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  االختصاص الالئحي للسلطة التنفيذية في
  الظروف العادية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ة          يقصد بالالئحة   بصفة عامة، مجموعة القواعد القانونية العامة والمجردة التي تصدر عن جه
ه، قواعد تخاطب                  اإلدارة، فهي تتشابه مع التشريع من الناحية الموضوعية، حيث أنها تتضمن مثل

ة العضوية، حيث               سمائهمأب األفراد بصفاتهم ووظائفهم ال    ه، من الناحي  وذواتهم إال أنها تختلف عن
ولذلك قيل أن   . أن هذه الالئحة تصدر عن اإلدارة العامة من حيث أن التشريع يصدر عن البرلمان             

ة،                        سلطة التنفيذي ا صادرة عن ال ة ألنه اًال إداري شكلية أعم اللوائح تعتبر من الناحية العضوية أو ال
ا   ر ب ا تعتب وعي  ولكنه صدر الموض ى الم شريعية -لنظر إل اًال ت ة    - أعم د عام ضمن قواع ا ت  ألنه

ا تتضمنه من قواعد         . ومجردة احترام م واإلدارة ملتزمة بالرغم من أنها هي التي تضع الالئحة، ب
ذه                         إذا أصدرت ه ة ف ة فردي رارات إداري ا بق ا ومخالفته قانونية ومن ثم فهي ال تملك الخروج عليه

سلطة          . لالئحة نافذة آانت غير مشروعة     األخيرة بالمخالفة    ذا سنعرض االختصاص الالئحي لل ول
  .التنفيذية في الظروف العادية

  
  - :اللوائح التنفيذية

  
 هي اللوائح التي يصدرها الملك بقصد وضع القوانين التي يصدرها البرلمان موضع     :تعريفها     
ه      ) 39(ادة  وقد نصت الم  . وذلك بإيراد الجزئيات الخاصة به    . التنفيذ من الدستور البحريني على أن

ن      "  اء م ا أو إعف ديًال له ضمن تع ا ال يت وانين بم ذ الق ة لتنفي وائح الالزم يم الل ك بمراس ضع المل ي
ذه     ةتنفيذها، ويجوز أن يعين القانون أدا      ة لتنفي وائح الالزم ف ويعرّ "  أدنى من المرسوم إلصدار الل

سهيل      بعض الفقهاء اللوائح التنفيذية بأنها الق      ة بقصد ت سلطة التنفيذي واعد التنظيمية التي تصدرها ال
انون،                          ا الق ة التي نص عليه ة المجمل صيلية للقواعد العام ام التف راد األحك انون، وإي ذ الق مهمة تنفي

  . وبيان آيفية تطبيقها
  :الغاية من اللوائح التنفيذية

  
  
   

سابقة أن ي ادة ال ضى نص الم ك باعتب     مقت ة المل ون لجالل ًساك لطة اره رئي ة س سلطة التنفيذي  لل
وانين  ذ الق ة لتنفي وائح الالزم ان . إصدار الل ك أن البرلم وطني(ذل ه بالضرورة ) المجلس ال يس ل ل

ة       تناولوهو يسن القوانين     ادئ العام  التفصيالت وبيان الجزئيات، وإنما يكتفي بتبيان القواعد والمب
ة  ويجعل أمر التفصيالت للسلطة التنفيذية لتتولى      اللوائح التنفيذي  ،تنظيمها عن طريق لوائح تسمى ب

ان          ف درة من البرلم ر ق الجمهور، تكون أآث بحكم طبيعة عمل السلطة التنفيذية، واتصالها المستمر ب
ا ور وجزئياته صيالت األم ام بتف ى اإللم ة . عل د قابل ى قواع ة إل ادئ العام ل المب ي تحوي در ف واألق

  .للتنفيذ
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  :فيذيةآلية إصدار اللوائح التن 
  

ة بالدستور، حيث نص الدستور                    وائح التنفيذي      يجب أن تلتزم السلطة التنفيذية عند إصدارها لل
ة وهي              وائح التنفيذي م من        أبصورة واضحة وجلية على ضوابط إصدار الل وائح أي حك دل الل ال تع

وائح     فإن السلطة التنفيذية تستمد حقها      . أحكام القانون المراد تنفيذه، أو تعطل نفاذه       في إصدارها الل
ه إذا نص             ذا الحق، إال أن ا ه انون يخوله ى نص صريح في الق من الدستور مباشرة دون حاجه إل

ن ذلك  إالقانون على ضرورة إصدار الئحة تنفيذية يجعل السلطة التنفيذية ملزمة بإصدارها، وإال ف            
ذلك ف      ة آ سياسية للحكوم سئولية ال ارة الم ى إث يؤدي إل ي الق  إس ص ف ود ن ى  ن وج شير إل انون ي

ذه الالئحة إال في                             ى صدور ه انون عل اذ الق ى وقف نف ؤدي إل ة ال ي ضرورة إصدار الئحة تنفيذي
  .    حالة تعذر أو استحالة تطبيق القانون بدون وجود الئحة تنفيذية

  
  :األداة الالزمة إلصدار اللوائح التنفيذية. ج
  

وائح ال         ه أجاز إصدارها                 حدد الدستور األداة الالزمة إلصدار الل يم، ولكن ة وهي المراس تنفيذي
ى جواز            انون عل ذا يمكن أن ينص الق انون ذاته،ول دها بالق بأداة أخرى أدنى من المرسوم يتم تحدي

انون      أ). مجلس الوزراء، وزير  : (إصدار هذه اللوائح بقرارات إدارية صادرة من       ما إذا لم يحدد الق
  .ذية ال يمكن أن تصدر إال بمرسومالالئحة التنفيف ،المنوطة بتنفيذهاالجهة 

  
  - :اللوائح المستقلة

  
ذلك               :     تعريفها انون، ول ى ق تناد إل ة بإصدارها، دون االس سلطة التنفيذي ع ال هي اللوائح التي تتمت

ة                  سلطة التنفيذي واله ال سميت باللوائح المستقلة أو اللوائح القائمة بذاتها؛ فهي بمثابة تشريع ثانوي تت
  .هيئة التشريعيةدون مشارآة ال

  
 :حاالت إصدار اللوائح المستقلة

  :     تصدر السلطة التنفيذية هذه النوعية من اللوائح في حالتين
  

اللوائح           )1( ة ب ذه الحال ي ه وائح ف سمى الل ة، وت ق العام صالح أو المراف ب الم ة ترتي حال
  .التنظيمية

  .ةنقوم بتفصيل آل واحدة منها على حد سحالة لوائح الضبط أو البوليس )2(
 
  :النص التشريعي* 
  

ضبط،  وائح ال وائح، ل ذه الل وعين من ه ة إصدار ن سلطة التنفيذي      خول المشرع الدستوري، ال
ادة    وترتيب المصالح، وتستمد السلطة التنفيذية حقها في إصدار هذه اللوائح استنادً           رة  /39(ا للم الفق

ة لترتيب     يضع الملك، بمراسيم، لوائح ال      (:من الدستور التي تنص على    ) ب وائح الالزم ضبط والل
  ).المصالح واإلدارات العامة بما ال يتعارض مع القوانين

  
  :لوائح الضبط أو البوليس

  
ا ي   :     تعريفه ه ف ول ب انون معم أي ق صل ب ي ال تت ستقلة الت وائح الم ن الل ي م ر ه ة، فتعتب الدول

شريًعا تناًدت ة اس سلطة التنفيذي صدره ال ى ا أصيًال ت تور مباشإل ا الدس ضمن أحكاًم دةرة، وتت .  جدي
ع                  ام بعناصره األرب ى النظام الع وائح بهدف المحافظة عل ام و الصحة       : وتصدر هذه الل األمن الع

  .العامة والسكينة العامة واآلداب واألخالق العامة
  

ًرا          نظًر:    الغاية منها  وائح أشد خط ذه الل ار ه ه من           ا العتب ا تنطوي علي ة لم وائح التنظيمي  من الل
ة                  مساس   ة والصحة العام سكينة العام ام وال ى األمن الع . مباشر لحريات األفراد بغية المحافظة عل
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ذه                     رز ه وائح،ومن أب ذه الل د إصدار ه لذا وجب توفير ضمانات لحماية حقوق وحريات األفراد عن
و         دارها وه ن إص دف م وائح باله ذه الل دار ه د إص ة عن سلطة التنفيذي د ال و أن تتقي ضمانات ه ال

ه،                     المحافظة   ذا الهدف وإال عدت باطل ام، فال يجوز أن تتجاوز حدود ومقاصد ه على النظام الع
ا، أو تعطل                  ال  آذلك فإن هذه اللوائح يجب أ      دل فيه ذة، وال يجوز أن تع وانين الناف ام الق تخالف أحك

نفاذها، فهي بصورة عامة يمكن أن تكون مكملة لها فقط،إضافة إلى ما سبق فإن هذه اللوائح يجب      
  .تتجاوز حدود العقوبات المقررة جراء مخالفتهاأال 

   
  :اإلدارة الالزمة إلصدار لوائح الضبط

  
ًرا              لوائح الضبط في البحرين تصدر بأداة قانون       ك نظ ا  ية واحدة وهي المرسوم، وذل  لخطورته

ر أو          . حقوق وحريات األفراد  على   ة من وزي رارات إداري وائح بق ذه الل لذا فال يجوز أن تصدر ه
ادة                   رة    39ممن هو بدرجة  أدنى من وزير، فالدستور أشار بصورة واضحة في الم ) ب( في الفق

ة            " على أن    يضع الملك، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح الالزمة لترتيب المصالح اإلدارات العام
وائح                    ".  يتعارض مع القوانين   بما ال  وائح، والل وع من الل ذا الن ين ه ز المشرع الدستوري ب د مي وق

التنفيذية التي سمح بصدورها، بأداة أدنى من المرسوم، والغاية من هذه المغايرة تأآيد خطورة هذا             
شائها، إذً          ة إن وائح وطريق شريع، وتصدره           النوع من الل ى ت تناد إل سلطة اا هي تصدر دون االس   ال

اتهم                    راد وحري وق األف انون، وتمس حق ذ الق التنفيذية، خارج اختصاصها األصيل، المتمثل في تنفي
سلطة           . بقصد المحافظة على النظام العام     راف لل ى عدم جواز االعت ه إل د ذهب جانب من  الفق وق

اتير    تقالًال عن القانون وذلك استناًدا    التنفيذية بحق إصدار لوائح الضبط اس      ات   ل  إلى آفالة الدس لحري
ات                الفردية آأصل عام وفًقا    ذه الحري ة به سائل المتعلق  ألحكام القانون، ومن ثم يتعين عند تنظيم الم

صلة بالضبط اإلداري                      ات المت سائل الحري تثناء م أن يكون ذلك بناء على قانون، لذلك ال يجوز اس
ذا المنط      ن ه ك، وم ى ذل تور صراحة عل رى إال إذا نص الدس ات األخ ين الحري ن ب ين م ق يتع ل

ضبط       سائل ال ة لم وانين منظم دار ق صدد بإص ذا ال ي ه شريعية أوًال ف سلطة الت دخل ال ضرورة ت
ًذا  بيح وجود هذه القوانين للسل    ياإلداري حيث    م ال يجوز     طة التنفيذية إصدار لوائح تنفي ا، ومن ث  له

  . ذه المسائلكون هناك قانون ينظم هيللسلطة التنفيذية االستقالل بإصدار لوائح الضبط دون أن 
  لوائح ترتيب المصالح واإلدارات

  
  :تعريف اللوائح التنظيمية

     هي  تنظيم المرافق العامة، وترتيبها والتنسيق لتيسير عملها بصورة مؤدية للهدف الذي قصد               
  .من إنشائها، وقد خول المشرع الدستوري السلطة التنفيذية بترتيب المصالح واإلدارات العامة

  
ة ا     الغاي ا      :  منه شوائية، إذ أنه صورة ع سير ب ة، ال ت ة واإلدارات العام صالح الحكومي أن الم

ع،           تسعى إلى تقديم خدماتها إلى الجمهور، و ضمان حسن سيرها بانتظام إلشباع حاجات المجتم
  .وهذا لن يتحقق إال بإصدار األنظمة التي تهدف إلى ترتيبها، وتنظيم عملها

  
ة    سلطة التنفيذي د تجد ال وم فق ا، فتق ة أو ترتيب إدارته ق العام ادة بعض المراف ضرورة إع

شريعية،      سلطة الت ن ال انون م صدور ق ة ل ة دون الحاج ذه المهم ستقلة خاصة له وائح م بإصدار ل
   .وتصدر هذه اللوائح بمرسوم

ى              الواردة في الدستور أثارت خالًفا فقهًيا      "ترتيب"وآلمة   اه إل  في مصر والكويت حيث ذهب اتج
دة،                "ترتيب" أن آلمة  شاء مرافق جدي ة إن  تعني تنظيم المرافق العامة فقط وال تجيز للسلطة التنفيذي

ة إال أن             "ترتيب"في حين ذهب اتجاه آخر إلى أن          تعني إنشاء مرافق جديدة وتنظيم المرافق العام
ى           "ترتيب"ختلف في البحرين، حيث لم تثر آلمة        االوضع قد    ة عل ذ البداي ا   إشكاًال فقد فهمت من أنه

م        وم رق صادرة بمرس ة ال اس ُوضعت الالئح ذا األس ى ه يم وعل شاء والتنظ ي اإلن سنة ) 2(تعن ل
م                1978 صادرة بالمرسوم رق ذلك الالئحة ال سنة   ) 9( الخاصة بإنشاء إدارة المساحة وآ  2002ل

  .بإنشاء وتنظيم مجلس التنمية االقتصادي
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  -:سة هي ما يليخلص إلى أن اللوائح تتميز بثالث خصائص رئين وأخيًرا
  
  

  : العمومية والتجريد
ز          تعد العمومية والتجريد من أبرز خصائص اللوائح اإلدارية فهي المصدر األساسي للتميي

 أخرى، فالالئحة ال     بين الالئحة أو القرار التنظيمي من جهة، وبين القرار الفردي من جهة           
ذواتهم وال         تخاطب أفراًدا  ى حاالت معين      سريت  معينين بأسمائهم أو محددين ب ذاتها،   ة عل  ب

ا أسباب                      ة تتحقق به بل تسري على آل فرد تتوافر فيه شروط تطبيقها، وتنفذ على آل حال
راد، بمعنى آخر أن                           رد واحد أو عدة أف ى ف سريانها بصرف النظر إن طبقت الالئحة عل

ى  إل ةالالئحة ال توجه خطابها إلى أشخاص محددين بأسمائهم أو ذواتهم وإنما تكون موجه          
  .أشخاص غير محددين أي أن الالئحة تمتاز بعدم الشخصية

  
  :الزامية اللوائح

ستهدف  إ ة ت ة، فالالئح ة ملزم وائح اإلداري ز   إن الل شاء مرآ ين، آإن انوني مع ر ق داث أث ح
وائح أي عمل إداري ال                 قانوني جديد أو تعديل مراآز قانونية قائمة، لذا فال يعد من قبيل الل

  .ثار قانونيةآينتج عنه 
  

  :النشــر
م،    ة به ام الالئح ق أحك ذين تتعل ع ال ة الجمي ة إلحاط ة المهم ائل القانوني ن الوس شر م إن الن
ول             يس من المعق ا، فل ا ومحتوياته ين بأحكامه ولذلك البد من إشهار الالئحة وإعالم المعني

تد به هو والنشر الذي يع.  بها إذ ال تكليف إال بمعلوم       قبل إحاطتهم علًما   ةإلزام الغير بالالئح  
ذا    .عالم أخرى  إ وسيلة   ةغني عن الجريدة الرسمية أي    تالنشر بالجريدة الرسمية وال      ى ه وعل
م  انون رق سنة ) 52(األساس صدر الق ة حيث نصت 2006ل وائح اإلداري شر الل شأن ن  ب

ة      وفي تطبيق أحكام هذا القانون      " المادة األولى من القانون على أنه        اللوائح اإلداري يقصد ب
راد،               آافة الل  وائح والقرارات التي تتضمن قواعد ملزمة تطبق على عدد غير محدد من األف

ة                    وزراء أو المؤسسات العام وزراء أو ال يس مجلس ال . وتصدر عن مجلس الوزراء أو رئ
ه  ى أن سه عل انون نف ة من الق ادة الثاني ذلك نصت الم ه أي (( وآ ا ينص علي اة م ع مراع م

دة                 قانون آخر ُتنشر جميع اللوائح المش      انون في الجري ذا الق ى من ه ادة األول ار إليها في الم
ا من اليوم الثاني لتاريخ نشرها ويجوز بنص خاص في القانون         الرسمية، ويعمل بها اعتبارً   

  )). أو الالئحة تحديد موعد آخر للعمل بها
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