

مارس19و�حيال�رفض�طل��ا�اس�ندت�ع���نص�املادة�ا��امسة�من��عالن�ا���ومي�املؤرخ����

 �،و�ا��اصة�بالتعاون�الثقا���ب�ن�فر�سا�و�ا��زائر�،1962
ّ
 ؤ���تجعل�املِ� و�ال

ّ
ذي�حصلت�عليھ�ل�ال

ة�،�و�أمام�رفض�السلطات�الفر�سية�اعتماد�تأ�يل�السيدا��زائر�صا��ا�بقوة�القانون����فر�سا

CHAVROL� �رقابتھ، �و��سط �دعوا�ا �فقبل �الدولة �مجلس ��مر�ع�� ��عرضت �من  بالرغم
َ
�نَّ أ

 ما�يكشف�عن��،�ذا�القرار�متصل�بتطبيق�أح�ام�املعا�دة�امل��مة�ب�ن�ا��زائر�و�فر�سا
َ
ھ�عمل�نَّ أ

رسالة�لنيل��،)دراسة�مقارنة(،�نظر�ة�القرارات��دار�ة�القابلة�لالنفصال����القانون��داري�حمدأعبد�هللا�سيد�أحمد�-1

.223.،�ص2008درجة�دكتوراه����ا��قوق،��لية�ا��قوق،�جامعة�أسيوط،�مصر،�
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 �قضاء،مركبة�تخرج�مبدئيا�عن�رقابة�ال�عملية�قانونية�صل�يتّ 
َّ

 إال
َ
صل�فمجلس�الدولة�قبل�نَّ �أ

.�1ذا�القرار�عن�املعا�دة�و�قبول�النظر�فيھ�أمام�قا����املشروعية

 ��ق��
َ
�بأ �الفر���� �الدولة �مجلس �ا��امعيةنَّ أيضا �البعثة �وجود ��ان �إذا و�الثقافية�ھ

قرارات�وزارة�ا��ارجية��نَّ فإِ �،تطبيقا�لالتفاقية�امل��مة�ب�ن�فر�سا�و�املغرب�،الفر�سية����املغرب

�تطبيق �عن �منفصلة ��عت���إجراءات ��شاط�ا �لطرق �بالتّ �،املعا�دة�املحددة �يمكن �ت�ون�أا�� ن

 
ّ

 محال
ّ
.2عن�عل��ا�إلغاءا�و��عو�ضا�للط

جمعية�توعية�و�مساندة�امل�اجر�ن�ا��زائر��ن����G.I.S.T.Iقضية��أيضاق����املجلس�

 
َ
�اعتبار�أ ��امل�شور �نَّ ع�� �ذو�طبيعة �فيھ ��الئحيةاملطعون �الطعن �مشموال�بنظام �باإللغاءتجعلھ

 و�بالرّ 
ّ
�لالنفصال�ھ�قابللكنّ ،صالھ��عمل�تفس��ي�التفاقية�دولية�ب�ن�فر�سا�و�ا��زائرغم�من�ات

.3عن�املعا�دة�و�من�ثم�ت�ون�خاضعا�للرقابة�املشروعية

�القضاء�املصري�فلقد�أمَّ  القرارات��دار�ة�القابلة�لالنفصال��ظ�ر�بدوره�اعتناق�فكرةأا

�املعا�دات �مجال ��4،�� �الطعن �قبلت �عن��باإللغاءحيث ��دارة �ج�ة �بامتناع �قرار�سل�� ضّد

1-C.E, 09 Avril 1999, CHEVROLE Benkeddach, Rec. Lebon, p. 392.
2-C.E, 21 Juin 1972, Conseil des parents d’élèves, Rec. Lebon, p. 459.
3-C.E, 29 Juin 1999, G.I.S.T.I, Op.Cit.

مارس�����14أن�وز�ر�الداخلية�و�الشؤون��جتماعية�و�الت�امل�الوط���قد�أصدر�����القضية�عود��وقا�ع��ذه�"-4

م�شورا�خاصا�بأوضاع�انتقال�و�إقامة�الرعايا�ا��زائر��ن�و�عائال��م����فر�سا،�و��ان�دخول�و�إقامة�ا��زائر��ن��1986

،����إطار�اتفاقية�أيفيان�1968د�سم����27ب�ن�ا��زائر�و�فر�سا�����قبل�صدور��ذا�امل�شور�منظما�بموجب�اتفاق�م��م

و�تمنح��ذه��تفاقية�للعمال�ا��زائر��ن�امل�اجر�ن�وفقا�لشروط�معينة�ا��ق����ا��صول��1962مارس��19املؤرخة�

جانب����الواجب�التطبيق�ع���� �1984جوان��14ع���تصر�ح�إقامة���مس�سنوات�يجدد�تلقائيا�و�بصدور�القانون�

�غية�تقر�ب�أح�ام�ا�من�النظام�العام�الذي�يحكم�وضع��1968د�سم����27فر�سا�أّدى�إ���إعادة�النظر����اتفاقية�

،�ثم�صدر�م�شور�وزاري�1985د�سم�����22جانب����فر�سا،و�قد�نجم�عن�املفاوضات�اتفاق�جديد�ل�ذا�الغرض����

الذي�جعل�دخول��قامة�)G.L.S.T.I(عمال�ا��زائر��ن�محل�دعوى��لغاء�من�طرف�جمعية�شرعية�و�مساندة�ال

��شروط �مقيدا �"حادةبفر�سا ���صية(، �أنظر،)ترجمة � ��ص�� �النص ,C.E:و�لتفحص 29 Juin 1999,

G.I.S.T.I, Op.Cit
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� �سنة�أح�امتطبيق ��� �مصر�و�فر�سا �ب�ن �م��مة �املتعلقة��،1966اتفاقية �املسائل ��سو�ة �شأن

 
ّ
�ال �الفر�سي�ن �بأموال �أموال�م �أخضعت �بإلغاء��حيث�،ا��راسة�إلجراءاتذين �املحكمة قضت

.1القرار�السل���املطعون�فيھ

 
َ
�أ �ع�� �الدو�� ��شر��تفاق ��عدم �الفر�سية �اعت���قرار�ا���ومة �فلقد �عمل�نَّ بالعكس ھ

��داري  �القضاء �لرقابة �يخضع �ال  ،ح�ومي
َ
�عالق�نَّ أل �يحتمل �العمل �دولة��ات�ذا �مع فر�سا

 �،أجن�ية
َ
ف�ذا�.2عمل�غ���منفصل�ع���العالقات�الدولية�لفر�سا�ھنَّ و�بناءا�عليھ�اعت���العمل�ع���أ

 
ّ

 يؤك
َ
�أ �الدولية�نَّ د �العالقات �مجال ��� �املنفصل �عدم��،العمل �بالنظر�إ�� �سلبيا �محدود يبقى

.إ����ل�معامالت�الدولة�الدولية�امتداده

تطبيقات�العمل�املنفصل����مجال�القرارات�الصادرة��شأن��جانب-1

���خلع�صفة��عمال�ا���ومية�ع���القرارات�����1973سنة�الفر�����بدأ�مجلس�الدولة

��لغاءل�حكم�قبلت�فيھ�دعوى�أوّ �Decrefحيث��عد�حكم��،الصادرة����طلبات��سليم�املجرم�ن

 3ضّد�قرار��سليم�املجرم�ن
َ
كبداية��عت����ذا�العمل�سياديا،�و�لقد��ان��ذا�ا��كم�ان��ُ �ْن ،��عد�أ

�للدولة �ا��ارجية �العالقات �عن �املجرم�ن �قرار��سليم �جرّ �،لفصل �السيا���كما �طا�عھ �من �ده

 �.ل�سھ�طا�عا�إدار�اأو�
ّ
�و��،جاه�املعاكس�ألعمال�ا���ومةو�ما�جعل�مجلس�الدولة�يأخذ���ذا��ت

 �،1927مارس�10قانون�صدور�
ّ
 ذي�يال

ّ
�نَّ ص�فإِ ل�ذا�النّ و�تطبيقا�.موضوع��سليم�املجرم�ن�منظ

 �:نت�مجلس�الدولة��ستوجب�اح��ام�فرض�
ّ
ص�عدم�وجود�املعا�دة�في�ون�النّ ل����فاألو���تتمث

و�ي�ون�قرار�ال�سليم�املس�ند�إليھ�قرارا�إدار�ا�عاديا�و�ي�ون�قابال��،الداخ����و�واجب�التطبيق

عبد�:نقال�10-9ص��1عاما�ع�15ق،�مجموعة�املحكمة�����48لسنة��472،�طعن�رقم�املصري محكمة�القضاء��داري -1

.232.،�مرجع�سابق،�صأحمد�أحمدهللا�سيد
2-C.E, 04 novembre 1970, Sieur Malglaive, R.D.P, 1972, p. 511.
3-C.E, 28 mai 1973, Decref, Rec. Lebon, pp. 73 - 75, Note Pierre LAROQUE.
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ّ
 نمعا�دة�تا�الفرضية�الثانية��و����حالة�وجود�عن�فيھ�أمام�القضاء،�أمَّ للط

ّ
م�موضوع��سليم�ظ

 �،املجرم�ن
ّ
.1ق��مر�املتنازع�فيھ�ل�ا�في�ون�القرار�املتخذ�بناءا�عل��ا�عمال�سيادياو�يتعل

� ��ذه �ع�� �نحو���نطالقةبناءا ��إخضاعامل�مة �املجرم�ن ��سليم �القضاءقرارات �لرقابة

�تطوّ  �القرارات �فكرة �اعتناق �نحوى �واسعة �خطوات �و�خطى �الدولة �مجلس �لالنفصالر القابلة

� ��ابتداءو�ذلك �حكم Dameمن kirkwood� ��30��  �،1952ماي
ّ
�املجلس�ال �فصل �بموجبھ ذي

�الدولية �العالقات �عن �املجرم�ن ��سليم �طلبات ��� �الصادرة ��ذه��،القرارات �ع�� �أضفى حيث

.2القرارات�صفة�العمل��داري 

قصرت�ع���حيث��،إخضاع�القرار�للمشروعيةظر�إ���نطاق��عّد��ذه�ا��طوة�م�مة�بالنّ 

Astudilloاملشروعية�ا��ارجية�للقرار�دون�مشروعية�الداخلية،�و�لكن�منذ�حكم� Calleja����

1977،�� �القضاء �قرار�رقايمّد أصبح ��� �عناصر�املشروعية ��ل �ع�� �م��ا�البتة �الداخلية �سليم

 لتصدر��عد�ذلك�مجموعة�م�،3ع���السواء�و�ا��ارجية
ّ

ملجلس�د�ال�سط�ال�امل�ن��ح�ام�تؤك

.4قرارات�ال�سليم�الدولة�ع����ل�عناصر 

 إ
ّ
�الدولةت �مجلس �و�ترحيل�م�شان�جھ ��جانب �إ�عاد �القرارات��،قرارات �فكرة صوب

 
ّ
��ت �من �الثامنة �املادة �لنص �و�ال��اما �تطبيقا �لالنفصال �القابلة ��دار�ة ��ورو�ية ��قوق�فاقية

 �و �،��سان
ّ
�تنّص ِ� ال ��ع���� �اح��ام ��� �إ�سان ��ل �و�مسكنھا��اصة�حياتھحق �و�العائلية

.233.،�مرجع�سابق،�صعبد�هللا�سيد�أحمد�أحمد-1
2-C.E, 30 mai 1952, Dame kirkwood, R.D.P, 1952, p.781, concl. M. LETOURNEUR,

Note M. WALINE, Pour plus de détails sur l’arrêt Dame kirkwood, Voir : CHAPUS

(R), Droit administratif général, Tome I, MONTCHRESTIEN, Paris, 2001, p.135; Voir

aussi : RICCI (J-C), Droit administratif, HACHETTE, Paris, 2008, p. 160.
3-BACIET-HAIQUE (R), « Le conseil d’ état et l’extradition en matière politique »

R.D.P, N°01, Paris, 1991, p. 20.
4-C.E, 07 juillet 1978, Croissant, Rec. Lebon, p. 292, Voir aussi : C.E, 09 décembre 1983,

Gasparini, Rec. p. 495; C.E, 08 mars 1985, Garcia Henrique, Rec. Lebon, p. 70 ; C.E, 29
septembre 1989, saia, Rec. Lebon, p. 177.
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�مراسالتھ ��.و ��� �الطعن �املجلس �قبل �سواءالفلقد �باألجانب �املتعلقة دخول�م��عبمن�قرارات

�بمناسب�،1أو�ترحيل�م ��ان �و و�ذلك ��اقعةة ��جانب �أحد �نقل��،)ا���سيةتر�ي(إدانة ب��مة

�بالّ� املخّد  �عليھ �و�ا��كم �أملانيا �إ�� �فر�سية�،�نرات �من �م��وجا ��ان �بطلب�و�تقّد �،و�قد م

�الفر�سية �بزوجتھ �ال��اق �اجل �من �فر�سا �لدخول �تأش��ة �ع�� �ا���ومة��،ا��صول فرفضت

�ذا�،و��ذا�ما���دد��من�و�النظام�العام�الفر�����.الفر�سية�طلبھ��س�ب�ا��كم�عليھ�بجناية

 أدّ �ما
ّ
و�اعت���قرار�الرفض�قرارا�إدار�ا�يخضع�،��قو�لت�من�طرف�املجلسِ� ى�إ���رفع�الدعوى�ال

�املشروعية  ًر م�ّ� �،لرقابة
َ
�أ ��عّد ��عتداءنَّ ا �لألجن�� �ا��اصة �ا��ياة �املادة��ع�� �بنص مساس

 
ّ
ا���يجب�اح��ام�حق��جن������الع�ش�مع�و�بالتّ ،�ية���قوق���سان�ورو��فاقيةالثامنة�من��ت

.2زوجتھ�املقيمة����فر�سا

الثا�ي�املطلب

�عمال�ا��كومية�املتعلقة�با��رب

 �نَّ إِ 
ّ
�ال �ا��ر�ية �و��عمال ��عّد ِ� العمليات �ا���ومية�� ��عمال �يتعلق���ّل �ال�تخّص �،من ما

 مل�ّ� ة�القا�رة�أو�الضرورة�انتائج�القوّ ��ّل �ما�يخّص نَّ و�إِ �،با��رب�و�ظروفھ
ّ
�فاع��تقت����الّد ِ� ة�ال

 
ّ
 ���ذو�عالقة�مع�العمل�الدبلوما����بالنّ ��ِ� و�ال

ّ
بيعة�السياسية�و�ا���ومية�للعالقات�ظر�إ���الط

�وليةالّد  ، 
ّ
�تظ�ِ� و�ال � 

ّ
�ال� ��� �واسعة �بصورة �ر�عادة �الّد �اعات �ب�ن �ا��رب�.3ول ما فقرار�إعالن

�ا��ر�ية ��س���العمليات �ا��اصة  و�التّ �،و��جراءات
ّ
�رعايا�ا�ِ� داب���ال �تجاه �ا���ومة �تتخذ�ا �

 �و�رعايا��عداء�و��ّل 
ّ
��تداب����االعتقال�و�القبض�و��س�يالء�و�ح�ّ �،��تقتض��ا�ا��ربِ� القرارات�ال

�العدوي -1 �الفتاح �عبد �إبرا�يم �عل��ا�مصطفى �القضائية �و�الرقابة �و�إ�عاد�م ��جانب �إقامة �تنظيم ��� �الدولة �سلطة ،

.209.،�ص2003،���القانون،�جامعة�ع�ن�الشمس،�مصر�،�رسالة�لنيل�درجة�دكتوراه)دراسة�مقارنة(
2-C.E, 10 avril 1992, Atkon, Rec. Lebon, p. 152.
3-« La nature politique et gouvernementale des rapports internationaux apparait avec

son activité la plus grande dans les conflits entre nations », Voir: LAFERRIERE

(É), Op.Cit, p. 34.
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� »الدفاع�املد�ي��قتصادي Défense civilo-économique أعماال�ح�ومية�ال�تخضع���عّد �،«

.لرقابة�القضاء

��عّد   بالنظر�إ��
ّ
�ال �با��رب �املتصلة �ا���ومية ��عمال  ِ� د

ّ
�تأث �بتطوّ � �ا��ربرت �مف�وم �ر

ا���أصبحت�و�بالتّ �،ھ�يبدو�من�البدي���ظ�ور�أعمال�ح�ومية�جديدة�و�زوال�أخرى نَّ فإِ �،فاعو�الّد 

.1و�صعبة��حتواء�من�ج�ة�أخرى ��ذه��عمال�مركبة�من�ج�ة

�أ�ّم �عّد � �من �ا��رب �فر�سا�أعمال ��� �ا���ومية ��عمال �عام��،و�أقدم �إ�� �آثار�ا و��عود

1840� 
ّ
�امتّد ِ� و�ال �� �غاية �إ�� �أول (.1945ت  �ابتداءً و �)فرع

ّ
�تقل �التار�خ ��ذا ��عمال�من صت

مناسبة�قرار�صادر����سنة�بو�.حيث�أصبحت�تطبق�بطر�قة�عرضية�،ا���ومية����مجال�ا��رب

2000�� � �قضية ��� �الفر���� �الدولة �مجلس �طرف Megratمن et Mékhantan،ذه���� عادت

 
ّ
�للظ �معارك��عمال �عن �التعو�ض �مجال �و�القضاء ���ر�الفقھ �حيث �جديد �ش�ل �و��� �ور

.2)ثانفرع�(ع���مجال�آخر�يتعلق�باالل��امات�ا��ر�ية�و�س���عملياتھ�ل�ستقرّ �،ا��رب

�ول الفرع�

�عمال�ا��كومية�املتعلقة�بالتعو�ض�عن�أضرار�املعارك�ا��ر�ية

�با��تخّص  �املتعلقة �ا���ومية �ر �عمال  ب
ّ
�املتعل �بالتّ املنازعات ��ضرار�قة �عن عو�ض

و�لقد�سار�الوضع�ع���نفس�املسار�إ���غاية��،1840منذ��فقط�وذلك�الناجمة�عن�معارك�ا��رب

 ر�و�ذلك��س�ب�الظروف�و�التغ�ّ ��و�التطوّ حيث�بدأت�تظ�ر�بوادر�التغ�ّ �،1945
ّ
��طورت����ِ� �ات�ال

1-AUVRET- FINCK (J), « Les Actes de gouvernement, inductible peux de chagrin »,

R.D.P, 1995, Paris, p. 137.
2-REYNAUD (M), Les Actes de gouvernement relatifs à la défense nationale« un

périmètre renouvelé qui les situe entre atteinte et soutien de l’état de droit », Thèse pour
l’obtention de doctorat en droit, université Lyon II, France, 2008, p. 18.
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�الدفاع �و�وسائل �ا��رب  ،مف�وم
ّ
 ِ� ال

ّ
�تأث �و�أدّ � �ا���ومية ��عمال �بھ �� رت �إ�� در����ندثار�التّ ت

.لألعمال�ا���ومية����مجال�التعو�ض�عن�أضرار�ا��رب

إ����1840من�خالل��ذه�الف��ة�املمتدة�ب�ن��انت��عمال�ا���ومية�املتعلقة�بأضرار�ا��رب�

� �بالنّ �،1945غاية �مزدوج  ذو�تطبيق
ّ
�التأث �للضرر ظر�إ�� �ا��غرا�� ��،ر�بالعامل ��ان �عامل�حيث

 حيث�ي�ون�مختص� �،القضاء��داري�مزدوج
ّ
��ترتكب�ع����قليم�ِ� ا����النظر�����عض��ضرار�ال

�الفر�سي�نالفر�����و�ع���الرّ  ����النظر����منازعات�التعو�ض�املرتكبة�و�ال�ي�ون�مختصَّ �،عايا ا

.1خارج��قليم�بالنظر�إ���الطا�ع�الدو���و�ا���ومي�للعمل�املرتكب

�التقيّ  ��ذا ��� �فعال �دور �للفقھ  �ان
ّ
�املتعل �ا���ومية �لألعمال �املزدوج �عن�يم �بالتعو�ض قة

��،أضرار�ا��رب �الفقيھ �يرى �التميّ �DUEZحيث ��ذا �شأن �� 
َ
�ي�ون��نَّ ���أ �ال��اع ��حوال ��ل ��� ھ

�املت �و�ال��ص �فر�سا  �،ر ضر ب�ن
َ
�أ �يف��ض �ا��ارجية��نَّ بالتا�� �السيادة �مبدأ �ال�يواجھ القضاء

 
َ
�ما�التمي���قد��يدق�أك�������حالة�مانَّ و�إِ �،)والأ(الفر�����مر�يتعلق�بتطبيق�القانون��نَّ خاصة�أ

ة�ما�إذا�تضررت�دولة��أخرى�أو����حال�،إذا��ان�الضرر�قد�س�ب�لفر�سا�من�طرف�دولة�أخرى 

�و�����ذه�ا��االت�ي�ون�مجال�تطبيق�العمل�ا���ومي�أك���،عمل�حر�ي�من�طرف�فر�ساجراء

.2)ثانيا(و�يمتنع�القضاء�بالتا���النظر�فيھ

التعو�ض�عن�أضرار�معارك�ا��رب�الناشئة�ع����قليم�الوط���-وال�أ

ظر�����ضرار�الناتجة�عن�ا��رب�إ���سنة�اختصاص�مجلس�الدولة����النّ �عود����ا��قيقة�

1806،� 
ّ
 ِ� و��و�تار�خ�إ�شاء�مجلس�الدولة�و�ال

ّ
�ال ��قاد�ا�ِ� ��تزامنت�مع�خسارة�فر�سا����حرو��ا

لنظر�لى�إ���إقرار�اختصاص�القضاءما�أدّ �ذا��،حيث�أصبحت�محتلة�)1815-1814(نابوليون�

1-REYNAUD (M), Les Actes de gouvernement relatifs à la défense nationale« un

périmètre renouvelé qui les situe entre atteinte et soutien de l’état de droit », Op.Cit, p. 34.
2-DUEZ (P), Op.Cit, p. 71.
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ي��ذه�املرحلة�نجد�فف.���عدة�قضايا�التعو�ض�عن�أضرار�ا��رب�الناتجة�ع����قليم�الوط��

 
َ
قبول�الدعوى�أو�عدم�قبول�ا�ا���و�التّ �،مف�وم�و�نظرة��عمال�ا���ومية�غ���موجودة�إطالقا�نَّ أ

�ال� �الطا�ع �إ��  نَّ إِ �،ا���ومي�عود
ّ
�ال� �باع��اف �متعلقة �أخرى �اعتبارات �إ�� ��عود �بإصالح�ما شر�ع

 �،الضرر 
ّ
 ِ� و�عليھ�فاألضرار�الناتجة�عن�أعمال�ا���ش�الفر�����و�ال

ّ
شر�ع�بإصالح�ا���ال��ع��ف�ال�

"�ا�الدولة�الفر�سية�مسؤولة�عل��ا�إطالقا�بالنظر�إ���أ�َّ �النظر�ف��ا�و�ال��عّد طعون�غ���قابلة��عّد 

.1و����أعمال�غ���معرضة�ل��طأ"ية�عادية�أعمال�حر 

�التّ  �دعاوى �قبول �عدم �أك���مبدأ ����يطبق �الوط�� ��قليم �ع�� �ا��رب �عن �الناتجة عو�ض

�العدّو  � �إ�� � ��عود �الضرر �س�ب ��ان �إذا �ما  �،حالة
َ
�أ �مباشرة�نَّ حيث ��علن �الدولة مجلس

�11نجد�القرار�الصادر�����،قراراتھ�����ذا�الشأن�و�بطر�قة�آلية�عدم�قبول�الطعن�و�من�ب�ن�أ�ّم 

 �حيث�أقرّ �،���Mogetقضية��1822فيفري�
َ
�س�يالء�ع���املمتل�ات�من�طرف�ا���ش��نَّ املجلس�أ

 �،الب��و���
ّ
Champمنطقة��ذي�احتّل ال de Marsعمال���عّد �1815جو�لية��17و�����16فر�سا�����

.2ولةالّد �بار�س�و�ال�ضّد �طعن�ال�ضّد �حر�يا�ال�يقبل�أّي 

 قبول�الّد إذن��للقا����ال�يمكن
ّ
 �،عو�ض�عن�أضرار�ا��ربقة�بالتّ عاوى�املتعل

َ
 أل
ّ
ھ����حالة�ن

ا���ا��ل���سب�للقا�����و�عدم�قبول�بالتّ �،دم�مع�مبدأ�السيادة��جن�يةصطالعكس�سوف�ي

�الّد   �،عاوى �ذه
َ
�الّس �ولةالّد �نَّ أل ��� �تكن �لم �أ��اص ��عو�ض �ل�ا �يمكن �ال ����الفر�سية �ب

 �،إضرار�م
َ
.من�قبيل�أمن��قانو�ي�للدولة�ذلك��عّد �نَّ و�أ

1-C.E, 26 Mars 1823, Glairet c/ ministre de la guerre, https://www.legifrance.gouv.fr/,
consulté le : 24 Avril 2016, Voir aussi :

-C.E, 23 Avril 1823, Jodot, In https://www.legifrance.gouv.fr/, consulté le : 24 Avril
2016 ;
-C.E, 22 Janvier 1824, Deserce, In https://www.legifrance.gouv.fr/, consulté le : 24 Avril

2016.
2-« …Constitue un fait de guerre qui ne peut donner lieu à aucune réclamation, soit

contre la ville de Paris, soit contre L’Etat» Voir : C.E, 11 février 1824, Moget, In
https://www.legifrance.gouv.fr/, consulté le : 24 Avril 2016.
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�استقرّ  �و �املبدأ ��ذا �صادرة�ساير�القضاء �قرارات �خالل �من �الحقا�عليھ  �عنھ
ً
�تحقيقا

.1لأل�داف�السالفة�الذكر

�السالي �القضائية �املواقف �تدعيم �ضرورة �الفقھ �أخرى�رى �و�معاي���دقيقة ��شروط فة

إ���عدم�كفاية�شرط��ع��اف�القانو�ي�بإصالح�الضرر�النا����عن�العمل�ا��ر�ي�و�كذا�بالنظر�

ضمان��ستقرار�و��من�القانو�ي��أيضا�من�أجلو ،تزايد��ضرار�الناتجة�عن��حتالل�الب��و���

.2)بإصالح�الضرر �ع��اف�القانو�ي�(املدعم�سالفا�وفقا�للشرط�الكالسي�ي�

� �الفر���� ��داري �القضاء �اع��اف�أصبح �مدى ��� �ال�ينظر�فقط ��عتبارات ��ذه بالنظر�إ��

 نَّ و�إِ �،رر�من�أجل�قبول�الدعوى ال�شر�ع�بإصالح�الضّ 
ّ

 ما��ستوجب�التأك
َ
العمل�ا��ر�ي�ال��نَّ د�من�أ

�املتضرر�جراء�العملة�و�بالتا����ستوجب�ع���ال��ص��عود�س�بھ�إ���ا��اجة�العسكر�ة�امل�ّ� 

 
َ
�العمل�نَّ ا��ر�ي�أن�يث�ت�أ ��ة�من�أجل�الدفاع�ح�ّ ال��عود�س�بھ�ل��اجة�العسكر�ة�امل�ّ� ��ذا

.3و����حالة�العكسية�سوف�ترفض��ذه�الدعوى �،تقبل�دعواه

:ولة�و�من�بي��اادرة�عن�مجلس�الّد ارات�الصّ ر قالدعم��ذا�املعيار�أك���من�خالل��عض�

�الّد �Allotteقرار�- �مجلس �رأى  حيث
َ
�أ �ت�نَّ ولة �طرف �من �بار�س ��� �ا���شدم���مصنع

 
ّ
�ال� �من �العاصمة �حماية �أجل �من �الب��و���الفر���� �عّد �،�وح �قبل �أو�ذلك �ال�ّ ة �ديدش�ر�من

1-C.E, 27 Avril 1825, Doumec, In https://www.legifrance.gouv.fr/, consulté le : 24 Avril
2016 ; Voir aussi :

-C.E, 09 Juin 1930, Pouchot, In https://www.legifrance.gouv.fr/, consulté le : 24 Avril
2016.
2-REYNAUD (M), Les Actes de gouvernement relatifs à la défense nationale :un

périmètre renouvelé qui les situe entre atteinte et soutien de l’état de droit,Op.Cit, p. 21.
3-DUEZ (P), Op.Cit, p. 70.
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� �للعاصمة  �،لفر�سيةاا��قيقي
َ
�أ �يمكن �أّي �ْن ال �توجد �و�ال �حر�يا �عمال �للّد �ي�ون فاعحاجة

.1عو�ضعوى�أمام�القضاء�من�أجل�التّ ر�رفع�الّد ا���يمكن�للمتضرّ بالتّ 

 ����DEFRESNEقرار��رأى�القضاء-
َ
 دم���و�التّ التّ �نَّ أ

ّ
ة�من�ملكية�خاصّ �ذي�مّس خر�ب�ال

�إطار�التّ  ��� �مركز�عسكري �إ�� �تحو�ل�ا �الب��و���أجل �لالحتالل �أملتھ���عّد �،صدي �حر�ي عمل

.2ة�الدفاعا��اجة�امل�ّ� 

�مقرّ  �تدخل �ا���ومة �ر �التّ بالنّ DAVIDدفيد �الصّ ظر�إ�� �القرارات �ب�ن �عن�ناقض ادرة

� �قضي�� �شأن ��� �الفر���� ��داري ��DEFRESNEو��Allotteالقضاء �قضية�وذلك بمناسبة

Consents� 
َ
�أ �العسكر�ة�امل�ّ� "ر�أك���املع���ا��قيقي�يفّس �ْن حيث�حاول  ":قائال�"ةل��اجة

َ
�نَّ أ

 
ّ
 �صدي�ل��ديد�ما�يجبالتدخل�من�أجل�الت

َ
 أ

ْ
ا�إذا�أمَّ �،يكون�حاال�و�ل�س�محتمال�أو�مف��ضا�ن

�الوقوع �محتمل �فإِ �ان  و�فقط
َّ
�ن �املتضرر ��عو�ض ��ستوجب  عھ

ّ
��ضرار�ال �جراء�ِ� ن ���قتھ �

.3"أو�العمل�العسكري �ذا�التدخل

�مقرّ  �أيضا �السيّ حاول �ا���ومة �ر �الّد �LAFFRIEREد �مجلس �عن �صادر �قرار ولة���

� ��� ��09الفر���� ��1879ماي �قضية ��Pesty- Rémond،� 
َ
�ا��اجة��ْن أ �مف�وم �أك����� يدقق

 ا��اجة�العسكر�ة�امل�ّ� �نَّ إِ ":ة�قائالالعسكر�ة�امل�ّ� 
ّ
 ة�تتمث

ّ
��يكون�ف��ا�العمل�ِ� ل����ا��الة�ال

.4"ذو�عالقة�مباشرة�مع�س���و�تنظيم�العمليات�ا��ر�ية

�ا���ومةأخذ �الضيّ �LAFFRIEREو�DAVIDإذن�مقرري �املتّ باملف�وم �لألعمال صلة�ق

� �با��رب  فحس��م
َ
�أ  �ْن يجب

َ
�أ �يكفي �فال �و�حتميا، �مباشرا ��تصال �قد��ْن ي�ون ��عمال ت�ون

 
َ
�أ �دون �ا��رب �بمناسبة �فقط �ا��ر�ية�ْن حدثت �العمليات �لقيادة �و�الزمة �ع��ا �ناشئة .ت�ون

1-C.E,. 23 janvier 1959, Ministre des anciens combattants et des victimes de la
guerre c/ Allotte de la fuye, Rec. Lebon, p. 57.
2-C.E,10 Mai 1949 Defresne, In http://www.conseil-etat.fr/, consulté le : 24 Avril 2016.
3-C.E, 24 juin 1949, Consorts, Lecomte, p. 307, In http://www.conseil-etat.fr/,

consulté le : 24 Avril 2016.
4-C.E, 09 Mai 1973, Pesty- Rémond, In http://www.conseil-etat.fr/, consulté le : 24 Avril
2016.
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ا��اجة�"أو�عدم�وجود�لتقدير�وجودللقا����سلطة�تقدير�ة�أوسع��ُح نَّ ْم و���ذا�املف�وم�سوف�يُ 

.1قضية��عرض�عليھ����أّي �"ةالعسكر�ة�امل�ّ� 

� �الّد �س�� �قبول �عدم �إ�� �أح�امھ �خالل �من �دائما  القا���
ّ
�املتعل �بالتّ عاوى �عن�قة عو�ض

�ا��رب  �،أضرار
ّ
�ال� ��ع��اف �عدم �ب��ة �ا��اجة�م�س��ا �ب��ة �أو �الضرر �بإصالح شر���

�امل�ّ�  �واسعةالعسكر�ة �بطر�قة �و��ذا  �،ة
َ
�أ �حد �ي�ّ �نَّ إ�� �الفق�اء �بالتعّس �عض �القضاء .ف�مون

� �ا���ابتداءو�لكن �و�مامن ��و�� �العاملية  �رادف�ا�رب
ّ
�ا� �من  ملساع

ّ
�املتعل �املنازعة �بأضرار�جال قة

 رأى�املشرّ �،ا��رب
ّ
قة�بإصالح�الضرر�ع�ضرورة��ع��اف�و�بطر�قة�واسعة�بمعظم�الدعاوى�املتعل

1919أفر�ل��17م�ما��ان�نوعھ�قانون�
2
حيث��،1919جوان��24و��1919مارس��31و�كذا�قانون��،

 
َ
 و����ختصاص�للمحاكم�العادية�و�كذا�املحاكم�املختصّ أ

ّ
ظر�����ذا���أ�شأت�خصيصا�للنّ ِ� ة�ال

.3وع�من�املنازعاتالنّ 

و�ال�تطبق�ع����و�كذا�ع���ا��زائر،�الفر����لقد��ان�تطبيق��ذه�القوان�ن�ع����ل��قليم�

 
ّ
�ال �الّد ِ� �ضرار ��� �الفر�سي�ن �يحد��ا ��جن�ية� ��ّل �،ول �ع�� �القانون ��ذا �يطبق �ال �كما

 �،املستعمرات�الفر�سية�و�كذا�امل��و�ول�الفر����
َ
ت�ون�عالقة�سب�ية�ما�ب�ن��ْن و��ش��ط�فقط�أ

ى�إ���تراجع�معيار�ا��الة�العسكر�ة�ما�أدّ �و��ذا�،الضرر�و�العمل�العسكري�م�ما��انت�طبيعتھ

 امل�ّ� 
ّ

�إال �يطبق �و�ال �الدرجات �أد�ى �إ�� �جد� ة �قليلة �حاالت �لقبول�.ا��� �املجال �فتح �ما و��ذا

1-REYNAUD (M), Les Actes de gouvernement relatifs à la défense nationale :un
périmètre renouvelé qui les situe entre atteinte et soutien de l’état de droit,Op.Cit, p. 45
2-Loi du 17 avril 1919, sur la réparation des dommages causés par les faits de
guerre, J.O.R.F du 18 avril 1919, In https://www.legifrance.gouv.fr, consulté le : 24

Avril 2016.
3- Loi du 24 juin 1919 sur les réparations à accorder aux victimes civiles de guerre,
modifier par la loi n° 46-1117 du 20 mai 1946 portant remise en vigueur,
modification et extension, In https://www.legifrance.gouv.fr, consulté le : 24 Avril

2016.

-Loi du 31 mars 1919 qui institua le droit à réparation pour les Anciens Combattants
et Victimes de Guerre, In https://www.legifrance.gouv.frconsulté le : 24 Avril 2016.
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�أضرار�ا��التّ  �عن �ر عو�ض �الوط�� ��قليم �ع�� �الناشئة �واسعة �بصورة  �،1)الفر����(ب
َ
�نَّ و�أ

 الدعوى�ترفع�فقط�من�أجل�التعو�ض�عن��ضرار�و�
َ
 �ْن ال�يمكن�أ

�
�إللغاء�القرار�امل�����ت�ون�محال

.2للضرر 

ُد  من�أ�م�تطبيقات�القضاء�1927ماي��11حكم�محكمة��ست�ناف�املختلطة�الصادر�����َ�عُّ

�التّ  �شأن ��� �أضرار�ا��رباملصري �عن �استقرّ �،،عو�ض ��عمال��حيث �وصف �ع�� �خاللھ من

 
ّ
حيث��عت���منع�تفر�غ���نة�من��.أعمال�السيادةلطات�الوطنية�من���تقوم���ا�الّس ِ� ا��ر�ية�ال

�آخر �مركب �إ�� �و�نقل�ا �ا���ومة��،الذخائر�ا��ر�ية �ملساعدة �جدة �ميناء �إ�� �إلرسال�ا تم�يدا

 �،الو�ابي�ن�من�قبيل�أعمال�السيادة���ا�ضّد ر ال�اشمية����ح
ّ
�.3القضاء�بنظر�ا���ال�يختّص ِ� و�ال

�أيّ  �أكما �قرارات �ع�� �املصري �القضاء �موقف �أ�ّم د �محكمةخرى �عن �الصادر �القرار ب��ا��ا

 �،1959فيفري���28بتدائية����
ّ
 ذي�أقرّ ال

َ
بمناسبة�ا��رب��ھ�ل�س��ل�عمل�يتّم نَّ ت�املحكمة�ع���أ

��ان�لھ�عالقة�مباشرة�با��رب�حيث�نَّ و�إِ �،�عت���من�أعمال�السيادة ��عت���كذلك�فقط�طاملا ما

 
ّ
.4حتمية�ألعمال�القتال�د�عن�العمل�ن�يجة�مباشرةي�ون�الضرر�املتول

التعو�ض�عن�أضرار�معارك�ا��رب�الناشئة�خارج��قليم�الوط���-ثانيا�

�و���ّل  �الوط�� ��قليم �خارج �الناشئة �ا��ر�ية  ا�عمال
ّ
�جراء�ا�ِ� ل �من �أو�تضرر �سب��ا ��ان �

 �،املواطن�ن�الفر�سي�ن
ّ
�����انت�محل�طعن�أمام�القضاء�الفر�����من�أجل�التعو�ض�أو�منو�ال

1-REYNAUD (M), Les Actes de gouvernement relatifs à la défense nationale :un

périmètre renouvelé qui les situe entre atteinte et soutien de l’état de droit, Op.Cit, p. 24.
2-SCHOLOSSER (G), Les Actes Diplomatique Considérés comme Actes de

gouvernement, l’ pour obtention de doctorat, Faculté de droit, université de Paris, France,
1933, p. 21.

�املختلطة-3 ��ست�ناف �محكمة �املصر�ة،�حكم ��11جلسة �ا���ومة�1927ماي �ضد �ال��يطانية �املالحة �شركة �قضية ،

.462.،�ص1927مصر،�املصر�ة،�مجلة�ال�شر�ع�و�القضاء�املختلط،
.ص،�1959،�مصر،7،�العدد�39،�مجلة�املحاماة�السنة�1959فيفري��28،�جلسةاملصر�ة��بتدائيةحكم�محكمة�ب��ا�-4

883.
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ّ
�القرار�ال �إلغاء �الضّ أجل ��� ��س�ب �نَّ فإِ �،رر ذي �الدولة �مجلس �أمام �غ���مقبول �الطا�ع��ھ س�ب

.ا���ومي�للعمل�ا��ر�ي

 �يقصد�باألضرار�الناشئة�خارج��قليم�الوط����ّل 
ّ
���تحدث�����قاليم�املستعمرة��ضرار�ال

�شوء�أضرار�حر�ية�����ذه��قاليم�جراء�ھ����حالة�و�قاليم��جن�ية،�و����أعا���البحار�حيث�أنَّ 

س�ب�الطا�ع��غ���مسؤولة�عن�ذلك���ا��عّد �َّ فإِ �،أعمال�حر�ية��انت�فر�سا�طرفا�ف��ا�أو�كحليفة

.1ا���ومي�للعمل

1- 
ّ
عو�ض�عن�أضرار�ا��رب�الناتجة�ع���أعمال�ال�يئات�العلياالت

يم��قلعو�ض�عن��ضرار�الناشئة�خارج�تّ ل�قرار�صادر�عن�مجلس�الدولة��شأن�الأوّ �عود�

 �،1842أوت��Roux����30الفر�����إ���قضية�
َ
قرار��س�يالء�ع����نَّ حيث�اعت���مجلس�الدولة�أ

لطات��دار�ة�العليا�من�قبيل�أعمال�الّس ��عّد �،عمليات��ستعمار�ة����ا��زائرال�مالك�خالل�

 
ّ
�القضاءو�ال �لرقابة �تخضع �ال �استقرّ .��2 �الّد �و�لقد �لت��ير�عدم�مجلس �الس�ب �نفس �ع�� ولة

 �،1864ماي���Héraclidis����19ا�قرار�أ�ّم �،مسؤولية�الدولة����قضايا�أخرى 
ّ

د�املجلس�حيث�أك

 
َ
�)1854-1856(ف�ا���ش�الفر�����خالل�حرب�ر ��ب�سلعة�تاجر�يونا�ي�من�ط�نَّ ���قراره��ذا�أ

 ��عّد 
ّ
 عمال�غ���قابل�للط

َ
 �ْن عن�و�ال�يمكن�أ

�
حال�من��حوال��و�ال�يمكن����أّي �،�للمنازعةي�ون�محال

 
َ
�Barronكما�صدر�قرار�آخر����قضية��.3ينظر����س���العمليات�ا��ر�ية�و�تقدير�ا�ْن للقا����أ

�  �1968د�سم������19
ّ
�السابقةو�ال �القرارات �عن �يختلف �لم �التّ �،ذي ���ز�حيث �عن عو�ض

1-SCHOLOSSER (G), Les Actes Diplomatique Considérés comme Actes de
gouvernement, Op.Cit, p. 24.
2-C.E, 30 Aout 1842, Roux, req. N°14627. In : http://www.conseil-etat.fr/ consulté le :

02 Décembre 2016, Voir aussi :
-C.E, 05 Septembre 1842, Negroni c / le ministre de la guerre, In http://www.conseil-

etat.fr/, consulté le : 02 Décembre 2016.
3-C.E, 19 Mai 1864, Hérclidis, In https://www.legifrance.gouv.fr, consulté le : 02

Décembre 2016.
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�املكسيك �ثورة �إبان ��)1867-1962(حصان  �غ���مقبول
َ
�أ �إطار��نَّ س�ب ��� �ا���ز�يدخل ذا

 
ّ
�ال �العليا�عمال ��دار�ة �ال�يئات ���ا �تقوم ��،� 

ّ
���ذا�ال �القيام �تقدير�ضرورة ��� �السلطة �ل�ا ��

.1العمل�من�عدمھ�بالتا���عدم�قبول�الدعوى 

 
َ
�أ �سبق �ما �خالل �من �التعو�ض��نَّ املالحظ �أو�كمعيار�لعدم �كس�ب �ل�س �ا���ومية �عمال

� �خارج �الناتجة �أضرار�ا��رب ��نَّ و�إِ �،الوط����قليمعن �غاية �إ�� ��داري تار�خ��1875القضاء

خ���عن�معيار�الباعث�السيا�����ان�و��و�تار�خ�التّ �،السالف�الذكر�نابوليون صدور�قرار��م���

 و�ال�ّ �،ال�يئات��دار�ة�العليا�س�ند�إ���معيار�صدور�العمل�من�
ّ
ل�سيادة�الدولة�من�أجل���تمث

� �عن �أو��لغاء �التعو�ض �دعاوى �قبول �عدم ��سب�ب �خارج �الناشئة �ا��ر�ية يم��قل�عمال

.1880ما�معيار��عمال�ا���ومية��انت�تطبيقاتھ�ابتداءا�من�نَّ الوط��،�و�إِ 

ا��ربار�ر عمال�ا��كومية�كما�ع�للتعو�ض�عن�أض� �-2

��ابتداءً  �� �1880من ��ل �خارج ��قلضرار�الناشئة �الوط�� �أو��قليم�(يم �ا��ار�� �قليم

�فر�سا �سيادة ��و�تحت  )الذي
ّ
�ال �ا��ر�ية �العمليات ����خالل �أو�س�با �ف��ا �طرفا �فر�سا �ت�ون ��

�أو�ح�ّ  �رسميةحدو��ا �بطر�قة �ا��رب �حالة �وجود �عدم �حالة ��� �قبيل�عّد �،� �من ��عمال ��ذه

.�2عمال�ا���ومية

 
ّ
�تتعل �قضايا �عدة �املعيار��� ��ذا �الفر���� �القضاء �أجن�ية�طبق �أقاليم ��� �بأضرار��شأت ق

�فر�سا �من �أ�ّم �،مستعمرة �و�من �قضية �نجد ���Saccmanا ��26��  �،1886فيفري
َ
�أ �نَّ حيث

� ��س�� �م�ان ��� �تدم���ملكيتھ �جراء �تضرر �فر���� �لو�ا"مستوطن �مناورات��،"بالواد بمناسبة

و�لقد��ان�تدخل�ا���ش�الفر�����.قبيلة��طلس�بتو�س�ضّد �1881ا���ش�الفر��������أفر�ل�

��ل�Bardo"بردو"ع����قليم�التو�����تطبيقا�ل��وتو�ول�� ما�ب�ن�فر�سا�و�باي�1881ماي�12ــــ

1-C.E, 19 Décembre 1868, Barron, In https://www.legifrance.gouv.fr, consulté le : 02

Décembre 2016.
2-DUEZ (P), Op.Cit, p. 71.
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�كيّ �،تو�س  و�لقد
َ
�أ �الدولة �مجلس �ع����نَّ ف �املنظمة �الفر�سية �العمليات �عن �ضرار�الناتجة

��جن��  �،�قليم
َ
�أ �محّل �ْن ال�يمكن �املنازعة�ت�ون �طر�ق �عن �القضاء�.طعن �موقف ��ان و�لقد

��ّل  ��� �مماثال  �الفر����
ّ
�املتعل �بالتّ القضايا ��قاليم�قة �ع�� �املنظمة �املناورات �عن عو�ض

.1املستعمرة

1919ية����سنة�متدت��غطية��ضرار�ا��ر�إ
 ر العمليات�ا���ليمّس �2

ّ
���ت�شأ��ية�البحر�ة�ال

��قليمية �املياه �البحار�أو�ع�� �أعا�� �أدّ �ول للّد ��� �ما ��ذا �تصّد �جن�ية، �إ�� �معيار�العمل�ى ي

 �ا���ومي�ل�ّل 
ّ
 �،قة�باألضرار�الناتجةالطعون�املتعل

ّ
���ت�شأ����أعا���البحار�أو����املياه��قليمية�ال

 /و��4،�اس�يالء�أو���ز�السفن�3جن�ية�م�ما��ان�نوع�ا،�معارك�حر�يةللدول�
ّ
���أو�البضا�ع�ال

.6ما�يتعلق�بحوادث�السفن�الناتجة�عن�الدفاع�و��ّل �،5تنقل�ا��ذه�السفن

 نجد
َ
فمعظم�ا��رب�أعطت�فرصة�أخرى�ملجلس�الدولة�لتأكيد�نظر�ة��عمال�ا���ومية�نَّ أ

 الطعون�املقدمة�أمامھ�
ّ
�عو�ض��عّد أو�رفض�التّ فقبول .رر ق�بالتعو�ض�و�طلب�إصالح�الضّ تتعل

1-C.E, 26 février 1886, Saccman, In https://www.legifrance.gouv.fr, consulté le : 02

Décembre 2016.
2-C.E, 22 février 1907, Lechartier, In https://www.legifrance.gouv.fr, consulté le : 02

Décembre 2016.
3-C.E, 31 janvier 1919, TATEM Steam Navigation, In https://www.legifrance.gouv.fr,
consulté le : 02 Décembre 2016.

-C.E, 07 février 1925, Compagnie Néerlandaise de navigation a vapeur c/ Ministre de la

marine, In https://www.legifrance.gouv.fr, consulté le : 02 Décembre 2016.
4-C.E, 03 Novembre 1922,Consorts Lichiard opoulos, Rec. Lebon, p.793, Voir aussi :

-C.E, 25 juillet 1919, Continental petroleum, In https://www.legifrance.gouv.fr,
consulté le : 02 Décembre 2016.
5-C.E, 07 février 1925, Sieur ELIMELEH Sachs c/ ministre de la marine, In
https://www.legifrance.gouv.fr, consulté le : 02 Décembre 2016.
6-C.E, 06 Mais 1921, Pithis et DALLAS, In https://www.legifrance.gouv.fr, consulté le :

02 Décembre 2016.
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�الّد  �ملجلس �عارض  �،ولةموقف
َ
��نَّ أل ��ختصاص ��عدم �ت��ر �قرارا��ا �معظم ��� 

ّ
�الط ا�ع�س�ب

.1رر ا���ومي�للعمل�امل�����للضّ 

ثا�يالفرع�ال

ھ�تصلة�بإعالن�ا��رب�و�س���عمليات�عمال�ا��كومية�امل

�أدّ  �ى �مف�وم �الّد تطور �و�كيفيات �ا��رب ��ابتداءفاع �من��1945من �جديد �نوع �ظ�ور إ��

 � 
ّ
�املتعل �ا���ومية �با��ربعمال  �،قة

ّ
��ت �قو�يظ�ر��ذا ��� �أك���وضوحا �بصورة ار�مجلس�ر جاه

Mégrétولة����قضيةالّد  et Mekhantar���05حيث�أصبح�قرار�إعالن�ا��رب��،2000جو�لية��

.و��ل��امات�و�س���العمليات�ا��ر�ية�أعمال�ح�ومية�ال�تخضع�لرقابة�القضاء��داري 

 
َ
 �ذا�النّ �نَّ يرى�الفقھ�أ

ّ
 �،عائلة�ثانية�لألعمال�ا���ومية�جاه��عّد وع�ا��ديد�من��ت

ّ
���تث���و�ال

�بالنّ عّد  �ا��ر�ية ��عمال �مجال ��� �إش�االت �ة �عدم  ظر�إ��
ّ
�بالتّ �عل �الضّ ق�ا �و�إصالح �ر ر عو�ض

�إِ   نَّ و
ّ
�تتعل �ا��ربما �إعالن �قرار �بإلغاء �،ق  الأو

ّ
�املتعل �العمليات�قرارات �س�� �و �ب�نظيم قة

.2)ثانيا(املستحدثالعمل�ا���ومي���ذا�تب������صعو�اتو�ذا�ما�يث���،)أّوال(ا��ر�ية

قرار�إعالن�ا��رب�و�عمليات�س��ه�أعمال�حكومية�-ال�أوّ 

�السيد Joëlرفع MEKHANTAR� ��20بتار�خ ��1999أفر�ل �الدعوى ����تعّس ضد ف

�الّس  �الدولةاستعمال �مجلس �أمام �ق�،لطة �إلغاء  ر طالبا
ّ
�املتعل �ا��م�ور�ة �بإشراك�ار�رئ�س ق

 
ّ
�ال �ا��ر�ية �العمليات ��� �الفر���� �ا���ش �نظم�ا ��OTAN� الفيدرالية��ضّد� ا��م�ور�ة

1-SCHLOSSER (G), Les Actes Diplomatique Considérés comme Actes de gouvernement
Op.Cit, p. 28 et 29.
2-REYNAUD (M), Les Actes de gouvernement relatifs à la défense nationale :un
périmètre renouvelé qui les situe entre atteinte et soutien de l’état de droit Op.Cit, p. 48.
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�السيّ �.اليوغوسالفية �أيضا � �طلب �كما �الّد MÉGRÉTد �مجلس �أمام ��� أفر�ل��2ولة

.1بإلغاء�القرار�الصادر�عن�رئ�س�ا��م�ور�ة�و�كذا�إلغاء��ثار�الناتجة�عن��ذا�القرار1999

 �MÉGRÉTوMÉKHANTARطلبات��عّد 
َ
 �َّ �و���من�نوع�ا�أل

ّ
عو�ض�ق�بالتّ �ا�ال�تتعل

�أضرار�ا��رب  نَّ و�إِ �،عن
ّ
�يتعل �و�س���عملياتھما �ا��رب �قرار�إعالن �بإلغاء �يم�ّ �،ق �ما ��قرار�و��ذا

Mégrèt et Mékhantar� القرارات�الصّ �عن��ّل 
ّ
قة�ادرة�سابقا����مجال��عمال�ا���ومية�املتعل

.بأعمال�ا��رب

ادر�����شأن�قرار�رئ�س�ا��م�ور�ة�الصّ �2000جو�لية�����05صدر�قرار�عن�مجلس�الدولة�

24��  �،1999مارس
ّ

�أك  حيث
َ
�أ �القوّ �نَّ د �بإشراك �الفر�سية �ال�يئات ����قرارات �العسكر�ة ات

و�كذا�القرارات�الناتجة�عن�س���تنظيم��ذه�العمليات�ال��،ا��م�ور�ة�الفيدرالية�اليوغوسالفية

ا���القضاء�الفر������غ���و�بالتّ �،أعمال�منفصلة�عن�س���و�تنظيم�العالقات�الدولية�لفر�سا��عّد 

MÉKHANTARوMÉGRÉTدبالنظر����دعاوى�السيّ �مختّص 
2.

 �ناملالحظ�إذ
َ
�عدما��ان��،مجلس�الدولة�الفر�����قد�تب���نوع�جديد�من�أعمال�ا���ومة�نَّ أ

 
َ
�أ �الفقھ  �نَّ �عتقد

ّ
�تقل �قد �ا��رب �أعمال �مجال ��� �ا���ومية �ص�عمال �ت��ير�بالنّ ت �عدم ظر�إ��

 
ّ
يصدر��ن���إذف�اا�ع�ا���ومي�منذ�ا��رب�العاملية�الثانيةال�يئات�العليا�أعمال�ا�ا��ر�ية��بالط

1-GOUNIN (Y), « Décision d’engager des forces française en KOSOVO »,A.J.D.A, Paris,
2001, p. 95.
2-« Que la décision des autorités Française d’engager des forces Militaires en

république fédérale de Yougoslavie en liaison avec les évènements du Kosovo, Ainsi que

les décisions subséquentes fixant les objectifs militaires et déterminant et répartissant les
moyens mis enœuvre ne sont pas détachable de la conduite des relations internationales
de la France ; que la juridiction administrative n’est des lors compétente pour connaitre
des requêtes de MM. Mégrét et Mekhantar », Voir : C.E, 05 Juillet 2000, Mégret et

Mekhantar, req. N° 206303 et N° 206965, Rec. Lebon, p. 291,A.J.D.A, Paris 2001,
p. 95, Note GOUNIN, Voir aussi : SEILLER (B), « Acte d'une autorité française»,
In Rép cont adm , Dalloz, Paris, 2015, p.304.
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 ر ق
ّ
 ،ذي�ال�يخضع�لرقابة�القضاء��داري ار��يأ�ي���عمل�ح�ومي�جديد�و�ال

ّ
د�ا��ضور�و��ذا�ما�يؤك

.د�لألعمال�ا���ومية����مجال��عمال�ا��ر�ية����فر�سااملتجّد 

من�طرف�القضاء�املستحدثصعو�ات�تب���العمل�ا��كومي��-ثانيا

 
َ
�أ �ا��دي�نَّ بالنظر�إ�� �النوع  �ذا

ّ
�املتعل �ا���ومية ��عمال �من �د  بقة

ّ
�ال�يتعل �ا��رب ق�أعمال

�ا��رببالتّ  �عن ��ضرار�الناشئة �عن  و�بالنّ �،عو�ض
َ
�أ �و��سي����َّ ظر�إ�� �باإلعالن �تتعلق �أعمال �ا

 �نَّ فإِ �،ا��رب
ّ
 الط

ّ
�تتعل �التّ عون �و�ل�س ��عمال ��ذه �بإلغاء �ع��اق ��ضرار�الناتجة �عن �عو�ض

.وع�من�القضاياا���يجد�القضاء�صعو�ات����تكييف��ذا�النّ بالتّ 

�التّ ��عّد   قرار
ً
�عمال �يوغوسالفيا ��� �ا��م�ور�ة �رئ�س �طرف �من �العسكري  �دخل

ً
�متصال

�الّد   �،وليةبالعالقات
ّ
�ات �و�لقد ��� �شر�كة �أخرى �دول �مع �إطار�مش��ك ��� بالتا���.OTANخذ

 نا��2000فالقرارات�الصادرة�قبل�سنة�
ّ
 �،قة��عالقات�دولية�موج�ة�إ���الداخلت�متعل

َ
�نَّ حيث�أ

 
ّ
�متّ ال� �ت�ون �ما �عادة ��اعات �ا��رب �ب�تائج  أمَّ �.)أضرار�ا��رب(صلة

ّ
�يتعل �ما �بقرار�رئ�س�ا ق

�قرار�موّ  �ا��قيقة �ف�و��� �بالنّ ا��م�ور�ة �ا��ارج �إ�� �اليوغوسالفية�جھ �الفر�سية �العالقة ظر�إ��

 �،من�ج�ة�أخرى �OTANمن�ج�ة�و�العالقة�الفر�سية�مع�
ّ

د�أك���عدم�توجھ�العمل�و��ذا�ما�يؤك

.1ما�إ���ا��ارجنَّ اخل�و�إِ إ���الّد 

�مفوّ أقرّ  �السيّ ت �ا���ومة �ضة �MITJAVILLEدة �� 
َ
�أ �طرف��نَّ تقر�ر�ا القرار�الصادر�من

�OTANاملنظمة�من�طرف�الـ�،رئ�س�ا��م�ور�ة��إشراك�ا���ش�الفر��������العمليات�ا��ر�ية

�اليوغوسالفية �الفيدرالية �ا��م�ور�ة �الّد �،�� �بمشاركة ��عضاء�و�قرار�أخذ �فإِ �،ول �نَّ و�عليھ

1-GOUNIN (Y), « Décision d’engager des forces française en KOSOVO », Op.Cit, p. 97
et 98.
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�الّد القرار�متّ  �بالعالقات �مباشرة �لفر�ساصل  بالتّ �،ولية
َ
�أ �يمكن �ال  نكيّ �ْن ا��

َ
�أ �ع�� �أعمال�َّ ف �ا

.�1ة�للنظام�ا��ار��ما����موّج نَّ و�إِ �،�ة�إ���الداخل�و�منفصلة�عن�تنظيم�العالقات�الدوليةموّج 

 
ً
مساس�صر�ح�بمبدأ��قابة�القضائية��عّد وع�من��عمال�للرّ بمبدأ�عدم�خضوع��ذا�النّ �إعماال

ملفروض�ا�ان�من��،وليةرئ�س�ا��م�ور�ة�بالعالقات�الّد ار�الصادر�عن�ر فارتباط�الق�،املشروعية

 
َ
ولة��ان�للّد �ْن إِ ع����قل����جانبھ�الشك���و��،ظر����مشروعية�القرارال�يمنع�القا�������النّ �ْن أ

 نَّ فإِ �،ولية�حسب�توج��ا�السيا���حر�ة����توجيھ�عالقا��ا�الّد 
َ
ي�ون��ذا�التوجھ�����ْن ھ�ال�يمنع�أ

�املشروعي �بالتّ �.ةإطار�اح��ام �املادة �فحسب �فإِ �35ا�� �الفر���� �الدستور �تصو�ت�نَّ من ��ستلزم ھ

عمل�ال�عّد �ا��بالتّ و�و��ذا�ما�لم�يح��م��،ال��ملان�ع���قرار�مشاركة�ا���ش�الفر��������ا��روب

.2غ���مشروع

�Mégretعد�قرار�نإذالقضاء�أصبح� et Mékhitharسياسية��ستعمل�لتحقيق�أغراض�

 
ّ
�أ �املشروعية�نَّ حيث �عدم �تجسيد ��� �و�م�م �فعال �دور �لعب �الدولة �بتحو�ل��،مجلس و�ذلك

�ح�ومية� �أعمال �إ�� �أضرار�ا��رب �عن ��عو�ض �من �ا��رب �بأعمال �ا��اصة �ا���ومية �عمال

�ا��ر�يةمتّ  �بالسياسة �حّل و�بالتّ �.صلة �بمثابة �ا���ومي �العمل �أصبح ��ستعمل�ا��ا�� و�وسيلة

�من �الّس القضاء �مع �منازعات ��� �الوقوع �عدم �التّ أجل �ولطة  /نفيذية
ّ
�أجل�شر�عيةأو�ال� و�من

"�سي�س�القا���"تفادي�فكرة�

1-GOUNIN (Y), « Décision d’engager des forces française en KOSOVO », p. 100.
2-Article 35 de la constitution Française de 1958, Op.Cit, stipule que: «La déclaration de

guerre est autorisée par le Parlement. Le Gouvernement informe le Parlement de sa

décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger, au plus tard trois jours après
le début de l'intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut
donner lieu à un débat qui n'est suivi d'aucun vote.Lorsque la durée de l'intervention

excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l'autorisation du
Parlement. Il peut demander à l'Assemblée nationale de décider en dernier ressort.Si le

Parlement n'est pas en session à l'expiration du délai de quatre mois, il se prononce à
l'ouverture de la session suivante ».
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الثا�ياملبحث

�كومةا�أعمالعنالدولةمسؤوليةسأُس 

 
ّ

�يؤك �الفقيھ  �DUEZد
َ
�أ �«نَّ ع�� �الدولة ���أمَّ �،املبدأ���مسؤولية �املسؤولية �عدم �ا

�1»�ست�ناء �فاإلدارة ، 
ّ
�ال ��خطاء �عن �مسؤولة �ت�ون �ما �القيامغالبا �أثناء �ترتك��ا ب�شاطا��ا����

 ����ارر�النّ ج���الضّ �ا������مج��ة�ع��بالتّ �،�2دار�ة
ّ
و�بجانب�مسؤولية��،ذي�ارتكبتھعن�ا��طأ�ال

 
ّ
 �،أساس�ا��طأ���تقوم�ع����دارة�ال

ّ
���ل�س�ل�ا�أية�عالقة�مع�نجد�نوع�آخر�من�املسؤولية�و�ال

ارة�و�لو�لم�يصدر�ولة�عن�أعمال�ا�املشروعة�و�الضّ ما�ي�ب���ع���مسؤولية�الّد نَّ و�إِ �،ا��طأفكرة�

�أّي  ��،3خطأ�م��ا �است�نائية �صفة �ذات �تزال �ما �مسؤولية �بال�سبة�تو��� �تكمي�� �بدور قوم

 �ن،�فأعمال�السيادة�إذللمسؤولية�القائمة�ع���أساس�ا��طأ
َ
 �ْن يمكن�أ

َ
�ْن تحدث�أضرار�دون�أ

عو�ض�ع���أساس�مبدأ�املساواة�أمام�ف�نا��ستوجب�التّ �،خطأ�يصدر�من�السلطة�التنفيذية�أّي 

.�4عباء�العامة

 ،نظام�املسؤولية�دون�خطأ�كسند�م�م�لنظام�التعو�ض�عت���
َ
القا����ال�يبحث��نَّ حيث�أ

 �،عن�إثبات�وجود�ا��طأ
ّ
ة�ذي��و�صعب�املنال�����عض�ا��االت�و�ال�يبحث�عن�مشروعيو�ال

�الضّ نَّ و�إِ �،العمل �تحقق �يكفي ��دارةما �ع�� �املسؤولية �فرض �أجل �من ��عو�ض�و�بالتّ �،رر ا��

 حيث��،و��ذا�ما�يخدم�املتضرر�أك������ا��صول�ع���التعو�ض�،املتضرر�عن�ذلك
َ
القا�����نَّ أ

 
ّ
�أعمال�ا���ومةأصبح�ع���دراية�بدرجة��ضرار�ال ھ�يفضل�نظر�ة�املخاطر�حيث�أنَّ �،���تحد��ا

:أما�النص��ص���فلقد�ورد��األ�ي���صية،ترجمة�-1

« On peut confirmer que la responsabilité est la règle l’irresponsabilité c’est
l’exception…» Voir : DUEZ (P), La responsabilité de la puissance publique (en dehors
du contrat), Op.Cit, p. 05.
2-T.C, 08 février 1873, Blanco, Op.Cit.
3-C.E, 14 janvier 1938, S.A.R.L des produits laitier (La fleurette), Rec. Lebon, p. 25.
4-DUEZ (P), La responsabilité de la puissance publique (en dehors du contrat), Op.Cit,
p.60.



ا��كوميةإم�انية�الرقابة�القضائية�ع����عمال�:الثا�ي�بابال

295

خطأ�من��و�لو�لم�يصدر�أّي ،�عباء�العامة�أض���ينصف�املتضرر �و�نظر�ة�عدم�املساواة�����ّل 

.نفيذية�بمناسبة�إصدار�ا�لألعمال�ا���وميةلطة�التّ الّس 

ل�الكب���لقواعد�املسؤولية��دار�ة����مجال��عمال�ا���ومية�من�بالنظر�إ����ذا�التحوّ 

و�بصورة�مطلقة�إ���مسؤولية�ا���ومية�عن�أعمال�ا��مال�اأعمبدأ�عدم�مسؤولية�ا���ومة�عن�

�أّي  �إ�أذ�انناسوف�يثار�إ����،طأخ�و�لو�لم�يصدر�ع��ا ا���ومة��م�انية�تأثر�أعمال�ساؤل�حول

 �،بدون�خطأ�بنظر�ة�املسؤولية
َ
القضاء�يفرض�مجموعة�من�الشروط�من�أجل�فرض��نَّ خاصة�أ

�املبدأ  �.�ذا
َ
�أ �القا�������نظر�مشروعية��عمال�ا���ومية�ال�يؤثر��نَّ كما مبدأ�عدم�اختصاص

 أنَّ خاصة��،ع���مبدأ�املسؤولية
ّ

 ھ�ال�يمكن�اعتماد�مبدأ�املسؤولية�إال
ّ

د�من�مشروعية���عد�التأك

.ملسؤولية��دار�ة�ع���أساس�ا��طأالسيما����قواعد�ا�،العمل

�ا��اصّ  �القواعد �إليضاح �عن �املسؤولية �بنظام �ا���ومة��الناتجة��ضرار ة �أعمال عن

�ا���ومة �أعمال �ع�� �املسؤولية �أسس �القا��� �تطبيق �وسائل �عن��،و�كذا �البحث �ستوجب

 
ّ
لمسؤولية��دار�ة�عن�لمن�أجل�اعتماد�أساس��،���يرتكز�عل��ا�القا���التفس��ات�و�الت��يرات�ال

 �،�عمال�ا���ومة
ّ
ا���نقسم�املوضوع�إ���قسم�ن��ول�و�بالتّ �.���دفعتھ�إ���ذلكو�كذا��سباب�ال

� �ا��طأ �أساس �ع�� �باملسؤولية �أول (يتعلق  أمَّ ،)مطلب
ّ
�فيتعل �الثا�ي �ا �باملسؤولية �أساسق �ع��

).مطلب�ثان(»ةمبدأ�املساواة�����ل��عباء�العاّم 
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املطلب��ول 

مسؤولية�الدولة�عن�أعمال�ا�ا��كومية�ع���أساس�ا��طأ

�ا��طأ��عت���مسؤولية �ع�� �قائمة �مسؤولية �عامة �خطأ��،الدولة �وجود ��ستلزم حيث

حكمھ�لقيام�مسؤولية�صادر�عن�أحد�ممثليھ�ع������أو�من��،مرتكب�من�طرف�ال��ص�العام

�ْن أيمكن�و�ال��سلوكيمكن�أن�تصدر�عنھ�إرادة�أو��ال �ف��ا���� أو�ألن�ال��ص��عتباري��،�قل

�،�فمن�الطبي���أن�ت�ون�مسؤولية�السلطة�العامة�مبدئيا�مسؤولية�خطيئة�أيُّ �رتكبي �،خطأ

و�ال�يوجد�ما��و�أك���طبيعيا�من�املسائلة�عن��،حيث�ال�تقوم�إال�إذا��ان�الفعل�الضار�خاطئ

1.�ون�مسؤول�ن�ع��منأو��خطاء�املرتكبة�من����اص�الذين��،نتائج�أخطائنا

من�القانون�املد�ي��)136(املادةو�كذا�1384/5مادتھو�عليھ�فالقانون�املد�ي�الفر��������

�تا�ع��م�،ا��زائري  �أفعال �عن �املتبوع�ن �مسؤولية �ع�� �أكدتا �بمسؤولية��،قد �ت�شابھ و�ال��

.�2م����اص�املعنو�ة�ال���ي�ساءل�عل��ا�موظف��ا�أو�من��م�تحت�رئاس

�ا��طأ�إلسقاط �أساس �ع�� �ا���ومية �أعمال�ا �عن �الدولة �عن��،مسؤولية �البحث ي�ب��

� ��دار�ة �للمسؤولية �العامة ��ح�ام �املب�ية �ا��طأ �أساس �أول (ع�� �خالل�ا��،)فرع �من و�ال��

�عن� �الصادرة �ا���ومة �أعمال �ع�� �ا��طأ �أساس �ع�� ��دار�ة �املسؤولية �أح�ام �نطبق سوف

.)فرع�ثان(السلطة�التنفيذية�

.25.،�ص2013دى،�ا��زائر،��،�مسؤولية�السلطة�العامة،�دار�ال��سن�بن�شيخ�أث�ملو�ا-1
�املادة�-2 ��فقرة�أو���136تنص ��58-�75مرمن �ج1975س�تم������26 �عدد�ش.د.ج.ج.ر.، ،78� �لسنة املتضمن�،1975،

�املد�ي �القانون �املعدل، �رقم �قانون �بموجب �املتمم �05/10و ،� ��� ��20مؤرخ �املد�ي،�2005جانفي �القانون �املتضمن ،

 :"ع���ما�ي���2005،�لسنة�44ش،�عدد�.د.ج.ج.ر.ج
ً
عن�الضرر�الذي�يحدثھ�تا�عھ�بفعلھ�الضار�م����يكون�املتبوع�مسؤوال

".ناسب��ابم�سب��ا�أو��ان�واقعا�منھ����حالة�تأدية�وظيفتھ�أو�
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الفرع��ول 

�ح�ام�العامة�لتطبيق�مبدأ�مسؤولية�الدولة�ع���أساس�ا��طأ

�الغ���مشروعية�نَّ إِ  �موظف��ا �أعمال �ع�� �مسؤولة �ت�ون �عامة �ع��ا��،�دارة �نتج و�ال��

��ذه�.أضرار�لألفراد ��انت �فق�ية�و�لقد �و�نظر�ات �آراء ���ل �ت�،الفكرة �كما �أيضا�نو كب��ة عت

��دارة���مسؤولية�يي�لتمسعيا�إ���إيجاد�املعيار�ا��قيق�،القضائية�و�ال�شر�عية�شأ��ا�ا��لول�

�ال������دور�أساس�،ع���أساس�ا��طأ ����تحليل�عبيحيث��ان�ل��طأ املسؤولية�و�ال����ءا

أصبحت��دارة��،Blanco1873بالنكو�من�قرار��ابتداءو�لكن��،�عد�����صل�مسؤولية�مدنية

� �التم�.إدار�امسؤولة �بوادر �تظ�ر �بدأت ��نا �من �املدنيةيو �املسؤولية �ب�ن �املسؤولية���� و

�وفق��،�دار�ة �املدنية �املسؤولية �أح�ام �عن �مختلفة �و �متم��ة ��دارة �مسؤولية �أصبحت و

و�بالتا���أصبح�ا��طأ�ال������ال�يص���لوحده�أن��.الش����بالنكول��صائص�ال���أ�ى���ا�قرار�

�محال�ل ��دار�ةي�ون �مسؤولية��،لمسؤولية �و��� �املرفق �يتحمل�ا �أخرى �مسؤولية ��ناك و�إنما

إنما�املرفق��و�الذي�يتحمل��،حيث�أن�املوظف�بصفتھ���ص�ال�يتحمل�أية�مسؤولية�،مرفقية

ولية�من�و�لقد�طبقت��ذه�املسؤ �.�داري����حالة�إثبات�ا��طأ�املرفقي�املسؤولية�أمام�القضاء

�القضاء �إال�1طرف �ت، �أنأن �ت�املرفقية�املسؤولية�ب�ن �أن �معيار�ثابت��ب��ال�يمكن و�إنما��،ع��

�درجة �حسب �و�يتغ���أيضا �يتغ���بتغ���الظروف �أن ��و ��ستوجب �العمل �بھ��يلذاصعو�ة أتت

�ا��سيم�عكس�مثال��للمس�شفى�دارة،�فاملسؤولية�املرفقية� �ت�ب���ع���ا��طأ �ما رفقاملعادة

.2ع���أساس�ا��طأ�ال�سيط�اتقع�مسؤولي����ال�خرى�

:ذلكأنظر����،1873جو�لية��Pelletier���30ي���ب�ن�ا��طأ�ال������و�ا��طأ�املرفقي�إ���قرارم�عود�الفضل����الت-1

T.C, 30 juillet 1873, Pelletier, Rec. Lebon, p. 117.
2 -PLANIOL (M), Traité élémentaire de droit civil, 11eme éd, T II, L.G.D.J, Paris, 1923
p. 861.
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ً
فإنھ�يبدو�من�الضروري��،وضوع�مسؤولية�الدولة�عن�أعمال�ا�ا���وميةملدراسة��تم�يدا

بالنظر�إ����،ال���تحكم�مبدأ�مسؤولية��دارة�عامة�ع���أساس�ا��طأ�،العودة�إ���املبادئ�العامة

�انت�طبيعة�العمل��م�ما،اش��اك�مسؤولية��دارة�عامة����القواعد�ال���تحكم�أساس�ا��طأ

عن�أعمال�ا�ا���ومية�مع��سس��مسؤولية��دارة�تأقلمو�عليھ�فإنھ�يجب��.الذي�أتت�بھ��دارة

صعب�التحقق�مبدئيا�ن��ان��مرإا��طأ����املسؤولية��دار�ة�و��ال���تنظم�،و�املبادئ�العامة

و�بالنظر��،)أوال(التحقق����املسؤولية�ع���أساس�ا��طأ�ةشروط�و��ر�ان�الواجبالبالنظر�إ���

�وجو  �ع����شرط�تحقق�بإ�� ��دار�ة �املسؤولية �فرض �أجل �من �العمل �ع�� �املشروعية رقابة

.)ثانيا(أساس�ا��طأ

ا��طأ�املش��ط�لقيام�املسؤولية��دار�ة�-أوال

�ا��طأ�الفق�يةعار�فالت�ت�عدد �شأن ��،�� �الفقيھ �يرد �بالنيول "حيث "مارسيل

"PLANIOL Marcel"،أما�الفقيھ�،1"إخالل�الل��ام�سابق"أن�ا��طأ��و�CHAPUSف�و��

�الفعل"ناأن�يرى  �يكون �عندما �أي �املناسبة، �بالطر�قة �نتصرف �ال �عندما �ما �خطأ أمام

.2"أو��متناع�عن�فعل�من�طبيعتھ�أن�تحتمل�لوم�ما

حيث�أن��ذه�التصرفات�تؤدي�����،ع���فعل�أو�امتناع�عن�فعلأن�يرد�إما�نا��طأ�إذ

�يبدو��سيطا��.بطر�قة���يحةال��اية�إ���احتمال�عدم�القيام���ا� فاملست�تج�أن��عر�ف�ا��طأ

1 -PLANIOL (M), Traité élémentaire de droit civil, Op.Cit, p. 863.
2-CHAPUS (R), Droit administratif général, T I, MONTCHRESTIEN, Paris, 1997, p.

453.

:و�للتفصيل�أك�������عر�ف�ا��طأ�امل�شأ�للمسؤولية��دار�ة�أنظر

؛�144.،�ص1973،��سكندر�ة،�دار�املعارف،�03،�املسؤولية��دار�ة،�ط�سعادالشرقاوي�-

؛�08.،�ص1982،��ساس�القانو�ي����مسؤولية��دارة،�ديوان�املطبوعات�ا��امعية،�ا��زائر،�عوابدي�عمار-

املطبوعات�ا��امعية،�ا��زائر،،�ديوان�03عن�الفعل�ال�����،�ط�،�النظر�ة�العامة�للمسؤولية�الناشئةعاطف�النقيب-

.15.ص�،1988
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�خاصة�إذا�أخذنا��ع�ن��عتبار�الظروف�،ذا�العمل���يص�و�إثبات�وجود��لكن�الصعب��و

ا�طبعا�طبيعة�العمل�تتغ���بتغ���الزمان�و�امل�ان�و��ذ�حيث�أن�،فيھ�العمل�و�الزمان�الذي�اتخذ

� �و�إنما �غر�با ��دار�ة�تمليھل�س �املسؤولية �تقدير�العمل��.خصائص �أن �ال�ن���� �أن �يجب كما

مسؤولية���صية��بصددفإننا�و����حالة�تحقق��ذه��خ��ة��،يخضع�ملبدأ�الذاتية�ال��صية

.�داري و�ال���يختص���ا�القضاء�العادي�و�ل�س�

�البحث  �إذن��ستوجب
ً
��أوال �املشروعية ��عدم �ا��طأ �صلة �عن �ا��طأ �لتحديد عمل���

وسائل�إثبات��ذا�ا��طأ�خاصة�أن��ثبات�يبدو�صعبا�بالنظر�إ����عض�خصوصيات�و�كذا�،ما

.تث�ت�ا��طأ�تأو�م��راب�الوصول�إ���وثائقعِ صَّ يُ �ما،�دارة�ال���تقت����السر�ة�مثال

�الفر�إ �الدولة �الضاعت���مجلس �للفعل �املخطئ �تقدير�الطا�ع ���� �املجالس�ر�من طرف

� ��لإلست�ناف،�دار�ة �بالنقض�وصفكمسألة �الطعن �رفع �عند �لرقابتھ �تخضع �كما�.1قضا�ي

فاألول�يتمثل��:التحقق�من�وجود�عنصر�ن�أساسي�نل���يص�ا��طأ�و�إثباتھ��ستوجب�أيضا�

و�سب��ا��،باالل��امات�و�الواجبات�السابقة�إخاللحيث�أنھ��ناك��،���العنصر�املوضو���ل��طأ

نص���التعمد،�و��ذه��خطاء�قد�ت�ون�محددة�أو�عن�طر�ق��)دون��عمد(�عود�إ�����مال�

�م �بطر�قة �إما �الثا�يقانو�ي �أما �أو�غ���مباشرة، �العنصر�املعنوي �باشرة ��� �أن��،فيتمثل حيث

ألن��،�دراكوجب�أن�يصدر�عن�ممثل�ل�ا�يتمتع�باأل�لية�و�العمل�الذي��سأل�عنھ��دارة��ست

.2املسؤولية��دار�ة�طبقا�ألح�ام�املسؤولية�عامةغ���ذلك��سقط�

1-C.E, 28 Juillet 1993, Bau- Rouge, req. N°116943, In https://www.legifrance.gouv.fr/,

consulté le: 16 Décembre 2016, Voir aussi :
-C.E, 26 janvier 1973, Diancourt, req. N°84768, In https://www.legifrance.gouv.fr/,

consulté le: 16 Décembre 2016.
ديوان�املطبوعات�ا��امعية،�ا��زائر،�،)يلية،�تحليلية�و�مقارنةصدراسة�تأ(،�نظر�ة�املسؤولية��دار�ة�عوابدي�عمار-2

.116و115.ص�،1994
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ا��طأ�ال�سيط�و �ا��طأ�ا��سيم�:ا��طأ�امل�شأ�للمسؤولية�-ثانيا

فيمكن�أن�ت�ب���ع����ى،املسؤولية��دار�ة�حسب�نوع�و�درجة�صعو�ة�العمل�املؤدت�نوع�

م�يحيث�أن�القا�����عتد�با��طأ�ا��س�،1أساس�ا��طأ�ال�سيط�أو�ع���أساس�ا��طأ�ا��سيم

يمنح�،حيث�أنھ�من�خالل��ذا�التكييف�،ذو�صعو�ة�خاصة�ى���حالة�ما�إذا��ان�العمل�املؤد

ة�وظائف�م�و�الضمان����تأديللمرفق�املع���بالوظائف�و��عمال�الصعبة�نوع�من�حر�ة�املبادرة

.�2عيدا�عن�املسؤولية

حيثCHAPUSأك���غموضا�من�فرضية�ا��طأ�ا��سيم�ع���حد��عب���الفقيھ�ال�يوجد�

و�ذلك�بالنظر�إ���عدد�وجود�معاي���ثابتة�،و��ك���خطورة�ا��طأ�ا��سيم��ع���عن�ذلك�بأن�

� �خط��ة �ت�ون �ال�� ��خطاء �فعتم���ب�ن ��� �و�ال�� �تنعدم�أليا �و�ال�� �ا��طورةقل و�بالتا����.ف��ا

�للتقدير�امل �قابلة �درج��ا �ت�ون �كث��ة �أخطاء ��خ���م�مة��،و�الغ���الثابت�تغ�� �ناك ��� و�يرجع

.3و�جسامة�ا��طأ�إ���القا���التقدير�مدى�درجة�خطورة

يم���القضاء�ب�ن�درجات�ا��سامة�":ا��طأ�ا��سيم�كما�ي���أحمد�محيو �ستاذ�عرف�

�ال�سيط�و�ا��طأ�ا��سيم�من�أجل�وضع�نوع�من �التمي���يرتبط��،التدرج�ب�ن�ا��طأ و��ذا

���شطة �عادي�،بطبيعة �عمل �ع�� �تقوم �ال�� ��و �فتلك �املسؤولية �ترتب ��داء �ع��س�ل

�ال�سيط �ا��طأ �ع����،أساس �إال �املسؤولية �ترتب �فال �خطورة �أو�ذات �الصعبة �تلك ب�نما

.4..."أساس�ا��طأ�ا��سيم

1-CHAPUS (R), Responsabilité publique et responsabilité privée : les influences
réciproques des jurisprudences administratives et judicaires, L.G.D.J France 1957, p. 358.
2-Ibid. p. 361.
3-CHAPUS (R), Droit administratif générale op.cit, p 1150.

.216.ص،�2003ديوان�املطبوعات�ا��امعية،�ا��زائر،��،�املنازعات��دار�ة،أحمد�يو مح-4
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��إذن�ش��ط� ل�شوء�املسؤولية�عن�الفعل�الصادر�عن��عض�ال�شاطات��ا��سيما��طأ

و�بالتا���توجد�ثالثة�اعتبارات�من��،رتبط�ع����قل�بصعو�ة�ممارسة�تلك�ال�شاطاتيدار�ة� 

.صلة�ب�ن�ا��طأ�ا��سيم�و�ال�شاط�الصعبإ�شاء��خالل�ا�يمكن�

�عتبار��ول����أن��خطاء�ال�سيطة�املرتكبة����ممارسة�ال�شاطات�الصعبة����يتمثل�

أما��عتبار�الثا�ي�فيتعلق��مر��،أثارأخطاء�عادة�يمكن�ال�سامح�ف��ا�و�من�العدل�أن�تبقى�دون�

�الصعبة ��،بال�شاطات �ا��طأ �ثبوت �بمجرد �املسؤولية �حمل ��� �ال�� �ي�ون��،ال�سيطو ف�نا

�م �ا��طأ ��افية����يص ��� �و�ال�� �ال�سيطة �باألخطاء �يتعلق ��عتبار�الثالث �أما �لل��دد، حال

و����بمثابة�منع�السلطة��،ف�نا�ن�ون�بصدد�مخاطر�تتمثل����عرقلة�حر�ة��دارة�.ا��طأ�إلثبات

�أحيانا �ضرور�ة ��� �ال�� �بالسرعة �التصرف �من �سلط��ا�،أو��دارة �من �أيضا ��دارة و�تمنع

ع���بمو��،حسب�الزمان�و�امل�ان�املتخذ�فيھ�حدين�خالل�ا�تقدر��ل�ظرف�ع���التقدير�ة�ال���م

.1آخر�فإن�مخاطر�تحمل�املسؤولية�تجعل��دارة�متخوفة�من�التصرف

من�تطور�وسائل�تب���ا��طأ�من�خطأ�خصو����أو�است�نا�ي�أو�ا��ط���إ���ا��طأ�بالرغم�

�،ال�سيط �إال�أن �التحول �يق���ذا  ��لم
ً
��لية ��عليھ �ا��سيمع�� ��،ا��طأ ��و��� صانتقابل

.2و��ذا�ما�يظ�ر�من�خالل�التطبيقات�القضائية�لھ�،و�تراجع�فقط

�� ��ان ��ش��ط �فر�سا �إلقامة�� �خطأ�شفىاملس�مسؤولية �يتخ����وجود �أن �قبل جسيم

 
ً
بالنظر����مجال�نظر�ة�ا��طأ�م�ماقد��ان��ذا�التحول�القضا�ي�و��.���1994عل��ا�القضاء��لية

سة�و�تدخل�تحت�فئة�و��ون�الطب�م�نة�حسا�،ع��ف�بالصعو�ة�و�الدقة�ُ إ���أن�ال�شاط�الط���

.3تعلقة�ببذل�عناية�و�ل�س�تحقيق�ن�يجة�ل��امات�امل

.81.،�مرجع�سابق،�ص��س�ن�بن�شيخ�آث�ملو�ا-1
.83.،�صاملرجع�نفسھ-2

3-« Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que la responsabilité de

l'administration au regard de l'organisation et du fonctionnement des services de lutte
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�أي �التار�خ ��ذا �قبل �الطبية ��عمال ��انت �ا��س1994حيث �با��طأ �ثبوت�يمق��نة �أجل �من م

1.مسؤولية�الطب�ب�أو�املس�شفى

 � أ��ا��ش�ل��،مجلس�الدولة�عن�ذلك�بخصوص��خطاء�الضارة�املرتكبة�أثناء�والدة�ع�َّ

�ا��االت��،2س�شفىية�املخطأ�طبيا�من�طبيعتھ�إقامة�مسؤول �التحول�إال�أن �من��ذا و�بالرغم

و��ذا�ما��عود��التم��،ف��ا�ا��طأ�ال�سيط�دقيقة��ش��ط��ا��طأ�ا��سيم�و�ال��ال����ش��ط�ف��ا�

�بالفائد �املتضرر طبعا �ع�� ��.ة �و�التا�� �ا��سيمبحل �ا��طأ �محل �ال�سيط أيضا��صدر�.3ا��طأ

حيث�أ��ا�بررت�أح�ام�ا�إما�بكفاية�،عدة�قرارات�ت��ر�تب���ا��طأ�ال�سيطعن�القضاء�الفر�����

contre l'incendie ne pouvait être recherchée que sur le terrain de la faute lourde, la cour

n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, en second lieu, qu'après avoir
souverainement apprécié la gravité des menaces que le sinistre qui s'est produit le 6 août
1984 à Saint-Victoret faisait peser sur la sécurité des personnes et des biens, et la nature

des moyens disponibles pour y faire face, la cour administrative d'appel a pu légalement
déduire de ses constatations que les conditions d'intervention des services de lutte contre
l'incendie ne révélaient aucune faute lourde ; Considérant enfin que les requérants
n'ont pas demandé la condamnation de l'Etat sur le terrain de la responsabilité sans
faute ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les
conditions d'une telle responsabilité fussent réunies ; que, par suite, la cour
administrative d'appel n'était pas tenue de se prononcer expressément sur l'existence
d'une responsabilité sans faute de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède
que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a

confirmé le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 20 décembre
1990. », Voir : C.E, 18 novembre, Epaux sauvi, 1994, req. N°141180, In

https://www.legifrance.gouv.fr/, consulté le: 16 Décembre 2016.
1-C.E, 26 juin 1995, Rouzet, req. N°113567, In https://www.legifrance.gouv.fr/, consulté
le: 16 Décembre 2016.
2-C.E, 10 avril 1992, Epaux V, Rec. Lebon, p.171, concl. LEGAL.
3-C.E, 02 décembre 1977, Rossier, req. N°00700, In https://www.legifrance.gouv.fr/,

consulté le: 16 Décembre 2016.
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�ال�سيط �غ���نظامية�أو��،1ا��طأ �ظروف ��� �طبية �أعمال �ممارسة ال�يتعلق��و��ناس�ب

.3س�شفا�ي� ،�أو�ما�يتعلق�بالقطاع�ا��اص�2الس�ولة�و أصعو�ة�ال�مر�بتاتا�ب

و�إنما��ناك�مجاالت�أخرى�أيضا�ال��املعاي��،��ذه������فقط��و�املع�ال��عد�املجال�الط

 ��ش��ط�ف
ّ
و�كذا�مرافق�تقدير�و�تحصيل�،�4س�يا�كمرفق�الشرطة��دار�ة��ا�ا��طأ�ا��سيم�إال

�العامة �املرفق��،5الديون �مسؤولية �لتب�� �الثابت �ا��سيم �ا��طأ ��ش��ط �مجاالت �ثمة �أنھ كما

و�املتمثلة����الصعو�ة�و�يتعلق��مر��،حيث�كرس�القضاء�بصفة�مطلقة�قر�نة�غ���قابلة�للعكس

.7و�م�افحة�ا��ر�ق�نقاذ،�و�مصا���6خاصة�بمرفق�ال��ون 

�ع�ّ  ��داري �القضاء ��ھقرارات�عض���ي ا��زائر � �لثبوت��اش��اطعن �ا��سيم ا��طأ

املسؤولية�ع���أساس�ا��طأ�دون��شارة��يب��ما�نجد�أنھ�����عض�املرافق�ك�،مسؤولية��دارة�

�و�����ا��زائر �أساس�ا��طأ�ا��سيم��ع�عمال�مسؤولية��دارة�أل �ا��صبفاملجال�.إ���طبيعتھ

�املس�شفى �أ��،مرفق �ال��احيث �العمل �دون �الط�� �العمل �ع�� �العمل��،عال��ت�ب�� بالنظر�إ��

����ا��زائري �الدولةحيث�ق����مجلس��،التق���و�الف���الذي�يمارسھ�الطب�ب�أو�من����حكمھ

� �القضية �القطاع �بخصوص��،)ل،ع(دض�لبولوغ�نص��مدير �ا��سيم �ا��طأ باش��اط

1-C.E, 29 Janvier 1988 Labidi, req. N°48812, In https://www.legifrance.gouv.fr/, consulté
le: 16 Décembre 2016, Voir aussi : C.E, 31 octobre 1980, Lahache, req. N°13028, In
https://www.legifrance.gouv.fr/, consulté le: 16 Décembre 2016.
2-C.E, 10 novembre 1961, Eveillard, req. N°48841, In https://www.legifrance.gouv.fr/,
consulté le: 21 Décembre 2016.
3-C.E, 10 octobre 1973, Delle de Saint Louvent, In https://www.legifrance.gouv.fr/,
consulté le: 21 Décembre 2016.
4-C.E, 08 avril 1987, virmaux, req. N°49442, In https://www.legifrance.gouv.fr/, consulté
le: 21 Décembre 2016.
5-C.E, 21 décembre 1962, Dame Husson - chiffre, req. N° 36207, Rec. Lebon, p. 701.
6-C.E, 14 novembre 1973, Zanzi, req. N°86752, In https://www.legifrance.gouv.fr/, consulté
le: 21 Décembre 2016.
7-C.E, 07 octobre 1966, oyré, In https://www.legifrance.gouv.fr/, consulté le: 21 Décembre
2016.
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بالنظر�إ���صعو�ة�العمل�التق���الذي��،سؤولية�الطبية�للمس�شفى�الناتجة�عن�العمل�الط��امل

ِقُر ،جلس�الدولة�ا��زائري مأغلب�القرارات�و�التا��1.يقوم�بھ�الطب�ب
ُ
�املس�شفىمسؤولية�ع���ت

.2و�فقطفيكفي�وجود�ا��طأ�،دون��شارة�إ���طا�ع�ا��طأ��سيطا��ان�أم�جسيما

�أن� �يمكن �ال�� ���شطة �أصعب �فر�سا ��� �العقابية �املؤسسات ��شاط �أيضا ��عد كما

� �ال��ون �موظفو يؤد��ا �أصال�،إدارة �ا��سيم �ا��طأ �أساس �ع�� �ت�ب�� �ف�� و�ذلك��،و�بالتا��

و�ال���قد�تص�ب�امل��ون�ن�بأضرار�أو�تص�ب�الغ����،بالنظر�إ���ا��وادث�املرتكبة����ال��ون 

�امل��ون�ن �مج�،بفعل �نجد �ح�ن ��� �مسؤولية �يجعل �ا��زائري �الدولة �ع���لس �ال��ون إدارة

�الرقابة ��� �خطأ ��،أساس �وصفھ �حالة��با��طأو�ال�يمكن �و�لو��� �املسؤولية �تقوم �بل ا��سيم،

قد�صدر�عن�مجلس�الدولة�قرار�ن�و�ل�.و�بالتا���الع��ة�من�جسامة�الضرر ،وجود�خطا��سيط

عن�ا��وادث�ال���تقع����ال��ن�ع���أساس�ا��طأ�دون��3ا�ملسؤولية�وزارة�العدلمف����ق��

.4و��ذا��عود�إ����خالل�بواجب�الرقابة�و�ا��راسة�،وصفھ

،�نولو�غ�باع�الص���لقطقضية�مدير�ال،2003جوان03،�مؤرخ���112300لثالثة،�رقمقرار�مجلس�الدولة،�الغرفة�ا-1

.)قرار�غ���م�شور (،)ل.ع(ضد�
2-� �الثالثةفر غال�،الدولةقرار�مجلس �،ة ���011183رقم �املركز�،2003د�سم����02،مؤرخ �ا��ام���� قضية س�شفا�ي

).قرار�غ���م�شور (،)ك.ع(محمد�ضد�السيدة�ألسيدي�

�فر غقرار�ال- ��دار�ةة ،� �ا��زائر،جلس ��قضاء ���041838رقم �،2005مارس02،مؤرخ �املس�شفي�)أ.ر(قضية ضد

).قرار�غ���م�شور (ا��ام���بار�ي
املنظم�لل��ون�و�إعادة��دماج��جتما���للمحبوس�ن،��،2005فيفري 06املؤرخ�����04-05من�قانون��37أنظر�املادة�-3

.2012لسنة،�12عدد�د،.ش.ج.ج.ر.ج
�الدولة-4 �الثالثةفر غال�،قرار�مجلس �،ة ���013627رقم �املؤرخ ،01�� �،2004جوان �ا��قوق �ذوي �وزارة�)ر.أ(قضية ضد

).قرار�غ���م�شور (،العدل

�)س.ع.م(قضية�ذوي�ا��قوق�املرحوم�،2004جو�لية��20،مؤرخ���013625رقم�،ة�الثالثةفر غال�،قرار�مجلس�الدولة-

).قرار�غ���م�شور (،ضّد�وزارة�العدل
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�الدولة �إطالقا�نإذ�ا��زائري �فمجلس �ذلك �و�ال��ش���إ�� �ا��طأ �طبيعة و�إنما��،ال���مھ

ا��سيم��با��طأيصف�ذلك��آندون��،��تم�فقط�بال��اون�و���مال����ممارسة�واجب�الرقابة

.قامة�مسؤولية�مرفق�إدارة�ال��ون إلجسامتھ��درجة�م�ما��انت�ا��طأفالع��ة�بوجود�

الفرع�الثا�ي

ع���أساس�ا��طأ��عمال�ا��كومية��نعتطبيقات�املسؤولية�

�صعو�ة��نَّ إِ  ��عتبار ��ع�ن �يأخذ ��دار�ة �املسؤولية �منازعات ��� �النظر �عند القضاء

و�كذا�املج�ودات�الدقيقة�ال���،و�الصعو�ات�ال���تحيط�بالعمل�،محل�املنازعةو�أ�مية�العمل�

�ا��طأال��عقد�املسؤولية�للمرفق�إال�ع���أساس��فإن�القا���و�بالتا����،إلنجاحھيتطل��ا�العمل�

.ا��سيم

صعو�ة�تطبيق�نظر�ة�خطأ�ع����عمال�ا���ومية�و�لو�ع���أساس�ا��طأ�ا��سيم�عود��

� �صعو�ة �ا��طأإ�� ��ذا �و�إثبات �املشروعية��،تأس�س ��عدم �ا��كم �يقت��� �ا��طأ �أن السيما

أو�ا��ارجية�للعمل�محل�ال��اع،��مر�الذي�يرفض�القا����النظر�فيھ�عندما�يتعلق�/والداخلية�

و�بالتا���عدم�رقابة�املشروعية�يؤدي�إ���صعو�ة�و�ح����،�مر�برقابة�مشروعية�أعمال�السيادة

� �إثبات �اختص�،ا��طأاستحالة �عدم �إ�� �ال��اية ��� �يؤدي �الما �النظ�ءضاقاص �مسؤولية��ر �� ��

.ا���ومة�عن�أعمال�ا�ا���ومية

أصبح��،لكن�بالنظر�إ���التطورات�ال���عرف�ا�مجلس�الدولة�الفر��������مجال�رقابة�املشروعية

��عمال ��ذه �ع�� �ا��ارجية �املشروعية �رقابة �يمارس ��داري �القا��� �فكرة�و�كذا �إ�� �س�ناد

�القرار  ��� �عيب �لوجود �العمل �إلغاء �أصبح �املنفصلة �املسؤولية��،ممكننا�القرارات �فرض بالتا��

�ممكنا �أض�� �ا��طأ �أساس �مجلس��،ع�� �عن �صدرت �ال�� �القرارات ��عض �من �تب�ن �ما و��ذا
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�.الدولة �التطبيق ��� �العملية �الصعو�ة �من �بالرغم �يبقي�،)أوال(�ذا سؤولية�تقر�ر�مو�بالتا��

).ثانيا(ا���ومة�ع���أساس�ا��طأ��س���

صعو�ة�تطبيق�نظر�ة�ا��طأ����مجال�املسؤولية�عن��عمال�ا��كومية-أوال

�وجود� �من �أوال �التحقق �أجل �من �معينة �وقا�ع �ع�� ��س�ند �أن �القا��� �ع�� �ستوجب

�ا���ومي �إسناد�العمل �اجل �عنمن �ا���ومة �ا��طأ��مسؤولية �أساس �ع�� �ا���ومية أعمال�ا

��ذه�العملية�سوف�يتحقق�من�مراعاة�مصدر�العمل�لقواعد��ختصاص� بمع���أن�من�خالل

�و��جراءات �ا��طأ�،و�الش�ل �يث�ت �ح�� �العمل �مشروعية ��عدم �ا��كم و�بالتا����،و�بالتا��

سي�ون��،السيادةمساءلة�ا���ومة�عن��ذا�ا��طأ�و��ع��اف�للقا����بفحص�مشروعية�أعمال

��عمال ��ذه �مشروعية �فحص �يرفض �الذي �التقليدي �موقفھ ��س�ب �صعبا عدم��و ،أمرا

�حدود� ��� �إال �ا���ومية �لألعمال �الداخلية �املشروعية �فحص ��� ��دارة �القا��� اختصاص

�إع�،ضيقة �إ�� �ا��طأيؤدي �أساس �ع�� �املسؤولية �نظر�دعوى ��� �اختصاصھ �عدم �القا��� الن

.و�دعوى�املسؤوليةاملشروعية�فحص�الت�امل�و�التواصل�ب�ن�منازعة�دعوى �ةبالنظر�إ���عالق

�يبدو�صعبا�نَّ إِ  �السيادة �أعمال �عن �التعو�ض �مجال ��� �ا��طأ �نظر�ة �إقرار��،تطبيق ألن

و��و�أمر�عس���التحقق��،إثبات�ا��طأ�تضرر يتطلب�من�امل��طأ�مسؤولية�ا���ومة�ع���أساس�ا

و�ال�يتحقق�ذلك�إال��عد��ع��اف�للقا����فحص�العمل�أو�الوقا�ع�املختص��،�االتا����معظم�

.و�بالتا���ا��وض�ال�مجال����رقابة�أو�البحث�عن�املشروعية�ا��ارجية�للعمل�،ف��ا����الدعوى 

بمع���آخر�ال�مسؤولية�و�ال��عو�ض��،بدون�ضرر فال�مسؤولية�بدون�خطأ�و�ال��عو�ض�

 
ّ
�ا��طأ�إال �ع�� �الالقانو�ي�،1بناءا ��و�العمل �عامة ��دار�ة �للمسؤولية �امل���� فمعيار�العمل

�محمود-1 �حلمي ��داري �القضاء �التقا���(، �إجراءات �التعو�ض، �قضاء ��لغاء �مصر،��،2ط�،)قضاء دار�الفكر�العر�ي،

.2015.،�ص1977
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�الالمشروع �عمل�،أو�العمل �أي �ضّد �املسؤولية �دعوى �رفع �أجل �من �ع����،و�بالتا�� �ستوجب

�أوال �مشروعيتھ �عن �البحث ��،القا��� �ا��طأ �عن �بحثا �و�بالتا���للمسؤولية�امل����و�ذلك ،

ألنھ����حالة�عدم��،و�الس�بة�الش�ل�و��ختصاص��بة�املشروعية�تقت����التأكد�من�فالرقا

و�بالتا���إلغاءه�و��عو�ض�املتضرر�عن�تحقق��ذه�الشروط����العمل�يؤدي�إ���عدم�مشروعيتھ،

�الغ���مشروع �العمل ��.نتائج �الشأن ��ذا �ع�� �العملو �مشروعية �رقابة �ب�ن �الت�امل �يظ�ر�

و�بدون�خطأ�ال�من�خالل�رقابة�املشروعية�تث�ت�و�تتأكد�من�وجود�ا��طأ�حيث�أنھ�،ملسؤوليةاو�

1.توجد�مسؤولية

�تمن �القانونيحلم �النصوص ����ة �ا��طأ �عن �للبحث �املمكنة �الوسائل ��داري للقا���

و�عليھ�ال�يمكن����أي�حال�من��حوال�معاقبة�أي�تصرف�بدون�أن��،مجال��عمال�ا���ومية

يتفادى��لية�النظر����مسؤولية��فالقا����و�بالتا���غالبا�،ي�ون��ناك�خطأ�ثابت��عاقب�عليھ

جل�إثبات�أمراقبة�مشروعية�العمل�من��إم�انية�س�ب�عدم��،ا���ومة�عن��عمال�ا���ومية

.2ا��طأ

و��ذا�ما��،املشروعية�ع���أعمال�السيادة�ةو�إنما�تطورت�رقابمر�ع���حالھ�لم�يبقى�� 

Rubinظ�ر����حكم� de Servens����1962، للقا����إم�انية�فحص���ة�مختلف��َح نِ حيث�ُم

�تطبيق �ا��م�ور�ة �رئ�س �طرف �من �العمل �التخاذ �و�التم�يدية �السابقة �أل ا�عمال املادةح�ام

ير�د�التأكد�فقط�من�أن�العمل�لھ�مم��ات�العمل��ن،�فالقا����إذالفر�����من�الدستور �)16(

���قرار�أيضا�و��ذا�ما�تأكد�.3و�بالتا���ف���رقابة�تتعلق�بوجود�العمل�ا���ومي�فقط�،ا���ومي

Préfetضية���ق�1992د�سم�������18ذلكو،�طرف�مجلس�الدولة�من�آخر  de la Gironde

contre Mohammedi�،وجود�العمل�و����عدم�وجود�عيب�حيث�أن�القا����تحقق������ة�

.99.،�ص1994،�ديوان�املطبوعات�ا��امعية�،�ا��زائر،�3،�املسؤولية����القانون��داري،�طلعشب�محفوظ-1
2-LE GUILCHER (S), Op.Cit, p. 117.
3-C.E, 02 Mars 1962, Rubin de servens et autres, Rec. Lebon, p.143; S. 1962, p. 147, Note
BOURDONCLE; D 1962, p. 109, chron. MORANGE. G.
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الرقابة�توصل�إ���التأكد���ذهخاللو�من��.و�كذا�فحص�مدى�مشروعية�الس�ب�،�ختصاص

و�بالتا���،1ا��ارجيةوزارةا���ومة�ممثلة����ھأي�خطأ�من�خاللھ��سأل�عن�وجود�من�عدم

.2تأكيد�أحقية�وزارة�ا��ارجية�الفر�سية�����عليق��تفاقية

� �الذكراملالحظ �السالف�ن �القرار�ن �خالل �متأثر�أ،من �القا��� ��بأ�ميةن �حيث الالعمل

يراقب��ل��و ،و�إنما�ينظر�إ���العمل�بطبيعتھ�،عمل�إداري�عادي�بصفتھيراقب�مشروعية�العمل

،��ذا�بالرغم�أن��ل��عمال�3ل���سوف�تن�ثق�ع���العمل�ا���ومي�محل�الرقابةثار�القانونية�ا�

و�إن��ان�من��،ع���أنھ�عمل�ح�ومييراقب�العمل��نفالقا����إذ�.أعمال�ح�وميةالسياسية����

���أن�القا����بمع�،املفروض�أنھ�من�خالل��ذه�الرقابة��ست�تج�و�يتأكد�من�طبيعة��ذا�العمل

و�إنما��ستوجب�أن�يتوصل��و�إ����،عطيات��وليةاملب�فالعمل�أن�ال�يتعر فحص�عند�البدء����

4.من�صفة�العمل�التحققا���و�بالت،�ذه�املعطيات

� �ا���ومة ��عمال �عن �الدولة �مسؤولية �النظر��� �القا��� �قبول �استحالة س�ب��أمام

�ا �منازعات �فصل �يق��حون �الفق�اء ��عض �ثمة �فإنھ �ا��طأ، �عن �املسؤولية�مملشروعة نازعات

 ��عود�حي�يات�القضية�إ��"-1
ّ

من��55و�ذلك�تطبيقا�للمادة��1983نوفم�����10ناك�اتفاقية�ب�ن�فر�سا�و�املغرب�����أن

� ��� �و�لكن �الفر���� ��1986الدستور �ا��ارجية �الشؤون �وزارة ��� �ممثلة �الفر�سية �ا��كومة �بقامت ��ذه�تعليق تطبيق

�ا��ارجية��،�تفاقية �املشروعية �نظر��� �الذي �الفر���� �الدولة �مجلس �أمام �الدعوى �رفع �إ�� �باملتضرر �أّدى �ما �ذا

:أما�النص��ص���فلقد�ورد���،)ترجمة���صية(،�."للعمل�ليقرر�بتأكيد�قرار�وزارة�الشؤون�ا��ارجية

Préfet de la Girond c/ Mohammedi, Dalloz, 1994, p. 01.C.E, 18 Décembre 1992,
2-« Par une note adressé le 11 octobre 1986 le ministre des affaires étrangers a Paris : le

gouvernement Français a fait par de cette décision », Ibid.
3-AUVRET –FINK (J), « Les actes de gouvernement irréductible peau de chagrin ? »
Op.Cit, p. 146.
4-« ...Ni la mise en évidence d’une illégalité ni l’identification d’une faute ne soit requise
pour l’engagement de la responsabilité de la puissance publique», Voir : DE

BECHILLON (D), « Irresponsabilité de la puissance publique » In Répertoire de la
Responsabilité de la Puissance Publique, Dalloz, N°03, Paris, 2002, p. 02.
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�ل�ست�شروطا�من�أجل�تقر�ر�مسؤولية�السلطة��رقابةحيث�تصبح� املشروعية�و�إثبات�ا��طأ

.1العامة

�الدولة��إذنتبدو� �مسؤولية �فرض �أجل �من �و�أساسية �م�مة �ا��ارجية �املشروعية رقابة

�ا��طأ �أساس �ا���ومية�،ع�� ��عمال �مجال ���  �،السيما
ّ
�إال �ال�يدل �ال �و��ذا �فصل��أنھ يمكن

فال�يمكن�أن��،عمليتان�غ���منفصلت�ن�ماف��،ية�ع���أساس�ا��طأرقابة�املشروعية�عن�املسؤول

 
ّ
�إال �الدولة �مسؤولية �املشروعية�تتحقق �رقابة �خالل ��،من �وسيلة ��� .ا��طأ�إلثباتال��

�� �و�ا��طأ �املسؤولية �أر�ان �من �منعدمة�فعندو�ركن �فاملسؤولية �الركن ��ذا �ما��،تحقق و��ذا

يؤدي�بالقا����إ���رفض�النظر����مسؤولية�ا���ومة����حالة��عذره�التحقق�من�وجود�ا��طأ�

.عن�طر�ق�رقابة�املشروعية

ر�مسؤولية�ا��كومة�ع���أساس�ا��طأ�س�ية�تقر�-ثانيا

و�تب�ن�أن�،ا���ومية����حالة�فحص�مشروعية�العملتقوم�مسؤولية�الدولة�عن�أعمال�ا�

�أوج �من �العمل�ھوجھ �إلغاء �لت��ير ��افيا �املشروعية �مصدرا��،عدم �ي�ون �أن �يحتمل ف�نا

.للمسؤولية�و�س�با�ل��كم�بالتعو�ض

ومن�أ�م�ا�قرار�،صدر�من�مجلس�الدولة�الفر�����قرارات�بالتعو�ض�ع���أساس�ا��طأ

حيث�قامت�ا���ومة�الفر�سية�بتعديل�م�م����أح�ام�نص�املعا�دة����صورة��،1941جوان��16

��عت����،���للنصتفس �الرسمية �ا��ر�دة ��� �التعديل ��ذا ��شر�أح�ام �عدم �بأن �املجلس فق���

كما�أن��جراءات�املتخذة���ماية�الدبلوماسي�ن�����.2خطأ�من��دارة��ستوجب�عنھ�التعو�ض

1-Voir : C.E, 25 septembre 1998,Mégret, Op.Cit.
2-C.E, 16 juin 1941, req. N° 4356, In https://www.legifrance.gouv.fr, consulté le: 28
Janvier 2017.
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�الغ��� �الدولةالا��ارج �مسؤولية �ترتب �ال�� ��خطاء �قبيل ��عت���من �من���1افية �أيضا ��عد كما

التدخل��أنلدبلوماسية����ا��ارج���ماية�رعايا�ا�أو�اتدخل�املرافق�التقص��������خطاءقبيل�

.�2ان�متأخرا�ما�أدى�إ���أضرار��ؤالء�الرعايا

فإن�تقص���ا����اتخاذ��،الفعالة��جراءاتالقانون�عندما�يمنح�ملرفق�ما�سلطة�اتخاذ�إّن�

املناسب�ي�����خطأ�س�بھ�عدم��ل��ام�بالنص�القانو�ي،�فالقا�����نا��س�ند�إ����ذا���جراء

�إثبات�خطأ��دارة و�ذلك�لصعو�ة�إثبات�الضرر�من�طرف�املتضرر����مثل��،الس�ب�من�أجل

� �ا��االت �املرفق(�ذه �يد ��� ��ثبات �وسائل �خطأ�)وجود �ع�� �الدليل �يتعذر�إقامة �و�عندما ،

�التنفيذية ��،السلطة �يمكن �القا��� �كما�فإن �ا��طأ �كشف ��� �الواقعة �بالظروف ��س��شد أن

�إ���فكرة��عمال�املنفصلة�يمكن�للقا��� من�أجل�ت��ير�ا��طأ�ع���العمل�املنفصل��،أن�ي��أ

�ا���ومي �العمل �خاصة�.عن �ا���ومي �العمل �ع�� �الرقابة �املتصلة�و�بالتا�� �باألعمال �يتعلق ما

1-«… Dans les circonstances de l'affaire, la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat à

raison d'une éventuelle insuffisance des mesures prises pour assurer la protection due
aux victimes compte tenu de leur appartenance à une mission diplomatique ne met pas
en cause la conduite des relations internationales de la France, mais dépend seulement

de l'appréciation portée sur la façon dont les services de polie se sont acquittés de leur
mission de sécurité qui était en l'espèce détachable desdites relations; Considérant qu'il
ne résulte pas de l'instruction que compte tenu des circonstances de temps et de lieu, les
autorités de police auraient dû prendre des mesures de surveillance plus poussées que
celles qui avaient déjà été prises ; que, notamment, il ne résulte pas des pièces du dossier
que l'Ambassadeur de Turquie ait formulé dans les jours qui ont précédé l'attentat une
demande de "protection rapprochée" ; qu'ainsi les services de police n'ont pas, en
s'abstenant de prendre de telles mesures, commis une faute lourde de nature à engager
la responsabilité de l'Etat… », (Texte intégrale), Voir : C.E, 29 Avril 1987, Yener, req. N°

46313 et 46314, In https://www.legifrance.gouv.fr, consulté le: 28 Janvier 2017.
2-« …Considérant qu'en l'absence de disposition législative le prévoyant expressément,

la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée sur le fondement du risque du fait
d'actes de terrorisme survenus sur le territoire français; Considérant qu'il résulte de ce
qui précède que les consorts Y... et les consorts E... ne sont pas fondés à soutenir que

c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté
leurs demandes tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences de
l'attentat en cause et soit condamné à leur verser des indemnités… »,(Texte intégrale),
Voir : C.E, 29 Avril 1987, Yener, Op.Cit.
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للقا����عن�طر�ق��ذه�الوسيلة�إلغاء�العمل�لوجود�عيب�����يمكنحيث��،بالعالقات�الدولية

.1و�بالتا���إقرار�التعو�ض�للمتضرر �،العمل�املنفصل

سائل�من�و مجموعة�من�البأ�ى��من�خالل��ذه��ح�ام�أن�مجلس�الدولة�الفر����ي�ب�ن�

و�إن��ان�مجلس�الدولة��،أجل�فرض�املسؤولية�ع���أساس�ا��طأ����مجال��عمال�ا���ومية

جال�ا��صب�للمسؤولية��دار�ة��و�املس�ب�أن��،يحاول�����ل�مرة�تجنب�إثبات�خطأ�املرفق

و�بالتا���ال�يجب�أن�ت�ون��ذه��.تعلق�بحماية�الرعايا�الفر�سي�ن����ا��ارجاملرفق�الدبلوما����امل

�و�متكررة �واسعة �ال�،املسؤولية �ال�شاط �ع�� �يؤثر�سلبا �سوف �ذلك �و�ا���ومي�ألن دبلوما���

�أصلھ ��و��� �و�شاق�الذي �صعب �إذ.عمل �إقرار�القا��� �أعمال��فصعو�ة �ع�� للمسؤولية

 لم��عد��،عدم�إم�انية�فحص�مشروعية��عمالس�ب��،ا���ومة�ع���أساس�ا��طأ
ً
�ألنعذرا

حيث�أصبح�القا�����داري�يمارس�رقابة�املشروعية��،قضاء�مجلس�الدولة�تطور�����ذا�املجال

�ا���ومة �أعمال �ع�� �الش�ل�،ا��ارجية �قواعد �مراعاة �مدى �فحص �إ�� �يؤدي و��ختصاصما

��،�جراءاتو� �يمكن �خالل�ا �من ��،ا��طأ�إثباتو�ال�� �الدولة �تقر�ر�مسؤولية مصدرة�و�بالتا��

.�2ان�لذلك�محال�إنالعمل�و�كذا�التعو�ض

�ا���ومة �أعمال �ع�� �ا��ارجية �الرقابة �مجال ��� �القضائية �التطبيقات �أ�م �و��،من

S.A.R.Lقضية����1998ا��كم�الصادر���� du parc d’activités de Blotzheim،ق���حيث��

ال��،1958من�الدستور�الفر�����لسنة��)35(للمادةاملجلس�بأن��شر�املعا�دة�أو��تفاقية�وفقا�

�التصديق�أو� ��ان �ولذجالعا�دة�يع����ذه���قرار يمكن�أن�يتحقق�إال�إذا �اعت�����ه�القانون، ا

.181،،�مرجع�سابق،�صحمدي�ع���عمر-1
2-« … Il ne faut pas que la responsabilité de l’état puisse être trop fréquemment engagé,

les activités diplomatiques constituent des domaines extrêmement délicats ... »,Voir : LE
GUILCHER (S), Op.Cit, p. 117.
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�املجلس�أن�العمل�الذي��ع �امل���من�خاللھ�فر�سا�ع���موافق��ا�ع�� �قابال عا�دة��عد�موضوعا

.1لرقابة�املشروعية�ا��ارجية

لدولة�مسؤولية�ق����مجلس�اا�و�إنم�،املشروعية�باالختصاص�و�الش�ل�فقطال�تتعلق�

�مخالف �عن �للمسؤولية�،القانون �ة�دارة �م�شأ �مصدرا ��نحراف �عيب �جعل و�����،و�كذلك

�الداخلية �بالرقابة �تتعلق �استحالة�عيوب �يرى �البعض �أن �من �بالرغم ��ذا �ا���ومي، للعمل

بالنظر�إ����ف�ار�التقليدية�ال���تمنع�أية��،الرقابة�الداخلية�ع���العمل�ا���ومي�إم�انيةو�عدم�

���تقليص��من�إرادةو�لكن����ظل�تطور�القضاء��داري�و�ما�رافقھ��.رقابة�ع���العمل�ا���ومي

أصبحت�رقابة�املشروعية��سا�م����الكشف�عن�ا��طأ،�و�لقد��انت�قضية��،أعمال�ا���ومة

حيث�أكد��،ذكرانااخلية�كما�أسلفاملشروعية�الدأحسن�تطبيق�قضا�ي�للرقابة��BAالسيدة�

.2مجلس�الدولة�ع���خضوع�قرار�الرئ�س�للرقابة�القضائية�ملخالفة�القانون 

�غ��� �أصبحت �ا���ومية ��عمال �ع�� �و�ا��ارجية �الداخلية �املشروعية �رقابة يبدو�أن

و�بالتا���تقر�ر�مسؤولية�الدولة�عن�أعمال��،ا��طأ�إلثباتمستحيلة،�و��ذا�ما�يفتح�املجال�أك���

�واسعة �بطر�قة �����،ا���ومة �املتمثلة �و�القضاء �الفقھ �أ�داف �بالنظر�إ�� �أمر�إيجا�ي و��ذا

.3القضاء�ع���أعمال�ا���ومة

� ���لغاء�عت���دعوى �م��جرائيةالوسيلة ��� �املشروعية�الوحيدة �ع�� �الرقابة �فرض جال

�أ �رقابة �و��� �ا���ومة، �عمال �و�السلبية ��يجابية �القرارات �ضد �فالصعو�ة�)�متناع(تمارس ،

� �السلبية �ا���ومة �أعمال �أن ��� �الفعل(تكمن �عن �ي�و ،)�متناع �عندما �عن�أي �القرار�ناتج ن

� �عنھ�فال�يتمقرار�سل�� �الضرر �،التعو�ض ��س�ب �الذي �السل�� �العمل �مشروعية إال�بفحص

1-C.E, 18 décembre 1998, Sarl du parc d’activités BLOTZHEIM et HASELAECKER,

AJDA, Paris, 1999, p. 127.
2-SALAT- BAROUX (F), « Persistance des actes de gouvernement (la désignation des

membres du conseil constitutionnel) », Op.Cit, p. 570.
3-DUPRE DE BOULOI (X), Op.Cit, p. 1795.
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� �أن �يمكن �التنفيذية �ضرر و�السلطة �أي �ي���� �لم �عمل�ا �أن �مساءلة�،ت��ر �يجب ��نا و�بالتا��

ألنھ��ان�من�املفروض�أن��،)رفض�القيام��عمل(بأي�عمل��إتيا��االدولة�ع���الرغم�من�عدم�

�بالعمل �بھ�،تقوم �القيام �ع�� �تقدم �لم ��فراد�و�لكن �حقوق �يؤثر�ع�� �قد �سل�� و��و�عمل

.حالم�ض�إن��ان�لذلك�يجب�أن�ي�ون�ذلك�خطأ�و��ستوجب�عليھ�التعو �و�بالتا��

بالنظر�إ���السلطة�التقدير�ة��،لألعمال�السلبية�مجالأحسن���عمال�الدبلوماسية�عت����

حيث�أن�ا��ماية�الدبلوماسية��و��،)�متناع(للمرفق�الدبلوما�������التدخل�أو�عدم�التدخل�

� �بالدولة �خاص �بالفردحق �تقدير��،و�ل�س ��� �حرة �الدولة �تظل ���ماية�الإم�انيةحيث تدخل

�املقررة�،رعايا�ا �ا��ماية �كفاية �أو�عدم �ل��ماية �التدخل �عدم �حالة ��� �من��،و�بالتا�� في�ون

�القا���� �الس�إثباتالصعب�ع�� ل���دون�فحص�املوقف�السل���مسؤولية�ا���ومة�عن�فعل�ا

.1مرفقلل

� �نفسھ �القا��� �يجد �أمام ��ساس ��ذا �ع���إش�اليةع�� �املرافق�الرقابة ال����،أ�شطة

و�بالتا�������ذه�ا��االت��ستوجب�حماية��،ا��طأ�إثباتسلبية�بالنظر�إ���صعو�ة��ر�أعماال تصد

ألن�القا����غ���قادر�ع����،قد�أصابھ�او�أحسن�حل�لذلك�أن�يث�ت�املضرور�بأن�ضرر �،املتضرر 

.2إثبات�ذلك�لعدم�وجود�الوسائل�ال���من�خالل�ا�يث�ت�وجود�ا��طأ�ال�عدام�الفعل�أصال

ن�إو�فالقا����ال�يوافق�منح�التعو�ض�،الدبلوماسية�ماية�ا�أما�ما�يتعلق�بالتقص������

�الر  ��ان �إذا �للبالد �العليا �املصا�� �إ�� ��س�ند �أن �ف�ستوجب �عبءأقره �يلقي �ع����فض إضا��

ي�ون�التعو�ض�ناتج�فقط�عن�التقص��،�عندئذ�ي�ون�الضرر�أكيد��شرط�تقديره��و أاملضرور

.بفحص�موقف�املرفق�املقصر�لعملھ

1-ROUGEVIN - BAVILLE (M), La responsabilité administrative, DALLOZ, Paris,

1992, p. 40 et s.
2-C.E, 30 mars 1966, GUYOT, R.D.P, 1967, p. 149.
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�عب �يثقل �قد �الرفض ��ان ���،املتضرر �ءإن ��� �إقرار�املسؤولية�فإنھ �ال�يمكن �ا��الة ذه

و�يبدو�فتطبيق��ذا�املبدأ�ل�س����محلھ�،دون�خطأ�ع���أساس�املساواة����حمل��عباء�العامة

Dameألن�قرار�الرفض����قضية��،صعبا cramencelصرا�ع���التقص������تقديم�ا��دمةتمق�
1� �املوجھ �قرار�الرفض �ع�� ��نا �قرار�الرفض �قياس �و�ال�يمكن ،� �قضية�(لكو�تاس ��Coates(�

� ��ان �النفاذبالذي �واجب �قضا�ي �حكم ��،حوزتھ �قضية ��� �املجلس �برر �أن،"كو�تاس"حيث

�نفإقرار�املسؤولية�الدولة�إذ.و��من�العامرفض�منح�املساعدة�سوف�يؤدي�إ���املساس�بالنظام

.2ال���يتع�ن�عل��ا�اتخاذ�ا��جراءات�ستلزم�أن�ت�ون�ا���ومة�قد�ارتكبت�خطأ��عدم�اتخاذ�

املطلب�الثا�ي

املساواة����تحمل��عباء�عن��عمال�ا��كوميةاملسؤولية�ع���أساس�مبدأ�

مسيطرة�ع����ل�منازعات�املسؤولية�����ا��طأع���أساس�لقد���انت�املسؤولية��دار�ة�

و�إنما�وجد��،سؤولية�ال�ترتكز�فقط�ع���ا��طأاملأصبحت��1895إال�أنھ�و�منذ��،القانون��داري 

ا���ن�و�الس�ب�الدافع����ذلك��،نوع�آخر�من�أسس�املسؤولية�و�املتمثل����املسؤولية�دون�خطأ

�املسؤولية�إ�� ��ذه ��،تب�� �إعفاء �صاحب��العمال�� �خطأ �إثبات �من �العمل �حوادث ��ايا

.الذي��عت���مستحيال����معظم�ا��االت�و�الظروف�،العمل

�الق �املسؤول�ضاءتب�� ��ذه �م�ية�داري �املدنية�بأح�امتأثرا �ع���او�أق�،املسؤولية م�ا

حيث�أن�املتضرر�معفى�من�إقامة�الدليل��،أساس�املخاطر�و�مبدأ�املساواة�أمام��عباء�العامة

�الضار �للفعل �ا��اطئ �الطا�ع �ا��طأ�.ع�� �غياب �و�لو��� �ح�� �تقوم �فاملسؤولية و�����،و�عليھ

و�بالتا������مسؤولية�مقررة��،خطأ�أيمسؤولية��دارة�عن�أعمال�ا�الضارة�و�لو�لم�يصدر�م��ا�

.ع���أساس�الضرر�النا���

1 -C.E, 02 mars 1966, Dame cramencel, Rec. Lebon, p. 157.
2 -C.E, 30 Novembre 1923, Couitéas, Op.Cit.
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� �قضية ��انت La"لقد Fleurette دون��،"�تالفلور� �الدولة �مسؤولية �تب�� ��� الس�ب

� ��� �العامة ��عباء �تحمل ��� �املساواة �أساس �ع�� �خطأ �ع����،1938سنة �الشركة �عوضت حيث

�يث����،�تحملت�عبء�أك���مما�تحملھ�الغ���الفلور�تركة�ن�شحيث�أ�،أساس�الضرر  �ما و��ذا

.1ةحمل��عباء�العامتعدم�املساواة����

أن�ال��،لتطبيق�املسؤولية��دار�ة�ع���أساس�عدم�املساواة����تحمل��عباء�ستوجب�

�عرضيا �طا�عا �للضرر �متوقعة��،ي�ون �طبيعية �ن�يجة �الضرر �ي�ون �أن ��ستوجب حيث

و�ال���بفعل�ا�يتم�الت��ية�ببعض�أفراد�ا��ماعة��،و�مؤكدة�لبعض�الوضعيات�أو��عض�التداب��

�أن�ا��ق����التعو�ض�ال�يتوقف�ع���تحقق�الضرر�فقط�.من�أجل�تحقيق�املص��ة بل��،كما

�خاص �الضرر �ي�ون �أن �يجب �أجل�،و�غ���عادي �من �ا��ماعة �أعضاء ��عض �يمس �أنھ حيث

�و�يبلغ�الضرر�درجة�معينة�من�ا��سامة�،تحقق�مبدأ�عدم�املساواة�أمام�تحمل��عباء�العامة

�رضيات�يمكن�ع���أساس�ا�قطع�املساواة����تحمل��عباء�العامةفو�يتحقق��ذا�املبدأ����أر�ع�

و�املسؤولية�بفعل�القرارات��،و��تفاقيات�الدوليةة�بفعل�القوان�نو�تتمثل�عموما����املسؤولي

�و�املشروعية ��ضرار�الدائمة��،�دار�ة �و�عن ��دار�ة �القرارات �تنفيذ �عدم �عن و�املسؤولية

.2لألشغال�العامة

1-"� �إ�� �الفلور�ت �قضية �حي�يات ���09عود �سوق��1934جو�لية �بحماية �املتعلق �القانون �عن �التصو�ت و��و�تار�خ

� �الطبي��، �ا��ليب �محل �ا��لول �بإم�ا��ا �ال�� �املنتوجات ��ل �يحضر�صنع ��ان �فالقانون �الطبي�� �أدىا��ليب ما

إضرار�الشركة��وما�ادي�ايضا�ا����الطبي���شركة�الفلور�ت�التخ���عن��شاط�ا�املتمثل����صنع�منتوج�ا��ليب�الغ��

� �القانون ��ذا ��ترفعفجراء ��� �ال��اع ��� �فصل �الذي �الدولة �مجلس �أمام ��14دعوى �1934جانفي �اعت�� ، �أن�حيث

و�غ���عادي�و�أن�الشركة����الوحيدة�ال���وقعت���ية�القانون�و�بالتا���تحملت��ذه�الشركة�الضرر�النا����خاص

:أنظرترجمة���صية�ولتفحص�النص��ص��،�"ا�الغ��أعباء�أك���مما�تحمل�

C.E, 14 janvier 1938, S.A.R.L des produits laitier (La fleurette),Op.Cit.
؛283.،�املرجع�السابق،�ص���سن�شيخ�آث�ملو�ا-:أنظر����ذلك-2

؛200.،�مرجع�سابق،�صعوابدي�عمار-

؛57.،�مرجع�السابق،�صلعشب�محفوظ-
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� �ي��أ �عن �للبحث �املضرور�املالقا��� ��عو�ض �أجل �من �لإلدارة �خطأ �دون سؤولية

قد�����ومةالقا�����داري�للمسؤولية�دون�خطأ�عن�أعمال�ا�إقرار حيث�أن��،العدالة�و�تحقيق

حيث�أقر�القضاء��داري�الفر�����مسؤولية�،سا�م�كث��ا�من�خالل�ا����تقليص�أعمال�ا���ومة

�ا���ومة �أعمال �عن �خطأ �بدون ��عباء�،الدولة �تحمل ��� �املساواة �مبدأ �أساس و�ذلك�ع��

�لرضوخا �وسيلة �املبدأ ��ذا ��� �ترى �ال�� �الفق�ية �أعمال��لتلطيفلضغوطات �و�خطورة حدة

و�بالرغم�من�الضغوطات��.)فرع�أول (ال���ال�تخضع�ملنازعات�املسؤولية��دار�ة�أصال��،ا���ومة

إال�أن�الصعو�ات�العملية��،و�ا��لول�الفق�ية����مجال�فرض�مبدأ�مسؤولية�الدولة�دون�خطأ

�،أّدى�بالقضاء����عّدة�مواقف�إ���عدم�تقر�ر�مسؤولية�الدولة�بدون�خطأ����غرض��ذا��ساس

و�بالنظر�أيضا�إ���ا�عدام�الضرر��كيد����مجال�أعمال��،ال�عدام�العالقة�ب�ن�ا��طأ�و�الضرر 

).فرع�ثان(.السيادة

الفرع��ول 

ةيعمال�ا��كوم� مبدأ�عدم�املساواة����تحمل��عباء�كوسيلة�ل��د�من�خطورة�

�مسؤولية� �عن �البحث �أجل �من �للقا��� �كب��ة �كفرصة �خطأ �بدون �املسؤولية �عّد

و�ذلك�ي�ون��،دون�التحري�و�نقد�العمل�ا���ومي�محل�املنازعة�،ا���ومية�أعمال�اعن�ا���ومة�

و�بالتا�����ذه�الوسيلة��.خاصة�عندما�ي�ون�مجال�رقابة�املشروعية�صعب�أو�مستحيل�التحقق

املتضرر�ن�بدون�البحث��بتعو�ض�ي�يح�الفرصة�للقا����أن�،بدون�خطأ�يمكن�لنظام�املسؤولية

كما�أ��ا�سوف��سمح�بالتعو�ض�عن��ضرار�الناتجة�عن��،عن�العمل�الذي�أقدمت�عليھ��دارة

�ال�شر�عية �السلطة �أعمال �من ��خ��ة ��ذه �أن �من �بالرغم ��عو�ض�القوان�ن �يمكن و�بالتا��

.150.،�مرجع�سابق،�صالشرقاوي�سعاد-
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���مجال��تفاقات�الدولية�إدار�ة،�كما�امتد�أيضا��ذا�النظام�غ����عمال�� �ضرر�ح���ع��تامل

.1أعمال�السيادةال����عّد�املجال�ا��صب�لنظر�ة�

أمام��ذه��عتبارات��يجابية�ال���من�خالل�ا��س���الفقھ�تقليص�أعمال�ا���ومة�دافع�

�ع�� �املسؤولية �ملبدأ �ا���ومة �أعمال �إخضاع �فكرة �ع�� �السيادة �نظر�ة �عدم��منتقدي أساس

ملا�ل�ذا�املبدأ�من�وسائل�تحد�و�تقلص�من�خطورة�و�امتداد��،)أوال(املساواة����تحمل��عباء

بطر�قة�و��ذا�أمام�تحفظ�القضاء����توسيع�تطبيق��ذا�املبدأ�و�إقراره�،نظر�ة�أعمال�ا���ومة

أعمال��بالرغم�من�عدم�وجود�أي�عائق�من�أجل�عدم��ع��اف���ذا�النظام����مجال�،صر�حة

.2)ثانيا(ا���ومة

تأييد�الفقھ�لفكرة�تطبيق�املسؤولية�بدون�خطأ����مجال��عمال�ا��كومية�-أوال

ملبدأ�املساواة�ب�ن��فراد���خالليرى�جانب�فق���أن��عمال�املشروعة�ال���تؤدي�إ���

ألن�مبدأ�املساواة����تحمل��عباء�العامة��عت����ساس�املباشر�للمسؤولية��،يجب�التعو�ض�ع��ا

��دف�تحقيق�����حالة�وجود�ضرر�ناتج�عن�عمل�أو��شاط�مشروع�أتت�بھ��دارة�،دون�خطأ

يجب�عل��ا�أن�تتحمل�ما�ي�تج�عن��،فا��ماعة�ال����ستفيد�من��عمال�املشروعة�،منفعة�عامة

و�إال�اختل�مبدأ�املساواة�ب�ن��فراد�أمام�تحمل��،تص�ب��عض��فراد�ذه��عمال�من�أضرار�

3.�عباء�العامة

1-LE GUILCHER (S), Op.Cit, p. 122.
2-« Le recours en indemnité sera peut-être un des moyens les plus efficaces de limité la

théorie des actes de gouvernement … », Voir : GROS (A), Op.Cit, p. 155.
3-LATOURNERIE (M-A), Responsabilité publique et constitution, In Mélange CHAPUS
(R), MONTCHRESTIEN, France, 1992, p. 353, Voir aussi :EISENMANN (Ch), « Sur le

degré d’originalité du régime de la responsabilité extra-contractuelle des personnes
publiques » J.C.P, France, 1949, p. 751 ; WACHSMAN (P), « La définition par Charles

Eisenmann de la notion de responsabilité des personnes publiques »,R.D.P, N°02, Paris,
2016, p. 449.
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� �ا���ومة �ألعمال �املختلفة �التعار�ف �أساس �مشروعةففع�� �أعمال �أن��،�� بالنظر�إ��

�العام �الصا�� ��و�تحقيق �مصدر�العمل �املنتظر�من �باملسائل��،ال�دف �بالنظر�اتصال�ا و�لكن

ال�يمنع�من�أن��ذه��عمال��و �ف���ال�تخضع�لرقابة�القضاء�،ية�و�العليا�للبالدالداخلية�و�ا��ارج

�تضر�بالغ�� ��،قد �أو�الو�بالتا�� ��ان���خاللقطع �إذا �خاصة ��عباء �تحمل ��� �املساواة بمبدأ

.1الضرر�يمس��عض����اص��ستوجب�إصالح�الضرر�اس�نادا�إ����ذا�الس�ب

��رتكز ي �الفق�اء �معظم �أن �العامة ��عباء �تحمل ��� �املساواة �عدم �أساس �السنادع��

 ��ل:و�بالتا���ال�ساؤل�الذي�يطرح�نفسھ��و�،،املشروعة�أعمال�امسؤولية�ا���ومة�عن�
ً
�حقيقة

؟عتبار�أعمال�ا���ومة�كأعباء�عامةيمكن�ا

 إلجراءاتما��و�إال�ن�يجة��،مجموعة�من�الفق�اء�ع���أن�العمل�ا���ومي�يؤكد
ُ
تخذت�أ

،�و�بالتا���تحقيق�املص��ة�العامة�قد�تضر�بالفرد�من�طرف�ا���ومة�لتحقيق�املص��ة�العامة

.2و��ذا�يؤدي����ال��اية�إ���عدم�مساواة����تحمل�العبء�العام�،ك���ساب�املجموعةلو�ذ

STASSINOPOULOSالفقيھ�يرى� (M)أن�منازعات�املسؤولية����منفصلة�عن�رقابة�

�عدم��،املشروعية ��س�ب �ا���ومي �العمل �عن �املشروعية �رقابة �القا��� �قبول �فعدم و�بالتا��

لعدم�وجود�عالقة�تبعية��أسلفبالنظر�كما��،ال��ع���عدم�قبول�منازعة�املسؤولية�،�ختصاص

1-« Les actes de gouvernement, eux, sont considérés par définition comme réguliers, en

effet rien ne vient réduire la marge de manœuvre du gouvernement dans ce domaines
aussi le juge ne peut- il exercer aucun contrôle, mais ils peuvent aussi causer des
dommages : des lors que ceux-ci rompent l’égalité devant les charges publique. », Voir :
DELVOLVÉ (P), Le principe de l’égalité devant les charges publics,Op.Cit, p. 352,

2-"� ��عمل ��� �املساواة �ال�تتحقق �فعندما �للمسؤولية �عام ��و�أساس �العامة ��عباء �أمام �ذلك�املساواة �فيع�� �عباء

؛154.رجع�سابق،�صم،�شرقاوي�سعادال:ذلك����نظر�أ،�..."�ضرار�بالفرد�الذي��ستوجب�لھ�التعو�ض

-« …Au cours de son fonctionnement l’entreprise étatique peut causer certains

préjudices aux particuliers ces préjudices puisque l’entreprise fonctionne dans l’intérêt
générale s’analysent en une charge publique pour la victime. », Voir : DUEZ (P), La
responsabilité de la puissance publique (en dehors de contrat), Op.Cit p. 11.
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الفقيھ�املذ�ور�أعاله�أن�وجود�العمل��ر و�لقد�بر �،ةسؤوليأو�ت�املية�ب�ن�الرقابة�املشروعية�و�امل

ا���ومي����ا��قيقة��عود�إ���ضرورة�تفادي�إلغاء�العمل�من�طرف�القضاء�بالنظر�إ���أ�مية�

�إ���تحقيق�املنفعة�العامة�،العمل و�بالتا���إلغاء�العمل�قد�يؤدي�إ����،و�الذي�بطبيعتھ���دف

�ا���ومي �العمل ��و �.عرقلة �ا���ومة ��عرقل �ما ��لغاء�و�بالتا�� �تفرض �قد �ال�� أما��،الرقابة

�ف�و� �التعو�ض �الس���العادي ��عرقل �إلقرار��،ا���ومة�مالعأل ما �إش�ال �أي �ال�يوجد و�بالتا��

.1املسؤولية

DUEZأما�الفقيھ� (P)حيث��،ف�و�أيضا�من�مداف���فكرة�مسؤولية�الدولة�بدون�خطأ

�أن ��رقابة�يرى �ع�� ��لية �التحقق�أعمالالقضاء �أمر�صعب �يمكن��،ا���ومة ��قل �ع�� و�لكن

حيث��ستوجب�ع���القا����بذل�مج�ودات��،تقليص��ذه��عمال�و�ذلك�عن�طر�ق�التعو�ض

�املشروعية فاألعمال��.و�لو�بدون�خطأ�،أك���من�أجل�فرض�مبدأ�مسؤولية�الدولة�عن�أعمال�ا

� �ال �الوسيلة ���ذه ��لغاءتا���ومية �خطر ��،تحمل �املرفق �لرقابة�و �يخضع �ال الدبلوما���

�ذلك�و�لتحقيق�.أعمال�او�لكن�ع����قل�الدولة�سوف�تص���الضرر�النا����عن��،املشروعية

،�و���ذه�الطر�قة�سوف�يتقلص�مبدأ�عدم�مسؤولية�الدولة�إ����2ستوجب�تطبيق�نظر�ة�املخاطر

�،ي�للضرر�النا���و�ما�ع���القا����إال�البحث�عن�الشرط�ا��اص�و�الغ���العاد�،أ�عد�ا��دود

.3ضرر تدون�أن�يبحث�عن�ا��طأ�من�أجل��عو�ض�امل

� �يرى VADELالفقيھ (G)أح�ام��،أيضا�داليف� �و�يطبق �يوسع �أن �يمكن �القا��� أن

�ا���ومية ��عمال �ع�� �خطأ �دون �ال �،املسؤولية �القانون ��ان �إذا �من�ألن �النوع �ل�ذا �يخضع

إال�أن�العمل�ا���ومي�و�إن��ان�ي�شابھ��،من�السلطة�ال�شر�عية�لعمالس�ب�صدور��املسؤولية�

إال��،مع�القانون�من�حيث�عدم�خضوعھ�للرقابة�املشروعية�و�ال�للمسؤولية�ع���أساس�ا��طأ

1-STASSINOPOULOS (M), Responsabilité civile de l’Etat du fait des actes de
gouvernement ayant trait aux relations internationales, SIREY, Paris, 1961, p. 12.
2-DUEZ (P), Les actes de gouvernement, Op.Cit, p. 73 et s.
3-Ibid. p. 73.
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�التنفيذية �السلطة �من �صادر ���،أنھ �يكفي �بالتا�� �لنظام�ذو �إخضاعھ �أجل �من �الس�ب ا

.1املسؤولية�دون�خطأ

ال�دور�لھ����نظام�املسؤولية��،عباء�العامةكما�يرى�جانب�آخر�أن�مبدأ�املساواة�أمام�� 

فمبدأ�املساواة��سيطر��غطي��ل�فروع��.تقر�ر�املسؤوليةذا��ان�لھ�دور�فإنھ�يظ�ر�فيما�وراءو�إ

القانون�العام�و�ال�يقتصر�ع���نظام�املسؤولية�لوحد�ا،�و��ذا�املبدأ�ال��عت���أساس�املسؤولية�

� ��و�إحدى �بل �شروط�ا، �من �أو�شرط ��داا��دار�ة �املسؤولية �تتم�����ا �ال�� �عن�ر �صائص �ة

.2أح�ام�املسؤولية�املدنية

�املساو  �مبدأ �دور �خطأ�لتحديد �دون �املسؤولية �كأساس �العامة ��عباء �تحمل ��� اة

ن�عمل�قانو�ي�مشروع�صادر�محيث�يجب�أن�ي�ون�ناتجا��،�ستوجب�العودة�إ���مصدر�الضرر 

�التنفيذية �السلطة �مصدره��،من �غ���عادي �ضرر �فأي �العامة، �املص��ة �تحقيق �منھ و�ال�دف

�مشروع �قانو�ي �عمل �أو �اتفاقية��سواءً ،تصرف �أو �إداري �قرار �أو �القانون �مصدره �ان

��،دولية �ا��قليمنح �لمتضرر �أساس �ع�� �التعو�ض ��� ��عباء��تاللإخمبدأ �تحمل ��� املساواة

�العمل�أو�التصرف�املشروع�الصادر�عن�السلطة�التنفيذية�يفرض� غ���عاديا��ئاعبالعامة،�ألن

و�لذلك�يجب�مشاركة��ل��فراد����تحمل��ذا�العبء�،يجب�أن�يتحملھ�يز�د�عماع���املتضرر�

 و�
ّ
.اواة�بي��مسو�قطع�مبدأ�امل�اختّل �إال

��سا �من ��نيدبالرغم �شأن ��� �الفقھ �طرف �من �املقدمة �أح�ام��إم�انيةو�ا��لول تطبيق

��عباء�املسؤولية �تحمل ��� �املساواة �عدم �أساس  �،ع��
ّ
�املسؤولية��أنإال ��ذه أمام��تطبيق

� �يبقى ��داري ��عمال��،و��س�يا�متحفظاالقا��� �عن �ا���ومي �العمل �خصوصيات بالنظر�إ��

1-VEDEL (G), « Observation sous C.E, 25 janvier 1963, Ministre de l’intérieur c/Sieur
Bovero », J.C.P, Paris, 1963, p.3326.

.193.،�مرجع�سابق،�صالشرقاوي�سعاد-2
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�ج�ة �من ��خرى �است�،�دار�ة �عدم ��فاءو�إ�� �ا���ومي �العمل �عن �النا��� لشروطاالضرر

.و�متطلبات�أح�ام�املسؤولية�دون�خطأ

�أعمال��-ثانيا �ع�� �خطأ �بدون �املسؤولية �تطبيق ��� ��داري �القضاء محاوالت

ا��كومة

املسؤولية�ع���أساس�عدم�املساواة����تحمل��عباء����مجال��تفاقيات�الدوليةتطبق�

��،فقط ��� �مرة �ألول �املبدأ ��ذا �طبق ��1966حيث �قضية �للطاقة�املؤسسة�� الراديو�العامة

Laك�ر�ائية générale d’énergie radioélectrique،تكون�"حيث�ق����مجلس�الدولة�بأنھ��

�العامة ��عباء �أمام �املواطن�ن �ب�ن �املساواة �أساس �ع�� �مسؤولة �ف��ا��،الدولة �تل��م حيث

دولة�فر�سا�مع�الدولة�إصالح�الضرر�النا����عن�املعا�دات�و��تفاقيات�امل��مة�من�طرف

��خرى  �الداخ���،الدول �الثانوي �النظام ��� �أدمجت ��تفاقية��،و�ال�� �تمنع �ال �أن �شرط

1."جة�من�ا��سامة�وأن�يكون�غ���عادين�يكون�الضرر�النا����دون�در أالتعو�ض�و�

�إذ ��ناملالحظ ��� ��ضرار�ال�� ��تفاقيات�محأن �عن ��ضرار�الناتجة ��� �للتعو�ض ال

و�ع�����ساسيةامل��مة�من�طرف�فر�سا�مع�الدول��خرى،�كما�يجب�أن�تتحقق��عض�الشروط�

�مثال  �فالتعو�ض ��ساس ���ذا �مالك ���قت ��ضرار�ال�� �عن �ا��صانة�شقة �يملك ملوظف

كما�اعت����.2بالعالقات�الدولية�الدبلوماسية����أضرار�قابلة�للتعو�ض�بالنظر�إ����علق�الضرر 

��شر� �عن �النا��� �الضرر �أن �دولية�أو املجلس ��شر�معا�دة  ال�يُ ،عدم
ْ
�لعدم�أيّ �ُج تِ � �مسؤولية ة

دعوى�قبول��أيضا،�كما�رفض�املجلس�3اء�الضرر�الشروط�امل�شأة�للمسؤولية�بدون�خطأفاست

1-C.E, 30 mars 1966, Société Général d’Énergie Radioélectrique, Rec. Lebon, p. 257 ;
D.1966, p. 583, Note LACHAUME ; R.D.P, 1966, p. 774, concl, BERNARD, Note
WALINE.
2-C.E, 29 octobre 1976, Burgat et autres, Rec. Lebon, p. 452 ; D. 1978, p. 76, Note VIER
et LAMOUREUX.
3-C.E, 04 novembre 1970, Malglaive, Rec. p. 635, Voir aussi : C.E, 30 mars 1966,Guyot,
Op.Cit.
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كما�رفض�أيضا��عو�ض�الرعايا�الفر�سي�ن���ايا��،الناشئة�عن�ا��رب��ضرار التعو�ض�من�

،�كما�اعت���مجلس�الدولة�أن�الضرر�الناتج�عن�1عملية�سطو�و�سلب����ا��زائر��عد��ستقالل

�إقرار�العمل�قرار  ��� �العامة �املص��ة �من �بالرغم ��سمح�،وز�ر�ا��ارجية �خاصة �طبيعة �لھ أن

.2مام��عباء�العامةللمتضرر�املطالبة�بالتعو�ض�ع���أساس�املساواة�أ

�خطأحاوالت �دون �املسؤولية �مبدأ �تطبيق ���سان ���قوق ��ورو�ية حيث��،املحكمة

�امل ��ذا ��� �دعوى �رفع �ق�و ،جالأقرت �بالفعل �القرار�املشروع�بضت �عن ��تحاد �مسؤولية مبدأ

�أكدت��،الصادر�ع��ا �و�قد �العراق، �دولة �ع�� �ا��ضر�التجاري �قررت �ال�� �الالئحة ��� و�املتمثل

��ورو�ية �القضائية�املحكمة �للرقابة �ا���ومة �أعمال �خضوع �ع�� �قرار�ا �ع����،�� �أقرت كما

�ا��اصو�املؤكد �الضرر �عن �املتضرر ��عو�ض ��تحاد��،ضرورة �عمل �من �النا��� و�الغ���العادي

.3ن�مشروعية��ذا�العمل�ورو�ي�دون�البحث�ع

�السلطة �بتجاوز �الطعن �الفر���� �الدولة �مجلس �رفض �فلقد �بالعكس �ضد��،و �ذلك و

،�كما�رفض�التعو�ض�747رقم�تطبيق�قرار�مجلس��من�باملتعلق��1992املرسوم�الصادر����سنة�

إدارة�العالقات���ة�أن�املرسوم�لم�يكن�منفصال�عن�بو�ذلك��،عن��ضرار�امل��تبة�عن�تطبيقھ

.4و�بالتا���ف�و�عمل�ح�ومي�ال�يمكن�الطعن�فيھ�إلغاءا�و��عو�ضا�،الدولية

� �أقرت ��ورو�ية �املجال�املسؤوليةإذناملحكمة ��� �املشروعة ��عمال �عن �خطأ دون

�،الدو�� �قبولمو��و�ما ��� �مجلس��ھست�تج �أما �العرا��، �ا��ضر�التجاري �من �املتضرر �عو�ض

التعو�ض�عن��ضرار�الناتجة�عن�ذلك����إطارو�لكن�رفض��،الدولة�فلقد�أقر�ذات�املسؤولية

�الداخ�� �املجال ��� �الصادرة �املشروعة �الدولة��.�عمال �مجلس �ع�� �املفروض �من ��ان و�بالتا��

1-C.E, 27 mars 1968, Moraly, Rec. Lebon, p. 205 ; D. 1968, p. 678, Note SILVERA, Voir

aussi : C.E, 31 Janvier 1969, Moraly, Rec. Lebon, p. 50 ; D. 1969, p. 326, Note SILVERA.
2-C.E, 19 octobre 1962, PERRUCHE, Rec. Lebon, p. 555.
3-DURRE DE BALOIS (X), Op.Cit, p. 1791.
4- Ibid. p. 1792.
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�شأن�تطبيق�قرار�مجلس��من�املتعلق��،1994سنة�قبول�النظر����الطعن�ضد�املرسوم�الصادر�

�لي�يا �ع�� �جوي �حضر �عليھ�،�� ��فما ��ورو�ية �املحكمة �حل �تب�� �رقابة�دإال �ممارسة ون

�املرسوم �ع�� �بالتا�،املشروعية �التو �ع�� �عن �املشروعة���ضرار و�ض ��عمال �جراء الالحقة

.1املتصلة�بتطبيق�قرار�مجلس��من

فر�عّدة�و�إنما�استلزم�أن�تتو �،الدولة�لم�يقبل�التعو�ض�عن�أي�ضرر املالحظ�أن�مجلس�

فضال�عن�ضرورة�توفر�عالقة�السب�ية�ب�ن��ذه��،شروط����الضرر�الناتج�عن�أعمال�السيادة

�و�ا �املشروعة  �عمال
ً
�إذ �فالضرر �العمل، �عن �الناتج �جميع��الضرر ��� �و�م�م �و�عنصر�رئ����

�املسؤوليات ��عباء��سواء،أنواع �تحمل ��� �املساواة �مبدأ �أساس �ع�� �أم �ا��طأ �أساس ع��

.2العامة

و�غ���ي�ون�خاصا�أن:شرطان�أساسيان�أ��الضرر�امل�����للمسؤولية�دون�خط�ش��ط��

�الذي ��و�الضرر �ا��اص �فالضرر �معين�ن��عادي، ��فراد �أو�مجموعة �بذاتھ �معينا �فردا يص�ب

�مركز�خا�،بذا��م ��� �املتضرر �ي�ون �الضرر�حيث �أصاب �ما �إذا �أما �أحد، �فيھ ��شاركھ �ال ص

ف�نا�يصبح�الضرر�عاما�من�حيث��،بذا��ممجموعة�غ���محدودة�من����اص�و�غ���معني�ن�

�ا��صوصية �صفة �يفقد �و�بالتا�� �الدولة��.3مداه �مجلس �قبل �عندما �الشرط ��ذا �تحقق و�لقد

� �للطاقة �العامة �الشركة �قضية �عن �ك�ر�ائيةالتعو�ض �الذكر�راديو �ق����،السالفة حيث

�مر��،الذي���ق�ا�جراء�توقيع�ا���ومة�الفر�سية�التفاقية�دوليةبالتعو�ض�عن�الضرر�ا��اص

.191و��190.سابق،�ص،�مرجع�حمدي�ع���عمر-1
؛238.،�مرجع�سابق،�صشرقاوي�سعادال-:أنظر����ذلك-2

؛283.،�مرجع�سابق،�صأرسالن�أنور -

؛441.،�املرجع�السابق،�صماجد�راغب�ا��لو-

.284�،285.،�مرجع�سابق،�صأث�ملو�ا��سن�بن�شيخ�-
3-DAVIGNON (J-F), « La responsabilité objective de la puissance publique », Thèse
pour l’obtention de doctorat en droit, Université Lyon II, France, 1976, p. 353 et s.
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و�بالتا���وقف�ج�ش��حتالل��ملا�ي�من��ماكن�ال���استو���عل��ا��الذي�حرم�ا�من��نتفاع

.1استغالل�م�شأ��ا

� �الثا�ي �الشرط �خطأ�امل�شأأما �دون �غ���عادي��،للمسؤولية �الضرر �ي�ون �أن ��� فيتمثل

و�يحدد�الضرر�الغ���العادي�بالنظر��.بمع���أن�يتجاوز�حدود�ما�يمكن�أن�يتحملھ�الفرد�العادي

�ي����� �و�ا��اص �الغ���العادي �فالضرر �ا���ومي، �العمل �أ�شأ�ا �ال�� �الغ���عادية �ا��سامة إ��

املساواة�ب�ن��فراد،�و�بالتا������ال���تحدد�نظام�املسؤولية��بمبدأاست�نائية�تخل��أعباءأضرار�و�

�مجلس� �أيضا �أقره �ما �ا���ومة،و��ذا �عن �الصادرة �ا���ومية ��عمال �ع�� �التطبيق الواجب

الدولة�عندما�عوض�عن�أضرار�املعا�دات�الدولية،�حيث�أكد�ع���ضرورة�أن�ي�ون�الضرر�ع���

�م �ال �و�بالتا�� �ا��سامة، �من �أعمال�قدر�مع�ن �عن �خطأ �دون �املسؤولية �عن �للتعو�ض جال

.2ا���ومة�إال�بتحقق�الشروط�املوجبة�للتعو�ض

�ع ��ورو�ية �املحكمة �أيضا �إلأكدت �الشروط ��ذه �تحقق �ضرورة �عن��قرار �� املسؤولية

�مشروع� �عمل �عن �النا��� �الضرر �عن �التعو�ض �أن �ع�� �قضت �حيث �املشروعية، �عمال

�و�غ��  �خاصا �ي�ون �أن �الذي��،عادي��ستوجب �الضرر �ب�ن �سب�ية �عالقة �قيام ��ستوجب كما

.3أصاب�املضرور�و�العمل�املشروع

� �فيھ�ستوجب �التحقق �الواجبة �و�الشروط �عنصر�الضرر �إ�� عنصر��إثبات،باإلضافة

أل��ا��،وجود��ذه�الرابطة�إثباتو�بالتا���يجب��،الرابطة�السب�ية�ب�ن�العمل�املشروع�و�الضرر 

من�أجل�حصول�املتضرر�ع���التعو�ض،�و�بالتا���إذا��ان�املتضرر�عنصر�و�ركن�فعال�و�وجو�ي

فإنھ�باملقابل�مج���ع���إقامة�الدليل�عن��،ا��طأ�إثباتي�من�ف���نظام�املسؤولية�بدون�خطأ�مع

1-C.E, 30 mars 1966, Société Générale d’Énergie Radioélectrique, Op.Cit.
2-DUEZ (P), La responsabilité de la puissance publique (en dehors du contrat),Op.Cit, p.

243 et s.
3 -C.J.C.E, 15 juin 2000, Commission c/ Allemagne, Op.Cit.
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�و�الضرر  �العمل �ب�ن �السب�ية �رابطة �الفر������،وجود �الدولة �مجلس �ق��� ��ساس ��ذا و�ع��

���حالة�عدم�وجود�أو�عدم��،برفض�منح�التعو�ض�عن��ضرار�الناتجة�عن�املعا�دات�الدولية

.1العالقة�السب�ية�ب�ن��عمال�املتصلة�بتطبيق�املعا�دة�أو�الضرر�النا����إثبات

أي�يد�الفر�سية�ل�س�ل�ا��الوطنيةطات�أما����حالة�ما�إذا�تأكد�مجلس�الدولة����أن�السل

ال��،و�إنما�الس�ب��عود�إ���السلطات��جن�ية�ف�ناك�القا��������ذه��حوال�،���إحداث�الضرر 

التعو�ض�ال�عدام�الرابطة�السب�ية،�و�لقد�ق����مجلس�الدولة�بيق����ع���الدولة�الفر�سية�

�الشأن ��ذا �و��عد��،�� �جنيف، �اتفاقية ��س�ب �ممتل�اتھ �فقد �من ��شت�ي �الطاعن �أن حيث

و�إنما��عود�إ���عدم��ن،�سية�لم�تكن�الس�ب����ضرر�املشتك�التحري�تب�ن�أن�السلطات�الفر�

�و�ب�ن�السلطات�الفر�سية�و�بالتا���عدم� مراعاة�سلطات�في�نام�الشمالية�لالتفاق�امل��م�بي��ما

.2التعو�ض�عن�الضرر�من�طرف�ا���ومة�الفر�سية

� �ا���ومة �أعمال �عن �خطأ �دون �املسؤولية �نظام �تب�� ��� �القضاء �اتجاه ��ان محل�لقد

�الدولية��،انتقاد �و�املعا�دات �القانون �مجال �أك����� �ينطبق �النظام ��ذا �أن �بالنظر�إ�� و�ذلك

�ا��ل��و�حل��،مختلف�عن�املعا�دة�و�القانون�من�ج�ة�،و�مجال�أعمال�ا���ومة ثم�أن��ذا

إال�أنھ�من�ناحية��،قانو�ي�فرضھ�تطور�أح�ام�املسؤولية�العامة�و�تحول�أيضا�القانون��داري 

.3محال�للنقاش�تحقيق�العدالة�ف�و�مازال

�ست�تج�مما�سبق�أن�مجلس�الدولة�الفر��������إطار�رغبتھ����توسيع�نطاق�املسؤولية�

�املساواة �مبدأ �أساس �ع�� �خطأ �بد�،دون �العامة ��عباء ��أأما �عن��إتباع�� �التعو�ض سياسة

� ��عمال �عن �الناتج �العامة�يةنانو قالالضرر �السلطات �عن �تحقيق��،الصادرة ���دف �ذلك و

1-C.E, 01 juin 1984, Ministre des relations extérieurs c / Tizonet Millet, Rec. Lebon, p.

194.
2-C.E, 10 novembre 1962, Société Indochinoise de Construction Électrique et

Mécanique, Rec. Lebon, p . 676.
3-BINCZAK (P), Op.Cit, p. 21.
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�ذا�املبدأ�إ���أعمال�السيادة��ثم��سط�و�امتد�،ل��عباءن�و�املساواة�ب�ن��فراد����تحمالتواز 

�الدو�� �مجال ��ضرار �،�� �عن �املتضرر ��عوض �عن��حيث �الناتجة �الغ���العادية �و ا��اصة

�الدولية �مق�.املعا�دات �الدولة �مجلس �أجرى �حيث �باإلجراءات �للمعا�دات أي��،ال�شر�عيةارنة

�راديو �للطاقة �العامة �الشركة �قضية ��� �بالقوان�ن �أين �العبإك�ر�ائية �تفرضھ��ءعت���أن الذي

�للعب�املعا�دات �القانون،�ءمماثل �يفرضھ �مماثل��الذي �ع��ا �الناتج �الغ���العادي �الضرر و�أن

�ذه�امل��رات�قد�أمل��ا�ضرورة�املساواة��ت�ان�او�إذ�.للضرر�الغ���العادي�الذي�يفرضھ�القانون 

� �باملعا�دات �املتصلة �ا���ومية ��عمال �و�طبيعة �واقع �إال�أن ��فراد، �ب�ن ��عباء �تحمل �ال ��

���ا�الشاسع�عن�القوان�ن�ال������و�ذلك�لتم�،يمكن�أن�ينطبق�عل��ا�مبدأ�املسؤولية�بدون�خطأ

.أعمال�تصدر�عن�السلطة�ال�شر�عية

�يتع �ما �العامة�أما �السلطات �مع �ا���ومة ��عالقات �املتصلة �ا���ومية �باألعمال لق

الدستور�ة،�فال�يوجد�أي�حكم�قضا�ي��سمح�بالقول�بأن��ذه��عمال�تخضع�لنظام�املسؤولية�

�ا���ومة� �أعمال �ع�� �خطأ �دون �املسؤولية �نظام �تطبيق �محدودية �يف�م ��نا �و�من �خطأ، دون

�املج ��� � �الضيق �تطبيق�ا �عن�بالنظر�إ�� �أضرار�ناشئة �وجود �من �بالرغم �و�فقط �ا��ار�� ال

.�عمال�ا���ومية�ال���تصدر�داخليا

� ��ستاذ �ل��زائر�فيقول �بال�سبة �مسعودأما �القضائية�"ش��وب �التطبيقات ��انت إذا

�محدودة �بقيت �قد �القانون �عن �ا��زائر�ما�،للمسؤولية ��� �مستوى�فإ��ا �ع�� �مج�ولة تزال

.1..."�ج��اد�القضا�ي

مؤكدا�أن�بناء��،ؤوليةبضرورة�التفك������إقرار��ذه�املسخلو���رشيدنادى�أيضا��ستاذ�

و��تفاقيات�دولة�القانون�تقت����إقرار�مسؤولية�الدولة�عن�النصوص�ال�شر�عية�و�التنظيمية

،ديوان�املطبوعات�مقارنة�دراسة:املساواة�وتطبيقا��ا����القانون��داري�املسؤولية�عن��خالل�بمبدأش��وب�مسعود،�-1

.101.ص،�2000ا��زائر،�ا��امعية،
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��مر �اقت��� �إذا �ذلك�،الدولية ��سمح �الدستور �أن �القضاء��.خاصة �أن ���يح �أنھ و�يضيف

�نفسھ �تلقاء �من �مسالة ��� �البحث �ال��ستطيع ��دار�ة �املواد ��� �خالل��،الفاصل �يظ�ر�من لكن

� �العليا �للمحكمة ��دار�ة �الفرقة �السيادة�)سابقا(مواقف �أعمال �عن��،اتجاه ��عيدة أ��ا

.1التطورات�ال���حدثت����نظام�املسؤولية��دار�ة

� ��ستاذ �أما �شيخ��سن �بن �ملو�ا �نظر�ال�يرى �ف�و آث �عدم �للمجلس�فر غأن ��دار�ة ة

��ع�� �التداول ، �من �العملة ����ب �القرار�املتعلق ��داري��،�� �القضاء �تطور �عدم �عن ال�يدل

املص��ة�املالية����ال���بررت�عدم�مسؤولية�و�إنما�فقط��،�دار�ة�ا��زائري����مجال�املسؤولية

�بطالبدعوى�� إن��مر�يتعلق�ف�،أعمال�السيادة�وصخصبة��دار�ة�فر غقرار�ال�كما�ان.القضاء

�التعو�ض �بدعوى ��،و�ل�س �أن ��صر التكما �النو�� ��ختصاص ��عدم �عدم���انح �أساس ع��

� �إبطال ��� �السيادةقوالي��ا �ممارسة �صالحيات �من �بصالحية �ل�س�رار�الوز�ر�لتعلقھ و�بالتا��

.2دام�املشرع�قد�أقر�بوجود�ا�صراحةللقا����أن�يبحث�عن�أساس�املسؤولية�ما�

الفرع�الثا�ي

الصعو�ات�العملية�لفرض�املسؤولية�بدون�خطأ�عن�أعمال�ا��كومة

�بدون  �إقرار�املسؤولية �فكرة �ا���ومية�إن ��عمال �عن �من��،خطأ �حال�ل��د �ت�ون قد

�ا���ومية ��عمال �نظر�ة �����،ا�ساع �التحقق �فاألمر�صعب �العم�� �التطبيقي �املجال ��� و�لكن

حيث�أن��،بالنظر�إ���صعو�ة�فرض��ذه�املسؤولية�من�طرف�القا�����داري �،�عض�الظروف

حيث��.�ذا��خ���يحاول�قدر�املستطاع�تجنب�فرض�املسؤولية�بدون�خطأ�ع���أعمال�ا���ومة

.66و��65.ص،�1994ا��زائر،�،ديوان�املطبوعات�ا��امعية�،خلو���رشيد،�قانون�املسؤولية��دار�ة-1
.287و��286.،�مرجع�سابق،�ص��سن�بن�شيخ�آث�ملو�ا-2
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� �السيد �قضية ��� �أكد �ال��اما��ا��،LEMAITREلوماتر �عن �الفر�سية �السفارة �تخ�� أن

و�بالتا���ال�يمكن��،�عد�عمل�متصل�مباشرة�بالعالقات�الدولية�،التعاقدية�مع�الدولة�الفر�سية

و�ال��عت���الضرر�النا�����،فرض�مسؤولية�الدولة�الفر�سية�ال�ع���أساس�ا��طأ�و�ال�بدون�خطأ

.1العامة�خاصا�من�أجل�إقرار�مبدأ�املساواة�أمام��عباء

خالل��ذا�القرار�و�بطر�قة�صر�حة�إقرار�مسؤولية�ا���ومة�يرفض�القا�����داري�من�

�الدبلوماسية �ا��ماية �مجال ��� �العامة ��عباء �أمام �املساواة �عدم �أساس ��ذا�ع�� و�أسباب

حيث�أنھ����حالة��قرار��،و�التعو�ضالرفض��عود�إ���عدم�وجود�عالقة�متناسبة�ب�ن�ا��طأ

�ا���ومة �بأن ��ع��اف �فيع�� �خطأبالتعو�ض �ارتكبت ��،قد ��ع�� �قد��أيضاو��ذا �ا���ومة أن

�بال��ام�ا �العمل�.أخلت �إلغاء �إ�� �تؤدي �قد �ال�� �املشروعية �رقابة �فرض �إ�� �يؤدي �ما �و��ذا

�الباعث�السيا��� أن�العمل�ا���ومي�ال�يرتكز��كما،)أوال(و�بالتا���التعارض�الصر�ح�مع�مبدأ

و�بالتا������.و�بالتا���ال�يمكن�أن�يقارن�مع�القانون�أو��تفاقية�،قانو�ي�صر�ح�ع���أي�أساس

فإن�املتضرر�ال�يمكن�لھ�إثبات�أي�مساس�ألي��،حالة�وجود�أي�ضرر�نا����ع���العمل�ا���ومي

�قانونية �القانون �،قاعدة �عن �يختلف �الذي �ا���ومي �للعمل �ا��اصة �الطبيعة �إ�� �بالنظر

.)ثانيا(و��تفاقية

صعو�ة�تطبيق�املسؤولية�بدون�خطأ�ع���أعمال�ا��كومة�-أوال

� �يتحقق �عندما ��داري �قبول��منالقا��� ��عدم �مباشرة ��علن �ا���ومي �العمل وجود

خاصة�أن��،و�بالتا���فالقا����يتم���أن�ال��عرض�أمامھ��ذه��عمال�إطالقا�،النظر����الدعوى 

1-« L’abandon par l’ambassade de France (…)quelle avait engagé avec le gouvernement

met directement en cause les rapports de l’Etat Française avec un Etat Etranger, et ne
saurait engager la responsabilité de l’Etat Française ni sur le terrain de la

responsabilité pour faute, ni même a supposer que le préjudice subi peut-être regardé
comme spécial, sur le fondement du principe d’égalité devant les charges
publiques »,Voir : C.E, 26 février 1975, Sieur LEMAITRE, J.C.P, 1976. 18376, obser.
MODERNE (F).



ا��كوميةإم�انية�الرقابة�القضائية�ع����عمال�:الثا�ي�بابال

329

.1الدعوى��ع���مساءلة�ا���ومة�دون�البحث�عن�ا��طأ���تحول�النظر�

DELVOLVEيرى�الفقيھ� (P)إخضاع�العمل�ا���ومي�للمسؤولية��ستلزم��إم�انيةأن�

و�لقد�تحققت��ذه�الفكرة��.و�ل�س��عدم�القبول �ختصاص� ع����قل�أن��علن�القا�����عدم�

� ��شأن�،مر�الواقع� �� �موقفھ ��داري �غ���القا��� �الدولية�حيث �أصبحت��،املعا�دات حيث

.2املعا�دة�الدولية�مصدرا�للمشروعية�و�ل�ست�س�با�للمسؤولية

�امل �مجال �إذففي �الدولية ��علننعا�دات �ال �الن�فالقا��� �قبول �الدعوى��ظر �عدم ��

و�لقد�امتد�موقف��،و�إنما�أصبحت��ذه��عمال�قابلة�للنظر����منازعة�املشروعية�،املسؤولية

�الدبلوما��� �املجال �إ�� �ح�� �العمومي�،القا��� �النقل �مؤسسة �قرار ��� �أنھ ملنطقة�حيث

�Sociétéانوا des Transports en Commun de la région d’HANOI���281967جوان�

اعت���أن�ال��ام�الدولة�الفر�سية�وفقا�ملعا�دة�جنيف�لـ�و�إنما��،لم��علن�عن�عدم�قبول�الدعوى 

و�بالتا���ف�ذا�القرار�يفتح��.3ع���أساس�ا��طأال�يمكن�ي�تج�عنھ�مسؤولية��1964جو�لية��21

� �ج�ةاملجال �من �القا��� �طرف �من �القبول �لعدم ��ع��اض �عدم �يفتح��،إ�� �أخرى �ج�ة و�من

.4املجال�أمام�إم�انية�فرض�املسؤولية�بدون�خطأ�ع����ذا�النوع�من��عمال�الحقا

 
ُ
�يأ�أ �لم �القا��� �أن �أساس �ع�� �املوقف ��ذا �التعو�ض�ينتقد �مجال ��� �تطور ألن��،بأي

�الضرر  �عن �التعو�ض �مجال ��� ��غ������ء �ال ��ختصاص �أو�عدم �القبول �ال��،عدم فاملتضرر

قبول�إ���الو�إن��ان��نتقال�من�عدم��.و�بالتا���ف�و�ال��عت���حال�فعاال�،�لتا�ا��الت�ن��عوض���

1-C.E, 06 janvier 1961, Dame Perret, Rec. Lebon, p. 04, Voir aussi : C.E, 03 mars 1961,
Sieur André et société des tissage Nicolas Gaiment, Rec. Lebon, p. 154.
2-DELVOLVÉ (P), Op.Cit, p. 355.
3-C.E, 28 juin 1967, Société des Transports en Commun de la région d’HANOI, J.C.P

1968. II, 15393, obser. RUZIE (D).
4-DELVOLVÉ (P), Op.Cit, p. 356.
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من��املنتظرةلآلثار�س�ية�و�غ���منتجة��قىإال�أ��ا�تب�،التطور �نحو قفزة�م�مةعدم��ختصاص�

.1مساءلة�الدولة

�ا���ومية ��عمال �عن �خطأ �بدون �املسؤولية �تطبيق �صعو�ة �عدم�و�بالنظر�،أمام إ��

DELVOLVÉة�موقف�القضاء����التحول�من�عدم�القبول�إ���عدم��ختصاص،�اق��ح�كفاي

(P)ف��ى��ذا�الفقيھ�أن��.منھ��و�توطيد�العالقة�ب�ن�ا��طأ�و�التعو�ضحيث�ال�دف�حل�آخر�

�م �العمل��،كب��ة�لصعو�ة�عرضالقا��� �مشروعية �رقابة ��� �التحكم �استحالة �إ�� بالنظر

.و�بالتا���توطيد�العالقة�ب�ن�ا��طأ�و�التعو�ض�قد�ي�ون�حال�مناسبا�ل�ذه�الصعو�ة�،ا���ومي

�عامة �خطأ �بدون �و�املسؤولية �العامة ��عباء �أمام �املساواة �لعدم �وسيلة�،املسؤولية ��

الذي��عرض�ألضرار�غ���عادية�و�خاصة��،أوجدت�من�طرف�القا����من�اجل��عو�ض�املتضرر 

�امل����� �للعمل �التحري ��عدم �للقا��� ��سمح �الوسيلة �ف�ذه �املشروعة، ��دار�ة �أعمال جراء

الس�ولة����التحكم����دعوى��و��س�ب.عمل��دارة�م�شئة�الضرر �نتقاداو�ال�التعرض�أو��،للضرر 

ألن�تدخل�القا����ال��،2قانونيةسمح�للقا����ب�ب���مسؤولية�الدولة�ع���أعمال�ا�ال�،التعو�ض

.3يتعلق�برقابة�مشروعية�القانون�و�ال�يؤدي�إ���مساءلة�السلطة�ال�شر�عية�املصدرة�للقانون 

�إذ �ال�شر����نفالقا��� �للعمل �مساءلة ��عد �ال �التعو�ض �دعوى �النظر��� ألن��،عند

بمع���أن�التعرض�إلدارة��،رض�املسؤوليةفالقضاء�ال�يمكن�أن�يتعرض�إلدارة�املشرع�من�أجل�

��ان��رفضيإذن�فالقا����،4املشرع�ل�س�شرطا�لفرض�املسؤولية �إذا �ل��عو�ض����حالة�ما

�القانون الظ �ملوضوع �التعرض �أو �املشرع �إلدارة �التعرض ��ستوجب �أن�.رف ��ست�تج �بالتا�� و

1-LE GUILCHER (S), Op.Cit, p. 129.
2-« Le mal est réparé, mais l’orthodoxie juridique du comportement de l’administration
n’est pas officiellement mise en doute »,Voir : DE BÉCHILLON (D), Op.Cit, p. 02 .
3-DELVOLVÉ (P), Op.Cit, p. 348.
4-C.E, 14 janvier 1938, Société des produits laitiers « la fleurette », Op.Cit.
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ملساءلة��ال�يمكن�أن�يتحقق�إال�إذا��ان�ال�يتعرض�،التعو�ض�ع���أساس�املسؤولية�بدون�خطأ

.1عمل�ا���ومة

� ��العالقةتبدو �التع�ا��طأب�ن �ا��دود��ضو و �أ�عد �إ�� �الفقيھ��،ضيقة ��ان �إن و

DELVOLVÉن��انت�ضيقةإيرى�أن��ذه�العالقة�و��،� 
ّ
أ��ا�قد�تفتح�املجال�ملساءلة�الدولة��إال

�ا���ومية �أعمال�ا �السل���،عن �الطا�ع �ذات ��عمال ��ان�.السيما �إ����فإذا ��عود �الضرر س�ب

ف�نا�ال�يمكن�أن�ي�ون��ناك��عو�ض�دون�التعرض��،لعمب�امتناع�عن�س��العمل�السل���أو�

�العمل �التحقق�،ملشروعية �أمر�صعب �خطأ�،و��ذا �ارتكبت �قد �فا���ومة �ال�و�بالتا�� و�لكن

.�2ع��ف�بھ

ا�عدام�شرط�الضرر��كيد����املسؤولية�عن�أعمال�ا��كومة�-ثانيا

��عباء �عمل ��� �املساواة �عدم �أساس �ع�� ��دار�ة �املسؤولية �ي�ون��،لتحقق �أن يجب

�يؤكد�التطبيق�الضيق�ملسؤولية�الدولة��،الضرر�أكيد�الوقوع�و�ل�س�مجرد��حتمال �ما و��ذا

�صارمة �شروط �ع�� �مب�ية �مسؤولية��،ل�و��ا �عدم ��� �املتمثل �العام �املبدأ �عن �خروج و�ل�و��ا

�ا���ومة �أعمال �عن ����،الدولة �و��كيد �با��صوص �الضرر �تحقق �يصعب �الشأن ��ذا و�ع��

.3و�ال���تختلف�عن��عمال��دار�ة��خرى �،بالنظر�إ���طبيع��ا�ا��اصةأعمال�ا���ومة،

� �الفقيھ �يرى VIRALYف��ا�� (M)� �س�ب ��ناك �إقرار�أن �يرفض �القا��� آخر�يجعل

و�يتمثل����أن�القواعد�القانونية�املنظمة�لالختصاص��،مسؤولية�الدولة�عن�أعمال�ا�ا���ومية

فاإلدارة�ال�تخرج��،املرفق�أالدولة�خارج�خطال�ترى�أي�س�ب�ظا�ر����إقرار�مسؤولية��،القضا�ي

1-DEGUERGUE (M), Jurisprudence et doctrine dans l’élaboration du droit de la
responsabilité administrative, L.G.D.J, Paris, 1993, p. 380.
2- DELVOLVÉ (P), Op.Cit, p. 357.

.102.،�مرجع�سابق،�صمسعود�ش��وب-3
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�ا��طأ �حالة ��� �إال �مشروعية �مبدأ �الداخ���،عن �أو �الدو�� �الصعيد �ع�� �ال��،إما �بالتا�� و

.1مسؤولية�للدولة�إذا�لم�يصدر�م��ا�أي�خطأ

� �الفقيھ �تفرض�VIRALLYحسب �خاصة �الدولية �القانونية �القواعد خضوع��فإن

�الدولية �املسؤولية �لقواعد �ا���ومي �اعتبار��،العمل �ال �و�بالتا�� �ا��طأ �ع�� �إ�� �ت�ب�� �ال ال��

ديجا���ومية��أعمال�افض�القا����إقرار�مسؤولية�الدولة�عن�ر و�بالتا����،خطأللتعو�ض�بدون�

ال����ع��ف�من�ج�ة�بالطبيعة�ا��اصة�للعمل��،أساسھ����القواعد�القانونية�الواجبة�التطبيق

.و�من�ج�ة�أخرى�تأث���العمل�ا���ومي�ع���الضرر �،ا���ومي�الذي�ال��ع��ف�بوجود�الضرر 

ا��كومي�ع���املسؤولية�بدون�خطأ�ث���خصوصية�العملأت-1

�و�غ��� �ضعيفة �خطأ �بدون �املسؤولية �من �تجعل �ا���ومي �للعمل �ا��اصة �الطبيعة إن

�آلثار�ا �عمال �،منتجة �يصدر�م��ا �عندما ��ذا��خ����،ح�وميا�فا���ومة �أية��محصوناتجعل من

�العمل،رقابة ��ذا ��� ��غرس�ا �ال�� �و�القواعد �ا��صوصيات ��عض �من��،بفعل �يجعل �ما و��ذا

.2القا����ال�يقبل�النظر����مسؤولية�عن��ذه��عمال

�العمل�ا���ومي�ال��ش�ل�أي�تتمثل� ��فرادآا��صوصية��و������أن حيث�ال��،ثار�ع��

�ش�ئا �مركز��فراد ��فقرار ،�غ����� �مشروع �لھ�الاق��اح ��عود �الذي �لل��ملان �موجھ �مثاال قانون

صور�تو�بالتا���ال�وجود�آلثار�ل�ذا�العمل�و�ال��،�ذا�املشروع�من�عدمھالسلطة����التصو�ت�ع���

كما�أن�اق��اح�ا���ومة��.و�بالتا���ال�مجال�للمسؤولية��دار�ة�ال�عدام�الضرر �،الوجود�ألي�ضرر 

و�إنما��و�معرض�للتدخل�السلطة�ال�شر�عية�من�أجل��،ل�س�بالضرورة�أن�يبقى�كما��و�مق��ح

1 -« …Il existe une autre raison pour l’laquelle le juge rejette l’action au responsabilité

c’est une règle de droit qui commande cette abstention, et il n’existe aucun raison

apparent pour que en dehors d’une faut de service les actes des autorités administratives
violent légalité des particuliers devant les charges publique … »,Voir : VIRALLY (M),

Op.Cit, p. 348. et s.
2-LE GUILCHER (S), Op.Cit, p. 159.
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� �و�اق��اح �.�شأنھ�ياتتوص�عديلھ �ضمن �يدخل �لل��ملانالو��ذا �املخولة �الدستور�ة �صالحيات

.1و�إنما����معرضة�للتعديل�،و�بالتا���ل�س��ل�مق��حات�ا���ومة�تبقى�كما���

أما�ا��صوصية�الثانية�فتتمثل����أن�ا���ومة�عندما�تصدر�أعماال�ف���غ���مقيدة�حيث�

� �أي �يوجد �و�ال �حدود �ألي �تخضع �ال �منأ��ا �يحد �بأن �للقا��� ��سمح �دستوري سلطة��نص

بالرغم��،أو�ما�عتق��ح�أعماال�بدون�أي�حدأك���ل���ومة�بأن�و��ذا�ما�يفتح�املجال��،ا���ومة

السيما�فيما�يتعلق�التوقيع��،من�أن�القا����لھ��عض�الوسائل�من�اجل�ا��د�من��ذه��عمال

إال�أن��،و�بالرغم�من��ذه�الوسائل�.لكألن�القانون�الوض����سمح�بذ�،ع���املعا�دات�الدولية

��،القا����دائما�يرفض�النظر����مشروعية��ذه��عمال ما�ي��ر�إن�ار�العدالة�من�طرف�و��ذا

.2القا���

سمح�للقا����رقابة�مشروعية�املعا�دات��،1958بالرغم�من�أن�الدستور�الفر�����لسنة�

�و�امل�شورة �عل��ا �الداخ���،املوقع �القانون �آثار��� �ت�تج ��ذه��،و�ال�� �النظر��� �ال�يقبل إال�أنھ

� �إال ��ابتداءاملعا�دات �بد�،1998من �التوقيع�أأين �مشروعية �يراقب �الدولة ��شر�مجلس و

.3و�بالتا���أصبحت��عض��عمال�ا���ومية�منعدمة�بفاعل��ذه�الرقابة�،املعا�دات

�نإذ�تنحصر  �املسؤولية �عن �خطأ �الدوليةبدون �التوقيع�،املعا�دات �مشروعية ���

فاملعا�دات�ال���ت�تج��ثار�القانونية�ع����.كما�يجب�أن�ت�تج�آثار����القانون�الداخ���،4و�ال�شر

�محال�للمساءلة �ت�ون �ال�� ��� �التعو�ض�،�فراد �واجبة �أضرارا �ت���� �أن �يمكن �ال�� �أما.و���

�ال�ت �ال�� �للمعا�دات ��فرادبال�سبة �اتجاه �آثار�قانونية  �،�تج
ّ
�إال �ال�تطبق �ثم��و�ال�� �الدول ع��

1-Ibid, p. 160.
2-PINTO (R), Le contrôle des conventions internationales par les juridictions française,

In Mélanges a l’honneur d’ACHILLE, SIREY, Paris, 1956, p. 440.
3-C.E, 18 décembre 1998, sarl du parc d’activité de Blotzheim et Haselaker, Op.Cit.
4-C.E, 13 juillet 1979, SA Cie de participation de recherche et d’exploitation pétrolière
copaux, Rec. Lebon, p. 319.
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ال�يمكن�إثار��ا�من��أعمال،�ف������1القانون�الداخ���ع���تصرفا��ا�بإدماج�اتقوم��ذه��خ��ة�

.2فراد�بطر�قة�مباشرة�أمام�القا�����داري�ال�عدام�الضرر � طرف�

تأث���العمل�ا��كومي�ع���الضرر 2-

�املسؤوليةإل�ستوجب ��ثارة �و�منتج �أكيد �الضرر �ي�ون �أن �خطأ ��ه،ثار ألدون �أنو��ستوجب

�ب ��ضرار�قابلة ��ذه �تقدر�بالنقودأت�ون �مجرد��،3ن �ال�ي�ون �عندما �مؤكد �الضرر �ي�ون كما

.4احتمال�أو�توقع

��ا�أعمال�ال�ت�ون�أبمع��،�عمال�ا���ومية�كما�ذكرنا�سابقا����أعمال�ل�ست�مؤكدة

�  قابلة
ّ
�إال �داخلية�للتنفيذ �دستور�ة �أخرى �ج�ات �طرف �من �أخرى �أعمال �صدور أو�دولية��عد

و�بالتا���تأكيد�الضرر��و�أمر�يبدوا��،و�بالتا���ال�يمكن�ح���تصور�احتمال�لوقوع�الضرر �.خارجية

فاألعمال�املتعلقة�باألعمال�الدبلوماسية�مثال�ال�يمكن�أن�ت�ون�أضرار�ا�مضمونة��،�عيدا�جدا

أو�ح����،أل��ا�مر�ونة�و�مق��نة�بقرار�الدولة��خرى�الطرف����العالقة�الدبلوماسية�،ضالتعو�

تتأكد�من�أن�اق��اح�مشار�ع�القوان�ن��أنال�يمكن��كما�أنھ�.أ��ا�مر�ونة�بقرار�املحكمة�الدولية

و�بالتا���فطلب�التعو�ض�ع���أن�ت�ون�محل�التوقيع�و�تطبيق�ع����فرادمن�طرف�ا���ومة�

�أسا �التوقيعاملس �إال��عد �يتحقق �أن �ال�يمكن �مر�ون�سؤولية �العمل ��ذا و�ال�شر�و�بالتا��

1-TIGROUDJA (H), Le juge administratif français et l’effet direct des engagements

internationaux » R.F.D.A, Paris, 2001, p. 154.
2-C.E, 15 avril 1996, Mme DOUKOURÉ, A.J.D.A, 1996, p. 105, Voir aussi : C.E, 29

septembre 2004, M. Almayrac et autres, A.J.D.A, 2005, p. 427.
3-« Le préjudice doit d’abord être certain, c’est- a- dire s’être produit… », Voir :
COLLIARD (C-A), « Le préjudice en droit administratif Français », pour l’obtention de

doctorat en droit, Aix-en-Provence, France, 1938, p. 17.
4-« …La victime peut invoquer un préjudice qui, cette fois ne sera que éventuel… »

Voir : TAUGOURDEAU (J-D), « Le caractère certain et direct du préjudice en matière de
responsabilité extra-contractuelle de la puissance publique », A.J.D.A, Paris, 1975, p. 512.
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�ال��ملان�بإجراءات �محال�للتعديل�و�.1يتوال�ا �ي�ون �أن �يمكن �ا���ومة �طرف �من �املتخذ العمل

بالنظر�إ���أن��،و�عليھ�فالضرر�املتوقع�من�طرف�الفرد��و��عيد�التأكد�،أو�ح���التخ���عنھ��لية

ي��ذا�العمل�مصدرا�أل �ال�يمكن�أن�ي�ون و�بالتا��محققا�يمكن�أن�ي�ون العمل�ا���ومي�ذاتھ�ال�

.ضرر�و�ألي��عو�ض

و��ذه��،و�إنما�يجب�أن�ي�ون�خاصا،كما�ال�يكفي�فقط�أن�ي�ون�الضرر�أكيدا�و�فقط

�س�ب �بدون ��دار�ة �املسؤولية ��� �مفروضة �أمام��،ا��صوصية �املساواة �عدم �أساس و�ع��

�2حيث��ستوجب�أن�يمس�الضرر�فرد�أو�مجموعة�من��فراد�و�ل�س��ل��فراد�،�عباء�العامة

ي�ون�الضرر����درجة�يصعب�ع����أنحيث�أن�القا�����ش��ط��،كما�يجب�أن�ي�ون�غ���عاديا

.4زمانو�أن�يمتد�ع���ال�3مقارنة�بما�يمكن�أن�يتحملھ�ا��ميع�،املتضرر�تحملھ

� �أن �عادة �ا���ومية �ع���الزمان�عمال �تمتد �و��ذ�،ال �القانون�ي�اصا�ه �عن �تم���ا ة

�الدولية ��،و�املعا�دات �ي�ت�� �ا���ومي �العمل �أن �أمانحيث �لدى �وضعھ �مجرد �و�مدتھ �ةآثاره

الذي�سوف�يؤخر�وقت�إجرا�ي�لدى��،و�بالتا����نا�ي�ت���امتداده�ع���عكس��القانون �،ال��ملان

.5ال��ملان�قبل�التوقيع�عليھ�و��شره�و�الذي�يأخذ�وقت�مع�ن�ع���الزمن

� �نجد ��ساس ��ذا �ا���ومية�أنع�� ��عمال �يتأثر�بطبيعة ��ذه��،الضرر �أن حيث

نتفاء�أو�ح���إ�،أو�تفرض�انقطاع�العالقة�ب�ن�ا��طأ�و�الضرر �،�عدم�الضرر �أنيمكن�الطبيعة�

1-C.E, 02 février 1987, Société TV6, Rec. Lebon, p. 28, Voir aussi : C.E, 28 février 1998,
Société Arizona Tobacco produits et SA Philip Moris France, A.J.D.A, 1992, p. 210,

Concl. LAROQUE.
2-SENKOVIE (P), « L’évolution de la responsabilité de l’Etat législative sous l’influence

du droit communautaire », l’ pour obtention de doctorat en droit, Paris I, France, 1998, p.
210.
3-C.E, 26 février 1975, Sieur LEMAITRE, Op.Cit.
4-CHAPELARD (R), « Le préjudice indemnisable Dans la responsabilité extra-
contractuelle de la puissance publique » pour l’obtention de doctorat en droit Grenoble,

1981, p. 37.
5-LE GUILCHER (S), Op.Cit, p. 165 et s.
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�يؤدي�ال�محال�إ���أن�القا�����،العادي�للضرر �غ�� الضرر��كيد�و�ا��اص�و�الشرط� �ل��ذا

ع���أساس�عدم�املساواة����تحمل��عباء�عندما��،يجد�صعو�ات����تطبيق�املسؤولية��دار�ة

.ي�ون�العمل�ا���ومي�حاضرا
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� ّب�ن
َ
�أت �ملوضوع �دراس�نا �خالل �عمن �ب�ن �ا���ومة �املامال �الرقابة�ط��صانة �و لقة

من�نتائج�كعدم�إخضاع�ا�للرقابة���انظرا�ملا�ي��تب�ع����ة،خط���ومية�اعمال�� أّن القضائية�

 القضاء�يواجھ�ام�حيث�أّن �،القضائية
ُ
رقابة�من�نة�من��ل�حصّ تيازات�السلطة�التنفيذية�امل

بةمحل�خرق�من�طرف��ذه��عمال�امل�واجھ�ا��قوق��ساسية�لألفراد�ال�����و�يُ �،ج�ة
ّ
�رت

.من�ج�ة�أخرى باملصا���و��فراد�اأضرار 

�م �تملكھرغم �� ا �ا���ومة �عمال �حصانة  من
ّ
��إال  أ��ا

ّ
�تتقل �الفعّ بدأت �الدور �بفعل ال�ص

��فراد �حقوق �عن �،للمدافع�ن �عامة� �بصفة ��داري �القضاء �عرفھ �الذي �التطور �و�بفعل

�ا���ومية� ��عمال �ع�� �الرقابة ��سط �مجال ��� �خاصة �بصورة �الدولة �مسؤولية و�نظام

 ��،املتعلقة�بالعالقات�الداخلية�و�ا��ارجية
ّ
أن�ذلك�ل�س��افيا�بالنظر�إ���التطور�البطيء��إال

عدم��سط�الرقابة�ال�املة�ع����ل��عمال�ا���ومية��لنظام�مسؤولية�الدولة�من�ج�ة�و�كذا

.و�إنما�لبعض�ا�فقط

 
ً
�أمال ��داري �القا��� �أن ��نجد �حقوق �حماية �امل�مة�و �� �و�أمام �املواطن�ن �حقوق صيانة

�و�حر�ةحاول�إيجاد�توازن�ب�ن��ف�ار�املضادة�للسلطة��،الصعبة�ال���ت�تظره�����ذا�املجال

و��ف�ار�ال����س�����ماية�الفرد�ع���حساب�الدولة�من�ج�ة�أخرى�و�ذلك��،من�ج�ة��دارة

و�ال���مفاد�ا�أن�عدم�الرقابة�ال�س�ية�ع���أعمال�ا���ومة�،�"موازنة�املشروعية"وفقا�ملبدأ�

��ضرار�باألفراد �إ�� �تؤدي �الداخلية�،ال �املص��ة �تحقيق ��و �م��ا �ال�دف �العكس �إنما �و

و�املص��ة�ا��اصة�و�أن��ذه�املوازنة��دف�ا�التوفيق�ب�ن�املص��ة�العامة�،جية�للدولةو�ا��ار 

.عامة���قيقة�إال�م��ة�من�مم��ات�املسؤولية��دار�ةاو�ما�������

�تّب�� �الفر���� �عالقضاء �قاصرة ��ف�ار����وسائل �إل��ا �ترمي �ال�� �القانون �دولة تحقيق

ا��ديثة�ــــــــــ�و�لذلك�حاول�الفقھ����فر�سا�القضاء�ع���نظر�ة��عمال�ا���ومية�ال���تؤدي�إ���

�الدعوى  �قبول ��عدم �تتمتع��،ا��كم �ال�� �التقدير�ة ��دارة �سلطة �بفكرة �ع��ا باالستعاضة

�اتخا �عند �واسعة ��سلطة �طر�ق�ا �عن ��دارة ��� �قرارا��ا �يصبح��معينة،ظروفذ �ثم و�من
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� �التعرض �دون �ا���ومية ��عمال �مشروعية �من �التحقق �سلطة �إصدار�ا�ملللقضاء ال�سات

�مالءم��ا �مدى �ع�� ��شعر��،و�الوقوف �أن �دون �موضوعا �برفض�ا �ثم �الدعوى �بقبول فيق���

.القائمالقضا�يرافع�ا�بقصور����تحقيق�العدالة�أو�بوجود��غرة����نظام�

 تلقا����اوفقا�ل�ذه�الرقابة�ال�س�ية�ع���أعمال�ا���ومة�نجد�أن�
ّ

ن�من�فرض�رقابة�مك

�  ر لقاع��
ّ
�و�تتمث �عل��ا، �املصادقة �أو�إجراء �الدولية �املعا�دات �و�إرجاء �بإبرام �املتعلقة ل�ارات

�التح ��� �الرقابة �التحق�ذه �أي ��عمال ��ذه �وجود �من ��ختصاص�قق �قواعد �مراعاة �من ق

�و�الش�ل �أّن ،و��جراءات �ع���ممارستھاكما ��داري ��ّ� �ةلرقابال�ذه�لقا��� �قفزة�قد ل

املشروعية��رقابة��أوجھنوعية����مجال�ا��د�من�أعمال�السيادة�ل�س�فقط����مجال�توسيع�

�شأنھ� �من �ال�سليم �بأن ��علن �كأن �املجرم�ن ��سليم �لقرارات �ال�سب�ب �مجال ��� �أيضا و�لكن

ما�عت���عمل��دارة�ع����ذا�النحو�موضوع�رقابة�داخلية��ُ �ف�كذا�،مثال��ضرار�بالنظام�العام

.و�بواعث�العملاببلقا������ذه�الطر�قة�برقابة�أسل�سمح

� �بدور أدرك �الدو�� �املجتمع �فتصدى ��عمال ��ذه �خطورة �و�حثھ��ل�اه �إلزامھ �طر�ق عن

و�إلزام�ا�ع���صيانة�حق�الفرد����مساءلة��،للدول�ع���توف���حد�مع�ن�ألفراد�ا�من�حر�ات

النظام�ع���كما�طرأت�أيضا��،الدولة�عن�أعمال�ا�التعسفية�من�خالل�مبدأ�ا��ق����التقا���

� ���قوق �يتعلق����سان�ور�ي �ما �السيما �التطورات �من �مجموعة ��ساسية �ا��ر�ات و

ل���سا�مت������عبيد�الطر�ق�او��،عن�طر�ق�املحكمة��ور�ية�ا���ومةع���أعمال��بالرقابة

�الوط���من�أجل�تمكينھ�من�رقابة��ذه��عمال ����إضرار��،أمام�القا��� �ت�ون�س�با عندما

.�فراد

�لقِ  �دو ي �املسؤولية �نظر�ة �ا���تطبيق ��عمال �ت�تج�ا ��ضرار�ال�� �ع�� �ا��طأ مية�و ن

لألفراد�من�أجل�رفع�العبء��ت��عو�ضا�يقر القضاء��أصبححيث��،�املدىواسع��اصدى��إيجابي

و��ذا�ما�يجسد�أك���فكرة�املساواة�ب�ن��فراد�حيث�ال��،قع�جراء��ذه��عمالوالغ���العادي�
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جراء��ذه��عمال�ا���ومية�الصادرة�عن�السلطة��،عبئا�أك���مما�يتحملھ�الغ���يتحمل�فرد

.التنفيذية

�داري�و�الدو���و�إنما�للمجلس�الدستوري�دور��القضاء�رقابة�املشروعية�فقطال�تخص�

�فحسب �بالسياسية �ل�ست �الرقابة �و��ذه ��عمال ��ذه �ع�� �الرقابة �رقابة��،�� ��� و�إنما

جلس�الدستوري�قد�وزعا��ختصاص�حيث�أن�مجلس�الدولة�الفر�����و�امل�،قضائية�أيضا

�ا����،بي��ما ��عالقات �يتعلق �ما �باألعمال�و السيما �يتعلق �ما �و �الدستور�ة �بال�يئات مة

�و��ستفتاءات �و�الرئاسية �ال�شر�عية �لالنتخابات ��عمال��،التحض��ية ��ذه �أصبحت و�ال��

.محل�رقابة�واسعة��عدما��انت�محصنة�من�أية�رقابة

التطور����مجال�الرقابة�ع���أعمال�ا���ومة�طر�قا�مستقبليا��عزز�بھ���ذا�بالتا���عّد �ُ 

ال�القضاء�عل��ا����د�من�أعمال�ا���ومة�و�لمس�يل�اأقدامھ�����ھلقضاء�موقفھ�و�يث�ت�با

����ادئسا�ذا�النطاق��عد�أن��ان�����للقضاءالفعال�و�قد�أثب�ت�دراس�نا��ذه�الدور��.��ائيا

ن����حصر�ا��ضائية،�أينالفقھ�و�القضاء�مبدأ�حصانة�أعمال�ا���ومة�ضد�الرقابة�الق
ّ

تمك

.الداخ���و�ا��ار���املجال�ن���

�ا�ناك�وجود�إال�أّن �،إل��ا����س�يل�إثراء�املوضوعبالرغم�من��ذه�النتائج�امل�مة�املتوصل�

��افعلي ��ختصاص ��عدم �دفع �محل �مازالت ��� �و�ال�� ��عمال ع����عض��لقضاءاأمامل�ذه

موجودة�ر�ةظلنابالتا���نجد�آثار��ذه��،القرارات�الصادرة�مؤخرا�عن�مجلس�الدولة�الفر����

 ُم تو�إن��ان
ّ
و�ا��ر�ات�العامة�إال�أن�نتائج�ا�تبقى�مقيدة�ل��قوق �،صة�إ���أ�عد�ا��دودقل

:ما�ي��اق��اح�و�ع����ذا�الشأن�يبدو�من�الضروري�

��ستغناء� - �أعمال �نظر�ة �نظر�ة�� و��ا���ومةع�� �مثل ��خرى �النظر�ات �أك���ع�� عتماد

و�إن��انت��ذه�النظر�ات�ذات��،الضرورة�و�نظر�ة�السلطة�التقدير�ة�و�ا��االت��ست�نائية

أ��ا�محل�رقابة�من�طرف�القضاء��كماا���ومةخطورة�إال�أ��ا�ل�ست�بدرجة�خطورة�أعمال�

.و����ما�يضمن�ا��ر�ات��ساسية�لألفراد
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السيما��ح�ام�الدستور�ة�����،�عديل��ل�ما�من�شأنھ�أن�ي��ر�وجود�أعمال�ا���ومة��شر�عيا

ك�ر بدون�ت�،ضرورة�الرقابة�ع����ذه��عمال�بطر�قة�صر�حةالتأكيد�ع��فر�سا�و����مصر�و�

.لل�شكيك�و��ست�ناءأي�مجال�

-� ��حصر ضرورة �مشروعية �فحص �ع�� �القضاء �توافر��أعمالرقابة �من �بالتحقق ا���ومة

�إصداره �بمال�سات �ا��اص �السيا��� �جانبھ �إ�� �امتداد�ا �دون �فقط �القانونية ألن��،عناصره

و���ذا��،عمل�نفسھللةاملصدر ا���ة��اختصاصتقدير�بواعث��ذا��صدار�يجب�أن�يظل�من�

خاضعة�لنفس�القواعد�املقررة�لألعمال�ال���تتخذ�ا��ا���ومةالتحفظ�تصبح�طائفة�أعمال�

�التقدير�ة �سلط��ا �بموجب �التنفيذية �،السلطة ��نجل��ية��������������� �املحاكم �تفعلھ �ما �ع�� قياسا

�إتباع�املتعلقة�باألعمال�ا���ومية�و�املسائل�السياس�و��ملانية�عند�نظر�ا�للدعاوى  يةـــــــــــ�كما�أنَّ

�سليما�لعمل�القضاء�،�ذا�ا��ل�ال�يتعارض�مع�دولة�القانون 
ً
ما��عت���تحديدا

ّ
.و�إن

�أعمال��التوفيق�- �من �ت��ق�م ��ضرار�ال�� �عن ��عو�ض �ع�� �ا��صول ��� ��فراد �حق ب�ن

�و�التصرف�ا���ومة �البت �حر�ة �وافر�من �قسط �ع�� �ا��صول ��� �ا���ومة �حق رى�ن�،و�ب�ن

�لغاء�فقط�فيصبح��دعوى ع����ا���ومةاملتعلقة�بأعمال��الطعون قصر�عدم�قبول��وجوب�

.مف�وما�من�ذلك�قبول�ا�أمام�قضاء�التعو�ض

�فيھ،- �غ���مرغوب �أمًرا ��عد �املجال ��ذا ��� �الدستوري �القا��� �تدخل �إنَّ �نق��ح �نألذلك

�إلغاء�و��عو�ضا �القضائية �للرقابة �السيادة �أعمال �بنظر��ذه��و�أن�،يخضع ��ختصاص يمنح

.املنازعات�للقا�����داري�و�ل�س�للقا����الدستوري�أو�القا����العادي

�الق- ��عض �إ�� �ا��زائر�اس�نادا ��� �ا���ومية ��عمال �الت��ير�بوجود �ال���ر إن �القديمة ارات

لم�يصدر��1984قرار��فمنذ،عدم�صراح��ا�بالنظر�إ���قل��ا�و �،�افغ��صدرت�����ذا�الشأن

�قرار  �الشأن�خر آ�أي ��ذا ��،�� �أن �نجد �القانونية �القواعد �تدرج �ملبدأ �اح��اما �ج��اد�ثم

�الدستور ��يلقضاا ��عد �دنيا �درجة ��� ��،يأ�ي �وا��ة �أقر�بصورة �أعمالالذي ��ل �خضوع

.السلطة�التنفيذية�للرقابة�القضائية
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���النظر�����عض��عمال�ال���تصدر��ير��عدم�اختصاص�القضاء��داري�ا��زائري � إن�الت�-

�ال �التنفيذيةعن �أ��سلطة �ع�� �ح�ومية�اكدليل ��عد��،أعمال �للرقابة �خضوع�ا �عدم لس�ب

القضاء����نظر��ذه��ع���أساس�أن�عدم�اختصاص�،أيضا�غ���جدي�و�م��ر�ال�جدوى�منھ

و�إنما��عود�إ���التوز�ع��ختصاص�الطبي���للقضاء�����،س�ب�طبيعة�العمل�الدعاوى�ل�س�

و�يؤول��ختصاص�إ���املجلس�الدستوري�وفقا�لتوز�ع��ختصاص�كما��،نظر��ذه�املنازعة

 ناأسلف
ً
.لطا�ع�ا���ومي�للعمل�محل�ال��اعلو�ل�س��ذكرا

و�التلطيف�من�ا���ومةأعمال��ل��د�من�توّسع�مجال�املق��حةا��لول�من�ملة�ُج �تلك

الالحقة���م��ضرار � �عو�ض�م�عن�����فراد� ةـرغبآثار�ا،�و�ال���نرى�أّ��ا�كفيلة�بالتوفيق�ب�ن�

ال���تدعو�إ���إقامة�ا���ومات�األسباب�فبالتا��و�ب�ن�مطالب�السلطة��عدم�عرقلة��شاط�ا،�

.���نفس�ا�ال���تدعو�إ���توف���الضمانات

تم�بحمد�هللا
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�عمر�حمد-15 �أ�اديمية�حمد �عل��ا، �القضاء �رقابة �و�مدى �لإلدارة �التقدير�ة �السلطة ،

.2003نايف�العر�ية�للعلوم��منية،�الر�اض،�

دراسة��-���الرقابة�ع���أعمال�السيادة،��تجا�ات�ا��ديثة�للقضاء�حمدي�ع���عمر-16

.2002،�دار�ال��ضة�العر�ية،�القا�رة،�-مقارنة

�عقيلة-17 �و�ال��ملان،.خر�ا��� �ا���ومة �ب�ن �الوظيفية �ا��زائر،العالقة دار�ا��لدونية،

2007.

�رشيد-18 ��دار�ة،خلو�� �املسؤولية �قانون �ا��امعية،�، �املطبوعات ا��زائر،��ديوان

1994.

.1999،القا�رة،�سلطة�التقر�ر�املستقلة،�دار�ال��ضة�العر�ية،�رأفت�فوده-19

�فوده-20 �،�رأفت �القرار��داري، �مقارنة-عناصر�وجود �العر�ية،�-دراسة �دار�ال��ضة ،

.1999،��القا�رة

.1942،�رقابة�التضم�ن،�الطبعة��و��،�دار�الفكر�العر�ي،�القا�رة،�رأفت�وحيد-21

�الغ����عاقدية(،�قضاء�التعو�ض،�رمزي�طھ�الشاعر-22 ،�)مسؤولية�الدولة�عن�أعمال�ا

.1978،�القا�رةدار�ال��ضة�العر�ية،�

�الدين-23 �جمال �سامي ��دارة �أعمال �ع�� �الرقابة ��داري (، �املشروعية،��-القضاء مبدأ

.)ن.س.د(،�م�شأة�املعارف،��سكندر�ة،�)تنظيم�القضاء��داري 

.1973،��سكندر�ة،�دار�املعارف،�03،�املسؤولية��دار�ة،�ط�لشرقاوي�سعادا-24

،موسوعة�القضاء��داري�،�دار�الثقافة�لل�شر�و�التوز�ع،�عمان�شنطاوي�ع���خطار-25

،2004.

:املساواة�وتطبيقا��ا����القانون��داري�بمبدأاملسؤولية�عن��خالل،�ش��وب�مسعود-26

.2000ا��زائر،��ا��امعية،دراسة�مقارنة،ديوان�املطبوعات�
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�مليكةا�-27 �لصروخ ��دار�ة �القرارات �مشروعية �املشروعية،�(، �و�مبدأ ��دار�ة �عمال

.2000،�املغرب،)ن.د��.د(،�)القرارات��دار�ة

�خضر-28 �هللا �فتح �طارق ��داري �القضاء �املشروعية(، ��داري �-مبدأ �القضاء �-تنظيم

.2004،�القا�رة،�مكتبة�الكتب�العر�ية،�)-دعوى��لغاء

.1977،�القا�رةقضاء��لغاء،�دار�ال��ضة�العر�ية،��،�طعيمة�ا��رف-29

�ا��رف-30 �دار�طعيمة �للقانون، ��دارة �خضوع �و�ضوابط �املشروعية �مبدأ ال��ضة�،

.1976،��القا�رةالعر�ية،�

31-،� �الفياض �إبرا�يم �طھ ��� �موظف��ا �أعمال �عن ��دارة ��شارة�مسؤولية �مع العراق

.1973للقانون�ن�املصري�و�الفر����،�دار�ال��ضة�العر�ية،�القا�رة�،

�النظر�ة�العامة�للمسؤولية�الناشئةعاطف�النقيب-32 ،�03عن�الفعل�ال�����،�ط�،

.1988،ا��زائرديوان�املطبوعات�ا��امعية،

�ع��-33 �محمد �ا��ليل �عبد �و��نظمة ��سالمي �النظام ��� �املشروعية �مبدأ القانونية�،

.1984القا�رة،��الكتاب،،�عالم�-دراسة�مقارنة–املعاصرة�

�دراسة�مقارنة����القانون�ن�املصري (،�نظر�ة�أعمال�السيادة�عبد�الفتاح�ساير�داير�-34

.1955،�مصر،�)ن.د.ب(و�الفر����،�

�،-دراسة�مقارنة�-،�مجلس�الدولة�و�رقابة�القضاء�ألعمال��دارةعثمان�خليل�عثمان-35

.1962،،�عالم�الكتاب،�القا�رة5ط�

،�مركز�الفرد����النظام�القانو�ي�للمسؤولية�الدولية،�دار�ال��ضة�العر�ية،�عالم�وائل-36

.2001،��القا�رة

�عمار-37 �ا��امعية،�عوابدي �املطبوعات �ديوان ��دارة، �مسؤولية ��� �القانو�ي ��ساس ،

.1982ا��زائر،�

،�ديوان�)دراسة�تأصيلية،�تحليلية�و�مقارنة(املسؤولية��دار�ة�،�نظر�ة�-38

.1994املطبوعات�ا��امعية،�ا��زائر،

دراسة�مقارنة�ألصول�رقابة�القضاء�ع���أعمال��دارة�"،�القضاء��داري�فؤاد�العطار-39

.1968،�دار�ال��ضة�العر�ية،�القا�رة،�"و�مدى�تطبيقا��ا����القانون�الوض��
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�محفوظ-40 �طلعشب ��داري، �القانون ��� �املسؤولية �ا��امعية،�3، �املطبوعات �ديوان ،

.1994ا��زائر،�

.2004،�القضاء��داري،�م�شأة�املعارف،��سكندر�ة،�ماجد�راغب�ا��لو-41

�عصفور -42 �سعد �خليل، ��سكندمحسن �املعارف، �م�شاة � ��داري، �القضاء ر�ة،�،

1970.

�خليل-43 �محسن ��داري �القانون �مبادئ ��عمال�(، �رقابة �و �اللبنا�ي ��داري القضاء

.1966،�ب��وت،�دار�ال��ضة�العر�ية�للطباعة�و�ال�شر،�2،�ج)�دارة

�ا��ميد-44 �عبد �عن�محسن �الضارة �النتائج �عن �الدولية �للمسؤولية �العامة �النظر�ة ،

.1999،�القا�رةال��ضة�العر�ية،�أفعال�ال�يحضر�ا�القانون�الدو��،�دار�

�الفوزان-45 �املحسن �عبد �بن �براك �بن �غ���محمد �أعمال�ا �عن �الدولة �مسؤولية ،

.2009املشروعة�وتطبيقا��ا،��مكتبة�القانون�و��قتصاد،�الر�اض،�

،�دار�2ط،�الرقابة�القضائية�ع���قرارات�الضبط��داري،�محمد�حسن�ن�عبد�العال-46

.1991ال��ضة�العر�ية،�القا�رة،

�الو�اب-47 �عبد �رفعت �لل�شر،�محمد �ا��ديدة �ا��امعة �دار ��داري، �القضاء ،

.)ن.س.د(�سكندر�ة،

��لطماوي ا�سليمان�محمد-48 ��داري �القضاء ��لغاء(، �العر�ي�،)قضاء �الفكر ،�دار

.1976،��القا�رة

49-� �استعمال ��� �التعسف �نظر�ة �ط، �مطبعة�3السلطة، ،

.1978جامعة�ع�ن�الشمس،�القا�رة،�

50-� ��داري �القضاء ��لغاء(، دار�الفكر�العر�ي��،2ط،)قضاء

.1996،القا�رة�،

.د.د(،�مبدأ�املشروعية�و�ضمان�تطبيقھ،�دراسة�مقارنة،�محمد�عبد�ا��ميد�أبو�ز�د-51

.2002،�مصر،�)ن
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�السناري -52 �العال �عبد �دولة�محمد ��� ��دارة �أعمال �ع�� �و�الرقابة �املشروعية �مبدأ ،

،�مطبوعات�جامعة��مارات�العر�ية�املتحدة،�)دراسة�مقارنة(�مارات�العر�ية�املتحدة�

.2000أبو�ظ��،�

،�)العقد��داري �-القرار��داري (،�أعمال�السلطة��دار�ة�محمد�فؤاد�عبد�الباسط-53

.1989،��سكندر�ة،�املعارفدار�

�م�نا-54 �فؤاد �و�الدراسات�محمد �البحوث �مع�د �العامة، �املرافق �إزاء ��فراد �حقوق ،

.1970،�القا�رةالعر�ية،�

،�دار�-دراسة�مقارنة-)الرقابة�القضائية(،�الرقابة�ع���أعمال��دارة�محمد�كمال�ليلة-55

.1970و�ال�شر،�ب��وت،�ال��ضة�العر�ية�للطباعة

.1993،�القرار��داري،�دار�ال��ضة�العر�ية،�القا�رة،�حمود�حافظ�محمد�م-56

.1991،�القا�رة،��سليم�املجرم�ن،�دار�ال��ضة�العر�ية،�محمود�عبد�الغ��-57

.2003،�املنازعات��دار�ة،�ديوان�املطبوعات�ا��امعية،�ا��زائر،�محيو�أحمد-58

�محمد-59 �أحمد �و�ملي�� �القضائية �الوالية �نطاق �تحديد �دار�، �القضا�ي، �ختصاص

.1993ال��ضة�العر�ية،�القا�رة،�

�ع�اشة-60 �املنعم �عبد �ال��ضة��شام �دار �الضرورة، �أعمال �عن ��دارة �مسؤولية ،

.1998العر�ية،�القا�رة،�

�رأفت-61 �فكري �طوحيد �الدولة، �ألعمال �القضاء �رقابة �و�بة،�2، �هللا �عبد �مكتبة ،

.1942،�القا�رة

 -��طروحات�و�املذكرات�ا��امعية
ً
ثانيا

�أ-�أطروحات�الدكتوراه

،�الرقابة�القضائية�ع���أعمال��دارة�العامة����الظروف��ست�نائية،�رسالة�بدران�مراد-1

لنيل�درجة�الدكتوراه����القانون،��لية�ا��قوق،�جامعة�جيال���اليا�س،�سيدي�بلعباس،�

2005.
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�الدين-2 �نصر �طيفور �بن ��ست�نائية �السلطات �ا��زائري ، �ا��م�ور�ة لرئ�س

���� �الدكتوراه �درجة �لنيل �رسالة �العامة، �و�ا��ر�ات �ل��قوق �الدستور�ة و�الضمانات

.2013ال���اليا�س،�سيدي�بلعباس،�يالقانون،��لية�ا��قوق،�جامعة�ج

3-� �النظابوالشع���السعيد، ��� �التنفيذية �باملؤسسة �ال�شر�عية �املؤسسة �القانو�ي�عالقة م

.1984،�جامعة�ا��زائر�،،�ليةش�ادة�الدكتوراه����القانون �رسالة�لنيلا��زائري،�

الرقابة�ع���أعمال�السلطة�التنفيذية����ظل�حالة�الطوارئ��،حس�ن�حامد�محمود�عمر-4

�مقارنة" �جامعة�"دراسة �ا��قوق، ��لية �ا��قوق، ��� �الدكتوراه �درجة �لنيل �رسالة ،

.1992القا�رة،�مصر،�

�الساعدي-5 �خالد �حنون �الرئا���،�حميد �النظام ��� �الدولة �لرئ�س �التنفيذية �الوظيفة ،

�مصر،� �شمس، �ع�ن �جامعة �ا��قوق ��لية �القانون، ��� �الدكتوراه �ش�ادة �لنيل رسالة

1981.

الدكتوراه���رسالة�لنيل�ش�ادةا��زائر،��الدستوريالتطور خصائص،�م�نشر�ط-6

.1991قسنطینة،جامعةا��قوق،�لیةالقانون،

7-� �أحمد �سيد �هللا �القانون�حمدأعبد ��� �لالنفصال �القابلة ��دار�ة �القرارات �نظر�ة ،

رسالة�لنيل�درجة�دكتوراه����ا��قوق،��لية�ا��قوق،�جامعة��،)دراسة�مقارنة(�داري�

.2008أسيوط،�مصر،�

القضائية،�أطروحة�،�السلطات�التقدير�ة�لإلدارة�و�الرقابة�عصام�عبد�الو�اب�ال��زن��-8

.1971لنيل�درجة�الدكتوراه����القانون،�جامعة�ع�ن�الشمس،�القا�رة،�

رسالة،ا��زائري الوض��القانون ��القانونیةالقواعدفعلیةعدمظا�رة،شر�ف�ا�س-9

�،جامعة�لیةالقانون،��الدكتوراهدرجةلنیل �السياسية �و�العلوم مولودا��قوق

.2006وزو،ت��ي معمري،

السلطة�التقدير�ة�لإلدارة�و�رقابة�القضاء،�أطروحة�لنيل�دكتوراه�دولة�����،دي�ع��يمج-10

�-القانون�العام،��لية�العلوم�القانونية�و��قتصادية�و��جتماعية،�جامعة�حسن�الثا�ي

.1998الدار�البيضاء،�املغرب،��-ع�ن�الشق

��ر�ري -11 �ا��افظ �عبد �لنيل�محمد �رسالة �املقارن، �املصري �القانون ��� �السيادة �أعمال ،

.1952الدكتوراه����ا��قوق��لية�ا��قوق�،�جامعة�فؤاد��ول،�مصر،��درجة
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�عمر�ع��-12 �معتوق �رسالة�محمود �ا��ما���ي، �النظام ��� �و�تطبيقاتھ �املشروعية �مبدأ ،

.2001مصر،��لية�ا��قوق،�جامعة�ع�ن�الشمس،��لنيل�رسالة�الدكتوراه����ا��قوق،

�حميد-13 �ا��زائر�مز�ا�ي �باألوامر��� �ال�شر�ع �و�املمارسة(،آلية �النص �لنيل�)ب�ن �رسالة ،

�القانون، �تخصص �العلوم، ��� �الدكتوراه �العلش�ادة �و �ا��قوق �السياسية،�و �لية م

.2016جامعة�مولود�معمري،�ت��ي�وزو،�

14-� �الفتاح �عبد �إبرا�يم ��جانب�العدوي مصطفى �إقامة �تنظيم ��� �الدولة �سلطة ،

� �عل��ا �القضائية �و�الرقابة �مقارنة(و�إ�عاد�م ����)دراسة �دكتوراه �درجة �لنيل �رسالة ،

.2003،القا�رةالقانون،�جامعة�ع�ن�الشمس،�

ممدودمجالالعامة،وا��ر�اتا��قوق حمایة��الدستورياملجلسدور ،فطةنبا��-15

مولودجامعةا��قوق،�لیةالقانون،��هرادكتو درجةلنیلرسالةمحدود،وحول 

.2010وزو،ت��ي معمري،

�فرح-16 �غ��يال �ثابت �وجدي �للمادة �طبقا �ا��م�ور�ة �رئ�س �سلطات �الدستور��74، من

� �املادة �مع �مقارنة �دراسة �عل��ا، �القضائية �و�الرقابة �الفر����،��16املصري �الدستور من

.1987درجة�الدكتوراه����ا��قوق،��لية�ا��قوق،�جامعة�القا�رة،�مصر،�رسالة�لنيل�

مذكرات�املاجست���–ب�

�نجاة-1 �لنيل�تميمي �مذكرة �ا��زائري، �الدستور ��� �و�تطبيق�ا ��ست�نائية �الظروف �حالة ،

��دار�ة،� �و�العلوم �ا��قوق ��لية �و�املالية، ��دارة �فرع �القانون، �املاجست����� ش�ادة

.2003ا��زائر،�جامعة�

،��ساس�القانو�ي�ل��ماية�الدبلوماسية����القانون�الدو���العام،�مذكرة�زايدي���سن-2

�الدو�� �القانون �املاجست����� �ش�ادة �الدوليةو��لنيل �جامعة��،العالقات �ا��قوق، �لية

.2006،ا��زائر

�جميل-3 ��عيم �فادي �تحقيقھ،��،عالونة �و�ضمانات ��داري �القانون ��� �املشروعية مبدأ

�النجاح� �جامعة �العليا، �الدراسات ��لية �العام، �القانون �املاجست����� �درجة �لنيل مذكرة

.2011فلسط�ن،�،�الوطنية�نابلس
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املنازعات��نتخابية،�مذكرة�لنيل�ش�ادة�املاجست������القانون�العام،��لية�،العو���ر�يع-4

.2007معة�أبو�بكر�بلقايد�،تلمسان،ا��قوق،�جا

�العتي��-5 �محمود �مفرح �القضاء�محمد ��� �السيادة �أضرار�أعمال �عن �التعو�ض �حكم ،

� �تطبيقية(�داري �مقارنة �املاجست������)دراسة �ش�ادة �ع�� �ا��صول �اجل �من �مذكرة ،

�ا��نائية �السياسة �تخصص �ا��نائية، ��منية،��،العدالة �للعلوم �العر�ية �نايف جامعة

.2011الر�اض،

�لوناس-6 �لسنة�مز�ا�ي �ا��زائري �الدستور �ظل ��� �لل��ملان �ال�شر�عية �السيادة �إنتفاء ،

�فرع1996 �العام، �القانون �املاجست����� �ش�ادة �لنيل �مذكرة ��لية��:، �الدولة، تحوالت

.2011،�ا��قوق�و�العلوم�السياسية،��جامعة�مولود�معمري،�ت��ي�وزو

،�1996،�العالقة�ب�ن�السلطة�التنفيذية�و�السلطة�ال�شر�عية����إطار�دستور�يا�و�محمد-7

�فرع �العام، �القانون �املاجست����� �ش�ادة �لنيل �ا��قوق��:مذكرة ��لية �الدولة، تحوالت

.2013ت��ي�وزو،��-و�العلوم�السياسية،�جامعة�مولود�معمري 

�–�املقاالت�و�املداخالت�العلمية
ً
ثالثا

�العنا�ي-1 �محمد �اتفاقية�إبرا�يم �أح�ام �ضوء ��� �الدولية �باملعا�دات ��ل��ام �ارتضاء ،

��ول ي�ف �العدد �و��قتصادية، �القانونية �العلوم �مجلة �املعا�دات، �لقانون مصر،،نا

.)163-147(ص�ص،�1976

دراسة�مقارنة�ب�ن�(مف�وم�السلطة�التقدير�ة�لإلدارة�و�الرقابة�عل��ا�"،أبو�أرميلة��سام-2

�الفر���� �عدد)"و�السعوديالقضائ�ن �و��دارة، ��قتصاد �مجلة ،01� �جدة، � ،2011،

).228-125(ص�ص

�هللا-3 �عبد �سعيد �أحمد �أبو�العين�ن ،"� �الدبلوماسية �ممارسة �ع�� �الرقا�ي دراسة�(الدور

�مقارنة ��مجلة�،")تحليلية �العدد �و��دار�ة، �القانونية �للدراسات �املغرب،�07املنارة � ،

).152-143(،ص�ص2014

�هللا-4 �عبد �إدر���� �املغرب�"، �بدول ��دارة �أعمال �ع�� �الرقابة �لدراسة مدخل

-127(ص،ص�2001،�املغرب،�03و�القانون،�العدد�،املجلة�املغر�ية�لالقتصاد"العر�ي

141(.
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�ش�رزاد-5 ����":جميلة�مدوار ،�بوسطلة �وتطبيقاتھ �القوان�ن �دستور�ة �ع�� �الرقابة مبدأ

،الصادرة�عن�مخ���اثر��ج��اد��04،مجلة��ج��اد�القضا�ي�،العدد��"ال�شر�ع�ا��زائري 

،� ��سكرة �خيضر�، �محمد �ال�شر�ع،جامعة �حركة �ع�� -344(ص�ص،�2008القضا�ي

355(.

"ميلودحمامي-6 ،�17،�مجلة�الفكر�ال��ملا�ي،�العدد�"شر���دور�ا���ومة����إطار��جراء�ال�:

).75-63(ص�،�ص2007،ا��زائر�

،�مجلة�القانون�املقارن،�"أعمال�السيادة�ب�ن�النظر�ة�و�التطبيق"،�حنان�محمد�الق����-7

).23-7(ص�ص�،2007،�العراق،�49العدد�

�الزغ��-8 �سمارة �"،خالد �ا���ومة �أعمال �ع�� �ال��ملانية �الرقابة �مقارنة(وسائل ،�")دراسة

).110-93(صص�،1987،مصرمجلة�العلوم��دار�ة،��العدد�الثا�ي،

�إبرا�يم-9 ��ست�نائية"،�درو�ش �الظروف �العدد�"نظر�ة �ا���ومة، �قضايا �إدارة �مجلة ،

.)129-108(صص�،�1966،��مصر،�04

،�مجلة�الفكر�ال��ملا�ي،�العدد�"�ستفتاء�طر�ق�الديمقراطية����ا��زائر"،�وسيلة�ا�يزو -10

.)102-89(ص��،ص�2006،ا��زائر�،��14

�الرزاق-11 �عبد ��زو�نة ،"� �الدولة �ملجلس ��س�شاري �:الرأي �مبتورة �وم�مة ��املة ،�"والدة

.)31-23(ص�ص،�2002،ا��زائر�،�01مجلة�مجلس�الدولة�ا��زائري،العدد�

��ست�نائية"،�مسعود�ش��وب-12 �الظروف ��� ��ساسية �ل��ر�ات �الفضائية ،�"ا��ماية

�القانونية �العلوم �مجلة �عدد �السياسية، �و ��قتصادية �01و �ا��زائر، ،1988� ص�،

).50-23(ص

�الواحد-13 �عبد �و�املا��"،عطية ��قتصادي �املجال�ن ��� �السيادة �أعمال دراسة��-نظر�ة

�بالفكر��سالمي �مصر�"مقارنة ��ول، �العدد ��قتصادية، �و �القانونية �العلوم �مجلة ،

).323-172(صص�،�1995

،�»عن�قابلية�خضوع�أعمال�املجلس�الدستوري�لرقابة�القا�����داري «،�غناي�رمضان-14

.)83-71(ص�ص�،2003،�ا��زائر،�03عدد�مجلة�مجلس�الدولة،�ال

�ا��سي��-15 �حس�ن �طھ �و�نطاق�ا"،محمد �لإلدارة �التقدير�ة �مجلة�"معاي���تمي���السلطة ،

).142-116(ص�ص،�2012،�جامعة�ال�وفة،�العراق،�27مركز�دراسات�ال�وفة،�عدد�
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�عمار-16 �بن �مق�� ،"� �و�تطبيقا��ا �القضاء �عن�اختصاص ��است�ناء �السيادة �مواد�أعمال ��

�و�املقارن �-ا���سية �ا��زائري �القانون ��� �السياسية،�"-دراسة �و�العلوم �ا��قوق ��لية ،

.http://law.tanta.edu.eg/files،)24-01(،2013جامعة�ابن�خلدون،�تيارت�،

السلطةمع�غرفتیھال��ملانب�نالعالقةتصور حول املالحظات�عض"،أرز���س�ب-17

الوطنیةالندوةبمناسبةمداخلة،-"ا���ومةورئ�سا��م�ور�ةرئ�س-�شق��ا،التنفیذیة

،��شر�ة�لوزارة�العالقات�مع�2000أكتو�ر24و23یومي،بال��ملانا���ومةعالقةحول 

).26–17(ص�ص،2001،ا��زائر،ال��ملان�

�العصار-18 �محمد �مصر��سرى ��� �الدستور�ة �املحكمة �قضاء ��� �لسيادة �أعمال �نظر�ة ،

� �عدد �القانونية، �و�البحوث �للدراسات �العر�ية �ا��امعات �اتحاد �مجلة �،�12و�ال�و�ت،

.)15-03(،�ص�ص�2000مصر،�

�–�النصوص�القانونية�
ً
را�عا

أ�–�الدسات��

1-� �1963دستور ��� �مؤرخ �1963د�سم����08، �.د.ج.ج.ر.ج، �عدد ��64ش ��� �صادر� ،10�

.1963س�تم���

2-� �1976دستور �رقم �أمر �بموجب �الصادر ،76-97� ��� �مؤرخ ،22�� ،�1976نوفم��

.1976نوفم����24،�صادر������94ش�عدد�.د.ج.ج.ر.ج

،�1989فيفري��28،�مؤرخ����19-89،�الصادر�بموجب�مرسوم�رئا����رقم�1989دستور�-3

.1989مارس��01ر�����،�صاد�09ش�عدد�.د.ج.ج.ر.ج

،�1996د�سم����07،�مؤرخ����438-96،�الصادر�بموجب�مرسوم�رئا����رقم�1996دستور�-4

،�03-02رقم�،�معدل�و�متمم�بقانون 1996د�سم����08،�صادر�����76ش�عدد�.د.ج.ج.ر.ج

،�معدل�و�2002أفر�ل���14،�صادر�����25ش�عدد�.د.ج.ج.ر.،ج2002أفر�ل���10مؤرخ����

،�صادر����63ش�عدد�.د.ج.ج.ر.ج،2008نوفم���15،�مؤرخ����19-08نون��رقم�متمم�بقا

�2008نوفم���16 �رقم �بقانون �و�متمم �معدل ،16-01� ��� �مؤرخ ،06�� ،�2016مارس

.2016مارس���07،�صادر�������14ش��عدد�.د.ج.ج.ر.ج
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ب�–��تفاقيات�الدولية

10لالمم�املتحدة���العامةا��معيةقراربموجب�عالن�العال�����قوق���سان�املعُتمد-1

rights-human-declaration-www.un.org/ar/universal،1948د�سم��

22اتفاقية�في�نا�لقانون�املعا�دات��املعتمدة�من�طرف�ا��معية�العامة�ألمم�املتحدة����-2

� �1969ماي �مرسومإ، �ا��زائر�بموجب �إل��ا ��222-87نظمت ��� �1987أكتو�ر��13املؤرخ

� �بتار�خ �امل��مة �املعا�دات �لقانون � �في�نا �اتفاقية �إ�� �بتحفظ ��نضمام ماي��23املتضمن

1987سنة��،42عدد��،1987أكتو�ر��14الصادرة�����،ش.د.ج.ج.ر.،ج1969

،1950نوفم���04اتفاقية�حماية�حقوق���سان�وا��ر�ات��ساسية��املعتمدة�بروما،����-3

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention

النصوص�ال�شر�عية��-ج

القوان�ن�العضو�ة�-1-ج

1-� �عضوي ��01-98قانون ��� ��30املؤرخ �سنة �مجلس��1998ماي �باختصاصات ،يتعلق

�جو��الدولة ،� �و�عملھ �.ش.ج.ج.ر.تنظيمھ �عدد ��37د، �لسنة �و�املتمم�1998، �املعدل ،

،�يتعلق�باختصاصات��2011جوان�سـنة��26مؤرخ�����13-11بموجب�قانـون�عضوي�رقم�

.2011،�لسنة�43د،��عدد�.ش.ج.ر.و�تنظيمھ�و�عملھ�،�جمجلس�الدولة

2-� �رقم �عــــــــضـــــــوي ��10-16قـــــــانـــــــون ��� ��25مـــــــؤرخ �ســـــــنـــــــة �بـــــــنـــــــظـــــــام�2016أوت �يـــــــتـــــــعـــــــلـق ،

.2016،�لسنة�50،عدد�ش�.د.ج.ج.ر.�نتخابات،�ج

،�يحدد�تنظيم�املجلس�الشع���2016سنة�أوت�25املؤرخ�����12-16قـانــون�عـضـوي�رقـم�-3

��مة �مجلس �و �العالقةالوط�� �كذا �و �عمل�ا، �ا���ومة،��الوظيفية�و �ب�ن �و بي��ما

املؤرخ��02-99للقانون�العضوي��املعدل�واملتمم�،2016،�لسنة�50عدد�د،�.ش.ج.ج.ر.ج

،�يحدد�تنظيم�املجلس�الشع���الوط���و�مجلس��مة�و�عمل�ا،�1999مارس�سنة����08

.1999،�لسنة�15عدد��د،.ش.ج.ج.ر.بي��ما�و�ب�ن�ا���ومة،�ج�الوظيفيةو�كذا�العالقة�



قائمة المراجع

353

عاديةالقوان�ن�ال�–2-ج

د،�عدد�.ش.ج.ج.ر.،�يتضمن�الثورة�الزراعية،�ج1971نوفم����08،�مؤرخ����73-71أمر�-1

(1971سنة�ل،�97 ).مل��.

ش،�عدد�.د.ج.ج.ر.،�املتضمن�القانون�املد�ي،�ج1975س�تم����26املؤرخ�����58-75أمر-2

78� �لسنة ،1975� �رقم �قانون �بموجب �و�املتمم �املعدل ،05/10� ��� �مؤرخ جانفي��20،

.2005،�لسنة�44ش،�عدد�.د.ج.ج.ر.ملتضمن�القانون�املد�ي،�ج،�ا2005

د،�.ش.ج.ر�.،يتعلق�باملحاكم��دار�ة،�ج�1998ماي�سنة��30،�املؤرخ�����01-98قانون�-3

.1998،�لسنة�37عدد�

4-� ��04-05قانون ��� ��06املؤرخ ��جتما����2005فيفري ��دماج �و�إعادة �لل��ون املنظم

.2005،�لسنة12د،�عدد�.ش.ج.ج.ر.للمحبوس�ن،�ج

5-� �رقم ��08-09قــــــانــــــون � ��� ��25مــــــؤّرخ �ســنــة ��جراءات��2008فـــيفري �قــانــون ،يـــتــضــمن

.2008،�لسنة�21د،�عدد�.ش.ج.ج.ر.املدنية�و�دار�ة،ج

النصوص�التنظيمية�–د�

صالحيات�وزارة�الشؤون�،�يحدد�2002نوفم����26،�مؤرخ����403-02مرسوم�رئا����رقم�-1

.2002،�لسنة�79د،�عدد�.ش.ج.ج.ر.ا��ارجية،�ج

2-� �رقم �رئا��� ��405-02مرسوم ��� �القنصلية،��2002نوفم����26املؤرخ �بالوظيفة املتعلق

.2002،�لسنة�79عدد�د،�.ش.ج�.ج.ر.ج

3-� �رئا��� ��406-02مرسوم ��� �2002نوفم����26مؤرخ �ا��م�ور�ة�يحدد، �سفراء صالحيات

.2002،�لسنة�79د،�عدد�.ش.ج.ج.ر.لديمقراطية�الشعبية،�جا��زائر�ة�ا

4-� �رئا��� ��407-02مرسوم � ��� �املراكز�2002نوفم����26مؤرخ �رؤساء �صالحيات �يحدد ،

�الشعبية،ج �الديمقراطية �ا��زائر�ة �ل��م�ور�ة �د،.ش.ج.ج.ر�.القنصلية �79عدد لسنة�،

2002.
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�نظمة�–ه�

1-� �الشع�� �للمجلس �الداخ�� �.د.ج.ج.ر.ج�الوط��،النظام �عدد �53ش، ،� أوت13صادر���

�و�متمم،1997 �الوط��،بامعدل �الشع�� �للمجلس �الداخ�� �عدد�.د.ج.ج.ر.ج�لنظام ش،

.2000جو�لية��30صادر����،�46

�ج-2 ��مة، �ملجلس �الداخ�� �د.ش.ج.ج.ر.النظام �عدد ،84،� �،1999نوفم����28صادر���

�با �ومتمم �معدل �ملجلس �الداخ�� �جلنظام �د.ش.ج.ج.ر.�مة، �عدد ،77� ،� �17صادر���

.2000د�سم��

�03،�صادر����26عدد،د.ش.ج.ج.ر.النظام�املحدد�لقواعد�عمل�املجلس�الدستوري،�ج-3

� �2012ماي �ومتمم �معدل �الدستوريبا، �املجلس �عمل �لقواعد �املحدد .ر.ج،لنظام

.2016ماي�11صادر����،�29عدد�،د.ش.ج.ج

�
ً
رأي�املجلس�الدستوري�–خامسا

�رقم- ��16/د.م/ع.ق.ر/04رأي ��� ��11املؤرخ �القانون�2016أوت �مطابقة �بمراقبة �يتعلق ،

العضوي�الذي�يحدد�تنظيم�املجلس�الشع���الوط���و�مجلس��مة�و�عمل�ما،�و�كذا�العالقات�

.2016،�لسنة�50د،�عدد�.ش.ج.ج.ر.الوظيفية�بي��ما�و�ب�ن�ا���ومة�للدستور،�ج

 
ً
أح�ام�و�قرارات�قضائية�-سادسا

،املجلة�1984جانفي��07،�مؤرخ�بتار�خ�36473الغرفة��دار�ة،�املحكمة�العليا�،قرار�رقم�-1

.211.،ص1989،ا��زائر،�04القضائية�للمحكمة�العليا�،عدد�

قضية�مدير�،2003جوان��01،�مؤرخ���112300رقم�لثالثة،مجلس�الدولة،�الغرفة�ا-2

.)قرار�غ���م�شور (،)ل.ع(،�ضد�نولو�غ�بالص���لاع�قطال

قضية�املركز�،2003د�سم����02مؤرخ���،011183رقم�،ة�الثالثةفر غال�،مجلس�الدولة-3

).قرار�غ���م�شور (،)ك.ع(محمد�ضد�السيدة�أس�شفا�ي�ا��ام���لسيدي�� 

�الدولة-4 �الثالثةفر غال�،مجلس ��،ة �013627رقم ��� �مؤرخ ،01� �ذوي�،2004جوان قضية

).قرار�غ���م�شور (،�ضد�وزارة�العدل)ر.أ(ا��قوق�
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قضية�ذوي�،2004جو�لية��20مؤرخ����،013625رقم�،ة�الثالثةفر غال�،مجلس�الدولة-5

).قرار�غ���م�شور (،ضّد�وزارة�العدل�)س.ع.م(ا��قوق�املرحوم�

قضية�،2005مارس����02،�مؤرخ041838رقم�قضاء�ا��زائر،مجلس��،�دار�ةة�فر غال-6

).قرار�غ���م�شور (،ضد�املس�شفي�ا��ام���بار�ي)أ.ر(

7-� �رقم �الثانية، �الغرفة �الدولة، �002871مجلس ،��� �2011د�سم��12مؤرخ قرار�غ���(،

.)م�شور 

 
ً
النصوص�القانونية��جن�ية�-سا�عا

http://ar.jurispedia.org،1971الدستور�املصري�لسنة�-1

//:orgar.jurispediahttp.،�املصري �املتعلق�بمجلس�الدولة،�1965لسنة�165رقم�قانون -2

http://ar.jurispediaاملصر�ة،�املتعلق�بالسلطة�القضائية�،1972لسنة��46قانون�رقم�-3

 
ً
�ح�ام�و�القرارات�القضائية��جن�ية�-ثامنا

قضية�شركة�املالحة�،�1927ماي��11جلسة��املصر�ة�املختلطةحكم�محكمة��ست�ناف�-1

�املصر�ة �ا��كومة �ضد �املختلط،،ال��يطانية �و�القضاء �ال�شر�ع ،�1927مصر،�مجلة

.462.ص

،�2،�مجلة�املحاماة،�العدد�1931فيفري��16،املؤرخ����ةاملصر�حكم�املحكمة�ا��زائية-2

.148،�ص�1931،�مصر،�12السنة�

،��7،�مجلة�املحاماة،�العدد�1932د�سم����10،�لـ�املصر�ة��ست�ناف���ليةحكم�محكمة�-3

.867،�ص�1932مصر،�

4-� �حكم ��داري �القضاء �محكمة �،الصادر��� ��21املصري ��ح�ام�1948أفر�ل �مجموعة ،

.245.،�ص07،�السنة�دار�ة
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 قائمة املختصرات

 10 .................................................................................................................................. مقدمة

 

 الباب ألاول 

 

 10 ....................................................... لرقابة القضائيةلألاعمال الحكومية عدم خضوع 

ة  لألعمال الحكومية من الرقابة القضائية
َ
ن ِّ
َحص 

ُ
 01 ..............الفصل ألاول: املعايير امل

 00 ..................................... ةاملعايير ألاصلية و الكاشفة لألعمال الحكومي :املبحث ألاول 

 01 ............................................................................ معيار الباعث السياس ي املطلب ألاول:

 01 ......................................... دواعي و أسباب تبني نظرية الباعث السياس يالفرع ألاول: 

 01 ................... الباعث السياس ي كضمانة لبقاء و ديمومة مجلس الدولة الفرنس ي  -أوال 

 01 .................................................................................. لالعتبارات السياسية الخضوع-ثانيا

 01 ....................................................................... التبرير التشريعي لألعمال الحكومية -ثالثا 

 11 ................................................................ مدلول معيار الباعث السياس يالثاني:  فرعال

 11 .................................. املحاوالت الفقهية و القضائية في تعريف الباعث السياس ي -أوال 

 11 ....................................................................... التخلي عن نظرية الباعث السياس ي -ثانيا 

 11 ...................................................................... معيار طبيعة العمل ذاته : املطلب الثاني 

في بلورة معايير التمييز بين العمل الحكومي و العمل  الفرع ألاول: دور الفقه

 11 .................................................................................................................................. إلاداري 

 11 ................................................................................................. الضوابط املوضوعية -أوال

 10 ................................................................................................... الضوابط الشكلية  -ثانيا

 10 .............................................................................. الاعتماد على فكرة النص القانوني - 1

 11 ............................................................................ فكرة ألاعمال املختلطة أو املشتركة  - 2

 11  .................................. : مدى تأثر القضاء بمعيار طبيعة العمل ذاتهالفرع الثاني
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 11 ...................... تخلي مجلس الدولة و محكمة التنازع عن نظرية الباعث السياس ي -أوال

  11 ..................................................................... تأييد مفوضو الحكومة للمعيار الذاتي -ثانيا

 05 . الحد و التقليص من ألاعمال الحكومية :معيار القائمة القضائية املبحث الثاني:

 01 ....................... ألاعمال املتصلة بعالقة السلطة التنفيذية بالبرملاناملطلب ألاول: 

 02........... ........... تدخل رئيس الجمهورية و الوزراء في العمل التشريعيالفرع ألاول: 

 11 .............................................. ألاعمال الحكومية  التي تصدر عن رئيس الجمهورية -أوال

 15 ............................................................... ألاعمال الحكومية التي تصدر عن الوزراء -ثانيا

 05 ................... الفرع الثاني: ألاعمال املتصلة بعالقات الحكومة بالبرملان في الجزائر

 01 ............................................................... التنظيم و التسيير الحكومي لعمل البرملان -أوال 

 01 ............................................................. املشاركة في إعداد ألانظمة الداخلية للبرملان - 1

 00 ..................................................................التسيير الحكومي في إعداد جدول ألاعمال - 2

 01 ......................................................................مشاركة الحكومة في أداء العمل البرملاني- 3

 01 .................................... إعداد القانون  كل عماليات  مشاركة الحكومة للبرملان في -ثانيا

 01 ............................................................................................. املبادرة بمشاريع القوانين - 1

 01 .................................................................................. سلطة التحكم في مصير القانون  - 2

 01 ................................................................................... الاعتراض الرئاس ي على القوانين - 3

 66 ................................... الرقابة على ألاعمال التشريعية للحكومةمدى فرع ثالث: 

 
ً
لقضاء إلاداري في رقابة العمل التشريعي الصادر عن ا ختصاصإعدم -أوال

 00 ................................................................................................................................ الحكومة

 
ً
 51 ....... ألاعمال التشريعية اختصاص محتكر من املجلس الدستوريالرقابة على  -ثانيا

  51 .................. الاراء املستمدة من طبيعة الاختصاص الذي يتواله املجلس الدستوري -0

  51 ............................................ مدى إلزامية القرارات الصادرة عن املجلس الدستوري -2

  50 ............................ ةألاعمال الحكومية املتصلة بالشؤون الخارجي: املطلب الثاني



 فهرس املحتويات

 

381 
 

 56 ............................... ألاعمال الحكومية املتصلة باملعاهدات الدولية الفرع ألاول:

 50 ...................................................... ألاعمال املتصلة بإجراءات املفاوضات و إلابرام -أوال 

 50 ........................................................................ ألاعمال املتصلة بتفسير املعاهدات -ثانيا 

 01 ...........................................................ألاعمال املتصلة بتطبيق و تنفيذ املعاهدات -ثالثا

 01 ............................... الدبلوماسيةالحكومية املتصلة بالحماية  ألاعمال الفرع الثاني :

 01 ............................................................ املتصلة بالدبلوماسيين الحكومية ألاعمال – أوال

 01 .................................................................. املتعلقة بالقنصليين الحكومية ألاعمال -ثانيا

طبيعة ألاعمال الحكومية و تمييزها عن ألاعمال ألاخرى التي  الفصل الثاني:

 01 ......................................................................... تصدر عن السلطة التنفيذية

 00 .................................................... املبحث ألاول: الطبيعة الخاصة لألعمال الحكومية

 00 ........................... ةاملطلب ألاول: العمل الحكومي عمل يصدر عن السلطة التنفيذي

 إلى  يتخذالعمل الحكومي الفرع ألاول: 
ً
من طرف السلطة التنفيذية إستنادا

 05 ............................................................................................................... سلطتها التقديرية

 011 ..... التنفيذية بطائفة أعمال الحكومة الفرع الثاني: مدى ارتباط أعمال السلطة

 011 .................................. التي تصدر عن السلطة التنفيذيةة ألاعمال إلادارية البحت -أوال

 015 ...................................... ريعي الصادر عن السلطة التنفيذيةطبيعة العمل التش -ثانيا

 001........... .................................................. إلاداري املصبوغ بالطابع السياس يالعمل  -ثالثا

تخذلعمل بحسب الظروف التي تحديد طبيعة ا -0
ُ
 001........... ................................... فيها أ

قوانين من قبيل ألاعمال لتنفيذ العدم اعتبار القرارات إلادارية التي تتخذ  -1

 001........... ................................................................................................................. الحكومية

 005.......... ...................... كومي بحصانة قضائية مطلقةاملطلب الثاني: تمتع العمل الح

 000 ............ عدم إختصاص القضاء في رقابة مشروعية العمل الحكوميالفرع ألاول: 

 000 .................................. عدم إختصاص القضاء العادي في رقابة العمل الحكومي -أوال 

 011 .................................. عدم اختصاص القضاء إلاداري في رقابة العمل الحكومي -ثانيا
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 011 ......... ول و عدم الاختصاصدعوى التعسف في استعمال السلطة: بين عدم القب -1

ُوُل القاض ي إلاداري من رقيب للعمل  - 2  حَّ
َ
 011 ............. إنشائهإلى مشارك في الحكومي ت

 
ً
 015 ................................... الفرع الثاني: تقرير املسؤولية على العمل الحكومي إستثناءا

 
ً
استحالة تقرير مسؤولية الدولة على أساس الخطأ في حالة وجود العمل  -أوال

 010 .............................................................................................................................. الحكومي

 010 ....... رقابة مشروعية العمل الحكومي لتفادياملسؤولية بدون خطأ كبديل  -ثانيا 

ألسانيد الفقهية املتعلقة بإمكانية رقابة القاض ي للعمل الحكومي على أساس - 0

 011 .................................................................................................  خطأ املسؤولية بدون 

 011 ...................... حدود تطبيق مسؤولية الحكومة بدون خطأ على أعمالها الحكومية -2

عن  ر لتي تصداخرى املبحث الثاني: تمييز ألاعمال الحكومية عن ألاعمال ألا 

 136 ......................................................................................... السلطة التنفيذية

املطلب ألاول: التمييز بين ألاعمال إلادارية املتخذة في إطار السلطة التقديرية 

 015......... ................................................................................... مال الحكوميةلإلدارة و ألاع

 010......... ........ ي إطار السلطة التقديرية لإلدارةالفرع ألاول: طبيعة ألاعمال املتخذة ف

 010.........رية: عمل تقديري أم سلطة تقديريةالعمل املتخذ في إطار السلطة التقدي -أوال

 011......... .............................. لقضائي للسلطة التقديرية لإلدارةاو املصدر التشريعي  -ياثان

 011........التقديرية لإلدارة لرقابة القضاءخضوع ألاعمال املتخذة في إطار السلطة  -ثالثا

 015........ ......... السلطة التقديرية الفرع الثاني: أوجه الاختالف بين العمل الحكومي و 

 010........ ........................................................................ القانونية في الطبيعة الاختالف -أوال

 010........ ............................................................................ الاختالف من حيث ألاساس -ثانيا

 011........ ................................................. ف من حيث املجال الزمني و الضرفيالاختال  -ثالثا

 010........ ........................................................... من حيث الخضوع للرقابة القضائية -رابعا

 011........ ................. الاستثنائية حالةل الحكومية و الاملطلب الثاني: التمييز بين ألاعما

 011........ ............................................ الاستثنائية حالةعة القانونية للالفرع ألاول: الطبي
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 010........ .............................................................. لحالة الاستثنائيةلختلفة املفاهيم امل -أوال

 001........ ..................................................................... حالة الاستثنائيةالوط قيام شر  -ثانيا

 001........ ............................................................................................. وجود ضرورة ملحة -0

 001........ ........................................ الاستثنائيةأن يكون إلاجراء املتخذ مالئما للظروف  -1

 001........ .. للرقابة القضائية ستثنائية خاضعاأن يكون إلاجراء املتخذ في الظروف الا  -1

 001 ........................................ الاستثنائية بالنظريات ألاخرى  حالةالفرع الثاني: عالقة ال

 
ً
 001....... ....................................... كأساس لنظرية الظروف الطارئةفكرة الاستعجال -أوال

 000....... ......................... الاستثنائية الحالةفكرة سير املرفق العام كأساس لنظرية -ثانيا 

 005....... ....................... الاستثنائية الحالةكأساس لنظرية فكرة ألاعمال الحكومية -ثالثا 

 005....... ..................................... الاستثنائية الحالةكأساس لنظرية فكرة الضرورة  -رابعا 

 051.. ............ حالة الاستثنائيةالكومية و الفرع الثاني: أوجه الاختالف بين ألاعمال الح

 051....... ............................................................ من حيث مدى مخالفة مبدأ الشرعية -أوال

 050....... ........................................................................... من حيث ألاساس و الطبيعة -اثالث

 051....... .................................................................. من حيث  املجال الظرفي و الزمني -ثانيا

 051......... ................................................. حيث مدى الخضوع للرقابة القضائيةمن  -رابعا

 

 يالباب الثان
 

 175 ............................................ إمكانية الرقابة القضائية على ألاعمال الحكومية

 177 .................................... رقابة املشروعية على ألاعمال الحكومية الفصل ألاول:

 050........ .. املبحث ألاول: مدى رقابة القضاء على ألاعمال املتصلة بالعالقات الدولية

قة بإبرام وتفسير املعاهدات املطلب ألاول: 
 
الرقابة املحدودة على ألاعمال املتعل

 001 ............................................................................................................................... الدولية
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قة بإبرام و تعليق  املعاهدات  الفرع ألاول:
 
مدى رقابة القضاء على ألاعمال املتعل

 000 ............................................................................................................................... الدولية

 عدم الاختصاص الطبيعي للقاض ي إلاداري في الرقابة على ألاعمال املتعلقة  -أوال

  001 ................................................................................................ باملعاهدات الدولية

 001 .......................... الاختصاص الاستثنائي للقضاء  في رقابة املشروعية الخارجية -نياثا

وليةالفرع الثاني قة بتفسير الالتزامات الد 
 
 000 .................... : الرقابة على ألاعمال املتعل

 000....... ........................................... احتكار الحكومة ملجال تفسير املعاهدات الدولية -أوال

 001 ....................... الاختصاص املقيد للقاض ي إلاداري في تفسير املعاهدات الدولية -ثانيا

: الاختصاص املشروط للقضاء في رقابة ألاعمال املتعلقة بتنفيذ املطلب الثاني

 000 ................................ و ألاعمال املتصلة بالعالقات الدبلوماسية املعاهدات الدولية

: العمل املنفصل شرط لفرض الرقابة على ألاعمال املتعلقة بتنفيذ الفرع ألاول 

 005 ....................................................................................................... املعاهدة

دور فكرة العمل املنفصل في بلورة الرقابة على ألاعمال املتعلقة بتنفيذ  -أوال

 000 ............................................................................................................................. املعاهدة:

تنفيذ  حاالت فرض الرقابة على إلاجراءات و ألاعمال املتعلقة بتنفيذ أو رفض -ثانيا

 111 ........................................................................................................................... املعاهدات

 110 ............................................................... ن بالنقض ضد قرار تسليم املجرمينالطع - 0

  203 ...... ......................................... الرقابة القضائية على قرار رفض تسليم املجرمين: - 1

الفرع الثاني: تذبذب القاض ي في فرض رقابته على ألاعمال املتعلقة بالحماية 

 110 ...................................................................................................................... الدبلوماسية

 110  ............................................................ الدبلوماسيةالرقابة الضيقة على ألاعمال  -أوال

تغليب الطابع إلاداري على أعمال إتساع مجال الرقابة على أعمال القنصلين:  -ثانيا

 100 .......................................................................................................................... القنصليين
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املبحث الثاني: مدى الرقابة على ألاعمال املنظمة لعالقات الحكومة مع 

 100 ...............................................................................................................السلطات ألاخرى 

 105...... .... املطلب ألاول: العمل الحكومي و مدى تطبيق قواعد الاختصاص القضائي

العقود  القرارات املتعلقة بإبرام على : إمكانية رقابة القضاء إلاداري الفرع ألاول 

 100 ................................................................................................................................إلادارية

 111 ........ ضرورة الرقابة القضائية على ألاعمال البرملانية املتعلقة بالعقود إلادارية. -أوال

 111...... ....................................................... ول مفهوم مبدأ الفصل بين السلطاتتح -ثانيا

 111...... ................. تأثر القضاء بالطبيعة إلادارية للعقود املبرمة من طرف البرملان -ثالثا 

: عدم خضوع القرارات الصادرة من رئيس الجمهوريةاملتعلقةبتعيين الفرع الثاني

 110 .................................................................. أعضاء املجلس الدستوري لرقابة القضاء

قابلية قرار رفض رئيس الوزراء إصدار مرسوم لرقابة القضاء  الفرع الثالث:

 111 ................................................................................................................................ الاداري 

 110 ......بالعماليات الانتخابية املطلب الثاني: الرقابة على ألاعمال التمهيدية املتعلقة

 110..... ........................................... الفرع ألاول: منازعات ألاعمال التمهيدية لالنتخابات 

 110..... .......................................................................................... الانتخابات التشريعية -أوال

 111..... ........................................................................................... الانتخابات الرئاسية -ثانيا

 110..... ......................................... تالفرع الثاني: منازعات ألاعمال املتعلقة باالستفتاءا

 115..... ....................... خضوع بعض ألاعمال التمهيدية لالستفتاء للرقابة القضائية -أوال

 111..... .......... و مجلس الدولة. يتوزيع الاختصاص القضائي بين املجلس الدستور ثانيا: 

 256 ............. ةمدى مسؤولية السلطة التنفيذية عن أعمالها الحكومي الفصل الثاني:

 258..... ..................... ةبعض أعمال الحكومعن حاالت تقرير املسؤولية  املبحث ألاول:

 260..... ................................. مسؤولية الدولة في مجال العالقات الدولية املطلب ألاول:

عن إقرار حق رعايا الدولة في الخارج التعويض عن ألاضرار الناشئة الفرع ألاول: 

 262 ................................................................................................. بعض ألاعمال الحكومية
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إقرار الحق في التعويض عن أعمال الحكومة إستنادا إلى فكرة الفرع الثاني: 

 268 .......................................................................................... ألاعمال املنفصلة

 270 ................................................ مفهوم فكرة العمل املنفصل عن العمل الحكومي -أوال

 270 ................................................. تعريف العمل املنفصل في مجال العالقات الدولية 1 -

 273 ....................................................................  شروط إسناد العمل املنفصل -2

 274 .................... التطبيقات القضائية للعمل املنفصل في مجال العالقات الدولية -ثانيا

 275 ................ تطبيقات العمل املنفصل في مجال تطبيق و تفسير املعاهدات الدولية - 1

 277 ......................تطبيقات العمل املنفصل في مجال القرارات الصادرة بشأن ألاجانب-2

 279 .................................................... املطلب الثاني: ألاعمال الحكومية املتعلقة بالحرب

 280 ... الفرع ألاول: ألاعمال الحكومية املتعلقة بالتعويض عن أضرار املعارك الحربية

 281 ...................... التعويض عن أضرار معارك الحرب الناشئة على إلاقليم الوطني -أوال 

 286 .................. التعويض عن أضرار معارك الحرب الناشئة خارج إلاقليم الوطني -ثانيا 

 100 ............................ أعمال الهيئات العليا الّتعويض عن أضرار الحرب الناتجة على - 1

 288 ............................................ ألاعمال الحكومية كمانع للتعويض عن أضرار الحرب - 2

 290 ................. الفرع الثاني: ألاعمال الحكومية املتصلة بإعالن الحرب و سير عمليات

ال   290 .............................................. قرار إعالن الحرب و عمليات سيره أعمال حكومية -أو 

 292 .................................. طرف القضاء صعوبات تبني العمل الحكومي الجديد من -ثانيا

 101 .................................... الحكومةاملبحث الثاني: أُسس مسؤولية الدولة عن أعمال 

 100 ............ املطلب ألاول: مسؤولية الدولة عن أعمالها الحكومية على أساس الخطأ

 105 ..... الفرع ألاول: ألاحكام العامة لتطبيق مبدأ مسؤولية الدولة على أساس الخطأ

 100 .............................................................. اريةالخطأ املشترط لقيام املسؤولية إلاد -أوال  

 111 .............................. الخطأ املنشأ للمسؤولية: الخطأ الجسيم و الخطأ البسيط  -ثانيا

 111 ........ على أساس الخطأألاعمال الحكومية  عن الفرع الثاني: تطبيقات املسؤولية

 110 ........... صعوبة تطبيق نظرية الخطأ في مجال املسؤولية عن ألاعمال الحكومية -أوال
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 110 ............................................. أساس الخطأنسبية تقرير مسؤولية الحكومة على  -ثانيا

 املطلب الثاني: املسؤولية على أساس مبدأ املساواة في تحمل ألاعباء عن ألاعمال 

 101 ............................................................................................ الحكومية

الفرع ألاول: مبدأ عدم املساواة في تحمل ألاعباء كوسيلة للحد من خطورة 

 100 ... ……………………………………………………………………………ةيعمال الحكومألا 

 105 .... املسؤولية بدون خطأ في مجال ألاعمال الحكوميةتأييد الفقه لفكرة تطبيق  -أوال

محاوالت القضاء إلاداري في تطبيق املسؤولية بدون خطأ على أعمال  -ثانيا

 110 .............................................................................................................................. الحكومة

 أعمال  علىالعملية لفرض املسؤولية بدون خطأ  الفرع الثاني: الصعوبات

 110 ............................................................................................. الحكومة

 110 ............................. صعوبة تطبيق املسؤولية بدون خطأ على أعمال الحكومة -أوال

 111 .......................... انعدام شرط الضرر ألاكيد في املسؤولية عن أعمال الحكومة -ثانيا

 111 ..................................... تاثير خصوصية العمل الحكومي على املسؤولية بدون خطأ -1

 111 ................................................................................. تأثير العمل الحكومي على الضرر  -2

 115 .......................................................................................................... خاتمة

  111 ... ............................................................................... ............قائمة املراجع

 379 ....................................................................................................... الفهرس
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Les actes gouvernementaux entre l’immunité 

absolue et le contrôle   juridictionnel 

 

 الأعامل احلكومية بني احلصانة املطلقة والرقابة القضائية
 

 ملخص

رعية و ما رافقها من  
ّ

إنَّ تطّور مفهوم مبدأ الش

ساع لدور الدولة و مؤسساتها الدستورية في التدخل 
ّ
إت

شتى املجاالت، أّدى إلى طلب ألافراد ضمانات وحماية   في

رض تمل و املفتـــــــــــأكبر و أوسع،  بالنظر إلى التعسف املح

من طرف إلادارة و أعوانها بمناسبة تأدية مهامها إلادارية 

 الواسعة.

أثبت املجال العملي أنَّ الّضمانات املمنوحة للفرد في 

غير كافية، لسبب أنَّ سبيل حماية حقوقه ألاساسية 

مجلس الدولة الفرنس ي يمنح الحرية الّتامة للسلطة 

التنفيذية في فرض أعمالها الحكومية، دون أن يكون 

 والخارجيلي ـــــــــــــــــعليها أّي رقيب، وتمتد إلى املجال الداخ

. هذا ما يؤدي إلى استبعاد تطبيق مبدأ للدولة

 والحقوق ألاساسية واملساس بالحرياتاملشروعية 

 لألفراد.

بالنظر إلى التعارض املستمر بين مصلحة الّدولة من 

من جهة أخرى، وبهدف إيجاد  ومصلحة ألافرادجهة 

التوازن املنشود بين هذه املصالح املتناقضة، تراجع 

ألاعمال من  وقلص هذهمجلس الّدولة عن موقفه 

نَّ أخالل الاستناد إلى نظرية ألاعمال املنفصلة، حيث 

 للرقابة إذا كانت منفصلة 
ًّ
هذه ألاعمال أصبحت محال

أعمال  وبالتالي أضحتعن العمل الحكومي ألاصلي، 

ــــالح اء إلاداري ولو ـرف القضــــل رقابة من طــــــــــــكومية محــــــ

.
ً
 كان ذلك نسبيا

 

Résumé 

 Avec le développement de l’esprit de 

légalité et l’interventionnisme qui accroit 

quotidiennement le rôle de l’Etat, les administrés 

demandent une protection plus précise et plus 

forte qu’autre fois contre l’attitude abusive des 

gouvernants et leurs agents. 

 L’expérience a prouvé que les garanties 

politiques et administratives se révélaient 

dénuées de suffisante valeur pratique, En effet, le 

Conseil d’Etat français a émis de larges garanties 

pour l’administration en donnant la liberté d’y 

inscrire les principes qu’elle souhaite dans le 

cadre des actes de gouvernement,. Ces derniers 

sont des actes qui apparaissent plus politiques 

qu’administratifs, ils échappent de ce fait à tout 

contrôle du juge. De tels actes intéressent les 

rapports entre les pouvoirs publics, et la conduite 

des relations internationales. 

  

 L’application du principe de légalité est 

donc écartée en totalité, la conséquence étant 

l’impossibilité pour le juge administratif de 

contrôler les actes de Gouvernement, actes 

politiques par excellence.  

 

 Vu la confrontation perpétuelle ente la 

raison de l’Etat et l’intérêt des individus, et dans 

le but de trouver un équilibre entre ces deux 

intérêts contradictoires, le Conseil d’Etat à 

progressivement réduit cette catégorie d’actes en 

admettant que certains d’entre eux sont 

détachables tant des relations entre pouvoirs 

publics que des relations internationales ne 

demeure qu’un rapport lointain et indirect. Ils 

demeurent donc des actes administratifs soumis 

au contrôle du juge administratif.  

 


