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Summary
This research deals with the “Decree” as a legal tool, and it’s
diversity by the presidency diversity of the executive authority,
whether in the transitional stages, or regular stages. They use the
term "Decree" and use the "Legislative Decree" especially in the
era of the Supreme Council of the state. Furthermore, after the
Constitution amendment in 1988 the executive power became
driven double-headed. Then, the use of presidential decrees “any
decrees issued by the President of the Republic popularized” was
commonly used. Whether regulatory presidential decrees, or
individual presidential decrees. As well as “Executive decrees”
which is issued by the Prime Minister or the head of the government
and it comes as a law or regulation (Executive Management).It is
divided into two executive decrees organizational or individual
executive decrees.

 


 



)67(

)06(االجتهـــاد العدد....قسم الدراسات القانونية والشرعية

الجزائر- ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتهــــادمجلة 

        
         

      1976  1988

 
  


2008 

         
 




      
 

 
 

          
       


        

       
1 


         
 

  
2 



أ.موالي هاشميلية للتشريع في المنطومة القانونية الجزائريةآالمرسوم ك

2014) جوان 06(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )68( للدراسات القانونية واالقتصادية


       

3 
       

4 


         
 

       
 
     

  
 


        

 


       


 


 


      
5 





)69(

)06(االجتهـــاد العدد....قسم الدراسات القانونية والشرعية

الجزائر- ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتهــــادمجلة 

        1963 
1958346 

197619897
26 
 1996  

30   122   123 
 1996  

 
125

1996 
 

 


 


89 
     
10 

 


 
196349




       
53 



أ.موالي هاشميلية للتشريع في المنطومة القانونية الجزائريةآالمرسوم ك

2014) جوان 06(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )70( للدراسات القانونية واالقتصادية

1976114
10111
11

 
198974


 81       116

 
        

 
1996125
 

        
  116  1989 

77
 2385

      
 
 

 
165182101965

    
11 

2        
9202121992


      



)71(

)06(االجتهـــاد العدد....قسم الدراسات القانونية والشرعية

الجزائر- ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتهــــادمجلة 


 

 



 

12 






13 


         


          
       

198814      


     


     
15 

         

     

   
 



أ.موالي هاشميلية للتشريع في المنطومة القانونية الجزائريةآالمرسوم ك

2014) جوان 06(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )72( للدراسات القانونية واالقتصادية


        




16

        
 





1965197619921996 


 

 
17

1251996


 



 

         




        
RègLement autonomeRèglement

Lié a Léxé cution.des Lois. 



)73(

)06(االجتهـــاد العدد....قسم الدراسات القانونية والشرعية

الجزائر- ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتهــــادمجلة 


        

18 


     19


 
 

 



 


        



 


20 
 

       
21


 

        
22

23 
 



أ.موالي هاشميلية للتشريع في المنطومة القانونية الجزائريةآالمرسوم ك

2014) جوان 06(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )74( للدراسات القانونية واالقتصادية

 
         

  
     

 24 


 

      85


        
 

 



 

855
          

25 
     

 


        
 
 

8541996
 



)75(

)06(االجتهـــاد العدد....قسم الدراسات القانونية والشرعية

الجزائر- ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتهــــادمجلة 


 

 
26 


27 






28 

 


196519761992
1995

 
19651976 

191965
1963

26
65182101965 





1976

  101965   






أ.موالي هاشميلية للتشريع في المنطومة القانونية الجزائريةآالمرسوم ك

2014) جوان 06(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )76( للدراسات القانونية واالقتصادية

        
  6 




191965

 


29




30 

19921995 
 




     
141992

 
         

1988 
31 1994        
 
      

 



)77(

)06(االجتهـــاد العدد....قسم الدراسات القانونية والشرعية

الجزائر- ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتهــــادمجلة 


151992

       





31
    1992   


32 

920104071992


 
920204071992
 
9303 
9308 
9309 
9310 
9312 

–


      
 


33 



أ.موالي هاشميلية للتشريع في المنطومة القانونية الجزائريةآالمرسوم ك

2014) جوان 06(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )78( للدراسات القانونية واالقتصادية


         


 

– 
  

34 
 


 



      
 
 
        


 

 
         


       

       
15

8 


        
 



)79(

)06(االجتهـــاد العدد....قسم الدراسات القانونية والشرعية

الجزائر- ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتهــــادمجلة 

          


 
      

        
       


     

35 
        


          
36 

 
 


7781996 

       
8531996 

        
 

 
       

     


 


37 



أ.موالي هاشميلية للتشريع في المنطومة القانونية الجزائريةآالمرسوم ك

2014) جوان 06(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )80( للدراسات القانونية واالقتصادية

       
       

        
    

        
     

         
          


 
8


        

191965


 
1976031988
      

 
     1992 
    

 


        
 

 
 



)81(

)06(االجتهـــاد العدد....قسم الدراسات القانونية والشرعية

الجزائر- ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتهــــادمجلة 

1012007
114      02   

04200792
201010 

292
3

781996
4

 


5199631
6
71151989


838
97781996
10852،31996 
111976 
128823591988 
1388236101988

 
141976 
15         

2010223 
16224 
17     

          1950
    1972   La gazatte de Canada 

2 
          

 
     


114115 

18198 



أ.موالي هاشميلية للتشريع في المنطومة القانونية الجزائريةآالمرسوم ك

2014) جوان 06(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )82( للدراسات القانونية واالقتصادية

1978 
20 02250242002

522002 
2177781996 
223199839

199864
23     74  

46 
2478 
2590245181990

          
36

199082
–9220131992

23 
2683 
27142 
28         

200823 
2978 
3079 
31151992 
32012009263 

(33) Mohamed Brahimi; La sitiation de la constitution de 1989 entre 11/01/1992et Le
16/11/1995 revue idara ENA N;2 2000 P83

263 
(34) Boussoumah M ; Parenthése des pouvoirs publics en Algerie O.P.U. Alger2006.P67

263 
3569 
3668،69 
37


            

    
2009287 


