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بسم هللا الراناا الرا م
تقديم:
األمننا النننامو مننا ملفاننر اداننايفيا اننداوق ن ا ننالض النننامو والنضننا

اليننا ،قسنني ا عننندما

يتعلن األمنر بتنينيا م نان يننامو ملو ينضنا معننض ،ملو عنند منند مسنار وضن الناعندة النامومين ،،سننواء
ما طرف ادشرع ملو ما ينبل اقجتهاد النضا .
فكاناا منا يوجننل الننند لةم نن ،النامومين ،والنضننا ي ،علن ملسنناس عندة عوامننل ،اتعلن بنناأل
بتضن ا النصننوا النامومينن ،،ملو عنندن اسننتنرار النننوامض متيجنن ،ارييايفننا ادتكننرر بعلنن ،منتضننيات الن ننان
الع ننان اقينتص نناد  ،1ملو زعزع نن ،اس ننتنرار ادع ننام ت باع ننل اوس نني جم ننال ادراينب نن ،النض ننا ي ،ن م ننادة
التعايند ،ملو الرتاجن عنا اجتهناد ينضنا مسنتنر وابنا اجتهناد جديند بنيف ر رجعن ن الزمنان.
ذلك ما العوامل الكااة اليت اؤد

نا

ل ل ،التوينعات الاردي ،لل عنيض بالنامون ،2قسني ا عنندما

يتعل ن ن األمن ننر بتن ن ننيا بعن ننمل ا ن نناقت اادين نندة ادرابان نن ،باسن ننتع ال التكنولوجين ننا ا ديان نن ،فالتعاينن نند
اإللكننرتو والتوينين اإللكننرتو امباننوفض ت نناطر ف اكننا ميفلوفنن ،مننا ينبننل .3حبيننث يشننكل فننل ذلننك
مسا باألما النامو .
لنند ازايند اقيفت نان تبندمل األمننا الننامو  ،باعنل منا يعرفنل العنناف ادعاصنر منا اانورات مت

ننن،

سننواء علن الصننعيد السياسن ملو اقينتصنناد ملو اقجت نناع  ،بشننكل ملصننبحت معننل يفننلت التحننوقت
ا نو

بعنندن اقسننتنرار ن ينناة البش نري .،وملصننب عل ن النننامون والنضنناء والن ننان النننامو ع ومننا

مواجه ،حتديات جديدة دون ايف ا سليب ،م ا ااظ عل دور يفلت ادؤسسات فعامل اسنتنرار .ألن
 - 1حيث يعاب على القانون االقتصادي غياب األمن القانوين فيه ،نتيجة تغيري مقتضيات القانون املذكور بسرعة.
2

 - Anne PENNEAU - La sécurité juridique à travers le processus de normalisationSécurité juridique et sécurité technique : indépendance ou métissage? Conférence organisée
par le Programme international de coopération scientifique (CRDP / CECOJI), Montréal, 30
septembre 2003.
http://www.lex-electronica.org/articles/v9-2/penneau.pdf . Consulté le 18/03/2008.

 - 3أو فرررإ رارراجات اةاجيررة اأيررأج بررنظر راعررة ،نضررا الررورج بعررث األفعرراا اارميررة .مقر م رررو القررانون املتعلر
بفرإ قيود على احلرية بالةسبة لذوي السواب يف ميأان ااراجم ااةسية االريج ،حيث أظار ذلر نقاارا كبرريا يف فرنسرا
مؤخرا .
1

ما ينتج عا النامون والنضاء ويفو يوافب مستجدات ا ياة ادعاصنرة ،ينند ينؤد مل يامنا
مسب ،عدن اقستنرار بدل التنلي

ازايند ن

منل.

ول ننللك ،فن نند ملص ننب "مبن ندمل األم ننا الن ننامو " وم ننا يتا ننرع عن ننل فالان نن ،ادش ننروع 4،واس ننتنرار
ادعام ت ،ن صلب اقيفت ان ،باضل ما يوفرت يفلا ادبدمل لةفراد والااعلض النناموميض واقينتصناديض
ما محاي ،استنرار اإلطار النامو الل يتعاملون ن جمالل ،ويتعايندون منا ن ل ينواعندت ،وينت نون
بالنسب ،قلتزاماهتا جتات السلاات الع ومي ،ابعا دنتضياال.
و ذا فننان مبندمل األمننا النننامو يننند ةنناع منننل منندة طويلنن ،،وارفننزت ولننل جم وعنن ،مننا اداننايفيا
واألفكنار ،فن ن مصنال األمنا النضنا  ،ملصنب ياننرو بندورت عندة مانايفيا واصنورات ،اصن ،علن
مستوى الدول النامي ،،اليت اع ل عل ااوير ينضا ها ما ملجل اعزيز فرصها ن جلب اقستا ار.
حتديد ماهون مبدمل األما الننامو وذلنك بتعريانل

ون سبيل اإلدان بادوضوع ،سيتا التارق

وبي ننان م نندى اتع ننل بالص ننا ،الدس ننتوري ،ملو ملم ننل جم ننرد اي نن ،دس ننتوري ،ملو مبن ندمل ين ننامو  ،وبي ننان ملسس ننل،
واد نناطر الننيت هتننددت وسننبل الويناينن ،مننا ذلننك كملوقم ،وبعنند ذلننك يننتا التاننرق
وع ين ،النضاء واقجتهاد النضا تبدمل األما النامو ك اميام.

. La confiance légitime - 4
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األمننا النضننا ،

أوال
مفهوم األمن القانوني
أ – تعريف مبدأ األمن القانوني:
لنند ارسن مبندمل األمننا الننامو ن ملداميننا مننل سننن ،1691 ،ينث ملفنندت امبك ن ،الدسننتوري،
الادرالي ،بيفداميا دستوري ،ادبدمل ،5ومت اقعرتاف بل دولينا منا ينبنل حمك ن ،العندل لل ج وعن ،األوروبين،
ن ينرارايفا لسن 61698 ،وينرارات مل رى هللت امبك  ،ن ما خي

الان ،ادشروع ،اليت انرتب فاناا

ما مبدمل األما النامو  .ف ا ملن امبك  ،األوروبي ،نوق اإلمسان ومننل سنن 71621 ،ملفندت علن
ضرورة التوين النامو ف الب لةما النامو .
ور ا اقستع ال الشا دبدمل األما النامو  ،ف مل ينل ا يتا اقيفت ان بتعريف يفلا ادبدمل ما
ينبل الانل .ذ البا ما يندن ف طار عان

وع ،فباة ما ادبادئ وا نوق ادرابا ،بل ،ملو فرياي،

حموري ،لكل م ان ينامو  ،ومالبا ملساسيا لدول ،النامون.

 - 5مةذ سةة  ،1691قررت احملكمة الأستورية الفأراليرة بنملانيرا أنره "بالةسربة للمروانن ،فرنن األمرن القرانوين يتجلرى قبر
ك اةج يف محاية الققة" ومةذ ذل التاريخ أصبحت هةاك عالقة قوية بني "الققة العامة" و"األمن القانوين" .انضر:
Jean-François Boudet - La Caisse des dépôts et consignations-: histoire, statut, fonction. les
Logiques Juridiques, 2006. p. p. 27 et 28.

وجتأر اإلاارج رىل أن الباحث يعترب مبأأ الققة امل روعة يرمة رىل محاية القواعأ القانونية ،يف حني تقتضة الققة
العامرة  foi publiqueاحراا الأولرة اللتزاماهترا املاليرة .وهرذ يف ميرأان االقتصراد السياسرة مقر األمرن القرانوين يف
امليأان القانوين.
 - 6يف قضية  Boschبتاريخ 1692.40.49و يف قضية  Dürbeckبتاريخ  5مايو .1691
- 7يف قضية  Sunday Timesبتاريخ  29ابري .1696
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وارج صعوب ،اعريف يفلا ادبدمل،

ملن األما النامو متعدد اد ايفر ،Protéiforme

ومتنوع الدققت  ،Polysémiqueفاا األبعاد  ، Multidimensionnelفض عا ضورت الدا ا
ن الكاا ما ا اقت.8
ويفلا ما جيعل ماهون مبدمل األما النامو

ا واض  ،وحتديدت ملمرا صعبا .ذ ق ميكا سوى

التحن ما وجودت ن ظروف معين ،وليس اعريال بصا ،جمردة.
ولللك ف ن مبدمل األما النامو يعرب عنل مل ياما بتعباات ات حور ول مبادئ حمددة مال:
 واجب الناض بالبت طب النوامض ادابن ،يون اندمي الالب؛ عدن رجعي ،النواعد النامومي9،؛ اآل ار ادلزم ،قاااينات األطراف؛ التيفويل ن ملضي مااق للنصوا اازا ي،؛ ا رتان آجال الاعون والتنادن؛ ا رتان جي ،الشيئ ادنض ؛ محاي ،مبدمل الان ،ادشروع.،ن استع ال مال يفلت الصيغ يتا لت ن التارق صرا  ،دبدمل األما النامو  ،تا ينتض
حتديدت واعريال .ويفلا يدل ما عل سبب عدن اقستع ال الصري لعبارة األما النامو ن بعمل
ينرارات حمك  ،الننمل الارمسي .10 ،ف ا ملن ا لس الدستور الارمس حي

مبدمل األما النامو

دون ذفرت صرا .11،
8

- Cathy Pomart - La magistrature familiale : Vers une consécration légale du nouveau
visage de l'office du juge de la famille. Editions L'Harmattan , 2004. Collection Logiques
Juridiques. p. 164 et p.192.

 - 9كقريا ما تكون املصلحة العامة هة مربر ترتيب األظر الراعة للقانون.
10

- Jean-Guy Huglo - La Cour de cassation et le principe de la sécurité juridique.
http://www.conseil-constitutionnel.fr/cahiers . Consulté le 16/03/2008.
- Bertrand Mathieu – Le principe de sécurité juridique. Études réunies. http://www.conseilconstitutionnel.fr/cahiers . Consulté le 16/03/2008.
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وم را لصعوب ،التعريف ،فند اول الانل ن البداي ،ينياس مبندمل األمنا الننامو علن الانن،
ادشروع ، 12،ا ملن البعمل يرى ملن الان ،ادشروع ،يف ملينرب لإلمصاف منها لةمنا الننامو  .وملمنل
ر ننا التنننارب بننض الان نن ،ادشننروع ،واألمننا الن ننامو  ،ف ن ن الانننل ياننرق بينه ننا ،عل ن

نرار ا ل ننس

الدستور الارمس . 13
ف ننا يننندمت اعنناريف لل بندمل ،اما ينننا مننا ادكومننات اللريوينن ،واللا ينن ،دبندمل "األمننا النننامو ".
باعتبار ملن ماهون األما 14ع وما ينصرف

ا ال ،اليت يكون فيهنا الانرد ن منيفما منا اد ناطر ،ملو

 - 12الققة هة االعتقاد املتولرأ لرأا الرأاجن مرن موقري املرأين ،وتكرون م رروعة عةرأما عير علرى اعتقراد عرا تأعمره
السررللة العموميررة احكررم القااررة بنلزاميررة العقررأ مررقالي .حيررث يقررو القااررة بالررة الرروعة اامعررة .كمررا تع ر الققررة
امل روعة أن السللات اإلدارية ملزمة باحاا التللعات ال ي أظارهتا لأا العمو .
ورغررم أن الققررة امل ررروعة متولررأج عررن مبررأأ األمررن القررانوين ،فن.مررا ليسررا متلررابقني .رذ األمررن القررانوين يضررمن
احلقرروا احملص ر عليمررا ،أمررا الققررة امل ررروعة فالح راا الكلمررة املقأمررة ،الرر ي كررن ،ولكررن ال تواررب دومررا ،خل ر سررةأ
قانوين .انضر:
L'application aux Pays Bas des principes généraux du droit communautaire, notamment les
principes de sécurité juridique, de confiance légitime, de bonne foi et celui de la
proportionnalité.
http://www.courdecassation.fr/formation_br_4/2000_2038/pays_bas_9444.html
Consulté le 24/12/2008

ويبأو من تعريي حمكمرة العرأا للمجموعرة األوروبيرة للققرة امل رروعة أ.را "كر وارعية يف الواقرر ،مرا يقررر
خالف ذل  ،تُقرأر علرى اروج قواعرأ القرانون امللبر  ،وأن يكرون القرانون واارحا ودقيقرا حر كرن للفررد أن يعررف
حقوقه ووااباته ويتخذ موقفه على اوج ذل ".
ومررن م وانلالقررا مررن مبررأأ الققررة امل ررروعة ،فقررأ أصررب مبررأأ األمررن القررانوين مكونررا مررن مكونررات الةضررا القررانوين
األورويب .انضر:
Jean-François Boudet - La Caisse des dépôts et consignations. Op. cit. p. 27 et 28.
- Cathy Pomart - La magistrature familiale. Op.cit. p. 164.
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 - 14لقأ اهتم عأج فقماج كالسيكيون باألمن فر Roubier :يرا يف األمن "أوا قيمة ااتماعية متللبة"،
يعترب أن "ك رنسان متحضر يضم قلبه الرغبة يف األمن" ،و  Carbonnierيرا أن األمن "احلااة القانونية
األساسية".
و Ribert

5

الويناي ،ما مل

ار ،مل ا اي ،الوينا ي ،ما اد اطر .يث يعنا األمنا " الن ،الانرد الوا ن اهلنادئ

الل يعتند ململ ن ميفما ما اخلار".
ا ملن مسب ،األما

النامون ،يو

بيفن مصدر اخلار يفو النامون ،مل اخلار النادن ما

يناعدة ينامومي ،،سواء فان مصدريفا اشري ملو ان يا ملو اجتهاد ينضا .
ومعىن يفلا ملن عدن األما يشكل جزء ما النامون مليضا ،ويبن السؤال اداروو ذاك يفو
مل مدى ميكا للن ان النامو ملن يتح ل عدن األما النامو ؟

15

ن منابل امعدان األما النامو  ،ف ن مبدمل األما النامو ينحدر ما ا
األمان ،16وبللك ف ن مبدمل األما النامو ينتض ملن فل ة

لل ا

الابيع ن

ن استنرار الناعدة

النامومي ،،وملن يكون ن ميفما ما التعدي ت ادااجئ ،اليت ميكنها ملن اؤ ر عل ذلك اقستنرار.
فيكون األما بللك يفو الوجل ادض ء للنامون.

وعل ذلك ف ن األما النامو يعا " فل ض ام ،،وفنل م نان يننامو للح اين ،،يهندف
ايفمض ،ودون مااجآت ،سا انايل اقلتزامات ،وا ن ملو عل األينل ،ا ند منا عندن الو نوق

ن اابي النامون". 17

ن يفننلا التعريننف ياينند ملمننل ق ميكننا النضنناء اامننا علن الريبنن ،وعنندن الو ننوق ن انايننل النننامون،
وملن فل ما ميكا يفو امل ذلك

مسب ،منبول ،،تنتض ينوامض جيدة.

ومننا ا اعتننرب األمننا النننامو مننا ةننرو جننودة النننامون ،الننيت اض ن ا الننندرة عل ن "التحني ن

الاعل ن والنندا ا أليفننداف ادعني ننض بالنننامون" .18مل ملن األمننا الن ننامو يفننو "ج ننودة م ننان ين ننامو ،
- Jean-Guy Huglo - La Cour de cassation et le principe de la sécurité juridique. Op. Cit.

15

 - 16كررن تعريرري األمرران  Sûretéب " رنرره يف نفررو الوقررت حالررة قررانون وواقررر ،ديررث الكررن الفرررد مررن أال يكررون
عت رمحة السللات أو أفراد آخرين ال اسأيا أو نفسيا" .ومن مت فنن األمان يستغرا األمن القانوين وال خيتصر .
- Cathy Pomart - La magistrature familiale. Op.cit. p. 197.
- Ibid. p. 164.

17
18

- Anne PENNEAU - La sécurité juridique à travers le processus de normalisation.
Sécurité juridique et sécurité technique.
9

يض ن ن ا لل ن ننواطنض فه ن ننا و نن نن ،ن النن ننامون ن وينن ننت معن ننض ،والن ننل سن ننيكون – م ن ن فامن ننل

اق ت ننال -يفننو ينننامون ادسننتنبل".19وبننللك ف ن ن األمننا النننامو يننرتجا ادتالبننات ال زمنن ،ا نودة
النامون وينابليتل للتوين .20
ما

ل يفلت التعاريف يتبض ملن األما النامو حيتو ن مدلولل عل ملمريا:

 ينابلي ،النامون للتوين ؛ ووضوو الناعدة النامومي ،ادابن.،ننا ملمننل ،ور ننا ارابننا يفننليا األمنريا ،فن ن الرتفيننز ينن

البننا علن ينابلينن ،التوينن ن النننامون،

باعتبننار التوين ن "ةننرطا لةمننا النننامو  ،يننث يعننرف األفننراد مسننبنا فيننف ين ننون ع يننناهتا
بشكل منبول ما النا ي ،النامومي ،،وفلا ادعرف ،مسبنا تنا يفنو مسن وو بنل ومنا يفنو أننوع .ملمنا

ن الن ،العكنس فسننيعا النتحكا ،مصنندر عندن الانن ،واإلفنرات واانور" .21وم نرا ألةين ،ينابلينن،

التوينن ن النننامون ،فننند اعتننربت امبك نن ،األوروبينن ،نننوق اإلمسننان ملن "النننامون" ،سننب اقاااينينن،

األوروبي ،نوق اإلمسان ،يتالب فيل ملن يكون أكا الولوج واوينعيا.22
ملمننا في ننا خي ن

التعريننف ادعا ن دب ندمل األم نا النننامو مننا طننرف ادؤسسنن ،النضننا ي ،،فيكا ن

التننلفا بننالتعريف الننل ملينننرت جملننس الدولنن ،الارمس ن لل ب ندمل ويفننو ف ننا يل ن ":مب ندمل األمننا النننامو
ينتض ملن يكون ادواطنون ،دون فبا عناء ،ن مستوى حتديد ما يفو مباو ومنا يفنو أننوع منا طنرف
النامون اداب  .وللوصول
ختض ن الزمان

يفلت النتيج ،،يتعض ملن اكنون النواعند ادننررة واضنح ،،وماهومن ،،وملق

اريياات متكررة ملو ا متوينع. 23"،

- Cathy Pomart - La magistrature familiale. Op.cit. p. 164.
20
- Eric Carpano - Etat de droit et droits européens. Collection Logiques Juridiques, 2005. p .
231.
21
- Cathy Pomart - La magistrature familiale. Op.cit. p. 164.
22
- - Eric Carpano - Etat de droit et droits européens. Op. cit. p . 231.

 - 23انضر التقرير العا جمللو الأولة الفرنسة لسةة  .2449حيث ااج فيه:
Le contenu du principe:
"Le principe de sécurité juridique implique que les citoyens soient, sans que cela appelle de
leur part des efforts insurmontables, en mesure de déterminer ce qui est permis et ce qui est
défendu par le droit applicable. Pour parvenir à ce résultat, les normes édictées doivent être
claires et intelligibles, et ne pas être soumises, dans le temps, à des variations trop fréquentes,
ni surtout imprévisibles".
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ن خمتلننف التعنناريف الننيت اعان دب ندمل األمننا النننامو  ،اننربز منندى ملةينن ،يفننلا ادبندمل ن الوينننت
الرايفا .ويف ملةي ،جعلت مبدمل األما النامو يت يز بعدة أيزات وما ذلك:

 -ململ مالب ملساس لدول ،النامون ومسو النامون ،ألن دول ،النامون اارتض ا رتان مبدمل

األما النامو  ،و ن عدن ا رتامل ميس تنومات دول ،النامون؛
 ويفو فللك ةر ملساس لض ان أارس ،نوق األفراد ،وحتني التاور اقينتصاد ؛ ف ا ململ يتض ا طبيع ،آمرة ن بعمل األم  ،فالن ان النامو لل ج وع ،األوروبي،؛ -وململ مبدمل يشكل جلعا مشرتفا

وع ،ما ا نوق وادبادئ؛

 ملن مالب حتني األما النامو ملصب مالبا عل الصعيد الدويل ،ما ملجل اشجياقستا ار األجنيب
ا ملن يفلت اد يزات اليت يو

هبا مبدمل األما النامو  ،جيب ملق حتجب مسيفل ،استع ال

مربر األما النامو لتربير ملمر ملو عكسل ،ماال ذلك محاي ،العند باسا األما النامو  ،لكا فللك
وباسا األما النامو يتا اعديل منتضيات العند لضرورات الن ان العان اقينتصاد  .ذلك ملن
دواع األما النامو ومتالبات السرع ،دفعت بسلاان اإلدارة حنو ال ل ،ويفو ما ينلب رملسا عل
عنب مكومات النامون وماهون ملة اا النامون التجار ،ف ا ملن دليل اإل بات يتحول ما الدليل
ا سد

الدليل الرين

24

تا لللك ما آ ار عل م ان التعايند الل ظل سافنا طوال عدة

عهود.
ب  -مدى قوة مبدأ األمن القانوني ودستوريته:
ن يني نن ،وينننوة مل مب ندمل جتنند مرجعهننا ن ينننوة مصنندرت .و ذا فننان الدسننتور يفننو ملمس ن مرج ن ن
األم  ،النامومي ،،فهل يعترب مبدمل األما النامو مبدمل دستوريا ملن ململ جمرد مبدمل ينامو ؟
ن ملدامينا ف يعند التسنا ل مارو ننا حبندة نول ادوضنوع ،ذ يعتننرب األمنا الننامو مبندمل مسننتن
ن النامون الدستور األدنا  ،ابعنا لل ويننف ادؤيند لنللك منا طنرف امبك ن ،الدسنتوري ،األدامين ،مننل
بداي ،الستينات.

- voir: Mohammed Drissi Alami Machichi – Droit commercial fondamental au Maroc.
Rabat,2006. p.18…/.
24
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ملم ننا ن الرباري ننال ،ف ننر ا ع نندن من ن

الدس ننتور صن نرا  ،ومباة ننرة علن ن األم ننا الن ننامو ف بن ندمل

دستور  ،عند ا ديث عا منومات دول ،النامون .ف ن الانل واقجتهاد الدستور بالربارينال ينليفبان
ملن مبن ندمل األم ننا الن ننامو ينبن ن

ت ننا م ننا فك ننرة دول نن ،الن ننامون الدمينراطي نن ،،وم ننا ا يعت ننرب من ننررا

بالدستور ايفسيسا عل ضرورة ا رتان مو ويني ،وملمان الع ينات ،و ننوق األفنراد واا اعنات .باعتبنار
ملن األما يني  ،خيدمها النامون ،ويفو ما يشكل منب " ن ،ادواطنض ن ا اي ،النامومي.25"،
لكا السؤال ماروو حبدة ن فرمسا ،اليت ف يتا فيها ايففيد مبدمل األما النامو منا ن ل مل
م ينامو  ،ذ ف ين علينل دسنتور  ،1692وف يننررت ا لنس الدسنتور الارمسن ف بندمل دسنتور ن
د ذاال ،و ن فان ا لس الدستور يض ِّ ا ينراراال عدة متعلنات بادبدمل ادلفور.
و ن الننبعمل يشننا

ملن مب ندمل األمننا النننامو د ننل

فرمسننا مننا ملداميننا ،وعننرب بوابنن ،ينننامون

ا وع ،األوروبي ،الل يعترب يفلا ادبدمل ما منوماال اآلمنرة  .نا ملن النبعمل اآل نر ينليفب

عندن

صواب يفلا التوجل . 26
ون الواين  ،فند عرف ادبدمل ما طرف الانل الارمس منل ملفار ما ينرن ،فل منا ن األمنر يفنو
ملمننل ومننا النا ينن ،التارخيينن ،،عننرف اقيفت ننان بنناألما النننامو مرا ننل منند وجننزر،

ملن عنناد اقيفت ننان

بادوضوع اليا بشكل ملفار ينوة وبر ب ،ملفار ن ايفصنيل ادبندمل .بعند ملن فنان ادبندمل يعتنرب جمنرد مكنون
مننا مكومننات دولنن ،النننامون ،ودون اربي نرات اصنن .،فننند عتننرف اصننور األمننا النننامو لنندى يننندماء
ادننؤلاض – الننليا فنناموا ق جيهلننون اآل ننار السننلبي ،لعنندن اسننتنرار النننامون ،وذلننك ن ةننارهتا للتوينن
النامو  ،دون است دان عبارة األما النامو .27
ننا ملن اقيفت ننان ملصننب يتعلن ن الوينننت ا اضننر بتيفصننيل مبندمل األمننا النننامو والبحننث عننا
ملساسل ومدى ينوال  ،ومدى ايف ا األةي ،ادتزايدة لنامون ا وع ،األوروبي ،،وفلا دور حمك ن ،العندل
لل ج وع ،األوروبي ،ن اعتباريفا مبندمل األمنا الننامو ملساسنا لننامون ا وعن ،،اصن ،منا ينراب بعندن
25

- L. Nunes de Almeida - Le développement de l’idée d’État de droit démocratique et
l’application des principes qui en découlent par le Tribunal Constitutionnel portugais.
http://www.concourt.am/hr/ccl/vestnik/2.24-2004/nunes.htm .
Consulté le 24/03/2008.
26
- Cathy Pomart - La magistrature familiale. Op.cit. p. 194.
27
- Anne PENNEAU - La sécurité juridique à travers le processus de normalisation.
Sécurité juridique et sécurité technique. Op.cit.
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رجعينن ،النننامون ،وا نرتان ا نننوق ادكتسننب ،،واسننتنرار ادرافننز النامومينن ،الش صنني ،،والاننن ،ادشننروع،،
ويف فلها مبادئ عام ،لنامون ا وع ،األوروبي ،اردديفا مل كان امبك  ،ادلفورة.28
وباإلضنناف،

ذلننك يفننناك اننيف ا امبك نن ،األوروبينن ،نننوق اإلمسننان ،الننيت مننا فتئننت اشننا ن
الننامون ،والتوينن الننامو في نا مينس با رينات

ينراراهتا لةما النامو  ،ق سي ا منا يتعلن بنالولوج

ادض وم ،باقااايني ،األوروبي ،نوق اإلمسان ملو عرينل ،أارس ،الك ا ريات.29
ف ننا يفننو موينننف ا لننس الدسننتور الارمسن مننا مبندمل األمننا النننامو ؟ ن يننرار لننل بتنناري
ملبريل

1669

اعترب ا لس ملن ادشرع يفدف

6

انوي ،األما النامو عا طري ا د ما طنرق الاعنا

 .30ويند ياها ملن ا لس الدستور الارمسن هبنلا الننرار مليننر دسنتوري ،ادبندمل ضن نيا .لكنا ون يننرار
آ ننر بت نناري  00دجن ننرب
ادشروع ،لعدن وجود م

1669

رف ننمل ا ل ننس صن نرا  ،ض ننااء الا نناب الدس ننتور علن ن مبن ندمل الان نن،

عل ذلك ،تا ن ذلك ما او

بل ادادة  19ما عن ن ننوق اإلمسنان

وادواطا 31لسن 1826 ،الل فان الكاا يعتند ملهنا اؤسس لللك ادبدمل.
وعل ذلك ،يليفب البا اون

ملن ا لس الدستور ن فرمسا ف يرسن صنرا  ،مبندمل األمنا

النننامو فح ن ملساس ن  ،لكننا ميكننا النننول ملمننل ف يسننتانل مليضننا .وملمننل ،ورعيننا لل تالبننات ا نوينينن،
األوروبي نن ،والن ننامون ال نندويل ادن ننارن ،فن نند ع ننل ا ل ننس الدس ننتور بش ننكل ملو ب ننآ ر علن ن دس ننرتة
 constitutionnaliserيفلا ادبدمل ما

ل بعمل ينراراال اليت ملفندت علن "ضنرورة األمنا

النامو ".32
فالانننل يننرى بننيفن ا لننس الدسننتور ن فرمسننا يتوجننل حنننو اقعنرتاف بالانناب الدسننتور دبندمل
األما النامو  ،ما ن ل ايففيندت علن ملةين ،وضنوو الننامون ،والولنوج لينل ،وسنهول ،فه نل ،باعتبنار
ملن ذلننك فلننل يعتننرب اجنن ،دسننتوري .،فننا لس و ن ف يؤفنند صنرا  ،دسننتوري ،ادبندمل ،ف مننل ملفنند ن فاننا
ما ينراراال عل مرجعي ،يفلا ادبدمل 33أهدا بللك الاري حنو افتسابل الصبري ،الدستوري.،
28

- Cathy Pomart - La magistrature familiale. Op.cit. p. 195.
- Ibid. p. 196.
30
- Ibid. p. 196.
31
-L'art. 16. de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, dispose:
"Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des
Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution".
32
- Eric Carpano - Etat de droit et droits européens. Op. cit. p . 230.
33
- Cathy Pomart - La magistrature familiale. Op.cit. p. 199.
29
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ج  -مبدأ األمن القانوني كغاية دستورية:
تننا ملن ا لننس الدسننتور الارمس ن ف يضننف الصننبري ،الدسننتوري ،عل ن مب ندمل األمننا النننامو ،
فند مت البحث ن ملصل وملساس ادبدمل عل منتض النصوا األساسي ،الارمسي.،
فهناك ما يعترب ملن ادنادة  8منا عن ن ننوق اإلمسنان وادنواطا 34لسنن 1826 ،النيت انن
علن مبندمل األمنا ملو األمننان  sûretéميكنا ملن اكننون ملصن لةمنا النننامو  ،ون يفنلت ا النن ،يكننون
لل بندمل يني نن ،دسنتوري .،قسنني ا وملن يفننلا اإلعن ن ملدمننج ن ديباجن ،دسننتور  1699ودسننتور 1692
ويند ملعا ا لس الدستور يني  ،دستوري ،لديباج ،الدستور.
لكننا بننا اض آ نريا يرباننون األمننا النننامو بادننادة  19مننا عن ن نننوق اإلمسننان وادننواطا
لسننن ، 1826 ،ويبنندو ملن ذلننك ننا فنناف ن ايفصننيل الصننبري ،الدسننتوري ،دب ندمل األمننا النننامو ف ننا
ذلك ملع ت.

ملةا

ن فل يفلا يدل عل الت ب الل ين فيل الانل ن حماول ،ضااء يني  ،دستوري ،عل ادبندمل،
تنتض مصوا هلا امتداديفا ن التاري .
ومتيج ،لللك ،ميكا النول بيفن يفناك فرضيتض:
 - 1ما اإلينرار بدستوري ،ادبدمل ،في ض لنل ادشنرع والناضن  ،ويكنون لل جلنس الدسنتور
رد فل ينامون يتض ا خمالا ،دبدمل األما النامو .
 – 8ملو رفننمل عانناء يفننلت الني نن ،الدسننتوري ،دب ندمل األمننا النننامو  ،م ن

ينناب ااااينينن ،دولينن،

اس ن و بننل ،ون يفننلت ا النن ،سننيكون باإلمكننان ادننس بننل ،ولننا ميلننك ا لننس الدسننتور السننهر عل ن
ا رتامل.
لكا ارج يفنليا اق تيناريا ظهنر اجتنات آ نر ،يرمن

ملن جيعنل منا ادبندمل " اين ،ذات يني ن،

دسننتوري .35 "،لننند وجنندت يفننلت العبننارة ن سننن 1628 ،م نرا ل هننور مبننادئ جدينندة ف اننن

عليهننا
34

- L'art. 2 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789
dispose:" Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels
et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la
résistance à l'oppression".
35
- Cathy Pomart - La magistrature familiale. Op.cit. p. 198.
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مصوا ملصبحت متنادم ،،ور نا ذلنك يعان ا لنس الدسنتور لتلنك ادبنادئ يني ن ،دسنتوري ،،ر نا
ملهنا ليست نوينا دستوري ،،و منا لكون الك ادبادئ اشكل اي ،ذات يني  ،دستوري.36،
ن يفنندف الرياينن ،ذات الني نن ،الدسننتوري ،يفننو ا ن ن عانناء طنناب مال ن لننبعمل ادبننادئ ذات
الااب الدستور  .وعل ذلك ف ن الن ان النامو الارمس جي

بض:

 مبادئ دستوري ،مالن ،ك نوق دستوري ،ملساسي،م؛ و اينات ذات يني ن ،دسنتوري ،مليننل حتديندا ،والنيت بواسناتها يسنتايد ادشنرع والناضن بنندرواس ما ادناورة.
ولللك ميكا النول بيفن ا لس الدستور الارمس ينر بالرياي ،ذات الني  ،الدستوري ،دبدمل
األما النامو  .وابعا لللك فادبدمل ليس دستوريا ولكنل جمرد اي .،باعتبار ملن األما النامو مبدمل
عان ،جتت

فيل عدة مبادئ و نوق مل رى ذات ملبعاد وينيا خمتلا .،مل ململ اي ،جت يعي ،ذات يني ،

دس توري .،تعىن ملن مبدمل األما النامو يصب

اي ،مرجعي ،دبادئ ومتالبات مل رى ،يث يعترب

لللك ينريبا ما الضرورة األن.37
و روجا ما فل يفلت اخل فات 38ن ايفصيل ادبدمل ،ف ن الكاا ما الانهاء يدعو

ضااء

الني  ،الدستوري ،عل مبدمل األما النامو ن فرمسا بصا ،صرحي.،
بل ،وتناسب ،ينرار ينامون لةما ادايل ن فرمسا ن سن ،8000 ،فند مل ات مسيفل ،ما ن فان
ما ادناسب سا ينامون لةما النامو عل

رار ذلك.

د  -أساس ات مبدأ األمن القانوني:

- Ibid. Op.cit. p. 199.
- Ibid. Op.cit. p. 200.

36
37

 - 38جتررأر اإلاررارج كررذل رىل مررا يررذهب رليرره الرربعث ،مررن األخررذ نبررأأ األمررن القررانوين عررن نرير اعتبررار مررن الةضررا
القانوين اآلمر للمجموعة األوربية.
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يهدف مبدمل األما النامو

محاي ،األفراد ما اآل ار الااموي ،السلبي ،للنامون ،قسي ا عدن

اقمسجان ،ملو اعند النوامض واألم  ،،ملو اعديلها ادتكرر ،تا خيلف ذلك ما امعدان لةما
النامو  .ويتعض لنيان ادبدمل حتني عدة متالبات ن النامون ىت يتكرس األما النامو عل ملرض
الواين  .و ن مليفا يفلت ادتالبات الواجب اوافريفا ن النامون اتل

في ا يل :

 ا را عل مبدمل ادساواة؛ وضوو الناعدة النامومي،، سهول ،فها الناعدة النامومي ،واستيعاهبا ما ينبل اد اطبض هبا؛ اض ا النواعد لنيا معين ،كينواعد معياري،م. ا ن اناينمل النواعد؛ استنرار النواعد النامومي،؛ استنرار الع ينات التعايندي،؛ ينابلي ،النامون للتوين ؛ -سهول ،الولوج

النامون وامبك ،؛

 امباف  ،العادل،؛ ض ان نوق الدفاع؛ عدن رجعي ،النامون؛ الشاافي،؛ من النواعد اليت االب ادستحيل.وعل يفلا ،ف ن األما النامو يتالب منا ا يناموميا سلي ا ،بدءا ما جودة عداد وحترير
الناعدة النامومي،

اابينها وانايليفا عل الوجل ادالوب.

ف ا يتعض ملن يتواف األما النامو م
ا ت

اج ،مل رى يف موافب ،التحوقت اليت يعرفها

ادعاصر ،فاألما النامو ق مين التحول ،ولكا عند اقينتضاء ،يتعض اختاذ جراءات ع ن
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وينا

وادابا امتنالي ،اض ا اوفا األما النامو .ولللك ف ن حتن األما النامو عل ملرض

الواين  ،يراب انليديا بالشكلي ،اليت يارتض فيها حتني الض ام،

39

 ،مل ململ قبد ما اإلع ن

والنشر ن فل ما يراب بالناعدة النامومي ،ما اعديل وارييا ليكون ذلك ن علا الع ون ىت يدبروا
ملمريفا ن ضوء ذلك.
هـ  -النخاطر التي تهدد األمن القانوني ووسائل
الحد من ذلك:
ارتصد باألما النامو مجل ،ما ادعوينات النيت ميكنا ملن انؤ ر علن ادبندمل ،تنا اشنيعل منا ةنك
واراياب ن م ان يننامو معنض ،بشنكل ينتشنر معنل امعندان األمنا الننامو  .ويتجلن ذلنك باخلصنوا
ن:
 اض ا التشري 40؛ التعنيد ادبالغ فيل للنواعد النامومي،؛ عدن جودة النصوا؛ عسر فها النامون؛ ع نندن اضن ن ا الن ننامون لنواع نند معياري نن ،،ف ش نناري الن ننوامض ال ننيت اتضن ن ا فنن ن جم ننردمنتضيات خمتلا،؛
 وضعي ،اكويا واضع النصوا النامومي ،عل انني ،التشري ؛ رجعي ،النوامض تا يلح الضرر ترافز اعايندي ،سابن،؛-

رق مبدمل ادساواة ملمان النامون؛

 فارة ادنازعات؛لننللك ،وم نرا ل معكاسننات السننلبي ،هلننلت اد ننايفر علن مبندمل األمننا النننامو  ،يننتا اللجننوء
انييا خمناطر عندن األمنا الننامو  ،ووضن

ينا وفنرق ع نل اصن ،للين ن ،النامومين ،منا ملجنل انينيا

ملداء النصوا النامومي ،ن الواين الع ل .
- Cathy Pomart - La magistrature familiale. Op.cit. p. 192.
40
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 -ااج يف التقرير األخري للبة الأويل انونرب  2449ي ب نن" نضا قضاجة لفاجأج املغرب ااأيأ" أنه أما كقرج الةصوص

القانونية الصادرج مؤخرا ذات االرتباط نجاا التلبي القضاجة ،فننه يتعني القيا

10

بوقفة .Pause législative

ومننا مجلنن ،الوسننا ل ادعت نندة هبننلا اخلصننوا التنيننيا النبلن  ،الننل يهننا ادر لنن ،السننابن ،علن
وضن الناعنندة النامومينن .،يننث يننتا ن يفننلت ادر لنن ،دراسنن ،منندى األ ننل بعننض اقعتبننار لعنندة عوامننل
مرابانن ،حبسننا اابي ن الناعنندة النامومينن ،،فادصننلح ،العامنن ،،وصننعوب ،ادننادة ادعنينن ،بالناعنندة ،والائنن،
ادسننتهدف ،،ومنندى انبننل الناعنندة ،يفننلا فض ن عننا اكننويا واضننع مشنناري النننوامض لض ن ان جننودة
حترير الناعدة النامومي.،
و جامب ذلك يفناك التنييا البعد  ،ادراب بتض ا النوامض ،وعدن اقمسجان بنض خمتلنف
النصننوا النامومينن ،،ومل ننر التعننديل ادانناجئ للنننوامض ،ومنندى امزعنناج الائنن ،ادعنينن ،بننللك .يفننلا فضن
عا اتب صدور ادراسيا التابيني ،للنوامض اليت يؤد عدن صدوريفا

ةل النوامض.

ويننند ت ننت منننايفج التنيننيا ادننلفورة الع ننل علن اننوفر ملم نن ،الكاننا مننا النندول علن آليننات
لتنييا مدى فعالي ،النامون بعد صدورت.
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ثان ا
األمن القضائي
أ  -مفهوم األمن القضائي:
ق حي

مصال األما النضا بناس الدراس ،اليت

هبا مصنال مبندمل األمنا الننامو ،

فهننل يفننلا راج ن لكننون األمننا النننامو يسننتريرق األمننا النضننا وحيتويننل ،ملن ملن ذلننك راج ن

دا نن،

استع ال ادصال  ،قسي ا ن الدول النامي،؟
ويزيد التسا ل ع نا ،عندما يتبض ملن بعنمل الندول اسنتع ل مصنال األمنا النضنا للدقلن،
عل ينوة اص ،لةما النضا اابع ،لوزارة العدل مكلا ،بتنايل األ كان النضنا ي ،كفيتننانم  ،ملو ملن
يعا األما النضا م اما مبتكنرا لل سناعدة النضنا ي ،كفنندام ،ملو ملمنل ينصند بنل ا وعنات ادكلان،
حبراس ،امبافا.
ويبدو ما
ذ البننا مننا يضنناف

ل اقستع ال الشا دصال األما النضا  ،ملن يفناك اراباطا بنض اداهنومض،
األمننا النضننا  ،فينننال األمننا النننامو والنضننا  ،مننا ملجننل الدقلنن ،عل ن

ملمريا:
 اينرتان مبدمل األما النامو باألما النضا ؛ براز الااب ا ا للنضاء ن سهرت عل اابي النامون ومحاي ،ا نوق.ن اده نن ،ا ا ينن ،للنضنناء يف ن ااامننب الاننا

ن الن ننرة

األمننا النضننا  ،ولننللك يننتا

الرتفيز هبلا اخلصوا علن ادتالبنات النيت اكانل للنضناء ينيامنل بتلنك اده ن ،علن الوجنل ادالنوب،
ننىت يكننون ن مسننتوى ادهننان ادنوطنن ،بننل ن ا ت ن ادعاصننر .وق اكت ننل يفننلت ادتالبننات ق بتننوفا
منومننات اض ن ا سننا سننا النضنناء ،فاسننتن ليتل ،وجننودة مل كامننل ،وسننهول ،الولننوج ليننل ،و سننا
دارال .منومات ابعث الان ،ن ادؤسس ،النضا ي ،،واض ا بالتايل وجود األما النضا .
فاألما النضا

ذن ،يعكس الان ،ن ادؤسس ،النضا ي ،،واقط ئنان

ما ينتج عنها ،ويفن

انننون ته تهننا ادتجلينن ،ن اابي ن النننامون عل ن مننا يعننرض عليهننا مننا ينضننايا ،ملو مننا جتتهنند بشننيفمل مننا
19

موازل .يفلا م حتني ض امات جنودة ملدا هنا ،واسنهيل الولنوج ليهنا ،وعلنا الع نون تجرينات ع لهنا
النضا .
ن الناعنندة النامومينن ،فننيفداة للضننب والتن ننيا ،ات يننز عننادة باابعهننا الننواين مننا ادنازعننات،
ولك ننا ميك ننا ف ننللك وعن نند اقينتض نناء ارهت ننا ملم ننان النض نناء لتلع ننب دوريف ننا فناع نندة ننل النن نزاع ب ننض
األطراف .ويفنا يربز دور النضاء اهلان ن محاي ،مبدمل األما النامو .
واتجل ن ملةينن ،دور النضنناء ن محاينن ،مب ندمل األمننا النننامو  ،ن اعبئنن ،النضنناء ت تلننف فروعننل
للنيننان هبننلا النندور ،سننواء ملفننان ينضنناء عاديننا ،ملو داريننا ،ملو دسننتوريا .بننل و ننىت ينضنناء جم وعنن ،دول
ف ا يفو ا ال بالنسب ،لل ج وعن ،األوروبين ،،ينث يننون الناضن األورور بندور يفنان ن صنيام ،مبندمل
األما النامو .
ولللك ف ن األما النضا ينبري فه ل ما وجهتض:
 منل يعتننرب ناجزا وينا يننا لاا نندة األةن اا ضنند جتناوزات بعضننها الننبعمل منا جهنن،؛ و ننادون جتاوز اإلدارة ضد يفؤقء األة اا ما جه ،مل رى ؛

 ف ا ململ يشكل محاي ،للسلاات الع ومي ،ضد الدعاوى الكيدي ،واعساات ادتناضض.41ن ادستايد ما دور النضاء هبلا اخلصوا يفو ادتناض بصا ،اص ،،والن ان النامو
ادعا بصا ،عام .،وما مليفا جتليات يفلت الاا دة ذات الااب اا اع  ،ةيوع الان ،واستنرار
ادعام ت ،واقط ئنان

فعالي ،النصوا النامومي ،،والو وق بالنامون والنضاء ن النهاي.42،

- Cathy Pomart - La magistrature familiale. Op.cit. p. 190.
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 - 42ااج يف خلاب صاحب اااللرة امللر حممرأ السرادا نةاسربة عيرأ العرر ا 34يوليرو 2449ي "ويرن القضراج
يف نليعرة القلاعات ،ذات األسبقية يف املرحلة املقبلة.فالعأا بقأر ما هو أساا للمل  ،فمو قوا دولة احل  ،وسريادج
القررانون واملسرراواج أمامرره ،ودعامررة للتةميررة وت ررجير االسررتقمار  .لررذا يتعررني علررى ااميررر التجةررأ لتحقير رصررال ررويل
للقضاج ،لتعزيز استقالله الذي حنن له اامةون .هأفةا ترسيخ الققة يف العأالة ،وامان األمن القضراجة ،الرذي رر عررب
األهليرة املمةيررة ،والةزاهرة واالسررتقامة .وسريلتةا صرريانة حرمرة القضرراج وأخالقياتره ،ومواصررلة عأيقره وتنهيلرره ،هيكلرة ومروارد
ب رية ومادية ،ورنارا قانونياً عصريا".
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و ن مل

لل ن ينيان النضاء تهامل ن يفلا ا ال ،اكون لل آ ار سلبي ،اتجل ن ضعف

الان ،ن ادؤسس ،النضا ي ،43،بل والتيف ا السليب عل اقستا ار الل ملصب يارض حبدة سيادة
األما النامو ن ميدان األع ال ،ألن جناو ادناول ،و ن فان يعت د عل منا اينتصاد ف ن
النضاء يلعب دورا فباا ن دعا يفلا النجاو.44
ب  -عالقة القضاء بنبدأ األمن القانوني:
ين ننر

األمننا النننامو بيفمننل وظيا ن  fonctionnelملفاننر منننل اصننور  ،conceptuelولننللك

ف ن يفناك ما يرى ملن األما النامو ليس ةنيئا آ نر ملفانر منا اقسنا النل يعاينل الناضن د نايفر
مصافل وانديراال.
ومننا يفننلت الزاوين ،،يبنندو ملن يفننناك ع يننن ،بننض األمننا النننامو والنضنناء ،وذلننك علن ملفاننر مننا
مستوى:
 ع ين ،األما النامو تبدمل استن ل النضاء ،ذ ق يعنا يفنلا اقسنتن ل ملن الناضن حيكنافيا ا ااا  ،و ق مت ادس تبدمل األما النامو ؛
 ع ين ،األمنا الننامو تبندمل السنلا ،التنديرين ،للنضناة النيت ينند ختتلنف منا ينناض آل نر ،تنالللك ما آ ار عل األما النامو ؛
 الع ين ،بض ينواعد اإلمصاف ومبدمل األما النامو  ،ما يث ململ وحتت ذريع ،يفلا ادبدملاتحن العودة ادؤطَّرة كا الناض بنواعد اإلمصاف ،بدل ا كا تا ين عليل النامون .ذ يتا
اوجيل النند

األ كان النضا ي ،ادبني ،عل ينواعد اإلمصاف ،بعل ،ابتعاديفا عا ادساواة ملمان

العدال.،
 ملسننلوب النيابنن ،العامنن ،مبننا علن اد ءمنن ،وا اننه ،أننا ياننند ع لهننا النابلينن ،للتوينن فشننرملساس ن األما النامو .
 - 43وهبذا الصأد فنن قضية  OUTREAUبفرنسا حاارج بانعكاساهتا السلبية على املؤسسة القضاجية الفرنسية.
44
- « La sécurité juridique et judiciaire constitue un élément fondamental pour les
investisseurs, pour le développement économique, l'image et la compétitivité du
Maroc et de ses entreprises ».
Voir CGEM - L I V R E BLANC : P o u r r e n f o r c e r e t c o n s o l i d e r le
dynamisme de l’économie marocaine. 2007. p. 34.
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وأا يدل عل ااور موع ن ع ين ،النضاء باألما النامو  ،منا ينضنت بنل امبك ن ،األوروبين،
نوق اإلمسان ،يث ملينرت مسئولي ،الدول ،عا رق ينامون ا وع ،األوروبين ،لنيس فنن منا ينبنل
ادشرع ملو السلا ،التنايلي ،،ولكنا مسنؤولي ،الدولن ،فنللك نىت عنا كنا ينضنا وطنا هننا .45
ويفلا ما يارو مشكل مل ر يفلا ا ل عل استن ل السلا ،النضا ي ،،ومبدمل ينوة الش ء ادنض بل.
ج  -االجتهاد القضائي واألمن القانوني:
ن ياب يناعدة مكتوب ،،واقعت اد فن عل اقجتهاد النضا

دواجه ،وضعيات ا

متوينع ،يناموميا ،اتزايد متالبات األما النامو ن ع ينتل م النضاء.
ذلك ملن اقجتهاد النضا ن جويفرت ايفويل للناعدة النامومي ،ادكتوب ،،ويفو ما يفلت النا ي،
يد ل ن باب ابتكار الناض للناعدة النامومي ،،تا ياات ذلك ما مناةات ،ق سي ا ما يراب تبدمل
فصل السلاات بالن ر لدور ادشرع الل يتن صل الناض ن يفلت ا ال .،ق ملن ما ياا اإلةكال
ملفار ،يفو الرتاج عا اقجتهاد النضا

ادستنر ،وما يار ل ذلك ما ايف ا عل مبدمل األما

النامو والان ،ادشروع ،لل تناضض بل و ىت نوينها ادكتسب .،ذ بعد اط ئناهنا قجتهاد ينضا
ابت ومستنر ،اعاملوا ن ضو ل ،يتا الرتاج عنل بشكل مااجئ ،واألفار ما ذلك ملن مل ر
اقجتهاد النضا ااديد يكون بيف ر رجع .46
ن النامون ا

يفو الل اصنعل امبافا .ويفلا يربز ملن ضرورة الع ل النضا اارض ملق

حيجر عل امبافا ن ااوير اجتهاديفا ملو منعها ما الرتاج عا اجتهاداهتا النضا ي ،السابن ،بعل،
45

- Sami Fedaoui - L'arrêt Kobler est-il révolutionnaire ? (L'arrêt Köbler rendu par la Cour de
Justice des Communautés Européennes le 30 septembre 2003 à titre préjudiciel).
http://www.memoireonline.com/08/07/548/m_l-arret-kobler-est-il-revolutionnaire0.html
Consulté le 28/24/03/2008.

 - 46من األمقلة احلأيقة لتغيري ااتماد حمكمة الةقث الفرنسية االغرفة االاتماعيةي قرارها الصادر بتاريخ  14يوليو
 ،2442حيث اعتربت احملكمة أن ارط عأ املةافسة من قب األاري جيب أن يكون مرتبلا بنداج امل غ ملقاب
لفاجأج األاري ورال كان غري م رو  .تبعا للح يف ممارسة املمن بكام احلرية .وال خيفى أظر هذا االاتماد على عقود
العم ااارية ال ي مت فيما ااااط عأ مةافسة األاري دون مقاب يقأ له استةادا رىل ااتمادات قارج سابقة.انضر:
Didier Lebon - Clauses de non concurrence: pas de droit acquis à la sécurité juridique.
http://www.awiser.com/art_20050405_02%20Clauses%20de%20non%20concurrence.html .
Consulté le 26/03/2008.
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ا رتان مبدمل األما النامو  .ويفلا ما ينررال حمك  ،الننمل الارمسي ،ما فون "األما النامو ق ِّ
ميكا
ما اقعتداد حب مكتسب بواسا ،اجتهاد ابت ،ألن ااور اقجتهاد مرتوك للناض ن اابينل
للنامون" . 47ويند ينررت عدة حمافا ململ ليس فل اعديل ن اقجتهاد مضرا بادصلح ،العام ،ويشكل
عدن ملما ينامو  ،ألن ذلك حيرن الناض ما اقجتهاد وم ءم ،النواعد النامومي ،م ادتالبات
ادستجدة.48
وعل الع ون يتوجل بالنند

اقجتهاد النضا بسبب مشكل النابلي ،للتوين  ،ذ ململ وعل

رار الناعدة النامومي ،ادنررة ما طرف ادشرع ،ف ن األما النامو ملمان امبافا يتجل فللك ن
ينابلي ،التوين ن ينرارات امبافا .و ن امعدان األما النامو ن بعمل جوامب الع ل النضا  ،يتجل
ن ياب التوين ن اقجتهاد النضا  .ألن األفراد يد لون ن ع ينات حتت ظل ينواعد اجتهاد
حمددة ،ا ملهنا جيدون ملماسها بعد ذلك ملمان اجتهاد جديد.
ن ينابلي ،التوين ن ا كا النضا  ،ليست بالسهول ،ادتصورة ،ذلك ملن الوينا اداارة ملمان
النضاء بل بادااجآت ،سواء ما يث آ ار ةهادة الشهود ،ملو اندمي جج جمهول ،ما طرف
اخلصا ،ملو ما اارزت اخلربات الاني ،،حبيث يسايفا فل ذلك ن ينلب مل اوين ن النضي ،رملسا عل
عنب.
وباإلضاف،

ذلك ،ف ن للناض

ري ،ن التيفويل ،وسلا ،انديري ،مالن ،،أا جيعل ا ت ف

ا لول ن مل كان النضاة ملمرا ميفلوفا ن الع ل النضا .
ج – اناية األمن القضائي:
ن دواع األما النامو ملصبحت استوجب الع ل عل الت ايف ما اآل ار الااموي ،لكل ما
سلف .فلند ملفدت امبك  ،األوروبي ،نوق اإلمسان ملن السلا ،التنديري ،للنضاة " ليست ن د
ذاهتا ا مت

 ،م التوين النامو  ،بشر ملن يكون مدايفا وفياياهتا حمددة بكل وضوو ،ليت كا

 - 47قرار للغرفة األوىل نحكمة الةقث الفرنسية – الغرفة املأنية ،بتاريخ  21مارا .2444
- Bertrand Mathieu – Le principe de sécurité juridique. Op. cit.
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48

الارد ما محاي ،م

 ،ضد التحكا" .49وبللك ف ن امبك  ،جعلت ما التوينعي ،ةرطا ملساسيا،

وملفدت عل ملن السلا ،التنديري ،جيب ملن اكون حمصورة ن مدايفا وفياياهتا.
ووعيا هبلت الصعوب ،اليت اراف اقجتهاد النضا ن ع ينتل من مبندمل األمنا الننامو  ،قسني ا
في ا يتعل بالرتاج عا اقجتهادات النضنا ي ،السنابن ،،فن ن حمك ن ،النننمل الارمسني ،منا الجنيف
ااباع اننيتض:50
 -1اإلع ن عا ارييا اقجتهاد مستنب  ،ن انرير امبك  ،السنو  ،إلع ن الااعلض
واإلدارات هبلا الترييا الل ينتضيل ملمر ااوير ا لول النامومي .،وذلك ن امت ار اختاذ اوة ن
اجتات ص و التشري ما طرف ادشرع؛
 -8ا د ن الزمان ما سلبيات األ ر الرجع ل جتهاد النضا ااديد.

ولننند ابننرز الننر يس األول السنناب  51مبك نن ،الننننمل الارمسنني ،مليف ننداف سياس نن ،اقجته نناد
النضا مبك  ،الننمل الارمسي ،ن سن 8009 ،ف ا يل :
-1

ا د ما اضارب اقجتهادات النضا ي ،اص ،عل صعيد حمك  ،الننمل اداروض
فيها التو يد ،وذلك عا طري الكشف عا يفلا التضارب ،ودراس ،اق ت فات،
وا ن التضارب ن اقجتهاد عا طري جملس ر ساء رف حمك  ،الننمل .ويفلت
التنني ،ع ل هبا عل صعيد ا لس األعل ن ادريرب تناسب ،عدة ينضايا فان
يستوجب او يد اقجتهاد النضا بشيفهنا.

-8

ل فرق ع ل هتتا تتابع ،موضوع األما النامون عل الصعيد النضا ؛

 - 49قرار  20نونرب  ،1699قضية  Gillowاأ اململكة املتحأج.
- Jean-Guy Huglo - La Cour de cassation et le principe de la sécurité juridique. Op. cit.

50

51

- Guy Canivet - Incertitude et politique jurisprudentielle de sécurisation du droit Questions
et évolutions majeures de la jurisprudence : une politique jurisprudentielle de sécurisation du
droit
http://www.courdecassation.fr//formation_br_4/2005_2033/jurisprudentielle_securisation_80
52.html?idprec. Consulté le 23/03/2008.
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التحكا ن ااور اقجتهاد النضا  ،بتيفمض اقجتهاد النضا

Sécurisation de la

 ،Jurisprudenceحبيث ق يتا الرتاج عا اقجتهاد ق بعد دراس ،واحي
اليت ستنجا عا اقجتهاد النضا

األبعاد

ااديد ،م ضرورة اضيي مااق التابي ن

الزمان.
-9

ايفمض جودة األ كان عا طري انسي بض حمك  ،الننمل ور ساء حمافا ادوضوع.

وع وما ،ف مل ولت ن صعوبات مل رى ن ع ين ،األما النامو بالع ل النضا واقجتهاد
النضا  ،اتوفر آليات مل رى اع ل عل حتني األما النامو ن يفلا ا ال ،مال ااباع مسارة
الريرف اد تلا ،ملو الريرف ،ا ت ع ،ملمان امبافا العليا ،للبت ن ةكاليات ينامومي ،استدع او يد
اق جتهاد ،ملو ختويل النياب ،العام ،مكامي ،الاعا بالننمل لاا دة النامون ،ملو األ ل بن ان النضاء
اا اع  ،فض عا اوفا التكويا اايد للنضاة والعاملض ن ا نل النضا  ،لض ان جودة
األ كان فعنصر ملساس لتوفا األما النضا .52
ور ا ذلك ،ف ن جماقت البحث قزالت مشرع ،،في ا يتعل بابيع ،التوازن ادالوب حتنينل
بض الوضعيات ادن  ،يناموما وبض ا ااظ عل الااب ادتاور ل جتهاد النضا وا نوق األساسي،
ومبدمل ادساواة .وفللك األمر بالنسب ،دواجه ،اق ت ف ن ينرارات امبافا بالنسب ،النضايا الريالب،،
وحتسض حترير ادنررات النضا ي ،ومشريفا ليتعرف الع ون عل التوجهات ادستنبل ،ل جتهاد
النضا .53
مت حب د هللا
الربا ن  88مارس 8002

 - 52وال نةسى احلرص اللبيعة للقضاج على توفري هذ ااودج يف أحكاممم عموما .فقأ قاا أحأ القضاج "عةأما
أحكم ،فنين أنا ،ومن خالا حكمة ،الذي أحا َكم".
 - 53انضر موقر حمكمة الةقث الفرنسية حوا مواو :
Incertitude et sécurité juridique
www.courdecassation.fr . Consulté le 18/03/2002
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