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الحدود الدستورية الحاكمة
لموظيفة الالئحية
المقدمة

يرتب التاسيس الدستوري لموظيفة الالئحية التنفيذية لسمطة التنفيذ امو ار ثالث  :اوليا اف ىذه
الوظيفة ال تعدو اف تكوف استثناءا مقصودا لغيره ال لذاتو .اي لما يتحصؿ منيا مف منافع  .ولذا

فانيا تدور وجودا وعدما مع ىذه الغاية  .وىو ما معناه سرياف سنف االستثناء عمييا  .ليس مف
حيث عدـ جواز التوسع فييا فحسب  ،وانما ايضا عدـ االرتكاز الييا اال لمبرر يسوغيا حتى ال

يفضي ذلؾ الى السيطرة عمى السمطة المشرعة اصال مما يمثؿ انتياكا لمبدا فصؿ السمطات

النيا حينئذ تكوف قد خرجت عما توخى تحقيقو الدستور منيا وتجاوزت حرصو عمى اف تظؿ في
نطاؽ التعاوف بيف سمطة التشريع وسمطة التنفيذ وىو ما يكوف الزمو اف تبقى في نطاؽ االستثناء

ال تبرحو الى مقاـ القاعدة  .واالخر انيا في الحدود السابقة وظيفة دستورية ال يمكف القوؿ

بتاسيسيا عمى نص قانوني  ،استنادا الى ما لممشرع مف حؽ دستوري في اف يعيد بممارستيا
الي مف اعضاء السمطة التنفيذية مف خالؿ ما افترضو عمييا مف اصدار الالئحة التنفيذية لقانوف

سنو .

واالخير اف الالئحة التنفيذية كمقتضى لممارسة ىذه الوظيفة ليست مجموعة مف نصوص متعددة

كما يظف البعض وانما تكتسب ىذا الوصؼ ولو تكونت مف نص واحد او فقرة واحدة في اطار
نص  ،ويسري عمييا نظاميا االجرائي والموضوعي طالما كانت مجرد تنفيذ لمقانوف .
وعمى الرغـ مف الدور الذي تمارسو السمطة الالئحية التنفيذية اال انيا ليست مطمقة التصرؼ

وانما تكوف مقيدة بقيود او بحدود معينة

كأصؿ عاـ ،فإف الحدود الدستورية تقسـ إلى قسميف :إحداىما موضوعية واألخرى إجرائية،

تتعمؽ األولى بمحؿ الالئحة أو موضوعاتيا وتستيدؼ ضوابطيا تقيد السمطة الالئحية في

إعدادىا بأف يأتي محميا متفقاً مع القانوف.وال نعني – كما قد يتصور – بيذا األخير ،القانوف

المنفذة لو ،وانما أيضاً كؿ قاعدة قانونية ،وىو ما مفاده إنيا حدود او قيود تستيدؼ أال تخرج
الالئحة في مضمونيا أو محميا ،ليس عف قانونيا فحسب .وانما عمى الدستور أو قانوف آخر.
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أما اإلجرائية :فتاتي بعد فراغ السمطة الالئحية مف وضع الالئحة وىي إف كانت تمي إعداد ىذه
األخيرة زمانياً  ،إال أنيا تعاصرىا مادياً  .اعتبا ار بأف ما تحممو مف نصوص ،تتعمؽ بيا ،وتبيف
عف اآللية اإلجرائية لتنفيذىا ،يجعميا خطوة مالزمة أو معاصرة لصناعتيا واف بدت زمانياً الحقة
بيا.غاية ما ىنالؾ إنيا تمتاز بأمريف :أنيا إجرائية ال موضوعية بمعنى انيا ال تتصؿ بموضوع

أو مضموف الالئحة .وانما ىي تتعمؽ بما ينبغي أف يتوافر لنفاذىا مف إجراءات افترضيا الدستور
 ،وىي مف ناحية ثانية تعد متممة لدستورية الالئحة وموجبات شرعيتيا .ولذا ليست كما قد يتبدى

مف ظاىرىا ،مجرد أعماؿ مادية بحتة وانما ىي أعماؿ قانونية ،ذات صبغة دستورية.
وألىمية ىذه الحدود فسوؼ يتـ التعرض ليما بشيء مف التفصيؿ وذلؾ مف خالؿ مبحثيف نتكمـ
في أوليما عف الحدود المتعمقة بمضموف الالئحة ونتحدث في اآلخر عف الحدود التي تخص

نفاذىا.

المبحث االول
الحدود المتعمقة بمضمون الالئحة التنفيذية
لـ يكف إسناد ميمة التشريع بطريؽ الموائح التنفيذية إلى السمطة الالئحية ،إال عف ضرورة
مشروطة ،جرياً عمى األصؿ العاـ ،بأف تقدر بقدرىا .وىو األصؿ عمى ضوئو ،يتحدد دور ىذه
الحدود الذي يعكس طابعيا المزدوج فيي مف ناحية وقائية .بمعنى أنيا تحوؿ دوف تجاوز السمطة

الالئحية في سف الق اررات المنفذة لمقانوف ،عمى اختصاص المشرع .فتتجاوز بذلؾ الحدود

الدستورية الختصاصيا ( . )1ومف ناحية أخرى موضوعية تتصؿ بمحؿ أو مضموف الالئحة وال
تنشغؿ باإلجراءات أو األشكاؿ التي تمزـ السمطة الالئحية  ،بتأدية وظيفتيا التنفيذية تبعاً ليا.

وىذا التنوع مرده الى امريف  :التبعية التي تحكـ عالقتيا بقانونيا  ،بما تفرضو دستورياً عمى
السمطة الالئحية مف عدـ مخالفتو حاؿ إعدادىا وىو ما يمكف أف نطمؽ عميو ليذا االعتبار،
الحدود الدستورية الخاصة .والتدرجية التي توجب  ،وفؽ ما سمؼ  ،تقيد ذات السمطة بعدـ

 - 1أَظس أألظخاذ اندكخٕز عاا ل انطبطبااَ ، ٙانحادٔ اندظاخٕزٚت نا ٍٛانعاهطخ ٍٛانخياسٚاٛت ٔانة اا ٛت  ،انكٕٚاج ،
يطبٕعاث جايات انكٕٚج  ،يجهط انُيس اناهً ، 3222 ، ٙصٔ 5يا نادْا .
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الخروج عمى القواعد األعمى مكانة مف الالئحة ذاتيا( . )2وفؽ ما يمكف تسميتو بالحدود العامة
 .وىذا ما سنتناولو في المطمبيف اآلتييف- :
المطمب االول
الحدود الدستورية الخاصة
وجو خصوصية ىذه الحدود  ،قصورىا عمى تنظيـ العالقة بيف الالئحة والقانوف المنفذة لو بما

تستوجبو مف عدـ خروجيا عمى أحكامو .وتتحدد ىذه الحدود إجماالً بيف نوعيف :عدـ تعديؿ

القانوف ،عدـ إعاقة تنفيذ القانوف.
أوال :عدم تعديل القانون :

تقضي تبعية الالئحة لمقانوف ،ودنوىا منو درجة ،إلى لزوـ أف ال تخالفو باعتبارىا تستمد منو

قوتيا وصحتيا فإف خالفتو غدت باطمة ومف أوجو ىذه المخالفة ،المخالفة بطريؽ التعديؿ .وىي
تأخذ أحد الشكميف :تعديؿ باإللغاء ،تعديؿ باإلضافة.
 - 1تعديؿ القانوف بطريؽ اإللغاء :
تعديؿ السمطة الالئحية لمقانوف بطريؽ اإللغاء مفاده أف تمغي نصاً مف نصوصو  ،أو تحذؼ

حكماً مف أحكامو وىو ما ال يجوز ليا مطمقاً وذلؾ لسببيف :أوليما مخالفتو لمنطؽ التبعية بيف
القانوف والالئحة ،وخروجو عمى مبدأ التدرج التشريعي بما يستوجبانو مف عدـ مخالفة الالئحة

لمقانوف .واألخر خروجو عمى غاية وظيفة الالئحة التنفيذية وليس مف مقتضى ىذه الميمة إلغاء

نص أو حذؼ حكـ بؿ تتوقؼ عند تفصيؿ األولى ،أو إيضاح األخر واإللغاء ليس مثالً لمتنفيذ،
وال ىو مقتضى مف مقتضياتو مما يعني إتيانو  ،تجاوز الوظيفة التنفيذية عمى اإلطالؽ(. )3

وقد يثار تساؤؿ مفاده إذا كاف التعديؿ إلغاء اال يجوز بمدعاة خروجو عمى إرادة المشرع واعتباره
غصباً لمسمطة فيؿ يمكف لممشرع أف يرخص بو لمسمطة الالئحية ؟ ال يجوز ذلؾ قطعاً بؿ أنو
مما يعارض الدستور صراحة لسببيف  :االوؿ أف الدستور لـ يجعؿ لممشرع مف سمطة في تنظيـ

2

- AUBY ( J.M) : Sur La hierarchie des norms en droit public . Mel : Pelloux . Paris .
L.G.D.J. 1980 . P . 20et ss.
3
- C.E.15 mai 2002 Duval ( Deux arrest ) R.F.D.Ad. 2002. P. 815. note Garranjon.
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الوظيفة الالئحية التنفيذية غير تحديد جية االختصاص بإصدارىا فأف تجاوز المشرع ىذه الميمة
 ،ورخص لمسمطة الالئحية أف تمغي نصاً مف نصوص القانوف  ،فإنما يكوف قد تعدى اختصاصو
الدستوري  ،مما يعيب ما رخص بو بعدـ الدستورية  .واآلخر أف الدستور قد حظر عمى السمطة

الالئحية أف تقترؼ تعديالً لمقانوف ،أيا كاف شكمو .والنص جاء عمى إطالقو  ،فيعمؿ بو مف غير
تقييد فيجري مستغرقاً حظر التعديؿ بكؿ إشكالو  ،ومف أخصيا اإللغاء فأف جاء المشرع ورخص

بو مف بعد حظره دستورياً  ،فإنما يكوف قد رخص لمسمطة الالئحية بمخالفة الدستور ،والخروج
عمى مقتضيات وظيفتيا التنفيذية المحددة دستورياً بما يوقعو في إطار المخالفة الدستورية(. )4

واإللغاء الالئحي لمنص القانوني  ،يتخذ أشكاال متعددة  ،فقد يكوف صريحاً كالنص صراحة عمى

عدـ تطمب شروط استمزميا القانوف كإلغاء شرط الترخيص الالزـ قانوناً لممارسة حؽ أو حرية

معينة وقد يكوف ضمنياً  ،بأف تفصؿ الالئحة ذات ما نظمو القانوف ولكف عمى نحو يخالفو كاف
تتطمب لشغؿ وظيفة ما توافر خبرة لمدة أقؿ مما يستوجبيا النص القانوني ،أو أف يكوف المؤىؿ

الجامعي غير المقتضي قانوناً وال يشفع لمسمطة الالئحية إللغاء النص القانوني تذرعيا بأف
ضرورة الحاؿ التي ىي ألمس عمى تقديرىا تستدعي ىذه المغايرة بيف الالئحة والقانوف السيما وأف

األولى تكوف أكثر مواكبة لمقتضى الحاؿ مف القانوف باعتبارىا جرياً عمى العادة الحقة عمى

صدوره زمانياً ألف مراعاة االعتبارات العممية أو الظرفية ال تكوف عمى حساب األصوؿ الدستورية
واحتراـ مقتضيات التدرج التي تتأسس عمييا صحة الالئحة وتستمد منيا مشروعيتيا وىي أف

تظؿ في فمؾ القانوف وال تخرج عف مدارىا التزاما بأحكامو .ىذا إلى انو لو أجيز الخروج عمى

القانوف بدعوى اعتبارات الواقع ألفضى ذلؾ إلى خرؽ كؿ النصوص القانونية تحت سمع ومرأى
الدستور(. )5
 -2تعديؿ القانوف بطريؽ اإلضافة :

4

- HAMON (L) : Les domains de la loi et du reglement a la recherché d'une forntiere
. D. 1960. P. 253.
5
- LECALVEZ (J) : Droit consttitutionnel repressif . J. C. P. Ad. 1999. Fas. 1458. 4.
ET ss.
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أختمؼ الفقياء حوؿ مدى جواز أف تضيؼ الالئحة التنفيذية أحكاماً جديدة لمقانوف تواجو ما بو
مف نقص أو ما ينطوي عميو مف قصور وىذا الخالؼ يرجع إلى تبايف رؤية كؿ منيـ مف خاللو

إلى الوظيفة الالئحية التنفيذية(.)6

أ) الرأي االول الرأي المعارض لإلضافة  :وىو رأي غالبية الفقياء والذي ينكر اإلضافة
الالئحية لمقانوف بوجو عاـ ويتأسس ذلؾ عمى حجج ثالث :
الحجة األولى نظرة ضيقة مفادىا عدـ تجاوزه إيراد التفصيالت والجزيئات التي يستمزميا وضع
القانوف موضع التطبيؽ العممي وعمى ذلؾ تعني اإلضافة الخروج بالالئحة عمى مقتضى دورىا
في تنفيذ القانوف مما يستوجبو مف التوقؼ عند وضع التفاصيؿ الالزمة لتنفيذه دوف أف ينشئ

حكماً جديداً(.)7

الحجة الثانية إف إجازة اإلضافة الالئحية ال معنى لو غير السماح لمسمطة الالئحية باغتصاب
سمطة المشرع ألف اإلضافة في ذاتيا قانوف والقانوف مف اخص وظائؼ المشرع فاف أتتو السمطة

الالئحية فاف ذلؾ معناه االفتئات عمى اختصاص المشرع وىو ما ال يقره الدستور(.)8
الحجة الثالثة أف اإلضافة الالئحية لمقانوف تتعارض مع المبادئ العامة لمقانوف ال سيما مبدأ
التدرج بيف القواعد القانونية بما يستوجبو مف عدـ مخالفة القاعدة األدنى لقاعدة تعموىا ولما كانت

اإلضافة الالئحية بمثابة تعديؿ  ،فأنيا تكوف غير جائزة ،اعتبا اًر بأف القانوف ال يعدؿ إال بأداة

تشريعية ليا ذات مكانتو أو أخرى أعمى منيا كالدستور(.)9

ب ) الرأي الثاني الرأي المؤيد لإلضافة :فيدعـ أنصاره مذىبيـ برؤيتيـ الواسعة لمفيوـ التنفيذ
كوظيفة تضطمع بيا الالئحة  ،إذ ال يتوقفوف عند معناه الحرفي  ،عمى نحو ما ذىب إليو

أنصار الرأي االوؿ  ،وانما لو في منطقيـ معنى واسع يصؿ إلى حد وضع ما يمزـ مف األحكاـ
الضرورية لتطبيؽ القانوف  .ولقد عكست رؤيتيـ لمتنفيذ تصورىـ لالئحة  .إذ لـ ينظروا إلييا

 - 2اَظس ،أ .ظهًٛاٌ انطًأ٘  ،انُظسٚت اناايت نهةسازاث اإل ازٚت ،ط،2انةاْسة يطبٕعاث جايات عا ٍٛماًط
 ،1991،ص.282
 - 2اَظس األظخاذ اندكخٕز زي اٌ أنٕ انعاإ  ،انٕظا ٛيا ٙيةديات انةاإٌَ انًادَ ،ٙانًاد م إناٗ انةاإٌَ ،انةاعادة
انةإََٛت ،اإلظكُدزٚت ،از انجايات انجدٚدة نهُيس ،3222 ،ص.332
8
- BRETON(M) , L'obligation pour l'administration d'exercer son pouvoir
reglementaire d'execution des lois,R.F.P.1993, p.1749.
9
- Duguit (L),Traie de droit constitutionnel,Paris,ed,P.701
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باعتبارىا مجرد أداة تدنو القانوف فحسب ،وانما نظروا إلييا باعتبارىا وسيمة ليا وظيفة كفميا
الدستور .ىي ضماف تنفيذ القانوف وىذه الوظيفة ال يمكف تأديتيا بمجرد قياـ الالئحة بوضع

التفاصيؿ الالزمة لمتنفيذ وانما قد تستمزـ بعض القواعد التي تكوف ضرورية لتطبيؽ القانوف،
وتجعمو أكثر استجابة لمتطور اآلني لموقائع التي ينظميا (.)10

غير أف معنى تنفيذ القانوف وما يعكسو مف دور لمسمطة الالئحية في إكمالو إضافة إليو ال يعني

أف سمطتيا في ىذا الشأف مطمقة ،وانما ىي سمطة مقيدة بقيديف :أحدىما غائي مفاده أف
اإلضافة ال بد أف تكوف ضرورية أو الزمة لتنفيذ القانوف إذ مف غير المعقوؿ أف يعيد الدستور

إلى السمطة الالئحية بميمة إصدار الموائح الالزمة لتنفيذ القانوف  ،ثـ نحظر عمييا إضافة مف
األحكاـ ما يستمزمو ىذا التنفيذ  ،أو نجيز ليا إضافة ما ال يقتضيو أيضا  .واآلخر موضوعي

مؤداه أال تتعارض اإلضافة مع نصوص القانوف وال تصادـ حكماً مف أحكامو فاف تعارضت أو
تصادمت تكوف غير دستورية ألنيا حينئذ تأخذ حكـ التعديؿ المحظور عمى الالئحة دستورياً.

اعتبا اًر بأف اإلضافة غير المحظورة ىي التي ال تنطوي عمى معارضة لمقانوف وال يشفع لمسمطة
الالئحية التذرع بأف اإلضافة توجبيا ضرورة التنفيذ ألف لزوـ اإلضافة لمتنفيذ ال تبرر انتياؾ
الدستور أو النيؿ مف مبدأ المشروعية الذي يرسـ الحدود القانونية بيف القانوف والق اررات المنفذة لو

.

جـ) الرأي الثالث :وىو يتوسط بيف تأييد اإلضافة وانكارىا ويرى أنصاره إف اإلضافة ليست عمالً

محظو اًر دوماً وال ىي تصرؼ مشروع دائماً وانما ىي تدخؿ في نطاؽ الدستورية ما كانت
مقصورة عمى المسائؿ اإلجرائية .وتعد غير ذلؾ إذا تمركزت حوؿ األحكاـ الموضوعية في
القانوف .وفي مقاـ التفرقة بيف اإلجرائي والموضوعي مما تناولو القانوف يذىب أصحاب الرأي إلى
أف المسائؿ اإلجرائية عمى نقيض الموضوعية ال تمس جوىر الحؽ الذي نظمو المشرع ومف ثـ

ال تنازع اإلضافة الالئحية إلييا االختصاص أالستئثاري لممشرع بتنظيمو إذ أنيا تدور حوؿ سبؿ
التمتع بالحؽ الذي نظمو والطرؽ الواجبة اإلتباع لبموغ ىذه الغاية ويضربوف لذلؾ مثالً
بالمستندات أو الوثائؽ المطموبة لمحصوؿ عمى ترخيص معيف استمزمو المشرع لممارسة أحد

الحقوؽ  ،أو تحديد أي الجيات التي يناط بيا تمقي طمب الحصوؿ عميو  ،والدورة المستندية

الضرورية لبموغ ىذه الغاية  .في ىذه الحالة إذ تكمؿ الالئحة إجراءات لـ ينص عمييا المشرع
10

- debbasch(ch),Droit administrative,Paris,P.301.

مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية
المجلد 4/السنة 4/العدد14 /
م.د .رشا خليل عبد

359

تمزـ لتحصيؿ الحقوؽ المنظمة قانونياً وعمى خالؼ ذلؾ تكوف اإلضافة في المسائؿ الموضوعية
ألنيا في ىذه األمور تمس جوىر ما نظمو المشرع وتتدخؿ في نطاؽ محجوز أصال بحكـ

الدستور لو ولنا أف نتصور ذلؾ حيف نجد الئحة تصادر حقاً مف الحقوؽ المقررة قانوناً لألفراد أو
تضيؼ عمى كاىؿ األفراد التزاماً جديداً لـ ينطو عميو القانوف المنفذة ليا … ..الخ(. )11

ثانياً  :عدم إعاقة تنفيذ القانون :
كمقتضى لمتبعية التدرجية التشريعية ال يمكف لالئحة أف تتضمف مف النصوص ما يعوؽ تنفيذ
القانوف .وىو ما يمكف أف يرد دستورياً عمى صورتيف :التعطيؿ واإلعفاء وفؽ ما نفصمو تباعاً.
 - 1تعطيؿ القانوف:
ىو عائؽ يفارؽ عف إلغاء بعض مف نصوص القانوف في كوف األخير بمثابة إعداـ لمنص ،أو

نفي لوجوده بينما التعطيؿ بقاء لو قائماً مع تعطيؿ أثره ،بوقؼ أعماؿ حكمو ويفارؽ التعطيؿ مف

حيث شكمو كما يختمؼ مف ناحية نطاقو .فيو مف الناحية الشكمية قد يكوف صريحاً ،بالنص عمى
وقؼ إعماؿ أحد نصوص القانوف أو عدـ سرياف أحد أحكامو إلى حيف وقد يكوف ضمنياً وذلؾ
باإلفراط في وضع القيود اإلجرائية عمى تطبيؽ نص قانوني ،مما يجعؿ تطبيقو صعباً أف لـ يكف

مستحيالً .كأف تحدد مثالً مبمغاً مالياً كبي اًر كشرط إجرائي لتأسيس شركة أو مؤسسة صحفية،
أحاؿ إلييا قانوف تنظيـ الصحافة لتحديده إذ مثؿ ىذا القيد يعطؿ مف النص المنظـ لحرية

إصدار الصحؼ ،بشكؿ يمثؿ خروجاً بالالئحة عف دورىا في تيسير تطبيؽ القانوف بالحيمولة دوف

تنفيذه .أما افتراؽ التعطيؿ مف حيث نطاقو  ،فقد يكوف زمانياً  ،بوقؼ إعماؿ النص القانوني لمدة

معينة يعود السرياف بعد نفاذىا( )12وقد يكوف مكانياً  ،كالنص في الالئحة عمى عدـ سرياف أحد
نصوص القانوف في منطقة معينة كالمناطؽ النائية مثالً أو بوقؼ إعمالو عمى منطقة دوف غيرىا

كاف يجري تطبيقو عمى المناطؽ الكمركية دوف سواىا  .وأخي اًر قد يكوف التعطيؿ موضوعياً بأف
تمنع تطبيقو عمى حاالت بعينيا مما تسري عمييا أحكامو كأف تقصر الالئحة التنفيذية لقانوف

11

- Waline(M),Les rapports entre la loi et le reglement avant et après le constitution
de 1958 ,P.694.
 - 13انًحكًات اندظااخٕزٚت اناهٛااا  1يبساٚاس  .1993انة ااٛت ز اى  21نعااُت  2اا ٛت ظااخٕزٚت .يجًٕعاات أحكاااو
انًحكًت اندظخٕزٚت اناهٛا  .انجصء انخايط  .انًجهد االٔل  .ص . 123
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الخدمة المدنية تطبيؽ أحكامو عمى حاالت شغؿ الوظيفة العامة بطريؽ التعييف دوف نظيرتيا
التي تتـ بالتعاقد رغـ أنو يماثؿ بينيما في سرياف أحكامو .

 - 2اإلعفاء مف تنفيذ القانوف :
إعفاء الالئحة مف تنفيذ القانوف مفاده أف تعفي الالئحة أشخاصاً بذواتيـ أو صفاتيـ مف تطبيؽ
القانوف بالنسبة ليـ واإلعفاء ىنا يتنوع  ،تبعاً لغايتو إلى نوعيف  :االوؿ إعفاء لممنع ومفاده أف
تتغيا السمطة الالئحية بالنص عمى إعفاء بعض األشخاص مف تطبيؽ القانوف لمحيمولة دوف

تمتعيـ بالحقوؽ أو المزايا التي يقررىا .كالنص مثالً عمى حظر ممارسة بعض األشخاص مف

مزاولة مينة أو ممارسة حرية ما ،رغـ أف القانوف كفميا لمجميع بغير تفريؽ .واآلخر إعفاء لممنح
 ،ومؤداه أف تمنع السمطة الالئحية تطبيؽ القانوف عمى فئة معينة بمنحيا مزايا لـ يقررىا القانوف

الذي يسوي في المعاممة بيف جميع المخاطبيف بأحكامو وال يؤثر بعضيـ بما لـ يعترؼ بو لغيرىـ

.

ولكف ىؿ يمكف لممشرع أف يرخص لمسمطة الالئحية بأف تخصص الالئحة نصاً يعطؿ أو يعفي
مف تنفيذه ؟ وىؿ يمكنو إجازة ذلؾ بتقيد حدوثو بتوافر حالة الضرورة أو الظروؼ االستثنائية ؟

الجواب عمى ذلؾ بأنو ال يجوز ذلؾ مطمقاً ألنو  ،وعمى نحو ما سبؽ ما حظره الدستور ال يمكف

لممشرع إجازتو وما منع دستورياً ال يمنح قانونياً إذ لو كاف المشرع الدستوري يريد ذلؾ لما كاف
منعو شيء أف يصرح بو سواء كاف تصريحاً بجوازه مطمقاً في مختمؼ الظروؼ أو استثناء بقصره
عمى حالة الضرورة أو الظرؼ االستثنائي أما ولـ يفعؿ فانو ال يمكف لممشرع أف يجيزه حتى ولو

في حاالت الظروؼ الطارئة .

المطمب الثاني
الحدود الدستورية العامة
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إف اتصاؼ ىذه الحدود بالعمومية  ،مرده أنيا ال تتعمؽ بمزوـ احتراـ الالئحة لمقانوف المنفذة لو
وانما تتصؿ بضرورة عدـ مخالفتيا ألي نص أو مبدأ دستوري أو قانوني ال يتعمؽ بالوظيفة

الالئحية التنفيذية .

ولعؿ مف ابرز ما تمتزـ بو السمطة الالئحية مف قيود ليا في الشأف أف ال تنظـ ما يستأثر المشرع
بتنظيمو واف تتقيد بالحدود الدستورية لما يعيد إلييا القانوف بتنظيمو.
أوال :االلتزام بعدم تنظيم ما يستأثر به المشرع:
لئف كانت تبعية الالئحة لمقانوف المنفذ لو يفرض التزاماً عمى السمطة الالئحية حاؿ إعدادىا ،

التقيد بالموضوع الذي تناولو ىذا القانوف بالتنظيـ إال أنيا أحياناً ما تجنح بسمطتيا فتتصدى
بتنظيـ أحد الموضوعات المحجوزة لممشرع كما قد يحدث أف يفوضيا ىذا األخير في ذات القانوف

الذي تعد الئحتو التنفيذية بتنظيـ بعض المسائؿ التي يستأثر بيا دستورياً  .وىنا يرد التساؤؿ عف

مدى صحة ذلؾ مف الناحية الدستورية ؟

الجواب عمى ذلؾ في النقطتيف االتيتيف :
 - 1الحاالت التي يمتنع فييا التفويض بالتنظيـ:
بالرغـ مف تعدد ىذه الحاالت  ،إال أنو يمكف حصرىا في اثنتيف  :األولى حاالت تنعدـ فييا

تماماً سمطة المشرع بمعنى ال يكوف لو أدنى دور في تنظيميا  ،لذا أنو ال يمكف تفويض

الموضوعات المتعمقة بيا إلى السمطة الالئحية جرياً عمى أصؿ مفاده مف ال يممؾ ليس بمقدوره

أف ُيممؾ  .وتبعاً ال تستطيع ىذه األخيرة ومف باب أولى التصدي ليا بالتنظيـ ومف أمثمتيا :حؽ
المساواة بيف المواطنيف ،استقالؿ القضاء وعدـ التدخؿ في شؤونو(.)13
واألخرى حاالت يناط بو تنظيميا دستورياً ويمتنع عميو تفويضيا ويبيف عنيا ما يرد في عجز

النص الدستوري المحدد لموضوعاتيا مف عبارات توحي بأف التنظيـ ال بد أف يتـ بقانوف أو وفقاً
ألحكاـ القانوف  ،إذ كما يقوؿ بعض الفقياء ىذه الصياغة لـ تأت عفواً وانما جاءت

 - 12أَظس األظخاذ اندكخٕز ٔجد٘ ثانج ،حًاٚت انحسٚت ي ٙيٕاجٓت انخياس ،،ٚانةااْسة ،از انُٓ ات اناسنٛات-89 ،
 ،1992ص.22
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مقصودة( .)14ووجو ما تبتغيو أنيا تشير حاؿ ذكرىا إلى أننا في دائرة اختصاص محجوزة
لممشرع دستورياً ومف ثـ تسري عميو القواعد العامة في التفويض التشريعي والتي تقضي بأنو ال
يجوز دستورياً التفويض فيما يستأثر المشرع بتنظيمو وىو معناه عدـ إمكانية إسنادىا إلى السمطة
الالئحية واستحالة أف تنظميا ىذه األخيرة مف تمقاء نفسيا حاؿ إعدادىا لالئحة التنفيذية.
 - 2الحاالت التي يجوز فييا التفويض بالتنظيـ:
تتبدى ىذه الحاالت حيف يأتي النص الدستوري مقر اًر أف التنظيـ يمكف أف يجري بناء عمى
قانوف .فحينئذ تعود لممشرع حريتو ويجري التنظيـ وفؽ الطريقة التي تترأى لو  .وىي أما أف يتواله

بنفسو  ،واما أف يعيد بو إلى السمطة الالئحية فإف أثر الخيار األخير فإنو يحدد ليا بالنص  ،ما
يرغب تفويضيا في تأديتو مبينا شروط ممارسة ىذا االختصاص ونطاقو الموضوعي الذي تتقيد

بو وال يمكنيا تجاوزه.

ومف ابرز أمثمة ىذه الحالة ما نصت عميو اغمب الدساتير مف أنو ال جريمة وال عقوبة إال بناء

عمى قانوف .فالنص وفؽ صياغتو يمثؿ سنداً دستورياً لممشرع في أف تفوض جانباً مف سمطتو في
تحديد الجرائـ والعقوبات إلى السمطة الالئحية لتتوالىا نيابة عنو ،وفي حدود ما وضع ليا مف

ضوابط تتعمؽ بنطاؽ التفويض موضوعياً ،وشروط ممارستو إجرائياً()15

وبناء عمى ذلؾ إذا جاز لممشرع تفويض السمطة الالئحية في تحديد الجرائـ والعقوبات فإف ىذا

التفويض يكوف محكوماً بضوابط يتحدد وفقيا ليا نطاقو بحيث ال يتسع عمى نحو يفضي نياية
إلى تنازؿ المشرع عف اختصاصو ليا وىو مظير أخر لمتفرقة بيف الموائح التفويضية والموائح

التنفيذية التي تتناوؿ تنظيـ موضوعات بتفويض المشرع  .إذ األولى لخصوصية مبرراتيا تستغرؽ
مجاالت عديدة مما يدخؿ في دائرة االختصاص التشريعي .بينما الثانية ال يمكف أف تتناوؿ إال

نطاقاً محدداً مف تمؾ االختصاصات(.)16
ثانياً  :االلتزام بضوابط تنظيم ما يمكن تفويضه لمسمطة الالئحية:
- 12أ .ظهًٛاٌ انطًأ٘ ،انًسج ،انعانق  ،ص. 229
 - 15اَظااس أ . .يفااط ٗ أناإ شٚااد يًٓاا ،ٙانُظاااو اندظااخٕز٘ انًفااس٘ ،اإلظااكُدزٚت ،يُياااة انًااااز ،1982 ،
ص.129
 - 12اَظس أ .ظاد عف ٕز  ،ا .يحعٍ هٛم ،انة اء اإل از٘ ،اإلظكُدزٚت ،يُيأة انًااز  ،ص.221

مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية
المجلد 4/السنة 4/العدد14 /
م.د .رشا خليل عبد

322

فيما يعيد إلييا المشرع بتنظيمو مف مسائؿ أجاز لو الدستور التفويض في تنظيميا  ،تتقيد
السمطة الالئحية بطائفة مف الضوابط تتنوع تبعاً لمصدرىا إلى نوعيف :ضوابط دستورية ،

وضوابط أساسيا القانوف ويمثؿ الخروج عمى ىذه الضوابط بنوعييا  ،مخالفة الدستور ذاتو

وتفصيؿ ذلؾ يمكف الوقوؼ عميو تباعاً:

 - 1عدـ مخالفة التنظيـ الالئحي لمدستور :
تتعدد صور مخالفة التنظيـ الالئحي لمدستور وىي بتعددىا تعكس بشكؿ غير مباشر الحدود التي
تحد مف جماح السمطة الالئحية حاؿ ممارستيا لوظيفتيا التنفيذية بتنظيـ ما فوضيا فيو المشرع

غير أنو  ،يمكف حصرىا في ثالث  :أف تمج بالتنظيـ ما فوضت فيو دونما تحديد لنطاقو  ،أف

تضمف الالئحة ما يكوف محظو اًر عمى المشرع ذاتو  ،أف تقرر في الالئحة ما يمنعو عمييا

الدستور مطمقاً .

فبالنسبة لمصورة األولى  :فتتبدى حاؿ يعيد المشرع إلى السمطة الالئحية بتنظيـ مسألة تتعمؽ
بالقانوف المنفذة لو ،دوف أف يقيدىا بقيود أو شروط تتوقؼ عندىا ممارستيا لسمطتيا التنظيمية

فيذا ال يجوز دستورياً ألنو ضرب مف نزوؿ المشرع عف اختصاصو التشريعي وليس تفويضاً
تشريعياً ألف ىذا األخير يكوف محدداً بنطاؽ معيف ال يتعداه وفي مجاؿ بعينو ال يتجاوزه بحيث
ال يتسع في نياية األمر إلى تنازؿ المشرع عف اختصاصو إلى السمطة الالئحية.

أما الصورة الثانية لممخالفة الدستورية والتي مفادىا أال تقرر السمطة الالئحية التنفيذية ما يحظره
الدستور عمى المشرع ذاتو .ومثاليا عدـ جواز أف تصدر السمطة الالئحية الق اررات المنفذة لقانوف

ما متضمنة نصاً يجيز المصادرة كجزاء إداري حاؿ ارتكاب أحد المخالفات المنصوص عمييا في
ىذه الق اررات أو الالئحة.

أما عف الصورة الثالثة لممخالفة الدستورية  :فمفادىا أف تنص الالئحة التنفيذية عمى ما يحظره

الدستور عمى السمطة الالئحية مطمقاً وال يجيز لممشرع أف يفوضيا االختصاص بتقريره .ومثؿ

ذلؾ أف تضمف الالئحة نصاً يجيز لإلدارة توقيع عقوبات سالبة لمحرية عمى المخالفيف ألحكاميا
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 .اعتبا ار بأف ىذه العقوبات مف اختصاص القضاء األصيؿ دستورياً ،بما يمتنع معو االعتراؼ

بيا لمسمطة اإلدارية (.)17

 -2عدـ مخالفة التنظيـ الالئحي لمقانوف :
يمكف أف تختزؿ أوجو ىذه المخالفة ،في اثنيف :أوليما إسناد عمؿ أو اختصاص معيف إلى جية

غير التي حددىا المشرع .إذ أف التزاميا الدستوري باحتراـ إرادة المشرع ،يوجب عمييا إذا عيف
ىذا األخير جية معينة ،لمقياـ بعمؿ ،فأنو ال يجوز ليا أف تعيد بو إلى غيرىا.
واآلخر أف ال تقرر ما لـ يرخص ليا بو المشرع بتقريره .فالسمطة الالئحية في ىذه الحالة

تنصب مف نفسيا مشرعا  ،وتخرج عمى نطاؽ تبعيتيا لمقانوف فتمتنع عما ألزميا بو  ،رغبا فيما

يترآى ليا بديالً عنو  ،ويؤصؿ مجمس الدولة الفرنسي ليذه المخالفة  ،بقولو أنو ال يجوز لمسمطة
اإلدارية أف تتخذ إجراء غير الذي حدده النص القانوني  ،لمناىضة ذلؾ لمشرعية()18

17

- FAVORU ( L) et PHILIP (L) Les grandes decisions du conseil constitutionnel .
Parris. Sirey. 2001 .P.743.
18
- C.E. 24november1982.min.de transports. R.D.P 1983. P.1676.
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المبحث الثاني
الحدود المتعمقة بنفاذ الالئحة التنفيذية
إف نفاذ الالئحة التنفيذية أخر ما تمضي بو مف خطى إجرائية وىي أىـ خطاىا قاطبة لما تقضي

إليو مف استحالتيا مف مجرد نصوص نظرية إلى واقع عممي .ولذا أحاطيا الدستور بعدد مف
القيود ىي بمثابة تخوـ ال يمكف لمسمطة الالئحية تجاوزىا وال يصح بدونيا نفاذىا وابرز ما

تتصؼ بو أنيا حدود إجرائية .ولعؿ في وصفيا بيذا الوصؼ ما يعكس مفيوميا .

وعميو إذف ال يمكف أف تقاـ التفرقة بيف الشكؿ واإلجراء تأسيسا عمى صياغة لغوية أو استحساف

لفظي .تجاىال العتبارات قانونية أولى باالعتداد بيا إذ بات ذلؾ واضحاً إذف فإنو يضحى متفقاً

عميو أف ضوابط نفاذ الالئحة التنفيذية تتميز فضالً عف مصدريتيا الدستورية بأنيا حدود شكمية
ال تمس جوىر أو مضموف الالئحة  .وعمى نحو ما سبؽ بيانو يعد مف أبرزىا اثناف :أما األولى

فإنو سبيؿ لمعمـ بما حوتو مف نصوص كشرط اللتزاـ المخاطبيف بأحكاميا ونعني بو النشر
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ونعرض لو في مطمب أوؿ .وأما اآلخر فيبيف عف طريقة سريانيا زمانياً ويحوؿ دوف سرياف
أحكاميا عمى وقائع اكتمؿ وجودىا قبؿ العمؿ بيا  .ونقصد بو عدـ الرجعية ونفصمو في مطمب

ثاف.

المطمب االول
الشروط المطموبة لصحة النشر
يشترط لصحة النشر توافر عدة شروط  ،تفضي إلى عدة آثار ،تعكس بدورىا نطاؽ التزاـ السمطة

الالئحية بتأديتو وىي:

أوال  :شروط صحة نشر الالئحة التنفيذية :
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لكي يسمـ النشر مف عيوب تقدح في صحتو ،ال بد مف توافر عدة شروط.
 .1ضرورة حدوث النشر بالجريدة الرسمية :
مف المعموـ أف وسائؿ العمـ بما تصدره السمطة اإلدارية مف ق اررات تتنوع إلى نوعيف :وسائؿ
شخصية وأخرى غير شخصية ومرد التمايز بينيما يكمف في طبيعة الق اررات ذاتيا .أي ما إذا

كانت الئحية أـ فردية( .)19وىو ما يكوف حاصمو إف الوسائؿ الشخصية تعد طريقاً لمعمـ
بالق اررات الفردية  .وىي عمى ىذا النحو تتخذ أشكاال مختمفة مف أبرزىا اإلعالف أما الوسائؿ غير

الشخصية أو العامة .فيي سبؿ لمعمـ بالنصوص العامة المجردة  .كالق اررات بقوانيف والموائح ويعد
مف أىميا النشر(.)20
ولئف كانت طرؽ العمـ العامة مف التنوع بحيث تستغرؽ الصحؼ واإلذاعة المسموعة والمرئية ،
وما ابتدعتو وسائؿ التقنية الحديثة مف سبؿ اتصاؿ واعالـ كاالنترنيت مف خالؿ المواقع الو ازرية

في نطاؽ ما يعرؼ بالحكومة أو اإلدارة االلكترونية وما يمكف عف طريقيا مف اإلحاطة عمماً
بالموائح والق اررات الو ازرية فضالً عف النشرات المصمحية إال أف النشر الذي يعتمد بو مف بينيا ،

لنفاذ الموائح التنفيذية ىو الذي يتـ بالجريدة الرسمية(.)21
 .2وجوب توزيع الجريدة الرسمية:

ليس ثمة شؾ في أف النشر إجراء ليس مقصوداً لذاتو وانما مقصود لغيره إذ يقصد بو كأجراء
خارج نطاؽ البناء القانوني لالئحة  ،تحقيؽ مقتضيات نفاذىا الثالث التي تتردد بيف الحؽ

والواجب في حؽ المخاطبيف بيا في المطالبة بما تعترؼ ليـ بو ،وواجب الوفاء بما تفرضو عمييـ

مف التزامات وأخي اًر سرياف ميعاد الطعف عمييا باإللغاء والذي يجري مف تاريخ نشرىا وفؽ ما
تقدـ .ولذا فانو ال يكفي في تحقيؽ ذلؾ مجرد النشر ألف حصولو ال يعني تحقؽ غايتو وىو العمـ

 - 19اَظس  ،أ .عبد انغُ ٙنع ،َٕٙٛانُظسٚت اناايت ي ٙانةإٌَ اإل از٘ ،اإلظكُدزٚت  ،يُيأة انًااز .3222 ،
20
- Vedel (G) et Delvove (P) : Droit administrative paris . Themis P.U.F. 1989 .P.265.
 - 31اَظس أ .إنساْٛى طّ ان ٛاض  ،انةإٌَ اإل از٘ ،انكٕٚج  ،يكخبت ان الح  ، 3222،ص . 285
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بالالئحة  .ولذا لزـ االستيثاؽ مف توزيع الجريدة الرسمية  ،إذ بواقعة التوزيع  ،إف لـ يتحقؽ عمـ
الكافة بيا  ،فال أقؿ مف افتراضو في جانبيـ (.)22
وضرورة توزيع الجريدة الرسمية عمى ىذا النحو  ،يثير مف الناحية العممية  ،مسألتيف ميمتيف :
الحكـ في حالة وجود فارؽ زمني بيف طبع الجريدة وتوزيعيا  ،وتوزيع الجريدة مع استحالة
الحصوؿ عمييا أما عف المسالة األولى  :فمؤداىا أف الالئحة التنفيذية تدرج بالجريدة الرسمية

وفؽ التاريخ المحدد في نصوصيا لنشرىا  .ولكف يحدث أف يتأخر توزيعيا ،فال يتـ إال في تاريخ

الحؽ .وىنا يعتد بالتاريخ الذي أدرجت فيو بالجريدة الرسمية أـ بتاريخ توزيعيا ؟ كانت بعض

المحاكـ قد درجت عمى االعتداد بتاريخ الطبع ال التوزيع باعتباره التاريخ الذي أدرج فيو التوزيع

بالجريدة (.)23
أما عف المسالة األخرى أي توزيع الجريدة الرسمية مع استحالة الحصوؿ عمييا فإف العبرة في
مثؿ ىذه الحالة تكوف بتاريخ الحصوؿ عمى الجريدة وليس تاريخ النشر أو التوزيع .شريطة أال
تكوف االستحالة شخصية أي متعمقة بذي الشأف فحسب .ممثمة في تعممو بعدـ القدرة عمى

الحصوؿ عمى نسخة مف العدد المنشورة بو الالئحة التنفيذية وانما ال بد أف تكوف االستحالة عامة
 ،تتمثؿ في حدوث ظرؼ استثنائي أو قوة قاىرة تحوؿ دوف وصوؿ الجريدة إلى منطقة أو مكاف
معيف في الدولة كحدوث ثورة أو فيضاف أو زلزاؿ أو غير ذلؾ مف الظروؼ القاىرة  ،وىو ما

ٔ - 33حأكٛاادال ناارنت ااج انًحكًاات اإل ازٚاات اناهٛااا ناااٌ  ..انًيااسا ٔ ااد اعخااد نانُيااس ياا ٙانُيااساث انًفااهحٛت .
كٕظٛهت إلثباث ٔصٕل انةساز انًطإٌ ي ّٛإنٗ عهى صاحب انُيساث انًفهحٛت  ،كٕظٛهت إلثبااث ٔصإل انةاساز
انًطإٌ ي ّٛإنٗ عهى صاحب انيأٌ يةد أجاب أٌ حاراا حهات انُياساث عهاٗ انٕجاّ انار٘ ٚخحةاق يااّ إعاالو ذٔ٘
انيأٌ نًا ح ًُّ يٍ سازاث  .انًحكًت اإل ازٚت اناهٛا  18يبساٚس  . 1922انطاٍ ز ى  222نعُت  12انة ا ٛت
 .يجًٕعت انخًعت عيس عايا ( )1982-1925انجصء انثانث .ص . 3222
ً
 - 32غٌر أن محكمة النقض المصرٌة عارضت ذلك إعتداداً بتارٌخ التوزٌع ذاته  .نزوال على مقتضٌات الحكمة
من النشر وهو العلم بالتشرٌع الذي الٌتحقق إال بواقعة التوزٌع نفسها  .ولذا قالت  …( :إن افترراض علرم الكافرة
باإلجراءات التً أوجبها القانون – أي القانون رقم  486لسنة  3575الرذي نرع علرى العمر بره ترارٌخ نشرر
وحدث أن نشر فً الجرٌدة الرسمٌة فً ذات ٌوم صدور وأعدت الطاعنات تأخر توزٌعه بما مفاد عدم تحقق
علمهن به مما ٌكون من أثر عدم سرٌانه بالنسبة بالنسربة لهرن – مرهرون بعردم قٌرام أسرباو تحرو حتمرا دون
قٌام هذا االفتراض فإذا كانت الطاعنات قد دفعن بأنه استحا علٌهن العلرم برذلك القرانون حترى ترارٌخ تقردٌمهن
لصحٌفة االستئناف إلى قلم الكتاو  .بمقولة أن الجرٌدة الرسمٌة الترً نشرر فٌهرا ذلرك القرانون .وإن كانرت طبعرت
فً  3575/7/42إال أنها توزع و تنشر فعالً إال بعد حوالً  8أٌام فإن الحكم المطعون فٌه وقد ألتفت عن تحقٌق
هذا الدفاع فإنه ٌكون مشوبا ً بالقصور متعٌنا ً نقضه) يحكًت انُةض  . 1958 َّٕٛٚ 32انطاٍ ز ى  352نعاُت
 32انة ا ٛت  .يجًٕعت انعُت انسانات ٔ انايس .ٍٚص. 229
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أكده مجمس الدولة الفرنسي منذ منتصؼ القرف الماضي تقريباً  ،فيما قضى بو مف أف عدـ نشر
القرار بقانوف المطعوف فيو في الجريدة الرسمية مع انتفاء أي ظرؼ استثنائي يبرر عدـ النشر
يفضي إلى عدـ االحتجاج بو في مواجية الطاعف طيمة الفترة التي لـ يتـ نشره خالليا(. )24

وتطبيقاً لذلؾ قضى بأنو  :افتراض عمـ الطاعف بالقرار المطعوف فيو مف تاريخ نشره بالجريدة
الرسمية مرىوف بعدـ قياـ أسباب تحوؿ حتما دوف قياـ ىذا االفتراض واذا كاف قد تمسؾ بأنو

استحاؿ عميو ىذا العمـ ألف العدد رقـ  36مف الجريدة الرسمية الصادرة في  1974/9/5والذي
نشر بو القرار المذكور لـ يرسؿ إلى صالة بيع المطبوعات الحكومية لعرضو لمبيع إال بعد يوـ

 … 1974/9/10فاف افتراض عمـ الطاعف بالق ارر المطعوف فيو ال يبدأ إال في يوـ
. )25( 1974/9/10

ثانياً :اآلثار المتعمقة بالنشر :
تتنوع اآلثار المتصمة بالنشر إلى نوعيف :آثار تترتب عمى نشر الالئحة التنفيذية ،وأخرى يقضي
إلييا عدـ نشرىا عمى تفصيؿ يرد تباعاً.
 -1اثرنشر الالئحة التنفيذية:
يرتب نشر الالئحة التنفيذية عدة آثار ،أوليا نفاذىا ،أي صالحيتيا لمتطبيؽ .بما يعنيو مف
صيرورتيا ممزمة .سواء بالنسبة لإلدارة أـ المخاطبيف بأحكاميا وىو ما يكوف حاصمو إمكانية أف

يطالب اآلخروف اإلدارة بما تقرره ليـ الالئحة مف حقوؽ كما يمكف ليذه األخيرة اقتضاء

االلتزامات التي ترتبيا عمى عاتؽ المخاطبيف بيا .

بيد أف إحداث النشر ليذا األثر في نفاذ الالئحة يستوجب توافر عدة شروط .أوليا أف يكوف
النشر قد جرى صحيحاً أي تجمعت شروط صحتو .عمى نحو ما سبؽ بيانو  .واآلخر أف يكوف
النشر كمياً ،يرد عمى جميع نصوص الالئحة فإذا أصدرت السمطة الالئحية عدة ق اررات منفذة
لمقانوف وتـ نشر بعضيا دوف البعض اآلخر .فال يمحؽ النفاذ إال بما نشر منيا فحسب وفؽ ما
تقدـ ذكره .واألخير أف تكوف الالئحة التي تـ نشرىا واضحة يسيؿ عمى المخاطبيف بأحكاميا
24

- C.E. 18 mars 1960. UN. Synd. de pers. fran. En allemgne et autres . Rec. P. 200.
 - 35يحكًت انُةض  . 1925 َّٕٛٚ19انطاٍ ز ى 99نعُت  22انة ا ٛت  .يجًٕعت انعُت انعا ظت ٔاناياس.ٍٚ
ص. 22
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الوقوؼ عمى مضمونيا عمى نحو تنفي الجيؿ بمضمونيا فال ترد في عبارات غامضة أو مبيمة
بشكؿ يصعب معو عمى المخاطبيف بيا تحديد مراكزىـ الموضوعية أو اإلجرائية وفي ذلؾ قضى

بأنو  … :ألف كانت الو ازرة قد أعمنت عف … .بالنشر في الجريدة الرسمية … إال أف ىذا

اإلعالف قد ورد ذكره فييا بعبارات مجممة خالية مف أي بياف مما ال يتسنى معو لممدعيف العمـ

بتفاصيؿ المشرع ومحتوياتو وتقدير وجو اتصالو بيما ومساسو بمصمحتييما فال يكوف النشر

والحالة ىذه مجدياً ومحققاً لحكمة المشرع في اعتباره ساريا لمميعاد بؿ الذي يمزـ االعتداد بو في
حساب ميعاد رفع الدعوى ىو التاريخ الذي استيقف فيو المدعياف وجية نظر المشرع تجاىيما

وتأثيره في مركزىما(.)26

 - 2اثر عدـ نشر الالئحة التنفيذية:
بمفيوـ المخالفة  ،إذا كاف النشر شرطاً متوجباً لنفاذ الالئحة فإف عدمو يكوف مف أثره عدـ إلزاـ
المخاطبيف بيا بأحكاميا  ،إذ تنتفي بعدـ النشر حكمتو ممثمة في العمـ بنصوصيا كموجب

لاللتزاـ بيا .إعداداً بأصؿ ال تكميؼ إال بمعموـ  ،وىو فيـ متحصؿ مما ذكرت المحكمة

الدستورية العميا بأف  … :إخطار المخاطبيف بالقاعدة القانونية بمضمونيا يعتبر شرطاً إلنبائيـ

المحدد لبدء
بمحتواىا  .وكاف نفاذىا بالتالي يفترض إعالنيا مف خالؿ نشرىا  ،وحموؿ الميعاد ُ
سريانيا … وحيث أف مف المقرر أف كؿ قاعدة قانونية ال تكتمؿ في شأنيا األوضاع الشكمية
التي تطمبيا الدستور فييا كتمؾ المتعمقة باقتراحيا واقرارىا واصدارىا وشروط نفاذىا  ،إنما تفقد
مقوماتيا باعتبارىا كذلؾ فال يستقيـ بنيانيا … فأف تطبيؽ القرار المطعوف فيو قبؿ نشره يزيؿ

عف القواعد القانونية التي تضميا صفتيا اإللزامية(. )27
وال يقتصر اثر عدـ النشر في عدـ نفاذ الالئحة عمى ما تضمف إعماليا ، .وانما يمتد بأثره إلى
عدـ سرياف الق اررات المرتبطة بيا أو الصادرة تنفيذاً ليا  ،حتى ولو تحقؽ ليا النفاذ بتماـ نشرىا .

اعتبا اًر بأنيا صدرت بناء عمى الئحة لـ تكتمؿ شرائط صحة إعماليا .

 - 32يحكًت انة اء اإل از٘ ٚ 2عًبس  .1928انة اٛت ز اى  192نعاُت  3انة اا ٛت – يجًٕعات انعاُت انثانثات .
ص. 128
 - 32انًحكًت اندظخٕزٚت اناهٛا  18يا . 1992 ٕٚانة ٛت ز ى  21نعُت  13اا ٛت ظاخٕزٚت  .يجًٕعات أحكااو
انًحكًت اندظخٕزٚت اناهٛا  .انجصء انعان . ،ص . 292
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وقد يثار لمبعض التساؤؿ عما إذا كاف عدـ النشر يتوقؼ مباشرة عند حد عدـ نفاذ الالئحة وما
ارتبط بيا مف ق اررات  ،أـ يقضي إلى بطالنيا بما يستتبع قياـ السمطة الالئحية بإعداد الئحة

جديدة  ،أـ يكفييا أف تجري تصحيحاً إجرائياً بالقياـ بنشر الالئحة ذاتيا ؟ .

ال بد أف نكوف عمى يقيف بأف النشر ال يعدو أف يكوف عمالً مادياً خارجاً عف مضموف العمؿ
الالئحي .فيو ال يعد ركنا فييا وال عنص ار مف عناصرىا المتفؽ عمييا فقيا وقضاء ومف ثـ فأف

تخمفو أو توافر عيب يشوب صحتو ،ال يعيب مضموف العمؿ الالئحي ،وال يحيمو إلى عمؿ
باطؿ .غير أف اعتبار عدـ الرجعية أصال تتقيد بو السمطة الالئحية التنفيذية ال يكوف بحاجة

إلى التدليؿ إذ األصؿ ال يعوز الدليؿ عمى التقيد بو  .وانما ما تستمزـ حديثو ىو االستثناء أي
الرجعية ذاتيا ،باعتبارىا مقياساً عمى االلتزاـ باألصؿ وأعماؿ ضوابطو مف عدمو ونطاؽ سرياف
ذلؾ في مجاؿ الوظيفة الالئحية .وعمى ذلؾ أف كاف ىناؾ ما يدعو إلى رجعية الالئحة كالشأف

في غيرىا مف التشريعات واستثناء مف أصؿ عدـ الجواز فأف التساؤؿ يثار عف حدود ىذا

االستثناء والى أي مدى تمتزـ بو السمطة الالئحية ؟ ىذا ما يمكف الوقوؼ عميو مف خالؿ المطمب

التالي.

المطمب الثاني
مبدأ عدم رجعية الالئحة
ولبياف مبدأ عدـ الرجعية ال بد مف التطرؽ إلى شرط المبدأ ونطاؽ المبدأ وعمى النحو اآلتي:
أوال  :شروط المبدأ:
يمكف لمنص الالئحي أف يرتد في سريانو إلى وقائع أو مراكز تكاممت قبؿ نفاذه .ولكف بشروط
يتحدد بعضيا عمى ضوء طبيعة الالئحة التنفيذية وذاتية عالقتيا بالقانوف المنفذة لو ،وبعضيا
اآلخر عمى ضوء التزاـ دستوري أولى بالرعاية يفرض عمى السمطة الالئحية االمتثاؿ لحكـ
قضائي بإلغائيا .والبعض الثالث  ،يرتبط بانتفاء مناط عدـ الرجعية  ،مف عدـ اكتماؿ المراكز

القا نونية التي تطاليا الالئحة  ،قبؿ نفاذىا  .وعمى ىذا النحو ،تكوف الرجعية الالئحية جائزة ،إما
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إعماالً لنص قانوني ،أو تنفيذاً لحكـ قضائي ،أو أخي اًر انتفاء لمبرر الرجعية … وفؽ التفصيؿ

التالي:

 - 1الرجعية إعماال لنص قانوني:
الرجعية الالئحية إعماالً لنص ،مردىا إلى صفتيا كتشريع تابع لمقانوف المنفذة لو ومكانتيا

باعتبارىا أدنى منو قيمة في التدرج التشريعي فوفقاً لمتبعية ترتبط بوقت سرياف قانونيا ،وتبعاً

لمتدرجية  ،يمكف أف يرخص ليا المشرع بأف تسري بأثر رجعي .

وتثير ىذه الحالة ،عمى نحوىا ،تساؤالً عف مدى إمكانية رجعية سرياف الالئحة التنفيذية حاؿ ال

يتوقؼ تنفيذ القانوف عمى إصدارىا ؟ إذ جرياً عمى األصؿ بأنو ال يتوقؼ تنفيذ القانوف عمى
إصدار الئحتو  ،غير أف إصدار ىذه األخيرة يحتاج إلى وقت قد يصؿ إلى عاـ أو أكثر – إذ لـ

يحدد بالطبع القانوف موعداً إلصدارىا – عمى نحو يبعد معو المدى الزمني بيف تنفيذ القانوف

واصدار الئحتو  .وىنا يثار التساؤؿ ىؿ ينفذ فو ار حاؿ صدورىا نزوالً عمى مبدأ عدـ الرجعية ،أـ

يرتد سريانيا إلى تاريخ نفاذ قانونيا ،إعماالً لمقتضى التبعية؟ مف الفقياء مف صح عنده إعماؿ
الالئحة مف تاريخ نفاذ القانوف ال مف وقت إصدارىا وال يعد ذلؾ في رأيو مخالفة لمبدأ عدـ

الرجعية  ،ألف تبعية الالئحة لمقانوف تستوجب اقتراف تنفيذىما زمانياً فتسري – ميما تباعد الزمف
بيف إصدارىما  ،مف وقت نفاذه ىذا إلى أف الالئحة بمثابة تشريع مفسر لمقانوف المنفذة لو  .ومف

ثـ ال تنطوي عمى أحكاـ جديدة أو مغايرة لما أورده  .إنما ىي مجرد موضحة لغموضو ،ومفصمة
لمجممو .وبما أف التشريع المفسر ،وعمى النحو المستقر ،يسري مف ذات تاريخ التشريع الذي

فسره ،طالما لـ يحدد تاريخاً أخر إلعمالو .فأف ذلؾ حاصمو سرياف الالئحة التنفيذية مف ذات
تاريخ القانوف المنفذة لو ما لـ يعيف تاريخ أخر لتنفيذىا .والرأي قدر وجاىتو يعيبو تجاىمو
لمقتضيات عدـ الرجعية وتغميب اعتبارات التبعية عمييا لما ينطوي عميو ذلؾ مف التضحية بكؿ
المزايا المتحصمة مف مبدأ عدـ الرجعية  ،وما ينطوي عميو تجاىمو مف المساس بمراكز قد

اكتسبت  ،ىي مناط ما يتمتع بو مف قيمة دستورية  .ومف ناحية أخرى ال يمكف المماثمة بيف
الالئحة التنفيذية والتشريع المفسر لبالغ االقتراف بينيما  ،فاألخير يقتصر عمى تفسير ما غمض

في النص المفسر ،بغير أف يزيد عميو بينما الالئحة التنفيذية ليس ليا دور تفسيري واال لكاف في
القوؿ تعارض بيف الدستور النطوائو عمى اعتراؼ لمسمطة الالئحية بميمة تفسير القانوف وىي
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وظيفة مقصورة عمى المشرع جرياً عمى أصؿ مفاده أف مف وضع نص يناط بو تفسيره (.)28

إضافة إلى ذلؾ أف دور الالئحة التنفيذية وضع تفاصيؿ ما جاء بو القانوف موج اًز  ،وتحديد

إجراءات ما أورده كمياً  .وىي ميمة تنظيمية ال تفسيرية  .وال خشية مف إعاقة تنفيذ القانوف نتيجة
لعدـ إصدار الالئحة في ىذه الحاؿ  ،لسببيف  :االوؿ عدـ حاجة القانوف لالئحة في ىذه الحاؿ ،

باعتبار أف تنفيذه ال يتوقؼ عمى إصدارىا .واآلخر إمكانية تفادي التباعد الزمني بيف نفاذ القانوف

واصدار الئحتو بالنص عمى العمؿ بالالئحة القديمة حتى تصدر نظيرتيا الجديدة فيما ال

يتعارض مع القانوف بالالئحة القديمة حتى تصدر نظيرتيا الجديدة فيما ال يتعارض مع القانوف

الجديد .وىو ما فعمو المشرع في العديد مف القوانيف مف أبرزىا قانوف المناقصات والمزايدات الذي

نص عمى أف يصدر وزير المالية خالؿ ثالثة أشير مف تاريخ العمؿ بيذا القانوف الالئحة
التنفيذية لو،والى أف يتـ إصدارىا يستمر العمؿ بالموائح والق اررات المعموؿ بيا ،فيما ال يتعارض

مع أحكاـ القانوف.

خالصة القوؿ ،إعماال لمبدأ عدـ الرجعية ،تسري الالئحة التنفيذية ،في ىذه الحاؿ ،بأثر مباشر،

وال يرتد سريانيا إلى تاريخ تنفيذ قانونيا ،النعداـ النص الذي يجيز ىذه الرجعية.
 - 2الرجعية تنفيذ لحكـ قضائي :

إف اإلدارة يقع عمييا التزاـ دستوري بتنفيذ األحكاـ القضائية تنفيذاً كامالً منج اًز( .)29وىو التزاـ
يكتسب في نطاقو ،خصوصية حاؿ يكوف الحكـ صاد اًر بإلغاء ق ارراتيا الالئحية ،ووجو

خصوصيتو ،أنو يفرض عمييا أمو اًر ثالثة :إلغاء الالئحة المقضي بإلغائيا ،إلغاء الق اررات

الصادرة تنفيذا ليا( ،)30إعادة الحاؿ إلى ما كانت عميو قبؿ العمؿ بالالئحة الممغاة( .)31ويثير

ىذا االلتزاـ بفروضو الثالثة ،تساؤالً مفاده ىؿ تمتزـ السمطة الالئحية بإصدار الئحة جديدة بدالً

مف المقضي بإلغائيا ؟ واذا كاف لزاما عمييا إصدارىا أـ كانت ليا الخيرة في ىذا الشأف ،فما ىو

 - 38اَظااس أ .جاإزج ٙم ا ٛق ،ا خفاااص انًحكًاات اندظااخٕزٚت اناهٛااا نانخ عااٛس ،انةاااْسة  ،از انُٓ اات اناسنٛاات
 ، 1995،صٔ 121يا نادْا .
29
- BARDOU(G) et Hourdou (j):Execution des decisions de la jurisdiction
administrative .R.D.C.A.2000.T.2.P.12.
 - 22اَظس أ .ياجد انحهٕ ،انة اء اإل از٘ ،اإلظكُدزٚت ،يُيأة انًااز  ،3222 ،ص .252
 - 21اَظس أ .حعُ ٙظاد عباد انٕاحاد ،حُ ٛار ألحكااو اإل ازٚات ،انةااْسة ،يطاان ،يجهاط انادياا انإطُ،1928 ،ٙ
صٔ 322 ،يا نادْا.
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تاريخ سرياف الالئحة الجديدة،ىؿ مف وقت اإلصدار أـ تسري بأثر رجعي مف تاريخ سابؽ عمى
إصدار الالئحة الممغاة ؟
لئف كانت الالئحة طائفة مف قواعد عامة ومجردة ال تنشأ حقوقاً مكتسبة ألحد تفضي إلى
االحتجاج بيا في مواجية اإلدارة فاف ىذا معناه أف الحكـ الصادر بإلغائيا حكـ تقريري أي انو

يكفي بذاتو لتنفيذه( .)32وىذا يترتب عميو أمريف  :أوليما إف تنفيذ ىذا الحكـ ال يقتضي اتخاذ

أي إجراء تنفيذي مف قبؿ اإلدارة  ،إذ يتـ تمقائياً فتحؿ الالئحة القديمة – أي التي كانت سارية

قبؿ الالئحة الممغاة – محؿ التي ألغيت قضائياً إعماال ألصؿ مؤداه إف إلغاء نص ألغى أخر

سابقاً عميو يستتبع سرياف ىذا األخير مباشرة( .)33واآلخر إف اإلدارة ،كأصؿ عاـ ،ليست ممزمة
بضرورة إصدار الئحة جديدة محؿ الالئحة الممغاة ،حتى ولو كانت ال توجد الئحة قديمة تسبقيا.

غير أف ىذا األصؿ يرد عميو استثناء في قضاء مجمس الدولة الفرنسي الحديث مفاده إف السمطة
الالئحية يمكف إجبارىا عمى إصدار الئحة جديدة ،كمقتضى لحكـ اإللغاء أو كاف إصدارىا الزماً
لتنفيذ القانوف .والقوؿ بغير ذلؾ معناه الترخيص ليا بتعطيؿ تنفيذ القانوف بإرادتيا وىو ما ال
يسوغ دستورياً( .)34ووفؽ المادة  911مف قانوف المرافعات ( أو العدالة ) اإلدارية الفرنسي

الجديد يكوف إجبارىا قضائياً بأحد طريقيف  :الغرامة التيديدية واألوامر التنفيذية عمى نحو ما

سبؽ تفصيمو .

وعمى ىذا النحو إذا كانت السمطة الالئحية ممزمة بإصدار الئحة تنفيذية جديدة وفؽ الحدود
السابقة فيبقى تساؤؿ عف تاريخ سريانيا ؟ ىنا يبدو ألثر حكـ اإللغاء في إعادة الحاؿ إلى ما

كانت عميو قبؿ صدور القرار الممغي دوره في تحديد ىذا التاريخ  :إذ تقتضي إعادة الحاؿ عمى

ىذا النحو  ،أف تحؿ الالئحة الجديدة محؿ الممغاة مف وقت نفاذ ىذه األخيرة وىو استثناء مف
أصؿ عدـ الرجعية يجد مبرره في تسوية أوضاع ناجمة عف ىدـ اآلثار التي خمفتيا الالئحة

الممغاة والمتولدة عف عدـ مشروعيتيا  .ويكمف مسوغو في أف الالئحة الجديدة تعد وسيمة قانونية

 - 23اَظس أ . .احًد هٛم ،إٌَ انًسايااث انًدَٛت ٔانخجازٚت ( ،انخفٕيت ٔانحكى ٔانطاٍ ) ،اإلظاكُدزٚت ،از
انجايات انجدٚدة نهُيس ،1992 ،ص.122
33
- C.E. ler December 1997.Cais. prim .d'assur .malad .de la Sarthe .A.J.1998. P .410.
34
- TOUVET ( L) et STAHL (J) : chronique general de jurispsreudence
administrative francaise A.J .1995 .P.105.
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إلعادة الحاؿ إلى ما كانت عميو قبؿ إصدار الالئحة الممغاة فيكوف مقتضى العدؿ أف تسري بأثر
رجعي كموجب لمرجعية البناءة  ،وذلؾ مف وقت نفاذ نظيرتيا التي ألغيت (.)35
 - 3الرجعية انتفاء لمبرر عدـ الرجعية:
إف مناط أعماؿ عدـ الرجعية احتراـ المراكز التي اكتسبت في ظؿ تشريع سابؽ ،وعدـ اضطراب

المعامالت التي استقرت أثناء سريانو عمى نحو ما ذكر سابقاً ولذا يمزـ لعدـ الرجعية تكامؿ
المراكز وانتظاـ المعامالت فاف لـ تكتمؿ األولى أو لـ تستقر الثانية فميس ثمة مخالفة في سرياف

النص عمييا  .ولعمو ما قصدتو الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجمس الدولة قائمة :
… ..إف قاعدة عدـ الرجعية تقوـ عمى أسس ثالثة  :األولى احتراـ المراكز القانونية التي تكوف
قد تكونت وتكاممت عناصرىا في الماضي  ،الثاني استقرار المعامالت  ،الثالث احتراـ قواعد

االختصاص مف حيث الزماف ومف ثـ فانو إذا تخمفت ىذه األسس فانو في ىذه الحالة ال يمكف
أف يقاؿ بعدـ مشروعية ىذا األثر  ،النتفاء العمة التي مف اجميا تقررت عدـ الرجعية .ويتفرع

عمى ما تقدـ انو إذا كاف القرار أو األثر الرجعي ال يقؼ عند حد عدـ المساس بمراكز قانونية
ذاتية قد ترتبت قبؿ صدوره بؿ انو يتمخض عف نفع لمف صدر في شانيـ ،بما يرتبو ليـ مف
ميزات مالية في تاريخ اسبؽ فانو ليس ثمة ما يمنع مف إباحة الرجعية حسبما تضمنو القرار مف

أحكاـ(.)36

وال وجو لمتحدي باف في ىذه الرجعية مساساً بمركز يطمع إليو ذو الشأف ،أو أف لو مجرد أمؿ
في تحصيؿ نفع وبموغ ميزة ،حرمتو منيا الالئحة الجديدة ألف العبرة بتكامؿ المركز ،وليس مجرد

األمؿ في تحققو إذ أف ىذا األخير يقطع بأنو لـ يكف لذي الشأف مف مركز قانوني استقر في ظؿ
الالئحة القديمة  ،مما ال يمكنو التعمؿ بعدـ المرجعية  ،إذا جرى انطباؽ الالئحة الجديدة عميو .

وفي بياف معنى المركز المكتمؿ الذي يسوغ مناىضة رجعية النص الالئحي الجديد  ،تدلؿ
المحكمة اإلدارية العميا بما قضت بو مف  :أف الشرط الذي استحدثو قسـ التاريخ – بكمية اآلداب

جامعة اإلسكندرية – بتاريخ  1983/10/17لمقبوؿ في شعبة اآلثار المصرية … قد صدر مف
 - 25اَظس أ .ظهًٛاٌ انطًأ٘  ،انإجٛص يا ٙانةاإٌَ اإل از٘  ،انةااْسة ،يطباات جاياات عا ٍٛماًط ، 1982 ،
ص . 222
 - 22انجًاٛاات انإًيٛاات نةعااً ٙان خاإٖ ٔ انخيااس 31 ،ٚأغعااطط  .1922ان خاإٖ ز ااى  952انًٕظاإعت اإل ازٚاات
انحدٚثت  . 1982 .انجصء انخاظ ،عيس  .ص. 222
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جية االختصاص طبقاً لقانوف تنظيـ الجامعات رقـ  49لسنة  .. 1972فإنو ال يسري عمى

الطالب ابف المدعي الذي كاف وقت إقرار ىذا الشرط قد اكتسب مرك اًز ذاتياً .بمقتضاه استوى
طالباً مقيداً في الشعبة وتعمؽ أممو ومستقبمو بالحصوؿ عمى إجازة التخصص في دراساتيا وال
وجو لتطبيقو عميو بمقولة أف القرار قد صدر في بداية العاـ الدراسي .وذلؾ طالما كاف مف شأف

ىذا التطبيؽ إىدار المركز القانوني الذي اكتسبو وىو ما ال يجوز إال بنص في القانوف طبقاً

لممادة  187مف الدستور (.)37

أما عف مجرد األمؿ في الحصوؿ عمى ميزة أو ما يظف ذو الشأف انو حؽ مقرر لو مما يبرر

الرجعية فمثمو ما قضت بو المحكمة اإلدارية العميا مف أف  … :القاعدة القانونية  ..تكوف رجعية
إذا استتبع تطبيقيا المساس بما تـ اكتسابو مف حقوؽ أو مراكز قانونية في ظؿ القاعدة القانونية

القديمة .أما إذا لـ يستتبع ىذا التطبيؽ إال المساس بمجرد اآلماؿ التي لـ ترتقي بعد إلى مرتبة

ال حقوؽ أو المراكز القانونية المكتسبة فال رجعية فيو .بمعنى أف القاعدة الجديدة تسرى حتى ولو
خيبت آماال تعمؽ بيا الرجاء في الماضي .ولكنيا ال تسري إذا كاف مف شأف سريانيا المساس

بحؽ استقرار أو مراكز تـ اكتسابو مف قبؿ .فالمساس … يستوجب التفرقة بيف الحؽ أو المراكز

المكتسبة وبيف مجرد األمؿ .االوؿ وحده دوف الثاني ىو الذي ال يجوز مساس القاعدة الجديدة بو

واال اعتبرت ذات أثر رجعي .
ثانياً :نطاق المبدأ :

لئف كانت الشروط السابقة تقطع بدستورية أو مشروعية رجعية الق اررات المنفذة لمقوانيف فاف نطاؽ
ىذه الرجعية يعكس مدى سريانيا في غير الحاالت التي ال تتسع لتوافر ىذه الشروط بما مفاده
جواز أف تسري الالئحة التصحيحية  ،ثـ بياف مدى استغراؽ الرجعية لالئحة المعدلة مف عدمو .

 - 1رجعية الالئحة التفسيرية:
ترد الالئحة التفسيرية ،وفؽ دواعييا ،عمى صورتيف :األولى أف تجيء أث اًر لصدور تفسير

تشريعي أـ قضائي .إذ يترتب عمى ىذا التفسير صدور ق اررات تنفيذية جديدة لمنصوص التي تـ

تفسيرىا ،توافقاً مع ىذا التفسير .الثانية أف تكوف الالئحة التنفيذية ذاتيا منطوية عمى غموض

 - 22انًحكًت اندظخٕزٚت اناهٛا َٕ 12يًبس  . 1982انطااٍ ز اى  1281نعاُت  22انة اا ٛت انًٕظإعت اإل ازٚات
انحدٚثت .1982.انجصء انخاظ ،عيس  .ص. 281
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أثير عمى أثره خالؼ في التطبيؽ استوجب تدخؿ السمطة الالئحية – عمالً بأصؿ مف وضع

نصاً يناط بو تفسيره – إلصدار نصوص مفسرة ليا .

ووفؽ أصوؿ الدور التفسيري ،ال يتجاوز النص التفسيري ميمة إيضاح ما غمض في النص
المفسر ،أو تبديد ما أبيـ رفعاً لمخالؼ الذي يثور حوؿ معناه ،وتمكيناً مف حسف تطبيقو(.)38

إذف ال يمكنو تعديمو سواء باإلضافة إليو أـ االنتقاص منو إذ يماثمو لوال انو أكثر منو وضوحاً

وأيسر فيماً ،وىو ما يترتب عميو أثراف :أوليما أف الالئحة التفسيرية ال تسري مف وقت إصدارىا
وانما ترتد في السرياف إلى تاريخ نفاذ النص القانوني الذي تـ تفسيره تشريعياً أـ قضائياً .أـ النص
الالئحي الذي فسرتو وليس مف تاريخ إصدارىا  .إذا ال ينخمع عمييا وصؼ التشريع الجديد حتى

تجرى عميو أحكامو مف حيث ميعاد السرياف وانما ىي عودة لنصوص سابقة  .ولكف عمى صورة
مفسرة وعميو أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بأف التفسير التشريعي يعمؿ بو مف

تاريخ العمؿ بالقانوف الذي يفسره … عمى انو إذا رأى أف يكوف العمؿ بما يقتضيو ىذا التفسير
مف تاريخ صدوره فانو يكوف مف المتعيف في ىذه الحالة إصدار قانوف يتضمف النص عمى ذلؾ

( .)39وعمى ذلؾ إذا جاء القرار الالئحي التفسيري بأحكاـ مغايرة أو تضمف نصوصاً جديدة
انحسر عنو وصؼ القرار التفسيري فيما حممو جديداً وغدا وكأنو الئحة جديدة ،يجري العمؿ بيا
مف تاريخ نفاذىا (.)40

واآلخر انو إذا لـ تحدد الالئحة التفسيرية ميعاداً لنفاذىا ،جرى تطبيقيا مف تاريخ نفاذ التشريع

الذي تـ تفسيره … تأسيساً عمى ما سبؽ قولو وتدليال عميو قضي بأنو .…:واف كاف القرار

التفسيري … قد نشر بتاريخ  17مف أغسطس  1967ولـ يتضمف نصاً يقضي بنفاذه في تاريخ
سابؽ عمى تاريخ نشره .غير انو ليس مف شؾ في سريانو اعتبا اًر مف تاريخ نفاذ القانوف الذي
صدر القرار التفسيري استناداً إلى أحكامو ذلؾ الف الق اررات التفسيرية إنما تصدر لتكشؼ عف
غوامض القانوف ولتزيؿ اإلبياـ الذي قد يالبس بعض نصوصو فيي ال تخرج عف أحكاـ القانوف

 - 28اَظس أ .حعٍ كٛسِ ،انًد م إنٗ انةإٌَ ،اإلظكُدزٚت ،يُيأة انًااز  ،ص.511
 - 29انجًاٛت انإًيٛت نةعً ٙان خٕٖ ٔ انخياسَ 12 ،ٚإيًبس  . 1922ان خإٖ ز اى  .3252انًٕظإعت اإل ازٚات
انحدٚثت .انجصء انخاظ ،عيس  .ص  . 225اَظس أ ٚا يخٕٖ أ سٖ نراث انجًاٛت انإًيٛت ،يا َ ٙاط انًٕظإعت.
ص. 222
 - 22يحكًاات انة اااء اإل از٘  8يااازض  .1952انة ااٛت ز ااى  222نعااُت  2ااا ٛت  .يجًٕعاات انعااُت انسانااات .
ص. 222
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أو تعديمو أو تستحدث أحكاما لـ يتناوليا(.)41عميو أف النص الالئحي في ىذه الحالة يسري بأثر
رجعي ولكنيا رجعية ظاىرية ال حقيقية والمعوؿ عميو في االعتداد بمخالفة عدـ الرجعية ىو

الرجعية الحقيقية التي تتأتى بسرياف نص جديد إلى ما قبؿ إصداره ()42عمى نحو ما سمؼ

الذكر.

 - 2رجعية الالئحة المصححة :
يمكف أف تصدر الالئحة التنفيذية كأصؿ عاـ منطوية عمى نوعيف مف األخطاء :أخطاء قانونية

وأخرى مادية .واألولى أساسا تعد األخطاء جوىرية ال تقبؿ إجازة وال تصحيحاً وانما يمزـ صدور

ال ئحة جديدة  ،بعد تصويب العيب الذي اعترى سابقتيا ومثؿ ىذه األخطاء أف تصدر الالئحة

مف غير مختص دستوريا بإصدارىا أو تتضمف نصوصاً يتعارض بيا محميا مع الدستور أو

القانوف( .)43كأف تعدؿ مف نصوصو أو تعطؿ أو تعفى مف تنفيذه وفؽ تفصيؿ سابؽ وتسري
الالئحة الجديدة في ىذه الحاؿ ،وفؽ األسس السابؽ تفصيميا.
أما الثانية أي األخطاء المادية فمثميا األخطاء المغوية والمطبعية التي تقع سواء في مرحمة إعداد

الالئحة أو إصدارىا أو طباعتيا إذ في ىذه المراحؿ الثالث تقع بعض األخطاء المغوية أو يحدث

سيو في ذكر بعض العبارات أو سقوط في إيراد بعضيا األخر ،أو وقوع تداخؿ في النصوص أو
خطأ في اختيار بعض األلفاظ المعبرة عف إرادة السمطة الالئحية  .وىذه األخطاء يمكف تصويبيا

بإصدار ق اررات تنفيذية مصححة وتبعاً لميمتيا تعد ىذه النصوص استدراكية باعتبارىا تتضمف

تصويباً لنصوص سابقة عمييا .ولذا تعد جزءاً مف ىذه األخيرة  ،وال تكوف بمثابة الئحة جديدة ،

إذ أنيا التتعمؽ مف قريب أو بعيد بمضموف الالئحة وانما تصوب ما ورد بيا مف خطأ لغوي أو
طباعي فحسب وىو ما يكوف مف أثره إتحادىا في السرياف مع ىذه األخيرة  .فيجري بأثر رجعي

ال مف تاريخ نشرىا وانما مف وقت نفاذ الالئحة التي تصحح أخطاءىا.

 - 21انًحكًت اإل ازٚت اناهٛا  12يبساٚس  . 1928انطاٍ ز ى  . 195انعُت 12
عايا( .)1982-1925انجصء االٔل  .ص. 229
- 23اَظس أ .زي اٌ أنٕ انعإ  ،انًسج ،انعانق ،ص .325
 - 22انًحكًت اندظخٕزٚت اناهٛاا  33ياا 1922 ٕٚانطااٍ ز اى 221نعاُت 31انة اا ٛت  .يجًٕعات انخًعات عياس
عايا ()1982-1925انجصء انثانث  .ص.3222
اا ٛت يجًٕعات انخًعات عياس
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غير أف ىذه الرجعية يمزـ لتحقيقيا أف تتقيد الالئحة الصحيحة بعدـ اإلضافة أو التعديؿ عمى
النصوص الالئحية األولى .واال غدت بمثابة الئحة جديدة يتقيد في سريانيا بضابط عدـ الرجعية
وفؽ ما سبؽ بيانو .

 - 3مدى جواز رجعية الالئحة المعدلة :
يغيب عف السمطة الالئحية أحياناً ،أف مبدأ عدـ الرجعية ،يقيدىا في حالتي نشأة الالئحة ،كما
يمزميا حيف تعديميا .فتظف خطأ أنيا تمتزمو عند إصدار الالئحة أوؿ مرة  .دونما حاجة لمتقيد بو

عند تعديميا  .باعتبار أف النزوؿ مف موجباتو عند إصدارىا فيو الغناء عف التقيد بو مرة أخرى
حاؿ تعديميا  .ولذا تغفؿ أحياناً عف النص في التعديؿ عمى سريانو مف تاريخ إصدارىا  .ظنا
بأنو يسري كمثؿ النص األصمي مف ذات تاريخ إعمالو .جرياً عمى تبعية الفرع لألصؿ فيسري

مف نفس تاريخ نفاذه.

عمى انو ليس ثمة شؾ في خطأ ىذا التصور فمبدأ عدـ الرجعية  ،كمثاؿ غيره مف األصوؿ
الدستورية  ،اليقبؿ التجزئة عمى بعض التشريع  ،وينحسر تطبيقو بالنسبة لبعضو اآلخر  .بؿ

مما ال يجوز في شرعة العقؿ والمنطؽ  ،أف التشريع الواحد يخضع في جزء منو  ،لعدـ الرجعية

 ،ويتحمؿ جزؤه اآلخر منو ىذا إلى أف التعديؿ  ،واف أفضى إلى تحقيؽ الوحدة العضوية
لنصوص التشريع الواحد  ،بأف يمحؽ النص المعدؿ إلى بقية نصوص التشريع المعدؿ فاف ذلؾ
الينفي عنو انو نشأة جديدة لنص تشريعي  ،مما يستدعي أف يجري عميو ما يطبؽ عمى غيره مف

النصوص ،مف مبادئ وأصوؿ كمية ،ال سيما مبدأ عدـ الرجعية فال يسري فيما صدر بشأنو إال

بأثر حاؿ أو مباشر فمثمو كمثؿ النص الذي عدلو في السرياف حاؿ صدر بداية ،إذ ال فرؽ بيف
النص المعدؿ والنص األصمي في السرياف المباشر سواء بسواء(.)44

44

- MARKUS ( J.P): RETrait ET modification d'un acte: la distinction EST parfait
subtile A.J. 2002. P. 220.
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الخاتمة
ألف كانت الوظيفة الالئحية التنفيذية ،مظي اًر لمتعاوف بيف السمطتيف :التشريعية والتنفيذية ،بأف
تقوـ الثانية ببعض مياـ األولى ،إال أنيا يمكف أف تغدو في ذات األواف أداة بغي عمى

اختصاص السمطة المشرعة .ولذا كانت الضوابط التي صاغيا الدستور ،سبؿ توفيؽ بيف
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موجبات ممارسة ىذه الوظيفية ،ومقتضيات الفصؿ المرف بيف السمطات .غير أف وجود ىذه
الحدود نصياً ،لـ يحؿ دوف تجاوزىا مرة لمضعؼ الذي أصاب البرلماف فأحالو إلى مجرد أداة

تطبيؽ ألوامر السمطة الالئحية ،وجياز تنفيذ إلرادتيا  ،وصار تمثيمو لإلرادة العامة  ،ضرباً مف
الوىـ  ،عمى حد قوؿ الفقيو الفرنسي جيز منذ أوليات القرف الماضي.ومرة أخرى لمييمنة الالئحية

عمى المصائر التشريعية واحكاـ قبضتيا عمى أزمة أمورىا  ،فصارت تنظـ ما يستأثر بو المشرع

دستورياً أو تتحمؿ فيما يعيد إلييا بتنظيمو ،مف الخضوع ليذه الحدود التي تحوؿ دوف تعدي
تخوميا الدستورية.

ىذا وقد قابؿ إسراؼ المشرع في ضعفو ،وافراط السمطة الالئحية في ىيمنتيا ،رقابة قضائية لعبت
دو اًر مشيوداً في الحد مف جماح ىذه األخيرة ،وردىا إلى حدود الدستورية حيناً ،أو نطاؽ
المشروعية حيناً أخر ،لتسير في تأدية وظيفتيا التنفيذية سيرتيا الطبيعية وىو ما تجمى مف

الناحيتيف اإلجرائية والموضوعية .
أوال  /مف الناحية اإلجرائية :

حاؿ القضاء برقابتو دوف أف تتخطى تخوـ اختصاصيا فال تجعمو دولة بغير حدود بيف
أعضائيا .فقيدىا في ىذا الشأف بحدود التفويض ومف أخصيا ال تفويض إال بنص لو ذات قيمة

النص المانح لالختصاص ذاتو .وال تفويض لالختصاصات المفوضة ،وعدـ ممارسة صاحب

االختصاص لما فرض فيو أثناء ممارستو … ..الخ ومف منظور آخر ،تبدت رقابة القضاء فاعمة
عمى الميؿ اإلجرائية لممارسة الوظيفة الالئحية .وىو ما تجسد في ناحيتيف  :أوليما إلزاميا

بالميعاد الذي حدده القانوف إلصدار الالئحة التنفيذية خاللو  ،إف كاف قد ورد نص يحدده .واف

لـ يوجد أوجب عمييا تأدية ذلؾ خالؿ مدة معقولة  .واألخرى أف القاضي اإلداري خاصة
الفرنسي ،لـ يتوقؼ عند حدود رقابتو التقميدية باالمتناع عف توجيو أوامر إلييا ،تأسيساً عمى
اعتباره يقضي وال يدير .وانما تجاوز ىذه الحدود فصار يقضي بإلغاء رفضيا أو قرارىا السمبي
باالمتناع عف إصدار الق اررات المنفذة لمقانوف ،ويوجو أم ار إلييا باف تصدرىا خالؿ مدة معينة.

ومع اقتراف ىذا األمر بإلزاميا بدفع غرامة تيديدية عف كؿ يوـ تتأخر فيو عف إصدارىا .وىكذا لـ
يعد جزاء اإلخالؿ بتأدية ىذه الوظيفة إجرائيا  ،كما شاع في الفقو حينيا بقصوره عمى إثارة

المسؤولية السياسية لمحكومة أماـ البرلماف فحسب  .ليتجاوز نطاقو التقميدي إلى آفاؽ وسعت
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االتجاىات الحديثة ال سيما في القضاء اإلداري الفرنسي .عمى نحو ما فصمت ىذه الدراسة مما
ال تعف معو الحاجة لمعودة إلييا في ىذا الختاـ.
ثانياً  /مف الناحية الموضوعية :
لـ يقتنع القضاء وىو يراقب مضموف الالئحة التنفيذية  ،ومدى اتساقيا مع الحدود الدستورية

 ،إال بمفيوـ ضيؽ لمتنفيذ ولـ يأخذ بمعناه الواسع حتى ال تبمغ بو السمطة الالئحية غاية تعديؿ
القانوف باإلضافة إليو أـ النقص منو فتبغي  ،تحت ستار دورىا التنفيذي عمى اختصاص

المشرع .حتى في الحاالت التي أجاز ليا مثؿ ىذه اإلضافة ،قيدىا ،وعمى نحو ما نراه ،بشروط
ثالثة :أف تكوف مقصورة عمى المسائؿ اإلجرائية ال الموضوعية إف ال تخالؼ إرادة المشرع،

وأخي ار آف تكوف الزمة لتنفيذ القانوف وفؽ ما عرض مف بياف عمى مدار البحث.
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 - 2المحكمػ ػػة اإلداريػ ػػة العميػ ػػا  16 :فب اريػ ػػر  . 1968الطعػ ػػف رقػ ػػـ  . 195السػ ػػنة  13قضػ ػػائية

مجموعة الخمسة عشر عاما( . )1980-1965الجزء االوؿ .

 - 3المحكمػ ػػة اإلداريػ ػػة العميػ ػػا  18 :فب اريػ ػػر  . 1973الطعػ ػػف رقػ ػػـ  336لسػ ػػنة  14القضػ ػػائية .
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 - 5المحكمػػة الدسػػتورية العميػػا  17 :نػػوفمبر  . 1984الطعػػف رقػػـ  1781لسػػنة  30القضػػائية
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