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انمهخض<
ئْ ػؿُ جٌمحٔىْ،ال َؼٍت ػؿُ جٌمحػٍ ،فحٌمحػٍ جإلوجٌٌ ٗتـً ضـرُك جٌمحٔىْ فمؾً٘ -ج
جألٍِ جًٌٌ ِٕؼٗ جٌطىفُك ذُت نحطُس جإلْطمٍجٌ وجإلْطٍّجٌَس -ذً ػّى ِٓ نالي شلحٌْس جإلؾطهحو
جٌمؼحتٍ إلذطىحٌ جحلٍىي وجدلٓحعلس يف ئٔشحء لىجػى لحٔىُٔس ؾىَىز ،وفؼح ٌىً نًٍ َشىخ ُُِجْ جٌؼىجٌس
ذُت جدلطمح ػُت ،وْؼُح إلٌْحء وضىؿُى ِرىأ جألِٓ جٌمؼحتٍ ،فحإلؾطهحو جٌمؼحتٍ َإِٓ ٌٍمحٔىْ ِىجورس
ضـىٌجش ججملطّغ وجٌطىُف ِؼهح ِٓ نالي ضـرُك ٔظىص لىؽلس ٌىٓ ذٍوـ ؾىَىز و٘ى ِح ضمطؼُٗ ووٌس
جٌمحٔىْٔ .ركع وضلًٍ يف ػىء ًٖ٘ جٌىٌجْس ِىي ِٓحعلس جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ يف ٕتُٓى ِرىأ جألِٓ
جٌمؼحتٍ وئقمحق ِرىأ جٌؼىجٌس ذُت جدلطمحػُت وجألفٍجو.
انكهماث انمفتاحيت< جٌمؼحء – جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ  -جدلطمحػُت – جألِٓ جٌمؼحتٍ – جٌؼىجٌس.
Abstract:
The inability of the law ،does not mean the inability of the judge ،the
administrative judge bypassed the literal application of the law due to its finite.The
judicial jurisprudence contributed to devising solutions and establishing new legal rules.
No one deny that Jurisprudence contributed to finding solutions and setting new legal
rules in order to consecrate the principle of justice among litigants ،and to achieve the
principle of judicial security. In this study ،I looked closely at the contribution of the
administrative judge in establishing the principle of justice and embodying the principle
of judicial security through jurisprudence.
key words: justice- jurisprudence- litigants- judicial security- equity.
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مقدمة:
وحْ وال َُجي جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ -أِحَ جٌمظىٌ جًٌٌ َىطٕف جٌٕظىص جٌمحٔىُٔسَ -ىطٍٓ
أعلُس ورَتز يف جٌٕظحَ جٌمحٔىين وجٌمؼحتٍ ألٌ ووٌس ،ذاػطرحٌٖ َشىً ِىنال ٘حِح ٌطمٍٍَ أٌ
ئطالـ لؼحتٍٔ ،رطغٍ ذٗ جٌٓؼٍ ضلى ووٌس جٌؼىجٌس وجٌمحٔىْ؛ ِٓ نالي ِح َمىِٗ وَؼّٕٗ ِٓ
ضىُف وئْطٍّجٌَس ٌٍمىجػى جٌطشٍَؼُس فهى ؼلظض جٌمحػىز جٌمحٔىُٔس وَؼًّ ػًٍ ضىُُفهح
وٖتُُٕهحِ ،غ ِطـٍرحش ٖتمُك ِرىأ جٌؼىجٌس ذُت جدلطمحػُت وجألفٍجو ،وِمطؼُحش ئٌْحء ِرىأ جألِٓ
جٌمؼحتٍ وجنً جدلٕظىِس جٌمؼحتُس.
قمُمس ئْ ٌٍىٌجْس أعلُس ذحٌغس وىهنح ضطـٍق ِٓ ؾهس ئىل جٌىوٌ جإلؾطهحوٌ ٌٍمحػٍ
جإلوجٌٌ وووٌ ٖ جٌفؼحي وجحلُىٌ وجدلطؿىو ،جًٌٌ أىب أْ َىىْ غحذطح ؾحِىج،يف قُت هتىف ِٓ ؾحٔد
آنٍ ئىل ئذٍجَ جٌىوٌٖ جدلٕشىو ٌإلؾطهحو جٌمؼحتٍ ِٓ نالي جإلذطىحٌ وضمىًن قٍىي ضٍلً ئىل
لىجػى لحٔىُٔس٘ ،ىفهح ضىٍَّ جٌؼىجٌس وئٌْحء ووٌس جٌمحٔىًْ٘ ِٓ .ج جدلٕـٍك ٔطٓحءي :ئىل أٌ
ِىي َٓحُ٘ جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ يف ئقمحق جٌؼىجٌس ذُت جدلطمحػُت وئٌْحء ِرىأ جألِٓ جٌمؼحتٍ ؟
ٌإلؾحذس ػٓ ً٘ج جٌطٓحءي ٔٓطؼُت يف ًٖ٘ جٌىٌلس جٌركػُس ذىً ِٓ جدلٕهؽ جٌىطفٍ وجدلٕهؽ
جٌطكٍٍٍُ ٌىٌجْس جخلـس جٌطحٌُس:
جدلركع جألوي -جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ وجألِٓ جٌمؼحتٍ " ذُت جدلفهىَ وجٌؼاللس "
جدلركع جٌػحين -جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ ِىنً ٌطىؿُى جألِٓ جٌمؼحتٍ وئقمحق جٌؼىجٌس
املبحث األول :اإلتجهًد اققادي واألمو اققادي بني اقفًوم واقعالقة
ئْ جإلؾطهحو يف ِؼٌت جٌمؼحء َـٍك ػًٍ جدلٍٓه جًٌٌ َطرؼٗ جٌمؼحز يف أقىحِهُ ْىجء
ِٕهح ِح َطؼٍك ذٕظىص جٌمحٔىْ ،أَ جْطٕرحؽ جحلىُ جٌىجؾد ضـرُمٗ ػٕى ػىَ جٌٕض 1،ئقمحلح
ٌٍؼىجٌس وٖتمُمح دلرىأ جألِٓ جٌمؼحتٍ ،ئْ جدلؼٌت جحلمُمٍ ٌإلؾطهحو جٌمؼحتٍ وئذٍجَ ػاللطٗ
ذحألِٓ جٌمؼحتٍ ٌٓ َطأضً ئال ذطكىَى ِفهىِٗ (جدلـٍد جألوي) وٌٓ َىطًّ فؼال ئىل ِٓ نالي
جٌىشف ػٓ ِىٌىي جألِٓ جٌمؼحتٍ وذُحْ ػاللطٗ ذحإلؾطهحو جٌمؼحتٍ (جدلـٍد جٌػحين)
املطلب األول :مفًوم اإلتجهًد اققادي وعالقهٌ بدألمو اققادي
يف ػىء ً٘ج جدلـٍد ُْطُ جٌطـٍق ئىل ذُحْ جٌطؼٍَف جإلطـالقٍ ٌإلؾطهحو جٌمؼحتٍ
(جٌفٍع جألوي) مث ػٍع جٌطؼٍَف جٌفمهٍ ٌإلؾطهحو جٌمؼحتٍ جإلوجٌٌ ِٓ ِٕظىٌ جٌفمٗ جدلمحٌْ
وذُحْ طٍطٗ ذحألِٓ جٌمؼحتٍ (جٌفٍع جٌػحين)
جٌفٍع جألوي  -ضؼٍَف جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ
ئْ ػرحٌز جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ ( )la jurisprudenceضؼىو ئىل أطً الضٍُت وٍ٘
( )jurisprudenciaوضؼٍت ػٍُ جٌمحٔىْ ،يٌه أْ ِظـٍف (َ )jurisؼٍت جٌمحٔىْ ،وِظـٍف
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(َ )prudencaiؼٍت جدلؼٍفس وجٌؼٍُ ،2قمُمس ئْ ِظـٍف جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ ٌٗ ػىز ِؼحينَ ،مظى
ذٗ غحٌرح رلّىػس جألقىحَ جٌظحوٌز ػٓ جحملحوُ يف ِٓأٌس ِؼُٕس.

3

ْحذمح وحْ ِظـٍف "جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ" َٓطهىَ ػًٍ ٔـحق وجْغ ٌإلشحٌز ئىل ػٍُ
جٌمحٔىٌْ ،ىٓ جٌطؼٍَف جحلحيل ٘ى أوػٍ ولس،فحإلؾطهحو جٌمؼحتٍ ٘ى رلّىػس جحلٍىي جدلمىِس ئىل
وػغ لحٔىين ِؼُت.
« Autrefois، le terme de jurisprudence était utilisé pour désigner largement la
science du droit. La définition actuelle est plus précise، La jurisprudence est l'ensemble
4
» …des solutions apportées à une situation juridique donnée

و َـٍك ػًٍ جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ أَؼح جُْ جٌمؼحء ووٍّس جٌمؼحء ال َمظى هبح ٕ٘ح مجُغ
أقىحَ جحملحوُ ،وئظلح جألقىحَ جٌيت ضطؼّٓ ئؾطهحوجش لؼحتُس ،فُّح َؼٍع ٌٍمحػٍ ِٓ ِٕحَػحش
َٓطىؾد ػٍُٗ جٌفظً فُٗ ،5فهى يٌه جحلً جًٌٌ ضطهًٖ ججلهس جٌمؼحتُس يف لؼُس ِؼٍوػس
أْحْهح يف قحٌيت ،ػىَ وؾىو جٌٕض جٌمحٔىين جٌىجؾد جٌطـرُك أو غّىػٗ أو ػىَ وفحَطٗ.

6

فّظـٍف " جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ" ٘ى رلّىػس جٌمٍجٌجش وجألقىحَ جٌظحوٌز ػٓ جحملحوُ
وججملحٌّ جٌمؼحتُس ِٓ أؾً قً وػؼُس لحٔىُٔس ِؼُٕس
«..Le terme de "jurisprudence" à l'ensemble des qu'ont rendu les Cours et les
7
» …Tribunaux pour la solution d'une situation juridique donnée

اقفرع اقثدن  -اقهعريف اقفقً قإلتجهًد اققادي اإل اري وعالقهٌ بدألمو اققادي
ذىجءز ٔشَت أْ جدلشٍع ججلُجتٌٍ وجٌفٍٍٔٓ مل َمىِىج ضؼٍَفح دلؼٌت جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ
ذىطفٗ جٌؼحَ ،وً٘ج شٍء ؿرُؼٍ ،ئي ؿحدلح ضٍن جدلشٍع جخلىع يف ججلىجي جًٌٌ َطّهغ ػٓ
ضؼٍَفحش جٌفمهحء وٌؾحي جٌمؼحء ٌ ،ىٓ ؽلىٓ ضمىًن ضؼٍَف ِرٓؾ ٌٍّىٌىي جدلىػىػٍ ٌإلؾطهحو
جٌمؼحتٍ جإلوجٌٌ ،ذأٔٗ َٓطٕى ػًٍ مجٍس أو جألقىحَ وجٌمٍجٌجش جٌمؼحتُس جٌظحوٌز ػٓ ؾهحش
جٌمؼحء جإلوجٌٌ يف ِٓحتً ولؼحَح ِؼُٕسْ،ىص ذشأهنح جدلشٍع أو شحهبح غّىع ولظىٌ.
وجألطً أْ ال ٍٔوُ يف ٖتىَى ِفهىَ جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ جإلوجٌٌ ػًٍ رلّىػس جٌمٍجٌجش
جٌمؼحتُس ،ذً ػًٍ رلّىػس جدلؼحََت جٌيت أٔشأ٘ح جٌمحػٍ جإلوجٌٌ الٗتحي لٍجٌٖ ،وذٕحء ئؾطهحو
لؼحتٍ ،وفمح ٌٍفمُٗ " الفٍََت" فحإلؾطهحو ٘ى قك أْحٍْ لؼحتٍ ،جٔـاللح ِٓ أْ جإلؾطهحو ٌُّ
ِٓ قُع جدلرىأ ِظىٌج ٌٍمحٔىْ وئظلح ٍْـس.

8

«..Selon Lafferière c'est un Droit essentiellement jurisprudentiel، alors qu'en
» …principe la jurisprudence n'est pas une source de Droit mais une autorité

جدلمظىو ذحإلؾطهحو جٌمؼحتٍ جإلوجٌٌ -ذىجءز ٌىىٔٗ طحوٌ ػٓ جٌمؼحء جإلوجٌٌ قظٍج-
جألقىحَ جٌظحوٌز يف جدل ٓحتً جإلوجٌَس جٌيت ضطؼّٓ ِرحوب مل َطؼٍع ذلح جٌمحٔىْ ،أو أْ ضؼغ
قىج خلالف يف جٌمحٔىْ يجضٗ ،قُع ضًّٓ ذحألقىحَ جألْحُْس أو جألقىحَ يجش جدلرحوب.
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ضٍضُرح ػًٍ ِح ْرك َطؼف أْ جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ جإلوجٌٌ٘ ،ى ِٓحعلس جٌمؼحء أو ذطؼرَت
آنٍ ئػحفحش جٌمؼحز جإلوجٌَُت ،ؤطحتؽ ؾهىوُ٘ يف ضفَٓت جٌمحٔىْ وْى جٌٕمض جدلىؾىو فُٗ أو
ضىٍّطٗ ،وٌفغ جٌطٕحلؼحش جدلىؾىو ذُت لحػىضُت أو ٖتىَى ِؼحين جٌمىجػى ئيج ئٔطحهبح جٌغّىع،
قُع َظرف جٌمحػٍ جإلوجٌٌ ذظٍَف جٌٍفظ "ِشٍػح" ػلً لؼحءٖ زلً جٌمحٔىْ.
جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ جإلوجٌٌ ػٓ جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ جٌؼحوٌ ٘ى جٌٕمحؽ جِضُس:

10

وِح ؽلُُ

11

 ئٌضرحؽ جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ جإلوجٌٌ ذأّْ جٌٕظحَ جٌُٓحٍْ وجٌمحٔىين ٌٍىوٌس ٕتحوَ جٌمحػٍ جإلوجٌٌ ٌىوٌٖ وكىُ يف جًٌتجع؛ جٌىجلؼُس وٍِجػحز جٌظٍوف جحملُـس ذحًٌتجع؛ -ئِىحُٔس أْ ٍَرّ جٌمحػٍ جإلوجٌٌ غىخ جدلشٍع يف ػىء جإلٕتح٘حش جحلىَػس ٌٍمؼحء جإلوجٌٌ.

12

املطلب اقثدن :مفًوم األمو اققادي وعالقهٌ بدإلتجهًد اققادي
َٕـىٌ ِفهىَ جألِٓ جٌمؼحتٍ ػًٍ والالش وجْؼسٍَ ٌٓ ،فغ جٌٍرّ ػٕهح قمُمس ئال ِٓ
نالي جٌىشف ػٓ جدلفهىَ جإلطـالقٍ ٌألِٓ جٌمؼحتٍ (جٌفٍع جألوي) وئذٍجَ أُ٘ جٌطؼحٌَف
جٌفمهُس جٌيت ْ ُمص يف ئؿحٌ ٖتىَى ِفهىَ شحًِ ٌٍّؼٌت جدلىػىػٍ ٌألِٓ جٌمؼحتٍ (جٌفٍع جٌػحين(
اقفرع األول :اقهعريف اإلصطالح قألمو اققادي
َطفك ؾً جٌفمٗ جدلمحٌْ أْ ِىٌىي ِظـٍف "جألِٓ جٌمؼحتٍ" َؼطرب فٍػح ِٓ فٍوع جألِٓ
ذفهىِٗ جٌؼحَ جًٌٌ َطؿًٌ ِظىٌٖ يف جٌمحٔىْ جٌـرُؼٍِ ،ظـٍف "جألِٓ جٌمؼحتٍ-

Security

ٌٍ " Jurisdictionىٍ٘س جألوىل صلى أْ ً٘ج جدلظـٍف َرىو وجػف وولُك ،ذُى أْ ِؼّىْ جدلظـٍف
جدلٍود ػلًّ ذُت ؿُحضٗ ِؼحين وػَتز.
ِظـٍف " جألٌِٓ "security -غس َؼٍت جألِحْ وجألِحٔس ٔتؼٌت ولى إِٔص فأٔح آِٓ ،وإِٓص
غَتٌ ِٓ جألِٓ وجألِحْ ،وجألِٓ ٔمُغ جخلىف وجخلُحٔس؛ وجإلؽلحْ :ػى جٌىفٍٔ ،تؼٌت جٌطظىَك
ؤمُؼٗ جٌطىًَد ،فُمحي لى آِٓ لىَ ووًخ لىَ،وجألِٓ ٔمُغ جخلىف ،أِٓ فالْ أٌ إِٔح فهى
آِٓ.

13

وجألِٓ ٍِجوف ٌٍىٍّس جإلصلٍَُُس  Securityو٘ى جدلؼٌت جدلطـحذك ضمٍَرح يف وحفس جدلؼحؾُ
جٌٍغىَس قُع َؼطّى يف ٖتىَىٖ ػًٍ ِرىأ جٌـّإُٔٔس وػىَ جخلىف.

14

أِح ِظـٍف " جٌمؼحتٍ ِٓ " jurisdiction -جٌمؼحء وجٌمؼحء ٌغسَُ :محي أْ جٌمؼحء ِأنىي ِٓ
لؼً ،وَمؼٍ ،ولؼًُح ،ولؼحء ،ولؼُس ،وَُمظى ذحٌمؼحء جحلىُ،وجٌفظً ،أو جألوجء ،وجٌمؼحء ٘ى
ػًّ سلطض ذحٌمحػٍ.

15

وِظـٍف جٌمؼحتٍ ِٕٓىخ ئىل جٌمؼحء و٘ىُ٘:ثس لؼحتُسٍْ ،ـس

ضفظً يف جًٌتجع وجخلظىِحش ؿرمح ٌٍمحٔىْ وضظىٌ فُهح قىُ لؼحتٍ.
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ػًٍ ْٕى ِح ْرك يوٍٖ ٔٓـُغ جٌمىي أْ جدلىٌىي جإلطـالقٍ دلظظـٍف "جألِٓ جٌمؼحتٍ "
٘ى شؼىٌ َطظً ذحدلطمحػٍ َىنً ػٍُٗ جألِٓ وجألِحْ ،و٘ى ذظىو جٌطمحػٍ ٌىي جذلُثحش
جٌمؼحتُس ،وئقٓحْٗ ذأْ قمٗ ذُت أَىٌ إُِٔس إِٓس ٖتفغ ٌٗ قمٗ وقك غَتٖ.
اقفرع اقثدن  :اقهعريف اقفقً قألمو اققادي وعالقهٌ بدإلتجهًد اققادي
ضؼىوش جٌطؼحٌَف جٌفمهُس جٌيت ُْمص يف ئؿحٌ ٖتىَى ِفهىَ جألِٓ جٌمؼحتٍ ٌىي
جٌفمٗ،قىت أػكص ضَٓت يف ئٕتحُ٘ت وً ٌٗ ِؼُحٌ وئٕتحٖ ،ئٕتحٖ ضرٌت جدلؼُحٌ جدلحوٌ جًٌٌ َطٕحوي
ضؼٍَف جألِٓ جٌمؼحتٍ ذٕىع ِٓ جٌٓؼس (أوال) وئٕتحٖ آنٍ ٍَي أْ ِفهىَ جألِٓ جٌمؼحتٍ يف قى
يجضٗ غلد أْ َىىْ ذٕحء ػًٍ ِؼُحٌ ِىػىػٍ ػُك قىت ػلمك جٌغٍع جدلـٍىخ (غحُٔح).
أوال -املفًوم اقواسع قألمو اققادي :
ٍٍَِ جألِٓ جٌمؼحتٍ ٔتفهىِٗ جٌىجْغ ئىل ضٍُْم وٕتُٓى جٌػمس ذحٌٍٓـس جٌمؼحتُس
ٔتهطٍف ُ٘حوٍهح،ئٔـاللح ِٓ ضأوُى ئْطمالي جٌمؼحء وّإْٓس وجٌمؼحز وّىظفُت ٖتمُمح دلرىأ
جٌشٍػُس جٌىْطىٌَس وجٌمحٔىُٔس ،جٌيت ٔظص ػًٍ ِرىأ ئْطمالي جٌمؼحء،وىجقى ِٓ ذُت أُ٘
جدلٍضىُجش جٌيت ضمىَ ػٍُهح ووٌس جٌمحٔىْ زلىٌ قىَػٕح ،وُف وٍ٘ ضؼطرب أذٍَ شٍوؽ ذؼع
وٖتمُك جٌطُّٕس جاللطظحوَس وجالؾطّحػُس وجٌٍُٓ جالؾطّحػٍ ،نحطس ِٓ نالي ِح ضؼّٕٗ ِٓ
ئْطمٍجٌ غرحش يف جدلؼحِالش ،وؿّأٔس ٌٍؼحَ وجخلحص ذىؾىو لؼحء ػحوي وِٓطمً ػلفظ قمىلهُ.
ئيج فال شه أْ ٌألٍِ أغٍ ورَت يف ٖتمُك جٌطُّٕس جاللطظحوَس وجالؾطّحػُس وّح أشٍٔح
ٍْفح ،يٌه أْ وؾىو لؼحء غَت ِٓطمً ولؼحز غَت ِٓطمٍُت َهىو أِٓ جٌىوٌس وججملطّغ ،ذً
وَمـغ قرً جٌػمس ّتهحَ جٌؼىجٌس وِىي لىٌضٗ ػًٍ ػّحْ جحلمىق وجحلٍَحش جٌيت وفٍهح
جٌىْطىٌ.
ٍَي أطكحخ ً٘ج جٌطىؾٗ أْ جألِٓ جٌمؼحتٍ ِح ٘ى ئال فٍع ِٓ فٍوع جألِٓ جًٌٌ غلُى
ِظىٌٖ يف جٌمحٔىْ جٌـرُؼٍ وؼلطٍؾ ٔتفهىَ أوْغ و٘ى جألِٓ جٌمحٔىين ِغ وؾىو فحٌق يف ئٌضرحؽ
جألِٓ جٌمؼحتٍ ذحٌٕشحؽ جٌمؼحتٍ قظٍج ،و٘ى هبًج جدلؼٌت َؼىّ جٌػمس يف جٌٍٓـس جٌمؼحتُس
جٌيت ضطىال٘ح جحملحوُ ٔتهطحف أٔىجػهح ووٌؾحهتح وىهنح جدلظىٌ جألْحٍْ ٌألِٓ جٌمؼحتٍَ ،16ؼُف
جٌرؼغ – يف ً٘ج جإلؿحٌ -أْ يٌه جٌؼّحْ جًٌٌ َؼـً ٌىً فٍو ِٓ أؾً ضظٍَف جحلٍَس،جٌطٕمً
وجإلْطّػحٌ وغَت٘ح ِٓ جحلمىق وجحلٍَحش جألْحُْس٘،ى يٌه جٌشؼىٌ جًٌٌ َٓىٓ وً شهض
ؿرُؼٍ وحْ أو ِؼٕىٌ وجًٌٌ َىٓرٗ جٌػمس يف جدلإْٓس جٌمؼحتُس.

17

ئْ ٖتىَى ػاللس جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ ِغ جألِٓ جٌمؼحتٍَٕ ،ـٍك ِٓ أْ ً٘ج جألنَت ٘ى
يٌه جدلإشٍ جًٌٌ َؼىّ ِىي غمس جدلطمحػُت يف جدلإْٓس جٌمؼحتُس وَؼـٍ جإلؿّثٕحْ ٌىَهُ ٔتح
َػىٌ ذُٕهُ ِٓ ُٔجػحش ،فحٌٍٓـس جٌمؼحتُس وٍ٘ ضمىَ ٔتهّطهح جدلطؿٍُس يف ضـرُك جٌمحٔىْ ػًٍ ِح
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َؼٍع ػٍُهح ِٓ لؼحَح أو ِح ٕتطهى ذشأٔٗ ِٓ ٔىجَيً٘ ،ج ِغ ٖتمُك ؾىوز آوجء٘ح وضٓهًُ
جٌىٌىؼ ئىل أقىحِهح.

18

ئيج فحألِٓ جٌمؼحتٍ ِىوً جلُّغ جحملحوُ،ونظىطح ِٕهح جحملحوُ جٌؼٍُح أو زلحوُ جٌٕمغ
وَطؿًٍ ً٘ج جألِٓ جٌمؼحتٍ يف ؾىوز جألقىحَ وْهىٌس جٌىٌىؼ ئىل جٌمؼحء،وئْطمٍجٌ جإلؾطهحو
وجٌغحَس ِٕٗ ضٍُْم جٌػمس يف جٌمؼحء ،وِٓ ً٘ج جدلفهىَ جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ ػلطحؼ ٌٍىلس وجٌىػىـ
وجٌطىلؼُس وجإلْطمٍجٌ ،وئال َشىً ذـٍَمس أو أنٍي ِٓحْح ٔترىأ جألِٓ جٌمؼحتٍ.

19

ئْ ِظـٍف جألِٓ جٌمؼحتٍ ِظـٍف وجْغ ػلًّ ػىز لٍجءجش وأوؾٗ ،ويٌ أذؼحو ٔفُٓس
وئؾطّحػُس وئلطظحوَس ِطؼىوز ،ؼلطٍؾ ِغ رلّىػس ِٓ جدلفحُُ٘ وجدلظـٍكحش جألنٍي جدلّحغٍس
ٌٗ ،وَػَت جٌىػَت ِٓ جٌٍرّ وػالِحش جإلْطفهحَ وّح ؼلطٍف ِؼٕحٖ ِٓ شهض ِنٍ ْتٓد ِىلؼٗ
وطفطٗ وِظٍكطٗ 20،و٘ى ِح الؼلىَ قمُمس ِمطؼُحش ئٌْحء جألِٓ جٌمؼحتٍ.
ٍٔي يف ً٘ج جدلٓؼً أْ ضمىًن جدلفهىَ جٌؼحَ وجدلىْغ ٌألِٓ جٌمؼحتٍ،ال ؼلىَ ػٍُّح لىجػى
ئٌْحء جألِٓ جٌمؼحتٍ وجنً جألؾهُز جٌمؼحتُس وِح ئٌضرؾ هبح ِٓ ػًّ لؼحتٍ ،ئٔـاللح ِٓ ِح
َطـٍرٗ جألٍِ ِٓ ٖتىَى ولُك وجػف دلىجؿٓ جٌطىٍَّ جحلمُمٍ دلرىأ جألِٓ جٌمؼحتٍ ،جًٌٌ
ٍَضرؾ ضمُٕح وذظفس ِرحشٍز ٔتح ضرحشٍٖ جذلُثحش جٌمؼحتُس ِٓ ػًّ لؼحتٍ قظٍج.
ثدنيد -املفًوم اقايق قألمو اققادي :
غلّغ أطكحخ ً٘ج جإلٕتحٖ ػًٍ ػٍوٌز جٌطكىَى جٌىلُك وجٌؼُك دلفهىَ جألِٓ جٌمؼحتٍ،
نىِس دلمطؼُحش ٖتمُمٗ يف ِح ئٌضرؾ ذحإلؾطهحو جٌمؼحتٍ نحطس،وػًٍ ً٘ج فاْ ً٘ج جدلفهىَ
جٌؼُك ٍَضرؾ – أْحْح -ذىظُفس جحملحوُ جٌؼٍُح جدلطّػٍس يف جٌٓهٍ ػًٍ ضىقُى جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ
ونٍك وقىز لؼحتُس.

21

وذظفس أنٍي جٌؼًّ ػًٍ ضأُِت جإلٔٓؿحَ جٌمحٔىين وجٌمؼحتٍ ،وضأُِت

ججلىوز ِٓ نالي وجؾد جٌمحػٍ يف جٌرص ؿرمح ٌٍمىجُٔت جدلـرمس َىَ ضمىًن جٌـٍد،وػىَ ٌؾؼُس
جٌمىجُٔت،جٌطأوًَ يف أػُك ٔـحق ٌٍٕظىص ججلُجتُس،وئقطٍجَ ِىجػُى جٌـؼىْ -القظىج ِؼٍ
وُف ؼلىَ جدلؼٍت جٌؼُك جحملىو ِرىأ جألِٓ جٌمحٔىين -وئقطٍجَ قؿُس جٌشُة جدلمؼٍ فُٗ.

22

ٕتّغ ؾً جٌىٌجْحش جٌيت أشحٌش ٌٍّفهىَ جٌؼُك ٌألِٓ جٌمؼحتٍ أٔٗ ٍَضرؾ –أْحْح -ذطكمُك
ػٕظٍَٓ علح:

23

* ضىقُى جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ؛
* نٍك وقىز لؼحتُس ،و٘ى ِح ضؼرب ػٕٗ أغٍد جٌىٌجْحش ذطغَتجش ضطّكىٌ قىي ِرحوب ٍ٘:
 وجؾد جٌمحػٍ يف جٌرص ؿرمح ٌٍمىجُٔت جدلـرمس َىَ ضمىًن جٌـٍد؛ ػىَ ٌؾؼُس جٌمىجػى جٌمحٔىُٔس؛ جٌطأوًَ يف أػُك ٔـحق ٌٍٕظىص ججلُجتُس؛- 312 -
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 ئقطٍجَ آؾحي جٌـؼىْ؛ ئقطٍجَ ِرىأ قؿُس جألٍِ جدلمؼٍ ذٗ؛ -مححَس ِرىأ جٌػمس جدلشٍوػس.

24

ػًٍ ْٕى ِح ْرك يوٍٖ ٔٓطهٍض أْ ٖتىَى جدلفهىَ جٌؼُك ٌألِٓ جٌمحٔىين،ال ؼلٍى
قمُمس ِٓ ػّحٔحش ِرحشٍز ٌٍؿهحَ جٌمؼحتٍ،ػًٍ ضلى ؼلىَ وَأّْ ٌمىجػى وػٕحطٍ جألِٓ
جٌمؼحتٍ -يف قى يجضٗ -وجٌيت ضظرى يف ِٓؼً ٖتمُك ووٌس جٌمحٔىْ.
ئْ ِمطؼُحش ئقمحق جٌؼىجٌس وِطـٍرحش ئٌْحء ِرىأ جألِٓ جٌمؼحتٍ ٍٔي 25أهنح ضٕـٍك ِٓ
جٌطكىَى جٌىلُك وجٌؼُك دلرىأ جألِٓ جٌمؼحتٍ ،ألٔٗ َشىً ذىجَس ػحِال إلْطمالي جٌٍٓـس
جٌمؼحتُس جًٌٌ َؼطرب أقى أُ٘ زلحوٌ ئطالـ ِٕظىِس جٌؼىجٌس وجًٌٌ ٍٍَِ يف ؾىٍٖ٘ ئىل
ضىٍَّ قمىق جدلىجؿُٕت يف جإلقطّحء ذحٌمؼحء جدلٓطمً جدلٕظف وجٌفؼحي،وٍِوٌج ذطهٍُك ِٕظىِس
جٌؼىجٌس وضؼَُُ مححَس جٌمؼحء ٌٍكمىق وجحلٍَحش وٖتظُت ججلهحَ جٌمؼحتٍِ ِٓ ،ظحٍ٘ جٌفٓحو
و جإلضلٍجف وئٗتحي ضىجذَت ضشٍَؼُس ٌؼّحْ جحملحوّس جٌؼحوٌس،وجإلٌضمحء ذىوٌ جٌؼىجٌس ججلُجتُس
وفؼحٌُس جٌمؼحء،وصلحػطٗ وضٓهًُ جٌىٌىؼ ئٌُٗ ،وضىفَت ػىجٌس لٍَرس ٌٍّطمحػُت.

26

املبحث اقثدن  :اإلتجهًد اققادي
مدخل قهوطيد األمو اققادي وإحقدق اقعداقة
ئْ ئؿالق جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ ػًٍ ػّىِٗ ووْ ػحذؾ وال لُى ُْشىً ووْ أوىن شه
نـٍج َهىَ ئْطمٍجٌ جدلٍجوُ جٌمحٔىُٔس ،وِح ضٍضرٗ ِٓ قمىق وقٍَحش،ئي الذى أْ صلى ػىز ووجفغ
وأْرحخ ضرُف ٌٍمحػٍ جإلوجٌٌ جٌطىؾٗ ضلى جإلؾطهحو وجإلذطىحٌ (جدلـٍد جألوي) ِغ جإلٌطُجَ
ذؼىجذؾ زلىوز ضىىْ وػحِس أْحُْس إلقمحق وضىٍَّ جٌؼىجٌس (جدلـٍد جٌػحين).
املطلب األول :وافع اإلتجهًد اققادي وأثريد يف توطيد األمو اققادي
ئْ جألِٓ جٌمؼحتٍ ٘ى جٌٍوُُز جألْحُْس جٌيت ضمىَ ػٍُهح ووٌس جٌمحٔىْ،فهى شؼىٌ َٓطمٍ
يف وً شهض َىٓرٗ جٌػمس يف جدلإْٓس جٌمؼحتُس جٌيت ضٍٍِ ئىل ؾؼً قىُ جٌمحٔىْ فىق وً
ئػطرحٌ ،طكُف أْ ال ئؾطهحو ِغ جٌٕضٌ ،ىٓ ًٖ٘ جٌمحػىز ذلح جْطػٕحءجش ٕتُُ وضىفغ جٌمحػٍ
جإلوجٌٌ ضلى جٌركع وجإلؾطهحو ٌىوجفغ وأْرحخ ِطؼىوز ،ؿٍرح وٖتمُمح دلرىأ جألِٓ جٌمؼحتٍ
وٕتُٓى جٌؼىجٌس.
اقفرع األول :نقص وقصور اقهشريع
ئْ جٌمحػٍ جإلوجٌٌ ػًٍ نالف جٌمحػٍ جٌؼحوٌ ،فهى ئىل ؾحٔد ضـرُمٗ ٌمىجػى جٌمحٔىْ
جإلوجٌٌ ،وضفَٓتٖ ٌٗ ٔتح َٕحْد جًٌتجع جدلؼٍوع أِحِٗ ،فهًج يف قى يجضٗ َؼطرب ئؾطهحوج ،وُف
وجٌمحػٍ جإلوجٌٌ ٕ٘ح َإوٌ ووٌج ئغلحذُح ٍِوٖ وؾىو جٌٕض جًٌٌ َٕـٍك ٌِٕٗ ،ىٕٗ َإوٌ ووٌج
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أوػٍ ئغلحذُس وؾىَس وؾٍأز يف رلحي طٕحػس جٌمحػىز جٌمحٔىُٔس يف قحٌس غُحخ جٌٕض
جٌطشٍَؼٍ

27

ِٓطؼُٕح يف يٌه ذأووجش جإلؾطهحو ِٓ ؿٍق جٌطفَٓت وجٌمُحِ يف قحٌس غّىع أو

لظىٌ جٌٕض جٌطشٍَؼٍ ،وً٘ج جٌٕىع ِٓ جإلؾطهحو ٘ى جًٌٌ َٓحُ٘ يف وػغ ٔظٍَحش وِرحوب
جٌمحٔىْ جإلوجٌٌ.

28

ضٕض جدلحوز جألوىل ِٓ جٌمحٔىْ جدلىين ججلُجتٌٍ "ٌٍَٓ جٌمحٔىْ ػًٍ مجُغ جدلٓحتً جٌيت
ضٕحوٌطهح ٔظىطٗ يف ٌفظهح أو فكىج٘ح .وئيج مل َىؾى ٔض ضشٍَؼٍ،قىُ جٌمحػٍ ٔتمطؼً ِرحوب
جٌشٍَؼس جالْالُِس ،فايج مل َىؾى فرّمطؼً جٌؼٍف .فايج مل َىؾى فرّمطؼً ِرحوب جٌمحٔىْ
جٌـرُؼٍ ولىجػى جٌؼىجٌس"

29

ئْ ٔض جدلحوز ؽلػً ئػطٍجفح وجػكح ِٓ جدلشٍع ذمظىٌ جٌطشٍَغ،

وذحٌطحيل فحْ جٌمحػٍ جإلوجٌٌ نظىطح ٍَُِ ذحإلؾطهحو ،فهى ِٓ َمىَ ذحٌركع وجٌطفَٓت يف ِرحوب
جٌمحٔىْ جٌـرُؼٍ ولىجػى جٌؼىجٌس ِٓ أؾً ٖتٌٍ قً ًٌٍتجع جدلؼٍوع ػٍُٗ.
اقفرع اقثدن  :حهنية اقفصل يف اقهزاع
ئْ جٌمحػٍ جًٌٌ ٍَفغ جحلىُ ْتؿس جٌظّص ،جٌغّىع ،أو ػىَ وفحَس جٌمحٔىْ ،ؽلىٓ
ِطحذؼطٗ ذحػطرحٌٖ ِطهّح ذأىحٌ جٌؼىجٌس ً٘ ،30ج ِح ٔظص ػٍُٗ جدلحوز  ِٓ 26جٌمحٔىْ جدلىين
جٌفٍٍٔٓ
« Le juge qui refusera de juger، sous prétexte du silence، de l'obscurité ou de
31
» l'insuffisance de la loi، pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice

و ً٘ج جٌفؼً أوى ػًٍ نـىٌضٗ جدلشٍع جٌفٍٍٔٓ وأفٍو ٌٗ ػمىذحش ِشىوز يف لحٔىْ
جٌؼمىذحش جٌفٍٍٔٓ ؿرمح دلح وٌو يف جدلحوز (  ِٓ)3-9-656لحٔىْ جٌؼمىذحش جٌفٍٍٔٓ جٌيت ضٕض:
« Le fait، par un magistrat، toute autre personne siégeant dans une formation
juridictionnelle ou toute autorité administrative، de dénier de rendre la justice après en
avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses
supérieurs est puni de 7 500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions
32
» publiques pour une durée de cinq à vingt ans

ئٔـاللح ِٓ جٌٕظُت جٌٓحذمُت صلى أْ جدلشٍع جٌفٍٍٔٓ لى فٍع ئٌطُجِح ػًٍ جٌمحػٍ،
ذححلىُ وجٌفظً يف جًٌتجع جدلؼٍوع ػٍُٗ ،قىت يف غُحخ جٌٕض جٌطشٍَؼٍٖ ،تص وؿأز جدلالقمس
جٌمؼحتُس ذطهّس "ئٔىحٌ جٌؼىجٌس" وً٘ج ِح َربَ قمُمس جٌىوٌ جإلذىجػٍ ٌٍمحػٍ جإلوجٌٌ ذاػطرحٌٖ
قحٍِ جحلمىق وجحلٍَحش وأوجز ٌتُٓس إلٌْحء وضىؿُى ووٌس جٌمحٔىٌْ.مى وٌو يف ٔض جدلحوز ;68
ِٓ لحٔىْ جإلؾٍجءجش جدلىُٔس ججلُجتٌٍ (جٌٓحذك) " وً لؼُس ضٍفغ ٌىي ؾهس لؼحتُس غلد أْ
َمؼً فُهح ْتىُ وٌى جٔطهص جٌىػىي ذشـد"
وّح ضٕض جدلحوز  ِٓ 32جٌمحٔىْ جٌؼؼىٌ ٌلُ َ 33-26طؼّٓ جٌمحٔىْ جألْحٍْ ٌٍمؼحء

33

" غلد ػًٍ جٌمحػٍ أْ َفظً يف جٌمؼحَح جدلؼٍوػس ػٍُٗ يف أقٓٓ جِؾحي" .وّح ضٕض جدلحوز
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 ِٓ 358لحٔىْ جٌؼمىذحش ججلُجتٌٍ " غلىَ زلحوّس وً لحع أو ِىظف ئوجٌٌ ؽلطٕغ ذأَس قؿس
وحٔص ػٓ جٌفظً فُّح غلد ػٍُٗ أْ َمؼٍ فُٗ ذُت جألؿٍجف ذؼى أْ َىىْ لى ؿٍد ئٌُٗ يٌه
وَظٍ ػًٍ ئِطٕحػٗ ذؼى جٌطٕرُٗ ػٍُٗ أو أٍِ ذًٌه ِٓ ٌؤْحتٗ"..

34

ويف يٌه ضأوُى ِٓ جدلشٍع ججلُجتٌٍ ػًٍ أْ جٌمحػٍ جٌؼحوٌ أو جإلوجٌٌ ٍَُِ ذحٌفظً يف
جًٌتجع جدلؼٍوع ػٍُٗ ،وال َمرً ٌٗ أٌ جقطؿحؼ أو ْرد ؽلٕؼٗ ِٓ جٌفظً ،قىت وئْ غحخ جٌٕض
جٌطشٍَؼٍ ِح َإوى ػًٍ جٌـحذغ جإلؾطهحوٌ جملٍّ جٌىوٌس 35نحطس وجٌمؼحء جإلوجٌٌ ػحِس
اقفرع اقثدقث :عدم املشدواة بني طريف اقدعوى اإل ارية
ئيج وحٔص جٌظفس جإلهتحُِس ٍ٘ جٌغحٌرس يف جٌمحٔىْ جخلحص ،فال غلىَ ٌٍمحػٍ جٌؼحوٌ أْ
ػلً زلً جخلظىَ يف جإلضُحْ ذرُحهنُ وئغرحضحهتُ،ذاػطرحٌ أْ جٌمحػٍ قىُ زلحَى ذُت جخلظىَ،
ال غلىَ أْ ؼلفف ػٓ وحً٘ ئقىعلح ،أو َػمً وحً٘ آنٌٍ ،ىٓ ٓتالف جإلؾٍجءجش جٌمؼحتُس
جإلوجٌَس جٌيت ضىطف ذأهنح ٖتمُمُس (ضٕمُرُس) يف جٌغحٌد ،ئي أْ جدلمظىو هبًٖ جٌظفس ٘ى ضىيل
وئشٍجف جٌمحػٍ جإلوجٌٌ طَتوٌز جإلؾٍجءجش ِٓ ذىجَطهح ئىل هنحَطهح ،فهى جًٌٌ َأٍِ ذحٌطكمُك

وفكض جٌىغحتك وجألوٌجق جدلمىِس ذً وجٌطىنً إلؾرحٌ جإلوجٌز ػًٍ ضٍُّٓهح،36وَمىٌ ِح لىَ ٌٗ
ِٓ ئغرحش.

37

ئْ جدلربٌ جٌٍتُّ ٌٍـحذغ جٌطكمُمٍ يف ً٘ج جٌشأْ َٕـٍك ذىجءز ِٓ وىْ ؿٍيف جًٌتجع
جإلوجٌٌ غَت ِطٓحوَُت يف ٍِوُعلح جٌمحٔىين ،وًٌٌه غلد ػًٍ جٌمحػٍ جإلوجٌٌ  -ؾربج ذلًج
جٌٕمض  -جٌطىنً حلّحَس قمىق وقٍَحش جٌفٍوٍْ ِٓ،ـس وئِطُحَجش جإلوجٌز جٌيت ضرحشٍ٘ح
ػٍُٗ ،أْ َطىنً ٌطكمُك جٌطىجَْ جٌؼحوي ذُت جٌـٍفُت ،طكُف ضلٓ ِغ جدلرىأ جٌمحتً أْ ال ئؾطهحو
ِغ جٌٕض،ذُى أْ جدلٕشأ جٌمؼحتٍ ٌٍمحٔىْ جإلوجٌٌ غَت جدلمٕٓ ،ولظىٌ ؤمض أو غّىع ٔظىص
جدلشٍعِ ،غ ػٍوٌز جٌفظً يف جًٌتجع٘ ،ى وجفغ ٌٍمحػٍ جإلوجٌٌ ٌإلؾطهحو وئذطىحٌ جحلٍىي ،وٌؼً أُ٘
وجفغ ٌىي جٌمحػٍ جإلوجٌٌ جدلطهظض ٘ى ئػطرحٌٖ قحٍِ جحلمىق وجحلٍَحش جٌفٍوَس وججلّحػُس
ِٓ ػٓف جٌٍٓـس جٌؼحِس.

38

املطلب اقثدن  :ضوابط ممدرسة اإلتجهًد اققادي وأثريد يف خدمة مبدأ اقعداقة
ئيج مل ضٍُْ قىوو ػحذـس ٌٍىظُفس جإلؾطهحوَس جدلىٕىٔس ٌٍمحػٍ جإلوجٌٌ فاْ ً٘ج
جإلؾطهحو ُْشىً هتىَىج وجػكح دلرىأ جألِٓ جٌمؼحتٍ ،جًٌٌ ُْإوٌ ذشىً أو آنٍ ئىل جدلٓحِ
ْتمىق جدلطمحػُت (جٌفٍع جألوي) ذاػطرحٌ أْ ًٖ٘ جحلىوو جٌؼحذـس ٍ٘ ِٓ ضٓحُ٘ ذشىً ورَت يف
ٕتُٓى وئقمحق جٌؼىجٌس (جٌفٍع جٌػحين).
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اقفرع األول :اققيو اقادبطة ملندرسة اإلتجهًد اققادي
َط فك جٌؼحَ وجخلحص أْ ٔشٍ جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ َؼى أقى أذٍَ ػىجذؾ شلحٌْطٗ،ذاػطرحٌ
أٔٗ َٓحُ٘ يف ضىُْغ وجتٍز جٌىػٍ جٌمحٔىين وئْطمٍجٌ جدلٍجوُ جٌمحٔىين ِٓ ؾهس،وضىقُى جإلؾطهحو
جٌمؼحتٍ ِٓ ؾهس أنٍي ،ػًٍ ضلى ؽلٕف جٌٍجقس وجٌـّإُٔٔس يف ٔفىِ جألفٍجو وجدلطمحػُت،
وِىنً ٌطىؿُى جألِٓ جٌمؼحتٍ وجنً جٌىوٌس.
طكُف أْ لحػىز ػىَ ٌؾؼُس جٌمىجُٔت ِٓ أُ٘ جٌمىجػى أو جدلرحوب جٌمحٔىُٔس يف ووٌس
جٌمحٔىْ ،وِٓ أُ٘ ٔطحتؽ ِرىأ جٌشٍػُس جٌيت ضإوٌ يف هنحَس جدلـحف ئىل ػّحْ مححَس قمىق
جألفٍجو وقٍَحهتُ وٍِجوُُ٘ جٌمحٔىُٔسٌ ،ىٓ ػًٍ جٌؼىّ فاْ جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ ٘ى ٌؾؼٍ
ذـرُؼطٗ –يف ٌإَٔح ؽلىٓ قىوظ يٌه ٌىٓ ووْ جدلٓحِ ٔترىأ جحلمىق جدلىطٓرس -ألْ ضفَٓت
جٌمحٔىْ ٘ى وظُفس جٌمؼحء ،وأْ ضغَُت جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ ٘ى ٔتػحذس ضغَُت ٌٍمحٔىْ غلٌٍ ضـرُمٗ
ػًٍ وً جًٌتجػحش جٌمحتّس،غَت أْ يٌه لى َشىً هتىَىج ونـٍج ػًٍ جألِٓ جٌمؼحتٍ ،ألْ
جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ ُْـرك ػًٍ وً جخلظىِحش وجًٌتجػحش ووْ ٍِجػحز ٌطحٌَم جٌىلحتغ وً٘ج جدلرىأ
َإغٍ ػًٍ ِرىأ جٌػمس جدلشٍوػس وجإلؿّثٕحْ ألقىحَ جٌمؼحء.

39

ٌىٓ جإلشىحي جدلـٍوـ ٘ى ضأغَت ػىَ ئْطمٍجٌ جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ ػًٍ ضىٍَّ ِرىأ
جٌؼىجٌس وئْطمٍجٌ جدلٍجوُ جٌمحٔىُٔس ٌألفٍجو،ججلىجخ ُْىىْ ذـرُؼس جحلحٌس أْ ًٖ٘ جٌٍؾؼُس
ْطشىً – ال زلحي -هتىَى دلرىأ جألِٓ جٌمؼحتٍ ،جًٌٌ ٔؼطربٖ وؾهح ِٓ أوؾٗ ئْطمٍجٌ جألِٓ
جٌمؼحتٍ ،وذلًج َرمً وجلغ جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ ججلُجتٌٍ وّح أشحٌ ٌٗ جألْطحي ذىذشَت زلٕى
أِمٍجْ ِشىشح وِطًذًذح يف ئمجحٌٗ وِطؼحٌخ يف أقىحِٗ ،وئْ مل َىٓ ِطؼحٌذح مل َـرك وَىٍِ
يف القك جًٌتجػحش جدلشحهبس ،40قمُمس ٔىػُ ً٘ج جٌٍأٌ ؤمىَ قىٌٗ وٌُال -ػًٍ ْرًُ جدلػحي ال
جحلظٍ -ػًٍ ػىَ ئْطمٍجٌ جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ يف ججلُجتٍ،وقىي يٌه ٔٓطشهى:
لٍجٌ جحملىّس جٌؼٍُح (جٌغٍف رلطّؼس) ذطحٌَم ِ 38حٌ  3;:3لؼُس (جِٔٓس َ.ف ػى
وٍََ جٌىجنٍُس ووجيل )...لٍجٌ غَت ِٕشىٌ  ،41وضطٍهض أُ٘ قُػُحش ً٘ج جٌمٍجٌ يف ِح ٍٍَ:
قُع أْ ِىػىع جٌىػىي َطؼٍك ذـٍد جدلىػُس ئٌغحء لٍجٌ وجيل والَس ...جدلطؼّٓ ِٕف
جٌشمس جٌيت ٖتطٍهح ئىل شهض آنٍ ،ووفغ جٌىجيل ذؼىَ جالنطظحص ضـرُمح ٌٍّحوز  ِٓ 9ق.جَ.
جٌمىًن ،جٌيت وحٔص ٕتؼً ِٕحَػحش أِالن جٌىوٌس ِٓ ئنطظحص جحملحوُ جدلٕؼمىز يف ِمحٌ
ججملٍّ( قحٌُح أٌغٍ ً٘ج جالْطػٕحء ٔتىؾد ضؼىًَ  ،)3;:8ؤفّ جٌىفغ ضمىَ ذٗ وٍََ جٌىجنٍُس،
ذىوٌ٘ح أقحٌص جٌغٍفس جإلوجٌَس جٌمؼ ُس ئىل ٌتُّ جحملىّس جٌؼٍُح ،جًٌٌ لٌٍ ئقحٌس جٌمؼُس ئىل
جحملىّس جٌؼٍُح (جٌغٍف رلطّؼس).
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 و٘ىًج لٌٍش ًٖ٘ جألنَتز أٔٗ يف ِح َطؼٍك ذحالنطظحص فاْ جًٌتجع ال ؽلىٓ قٍٗ ئالِٓ نالي فكض ػاللحش جٌىوٌس ذحدلٓطأؾٍَٓ يف ئؿحٌ ٔظىص جألِالن جٌشحغٍز ،وضؼُف أْ ًٖ٘
جٌؼاللس ٍ٘ ػ اللس ضؼحلىَس "ػاللس ئغلحٌ" وػًٍ ً٘ج فحْ وفغ وٍََ جٌىجنٍُس وجٌىجيل يف زلٍٗ.
 فححملىّس جٌؼٍُح ضٍي أٔٗ ِٓ قك جٌمؼحء جٌؼحوٌ ضمىٍَ ِىي ِشٍوػُس جٌمٍجٌجشجدلطؼٍمس ذأِالن جٌىوٌس ،وٌمى ؾحء ٌأَهح وجػكح وذؼرحٌجش وجػكس " :قُع أٔٗ ضـرُمح ٌمحػىز
لحػٍ جٌىػىي ٘ى لحػٍ جإل ْطػٕحء فاْ جدلظٍكس جٌؼٍُّس جٌيت ضطّحشً ِغ ُٔس جدلشٍع يف ضرُٓؾ
ئؾٍجءجش جدلٕحَػحش وضمٍَد جٌمؼحء ِٓ جدلطمحػُت ضطـٍد ِٕف جإلنطظحص ذطمىٍَ ِشٍوػُس
لٍجٌجش جإلوجٌز،وَىىْ جذلىف ِٕهح شً آغحٌ جٌمٍجٌ ووْ ئٌغحتٗ"..

42

ذؼى ئْطمٍجء فكىي جٌمٍجٌ ئْ أوي ِح َٓؿٍٗ جٌمحٌب أْ ً٘ج جٌمٍجٌ َؼطرب ٔتػحذس ئؾطهحو
لؼحتٍ(طحوٌ ػٓ جٌغٍف رلطّؼس) جحملىّس جٌؼٍُح،وحْ ِٓ جألؾىٌ ضػُّٕٗ وجحلٍص ػًٍ ضـرُمٗ
ِٓطمرال يف جٌمؼحَح جدلٍضرـس ذٌٗ ،ىٓ قمُمس ذؼى طىوٌ ً٘ج جإلؾطهحو ،ػٍفٕح ضٕحلغ وضؼحٌخ
يف لؼُس ئْٕحو جالنطظحص ذطمىٍَ جدلشٍوػُس ذُت جحملحوُ جإلوجٌَس وجٌؼحوَس يف ػىز لؼحَح
القمس.
اقفرع اقثدن  :أثر ممدرسة اإلتجهًد اققادي يف خدمة اقعداقة وجتشيد وقة اققدنوى
الذى أْ ٔطفك ذىجءز أْ جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ َطُُّ ذىىٔٗ ػحِٓ إلْطٍّجٌَس جٌمىجػى
جٌطشٍَؼُس ِٓ ،نالي ِالءِطهح ِغ جٌىلحتغ وجٌٕىجَي ،فحٌطشٍَغ ٔتح َطُُّ ذٗ ِٓ ػّىُِس وٕتٍَى
فهى ال ؼلظض قٍىي فٍوَس ٌىً جًٌتجػحش ،وً٘ج ِح غلؼً ِٓ جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ ِظىٌج ِٓطمال
َطٓحوٌ ِغ ذحلٍ ِظحوٌ جٌمحٔىْٔ ،ظَت ٗتظُظٗ ٌٍمحػىز جٌمحٔىُٔس وٖتُُٕهح ،فرىؤٗ َٓطكًُ
أْ َطّىٓ جٌطشٍَغ ِٓ جٌطىفُك ذُت نحطُس جإلْطمٍجٌ وجإلْطٍّجٌَس.

43

ٌغُ جألعلُس جٌيت َطظف هبح جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ،ذاػطرحٌٖ َٓى جٌٕمض وَظكف جٌغّىع
جًٌٌ َىطٕف جٌطشٍَغ أو جٌمحػىز جٌمحٔىُٔس ،ئال أٔٗ لى َشىً نـٍج ػًٍ جألِٓ جٌمؼحتٍ شلح
َإوٌ ئىل جدلٓحِ ذاْطمٍجٌ جدلؼحِالش وجدلٓحِ ذحدلٍجوُ جٌمحٔىُٔس ،ويف يٌه ِٓحِ ٔترىأ جٌؼىجٌس
ذُت جألفٍجو وجدلطمحػُت ،وُف وؾً جٌطشٍَؼحش -جٌُىَ -ضٓؼً ذشىً أو آنٍ ئىل ضىٍَّ آٌُحش
أْحُْس ؽلىٓ ِٓ نالذلح ٕتُٓى جألِٓ جٌمؼحتٍ ذشىً فؼٍٍ.

44

ٌإلؾطهحو جٌمؼحتٍ ووٌ ذحٌَ يف ضفَٓت غّىع ٔض جٌمحٔىْ ،ذاػطرحٌٖ آٌُس َٓحُ٘ ِٓ
نالذلح جٌمحػٍ يف ٌفغ جٌٍرّ وجٌغّىع جًٌٌ َىطٕف ٔض جٌمحٔىْ،وَٓؼً ِٓ نالذلح ئىل
جإلؾطهحو وضمىًن قٍىي لحٔىُٔس فؼحٌس وػحوٌس يف آْ وجقى ،و٘ى قمُمس ِح غلؼً ِهّس جٌطفَٓت
طؼرس ٌٍغحَس ،ألْ جٌطفَٓت ػًّ َٓرك جٌطـرُك وػٍُٗ َطؼًٌ ضـرُك جٌمحػى جٌمحٔىُٔس لرً
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ضفَٓت٘ح نحطس ئيج وحٔص يجش ِىٌىي غحِغ ِٓ جٌظؼد جإل٘طىجء ئٌُِٗ ،ح ِٓ شأٔٗ أْ ػلىظ
نٍال ٔترىأ جٌؼىجٌس ذُت جدلطمحػُت.
ٌمى أطرف جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ ِـٍرح قمىلُح ،ذحٌٕظٍ دلح َىفٍٗ ِٓ ضىقُى ٌٍكٍىي
جٌمؼحتُس وضىلؼهح ػًٍ ضلى ٍَْم جألِٓ جٌمحٔىين وػلمك جٌىػىـ وجإلْطمٍجٌ وجٌطىلغ ،45غَت أْ
جٌطٍُُٓ هبًج جٌٍأٌ َىفؼٕح ٔ -تفهىَ جدلهحٌفس  -ئىل جٌطٓحءي قىي ػٓ ِح ئيج وحْ فؼال جٌمؼحء
جإلوجٌٌ يف ججلُجتٍ ئْطـحع ٖتمُك جألِٓ جٌمؼحتٍ جًٌٌ َؼطرب ػٍُّح أقى أوؾٗ ئٌْحء ِرىأ
جألِٓ جٌمؼحتٍ.

46

الذى ِٓ جٌطًوَت أْ جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ َشىً ِظىٌج َغًٌ جٌٕظحَ جٌمحٔىين،فايج وحْ
جٌطشٍَغ ٍَضرؾ ذحٌمحٔىْ ،فحإلؾطهحو جٌمؼحتٍ ٍَضرؾ ْتُحز جٌمحٔىْ ،وًٌٌه َرمً جٌمحٔىْ جًٌٌ
ضظٕغ جحملحوُ – جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ٘ -ى جٌمحٔىْ جحلٍ جدلطكٍن جدلطؿىو وججملىو ٌٍٕض
جٌمحٔىين 47.طلطُ جٌمىي ذحإلشحٌز أْ جٌمحػٍ جإلوجٌٌ ػٕى لُحِٗ ذىظُفس جإلؾطهحو جحلٍص –
وجتّح -ػًٍ جدلىجتّس ذُت جدلظححل جألْحُْس جدلطؼحٌػس وذُت جحلٍَس وجٌٍٓـس ،وَٓطىػٍ يٌه
ٍِجػحز جٌٕمحؽ جِضُس:

48

 جٌـرُؼس جخلحطس ٌٍهظىِس جإلوجٌَس؛ جأل٘ىجف جدلُُّز ٌٍلحذس جٌمحػٍ جإلوجٌٌ؛ جٌىْحتً جٌيت َٓطـُغ جٌمحػٍ جإلوجٌٌ ئضرحػهح.جحلىَع ػٓ جخلظىِس جإلوجٌَس وِح َؼطٍَهح ِٓ أْحٌُد َـرمهح جٌمحػٍ٘ ،ى قىَع
ذىجءز ػٓ ِمىِحش جخلظىِس جإلوجٌَس جٌيت ضمىَ ػًٍ ئٔطظحَ جدلٍجفك جٌؼحِس وِظححل جألفٍجو،
وًٌٌه ال غلىَ وّرىأ ػحَ ضغٍُد ؿٍف ػًٍ ؿٍف قىت ال َٕهحٌ جٌطىجَْ ذُت ؿٍيف جخلظىِس
جإلوجٌَس ،أِح جأل ٘ىجف جٌيت غلد أْ ضىؾٗ جٌمحػٍ جإلوجٌٌ يف ئؾطهحوٖ ،فهٍ وجْ ذىش ِطؼىوز
وِطفحوضس يف ٍِجضرهح وِطرحَٕس يف أطىذلح ،فهٍ ضىوٌ يف ئمجحذلح يف فٍه جٌشٍػُس،
ئْ جٌمحػٍ جإلوجٌٌ غلد ػٍُٗ أْ ًَتي ِرحوب جحلٍَس وجٌؼىجٌس وجتّح يف جدلًتٌس جألوىل
ِٓ ضمىٍَٖ وئؾطهحوٖ ،أِح جألْحٌُد جٌيت غلد أْ َطرؼهح جٌمحػٍ جإلوجٌٌ فٕؼطمى أهنح ٌٓ ٖتمك-
فؼالِ -ؼحين جٌؼىجٌس ،ئال ئيج جضفمص ِغ ٌوـ جٌمحٔىْ،و أ٘ىجفٗ،و٘تػٍص ْٕٕح زلىّس ،وِؼحََت
ِٕؼرـسَ ،ـرمح جٌمحػٍ يف مجُغ جحلحالش ،أِح أْ ٍَٓه جٌمحػٍ جإلوجٌٌ يف وً لؼُس ،أٍْىذح
نحطح وأْ َؼغ ٌىً ِٕحَػس ِؼُحٌج يجضُح فهى ِح َُػُع جٌػمس وَإوٌ ذحإلْطمٍجٌ وٍَكك
ذحدلطمحػُت أفىـ جٌظٍُ.

49

- 318 -

ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د .عالء انذين قهيم – جامعت سكيكذة (انجزائر)

خدمتة:
ئْ ووٌس جٌمحٔىْ ضؼٍت أْحْح ِرىأ ُْحوز جٌمحٔىْ وئقطٍجِٗ ِٓ ؿٍف جدلىجؿٓ وِإْٓحش
جٌىوٌس ،وٌطكمُك يٌه الذى ِٓ رلٍو ُ٘ثس لؼحتُس ػٍُح ِٓطمٍس ضٍجلد ضـرُك جٌمىجػى
جٌمحٔىُٔس ِٓ ججلهحش جٌمؼحتُس جٌىُٔح ػًٍ سلطٍف وٌؾحهتح ،وضؼّٓ ئقىجظ وئغٍجء وضىقُى
جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ ػًٍ ِٓطىي جٌىؿٓ ،وجحلمُمس أٔٗ ذؼى ِؼٍ أوػٍ ِٓ (ْٕ 42س) ػًٍ ئٔشحء
رلٍّ جٌىوٌس ػًٍ ٍَ٘ جٌمؼحء جإلوجٌٌ ججلُجتٌٍ ،ئال أٔٗ َرمً يف ؿحذؼٗ جإلؾطهحوٌ ذؼُىج ػٓ
ججلحوز جدلإوَس ئىل ٖتمُك جٌغٍع جألطًُ ٌالؾطهحو جٌمؼحتٍ.
ئي وُف َطٌٓت جملٍّ جٌىوٌس ججلُجتٌٍ أْ ؽلحٌِ وظُفس جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ ػًٍ
جٌظؼُى جإلوجٌٌ ِٓ ؾهس ،وَٓحُ٘ يف ضمُٕت وضـىٍَ لىجػى وِرحوب جٌمحٔىْ جإلوجٌٌ ججلُجتٌٍ
يف ٍِقٍس جالَووجؾُس نظىطح ،ئيج وحٔص جالنطظحطحش جدلؼهىو ئٌُٗ ِطٕىػس وِطؼىوزٌ ،ىٓ ً٘ج
ال َٕمض ِٓ ِٓإوٌُس جٌمحػٍ جإلوجٌٌ ٔفٓٗ يف ٔفّ جٌىلص ،ذاػطرحٌٖ ِىىْ وفحػً أْحٍْ يف
ووٌس جٌمحٔىْ ،جًٌٌ مل ٍّٔٓٗ ئىل قى جٌٓحػس يف لؼحتٕح ،قىت يف ظً جإلٔفطحـ جٌىرَت جًٌٌ
َؼٍفٗ جٌمؼحء جإلوجٌٌ،ال ؽلىٕٕح ِمحٌٔس رلٍّ جٌىوٌس جٌفٍٍٔٓ ذحجلُجتٌٍ ذحٌطأوُى ٌؼىز
ئػطرحٌجشٌ ،ىٓ ال ؼلطٍف جغٕحْ قحػٍج ،أْ جٌمحػٍ جإلوجٌٌ ِٓ نالي ذحخ جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ ،لى
أٔشأ ٔظٍَحش ولىجػى وِرحوب أْحُْس لحَ ػٍُهح جٌمحٔىْ جإلوجٌٌ ِٓ ؾهس ،وحٔص وػحِس أْحُْس
ٌمُحَ وذٕحء ووٌس جٌمحٔىْ ،وئقمحق ِرىأ جٌؼىجٌس ذُت جدلطمحػُت وجألفٍجو،قىت أػكً ًَّٓ
جٌمحػٍ جإلوجٌٌ ذمحػٍ جخلىِس جٌؼحِس .يف نطحَ ًٖ٘ جٌىٌجْس ٔمطٍـ ذؼغ جٌطىطُحش جدلىؾُز
يف جٌٕمحؽ جٌطحٌُس:
 ضفؼًُ جٌـحذغ جإلؾطهحوٌ جملٍّ جٌىوٌسَ ٌٓ ،طأضً ػٍُّح ئال ِٓ نالي ٖتٍٍَ رلٍّ جٌىوٌسججلُجتٌٍ ػًٍ ِٓطىي جإلنطظحص،وٍ َطٌٓت ٌٗ ػّحْ ئقطٍجَ جٌمحٔىْ وضىقُى وُفُس ضـرُمٗ
ػًٍ وحًِ جٌطٍجخ جٌىؿٍت ،نحطس ِٓ نالي ئػحوز جٌٕظٍ يف جالنطظحطحش جدلؼهىوز ئٌُٗ؛
 ؾؼً جإلؾٍجءجش جدلمٌٍز ٌطـرُك جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ ،يف أوي وآنٍ وٌؾس ِٓ جٌٕظحَ جٌؼحَ،وٗتىًَ قك جٌطّحِ ئػحوز جٌٕظٍ -ووْ جٌطمُى ذشٍؽ جدلُؼحو -ػى وً لٍجٌ َظىٌ ووْ ٍِجػحز
جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ؛
 ٔإوى ػًٍ أعلُس ٔشٍ جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ ،ؤىطٍ قىي يٌه ضٍضُرٗ وػرـٗ – ػًٍ جأللً-ػًٍ ِٓطىي رلٍّ جٌىوٌس وٍّقٍس أوىلٌ ،ط ٓهًُ ئؾٍجءجش جحلظىي ػٍُهح وجالؿالع ػٍُهح ِٓ
ؿٍف جٌمؼحز وجٌرحقػُت؛
 ٍٔطّّ جإللطىجء ذطؿحٌخ ذؼغ جألٔظّس جٌمحٔىُٔس جدلمحٌٔس ،جٌيت أٔشأش ووجتٍ وُ٘ثحش فُٕسِطهظظس ػًٍ ِٓطىي جذلُثحش جٌمؼحتُس جٌؼٍُح ،ضؼٌت فمؾ ذؼرؾ وئٔطمحء ؤشٍ وً ِح ضؼٍك
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ذحإلؾطهحو جٌمؼحتٍ ،وِػحي يٌه جدلىطد جٌفٍت ػًٍ ِٓطىي زلىّس جٌٕمغ جدلظٍَسِ ،ظٍكس
جٌطىغُك وجٌىٌجْحش ٔتكىّس جٌٕمغ جٌفٍُٔٓس؛
 غلد أْ َمطٕغ جٌمحػٍ جإلوجٌٌ أْ ئؾطهحوٖ ٘ى وٍُْس ٌٍطـرُك جٌٍُُٓ ٌٍمحٔىْ وئٌْحء ووٌسجٌمحٔىْ ِٓ ،نالي ًِء جٌفؿىجش جٌيت ضؼطٌٍ جٌطشٍَغ ،وضفَٓت جٌغّىع جًٌٌ َشىذٗ ،جًٌٌ ٌٓ
َطكمك ئال ِٓ نالي ِىجورس جدلشٍع وجٌطشٍَغ ٌإلؾطهحو جٌمؼحتٍ.
اهلوامش:
1

 -قُٓت فٍغلس ,جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ ِفهىِٗ وشٍوؽ ,رلٍس جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ ,وٍُس جحلمىق وجٌؼٍىَ جٌُٓحُْس,

ؾحِؼس زلّى نُؼٍ ذٓىٍز ,جٌؼىو  4226 ,23ص.34

 - 2زلّى ججملٍتِٕ ,ح٘ؽ جٌمحػٍ جإلوجٌٌ يف نٍك جٌمحػىز جٌمؼحتُس ,رلٍس جٌؼٍىَ جٌمحٔىُٔس ,ؾحِؼس زلّى جخلحِّ,
جدلغٍخ ,ػىو, 4233, 4ص.26

 - 3ػرى جدلٕؼُ جٌرىٌوجٌِ ,رحوب جٌمحٔىِْ ,ىطرس ػرى جهلل و٘رس ,جٌمحٍ٘زِ ,ظٍ ,3;94 ,ص.466

4

- Nathalie Leuvrey. Tout savoir sur la jurisprudence du droit du travail. Editions Tissot.. Juin
2013.paris. P9.

َ - 5حٍْ زلّى ػلِتِ ,رحوب جٌؼٍىَ جٌمحٔىُٔس ,ؽ ,8وجٌ جٌٕهؼس جٌؼٍذُسِ,ظٍ ,3;:9 ,ص .363
6

 -ذىذشَت زلٕى أِمٍجْ ,ضغَُت جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ ذُت جٌٕض وجٌطـرُك ,جدلٍطمً جٌىؿٍت جٌٓحوِ قىي " جإلؾطهحو

جٌمؼحتٍ ٌٍّكىّس جٌؼٍُح يف لؼحَح شإوْ جألٍْز"  ,وٍُس جحلمىق وجٌؼٍىَ جٌُٓحُْس,ؾحِؼس جٌؼٍيب ذٓ ِهُىٌ أَ
جٌرىجلٍَ ,ىٍِ ; 52-4أفًٍَ , 4235-ص 23

7

- https://www.dictionnairejuridique.com/definition/jurisprudence.php (vue le 12-07-2021 a
)15h05
8
- http://fichesdedroitcergy.e monsite.com/pages/fiches-du-premier-semestre/la-jurisprudence)administrative.html (vue le 12-07-2021 a 15h09

9

 -ػرى ججلًٍُ ِفطحـ ,ووٌ جٌمحػٍ جإلوجٌٌ :وػغ جٌمحػىز جٌمحٔىُٔس أَ ضـرُمهح ,رلٍس جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ ,وٍُس

جحلمىق وجٌؼٍىَ جٌُٓحُْس ,ؾحِؼس زلّى نُؼٍ ذٓىٍز ,ججلُجتٍ  ,جٌؼىو ,4228 , 24ص.338

10

 -قٕحْ ذٍجٍُّ٘ ,ئؾطهحو جٌمحػٍ يف رلحي جحلمىق وجحلٍَحش يف ظً جالضفحلُحش جٌىوٌُس ,رلٍس جإلؾطهحو

جٌمؼحتٍ , ,وٍُس جحلمىق وجٌؼٍىَ جٌُٓحُْس ,ؾحِؼس زلّى نُؼٍ ذٓىٍز ,ججلُجتٍ ,جٌؼىو,422; ,26ص.552

 - 11ػرى ججلًٍُ ِفطحـ ,ووٌ جٌمحػٍ جإلوجٌٌ :وػغ جٌمحػىز جٌمحٔىُٔس أَ ضـرُمهح ,رلٍس جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ .جدلٍؾغ
جٌٓحذك ،ص .339

12

- Benjamin N. Cardozo, The Nature of the Judicial Process,Universal Digital Library, Yale
University Press,1921,paris, p.110.

 - 13ئذٓ ِٕظىٌٌٓ ،حْ جٌؼٍخ،جدلؼحؾُ وجٌمىجَیِ(،وجٌ جدلؼحٌف ) ،جدلٍؿىِ ،28ظٍ،4229،ص.363
14

 -أوٌجن قىٌَ سِ ،رحوب جألِٓ جٌمحٔىين يف جٌمحٔىْ ججلُجتٌٍ وئؾٍجءجضٗ،أؿٍوقس ووطىٌجٖ،ؾحِؼس ججلُجتٍ-3

وٍُس جحلمىق ،423: ،ص .49
)- Voir notamment: - https://www.almaany.com/ar/dict/ar- (vue le 12-07-2021 a 15h22
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ِ -حَْ ٌػح ٌٍُى ،جألِٓ جٌمؼحتٍ وػىّ جإلؾطهحو يف جٌمؼحء جإلوجٌٌ ،ججملٍس جٌُٓحُْس وجٌىوٌُسِ ،إْٓس

جألٍ٘جَِ ،ظٍ ،ػىو; ،423ص .349

 - 17مجؼُس ػىجٌس ِٓ أؾً جحلك يف زلحوّس ػحوٌس ،جألِٓ جٌمؼحتٍ وؾىوز جألقىحَ،وجٌ جٌمٍُ ،جدلغٍخ ،4228 ،ص
.26

18

 -زلّى جخلؼٍجوٌ ،جألِٓ جٌمؼحتٍ ِٓ نالي ججملٍّ جألػًٍ ،وفحضٍ زلىّس جٌٕمغ ،جٌؼىو; ،3جدلغٍخ،4233 ،

ص .99

 - 19مجؼُس ػىجٌس ِٓ أؾً جحلك يف زلحوّس ػحوٌس ،جألِٓ جٌمؼحتٍ وؾىوز جألقىحَ ،جدلٍؾغ جٌٓحذك ،ص .26

 - 20غالٌ زلّىِ ،ؼىلحش ٖتمُك جألِٓ جٌمؼحتٍ -قحٌس ججلُجتٍ ظلىيؾح ،-رلٍس جٌؼٍىَ جٌُٓحُْس وجٌمحٔىْ ،جدلٍوُ
جٌىؽلمٍجؿٍ جٌؼٍيب ،جٌؼىو  ،37ججملٍى ،423; ،25ص .442

21

 -فىََس جقظحوِ ،ىلغ جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ ِٓ ِٕظىِس ئطالـ جٌؼىجٌس ذحدلغٍخ،رلٍس جٌفمٗ وجٌمحٔىْ،جٌؼىو;،4

 ،4237ص .:4

ِ - 22حَْ ٌػح ٌٍُى ،جألِٓ جٌمؼحتٍ وػىّ جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ يف جٌمؼحء جإلوجٌٌ،جدلٍؾغ جٌٓحذك ،ص .353
23

 -ػرى ججملُى خلًجٌٌ ،ذٓ ؾىو فحؿّس ،جألِٓ جٌمحٔىْ وجألِٓ جٌمؼحتٍ  -ػاللس ضىحًِ -رلٍس جٌشهحخ ،رلٍى

 ،26ػىو،423: ،24ص5;5

 - 24ػرى ججملُى خلًجٌٌ ،ذٓ ؾىو فحؿّس ،جألِٓ جٌمحٔىين وجألِٓ جٌمؼحتٍ ،جدلٍؾغ جٌٓحذك ،ص .5;5
25

 -زلّى جٌرغىجوٌ ،جدلهٓ جٌمؼحتُس ذُت جألِٓ جٌمحٔىين وجٌمؼحتٍ ،رلٍس جٌرحقع ٌٍىٌجْحش وجألْتحظ جٌمحٔىُٔس

وجٌمؼحتُس ،جٌؼىو ٔ ،46ىفّرب  ،4242ص ;;.5

26

 -مسُس ْٕىْحوٌ،جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ جإلوجٌٌ ،أؿٍوقس ووطىٌجٖ ،ؾحِؼس ججلُجتٍ ، 3وٍُس جحلمىق ،423; ،ص

; 3وِحذؼى٘ح

27

 -جٌَُٓ ػٌٌُ ,جٌمحػٍ جإلوجٌٌ َظٕغ جٌمحػىز جٌمحٔىُٔس ,رلٍس جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ ,وٍُس جحلمىق وجٌؼٍىَ

جٌُٓحُْس ,ؾحِؼس زلّى نُؼٍ ذٓىٍز ,ججلُجتٍ ,جٌؼىو  ,4228 ,24ص .32:
- Philippe Cossalter. Les grands arrêts de la jurisprudence administrative. Mémoire pour le

28

DEA de Droit Public Interne de L’Université Panthéon-Assas (Paris II). Soutenue publiquement le
17 septembre 1999. P126.

29

 -جألٍِ ٌلُ  7:-97جدلىجفك ْ 48رطّرب  3;97جدلطؼّٓ جٌمحٔىْ جدلىين (جدلؼىي وجدلطُّ) ،ؼ ٌ ػىو ;ٌٕٓ 7س

.3;97

30

 -ضمىَ ؾٍؽلس ئٔىحٌ جٌؼىجٌس ػًٍ فؼً يج ؿحذغ ٍْيب طحوٌ ِٓ جٌمحػٍ ,ؽلطٕغ ِٓ نالٌٗ ػٓ جٌفظً يف جًٌتجع

جدلؼٍوع ػٍُٗ ذٓرد أو ووْ ْرد.
- article 4 du code civil français.

31
32

- article 434-7-1 du code pénal français.

 - 33جٌمحٔىْ جٌؼؼىٌ ٌلُ  33-26جدلإٌل يف ْ 8رطّرب َ , 4226طؼّٓ جٌمحٔىْ جألْحٍْ ٌٍمؼحء ,ؼ ٌ ػىو ٌٕٓ 79س
.4226

 - 34جدلحوز  ِٓ 358لحٔىْ جٌؼمىذحش ججلُجتٌٍ.
35

 -جٌمحٔىْ جٌؼؼىٌ ٌلُ  23-;:جدلإٌل يف ِ 52حَى َ 3;;:طؼٍك ذانطظحطحش رلٍّ جٌىوٌس وضٕظُّٗ وػٍّٗ ,ؼ

ٌ ػىو  .59جدلؼىي وجدلطُّ.
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 - 36جدلحوز ; ِٓ :3لحٔىْ جإلؾٍجءجش جدلىُٔس وجإلوجٌَس.
37

ٌٍ -طىػُف أوػٍ قىي نظحتض جإلؾٍجءجش جٌمؼحتُس جإلوجٌَس أٔظٍ :زلّى جٌظغَت ذؼٍٍ ,جٌىُْؾ يف جدلٕحَػحش

جإلوجٌَس ,وجٌ جٌؼٍىَ ٌٍٕشٍ وجٌطىََغ ,ججلُجتٍ ,422; ,ص  4;9وِح ذؼى٘ح .أمحى زلُى ,جدلٕحَػحش جإلوجٌَس ,ضٍمجس
فحتُ أصلك ونحٌى ذُىع ,جٌـرؼس جٌٓحوْس ,و َ ؼ,ججلُجتٍ ,422: ,ص  .94ػرى جهلل ؿٍرٗ ,جٌمحٔىْ جإلوجٌٌ,
جٌٍلحذس جٌمؼحتُس ػًٍ أػّحي جإلوجٌز ,جٌمؼحء جإلوجٌٌ ,جٌـرؼس جٌػحُٔسِ ,ىٍََس جٌىطد وجدلـرىػحش ججلحِؼُس,
ْىٌَح ,422; ,ص  645وِح ذؼى٘ح.

ِ - 38حَْ ٌػح ٌٍُى ،جألِٓ جٌمؼحتٍ وػىّ جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ يف جٌمؼحء جإلوجٌٌ،جدلٍؾغ جٌٓحذك ،ص .356
 - 39غالٌ زلّىِ ،ؼىلحش ٖتمُك جألِٓ جٌمؼحتٍ -قحٌس ججلُجتٍ ظلىيؾح،-جدلٍؾغ جٌٓحذك ،ص .44:
 - 40ذىذشَت زلٕى أِمٍجْ ,ضغَُت جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ ذُت جٌٕض وجٌطـرُك ,جدلٍؾغ جٌٓحذك ,ص39
41

ِٓ -ؼىو شُهىخ ,جدلرحوب جٌؼحِس ٌٍّٕحَػحش جإلوجٌَس  ,ؼٔ ,4ظٍَس جالنطظحص ,ؽ ,8و َ ؼ ,ججلُجتٍ ,4235 ,ص

.32:

42

ِٓ -ؼىو شُهىخ ,جدلرحوب جٌؼحِس ٌٍّٕحَػحش جإلوجٌَس  ,ؼٔ ,4ظٍَس جالنطظحص ,ؽ ,8و َ ؼ ,ججلُجتٍ ,4235 ,ص

32:
 - 43ػرى جٌٕرحوٌ زلّى ،ضؼُُّ جإلؾطهحو جٌمؼحتٍِٓ -حعلس يف نىِس جٌؼىجٌس ،-رلٍس ٍٍْٓس جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ،
جٌؼىو ،23جدلغٍخ ،ص .65

44

ٌٍ -طىػُف أوػٍ أٔظٍ:فىََس جقظحوِ ،ىلغ جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ ِٓ ِٕظىِس ئطالـ جٌؼىجٌس ذحدلغٍخ ،جدلٍؾغ

جٌٓحذك ،ص ٌ .:4ىشٓ والي ،فطُكس ذىغمحي ،جألِٓ جٌمؼحتٍ ذُت ػّحٔحش جٌطشٍَغ وسلحؿٍ جإلؾطهحو ،رلٍس
جٌرحقع ٌىٌجْحش جألوحوؽلُس ،ؾحِؼس ذحضٕس ،23ػىو،423: ،34ص.482

 - 45ػرى جٌٕرحوٌ زلّى ،ضؼُُّ جإلؾطهحو جٌمؼحتٍِٓ -حعلس يف نىِس جٌؼىجٌس -جدلٍؾغ جٌٓحذك ،ص .67
 - 46ػرى جٌٕرحوٌ زلّى ،جدلٍؾغ ٔفٓٗ ،ص .67

- Pascale Deumier, Création du droit et rédaction des arrêts par la Cour de cassation, Ed
48
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Dalloz, paris,2007, p56.

 -ػحوي جٌٓؼُى أذى جخلَت ,ئؾطهحو جٌمحػٍ جإلوجٌٌ يف رلحي جحلمىق وجحلٍَحش ,رلٍس جإلؾطهحو جٌمؼحتٍ ,وٍُس

جحلمىق وجٌؼٍىَ جٌُٓحُْس ,ؾحِؼس زلّى نُؼٍ ذٓىٍز ,ججلُجتٍ ,جٌؼىو  ,4228 ,24ص 5:

 - 49ػحوي جٌٓؼُى أذى جخلَت ,ئؾطهحو جٌمحػٍ جإلوجٌٌ يف رلحي جحلمىق وجحلٍَحش ,جدلٍؾغ جٌٓحذك ,ص ;.5
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