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 مبدأ األمن القانوني وضرورة األمن القضائي
 ــــــــ

 

 :مـديـتق

 األمن القانوني من أكثر المفاهيم تداولا 
، فييييي المجييييالين القييييانوني والقضييييائي حالييييياا 

عندما يتعلق األمر بتقييم نظام قانوني  لسيما
 وضيي  رمسييا قييدأو قضييائي معييين، أو عنييد ن

 المشير  طير  مين سيوا  القانونيية، القاعدة
 . القضائي الجتهاد قبل من أو

فكثيرا ما يوجه النقد لألنظمة القانونيية 
والقضييائية علييا أسيياع عييدة عوامييل، تتعلييق 

 عدم أو ،النصوص القانونية تضخمبباألخص 
نتيجة تغييرها المتكرر بعلة  القوانين استقرار

، أو 1صييييياد قتال عيييييامال ظييييياممقتضييييييات الن
 توسيييي زعزعييية اسيييتقرار المعيييام ت بفعيييل 

، أو دـالتعاقي ميادة في القضائية المراقبة مجال
التراجيي  عيين اجتهيياد قضييائي مسييتقر وتبنييي 

إلا غير . اجتهاد جديد بأثر رجعي في الزمان
الكثييييرة التيييي تييي د  إليييا  عواميييلذلييين مييين ال

، 2بالقيانون للمعنييين الفردية التوقعات خلخلة

                                                 

حيث يعاب على القانون االقتصادي غياب األمن   - 1
القانوني فيه، نتيجة تغيير مقتضيات القانون المذكور 

 . بسرعة
2 - Anne PENNEAU -  La sécurité 
juridique à travers le processus de 
normalisation -  Sécurité juridique et 
sécurité technique : indépendance ou 
métissage? Conférence organisée par 
le Programme international de 
coopération scientifique (CRDP/ 
CECOJI), Montréal, 30 septembre 
2003. 

ما يتعليييق األمييير بتنظييييم بعييي  لسييييما عنيييد
المجييييييالت الجديييييييدة المرتبطيييييية باسييييييتعمال 
التكنولوجيييييا الحديثيييية كالتعاقييييد ا لكترونييييي 
والتوقييي  ا لكترونييي المحفييوفين بمخيياطر لييم 

بحيييث يشييكل كييل ذليين . 3تكيين مألوفيية ميين قبييل
 . باألمن القانوني مساا 

لقيييييد تزاييييييد الهتميييييام بمبيييييدأ األمييييين 
المعاصير مين  العيالمالقانوني، بفعل ما يعرفيه 

 الصيييييعيد عليييييا اا سيييييوا  مت حقييييية تطيييييورات
 بشيكل الجتماعي، أو القتصاد  أو السياسي
 بعيييدم وحيتييي ت معيييه هيييذو التحيييولتأصيييبح

 علييا وأصييب . البشييرية فييي حييياة السييتقرار
 عموميياا  القييانوني والنظييام والقضييا  القييانون
تحديات جديدة دون تأثير سلبي، مي   مواجهة
 كعاميييلذو الم سسيييات هييي دور عليييا الحفييياظ
القيانون والقضيا   عين ينيت  ميا ألن. استقرار

وهو يواكي  مسيتجدات الحيياة المعاصيرة، قيد 
 عييييدم نسييييبة فييييي تزايييييد إلييييا أحيانيييياا  ييييي د 

 .همن التقليص بدل الستقرار
مبيييييدأ األمييييين " أصيييييب وليييييذلن، فقيييييد 

الثقيييييية ك  ومييييييا يتفيييييير  عنييييييه" القييييييانوني

                                                                        

http://www.lex-
electronica.org/articles/v9-
2/penneau.pdf  . Consulté le 
18/03/2008. 

أو فرض إجراءات جنائية جديدة بأثرر رجعأي، ناأرا  - 3
مرأأم موأأروق القأأانون . لخطأأورة بعأأض األفعأأام الجرميأأة

المتعلق بفرض قيود علأى الحريأة بالنسأبة لأذوي السأوابق 
ار ذلك نقاوأا في ميدان الجرائم الجنسية الخطيرة، حيث أر

  .كبيرا في فرنسا مؤخرا 

http://www.lex-electronica.org/articles/v9-2/penneau.pdf
http://www.lex-electronica.org/articles/v9-2/penneau.pdf
http://www.lex-electronica.org/articles/v9-2/penneau.pdf
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 صيل ، فيي واستقرار المعام ت  4المشروعة
فيراد لأل هيذا المبيدأ ييوفرو بفضل ميا الهتمام،

والقتصييييياديين مييييين  والفييييياعلين القيييييانونيين
حمايييييية اسيييييتقرار ا طيييييار القيييييانوني اليييييذ  

 ويتعاقييدون ميين خيي ل يتعيياملون فييي مجالييه،
تجياو  لتزامياتهموينتظمون بالنسبة ل، قواعدو

  .تبعا لمقتضياته السلطات العمومية
 
 
 
 
 
 

قيانوني قيد شيا  وإذا كان مبيدأ األمين ال
منذ مدة طويلة، وتركزت حوله مجموعة مين 
المفيييياهيم واألفكييييار، فيييينن مصييييطل  األمييييين 
القضييائي، أصييب  يطييره بييدورو عييدة مفيياهيم 
وتصييييورات، خاصيييية علييييا مسييييتو  الييييدول 
النامية، التيي تعميل عليا تطيوير قضيائها مين 

 .أجل تعزيز فرصها في جل  الستثمار
 وفييي سييبيل ا لمييام بالموضييو ، سيييتم
التطييييرق إلييييا تحديييييد مفهييييوم مبييييدأ األميييين 
القييانوني وذليين بتعريفييه وبيييان مييد  تمتعييه 
بالصيييييفة الدسيييييتورية أو أنيييييه مجيييييرد غايييييية 
دسيييتورية أو مبيييدأ قيييانوني، وبييييان أسسيييه، 
والمخاطر التي تهددو وسبل الوقايية مين ذلين 

، وبعيييد ذلييين ييييتم التطيييرق إليييا األمييين (أول)
قضائي القضائي، وع قة القضا  والجتهاد ال

 (.ثانيا)بمبدأ األمن القانوني 

                                                 
4 - La confiance légitime . 
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 مفهوم األمن القانوني:  أول
 ـــ

 

 :تعري  مبدأ األمن القانوني –أ 

 ألمانيأا فياألمن القانوني  مبدألقد ترسخ 
، حيأأأأث أكأأأأدت المحكمأأأأة 1691منأأأأذ سأأأأنة 

 ،5الدستورية الفدراليأة بثلمانيأا دسأتورية المبأدأ
 عأدمال محكمأة قبأم من دوليا   به االعتراف وتم

  لسأأأأنة قراراهأأأأا فأأأأي األوروبيأأأأة للمجموعأأأأة
 فأأي المحكمأأة هأأذ أخأأرل ل قأأراراتو  16916

 التأي تقتأرب كريأرا  الموأروعة الرقأة يخأ  ما
 

 المحكمأأأة كمأأأا أن .مأأأن مبأأأدأ األمأأأن القأأأانوني
 16917ومنأذ سأنة  اإلنسأان لحقوق األوروبية

أكأدت علأأى ضأأرورة التوقأن القأأانوني كمطلأأب 
 .لألمن القانوني

ستعمام الوائن لمبدأ األمن ورغم اال
القانوني، فإنه قلما يتم االهتمام بتعريف هذا 

                                                 
 الفدرالية الدستورية المحكمة قررت ،1691 سنة منذ - 5

 يتجلأى القأانوني األمأن فأإن للمأواطن، بالنسبة" بثلمانيا أنه
 أصأبحت التاريخ ذلك ومنذ" الرقة حماية في ويء كم قبم

  ".القأانوني األمأن"و "العامأة الرقأة" بأين قويأة عالقة هناك
 :انار

Jean-François Boudet - La Caisse des 
dépôts et consignations-: histoire, 
statut, fonction. les Logiques 
Juridiques, 2006. p. p. 27 et 28. 

 الرقأأةوتجأأدر اإلوأأارة إلأأى أن الباحأأث يعتبأأر مبأأدأ 
 حأين فأي، القانونيأة القواعأد حمايأة إلى يرمي  الموروعة
 الدولأأأة احتأأأرام foi publique العامأأأة الرقأأأةتقتضأأأي 

 مرم السياسي االقتصاد ميدان فيوهذ   .المالية اللتزاماتها
 .القانوني نالميدا في القانوني األمن

في  و1691.40.49 بتاريخ  Bosch في قضية  - 6
 .1691مايو  5بتاريخ  Dürbeckقضية 

ابريم  19بتاريخ  Sunday Timesفي قضية - 7
1696. 

ما يقدم كإطار  إذ غالبا  . المبدأ من قبم الفقه
عام لمجموعة كبيرة من المبادئ والحقوق 
المرتبطة به، أو كغاية محورية لكم ناام 

 . لدولة القانون أساسيا   قانوني، ومطلبا  

بدأ، إلى ذا المـوترجن صعوبة تعريف ه
المااهر  ددـمتع القانوني نـاألم أن

Protéiforme، وق الدالالتــــومتن 
Polysémique، اد ــــرير األبعـك

Multidimensionnelن ــــ، فضال ع
 .8حضور  الدائم في الكرير من المجاالت

 

 

وهذا ما يجعم مفهوم مبدأ األمن 
إذ . صعبا   القانوني غير واضح، وتحديد  أمرا  

ن سول التحقق من وجود  في اروف ال يمك
 .معينة وليس تعريفه بصفة مجردة

ولذلك فإن مبدأ األمن القانوني يعبر عنه 
  َ بتعبيرات تتمحور حوم مبادئ محددة  أحيانا 

 :مرم

واجب القاضي بالبت طبق القوانين  -
 المطبقة يوم تقديم الطلب؛

 ؛9عدم رجعية القواعد القانونية  -

 تفاقات األطراف؛اآلرار الملزمة ال  -

                                                 
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. 

المصلحة العامة هي ما تكون  كريرا  - 9
  .مبرر ترتيب األرر الرجعي للقانون

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=collection&no=28
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=collection&no=28
http://www.amazon.fr/exec/obidos/search-handle-url/402-1057761-2696158?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-fr&field-author=Cathy%20Pomart


 35 

التثويم في أضيق نطاق للنصو    -
 الجزائية؛

 احترام آجام الطعون والتقادم؛ -

 المقضي؛ الويءاحترام حجية  -

 .حماية مبدأ الرقة الموروعة -
 

إن استعمام مرم هذ  الصيغ يتم لتالفي 
 التطرق صراحة لمبدأ األمن القانوني، بما 

 
ى عل وهذا يدم مرال  . يقتضي تحديد  وتعريفه

سبب عدم االستعمام الصريح لعبارة األمن 
القانوني في بعض قرارات محكمة النقض 

كما أن المجلس الدستوري . 10الفرنسية
الفرنسي يحمي مبدأ األمن القانوني دون ذكر  

 .11صراحة
لصأأعوبة التعريأأف، فقأأد حأأاوم  وناأأرا  

الفقأأه فأأي البدايأأة قيأأاس مبأأدأ األمأأن القأأانوني 
يأأأر أن الأأأبعض ، غ 12علأأأى الرقأأأة الموأأأروعة

                                                 
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. 
11  - Bertrand Mathieu – Le principe de 
sécurité juridique. Études réunies. 
http://www.conseil-
constitutionnel.fr/cahiers . Consulté le 
16/03/2008. 

لمتولأأد لأأدل الأأدائن مأأن موقأأف الرقأأة هأأي االعتقأأاد ا - 12
المأأدين، وتكأأون موأأروعة عنأأدما تحيأأم علأأى اعتقأأاد عأأام 

حكأأم القاضأأي بإلزاميأأة العقأأد )تدعمأأه السأألطة العموميأأة 
كمأا . حيأث يقأوم القاضأي بترجمأة الأوعي الجمعأي(. مرال

تعنأأأي الرقأأأة الموأأأروعة  أن السأأألطات اإلداريأأأة ملزمأأأة 
 .مباحترام التطلعات التي أرارتها لدل العمو

يرل أن الرقة الموروعة هي أقرب لإلنصأاف 
وأنأه رغأم التقأارب بأين . منها لألمأن القأانوني

الرقأأة الموأأروعة واألمأأن القأأانوني، فأأإن الفقأأه 
يفرق بينهما، علأى غأرار المجلأس الدسأتوري 

 .  13الفرنسي

كمأأا قأأدمت تعأأاريف للمبأأدأ، انطالقأأا مأأن 
ن األمأأأأ"المكونأأأأات اللغويأأأأة واللفايأأأأة لمبأأأأدأ 

 عمومأأا  14باعتبأأار أن مفهأأوم األمأأن ". القأانوني
                                                                        

ورغأأأم أن الرقأأأة الموأأأروعة متولأأأدة عأأأن مبأأأدأ 
إذ األمأن القأانوني . األمن القانوني، فإنهمأا ليسأا متطأابقين

يضأأأمن الحقأأأوق المحصأأأم عليهأأأا، أمأأأا الرقأأأة الموأأأروعة 
فالحتأأرام الكلمأأة المقدمأأة، التأأي يمكأأن، ولكأأن ال توجأأب 

 :انار. دوما، خلق سند قانوني
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 

مأأأن تعريأأأف محكمأأأة العأأأدم للمجموعأأأة ويبأأأدو 
كأم وضأعية فأي الواقأن، "األوروبية للرقة الموأروعة أنهأا 

ما لم يقرر خأالف ذلأك، تدقأدر علأى ضأوء قواعأد القأانون 
المطبأأق،  وأن يكأأون القأأانون واضأأحا ودقيقأأا حتأأى يمكأأن 
للفأأأرد  أن يعأأأرف حقوقأأأه وواجباتأأأه ويتخأأأذ موقفأأأه علأأأى 

 ".ضوء ذلك
 أصأبح فقأد الموأروعة، الرقأة بأدأم من وانطالقا ومن رم  

 القأانوني الناأام مكونأات مأن مكونأا القأانوني األمأن مبدأ 
 :انار. األوروبي

Jean-François Boudet - La Caisse des 
dépôts et consignations. Op. cit. p. 27 
et 28. 
13  - Cathy Pomart - La magistrature 
familiale. Op.cit. p.  164. 

 : فـ لقد اهتم عدة فقهاء كالسيكيون باألمن  -14
Roubier  أوم قيمة اجتماعية "في األمن  يرل

كم إنسان متحضر يضم "يعتبر أن    Ribert، و"متطلبة

http://www.conseil-constitutionnel.fr/cahiers
http://www.conseil-constitutionnel.fr/cahiers
http://www.conseil-constitutionnel.fr/cahiers
http://www.conseil-constitutionnel.fr/cahiers
http://www.amazon.fr/exec/obidos/search-handle-url/402-1057761-2696158?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-fr&field-author=Cathy%20Pomart
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 ينصرف إلى الحالة التي يكأون فيهأا الفأرد فأي 
 

مثمن من المخأاطر، أو الوقايأة مأن أي خطأر، 
 يعنأيحيأث . أي الحماية الوقائية من المخأاطر

 يعتقأأد الأذي الهأادئ الوارأق الفأرد حالأة" األمأن
 ". الخطر من مثمن في أنه

 يوحي ،القانون إلى األمن نسبة غير أن
 الخطر أي القانون، هو الخطر مصدر بثن

 مصدرها كان سواء قانونية، قاعدة من القادم
  .قضائي اجتهاد أو تنايم أو تورين

عدم األمن يوكم جزء ومعنى هذا أن 
من القانون أيضا، ويبقى السؤام المطروح 
إذاك هو إلى أي مدل يمكن للناام القانوني 

 15انوني ؟أن يتحمم عدم األمن الق

في مقابم انعدام األمن القانوني، فإن 
ينحدر من الحق الطبيعي  القانوني األمنمبدأ 

،  وبذلك فإن مبدأ األمن القانوني 16في األمان
 استقرار في الحق له وخ  كم أن يقتضي
 من مثمن في يكون وأن القانونية، القاعدة

 على تؤرر أن يمكنها التي المفاجئة التعديالت
فيكون األمن بذلك هو الوجه . قراراالست ذلك

 .للقانون ءالمضي

                                                                        

 أن  يرل Carbonnier، و "قلبه الرغبة في األمن
 ".الحاجة القانونية األساسية"األمن 

15 - Jean-Guy Huglo - La Cour de 
cassation et le principe de la sécurité 
juridique. Op. Cit. 

إنأأه فأأي نفأأس " ب  Sûretéيمكأأن تعريأأف األمأأان  -16
انون وواقن، بحيث تمكن الفرد من أال يكون الوقت حالة ق

تحأأأت رحمأأأة السأأألطات أو أفأأأراد آخأأأرين ال جسأأأديا أو 
ومن تأم فأإن األمأان يسأتغرق األمأن القأانوني وال ". نفسيا

 .يختصر 
- Cathy Pomart - La magistrature 
familiale. Op.cit. p.  197. 

 األمأأن القأأانوني يعنأأي وعلأأى ذلأأك فأأإن
كأأأم ضأأأمانة، وكأأأم ناأأأام قأأأانوني للحمايأأأة، " 

يهدف إلى تثمين، ودون مفاجأتت، حسأن تنفيأذ 
االلتزامأأات، وتالفأأي أو علأأى األقأأم، الحأأد مأأن 

 . 17"عدم الوروق في تطبيق القانون

يمكأأأأن  إن هأأأأذا التعريأأأأف يفيأأأأد أنأأأأه ال
القضأأاء تمامأأا علأأى الريبأأة وعأأدم الورأأوق فأأي 
تنفيذ القانون، وأن كم ما يمكن هو خفض ذلك 

 . إلى نسبة مقبولة، بمقتضى قوانين جيدة
 مأأأأن القأأأأانوني األمأأأأنومأأأن رأأأأم اعتبأأأأر 

 على القدرة التي تضمن القانون، جودة وروط
 المعنيأأأين ألهأأأداف والأأأدائم الفعلأأأي التحقيأأأق"

جأودة "من القانوني هأو األأي أن . 18"بالقانون
ناام قانوني، يضمن للمواطنين فهما ورقأة فأي 

مأن  –القانون في وقأت معأين، والأذي سأيكون 
 .19"هأأأأو قأأأأانون المسأأأأتقبم -م االحتمأأأأامكامأأأأ

 المتطلبأأات يتأأرجم القأأانوني األمأأن وبأأذلك فأأإن
 .20وقابليته للتوقن القانون جودةالالزمة ل

من خالم هذ  التعاريف يتبين أن  األمن 
 : قانوني يحتوي في مدلوله على أمرينال

 قابلية القانون للتوقن؛  -
 .ووضوح القاعدة القانونية المطبقة -

 
غير أنه، ورغم ارتبأاط هأذين األمأرين، 
فأإن التركيأز يقأن غالبأا علأى قابليأة التوقأن فأأي 

لألمأأأأأن  وأأأأأرطا  "القأأأأأانون، باعتبأأأأأار التوقأأأأأن 
                                                 

17  - Ibid. p. 164. 
18 - Anne PENNEAU -  La sécurité 
juridique à travers le processus de 
normalisation. Sécurité juridique et 
sécurité technique. 
- Cathy Pomart - La magistrature 
familiale. Op.cit. p. 164. 
20 - Eric Carpano - Etat de droit et droits 
européens. Collection Logiques 
Juridiques, 2005. p . 231. 

http://www.amazon.fr/exec/obidos/search-handle-url/402-1057761-2696158?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-fr&field-author=Cathy%20Pomart
http://www.amazon.fr/exec/obidos/search-handle-url/402-1057761-2696158?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-fr&field-author=Cathy%20Pomart
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=10955
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=collection&no=28
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=collection&no=28
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كيأأأف  القأأأانوني، حيأأأث يعأأأرف األفأأأراد مسأأأبقا  
قأأاتهم بوأأكم مقبأأوم مأأن الناحيأأة ينامأأون عال

بما هأو مسأموح  القانونية، وكذا المعرفة مسبقا  
أمأأأا فأأأي حالأأأة العكأأأس . بأأأه ومأأأا هأأأو ممنأأأوق

فسأأيعني الأأتحكم، مصأأدر عأأدم الرقأأة واإلكأأرا  
ألهميأأة قابليأأة التوقأأن فأأي  وناأأرا  . 21"والجأأور

 األوروبيأأأة المحكمأأأة القأأأانون، فقأأأد اعتبأأأرت 
 االتفاقيأة بحسأ ،"القأانون"أن  اإلنسان لحقوق

 أنفيأأأه  يتطلأأأب ،اإلنسأأأان لحقأأأوق األوروبيأأأة
 .22وتوقعيا ممكن الولوج يكون

أما فيمأا يخأ  التعريأف المعطأى لمبأدأ 
األمن القانوني من طرف المؤسسأة القضأائية، 
فيكفأأي التأأذكير بأأالتعريف الأأذي أقأأر  مجلأأس 

 مبأأدأ":للمبأأدأ وهأأو كمأأا يلأأي الفرنسأأيالدولأأة 
 المواطنأأون، نيكأأو أن يقتضأأي القأأانوني األمأن
 هأأو مأأا تحديأأد مسأأتول فأأي عنأأاء، كبيأأر دون

 القأأأانون طأأأرف مأأأن ممنأأأوق هأأأو ومأأأا مبأأأاح
 أن يتعين النتيجة، هذ  إلى وللوصوم. المطبق
 ومفهومأأة، واضأأحة، المقأأررة القواعأأد تكأأون

 متكأررة تغييأرات إلأى الزمأان في تخضن وأال
 . 23"متوقعة غير أو

                                                 
21 - Cathy Pomart - La magistrature 
familiale. Op.cit. p. 164. 
22 - - Eric Carpano - Etat de droit et 
droits européens. Op. cit. p . 231. 

انار التقرير العام لمجلس الدولة الفرنسي لسنة  - 23
 :حيث جاء فيه. 1449

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, 

إن مختلأأف التعأأاريف التأأي تعطأأى لمبأأدأ 
ن القأأانوني، تبأأرز مأأدل أهميأأة هأأذا المبأأدأ األمأأ

وهأأي أهميأأة جعلأأت مبأأدأ . فأأي الوقأأت الأأراهن
 :األمن القانوني يتميز بعدة مميزات ومن ذلك

 وسموأنه مطلب أساسي لدولة القانون   -
ألن دولة القانون تفترض ، القانون

احترام مبدأ األمن القانوني، وإن عدم 
 احترامه يمس بمقومات دولة القانون؛

ورط أساسي لضمان ممارسة وهو كذلك   -
حقوق األفراد، وتحقيق التطور 

 االقتصادي؛
كمأأا أنأأه يتضأأمن طبيعأأة آمأأرة فأأي بعأأض   -

القأأأأانوني للمجموعأأأأة  لناأأأأاماألنامأأأأة كا
 األوروبية؛

لمجموعأة  اموأتركا جذعوأنه مبدأ يوكم   -
 من الحقوق والمبادئ؛

أن مطلب تحقيق األمن القانوني أصبح  -
ى الصعيد الدولي، من أجم مطلبا عل

 .توجين االسترمار األجنبي
 

غير أن هذ  المميزات التي يوحي بها 
مبدأ األمن القانوني، يجب أال تحجب مسثلة 
استعمام مبرر األمن القانوني لتبرير أمر أو 
عكسه، مرام ذلك حماية العقد باسم األمن 
القانوني، لكن كذلك وباسم األمن القانوني يتم 

تضيات العقد لضرورات الناام العام تعديم مق
ذلك أن دواعي األمن القانوني . االقتصادي

ة نحو رادومتطلبات السرعة دفعت بسلطان اإل
على عقب مكونات  الام، وهو ما قلب رأسا  

القانون ومفهوم  أوخا  القانون 
التجاري،كما أن دليم اإلربات يتحوم من 

                                                                        

dans le temps, à des variations trop 
fréquentes, ni surtout imprévisibles". 
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ذلك بما ل  24الدليم المجسد إلى الدليم الرقمي
 من آرار على ناام التعاقد الذي ام ساكنا  

 .طوام عدة عهود

 
ن القانوني ـبدأ األمـوة مـمد  ق -  

 : ودستوريته
 

إن قيمة وقوة أي مبدأ تجأد مرجعهأا فأي 
وإذا كأأأان الدسأأأتور هأأأو أسأأأمى . قأأأوة مصأأأدر 

مرجن في األنامأة القانونيأة، فهأم يعتبأر مبأدأ 
مجرد مبأدأ  أم أنه األمن القانوني مبدأ دستوريا  

 قانوني؟ 
بحدة  لم يعد التساؤم مطروحا   ألمانيافي 

 مبأدأ  حوم الموضوق، إذ يعتبر األمن القانوني 
 األلمأأاني، تبعأأا   الدسأأتوري القأأانون فأأي مسأأتقال  

للموقأأأف المؤيأأأد لأأأذلك مأأأن طأأأرف المحكمأأأة 
 .الدستورية األلمانية منذ بداية الستينات

، فرغم عدم ن  البرتغامأما في 
 األمن على ومباورة   صراحة   الدستور
 عن الحديث عند دستوري، كمبدأ القانوني
 واالجتهاد الفقهفإن  .القانون دولة مقومات

 األمن مبدأ أن إلىبالبرتغام يذهبان  الدستوري
 القانون دولة فكرة من حتما   ينبن القانوني

 بالدستور مقررا   يعتبر رم ومن ،الديمقراطية
 وأمان موروقية ضرورة احترام على تثسيسا  

. والجماعات األفراد وحقوق ،العالقات
، وهو القانون يخدمها قيمة األمن أن باعتبار

 الحماية في المواطنين رقة"ما يوكم منبن 
  .25"القانونية

                                                 
24  - voir: Mohammed Drissi Alami 
Machichi – Droit commercial 
fondamental au Maroc. Rabat,2006. 
p.18…/. 
25- L. Nunes de Almeida - Le 
développement de l’idée d’État de droit 

لكأأن السأأؤام مطأأروح بحأأدة فأأي فرنسأأا، 
التي لم يتم فيها تثكيد مبأدأ األمأن القأانوني مأن 
  خأأأالم أي نأأأ  قأأأانوني، إذ لأأأم يأأأن  عليأأأه

 
، ولم يقرر  المجلس الدستوري 1659دستور 

الفرنسأأي كمبأأدأ دسأأتوري فأأي حأأد ذاتأأه، وإن 
كأان المجلأس الدسأأتوري يضأمان قراراتأه عأأدة 

 .متعلقات بالمبدأ المذكور

وإن الأأبعض يوأأير إلأأى أن مبأأدأ األمأأن 
القأأانوني دخأأم إلأأى فرنسأأا مأأن ألمانيأأا، وعبأأر 
 بوابة قانون المجموعأة األوروبيأة الأذي يعتبأر

غير أن البعض . هذا المبدأ من مقوماته اآلمرة
 . 26اآلخر يذهب إلى عدم صواب هذا التوجه 

وفي الواقن، فقد عرف المبدأ من طأرف 
الفقه الفرنسي منأذ أكرأر مأن قأرن، كأم مأا فأي 
األمأر هأأو أنأأه ومأأن الناحيأأة التاريخيأأة، عأأرف 
االهتمأأام بأأاألمن القأأانوني مراحأأم مأأد وجأأزر، 

بوأكم  م بالموضأوق حاليأا  إلى أن عاد  االهتمأا
بعأد . أكرر قوة وبرغبة أكرر في تثصأيم المبأدأ

أن كان المبدأ يعتبر مجرد مكون مأن مكونأات 
فقأأأد . قأأأانون، ودون تبريأأأرات خاصأأأةدولأأأة ال

أأأ  قأأأدماء لأأأدلرف تصأأأور األمأأأن القأأأانوني عد
 اآلرأأأار يجهلأأأون ال كأأأانوا الأأأذين – المأأأؤلفين
 فأأأي وذلأأأك، القأأأانون اسأأأتقرار لعأأأدم السأأألبية

                                                                        

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. 

http://www.concourt.am/hr/ccl/vestnik/2.24-2004/nunes.htm
http://www.concourt.am/hr/ccl/vestnik/2.24-2004/nunes.htm
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 عبأارة اسأتخدام دونالقانوني،  للتوقن وارتهمإ
 .27القانوني األمن

غير أن االهتمام أصبح يتعلق في الوقت 
الحاضر بتثصيم مبدأ األمن القأانوني والبحأث 
عن أساسه ومدل قوته ، ومأدل تأثرير األهميأة 
المتزايأأدة لقأأانون المجموعأأة األوروبيأأة، وكأأذا 
دور محكمأأة العأأدم للمجموعأأة األوروبيأأة فأأي 

لقأأانون  اعتبارهأأا مبأأدأ األمأأن القأأانوني أساسأأا  
مأأأا يأأأرتبط بعأأأدم رجعيأأأة  المجموعأأأة، خاصأأأة  

القانون، واحترام الحقوق المكتسبة، واسأتقرار 
المراكأأأأأأأأز القانونيأأأأأأأأة الوخصأأأأأأأأية، والرقأأأأأأأأة 
الموأأروعة، وهأأي كلهأأا مبأأادئ عامأأة لقأأانون 
المجموعأأة األوروبيأأة ترددهأأا أحكأأام المحكمأأة 

 .28المذكورة
لأأأأأى ذلأأأأأك هنأأأأأاك تأأأأأثرير وباإلضأأأأأافة إ 

المحكمأأة األوروبيأأة لحقأأوق اإلنسأأان، التأأي مأأا 
فتئأأت توأأير فأأي قراراتهأأا لألمأأن القأأانوني، ال 
سيما مأا يتعلأق بأالولوج إلأى القأانون، والتوقأن 
القأأأأانوني فيمأأأأا يمأأأأس بالحريأأأأات المضأأأأمونة 
باالتفاقية األوروبية لحقأوق اإلنسأان أو عرقلأة 

 . 29ممارسة تلك الحريات
المجلأأأس الدسأأأتوري  فمأأأا هأأأو موقأأأف

الفرنسي من مبدأ األمن القانوني؟ في قأرار لأه 
اعتبأأر المجلأأس أن   1669أبريأأم  6بتأأاريخ 

المورق هأدف إلأى تقويأة األمأن القأانوني عأن 
وقأد يفهأم أن . 30طريق الحد من طرق الطعن 

المجلأأس الدسأأتوري الفرنسأأي بهأأذا القأأرار أقأأر 

                                                 
27-  Anne PENNEAU -  La sécurité 
juridique à travers le processus de 
normalisation. Sécurité juridique et 
sécurité technique. Op.cit.  
28  - Cathy Pomart - La magistrature 
familiale. Op.cit. p. 195. 
29 - Ibid. p. 196. 
30 - Ibid. p.  196. 

لكأأن وفأأي قأأرار آخأأر . دسأأتورية المبأأدأ ضأأمنيا  
رفأأأض المجلأأأس   1669دجنبأأأر  04اريخ بتأأأ

إضأأفاء الطأأابن الدسأأتوري علأأى مبأأدأ  صأأراحة  
الرقأأة الموأأروعة لعأأدم وجأأود نأأ  علأأى ذلأأك، 

من إعأالن  19بما في ذلك ما توحي به المادة 
الذي  1996لسنة  31حقوق اإلنسان والمواطن

 .كان الكرير يعتقد أنها تؤسس لذلك المبدأ
 وعلأأأى ذلأأأك، يأأأذهب البأأأاحرون إلأأأى أن

 يرسأأأأخ لأأأأم فرنسأأأأا فأأأأي الدسأأأأتوري المجلأأأأس
 أساسأأي، القأأانوني كحأأق األمأأن مبأأدأ صأأراحة  

 ،وأنأأه .أيضأأا   يسأأترنه لأأم أنأأه القأأوم يمكأأنلكأأن 
 والقانون األوروبيةالحقوقية  للمتطلبات ورعيا  

عمأم المجلأس الدسأتوري  فقد ،المقارنالدولي 
 بوأأأأأأأأأأأأأكم أو بأأأأأأأأأأأأأتخر علأأأأأأأأأأأأأى دسأأأأأأأأأأأأأترة 

constitutionnaliser  مأأأن المبأأأدأ هأأأذا 
 التأأأأي أكأأأأدت علأأأأى  قراراتأأأأهبعأأأأض  خأأأأالم

 .32"القانوني ألمنضرورة ا"
 في الدستوري المجلس بثن يرل الفقهف
 بالطأأأأأابن االعتأأأأأراف نحأأأأأو يتوجأأأأأه فرنسأأأأأا

، مأأن خأأالم القأأانوني األمأأن لمبأأدأ الدسأأتوري
والولأأوج  ،القأأانون وضأأوحتثكيأأد  علأأى أهميأأة 

ه، باعتبار أن ذلك كله يعتبر فهمسهولة و ،إليه
فأأأأالمجلس وإن لأأأأم يؤكأأأأد . ريةدسأأأأتو حاجأأأأة

دستورية المبدأ، فإنه أكد في كرير من  صراحة  

                                                 
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. 
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بذلك  ممهدا   33قراراته على مرجعية هذا المبدأ
 .الطريق نحو اكتسابه الصبغة الدستورية

 

 :مبدأ األمن القانوني كغاية دستورية -ج 
 

بمأأا أن المجلأأس الدسأأتوري الفرنسأأي لأأم 
مأأن يضأأف الصأأبغة الدسأأتورية علأأى مبأأدأ األ

القأأأانوني، فقأأأد تأأأم البحأأأث فأأأي أصأأأم وأسأأأاس 
المبأأأأدأ علأأأأى مقتضأأأأى النصأأأأو  األساسأأأأية 

 .الفرنسية
مأن إعأالن  1فهناك من يعتبر أن المادة 

التي  1996لسنة  34حقوق اإلنسان والمواطن
 sûretéتأأأن  علأأأى مبأأأدأ األمأأأن أو األمأأأان 

يمكأأن أن تكأأون أصأأال لألمأأن القأأانوني، وفأأي 
السأيما . ة دستوريةهذ  الحالة يكون للمبدأ قيم

وأن هأأأذا اإلعأأأالن أدمأأأج فأأأي ديباجأأأة دسأأأتور 
وقأد أعطأى المجلأس  1659ودستور  1609

 .الدستوري قيمة دستورية لديباجة الدستور
لكأأأن بأأأاحرين آخأأأرين يربطأأأون األمأأأأن 

من إعالن حقوق اإلنسان  19القانوني بالمادة 
، ويبدو أن ذلك غيأر  1996والمواطن  لسنة 

غة الدسأأأتورية لمبأأأدأ فأأأي تثصأأأيم الصأأأب كأأأاف  
 .األمن القانوني كما أوير إلى ذلك أعال 

إن كأأم هأأذا يأأدم علأأى التخأأبط الأأذي يقأأن 
فيأأه الفقأأه فأأي محاولأأة إضأأفاء قيمأأة دسأأتورية 
علأأى المبأأدأ، بمقتضأأى نصأأو  لهأأا امتأأدادها 

 .في التاريخ
                                                 

33 -  Cathy Pomart - La magistrature 
familiale. Op.cit. p.  199. 
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". 

ونتيجأأة لأأذلك، يمكأأن القأأوم بأأثن هنأأاك 
 : فرضيتين

فيخضن لأه إما اإلقرار بدستورية المبدأ،  - 1
الموأأأرق والقاضأأأي، ويكأأأون للمجلأأأس 
الدسأأأأأتوري رد كأأأأأم قأأأأأانون يتضأأأأأمن 

 .لمبدأ األمن القانوني مخالفة  
أو رفض إعطاء هأذ  القيمأة الدسأتورية  – 1

لمبدأ األمن القانوني، مأن غيأاب اتفاقيأة 
دوليأأأأة تسأأأأمو بأأأأه، وفأأأأي هأأأأذ  الحالأأأأة 
سأيكون باإلمكأان المأس بأه، ولأن يملأأك 

علأأأأأأى المجلأأأأأأس الدسأأأأأأتوري السأأأأأأهر 
 .احترامه

 
لكن خارج هذين االختيارين اهر اتجأا  

غايأأة "آخأأر، يرمأأي إلأأى أن يجعأأم مأأن المبأأدأ 
لقأأأأد وجأأأأدت هأأأأذ  . 35" ذات قيمأأأأة دسأأأأتورية
 ناأأأأأرا لاهأأأأأور  1691العبأأأأأارة فأأأأأي سأأأأأنة 

 
 

مبأأأأادئ جديأأأأدة لأأأأم تأأأأن  عليهأأأأا نصأأأأو  
أصبحت متقادمة، ورغأم ذلأك يعطأي المجلأس 

رغأم  الدستوري لتلك المبادئ قيمأة دسأتورية،
، وإنمأا لكأون تلأك دسأتورية   أنها ليسأت حقوقأا  

 .36دستورية   ذات قيمة   المبادئ توكم غاية  
إن هأأدف الغايأأة ذات القيمأأة الدسأأتورية 
هو تالفي إعطاء طابن مطلأق لأبعض المبأادئ 

وعلى ذلك فإن الناأام . ذات الطابن الدستوري
 : القانوني  الفرنسي يجمن بين

وق حقأأأأأ) مبأأأأأادئ دسأأأأأتورية مطلقأأأأأة  -
 ؛ (دستورية أساسية

                                                 
35  -   Cathy Pomart - La magistrature 
familiale. Op.cit. p.  198. 
36  -  Ibid. Op.cit. p.  199. 

http://www.amazon.fr/exec/obidos/search-handle-url/402-1057761-2696158?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-fr&field-author=Cathy%20Pomart
http://www.amazon.fr/exec/obidos/search-handle-url/402-1057761-2696158?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-fr&field-author=Cathy%20Pomart
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وغايأأأأأات ذات قيمأأأأأة دسأأأأأتورية أقأأأأأم  -
، والتأأأأي بواسأأأأطتها يسأأأأتفيد الموأأأأرق تحديأأأأدا  

 .واسن من المناورة والقاضي بقدر  
 

ولذلك يمكن القوم بثن المجلس 
الدستوري الفرنسي يقر بالغاية ذات القيمة 

وتبعا لذلك . الدستورية لمبدأ األمن القانوني
. كنه مجرد غايةول فالمبدأ ليس دستوريا  

باعتبار أن األمن القانوني مبدأ عام، تجتمن 
 فيه عدة مبادئ وحقوق أخرل ذات أبعاد وقيم 

 أي أنه غاية تجميعية ذات قيمة . مختلفة
بمعنى أن مبدأ األمن القانوني . دستورية

لمبادئ ومتطلبات  مرجعية   يصبح غاية  
أخرل، حيث يعتبر لذلك قريبا من الضرورة 

 .37األم
في  38من كم هذ  الخالفات خروجا  و 

تثصيم المبدأ، فإن الكرير من الفقهاء يدعو 
إلى إضفاء  القيمة الدستورية على مبدأ األمن 

 .القانوني في فرنسا  بصفة صريحة
بم، وبمناسبة إقرار قانون لألمن المالي 

، فقد أريرت مسثلة 1440في فرنسا في سنة 
 ما إن كان من المناسب سن قانون لألمن

 .القانوني على غرار ذلك
 

 :أساسيات مبدأ األمن القانوني -د 
 

يهدف مبدأ األمن القانوني إلى حماية 
األفراد من اآلرار الرانوية السلبية للقانون، 
السيما عدم االنسجام، أو تعقد القوانين 
 واألنامة، أو تعديلها المتكرر، بما يخلف 

ام ويتعين لقي. ذلك من انعدام لألمن القانوني

                                                 
37  -  Ibid. Op.cit. p.  200. 

تجدر اإلوارة كذلك إلى ما يأذهب إليأه الأبعض، مأن  - 38
م األخذ بمبدأ األمن القانوني عن طريق اعتبار  مأن الناأا

 .قانوني اآلمر للمجموعة األوربيةال

المبدأ تحقيق عدة متطلبات في القانون حتى 
. يتكرس األمن القانوني على أرض الواقن

وإن أهم هذ  المتطلبات الواجب توافرها في 
 :القانون تتلخ  فيما يلي

 المساواة؛ مبدأالحر  على - 

 القاعدة القانونية، وضوح  -

سهولة فهم القاعدة القانونية واستيعابها   -
 بها؛ من قبم المخاطبين

قواعد )تضمن القواعد لقيم معينة  -
 (.معيارية

 تالفي تناقض القواعد؛  -

 استقرار القواعد القانونية؛- 

 استقرار العالقات التعاقدية؛  -

 قابلية القانون للتوقن؛  -

 سهولة الولوج إلى القانون والمحكمة؛ - 

 العادلة؛ المحاكمة  -

 ضمان حقوق الدفاق؛  -

 نون؛عدم رجعية القا  -

 الوفافية؛  -

 .منن القواعد التي تطلب المستحيم  -
 

وعلى هذا، فإن األمن القانوني يتطلب 
من جودة إعداد  ، بدءا  سليما   قانونيا   مناخا  

وتحرير القاعدة القانونية إلى تطبيقها وتنفيذها 
 . على الوجه المطلوب

كما يتعين أن يتوافق األمن القانوني من 
التحوالت التي  حاجة أخرل هي مواكبة

يعرفها المجتمن المعاصر، فاألمن القانوني ال 
يمنن التحوم، ولكن عند االقتضاء، يتعين 
اتخاذ إجراءات إعالم وقائي وتدابير انتقالية 
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ولذلك فإن تحقق .تضمن توفير األمن القانوني
األمن القانوني على أرض الواقن، يرتبط 
تقليديا بالوكلية التي يفترض فيها تحقيق 

، أي أنه البد من اإلعالم والنور  39الضمانة
في كم ما يرتبط بالقاعدة القانونية من تعديم 
وتغيير ليكون ذلك في علم العموم حتى يدبروا 

 . أمرهم في ضوء ذلك

 

 القيييانوني األمييين تهيييدد التيييي المخييياطر -هيييـ
 :ووسائل الحد من ذلن

 

تترصأأأأد بأأأأاألمن القأأأأانوني جملأأأأة مأأأأن 
تؤرر على المبأدأ، بمأا المعوقات التي يمكن أن 

توأأأيعه مأأأن وأأأك وارتيأأأاب فأأأي ناأأأام قأأأانوني 
معأأأأين، بوأأأأكم ينتوأأأأر معأأأأه انعأأأأدام  األمأأأأن 

 : ويتجلى ذلك بالخصو  في. القانوني
 ؛40التورين تضخم -
 ؛القانونية لقواعدل فيه المبالغ التعقيد -
 النصو ؛ جودة عدم -
 القانون؛ فهم عسر -
معياريأأة،  لقواعأأد القأأانون تضأأمن عأأدم -

قأأوانين التأأي تتضأأمن فقأأط كموأأارين ال
 مختلفة؛ مقتضيات مجرد 

 النصأأأأو  واضأأأأعي تكأأأأوينوضأأأأعية  -
 ؛على تقنية التورين القانونية

 الضأأأأرر يلحأأأق بمأأأا القأأأوانين رجعيأأأة -
 سابقة؛ تعاقدية بمراكز

 خرق مبدأ المساواة أمام القانون؛ -
 كررة المنازعات؛ -

                                                 
39   - Cathy Pomart - La magistrature 
familiale. Op.cit. p. 192. 

نونبر )جاء في التقرير األخير للبنك الدولي  - 40
أنه " ناام قضائي لفائدة المغرب الجديد" بوثن( 1449

الصادرة مؤخرا ذات أمام كررة النصو  القانونية 
االرتباط بمجام التطبيق القضائي، فإنه يتعين القيام بوقفة 

Pause législative. 

 

لالنعكاسأأات السأألبية لهأأذ   لأأذلك، وناأأرا  
من القانوني، يتم اللجأوء المااهر على مبدأ األ

، ووضأن القانوني األمن عدم مخاطر تقييمإلى 
مأن  قانونيأةال يقاأةخاليا وفرق عمم خاصة لل

أجم تقيأيم أداء النصأو  القانونيأة فأي الواقأن 
 .العملي

ومأأأأن جملأأأأة الوسأأأأائم المعتمأأأأدة بهأأأأذا 
، الأأذي يهأأم المرحلأأة القبلأأي التقيأأيمالخصأأو  
حيأث يأتم . نيةالقانو القاعدة وضنالسابقة على 

 بعأأأين األخأأأذفأأأي هأأأذ  المرحلأأأة دراسأأأة مأأأدل 
لعأأدة عوامأأم مرتبطأأة بحسأأن تطبيأأق  االعتبأأار

 صأعوبةو العامة،القاعدة القانونية، كالمصلحة 
 المسأأأتهدفة، والفئأأأةالمعنيأأأة بالقاعأأأدة،  المأأأادة

عأأن تكأأوين  ، هأأذا فضأأال  القاعأأدة تقبأأمومأأدل 
واضأأأأعي موأأأأارين القأأأأوانين لضأأأأمان جأأأأودة 

 .ة القانونيةتحرير القاعد

وإلأأى جانأأب ذلأأك هنأأاك التقيأأيم البعأأدي، 
، وعدم االنسأجام بأين تضخم القوانينالمرتبط ب

تعأأأديم وأرأأأر ال ،مختلأأأف النصأأأو  القانونيأأأة
ومدل انزعاج الفئأة المعنيأة لقوانين، المفاجئ ل

عأأن تتبأأن صأأدور المراسأأيم  هأأذا فضأأال  . بأأذلك
التطبيقيأأة للقأأوانين التأأي يأأؤدي عأأدم صأأدورها 

 . القوانينإلى وم 

وقأأأأد حتمأأأأت منأأأأاهج التقيأأأأيم المأأأأذكورة 
العمم على توفر أنامة الكرير من الدوم علأى 

 .آليات لتقييم مدل فعالية القانون بعد صدور 

http://www.amazon.fr/exec/obidos/search-handle-url/402-1057761-2696158?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-fr&field-author=Cathy%20Pomart
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 األمن القضائي: ثانيا 
 ـــــ

 

 :مفهوم األمن القضائي -أ 
 

ال يحاى مصطلح األمن القضائي بنفس 
الدراسأأة التأأي حاأأي بهأأا مصأأطلح مبأأدأ األمأأن 

قانوني، فهم هذا راجن لكون األمأن القأانوني ال
يستغرق األمأن القضأائي ويحتويأه، أم أن ذلأك 
راجن لحدارة اسأتعمام المصأطلح، السأيما فأي 

 الدوم النامية؟ 
ويزيأأد التسأأاؤم عمقأأا، عنأأدما يتبأأين أن 
بعض الدوم تستعمم مصطلح األمن القضأائي 
للداللة على قوة خاصأة لألمأن القضأائي تابعأة 

العأأدم مكلفأأة بتنفيأأذ األحكأأام القضأأائية لأأوزارة 
 ، أو أن يعنأأي األمأأن القضأأائي ناامأأا  ( فيتنأأام)

، أو أنأأأه (كنأأأدا)للمسأأأاعدة القضأأأائية  مبتكأأأرا  
يقصأأأأأد بأأأأأه المجموعأأأأأات المكلفأأأأأة بحراسأأأأأة 

 .المحاكم
ويبأأأأدو مأأأأن خأأأأالم االسأأأأتعمام الوأأأأائن 
 لمصأأطلح األمأأن القضأأائي، أن هنأأاك ارتباطأأا  

ما يضأاف إلأى األمأن  بين المفهومين، إذ غالبا  
القضائي، فيقام األمن القانوني والقضائي، من 

 :أجم الداللة على أمرين
اقتأأأأران مبأأأأدأ األمأأأأن القأأأأانوني بأأأأاألمن  -

 القضائي؛
إبراز الطابن الحمأائي للقضأاء فأي سأهر   -

 . على تطبيق القانون وحماية الحقوق

إن المهمة الحمائية للقضأاء هأي الجانأب 
ألمأأأن القضأأأائي، الطأأأاغي فأأأي الناأأأرة إلأأأى ا

ولأأأذلك يأأأتم التركيأأأز بهأأأذا الخصأأأو  علأأأى 
المتطلبأأأات التأأأي تكفأأأم للقضأأأاء قيامأأأه بتلأأأك 
المهمة على الوجه المطلأوب، حتأى يكأون فأي 
مسأأأأتول المهأأأأام المنوطأأأأة بأأأأه فأأأأي المجتمأأأأن 

وال تكتمأأأأأم هأأأأأذ  المتطلبأأأأأات إال . المعاصأأأأأر

بتأأوفير مقومأأات تضأأمن حسأأن سأأير القضأأاء، 
، وسأهولة الولأوج كاستقالليته، وجأودة أحكامأه

مقومأات تبعأث الرقأة فأي . إليه، وحسأن إدارتأه
المؤسسأأأة القضأأأائية، وتضأأأمن بالتأأأالي وجأأأود 

 .األمن القضائي
ة فأأي ـفأأاألمن القضأأائي إذن، يعكأأس الرقأأ

ينأتج ة، واالطمئنان إلأى مأا ـسة القضائيـالمؤس
عنها، وهي تقوم بمهمتهأا المتجليأة فأي تطبيأق 

 أو قضأايا،القانون على مأا يعأرض عليهأا مأن 
هأأذا مأأن تحقيأأق . مأأا تجتهأأد بوأأثنه مأأن نأأوازم

ضمانات جودة أدائهأا، وتسأهيم الولأوج إليهأا، 
 .وعلم العموم بمجريات عملها القضائي

كأأأأأثداة للضأأأأأبط  القانونيأأأأأة القاعأأأأأدةإن 
 مأأأن الأأأواقي بطابعهأأأا عأأأادة تتميأأأز لتناأأأيم،وا

 كذلك وعنأد االقتضأاء يمكن ولكن المنازعات،
 لحأم كقاعدة دورها لتلعب القضاء أمام إرارتها
وهنا يبأرز دور القضأاء  .بين األطراف النزاق

 . الهام في حماية مبدأ األمن القانوني
وتتجلأأى أهميأأة دور القضأأاء فأأي حمايأأة 
مبأأأأدأ األمأأأأن القأأأأانوني، فأأأأي تعبئأأأأة القضأأأأاء 
بمختلف فروعه للقيام بهذا الأدور، سأواء أكأان 

بأأأأم . ، أو دسأأأأتوريا  ، أو إداريأأأأا  قضأأأأاء عاديأأأأا  
تأأى قضأأاء مجموعأأة دوم كمأأا هأأو الحأأام وح

بالنسأأأبة للمجموعأأأأة األوروبيأأأأة، حيأأأأث يقأأأأوم 
القاضي األوروبي بأدور هأام فأي صأيانة مبأدأ 

 .األمن القانوني
ولذلك فأإن األمأن القضأائي ينبغأي فهمأه 

 : من وجهتين
لفائأدة األوأخا   وقائيأا   إنه يعتبر حاجزا  - 

ضد تجاوزات بعضهم البعض مأن جهأة؛ 
تجأأاوز اإلدارة ضأأد هأأؤالء دون  وحأأائال  

 األوخا  من جهة أخرل؛ 
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 دضأ العموميأة للسألطات حماية يوكم نهأ كما -
 .41المتقاضين وتعسفات الكيدية الدعاول

إن المستفيد من دور القضاء بهذا 
الخصو  هو المتقاضي بصفة خاصة، 

ومن . والناام القانوني المعني بصفة عامة
الجماعي، أهم تجليات هذ  الفائدة ذات الطابن 

ويوق الرقة واستقرار المعامالت، واالطمئنان 
إلى فعالية النصو  القانونية، والوروق 

 .42بالقانون والقضاء في النهاية

وإن أي خلم في قيام القضاء بمهامه في 
هذا المجام، تكون له آرار سلبية تتجلى في 

، بم 43ضعف الرقة في المؤسسة القضائية
والتثرير السلبي على االسترمار الذي أصبح 
يفرض بحدة سيادة األمن القانوني في ميدان 
األعمام، ألن نجاح المقاولة وإن كان يعتمد 
على منطق اقتصادي فإن القضاء يلعب دورا 

كبيرا في دعم هذا النجاح
44
. 

                                                 
41 -  Cathy Pomart - La magistrature 
familiale. Op.cit. p. 190. 

جاء في خطاب صاحب الجاللة الملك محمد السادس  - 42
ويأأأأثتي ( "1449يوليأأأأوز  04)بمناسأأأأبة عيأأأأد العأأأأر  

ة القطاعأأات، ذات األسأأبقية فأأي المرحلأأة القضأأاء فأأي طليأأ
فالعدم بقأدر مأا هأو أسأاس للملأك، فهأو قأوام دولأة .المقبلة

ودعامأأة للتنميأأة ، الحأأق، وسأأيادة القأأانون والمسأأاواة أمامأأه
لذا يتعين على الجمين التجنأد لتحقيأق  .وتوجين االسترمار 

ز اسأأتقالله الأأذي نحأأن لأأه إصأأالح وأأمولي للقضأأاء، لتعزيأأ
هدفنا ترسيخ الرقأة فأي العدالأة، وضأمان األمأن .ضامنون 

القضأأأائي، الأأأذي يمأأأر عبأأأر األهليأأأة المهنيأأأة، والنزاهأأأة 
وسأأيلتنا صأأيانة حرمأأة القضأأاء وأخالقياتأأه،  .واالسأأتقامة

ومواصلة تحديره وتثهيله، هيكلأة ومأوارد بوأرية وماديأة، 
 ".وإطارا قانونيا  عصريا

بفرنسا  OUTREAU الصدد فإن قضية  وبهذا  - 43
حاضرة بانعكاساتها السلبية  على المؤسسة القضائية 

 .الفرنسية
44 - « La sécurité juridique et judiciaire 
constitue un élément fondamental pour 
les investisseurs, pour le 

 

 :ع قة القضا  بمبدأ األمن القانوني -  
 

ثنأأه وايفأأي يناأأر إلأأى األمأأن القأأانوني ب
fonctionnel  أكرأأأأأأأأأأر منأأأأأأأأأأه تصأأأأأأأأأأوري
conceptuel ولأأذلك فأأإن هنأأاك مأأن يأأرل ،

آخأأر أكرأأر مأأن  وأأيئا   القأأانوني لأأيسأن األمأأن 
االسأأم الأأذي يعطيأأه القاضأأي لماأأاهر إنصأأافه 

 .وتقديراته
ومن هذ  الزاوية، يبأدو أن هنأاك عالقأة 
بين األمن القانوني والقضاء، وذلك علأى أكرأر 

 :من مستول
مأأأن القأأأانوني بمبأأأدأ اسأأأتقالم عالقأأأة األ -

القضأأاء، إذ ال يعنأأي هأأذا االسأأتقالم أن 
القاضي يحكم كيفما اتفق، وإال تم المأس 

 بمبدأ األمن القانوني؛
عالقأأأأة األمأأأأن القأأأأانوني بمبأأأأدأ السأأأألطة  -

التقديريأأة للقضأأاة التأأي قأأد تختلأأف مأأن 
قأأاض آلخأأر، بمأأا لأأذلك مأأن آرأأار علأأى 

 األمن القانوني؛
إلنصاف ومبدأ األمأن العالقة بين قواعد ا -

القأأانوني، مأأن حيأأث أنأأه وتحأأت ذريعأأة 
رة لحكأم  هذا المبدأ  تتحقق العودة المؤطَّ
القاضأأي بقواعأأد اإلنصأأاف، بأأدم الحكأأم 

إذ يأأتم توجيأأه . بمأأا يأأن  عليأأه القأأانون
النقد إلى األحكأام القضأائية المبنيأة علأى 
قواعأأأد اإلنصأأأاف، بعلأأأة ابتعادهأأأا عأأأن  

 .المساواة أمام العدالة

                                                                        

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.  

http://www.amazon.fr/exec/obidos/search-handle-url/402-1057761-2696158?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-fr&field-author=Cathy%20Pomart
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 المالئمأةلوب النيابة العامة مبني علأى أس -
والحفا، ممأا يفقأد عملهأا القابليأة للتوقأن 

 .كورط أساسي في األمن القانوني
 

ومما يدم على تطأور نأوعي فأي عالقأة 
 المحكمةالقضاء باألمن القانوني، ما قضت به 

 ، حيأأأأث أقأأأأرتاإلنسأأأأان لحقأأأأوق األوروبيأأأأة
 المجموعأأة قأأانون خأأرق عأأن الدولأأة مسأأئولية

 أو الموأأأرق قبأأأم مأأأن فقأأأط لأأأيس روبيأأأةاألو
مسأؤولية الدولأة كأذلك  ولكأن ،التنفيذية السلطة

 وهأذا. 45هأائي وطنأي قضأائي حكم عن حتى
 أرأأأأأأأأأأأر هأأأأأأأأأأأذا  ةموأأأأأأأأأأأكل يطأأأأأأأأأأأرح مأأأأأأأأأأأا

 ومبأأدأ القضأأائية، السأألطة اسأأتقالمالحأأم علأأى 
 .به المقضي الويء قوة

 
 :الجتهاد القضائي واألمن القانوني -ج 

عتماد فقط في غياب قاعدة مكتوبة، واال
على االجتهاد القضائي لمواجهة وضعيات 

، تتزايد متطلبات األمن غير متوقعة قانونيا  
 .القانوني في عالقته من القضاء

ذلك أن االجتهاد القضائي في جوهر  
تثويم للقاعدة القانونية المكتوبة، وهو من هذ  
الناحية يدخم في باب ابتكار القاضي للقاعدة 

ير  ذلك من نقاوات، ال سيما القانونية، بما ير
ما يرتبط بمبدأ فصم السلطات بالنار لدور 
. المورق الذي يتقمصه القاضي في هذ  الحالة

                                                 
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/08/07/5
48/m_l-arret-kobler-est-il-
revolutionnaire0.html 
Consulté le 28/24/03/2008. 

إال أن ما يرير اإلوكام أكرر، هو التراجن عن 
االجتهاد القضائي المستقر، وما يطرحه ذلك 
من تثرير على مبدأ األمن القانوني والرقة 

حقوقهم  الموروعة للمتقاضين بم وحتى
إذ بعد اطمئنانهم الجتهاد قضائي . المكتسبة

رابت ومستقر، تعاملوا في ضوئه، يتم التراجن 
عنه بوكم مفاجئ، واألكرر من ذلك أن أرر 

 .46االجتهاد القضائي الجديد يكون بثرر رجعي
إن القانون الحي هو الذي تصنعه 

وهذا يبرز أن ضرورة العمم . المحاكم
على المحاكم في القضائي تفرض أال يحجر 

تطوير اجتهادها أو منعها من التراجن عن 
اجتهاداتها القضائية السابقة بعلة احترام مبدأ 

وهذا ما قررته محكمة النقض . األمن القانوني
ن "الفرنسية من كون  األمن القانوني ال يمكا

من االعتداد بحق مكتسب بواسطة اجتهاد 
ي رابت، ألن تطور االجتهاد متروك للقاضي ف

وقد قررت عدة محاكم أنه . 47"تطبيقه للقانون
ليس كم تعديم في االجتهاد مضرا بالمصلحة 
العامة ويوكم عدم أمن قانوني، ألن ذلك 

                                                 

من األمرلة الحديرة لتغيير اجتهاد محكمة النقض  - 46
 14قرارها الصادر بتاريخ ( لغرفة االجتماعيةا)الفرنسية 

عدم  أن ورطالمحكمة  حيث اعتبرت، 1441يوليو 
 بثداءمرتبطا يجب أن يكون  من قبم األجير المنافسة

تبعا . كان غير موروق األجير وإاللفائدة  الموغم لمقابم
وال يخفى أرر . للحق في  ممارسة المهن بكامم الحرية

العمم الجارية التي تم فيها هذا االجتهاد على عقود 
اوتراط عدم منافسة األجير دون مقابم يقدم له  استنادا  

 :انار.إلى اجتهادات قارة سابقة
Didier Lebon - Clauses de non 
concurrence: pas de droit acquis à la 

sécurité juridique. 
http://www.awiser.com/art_20050405_0
2%20Clauses%20de%20non%20concu
rrence.html . Consulté le 26/03/2008. 

 –ية قرار للغرفة األولى بمحكمة النقض الفرنس  -  47
 . 1444مارس  11الغرفة المدنية، بتاريخ  

http://www.awiser.com/board/pres%20didier%20lebon.html
http://www.awiser.com/art_20050405_02%20Clauses%20de%20non%20concurrence.html
http://www.awiser.com/art_20050405_02%20Clauses%20de%20non%20concurrence.html
http://www.awiser.com/art_20050405_02%20Clauses%20de%20non%20concurrence.html
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القواعد  ومالئمةيحرم القاضي من االجتهاد 
 .48القانونية من المتطلبات المستجدة

وعلى العموم يتوجه بالنقد إلى االجتهاد 
ة للتوقن، إذ أنه القضائي بسبب موكم القابلي

وعلى غرار القاعدة القانونية المقررة من 
طرف المورق، فإن األمن القانوني أمام 
المحاكم يتجلى كذلك في قابلية التوقن في 

وإن انعدام األمن القانوني . قرارات المحاكم
في بعض جوانب العمم القضائي، يتجلى في 

ألن . غياب التوقن في االجتهاد القضائي
دخلون في عالقات تحت ام قواعد األفراد ي

اجتهاد محددة، غير أنهم يجدون أنفسهم بعد 
 .ذلك أمام اجتهاد جديد

إن قابلية التوقن في الحكم القضائي، 
ليست بالسهولة المتصورة، ذلك أن الوقائن 

واء ـام القضاء حبلى بالمفاجتت، سـالمرارة أم
من حيث آرار وهادة الوهود، أو تقديم حجج 

م، أو ما تفرز  ـن طرف الخصـمجهولة م
الخبرات الفنية، بحيث يساهم كم ذلك في قلب 

 .على عقب أي توقن في القضية  رأسا  
وباإلضافة إلى ذلك، فإن للقاضي  

حرية في التثويم، وسلطة تقديرية مطلقة، مما 
يجعم اختالف الحلوم في أحكام القضاة أمرا 

 . في العمم القضائي مثلوفا  
 

 :ن القضائيحماية األم –ج 

إن دواعي األمن القانوني أصبحت 
تستوجب العمم على التخفيف من اآلرار 

فلقد أكدت المحكمة . الرانوية لكم ما سلف
األوروبية لحقوق اإلنسان أن السلطة 

ليست في حد ذاتها غير " التقديرية للقضاة 
متالئمة من التوقن القانوني، بورط أن يكون 

                                                 
48 - Bertrand Mathieu – Le principe de 
sécurité juridique. Op. cit.  

وضوح، ليتمكن مداها وكيفياتها محددة بكم 
. 49"الفرد من حماية مالئمة ضد التحكم

 وبذلك فإن المحكمة جعلت من التوقعية ورطا  
، وأكدت على أن السلطة التقديرية أساسيا  

 . يجب أن تكون محصورة في مداها وكيفياتها
بهأأأأذ  الصأأأأعوبة التأأأأي ترافأأأأق  ووعيأأأأا  

االجتهأاد القضأائي فأي عالقتأه مأن مبأدأ األمأأن 
فيمأأأا يتعلأأأق بأأأالتراجن عأأأن  القأأأانوني، السأأأيما

االجتهأأأادات القضأأأائية السأأأابقة، فأأأإن محكمأأأة 
 :50تقنيتين إتباقتلجث إلى  النقض الفرنسية مرال  

اإلعالن عن تغيير االجتهاد مستقبال، في  -1
تقرير المحكمة السنوي، إلعالم الفاعلين 
واإلدارات بهذا التغيير الذي يقتضيه أمر 

في وذلك . تطوير الحلوم القانونية
انتاار اتخاذ خطوة في اتجا  إصالح 

 التورين من طرف المورق؛
الحد في الزمان من سلبيات األرر الرجعي   -1

 .لالجتهاد القضائي الجديد

 51ولقأأأأد ابأأأأرز الأأأأرئيس األوم السأأأأابق
أهأأأأداف سياسأأأأة لمحكمأأأأة الأأأأنقض الفرنسأأأأية 

محكمأأة الأأنقض الفرنسأأية لاالجتهأأاد القضأأائي 
 :كما يلي 1440في سنة 

                                                 
ضأأأد المملكأأأة  Gillow، قضأأأية  1699نأأأونبر  10قأأأرار  - 49

 .المتحدة
50 - Jean-Guy Huglo - La Cour de 
cassation et le principe de la sécurité 
juridique. Op. cit. 
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//formatio
n_br_4/2005_2033/jurisprudentielle_se
curisation_8052.html?idprec. Consulté 
le  23/03/2008. 

http://www.courdecassation.fr/formation_br_4/2005_2033/jurisprudentielle_securisation_8052.html?idprec
http://www.courdecassation.fr/formation_br_4/2005_2033/jurisprudentielle_securisation_8052.html?idprec
http://www.courdecassation.fr/formation_br_4/2005_2033/jurisprudentielle_securisation_8052.html?idprec
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من تضارب االجتهادات القضائية الحد  -1
خاصة على صعيد محكمة النقض 
المفروض فيها التوحيد، وذلك عن 
طريق الكوف عن هذا التضارب، 
ودراسة االختالفات، وتالفي التضارب 
في االجتهاد عن طريق مجلس رؤساء 

وهذ  التقنية . غرف محكمة النقض
عمم بها على صعيد المجلس األعلى 

عدة قضايا كان في المغرب بمناسبة 
يستوجب توحيد االجتهاد القضائي 

 .بوثنها

تهتم بمتابعة موضوق  عمم فرق خلق -1
 على الصعيد القضائي؛ القانون األمن

التحكم في تطور االجتهاد القضائي،  -0
 يــاد القضائــين االجتهـبتثم

Sécurisation de la 

Jurisprudence بحيث ال يتم ،
سة التراجن عن االجتهاد إال بعد درا

وتمحي  األبعاد التي ستنجم عن 
االجتهاد القضائي الجديد، من ضرورة 

 .تضييق نطاق التطبيق في الزمان
تثمين جودة األحكام عن طريق تنسيق  -0

بين محكمة النقض ورؤساء محاكم 
 .الموضوق

، فإنه ولتالفي صعوبات أخرل وعموما  
في عالقة األمن القانوني بالعمم القضائي 

ي، تتوفر آليات أخرل تعمم واالجتهاد القضائ
على تحقيق األمن القانوني في هذا المجام، 

مسطرة الغرف المختلطة أو الغرفة  إتباقمرم 
المجتمعة أمام المحاكم العليا، للبت في 
إوكاليات قانونية تستدعي توحيد االجتهاد، أو 
تخويم النيابة العامة إمكانية الطعن بالنقض 

اام القضاء األخذ بن لفائدة القانون، أو
الجماعي، فضال عن توفير التكوين الجيد 

للقضاة والعاملين في الحقم القضائي، لضمان 
جودة األحكام كعنصر أساسي لتوفير األمن 

 .52القضائي
 
 
 
 

م ذلك، فإن مجاالت البحث ـورغ
 التوازنالزالت مورعة، فيما يتعلق بطبيعة 

 المنامة الوضعيات بين تحقيقه المطلوب
 المتطور الطابن على الحفاا نوبي قانونا  

 ومبدأ األساسية والحقوق القضائي لالجتهاد
 ةـمواجهوكذلك األمر بالنسبة ل. المساواة

 بةـبالنس مـالمحاك قرارات في االختالف
 المقررات تحرير تحسين، والغالبة لقضايال

 على العموم ليتعرف ونورها القضائية
 .53القضائي لالجتهاد المستقبلة التوجهات

 

 تم بحمد هللا

 7002مارع  72الرباط في 

 
 

  
 

                                                 

وال ننسى الحر  الطبيعي للقضاة على توفير هذ    - 52
عندما "فقد قام أحد القضاة . ي أحكامهم عموماالجودة ف

مأحكم، فإني أن  ".ا، ومن خالم حكمي، الذي أحاك 
حوم  الفرنسية النقض محكمة موقن انار  -  53

 :موضوق
Incertitude et sécurité  juridique 
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