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 oمفهوم التشريع :
❖ تعريف التشريع  :ميكن تعريفه على أنه جمموعة القواعد القانونية املكتوبة الصادرة عن السلطة املختصة طبقا لإلجراءات
املقررة .

ويعد التشريع املصدر الرمسي األول للقانون حيث جيب على القاضي أن يلجأ اليه حلل كل ما يعرض من منازعات  ,فإن وجد نص
تشريعي أمامه يعاجل املنازعات املطروحة أمامه فال يستطيع الرجوع ملصادر أخرى وذلك حىت ولو كان النص التشريعي غامضا ,
إن يف هذه احلالة جيب على القاضي البحث على املعىن املقصود ( التفسري ) .

❖ خصائص التشريع :
✓ أنه يتضمن قاعدة قانونية
✓ أنه قاعدة مكتوبة

✓ أنه يصدر عن سلطة خمتصة
 -01يتضمن قاعدة قانونية :ويقصد بذلك أن التشريع يتضمن قاعدة أو جمموعة من القواعد القانونية خبصائصها ( قاعدة
سلوك اجتماعي – عامة وجمردة – ملزمة )

 -02قاعدة مكتوبة  :ومعىن ذلك أن تصدر القاعدة يف صورة وثيقة مكتوبة عكس العرف فهو غري مقنن يف شكل مواد  ,أي
ال يفرغ يف وثيقة بل يظل معىن يستخلص من تواتر العمل مع االعتقاد إبلزامه .

و كتابة القاعدة التشريعية من شأنه العمل على :
❖ استبعاد أي جمال للشك حول اثبات التشريع أو اتريخ إنشائه
❖ حتديد نطاق سراينه يف الزمان فيما لو تقرر مثال إلغاه أي يتميز ابلدقة
❖ حتقيق االستقرار واألمن يف املعامالت نظرا التصافه ابلدقة والوضوح .
 -03يصدر عن السلطة املختصة  :ان حتديد السلطة اليت متلك إصدار التشريع أمر يتفاوت تفاوات كبريا إبختالف الدول
والدساتري .

❖ أمهية التشريع :

كان يف السابق ( يف اجملتمعات القدمية ) العرف يعد املصدر أول أما نصيب التشريع كان ضئيال  ,غري أن تقدم اجملتمعات وإتساع
نطاق العالقات اإلجتماعية وتشابكها أدى إلنتزاع التشريع هذه املكانة من العرف وهناك عدة عوامل ساعدت على أن حيتل
التشريع الصدارة
✓ ازدايد التنظيم السياسي للمجتمع نظرا لتقدم البشرية ورسوخ فكرة الدولة  ,حيث أصبح هلذه األخرية قدرة اإلكراه ما
جيعلها قادرة على فرض إحرتام القواعد القانونية .
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✓ تعدد أمناط النشاط االنساين يف اجملتمع احلديث وتضخم حاجاته وتعارض مصاحل األفراد وتشابكها هذا ما يتطلب قواعد
قانونية اليت تتسم ابلسرعة يف عملية وضعها أو سنها أو حسن صياغتها .
✓ عدم قدرة العرف لبطء تكوينه وتلبية مطالب احلياة احلديثة ملا تستلزم اللجوء لطريق آخر أكثر سرعة ( التشريع ) .
✓ إنتشار فكرة الدميقراطية وما صاحبها من ظهور مبدأ الفصل بني السلطات  ,أدى اىل أن تتوىل هيئة متخصصة وضع قواعد

القانون يف صورة مكتوبة  " .أو من اندى ابلفصل بني السلطات يف الفقه احلديث " .

❖م ـ ـزاي ــا و عـ ـي ـ ــوب ال ـ ـت ـ ـ ـش ـ ـري ـ ــع :
 -أوال م ـ ـ ـ ـزايـ ـ ــا ال ـت ـ ـشـ ـريـ ــع :

✓ التشريع أداة فعالة يف يد السلطة املختصة بوضعه ميكنها من سرعة مواجهة حاجات اجملتمع احلديث " عن طريق سن
قواعد قانونية مكتوبة جديدة " أو تعديل نصوص قائمة
✓ أن التشريع جيعل القاعدة القانونية حمددة و واضحة ألن صياغة القاعدة القانونية يقوم هبا أشخاص خمتصون .
✓ التشريع عا مل هام لتحقيق الوحدة الوطنية عن طريق حتقيق وحدة القانون يف الدولة  ,ألن وضع التشريع بواسطة
سلطة خمتصة وقدرة الدولة على كفالة طاعته ميكنها من جعله يسري مبفهوم واحد على مجيع أفراد الدولة وعلى
مستوى كل الرقعة اجلغرافية
✓ التشريع ال يقتصر على تنظيم احلياة يف اجملتمع فقط بل هو وسيلة مهمة إلصالح اجملتمع و تطويره وتوجيهه الوجهة
اليت تكفل له النهوض والرقي وهذا عن طريق إدخال نظم حديثة .

 -ثـ ــان ـيــا  :عـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــوب الـتـ ـ ـشـ ـريـ ــع :

لقد أعاب عنه الفقهاء أنه يكون قد يكون مالئما وقت وضعه مث تتغري الظروف ويرتاخي املشرع إلدخال التعديل املناسب
للظروف اجلديدة وهلذا وصفه البعض ابجلامد
ويرد على هذا الرأي أبن تدوين التشريع ال يعين ابلضرورة بقائه لألبد إن ميكن تعديله بسرعة .

❖أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواع الـ ـ ـتـ ـ ـشـ ـ ـريـ ـ ــع :

تتعدد أنواع التشريع وتتفاوت من حيث القوة تبعا ألمهية ما تناوله من وسائل ويرتتب على تفاوت قوة التشريع نتيجة هامة هي
وجوب إحرتام التشريع األدىن للتشريع األعلى .

 -01ال ـتـ ـش ـري ـ ــع األسـ ــاسـ ــي  ~ :ال ــدسـ ـت ــور ~

الدستور كلمة فارسية يقصد هبا االساس أو القاعدة ويقصد ابلتشريع األساسي جمموعة القواعد األساسية اليت تبني شكل الدولة و
تبني نظام احلكم يف الدولة وحتديد السلطات العامة و عالقتها ببعضهاالبعض كما بينب احلقوق و الواجبات العامة لألفراد و ختتلف
يف طريقة إصدارها إبختالف الدول فقد يصدر يف شكل منحة من احلاكم إبرادته املنفردة أو يف شكل صورة عقد بني احلاكم و
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شعبه أو بواسطة مجعية أتسيسية منتخبة أو عن طريق إستفتاء شعيب أو جيمع بني اجلمعية التأسيسية و اإلستفتاء و هذا األسلوب
االخري هو أكثر األساليب إتفاقا مع الدميقراطية

 -02االتفاقيات الدولية  :وهي معاهدات تربم بني دولتني أو أكثر يف اجملاالت السياسية واإلقتصادية و الثقافية و
 ....اخل وحبسب املادة  150من الدستور فهي تسمو على القانون .
شروط املنصوص عليها يف
املادة  : 150املعاهدات الّيت يصادق عليها رئيس اجلمهوريّة ،حسب ال ّ
ال ّدستور ،تسمو على القانون

 - 03الـتـ ـشـ ـريـ ـ ــع ال ـع ـضــوي و الـت ـ ـش ـ ـري ــع ال ـعــادي :

يقصد هبما جمموعة القواعد القانونية املكتوبة اليت تسنها

السلطة املختصة يف الدولة السلطة التشريعية أسسا يف حدودها كما هو مبني يف الدستور  ,وحدد التعديل الدستور اجلزائري
الصادر مبوجب القانون رقم  01-16املؤرخ يف  06مارس -2016
اجلريدة الرمسية رقم  14املؤرخة يف  7مارس  2016يف املادة  140منه اجملاالت اليت يشرع فيها الربملان القوانني العادية يف حني
حددت املادة  141منه اجملاالت اليت يشرع فيها الربملان بقانون عضوي .
املادة  :140يشرع البرلمان في الميادين الّتي يخصّصها له الدّستور ،وكذلك في المجاالت اآلتية :
الحريّات الفرديّة ،وواجبات المواطنين،
الحريّات العموميّة ،وحماية
 )1حقوق األشخاص وواجباتهم األساسيّة ،ال سيّما نظامّ
ّ
ّ
ّ
والبنوة ،واألهليّة ،والت ّركات،
الق،
ط
وال
واج،
الز
ما
ي
س
ال
األسرة،
 )2القواعد العا ّمة المتعلّقة بقانون األحوال الشّخصيّة،وحقّ
ّ
ّ
 )3شروط استقرار األشخاص،ي المتعلّق بالجنسيّة،
 )4الت ّشريع األساس ّ )5القواعد العا ّمة المتعلّقة بوضعيّة األجانب، )6القواعد المتعلّقة بإنشاء الهيئات القضائيّة، )7القواعد العامة لقانون العقوبات ،واإلجراءات الجزائ ّية ،ال س ّيما تحديد الجنايات والجنح ،والعقوبات المختلفة المطابقة لها،سجون،
والعفو الشّامل ،وتسليم المجرمين ،ونظام ال ّ
 )8القواعد العا ّمة لإلجراءات المدن ّية واإلدارية وطرق الت ّنفيذ، )9نظام االلتزامات المدنيّة والت ّجاريّة ،ونظام الملكيّة،ي للبالد،
 )10الت ّقسيم اإلقليم ّ )11التصويت على ميزانية الدولة،والرسوم والحقوق المختلفة ،وتحديد أساسها ونِسبها،
 )12إحداث الضّرائب والجبايات ّي،
 )13النّظام الجمرك ّ )14نظام إصدار النّقود ،ونظام البنوك والقرض والت ّأمينات،ي،
 )15القواعد العا ّمة المتعلّقة بالت ّعليم ،والبحث العلم ّصحّة العموم ّية والسكّان،
 )16القواعد العا ّمة المتعلّقة بال ّي،
ي ،وممارسة الح ّ
ق النّقاب ّ
 )17القواعد العا ّمة المتعلّقة بقانون العمل والضّمان االجتماع ّ )18القواعد العا ّمة المتعلّقة بالبيئة وإطار المعيشة ،والت ّهيئة العمرانيّة، )19القواعد العا ّمة المتعلّقة بحماية الثّروة الحيوانيّة والنّباتيّة،ي ،والمحافظة عليه،
ي والت ّاريخ ّ
 )20حماية الت ّراث الثّقاف ّالرعويّة،
 )21النّظام العا ّم للغابات واألراضي ّ )22النّظام العا ّم للمياه، )23النّظام العا ّم للمناجم والمحروقات،3

العقاري،
 )24النّظامّ
ي،
ي العا ّم للوظيف العموم ّ
 )25الضّمانات األساسيّة للمو ّظفين ،والقانون األساس ّسلطات المدنيّة للقوات المسلّحة،
ي واستعمال ال ّ
 )26القواعد العا ّمة المتعلّقة بالدّفاع الوطن ّالخاص،
 )27قواعد نقل الملكيّة من القطاع العا ّم إلى القطاعّ
سسات،
 )28إنشاء فئات المؤ ّ29) -إنشاء أوسمة الدّولة ونياشينها وألقابها التّشريفيّة.

املادة :141

يشرع البرلمان بقوانين عضويّة
إضافة إلى المجاالت المخصّصة للقوانين العضويّة بموجب الدّستورّ ،

في المجاالت اآلتية :
سلطات العموميّة ،و عملها،
 -1تنظيم ال ّ
 -2نظام االنتخابات،
سياس ّية،
ال
باألحزاب
 -3القانون المتعلّق
ّ
 -4القانون المتعلّق باإلعالم،
ي،
ي للقضاء ،والتّنظيم القضائ ّ
 -5القانون األساس ّ
 -6القانون المتعلّق بقوانين الماليّة.
العضوي باألغلبيّة المطلقة للنّ ّواب وألعضاء مجلس األمة.
تت ّم المصادقة على القانون
ّ
ّستوري قبل صدوره.
ص مع الدّستور من طرف المجلس الد
يخضع القانون
العضوي لمراقبة مطابقة النّ ّ
ّ
ّ

و حاول املؤسس الدستوري من خالل املادتني  140و املادة  141التفرقة بني هذين النوعني من القوانني العضوي والعادي معتمدا
يف ذلك على حتديد جمال كل منهما مستندا يف ذلك على أمهية املوضوع ولكن جند أن أسلوب التصويت واإلجراءات املتبعة
للمصادقة عليهما تضل أحسن ضابط أو معيار للتفرقة بينهما وبني ذلك من خالل املادة  141من الدستور يف فقرتيهما الثانية
العضوي ابألغلبيّة املطلقة للنّـ ّواب وألعضاء جملس األمة .خيضع القانون
تتم املصادقة على القانون
ّ
والثالثة و اليت تنص على "" ّ
ستوري قبل صدوره "".يف حني أن التصويت على القوانني يكون
ص مع ال ّدستور من طرف اجمللس ال ّد
العضوي ملراقبة مطابقة النّ ّ
ّ
ّ

ابألغلبية البسيطة .

ومنه جند أن الربملان أصبح مصدر لنوعني من القوانني  ,قوانني عضوية املادة  141و قوانني عادية املادة  140و أن األوىل تتمتع
بقوة إلزامية أعلى من الثانية  .و قبل دستور  1996كانت كل القوانني عادية على هرم تسلسل األعمال القانونية مستحداث بذلك

درجة إضافية  .و عنصر التفرقة بني القوانني العضوية والقوانني العادية هو أن القوانني العضوية حبسب الفقرة األخرية

من املادة  141ختضع ملراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف اجمللس الدستوري قبل صدورها .

❖م ـ ـ ـ ـراحـ ـ ـ ــل وض ــع أو ت ـش ـري ــع ال ـقــانــون ال ـع ـضــوي و ال ـعــادي :

مير كل منهما العادي والعضوي بعدة مراحل نذكرها مع إبراز الفرق يف اإلجراءات :

أ /ال ـم ـبــادرة بــالتـ ـش ـري ــع :

1

تسمى المبادرة المقدمة من طرف الوزير االول مشروع قانون .
4

لكل من الوزير األول والنّـ ّواب وأعضاء جملس األمة ح ّق املبادرة ابلقوانني.
تنص املادة  136من الدستور على النحو التايل ّ "" :
تكون اقرتاحات القوانني قابلة للمناقشة ،إذا ق ّدمها عشرون ( )20انئبا أو عشرون ( )02عضوا يف جملس األمة يف املسائل
املنصوص عليها يف املادة أدانه137.

عيب
تعرض مشاريع القوانني على جملس الوزراء ،بعد رأي جملس ال ّدولة ،مثّ يودعها الوزير األول ،حسب احلالة ،مكتب اجمللس ال ّ
ش ّ
الوطين أو مكتب جملس األمة"" .
ّ
يطلق على مبادرة النواب إبقرتاح القانون يف حني أن مبادرة السلطة التنفيذية تسمى مشروع القانون  ,يعرض على جملس الوزراء

بعد أخذ أي جملس الدولة ( دور استشاري ) مث يودعها الوزير األول حسب احلالة ،و هذا حسب ما جاء يف املادة  137و
اليت تنص كااليت :
املادة  : 137تودع مشاريع القوانني املتعلقة ابلتنظيم احمللي وهتيئة اإلقليم والتقسيم اإلقليمي مكتب جملس األمة.
وابستثناء احلاالت املبيّنة يف الفقرة أعاله ،تودع كل مشاريع القوانني األخرى مكتب اجمللس الشعيب الوطين.

ب  /مرح ـ ـل ـ ــة ف ـح ــص الت ـ ـش ـريـ ــع :

بعد عملية االقرتاح تتم عملية فحص مشروع أو اقرتاح التشريع أمام جلنة خمتصة يف ذلك اتبعةللمجلس الوطين الشعيب أو جملس
األمة وتقدم هذه اللجنة تقريرا عما إذا كان هذا املشروع صاحلا للمناقشة  ,وقد تقوم اللجنة إبدخال تعديالت عنه .

ج /مرح ـ ـل ـ ــة امل ـنــاق ـشــة و ال ـتـ ـصــوي ــت :

بعد امتام عملية الفحص يطرح مشروع أو اقرتاح التشريع على السلطة التشريعية للمناقشة والتصويت عليه وطبقا للفقرة األوىل
من املادة . 138
مع مراعاة أحكام الفقرة األوىل من املادة أعاله ،جيب أن يكون كل مشروع أو اقرتاح قانون موضوع مناقشة من طرف 137
تتم املصادقة عليه.
عيب
اجمللس ال ّ
األمة ،على التّوايل ّ
الوطين وجملس ّ
حىت ّ
ّ
ش ّ

ص الذي يعرضه عليه الوزير األول أو
عيب
تنصب مناقشة مشاريع القوانني من طرف اجمللس ال ّ
الوطين على النّ ّ
ّ
ّ
ش ّ

على النص الذي صادق عليه جملس األمة يف املسائل املنصوص عليها يف املادة أعاله137.

تعرض احلكومة على إحدى الغرفتني النص الذي ص ّوتت عليه الغرفة األخرى .وتناقش كل غرفة النص الذي

صوتت عليه الغرفة األخرى وتصادق عليه.
ّ

صوت عليه اجمللس الشعيب الوطين أبغلبية أعضائه احلاضرين ابلنسبة
ويف كل احلاالت ،يصادق جملس األمة على النص الذي ّ
ملشاريع القوانني العادية أو ابألغلبية املطلقة ابلنسبة ملشاريع القوانني العضوية.

ويف حالة حدوث خالف بني الغرفتني ،يطلب الوزير األول اجتماع جلنة متساوية األعضاء تتكون من أعضاء يف كلتا الغرفتني،
يف أجل أقصاه مخسة عشر ( )51يوما ،القرتاح نص يتعلق ابألحكام حمل اخلالف ،وتنهي اللجنة نقاشاهتا يف أجل أقصاه مخسة
عشر ( )51يوما.
والمبادرة المقدمة من طرف النواب اقتراح قانون
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أي تعديل عليه إالّ مبوافقة احلكومة.
تعرض احلكومة هذا النّ ّ
ص على الغرفتني للمصادقة عليه ،وال ميكن إدخال ّ

ويف حالة استمرار اخلالف بني الغرفتني ،ميكن احلكومة أن تطلب من اجمللس الشعيب الوطين الفصل هنائيا .ويف هذه احلالة أيخذ
اجمللس الشعيب الوطين ابلنص الذي أعدته اللجنة املتساوية األعضاء ،أو ،إذا تعذر ذلك ،ابلنص األخري الذي صوت عليه.

ويُسحب النص إذا مل ختطر احلكومة اجمللس الشعيب الوطين طبقا للفقرة السابقة.

السابقة.
يصادق الربملان على قانون املاليّة يف م ّدة أقصاها مخسة وسبعون ( )75يوما من اتريخ إيداعه ،طبقا للفقرات ّ

ويف حالة عدم املصادقة عليه يف األجل احمل ّدد سابقا ،يصدر رئيس اجلمهوريّة مشروع احلكومة أبمر.

العضوي املذكور يف املا ّدة من ال ّدستور132 .
حت ّدد اإلجراءات األخرى مبوجب القانون
ّ

د /مرح ـ ـل ـ ــة إصـ ــدار التـ ـش ـ ـري ـ ــع :

يصدر رئيس اجلمهورية القانون و أيمر السلطة التنفيذية بتنفيذه اذ تنص املادة  144من الدستور على النحو التايل "" :
ي ِ
صدر رئيس اجلمهوريّة القانون يف أجل ثالثني ( )30يوما ،ابتداء من اتريخ تسلّمه ّإايه.
ُ
ستوري ،قبل صدور القانون ،يوقف 187
السلطات املنصوص عليها يف املا ّدة اآلتية ،اجمللس ال ّد
ّ
غري أنّه إذا أَخطَرت سلطة من ّ
حىت ي ِ
شروط الّيت حت ّددها املا ّدة  981اآلتية"".
فصل يف ذلك اجمللس ال ّد
ستوري وفق ال ّ
هذا األجل ّ َ
ّ
وحبسب املادة  145من الدستور ميكن لرئيس اجلمهورية أن يطلب اجراء مداولة اثنية يف قانون مت التصويت عليه يف غضون

الثالثني  30يوما املوالية لتاريخ إقراره ويف هذه احلالة ال يتم إقرار القانون إال أبغلبية ثلثي ( )2/3أعضاء اجمللس الشعيب الوطين
وأعضاء جملس األمة .
نظرا ألن السلطة التشريعية اليت تسن التشريع ال متلك احلق يف إصدار أمر اىل سلطة التنفيذية وفقا ملبدأ الفصل بني السلطات
وألن املكلفني ابلتنفيذ هم رجال السلطة التنفيذية اليت ال متلك عليهم السلطة التشريعية حق االمر و التكليف .
و رئيس اجلمهورية ملزم إبصدار القانون ولكن جند أنه من خالل الدساتري اجلزائرية خاصة دستور  1976و دستور  1989و
دستور  1996ال تنص على أي جزاء على أتخر رئيس اجلمهورية يف إصدار القانون .

ه /مرح ـ ـل ـ ــة ن ـ ـش ـ ــر ال ـ ـتـ ـ ـشـ ـ ـريـ ـ ــع :

يعترب نشر التشريع طريقة إلعالم األشخاص بصدوره ويتم ذلك بنشره يف اجلريدة الرمسية  ,ويتقرر نفاذ التشريع بعد فرتة من
اتريخ نشره .
وتنص املادة  04من القانون املدين على النحو التايل  "" :تطبق القوانني يف تراب اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ابتداء
من يوم نشرها يف اجلريدة الرمسية.
تكون انفذة املفعول ابجلزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من اتريخ نشرها و يف النواحي
األخرى يف نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كامل من اتريخ وصول اجلريدة الرمسية إىل مقر الدائرة ويشهد على ذلك اتريخ ختم
و النشر قرينة قاطعة على اجلميع ابلعلم ابلقانون . .الدائرة املوضوع على اجلريدة ""
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اإلخ ـ ـت ـ ـص ــاص الـ ـتـ ـش ـ ـري ـع ــي لـ ـرئ ـيـ ــس الـ ـجـ ـ ـم ـهــوري ــة :

من خالل نص املادة  142من دستور حاالت التشريع أبوامر تتجسد يف :

 -01حالة شغور اجمللس الشعيب الوطين أو خالل العطلة الربملانية :

جاء يف الفقرة األوىل من املادة  142أنه يف حالة غياب الربملان عن ممارسة اختصاصات املنوطة به دستوراي وهي سن التشريعات
بسبب شغور اجمللس الشعيب ابوطين أو خالل العطلة الربملانية يؤدي اىل إعطاء ذلك اإلختصاص لرئيس اجلمهورية بعد أخذ
رأي جملس الدولة وهذا ما جاء يف التعديل مقارنة ابملادة  124من دستور  1996املعدل و املتم سنة  2008حسب أضاف
املؤسس الدستوري رأي جملس الدولة .
ميارس رئيس اجلمهورية هذا االختصاص عن طريق إصداره ألوامر من أجل معاجلة املسائل العاجلة اليت ال تتحمل انتظار

السلطة التشريعية للقيام هبا  ,و ابلرجوع للدساتري اجلزائرية السابقة جند أهنا اختلفت فيما بينها يف مسالة ممارسة رئيس اجلمهورية

اإلختصاص التشريعي مبقتضى أوامر ففي دستور  1963مل ينص على هذا النوع من االختصاص التشريعي لرئيس اجلمهورية,
وإن كانت املادة  58منه قد تكلمت على اللوائح التفويضية ,أما دستور  1976فقد أشار املؤسس الدستوري اىل هذا النوع من
اإلختصاص التشريعي لرئيس اجلمهورية ,و إن كان قد حصره فقط طبقا للمادة  153منه يف حالة ما بني دوريت اجمللس الشعيب
الوطين ,أما دستور  1989فلم ينص على هذا النوع من االختصاص التشريعي لرئيس اجلمهورية .

شـ ـ ــروط الـ ـت ـ ـش ـريـ ـ ــع أبوامر يف حالة شغور اجمللس الشعيب الوطين أو خالل العطلة الربملانية  :تتمثل يف :
حبسب املادة  142تتمثل الشروط يف ما يلي :

✓ شغور اجمللس الشعيب الوطين أو خالل العطلة الربملانية
✓ أخذ رأي جملس الدولة .
✓ اختاذ األوامر يف جملس الوزراء
✓ عرض األوامر على الربملان يف أول دورة له بتوافق عليها .
الربملان من يقوم إبختاذ تلك األوامر وهذا الشرط من شأنه أن مينع أي إمهال أو تقصري معتمد من جانب رئيس اجلمهورية يف
عرض ما أصدره من أوامر على اجلهة اليت متلك أصال حق التشريع .

شرط متعلق حبدود ونطاق األوامر حبيث ال ميكن أن ختالف األوامر الدستورية النه أمسى منها ولكن يف املقابل فإن األوامر إبمكاهنا
أن تعدل أو تلغي القوانني العضوية ابلرغم من أن هذه االخرية أمسى من القوانني العادية ( وهذا راجع ألن كل من التشريعات
العادية و التشريعات العضوية تدخل يف اجملال التشريعي العائد للربملان و أن املادة  142جاءت بصيغة العموم عندما نصت ~
لرئيس اجلمهورية أن يشرع أبوامر مل تستثين القوانني العضوية من اخلضوع للحكم ).

 -02احلالة اليت يعود فيها االختصاص لرئيس اجلمهورية يف الـحــالة اإلس ـت ـث ـنــائ ـيــة من خالل املادة  107من
الدستور:
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ان املؤسس الدستوري أضاف لرئيس اجلمهورية إختصاصا تشريعيا آخر وذلك من خالل املادة  142من الدستور اليت أشارت اىل
حالة من حاالت الظروف االستثنائية وهي احلالة االستثنائية يف حد ذاهتا اليت تتضمنها املادة  107من الدستور املستوحاة من
املادة  16من الدستور الفرنسي لسنة . 1958

املادة 107

يقرر رئيس الجمهوريّة الحالة االستثنائيّة إذا كانت البالد مهدّدة بخطر داهم يوشك أن يصيب
ّ

سساتها الدّستوريّة أو استقاللها أو سالمة ترابها.
مؤ ّ
ّ
ّ
وال يتخذ مثل هذا اإلجراء إال بعد استشارة رئيس مجلس األمة ،ورئيس المجلس الشعبي الوطني ،ورئيس المجلس
ّستوري ،واالستماع إلى المجلس األعلى لألمن ومجلس الوزراء.
الد
ّ
تخول الحالة االستثنائيّة رئيس الجمهوريّة أن يتّخذ اإلجراءات االستثنائيّة الّتي تستوجبها المحافظة على استقالل األ ّمة
ّ
سسات الدّستوريّة في الجمهوريّة.
والمؤ ّ
ويجتمع البرلمان وجوبا.
سالفة الذّكر الّتي أوجبَت إعالنها.
تنتهي الحالة االستثنائيّة ،حسب األشكال واإلجراءات ال ّ

ش ـ ــروط الـ ـت ـ ـش ــريـ ـ ــع ابألوامـ ـ ـ ـ ــر يف ظ ـ ـ ــل الـ ـح ــال ــة اإلسـ ـتـ ـث ـن ــائ ـيـ ــة :

لقد حددت املادة  107من الفقرة  1الدستور الشروط املوضوعية اليت متكن رئيس اجلمهورية من ممارسة اإلختصاص التشريعي
يف ظل احلالة اإلستثنائية .
 وجود خطر داهم يهدد البالد والمكانية القول بتوفر شرط اخلطر البد أن يكون جسيما ,داهم ويف هذا الصدد يستويأن يكون اخلطر خارجيا أو داخليا على أن تقديره اخلطر مرتوك لرئيس اجلمهورية .
 أن يكون هلذا اخلطر انعكاسات على مؤسسات الدولة الدستورية أو استقالهلا أو سالمة تراهبا . من بني الشروط االجرائية " الشكلية " جند ضرورة استشارة رئيس جملس األمة ،ورئيس اجمللس الشعيب الوطين ،ورئيسستوري ،واالستماع إىل اجمللس األعلى لألمن وجملس الوزراء  .املادة 02/107
اجمللس ال ّد
ّ

 اضافة إللزامية اجتماع الربملان وجواب وهو ضمانة حقيقية اليت تؤدي ملنع رئيس اجلمهورية من استعمال السلطاتاالستثنائية املمنوحة له مبقتضى املواد  141 – 107من الدستور .
هناك حالة اثلثة يشرع فيها رئيس اجلمهورية مبوجب أمر واملذكورة يف املادة  138حتديد يف الفقرة ( ) 8/7من دستور  2016و
اليت تنص على  " :يصادق الربملان على قانون املاليّة يف م ّدة أقصاها مخسة وسبعون ( )75يوما من اتريخ إيداعه ،طبقا للفقرات

السابقة.
ّ

ويف حالة عدم املصادقة عليه يف األجل احمل ّدد سابقا ،يصدر رئيس اجلمهوريّة مشروع احلكومة أبمر.

العضوي املذكور يف املا ّدة من ال ّدستور132"".
حت ّدد اإلجراءات األخرى مبوجب القانون
ّ

ت ـ ـش ـري ـ ــع ال ـ ـت ـفــوي ـ ــض :
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وهو تفويض متنحه السلطة التشريعية لرئيس اجلمهورية فيستطيع سن القوانني وقد كان منصوصا عليه يف دستور  1963من
خالل املادة  58منه اليت تنص على " ميكن لرئيس اجلمهورية أن يطلب من اجمللس وأن يفوض له ملدة زمنية حمدودة الختاذ
إجراءات ذات صبغة تشريعية تتخذ يف نطاق جملس الوزراء وتعرض على مصادقة اجمللس يف أجل ثالثة أشهر " .
ولكن مل ينص عليه تشريع التفويض يف دستور  89وال دستور  96وهذا يعين أنه ال جيوز لرئيس اجلمهورية أن يطلب تفويض
ابلتشريع  ,فهو أمر غري مقبول من الناحية النظرية اذا ال متلك السلطة التشريعية أن تتنازل عن اختصاصاهتا األصلية اليت
تستمدها من الدستور فال جيوز هلا التنازل عنها أو التصرف فيها .

 -03تـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـريـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــات ف ـ ـ ـ ـ ــرعـ ـيـ ـ ـ ـ ــة  " :اللوائح "

هي جمموعة النصوص القانونية اليت ختتص السلطةالتنفيذية بوضعها يف احلدود املبينة يف الدستور

والسلطة املختصة يف وضع اللوائح تتمثل يف رئيس اجلمهورية و الوزير األول الذان تثبت هلما سلطة تنظيمية عامة اضافة للوزراء
وقد نصت املادة  99و املادة  143من دستور  2016على هذا .
ختوهلا ّإايه صراحة أحكام أخرى يف ال ّدستور،
السلطات الّيت ّ
املادة  99من الدستور  :ميارس الوزير األول ،زايدة على ّ
الصالحيّات اآلتية :
ّ

الصالحيّات بني أعضاء احلكومة مع احرتام األحكام ال ّدستوريّة،
 -1يوّزع ّ
 -2يسهر على تنفيذ القوانني والتنظيمات،
 -3يرأس اجتماعات احلكومة،
 -4يوقّع املراسيم التّنفيذيّة،
يعني يف وظائف ال ّدولة بعد موافقة رئيس اجلمهورية ،ودون املساس أبحكام املادتني و 29السابقيت الذكر91،
ّ -5
 -6يسهر على حسن سري اإلدارة العموميّة.

املخصصة للقانون.
السلطة التّنظيميّة يف املسائل غري
ّ
املادة 143من الدستور  :ميارس رئيس اجلمهوريّة ّ
نظيمي الّذي يعود للوزير األول.
يندرج تطبيق القوانني يف اجملال التّ ّ

ومنه جند أن املؤسس الدستوري تبىن يف املواد  143 -141 – 140نفس احلل املعتمد يف فرنسا من خالل املواد 37-34
من الدستور الفرنسي لسنة  1958واملتمثل يف حصر جمال القانون العادي يف  29جمال من خالل املادة  140و  6جماالت يف
القانون العضوي من خالل املادة  . 141وماعدا ذلكم فهو يدخل يف اطار التشريع الفرعي املخصص للسلطة التنفيذية
وتتشكل اللوائح والتشريعات الفرعية جملموعة كبرية من النصوص اليت يعلو بعضها البعض  .تبعا للتدرج الداخلي للسلطة
التنفيذية وتقع املراسيم الرائسية واملراسيم التنفيذية على رأس هذه التنظيمات أو التشريعات الفرعية مث تليها قرارات وزارية
مشرتكة والقرارات الصادرة عن مسؤويل اهليئات احمللية .

أنواع التشريعات الفرعية أو اللوائح  :هناك ثالث أنواع :
✓ لوائح تنظيمية
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✓ لوائح تنفيذية
✓ لوائح ضبط أو البوليس .

 -01ل ـ ـ ـ ـوائ ـ ـ ـ ـح تـ ـنـ ـف ـيــذيـ ـ ــة :

هي اللوائح اليت تضعها السلطة التنفيذية وتتضمن القواعد التفصيلية لتنفيذ التشريع (,مراسيم تنفيذية يصدرها الوزير األول حبسب

املادة  4/99من الدستور  ,ذلك أن التشريع الذي سنته السلطة التشريعية كثريا ما يقتصر على القواعد العامة اتركا مهمة وضع
القواعد التفصيلية اليت يقضيها التطبيق العملي للسلطة التنفيذية

 -02لـ ـ ـ ــوائـ ـ ـ ــح تـ ـ ـ ـنـ ـظـ ـ ـ ـي ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة :

تضعها السلطة التنفيذية لتنظيم املصاحل العامة واملرافق العامة ابعتبارها السلطة األقدر من غريها على اختيار ما يالئم املصاحل

واملرافق العامة  ( .حبسب املادة  143من الدستور )
والسلطة التنفيذية و هي تشرع هذه القواعد ال تتقيد أبي تشريع معني صادر عن السلطة التشريعية بل تستقل بذلك ولذا فقد
أطلق على اللوائح التنظيمية إسم اللوائح املستقلة أو القائمة بذاهتا .

 -03لـ ـ ـ ــوائـ ـ ـ ــح الضـ ـب ــط أو ال ـ ـبـول ـيــس :

و هي القواعد اليت تضعها السلطة التنفيذية للمحافظة على النظام العام أببعاده الثالث األمن العام وتوفري السكينة العامة

ومحاية الصحة العامة ومثال ذلك لوائح تنظيم املرور واللوائح اخلاصة مبراقبة األغذية ,ويالحظ أن هذه اللوائح تعد لوائح قائمة
بذاهتا تضعها السلطة التنفيذية دون التقيد بتشريع سابق وهي تتفق يف ذلك مع اللوائح التنظيمية وختتلف عن اللوائح التنفيذية
.
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ال ــرقـ ــابـ ـ ـ ــة عـلـ ـ ـ ــى ص ـ ـ ـحـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـت ـ ـ ـش ـ ـ ـريـ ـ ـ ـ ــع :

تتضمن الرقابة على صحة التشريع مبدئني أساسيني مها خضوع التشريع األدين درجة اىل تشريع أعلى منه درجة " مبدأ تدرج
القوانني " فاللوائح جيب أن ال ختالف التشريع العادي أو العضوي أو الدستور والتشريع العادي أو العضوي ال بد أن ال خيالف
الدستور و يرتتب عن هذا املبدأ مبدأ آخر هو" مسو الدستور" ابعتباره التشريع األساسي األعلى الذي جيب أن تكون مجيع
التشريعات مطابقة له ,ويعترب تدرج القوانني ضماان هاما حلقوق األفراد وحرايهتم وذلك مبا يقرره من حقوق وحرايت ال تستطيع
السلطة التشريعية عن طريق التشريع اخلروج منه

 -01مـ ـط ــاب ـق ــة شــرع ـي ــة اللوائ ـ ــح تـ ـ ـش ـ ــري ـعــات فــرع ـيــة :

البد من مطابقة التشريعات الفرعية للتشريع االعلى منها حبيث الميكن أن ختالف االئحة التشريع أو تعدل منه  ,والرقابة على

شرعية اللوائح من اختصاص أعلى هيئة قضائية إدارية تتمثل يف جملس الدولة اذا تنص املادة  09من القانون العضوي 01/98
املتعلق ابختصاصات جملس الدولة وتنظيمه وعملة على :

 -02م ـ ـراق ـب ـ ــة دسـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ــقوانـ ـ ـي ـ ـ ــن :

بعكس التشريعات الفرعية ال يستطيع القاضي يف حالة ما إذا وجد تشريع معني غري مطابق للدستور أن يراقبه أو استبعاد تطبيقه

ومنع القاضي من مراقبة دستورية القوانني انتج عن مبدأ هام هو الفصل بني السلطات ,فالسلطة القضائية تقتصر على تطبيق
القوانني وال جيوز هلا مراقبة السلطة التشريعية .
الدستوري
يف اجلزائر أنشأت هيئة دستورية لرقابة دستورية القوانني هي اجمللس الدستوري مبوجب املادة رقم  01/ 182اجمللس
ّ
ابلسهر على احرتام ال ّدستور .ففي حالة عدم دستورية املعاهدات والقوانني املادة  187من دستور 2016
هيئة مستقلة تكلّف ّ
واليت تنص على "" ُخي ِطر اجمللس ال ـ ّدستوري رئيس اجلمهورية أو رئيس جملس األمة أو رئيس اجمللس الشعيب الوطين أو الوزير
األول.

كما ميكن إخطاره من مخسني ( )05انئبا أو ثالثني ( )03عضوا يف جملس األمة.
املبني يف الفقرتني السابقتني إىل اإلخطار ابلدفع بعدم الدستورية املبني يف املادة
ال متتد ممارسة اإلخطار ّ
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188أدانه "" وعلى اجمللس الدستوري ابداء رايه اذا كان اإلخطار سابقا على صدور النص املطعون فيه  ,أما اذا مت إخطار
اجمللس الدستوري بعد أن أصبح النص املطعون فيه واجب التنفيذ فيصدر قرار حول دستوريته .
ص أثره ،ابتداء
نصا تشريعيّا أو تنظيميّا غري
املادة  191من الدستور  "":إذا ارأتى اجمللس ال ّد
ستوري أ ّن ّ
دستوري ،يفقد هذا النّ ّ
ّ
ّ

من يوم قرار اجمللس.

إذا اعترب نص تشريعي ما غري دستوري على أساس املادة  188أعاله ،فإن هذا النص يفقد أثره ابتداء من اليوم الذي حي ّدده

قرار اجمللس الدستوري.

تكون آراء اجمللس الدستوري وقراراته هنائية وملزمة جلميع السلطات العمومية والسلطات اإلدارية والقضائية"".
م ــالح ـظــة  :فيما خيص القوانني العضوية فاهنا ختضع ملراقبة مطابقتها مع الدستور من طرف اجمللس الدستوري قبل صدورها

أصال املادة . 141

يتشكل اجمللس الدستوري حبسب نص املادة  183من الدستور من  12عضوا و للتفصيل أكثر أنظر نص املادة األتــي :
ستوري من اثين عشر ( )21عضوا  :أربعة ( )4أعضاء من بينهم رئيس اجمللس وانئب رئيس
يتكون اجمللس ال ّد
ّ
املادة ّ : 183
األمة ،واثنان ()2
عيب
اجمللس يعيّنهم رئيس اجلمهوريّة ،واثنان ( )2ينتخبهما اجمللس ال ّ
الوطين ،واثنان ( )2ينتخبهما جملس ّ
ّ
ش ّ
تنتخبهما احملكمة العليا ،واثنان ( )2ينتخبهما جملس ال ّدولة.

يف حالة تعادل األصوات بني أعضاء اجمللس الدستوري ،يكون صوت رئيسه مرجحا.
مهمة أخرى،
مبجرد انتخاب أعضاء اجمللس ال ّد
أي وظيفة أو تكليف أو ّ
أي عضويّة أو ّ
ستوري أو تعيينهم ،يتوقّفون عن ممارسة ّ
ّ
ّ

وأي نشاط آخر أو مهنة حرة.

ستوري لفرتة واحدة م ّدهتا مثاين ( )8سنوات.
يعني رئيس اجلمهوريّة رئيس وانئب رئيس اجمللس ال ّد
ّ
ّ

كل
مرة واحدة م ّدهتا مثاين ( )8سنوات ،وجي ّدد نصف عدد أعضاء اجمللس ال ّد
يضطلع أعضاء اجمللس ال ّد
ستوري ّ
ّ
ّ
مبهامهم ّ
ستوري ّ
أربع ( )4سنوات.
وبحسب املادة  184من الدستور يشرتط يف أعضاء اجمللس الدستوري سواء منخبني أو املعينني :
بلوغ سن أربعني  40سنة كاملة يوم تعيينهم أو انتخاهبم
التمتع خبربة مدهتا مخس عشر سنة  15على األقل يف التعليم العايل يف العلو مالقانونية أو يف القضاء أو يف مهنة حمام لدى
احملكمة العليا أو لدى جملس الدولة أو يف وظيفة عليا يف الدولة
و هناك وسيلة جديدة ألخطار اجمللس الدستوري موضحة يف املادة  188من الدستور املوضحة يف األسفل
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المادة  : 188يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس
الدولة ،عندما يدعي أحد األطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع
ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب قانون عضوي.

يؤدي أعضاء اجمللس الدستوري اليمني أمام رئيس اجلمهورية قبل مباشرة مهامهم ،حسب النص اآليت :

"أقسم ه
باّلل العلي العظيم أن أمارس وظائفي بنزاهة وحياد ،وأحفظ سرية المداوالت وأمتنع عن
اتخاذ موقف علني في أي قضية تخضع الختصاص المجلس الدستوري".
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إلـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ـريـ ـ ـ ــع :
أوال  :املقصود إبلغاء التشريع :

يقصد إبلغاء التشريع وقف العمل به وجتريده من قوته اإللزامية ويتمنع القاضي عن احلكم مبقتضاه وحيصل اإللغاء إما إبستبدال
القانون القدمي آبخر جديد و إما اإلستغناء عنه هنائيا .
فالقاعدة القانونية توضع إبتغاء حتقيق مصلحة معينة واملصاحل ختتلف إبختالف األوقات فإذا أزالت األسباب اليت متلك إلغاء
التشريع هي السلطة اليت هلا حق اإلصدار ,والبد أن حيرتم يف إلغاء التشريع تدرجه فال يلغي التشريع إال بتشريع آخر يعادله أو

يفوقه .

ثــان ـيــا  :صـ ـ ـ ــور إلـ ـغ ــاء الـ ـتـ ـشــريـ ــع :

يستخلص من نص املادة  02من القانون املدين أن الغاء التشريع يكون إما صريح أو ضمين .
اإللغاء الصريح يكون صرحيا إذا نص املشرع صراحة يف قانون الحق على الغاء قانون سابق ويتخذ اإللغاء الصريح أحد الصورتني
:
 -1 -النص صراحة على اإلل ـغــاء  :ويكون اإللغاء صرحيا يف حالتني

أ -اذا أصدرت قاعدة تشريعية جديدة تقتضي صراحة على الغاء قاعدة قانونية قائمة مثاله املادة  41من قانون اجلنسية
الصادر مبوجب األمر  86/70من يلغي القانون رقم  96/63املتضمن قانون اجلنسية اجلزائرية

ب -حتديد توقيت سراين النص التشريعي اجلديدة مبدة معينة :

إذا كان اإللغاء صريح ابلشكل املذكور سابقا هو األسلوب السائد يف أغلب االحيان فان لإللغاء صورة أخرى تتمثل يف حتديد

توقيت سراين النص التشريعي اجلديد يف مدة معينة تذكر فيه  ,حبيث يعترب هذا النص ملغى من تلقاء نفسه مبضي هذه املدة
املعينة قانون الوائم املدين  6أشهر .

 -2 -إلـ ـغــاء ال ـض ـم ـنـ ــي للتشريع :

الينص املشرع صراحة بتشريعه الالحق على الغاء التشريع السابق ويتجسد يف صورتني :
• أ /صدور تشريع ينظم من جديد نفس املوضوع الذي كان ينظمه التشريع القدمي فيلغي التشريع الالحق التشريع السابق
مثل:
قانون  10/91املتعلق ابألوقاف الذي أعاد تنظيم مجيع املسائل اخلاصة ابلوقف فقد ألغى ضمنيا ما ورد يف قانون األسرة يف
املواد  213اىل  . 220اليت كانت تنظم الوقف
• ب /وجود تعارض بني التشريع اجلديد و القدمي فإذا كانت األحكام اجلديدة والقدمية من نوع واحد أو ذات صفة واحدة
كأن يكون احلكم القدمي واجلديد عام أو احلكم القدمي خاصا واجلديد خاصا أيضا
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فيلغي احلكم اجلديد العام احلكم القدمي العام و احلكم اجلديد اخلاص احلكم القدمي اخلاص ولكن قد حيدث تعارض بني نص قدمي
عام و نص جديد خاص ويبقي احلكم القدمي العام ساراي املفعول إال فيما جاء احلكم اجلديد بتخصيصه وهذا عمال ابلقاعدة
الفقهية "" النص اخلاص يقيد العام "" مثال ذلك أن حيرم النص التشريعي القائم طائفة من األشخاص من أهلية إبرام التصرفات
القانونية ( أبن جتعلهم عدميي األهلية مث يصدر نص تشريعي خاص يسمح هلم إبجراء تصرف معني فهنا جند أن هذا النص اجلديد

قد أكسب أفراد هذه الطائفة أهلية ابلنسبة هلذا النوع من التصرف ) .

احلـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ــة  :02تعارض بني نص قدمي خاص و نص جديد عام وفقا للقاعدة الفقهية " العام ال يلغي اخلاص "" يظل النص

اخلاص ساري املفعول  .مثال  :هناك امتيازات ضريبية لطائفة معينة مث اييت قانون مالية وترفع ضريبة فتبقى تلك الفئة
متحفظه ابمتيازاهتا ( العام ال يلغي اخلاص )
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مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ت ـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــق الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ــان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون
يتعني بتطبيق القاعدة القانونية مىت توافرت شروطها و لكن حتديد نطاق تطبيق هذه القاعدة يثري ثالثة مسائل :
✓ حتديد نطاق القانون من حيث الزمان  :فبصدور قانون جديد يثار مشكل حتديد الوقت الذي يطبق فيه و كذلك
مصري املراكز القانونية اليت تكونت أو إنقضت يف ظل القانون القدمي .
✓ حتديد نطاق تطبيق القانون من حيث املكان  :أي هل تعد القاعدة القانونية إقليمية من حيث التطبيق أم شخصية

أوال -نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان :
تقتضي القاعدة العامة بتطبيق القانون من حيث الزمان انه مىت صدر القانون كان واجب التطبيق من يوم نشره يف اجلريدة الرمسية
أو من اتريخ الذي حيدده نفس القانون من سراين أحكامه .
مثال  :ما نص عليه املشرع اجلزائري املادة  1003قانون مدين  " :يسري مفعول هذا األمر إبتداء من اتريخ  25مجادى الثانية
عام  1395املوافق  05يوليو ." 1975
و تقتضي القاعدة العامة أبن ال تسري أحكام القانون اجلديد أال على الوقائع اليت حتدث من يوم نفاذه .و ال جيوز أن تسري على
الوقائع اليت وقعت قبل نفاذها .
و ترجع هذه القاعدة العامة ملبدئني أساسيني :
 مبدأ األثر املباشر للقانون  :أي أن القانون يسري على كل الوقائع و املراكز القانونية اليت حتدث من يوم نفاذه لتاريخإلغائه .

 -مبدأ عدم رجعية القوانني  :أي عدم سراين القوانني على املاضي

إن ألغيت قاعدة قانونية و حلت حملها قاعدة أخرى فإن هذه األخرية تسري من يوم نفاذها و الوقائع اليت حتصل من هذا التاريخ
و ال تسري على الوقائع اليت سبقت نفاذها و ال تثار أي صعوبة عند حتديد النطاق الذي تطبق فيه القاعدة اجلديدة إذا كان األمر
يتعلق مبركز قانوين و رتب مجيع ااثره يف ظل القاعدة القدمية إذ يبقى خاضعا حلكم هذه األخرية حىت ولو نصت القاعدة اجلديدة
حبكم ينظم نفس املركز  ,ذلك ألن ما مت يف ظل القانون القدمي يبقى خاضع للقانون القدمي و ما مت يف ظل القانون اجلديد بيقى
خاضعا للقانون اجلديد .
المادة  2من قانون المدني الجزائري  :ال يسري القانون إال على ما يقع في المستقبل وال يكون له أثر رجعي .و ال
يجوز إلغاء القانون إال بقانون الحق ينص صراحة على هذا اإللغاء.
وقد يكون اإللغاء ضمنيا إذا تضمن القانون الجديد نصا يتعارض مع نص القانون القديم أو نظم من جديد موضوعا
سبق أن قرر قواعده ذلك القانون القديم.
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مثال :

يف حالة عقد أبرم يف ظل قانون قدمي و نفذت كل ااثره يف ظل القانون القدمي فإن هذا العقد يبقى يف ظل القانون القدمي .

لكن التنازع يثار ابلنسبة للوقائع أو املراكز القانونية اليت حتدث يف ظل القانون القدمي و تظل مستمرة حلني صدور القانون اجلديد
فما هو القانون الذي يطبق اجلديد أم القدمي .

مثال :

يف ظل القانون القدمي كان حيدد سن الرشد ل  19سنة مث صدر قانون لرفع سن الرشد ل  21سنة  ,يف هذه احلالة يطرح سؤال
حول التصرفات اليت صدرت عن هذا الشخص إبعتباره كامل األهلية يف ظل القانون القدمي و انقص األهلية يف ظل القانون اجلديد

و للقضاء على هذا التنازع هناك مبدأين

أوال  :مبدأ عدم رجعية القانون اجلديد
ثـانـيـا  :مبدأ األثر الفوري للقانون اجلديد .

أوال  :مبدأ عدم رجعية القوانني :
 -1املقصود مببدأ عدم رجعية القوانني :

يقصد به عدم سراين أحكامه على املاضي سواء ابلنسبة للوقائع اليت تكون قد حدثت أو املراكز القانونية اليت تكون قد تكونت

يف ظل أحكام القانون القدمي أو ابلنسبة لالاثر اليت ترتبت على تلك الوقائع أو املراكز القانونية يف ظل القانون القدمي .
 -2اإلعتبارات اليت يقوم عليها مبدأ عدم رجعية القوانني :

 ليس من العدل مفاجأة األشخاص بقانون جديد يعاقب على األعمال اليت أابحها القانون القدمي . إستقرار املعامالت إذ تقضي املصلحة العامة أن ال يسري القانون اجلديد على العالقات القانونية نشأت و ترتيب كافةااثرها يف القانون القدمي

إذ لو مسحنا للقانون اجلديد يف أن ميس هذه العالقات و يعدل ااثرها إلضطربت املعامالت و اهتزت الثقة ابلقانون  ,و نظرا ألمهية
هذه ا إلعتبارات اليت يبين عليها مبدأ عدم رجعية القوانني حرضت الدساتري و التشريعات على النص على هذا املبدأ و هذا ما أقره
املشرع اجلزائري يف املادة  02من القانون املدين  " :ال يسري القانون إال على ما يقع يف املستقبل و ال يكون له أثر رجعي " .
و جند أن الفقه قد إختلف يف حتديد األساس الذي يستند عليه يف تقرير عدم رجعية القوانني بني النظرية التقليدية و النظرية احلديثة

أساس عدم رجعية القوانني :
أ -النظرية التقليدية  ( :احلق املكتسب )

كانت هذه النظرية سائدة يف الفقه و مطبقة يف القضاء الفرنسي يف القرن  19و رأت هذه النظرية أن هذا املبدأ يقوم على التفرقة
بني احلق املكتسب و جمرد األمل فالقانون اجلديد ال يكون له أثر رجعي و ميتنع تطبيقه اذا كان يؤدي للمساس حبق املكتسب يف
ظل قانون قدمي .
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و يكون له أثر ( القانون اجلديد ) إذ أن تطبيقه جملرد أمل .
مثال  :أن املوصى له ال يكتسب الوصية أثناء حياة املوصي إال مبجرد امل أما بعد وفاة املوصي فيصبح حق املوصى له حق
مكتسب  ,و على ذلك لو صدر قانون جديد أثناء حياة املوصي خيفض نصاب الوصية فإنه يسري على الوصية (ألنه جمرد أمل )

أما لو صدر قانون جديد بعد موت املوصي و قبول املوصى له الوصية فإنه ال يسري على الوصية ألنه حق مكتسب .

النقد :

 أفتقدت على أساس ان أنصارها مل يتفقوا على تعريف واحد للحق املكتسب : إن التفرقة اليت يستند إليها أنصار هذه النظرية بني احلق املكتسب و جمرد األمل هي مبهمة إذ ال ميكن حتديد مىت يكوناحلق مكتسب و مىت يكون جمرد أمل .

و تفاداي هلذه اإلنتقادات ظهرت هذه النظرية احلديثة اليت حاولت وضع أساس هلذا املبدأ .
ب – النظرية احلديثة :

حلل مشكل التنازع بني القوانني من حيث الزمان نرى ضرورة التفرقة بني عدم رجعية القوانني و االثر املباشر هلا و منه فإن حتديد
نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان له وجهان :
الوجه السليب  :يتمثل يف إنعدام األثر الرجعي للقانون اجلديد أي عدم سراينه على املاضي .
الوجه اإلجيايب  :يتمثل يف األثر املباشر هلذا القانون أي سراينه على ما سيقع يف املستقبل بعد اتريخ نفاذ و قد إستعمل أنصار

هذه النظرية إصطالح املراكز القانونية للداللة على األوضاع و احلاالت القانونية اليت تنظم القوانني إذ أن هذا اإلصطالح واسع
املدلول حبيث حيمي مجيع األوضاع القانونية مهما إختافت صورها ( مركز الوصي  ,مركز الدائن  ,مركز البائع  ,مركز الزوج ) كما
ميز أنصار هذه النظرية بني تكوين املراكز القانونية و إنقضائها.

أ – يف حالة املراكز القانونية اليت تكونت يف ظل القانون القدمي :

ومثاله يف حالة ما اذا اكتسب أحد األشخاص ملكية شيء بعد حيازته له ملدة ستة سنوات املطلوبة يف ظل القانون القدمي مث ظهر
أو صدر من جديد قانون يرفع من املدة املطلوبة للتقادم املكسب ( املدة الزمنية الكتساب امللكية )  .فهذا القانون اجلديد  .ال
يطبق على املركز القانوين الذي تكون يف ظل القانون القدمي .
فالتقادم اكتمل وأصبح احلائز مالكا للعني .

ب -يف حالة املركز القانونية اليت انقضت يف ظل القانون القدمي  :ومثاله :

اذا طلق شخص زوجته إبرادته املنفردة يف ظل القانون كان يبيح ذلك الطالق صحيحا فذا صدر بعد الطالق عد الطالق صحيحا
,ولكن اذا صدر بعد الطالق قانون جديد إشرتط يف صحة الطالق أن يتم حبكم من القاضي فان القانون اجلديد ال يسري على

الطالق الذي مت نفاذه انقضى مبقتضي القانون القدمي .
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اذا انقضى دين ابلتقادم املسقط ( مرور فرتة زمنية معينة ) سقط حق الدائن يف املطالبة ابلدين بعد اكتمال مدته وفقا للقانون القدمي
مث صدر قانون جديد يطيل هذه املدة فال يسري هذا القانون على الشخص الذي كان مدينا مث برأت ذمته من سقوط دينه ,اذا
املركز القانوين الذي كان هلذا الشخص قد انقضى يف ظل القانون القدمي .

ج -يف حالة املراكز القانوينة اليت يستغرق تكوينها وانقضاءها فرتة من الزمن :

اذا كان تكوين أو انقضاء املراكز القانونية حيتاج لوقت طويل أو كانت بعض عناصر هذا التكوين أو االنقضاء ال تكتمل يف وقت

واحد وبدأ هذا التكوين واالنقضاء يف ظل القانون القدمي مث صدر قانون جديد يعدل يف شروطه قبل متامه ,فإن هذا القانون اجلديد
ال يؤثر يف العناصر اليت كانت بظل القانون القدمي  ,ولكن يسري أبثر مباشر على عناصر التكوين أو االنقضاء اليت مل تكن قد متت
يف ظل القانون القدمي ,دون أن يعترب هذا السراين سرايان على املاضي .

م ـ ـث ــال :

ملركز قانوين يستغرق تكوينه فرتة من الزمن مركز املوصى له يتكون إبجتماع عنصرين إبرام الوصية ووفاء املوصي فإذا صدر بعد
إبرام الوصية ,وقبل وفاة املوصي قانون جديد يعدل من شروط ابرام الوصية فال ميس هذا القانون
اجلديد يف صحة ابرام الوصية اليت متت بعد نفاذه ,ذلك ان ابرام الوصية وهو العنصر األول الذي يتكون منه مركز املوصى له

خيضع من حيث صحته ( شكله ) للقانون القائم ( القدمي ) وقت ابرامه .
أما اذا كان القانون اجلديد يعدل ابملقدار الذي تنفذ فيه الوصية فإنه يسري أبثر مباشر على الوصية اليت أبرمت على نفاذه طاملا
أن املوصى مل ميت هنا املركز القانوين للموصي له مل يكتمل رغم إبرام الوصية يف ظل القانون القدمي املوصى يف ظل القانون اجلديد.
وعليه اذا كان النصاب اجلائز يف ظل القانون القدمي هو نصف الرتكة وجاء القانون اجلديد وأقر أن نصاب الرتكة هو ثلث الرتكة
فان الوصية ال تنفذ اال يف حدود ثلث بناء على صدور القانون اجلديد

د-اآلثـ ـ ــار املـ ـ ـتـ ــرت ـب ــة عـلـى الـمـراكـز الـقانونية يف ظـل الـقانون الـقـديـم :

تظل اآلاثر القانونية املرتتبة على املراكز القانونية حمكومة ابلقانون الذي نتجت يف ظله ( القانون القدمي ) وال يسري عليها القانون

اجلديد .
م ـثــال  :اذا كانت امللكية تنتقل يف ظل القانون القدمي مبجرد العقد مث صدور قانون جديد يشرتط النتقاهلا يف العقارات ضرورة

تسجيل العقد فال يسري هذا القانون اجلديد على العقود اليت أبرمت قبل نفاذه وال ميس اآلاثر اليت ترتبت عليها وابلتايل ال تكون

هناك حاجة لتسجيل تلك العقود املربمة قبل نفاذ القانون اجلديد .

 -4ت ـ ـطـ ـب ـقـ ـ ــات م ـ ـبـ ــدأ عـ ـ ــدم رج ـ ـعـ ـيـ ـ ــة الـ ـق ـ ــوان ـ ـيـ ــن :
فـي جمال القانون املدين  :تنص املادة  06من القانون املدين اجلزائري '' تسري القوانني املتعلقة ابألهلية على مجيع األشخاص
الذين تتوفر فيهم الشروط املنصوص عليها.

وإذا صار شخص توفرت فيه األهلية ،حبسب نصوص قدمية ،عدمي األهلية حبسب نصوص جديدة ،فإذا ذلك ال يؤثر يف تصرفاته
السابقة. '' .
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فـي مـجـال قـانـون الـعـقـوبـات  :تنص املادة  02من قانون العقوابت '' ال يسري قانون العقوابت على املاضي إال ما كان منه

أقل شدة "

وإذا صار شخص توفرت فيه األهلية ،حبسب نصوص قدمية ،عدمي األهلية حبسب نصوص جديدة ،فإذا ذلك ال يؤثر يف تصرفاته
السابقة. ''.
اجملرم. ''.
و تنص املادة  58من الدستور '' ال إدانة إالّ مبقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل ّ

اإلس ـ ـتـ ـثـ ـنـ ــاءات الـ ـ ـ ـ ــواردة ع ـلــى م ـبــدأ ع ــدم الـرج ـع ـيــة :
هذا املبدأ ال يطبق بصفة مطلقة وامنا ترد عليه إستثناءات :

 -1نص صريح على الرجعية  :يستطيع املشرع أن جيعل القانون اجلديد ذا أثر رجعي ولكن جيب عليه أن ينص صراحة أن هذا
القانون اجلديد يطبق بصفة رجعية فال يستطيع القاضي أن يستخلص ذلك ضمنيا .

م ـثــال  :القانون املدين اجلزائري صدر يف سبتمرب  1975وامتد تطبيقه بنص صريح ابتداء من  05جويلية  . 1975ولكن
يكون النص صراحة على الرجعية اندرا.
 -2ال ـقــانون التفسريي  :قد يصدر قانون معني مشواب بغموض يف صياغته مما يؤدي لتضارب أحكام احملاكم يف نصوصه فيتدخل
املشرع ليضع حدا هلذا التضارب ليفسر أحكام القانون األول واألصل أن القانون التفسريي ال خيضع ملبدأ الرجعية النه مل أيت
أبحكام جديدة وامنا يقتصر على جمرد تفسري القانون األصلي ومن مث فهو جزء منه  ,ويتحدد نطاق تطبيق القانون التفسريي من
اتريخ نفاذ القانون األصلي .

 -3القانون اجلنائي األصلح للمتهم  ( :تطبيقات التشريعات اجلنائية اجلديدة األقل شدة )

يتعرب مبدأ عدم الرجعية يف اجملال اجلنائي أحد الضماانت األساسية للحرايت العامة املادة  58من الدستور لكن احلكمة من هذه
القاعدة ال تتوفر اذا كان القانون اجلديد نص على الغاء التجرمي أو ختفيف العقوبة  ,وهلذا تقرر قوانني العقوابت ومنها القانون
اجلزائري يف املادة  02منه على هذا االستثناء ويتمثل يف رجعية القوانني اجلنائية منذ كانت صاحل للمتهم وهنا نفرق بني حالتني :
 اذا كان القانون اجلديد يبيح الفعل الذي كان جمرما يف القانون القدمي فانه يطبق أبثر رجعي يف مجيع مراحل الدعوة العموميةوميحو أثر احلكم أي انه مينع تنفيذ العقوبة ويفرج على احملكوم عليه .

مـثــال  :لو ان شخصا حكم عليه ابحلبس مدة  05سنوات يف جرمية هتريب نقد أجنيب لداخل البالد مث صدر قانون جديد أابح
إدخال النقد األجنيب يف هذه احلالة يفرج عن هذا الشخص وال ينفذ ابقي مدة احلبس .

 اذا كان القانون اجلديد يف خفف العقوبة ومل ينص على الغاء الفعل الذي جيرم يف هذه احلالة يطبق القانون اجلديد اذا كاناملتهم ما زال مل يطبق عليه احلكم هنائيا وقابال للطعن  .اما اذا كان احلكم الذي صدر عليه قد أصبح هنائيا فال يستفيد
من تطبيق القانون اجلديد األصلح له .

ث ــان ـي ــا  :م ـ ـب ـ ــدأ األثـ ـ ـ ـ ــر املـ ـب ـ ــاشـ ــر أو ال ـفــوري للقـ ــانـ ـ ــون :
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 -1الـ ـم ـق ـصــود بـمـبـدأ األثــر الـمـبـاشـر أو الـفـوري لل ـقــانــون :

يقصد به عدم تطبيق القانون اجلديد على كل ما يقع قبل نفاذه أو يعين نفاذ القانون اجلديد على كل وقائع واملراكز القانونية اليت
تتحقق يف ظله سواء كانت يف طريق التكوين أو االنقضاء

 -2األسس أو اإلع ـت ـبــارات ال ـتـي ي ـقــوم عـلـيـهــا هــذا الـمـبــدأ :

من شأن هذا املبدأ منع ازدواج القانون الذي حيكم املراكز القانونية املتشاهبة فبمجرد صدور القانون اجلديد متتد آاثره على مجيع
املراكز القانونية اليت تتحقق يف ظله ,ومنه تتحقق يف ظله التخفيف من حدة القانون .
ان تعديل املشرع أو الغائه لقانون قائم لدليل قاطع على أن هذا القانون قد أصبح قـاصرا وغري صاحل لتلبية حاجيات اجملتمع وأن

القانون اجلديد أصلح وعليه فإن املصلحة العامة تقتضي تعميم تطبيقه فورا .

 -3بـعـض تـطـبـيـقـات مـبـدأ اآلثــر الـمـبـاشـر أو الـفـوري :
أ -على املراكز القانونية اليت تكون يف طريقها اىل التكوين او االنقضاء :
مـثــال  :التقادم الدي تكون مدته قد ابتدأت يف ظل القانون القدمي ولك تكتمل اىل أن أدركها اجلديد فان كانت املدة اليت أقرها
القانون اجلديد أقصر من املدة اليت أقرها القانون القدمي صارت املدة اليت يقررها القانون اجلديد واجبة التطبيق فورا .

ب -تطبيق هذا املبدأ على املراكز القانونية ذات اآلاثر املتتالية :
مـ ـ ـثــال  :عقد االجيار تستمر العالقة االجيارية ملدة طويلة عادة  ,ويرتتب على تطبيق هذا املبدأ يف هذا اجملال اخضاع اآلاثر املرتتبة
على عقود االجيار على القانون اجلديد .

اإلس ـ ـت ـ ـثـ ـن ـ ــاء الـ ـ ــوارد على املبدأ الفوري  ( :استمرار سراين القانون اقدمي ) :

اذا كان املبدأ يقضي أنه مبجرد صدور القانون اجلديد يتوقف نفاذ القانون القدمي ويزول سلطانه حيث ال ختضع له أي عالقة قانونية

فان هذا املبدأ عليه استثناء يتعلق ابملراكز التعاقدية أي مراكز اليت تكونت مبوجب عقود أبرمت يف ظل القانون القدمي سواء تعلق
االمر بشروط انعقادها شروط صحتها أو فيما يتعلق آباثرها  ,فليس للقانون اجلديد أن يعدل من شروط انعقادها أو صحتها
السابقة لصدورها ونفاذه بل تبقي خاضعة للقانون الذي متت يف ظله .
مثال  :اذا كان القانون القدمي ال يشرتط يف عقد الشركة ان يتم يف الشكل الرمسي مث صدر قانون جديد يقضي بضرورة افراغ عقد
الشركة الذي مت يف ظل القانون القدمي ومل يفرغ يعد صحيحا .

ان املتعاقدين عندما يقدمان على ابرام عقدمها امنا يضعان يف االعتبار القانون العمول به وقت التعاقد  ,ويقيمان التوازن على
أساسه فان أخضع العقد للقانون اجلديد أدى ذلك الختالل هذا التوازن .
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ثــان ـيــا  -نطاق تطبيق القانون من حيث الـم ـكــان :
ان تواجد أجانب داخل الدولة وتواجد رعااي الدولة يف اخلارج أمر حتمي وهذا يتطلب حتديد ما هو القانون الواجب التطبيق على
األجانب املتواجدين داخل الدولة  ,ومنه يثار االشكال التايل :
هل يطبق القانون الوطين داخل الرتاب الوطين فقط أم يتعداه ليطبق على رعياه يف اخلارج ؟؟
ان حق الدولة يف السيادة على اقليمها يفرض تطبيق القانون الوطين داخل تراهبا على االفعال والوقائع اليت حتدث داخل اقليمها
 ,كما يطبق على كل األشخاص املوجودين على اقليمها سواء كانوا وطنيني أو أجانب وهذا ما يطلق عليه مبدأ اقليمية القوانني .
لكن تطبيق هذا املبدأ بصفة كلية يعين ختلي الدولة عن تطبيق قانوهنا الوطين على رعاايها يف اخلارج  ,لذا جرى العرف الدويل على
أن تتنازل الدول لبعضها البعض عن مبدأ اقليمية القانون ويطبق على الرعااي يف اخلارج قانوهنم الوطين وهذا ما يسمى مببدأ شخصية
القوانني .

أوال  :مـب ــدأ أقـ ـلـ ـي ـم ـيــة الـ ـ ــقوان ـ ـيـ ــن :
 -1املقصود مببدأ اقليمية القوانني :

يقصد به س راين القانون على كل ما يقع داخل الدولة وعلى كل األشخاص املتواجدين عليها  ,فيخضع حلكم القانون كل من
املواطن و االجنيب ,ويقابل هذا عدم سراين القانون على كل ما هو خارج عن اقليمها .

 -2أساس مبدأ اقليمية القوانني :

يستند على فكرة سيادة الدولة على اقليمها مما جيعل تطبيق القوانني االجنبية على اقليمها اعتداء على سيادهتا ومنه على الدولة

أن تفرض النظام الدي تريده على مجيع القاطنني على اقليمها .

 -3جمال تطبيق مبدأ االقليمية :

ان افسخ جمال لتطبيق مبدأ االقليمية هو القانون العام الذي تربز فيه عنصر سيادة الدولة ولكن على الرغم من ذلك فان جمال

تطبيق هذا املبدأ ال يقتصر على القانون فحسب بل جنده أيضا يف جمال القانون اخلاص  ,ومنه يسري مبدأ االقليمية على
األحكام القانونية التالية :
✓ لوائح األمن أو البوليس كقوانني املرور وقوانني الصحة ...
✓ القوانني العامة كقوانني العقوابت  1/3منه واليت تنص "" يطبق قانون العقوابت على كافة اجلرائم اليت ترتكب على أراضي
اجلمهورية ".
✓ القوانني املتعلقة ابلنظام العام واالداب العامة
✓ القوانني املتعلقة ابلعقارات وامللكية واحليازة و االمالك العينية اليت ختضع لقانون موقع العقار.
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 -4االستثناءات الواردة على مبدأ اقليمية القوانني :
يرد عليه بعض االستثناءات :

احلقوق والواجبات اليت ينص عليها الدستور تطبق تطبيقا اقليميا ابلنسبة للمواطنني فحسب وال تطبق على االجانب كحق

االنتخاابت وحق الرتشح وحق توىل الوظائف العمومية ....
اما الواجبات كواجب اخلدمة الوطنية
جرى العرف الدويل على اعفاء رؤوساء الدول االجنبية واملمثلني الدبلوماسيني والقناصل وأسرهم من اخلضوع للدولة اليت يتواجدون
عليها وميارسون عليها نشاطهم .
ان حاجة املعامالت الدولية تقتضي بضرورة اعمال القانون الدويل اخلاص  ,اذا تستند العالقة القانونية اليت تشتمل على عنصر
اجنيب على القانون اخلاص به أصال ومنه تطبيق القانون االجنيب على الدولة .

ثــان ـيــا  :م ـ ـبـ ــدأ ش ـخ ـص ـيــة ال ـقــوان ـيــن :
 /1املقصود مببدأ شخصية القوانني :

يقصد به سراين القاعدة القانونية على األشخا ص املنتمني اىل الدولة سواء كانو موجودين على اقليمها أو كانوا مقيمني ابخلارج,
وعدم سرايهنا على املنتمني اىل دول أخرى حىت ولو كانوا مقيمني على اقليمها .
وقد اندى هبذا املبدأ الفقيه االيطايل مانشيين ومؤداه أن قوانني كل دولة وضعت من اجل األشخاص املنتمني جلنسيتها  ,وقد روعي
يف وضعها االعتبارات اخلاصة هبم وحدهم ومن مث فالقاعدة هي سراين قانون الدولة على رعاايها اينما كانوا .
وظهر هذا املبدأ منذ العصور القدمية وساد يف اجملتمعات آنذاك على أساس النفور من األجنيب ومعاملته معاملة العدو .

 /2أساس مبدأ شخصية القوانني :

يقدم مبدأ الشخصية على أساس ما للدولة من سيادة على رعاايها أينما وجدوا وذلك نظرا للعالقة اليت تربطهم هبا وهي عالقة ال
تتقيد مبكان معني ويعترب حق الدولة يف السيادة على رعياها نتيجة طبيعية لكون هؤالء الرعااي ميثلون عنصر الشعب يف الدولة .

 /3جماالت تطبيق مبدأ شخصية القوانني :

ان افسح جمال لتطبيق املبدأ هو القانون اخلاص ال سيما األحوال الشخصية ,ان متيل الدولة املعاصرة يف اجتاه واحد هو اخضاع

هذه االحوال للقانون الشخصي وهذا حسما للتنازع بني القوانني من حيث املكان .
م ـثــال :تزوج فرنسي وفرنسيه يف اجلزائر  ,هل يطبق القانون اجلزائري أو القانون الفرنسي أي االقليم أو اجلنسية وهنا حتسم قاعدة
االسناد ( قواعد القانون الدويل اخلاص ) هذا التنازع لصاحل جنسية الزوجني أي تطبيق القانون الفرنسي .

اما يف نطاق القانون العام فنجد ان مبدأ اقليمية القوانني هو السائد ومع ذلك فان جانبا من املسائل الداخلية يف نطاق القانون
العام ختضع ملبدأ شخصية القوانني ويف مقدمتها احلقوق السياسية مثل حق االنتخاب وحق الرتشح وبعض الواجبات العامة مثال
آداء اخلدمة الوطنية .
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م ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــدأ ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ـ ـن ـ ـي ـ ـ ـ ــة :

هو استثناء عن املبدئني ويقضي بسراين القانون الوطين على االشخاص وعلى االفعال الواقعة خارج اقيم الدولة وحىت على أرضها

سواء كان مرتكبوها وطنيني أم أجانب ذلك حسب نوع اجلرمية أو مبفهوم آخر ال يؤخذ هذا املبدأ بعني االعتبار جنسية األشخاص
مرتكيب اجلرمية بل فقط لنوع اجلرمية .

مـ ـ ـ ـج ـ ــال ت ـ ـط ـب ـيــق م ـبــدأ ال ـع ـي ـن ـيــة :

يطبق على كل جرمية متس أمن الدولة ومصاحلها االساسية أاي كان مكان ارتكاهبا أو جنسية مرتكبيها كجرائم التزوير يف األوراق

الرمسية والنقود .
ويعد هذا املبدأ استثناء من مبدأ اقليمية القوانني الن اجلرمية ترتكب يف اخلارج ولكن يطبق عليها قانون البلد املتضرر أو الذي كان
من املمكن أن يتضرر منها  ,ويعد أيضا استثناء من مبدأ شخصية القوانني اذا يطبق قانون الدولة املتضررة على اجملرم سواء كان
اجنبيا او وطنيا .
وعموما األساس يف هذا املبدأ هو حرص كل دولة على الدفاع عن مصاحلها ضد أي اعتداء أاي كان مكان ارتكابه أو جنسية
مرتكبيه .
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