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 ٤٤٢ فريح العنزي. د.إعداد أ

  بدرية جاسر الصالح ثـــــاسم الباح
  السلطة الالئحية في مجال تنفيذ القوانين ثــــعنوان البح

  القاهرة ةـــــــمعجا
  الحقوق ةــــــــكلي
  القانون العام م ــــــــقس

  )م١٩٧٩ (دكتوراه ةـــــــالدرج

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

تبين لنا من هذه الدراسة، أن السلطة الالئحية التنفيذية ال تعـد سـلطة              
تابعة للقانون، وإنما هي سلطة مستقلة عن القـانون، سـواء فـي أسـاس               

  .ستها، أو في مضمون ممارستهاممار
  منهج الدراسة

 وقد اتضح لنا من     ،دراسة مقارنة في نظم دول فرنسا ومصر والكويت       
 سـلك مـسلكا مخالفـا       ،سةمخالل البحث أن دستور فرنسا للجمهورية الخا      

 سواء من ناحية كيفية     ،للمسلك الذي سار عليه الدستورين المصري والكويتي      
نفيذية، أو من حيث تحديده الشخصي المخـتص        لوائح ت تقريره سلطة إصدار    

  .أصال بعمل هذه اللوائح
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  استنتاجات الدراسة
ولقد وجدنا من خالل دراستنا لمختلف دساتير فرنسا المتعاقبة أنها لـم            
تتفق عند صيغة معينة، في االعتراف للحكومة بسلطة الئحية لتنفيذ القوانين           

ح بحيث ترك للشك مجاال في      فمنها ما جعل صيغته من العموم وعدم الوضو       
صالحية اإلدارة في إصدار لوائح لتنفيذ القوانين، في تلك الفترة األولى مـن             

 للجمهورية الثالثة، وقـد     ١٨٧٥تاريخ الثورة الفرنسية، وقصدنا بها دستور       
بينا مختلف اآلراء الفقهية التي ظهرت حول هذا الصدد، بمناسبة تفسير المادة 

وجدنا أن هناك من ينادي بضرورة الـنص        . هليإلمشار  الثالثة من الدستور ا   
صراحة في الدستور على سلطة إصدار لوائح تنفيذية فال يكتفي بالنص على            

ا مبين.. وظيفة ضمان تنفيذ القوانين الذي جاءت به المادة الثالثة اآلنف ذكرها          
هناك من يقول أن مهمة تنفيذ القوانين تتضمن بالضرورة حق تنفيذ القوانين            

  .دار كل ما هو الزم لنفاذ القوانين من إجراءات وقواعد الئحية وإصبلوائح،
ومن خالل البحث في اآلراء التي ظهرت في ظل دستور الجمهوريـة            

 الذي اتبع نفس مـسلك دسـتور الجمهوريـة    – ١٩٤٦الرابعة الصادر سنة    
 لـم    أنها –الثالثة في صيغته المتعلقة باالعتراف بسلطة إصدار لوائح تنفيذية          

تنكر على الحكومة حق تنفيذ القوانين بلوائح من عندها، فوظيفة تنفيذ القوانين 
 من دستور الجمهورية الرابعة، تفسر بمعناها ال        ٤٧التي نصت عليها المادة     

بحرفيتها بمعنى أن مهمة تنفيذ القوانين، يشمل تنفيذها بقرارات فردية كمـا            
اإلدارة مالئما لحسن التنفيذ، دون     يشتمل تنفيذها بلوائح عامة، حسب ما تراه        

  .اريمعقب عليها في ذلك االخت
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وهو نفس المسلك الذي سار عليه دستور الجمهورية الخامسة الـصادر          
 التي نصت على سلطة رئيس الوزراء في ضمان         ٢١ في المادة    ١٩٥٨سنة  

  من الدستور المشار إليه، في     ٣٧تنفيذ القوانين، ولم يفتنا أن نشير إلى المادة         
نصها على سلطة رئيس الوزراء في إصدار لوائح مستقلة عن القانون وقـد             
رأينا كيف أن المادة في نصها األنف ذكره والتي تقـرر لـصالح الحكومـة     
سلطة الئحية مستقلة تمارس في مجاالت الئحية محجوزة للحكومة، قد جاءت   

  .، بخصوص تقرير سلطة تنفيذ القوانين بلوائح٢١منافسة للمادة 
 تعترف لرئيس الوزراء بإصدار لوائح تنفيذية فإن        ٢١ كانت المادة    فإن

، تنفيذ القـوانين التـي تـضع         حقه    تقرر، ضمنا لرئيس الوزراء    ٣٧المادة  
 للقانون بلوائح مستقلة، باعتبار ةمحجوزالالمبادئ األساسية للمسائل التشريعية 

وإجـراءات  أن كل ما يتعلق بهذه المسائل من مبادئ غير أساسية وقواعـد             
 ٢١تنفيذية، يعتبر داخال في اختصاص الالئحة، ليقتصر تطبيق نص المـادة            

على مجال تنفيذ القوانين ذات القواعد دون القوانين ذات المبادئ األساسـية            
  .على النحو السابق بيانه

هذا بخالف الدستور المصري والدستور الكويتي اللذان قررا بـصورة          
في عمـل  ) رئيس الجمهورية أو األمير (واضحة صريحة، حق رئيس الدولة    

  .ة لتنفيذ القوانينالزماللوائح ال
بما تعلق بالنص الدستوري بشان تحديد الشخص المختص بإصـدار          و

اللوائح التنفيذية، فلقد رأينا أن نص الدستور الفرنسي للجمهورية الخامـسة،           
صاحب االختصاص األصيل في هـذا      ) الوزير األول (جعل رئيس الوزراء    
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لشأن، فهو المسئول األول في فرنسا عن إصدار كل ما يلزم لنفاذ القـوانين              ا
  .من إجراءات وقرارات الئحية

وقد تبين لنا من المقارنة لدسـاتير الجمهوريـات الثالثـة والرابعـة             
والخامسة، أن دستور الجمهورية الثالثة الصادر، جعـل إصـدار اللـوائح            

ينما رئيس مجلس الوزراء، هـو      التنفيذية من اختصاص رئيس الجمهورية، ب     
  .عمل هذه اللوائح، وفقا لدستور الجمهورية الرابعةبالمختص األول 

 الفرنسي، لم يشان أن يحرم رئـيس        ١٩٥٨ولقد أوضحنا، أن دستور     
 منـه   ١٣الجمهورية كلية من ممارسة نشاط الئحي، فنراه ينص في المـادة            

الالئحية المتداولة فـي    على حق رئيس الجمهورية في التوقيع على المراسيم         
  .مجلس الوزراء

وحق التوقيع هذا، يعد بمثابة المشاركة الفعلية في إصـدار المراسـيم            
الالئحية، من وجهة نظر بعض الفقه وبعض أحكام مجلس الدولة الفرنـسي،            
فإن كانت هذه المراسيم عبارة عن لوائح تنفيذية، فإنه يلزم لنفاذهـا، توقيـع              

إلى جانب توقيـع رئـيس الـوزراء، والـوزراء          رئيس الجمهورية عليها،    
 بتوقيعه هذا، قد اشترك فعال في إصدار        ،المسئولين، فيكون رئيس الجمهورية   

  .اللوائح من جانب معين
نا لحق الوزراء في التوقيع على المراسيم الالئحية التنفيذية،         قولقد تطر 

، ولئن كان بوصفه طريقة تمنحهم سلطة المشاركة في إصدار اللوائح التنفيذية    
هذا رأي بعض الفقه، ومجلس الدولة الفرنسي في بعض أحكامه، فـإن مـن              
اآلراء الفقهية والقضائية ما ذهبت إلى اعتبار حق التصديق الوزاري علـى            
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المراسيم الالئحية الصادرة من رئيس الوزراء أو من رئـيس الجمهوريـة،            
 ضمانا لحقوق  أو هو عند البعض اآلخر شكلية جوهرية، تقررتيةمجرد شكل

  .األفراد ضد تعسف جهة اإلدارة
ومن خالل المقارنة مع دساتير مصر والكويت، اتضح لنا أن دسـتور            

، والدساتير السابقة عليـه، جعـل االختـصاص         ١٩٧١مصر الصادر سنة    
. بإصدار اللوائح التنفيذية من نصيب رئيس الدولة، رئيسا للجمهورية أو ملكا          

، )مـا بعـد الثـورة     (جعلت القرار الجمهوري    ة  يبمعنى أن الدساتير المصر   
ة الرئيسية إلصدار اللوائح التنفيذيـة،      اداأل) ما قبل الثورة  (رسوم الملكي   موال

وفي نفس الوقت، جعلت المجال مفتوحا أمام المشرع، وأمام رئيس الدولـة،            
  .في إعطاء الوزراء والهيئات اإلدارية األخرى، سلطة إصدار لوائح تنفيذية

نا لمسألة حق الوزير في إصدار لـوائح تنفيذيـة بـصورة            كذلك تطرق 
مستقلة عن نص القانون، والتي اتفق الرأي فيها حول عدم جـواز إصـدار              

 ما لم ينص القانون صراحة علـى ذلـك أو           ،وزاريةلوائح تنفيذية بقرارات    
الجمهورية احد الوزراء، إلصدار الئحة القانون التنفيذية، بدال        يفوض رئيس   

  .منه
لفتت نظرنا مسألة ذات أهميـة، ظهـرت فيهـا وجهـات نظـر              وقد  

متعارضة، هي مسألة مدى سلطة الوزراء في إصدار لوائح تنفيذية في ظـل           
، وهو الدستور المصري الوحيد، الذي أشار إلى حق الملك في     ١٩٢٣دستور  

إصدار اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانين، دون أن يعطي للملك، أو للمشرع أية            
  .في تخويل الوزراء أية سلطة في مجال عمل لوائح تنفيذية ةحيصال
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 العادية واإلدارية، وموقفه فلقـد      هأما من ناحية القضاء المصري بجهات     
رأينا أنه لم يسلك مسلكا واحدا، أحيانا نراه يصرح بعدم جواز صدور اللوائح             
التنفيذية بقرارات وزارية وان صدرت فهي باطلة لـصدورها مـن غيـر             

حيانا يصرح بجواز ذلك، وفـي بعـض األحكـام اسـتطعنا أن             مختص، وأ 
نستخلص ذلك الجواز ضمنا من تقريرها عدم شرعية بعض لوائح تنفيذيـة            
صادرة بقرارات وزارية ليس لصدورها من غير مختص، وإنمـا ألسـباب            

  .أخرى موضوعية
ولقد انتقلنا إلى البحث عن المختص بإصدار اللـوائح التنفيذيـة فـي             

، ٧٢ويتي، الذي سلك نفس مسلك الدستور المصري، في المـادة           الدستور الك 
حق إصدار اللوائح الالزمة لتنفيذ ) األمير(التي أعطت صراحة لرئيس الدولة    

في مباشرة هذه السلطة وجعلـت      القوانين، دون أن تمنحه حق تفويض غيره        
متى تصدر اللوائح التنفيذية بأداة أدنـى مـن         المشرع هو الوحيد الذي يقرر      

  .المرسوم األميري، األداة األصلية لعمل هذه اللوائح
وهناك ثغرة أساسية في الدستور الكويتي يستطيع من خاللهـا رئـيس            

ممارسة النشاط الالئحـي التنفيـذي الموكـول        ) ولي العهد (مجلس الوزراء   
لرئيس الدولة، ذلك هو نص المادة الثالثة والسابعة مـن القـانون األساسـي      

 ولي العهـد    قاللتان تقرران ح  ) ١٩٦٤ لسنة   ٤القانون رقم   (لتوارث اإلمارة   
ول محل األمير في مباشرة صالحياته الدستورية بما فيها صـالحيته           حلفي ال 

 حالة فقدان األمير لقدراتـه الـصحية علـى          –في إصدار اللوائح التنفيذية     
  .ممارسة صالحياته، وحالة تغيبه خارج البالد
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ي تفصل الحلول، الذي أجـازه الدسـتور        ولقد بينا الفروق األساسية الت    
  .الكويتي، عن التفويض الذي سكت عنه، في مجال إصدار اللوائح التنفيذية

ولقد وجدنا أن تقرير الدساتير لسلطة الحكومة في إصدار لوائح تنفيذية           
من البحث عن األساس القانوني لممارسـة هـذه         منع  صراحة أو ضمنا، لم ي    

ستور على تقريرها، أو يلزم نص القانون على        السلطة، وما إذا كان نص الد     
  .ممارستها

ولقد رأينا من خالل البحث أن هناك رأيـين متعارضـين يتنازعـان             
اإلجابة، رأي أطلقنا عليه المؤيد لحق الحكومة في إصـدار لـوائح تنفيذيـة           
بصورة تلقائية، وباالستناد مباشرة إلى نص الدستور دونما حاجـة لتـدخل            

حة في القانون على صدور الئحته التنفيذية، وهو الرأي المشرع والنص صرا
الذي اتفق حوله الفقه قديمه، وحديثة في فرنسا، وكذلك في مصر والكويـت             

  .وأيدته الجهات القضائية في تلك الدول
ثم تعرضنا للرأي الرافض فكرة التلقائية في ممارسة السلطة الالئحية،          

يدي، والمطبق حاليـا فـي األنظمـة        وهو رأي القلة عن الفقه األلماني التقل      
االنجلو سكسونية لكال من انجلترا وأمريكا فاإلدارة في هـاتين الـدولتين ال             
تباشران سلطة الئحية لتنفيذ القوانين إال في األحوال التي ينص فيها القانون            
على إصدار لوائح تنفيذية فال تملك خارج هذا النص التشريعي أية سلطة في             

  .ك اللوائحمباشرة إصدار تل
وقد بينا رأينا بالمسألة، فنحن نتفق مع حق اإلدارة في تنفيـذ القـوانين       
بلوائح من عندها مستندة في ذلك إلى نص الدستور مباشرة فاإلدارة ليـست             
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بحاجة وإنما لنص تشريعي خاص يحولها حق إصدار لوائح تنفيذية، ذلك أن            
 هو أساس ثابـت أصـيل       األساس في ممارسة السلطة الالئحية التنفيذية إنما      

يكمن في نص الدستور، الذي يجعل من الالئحة التنفيذية محال مـستقال فـي    
إصداره عن القانون محل التنفيذ، ويجعل من جهة اإلدارة مسئولة عن إتباع            

  .األسلوب الالئحي في تنفيذ القوانين أن ثبت لها يقينا ضرورته لذلك النفاذ
 ةي القانون على الالئحة التنفيذي    وقد أوضحنا أن القول بوجوب النص ف      

، هو بمثابة القول بحق البرلمان في المشاركة في صنع الالئحة           اصدارهإقبل  
التنفيذية بحيث أن اإلدارة ال تلمك إصدارها ما لم يرخص لها المشرع بذلك،             
فهو يدعوها إلى التدخل، وهي تتدخل وتصدر الالئحة على أساس من هـذه             

  .الدعوة التشريعية
 وقت اتسعت فيه مجاالت تـدخل الـسلطة         في ما ال يمكن قبوله      وهذا

العامة، وكثرت فيه التشريعات بحيث يعجز المشرع أمامها عن مواجهة كل           
الحاالت التي يشملها تطبيق النصوص التشريعية ومن التوقع لكافة التفاصيل          

  .الضرورية الالزمة لنفاذ تلك النصوص
يذ القوانين ان يترك أمـر إصـدار        وقد رأينا أنه من األسلم لضمان تنف      

اللوائح التنفيذية لتقدير اإلدارة، فيكون لها أن تختار طريق التنفيذ الالئحـي             
لقانون، جاءت نصوصه خالية من نص خاص يشير صراحة إلـى الئحتـه             

  .التنفيذية
  

  


