
 
 
 
 
 
 

لم  يمدى مشروعية القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية الت
 قسم التشريع –على مجلس الدولة تُعرض

 دراسة مقارنة بين
 (فرنسا –مصر) 

 ياسر سيد حسين سيدد. 
 مجلس الدولة 
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لم  يمدى مشروعية القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية الت
 ريعقسم التش –على مجلس الدولة تُعرض

 دراسة مقارنة بين
 (فرنسا –مصر) 

 ياسر سيد حسين سيدد. 
 مجلس الدولة          

 همقدمة عام

قسم  -ن الشرعية الدستورية التى كفلها الدستور والقانون لمجلس الدولةإ
فرنسا بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين واللوائح أو  سواء فى مصر -التشريع

مجلس  -قبل عرضها على السلطة التشريعية والقرارات ذات الصفة التشريعية
فى الدولة والمتمثلة فى الوزارات  التنفيذيةهى ألزام لكافة جوانب السلطة  –النواب

 . األخرى اإلدارية والجهات 

يقف عن مجرد المراجعة  ال ألنةاألهمية ذلك  غايةوهذا االختصاص فى 
 العمليةفعال فى  يجابيإ، بل يشمل قيامه بدور صياغتهاأو  اللفظية للتشريعات

 . التشريعية

قسم التشريع فى هذا المجال بمثابة الرقابة السابقة لكافة المجاالت  دور ويعتبر
التشريع المطلوب.  الستصدارتحديد األداة التشريعية الالزمة  إلىالمشروعة، لتمتد 

ثيرها ي التيبكافة الجوانب  اإلدارةلجهة  وتبصيرهوذلك بجانب توضيح قسم التشريع 
هذا التشريع من صدام  هما يواجهأو  التشريع المقترح من مشكالت فى التطبيق

 مع الدستور والتشريعات األخرى التى صدرت.

يكفل  أنوعندما أعطى المشرع هذا الحق لقسم التشريع فإنه قصد بذلك 
 والتوافق بين التشريعات. للتشريع الدقة وحسن الصياغة وكمال التنسيق
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مر بسيط أعدم العرض على قسم التشريع  أنض من الفقه يرى البع أنونجد 
، ونحن نرى الرد على هذا الرأى بأن للوقت بحجة االستعجال على التشريع وكسبا  

 ، حتى المن الدراسة والدقة فى المراجعة وقتهيأخذ  أنالتشريع الذى يصدر يجب 
 .باإللغاءتعود المحكمة الدستورية العليا بعد الطعن عليه 

الذى يرى مخالفه الدستور بعدم  الرأيمن هذا  الدقةتمعنت  أنكن بعد ول
قسم التشريع بالفعل يدقق بشكل فيه حرص شديد فى  أنالعرض وجدت 

تجد فى ذلك تدخل فى  ألنها ،المشروعات المعروضة وتخشى الحكومة ذلك الدقة
 قالال  من شأنها.إأو  شئونها من السلطة القضائية

المجتمع ذات فن فى الجمل والصياغة  إلىيخرج  أنيجب فالتشريع المقترح 
 والتى تجمع بين المالئمة والمشروعية.

 سوف نوضحة من خالل ثالثة مباحث: وهذا ما
 فى مصر –قسم التشريع -مراحل تطور دور مجلس الدولة -:األولالمبحث 
 .فى فرنسا استشارية وكهيئة

 فنية متخصصة كهيئةقسم التشريع حدود الدور الرقابى السابق ل -:المبحث الثانى
 التشريعية الصفةوصياغة المشروعات ذات  مراجعة فى

 التشريعية الصفةمدى مشروعية تطبيق القوانين والقرارات ذات  -:المبحث الثالث
 .التى لم ُتعرض على مجلس الدولة فى مصر وفرنسا

 

 
 األولالمبحث 

 رمص يف –قسم التشريع -مراحل تطور دور مجلس الدولة

 فرنسا ياستشارية ف وكهيئة
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مصر، وهو يأخذ بنظام القضاء أو  مجلس الدولة سواء فى فرنسا إنشاءمنذ 
االستشارية الوحيدة التى  الهيئةوالفتوى والتشريع، ويعد قسم التشريع تحديدا  اإلداري

نص عليها الدستور والقانون والتى تلجأ له الدولة فى مراجعة المشروعات ذات 
 .تصدرها السلطة التشريعية أنريعية قبل الصفة التش

 -وسوف نوضح ذلك من خالل مطلبين 
  .فى مصر –قسم التشريع  –مراحل تطور مجلس الدولة -:األولالمطلب 

  .مراحل تطور مجلس الدولة كهيئة استشارية فى فرنسا -:المطلب الثانى
 

 المطلب األول
 في مصر -قسم التشريع  -مراحل تطور مجلس الدولة 

لقد مر مجلس الدولة بمراحل حاسمة في تاريخه، والتي تعتبر تطورا  خطيرا  في 
حياته القضائية، فكانت أحكامه ال تحوز قوة الشيء المقضي به وكان يخضع 
لرقابة السلطة الحاكمة القائمة في ذاك الوقت. وظل هذا األمر مستمرا  حتى عام 

ري،فأصبح له سلطة األمر ،حتى تغير بعده الوضع العام للقضاء اإلدا6491
 .واالستشارية والتشريعية اإلدارية المقضي به في الدعاوي 

يعتبر عهد عمرو بن العاص، أول عهد يتشكل فيه قضاء إداري، فحين فتح و 
بن العاص نظام القضاء  المسلمون مصر طبقوا الشريعة اإلسالمية وأدخل عمرو

التي أنشئت "قضاء المظالم" وهو وفقا  للشريعة اإلسالمية وكان من بين المحاكم 
قضاء كان يلجأ إليه المتقاضون من ظلم الحكام وذوي النفوذ، فكان هذا القضاء 
يتصدى للمنازعات التي يرفعها األفراد ضد الحكام والوالة وكل من يمارس عليهم 
سلطة عامة. )وقضاء المظالم( بهذا الشكل يعد نظاما  لمجلس الدولة الذي نشهده 
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عتبر أول قاض إداري جلس في )قضاء المظالم( من خلفاء الدولة األموية اليوم وي
 عبد الملك بن مروان ثم عمر بن عبد العزيز

 وأعطاهابعض المجالس  6081ثم مر الزمان إلى أن أنشأ محمد علي عام 
والتشريعية، وكانت تعد هذه  واالستشارية اإلدارية واالختصاصات القضائية 

 ة قضائية.الدواوين بمثابة سلط

 بمثابة)بالمجلس العالي الملكي( وهو  انشأ مجلس يسمى 72/7/6079وفى
مجلس الدولة الحالى وكان يختص بالفصل في بعض الدعاوي الحقانية، أما 

 الدعاوي الشرعية فكان يحيلها إلى المحاكم الشرعية.

اختصاصها  أهمانشأ "جمعية الحقانية" وكان من  6097 وفى فبراير من عام
ثم تطور األمر فجمعت الجمعية بين االختصاص القضائى ،القوانين واللوائحسن 

بشكاوى ضد الدواوين  إليهاالتى تتقدم  ياألهالالمتعلق بالقضايا العسكرية وشئون 
، والتشريعية للبالد اإلفتائية األمورفجمع بجانب ذلك  األمر، ثم تطور األخرى

فتائيةى هيئه قضائية ( واعتبر أعلوكان يطلق عليها )مجلس الحكام وكان  (6).وا 
 .(7)اإلدارية مدير الحقانية يجمع بين السلطة القضائية و

بتغيير اسم "جمعية الحقانية" إلى  إسماعيلاصدر الخديوى  6094وفي عام 
 "مجلس األحكام" وأنشئت له الهيئة االستئنافية العليا، وهى بمثابة المحكمة 

ألقاليم" وأخذ الخديوي بتعيين قضاة مصريين "مجالس باوأنشأ . العليا اإلدارية
 للفصل في الدعاوي بدال  من القضاة األتراك.

                                                 

طبعة  –زهرجامعة األ –يجراءات التقاضا  و  –يدار لقضاء اإلا –اد محمد النادىؤ ف د/ (6)
 .671ص –6440

الجزء األول طبعة  -الملكية العامة بالقاهر -عصر محمد علي -عبد الرحمن الرافعي ( ا/7)
 .171ص  -6407
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، ثم أعاده مرة الخديوي سعيد "مجلس األحكام" عامألغى  6011وفى عام 
 .(1).6016أخرى عام 

وظلت األمور هكذا في عدم استقرار القضاء االدارى ما بين التطوير واإللغاء 
القضاء على هذه الفوضى فأنشأ  6021إسماعيل عام  إلى أن أراد الخديوي

ولكن كان  8"المحاكم المختلطة" والتي اختصت بالفصل في كافة المنازعات
القائمين فيها من األجانب لذلك لم تستمر لفترة طويلة، إلى أن  غالبية القضاة

وكانت تسير على ذات نهج المحاكم  6001أنشئت "المحاكم األهلية" عام
زالة الخلط المختلطة . واعتبرت هذه المرحلة بداية حقيقية للفصل بين السلطات وا 

 .(9)بين السلطتين التنفيذية والقضائية

تم اقتباس معظم القوانين المصرية من القانون  أنوكان من الطبيعى بعد 
لمجلس الدولة  مجلس الدولة الذى يكون مماثل بإنشاءيتم التفكير  أنالفرنسى 

أصدر الخديوي إسماعيل األمر العالي المؤرخ في  6024 الفرنسى، ففي عام
بإنشاء قضاء إداري "مجلس الدولة" وذلك شبيها  لمجلس الدولة  71/9/6024

العالى بمراجعة  األمرمن  (68،4،0) الفرنسي الذي اختص بمقتضى المواد
 .اإلدارية واإلفتاء والفصل في المنازعات  وصياغة القوانين

العالى قسم التشريع بمجلس الدولة فنصت  األمرمن  (0) وقد خصت المادة
يؤخذ رأى مجلس الدولة فى جميع مشروعات القوانين الواجب تقديمها " أنعلى 

لى مجلس شورى النواب والتصديق عليها منا وُيعد مشروعات القوانين إمن نظارنا 
بدى رأيه دارة العمومية، ويعدادها وكذلك يعد لوائح اإلإليه الحكومة إالتى تطلب 

                                                 

طبعة عام  -الجزء األول المكتبة العامة بالقاهرة -عصر إسماعيل -عبد الرحمن الرافعي /ا (1)
 .17ص  -6409

 -والحريااات العامااةدور مجلااس الدولااة المصااري فااي حمايااة الحقااوق  -( د/ فاااروق عبااد الباار9)
 .17ص  -6400طبعة عام  -الجزء األول
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يحيلها إليه مجلس  فى المسائل القانونية والمسائل المتصلة بالمصلحة العامة التى
 ."نظارنا لبحثها

محددا  اختصاص أعمال  77/4/6001ثم صدر األمر العالي الثاني فى
ومكتفيا  بتقسيمه إلى قسمين:التشريع واإلفتاء. ولم يخول للمجلس  مجلس الدولة،

ب االحتالل األجنبي. ونتيجة لألحداث السياسية أي اختصاص قضائي آخر بس
 6009/ 61/7التي شهدتها مصر في ذلك الحين، توقف العمل بمجلس الدولة في

وعهد إلى لجنة قضايا الحكومة بإعداد مشروعات القوانين واللوائح. ويتضح من 
خطوات  أولالرئيسية التى بدت مع  األقسامقسمى الفتوى والتشريع من  أنذلك 
 مجلس الدولة. ءإنشا

وظلت فكرة قيام مجلس الدولة في أذهان الفقهاء القانونيين ورجال البرلمان، 
من يونيو من عام  76إلى أن تحدث عنها الملك بشكل علني في خطابه في 

ثم تعطل هذا المشروع. وفي  6414ثم وقع مشروع إنشاء المجلس عام  6410
. ثم تقدم النائب/ محمود محمد تقدم بمشروع آخر إال أنه تعطل أيضا   6496عام

بمشروع قانون بإنشاء المجلس، غير أن الحكومة أعدت  6491محمود باشا عام
بشأن  6491لسنة  667، والذي أصدر بموجبه القانون 6491مشروعا  آخر عام 
 . (1)تنظيم مجلس الدولة

ي أول قانون حقيقي إلنشاء مجلس الدولة والقضاء اإلدار  ويعد هذا القانون هو
والتشريعية، ويعود جزء كبير  واإلفتائية، اإلدارية واستقالله ببعض االختصاصات 
اتفاقية )مونترو( الخاصة بإلغاء  إلى األوللخروج هذا القانون فى المقام 

المحاكم  أمام يالتقاض يلألجنبيجوز  بأنه أجازت أنبعد  ،األجنبيةاالمتيازات 
 نظام القضاء المزدوج.وفي ظل هذا القانون عرفت مصر  المصرية.

                                                 

جراءاتالقضاء اإلداري  -( د/ فؤاد محمد النادي1)   .671ص  -المرجع السابق -التقاضي وا 
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بشأن تنظيم مجلس الدولة والذي حل مكان  6494لسنة  4ثم صدر القانون 
القانون السابق حيث جاءت مادته )األولى( بأن: "مجلس الدولة هيئة قائمة ويلحق 

على أن: "يكون  6417لسنة  661بوزارة العدل" ثم عدلت بمقتضى القانون 
 اسة مجلس الوزراء".مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برئ

بذات أحكام المادة األولى من القانون  6411لسنة  611ثم صدر القانون 
 السابق له على أن :"يكون مجلس الدولة هيئه مستقلة تلحق برئاسة الوزراء".

بالتأكيد على ذات المعنى ولكن إلحاقه برئاسة 6414لسنة11ثم جاء القانون
 الجمهورية بدال  من مجلس الوزراء.

والذي عدل من وضع مجلس الدولة  6410لسنة  12ى أن صدر القانون إل
 والذي بمقتضاة نظم ،6426وجعله تابعا  لوزارة العدل، ثم صدر دستور عام 

بشان تنظيم مجلس الدولة والذي يعد القانون الحقيقي  6427لسنة  92القانون 
راجعة وصياغة ، وماإلدارية الذي كفل حرية المجلس واستقالليته بنظر الدعاوي 

القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية وكل ما يمس الحقوق والحريات العامة. 
"مجلس الدولة هيئة  :جاءت المادة )األولى( منه على أنوعلى الرغم من ذلك 

 قضائية مستقلة تلحق بوزارة العدل". وهذا قد ينقص من حريته على الرغم من
)جهة قضائية مستقلة(،  ، موضحا  بأنه7867إلى أن صدر دستور ،استقالليته

قراراتومحددا  كافة اختصاصاته القضائية ومراجعة مشروعات القوانين  ذات  وا 
وانتهج ذات المسلك فى  7869ثم صدر دستور ،إليه المحالةالتشريعية  الصفة

 .(1)تحديد اختصاصات قسم التشريع

                                                 

لساانة  667( يراجااع فااي ذلااك نااص المااادة )األولااى( ماان قااوانين مجلااس الدولااة الصااادرة باارقم 1)
 92 ،6410 لساااانة 12 ،6414 لساااانة 11 ،6411 لساااانة611، 6494لساااانة  4، 6491
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 يالمطلب الثان
 وقضائية ةاستشاري كهيئةمراحل تطور مجلس الدولة 

يعتباار مجلااس الدولااة الفرنسااي ماان أقاادم الاانظم القانونيااة التااي كاناات قائمااة فااي 
فرنسااااا، وكااااان يحماااااي الحقااااوق والحريااااات مااااان بطاااا  الحكومااااة فاااااي الفصاااال فاااااي 

وكااان لنجاااح  .ومراجعااة مشااروعات القااوانين واللااوائح والقاارارات اإلداريااة المنازعااات 
ياد مان الادول بإنشااء مجلاس الدولاة مجلس الدولة الفرنساي، الفضال فاي اهتماام العد
علاى الارغم مان أن القضااء  6491على غرار النظام الفرنساي فأنشاأته مصار عاام 

وقاد  -سابق توضايحه -اإلداري كان في مصر قبال أن تعلماه فرنساا مناذ زمان بعياد
يساتقر باه األمار كهيئاة استشاارية مر مجلس الدولة الفرنسى بمراحل عديدة قبل أن 

 قضائية.و 

فااى فرنساا باسااتقالل تاام، حيااث تفسار فرنسااا مباادأ  ياإلدار يعااة القضااء تتسام طب
عان  اإلدارياة وقصدت بذلك استقالل الهيئات  ،الفصل بين السلطات تفسيرا  خاصا  

 .ياإلدار القضائية العادية وخضوعها للقضاء  الهيئات

تعتبااار  استشااااريةمرحلاااة مجلاااس الدولاااة كهيئاااة  أنويااارى غالبياااة الفقاااه الفرنساااى 
ة القضاااء المقيااد، فنظاارا  لالعتبااارات العمليااة التااى ماارت بهااا فرنسااا تاام تأساايس مرحلاا

الثامناة،  سااوف نوضااحها فااى  الساانة( ماان دسااتور 17وفقااا  للماادة ) ،مجلاس الدولااة
كمحااكم درجاه  قااليماألمجاالس  إنشاءتضمن هذا الدستور  مكانها من البحث  كما

درجه قضائية، وان  أعلى باعتبارهمجلس الدولة  أماموكان يطعن فى قراراتها  أولى
يكااون مستشااارا  للحكومااة ومرجعهااا الرئيسااى فااى  أنالمجلااس هااو  إنشاااءالهاادف ماان 

صااادارمراجعااة و صااياغة القااوانين والقاارارات  بااداءالفتاااوى  وا  الاارأى والمشااورة فاااى  وا 
 كافة المسائل القانونية التى تعرض عليه. 

                                                                                                                       

، 7867( مااااان دساااااتور 629)، و6426عاااااام دساااااتور مااااان (627) والماااااادة ،6427 لسااااانة
 .7869 من دستور (648)
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 إنشاااءهمطلقااة عنااد أو  ورغاام كاال ذلااك لاام يعطااى المجلااس اختصاصااات كاملااة
نما التى كفلهاا  باختصاصاتهامحجوزا  فكان مجرد هيئه تقوم أو  كان قضاء  مقيدا   وا 

 (2)بعد تصديق رئيس الدولة عليها. إالالنور  إلىتخرج  ال اوقراراتهالدستور 

وكاان مجلااس الدولااة امتادادا  متطااورا  لمجلااس الملاك الااذي كااان ساائدا  قباال الثااورة 
دارياااة، الفرنساااية.وكانت لكوناااه أعلاااى هيئاااة استشاااارية  لاااه اختصاصاااات حكومياااة وا 

، فلم تكان هنااك رقاباة قضاائية اإلدارية للملك. إضافة إلى دوره في حل المنازعات 
علااى أعمااال اإلدارة. فقااد كاناات المحاااكم العاديااة وعلااى رأسااها البرلمانااات التااي تاام 

ا التي توكل إليها تأسيسها بغرض ممارسة مهمتها كمحكمة استئناف لبعض القضاي
من طرف الملك الذي كاان بياده توزياع االختصااص. ونظارا  لماا كاان ساائدا  آناذاك، 
فكان الملك يعتبر نفسه امتدادا  إلرادة اهلل ومن ثم فاال مجاال أن يخضاع ألياة رقاباة 

مسائولية الدولاة" ومارسات البرلماناات عادة سالوكيات  من أي نوع فسادت فكرة "عادم
ه الساالطة العامااة،التي رفضاات إضاافاء الصاايغة التنفيذيااة علااى جعلتهااا تقااف فااي وجاا

 .(0)أوامرها وحاكمت موظفيها 

 6204إلى أن تطور األمر وبدأ المشرع الفرنسي بعد قيام الثاورة الفرنساية عاام 
يشعر بتداخل القواعد القانونية نتيجة القضاء الموحد. مما جعلهم ينادون بازدواجية 

ضااااائية عاااان األخاااارى يااااؤدي كنتيجااااة منطقيااااة إلااااى القضاااااء، واسااااتقالل كاااال جهااااة ق
اسااتقالل القواعااد القانونيااة التااي يحكاام بناااء  عليهااا فااي القضااايا المعروضااة أمااام كاال 

 إداريا .أو  جهة قضائية سواء كانت قضاء عاديا  

                                                 

 بحث منشور على الموقع االلكتروني: –يم القضائى لمجلس الدوله الفرنسىالتنظ (2)
http ;// www.dgelfa.info/vb/show thread..p h p. 

 -6444طبعاة دار ريحاان الجزائار عاام  -الوجيز في القاانون اإلداري -( د/عمار بو ضياف0)
 .71المكتبة العامة بالقاهرة ص 

http://www.dgelfa.info/
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وتعااد فرنسااا ماان أول الاادول التااي نااادت بالنظااام الماازدوج للقضاااء والفصاال بااين 
بشأن الفصل بين  6248أغسطس سنة  79 -61السلطات فأصدرت القانون رقم 

( منااااه فااااي الباااااب الثاااااني علااااى أن الوظااااائف 61الساااالطات والتااااي نظمتااااه المااااادة )
، وتسااتقل عنهااا وال يجاااوز لهاام التعااارض اإلدارياااة القضااائية تختلااف عااان الوظااائف 

 .(4)ألعمال الجهاز اإلداري

اإلدارياة  ئاات يمكن للقضاة بأي وجه من الوجوه أن يقوماوا بعرقلاة أعماال الهيو 
أن يقوماااوا باساااتدعاء مسااائولي اإلدارة للمثاااول أماااامهم بسااابب أمااار يتعلاااق باااأداء أو 

ال أصبح بذلك أن تتولى اإلدارة الفصل بنفسها في المنازعات اإلدارية وظائفهم  ، وا 
 .(68)التي تقوم بينها وبين األفراد فتصبح الخصم والحكم

من عهاد فرنساا،ال ياؤدى حتماا  ولكن مبدأ الفصل بين السلطات في ذاك الوقت 
فااااي تفساااايره الصااااحيح إلااااى حرمااااان الساااالطة القضااااائية العاديااااة ماااان رقابااااة أعمااااال 

 .(66)اإلدارة

ويعتبر الخالف الفقهي حول التفسير الخااط  لمبادأ الفصال باين السالطات بعاد 
قياااااام الثاااااورة الفرنساااااية سااااابب التطاااااور الحقيقاااااي وبداياااااة نحاااااو إنشااااااء قضااااااء إداري 

 مستقل. يواستشار 

وكمااا ذكاارت لاام تكاان واليااة المجلااس كاملااة وشاااملة وماان كااون أحكامااه لاام تكاان 
نهائيااااة، إال أن هااااذه المرحلااااة تمياااازت بظهااااور نااااواة القااااانون اإلداري كمااااا أن هيبااااة 

                                                 

 .10المرجع السابق ص –اإللغاءقضاء  –الكتاب األول –اإلداريالقضاء  –( د/ رأفت فودة4)
طبعااااة عااااام  –باإلسااااكندرية منشااااأه المعااااارف –اإلداريالقضاااااء  –د/ ماجااااد راغااااب الحلااااو (68)

 .666ص، 7888
دار  –اإلداريالقضاااااااء  –د/ عثمااااااان محمااااااد عثمااااااان –بااااااد الوهاااااااب ( د/ محمااااااد رفعاااااات ع66)

 .98ص ،7886طبعة  –باإلسكندريةالمطبوعات الجامعة 
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 المقترحةالقانونية  االستشاراتوسمعة مجلس الدولة فرضت نفسها عمليا لدرجة أن 
وقااد قااام المجلااس  8تنفيذيااةماان قبلااه كاناات تحظااي دومااا بتصااديق رئاايس الساالطة ال

للجناة المنازعاات، كماا وضاع  6081بعدة أعمال تحسب له من بينها تشاكيلة عاام 
 الهيئااااةالعديااااد ماااان األصااااول اإلجرائيااااة واسااااتحوذ شاااايئا فشاااايئا علااااى صاااافة قاااااض 

 االستشارية.

داري لكل إدارة فطرأت  ،فبدأت من هنا فكرة تخصيص قاض تشريعى وا 
كصدور القانون  اإلدارية ى الفصل في المنازعات تعديالت على الجهة التي تتول

والذي حدد حكام األقاليم والمقاطعات بممارسة  6248سبتمبر من سنة 2-66
أعمالهم، باالشتراك مع مجلس الوزراء. وبرئاسة الملك إلى أن صدرت عدة قوانين 

والذي جعل اإلدارة تتمتع  6246مايو من عام 71من إبريل و 72منها قانون 
اإلدارة والحكم في منازعات اإلدارة ولم يأخذ في االعتبار أن هذا األمر  بصفتي

 يتعارض مع الفصل بين السلطات.

فااى  6244ديساامبر ماان ساانة 61ثاام صاادر دسااتور الساانة الثامنااة والصااادر فااي
( منااه علااى إنشاااء مجلااس الدولااة، 17نصاات المااادة ) عهااد نااابليون بونااابرت والااذى

لمجلااااس سااااوى هيئااااه استشااااارية مهمتااااه فحااااص وبمقتضااااى هااااذا الدسااااتور لاااام يكاااان ا
فاى ظال ذلاك  70ثم صدر قانون  ،ومراجعه المراسيم والقرارات اإلدارية المنازعات 

لااادارة  الدسااتور فانشااأ مجااالس األقاااليم وكاناات هااذه المجااالس تقااوم باادور استشاااري
ضاي وتتمتع قانونا  باالستقالل عن اإلدارة. واستمر هذا النظام ماع نظاام الاوزير القا

حيث ظل الوزير هو القاضي في كافاة األماور المتناازع عليهاا داخال وزارتاه. وكاان 
وفااق  اإلداريااة القاارارات أو  هااو قاضااي أول درجااة والطعاان باالسااتئناف فااي األحكااام

 .القانون
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بقبولاااه  [CADOT]إلاااى أن أصااادر مجلاااس الدولاااة حكماااه الشاااهير فاااي قضاااية 
ق االلتجااء إلاى الاوزير المخاتص ومان الدعوى التي رفعها إليه أحاد األفاراد دون ساب

 الوزير. هنا وضع حدا لنظام الوزير القاضي وُرفع بعدها الصفة القضائية عن

بادأ القضاااء اإلداري فاي فرنسااا، بتحدياد دوره فااي بلاورة نظريااة  6469 ففاي عااام
الظااروف االسااتثنائية، خااالل فتااره الحاارب العالميااة األولااى. ولمواجهااة تلااك الحااروب 

ة إلااااى إعااااالن قااااوانين عرفيااااه، واسااااتتبع ذلااااك، إصاااادارها الكثياااار ماااان لجاااااءت الدولاااا
المراسيم التي خالفت بها القواعد القانونية، وخاصة بعد رفض البرلماان مانح سالطة 
كاملة للحكومة لمواجهة آثار الحروب. وقد توالت الطعون علاى هاذه المراسايم أماام 

ى عليهااا صاافه المشااروعية. القضاااء اإلداري وتحدياادا  المراساايم العسااكرية التااي أضااف
)فيربياااه( مااان أول األحكاااام التاااي طباااق فيهاااا المجلاااس الظاااروف  ويعاااد حكااام جنااارال

 (67)االستثنائية.

وأضااااااايفت إلاااااااى تلاااااااك 6419واساااااااتمر العمااااااال بنظاااااااام المجاااااااالس حتاااااااى عاااااااام 
 6410االختصاصات المنازعات المتعلقة بالهيئات المحلية ثم منازعات العقود عام

 6411 ماان ساابتمبر عاااام 18 ر المرسااوم بقااانون رقاامإلااى أن اسااتقر األماار بصاادو 
 (61)االستقاللية في أحكامها. اإلدارية والذى جعل للمحاكم 

، فوسااع ماان صااالحية المجلااس 6411ماان يوليااو عااام 18ثاام عاادل القااانون فااي
ودعاام اسااتقالليته بشاايء ماان الحصااانات. وبموجااب هااذا القااانون التاازم غالبيااة القساام 

ليشاارفوا علااى أعمااال اإلدارة. إال أن هااذا  اإلداريااة ام القضااائي باالشااتراك فااي األقساا

                                                 

االختصاااااص التشااااريعي لاااارئيس الدولااااة فااااى الظااااروف  -محمااااود أبااااو السااااعود إبااااراهيم ( د/67)
 .79-71ص المرجع السابق  -االستثنائية

 -14المرجع الساابق ص –اإللغاءقضاء  –الكتاب األول –اإلداريالقضاء  –( د/ رأفت فودة61)

06. 
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وأصابح األمار باه جاائزا. وتام إنشااء لجناة  6421األمر لم يساتمر حتاى ألغاى عاام 
 .اإلدارية  التقرير والدراسات لفحص األمور

خطااى المشاارع الفرنسااي خطااوة جدياادة  6402ماان ديساامبر ماان عااام  16وفااي 
وللطعااان أمامهاااا مااان القااارارات التاااي تصااادرها لالساااتئناف  اإلدارياااة بإنشااااء المحااااكم 

الاااادوائر األخاااارى داخاااال القساااام القضااااائي، وتاااام إرساااااء دعااااائم قااااانون إداري مسااااتقل 
 (69)بنظرياته وأحكامه كجهة استئنافية.

باإلضاااافة إلاااى اختصاصاااه كاااأول وآخااار درجاااة فاااي األحكاااام التاااي تصااادر فاااي 
فة إلاى وظيفتاه االستشاارية المركزية ذات األهمية المتميزة إضاا اإلدارية المنازعات 

التااي تشااكل األولويااة فااي نشاااطه قباال الوظيفااة القضااائية حيااث يتاادخل فااي مراجعااه 
فاال  التشريعية، الصفةذات  -()القوانين/ والقرارات/ واللوائح –المشروعات وصياغة

مجلاااس  استشاااارةتعااارض الحكوماااة الفرنساااية نصاااا  قانونياااا  علاااى البرلماااان، إال بعاااد 
ن التاازام اإلدارة بتنفيااذ قاارارات مجلااس الدولااة. ألنهااا تاا رى أن ماان مصاالحتها ذلااك، وا 

كماااا يتمتاااع  ،أيضااااالدولااة ال يتاااأتى مااان مصااادر قاااانوني فقاااط بااال هاااو إلااازام معناااوي 
أعضااااء مجلاااس الدولاااة الفرنساااي باالساااتقاللية وخاصاااة عااادم قاااابليتهم للعااازل، وهاااي 

 لتطاااوره حصاااانة ال تنباااع مااان نظاااام قاااانوني صاااريح بقااادر ماااا تفااارض نفساااها نتيجاااة
 .(61)تاريخي، ونظرا  للهيبة التي يتمتع بها المجلس
 
 يالمبحث الثان

 مراجعة يفنيه متخصصة ف ةالسابق لقسم التشريع كهيئ يحدود الدور الرقاب
 التشريعية ةوصياغة المشروعات ذات الصف

                                                 

  .11ص  -المرجع السابق -القضاء اإلداري تنظيم واختصاصات -( خلوفي رشيد69)
 .71ص  -المرجع السابق -اإلدارية المنازعات  -( أ/ أحمد محيو61)
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المتخصااص فااى  يالتشااريعية لمجلااس الدولااة هااو عقاال الدولااة الفناا الهيئااةتعتباار 
 األمارالقوانين والقرارات واللوائح ذات الصافة التشاريعية، وال يقاف مراجعة وصياغة 

 األعلاىعند ذلك بال يشامل مراقباة مادى اتفااق المشاروع المعاروض ماع التشاريعات 
 وبخاصة الدستور ومراجعة الدولة فى العيوب الدستورية التى تعترى المشروع.

ة ودسااااتورية قساااام التشااااريع لااااه الرقابااااة المساااابقة علااااى مشااااروعي أنويؤكااااد ذلااااك 
التشريعية لمجلس الدولة تتمثل فى  الهيئةاختصاص  أنالقوانين، ويستنتج من ذلك 

وهو الجانب القانونى والدستورى المتعلق برقابة المشاروعية  –األولالجانب  جانبين
وهاااو الجاناااب الفناااى  –الجانبببب الثبببانىوالدساااتورية لتلاااك المشاااروعات المعروضاااة. 

  .ات القوانين التى تعرض عليهالمتعلق بأحكام وصياغة مشروع

ماان   نشااأالتااى  األصاالالتشااريعية لمجلااس الدولااة الفرنسااى هااى  الهيئااةوتعتباار 
التنفيذية وكان يعدها بعاد  للسلطةجلها المجلس، فكان له الحق فى اقتراح القوانين أ

فى  األولى اإلمبراطوريةاقتراحها فى شكل مواد مصاغه. وكان له الفضل فى عهد 
 (61)م القوانين الرئيسية فى فرنسا.تقنيين معظ

 وسوف نوضح ذلك من خالل مطلبين:

 .الرقابة المسبقة لقسم التشريع فى مصر -:األولالمطلب 

 .فى فرنسا استشاريةالرقابة المسبقة لمجلس الدولة كهيئة  -:يالمطلب الثان
 األولالمطلب 

 مصر يالرقابة المسبقة لقسم التشريع ف

                                                 

طبعة عام  –دار الفكر العربى –يدار فى القضاء اإل الوجيز –د/ سليمان الطماوى –61
 .2ص، 6426
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بقة علاى مشااروعات القاوانين هااو تحقاق قساام التشااريع قصادت هنااا بالرقاباة المساا
قبااال وضاااع الصاااياغة الفنياااة مااان مااادى مطابقتهاااا وتوافقهاااا ماااع الدساااتور والقاااوانين 

 .-وسوف نوضح ذلك فى مكانه –السارية

 الصافةتعد مراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة للقوانين والقارارات واللاوائح ذات 
 غايااةفااى  ةوظيفاا –مجلااس النااواب -شااريعيةتصاادرها الساالطة الت أنالتشااريعية قباال 

يكفاال  أن، فالمشاارع حااين ماانح قساام التشااريع هااذا االختصاااص قصااد بااذلك األهميااة
وُحسن الصياغة وكمال التنسيق وعدم التعارض بين القوانين بعضاها  الدقةللتشريع 
 رقابة سابقة. أنهاتعارضها مع الدستور. لذلك نرى أو  البعض

يستقر كقسم يخاتص بالمراجعاة وفان  أنقبل  أموره وقد واجهه قسم التشريع عد
قاانون يانظم مجلاس الدولاة،  أولوهو  6491لسنه 667الصياغة، ففى ظل القانون

ماا نصات علياه  باساتثناءلذى جعل كل من قسم الفتوى يستقل عن قسم التشاريع، وا
حااااد أيشااااترك فااااى جلسااااات قساااام التشااااريع  أننااااه يجااااوز أ( منااااه علااااى 64المااااادة )
  توى.الف مستشاري

 مهماةوقد وجه الفقه عده انتقادات لهذا القانون، استنادا  على عدم جاواز فصال 
قسام الفتااوى عان التشااريع الن دور قسام التشااريع هاى فاان الصاياغة التااى ليسات فااى 

كما  ،، الن قسم التشريع يبدى رأيه فى صياغة التشريعاإلفتاءنوعا  من  إال حقيقتها
 ع.يبدى قسم الفتوى الرأى فى الموضو 

ولكن هذا النقد كان لاه محاال  مان الوجاود، الن المشارع لام يغفال هاذا الاربط فاى 
فجمعهاااام تحاااات مسااااامى  بااااربط الفتااااوى بالتشااااريع 6494لساااانه 4القااااانون رقاااام ظاااال
 (62(.)العمومية للقسمى الفتوى والتشريعالجمعية )

                                                 

 ( لسنة4، والقانون )6491لسنه  667 ( من قانون مجلس الدولة رقم64/ راجع المادة )62
  .اإليضاحيةومذكراتهم  – 6494
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لاه، قولهاا  اإليضااحيةوقاد وضاحت الماذكرة  6411لسانه611ثم صدر القاانون 
توى بالتشريع، فالفتوى هى تطبيق القانون واللوائح القائمة، فمن يمارسها دمج الف أن

ولن يكون التشاريع  ،إصالحها وأوجههم اقدر الناس على تعرف عيوب التشريعات 
عناااد  األقااادراجتمعااات خبااارة الااارأى جاناااب فااان الصاااياغة وهااام إذا  إالالجدياااد كاااامال 

 (60).لدى الفتوى وتفسيرهتطبيق التشريع الجديد 

موضااحا  هاادف المشارع ماان الااربط والاادمج  6414( لسانه11) صاادر القااانونثام 
بعاد  اإلفتااءبين الفتوى والتشريع، حيث ابتغى ذلك للجمع باين تفساير التشاريع لادى 

 (64صاغه قسم التشريع.) أن

وجعال كال مان قسام الفتاوى وقسام التشاريع  6427( لسانه92ثم صدر القاانون )
 ،الجمعية العمومية لقسامى الفتاوى والتشاريع بذاتها ولكن تحت مسمى مستقلة أقسام
ياادعوا رئاايس  أنلممارسااة اختصاصاااته  اجتماعااهالقااانون قساام التشااريع عنااد  وألاازم
االشاتراك فاى الجلساة  بإدارتاه الخاصاةعناد نظار التشاريعات  المختصاةالفتوى  إدارة

 قسم التشريع. أعضاء أصواتوالمداوالت وجعل له صوتا  معدودا  بين 
 

 

 الدستور والقانون ينظمون اختصاصات وتشكيل قسم التشريع: -(أولا )

 –قساام التشااريع -تصاصااات مجلااس الدولااةحااددت كافااة الدساااتير المصاارية اخ
قضاااائية  جهاااةمجلاااس الدولاااة " أنعلاااى  7869( مااان دساااتور648) فنصااات الماااادة

فااى المسااائل القانونيااة للجهااات التااى يحاااددها  اإلفتاااءمسااتقلة....... ويتااولى وحااده 

                                                 

 .بشأن مجلس الدولة 6411 ( لسنه611للقانون رقم ) اإليضاحية/ راجع المذكرة 60
 .بشأن مجلس الدولة 6414 ( لسنه11) للقانون رقم إليضاحيةا/ راجع المذكرة 64
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نون، ومراجعاااااااااة، وصاااااااااياغة مشاااااااااروعات القاااااااااوانين والقااااااااارارات ذات الصااااااااافة القاااااااااا
 إلى القوانينالتشريعية....... "، وقصد المشرع توكيل مراجعة وصياغة مشروعات 

قسااام  أننصااات الماااادة الثانياااة مااان قاااانون مجلاااس الدولاااة علاااى و ( 78قسااام التشاااريع.)
ذات القااانون  ( ماان17) المجلااس الرئيسااية، كمااا نصاات المااادة أقسااامحااد أالتشااريع 
حااد نااواب المجلااس، وعاادد كاااف ماان المستشااارين أيشااكل قساام التشااريع ماان علااى "

(، وعند انعقاد القسم يتولى 76")مساعدين، ويلحق به نواب ومندوبونوالمستشارين ال
 ولزاماااالقسام.  مستشاااري أقادمرئاساته نائاب رئاايس المجلاس وفااى حالاه غياباة يتااولى 

المختصاة عناد نظار التشاريعات الخاصاة بإدارتاه  الفتاوى إدارةيدعوا رئيس  أنعليه 
 (77الحاضرين.) أصوات بأغلبية قراراتهللتداول معهم، ويكون له صوت وتصدر 

الفتااااوى  يياااارأس الجمعيااااة العموميااااة لقساااام أنوجاااارى العاااارف داخاااال المجلااااس 
لرئيس المجلاس ويتارأس قسام التشاريع النائاب  –األولالنائب  –النواب أقدموالتشريع 
سااانا   األعضااااء أقااادموقاااد يحااادث العكاااس حساااب اختياااار  ،يس المجلاااسالثالاااث لااارئ
 (71كيفما يشاء.) األماكن يأليترأس 
المسببب  لقسبم التشبريع ملبى مشبرومات القببوانين  يالرقباب نطبا  البدور -()ثانيباا 

 :والقرارات

الن العملياة  ،بسان التشاريعات أعمالاةقسم التشاريع ال تتعلاق  أننؤكد  أنيجب 
ا مجلااس النااواب، ويقتصاار دوره فااى صااياغة ومراقبااة القااوانين التشااريعية يخااتص بهاا

                                                 

لقانون مجلس الدولة رقم  اإليضاحية، والمذكرة 7869( من دستور648/ راجع نص المادة )78
 .6427( لسنه92)

 .6427( لسنه 92( من قانون مجلس الدولة )17والمادة ) –إصدار –/ راجع المادة الثانيه76
 .6427لسنه  (92قانون مجلس الدولة ) ( من28/ تراجع المادة )77
الدورة  -للدراسات القضائية يلقاها بالمركز القومأمحاضرة  –عبد الحمن عزوز ./ د71

 .6ص -7886يناير –عضاء المجلسة أليالتدريب



 دى مشروعية القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي لم تعرض على مجلس الدولةم
 

 د. ياسر سيد حسين سيد  

 

044 

واللوائح. وتكون المراقبة هنا حول مادى اتفااق المشاروع المعاروض علياه مان حياث 
 .مع الدستور والقوانين األخرى السارية اختالفهأو  اتفاقه

فقساام التشااريع يعتباار جهاااز فنااى متخصااص فااى مراجعااة وصااياغة مشااروعات 
ومناع التضاارب فيماا بينهاا وباين القاوانين األخارى، وباذلك  رهاإصاداالتشريعات قبال 

 :المشرع للتشريع وهى إصدارالنقاط قبل  أهميكون قسم التشريع قد ربط بين 

مراقبتاااه مااادى اتفااااق المشاااروع ماااع التشاااريعات  ،الموضاااوعية الناحياااةفمااان  -
 األعلى.

 .الصياغة الفنية للقانون أصولفى  خبرتهالفنية،  الناحيةومن  -

" فأناااه قصاااد بهاااا فااان التشاااريع دما عهاااد المشااارع لقسااام التشاااريع "بالصاااياغةعناااو 
لياااااؤدى غرضاااااه  يشاااااكله القاااااانون يوضاااااع المشاااااروع المعاااااروض فااااا يأالمكتاااااوب، 
بمفهومهااا الواسااع حيااث يتطاارق  الصااياغةفهااو يتعاادى  اإلعااداد أمااا ،(79المقصااود.)

يناسااااب فكااااره  ييباااادى رأيااااه بشااااكل موضااااوع يأتقااااديم الحلااااول الموضااااوعية،  إلااااى
 (71المشروع.)

                                                 

ضوء  يسرة فحكام األأدراسة لبعض  –يةفن الصياغة التشريع –مامإمحمد كمال الدين  ./ د79
 .61ص 6442طبعه  –للنشر ةلهدايدار ا –منهجية التقنين

لقسم  يبتشكيل المكتب الفن 7888( لسنه719صدر رئيس مجلس الدولة قرار رقم )أ/ 71
، ويتكون من عدد من المستشارين ياالقتراح التشريع يوله الدور غير مباشر ف التشريع،

 يمكتب الفنيعد الن "أعلى  ( من القرار1/ فقرة 9) المادة يختصاصاتة فإالمساعدين. ووردت 
 ةالتشريعات القائم يتكشف عنه الدراسات والبحوث من نقص ف يالمتصلة والت ةالتقارير الدوري

 يلى رئيس المجلس فإن تقدم تلك التقارير أمخالفتها للدستور...... على أو  غموض فيهاأو 
متى رأى  لى رئيس مجلس الوزراءإن يرفعها أكتوبر على أبريل و ا  ول من شهر يناير و سبوع األاأل

 ذلك.
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وقاااد وضاااح الفقاااه الفااارق باااين الصاااياغة واإلعاااداد فالصاااياغة هاااى مجااارد خاااروج 
 أنفااى حااين  ،زيااادةأو  دون نقااص السااليمةالمشااروع المقتاارح فااى عبارتااه القانونيااة 

وصياغتها وترتيبها فى صوره مشاروع يحقاق الغارض مان  األفكاراإلعداد هو بلوره 
 (71تلك المشروع.) إصدار

ية تتطلب ضبط الصياغة التى تستقيم عليها أحكام المشاروع فالصياغة التشريع
 الموضاوعأو  القانونية السليمة سواء كان ذلك من حيث الشاكل األسسوتبنى على 

عااادةتحدياد الماادلول القاانونى أو  وفااى  الداللااةترتيااب المشاروع بعبااارات أمعاان فاى  وا 
 (72المعن المقصود.)

لغااة التشااريع.  باعتبارهاااغااة العربيااة ويلتاازم قساام التشااريع فااى نطاااق المراجعااة بال
 أحكااامومنضاابطة، ويتحقااق ماان خاللهااا  سااليمةتكااون اللغااة المسااتخدمة  أنويجااب 

أو  عاميااااااة لغااااااة، وان تكااااااون هااااااذه اللغااااااة بالفصااااااحى وليساااااات ومقاصاااااادهالتشااااااريع 
 (70).ركيكة

تادرك بالممارساة والخبارة العملياة مان  أخارىكما تتضمن أصول الصياغة أمورا  
مان ماادة حتاى ال يرباك  أكثارسم التشريع مثل عدم تكرار الحكم فاى خالل العمل بق

اقل قدر من الكلمات للتعبير عن  استعمالهالقائمين على تنفيذ هذا القانون. بجانب 

                                                 

فتاء مجاالت اإل يدارات القانونية فعضاء اإلأو  يتنمية مهارات مدير  –حسنى دروي  ./ د71
 .1ص 7881عام –والتفسير والتشريع وصياغة العقود

 .68ص –المرجع السابق -حسنى دروي  ./ د72
 6444طبعة  –دار الجبل بيروت –الصياغة التشريعية –لحافظ عبد العزيزعبد ا ./ أ70
 .680ص
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أو  اإليضااحيةالمقصد، الن التعبير فى التشريع يختلف عن التعبيار فاى الماذكرات 
 (74).تفصيل إلىالتفسيرية التى تحتاج 

..... والمراجعة التاى .الذى أقرة قسم التشريع بأن " القانونيالمبدأ وقد أكد ذلك 
مقتضااياتها وحرفيتهااا،  بمراعاااةيجريهاا قساام التشااريع تتطلااب اللاازوم أحكااام الصااياغة 

متطلبااات المشااروعية، بمااا  مراعاااةالتاادقيق فااى  األولوقباال ذلااك تتطلااب فااى المقااام 
ه عمااا هااو مقاارر فااى ماادارج تجاااوز أو  مفاااده ضاارورة التأكيااد ماان عاادم خااروج الاانص

 (18القواعد التشريعية، وأعالها النصوص الدستورية........")

فالدستور هو أعلى تشريعات الدولة، والقانون العادى هو الذى يليه فى المرتباة 
لاذلك يمار مشاروع القاانون بمراحال ال يمكان تغافال  ،ويصدر عن السلطة التشاريعية

الدستور، حيث يعد مشاروع القاانون مان  نخرج عن نطاق ما رسمه بعضها حتى ال
 –قسام التشاريع  –مجلس الدولة  إلىالجهات التنفيذية فى الدولة التى تحيله  إحدى

ين األخارى، مع الدستور، وعدم مخالفتاه للقاوانوالكشف حول مدى تطابقة  للمراجعة
ة السلط إلى أحالتهالتنفيذية التى تطلب  السلطة إلىثم يصاغ بشكل فنى، ثم يحال 

 وصدوره.  لمناقشته –مجلس النواب –التشريعية

يتضاامن القااانون مااا  أنوهااذا التاادرج هااو الااذى نظمااه الدسااتور، لااذلك فااال يصااح 
اليخالف الدستور   الالئحةتخالف  أنيجوز  أعتبر قانون غير دستورى. كذلك ال وا 
الالقانون أو  أحكام الدستور دور شابها عدم دستورية وعدم مشروعية. وهذا هو ال وا 

 يقوم بها قسم التشريع. يقبل الصياغة الذ يالرئيس

                                                 

 المرجع السابق –مركز الدراسات القضائية يلقاها فأمحاضرة  –عبد الرحمان عزوز ./ د74
 .0ص
ملف رقم  –6444 أقرها قسم التشريع عام يالقانونية الت ئ/ راجع مجموعة المباد18
6/64444. 
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، 7880التى تسابق عاام  األعوامقررت فى  أنهاالدستورية  المحكمة أعلنتفقد 
( نااص قااانونى، وان هااذا الاارقم كبياار جاادا ، وان دل ذلااك ياادل  186عاادم دسااتورية )

غيار  أشاخاصهاذه التشاريعات تصادر بصاوره فيهاا سارعة، وقاد تكاون مان  أنعلى 
 الفنياااةالصاااياغة أو  المراجعاااةختصاااين، وان هاااذه النصاااوص لااام تأخاااذ حقهاااا مااان م

لم تعرض علاى قسام التشاريع الاذى يراقاب مادى مالئماتهاا للدساتور قبال أو  الدقيقة،
 (16مراجعاتها.)

دعااوة الاابعض بااأن لاايس هناااك  أن 6441وقااد رأى رئاايس مجلااس الشااعب عااام
 بالرقابااةدفهم هااو األخااذ ، ألن هااصااحيحةعاادم اسااتقرار تشااريعى، فهااى دعااوة غياار 

يقوم باه قسام التشاريع بمجلاس الدولاة بادال مان الرقاباة  السابقة على القوانين وهو ما
 ( 17.)6426الالحقة التى نص عليها دستور

الرقابة على دستوريه القوانين تدخل  أنوهو  ،قسم التشريع وضع مبدأ أنونجد 
 الختصاصااته ممارساتهناد .....وقسم التشريع ع." أناختصاصاته بقوله  فى نطاق

بمراجعااه صاااياغة ومشاااروعات القااوانين والقااارارات واللاااوائح التااى تعااارض علياااه وفقاااا  
ماا قاد يكاون فاى القاوانين  إلاىيساترعى النظار  أنن من واجباه أللدستور والقانون، و 

القائمة من مخالفات دستورية والتى تعمل الحكومة من جانبها علاى تعاديالها نازوال  
 (11).......".دة القانون والتزاما  بأحكام الدستورعلى مبدأ سيا

                                                 

 98مرور  ةبمناسب –الدستوريه العليا ةنائب رئيس المحكم يماهر سام –لمستشار/ رأى ا16
الصفحة  61/9/7880 ي( ف99171هرام العدد )منشور بجريه األ –ةنشاء المحكمإما على عا
 ولى.األ
 –مجلة المصور يرأى منشور ف –نذاكآرئيس مجلس الشعب  –ى سرورححمد فتأ ./ د17
 .61/1/6441 ي( ف1272) العدد
ملف رقم  –ولالجزء األ –6421قرها قسم التشريع عام أ يالقانونية الت ئ/ راجع المباد 11
16/6421. 
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وفقاااا   الختصاصااااتهآخااار قااارر"....... وان ممارساااة قسااام التشاااريع  إفتااااءوفاااى 
الصادرة من المحكمة الدستورية العلياا ذات  األحكام إلىيسترعى النظر  أنللقانون 

تزاماا  وال األحكااموفقاا  لهاذه  صاياغتهالصلة بالمشروع المعروض وذلاك حتاى تجارى 
 (19الدستور......") ألحكام

 -يخرج عن ثالثة أمور: دور قسم التشريع ال أنويستخلص 

القارار المعاروض علياه، أو  هو التأكد من مدى مشروعية القاانون :األمر األول
 نصوص الدستور. حول مدى توافقه مع بمراجعتهوذلك 

باااين نصاااوص المشاااروع المعاااروض والنصاااوص  الموائماااةمااادى  :ياألمبببر الثبببان
تتساااوى وتعااالج ذات الموضااوع وذلااك منعااا  للتعااارض بااين النصااوص  يالتاا األخاارى

 التشريعية.
 (11الوقوف على فن وصياغة ووضوح وسالمه التعبير.) :األمر الثالث

قسااام التشاااريع يقاااوم بااادور رقاباااه ساااابقة علاااى  أنالواقاااع العملاااى اثبااات  أنونااارى 
الحقيقياااة هاااو  المشاااكلةوبدقاااة عالياااه، ولكااان  األكمااالن علاااى الوجاااه دساااتوريه القاااواني

المختلفة له بعدم عارض المشاروعات علاى قسام  جهزتهاأو تجاهل الحكومة ووزارتها 
التشااااريع، فتصاااادر القااااوانين واللااااوائح بعياااادة عنااااه، ثاااام ينكشااااف بعااااد ذلااااك العيااااوب 

بمجاااارد  ائااااهإلغتعتاااارى هااااذا القانون،فتضااااطر المحكمااااة الدسااااتورية  يالدسااااتورية التاااا
 الطعن عليه بعدم الدستورية.

 مكانه من المبحث الثالث. يتفصيال ف أكثر نوضحهسوف  وهذا ما –

 

                                                 

 .19/6446/ ملف قسم التشريع رقم19
 .616ص -المرجع السابق –ياإلدار القضاء  -يفؤاد محمد الناد -/ د 11
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 يالمطلب الثان
 فرنسا يف استشاريةلمجلس الدولة كهيئة  المسبقةالرقابة 

 واالستشااااااااريةكباااااار الهيئااااااات القضااااااائية أيعااااااد مجلااااااس الدولااااااة الفرنسااااااى ماااااان 
والمجلاس يعاد مناذ  ،(11تصادرها الدولاة) أنل المتخصصة فى الشئون التشاريعية قبا

 اختصاصاااته النظاار فااى المنازعااات  إلااى أضاايفت أن إلااى ،استشااارية كهيئااة نشااأته
جلهااا التعقيااب والمراجعااة والصااياغة أماان  نشاا أعملااة التااى  أصااول. فماان اإلداريااة

 (12للمشروعات التشريعية التى تعرض عليه.)

س هااو المراقبااة واقتااراح القااوانين المجلاا إنشاااءفكااان هاادف نااابليون بونااابرت ماان 
ثاام بعااد ذلااك تعاارض علااى الساالطة  بمشاااركتهللساالطة التنفيذيااة وكاناات ُتعااد القااوانين 

  (10التشريعية للنظر والبت فيها.)

ولمجلااس الدولااة الساالطة التقديريااة علااى مشااروعات القااوانين والقاارارات واللااوائح 
رراتهااا القانونيااة الصااريحة عليااه، فيعلااق عليهااا ماان الناحيااة الماديااة ومب المعروضااة

 (14التى سبق وان فرضها المشرع.)

مجلس الدولة هو قاضى المشاروعية فاى كال ماا يصادر مناه، فقاد  أنوأيد الفقه 
، والمجلس عندما ينظر فى مالئمةتكون هناك قرارات ولوائح مشروعه ولكنها غير 
 (98.)والمالئمةآمر معروض عليه فأنه يجمع بين المشروعية 

                                                 

 –ديوان المطبوعات الجامعية –تنظيم واختصاص –يدار القضاء اإل –خلوفى رشيد ./ د11
 .11للكتاب بالقاهرة ص ةالعام ةالهيئ –7887ء األول طبعة عامالجز 
الطبعة  –وان المطبوعات الجامعية بالجزائرطبعة دي –اإلدارية المنازعات  –حمد محيوأ ./ أ12
 .76الهيئة العامة للكتاب بالقاهرة ص -6447ولى عاماأل
 .10المرجع السابق ص –يدار القانون اإل يالوجيز ف -سليمان الطماوى .د /10

39. waling (Marcel) : addendum et limits control deluge adminsitratif : 
consul d'état etudes et decdumemts. 1956. P27. 
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  :شكيل مجلس الدولة الفرنسىت -ولا:أ

أول مرساوم بتشاكيل مجلاس الدولاة الفرنساى موضاحا   6491صدر عاام أنبعد 
رئيس الحكومة وعدد من الوزراء السابقين، وعادد مان  إلىرئاسة المجلس تستند  أن

نواب رئيس المجلس، ويعتبر نائب رئيس المجلس هو رئيس المجلاس الفعلاى الاذى 
ال يقاوم بالعمال الفعلاى بال  -رئيس المجلس -الوزير األولالن ،يقوم بالعمل مباشرا  

من المندوبون، ثم مستشارون يتم اختياارهم  يكما يتكون من عدد كاف ،يعمل شرف
فاااى مختلاااف النشااااط الاااوطنى ويعيناااوا  الكفااااءةمااان باااين الشخصااايات القانونياااة ذات 

م فاى ماته، وتقتصار مهياألصالكمستشارين فى الخدمة غير العادية بجانب عملهم 
 (96ين والقرارات واللوائح المعروضة على المجلس.)النظر فى مشروعات القوان

 :لمجلس الدولة الفرنسى الستشاريالدور  -ثانياا :

للحكومة، فهاو الاذى  االستشارية الهيئةوهو  إنشائهمجلس الدولة الفرنسى منذ  
بأعداد وتحريار  ، فكان يقومياإلدار أو  ييقدم لها المشورة سواء فى المجال التشريع

زهاار البرلماانيمشروعات القوانين، ولكن تضائل هاذا األمار بظهاور النظاام  مبادأ  وا 
عناااد  الااارأيمنحصااارة فاااى أباااداء  االستشاااارية، فأصااابحت هاااذه الوظيفاااة األماااةسااايادة 

 لألماارعاارض المشااروعات ذات الصاافة التشااريعية عليااه ماان الحكومااة، وذلااك طبقااا  
هاماة وهاو القسام الجمعياة  أقسامجلس على ، ويحتوى الم16/1/6491الصادر فى

ين تنظار مشاروعات القاوان دائماةالعمومية للفتوى والتشاريع والاذى يتفارع منهاا لجاان 
 (97المستعجلة.)

                                                                                                                       

40. dupissan ( micelle ) :la distinction enter la legality et loppartuite dams la 
there've du recourse pair excesses pavers these paris.1958.p 35 ets. 
41. gangues rabbet, drafted I,hamme ,et liberates fadamentalas,1996, p621.  
43. uncle (Pascal), la pralectian des dankness personnel's aspects de, 
drat privet François , revue international de drat compare , 1987 , p630 
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 المبحث الثالث

 التشريعية الصفةمدى مشروعية تطبيق القوانين والقرارات ذات 

 مصر وفرنسا يلم ُتعرض على مجلس الدولة ف يالت

والتزمت كافه الدساتير بالنص على  المصريالدولة مجلس  إنشاءمنذ 
والتزم قانون المجلس محددا   ،7869، ومنها الدستور الصادر عاماختصاصاته

 (91داخل المجلس ومنها قسم التشريع.) جهةاختصاصات كل 

كما التزم المشرع الفرنسى منذ نشأه مجلس الدولة بالنص عليه فى دستوره، 
يقدم  لنشاته األولى، وكان خالل الفترة ياستشار اص قضائية ذات اختص جهة بأنه

ين وكان ُيعد ويصيغ مشروعات القوان ،االستشاريةالمشورة للحكومة من الناحية 
 اإلدارية  األعمالعلى  المراقبةعلية بجانب الصياغة  وأدخلتتغير  أن إلى

 (99كقضاء أدارى.)

 اإلدارية ات ألزم الجه الفرنسيأو  المصريالدستور  أنويتضح من ذلك 
والسلطة التنفيذية بعرض مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصفة 

من ناحية الصياغة  تشريعي استشاري التشريعية على المجلس، كجهاز 
 والمراجعة.

نص الدستور  اإلدارية الجهات أو  التنفيذية السلطةخالفت  ماإذا  ولكن
فما ،التشريعية على مجلس الدولة ثم ةالصفوالقانون ولم تعرض المشروعات ذات 
 قوانين مشروعة التطبيق. وأصبحتمصير تلك المشروعات بعد صدورها 

 -: سوف نوضحه من خالل هذا ما 

                                                 

  .6427لسنه 92، وقانون مجلس الدولة رقم7869( من دستور648/ راجع المادة )91
  .14ص –المرجع السابق  – ياإلدار الوجيز فى القضاء  –سليمان الطماوى  ./ د99
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مدى مشرومية القوانين الصادرة والتى لم ُتعرض قسم  -:األولالمطلب 
 التشريع فى مصر.

م ُتعرض ملى مدى مشرومية القوانين والقرارات التى ل -:الثانيالمطلب 
 فى فرنسا. استشارية كهيئةمجلس الدولة 

 
 األولالمطلب 

 لم تعرض  يين الصادرة والتمدى مشروعية القوان

 مصر يعلى قسم التشريع ف

لعملة،  ممارستهوفقا  للدستور والقانون فأن قسم التشريع له نطاق يلتزم به عند 
يما يتعلق بمراجعة الفتوى والتشريع، ف يذلك الجمعية العمومية لقسم وأكدت

رساءوصياغة التشريعات   قواعد مراقبة المشروعية. وا 
 :نطا  ممل قسم التشريع -:ولا أ

( مراقبة وبحث قسم التشريع لمدى توافق المشروع المعروض مع الدستور 6)
صيل لقسم وتعتبر هذه المراقبة العمل األ ،لهم هوالتشريع األعلى منه وعدم مخالفت

 (91ة.)التشريع قبل الصياغ

بكل ما  ةاإلدار  جهةوالبحث، يقتضى منه تبصير  بالمراقبةيقوم  أن( بعد 7)
التطبيق، وينبهها بما قد يتطلبه  ييثيره التشريع المقترح من مشكالت ف أنيمكن 

بسب خطورة أو  المشروع ةألهمينظرا   إمامراجعة، ويكون ذلك أو  من بحث
روجا  من القسم عن حدود يعد ذلك خ أنالتدخل التشريعى المقترح، دون 

                                                 

الفتوى  يتضمنت فتاوى الجمعية العمومية لقسم يالقانونية الت المبادئ/ راجع مجموعة 91
جلسه  61/7/06رقم  ملف 110فتوى رقم  –6442وحتى  644. أكتوبر أولوالتشريع من 

 .682ص 1/4/6441
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الموضوعية  الناحيةالتعقيب عليه من أو  فى تقدير المالئمة هاختصاصات
 (91.)البحتة

  الجهةعلى القسم ان يطلب من  ،( وحتى تتم مراجعة المشروع من القسم1)
وكافة البيانات التى  اإليضاحية بمذكرته إفادتهالمشروع  أعدتالتى  اإلدارية

( من قانون مجلس 11) ع القانون. وأكدت ذلك المادةمشرو  إلنشاءاستخدمت 
 .6427لسنه 92الدولة

بتلك البيانات حول مشروع  هإمدادبعدم  اإلدارة جهةوقد اعتبر القسم نكول 
من مرة ما يفصح عن عدولها عن طلب  أكثرالقانون رغم استحثاثها على ذلك 
 (92دون مراجعة.) إليهامراجعة المشروع ويستوجب أعادته 

رقابة قسم التشريع على ما يعرض عليه من مشروعات، تجد حدودها  (9)
المالئمات  إلىالتطرق أو  فكرة المشروعية وحدها، دون النظر إطارالطبيعية فى 

 (90تترخص السلطة التنفيذية بتقريرها تحت رقابة السلطة التشريعية.) يالت

، اإلدارية  جهةالالقانونى الذى يخالف  لرأياأبداء  إلىوال يمتد االختصاص 
على  إدخالها اإلدارية الجهةولكن يعرض عليها التعديالت التى يجب على 

وذلك لعدم التناقض بين ما قد ينتهى  ،النهائيةفى صياغتها  إقرارهاالمشروع قبل 
على المشروع  إدخالها اإلدارية الجهةإليه قسم التشريع والتعديالت التى ترى 

 (94المقترح.)

                                                 

 . 71/6/6426جلسة  6426لسنه 117ع ملف رقم قسم التشري مبادئ/ 91
 . 6441لسنه  612، ملف رقم6441لسنه 48ملف رقم  -صادر عن قسم التشريع مبدأ/ 92
 . 1/6/6426جلسه  6426لسنه 114ملف رقم  –صادر عن قسم التشريع مبدأ/ 90
 .7888لسنه 9، وملف رقم 6444لسنه 1ملف رقم  –صادر عن قسم التشريع مبدأ/ 94
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 الصفةالفقه والقضاء حول ألزام الدولة بعرض المشرومات ذات اختالف  -:ثانياا 
 -التشريعية ملى قسم التشريع:

التى  اإلدارية الجهات  ألزم، 7869( من دستور 648بموجب نص المادة )
 الصفةتخضع للسلطة التنفيذية بأن تعرض مشروعات القوانين والقرارات ذات 

قبل العرض على السلطة التشريعية  -قسم التشريع -التشريعية على مجلس الدولة
 ، ولكن هذه المادة لم تحدد جزاء  من عدم العرض على قسم التشريع.إلصداره
 رأى الفقه:  ) أ (

أنقسم الفقه فى هذا النطاق بين الوجوبية والجوازية حول عرض مشروعات 
أو  رئيس الوزراءأو  القوانين والقرارات التنظيمية التى تصدر عن رئيس الجمهورية

 الوزراء فى العرض على مجلس الدولة.

لزام : يرى وجوبيةاألول هتجاال  - بنص الدستور، الذى يفرض  اإلدارة جهة وا 
. إصدارهاالتشريعية على قسم التشريع قبل  الصفةعليها عرض مشروعات ذات 

يؤيده غالبية الفقهاء، وهذا االختصاص الوجوبى مقصور على قسم  االتجاهوهذا 
حتى  جهة يألال يحق  وبالتالي ،مجلس الدولة أقسامبوصفة أحد  ،التشريع فقط

ليست لها  ألنهاولو كانت لجنه تشريعية مراجعه وصياغة مشروعات القوانين 
 (18صفه القضاء كقسم التشريع.)

من النص الدستورى الذى  الحكمة إلىفى وجوبية العرض،  االتجاهويستند هذا 
تضع  أن إلىالمشرع عمد  أنوهذا يدل على الصياغة لقسم التشريع،  مهمة أعطى
ذات  جهة أمامالتشريعية  الصفةمشروعاتها التى تأخذ  اإلدارية الجهةأو  الهيئة

                                                 

منشور فى جريدة  –7881رئيس قسم التشريع فى عام  -رأى للمستشار/ نبيل ميرهم/ 18
 .6/9/7881فى األخبار
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 اإلدارة جهة أمامتقنيه فنيه عالية، لتوضح ما فى المشروع من عيوب تضعها 
 (16.)امسؤولياتهلتتحمل 

تكون  أن، هو دور المراجعة من قسم التشريع أنفى  الرأيكما استند هذا 
 التشريعات متسقة، مما يستلزم معه القضاء على تداخل مواد التشريعات مع

 (17بعضها البعض، لتحقق الهدف من صدورها.)

المراجعة تفيد ضبط الصياغة وكفالة الدقة والتنسيق واالتفاق مع  أنكما 
نصوص الدستور والقضاء على العيوب الدستورية لمشروع القانون. فكيف يكون 

قسم التشريع  إلىبعرض المشروعات دون الرجوع  اإلدارة لجهةمر جوازى األ
قد اتفقوا على وجوبية العرض على  الرأيهذا  أصحابكان  إذ (11للنظر فيها.)
 المترتب على مخالفه عدم العرض. اإلجراءلكنهم لم يتفقوا على  ،قسم التشريع

 الصفة عدم عرض المشروعات ذات أن إلىلذلك اتجه رأى من الفقه 
يشوب العمل الصادر  تااإلجراءالتشريعية على قسم التشريع، يعتبر عيبا  فى 

ويكون  ،كان قرارا  إذا  قرار ويعتبر هذا المشروع كأن لم يكنأو  سواء كان قانونا  
عدم  أن إلىكان قانونى. وقد انتقد البعض هذا الرأى مستندين إذا  غير دستورى

التشريعية، لم يوصم هذا  الصفةات ذات أخذ رأى قسم التشريع فى المشروع
ألن عرض مشروع القانون مصدرة قانون مجلس  اإلجراءأو  المشروع بعيب الشكل

 ( 19الدولة وليس قاعدة دستورية بحته.)
                                                 

لغاء ومقابل قضاء اإل –دارى ومجلس الدولةالقضاء اإل -زيد فهمى بوأ مصطفى ./ د16
 .171دار المعارف للنشر ص –6441 ولى عامالطبعة األ –التعويض

منشور فى  –7881عضاء قسم التشريع عام أد حأ –/ رأى للمستشار/ مصطفى حسين17
 .6/9/7881خبار فى جريده األ

 .78/1/7887خبار اليوم فىأجريدة  يمنشور ف –السيد ي/ رأى الدكتور/ شوق11
 .610ص 6409 طبعة –دار النهضة العربية –يدار القضاء اإل –سعاد الشرقاوى ./ د 19
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 الصفةعدم عرض المشروعات ذات  أنشيوعا  يرى  األكثررأى وهو  وهناك
ن، ولكن هذا البطالن يوصفها بالبطال إصدارهاالتشريعية على قسم التشريع قبل 

بها من  البرلمان لهذا القانون، فالبرلمان هو الذى يملك تصحيح ما إقراريصححه 
أقرته السلطة التشريعية دون  إذانه  يأمن عدم العرض على القسم،  ناش عيب 

 جهة يأمراجعه الصياغة من قسم التشريع، فأنه يكون صحيحا  نافذا  وال تستطيع 
الدستورية العليا وتقضى بعدم  المحكمة أمامن عليه لم يطع المساس به ما

 (11دستوريته.)

السلطة التشريعية تقوم بتغطية الحقه لما قد  أن أيضاويرى بعض من الفقه 
من عيوب فى الصياغة، ويعتبر ذلك من صلب عمل المجلس  شابهه المشروع

انون تعتبر مخالفة دستورية توجب البطالن، الن ق التشريعى. فعدم العرض ال
مجلس الدولة لم يكن يبتغى ان يجعل نفسه رقيبا  على السلطة التشريعية، ولكن 

مختصة  جهة إلىيراقب السلطة التنفيذية التى تقترح مشروعات القوانين بإسنادها 
 (11بالقانون وفن الصياغة.) يتوفر لرجالها العلم اليقين

اب نقاشا  حادا  عند الداخلية لمجلس النو  الالئحة( من 620) المادةوقد أثارت 
بعرض مشروعات القوانين على مجلس  والخاصةمناقشاتها فى مجلس النواب 

 . المادةما بين مؤيد ومعارض لتلك  اآلراءالدولة لمراجعتها، فكانت 

االلتزام بالعرض على  إلى االنحيازحيث أيد عدد كبير من نواب البرلمان 
وليس ملزم،  استشاري لس الدولة رأى مج أن إلىمجلس الدولة، مستندين فى ذلك 

وان العرض ليس فيه افتئات على سلطه النواب وتعتبر رقابه مجلس الدولة سابقه 
الرفض  تم أنعلى تلك المشروعات، ويكون فى ذلك تأمين للبرلمان من الحل بعد 

                                                 

 .171ص –مرجع السابقال –دارىالقضاء اإل –بو زيد فهمىأمصطفى . / د 11
 .611المرجع السابق ص –دارىالقضاء اإل –يفؤاد محمد الناد ./ د11
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الالحقة على القوانين. كما رفض  الرقابةوأقر  السابقةفى الدستور تقرير الرقابة 
واستندوا فى  ،نواب البرلمان عرض مشروعات القوانين على قسم التشريععدد من 

وفيها  ،التشريعية الهيئةفيها انتقاص من دور  –الذكر سالفة –المادةتلك  أنذلك 
 تغول من السلطة القضائية على التشريعية.

ولكن أكد رئيس مجلس النواب ان هناك حكما  تاريخيا  صادر عن المحكمة 
قسم  -ن على مجلس الدولة ليا مؤكدُا عرض مشروعات القوانيالدستورية الع

رى يضمن سالمة هذه هو أجراء دستو  ،لمراجعاتها وضبط صياغتها -التشريع
 (12البرلمان.)أو  كان مصدرها سواء كان من الحكومة أي االتشريعات 

وقد أشار مجلس الدولة، بأن مجلس النواب ملتزم بعرض جميع المشروعات 
قبل طرحها للمناقشة  –قسم التشريع  –لتشريعية على مجلس الدولة ا الصفةذات 
بداء  األخرىالرأى فيها من مجلس النواب، وذلك لمراجعتها مع الدستور والقوانين  وا 
، والن هناك قوانين شديدة 7869( من دستور 648، استنادا  لنص المادة )السارية

 (10ن.)من البرلما إقرارهايجب النظر فيها قبل  الحساسية
عرض المشروعات ذات الصفة التشريعية على  يرى جوازية :الثاني التجاه -

ليست ملزمة بعرض مشروعاتها من قوانين وقرارات  اإلدارة أنقسم التشريع، ويرى 
التشريعية  السلطةالن  ،بطالن يأيترتب على ذلك  ولوائح على مجلس الدولة، وال

                                                 

( من 620أثناء مناقشة المادة ) 7861عضاء مجلس النواب أبين  ة/ مناقشه وخالفات حاد12
تلزم مجلس النواب بعرض كافة القوانين والقرارات واللوائح  يالالئحة الداخلية للمجلس، والت

ن "خالفات حادة بمجلس النواب على مجلس الدولة. راجع مقال منشور بعنوا ةلخاصوا ةالصادر 
 (.92781العدد ) 7/1/7861ربعاء الموافق هرام يوم األبجريدة األ ،"تحت قبة البرلمان

لتزام يطالب فيها مجلس النواب باال –رئيس قسم التشريع -المستشار شارة من السيدإ/ 10
ربعاء منشور بجريدة الوفد االلكترونية يوم األ –قراراهاإعليه قبل  بعرض كافة مشاريع القوانين

 .61/6/7861الموافق
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أو  اإلضافةأو  انون، ولها حق التعديلتقرر سريان الق يالت األخيرةالسلطة  يه
وان المراجعة وضبط الصياغة تقوم بها لجنه تشريعية داخلية بمجلس  ،الحذف

تخالف الدستور،  تقوم بدراسة المشروعات دراسة دقيقة حتى ال يالنواب، والت
 (14مجلس الدولة.) إلى اإلحالةعدم أو  اإلحالةوللحكومة الحق فى 

أنه أعطى الحق  ،7869( من دستور 648ادة )ونرى انه طبقا  لنص الم
لمجلس الدولة بمراجعه وصياغة القوانين والقرارات واللوائح التى تصدرها كافة 

 تلك الجهات بذلك. وألزم استثناءفى الدولة دون  اإلدارية الجهات 

 :رأى القضاء ) ب (

ت التى العليا على عدم بطالن التشريعا اإلداريةالمحكمة  أحكامكافة  استقرت
لم تعرض على قسم التشريع، ويعتبر ذلك على العكس من محكمة القضاء 

 فيما يتعلق باللوائح والقرارات. ياإلدار 

عليها بأنه "...... فقد  العليا فى طعن عرض اإلدارية حيث قضت المحكمة 
، تعينهقرار  إلغاءيطلب منها  ياإلدار محكمة القضاء  أمامقام الطاعن برفع دعواه 

 6414( لسنه09للقانون ) يطلبة على أوجه ثالثة من بينها البطالن الشكل وأسس
من  لصياغتهفى ظلة، لعدم عرضة على مجلس الدولة  تعينهصدر قرار  يوالذ

 أن إذما قد يكون فيه من تضارب مع الدستور........  وإلزالةالناحية القانونية، 
 ياإلدار محكمة القضاء  أنما  يجعل القانون باطل من الناحية الشكلية، عل اإلغفال

الطلبات األخرى....." وانتهت  إلىهذا الطلب ولكنها نظرت  إلىال تنظر 

                                                 

 –7881 رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب عام –محمد موسى -/ رأى للمستشار14
 .6/9/7881خبار بتاريخ جريدة األ يمنشور ف
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يترتب على عدم العرض على  ...ال.نه "أ إلىالعليا فى حكمها  اإلدارية المحكمة
 (18....".).مجلس الدولة بطالن القانون

.... ومن حيث أنه ...العليا فى حكم آخر لها بأنه " اإلداريةوقضت المحكمة 
لما يدفع به الطاعن من بطالن للقانون بحجه انه لم يعرض على مجلس  بالنسبة

عرض القانون على مجلس  لإغفا أنالدولة، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على 
 (16يترتب عليه بطالن ويكون الدفع فى غير محله.....") الدولة ال

احدا  بشأن اللوائح والقرارات فقد سلكت مسلكا  و  ياإلدار محكمة القضاء  أما
فى الشكل  معيبةالتى لم تعرض على مجلس الدولة ووصمتها بالبطالن واعتبرتها 

بعد عرضها على قسم التشريع  إالوان تلك اللوائح ال تكون نافذة  ،واإلجراءات
 بها قبل ذلك. جاالحتجايصح  ونشرها فى الجريدة الرسمية، وال

بين أمرين، بين بطالن اللوائح والقرارات  ير اإلداوقد فرقت محكمة القضاء 
التى تصدر فى ظل الظروف الطبيعية وبين ما يصدر فى حاله االستعجال ولم 

( 611فلم يتضمن قانون مجلس الدولة رقم ) ،ُيعرض على قسم التشريع
 6427( لسنه92، كما تضمنها القانون )االستعجالنصا  بشأن حالة  6411لسنه

والتى تضمنت بأن يقوم مجلس الدولة مراجعة وصياغة  ( منه19فى المادة )
لجنه  ،التشريعات التى يرى رئيس مجلس الوزراء نظرها على وجه االستعجال

                                                 

 –اإلدارية العليا محكمة القانونية الصادرة عن المكتب الفنى لل المبادئ/ راجع مجموعة  18
 649ص 6419آخر سبتمبر من عام  إلى 6419يونيه  أولمن  –العدد الثالث –التاسعة السنة
 –اإلدارية العليا / راجع مجموعة المبادىء القانونية الصادرة عن المكتب الفنى للمحكمة  16
 .6412يناير  إلى 6411من أول اكتوبر –الحادية عشر السنة
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من يقوم مقامة، وأحد مستشارى القسم يندبه أو  تشكل من رئيس قسم التشريع
 ( 17رئيس القسم ورئيس أدارة الفتوى المختصة.)

الى وجوبية عرض  انتهجتتوى والتشريع، قد أما الجمعية العمومية لقسمى الف
ذات الصفة التشريعية على قسم التشريع،  والقرارات مشروعات القوانين واللوائح

( من قانون 11..... والمشرع فى المادة )." أن إلىفتواها  إحدىوانتهت فى 
مصلحه، قبل أو  استوجب من كل وزارة 6427( لسنه92مجلس الدولة رقم )

أو  قرار من رئيس الجمهورية، يكون له صفه تشريعيةأو  قانون أياستصدارها 
تعرض المشروع المقترح على قسم التشريع  أن الئحةأو  يضم قواعد عامه مجردة

 (11......").وصياغته لمراجعتهللنظر فيه 

، والمادة 7869الجمعية العمومية فى أن دستور  إفتاءيستخلص رأينا من و 
التى تعد مشروعات القوانين  اإلدارية افه الجهات الذكر، ألزمت ك سالفة( 11)

قسم  –على مجلس الدولة إصدارهاواللوائح والقرارات داخل الدولة بالعرض قبل 
ال –التشريع لنص دستورى صريح  لمخالفتهصدر، إذا  كان ذلك بطالن للمشروع وا 

 بالمراجعةمختصة فنيا   جهة إلىوواضح، وضعه المشرع واستهدف منه اللجوء 
 .ساريوالصياغة، لعدم تعارضها بعد صدورها مع قانون آخر 

                                                 

 .179المرجع السابق ص –اإلداريالقضاء  –الطماوى سليمان ./ د 17
 –الفتوى والتشريع يأقرتها الجمعية العمومية لقسم يالقانونية الت ئ/ راجع مجموعة المباد11

( جلسة 12/7/6110ملف رقم ) –7888 هلى يونيإ 6441كتوبر أمن  –يالجزء الثان
 م.2/68/6440
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 يالمطلب الثان

 لم ُتعرض على يمدى مشروعية القوانين والقرارات الت
 فرنسا يف استشارية كهيئةمجلس الدولة 

، وكان من استشاريةيعد اكبر هيئه  مجلس الدولة الفرنسى وهو إنشاءمنذ 
حكومة فى مراجعة وصياغة القوانين يكون مستشارا  لل أن هاختصاصات أولويات

والتشريعات، بل كان يساهم مع الحكومة فى أعداد المشروعات ثم يراجعها ثم يعيد 
عليه الرقابة القضائية،  أدخلت أن إلىصياغتها فنيا . وظل فى ذلك الوضع 

 إلىتخرج  ال األحكاموالفصل فيها. ولكن هذه  اإلدارية والنظر فى المنازعات 
، لذلك تم تسميته بالقضاء إلقرارهابعد تصديق رئيس الدولة عليها  إالالنور 
 (19المقيد.)

(، والذى )قانون مجلس الدولة الفرنسى 6491لألمر العالى الصادر عام فوفقا  
ويشترك مجلس الدولة فى أعداد القوانين  ( منه على أن "...76اءت المادة )ج

فة فى فرنسا على تفسير هذا وقد جرت جميع الحكومات المختل ،...".والمراسيم
 إلعدادالنص بأنه ملزم للحكومة بعرض مشروعات القوانين على المجلس 

لمراجعتها وصياغتها من ناحية التوافق مع الدستور، قبل عرضها على البرلمان، 
 (11مؤيدة هذا التكليف لمجلس الدولة.) 6410( من دستور14) المادةثم جاءت 

، بدأ المجلس 6427( لسنه19ة الفرنسى )ولكن بصدور قانون مجلس الدول
القضاء المفوض،  إلىمن القضاء المقيد  أيمرحلة جديدة من القضاء المستقر، 

تعرض عليها مشروعات القوانين  استشارية كهيئة اختصاصاتهحيث وسع من 

                                                 

64. Damaged turnip : le consul constitute urinal ,teacher the superior 
Paris 1995 p44. 

 .10المرجع السابق ص –دارىالوجيز فى القضاء اإل –سليمان الطماوى ./ د11
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عدادهاالتى تصدرها الحكومة للنظر فيها  بالصيغة التشريعية الالزمة، مع  وا 
 تفق من الدستور والقوانين األخرى.ي مراجعتها مع ما

يلفت نظر السلطات  أنلذلك أجاز له المشرع انه يجوز من تلقاء نفسه  
والتى تتفق مع الصالح  اإلداريةاللوائح أو  التعديالت التشريعية إلىالعامة 
 (11العام.)

لهذه الرخصة، مع تقديم تقرير  استعمالهالمشرع مجلس الدولة على  والرم
فى المجال التشريعى، وذلك  توصياتهأو  اقتراحاتهحكومة، يتضمن ال إلىسنوى 

أعضاءه يكلفون بأعداد مشروعات النصوص  حدأعن طريق لجنه تشكل من 
بداءالوزارية   (12الرأى فى حل المشكالت القانونية.) وا 

السلطة التشريعية فى فرنسا فى العديد من قراراتها بأن مجلس  أكدتهوهذا ما 
 تتجاوزهفى الدولة أن  اإلدارية يجوز للسلطة  لمراجعة والصياغة والالدولة انشىء ل

لما له من دور فى فن الصياغة، واذا لم يتم عرضه على المجلس كهيئه 
ركن ركين من  لفقده، فال يجوز النظر والبت فيه من الناحية التشريعية استشارية

 (10خطوات صدور التشريع.)

أنتهج ذات مسلك المشرع الفرنسى، المشرع المصرى  أنونرى فيما سبق، 
بعرض  االلتزام اإلدارية حيث فرض بنص الدستور والقانون على جميع الجهات 

 استشاريةالقانونية على مجلس الدولة بصفته هيئه  الصفةكافة المشروعات ذات 
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الفنيه متخصصة فى مراجعة وصياغة المشروعات،  ُيعد ذلك مخالفة صريحة  وا 
ون، ويصم مشروع القانون الصادر دون عرضة على مجلس لنص الدستور والقان

 الدولة بالبطالن.
 الخاتمة

هو الجهاز  –قسم التشريع –شرع المصرى والفرنسى مجلس الدولةأعتبر الم
الفنى المتخصص فى المراجعة والصياغة القانونية وان عرض مشروعات القوانين 

التنفيذية والمتمثلة فى  سلطةالوأوجب على  ،أجراء  جوهريا   والقرارات واللوائح،
يصدر المشروع فى شكل قانونى ملزم،  أنقبل  هاتخاذ، اإلدارية الوزارات والجهات 

هذا المشروع يشوبه عدم المشروعية، ويكون محال  للطعن فيه  أنويترتب عليه 
يصححه أقرار السلطة التشريعية له،  وان هذا البطالن ال ،البطالنأو  باإللغاء
 لدستور ذاته والقوانين المنظمة، الن النصوص صريحة وواضحة وال الا لمخالفته
االلتفاف عنه، بأن تقوم بعرض المشروع على لجنه من اللجان  جهة يأليجوز 

أداره التشريع التابع لوزارة العدل، فكل له أو  التشريعية فى مجلس النواب جنةلكال
ذ. اختصاصاته  أحكام إلى اإلدارية  الجهاتأو  استندت السلطة التنفيذية وا 

 المسئوليةيعفيها من  العليا فى عدم العرض فأن ذلك ال اإلدارية المحكمة
 .حكاماأللمخالفتها الدستور والقانون، وُهم األعلى من تلك 

 واهلل ولى التوفيق،،،،


