Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(5) ; May 2019
Artical History
Accepted/ Kabul
2.5.2019

Available Online/yayınlanma
15.5.2019

Received/ Geliş
5. 3 .2019

القيمة الدستورية ملبدأ االستقرار والثبات القانوين
Constitutional value of the principle of stability and legal
consistency
أ.د .مازن ليلو راضي
عضو مجلس الدولة
Prof. Dr. Mazin Lilo Rdhi
Member of the Council of State
Dr.mazinlilo@gmail.com

امللخص
يعد ضمان االستقرار والثبات القانوين من اهم عناصر مبدأ االمن القانوين الذي يعين حتقق االستقرار يف
تطبيق القواعد القانونية فيما يتعلق ابحرتام احلقوق واحلرايت حبيث يتمكن االشخاص من التصرف ابطمئنان على
هدى من القواعد واالنظمة القانونية وقت قيامها أبعماهلا وترتب أوضاعها يف ضوء منها من دون التعرض
ملفاجئات او تصرفات مباغته صادرة عن السلطات العامة يكون من شأهنا زعزعة هذه الطمأنينة وان يضمن
االفراد عدم رجعية القوانني واحرتام حقوقهم املكتسبة.
ومن املعروف ان تطبيق هذا املبدأ خمتلف قفي قيمته الدستورية ففي بعض التشريعات ال ميكن ان يكون
اال نسبيا فال ميكن احلجر على ممارسة الدولة لسيادهتا واختصاصها يف جمال التشريع ,فالتطور السياسي
واالقتصادي واالجتماعي يستتبعه دائما تطور تشريعي ,اال ان هذا التطور ينبغي ان يتم وفق ضماانت واصول
اثبتة ,فال جيوز ان يتضمن القانون اجلديد احكاما من شأهنا املساس مبراكز قانونية اقرها القانون امللغى او ذلك
الذي مت تعديله ,حيث ينبغي ان ينصرف اثر القانون اجلديد اىل املستقبل .لكنه يف دول اخرى يتمتع بقيمة
دستورية كاملة .وهو ما سنتطرق اليه يف هذا البحث.
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Summary
Ensuring stability and legal certainty is one of the most important elements of the
principle of legal security, which means stability in the application of legal rules regarding
respect for rights and freedoms so that people can act with certainty on the basis of legal rules
and regulations at the time of their actions and arrange Their situation in light of them without
surprise or sudden actions by the public authorities would destabilize this tranquillity and
ensure that individuals are not reactionary and respect their acquired rights.
It is well known that the application of this principle is different than its constitutional value
in some legislations can only be relatively, the state's exercise of its sovereignty and
jurisdiction in the field of legislation cannot be considered. The political, economic and social
development always entails a legislative development, but this development should be done in
accordance Guarantees and fixed assets, the new law may not include a sentenced that would
infringe on legal positions approved by the repealed or amended law, where the effect of the
new law should go into the future. But in other countries it has full constitutional value .
This is what we will address in this research.

مقدمة

تتمتع التشريعات أبمهية كبري كوهنا تعرب عن موقف او اختيار السلطة السياسية يف االمور االقتصادية و
. االجتماعية و السياسية يف اجملتمع هبدف تنظيمها وتغيريها

والعملية التشريعية عمليه مركبه ومتداخله اذا ال يعد الربملان هو املسؤول الوحيد عن العملية التشريعية
وخمرجاهتا (التشريعات) وامنا يشرتك الربملان مع اطراف فاعله ومتعددة هي ( احلكومة والراي العام واملختصني من
القضاة واملستشارين و أساتذة القانون) وحىت يوصف التشريع بكونه جيدا وفقا ملنظور احلكم الرشيد او احلكم
.اجليد
 و الوظيفة األساسية للقانون ال تزال تتمثل يف, و ال خيفى ان التشريع اجليد يف اي نظام قانوين دميقراطي
.حتقيق األمن ومحاية املركز القانوين لألفراد
 فالقاعدة القانونية جيب ان تتمتع ابستقرار,فمن اهم اسس الدولة القانونية احرتام االستقرار التشريعي
 حىت يتصرفوا ابطمئنان دون ان خيشوا تصرفات مفاجئة,نسيب يفضي اىل استقرار املراكز القانونية للمخاطبني هبا
.من السلطة املختصة ابلتشريع تطيح او تزعزع مراكزهم املشروعة اليت اكتسبوها سابقا
ومن اجلدير ابلذكر ان ضمان الثبات القانوين ال ميكن ان يكون اال نسبيا فال ميكن احلجر على ممارسة
 فالتطور السياسي واالقتصادي واالجتماعي يستتبعه دائما تطور,الدولة لسيادهتا واختصاصها يف جمال التشريع
 فال جيوز ان يتضمن القانون اجلديد احكاما, اال ان هذا التطور ينبغي ان يتم وفق ضماانت واصول اثبتة,تشريعي
 حيث ينبغي ان ينصرف اثر القانون,من شأهنا املساس مب راكز قانونية اقرها القانون امللغى او ذلك الذي مت تعديله
.اجلديد اىل املستقبل
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فمبدأ االمن القانوين يتطلب ضمان حتقيق الثبات واالستقرار للعالقات القانونية ,سواء كانت هذه
العالقات بني االفراد بعضهم البعض او بينهم وبني الدولة ,واليت تلتزم بذلك هي السلطات العامة.
ويف هذا البحث سنتناول القيمة الدستورية ملبدأ االستقرار والثبات القانوين من خالل تقسيمه على
مبحثني :
املبحث االول :التعريف مببدأ االستقرار والثبات القانوين
املبحث الثاين :تكريس مبدأ االستقرار والثبات يف النظام القانوين
املبحث االول
التعريف مببدأ االستقرار والثبات القانوين
االستقرار والثبات القانوين احد أهم عناصر االمن القانوين وهو يهتم حبماية االشخاص الذين اكتسبوا
مركزا قانونيا يف ظل احكام قانونية معينة كقاعدة عامة ( , )1عندما تقوم الدولة بتعديل أو إلغاء هذه القواعد أبثر
رجعي  ,ويف حالة قيامها بذلك يف احلاالت اليت جييزها الدستور او القانون  ,جيب ان يسري هذا التعديل وااللغاء
ابجتاه املستقبل فقط .
فمفهوم االمن القانوين راسخ يف كل النظم القانونية املختلفة والنظام القانوين العام بشكل خاص ,ويتم
حتديد هذا املبدأ م ن حيث اجياد احلد األقصى من القدرة على التنبؤ بسلوك السلطة املختصة ابلتشريع ,وقدرة
املواطنني على تنظيم شؤوهنم يف ظل استقرار قانوين يعتمد عليه ,وهبذا املعىن يعد االمن القانوين مبثابة معيار
أساسي ملشروعية التدابري التشريعية واإلدارية اليت تتخذها السلطات العامة يف وقت وظروف معينة.
املطلب االول
تعريف مبدأ االستقرار والثبات القانوين
تشري مجيع الدراسات املتعلقة مببدأ االستقرار والثبات القانوين إىل ان هذا املبدأ يعد جزءا من مبدأ
االمن القانوين حيث ان االخري يتضمن عنصرين مها  :امكانيه الوصول إىل القاعدة القانونية واستقرارها.
العنصر األول يعين ان املعيار جيب ان يكون من اجلودة يف الصياغة  ,وان تكون التشريعات واضحة وخاليه من
التعقيد  ,مبعىن انه ميكن وصول عامه الناس اىل القانون ماداي وفكراي  ,اما العنصر الثاين فيتعامل مع نوعيه القاعدة
وثباهتا مع مرور الوقت نسبيا.
فاذا نظران اىل تعريف االمن القانوين اعتمادا على بيان عناصره ,فسنعرفه ابنه "ذلك املبدأ الذي يتضمن
طائفتني من القواعد أوهلما :القواعد اليت تكفل استقرار املراكز القانونية أو الثبات النسيب واستقرار هذا املراكز من
( )1د .امحد حسيب عبد الفتاح السنرتيسي ,دور قاضي االلغاء يف املوازنة بني مبدأ املشروعية ومبدأ االمن القانوين دار الفكر اجلامعي ,2017 ,ص.20
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حيث الوقت أو الزمان ,واثنيهما :القواعد ا لقانونية املتعلقة بوضوح وحتديد القواعد القانونية وقرارات السلطات
العامة ,مما يعين توافر اجلودة يف هذه القواعد والقرارات(.)2
فاألمن القانوين يعين ان املتقاضي لديه احلق يف ثبات الوضع القانوين  ,يستمد من االستقرار كنتيجة
طبيعية مع امكانيه التنبؤ ابلتغيري.
وح يث تتطلب سيادة القانون اليت تسمو يف الدولة القانونية أن يتحقق االستقرار يف تطبيق القواعد
القانونية فيما يتعلق ابحرتام احلقوق واحلرايت ,فال معىن لسيادة القانون مامل يتحقق الشعور هبذا االستقرار لدى
املخاطبني ابلقانون أبعتبار أن تنظيم العالقات القانونية من وظائف القانون ,فاهتزاز االستقرار يف العالقات
القانونية يؤدي ابلتبعية اىل اهتزاز صور القانون يف أعني املخاطبني به ,وهلذا كان األمن القانوين Sécurité
 juridiqueأحد العناصر االساسية يف دولة القانون"(.)3
وحيث ان ذلك هو املقصود من مبدأ االستقرار حمل حبثنا هذا فانه ميكن تعريف مبدأ االستقرار والثبات
القانوين ابنه جمموعة القواعد اليت تكفل استقرار املراكز القانونية أو الثبات النسيب للقواعد القانونية اليت كفلتها
مبناسبة اصدار قانون جديد.
ومن اجلدير ابلذكر ان هذه الفكرة ليست ابجلديدة فجانب من الفقه يذهب اىل ان اساس مببدأ
االستقرار والثبات القانوين يتجلى يف فكرة العدل الطبيعي ,وهو مبدأ قدمي يرجع اىل قواعد القانون الطبيعي وهي
جمموعة القواعد الثابتة وغري املكتوبة واجبة االنطباق على كافة األفراد يف كل اجملتمعات نظراً ألهنا جتد مصدرها يف
الطبيعة ذاهتا.
فهو نوع من األخالقية الواجبة االنطباق يف كل مكان وزمان مثل أفكار العدالة و املساواة.
وهذا النوع من القانون ليس من صنع املشرع ,وإمنا هو متأصل يف الطبيعة البشرية ,فقد عىن الفالسفة
واملفكرون منذ القدم بفكرة العدالة وصورها ,فنجد افالطون يعرف العدالة ابهنا(ان ميلك الشخ ويفعل ما
ميلك) بينما تن فاحتة الكتاب االول ملدونة (جستنيان) ان العدل (محل النفس على ايتاء كل ذي حق حقه).
وقد ميز بعض الفقهاء بني مبادئ العدالة اليت تعين الشعور ابإلنصاف الذي يقتضي تطبيق مبادئ
القانون الطبيعي مع مراعاة ظروف االشخاص وجزئيات احلاالت واطلقوا عليه تسمية القانون الطبيعي الثانوي او
التطبيقي  ,يف حني اطلقوا على املبادئ السامية العامة املشرتكة ابلقانون الطبيعي االويل او املبدئي(.)4

(2)Fromont, le princépe de securite juridique, A.J.D.A., 1996, P. 178
) (3ينظر :د .أمحد فتحي سرور ,القانون اجلنائي الدستوري ,دار الشروق ,ط  ,2002 ,2ص .83
( )4للمزيد ينظر :د .سهيل حسني الفتالوي ,اتريخ القانون ,مكتبة الذاكرة,ط ,1بغداد ,2010 ,ص .83
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وفضيلة العدل صفة خلقية ومن هنا كان العدل داخال يف نطاق االخالق بقدر تعلقه ابلقانون فيقال عن
القاعدة القانونية اهنا عادلة حينما تكون مطابقة هلذه الفضيلة اخللقية وتكون ظاملة اذا هي عارضتها وخرجت

عليها(.)5

ويعتمد مفهوم العدل الطبيعي عن فكرة وجوب ان يتلقى مجيع االفراد معاملة متساوية واالبتعاد عن
االحنياز والظّلم والعنصرية ,ولتحقيق ذلك على اجملتمع وضع قوانني وتشريعات من أجل املحافظة على تطبيق
ُ
مفهوم العدالة بني الناس(.)6
وإن نسبة اساس مبدأ االستقرار والثبات القانوين اىل القانون الطبيعي جتعلنا جنزم ابنه ويف ظل انعدام
االستقرار القانوين فإن القاعدة القانونية املخالفة هلذا املبدأ تنحدر من احلق الطبيعي يف األمان ,وبذلك فإن هذا
املبدأ يقتضي أن كل شخ له احلق يف استقرار القاعدة القانونية ,وأن يكون يف مأمن من التعديالت املفاجئة

اليت ميكنها أن تؤثر على االستقرار(.)7
كما ذهب جانب آخر من الفقه اىل ان التشريعات هي االخرى مل ختل من االشارة اىل بعض مظاهر
االمن القانوين ,ما يُق ّدم كإطار عام جملموعة كبرية من املبادئ واحلقوق املرتبطة به ,أو كغاية حمورية لكل نظام
قانوين ,ومطلبا أساسيا للدولة القانونية(.)8
ومتنوع الدالالت وكثري األبعاد واجملاالت ,من قبيل واجب القاضي يف الفصل
فهذا املبدأ متع ّدد املظاهر ّ
طبقا للقوانني املطبقة يوم تقدمي الطلب ,وعدم رجعية القواعد القانونية ,واحرتام مدد الطعون ,واحرتام حجية
الشيء املقضي فيه...اخل.
وعلى هذا فاهنم يرجعون مثال اساسه اىل ن
فقط للمستقبل .ليس له اثر رجعي)(.)9

املادة ( ) 2من القانون املدين الفرنسي ونصها ابن (القانون

( )5ينظر :د .حسن علي الذنون  :فلسفة القانون ,دار السنهوري  ,ص.163
& (6) Sherri Hartzell, "Criminal Justice & Social Justice: The Issues of Equity
Fairness"،www.study.com, Retrieved 14-11-2017. Edited.
( )7د .عبد اجمليد غميجة ,مبدأ االمن القانوين وضرورة االمن القضائي ,حبث مقدم اىل املؤمتر الثالث عشر للمجموعة االفريقية ,الدار البيضاء  2008ص .6
( )8حممد بن أعراب و مفيدة جعفري ,خرق معايري األمن القانوين يف املنازعات اجلبائية ,مقال منشور على املوقع ,اتريخ الزايرة 2019/4/20
https://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/archives/archive/
; (9)Article 2 ; Créé par Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803 La loi ne dispose que pour l'avenir
elle n'a point d'effet rétroactif.
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املشرع ملزم  ,من أجل حتق يق سيادة القانون  ,بعدم سن قواعد قانونية أبثر رجعي .يف القانون الفرنسي
أيضا  ,يُعترب مبدأ عدم رجعية القوانني أحد الركائز األساسية لليقني القانوين .غري أن أثر القوانني أبثر رجعي غري
ً
مستبعد من حيث املبدأ.
ضماان أساسيًا للدميقراطية ويتضمن محاية واضحة
حيث أن مبدأ عدم رجعية القوانني واللوائح يعد
ً
للمواطنني وعلى أساس هذا املبدأ  ,تن املادة  8من اعالن احلقوق لعام  1789على أنه ( ال جيوز معاقبة أي
شخ إال مبوجب قانون مت سنه وإصداره قبل ارتكاب اجلرمية(.

غري أن نطاق هذا املبدأ كان حمدودا مبوجب السوابق القضائية يف الواقع  ,احتفظ اجمللس الدستوري
بتطبيق مبدأ عدم الرجعية أبثر رجعي الناتج عن املادة ()8من شرعة احلقوق على قوانني العقوابت فقط (القرار رقم
 DC 109-79الصادر يف  9يناير ). 1980وهذا له  ,على وجه اخلصوص  ,من تفويض القوانني الضريبية
واملالية أبثر رجعي .ونتيجة لذلك  ,أدرجت اآلن العديد من األحكام أبثر رجعي يف قوانني التمويل لعدة
سنوات  .وابلتايل فإن احلماية املمنوحة للمواطنني مبوجب النصوص احلالية غري كاملة .هذا هو السبب يف أنه
يسأهلا إذا كان ال يرى أنه من املناسب إعادة النظر بطريقة دستورية يف مبدأ عدم رجعية القوانني واللوائح)(.)10
يف ضوء ذلك حيتاج األفراد إىل ضمان قانوين :فهم يؤدون أعمال احلياة القانونية وف ًقا للتشريع الساري يف الوقت

الذي يتصرفون فيه  ,واذا كانت احلاجة إىل العدالة تتطلب اصدار التشريعات اجلديدة ويكون تطبيقها السريع
ضرورًاي .فان ذلك يقتضي التطبيق العام والفوري للقانون اجلديد حبيث خيضع مجيع املواطنني لنفس القانون.
ال ان يطبق القانون السابق على بعض الناس واجلديد على آخرين ولتحقيق املساواة بني املواطنني وحتسني القانون
 ,حاول املشرع أن يطرح مبادئ تستجيب هلذين هلاتني احلالتني دون ان يهدر حقوق احد منهما .يف ضوء مبادئ
االمن القانوين.
املطلب الثاين
عالقة مبدأ االستقرار والثبات القانوين ابألمن القضائي

لألمن القضائي مفهومني االول منهما املفهوم الواسع مبعىن الثقة ابملؤسسة القضائية ,اما املفهوم او املعىن
الضيق فيتمثل يف معىن التوحيد يف االجتهاد القضائي.
حيث ان مم ارسة املؤسسة القضائية لوظيفتها يف تطبيق القانون كثريا ما تؤثر ابألمن القانوين سلبا او اجيااب ولعل من
ابرز جماالت التأثري يف هذا اخلصوص اجتهاد القاضي لتفادي بعض حاالت القصور التشريعي ,وهو اجراء كثريا
législature
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règlements
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(10)Principe
de
non-rétroactivité
.https://www.senat.fr/questions/base/1991
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ما حيصل ,االمر الذي ينبغي ان يكون هذا االجتهاد يف دائرة احلفاظ على املراكز القانونية والثبات واالستقرار
النسيب للمراكز القانونية ,وهذا من اهم عناصر االمن القانوين.
كما يؤمن االجتهاد القضائي للتشريع مالحقة تطورات اجملتمع من خالل تطبيق النصوص القدمية بروح جديدة,
فاالجتهاد القضائي يساهم يف تفسري النصوص الغامضة و يكمل الناق منها ,فيصبح االجتهاد القضائي وكأنه
()11
ميثل مصدراً مباشراَ للقانون.
وقد اختزل سيمون ويليامسون  Simon Williamsonمبدأ االمن القانوين يف االحكام القضائية
ابلكتابة انه جيب ان ال تتعرض الستقرار العالقات القانونية وعدم الرجعية يف االعمال االدارية فضالً عن احملافظة
على احلقوق املكتسبة ,رابطاً ذلك بكون إن القانون الفرنسي  ,مل يكن قد تبىن فكرة االمن او اليقني القانوين على
اإلطالق ال من قبل احملكمة الدستورية وال من قبل القاضي اإلداري كمبدأ عام ميكن للفرد االعتماد عليه لدعم
دعواه للفسخ أو طلب اإلصالح(.)12
ويف االجتاه ذاته اعلن رئيس حمكمة النقض الفرنسية جاي كانفيت  Guy Canivetمبناسبة االجتماعات
املكرس للنشاط املعياري حملكمة النقض وحتليل احدث فقهها سنة  ,2004ان هدف هذه
الثالثة للقانون املدين و ّ
االجتماعات منع التضارب والتناقض فيما بني االحكام القضائية ,عن طريق تشخي التضارابت ودراستها,

فضالً عن تكليف فريق خمت مبتابعة االمن القانوين يف االحكام القضائية ,وضبط تلك االحكام ,عن طريق
الدراسة والتمحي للحصول على توازن وانسجام بني االجتهادات القضائية ,فضالً عن احلرص على أتمني احلد
االدىن من جودة االحكام وسهولة فهمها ووضوحها وتاليف اي صعوابت تواجه االمن القانوين يف االجتهادات
القضائية ,وتوفري اآلليات اليت تعمل على حتقيق ذلك ,عن طريق اتباع نظام املسطرة امام احملاكم ,وتوحيد
االجتهادات القضائية ,وتفعيل الطعن ملصلحة القانون من قِبَل النائب العام ,وتوفري ال ُقضاة اجليدين لضمان جودة
ما يصدرون من احكام(.)13
واالستقرار يف االجتهاد القضائي اصبح مطلبا حقوقيا ابلنظر اىل ما يكفله من توحيد للحلول القضائية وتوقعها
على حنو يرسخ االمن القانوين(.)14

( )11للمزيد ينظر :د .حامد شاكر حممود الطائي ,العدول يف االجتهاد القضائي –دراسة قانونية حتليلية مقارنة ,املركز العريب للنشر والتوزيع ,2018,ص .3
(12)Simon Williamson,LA SECURITE JURIDIQUE CONTENTIEUSE A L'EPREUVE
3 DU CODE DE L'URBANISME, UNIVERSITE DE NANTESFACULTE -DE L'ARTICLE L. 600
DE DROIT ET DES SCIENCES POLITIQUES1998,p.60
(13)https://www.courdecassation.fr//formation_br_4/2005_2033/jurisprudentielle_securisation_8052.ht
ml?idprec.
( )14د .عبد الرمحن اللمتوين ,االجتهاد القضائي واالمن القانوين ,جملة امللحق القضائي ,املعهد العايل للقضاء ,اململكة املغربية ,العدد  ,46السنة  2014ص .4
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فاذا كان اجتهاد القاضي وتفسريه للقاعدة القانونية خمالفا لتفسري سابق للقانون ,او خمالفا لالجتهاد
القضائي املستقر ,فان ذلك سيتسبب دون شك يف املساس مببدأ االستقرار والثبات القانوين  ,خاصة وان تغيري
االجتهاد القضائي غالبا ما يكون سريعا ومباغتا ,ويتم بدون علم املتقاضيني.
املطلب الثالث
عالقة مبدأ االستقرار والثبات القانوين ابألمن القانوين
االمن القانوين أحد العناصر األساسيّة يف الدولة القانونيّة ويراد به عدة مظاهر ال غىن عنها منها ما يتعلق
مبشروعية سلطة الدولة إبصدار القوانني ,ومنها ما يتعلق خبصائ القاعدة القانونيّة وفق ما يطلق عليه ابجلودة
التشريعيّة .
ومن اجلدير ابلذكر ان هناك من يستخدم مصطلح األمن القانوينّ  La securite juridiqueللداللة

على اليقني القانوينّ  ,La certitude juridiqueعلى اساس ان كالمها حيمالن املعىن ذاته.
فوف ًقا ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) , (OECDفان استخدام مصطلح األمن القانوينّ أو مصطلح
اليقني القانوينّ  ,كالمها حيمالن املعىن ذاته ,وإن مفهوم سيادة القانون أوالً وقبل كل شيء يسعى إىل التأكيد

على ضرورة إنشاء جمتمع قائم على القواعد لصاحل اليقني القانوين والقدرة على التنبؤ(.)15
وبنفس االجتاه ذهب بعض الفقهاء العرب اىل تعريف االمن القانوين على اساس اليقني القانوين ,حيث ذهب
إىل أنه "تتطلب سيادة القانون اليت تسمو يف الدولة القانونية أن يتحقق االستقرار يف تطبيق القواعد القانونية فيما
يتعلق ابحرتام احلقوق واحلرايت ,فال معىن لسيادة القانون مامل يتحقق الشعور هبذا االستقرار لدى املخاطبني

ابلقانون ابعتبار أن تنظيم العال قات القانونية من وظائف القانون ,فاهتزاز االستقرار يف العالقات القانونية يؤدي
ابلتبعية اىل اهتزاز صور القانون يف أعني املخاطبني به ,وهلذا كان األمن القانوين أحد العناصر االساسية يف دولة
القانون(.)16
يرى أرنولد وولفر " Arnold Walfersأن األمن القانوين يعين من الناحية املوضوعية عدم وجود هتديد
للقيم املكتسبة ,أما من وجهة النظر الذاتية فيعين عدم وجود خماوف من تعرض هذه القيم للخطر(.)17

()15يف اجتماع وزراء خارجية جمموعة الثماين يف بوتسدام عام  , 2007التزمت جمموعة الثماين حبكم سيادة القانون كمبدأ أساسي ينظر:
Gustav Radbruch, Der Geist des englischen Rechts, 1947, S. 59.
()16نظر :د .أمحد فتحي سرور ,القانون اجلنائي الدستوري ,دار الشروق ,ط  ,2002 ,2ص .83
( )17كان أرنولد أوسكار ولفرز  1968 -1892عاملا سياسيا أمريكيا سويسراي .يعد من بني املمثلني الرئيسيني لنظرية الواقعية يف العالقات الدولية .ينظر :جون
بيليس وستيف مسيث ,عوملة السياسة العاملية ,ترمجة ونشر مركز اخلليج لألحباث ,الطبعة األوىل ,2004 ,دون دار نشر ,دون بلد نشر ,ص .414
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يف حني اكد مايكل فيلهلم جوزيف بري  Wilhelm Joseph Behrأن املواطن جيب ان يشعر ان
حقوقه حممية من قبل الدولة يف حياته ,حريته ,وممتلكاته تكرميا له وان استقرار القانون واالستمرارية القانونية هي

عنصر من عناصر االمن القانوين الذي ابت يتم االعرتاف به دوليا كمطلب مركزي لسيادة القانون(.)18
بينما ذهب جانب من الفقه الفرنسي اىل تعريفه اعتمادا على بيان عناصر املبدأ ,فعرفه ابنه "ذلك املبدأ الذي
يتضمن طائفتني من القواعد أوهلما :القواعد اليت تكفل استقرار املراكز القانونية أو الثبات النسيب واستقرار هذا
املراكز من حيث الوقت أو الزمان ,واثنيهما :القوا عد القانونية املتعلقة بوضوح وحتديد القواعد القانونية وقرارات

السلطات العامة ,مما يعين توافر اجلودة يف هذه القواعد والقرارات(.)19
اما على صعيد الفقه العريب فقد جتاهل اغلب الفقهاء وضع تعريف حمدد له استنادا اىل توسع مفهومه
واحتوائه على مظاهر خمتلفة يصعب مجعها يف نطاق واحد ,اال ان ذلك مل مينع البعض من احملاولة ,فذهب جانب
منهم اىل الرتكيز على هدف االمن القانوين فعرفه ابنه :حتقيق قدر من الثبات النسيب يف العالقات القانونية وحد
ادىن من االستقرار للمراكز القانونية املختلفة هبدف اشاعة االمن والطمأنينة بني اطراف العالقة القانونية من
اشخاص قانونية عامة وخاصة حبيث تتمكن هذه االشخاص من التصرف ابطمئنان على هدى من القواعد
واالنظمة القانونية وقت قيامها أبعماهلا وترتب اوضاعها يف ضوء منها من دون التعرض ملفاجئات او تصرفات

مباغته صادرة عن السلطات العامة يكون من شأهنا زعزعة هذه الطمأنينة(.)20
كما عرفه البعض ابنه يعين يف حقيقة األمر أن تكون القواعد القانونية مؤكدة وحمددة يف تنظيمه للمراكز القانونية
أو تضمن أتمني النتائج حبيث أن كل فرد يستطيع أن يتوقع هذه النتائج ويعتمد عليه أبن يتوقع مقدما نتائج

تصرفاته من حيث ماله وما عليه ,فاألمن القانوين يؤدي إىل إمكانية توقع األفراد لنتائج أفعاهلم سلفا(.)21
النسيب للعالقات
يف حني عرفه البعض أبنّه " ضرورة التزام السلطات العامة ,بتحقيق قدر من الثبات
ّ
القانونيّة ,وحد أدىن من االستقرار للمراكز القانونيّة املختلفة؛ هبدف إشاعة األمن والطمأنينة بني أطراف العالقات

مدرسا أملانيًا يف جمال قانون الدولة وسياسيًا ابرزا وكان أستاذا يف جامعة فورتسبورغ وأول عمدة يف
) (18مايكل فيلهلم جوزيف بري  1851 - 1775كان ً
فورتسبورغ ( )1832-1821وعضوا يف جملس النواب ( )1819ومجعية فرانكفورت الوطنية  .1848ووضع فيلهلم جوزيف بري يف كتابه الذي نشر عام 1810
نظاما جديدا يف العلوم السياسية التطبيقية.
ً
Fromont, le princépe de securite juridique, A.J.D.A., 1996, P. 178.

)(19

نقالً عن د.حممد حممد عبد اللطيف ,مبدأ األمن القانوين ,جملة البحوث القانونية واالقتصادية ,مجاعة املنصورة /كلية احلقوق ,العدد السادس والثالثون ,اكتوبر
 ,2004ص .89
) (20د .يسرى حممد العصار  ,دور االعتبارات العملية يف القضاء الدستوري  ,1999,ص .245
) (21د .أمحد ابراھمي حسن ,غاية القانون دراسة يف فلسفة القانون ,دار املطبوعات اجلامعية ,اإلسكندرية , 2000,ص179
9

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(5); May 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(5) ; May 2019
القانونيّة ,حبيث يتمكن األشخاص من التصرف ابطمئنان على استقرار القواعد واألنظمة القانونيّة القائمة وقت
قيامها أبعماهلا وترتيب أوضاعها على ضوء منها ,دون التعرض ملفاجآت أو تصرفات مباغتة صادرة عن السلطات

العامة يكون من شأهنا زعزعة هذه الطمأنينة أو العصف هبذا االستقرار"(.)22
بينما ركز جانب آخر على وسائل حتقيق األمن القانوين فذهب اىل ان لألمن معنيان االول املعىن الضيّق
اخلاصة بتأمني الفرد داخل الدولة ضد األخطار اليت متس ماله ونفسه ,من خالل وضع
ويعين تلك اإلجراءات
ّ
التشريعات وأجهزة األمن الداخلي اليت حت ّقق تلك احلماية ومتنع وقوع اجلرائم ,وإقامة األجهزة القضائي لتوقيع

العقوابت على املخالفني للقانون حتقيقا للردع العام واخلاص .أما األمن مبفهومه الواسع فيعين اإلجراءات اليت تُتّخذ
ملواجهة األخطار من الناحية اخلارجية سواء يف اجملال العسكري أو االقتصادي أو االجتماعي ,وهو هبذا املفهوم
يشمل كل ما حي ّقق استقالل الدولة وسالمة أراضيها ,وهو مبفهوميه الواسع والضيّق يهدف لرد التهديدات
الداخلية واخلارجية عن الدولة ,لضمان استقرار املواطنني وتوجيه طاقاهتم للنهوض والتق ّدم واالزدهار(.)23
وقد ترسخ مبدأ االمن القانوين يف املانيا اعتمادا على آراء هؤالء الفقهاء  ,فأكدت احملكمة الفيدرالية
االملانية يف عدة قرارات هلا هذا املبدأ كما اعرتفت احملكمة بدستوريته منذ به عام  1961ومت االعرتاف به دوليا
من قبل حمكمة العدل للمجموعة االوربية يف قرارها عام  1962مث تلتها ابالعرتاف احملكمة االوربية حلقوق

االنسان عام .)24(1981
وقد أكدت احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان ,أن القانون جيب أن يكون متوقعا ,وسهل الولوج ,وهو
املبدأ ذاته الذي أكد عليه جملس الدولة الفرنسي يف تقريره لسنة  ,2006و كذا اجمللس الدستوري الفرنسي يف

قراره الصادر بتاريخ .)25( 2005/12/29
يف بداية األمر استقر مفهوم االمن القانوين يف اوراب على أنه قيمة أو هدف من أهداف القانون وكان
موضوع دراسة يف نظرية القانون ويف فلسفته ,وقد أقرت وطبقت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان وحمكمة االحتاد
األورويب يف اجتهاداهتا القضائية مبدأ عاما خيت ابألمن القانوين ,وهو ما دفع ابلقوانني الوطنية إىل تبين مبدأ
22
( ) د.أمحد عبد الظاهر ,مبدأ األمن القانوينّ
htt://kenonaonline.com/users/law/posts.

كقيمة

دستوريّة,

مقال

منشور

على

شبكة

املعلومات

الدوليّة

( )23د .علي احلنودي ,األمن القانوين :مفهومه وأبعاده ,اجمللة املغربية لإلدارة احمللية والتنمية ,العدد  ,96يناير فرباير  ,2011ص.118
) (24مصطفى بن شريف وفريد بنته ,االمن القانوين واالمن القضائي ,نقال عن د .حممد بوكماش وخلود كالش ,مبدأ االمن القانوين ومدى تكريسه يف القضاء
االداري ,جملة البحوث والدراسات االكادميية العدد الثاين عشر  ,2018 ,تصدر عن السلطة القضائية ,املغرب ,ص .140
( )25القرار رقم  DC 519-2005املؤرخ  29يوليو  2005للمزيد ينظر :مصطفى بن شريف ,األمن القانوين واألمن القضائي ,مقال منشور على املوقع,
 https://www.hespress.com/writersاتريخ الزايرة 2019/3/20
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األمن القانوين ,غري أن بعض املؤلفني ذهبوا إىل أن األمن القانوين معيار عاملي مالزم لدولة القانون ويفرتض أن
يفرض نفسه على القضاة واملشرعني(.)26
ويف هذا اجملال قضي جملس الدولة الفرنسي ابن مبدأ االمن القانوين يقتضي أن ال يتكبد املواطنون كبري
عناء يف مستوى حتديد ما هو مباح وما هو ممنوع من طرف القانون املطبق  ,وللوصول إىل هذه النتيجة ,يتعني أن
()27
تكون القواعد املقررة واضحة ,ومفهومة ,و ّأال ختضع يف الزمان إىل تغيريات متكررة أو غري متوقعة.
ويف ضوء ذلك ميكن ان نعرف االم ن القانوين ابنه االجراءات اليت تتخذها السلطات العامة هبدف حتقيق
التوازن بني ثبات ووضوح وسهولة الوصول اىل القواعد القانونية السائدة يف وقت معني مبا حيقق الثقة واطمئنان
لدى املخاطبني هبا  ,وبني التطور والتغيري الطبيعي هلا.
املطلب الرابع
عالقة مبدأ االستقرار والثبات القانوين مببدأ سيادة القانون

سيادة القانون هو نظام مؤسسي ختضع فيه السلطة العامة للقانون ,حيث خيضع كل منهما لنفس احلق ,

سواء كان الفرد أو السلطة العامة .لذلك من املمكن للفرد أن يطعن يف تصرفات الدولة أو القائد السياسي إذا
اعتربها غري قانونية.
عرف الفقيه النمساوي هانس كلسن ( )1973-1881حكم القانون أبنه
يف بداية القرن العشرينّ ,
"دولة يتم فيها ترسيم املعايري القانونية حبيث تكون قوهتا حمدودة"(.)28
وقد عرف الدكتور طعيمة اجلرف مبدأ سيادة القانون ابنه من املبادئ اليت من مقتضاها إ ّن إعمال
اهليئات العامة وقراراهتا النهائيّة ال تكون صحيحة وال منتجة آلاثرها القانونيّة ,كما ال تكون ملزمة لألفراد
املخاطبني هباّ ,إال بقدر مطابقتها لقواعد القانون العليا اليت حتكمها ,حبيث مىت صدرت ابملخالفة هلذه القواعد,

فإ ّهنا تكون غري مشروعة ,ويكون من حق األفراد ذوي املصلحة طلب إلغائها والتعويض عنها أمام احملاكم
املختصة(.)29
)26( Martin Maderau, « Perspectives pour un principe de sécurité juridique en droit canadien : les pistes
du droit européen’, Revue R.D.U.S. (2009-2010), Vol. 40, N° 1-2, p 516.
(27) Lerapport public 2006 du Conseil d’Etot_securite juridique et complexite.
htt://www.ladocumentaioncaise.fr/vor/storage/rapparts_publics 064000245.pdf.
(28)Martin Loughlin ;Foundations of Public Law. Published to Oxford Scholarship Online: September
2010 p.17
( ) 29د .طعيمة اجلرف ,مبدأ املشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون ,مكتبة القاهرة احلديثة ,القاهرة ,1963 ,ص.5
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ومع ان مفهوم "سيادة القانون" بذاته ال حيفل بعدالة القوانني نفسها ,بل يبني كيف يتم احرتام القانون
واخلضوع له .حيث ميكن أن توجد دولة غري دميقراطية حترتم القانون الذي يكرس حكم الفرد ,اال ان سيادة
القانون تبقى شرطا مسبقاً للدميقراطية و احرتام حقوق اإلنسان .ومن هذا اجلانب ال ميكن حتقيق االمن القانوين
يف ظل غياب سيادة للقانون.
ومن مث فان سيادة القانون هو يف األساس منوذج نظري لتنظيم النظم السياسية  ,وهو ليس ابلضرورة قرين
ابلدميقراطية .وان مبدأ االمن القانوين يهدف إىل محاية املواطنني من اآلاثر اجلانبية السلبية للقانون ,وال سيما
التناقضات أو تعقيد القوانني واألنظمة ,أو تغيرياهتم املتكررة ,وهو هبذا املعىن ألميكن تصوره اال يف ظل النظم اليت
حترتم القانون ابعتباره وسيلة لالنتقال اىل الدميقراطية واحرتام حقوق االنسان ,فاألمن القانوين موضوعه وجمال عمله
القانون.
فال يكفي للقول حبماية حقوق األفراد وحرايهتم  ,أن تتأ ّكد سيادة القانون يف شأن عالقاهتم بعضهم
البعض ,بل أصبح يلزم لتوكيد هذه احلماية أن يسود القانون عالقاهتم مع الدولة واحلفاظ على مراكزهم القانونيّة
أيضا محاية احلقوق املكتسبة ,فالنصوص الدستوريّة والتشريعات العادية اليت يضعها الربملان,
واالطمئنان عليها ,و ً
كل هذه القواعد على اختالف درجتها وقوهتا
والقرارات اإلداريّة التنظيميّة اليت تصدر من اجلهة املختصة لذلكّ ,

تكون النظام القانوينّ للدولة(.)30
النسيب؛ ولذا يشرتط يف التشريعات املنظمة
قانوان وحتقيق االستقرار
حبيث يضمن استمرار املراكز املكتسبة ً
ّ
نوعا من الثبات واالستقرار القانوينّ ,وليس التعديل الدائم ,مما يؤثر على استقرار
يف شىت ميادين النشاط اإلنساينًّ ,

األوضاع ,وهو ما يوجب على املشرع حني يضع القوانني أن تكون مطابقة للنصوص الدستوريّة وعدم
خمالفتها(.)31
أما فيما خي ّ مبدأ سيادة القانون كأساس ملبدأ األمن القانوينّ ميكن القول اهنما يتعلقان مبوضوع واحد
اكثر من ان يكون احدمها اساس لآلخر ,حيث ان احرتام حقوق األفراد وحرايهتم ,وعدم التعدي عليها هو جمال
اهتمام املبدأين.
وهبذا اخلصوص وصف األمني العام لألمم املتحدة أب ّن سيادة القانون" مبدأ للحكومة يكون فيه مجيع
األشخاص واملؤسسات والكياانت العامة واخلاصة ,مبا يف ذلك الدولة ذاهتا ,مسؤولني أمام قوانني صادرة علنًا,

وتطبيق على اجلميع ابلتساوي وحيتكم يف إطارها إىل قضاء مستقل ,وتتفق مع املعايري الدوليّة حلقوق اإلنسان,
القومي لإلصدارات القانونيّة ,القاهرة ,
الدستوري يف رقابة املشروعيّة ,املركز
( )30د.أشرف اللمساوي ,الشرعيّة الدستوريّة يف التشريعات املختلفة ودور القضاء
ّ
ّ
 ,2007ص.11
( ) 31د.علي جميد العكيلي ,االمن القانوين بني الن
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ويقتضي هذا املبدأ كذلك اختاذ تدابري لكفالة االلتزام مببادئ سيادة القانون ,واملساواة أمام القانون  ,واملساءلة أمام
القانون ,والعدل يف تطبيق القانون ,والفصل بني السلطات ,واملشاركة يف صنع القرار ,واليقني القانوينّ ,وجتنب

التعسف ,والشفافيّة اإلجرائيّة والقانونيّة"(.)32
كما إن مبدأ االمن القانوين يساهم يف حتديد ما هو مسموح وما حيضر القانون العمل به .وهذا يساهم
يف اعمال مبدأ سيادة القانون.
ويؤكد جملس الدولة الفرنسي يف تقريره لعام  2006إن مبدأ االمن القانوين يشكل أحد أسس سيادة
القانون ويعين ضمناً أن املواطنني ,دون الدعوة إىل جهود ال ميكن التغلب عليها  ,سيكونون قادرين على حتديد ما
هو مسموح وما حيضر القانون العمل به .وللوصول إىل هذه النتيجة ,جيب أن تكون القواعد اليت مت سنها واضحة
ومفهومة ,وجيب أال ختضع ,يف الوقت املناسب ,إىل اختالفات متكررة أو غري متوقعة(.)33
املبحث الثاين
تكريس مبدأ االستقرار والثبات يف النظام القانوين

بينا ان مبدأ االمن القانوين يعد من اهم مقومات الدولة القانونية ابعتباره ضماان الستقرار املراكز القانونية

وعدم حدوث اضطراب تشريعي يعرض النظام القانوين والسياسي يف الدولة للخطر ,وقد اختلف الفقه يف رد هذا
املبدأ اىل اساس معني ,وانقسموا يف ذلك على اجتاهات عدة نتناوهلا .
املطلب االول
تكريس االستقرار والثبات القانوين يف الدساتري والنظم القانونية االوربية
ميكن ان نلمس حماوالت تكريس االستقرار والثبات القانوين يف الدساتري والنظم القانونية االوربية من
خالل املوقف الدستوري والقضائي وحماوالت الفقه لتكريس هذا املبدأ:
اوال :االستقرار والثبات القانوين يف الدساتري االوربية:
حرصت بعض الدساتري يف الدول األوربية على تكريس مبدأ االستقرار والثبات القانوين يف صلبها فقد
ن دستور إسبانيا لعام  1978يف الفصل ( )9فقرة ( )3واليت نصت على انه "يضمن الدستور ,مبدأ الشرعية
وقواعد التدرج وعمومية القواعد ,وتطبيق القانون األفضل دون أثر رجعي ,واألمن القانوينّ ,ومنع تعسفية

السلطات العمومية"(.)34

( )32األمم املتحدة وسيادة القانون  ,مقال منشور على املوقع االلكرتوين
https://www.un.org/ruleoflaw/ar/what-is-the-rule-of-law/
(33) Retour,Qu’est-ce que la sécurité juridique? https://www.ladocumentationfrancaise.fr
( )34دستور إسبانيا لعام  1978املع ّدل املادة (  /9فقرة .)3 /
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كما اشار دستور الربتغال لعام  1976اىل مبدأ االستقرار والثبات القانوين عند حديثه عن اثر احلكم
بعدم الدستورية ,حيث نصت املادة ( ) 4/282منه على ان( :ميكن للمحكمة الدستورية أن حتد من آاثر احلكم
الزما
بعدم الدستورية أو عدم القانونية ملستوى أدىن مما هو وارد يف الفقرتني  1و 2من هذه املادة ,إذا كان ذلك ً
ألغراض اليقني القانوين ,أو ألغراض إقامة العدل أو من أجل صاحل عام هام على حنو خاص تُذكر مربراته يف
القرار).
ومن املهم القول ان مبدأ االستقرار والثبات القانوين ابت يوجد كمبدأ مستقل يف القانون الدستوري
لبعض الدول يف االحتاد االوريب ,ال سيما أملانيا حيث ان احملكمة الدستورية فيها تستنتج من هذا املبدأ متطلبات
استقرار النظام القانوين وإمكانية التنبؤ بعمل الدولة.
ومن الواضح أيضا أنه يوجد يف شكل أكثر انتشارا أو أكثر توزيعا بني عناصره ,يف السوابق القضائية
لكثري من الدول االوربية.
واحلاجة العامة إىل االستقرار يف أي نظام قانوين-كما يذهب هذا اجلانب-هي اساس وجود هذا املبدأ
واحلاجة اىل هذا االستقرار تربز يف دول االحتاد االوريب الذي تعد مهد وجود مبدأ االمن القانوين بدوافع ثالثة:
 .1املنطق القانوين الذي يقتضي الثبات واالستقرار يف النظم القانونية.
 .2طريقة التكامل التدرجيي بني الدول املنضوية حتت لواء االحتاد.
 .3تقريب التشريعات الوطنية من خالل التقيد مبعايري موحدة واستخدام املصطلحات األكثر تداوال يف
خمتلف القوانني السائدة.
فمع ان املبادئ التشريعية السائدة يف الدول االوربية تنتمي إىل العائلة الثقافية نفسها ,اال اهنا ليست
ابلضرورة متطابقة؛ االمر الذي يتطلب الثبات واالستقرار(.)35
فالدستور األملاين لعام  1949أخذ هبذه الفكرة ضمنا يف الوثيقة الدستورية من خالل ن املادة ()19
من الدستور املتعلقة بعمومية القاعدة القانونية حيث جاء:
 .1ذا أجيز وفقا هلذا القانون األساسي تقييد أحد احلقوق األساسية بقانون ,أو بناء على قانون ,فيجب أن
ينطبق هذا القانون بشكل عام ,وال يقتصر على حالة منفردة .وعالوة على ذلك جيب أن ُحيدد هذا
القانون احلق األساسي املعين ,واملادة اخلاصة به يف القانون األساس ,)..كما ن على مبدأ تدرج القواعد
القانونية يف الفقرتني ( 3و )4من املادة ( )20واليت جاء فيها.
(35) Jean-Pierre PUISSOCHET -, Le principe de sécurité juridique dans la jurisprudence de la Cour de
justice des Communautés européenne
https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionne
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 .2تلتزم السلطة التشريعية ابلنظام الدستوري ,بينما تلتزم السلطة التنفيذية والسلطة القضائية ابحلق والقانون.
 .3حيق لكافة املواطنني مقاومة أي شخ حياول القضاء على هذا النظام الدستوري ,إذا مل ميكن منعه من
ذلك بوسائل أخرى).
اما جا نب آخر من الدساتري فلم تن صراحة على هذا املبدأ اال اهنا اشارت اىل بعض عناصره املتمثلة
القانوين ومنها عدم رجعية القوانني ,واحرتام احلقوق واحلرايت املكتسبة ,واستقرار
ابملبادئ اليت تعود إىل مبدأ األمن
ّ
املراكز القانونيّة كما هو احلال يف الدستور الفرنسي دستور فرنسا الصادر عام .1958
فقد نصت املادة ( )8من عالن حقوق اإلنسان واملواطن الصادر يف 26آب/أغسطس  1789وهو جزء
من الدستور الفرنسي النافذ (جيب أن ين القانون فقط على العقوابت الضرورية على وجه الدقة والتحديد وال
جيوز أن يعاقب أحد إال طبقا لقانون نشأ وصدر قبل ارتكاب اجلرمية ومطبق بطريقة شرعية).

كما بينت املادة ( )34من الدستور السلطات املختصة ابلتشريع والقواعد املتعلقة مبا ابحرتام احلقوق
املدنية والضماانت األساسية اليت يتمتع هبا املواطنون ملمارسة احلرايت العامة وااللتزامات اليت يتم فرضها ألغراض
الدفاع واحلرية والتعددية واستقاللية وسائل اإلعالم الوطين على املواطنني يف أنفسهم ويف ممتلكاهتم.
كما انفرد الدستور الفرنسي يف الفقرة ( )1من املادة ( )37ابنه جيوز أن تتضمن القوانني واللوائح
أحكاماً تصدر على أساس جترييب فيما خي موضوعاً معيناً وملدة حمدودة .وهو امر يسمح للسلطة التشريعية
إبلغاء القوانني واللوائح اليت تسيء السلطة املختصة ابلتشريع اصدارها  -قد تكون التشريعات الصادرة من
احلكومات احمللية -او يظهر اهنا تتناىف مع محاية االمن القانوين .
اال ان هذه املبادئ ال جتعل فرنسا يف مقدمة الدول االوربية اليت متنح مبدأ االستقرار والثبات القانوين قيمة
دستورية.
نسي مل يعرتف ابلقيمة الدستوريّة ملبدأ االستقرار والثبات القانوين ,فان هذا
ومع ان اجمللس
ّ
الدستوري الفر ّ
املبدأ يظهر يف جمال األثر الرجعي للقانون حيث يستخدم اجمللس الدستوري هذا املبدأ للحد من إمكانيات
رجعية القانون خاصة يف التشريعات املالية والضريبية).(36
وقد بينا ان ن املادة ( ) 2من القانون املدين الفرنسي يؤكد على هذا املبدأ ابلقول( :القانون فقط
للمشرع اخلروج عنها
للمستقبل .ليس له اثر رجعي) .اال ان هذا املبدأ ذو قيمة تشريعية وغري دستورية ومن مث جيوز
ّ

(36) Olivier Dutheillet de Lamothe, La sécurité juridique : le point de vue du juge constitutionnel.
Conseil d'État, rapport 2006, documents Français.p.369
أمحد عبد احلسيب عبد الفتاح السنرتيسي ,دور قاضي اإللغاء يف املوازنة بني مبدأ املشروعية ومبدأ األمن القانوين ,املرجع السابق ,ص.2
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والبت يف رجعية القانون ,وفقاً ملبدأ التسلسل اهلرمي للقواعد يف القانون الفرنسي .وقد اجاز اجمللس الدستوري
الرجعية استنادا اىل أن املصلحة العامة الكافية تربر رجعية القانون احياان.
وميكن ان نلمس االعرتاف يف القضاء الدستوري الفرنسي برجعية القانون من حيث االثر يف قرار اجمللس
الدستوري رقم ( )98-401بتأريخ ( )1حزيران  , 1998عندما أعلن اجمللس ان تدخل املشرع بتعديالت تشريعية
يف جمال املدد القانونية للعمل مستخدماً تقنيات أو وسائل تشريعية يراها مناسبة ال خيرج عن اختصاصه احملدد
دستورايً ,إذ جيوز له دائماً وطاملا يف جمال اختصاصه ابلتشريع أن حيدد مالءمة ادخال تعديالت على نصوص
تشريعية سابقة أو حىت الغائها أو استبداهلا بنصوص اخرى ,دون أن يعد ذلك خمالفة أو مساساً ابلضماانت
القانونية للمتطلبات الدستورية ومن بينها ضمانة وضوح القانون(.)37

اثنيا :االستقرار والثبات القانوين يف القضاء االوريب:
اما على صعيد القضاء فقد اشارت اىل مبدأ االستقرار والثبات القانوين حمكمة النقض الفرنسيّة يف تقرير
هلا عام  2002و 2003ابلقول أ ّن املبدأ املتعلق ابألمن القانوينّ جيد أساسه يف مبدأ سيادة القانون الذي يتمتع
بقيمة دستوريّة وميكن االستدالل على مبدأ سيادة القانون من القراءة الشاملة للدستور كمبدأ عام له قيمة
دستوريّة ,ومبدأ األمن القانوينّ مشار إليه ضمناً يف الدستور وله مثل املبادئ العامة للقوانني األخرى قيمة
دستورية).(38
نسي مل يعرتف ابلقيمة الدستوريّة ملبدأ االستقرار والثبات القانوين  ,فان
ومع ان اجمللس
ّ
الدستوري الفر ّ
شرط االمن ا لقانوين ,يظهر كإشارة ضمنية رئيسيه للسيطرة علي دستوريه القوانني اليوم .ويشري اجمللس الدستوري

وضمنا هلذه الفكرة اليت أرفقها ابملادة ( )16من اإلعالن الفرنسي للحقوق لعام  ,1789واليت تن (كل جمتمع
ليس فيه أحكاماً لضمان احلقوق وال يفصل بني السلطات هو جمتمع ال دستور له )  ,ففي العديد من القرارات
وبشكل أكثر حتديدا ,فان اجمللس الدستوري استخدم مفهوم اليقني القانوين بطريقتني  :امكانيه األثر الرجعي
للقانون و احلفاظ على جوده القانون).(39

( )37أنظر :د .عبد اجمليد غميجة ,املصدر السابق ,ص .9
(38) Ropport de la cour de cossation 2002-2003 . p.124:144 .voir aussi Bruno peters , La relation entre
le principe de securite juridique et le principe de legalite : un processus d Echternach ? .pp5.6
 أمحد عبد احلسيب عبد الفتاح السنرتيسي ,دور قاضي اإللغاء يف املوازنة بني مبدأ املشروعية ومبدأ األمن القانوين ,املرجع السابق ,ص.239- Olivier Dutheillet de Lamothe, La sécurité juridique : le point de vue du juge constitutionnel.
Conseil d'État, rapport 2006, documents Français.p.369
 أمحد عبد احلسيب عبد الفتاح السنرتيسي ,دور قاضي اإللغاء يف املوازنة بني مبدأ املشروعية ومبدأ األمن القانوين ,املرجع السابق  ,ص.216
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ومن اجلدير ابلذكر ان احملكمة الدستورية االحتادية االملانية فهي االخرى مل تتقيد مببدأ عدم الرجعية
وسعت اىل التخفيف من حدته من خالل بعض التفسريات ,بناء على مقتضيات املصلحة العامة فقد قضت
بدستورية األثر الرجعي للن الذي قرر تدابرياً احرتازايً غري حمدد املدة بعد أن كان الن القدمي جيعل احلد
االقصى للتدبري عشر سنوات ,وقالت حمكمة الدستورية االملانية ابن مبدأ عدم الرجعية يسري على العقوابت فقط
دون التدابري االحرتازية ,على اعتبار ان هذه التدابري توقع ابلنظر إىل خطورة احملكوم عليه ال ابلنظر إىل مسؤوليته
عن اجلرم الذي ارتكبه ,وان التدبري االحرتازي الينبين على سلوك احملكوم عليه يف املاضي وامنا على حالته اخلطرة
فقط ,بينما مبدأ عدم الرجعية يرتبط مببدأ الشرعية الذي يفرتض أتسيس العقوبة على مسؤولية املتهم عن الفعل
الذي صدر عنه(.)40
ومن اجلدير ابلذكر ان عدم رجعية القوانني ابلنسبة لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ,ال يوجد مبدأ عام
لعدم رجعية القوانني .وقد أعاد التأكيد على ذلك يف حكم "سكوردينو ضد إيطاليا" الصادر يف  29يوليو  /متوز
 2004اذ ورد "من حيث املبدأ  ,ال ُحيظر على اهليئة التشريعية أن تنظم األمور املدنية املستمدة من القوانني
السارية أبحكام رجعية جديدة.
اال ان االثر الرجعي للقانون قد مت التأكيد على عدم مشروعيته يف التشريعات املالية ,كما حيظر اصدار
القوانني الذي حتمل اثرا رجعيا اذا ما كانت تتعارض مع إقامة العدل كما لو تضمنت احكاما هتدف إىل التأثري
على قرار قضائي من نزاع لصاحل الدولة.
اثلثا :حماوالت الفقه لتكريس االستقرار والثبات القانوين
من املهم القول ان ه مل تكل احملاوالت الفقهية يف فرنسا لتكريس مبدأ االستقرار والثبات القانوين يف القانون
اإلداري الفرنسي  ,فذهب البعض اىل انه من املفرتض ان يضمنه مبدا الشرعية  ,حيث ذهب جملس الدولة إىل
حد تكريس تقريره السنوي لعام  1991ملوضوع اليقني القانوين .وندد مبناخ انعدام األمن القانوين بسبب عدم
استقرار النظام القانوين
حيث سجل الباحثون والفقهاء على اجمللس الدستوري يف فرنسا انه مل يرسخ صراحة مبدأ األمن القانوين
كحق أساسي ,لكن ميكن القول انه مل يستثنه أيضاً ,وانه راعى املتطلبات احلقوقية االوروبية والقانون الدويل
املقارن ,فقد عمل اجمللس الدستوري بشكل أو آبخر على احرتام دستورية هذا املبدأ من خالل بعض قراراته اليت
أكدت على ضرورة األمن القانوين(.)41
( )40د .امحد فتحي سرور ,القانون اجلنائي الدستوري -الشرعية الدستورية يف قانون العقوابت -الشرعية الدستورية يف قانون االجراءات اجلنائية ,دار الشروق,
 ,2006ص.113
( )41د .رجب حممود طاجن ,مالمح عدم الرجعية يف القضاءين الدستوري واالداري -دراسة مقارنة ,دار النهضة العربية ,القاهرة ,ط ,2011 ,1ص .160
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وقد أعرب العديد من الفقهاء  ,عن أكرب التحفظات على احرتام مبدا اليقني القانوين ومحاية الثقة
املشروعة .ورفضوا مبدا اجتزاء االمن القانوين واندوا بضرورة استفادة النظام القانوين الفرنسي من االحتاد األورويب.
)(42
وابلفعل يف عام  ,1995متكن هؤالء من لفت االنتباه إىل هذا املبدأ .حيث اخذت قرارات حمكمه
االستئناف اإلدارية  ,تشري إىل ان هناك يف الواقع مبدا أساسيا من االمن القانوين  ,جيب احرتامه سيما يف
التشريعات الضريبية(43).
وقد أصبح االمن القانوين وعنصر االستقرار والثبات القانوين بنظر بعض الفقهاء الفرنسيني وسيله حديثة
 ,ولكن يف الوقت ذاته هو مفهوم قدمي مثل القانون ,تطور على مدى السنوات الثالثني املاضية  ,ولتاليف النقاش
وانتقاد املشرع الدستوري الفرنسي لعدم ادراج محايته بن صريح  ,حيث ارجعوا وجود هذه الفكرة اىل العوملة
القانونية  ,وحاول الفقهاء تعزيز فكرة اليقني القانون يف فرنسا فقد كتب العميد  Roubierعام  1946ان
اليقني القانوين هو القيمة االجتماعية االوىل اليت ينبغي حتقيقها(44).
كما درجت االنظمة االدارية الفرنسية تعلى جتسيد القواعد الدستورية املتعلقة بسالمه القانون أو مظاهره
و مكافحه انعدام األمن القانوين اليت أصبحت يف حد ذاهتا هدفا لتحقيق النمو  ,وراء التطلعات لتحسني ومحاية
احلقوق ,من خالل احرتام وحتسني جودة القانون  ,والتسلسل اهلرمي وطبيعة (45) .
واالستقرار يف االجتهاد القضائي اصبح مطلبا حقوقيا ابلنظر اىل ما يكفله من توحيد للحلول القضائية
()46

وتوقعها على حنو يرسخ االمن القانوين.
ويف هذا اجملال يري الدكتور .البيتوول  D. Labetouleان مبدا اليقني القانوين هو مكمل ملبدا
الشرعية يف القانون اإلداري  .وهذان املبدان يتعايشان فقط على حساب الوجود املتبادل .

42- Bernard PACTEAU, La sécurité juridique, un principe qui nous manque ? AJDA 1995, p. 151.
43- Brahim DALIL. LE DROIT ADMINISTRATIF FACE AU PRINCIPE DE LA SÉCURITÉ
JURIDIQUE, THÈSE DE DOCTORAT EN DROIT, Régime de l’arrêté ministériel du 8 août 2006
relative à la formation doctorale.p.116
44- AUBY J-B, Confiance légitime. DA Juin 2001, Repères P 3.
45- N. Molfessis, Combattre l’insécurité juridique ou la lutte du système juridique contre lui-même.
Rapport du conseil d’Etat de 2006, p. 391 et s
( )46د .عبد الرمحن اللمتوين ,االجتهاد القضائي واالمن القانوين ,جملة امللحق القضائي ,املعهد العايل للقضاء ,اململكة املغربية ,العدد  ,46السنة  2014ص 4
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يف حني يري  , Mathieuانه يف القانون الفرنسي ال ميكن تصور االمن القانوين كمبدأ مستقل كما
يف قوانني الدول األخرى  ,من خالل مبادئ مثل عدم رجعية األثر  ,ومحاية احلقوق املكتسبة  ,والثقة يف

املشروعة أو شرعيته أو نوعيته .بل انه مفهوم يشمل مجيع املتطلبات املذكورة).(47
املطلب الثاين
تكريس مبدأ االستقرار والثبات القانوين يف الدساتري والنظم القانونية العربية

يف هذا اجلزء من الدراسة نتطرق اىل القيمة القانونية ملبدأ االستقرار والثبات القانوين يف النظامني الدستوريني ملصر
والعراق:
اوال :تكريس مبدأ االستقرار والثبات القانوين يف الدستور والنظام القانوين املصري:
الدستور املصري لعام  2014على مبدأ االستقرار والثبات القانوين  ,لكنه اشارة اىل هذا املبدأ بطريق

مل ين

ضمين ,فقد نصت املادة ( )1من الدستور على مبدأ سيادة القانون ابالستناد اىل املادة (  )94من الدستور
للداللة ضمنا على بعض مظاهر االمن القانوين حيث نصت (سيادة القانون أساس احلكم يف الدولة .وختضع
الدولة للقانون ,واستقالل القضاء ,وحصانته ,وحيدته ,ضماانت أساسية حلماية احلقوق واحلرايت) ,كما تطرق
ِّ
ألي
املشرع الدستوري إىل ان احلقوق واحلرايت لسيقة بشخ املواطن ال تقبل تعطيالً وال انتقاصاً ,وال جيوز ّ

قانون ينظم ممارسة هذه احلقوق واحلرايت ان يقيدها مبا ميس اصلها وجوهرها( ,)48ويف جمال عدم رجعية القانون
ن على ان العقاب ال يكون إالّ على األفعال الالحقة لتاريخ نفاذ القانون( ,)49كما جعل ِّ
املشرع الدستوري
املصري من االعتداء على احلقوق واحلرايت العامة اليت كفلها الدستور والقانون جرمية ال تسقط الدعوى اجلنائية

واملدنية الناشئة عنها ابلتقادم( ,)50وقد ابقى الدستور على نفاذ القوانني واللوائح الصادرة قبله وقضى ابنه ال جيوز
تعديلها أو الغائها إالّ وفقاً للقواعد واالجراءات املقررة يف الدستور( ,)51ويف املادة ( )225من الدستور ن على
ان (تنشر القوانني يف اجلريدة الرمسية....ويعمل هبا بعد ثالثني يوماً من اليوم التايل لتاريخ نشرها ,إالّ اذا حددت

لذلك ميعاداً آخر ,)..مبعىن ان الن الدستوري قد وضع تدابري انتقالية من خالل وضع مدة ( )30يوماً من
اليوم التايل لنشر القوانني يستطيع االفراد من خالهلا االنتقال من نظام قانون كان انفذاً من قبل اىل نظام قانوين

47- B. Mathieu, Constitution et sécurité juridique, Rapport XV° Table ronde internationale des 10 et
11 septembre 1999, AIJC 1999, p 156.
)(48

املادة ( )92من الدستور املصري.

)(49

املادة ( )95من الدستور املصري.

)(50

املادة ( )99من الدستور املصري.

)(51

املادة ( )224من الدستور املصري.
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جديد وهبذه احلالة لن يتفاجأ أو يتباغت االفراد من القانون اجلديد ,كما تضمن الدستور ويف نفس املادة حكماً
جعل فيه سراين أحكام القوانني حمدد مبا يقع من اتريخ العمل هبا ,ومع ذلك جيوز يف غري املواد اجلنائية والضريبة
الن يف القانون على خالف ذلك مبوافقة أغلبية ثلثي أعضاء جملس النواب.
ويف االجتاه ذاته قضت احملكمة الدستورية العليا يف مصر بعدم دستورية صدر املادة ( )2من القانون رقم
 11لسنة  2002بتفسري بعض أحكام قانون الضريبة العامة على املبيعات الصادر ابلقانون رقم  11لسنة 1991
والذي ين على أنه "مع مراعاة األثر الكاشف هلذا القانون" حيث قضت....( :وحيث إن القانون رقم 11
لسنة  ,2002وإن صدر بدعوى تفسري املقصود من عبارة "خدمات التشغيل للغري "الواردة قرين املسلسل رقم
( )11من اجلدول رقم ( )2املرافق للقانون رقم  11لسنة  1991املعدل ابلقانون رقم  2لسنة  ,1997إال أن
نصوصه تقطع بعزوف املشرع عن التعريف العام اجملرد وغري احملدد للخدمات واألعمال اليت ارأتى إخضاعها
للضريبة ,وتعداده خلدمات بعينها أضافها على سبيل احلصر والتعيني إىل اجلدول رقم ( )2املشار إليه ,راميا بذلك
إىل تصحيح اخلطأ الذي وقع فيه عند حتديد النشاط اخلاضع للضريبة ووعائها ابملسلسل رقم ( )11آنف الذكر,
وتقنني ما صدر عن مصلحة الضرائب على املبيعات من قرارات ومنشورات يف هذا الشأن ,وذلك لتحقيق
مصلحة مالية تتمثل يف احلفاظ على موارد اخلزانة العامة من حصيلة تلك الضريبة ,ليغدو هذا القانون يف حقيقته
تعديال ألحكام القانون رقم ( )11لسنة  1991املعدل ابلقانون رقم  2لسنة  ,1997وليس تفسريا له ,يؤكد
ذلك أن مشروع القانون مل يقدم من احلكومة تفسريا تشريعيا ,وإمنا مت هذا التعديل بواسطة جملس الشورى كما
أشار وزير العدل مبضبطة جملس الشعب ابجللسة السابعة واخلمسني املعقودة يف  2002/4/13إذ كان ذلك,
وكان القانون رقم  11لسنة  2002املشار إليه قد جرى إنفاذه على الوقائع السابقة على اتريخ العمل به ,ابعتباره
تفسريا تشريعيا ذا أثر كاشف ,حال كونه يف حقيقته األثر الرجعي بعينه ,وعلى الرغم من أنه قد توافرت هلذا
القانون على ما يبني من مضبطة جملس الشعب اجللسة الستني املعقودة يف  2002/4/15األوضاع الشكلية اليت
تطلبها الدستور يف املادة ( )187منه إلقرار القوانني رجعية األثر ,وهي موافقة أغلبية أعضاء جملس الشعب ,غري
أن ذلك ال يعصمه على ما جرى به قضاء هذه احملكمة من الرقابة اليت تباشرها احملكمة الدستورية العليا ,إذ ال
يكفي لتقرير دستورية ن تشريعي أن يكون من الناحية اإلجرائية موافقا لألوضاع الشكلية اليت يتطلبها الدستور,
بل يتعني فوق هذا أن يكون يف حمتواه املوضوعي غري منطو على إهدار حلق من احلقوق اليت كفلها الدستور ,أو
متضمنا فرض قيود عليه تؤدي إىل االنتقاص منه ,وأن يكون ملتئما مع القواعد املوضوعية يف الدستور ,وهو ما
يتقيد به املشرع عند تقرير الرجعية خاصة يف جمال الضريبة ,واليت يتعني أن يلجأ إليها إال إذا أملتها مصلحة عامة
جوهرية ,وذلك ابلنظر لآلاثر اخلطرية اليت حتدثها الرجعية يف حميط العالقات القانونية ,وهو ما مل يراعه املشرع
ابلنسبة لألثر الرجعي الذي تضمنه القانون الطعني ,الذي استهدف كما تقدم تصحيح األوضاع التشريعية السابقة
عليه وما شاهبا من أخطاء ,متخذا من جباية األموال يف ذاهتا منهجا ,مبا ال يعد مصلحة جوهرية مشروعة تربره,
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كما ال يعترب هدفا حيميه الدستور ,فضال عن مصادمته للتوقع املشروع من جانب املكلفني أبداء هذه الضريبة,
والذي ينافيه غموض عبارة "خدمات التشغيل للغري" وعدم حتديدها للبناء القانوين للضريبة على حنو يتحقق به
علم املكلفني هبا ابألداة اليت حددها الدستور ابلعناصر اليت يقوم عليها على حنو يقيين واضح ,حبيث ال يكون
عبؤها ماثال يف أذهاهنم ,مبا جيعل تقرير األثر الرجعي يف هذه احلالة ,نوعا من املدامهة واملباغتة تفتقر ملربراهتا,
ليصري تقريره على هذا النحو بعيدا عن املوازين الدستورية لفرض الضريبة ,ومناقضا ملفهوم العدالة االجتماعية ,كما
يعد عدواان على امللكية اخلاصة من خالل اقتطاع بعض عناصرها دون مسوغ ,األمر الذي يضحى معه صدر
املادة ( )2من القانون رقم  11لسنة  2002يف نصها على أنه "مع مراعاة األثر الكاشف هلذا القانون "خمالفا
ألحكام املواد  119 ,61 ,38 ,34 ,32من الدستور.)52()..
وقد أكدت احملكمة الدستورية العليا يف مصر على ذلك يف حكم هل ا بينت فيه (وحيث ان احملكمة
الدستورية العليا قضت جبلس ة  2004/9/5يف القضية رقم ( )157لسنة  /22قضائية دستورية) بع دم دستورية
نصوص غري ضريبية تتعلق برسوم جتيبها الدولة م ن شخ معني مقابل خدمة تؤديها ومل حتدد اترخياً آخر لعدم
جواز تطبيق الن املقضي بعدم دستوريته ,ومن ُمث يغدوا عمال القواعد العامة مستوجباً ارتداد أثر احلكم بع دم
الدستورية اىل اتريخ صدور الن التشريعي املقرر هلذهِ الرسوم م ا مل تكن احلقوق واملراكز القانونية اليت ترتبط هبا قد
استقر أمرها بناءً عل ى حكم قض ائ ي ابت او ب انقضاء م دة التقادم وصدور حكم بذلك وفقاً لن امل ادة (387
 )1/م ن القانون املدين ...حيث أنهُ ترتيباً على ما تقدم ف إن قضاء احملكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم (17641
لسنة  53قضائية) والذي قضى سقوط حق الشركة ...ابلتقادم اخلمسي يكون قد خالف مقتضى احلكم الصادر
من احملكمة الدستورية العليا يف القضية رقم ( 175لسنة  22قضائية دستورية مما يصري معهُ ذلك احلكم عقبة يف
تنفيذه تستنهض والية ه ِ
ذه احملكمة إلزالتها وأعطي يف تنفيذ حكمها اآلنف البيان)(.)53
اثنيا :تكريس مبدأ االستقرار والثبات القانوين يف الدستور والنظام القانوين العراقي:

ميكن ان نلمس االشارات الضمنية اخلاصة ابملبدأ من بعض النصوص الدستورية للدستور العراقي لعام

 , 2005ومنها ن املادة ( )19واليت نصت على أنّه" ليس للقوانني أثر رجعي ما مل ين
يشمل هذا االستثناء قوانني الضرائب والرسوم".

على خالف ذلك وال

) (52حكم احملكمة الدستورية العليا املصرية يف القضية رقم ( )232لسنة  26قضائية احملكمة الدستورية العليا "دستورية" ,بتاريخ 15من ابريل سنة  ,2007منشور
على املوقع االلكرتوين اآليت:
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt
( )53ينظر :د .حممود عل ي أمحد مدين ,مصدر سابق ,ص  290 – 289واألحكام اليت أشار اليها.
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كما ّبني الدستور أيضاً ابنه ال يسري القانون اجلنائي أبثر رجعي إالّ إذا كان أصلح للمتهم( ,)54كما جند
ان ِّ
املشرع الدستوري العراقي قد حافظ على حقوق وحرايت االفراد وعدم تقييدها ممارستها إالّ بقانون أو بناءً

عليه ,على ان ال ميس هذا التقييد جوهر احلق أو احلرية( ,)55وقد عد الدستور قرارت احملكمة االحتادية العليا ملزمة
للسطات كافة( ,)56كما ن ّ الدستور على مبدأ نشر القوانني يف اجلريدة الرمسية والعمل هبا من اتريخ نشرها ما مل
يُن على خالف ذلك( ,)57ومن ذلك ان الدستور قد ابقى على القوانني النافذة السابقة على اصداره ما مل تُلغ
()58
أي فراغ دستوري جراء الغاء تلك التشريعات دفعة
أو تعدل وفقاً ألحكامه  ,أخذاً بعني االعتبار جتنب حصول ّ
واحدة ملا ميثله ذلك من اخالل ابألوضاع واملراكز القانونية وعصف غري متوقع حبقوق املواطنني.
اما من جانب القضاء الدستوري واالداري يف العراق فمن تطبيقات احملكمة االحتادية العليا يف العراق
بشأن عدم رجعية القوانني اىل املاضي قضائها ابن (القانون املطلوب الغائه ن على سراينه اعتبارا من اتريخ نشره

يف اجلريدة الرمسية ومل ين على سراينه على املاضي وأنه يف املادة (/8اثلثاً) ألزم هيأة التقاعد الوطنية ابحتساب
أي قانون آخر مينح راتباً تقاعدايّ بنسبة
احلقوق التقاعدية للمشمولني أبحكام األمر ( )9لسنة  2005أو ّ
( )%80من جمموع الراتب واملخصصات الشهرية وفق الراتب واملخصصات الشهرية املمنوحة ألقراهنم مبوجب هذا
القانون ويشمل ذلك أعضاء جملس احلكم ومناوبيهم وان الن املذكور ايضاً مل ين على سراينه أبثر رجعي وامنا
قرر إعادة احتساب احلقوق التقاعدية للمشمولني أبحكامه من اتريخ نفاذة وليس أبثر رجعي وان هذا القانون قد
ن على مشول الوزراء السابقني أبحكامه وان ذلك ينسجم مع أحكام املادة (/19اتسعاً) من الدستور اليت
أجازت ايراد استثناءً لسراين القوانني على املاضي ما مل تكن القوانني خت الضرائب والرسوم والقانون املعرتض

عليه هو من هذه القوانني)(.)59
كما اكدت على عدم جواز سراين الضرائب والرسوم على املاضي حيث قضت إبلغاء سراين القانون رقم
( )3لسنة (( 2015قانون التعديل األول لقانون إلغاء النصوص القانونية اليت متنع احملاكم من مساع الدعاوى رقم

)(54

املادة (/19عاشراً) من الدستور.

)(55

املادة ( )46من الدستور.

)(56

املادة ( )94من الدستور.

)(57

املادة ( )129من الدستور.

)(58

املادة ( )130من الدستور.

)(59

ينظر :قرار احملكمة االحتادية العليا ابلعدد (/16احتادية )2012/الصادر بتاريخ  ,2012/5/2منشور على املوقع الرمسي للمحكمة االحتادية العليا:

https://www.iraqfsc.iq
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( )17لسنة  ))2005على املاضي فيما خي
عليه(.)60

الضرائب والرسوم أما بقية الن

فأنّه خيار تشريعي ال غبار

اال ان قضائها على ما يبدو اجاز اخلروج عن مبدأ عدم الرجعية القانون  ,استنادا اىل أن املصلحة العامة
الكافية تربر رجعية القانون احياان ,فلم أتخذ بعني االعتبار خماطر االخالل ابملراكز القانونية اليت كانت قد استقرت
يف ظل تشريعات سابقة ,فنجد ان احملكمة االحتادية العليا يف القضية املذكورة ورغم الدفع الذي اورده املدعي يف
عريضة دعواه من اسباب موضوعية كانت من ضمنها "ابن القانون حمل الطعن  -قانون الغاء قرار جملس قيادة
الثورة املنحل رقم  180لسنة  - 1977قد مد سراين احكامه أبثر رجعي منذ اتريخ  2003/4/9والذي انشاء
العمل النقايب فيها كثري من املعامالت واملراكز القانونية اليت ال ختلو من تبعات قانونية ومالية ,وان موضوع سراين
القانون أبثر رجعي وكما ورد ذلك نصاً يف الفقرة (اثنياً) من القانون فيه تعارض مع ن املادة ( )129من

الدستور" ,مل تتعمق يف دراسة هذا الدفع مما قد يرتتب على رجعية القانون الطعني من هدم لبعض املركز القانونية
اليت انشأت يف ظل قرار جملس قيادة الثورة (امللغي) من عدمه ,وامنا اكتفت ابإلشارة اىل ان الن على رجعية
القانون هو خيار تشريعي خوله الدستور ِّ
ملشرع القانون(.)61
وقد اقر جملس الدولة العراقي يف اك ثر من حكم للمحكمة االدارية العليا وفتوى للهيئة العامة للمجلس
هذا مبدأ عدم الرجعية  ,ومن ذلك فتواه اليت جاء فيها (ليس للقوانني اثر رجعي مامل ين على خالف ذلك).
واليت تتعلق بطلب جملس الرأي من جملس الدولة يف شأن نطاق نفاذ املادة ( )13من القانون رقم ( )35لسنة
 2013قانون التعديل االول لقانون مؤسسة السجناء السياسيني رقم ( )4لسنة  2006واليت تقضي ابحتساب
االمتيازات اجلديدة املمنوحة مبوجب هذا التعديل اعتباراً من اتريخ نشره يف اجلريدة الرمسية  ,ويف حالة حصول
السجني او املعتقل السياسي على تعويض يقل عما يستحقه مبوجب هذا التعديل مينح الفرق بني ما صرف له وما
استحقه مبوجب هذا القانون واثره القانوين على آلية منح التعويضات املعتمدة من هيئة التقاعد الوطنية ومدى
تعارض ذلك مع احكام املادة ( ) 15من القانون .فقد جاء يف الفتوى(حيث ان املادة ( )13من القانون رقم
( )35لسنة  2013قانون التعديل االول لقانون مؤسسة السجناء السياسيني رقم ( )4لسنة  2006تن على
(حتتسب االمتيازات اجلديدة املمنوحة مبوجب هذا التعديل اعتباراً من اتريخ نشره يف اجلريدة الرمسية ,ويف حالة

) (60ينظر :قرار احملكمة االحتادية العليا ابلعدد (/68احتادية/اعالم )2015/الصادر بتاريخ  ,2015/10/19منشور على املوقع الرمسي للمحكمة االحتادية العليا
املشار إليه سابقاً.
) (61للتفاصيل أكثر ينظر قرار احملكمة االحتادية العليا ابلعدد (/26احتادية /اعالم )2017 /الصادر يف  ,2017/4/11منشور على املوقع الرمسي للمحكمة
االحتادية العليا املشار إليه سابقاً.
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حصول السجني او املعتقل السياسي على تعويض يقل عما يستحقه مبوجب هذا التعديل مينح الفرق بني ما
صرف له وما استحقه مبوجب هذا القانون).
الرمسية).

وحيث ان املادة ( )15من القانون املذكور انفاً تن

على ( ينفذ هذا القانون من اتريخ نشره يف اجلريدة

وحيث ان بدء احتساب االمتيازات اجلديدة اليت جاء هبا القانون تطبق على مجيع السجناء السياسيني
املشمولني ابحكام قانون املؤسسة قبل التعديل او بعده.
على ذلك صراحة كما فعل يف البنود

وحيث ان املشرع لو اراد سراين حكم املادة ( )13أبثر رجعي لن
(اتسعا) و(عاشرا) و(ثالثة عشر) من املادة ( )7من القانون املذكور.
وحيث ان البند (اتسعا) من املادة ( )19من الدستور ين على (ليس للقوانني اثر رجعي مامل ين

على

خالف ذلك ,واليشمل هذا االستثناء قوانني الضرائب والرسوم) .
وأتسيساَ على ما تقدم من اسباب يرى اجمللس:
 .1يسري حكم املادة ( )13من القانون رقم ( )35لسنة  2013قانون التعديل االول لقانون مؤسسة
السجناء السياسيني رقم ( )4لسنة  2006من اتريخ نشر القانون يف اجلريدة الرمسية يف
 2013/10/21وال تتعارض مع احكام املادة ( )15من القانون.
 .2تعدل امتيازات املشمولني ابحكام قانون مؤسسة السجناء السياسيني رقم ( )4لسنة  2006من اتريخ
نفاذ قانون التعديل االول يف .)62( )2013/10/21
ويف نفس املآل جاءت فتواه االخرى يف موضوع تستوضح فيه وزارة النقل الرأي من اجمللس يف شأن
امكانية صرف الفرق املنصوص عليه يف املادة ( )8من قانون تعويض املتضررين جراء العمليات احلربية واالخطاء
العسكرية والعمليات االرهابية رقم ( )20لسنة  2009للشهداء واجلرحى واملفقودين الذين مت تعويضهم وفقاً لن
املادة ( )9من القانون املذكور قبل تعديلها.
حيث افىت اجمللس (حيث ان املادة ( )9من قانون تعويض املتضررين جراء العمليات احلربية واالخطاء
العسكرية والعمليات االرهابية رقم ( )20لسنة  2009حددت مبالغ التعويض بني ( )175000مليون وسبعمائة
ومخسون الف دينار اىل ( )5000000مخسة ماليني دينار للمشمولني أبحكام القانون.

( )62فتوى للهيئة العامة جمللس الدولة رقم  2016 /18بتاريخ 2016/ 2/22
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وحيث ان املادة ( )8من القانون املذكور انفاً نصت على (الجيوز اجلمع بني التعويض املنصوص عليه يف
هذا القانون والتعويض عن ذات االضرار وفقاً لقانون اخر ويف حال حصول املتضرر على تعويض يقل عما

يستحقه مبوجب هذا القانون مينح الفرق بني ما صرف له وما استحقه مبوجب هذا القانون).
وحيث ان املادة ( )19من القانون املذكور انفاً قضت بسراينه أبثر رجعي من اتريخ .2003/3/20
وحيث ان املاده ( )9من القانون املذكور انفاً عدلت ابملادة ( )8من قانون التعديل االول رقم ()57
لسنة  2015وقضت بتحديد مبلغ التعويض للمشمولني أبحكامه من ( )2500000مليونني ومخسمائة الف
دينار اىل ( )5000000مخسة ماليني دينار.
وحيث ان املادة ( )14من قانون التعديل االول املذكور انفاً نصت على ( ينفذ هذا القانون من اتريخ
نشره يف اجلريدة الرمسية).
وحيث ان قانون التعديل االول رقم ( )57لسنة  2015نشر يف اجلريدة الرمسية بتاريخ .2016/1/25
وحيث ان وزارة النقل حسمت عدد من معامالت الشهداء واجلرحى واملفقودين من موظفيها وفقاً لن
املادة ( )9من القانون قبل تعديلها.
وحيث ان البند (اتسعاً) من املادة ( )19من الدستور نصت على (ليس للقوانني اثر رجعي مامل ين

على خالف ذلك.)...
وأتسيساً على ما تقدم من أسباب ,يرى اجمللس:
تعد معامالت تعويض الشهداء واجلرحى واملفقودين الذين مت تعويضهم وفقاً لن املادة ( )9من قانون
تعويض املتضررين جراء العمليات احلربية واالخطاء العسكرية والعمليات االرهابية رقم ( )20لسنة  2009قبل
تعديلها حمسومة والتصرف هلم اية فروقات)(.)63
ويف قرار آخر قضت اهليئة العامة جمللس الدولة ابن القانون ال يسري على احلقوق املكتسبة قبل نفاذة
وجاء يف القرار...(( :لدى عطف النظر على احلكم املميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون ,ذلك أن املميز عليه
(املدعي) يطعن ابمتناع املميز (املدعى عليه) من احتساب اخلدمات اليت سبق إضافتها إىل خدمته استناداً إىل
نصوص قانونية انفذة وقت االحتساب وبذلك يكون املميز عليه (املدعي) قد اكتسب حقوقاً ال جيوز املساس هبا
حىت وأن صدرت تشريعات الحقة ال جتيز احتساب تلك اخلدمات ألن ذلك يعين سراين القانون أبثر رجعي وهو
ما ال جيوز ,وحيث أن جملس االنضباط العام قد قرر حبكمه املميز إلزام املميز (املدعى عليه) ابحتساب اخلدمة
املضافة إىل املميز عليه (املدعي) ابألمرين اإلداريني املرقمني ( )2979يف  1985/2/9والبالغة سنة واحدة

( )63فتوى للهيئة العامة جمللس الدولة رقم 2016/120بتاريخ .2016/11/9
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و( )5311يف  1985/3/6والبالغة ( )6ست سنوات خدمة ألغراض العالوة والرتفيع  ,فيكون قراره صحيحاً
وموافقاً للقانون ,لذا قرر تصديق احلكم املميز ورد الطعن التمييزي وحتميل املميز الرسم التمييزي.)64())...
املطلب الثالث
ضوابط تكريس مبدأ االستقرار والثبات القانوين
لتعزي ز مبدأ االستقرار والثبات القانوين يف العراق بغض النظر عن قيمته دستورية كانت ام قانونية جند ان
من املناسب االخذ ابلضوابط التالية:
اوال :اقرتان االمن القانوين ابألمن القضائي:حيث ان مصطلح األمن يعين حاله العقل الواثقة واهلادئة
ملن يؤمن أبنه آمن من اخلطر)  ,ال بد من حتديد الصفة القانونية للخطر  ,ويف جمال االمن القانوين يتمثل اخلطر
الناشئ عن سيادة القانون  ,سواء كانت املخاطر تشريعيه أو تنظيميه يف طبيعتها أو يف شكل اجتهاد قضائي .
وإذا كان األمر كذلك  ,فان اليقني القانوين للخصوم هو ابلضبط أحد أهداف القانون  ,ألنه يرتبط
ارتباطا مباشرا أبحد املبادئ العامة للتفسري اليت يشري اليها االجتهاد القضائي يف العامل املتحضر .
وقد درج قضاء احملكمة االوربية حلقوق االنسان على القول ابن "سيادة القانون" هي اليت أعلنت يف
ديباجه احلقوق األوروبية .ومع ذلك  ,فان احلماية الكافية من التعسف هي التزام علي اي دوله ترغب يف تكريس
"سيادة القانون" .ولذلك فان هذه احلماية هي اليت يقصد هبا ضمان احلق يف احلصول علي الرعاية القانونية
األوروبية  ,ليس فقط بفرض رقابه على اي تدخل ال يكون مشروعا أو ال يستند إىل عناصر ذات صله وكافيه ,
بل أيضا يف والتأكد من ان احلاالت القانونية اليت تتعرض فيها احلقوق الشخصية للخطر ميكن ان تكون غري
مؤكده حبيث تتاثر طبيعة هذه احلقوق ذاهتا .ونتيجة لذلك  ,فان هلذا املفهوم صالت قويه جدا ابملبادئ اليت
وضعت  ,وفقا للظروف  ,يف اجتهاد احملكمة)65( .
والبد من القول ابن االجتهاد الذي يتعلق ابحملاكم االدارية العليا هو االجتهاد ابلغ اخلطورة ابعتبار ان
االجتهاد القضائي فيها يعد مصدرا رمسيا للقانون .لذا فان االمن القضائي يف جمال القضاء االداري يتطلب من
القضاء احرتام التطور املتوقع وغري املباغت للمبادئ والتفسري املعقول للقواعد القانونية.
( )64قرار اهليئة العامة جمللس شورى الدولة رقم  /673انضباط /متييز .2012 /واتريخ 2012/12/20م.
(65)Cahiers du Conseil constitutionnel n° 11 (Dossier : Le principe de sécurité juridique) – décembre
2001. La place de la notion de sécurité juridique dans la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l'homme.
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حيث ان مجيع القرارات القضائية الصادرة عن احملاكم املختلفة  ,ال يفرض على القضاة اال القانون ,
وال يطلب منهم يف ظروف مماثله ان يتخذوا قرارا مطابقا ملا كان ميكن ان تتخذه حماكم أخرى  ,أو حىت أبنفسهم
يف ظروف أخرى أو حىت يف ظروف املشاهبة مع مالحظة أن العدول عن االجتهاد القضائي السابق ال يُعدل
القانون ,وإمنا يُعدل من تفسريه ,إذا ما ظهرت عدم صحة التفسري القضائي السابق.
جيب ان يتقيد االجتهاد القضائي وعكس االجتهاد ابحرتام  ,معايري اخلصومة االدارية العادلة
للمتقاضني ,ومنح املتقاضني املستوى املطلوب من الضماانت.
سيما وان الطبيعة اخلاصة لقواعد القانون اإلداري من حيث عدم تقنينه وظروف نشأته وتعدد جماالت
نشاطه ,أدى إىل أن يتجاوز القضاء اإلداري دور القضاء العادي ليتماشى مع متطلبات احلياة اإلدارية فيعمد إىل
خلق مبادئ وأحكام القانون اإلداري ,فيصبح القضاء مصدر رمسي للقانون اإلداري بل من أهم مصادره الرمسية,
ويتعدى دوره التشريع يف كثري من األحيان.
اثنيا :حتقيق التناسب التشريعي :التناسب التشريعي هو التوازن املعقول بني سلطة الدولة يف محاية النظام العام
من خالل نظامها القانوين و ضمان ممارسة احلقوق واحلرايت .

ومحاية التناسب التشريعي والتوازن بني النظام القانوين للحقوق واحلرايت وللمصلحة العامة  ,هو الكفيل
ابستقرار النظام السياسي والدستوري يف الدولة يف ظل الرقابة الدستورية  .و االمن القانوين يتجلى يف التناسب
التشريعي فهو يعد ضمانه مهمه لتحقيق الدميقراطية اليت تعد بدورها مرتكزا اساسا من مرتكزات حكم القانون
واحرتام احلقوق واحلرايت.
وحق االفراد يف ضمان الثبات واالستقرار النسيب ملراكزهم القانونية وما ينشأ هلم من حقوق يف ظلها امنا يتم من
خالل املوازنة بني مبدأ املشروعية ومبدأ االمن القانوين الذي تفرضه املصلحة العامة  ,ومن مث فان أي اختالل يف
التوازن بني احلقوق واحلرايت من انحية  ,واملصلحة العامة من انحية اخرى يؤدي اىل انتكاس مفهوم الدولة
القانونية املرتبطة ابلدميقراطية ,النعدام عوامل االمن القانوين .

()66

ومحاية االمن القانوين من جهة التناسب التشريعي تتطلب أن تتوافر عدة شروط يف التشريع املنظم للحرية ,ابلشكل
الذي يسمح من ممارستها بسهولة ويسر من قبل األفراد وبذات الوقت كفالة سلطة اإلدارة يف أتدية وظيفتها
العامة.

( )66د .ابراهيم حممد صاحل الشرفاين ,رقابة احملكمة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع ,منشورات احلليب ,بريوت ,2016 ,ص166
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ومن املهم يف هذا اخلصوص ان يصدر التشريع املنظم للحقوق واحلرايت من املشرع العادي حصرا :إن ممارسة
احلقوق واحلرايت تتطلب أحياانً صدور القانون من أجل تنظيم اجلوانب املتعددة للحرايت .وقد استعمل املشرع
الدستوري العراقي مصطلح "ينظم ذلك بقانون" .فهذه النصوص تتطلب صدور قانون من السلطة التشريعية حصرا
()67

 ,وابلتايل ميتنع على الربملان تفويض ذلك إىل السلطة التنفيذية وإال يعد تفويضاً خمالفاً للدستور

وحيث ان فرض القيود على احلقوق واحلرايت األساسية من خالل تنظيمها ميثل استثناء من األصل العام ,وإن
مثل ذلك التشريع جيب أن يفرض إقرار احلرية وكفالتها جتاه كافة السلطات  ,إذ جيب على املشرع يف مثل هذه
احلالة أن يعمل على إقامة ذلك التنظيم على ضوء أحكام النصوص الدستورية اليت تضمنت تلك احلقوق واحلرايت
العامة ,واليت تعد يف مثل هذه احلالة قيداً على سلطة املشرع العادي

(.)68

حيث يفرتض ابلتشريع املنظم للحقوق واحلرايت أن يكون صادراً من السلطة املخولة مبوجب النصوص
الدستورية صالحية تنظيم احلرايت العامة ,إذ يرد الن عادة يف النصوص املذكورة أما بعبارة (بناء على القانون) أو
(وفق أحكام القانون) ,ومن ذلك على سبيل املثال ما ورد يف الدستور العراقي لعام  , 2005يف املادة ()15
منها اليت جاء فيها(( :لكل فرد احلق يف احلياة واألمن واحلرية  ,وال جيوز احلرمان من هذه احلقوق أو تقييدها إال
وفقاً للقانون ,))...واملادة ( /18اثنياً) من أنه (يعد عراقياً كل من ولد ألب عراقي أو الم عراقية ,وينظم ذلك
بقانون ,واملادة (/22اثلثاً) من أن ((تكفل الدولة حق أتسيس النقاابت واالحتادات املهنية ,أو االنضمام إليها,
وينظم ذلك بقانون)) ,واملادة (/ 39أوال) من إن ((حرية أتسيس اجلمعيات واألحزاب السياسية ,أو االنضمام
إليها مكفولة ,وينظم ذلك بقانون)) .واملادة ( )46من انه ((ال يكون تقييد ممارسة أي من احلقوق واحلرايت
الواردة يف هذا الدستور أو حتديدها إال بقانون أو بناءً عليه ,على أن ال ميس ذلك التحديد أو التقييد جوهر احلق

أو احلرية)) والخيفى ان الن االخري يعد تراجعا عن املبدأ  ,اذ يسمح للسلطة التنفيذية تقييد ممارسة احلقوق
واحلرايت بناءً على قانون أي بتفويض من املشرع.
ويالحظ ابن ما ورد يف النصوص الدستورية ,من ختويل املشرع العادي بتنظيم احلرايت العامة ,كان
مقصوداً لدى املشرع الدستوري ذلك إن استخدام عبارة (وفق أحكام القانون) يف النصوص الدستورية له داللة
على وجوب صدور التشريع املنظم للحرايت من املشرع العادي فقط إذ ليس له يف هذه احلالة تفويض السلطة
 67عامر امحد املختار ,تنظيم سلطة الضبط اإلداري يف العراق,كلية القانون ,جامعة بغداد ,رسالة ماجستري ,1975,ص.76

 68ينظر :منيب حممد ربيع :ضماانت احلرية يف مواجهة سلطات الضبط اإلداري ,كلية احلقوق ,جامعة عني مشس ,أطروحة دكتوراه  ,1981,ص234؛ حسن
أمحد علي :ضماانت احلرايت العامة وتطورها يف النظم السياسية املعاصرة ,رسالة دكتوراه مقدمة إىل كلية احلقوق ,جامعة القاهرة ,1978 ,ص.12
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التنفيذية بذلك ,حيث يكون التفويض احلاصل خمالفاً للدستور ,أما يف حالة استخدام عبارة (بناء على قانون) أو

(يف حدود أحكام القانون) ,فان ذلك جييز ضمناً تفويض السلطة التنفيذية القيام بذلك.

()69

ومن اجلدير ابلذكر أن منح املشرع العادي سلطة تنظيم احلقوق واحلرايت ,إمنا يرجع لعدة أسباب منها:
أ -إن املشرع العادي ال ميكن أبي حال من األحوال ان يعمل على التضييق من احلرايت العامة ,كونه هو املعرب
عن إرادة األمة ,وحيرص عادة يف القوانني الصادرة عنه ان يضمن للمواطنني ممارسة حرايهتم بسهولة ويسر ,فضال
عن ذلك فان تنظيم املشرع العادي للحرايت العامة من شانه أن يعضد احلرية  ,وذلك من خالل االستناد إىل

أساس قانوين هلا يفسح اجملال للمواطنني من الركون إليه بغية الدفاع عنها (.)70

ب -هنالك من األسباب العملية اليت تقتضي انفراد املشرع بتنظيم احلرايت العامة ,ذلك ان سن التشريع يقتضي
عادة اختاذ العديد من اإلجراءات من مناقشة وعالنية متثل بطبيعتها ضماانت فعالة للحقوق واحلرايت  ,مما يقلل

من اإلفراط من فرض القيود عليها(.)71

ج -ان ما يتصف به التشريع من عمومية ,وعدم انصرافه لشخ

حمدد ابلذات ,ينفي أي احتمال للتعسف

خاصة وان التشريع يقرر قاعدة موضوعية لكافة األفراد إبنشاء أو تعديل مراكز قانونية عامة)72(.
د -يتميز التشريع مببدأ عدم الرجعية ,الذي يفرض احرتام احلقوق املكتسبة اليت نشأت يف ظل التشريع السابق
بصورة صحيحة ومشروعة ,يقف حائالً دون حصول االضطراب أو الفوضى)73(.

اثلثا :الوضوح وجودة الصياغة :يعد الوضوح والدقة وسهولة الوصول اىل القانون  ,من اهم عناصر اليقني

القانوين فعندما ختضع عملية سن التشريعات اىل معايري اجلودة من نواحي الوضوح وسهولة الوصول اىل مضمون

 69عبد األمري علي موسى :النظام القانوين للرتخي

او اإلجازة يف التشريع العراقي ,رسالة ماجستري مقدمة اىل كلية القانون جامعة بغداد ,1981 ,ص.26

- 70د .فاروق عبد الرب :موقف عبد الرزاق السنهوري من قضااي احلرية والدميقراطية ,دار النسر الذهيب ,القاهرة ,2005ص.11
 71د .سعاد الشرقاوي :نسبية احلرايت العامة وانعكاساهتا على التنظيم القانوين ,دار النهضة العربية,القاهرة ,1979,ص.147
 72د .حممد سعيد جمذوب :احلرايت العامة وحقوق اإلنسان ,بدون مكان طبع 1986,ص122
 73د .حممد عبيد احلساوي القحطاين ,الضبط اإلداري-سلطته وحدوده ,دار النهضة العربية,القاهرة 2003,ص 460د.حممد حممد عبد اللطيف ,مبدأ األمن
القانوين ,جملة البحوث القانونية واالقتصادية ,مجاعة املنصورة /كلية احلقوق ,العدد السادس والثالثون ,اكتوبر  ,2004ص .89
) (73د .يسرى حممد العصار  ,دور االعتبارات العملية يف القضاء الدستوري  ,1999,ص .245
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وحمتوى الن يتحقق املراد من التشريع وأيمن االفراد على حقوقهم وخيضعوا اىل االلتزامات امللقاة على عاتقهم ,
فاالهتمام مبسألة الصياغة القانونية ليس جمرد اعتناء ابجلانب الشكلي واإلجرائي ,إمنا يهدف اىل الوصول إىل
تطبيق دولة القانون واحلكم الرشيد و سن تشريع جيد ومتطور ,منسجم مع الدستور وغري متعارض مع القوانني
األخرى ,ومفهوم عند عامة الناس وقابل للتطبيق.
ان نفي اي شك يف احلقوق وااللتزامات اليت يتمتع هبا الشخ

وشعوره ابألمان يف ظل سيادة القانون ,

واملوثوقية ,هي من اهم عناصر اليقني القانوين.والوضوح القانوين هو احد الوسائل اليت يتم من خالهلا محاية املصاحل
واملراكز القانونية املشروعة ,فالوضوح يسمح بوضع إطار قانوين حمدد يساعد يف فهم املخاطبني افرادا وقضاة أببعاد
الن التشريعي فتتحقق احلماية املرجوة للمراكز القانونية فمن املهم ان يفهم املخاطب ابلقانون ما هو مباح وما
يتعني أن تكون القواعد املقررة واضحة ومفهومة,
هو ممنوع من طرف القانون املطبّق ,وللوصول إىل هذه النتيجة ّ
وأالّ ختضع يف الزمان إىل تغيريات متكررة أو غري متوقعة .وبعكس ذلك يستعصي االدراك الصحيح للقانون ويتعذر
على االفراد ممارسة حقوقهم .
والخيفى ان حتديد مفهوم الوضوح القانوين ليست مبسألة سهلة ,ألنه يتضمن عدة مفاهيم وأفكار وتصورات ,
فعلى الرغم من امهية هذا املبدأ الذي يتعلق بضرورة وجود قانون واضح ال حيتمل التأول وهو ما يستغل غالبا من
إلدارة والقضاء خالفا لرغبة املشرع واالسباب املوجبة للقانون  ,فان عناصر مبدأ الوضوح وقيمته ختتلف من دولة
اىل اخرى ومن نظام قانوين اىل آخر ,فهناك من مينحه القيمة الدستورية وهناك من جيعله يف مصاف املبادئ
التوجيهية.
يؤكد ذلك ان اغلب الدساتري مل تن على مضمون هذا العنصر بصورة صرحية ,لذا فإن قيمته تبقى حمل
خالف ,وابلتايل االثر املرتتب على غيابه مما يعرض حقوق االفراد ومراكزهم القانونية للتهديد .
فمن الضروري أن تكون القواعد القانونية مؤكدة وحمددة يف تنظيمها للمراكز القانونية حبيث أن كل فرد يستطيع
أن يتوقع هذه النتائج ويعتمد عليها أبن يتوقع مقدما نتائج تصرفاته من حيث ماله وما عليه ,فاليقني القانوين
يؤدي إىل إمكانية توقع األفراد لنتائج أفعاهلم سلفا.
وقد قضت احملاكم واجملالس الدستورية على املستوى الوطين بعد ان اثر نقاش يف الفقه والقضاء حول القيمة
القانونية هلذا ملبدأ وضوح القانون ابعتباره من عناصر اليقني القانوين ,إبلغاء التشريعات اليت تفتقد اىل الوضوح
ملخالفتها مبدأ اليقني القانوين.
وبعد ان عرضنا هذه االفكار املتطورة للقضاء الدستوري واالداري الفرنسي انمل تطبيق ما ميكن تطبيقه منها سيما
يف قضاء احملكمة االحتادية العليا يف بالدان احرتاما لسيادة القانون من جهة واحرتاما حلقوق االفراد وحرايهتم من
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جهة اخرى ,فلهذا القضاء سبقا يف استلهام املبادئ العاملية املتطورة ,ونضع بني يديه هذه االفكار ابعتبارها
ابكورة ما وصل اليه القضاء الدستوري متمنني االحتذاء هبا.
يدفع نا يف ذلك ما ملسناه من غياب اجلودة يف صياغة بعض النصوص القانونية سيما تلك اليت يتم سنها من قبل
اللجان الربملانية بعيدا عن جملس الدولة وتفتقر اىل معايري محاية اليقني القانوين .كما نوصي مشرعنا العراقي يف
حتري السبيل االفضل يف وضع دليل لصياغة النصوص التشريعية والتنظيمية  ,يكون ملزما للربملان يتم إعداده من
خالل جملس الدولة يهدف إىل تقدمي مجيع القواعد واملبادئ واألساليب الواجب مراعاهتا يف إعداد القوانني
واالنظمة تتسم ابلوضوح والدقة يف الصياغة.
ختاما فان غموض القوانني جيعل حقوق االفراد غائبة ويؤثر يف اليقني القانوين وسيادة القانون  ,فيصبح القانون
أداه للتعسف من االدارة وجماال لالجتهاد والتأويل من القضاء  ,ومصدر دائم للنزاع  ,فالقانون غري املفهوم هو
مهزلة قانونيه .وبقليل من اجلهد من املمكن صياغة قانون واضح يزيل عدم اليقني حبيث وميكن أي شخ
فهمه.
اخلامتة

يف خامتة حبثنا هذا البد من القول ابن االستقرار والثبات القانوين يقتضي أن تكون القواعد القانونية مؤكدة وحمددة
يف تنظيمها للمراكز القانونية حبيث أن كل فرد يستطيع أن يتوقع هذه النتائج ويعتمد عليها أبن يتوقع مقدما نتائج
تصرفاته من حيث ماله وما عليه ,فاليقني القانوين يؤدي إىل إمكانية توقع األفراد لنتائج أفعاهلم سلفا .
وقد قضت احملاكم واجملالس الدستورية يف خمتلف الدول على املستوى الوطين بعد ان اثر نقاش يف الفقه والقضاء
حول القيمة القانونية هلذا ملبدأ ابعتباره من عناصر االمن القانوين  ,إبلغاء التشريعات اليت ال حترتم مبدأ االستقرار
والثبات القانوين.
وبعد ان عرضنا هذه االفكار املتطورة يف هذا اجملال انمل تطبيق ما ميكن تطبيقه منها سيما يف قضاء احملكمة
االحتادية العليا يف بالدان احرتاما لسيادة القانون من جهة واحرتاما حلقوق االفراد وحرايهتم من جهة اخرى ,فلهذا
القضاء سبقا يف اس تلهام املبادئ العاملية املتطورة ,ونضع بني يديه هذه االفكار ابعتبارها ابكورة ما وصل اليه
القضاء الدستوري املعاصر آملني االحتذاء هبا.
وقد خلصنا اىل ان االستقرار والثبات القانوين يتضمن موضوعني مهمني :االول شعور املخاطبني ابلقانون
انه لن يتم املساس مبراكزهم القانونية اليت اكتسبوها يف ظل نظام قانوين سابق  ,اما الثاين فيتضمن امكان تنبؤهم
ابنه لن حيصل اي تغيري من شأنه ان يفسر القانون مستقبال يف سياق هذا املساس  ,ولتحقيق هذا املبدأ جند ان
من املناسب ان تتوافر يف التشريع الضوابط اآلتية:
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 -1جيب ان يكون التشريع فاعال فاحد مسات جودة التشريع فاعليته  ,فالتشريع الفاعل هو التشريع الواضح و
املعرب عن الواقع االجتماعي حبيث يكون قابال للفهم من كل الفئات االجتماعية مهما تباينت يف خلفياهتا الثقافية
والعلمية ليعيش التشريع فرته طويله و حيظى بقبول اجملتمع ملا حيققه من استقرار يف االوضاع القانونية و االوضاع
االجتماعية واالقتصادية على املدى البعيد  ,كما جيب ان تتسم هذه التشريعات ابلعدالة واملوضوعية واملرونة
الكافية لضمان تطبيق من قبل القضاة وبذلك تكون التشريعات صديقه للقضاء.
 -2جيب ان يكون التشريع واقعيا انبعا من البيئة او الوسط الذي ينظم قواعده اذ ال يكفي لوصف التشريع ابنه
جيد ان يكون متقنا يف الصياغة واحلرفية ما مل يكن معربا عن الواقع حىت حيظى ابلقبول و التطبيق وان ال يبتعد
دور اجلمهور او املواطن عن تطبيقه والتهرب منه فيتحول التشريع من اداة للتنظيم اىل اداه للتحكم  ,ولذلك فان
مبدا املشاركة يف اعداد مشاريع القوانني اصبح من ابرز مسات دميقراطية التشريع وهذا يقتضي توسيع مشاركه
اجلمهور يف العملية التشريعية من خالل شفافية العملية التشريعية وفتح قنوات االتصال والتعبري مع املؤسسة
التشريعية اليت تعترب مفيدة جدا لقياس توجهات املواطن و اليت حيتاجها املسؤول عن اداره عمليه التشريع يف
الربملان يف اعطاء مؤشرات دقيقه عن ااثر التشريع على املخاطبني به وكلف التشريع واعباءه االقتصادية و
االجتماعية و املالية  ,فالتشريع غري منفصال عن بيئته التشريعية اي واقعيا.
 -3التشريع اجليد احد مرتكزات احلكم الرشيد وسياده القانون  ,ولكي تعز سياده القانون البد ان يكون القانون
حمل ثقه واحرتام املواطن وهذا ال ميكن حتقيقه اال اذا كان التشريع حيقق االمن القانوين و السكينة االجتماعية,
وهذا يتطلب اىل جانب عدالته ووضح وواقعية التشريع  ,ان حيقق التشريع قدرا من الثبات واالستقرار وما يرتتب
عليه من استقرار املراكز القانونية وخلق نوع من التوازن بني السلطة واحلرية مع توفري احلماية املتكافئة للحقوق و
احلرايت.
 -4ان التشريع سياسه وفن ,وقدر تعلق االمر ابجلانب الفين (التقين) للعملية التشريعية وما يشكله هذا اجلانب
من امهيه يف اعداد النصوص القانونية وجودة صياغتها لتحويل القيم و االفكار النظرية اىل قواعد شرعيه قابله
للتطبيق العملي وضمان االستقرار النسيب للقانون واحلد من حاالت التعارض و التضخم التشريعي ,ونرى وجوب
الرتكيز يف املرحلة القادمة على الصائغ الربملاين وعلى الصائغ خارج الربملان ونعين بذلك جملس الدولة  ,وجملس
الدولة ميارس رقابه تقنيه على مشروعات القوانني ذات املصدر احلكومي و لذلك جند ان التشريعات ذات املصدر
احلكومي اكثر دقه من انحية الصياغة من مشاريع القوانني ذات املصدر الربملاين الن االوىل خضعت لرقابة جملس
الدولة التقنية الفنية .
 -5ان مرونة القانون ووضوحه جيعل من القضاء مقتدرا وقادرا على االجتهاد و التفسري القضائي وهذا يعزز ثقة
املواطن يف اجلهة اليت تطبق القانون اي القضاء ,واالمن القضائي انبع من جوده القانون ووضوحه مما يساعد على
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استقرار االحكام القضائية وتقليل حاالت العدول عن االجتهاد الذي قد ميثل املراكز القانونية املستقرة للمواطنني
وخيلق الثقة يف سياده القانون.
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