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S  

 إّن أهم متطلبات األمن القانوني وجود هيئة قضائية حترص على بلورة النص

القانوني وتطبيقه على املنازعات املعروضة أمامها، وقادرة على خلق قاعدة قانونية 

واضحة تسعى من خالهلا احملافظة على التوازن بني املصلحة العامة واملصلحة 

 اخلاصة لألفراد.

فالقاضي اإلداري هو اجلهة الوحيدة القادرة على مواجهة اإلدارة العامة اليت تتمتع 

 غري املشروعة والتصدي هلا.القرارات نة بالفرد العادي، وذلك بإلغاء كافة باالمتياز مقار

Resumé 
Le juge Administratif veille au respect du principe de l’égalité entre 

les deux parties , Administration et citoyen, et de permettre à 

l’administration d’adapter son action au contexte social ou 

économique. 

Le juge Administratif dispose de instruments, l’abrogation et le 

retait des actes administratifs. 

 
توجد وراء كل قاعدة قانونية اعتبارات تتحكم فيها، منها االقتصادية 

ية واالجتماعية والسياسية وقد يكون اهلدف منها حتقيق االستقرار والنوع

 اجليدة هلذه القواعد القانونية.

ويعّد األمن القانوني من الغايات األساسية اليت يشهدها كّل نظام قانوني، 

حبيث يعترب عنصرا من عناصر النظام يف اجملتمع وفاحتة كّل حضارة فهو 

 نتاج احلاجة إىل إحالل النظام حمل الفوضى.

اد يف اجملتمع، فال بد أن فالقانون أداة أساسية لتنظيم العالقات بني األفر

يكون أي نظام قانوني حمققا لالستقرار واالنضباط يف كافة اجملاالت سواء 

كانت املراكز القانونية أو األعمال املادية والقانونية، فبقدر ما تكون هذه 

املراكز القانونية واضحة وحممية بأطر قانونية، وبقدر ما حتظى به من 

مة واجملتمع بقدر ما يسود االستقرار يف احرتام من جانب السلطة العا

 احلقوق من قبل اجلميع سواء كانت سلطة أو إدارة أو أفراد.
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إّن إعداد القاعدة القانونية من األعمال اجلد مهمة وذات األهمية حبيث 

التفسريات واالجتهادات كل جماالت ويبعد بوضوح يسهل العمل بها صياغتها إّن 

 لغرض منها.اليت ال تكون دائما حتقق ا

على استقرار املراكز القانونية احملافظة يف القانوني واملتمثل فلتحقيق األمن 

لألفراد وقيام الثقة يف العالقات القانونية والقدرة على توقع األمور 

مسبقا وختطيط العالقات املستقبلية، فكان البد من وجود إدارة سلمية 

من وجودها، أو قبل ذلك  حترص على تنفيذ القوانني بهدف حتقيق الغاية

وجود هيئة تتبع نصوص قانونية تتماشى ومتطلبات اجملتمع، باإلضافة 

إىل ذلك وهو األهم وجود هيئة ثابتة وهي القضاء على مجيع املستويات، 

والقضاء اإلداري بصفة خاصة، اهلدف من وجودها ردع املخالف للنص 

 القانوني قبل وبعد صدوره.

حث تبيان كيف للقضاء أن حيمي املراكز القانونية إننا حناول يف هذا الب

لألفراد، وكيف له أن يواجه كّل النقائص اليت ميكن أن تثور يف حالة عدم 

وجود نص قانوني، وكيف له أن يلعب دور املشرع يف حالة عدم وجود 

القاعدة القانونية وذلك دون املساس أو تعدي على مبدأ الفصل بني 

 ة القضائية على مهام السلطة التشريعية.السلطات أو تعدي السلط

وعملنا على الرتكيز على القضاء اإلداري باعتباره اجلهة األكثر إنشاء 

للقاعدة القانونية منذ القدم، فالدور األساسي واألصلي للقضاء هو 

الفصل يف النزاعات القائمة، وذلك بتطبيق القاعدة القانونية إن كانت 

ذلك فهو أي القضاء ملزم بالبحث عن واضحة وسهلة، وإن مل تكن ك

احلل بأية طرق قانونية متاحة، فالقاضي ال يسكت حبجة عدم وجود 

 النص، وإال اعترب منكرا للعدالة وأمكن خماصمته.

إّن للقاضي اإلداري الدور الفعال يف محاية احلقوق املكتسبة لألفراد وله 

ات القضائية بكافة دور أساسي يف مواجهة اإلدارة بإلزامه بتنفيذ املقرر

 الطرق القانونية كما يلزمها بإلغاء القرارات اإلدارية املعيبة.   
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وملناقشة هذا املوضوع رأينا تقسيمه إىل حمورين أساسني األمن القانوني 

مفهومه وأهم العناصر اليت تقوم عليها )احملور األول(، ونبني أهم ضمانات 

 احملور الثاني(. القضاء اإلداري لتحقيق األمن القانوني )

 احملور األول: مفهوم األمن القانوني 

ملا كان األمن القانوني ضرورة أساسية وسياسية ال غنى عنها من أجل 

واالجتماعي استقرار املعامالت وحتقيق النماء االقتصادي محاية احلقوق وضمان 

ت فقد تزايد االهتمام بهذا املبدأ بفعل ما يعرفه العامل املعاصر من تطورا

متالحقة سواء على الصعيد السياسي واالقتصادي واالجتماعي بشكل 

أصبحت معه هذه التحوالت توحي بعد االستقرار يف حياته البشرية 

فكان على النظام القانوني مواجهة حتديات جديدة مل تكن موجودة 

 سابقة تعود إىل العوملة، اقتصاد السوق والتحديات األمنية األخرى.

ن القانوني يف صلب االهتمام بفضل ما يوفره لألفراد ولقد أصبح األم

والعاملني والقانونيني واالقتصاديني من محاية استقرار اإلطار القانوني 

من خالل قواعده وينتظمون بالنسبة ويتعاقدون الذي يتعاملون يف جماله 

 التزاماتهم جتاه السلطات العمومية تبعا ملقتضياته.

حوله جمموعة من املفاهيم وتركزت ة طويلة عرف األمن القانوني منذ مد

واألفكار إاّل أّنه مل يستقر على تعريف حمدد، لذا فقد تعددت تعارفه، فكان 

البد وحماولة إىل التطرق إىل تعريف األمن القانوني يف مهده، والتطرق إىل 

نشأته يف الدول األوروبية، وإىل انتشار هذا املبدأ يف خمتلف الدول األخرى، 

، كما نشري إىل أهم العناصر دساتريهاوإن مل تنص عليه صراحة يف  وحتى

 املكونة ملبدأ األمن القانوني.

يعرف األمن القانوني بأنه فكرة  تعريف مبدأ األمن القانوني:-1

تهدف إىل توفري حالة من االستقرار يف العالقات واملراكز القانونية وذلك 

تور ومتوافقة مع مبادئ من خالل إصدار تعريفات متطابقة مع الدس

 القانون الدولي.

ورغم االستعمال الناتج ملصطلح األمن القانوني يف الكثري من الدول 

 األوروبية إاّل أّنه مل يوجد اهتمام بتعريف هذا املبدأ.
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

ولكن ما ميكن تقدميه من حماوالت لتعريف األمن القانوني فهو: "توفري 

اضحة مما يوفر للفرد االطمئنان قانونية مؤكدة وثابتة وو األمن لقاعدة

واستقرار املراكز القانونية وبأن ال يفاجئ بقواعد قانونية تكون سببا يف 

اإلضرار يف مراكزه القانونية
(1)

. 

كما يعين األمن القانوني: "كل ضمانة وكل نظام قانوني للحماية يهدف 

قل احلد إىل تأمني ودون مفاجئات حني تنفيذ االلتزامات وتاليف أو على األ

 (2).من عدم الوثوق يف تطبيق القانون"

ولكنه ونظرا لصعوبة تعريف مبدأ األمن القانوني حاول الفقه يف 

البداية قياس مبدأ األمن القانوني على الثقة املشروعة، غري أّن البعض 

يرى أّن الثقة املشروعة هي أقرب لإلنصاف منها لألمن القانوني، وأّنه 

الفقه يفرق  ة املشروعة واألمن القانوني فإّنرغم التقارب بني الثق

 (3).بينهما على غرار اجمللس الدستوري

كما عرفه البعض بالنظر إىل املكونات اللفظية واللغوية، باعتبار أن 

مفهوم األمن القانوني يعين عموما اخلطر الذي ينصرف إىل احلالة اليت 

أي خطر، أي  يكون فيها الفرد يف مأمن من املخاطر أو الوقاية من

احلماية الوقائية من املخاطر أي حالة الفرد الواثق العادي الذي يعتقد 

 )4(.أنه يف مأمن من اخلطر
وترجع صعوبة تعريف األمن القانوني إىل أّن هذا املبدأ متعدد املظاهر 

يف الكثري من اجملاالت، فهو مبدأ وحضوره ومتنوع الدالالت وكثري األبعاد 

نص للتطبيق ومبدأ عدم الرجعية ومبدأ الفصل بني الوضوح وقابلية ال

 السلطات.

ميكن تبين التعريف التالي: "هو التزام السلطة العامة بتحقيق  ؛وعليه

قدر من الثبات للعالقات القانونية وحد أدنى من االستقرار للمراكز 

القانونية بهدف توفري األمن والطمأنينة جلميع أطراف العقد القانوني"، 

شخاص واملمتلكات من الدستوري الذي يهدف إىل محاية األبدأ فهو امل

اآلثار السلبية للقانون، لذلك ال بد أن تكون القاعدة القانونية واضحة ال 
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لبس فيها وقاعدة معيارية حاكمة ومفصلية ال حتتاج إىل التنظيم يف 

 )5(.العمل بها أي البد من التقليل من التنظيم واملراسيم التنفيذية

كّل قانون مصدره نص قانوني أو : ة مبدأ األمن القانونينشأ-2

تشريع دستوري، إاّل أّن األمن القانوني خيتلف عن ذلك حبيث مل يكتسب 

 هذه الصفة إاّل باجتهادات حمكمة العدل للمجموعة األوروبية.

دخل مبدأ األمن القانوني إىل بعض الدول األوروبية األخرى مثل فرنسا 

جملموعة األوروبية وحمكمة العدل األوروبية، فكرسته عرب بوابة قانون ا

حتت عبارة الثقة املشروعة اليت هي  1962حمكمة العدل األوروبية يف سنة 

متجانسة مع نظرية األمن القانوني وهي هذه العبارة سارت عليها 

 26 يف قرارها الصادر يف 1981احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان سنة 
 .1979أبريل 

رد يف قانون اجملموعة األوروبية واالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ومل ي

ما يفيد التنصيص على مبدأ األمن القانوني كمبدأ ملزم لدول االحتاد 

األوروبي يف تشريعاتها األمر الذي يفسر بأّن القضاء األوروبي تفطن إىل 

كيال يتم أهمية قيام األمن القانوني يف التشريعات الوطنية األوروبية ل

قد يصعب معها واملؤسساتية خلق جزر من األمن يف األنظمة القانونية 

توفري األمن بشكل عام
)6(

. 

أما عن اجمللس الدستوري الفرنسي يف قرار
)7(

 1969أبريل  09 له بتاريخ: 

اعترب أّن املشرع هدف إىل تقوية األمن القانوني عن طريق احلد من 

ر أّن اجمللس الدستوري الفرنسي أقر طرق الطعن، وقد يفهم بهذا القرا

 دستورية املبدأ ضمنيا.

وقد يذهب الباحثون إىل أّن اجمللس الدستوري يف فرنسا مل يرسخ صراحة 

مبدأ األمن القانوني كحق أساسي، لكن ميكن القول إّنه مل يستثنه أيضا، 

ومراعاة للمتطلبات احلقوقية األوروبية وللقانون الدولي املقارن، فقد 

هذا املبدأ من خالل بعض دسرتة ل اجمللس الدستوري بشكل آخر على عم

  )8(.قراراته اليت أكدت على ضرورة األمن القانوني
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يرى الفقه الفرنسي أّن اجمللس الدستوري يتجه حنو االعرتاف باملبدأ من 

خالل تأكيده مرارا على وجوبية وضوح القانون وسهولة الوصول إليه 

ر، وقد كان جملس الدولة الفرنسي شجاعا أكثر وإمكانية فهمه بكل يس

من اجمللس الدستوري عند إقراره ملبدأ األمن القانوني وذلك مبوجب قراره 

 .24/03/2006املؤرخ يف 

وأشارت احملكمة الدستورية املصرية إىل املبدأ يف العديد من قراراتها وقد 

ال اجلزائي قّيدت يف أكثر من مناسبة األثر الرجعي للقانون يف غري اجمل

 )9(.وتبنت احملكمة االحتادية العليا يف اإلمارات املتحدة نفس املبدأ

أما يف اجلزائر ويف ظل غياب حمكمة دستورية بالبالد مل يهتد جملس الدولة 

هلذا املبدأ، ومن ثم فعلى املؤسس الدستوري تكريس األمن القانوني يف 

يف   2016كان دستور الدستور سواء يف ديباجته أو يف صلبه وحتى وإن

ديباجته ما يوحي إىل هذا املبدأ وإن مل ينص عليه، إاّل أّنه كّرس مبدأ 

لتحقيق القضائية ومنحها االمتيازات الفصل بني السلطات، ووضع السلطة 

 العدل واالستقرار. 

إّن مبدأ األمن القانوني يقوم ويرتبط  عناصر األمن القانوني:-3

قانونية وسالمتها من كافة الشوائب والنقائص، ارتباطا وثيقا بالقاعدة ال

فالقاعدة القانونية تصدر عن اجلهة التشريعية املختصة واليت تتمتع 

والسهر على تنفيذها واحلرص على االمتيازات والسلطات إلصدارها بكافة 

، العناصرمن جمموعة على القانونية والزاميتها، فتقوم القاعدة استمراريتها 

، واإللزاميةالستمراريةوا، الوضوحوهي 
)10(

. 

ويقصد بالوضوح أن تستعمل  :عنصر وضوح القاعدة القانونية-أ

لغة واضحة وسليمة تسمح للمخاطب بالقاعدة القانونية فهمها، مبعنى 

أن تكون صياغتها بطريقة واضحة وأسلوب ال حيتمل التأويل مما حيافظ 

موض ألفاظه عدم غوضوح القانون على احلقوق واحلريات، كما يعين 

 )11(.وضرورة حتديدها
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ويقّر القضاء الدستوري أّن وضوح القانون مبدأ دستوري، ألّن الوضوح 

يف مواجهة أي تفسري خيالف احلقوق يرجع إىل ضرورة محاية أصحاب 

 )12(.الدستور ويف مواجهة خماطر التحكم

وقد حظي مبدأ وضوح القانون بأهمية خاصة يف قضاء االحتاد األوروبي 

وتقرر يف أحكامها  1969د طبقته حمكمة العدل األوروبية اعتبارا من فق

أن مبدأ األمن القانوني الذي يشكل جزءا من النظام القانوني لقانون 

االحتاد األوروبي يفرض أن يكون اإلجراء واضحا وحمددا، وأن ينقل إىل 

علم ذوي الشأن بطريقة يعرفون منها على حنو اليقني الوقت الذي يبدأ 

1)3(.فيه اإلجراء نافذا وخصوصا بالنسبة إىل ميعاد الطعن
 

: هذا ال يعنى عنصر االستمرارية واالستقرار للقاعدة القانونية-ب

الكثرية مما يصعب على والتعديالت اجلمود وال تعنى كذلك التغيريات 

املخاطب بالقاعدة القانونية االطالع على كافة هذه التعديالت، فالقصد 

الثبات واالبتعاد عن التعديل الدائم مما يؤثر على استقرار  يف االستقرار

األوضاع واحلقوق املكتسبة مما يبعدها عن اهلزات واملفاجئات وخباصة يف 

النشاط االقتصادي الذي يتطلب احلركية واملواكبة للتطور العاملي يف هذا 

 اجملال.

قتصادية فالقانون وهو يتطلب التالؤم مع االحتياجات االجتماعية واال

األمن القانوني لتحقيق فإّنه يتطلب التطور املستمر مع هذه االحتياجات 

أو االستقرار القانوني، فاستمرار قوانني قدمية ال تتفق مع العصر 

أو عدم االستقرار األمن القانوني عدم مظاهر من مظهرا واحتياجاته يعترب 

 القانوني.

نية اهلدف املرجو منها : لكي حتقق القاعدة القانوعنصر اإللزامية-ت

 لكي حتقق الغرض من وجودها.خمالفتها فكان لزاما أن تقرتن باجلزاء على 

ويعين باجلزاء جرب األفراد وإكراههم على احرتام القاعدة القانونية حتت 

هلاته القواعد باستعمال القوة خمالفتهم طائلة فرض اجلزاء عليهم عند 

إصالح الضرر وأداء أو جلربهم على ملخالفني ااملادية اليت متتلكها الدولة لقمع 

 1)4(.التعويض عند االقتضاء
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خضوعاملشروعية ويقصد مببدأ : عنصر اخلضوع ملبدأ املشروعية-ث
)15(

 

الدولة لسيادة القانون مبفهومه الواسع والذي يعّد شرطا أساسيا وإحدى 

 ت.أقوى الركائز لتحقيق األمن القانوني، والقضائي، ويف كافة اجملاال

يتطلب األمن القانوني احرتام الدولة للقانون أوال باعتبارها الطرف 

األقوى يف العالقات القانونية، فال ميكن هلا أن تطلب من األفراد احرتام 

القاعدة القانونية ما مل تكن هي يف ذاتها حترتمها وتسهر على احرتامها 

األفراد  وتعمل على حتقيق الغاية من وجودها بتحقيق املساواة بني

 (16).وحتافظ على املراكز القانونية لألفراد

: يهدف األمن القانوني على جعل من أهداف األمن القانوني-4

القاعدة القانونية قاعدة سليمة وسهلة الفهم من طرف املخاطبني بها 

وهذا بدوره حيقق أهدافا تعّد مبثابة الضمان من إصداره وهي محاية 

عامالت من جهة أخرى من اآلثار السلبية احلقوق من جهة واستقرار امل

 (17).والثانوية اليت قد تنتج عن التشريع

خصائص القاعدة من  :محاية احلقوق إحدى أهداف األمن القانوني-أ

القانونية أّنها غائية أي أّنها تهدف إىل حتقيق الغرض من وجودها والذي 

والسياسية االجتماعية واالقتصادية يتماشى وفقا ملتطلبات األوضاع 

للمجتمع، مبعنى أّنها تتطور وفقا لتطور هذه األوضاع وتتأثر بتغيري 

 (18).الزمان واملكان والنظام السياسي واالقتصادي السائد يف البالد

احلفاظ على املركز القانوني الذي جنم عن تصرف  احلق املكتسب يعين

دارية قانوني معني وهو يقوم على أساس مبدأ عدم رجعية القرارات اإل

وعدم رجعية سريان النصوص القانونية، أي أّنه يهدف إىل محاية مركز 

 (19).قانوني تولد يف املاضي وأكسب صاحبه حقوقا

فالقاعدة العامة هي أّنه ال جيوز إلغاء القرارات اإلدارية السليمة واملنشئة 

ة ملراكز قانونية واملكتسبة حلقوق، أما عن القرارات اإلدارية غري املشروع

فعلى السلطة اإلدارية سحبها خالل امليعاد املقرر قانونا، أما إذا مّت سحبها 

 (20).بعد فوات امليعاد فيعّد تعارضا مع األمن القانوني
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: باإلضافة إىل استقرار املعامالت إحدى مظاهر األمن القانوني-ب

ا دور األمن القانوني يف محاية احلقوق، فإن استقرار املعامالت تبقى بدوره

إحدى أهداف وغايات األمن القانوني اليت يسعى املشرع إىل ضمانها داخل 

اجملتمع، وإّن عدم االستقرار يف النصوص القانونية يؤدي إىل املساس 

 (21).باملراكز وميس بالثقة يف النصوص القانونية

ترجع فكرة الثقة املشروعة إىل القانون األملاني غداة احلرب العاملية 

للتدخل الكبري للدولة يف احلياة االقتصادية واالجتماعية، ثّم  الثانية وهذا

انتقلت الفكرة إىل املستوى األوروبي يف اجتهاد حمكمة العدل للمجموعة 

عرب ثبات املشروعة  بالدعوة للحفاظ على الثقة1957 األوروبية سنة 

 2006املراكز القانونية، وقد عرف جملس الدولة الفرنسي يف تقريره لسنة 

أنه: يفرض عدم اإلخالل بالثقة اليت وضعها املتعاملون مع اإلدارة ب

بصفة مشروعة ومؤسسة يف ثبات مركز قانوني وذلك بالتعديل العنيف 

 لقواعد القانون.

وقد تتقاطع فكرة الثقة املشروعة مببدأ عدم الرجعية، ألّن اإلخالل بهذا 

 (22).املبدأ يعترب أحيانا إخالل بالثقة املشروعة

 ور الااني: صور وور القضا  اإلوار   ي قحقي  األمن القانونياحمل

ينظر إىل األمن القانوني بأّنه وظيفي أكثر منه تصوري، ولذلك فإن 

هناك من يرى أّن األمن القانوني ال يتجسد دون وجود هليئة قضائية 

 فعالة تسهر على التطبيق السليم للنص القانوني.

نة لألمن القانوني والقضاء يف نواحي ومن هنا فإّنه توجد عالقة متي

كثرية ويف عدة جماالت، حيث إّن استقالل القضاء يعّد من أهم املبادئ اليت 

يقوم عليها األمن القانوني، إاّل أّن هذا ال يعين أّن القاضي حيكم كيفما 

يشاء، ولكن يعين أّن القاضي حيكم وفقا ملا حيكم به ضمريه وحتى يف حالة 

فإّن اجتهاده جيب أن يكون ألجل حتقيق املصلحة  عدم وجود النص

 العامة ومراعاة حلقوق األفراد.

فالقاضي اإلداري يقيد سلطة وامتيازات اإلدارية للسلطة العامة بوسائل 

اإلداري حيصن كافة القرارات اإلدارية بتعديلها فالقاضي قانونية وقضائية، 
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ذا من جهة ومن جهة وإلغائها ألجل احملافظة على احلقوق واحلريات، ه

أخرى فإّن للقاضي اإلداري خالفا للقاضي العادي سلطات أوسع يف 

تفسري النص القانوني املوجود وفقا ملا يتماشى واحلالة املعروضة عليه، 

إضافة إىل ذلك فله سلطة االجتهاد للبحث عن قاعدة قانونية غري 

 موجودة ألجل تطبيقها على املنازعة املعروضة عليه.

احلقوق على احملافظة ، دور بدورين؛ فإّن القاضي اإلداري يتمتع وعليه

 مع وجود نص قانوني واضح، ودور تفسرياملنازعات واحلريات بالفصل يف 

 (23).وإنشاء نص قانوني لتطبيقه على املنازعة

بامتيازات تتمتع اإلدارة موازنة للفرد  أوال: محاية احلقوق املكتسبة

ستخدام أساليب مغايرة لألساليب املألوفة يف السلطة واليت يقصد بها، ا

عالقات القانون اخلاص يكون من شأنها وضع اإلدارة يف مركز متميز 

وأقوى بالنسبة لألفراد، مما يسمح هلا باختاذ قرارات إدارية عديدة ميكن أن 

 يكون يف غالبيتها حتقيق املصلحة العامة، مما قد ميس باحلقوق املكتسبة.

ي يعّد سلطة مستقلة عن اإلدارة ال سلطان عليه لغري فالقضاء اإلدار

القانون، ويف ظله يتحقق األفراد على احليدة والنزاهة واالستقالل، لذلك 

تعترب هذه األخرية ضمانة حقيقة حلريات األفراد وحقوقهم، ويتم ذلك 

بناًء على إلغاء القرارات اإلدارية املخالفة للقانون واليت سببت ضررا 

 لألفراد. 

عندما يباشر رقابته على العمل اإلداري : الواقع أّن القاضي اإللغا -1

اإلداري، فإّنه ال حيل حمّل رجل اإلدارة، إاّل أّن هذا ال مينع من إلغاء كافة 

القرارات اإلدارية بوجه عام بناًء على دعوى اإللغاء املرفوعة أمامه، 

رار لعدم مشروعيته، واألصل أّن القاضي اإلداري ال ميلك إاّل إلغاء الق

 (24).ولعيب من عيوب املشروعية املتصلة بعناصر القرار اإلداري

ملخاصمة ولقد أقّر املشرع اجلزائري لألفراد حق اللجوء إىل القضاء 

أو ال يستجيب لطلب وقف بستجيب القرارات اإلدارية، وميكن للقاضي أن 

 (25).لغاء تنفيذ القرار الصادر من االدارة إو
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وى اإللغاء الوسيلة القانونية والقضائية احليوية الفعالة لتحريك تعّد دع

على أعمال الدولة واإلدارة العامة القضائية وتطبيق عملية الرقابة 

لتحقيق محاية فكرة الدولة القانونية ومبدأ املشروعية والنظام القانوني 

 حلقوق وحريات اإلنسان.

ملقررات القضاء بدون  وإّنه ال قيمة للقانون دون تطبيقه وال قيمة

يف الدولة ما مل يقرتن مببدأ آخر مضمونه الشرعية تنفيذها، وال قيمة ملبدأ 

احرتام حجية الشيء املقضي فيه وضرورة تنفيذه، فال جدوى من أن 

ميد القضاء اإلداري اختصاصاته أو أن يتوسع يف شروط قبول الدعاوى أو 

لقضائي أو الرقابة القضائية أو أن حيسن العمل االقبول يضاعف يف حاالت 

 إذا كانت أحكامه مصريها املوت.

وحيرص القاضي اإلداري على تنفيذ املقررات القضائية امللزمة لإلدارة 

وذلك بتوجيه أوامر لإلدارة بتنفيذها ومتابعتها وفرض غرامات تهديدية 

 2)(6.والفرد العادي اخلاضع للقانونيتساوى عليها، مما جيعل اإلدارة يف مركز 

االجتهاد يف اللغة معناه اجلهد  ثانيا: الدور االجتهاو  للقضا  اإلوار 

وهو املشقة والطاقة، فيختص مبا فيه مشقة ليخرج عنه ما ال مشقة 

فيه، وهو يف اللغة عبارة عن استفراغ الوسع يف أي فعل كأن يقال 

 استفرغ وسعه يف محل الثقيل وال يقال استفرغ وسعه يف محل النواة.

ا االجتهاد يف معنى القضاء فيطلق على املسلك الذي يتبعه القضاة يف أّم

أحكامهم سواء منها ما يتعلق بنصوص القانون، أم باستنباط احلكم 

 2)7(.الواجب تطبيقه عند عدم النص

" jurisprudence"أّما يف اللغة الفرنسية فإّن عبارة االجتهاد القضائي 

ويعين القانون ثم لفظ  juris ظ مشتقة من أصل التيين، يتكون من لف

prudential   وتعين املعرفة أو العلم حبيث كان يطلق قدميا على االجتهاد

 2)8(.القضائي "العلم التطبيقي للقانون"

كما يعرف بعض الفقه االجتهاد القضائي بأنه: جمموع احللول اليت 

واء يف تستنبطها احملاكم مبناسبة فصلها يف املنازعات املعروضة عليها س

 2)9(.مادة أو فرع من فروع القانون
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وقد عرفت الشريعة اإلسالمية االجتهاد وخاصة عندما يكون النص غري 

 .قاطع يف الداللة

القضائي االجتهاد : إّن القضائيالقضائي والعمل التمييز بني االجتهاو -أ

من حيث العمل القضائي بوصفه عمال ذهنيا إبداعيا، جيعله خيتلف عن 

شكله ومضمونه، ومن نتائج هذه التفرقة بني االجتهاد مصدره و

جتعل من العمل القضائي التشريعات القضائي والعمل القضائي أّن معظم 

عملية منظمة قانونا حلسم كّل نزاع يثور بني األفراد سواء فيما يتعلق 

بإجراءات تقديم الدعوى أو فيما يتعلق بطرق التحقيق ووسائل اإلثبات 

األحكام الصادرة بشأنها بينما ال خيص املشرع االجتهاد  وطرق الطعن يف

القضائي بقواعد قانونية حمددة بشكل مسبق، بل إّن االجتهاد القضائي 

نفسه يساهم يف خلق قواعد وأعراف تؤطر العملية القضائية، ذلك أّن 

العملية التقنية اليت يباشرها القاضي لدراسة القضية وإصدار احلكم 

ن دراسة وقائع القضية وفحص األدلة املثبتة هلذه بشأنها تنطلق م

الوقائع، ثّم يف مرحلة ثانية يقوم القاضي بتكييف الوقائع الثابتة 

لتحديد اإلطار القانوني املناسب هلا  ليتم يف مرحلة ثالثة حتديد القاعدة 

موضوع التطبيق وتفسريها التفسري املالئم لوقائع القضية وهي عملية 

الفقه واجتهادات القضاء وشروحات نصوص القانون عة مراجعلى تنطوي 

 (30).أيضا

: لقد أثبتت التجارب االجتهاو  القضائي مصدر مباشر للقانون-1

الواجب والشروط أّنه مهما جاءت القاعدة القانونية بكافة العناصر 

توفرها يف القاعدة القانونية إاّل أّنه تبقى تنقصه جهة أخرى حتميها من 

تعديات السلطة هلا حبجة السلطة التقديرية وحجة االمتياز، التجاوزات و

باعتبارها اجلهة القضائية السلطة القضائية أو القضائية وتكون هذه اجلهة 

اليت تفصل يف مدى تطبيق من القاعدة القانونية وتسهر على سالمتها 

وحتمي الفرد من تعسف اإلدارة من القرارات غري املشروعة وتعديالتها 
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ة للقاعدة القانونية واليت تهز الثقة بالنص القانوني ومتس باحلقوق الكثري

 (31).املكتسبة واستقرار املعامالت

وقد تتمثل السلطة القضائية يف كافة رجال القضاء من قضاة وحمامني 

 اليت متنح لرجال القضاء.الوسائل وكّل من له عالقة به، وكما قد تعين كافة 

داري عن باقي القوانني األخرى أّنه قانون مرن من أهم ما مييز القانون اإل

متطور غاياته مراعاة للمصلحة العامة وضرورة محاية حقوق األفراد 

 وحرياتهم، فلم يوجد إاّل خلدمة اجملتمع.

ففي كثري من األحيان جيد القاضي اإلداري نفسه يواجه موقفا مل يسبق 

مثل هذه  الفصل فيه أو مل توجد قاعدة قانونية تفصل فيه، ففي

احلاالت يكون مضطرا إىل خلق قاعدة قانونية خدمة للمصلحة العامة، 

ففي الغالب تكون القواعد القانونية إن وجدت وخباصة يف اجملال اإلداري 

بصورة وعناصر أحكام املوضوع عاجزة وناقصة عن استغراق كافة جوانب 

حتميا جامعة وشاملة ودقيقة، لذلك كان تدخل القاضي اإلداري أساسا 

واألحكام احللول واملبادئ خبلق وابتكار النقص التشريعي لتكملة هذا ومصرييا 

 (32).موضوع النزاع وحله بصورة عادلة ومعقولةالقانونية الالزمة لتنظيم 

وقد عرف القانون اإلداري نشأته وتطوره على يد القضاء الفرنسي، 

ت نتيجة لألخذ حيث مّر بثالث مراحل مرحلة اإلدارة القاضية اليت نشأ

، ثّم عهد 1790مببدأ استقالل اهليئات اإلدارية عن القضائية طبقا لقانون 

إىل اإلدارة نفسها بالفصل يف املنازعات اليت تنشأ بينها وبني األفراد، وكان 

ميارسها الوزراء وحكام األقاليم، وهلذا مسيت هذه املرحلة باإلدارة القاضية، 

ة يف موضع اخلصم واحلكم وهو ما يتنافى اإلداروضعت ووفق هذا النظام 

مع مفهوم العدالة واستمر هذا الوضع لغاية السنة الثامنة، ثّم أنشأت 

القنصلية هيئات إدارية استشارية جبانب اإلدارة العاملة، وكان أهمها 

جملس الدولة وجمالس األقاليم وأنيط بها بالنظر يف قضاء اإلدارة، وهكذا مّت 

ئية عن اإلدارة القضائية حبيث أنيطت هيئات القضافصل الوظيفة 

متخصصة، ومل تكن هذه اهليئات تفصل كقضاء ألّنها كانت تقرتح حاّل 

يقدم للرئيس اإلداري العتماده، وإن كانت هذه االقرتاحات تعتمد بصفة 
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آلية ومت إطالق عليها اسم القضاء احملجوز، وامتدت هذه املرحلة إىل غاية 

 (33).يصدر أحكاما لكّل املنازعات االدارية أن أصبح جملس الدولة

هكذا تأسس الدور املنشئ للقاضي اإلداري والذي يبدو أّنه جنح يف  

واملصلحة املصلحة العامة بني التوفيق وكفاءة، إذ استطاع بفعالية استغالله 

 .اخلاصة لألفراد

لسنة التعديل الدستوري تأسس جملس الدولة يف اجلزائر بواسطة 
 1996

يسا بالنظام الفرنسي، واعترب املؤسس الدستوري جملس الدولة هيئة تأس

وتضمن توحيد االجتهاد القضائي القضائية اإلدارية مقومة ألعمال اجلهات 

يف مجيع أحناء البالد ويسهر على احرتام القانون، كما يتمتع بوظائف 

على خمتلفة منها القضائية حيث إّنه ينظر يف الطعون باالستئناف املنصبة 

يف كقاضي استئناف القرارات الصادرة عن احملاكم اإلدارية، كما يفصل 

األحكام واألوامر الصادرة ابتدائيا يف احملاكم اإلدارية يف القضايا املتعلقة 

باملوضوع واملعروفة بدعاوى القضاء الكامل، وهي كّل الدعاوى األخرى 

 (34).خارج الطعن لتجاوز السلطة

الوظيفة االستشارية حيث يبدي رأيه وجوبا يف ويتمتع جملس الدولة ب

مشاريع القوانني اليت يتم إخطاره بها من طرف احلكومة ويقرتح برأي 

 (35).غري ملزم التعديالت اليت يراها ضرورية

إّن دور القاضي يف حتقيق األمن القانوني مل يبق رهني انفتاحه على 

قابليته للتوقع بل االجتهاد القضائي قصد ملء الفراغ القانوني وكذا 

اليت من شأن القاضي القيام بها اجلوهرية تعداها ليشمل أحد األدوار 

 (36).والقرار القضائياحلكم لتعزيز األمن القانوني أاّل وهي ضرورة تعليل 

: كما سبق الذكر إن من عناصر األمن سلبيات وور القضا  اإلوار -2

ول للقاعدة القانونية القانوني وضوح القاعدة القانونية، سهولة الوص

وعدم سريانها بأثر رجعي وهذه العناصر غري متوفرة يف الدور اإلنشائي 

 للقضاء اإلداري ذلك ألسباب عديدة خنص بالذكر منها:
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الصياغة املعقدة إّن  :القضا  اإلوار التعقيد  ي أحكام وقرارات -أ

قدة يصعب للقرارات القضائية اإلدارية واليت هي يف الغالب تكون بلغة مع

استيعابها من غري القانونيني، لذا البد أن يكون الفرد واسع املمارسة 

ليتمكن من فهم لغة القرار القضائي، كما جيب أن يكون متخصصا 

 ليتمكن من إدراك كافة جوانب هذه القرارات.

: القضا  اإلوار صعوبة االطالع على كّل األحكام اليت ينشئها -ب

هلا القضاء اإلداري يف نشر القرارات اليت تصدرها رغم االجتهادات اليت يبذ

فإنها تبقى غري كافية ويشوبها نقص، إذ العديد من القرارات تبقى 

جمهولة من املتقاضني ومن احملامني وحتى من القضاة، وهذا ما يتسبب 

يف إحداث تذبذب يف احللول القانونية اليت تقدمها اجلهات القضائية 

للمشاكل املعروضة عليها
)7(3
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نصل يف نهاية هذا البحث املتواضع والذي حاولنا من خالله الوصول إىل 

مدى مساهمة القضاء يف حتقيق األمن القانوني يف محاية احلقوق واستقرار 

 املراكز القانونية.

إّن القانون رغم أهميته يف حياة اإلنسان يظل وحده عاجزا على تنظيم 

مية ومن ثّم محاية حقوقهم والدفع سلوك األفراد وتنظيم عالقاتهم اليو

حنو استقرار معامالتهم، إّن القاعدة القانونية رغم ما يبذل من جهد 

لصياغتها صياغة جيدة تبقى جمرد حماولة من صنع البشر الذي من 

خصائصه القصور والوقوع يف األخطاء، فلذا كان لزاما من وجود جهة 

واعد قانونية من قضائية تسعى إىل تصحيح ما ميكن تصحيحه من ق

 جهة، وحماولة محاية احلقوق واستقرار املعامالت.

فالقضاء يعّد اجلهاز الذي يوىل أهمية كبرية من قبل السلطات العامة من 

حيث استقالله عن األجهزة اإلدارية األخرى ومنحه الضمانات الالزمة 

وحتديثه وتطويره حتى يتجاوز الدور التقليدي وأن يساهم يف حتقيق 

نمية يف خمتلف اجملاالت، فكان ال بد من تكوين دائم ومستمر لرجال الت
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القضاء وكل رجال القانون ألجل الرفع بالقاعدة القانونية ومحايتها لكي 

 حتقق الغرض من نشأتها.
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