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Préface 

                                                   M. Kamel FENNICHE 

Président du Conseil constitutionnel 

Le Conseil constitutionnel, en partenariat avec le Programme des 

Nations-Unies pour le développement, a organisé les 6 et 7 avril de l’année 

en cours un colloque international sur le thème de : « La Cour 

constitutionnelle et son rôle dans l’édification de la nouvelle Algérie ». A 

travers cet événement, le Conseil constitutionnel entendait contribuer à 

enrichir le débat constitutionnel et juridique constructif sur le rôle que la 

Cour constitutionnelle serait amenée à jouer dans l’édification d’un Etat de 

droit et des institutions et la promotion des droits et libertés fondamentaux 

du citoyen au sein d’une Algérie nouvelle, stable et prospère.  

Les travaux du colloque se sont articulés, durant deux jours, autour de 

quatre sessions réparties respectivement comme suit : la Cour 

constitutionnelle comme partenaire dans la consolidation de la pratique 

démocratique, ses compétences dans le domaine électoral, du règlement des 

différends entre les pouvoirs et de l’interprétation de la Constitution, son 

rôle en matière de contrôle de constitutionnalité et enfin les nouvelles 

compétences de la Cour constitutionnelle et les défis d’exécution et de 

concrétisation.      

Répondant aux objectifs de ce colloque international, les quatre 

sessions ont connu de riches exposés par des professeurs et experts aussi 

bien algériens qu’étrangers sur différentes thématiques dont le rôle de la 

Cour constitutionnelle dans la régulation du fonctionnement des institutions 

constitutionnelles, son rôle dans la consécration de l’État de droit et la 

consolidation de la pratique démocratique, ses compétences en matière 

électorale, son rôle dans le règlement des différends et l’interprétation de la 
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Constitution, et dans le contrôle de constitutionnalité dans ses aspects a 

priori, a posteriori, abstrait et concret.  

Les réformes constitutionnelles introduites par la récente révision 

constitutionnelle initiée par le Président de la République, Monsieur 

Abdelmadjid TEBBOUNE, et approuvée par le peuple à l’occasion du 

referendum du 1er novembre 2020, constituent une avancée considérable 

dans l’édification de l’Etat de droit en instituant notamment la Cour 

constitutionnelle, dotée de prérogatives nouvelles et étendues. Dans cet 

esprit, le colloque international a constitué une occasion pour l’échange et le 

débat objectif et fructueux entre experts et professeurs de droit 

constitutionnel, notamment à la lumière d’expériences constitutionnelles 

comparées pionnières de pays africains et européens en matière de justice 

constitutionnelle.   

Eu égard à l’importance du rôle que joue le Conseil constitutionnel 

dans la diffusion de la culture constitutionnelle et la culture du débat 

juridique, nous estimons que la publication des travaux du colloque 

international dans un numéro spécial de la Revue du Conseil constitutionnel 

contribue à la généralisation du profit à tirer par nos chers lecteurs, 

professeurs, chercheurs et étudiants.    
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Allocution de la Représentante Résidente du PNUD en Algérie 

Mme. Blerta ALIKO 

 

Monsieur le Président  

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, 

Cher(e)s collègues et partenaires  

Cher(e)s invités 

Permettez-moi, au nom du Programme des Nations-Unies pour le 

Développement, de vous faire part de l’honneur qui m’est fait en me 

joignant à vous pour ce débat sur le rôle de la future Cour constitutionnelle 

dans l’architecture institutionnelle algérienne.  

Nous engageons aujourd’hui une réflexion importante sur l’un des 

aspects centraux de la restructuration de l’ordre constitutionnel qui a été 

opérée en novembre dernier.  

Loin de se limiter à un simple changement d’appellation, la 

transformation du Conseil en Cour constitutionnelle porte d’importantes 

implications. Les conséquences de cette transformation se manifestent tant 

au niveau de la position institutionnelle de la Cour qu’au niveau de 

l’étendue de ses attributions.  

La Constitution, après le référendum de novembre 2020, charge, en 

effet, la Cour de se prononcer sur toute éventualité de conflits de 

compétences pouvant survenir entre les pouvoirs constitués. Elle en fait 
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également l’interprète exclusif de la Constitution. Aux termes de la 

Constitution, la Cour peut, en effet, être saisie par les principaux pouvoirs, 

pour se prononcer sur la signification d’une ou de plusieurs dispositions 

constitutionnelles. 

Le texte constitutionnel souligne clairement l’extension significative 

des attributions de la Cour en la qualifiant « d’organe régulateur du 

fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics ».  

A toutes ces attributions, s’ajoute les compétences, peut-être plus 

traditionnelles mais tout aussi décisives, de contrôle de constitutionnalité. 

L’ensemble de l’arsenal normatif applicable en Algérie est soumis au 

contrôle du juge constitutionnel, que ce contrôle soit à priori ou à posteriori.   

Le juge constitutionnel est ainsi, en définitive, garant de la 

Constitution et de l’équilibre institutionnel. Mais il est également, et cela est 

de première importance, garant des droits et libertés.  

Ce rôle, la juridiction constitutionnelle l’assure essentiellement à 

travers le mécanisme de l’exception d’inconstitutionnalité.  

L’introduction de ce type de recours, qui permet au citoyen de 

contester toute disposition législative ou règlementaire attentatoire à ses 

droits, opère une profonde transformation dans l’ordre constitutionnel 

algérien. Le mécanisme de l’exception d’inconstitutionnalité est non 

seulement une garantie des plus effectives en matière de protection des 

droits et des libertés mais il ouvre également le contentieux constitutionnel 

et l’accès à la Cour aux citoyens. 

Il faut, toutefois, noter que l’extension des attributions de la Cour et 

leur multiplicité ne vont pas sans défis. Les travaux que nous entamons 

aujourd’hui nous permettront d’envisager les perspectives qu’ouvrent le 

rehaussement institutionnel de la juridiction constitutionnelle mais 

également les enjeux et les défis qui s’y rattachent.  
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Les quatre sessions programmés dans cette conférence permettront 

d’envisager le rôle de la future Cour dans l’ensemble de ses manifestations ; 

institutionnelles, normatives et organisationnelles.  

Je ne doute pas que nos échanges, avec le concours de nos experts 

algériens et nos invités d’Afrique du Sud, de Belgique, du Bénin et de 

France, seront de la plus grande utilité alors que les travaux préparatoires 

pour la nouvelle loi organique sur la Cour constitutionnelle ont déjà débuté.  

Permettez-moi, pour conclure, d’insister sur l’importance que le 

PNUD accorde au partenariat avec la juridiction constitutionnelle et de 

réitérer notre plein engagement pour le voir, sans cesse, se consolider et se 

développer.   

Avant de vous souhaiter d’excellents travaux, je voudrais remercier 

nos conférenciers parmi les membres du Conseil constitutionnel et les 

Professeurs d’université qui nous ont honorés de leur participation. Mes plus 

vifs remerciements vont également à nos experts internationaux qui sont, 

aujourd’hui, parmi nous malgré les difficultés de la conjoncture.  

Merci pour votre attention. 
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LE REGLEMENT PAR LA COUR CONSTITUTIONNELLE  

DES DIFFERENDS INSTITUTIONNELS.  

Francis DELPEREE 

Professeur émérite de l’Université catholique de Louvain 

Sénateur honoraire 

 

LE JUGE-ARBITRE CONSTITUTIONNEL 

 Le juge constitutionnel est d’ordinaire investi de trois fonctions1.   

 

 La première fonction est partagée de manière indistincte par tous les 
juges constitutionnels. Elle figure dans leur ADN. Cette fonction, c’est celle 
du contrôle de la loi. Le juge constitutionnel confronte la loi à la 
Constitution. Il fait respecter la hiérarchie qui existe entre ces normes. Selon 
une formule classique, la loi votée « n’exprime la volonté générale que dans 
le respect de la Constitution » (CCF, n°85_197 DC, 23 août 1985, Loi sur 
l’évolution de la Nouvelle Calédonie). 

 Une deuxième fonction, tout aussi importante, est exercée par le juge 
constitutionnel. Il est le défenseur des droits de l’homme et du citoyen. Ces 
droits sont consacrés dans un chapitre particulier de la Constitution. Ou ils 
sont inscrits dans une déclaration ou un préambule dont les dispositions sont 
assimilées à celles de la Constitution. Parfois même, ils sont inscrits dans 
des documents internationaux auxquels la Constitution se réfère. Cette 
fonction prend un relief particulier dans les États où le citoyen intervient, de 
manière directe ou indirecte, dans le procès constitutionnel.  

                                                           
1 -F. DELPEREE, « Cour suprême, Cour d'arbitrage ou Cour constitutionnelle ? », 
in Les Cahiers du droit, 1985, volume 26, n° 1, La réforme des institutions 
fédérales canadiennes. 
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 Troisième fonction, toute différente. Il ne s’agit plus de contrôler la 
qualité de la loi. Il s’agit de vérifier les conditions dans lesquelles ceux qui 
font la loi ont été choisis. C’est le contentieux des élections. Avec un 
ensemble de questions — de fait et de droit, de procédure ou de fond — que 
l’élection (et les mécanismes apparentés) peuvent susciter. C’est une 
fonction absorbante. C’est une fonction délicate à raison de ses 
répercussions politiques.  

 Ceci est connu. Pas besoin d’ajouter que le Conseil constitutionnel, 
la Cour constitutionnelle de demain, exerce concurremment ces trois 
fonctions. Il est renvoyé notamment aux articles 190 et 191 de la 
Constitution. 

Il me revient d’évoquer une quatrième fonction. Il s’agit de la 
fonction arbitrale.  

Cette fonction n’est pas attribuée à toutes les cours 
constitutionnelles. Elle n’est exercée que par certaines d’entre elles. Il est, 
en effet, « des » constitutions qui considèrent que le juge constitutionnel est 
un arbitre habilité à trancher les conflits de tous ordres qui peuvent surgir 
entre les institutions ou les autorités de l’État.  

La Constitution de 2020 s’inscrit résolument dans cette perspective. 
Elle utilise, au mot près, une formule qui est inscrite dans plusieurs 
constitutions de l’Afrique francophone. La Cour est désormais « l’organe 
régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs 
publics » (art. 185, alinéa 2). Elle veille aussi, ce qui n’est pas négligeable, à 
préserver « les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions » 
(art. 221).  

L’arbitre ! Il faut souligner d’emblée le caractère polysémique de 
l’expression.  Dans la langue française, le mot reçoit, en effet, deux sens 
différents, peut-être même contradictoires. L’arbitre peut présenter deux 
visages : actif et passif.  
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L’arbitre actif intervient surtout dans le monde des affaires2. Il est à 
la manœuvre. Il se livre aux investigations nécessaires. Il commande une 
expertise. Il instruit le dossier. Il examine les prétentions des parties. Au 
cours d’une audience, il entend l’exposé de leurs prétentions et de leurs 
argumentations. Il cherche à rapprocher les points de vue et à enregistrer 
une solution conciliatrice. En fin de compte, il rend une sentence 
contraignante.  

L’arbitre passif intervient surtout dans le monde du sport3. Que fait 
l’arbitre à l’occasion d’un match de football ? L’homme en noir se fait 
discret. Ce n’est pas lui qui joue. Il ne touche pas la balle. Il doit rester sourd 
aux cris du public. Il doit résister aux réclamations des joueurs et de leur 
entraîneur. Il a pour seule fonction de faire appliquer le règlement. Il 
constate que la balle est sortie du terrain. Il relève qu’un joueur se trouve 
hors-jeu. Il siffle les fautes. Il montre un carton jaune ou un carton rouge. Il 
enregistre les buts.   

Vous devinez ma question. Le juge constitutionnel peut-il ou doit-il 
être un arbitre actif ? Peut-il ou doit-il être un arbitre passif ? Peut-il ou doit-
il être l’un et l’autre en fonction des circonstances et des situations ?  

Ce n’est pas qu’une question théorique. C’est aussi une question 
politique. Il faut le reconnaître sans détour. Le juge constitutionnel est pris, 

                                                           
2 - A et B se disputent. Plutôt que de s’adresser à leur juge naturel — celui que leur 
assigne la Constitution —, A et B vont se mettre d’accord pour désigner une ou 
plusieurs personnes. Elles leur demandent d’examiner l’objet de leur différend eu 
égard aux règles de droit en vigueur. Elles recourent à une forme de « justice 
alternative ». Le plus souvent, elles agissent ainsi dans un souci de célérité et 
d’efficacité.  
3 - Quelle est la situation de base ? Il y a deux équipes. Elles partagent un même 
idéal sportif. Elles figurent dans la même division. Mais elles sont en en 
compétition. Toutes deux veulent remporter le match, et peut-être le championnat. 
L’arbitre est désigné par la fédération sportive, selon un ordre et un calendrier 
prédéterminés. Les clubs et les joueurs n’interviennent ni de près ni de loin dans ce 
type de désignation. 
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ici, entre le marteau et l’enclume. Il en fait trop, il se montre trop énergique 
et il va aussitôt être contesté par un ensemble d’autorités publiques : gare au 
« gouvernement des juges ». Il est trop timide et il va, cette fois, être montré 
du doigt par les citoyens : il est à la solde du pouvoir ou des pouvoirs.  

Comment s’y prendre dans ce contexte délicat ? Comment s’avancer 
sur ce terrain miné 4? Que faire ? Ou ne pas faire ? 

 Pour répondre à cette question que je qualifierais volontiers de 
stratégique, je distinguerai trois domaines dans lesquels la fonction arbitrale 
du juge constitutionnel peut et même doit se déployer.  

Le premier domaine, le plus général, c’est celui des fondements de 
l’État (I). Le deuxième domaine, le plus spécialisé, c’est celui des structures 
de l’État (II). Quant au troisième domaine, le plus concret, c’est celui des 
modes de fonctionnement de l’État (III)5.  

Chapitre Ier. — Les fondements de l’État. 

Partons du plus général, à savoir les fondements de l’État. 
Excuserez-vous ma franchise ? J’ai lu et relu la Constitution de 2020. Elle 
contient une disposition qui est surprenante à bien des égards. Cette 
disposition, c’est celle de l’article 221.  

A. — Le texte. 

Que dit l’article 221 ? Il confère à la Cour constitutionnelle une 
prérogative particulière dans le cadre de la procédure de révision de la 
Constitution.  

                                                           
4 - Sur ce terrain, les juges constitutionnels, pris individuellement ou 
collectivement feront preuve d’un sens déontologique particulièrement développé. 
Même s’ils doivent trancher des controverses dont les aspects politiques, ne sont 
pas absents, ils ne se laisseront pas guider par des préoccupations du même ordre.  
5 - Je chercherai des réponses à ces questions dans les textes et les pratiques des 
juridictions constitutionnelles telles qu’elles fonctionnent à l’ouest du continent 
européen. 
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La Cour est saisie par le Président de la République. Elle est invitée 
se prononcer, sur une question de première importance.  La 
révision constitutionnelle en projet ne porte-t-elle pas atteinte — je cite — 
« aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et 
libertés de l’homme et du citoyen » ou n’affecte-t-elle pas (je cite encore) 
« les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions ».  

La Cour remet un avis motivé. Si elle estime qu’aucun de ces 
principes n’est atteint, et si le texte a été adopté à la majorité des trois quarts 
dans les deux chambres, le Président peut promulguer la loi portant révision 
constitutionnelle sans la soumettre à référendum.  

B. — Les questions.  

L’article 221 ne peut manquer de surprendre. A trois points de vue.  

Première surprise. Voici la Cour constitutionnelle qui est associée, 
de manière incidente, au travail de révision de la Constitution. La voici 
amenée à donner un avis sur la validité, quant au fond, de la réforme 
envisagée. 

 Vue de l’étranger, la procédure est singulière. L’on considère 
généralement que le juge constitutionnel contrôle « la loi » — j’insiste : la 
loi — au regard de la Constitution. Par contre, il ne lui revient pas de 
contrôler la Constitution elle-même6. Ni avant, ni après7. Dans un rapport 
qu’elle a rédigé sur la « procédure d’amendement constitutionnel » (CDL-
                                                           
6 - F. DELPEREE, « Faut-il contrôler la Constitution ? », in Mélanges en hommage 
à Henry Roussillon. Le pouvoir, mythes et réalité, Presses de l’Université de 
Toulouse 1 Capitole, 2014, t. II, p. 843. Il est parfois suggéré de procéder à un 
contrôle a posteriori des dispositions constitutionnelles. L’examen est « beaucoup 
plus répandu », note la Commission de Venise. Et de citer des textes, comme en 
Autriche ou en Allemagne, qui organisent de telles vérifications. Selon la 
Commission, il ne faut pas y voir une « règle générale ». Encore moins, une 
exigence de l’État de droit.  
7 - Le Conseil constitutionnel français a rappelé ce précepte dans sa décision (n° 
2003-469 DC) du 26 mars 2003.  
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AD, 2010, 001), la Commission de Venise a relevé, voici dix ans, que seuls 
« quelques pays » permettaient au juge constitutionnel de s’investir dans le 
processus d’amendement. Avec cette précision : la vérification ne porte 
généralement que sur la forme ou la procédure. Pas sur le fond. 

Deuxième surprise. Voici la Cour constitutionnelle qui est invitée à 
remettre un avis. Quels seront ses critères d’appréciation ? Ils seront de deux 
ordres. Il faut, d’une part, avoir égard aux principes qui régissent la société 
algérienne8. Il faut tenir compte, d’autre part, des « équilibres fondamentaux 
des pouvoirs et des institutions ».  

Les expressions utilisées sont suggestives. Elles n’en restent pas 
moins très générales. Elles sont indéterminées. Elles concernent tour à tour 
la société, les pouvoirs et les institutions. Il n’est pas aisé d’en tracer les 
contours exacts.  

Troisième surprise. L’article 221 n’est pas seul. Il doit peut-être être 
lu de concours avec l’article 223 qui énumère, lui, de manière limitative, dix 
principes intangibles9.  

Question. Est-ce que les équilibres fondamentaux de l’article 221 
renvoient, même implicitement, aux dispositions intangibles de l’article 
223 ? Est-ce qu’ils doivent, au contraire, former une catégorie à part ? Ce 
qui signifierait qu’il y aurait dans la Constitution, d’une part, des principes 
intangibles (par exemple, le principe républicain) et, d’autre part, des 
principes fondamentaux (par exemple, le principe  de la représentation 

                                                           
8 - « Société algérienne »… Pas « État » ou « République » ni « société politique ».  
9 - L’article 288 de la Constitution du Portugal impose quinze « limites matérielles 
de la révision », parmi lesquelles se trouvent l’indépendance nationale et l’unité de 
l’État ou les droits et libertés et les garanties des citoyens. La Loi fondamentale de 
la République fédérale d’Allemagne interdit, à l’article 79-3 « toute modification 
(…) qui toucherait à l’organisation de la Fédération en Länder, à la législation ou 
aux principes énoncés aux articles 1 à 20 », ces derniers énumérant dans un titre 
premier les droits fondamentaux.  En France, la « forme républicaine du 
gouvernement » ne peut être supprimée.  
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nationale), les uns et les autres placés sous le contrôle de la Cour 
constitutionnelle?  

Autre question. Est-ce que les principes généraux régissant la société 
algérienne ne devraient pas être cherchés dans les articles 9 et 10 de la 
Constitution, voire dans son préambule ?  

C. — Les réponses.  

Je n’ai de conseil à ne donner à personne. Mais je me dis que la loi 
en préparation devra lever ces interrogations. Si elle ne le fait pas, elle 
laissera au juge constitutionnel une marge d’appréciation considérable, pour 
ne pas dire excessive, et ce à un moment où l’État procèdera à cette 
opération essentielle qu’est la révision de sa Constitution. Si elle le fait, elle 
pourra guider la démarche de la Cour et la maintenir dans de justes limites. 

Chapitre II. — Les structures de l’État. 

Deuxième domaine. C’est celui des structures de l’État. J’ai lu et j’ai 
relu les Constitutions des États européens. Je constate, ce n’est pas original, 
qu’au XXe siècle, les premières cours constitutionnelles sont nées dans des 
États fédéraux. Ce n’est pas étonnant. Un État fédéral ne peut pas vivre sans 
juridiction constitutionnelle. Il ne peut pas vivre sans arbitre.  

A. — L’État fédéral.  

Un État fédéral — comme l’Allemagne, l’Autriche ou la Belgique — 
est un État « plurilégislatif ». Il y a place, au sein de cet État, pour plusieurs 
législateurs — l’un est fédéral, les autres sont fédérés. Tous font la loi, mais 
dans des domaines différents.  

Une conséquence simple en résulte. La Constitution fédérale a établi 
des règles qui sont celles du partage du pouvoir législatif. La Constitution a 
aussi établi un juge constitutionnel — en Allemagne, l’on parle à juste titre 
d’une « Cour constitutionnelle fédérale » —. Elle lui donne pour tâche 
primordiale de veiller à ce que l’État fédéral, les régions, les Länder… 
respectent les normes du partage des compétences. Ce n’est pas pour rien 
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que, dans la Belgique fédérale, la Cour constitutionnelle avait reçu, pour 
appellation primitive, celle de « Cour d’arbitrage »10. 

Dans ce contexte, le juge constitutionnel va développer des 
jurisprudences sophistiquées à haute teneur juridique, si je peux employer 
cette expression. Il va rendre des décisions dans lesquelles il se gardera de 
marquer des préférences trop nettes pour l’un ou l’autre niveau de pouvoir.  

B. — L’État unitaire  

L’on me dira que la question n’intéresse pas l’Algérie qui, dès 
l’article 1er de sa Constitution, se présente comme une république « une et 
indivisible ». 

 Il n’en reste pas moins que « l’unité du territoire national » est l’un 
des principes intangibles de l’article 223. Si l’on pratique une lecture 
combinée des articles 221 et 223, un avis motivé de la Cour 
constitutionnelle pourrait être donné à ce sujet.  

C. — L’État décentralisé. 

La Constitution de l’Algérie organise aussi un régime de 
décentralisation au profit des collectivités territoriales que sont les 
communes et des wilayas (art. 16 et 17).  

Question. Qui établit le régime juridique de ces collectivités 
décentralisées ? Réponse. Le législateur. L’on ne saurait exclure que des 
recours soient introduits contre les dispositions  d’une loi qui organise de 
telles collectivités, au motif, par exemple, que ces dispositions ne 
respecteraient pas à suffisance les règles d’égalité entre ces collectivités ou 
porteraient par trop atteinte à l’autonomie locale.  

 
                                                           
10 - G. R0SOUX, «La Cour constitutionnelle de Belgique : un arbitre au cœur du 
fédéralisme belge», Fédéralisme Régionalisme, 2017, vol. 17, Les juridictions 
constitutionnelles suprêmes dans les États fédéraux : créatures et créateurs de 
fédéralisme. 
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Chapitre III. — Les modes de fonctionnement de l’État. 

J’en viens à un troisième ordre de considérations. La Cour 
constitutionnelle est dit-on, « l’organe régulateur du fonctionnement des 
institutions et de l’activité des pouvoirs publics ».  

Il s’agit là d’une formule stéréotypée. Elle figure dans bon nombre 
de constitutions africaines11. Elle ne figure pas dans les constitutions 
européennes. Certains juges constitutionnels l’ont, cependant, utilisée pour 
qualifier la fonction ou l’une des fonctions dont ils étaient investis. Ainsi, 
dès 1962, le Conseil constitutionnel français s’est lui-même qualifié 
d’«organe régulateur de l’activité des pouvoirs publics»12. La doctrine n’a 
pas manqué d’accréditer cette formule13. 

Qu’est-ce qui se cache derrière cette appellation générique ? Trois 
choses, en somme. La séparation des pouvoirs, la collaboration des pouvoirs 
et, le plus délicat, la concurrence entre les pouvoirs.  

A. — La séparation des pouvoirs. 

C’est une observation de bon sens. Si l’on veut éviter que des conflits 
naissent, au sein de l’État, entre des pouvoirs ou entre des institutions, il faut 
utiliser une recette simple. Il faut séparer ces autorités. Il faut leur assigner 
des domaines particuliers d’intervention. Il faut les cantonner dans un 
champ de responsabilités préalablement délimité.  

Le juge constitutionnel est chargé de protéger les domaines ainsi 
circonscrits — réservés, pour utiliser le langage habituel —14. Il devient « le 

                                                           
11 - N. MEDE, “La fonction de régulation des juridictions constitutionnelles en Afrique 
francophone », Annuaire international de justice constitutionnelle, 2007, p. 45-66. 
12 - Décision n° 62-20 DC du 6 novembre 1962 : « Il résulte de l'esprit de la Constitution 
(que le) Conseil constitutionnel est un organe régulateur de l'activité des pouvoirs publics ».  
13-  E. ZOLLER, « Le constitutionnalisme français », Revue de droit Henri Capitant, 
2018. 
14 - La Constitution impose la séparation des pouvoirs, au titre de son article XX. 
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gardien privilégié » de la séparation des pouvoirs15. Il sanctionne « toute 
immixtion, non prévue par la Constitution, d’un pouvoir dans l’exercice des 
fonctions d’un autre »16. 

  Trois exemples.  

� Je lis la Constitution de la Belgique. Elle me dit que l’enseignement 
est une matière réservée aux collectivités fédérées. Elle ajoute que, 
dans chaque communauté, cette matière doit être réglée par une 
disposition législative et pas par un acte de l’Exécutif. La Cour 
constitutionnelle préserve de manière ferme cette attribution 
expresse de compétences. XX 

 

� Je lis la Constitution du Luxembourg. Elle me dit que l’organisation 
des ministères est de la responsabilité du Grand-Duc et de son 
gouvernement, et pas du législateur. Des dispositions réglementaires 
doivent intervenir en ce domaine. La Cour constitutionnelle a pour 
tâche de préserver cette attribution particulière de compétences17.  

 

� Je lis la Constitution française. Le célèbre article 34 établit une réserve 
de compétence en faveur du pouvoir législatif. Le Conseil 
constitutionnel ne manque pas de rappeler qu’il y a là un noyau 
irréductible de compétences ; le législateur ne peut s’en défaire sans 
commettre d’inconstitutionnalité. 

Les juges constitutionnels pratiquent ici des analyses dont le 
caractère juridique est très poussé. Ils élaborent une jurisprudence qui 

                                                           
15 - M. VERPEAUX, P. de MONTALIVET, A. ROBLOT-TROIZIER et A. VIDAL-
NAQUET, Droit constitutionnel. Les grandes décisions de la jurisprudence, Paris, PUF, 
2010, p. 117. 
16- Ibidem.  
17 - F. DELPEREE, « La Maison du Grand-Duc », Revue luxembourgeoise de droit 
public, 2021.  
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présente des traits comparables dans plusieurs États européens18. Des digues 
sont installées pour canaliser les flots et éviter des débordements de pouvoir.    

B. — La collaboration des pouvoirs. 

Deuxième observation de bon sens. Un État ne peut fonctionner de 
manière harmonieuse si les pouvoirs publics demeurent, chacun, confinés 
dans un domaine particulier de compétences. Il faut, comme disait 
Montesquieu, que les pouvoirs « aillent de concert ». 

 Le juge constitutionnel peut-il faire œuvre utile à ce sujet19 ? La 
réponse sera sans doute nuancée. Le juge constitutionnel n’est pas à même 
de forcer les pouvoirs à collaborer. Il peut s’attacher, par contre, à lever les 
obstacles qui s’opposeraient à une telle collaboration. 

� Je prends un exemple. Il touche à l’élaboration de la loi. Point besoin 
d’y insister. La loi est le fruit d’un processus complexe qui se 
décompose en une infinité d’opérations — cela va de l’établissement 
de l’ordre du jour de l’assemblée jusqu’à la publication de la loi au 
Journal officiel, en passant par le travail en commission ou la navette 
parlementaire. A chaque étape, des grains de sable peuvent se glisser 
dans cette mécanique de précision. Si l’on n’y prend garde, ils peuvent 
paralyser l’ensemble du système. 

� Quels sont ces grains de sable ? Je pense à des retards, des 
négligences, des blocages, de la flibuste. Je pense aussi à des 

                                                           
18 - Autre question d’organisation. Le juge est institué. Il faut éviter que ces 
compétences juridictionnelles ne soient entravées ou annihilées par des 
interventions législatives. Dans sa décision du 22 juillet 1980, le Conseil 
constitutionnel français rappelle, par exemple, qu’il n’appartient ni au législateur ni 
au Gouvernement de censurer les décisions des juridictions, d’adresser à celles-ci 
des injonctions et de se substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de 
leur compétence. 
19- « Les Cours constitutionnelles (…) représentent le chaînon manquant qui 
empêche la prépondérance d’un pouvoir sur un autre - et à ce titre donc un 
instrument unique de réalisation et de garantie de l’État de droit » (S. WEIL). 
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événements qui peuvent affecter les personnes autant que les 
institutions : la maladie, l’épidémie, les calamités, la mort. Je pense 
encore à des événements internationaux qui peuvent perturber la vie 
du pays ou de la région.  

� Que peut faire le juge constitutionnel ? Il n’est pas maître des 
événements. Mais il peut chercher à déjouer les manœuvres des 
autorités publiques qui témoigneraient d’un manque flagrant de 
loyauté institutionnelle. Il peut dénoncer les comportements d’une 
personne ou d’une autorité qui rendrait impossible ou qui 
compliquerait l’exercice par une autre autorité de ses responsabilités. 
Il peut préserver ce que l’on appelle l’équilibre des pouvoirs.  

Dans une décision (BVerfGE 10, 4,18) du 14 juillet 1959, la Cour 
constitutionnelle allemande s’est prononcée sur la question de savoir 
quel était le temps de parole qu’un ministre pouvait utiliser à 
l’occasion des débats au Bundestag. A première vue, ce droit est 
permanent et illimité. La Cour va néanmoins restreint le droit de 
parole des ministres au Bundestag. Pas d’abus de droit, a-t-elle dit 
(Mißbrauchverbot). 

A l’inverse, plusieurs constitutions instaurent un droit de contrôle à 
l’encontre des règlements d’assemblée. Il faut éviter, cette fois, que 
l’assemblée ne profite de la prérogative qui lui revient d’arrêter ses 
propres règles de fonctionnement pour empiéter sur les responsabilités 
du gouvernement ou pour rendre sa tâche excessivement difficile.  

Il va sans dire que l’interventionnisme dont le juge constitutionnel 
peut témoigner en l’occurrence entreprend très largement sur l’action 
politique qui, en principe, ne lui revient pas. Il ne saurait agir en ce domaine 
qu’en faisant preuve d’une extrême prudence.  

C. — La concurrence entre les pouvoirs.  

Plus complexe encore est la situation de la concurrence entre les 
pouvoirs publics. L’un et l’autre veulent intervenir. Pas pour collaborer mais 
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pour pousser ses avantages. Des autorités publiques entrent en concurrence. 
L’un au détriment de l’autre. L’autre au détriment de l’un.  

La cohabitation d’un président élu au suffrage universel et d’un 
gouvernement responsable devant une assemblée composée elle aussi de 
membres élus pose des problèmes de fonctionnement qui sont bien connus.  

� Le droit public fera œuvre utile s’il est en mesure d’identifier ces 
conflits et d’esquisser in tempore non supsecto la manière de les 
résoudre.  Sous le contrôle du juge constitutionnel. 

Le droit algérien est sur ce point discret. Il évoque l’hypothèse de 
conflits entre pouvoirs, entre institutions, entre autorités publiques. 
Mais il ne prend pas la peine de les énumérer ou de les identifier. 
Avec cette double question.  

� Première question. C’est la question de fond. Peut-on se satisfaire de 
cette imprécision ? Ne faut-il pas identifier ces conflits et ces 
concurrences ? Ne faut-il pas indiquer quelles solutions pourront être 
apportées à ces difficultés ? 

� Deuxième question. C’est la question de procédure. Une loi peut-elle 
remplir cet office ? Peut-elle combler les lacunes et les silences de la 
Constitution ? Ou la Constitution doit-elle elle-même envisager les 
hypothèses dans lesquelles la Cour constitutionnelle pourra 
intervenir ?   

* 

Au terme de cette intervention, je vous dois des excuses.  

Je me suis exprimé comme expert mais aussi comme ami. Je me suis 
exprimé comme professeur mais aussi comme sénateur honoraire. J’ai laissé 
parler le cœur autant que l’esprit. 

Vais-je aggraver mon cas ? Je conclus sur une dernière observation. 
Lors de mes séjours dans les pays du Maghreb, j’ai souvent assisté à cette 
scène de vie qui se produit dans le bled. Un petit âne pérégrine le long de la 
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route. Accompagné d’un fellah. Il porte sur le dos d’impressionnants ballots 
de foin. Il avance à pas mesurés. De temps à autre, il s’arrête pour reprendre 
son souffle. Puis, à coup de bâton, il reprend la route.  

J’ai envie de dire. Attention. C’est très bien de confier de nouvelles 
attributions à la Cour constitutionnelle ! Mais ne surchargeons pas la bête !  

La Cour constitutionnelle n’est pas investie d’une mission éminente 
qui serait de gouverner, même en sous-main, un pays. Elle ne saurait se 
substituer aux autorités politiques — qu’elles soient gouvernementales ou 
parlementaires —. De manière plus modeste, elle peur siffler les fautes et 
remettre, quand il le faut, le processus politique sur les rails  

La Cour constitutionnelle n’est pas le deus ex machina sur les épaules 
duquel reposerait tout le fonctionnement harmonieux de l’État. Comme je le 
dis souvent, elle peut mettre un peu d’huile dans les rouages d’une 
mécanique complexe. Il ne lui appartient pas de conduire la locomotive.  

Je vais peut-être choquer certains en disant cela. Mais ne demandons 
pas à la Cour constitutionnelle plus qu’elle ne peut donner. Elle n’est pas le 
sauveur de la Nation.  

En lui demandant trop,  

� l’on risque de la compromettre dans des débats politiques qui la 
dépassent.  

� l’on risque aussi de porter préjudice aux autres missions dont la Cour 
est investie.  

� L’on risque de décevoir à terme la population.  

 Il n’est pas facile d’être arbitre… 
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Allocution de clôture de la Représentante Résidente du PNUD 

 en Algérie 

Mme. Blerta ALIKO 
 

 

Monsieur le Président  

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, 

Excellences, 

Cher(e)s collègues et partenaires  

Cher(e)s invités 

Les travaux des deux derniers jours ont été des plus fructueux et les 

débats très riches. J’en remercie vivement l’ensemble des contributeurs.  

Nos discussions nous ont permis d’aborder la question du rôle de la 

future Cour constitutionnelle dans toutes ses dimensions.  

Ces réflexions et ces échanges qui ont mis l’accent sur le rôle de la 

juridiction constitutionnelle de garant de la Constitution, des droits et des 

libertés, d’arbitre institutionnel et de juge électoral ainsi que sur les enjeux 

qui y sont attachés, seront de la plus grande utilité alors que la 

transformation du Conseil en Cour sera effective dans les prochains mois. 

Le rehaussement institutionnel et l’élargissement des attributions de la 

Cour lui donnent une position axiale dans l’ordre constitutionnel algérien et 

consolide son rôle dans l’édification de l’état de droit.  

C’est de cela que le partenariat avec le Conseil constitutionnel prend 

toute sa signification pour le PNUD. Je l’ai évoqué pendant le mot 
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d’ouverture et je le souligne de nouveau : c’est un partenariat crucial pour 

notre organisation. L’objectif que le Conseil et le PNUD ont arrêté pour leur 

collaboration est la diffusion de la culture constitutionnelle et faire en sorte 

que les garanties constitutionnelles mises à la disposition des citoyens, à 

l’instar de l’exception d’inconstitutionnalité, soient pleinement 

opérationnalisées.  

En vue de la réalisation de cet objectif, le PNUD s’appuie une longue 

expérience sur les questions constitutionnelles ainsi que sur un réseau 

d’experts de premier plan. 

Je saisis cette occasion pour renouveler mes remerciements à 

l’ensemble de nos conférenciers nationaux et internationaux pour leurs 

interventions éclairantes. Je remercie également les participants pour la 

qualité des débats. 

Mes derniers remerciements vont à l’évidence à nos partenaires du 

Conseil constitutionnel, son Président, ses membres ainsi que l’ensemble de 

ses cadres avec qui nous avons eu le plaisir d’étroitement travailler en vue 

de la préparation de cet évènement et que j’assure du plein engagement du 

PNUD pour consolider ce partenariat et pour l’inscrire dans la durée.  

Merci pour votre écoute. 

    

 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Modèles de la jurisprudence du Conseil 

constitutionnel 

• Dispositions législatives déclarées non conformes à la 
Constitution et les motifs de leur invalidation. 
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Dispositions législatives déclarées non conformes à la Constitution et les 
motifs fondant le prononcé. 

Nous poursuivons, dans ce numéro spécial de la Revue du Conseil 

constitutionnel, la publication des textes et dispositions législatifs déclarés 

non conformes ou partiellement conformes à la Constitution,  ou conformes 

sous le bénéfice des réserves évoquées, en mentionnant les motifs et les 

principes constitutionnels sur lesquels le Conseil avait fondé son 

appréciation. 

Le présent numéro reprend la synthèse de deux avis rendus par le Conseil 

constitutionnel, le premier en 2011, relatif au contrôle de la conformité de la 

loi organique fixant les modalités d’élargissement de la représentation des 

femmes dans les assemblées élues à la Constitution, le second en 2012, 

relatif au contrôle de la conformité de la loi organique relative aux partis 

politiques à la Constitution. 

Texte objet de 
saisine 

Objet du texte ou de 
la disposition non 

conforme à la 
Constitution, 
partiellement 
conforme, ou 

conforme sous 
réserve. 

Motifs du prononcé Principes 
constitutionnels 

fondant le 
prononcé 

 
 
Loi organique 

fixant les 
modalités 

d’élargissement 
de la 

représentation 
des femmes 

dans les 
assemblées 

élues. 
 

(Avis n° 
05 /A.CC /11) 

 

 
Le libellé de la loi 
organique, objet de 
saisine, est ainsi 
rédigé : « Loi 
organique fixant les 
modalités 
d’élargissement de la 
représentation des 
femmes dans les 
assemblées élues », 
sans faire référence à 
l’expression « les 
chances » 
 
 

 
Le Conseil 
constitutionnel a 
reformulé le libellé et 
l’article 1er de la loi 
organique, objet de 
saisine, en considérant 
que l’article 31 bis de la 
Constitution pris en 
application de la loi 
organique, objet de 
saisine, stipule que 
l’Etat œuvre à la 
promotion des droits 
politiques de la femme 
en augmentant ses 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Modèles de la jurisprudence du Conseil constitutionnel 

  Revue du Conseil constitutionnel  N° 17-2021                                    Page 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loi organique 
fixant les 
modalités 

d’élargissement 
de la 

représentation 
des femmes 

dans les 
assemblées 

élues. 
 

(Avis n° 
05 /A.CC /11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’article 1er de la loi 
organique, objet de 
saisine a repris la 
même expression. 
 
 
 
 
 
 

chances d’accès à la 
représentation dans les 
assemblées élues. 
 
Puisque les dispositions 
de la loi organique, 
objet de saisine, se sont 
conformées à l’esprit de 
l’article 31 bis susvisé, 
en prévoyant des taux 
garantissant les chances 
de la femme pour une 
participation effective à 
la vie politique, 
l’inobservance de la 
lettre de l’article 
susvisé constitue une 
omission qu’il y a lieu 
de corriger au libellé et 
à l’article 1er de la loi 
organique, objet de 
saisine. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le législateur a prévu 
aux alinéas 1 et 2 de 
l’article 2 de la loi 
organique, objet de 
saisine, que toute 
liste de candidats 
indépendants ou 
présentée par un ou 
plusieurs partis 
politiques doit 
comporter des 
femmes dont le 
nombre ne doit pas 
être inférieur aux 
taux différenciés 
qu’il a défini 
proportionnellement 
au nombre de sièges 
à pourvoir.  
 
Il a prévu également 
à l’article 3 de la loi 
organique, objet de 
saisine, que la 

 
Le Conseil 
constitutionnel a 
déclaré les alinéas 1 et 
2 de l’article 2 et 
l’article 3 de la loi 
organique, objet de 
saisine, conformes à la 
Constitution sous le 
bénéfice de la réserve 
qu’il a évoqué. 
 Il a considéré qu’en 
disposant que l’Etat 
œuvre à la promotion 
des droits politiques de 
la femme en 
augmentant ses chances 
d’accès à la 
représentation dans les 
assemblées élues , le 
Constituant ne vise pas 
la seule inscription de la 
femme sur les listes 
électorales, ce qui ne 
constitue pas, en lui-



Modèles de la jurisprudence du Conseil constitutionnel 

  Revue du Conseil constitutionnel  N° 17-2021                                    Page 39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loi organique 
fixant les 
modalités 

d’élargissement 
de la 

représentation 
des femmes 

dans les 
assemblées 

élues. 
 

(Avis n° 
05 /A.CC /11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

répartition des sièges 
s’effectue au prorata 
du nombre de voix 
obtenues, et que les 
proportions fixées à 
l’article 2 sont 
obligatoirement 
réservées aux 
candidates femmes 
selon leur classement 
nominatif dans les 
listes. 
 

même, une garantie 
suffisante pour sa 
représentation effective 
dans les assemblées 
élues ;  
Par conséquent, 
l’obligation de prévoir 
dans les listes 
électorales des 
indépendants et dans 
celles présentées par un 
ou plusieurs partis 
politiques, un nombre 
de femmes qui ne doit 
pas être inférieur aux 
taux fixés par le 
législateur, ne permet 
pas d’élargir les 
chances d’accès de la 
femme à la 
représentation au sein 
des assemblées élues, 
au regard du mode de 
scrutin retenu par le 
législateur, sauf si  le 
classement dans ces 
listes est adéquat et que 
les modalités de 
répartition des sièges 
revêtent un caractère 
non discriminatoire à 
l’égard de la femme ; 
par conséquent, le 
Conseil constitutionnel 
a déclaré les articles 2 
et 3 de la loi organique, 
objet de saisine, 
conformes à la 
Constitution sous le 
bénéfice de cette 
réserve .   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’alinéa 3 de l’article 
2 de la loi organique, 
objet de saisine, 
prévoit dans ses 

 
Le Conseil 
constitutionnel a 
déclaré cet alinéa 
conforme à la 
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dispositions, 
certaines APC et 
omet d’en prévoir 
d’autres.  

Constitution sous le 
bénéfice de la réserve 
qu’il a évoqué. 
Le Conseil a considéré 
qu’en application de 
l’article 29 de la 
Constitution, la loi ne 
peut prévoir une 
discrimination entre les 
citoyens au regard du 
principe d’égalité 
devant la loi. 
 
Les dispositions de 
l’alinéa 3 ont évité de 
fixer un taux pour les 
femmes sur les listes 
électorales dans les 
APC qui ne sont pas 
chefs-lieux de daïras et 
au sein des communes 
dont le nombre 
d’habitants est inférieur 
à 20.000 personnes. 
 
Si l’intention du 
législateur n’est pas 
d’exclure la femme de 
son droit de 
représentation au sein 
des assemblées élues 
dans ces APC, mais 
d’éviter que les listes 
électorales ne soient 
rejetées si elles ne 
comportent pas un 
nombre suffisant de 
femmes en raison de 
contraintes socio-
culturelles ; que, dans 
ce cas et sous le 
bénéfice de cette 
réserve, les dispositions 
de cet alinéa sont 
conformes à la 
Constitution.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Principe d'égalité 
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Le législateur a prévu 
à l’article 8 de la loi 
organique, objet cde 
saisine, que le 
Gouvernement 
présente devant le 
Parlement un rapport 
d’évaluation de 
l’application de la 
présente loi 
organique, après 
chaque élection des 
assemblées 
populaires 
communales, de 
Wilayas et au 
Parlement. 
 

Le Conseil 
constitutionnel a 
déclaré cet article non 
conforme à la 
Constitution au motif 
que le législateur aurait 
institué, à son profit, un 
instrument de contrôle 
de l’action du 
Gouvernement , en 
obligeant ce dernier à 
présenter devant le 
Parlement, un rapport 
d’évaluation de 
l’application de la loi 
organique, objet de 
saisine, déférée au 
Conseil constitutionnel 
pour examen, après 
chaque élection des 
assemblées populaires 
communales, de wilaya 
et du Parlement. 
 
Le principe de la 
séparation des pouvoirs 
exige que chaque 
pouvoir doit inscrire 
son action dans les 
limites strictes que lui 
définit la Constitution. 
L’article 99 de la 
Constitution confère au 
Parlement le droit de 
contrôler l’action du 
Gouvernement. Le 
Constituant définit, à 
titre limitatif, aux 
articles 80, 84, 133 et 
134, les instruments 
d’exercice de ce 
contrôle. 
 
Par conséquent, en 
prévoyant un 
instrument de contrôle 
de l’action du 
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Gouvernement, en 
dehors de ceux prévus 
aux articles susvisés, le 
législateur aura 
outrepassé son domaine 
de compétence. 

 
La répartition des 

domaines de 
compétences 
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Le législateur a prévu 
à l’article 8 de la loi 
organique, objet de 
saisine que le parti 
politique ne peut 
fonder sa création sur 
une base religieuse, 
linguistique, raciale, 
de sexe, corporatiste, 
professionnelle ou 
régionaliste, 
conformément aux 
dispositions de la 
Constitution. 
 
Il ne peut recourir à 
la propagande 
partisane portant sur 
les éléments 
mentionnés ci-
dessus. 

Le Conseil 
constitutionnel a 
déclaré cet article non 
conforme à la 
Constitution, en 
considérant qu’en 
insérant le terme 
« professionnelle» aux 
côtés des autres 
fondements sur lesquels 
il est interdit de créer 
un parti politique, 
prévus à titre exclusif, à 
l’article 42 de la 
Constitution, le 
législateur aura élargi 
les bases sur lesquelles 
un parti politique ne 
peut être fondé, et par 
conséquent, il aura 
outrepassé la volonté du 
Constituant. 
 
D’autre part, le Conseil 
constitutionnel a 
considéré que le 
législateur a inséré à 
l’article 8 de la loi 
organique, objet de 
saisine, des dispositions 
de la Constitution en 
reprenant textuellement 
les alinéas 3 et 4 de 
l’article 42 de la 
Constitution, à 
l’exception du terme 
« professionnelle », ce 
qui ne saurait constituer 
un acte de légiférer, 
mais une simple reprise 
de dispositions relevant 
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du domaine de 
compétence d’un texte 
différent aux plans des 
procédures 
d’élaboration, 
d’adoption et de 
modification prévues 
par la Constitution ; par 
conséquent, le 
législateur aura 
méconnu le principe 
constitutionnel de la 
répartition des 
compétences. 

 
 
 
 
 
 

 
 

La répartition des 
domaines de 
compétences 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le 1er tiret de 
l’article 18 de la loi 
organique, objet de 
saisine, prévoit la 
condition de la 
nationalité algérienne 
d’origine pour les 
membres fondateurs 
d’un parti politique. 
 

 
Le Conseil 
constitutionnel a 
déclaré ce tiret 
partiellement conforme 
à la Constitution, il l’a 
reformulé en 
supprimant le 
terme « d’origine ». 
 
Le Conseil a considéré 
qu’en exigeant du 
membre fondateur d’un 
parti politique, la 
nationalité algérienne 
d’origine, le législateur 
aura repris une 
disposition sur laquelle 
le Conseil 
constitutionnel s’est 
déjà prononcé en 
concluant à la non-
conformité de cette 
condition à la 
Constitution, dans son 
avis n° 01 /A.O/LO/CC 
du 6 mars 1997 relatif 
au contrôle de la 
conformité de 
l’ordonnance portant loi 
organique relative aux 
partis politiques à la 
Constitution. Le 



Modèles de la jurisprudence du Conseil constitutionnel 

  Revue du Conseil constitutionnel  N° 17-2021                                    Page 44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loi organique 
relative aux 

partis politiques 
(Avis n° 

01 /A.CC /12) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil a rappelé que 
ses avis et décisions 
sont définitifs, ne sont 
susceptibles d’aucun 
recours et continuent de 
produire leurs effets 
aussi durablement que 
les motifs qui fondent 
leur dispositif n’auront 
pas disparu et tant que 
les dispositions de la 
Constitution n’auront 
pas été révisées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les droits et 
libertés consacrés 

par la Constitution  
 
 
 
 

 
Le législateur a exigé 
dans le dernier tiret 
de l’article 20 de la 
loi organique, objet 
de saisine, un 
certificat de 
résidence pour les 
membres fondateurs, 
à joindre au dossier 
de déclaration de 
constitution d’un 
parti politique qui 
sera déposé auprès 
du ministère chargé 
de l’intérieur. 
 

 
Le Conseil 
constitutionnel a 
déclaré ce tiret 
conforme à la 
Constitution sous le 
bénéfice de la réserve 
qu’il a évoqué. 
Le Conseil a considéré 
que la condition de 
résider sur le territoire 
national exigé du 
membre fondateur du 
parti politique s’oppose 
aux dispositions de 
l’article 44 de la 
Constitution qui affirme 
que tout citoyen 
jouissant de ses droits 
civils et politiques a le 
droit de choisir 
librement le lieu de sa 
résidence. 
 
En s’abstenant de lier 
au territoire, le libre 
choix du lieu de 
résidence, le 
Constituant visait à 
permettre à tout citoyen 
d’exercer l’une des 
libertés fondamentales 
consacrée par la 
Constitution, celle du 
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libre choix de son lieu 
de résidence à 
l’intérieur ou à 
l’extérieur du territoire 
national. 
 
Par conséquent, si 
l’intention du 
législateur, en exigeant 
du fondateur du parti 
politique de fournir un 
certificat de résidence, 
n’est pas d’exiger de lui 
la résidence sur le 
territoire national, mais 
de demander ce 
document comme pièce 
administrative du 
dossier, que dans ce 
cas, et sous le bénéfice 
de cette réserve, le 
dernier tiret de l’article 
20  de la loi organique, 
objet de saisine, est 
conforme à la 
Constitution.      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le législateur a prévu 
au tiret 4 de l’article 
73 de la loi 
organique, objet de 
saisine, la déchéance 
des élus du parti 
dissous par voie 
judiciaire, de leur 
mandat électif.  
 

 
Le Conseil 
constitutionnel a 
déclaré ce tiret non 
conforme à la 
Constitution, expliquant 
que le législateur a lié 
la déchéance de l’élu de 
son mandat à la 
dissolution du parti, 
alors que la déchéance 
des élus aux assemblées 
nationales et locales de 
leur mandat électif ne 
s’opère que suivant les 
conditions et les 
procédures fixées à 
l’article 107 de la 
Constitution et la loi 
organique relative au 



Modèles de la jurisprudence du Conseil constitutionnel 

  Revue du Conseil constitutionnel  N° 17-2021                                    Page 46 

 
 
 
 
 
 
 

Loi organique 
relative aux 

partis politiques 
(Avis n° 

01 /A.CC /12) 
 
 

régime électoral. 
 
Le Conseil a considéré 
que l’article 10 de la 
Constitution prévoit que 
la représentation du 
peuple n’a d’autres 
limites que celles fixées 
par la Constitution et la 
loi électorale, en 
conséquence, la 
déchéance des élus de 
leur mandat électif ne 
saurait être liée à leur 
appartenance partisane. 
Il y a lieu par 
conséquent, de déclarer 
ce tiret non conforme à 
la Constitution. 

 
  
 

 

À suivre … 
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� الّد ضبط س-� اCؤس • ية من قبل القا½+         لسيد Cعا¬� ا. ستوريسات الدستور
لس الدستوري ر  ،كمال فنيش  25ص ______________________________ئيس ا(�

� تكريس دو¾< ا�ق والقانون  • +o ية ودورها . - دراسة مقارنة  - ا(¼ة الّدستور
ي وزو، جامعة الشريف كايس.د.أ +   43ص__________________. مولود معمري، ت-�

III - فض الّد اختصاصات ا(¼ة : الجلسة الثانية ، � ال ا�نتخا=� � ا(� +o ية ستور
+ الّسلطات وتفس-� الّدستور �Uاعات ب + ئب محمد حبشيالّسيد  :رئيس الجلسة. ال-+ +� ،

لس الّدستوري    .رئيس ا(�
•  � ال ا�نتخا=� � ا(� +o ية ، عضو رحاب شاديةالّسيدة . اختصاصات ا(¼ة الّدستور

لس الدستوري  71ص__ ________________________________________ . ا(�
•  � ال ا�نتخا=� � ا(� +o ية جامعة  ، عمار عباس. د.أ. اختصاصات ا(¼ة الّدستور

 101ص ________________________________________________ .معسكر
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+ اCؤسسات وتفس-�  • �Uاعات ب + ال فض ال-+ �� � +o ية اختصاصات ا(¼ة الّدستور
امعة ال®ثوليكية بلوفان، ، Pr. Francis DELPÉRÉE  .الّدستور �� ري �� + +Á أستاذ

ري  + +Á عضو �j جلس الشيوخ �Ä19ص____ ___________ ). باللغة الفرنسية(. البلجي 

IV - يــة: الجلسة الثالثة � مــجــال رقــابــة الّدستــور +o يــة   .دور الـمح¼ــة الّدستــور
لس الدستوري مــحمــد رضـــا أوسهــلــةالّسيـــد   :ةـــرئيس الجلس   .، عضو ا(�

ال الرقابة القبلية • �� � +o ية عبد النور قراوي، الّسيــد   .اختصاصات ا(¼ة الّدستور

لس الّدستوري   145ص_____________________________________. عضو ا(�

يةاختصاصات ا(¼ة الّد  • ية ورقابة اCطابقة ستور ال رقابة الّدستور �� � +o .        

يس مليانة، جامعة جمال رواب. د.أ +k ،يد جي~¬� بونعامة bÆ167ص____ _______ .ال 

ية • ال الّدفع بعدم الّدستور �� � +o ية ، سامية سمري. د. اختصاصات ا(¼ة الّدستور
زا��   189ص__________________________________________ . 1جامعة ا��

V - ية: الجلسة الرابعة ديــات الّتنفيذ: الـمح¼ة الّدستور ديدة و�<   ا�ختصاصــات ا��
لــس الّدستــــــوري خـــديجـــة عبـــــادالّسيـــدة   :ةـــرئيس الجلس   .، عضو ا(�

+ مؤسسات الدو¾< وتفس-� الّدستور • �Uاعات ب + ال فض ال-+ّ �� � +o ية . دور ا(¼ة الّدستور
زا�� مولود بن ناصف.د  221ص ___________________________ .1، جامعة ا��

VI - الجلسة الختامية :  
 >ÈلتSد�� العام عماد الدين وادي الّسيد. ت~وة التقر�� العام لCا ، >ÈلتSقرر العام لCا ،

ية  251ص____________________________ .Cركز الدراسات والبحوث الّدستور
�< أليكو  • ¸ اCتحدة Blerta ALIKO·ة الّسيدة بل-� ¹º ا�� +� ، اCمثl< اCقيمة ل-�

زا��  � ا�� +o � ا=� +j  33ص______________________________). باللغة الفرنسية(. ا�@
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تامية  • لس الدستوري ر  ،فنيشكمال لسيد Cعا¬� اال¶ة ا�+  261ص________ئيس ا(�
VII -  ــادات الـمجلس الدستـــــــــــوريـــــاذج من اجتهــــــنمــــــ  

•  >Éح بعدم مطابقµCيعية ا bXؤسســـا��ح®م التCنطــــا للدستور وا��سباب اSوقـــــة ل  
  267ص______________________________________________________ 
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   :االفتتاحية
  فنيش كمال السيدمعالي                                                         

  وريـئيس المجلس الدستر                                                       

� يو��   ا=� +j ¸ اCتحدة ا�@ ¹º ا�� +� لتعاون مع �� لس الدستوري �� يل  7و 6نظم ا(� أفر
ية ملتÈ< دوليا حول موضوع ار المحكمة الدستورية ودورها في بناء ": من السنة ا��

� . "الجزائر الجديدة +o شاركةCلس الدستوري ا وdنت هذه مناسبة أراد من خ~9ا ا(�
كن أن تلعبه ا(¼ة  �j البناء حول الدور الذي � دفع النقاش الدستوري والقانو=+
ت  �قوق وا�ر�� � إرساء دعا�g دو¾< القانون واCؤسسات وا�رتقاء �� +o ية الدستور

� ظل جزا�� جديدة مستقرة ومز  +o واطنSدهرةا��ساسية ل  . 

بع جلسات  للت أشغال هذا اCلتÈ< الدو¬� أر + + من الزمن، �< �Uوع´ مدار يوم
لسة  قراطية، وا�� �jمارسة الدCا + ية Ïرافق لتعز�� ا لدور ا(¼ة الدستور +Éو¬ م خصصت ا��
+ السلطات وتفس-� الدستور،  �Uاعات ب + � وفض ال-+ ال ا�نتخا=� � ا(� +o ا الثانية �ختصاصا,<

لسة الثالثة ة فقد g<  وا�� لسة الرابعة وا��خ-� ية، أما ا�� ال رقابة الدستور �� � +o لدورها
سيدها ع´  � ت تنفيذها و�< د�� ية و�< ديدة لSح¼ة الدستور صيÐا ل~ختصاصات ا�� + >�

 . أرض الواقع

بع  ر لسات ا�� ، عرفت ا�� اشيا مع ا��هداف اCرجوة من هذا اCلتÈ< الدو¬� >j
+ وأجانب انصبت حول  �Uي اء جزا�� عروضا مستفيضة وقيمة من قبل أساتذة وخ-�
ية،  � ضبط س-� اCؤسسات الدستور +o ية تلفة ع´ غرار دور ا(¼ة الدستور مواضيع �+
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+ اCمارسة � تكريس دو¾< ا�ق والقانون وتعز�� +oقراطية، واختصاصات ا(¼ة  و �jالد
ية  � دستور +oاعات وتفس-� الدستور، و + � فض ال-+ +o ودورها ، � ال ا�نتخا=� � ا(� +o ية الدستور

ردة واSCوسة ا القبلية والبعدية، وا(� �Éبصورت + �Uالقوان . 

در به رئيس  ا التعديل الدستوري الذي �� � جاء ,� ية ال²< ص~حات الدستور تعت-� ا�@
ية، ا مهور -�  ،عبد المجيد تبون لسيدا�� +Ôنو >tاستفتاء الفا � +o ه الشعبd2020وز ،

ية بص~حيات  ستحداث �¼ة دستور رساء دعا�g دو¾< القانون �س̄� �� خطوة جبارة �@
ة للتبادل .  جديدة وواسعة وÕمة وع´ هذا ا��ساس dن موضوع هذا اCلتÈ< الدو¬� سا�+

ا �- + ا�+ �Uثمر بCوا �ÖوضوCالقانون الدستوري، �س̄� ع´ ضوء والنقاش ا � +o ء وا��ساتذة
ية ال العدا¾< الدستور �� � +o يقية وأوروبية ية اCقارنة الرائدة لدول إفر  . التجارب الدستور

ية وثقافة و  � نbX الثقافة الدستور +o لس الدستوري ×ية الدور الذي يلعبه ا(� نظرا ��
 >ÈلتCأشغال هذا ا bXينا ن � ، ار�< � لس النقاش القانو=+ l< ا(� ن عدد خاص من �� +Ø �¬الدو 

+ وطلبة وذلك حرصا منا  �Uحث عزاء من أساتذة و�� ت تµف قرائنا ا�� الدستوري نضعه �<
  . ع´ تعم�w الفائدة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-  الــجــلســــة االفتتاحيــــــــة  
 

لس الدستورير  ،شــال فنيـــكملسيد Cعا¬� اال¶ة ا�فتتاحية  •  .ئيس ا(�

¸  ،Blerta Aliko بليرتا أليكو·ة السيدة  • ¹º ا�� +� اCمثl< اCقيمة ل-�
j+  دةــــاCتح زائــــا�@ � ا�� +o �   )باللغة الفرنسية(___________  . رــــا=�
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لس الدستوري السيد Cعا¬� فتتاحية �¶ة اال ناسبة اCلتÈ< كمال فنيش لرئيس ا(� �j
  " المحكمة الدستورية ودورها في بناء الجزائر الجديدة"الدو¬� حول 

يل  7و 6-   -2021أفر
Û وا�مد z Üب ،z والّص~ة والّس~م ع´ رسول  

  الس�يد بوعالم بوعالم، مستشار الس�يد رئيس الجمهورية، 
  زميالتي زمالئي األعزاء أعضاء المجلس الد�ستوري، 

  الس�يدات والس�ادة الوزراء، 
  ، الممثلة المقيمة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، Blerta Alikoالس�يدة 

  الس�فراء الحاضرون معنا،  سعادة الس�يدة والس�ادة
  الس�يدات والس�ادة إطارات وموظفو المجلس الد�ستوري، 

  أسرة اإلعالم، 
  ضيوفنا الكرام، 
  سالم اهللا عليكم، 

م  ِ ِ +Þي ِ
ْ bXوا�ضور ع´ َت + �UشاركCميع ا � وُشْكِري �� َ عن َخاِلِص ِاْمِتَنا=+ِ َع-�ِّ

ُ
َودã أن أ

َ
أ

ُضوْر هذا اCلتÈ< الدو¬�  ُ زا�� "حول موضوع َلَنا ��ِ � بناء ا�� +o ية ودورها ا(¼ة الدستور
ديدة +ْ وا��ساتذة"ا�� �Uاْء والـُمْخَتِص َ َ�- ا، ، ä � نن} ا�+ُ َ ِ�åوِد  من َداِخِل الب~د وَخاِر ُ ْ bÆالـَم

اِل القانون الدستوري، و  َ ��َ � +o ْم ِبَواِسِع اِ�ِطَ~ْع ُæَ + �Iُموا ِبَتْلِبَيِة َدْعَوِتنَ  الذ çميع َتَكر َفاَدِة ا�� ا ِ�@ِ
ْوُضوِع ُمْلَتَقا�+َ  َ ِ�è َقة َواِنْب الـُمَتَعّلِ َ َتَلِف ا�� ْم حول ُ�+ْ ِ ِ+éْم َوَمَعاِر ِ ِ>, َ ْ�- ِ+ ا نتم²+ َتَواُجَد  .��ِ çوُكن

ِحَية اَ�الية َحاَلْت ُدوَن ذلك  ُروَف الّصِ ãا��جانب َبْيَنَنا اليوم إّ� أّن الظ َ+ �Uالـُمَتَدِخِل
� َعْن ُبْعْد وجعلتنا َنلْ  ِ اCر=� ُ+êَحا çِإَ¬ ِاْسِتْخَداِم ِتْقِنَيِة الت 

ْ
  .َجأ
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 ْ َ̧ ُ ¹º ا�� +� ِ والِعْرَفاْن ل-� ْقِد�� çَد ِعَباَراِت الت َجّدِ
ُ
ْن أ

َ
� هذا الـَمَقام، أ +o ، � ا َ� َيُفوُت²+ِ َìَ

 � +o ~ًَث َíُ ، � ا=�ِ َ ْ+è ِليُكو الـُمَتِحَدة ا�@ِ
َ
�<َ أ ْ ِيَدة ْبِل-� çالسBlerta Aliko ِ ¹ºَ َ+� ْ ُمِقيَمة ِلْل-�َ ـْ ، الـُمَمِثlَ< ال

ا، َ ِ وُمَساِعِد,� َزا�� َ � ا�� +o  هذا �wَتْنِظ � ِ+o ْ+ م الـُمَتَم-�ِّ ِÕِا َmِْإ َ́ َناِء َع çالث çîُ ا çوَن ِمن ãَيْسَتِحق + �Iالذ
 
َ
ِخُروا أ çَيد ْïَ ،ْنِسيق مع الـَمجلس الّدستوري çلت ِ�� ، َ+ �Iِذ çوال ، َ>Èالـُمْلَت ، َ+ �Uٍد ُمْنُذ ِسِن ْ ُ�å çي

َرَفاِن َسَنة  çَمُه الط َ ْ��
َ
ِذي أ çَفاِق ال çُه 2018ِلَتْجِسيِد ُروِح َوَمْضُموِن اِ�ت ْز�+َ َ � ْ +�

َ
، وdن َآِخَر َما أ

� َجَرْت  ْسُتوِري ال²<ِ ãِر�� َآَراء َوَقَراَراِت الـَمْجِلَس الد ْ  َسِو��ً َوْرَشُة الَعَمْل َحْول َتْقِنَياِت �<َ
َقّرِ َهْيَئِتَنا َ ِ�è ُمَؤَخًرا.  

  أrي�rتsها الس�rيtدrات، أrي�sهrا الس�rادrة،

ِي،  ِ َزا�� َ ْعُب ا�� çَب الش َ َ+ê يَقة جاءت بعد أن ِJَ ت ٍ�َ ãو َ َ>� ْ+ ْ�Uزا�� منذ َعاَم ُد ا�� َ ْ bÆَت
 
َ
� أ ِóَْحَضاِري َوِس ٍôْوِبَش ، َ + ِلُيَع-�ِّ �tاِر çْخَرى، َموْعًدا مع الت

ُ
ِه، عن َمَرًة أ ِcْ

َ�
ِ�� َïََر الَعا َ ْ�,

� َكَنِف دو¾< َتُسوُدهاَ  +o ة çْقَراِطَية َحِقيِقي ُ �èِإْرَساِء ِد � ِ+o ة اِ�َ َ ْفَضْل وِإَراَدِتِه ا��
َ
ِعِه ِإَ¬ َحَياٍة أ ãَتَطل 

هُ  çِذي َحّقٍ َحق ãîُ ا �Éف õَت وُيْع ا اُ�ُقوق وا�ر�� �Éالعدا¾< والقانون، ُتْكَفُل ف.  

، وَلَقْد  � � الّشْع�²ِ ْيُش الَوَط²+ِ َ ا ا�� َ َ>Þَراَف � َية ِلَشْعِبَنا، ال²<ِ ِ+ اِر�� çة الت çبæَِاْنَبَثَق عن هاته ا
ḉ ِفيِه اِ�ْحِتَ®ُم ِإَ¬  َ � ٍد َجِديْد �<َ ْöَ ْمن الِبَ~ْد، ِميَ~َُد

َ
اِفًظا ع´ ِاستقرار الـُمَؤَسَسات وأ َ�ُ

ْعْب َوَتْكِريُس ِسَيا çيش . َدِتهْ ِإَراَدِة الش � ا�� ة ��ح�² ، هنا، أن أغتw+ هذه الّسا�+ وا÷حوا ¬�
، وî أفراد ا��س~ك ا��منية � � الّشع�²   .الوط²+

 َ>lَُمَواَص ، ِùْ يِه َمَقاِليَد اْ�ُ يد تبون ع´ نفسه، ُمْنُذ َتَوّلِ ِئيْس عبد ا(� çولقد َآَل الر
� ِسَياٍق مُ  +o ا َ ِ�Éْغَل

َ
قيق أ >� >g >²سيد مطالب الشعب ح � اِتِه �< ِز ِ÷َ َ ْ��

َ
َتَ®ِمْل dن من أ

در به السيد الرئيس بعد ُمَشاُوَراٍت واسعة dن لSجلس  ْسُتوْري الذي �� ãْعِديُل الد çالت
ا َ �Éام ِف َmْ ُف ا�@ِ َ َ bc الدستوري.  
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� َسِبيِل  +o اَرًة çِديُد ِلْلِبَ~د ُخْطَوًة َجب َ ْسُتوُر ا�� ãف®ن الد  � ديدة ال²< زا�� ا�� بناء ا��
َز َمْبَدأ الَفْصِل نَ  çة وَدْوَ¾< الَقاُنوْن، حيث َعز çْقَراِطَية اَ�ق ُ �è ِح الّدِ ْêَ يًعا وِإَقاَمَة ِ َ�k ا َ ْ �Éْصُبو ِإَل

ا َ ُلَطات َوَتَواُز,+ِ ãالس َ+ ْ�Uت واستق~ل القضاء َب َما�+َ اَيِة  وَجاَء ِبص+َ َkِالَفَساِد َو ِ ِ�ْسِتْئَصاِل َدا��ِ
ي ُحُقوِق الـُمَواِطنِ  زا�� � يشûها الّشباب ا�� لّطاقة ا9ائl< ال²< اف �� ْم، وا�ع-< ِ ِ>, َ�� +ْ َوُحّرِ �U

� Jلية البناء وا(افظة ع´ مصاü ا��جيال  +o �́ كه الفع ا bcوري إ ّ+µالذي أصبح من ال
ِليه ّثِ َíُ ْعِب ِمْن ِاْخِتَيار çالش ِ+ �Uِك ْ َ>èَشَفاِفَية وَذِلَك ع-�  َقاُنوِن ِانْ  القادمة، َو � +o ٍت ِتَخا��َ

ت إجرائية تقدم حلو� فعا¾<  +� +þ ´توي ع ك-� وتوافقا أوسع و�� َجِديْد، يضمن استقرار أ
ة الـُمْغَلَقة، ِمْن   للقضاء �jسادت نظام القا �  ع´ اCمارسات الفاسدة ال²<

َ
َ�ّ َما َجاَء ِبِه أ

ة ا َ ِ �èْسِتْحَداث ِنَظاِم الَقا اْع ��ِ َ ْق-<ِ ْط اِ�ْ َ َ+è ُ +َ ِمْن ِاْخِتَيار َتْغِي-�ِ �Uاِخِب çُن الن ّكِ َ ُ>è � Cفتوحة ال²<
قراطية �jد b-ك يقة ا�� ة، و�� الّطر çي ِ ُحّرِ

ّôُْم ِب ِ �Éِثِل َíُ .  

 � +o رأة والّرجلCا + �Uناصفة بCتضّمن هذا القانون أح®ما تنّص ع´ تشجيع ا ä
الس اCنتخبة م � ا(� +o ثيل الّشباب >j + � وع´ تعز�� ال ا�نتخا=� ع مراعاة الكفاءات ا(�

 + �U
ّb� >-Sية لSؤه~ت العCوا.   � +o ع´ تشجيع مشاركة الّشباب ~Jذات الّسياق، و � +oو

زء من نفقات ا�مl< ا�نتخابية  � الس اCنتخبة، نّص ذات القانون ع´ تكّفل الّدو¾< �� ا(�
 + �Uهد لظهور جيل جديد من اُ�ْنَتَخِب �j الّشباب ما + �U b� >-Sل.  

  الس�rيtدrاْت، أrي�sهrا الس�rادrة،أrي�تsهrا 

ِكُن  ْ ُ�è ~ْقَراِطَية ف ُ �èَماَرَسة الّد ُSَْساَسَية ِل
ِ ا��َ ِ�gَعا çَية ِمَن الد ْسُتوِر ãَقاَبة الد çالر çِإن

 � ام الدستور ذلك أنه القانون ا�� ْرdَِن دون فرض اح-<
َ +ِ ا�� �Uقرا�� َمِت �jُر بناء د ãَتَصو

َ́ َعَلْيهِ وأنه َيْعُلو َوَ� يُ    .ْع
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هامه  �j ،لس الدستوري، منذ ِإْنَشاِئه منذ ما َيِنيُف عن ث~ثة ُعُقوْد ولقد ِاْضَطَلَع ا(�
لÆر ع´ ّ�ة العمليات ا�نتخابية  ام الدستور �� ن اح-< +þ � +o َتَفاٍن وإخ~ص ôب

َماِت  ْنِظى� çوالت + �Uَية الـُمَعاَهَدات والقوان � ُدْسُتوِر +o ٍي
ْ
أ َ ية والفصل ��ِ � دستور +o وإبداء الرأي

ٍ ِمْن 
ّôُِل �́ � مطابقة النظام الداخ +o ا والفصل �Éان علC + العضوية بعد مصادقة ال-� �Uالقوان

ية ال الدفع بعدم الدستور �� � +o ان للّدستور وكذاCَ ْ �ّ ال-�َ   .ُغْرَف²<َ

 َ ة حيث عرف َتْغِي-�ِ ة ا��خ-� � الف-< +o لس ا ا(� � مّر ,� اصة ال²< ور	+ الظروف ا�+
� رَ  َطُوَراِت ال²<ِ çالت ِ ç +
� ِخ +o >lمd َل َمْسُؤوِلَيَته çم َ ُه �<َ çإ� أن ، ِ+ ْ�Uَظْرِف َسَنَت � +o ِ+ ْ�Uَت çِئيِسِه َمر

َ́ ِحْفِظ ِاْسِتْقَراِر الِبَ~ِد  � الَعَمِل َع +o ُلطات العمومية ãَراَفَقة الس ُ ِ�è َحْيُث قام ، ْ ِ َزا�� َ ا ا�� َ ْ>Éَعَرَف
وَمِة الـُمؤَ  ُ ْ�èوَعة َوَد ُ ْ bX�ََية وا ِSْ قيق مطالبه الّسِ ْعِب ِمن �< çالش ِ+ �Uِك ْ َ>èَية َو ْمُهوِر ُ َسَساِت ا��

ية مهور + ا�� �Uإطار قوان � +o.  

لس  ف ا(� ديد ِلَيُنصç ع´ ِاْسِتْخَ~ِ َراِت، جاء الدستور ا�� ãَطو çسياق هذه الت � +oو
ام ن اح-< +þ َة çم َÕَ ية َسُتَواِصُل ح¼ة دستور �j ا، َعَ~َوًة ع´  الدستوري َ�ِ ãت َ َ>è الدستور مع

 �̄ َوِري، � س̄� ف لس الدستوري َسُتَؤِهُلَها ِلَلِعِب َدْوٍر ِ�ْ �) ذلك، بص~حيات أوسع ُمَقاَرَنًة ��
� قد  ~فات ال²< � ا�+ +o ؤسسات ونشاط السلطات العمومية والفصلCيتعلق بضبط س-� ا

ية  + السلطات الدستور �Uدث ب >� عل َبلَ  � �� >lََتَم ِيّ أزمات سياسية ُ�ْ
َ
ى َعن أ

َ
� َمْنأ +o َ+َد� 

ية ُلَطات أو اCؤسسات الدستور ãِل ِإْحَدى الس ãقد تؤدي إ¬ َشَلِل أو َتَعط.  

ية من ِقَبِل و  طار، َتْنَدِرُج إم®نية إخطار ا(¼ة الدستور � نفس ا�@ +o
هات ْجِل َتْفِس-�  ا��

َ
َ¾<ِ َقاُنو�+ً من أ çِنِه الـُمَحاَفَظُة الـُمَخو

ْ
َية وهو ما ِمْن َشأ ْسُتوِر ãْحَ®ِم الد

ا��َ
î ا مشا َ ِ�Éِني ْ � د و�<َ �  ع´ ِاْسِتْقَراِر الِبَ~ِ ِ+o ُة ّي ُلْبٍس أو ُسوِء َتْفِس-� والـُمَساَ×َ

َ
قد َتْنَجرã َعْن أ

اِن عدم ِاْعِتَداِء أّي ُسْلَطٍة، عن قصد أوعن غ-� قصد، ع´ ص~حيات أخرى َ َ+Ø.  
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ْقَراِطَيِة ِمْن ِخَ~ِل ِقَيام  ُ �è ِ الّدِ + ِ ��dَومن شأن ما َسَبَق ِذْكُرُه َتْقِوَيُة َر
ةِ  +َ   الـَمْحَ�َ ْ�Uوَضاِمِن اِ�ْسِتْقَراِر َب ِùَ�ََية ِبَدْوِر ا ْسُتوِر ãْث  الد~َ çُلَطاِت الث ãالس.   

ستور ع´ َتْوِسيِع آلية الدفع بعدم  ãالد çية ِلَتْشَمَل إضافة ا¬ ذلك، َنص الدستور
يعية bXاِبق ع´ ا��ح®م الت çالس � +o ًة َµِنت ُمْقَتd لية . ا��ح®م التنظيمية بعدما هذه ا��

Ïة  � ا(ا +o نح ��حد ا��طراف >j ،ية سيخ العدا¾< الدستور يِق �< � ُتَعدã َقْفَزًة َنْوِعّيًة ع´ َطِر ال²<
ة قضائية أّن ا� �å َمام

َ
َعاِء أ ي�� أوالتنظي�� الذي يتوقف عليه َمَآُل إم®نية اِ�ّدِ bXالت ù

ا الدستور َ ُ+Éَيْضَم � ِتِه ال²< çُك ُحُقوَقُه وُحّر�� ِ َ>Éاع َيْن َ+ ِّ   .ال-+

ُؤوِب ِإ¬ َنbX الثقافة  çَسْعِيِه الد ِ>lَية ُمَواَص× � وع´ هذا ا��ساس، واقتناعا منه ��
 >ÈلتCلس الدستوري ا¬ عقد هذا ا در ا(� ية، �� ية الدستور الدو¬� حول ا(¼ة الدستور

، وذلك من  اِرَطة اُ�َؤَسَساِتَية بب~د�+ � ا�+َ +o َها
ُ
� َسَتَتَبَوأ ْوِء ع´ اَ�َ®َنِة ال²< çِبَداِفِع َتْسِليِط الض

َقِة بَدْوِرَها  َواِ�� الـُمَتَعّلِ çَتَلِف الن لتفصيل، وع´ مدى يوم ونصف، إ¬ ُ�+ْ ِض �� ãَعر çخ~ل الت
� ضبط س-�  +o  ايةkقراطية و �jمارسة الدCا + اCؤسسات ونشاط السلطات العمومية وتعز��

 + �Uاعات ب + � وفض ال-+ ال ا�نتخا=� � ا(� +o ية وكذا ال رقابة الدستور �� � +oا�قوق و
  .السلطات وتفس-� الدستور

  أيتها السيدات، أيها السادة، 

ْبُت مع زم
َ
َسة الـَمْجِلَس الدستوري، َدأ � ع´ العمل ع´ منذ أن تَوَليُت ِر��َ �=~

 � ا�+ م²+ �jالعا³، إ � +o ية ْستور ãية والَفَضاَءاِت الد ِحِه ع´ مؤسسات الرقابة الدستور ãَتَفت + تعز��
َل منه  َ ْ+Éلنا أن َن � ّي ينب�+ ِ

َ b� ية الوطنية رصيد ِتَنا الدستور َ�� +َ َمَساَراِتَنا واخت~ف ُهّوِ ُ�Iَتَبا çن
َ�
ِ��

+ ِبَتَباُدِل َمَعاِرِفَنا، اقتنا �Iاْرِب ا��خر َ � ا من اِ�ِطَ~ِع ع´ �<َ َ �Éِن ْ � َ +� � لفائدة ال²< �� � وِبُقْدَرِتَنا . عا م²+
ية َبِتَنا الـُمْكَتَسَبِة ع´ مدى ُعُقوٍد من اCمارسة الدستور ُر ْ � ْم من �<َ ِ   .ع´ ِإَفاِد,<ِ
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لس الدستوري ع´ ِإْضَفاِء َطاِبٍع دو¬� ع´ هذا اCلتÈ< ح²<  ومنه dن حرص ا(�
� دول العا³ ا��خرى يكون  +o ية � الدستور َ�ِّ َمَعاïِ َمَساَرات ا(ا

َ
فرصة للُوُقوِف ع´ أ

ات النظر �åتلف و ب النقاش واسعا لطرح �+ � هذا الصدد، أن . وفتح �� +o ،ولقد َتَوَخْيَنا
+ْ َعْرٌض لِ  ç�Uي حول �ور ُمَع ب-� جزا�� +� >lَُمَداَخ çîُ حول ذُيَقاِبَل � ات ـُمْخَتّصٍ أجن�²

ك-� نفع للجميع سواء من الناحية اCعرفية  قيق أ ، من َمْنُظوِر ُمَقاَرْن، �< ç>=
َ
ا(ور، ح²< َيَتأ

  . أو العملية

� ِثَقة  ِ
ْشَغاِل ُمْلَتَقا�+َ هذا وأ�+ ُ�ّ

ْوِفيْق ��َ çمل التd ç+² َ َ>è
َ
� ِإ�� أن أ ، � َيَسُع²+ِ � ا��خ-� +oو

ِ الفا ُه َسَيُعوُد ِبَكِب-� çن
َ
� أ +o ٍر أفضل ãَدٍق وَتَصو

َ
ٍم أ ْ َ +é سبيل � +o + �UشاركCئدة ع´ اُ�ُضوِر وا

� ب~د�+  +o ~ية مستقب   .لدور ا(¼ة الدستور

 >ÈلتCوبذلك أعلن ر÷يا عن افتتاح أشغال هذا ا.  
  .ولكم مني، مرة أخرى، جزيل الشكر

 
 

  
  



 

 

 
 
  
  
  
  

II- الجلســــة األولــــــى: 

قراطيةاCرافق :  المحكمـة الد�ستوريـة �jمارسـة الّدCيــــز ا   .لتعـــز
  

 

� الّد  • ية من قبل القا½+ Cعا¬� . ستوريضبط س-� اCؤسسات الدستور
لس الّدستوريفنيش كمالالسّيد   . ، رئيس ا(�

� تكريس دو¾< ا�ق والقانون  • +o ية ودورها دراسة  -ا(¼ة الّدستور
ي كايس الشريف.د.أ .-مقارنة  +   .وزو، جامعة مولود معمري، ت-�
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 ضبط سير المؤسسات الد�ستورية من قtبل القاضي الد�ستوري

La régulation du fonctionnement des institutions constitutionnelles par 
le juge constitutionnel  

 كمال فنيش، رئيس المجلس الد�ستوري معالي الس�يد

  

  بسم اهللا والحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا،

  أيها الجمع الكريم، سالم اهللا عليكم،

� أن أعرض عليù هذه اCداخl< اCتواضعة واCتعّلقة بضبط س-�  +=Xّوي � يسعد=+
ب  � الّدستوري، وما �� إ� �اور ل�Ä نفتح �� ية من قبل القا½+ اCؤسسات الّدستور

ي هذا اCوضوع ا9ام b-ناقشة ونCا .  

 : مقد�مة

� الّدستوري  ية من َطَرِف القا½+ أحد أقدم ُيْعَت-�َ ضبط س-� اCؤسسات الّدستور
قراطيات الّناشئة، �س̄�ّ  �jلّنسبة للّد الّنقاشات، إ� أّنه يبÈ< ر	+ ذلك أحد قضا�� الّساعة ��

يقية فر � القارة ا�@ +o رت +� �   . تلك ال²<

+ اCؤسسات،  �Uاعات ب + م َفَض ال-+ّ يع الّص~حيات، ä ُيَنّظِ يضبط الّدستور مسأ¾< توز
 � +o ْ�� الّدستوري َكَحَ + القا½+ ِ ّ�Uية ع´ ص~حيات وُيَع زة الّدستور �åحا¾< اعتداء أحد ا��

  . ا��خر
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� الّدستوري، لفحص  ومن هنا تظهر أ×ية هذه الوظيفة الّسياسية الضابطة للقا½+
ا  َæَكن أن َتَطا �j � ليل ا�دود وا�نتقادات ال²< ة أخرى �< �å ة، ومن �å ا فعليا من >Þتطبي

  .ع´ ضوء اCمارسة

 � +o ُµِنت هذه هذه الوظيفة � َتْنَحd للّدستور، وإن + �Uمراقبة مطابقة القوان 
كن أن  �j � اعات حول الص~حيات ال²< + ا تتعلق أيضا بفّض ال-+ َ ç+èالص~حية أساسية، وإ

ية زة والّسلطات الّدستور �åا�� + �Uتظهر ب.  

وح الّدستور لتفادي  ، سباقا إ¬ ا�ستد�ل �� زا�� � ا�� +o لس الّدستوري ولقد dن ا(�
زمات الّد  � تسبيب قراره ر�< ا�� +o �-ية، عندما اعت �  20ستور +o ؤرخCّنه 2019جوان  1ا � �� ،

ية، فإّن الوظيفة " ية س-� اCؤسسات الّدستور �+ �ستمرار +þستناد إ¬ روح الّدستور، و� ��
 � ية، و�� اCهمة ا��ساسية ال²< مهور ا��ساسية لرئيس الّدو¾< �� تنظ�w انتخاب رئيس ا��

� بيانه الذي يتو�ها ح²< أداء رئي +o حê ä ،ية + الّدستور �Uنتخب اليمCية ا مهور س ا��
لنظر إ¬ اCواد  ّنه و�� � لّنظر  193و 182و) 6الفقرة ( 102، 8، 7ت~ القرار �� من الّدستور، و��

ستحا¾< اجراء انتخاب  ام الّدستور، �� لكون الّدستور قد خو¾ ص~حية الÆر ع´ اح-<
Cا + �tالتار � +o ية مهور � رئيس ا�� +o لعملية ا�نتخابية 2019جويلية  4قرر عادة القيام �� @ ، و��

  .من جديد

ولعل ذلك ما دفع اCؤسس الّدستوري إ¬ استحداث آلية اخطار ا(¼ة 
لس  اد ا(� >Éية، مكرسا بذلك اج ية حول تفس-� حù أو عدة أح®م دستور الّدستور
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-� من دستور الفاt<  94من اCادة  5الّدستوري، ع-� الفقرة  +Ôبتمديد ا��جل 2020من نو ،
ت إ¬  � حا¾< استحا¾< اجراء ا�نتخا�� +o90 ية  . يوما بعد أخذ رأي ا(¼ة الّدستور

Il résulte de l’esprit de la Constitution que le Conseil 
constitutionnel est un organe régulateur de l’activité des pouvoirs 
publics : 

، وذلك وفقا  ية بص~حية ضبط تسي-� مؤسسات الّدو¾< ä تتمتع ا(¼ة الّدستور
� اCادة "لنص ذات اCادة،  +o هات ا(ددة ية من طرف ا�� كن اخطار ا(¼ة الدستور �j

ية، وُتْبِدي  193 + السلطات الّدستور �Uدث ب � قد �< ~فات ال²< من الّدستور بشأن ا�+
ية رأ�� بشأ,+    ". اا(¼ة الّدستور

طار ا�ستد�ل أيضا ببعض ا��مثl< الّدولية، فع´ غرار ا(¼ة  � هذا ا�@ +o كننا �j ä
زة الفدرالية العليا  �åا�� + �Uاعات ب + � ال-+ّ +o لفصل َفِة �� çûَ�ُانية اC ية الفدرالية ا�� الّدستور

)de juger les litiges d’un organe fédéral suprême( ية ؛ تفصل ا(¼ة الّدستور
 + �Uوب �wقال + الّدو¾< وا�� �Uسلطات الّدو¾< أي ب + �Uفات حول الص~حيات ب~ � ا�+ +o يطالية ا�@
ر  bيعية فإن آ� bXل ذي قوة تJ ية قانون أو أي ا، وعندما تµح بعدم دستور +Éبي �̄ قال�w ف ا��

+ نbX قرار ا(¼ة �tر � ابتداء من �<   . القانون تن(<

� ا� +o ،ا تفصل، طبقا للّدستور يةä أ,+ّ مهور ة ضد رئيس ا�� �åوCامات ا >, .  

~فات حول الص~حيات   � ا�+ +o ،ية السنغالية، �� ا��خرى وتنظر ا(¼ة الّدستور
~فات حول  � ا�+ +o وَتْذَهُب أبعد من ذلك بفصلها ، ي�� bXالّتنفيذي والّت + �Iهاز + ا�� �Uب
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لس الّدو¾< و�¼ة الّنقض  �� + �Uالص~حيات ب)entre le Conseil d’Etat et la Cour de 
cassation.(  

ِ اCؤسسات ونشاطات  اَز َضْبٍط ِلَس-�ْ َ ِ�å ية البينينية ُ ا(¼ة الّدستور أيضا، ُتْعَت-�َ
 + �Uفات حول الص~حيات ب~ � ا�+ +o طار، تفصل وجو�� � هذا ا�@ +oالّسلطات العمومية، و

  .مؤسسات الّدو¾< 

، ية لô من ما¬� الس الّدستور ُ ا(� ا، ُتْعَت-�َ >É �å الطوغو والتشاد �� ا��خرى  من
ية ونشاطات الّسلطات العمومية ِ اCؤسسات الّدستور زة ضبط ِلَس-�ْ �åأ .  

~فات حول  � ا�+ +o ا َتْفِصُل بقرار ية للنيجر، فإ,+ (¼ة الّدستور ̄� يتعّلق �� أما ف
َقةِ  � îّ اCسائل اُ�َتَعِلّ +o ِلَبّت َتُص �� ْ+ َ>� ä ، + مؤسسات الّدو¾< �Uبتطبيق  الص~حيات ب

  .الّدستور

قراطيات ال,سيكية وتلك الّناشئة آليات  �jلقد استحدثت معظم دسات-� الّد
ية، وذلك  هة القضائية الّدستور � ا�� +o أساسا >lتمثCوا � ن التوازن اCؤسسا=< تسمح ب-+

Ïل وجه ا ع´ أ َÕِا َÕَا و +Þِدَيِة وظاِئ
ْ � ْوَ¾< من �<َ çُمَؤَسَساِت الد ِ+ �Uِك ْ َ>è ِبَغَرِض  .  

 � +o قراطية ³ يظهر �jؤسسات الّدCلّذكر أن ا�نشغال حول ضبط س-� ا وجد�� ��
يقية إ� سنة  فر   . 1990القارة ا�@

Ïة عاد¾<  ن �ا +þ � + ع´ القا½+ ّ�Uإطار الّدستور والّنصوص الّتطبيقية، يتع � ِ+Èَف 
)un procès équitable( ية أو بقاء ع´ الّص~حيات اCو0ه< إ¬ الّسلطات الّدستور ، وا�@
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ها ~فات َغاِلًبا ما )maintenir ou faire varier les compétences( تغي-� ؛ خاصة أّن ا�+
از دستوري ع´ ص~حيات ا��خر �å عن استي~ء، أو تدخل أو اعتداء 

ُ
  . َتْنَشأ

� الّدستوري يضمن توازن  + سلطات الّدو¾< من وعليه، فإّن القا½+ �Uالص~حيات ب
ا +Éم îّ ال وحدود ص~حيات ديد ��   . خ~ل �<

 : األسمى للتوازن المؤسساتي" الحارس"القاضي الد�ستوري  .1

1. Le juge constitutionnel gardien suprême de l’équilibre 
institutionnel :  

ية  مهور � تسي-� مؤسسات ا�� +o الّدستوري � اُ�َمَثl<ِ من طرف يتدخل القا½+
ا  �Éنصوص علCؤسسات اCا � >o يعية والسلطة القضائية و�� bXالّسلطة الّتنفيذية، السلطة الت

� شؤون ا��خرى +o ؤسساتCحا¾< تدخل إحدى هذه ا � +o الّدستور � +o . ذه الّصفة فإن و,�
 + �Uالّدستوري يتمتع بوظيفت � + السلطات: القا½+ �Uيع الّص~حيات ب  وظيفة ا�ارس ع´ توز

ية   .الث~ث، ووظيفة الفاصل اCوازن، اCدعو لضبط س-� اCؤسسات الّدستور

 : توزيع الصالحيات بين الس�لطات الثالث" حارس: "القاضي الد�ستوري  . أ

A. Le juge constitutionnel gardien de la répartition des compétences 
entre les trois pouvoirs : 

لس الّدستوري عند وط  لقد قرر ا(� bc دد مراقبته للقانون العضوي الذي ��
 � +o ية الّصادر ع أدرج  2018سبتم-� سنة  2وكيفيات تطبيق الّدفع بعدم الّدستور ّ bX�ُّن ا � ��

و¬ من اCادة  ّول من الفقرة ا�� زء ا�� امسة من القانون اCذكور نص ا�� � اCادة ا�+ +o142 
  .من الّدستور وذلك ُيعّد نق~ حرفيا �ù دستوري
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لس الّدستوري أّن نقل بعض أح®م الّدستور إ¬ هذا القانون العضوي  واعت-� ا(�
ال  ا إ¬ �� �Éرد نقل ��ح®م يعود ا�ختصاص ف يعا بل هو �� bXحد ذاته ت � +o ôُّيش �
عداد واCصادقة والّتعديل والّرقابة اُ�قّررة  تلف عنه من حيث إجراءات ا�@ + نّص آخر ��

� الّدستور +o.  

ّول من الفقرة وخلص  زء ا�� � لنّص ا�� +oلس الّدستوري بقو¾ أّن هذا الّنقل ا�ر ا(�
و¬ من اCادة  يع ا�ختصاصات  188ا�� Cبدأ الّدستوري لتوز من الّدستور يكون قد أخّل ��

امسة من القانون العضوي موضوع ا�خطار غ-� مطابقة للّدستور  .ومن bg ُتعت-� اCادة ا�+

� الواقع، فإّن هذه +o  ة َتْسَتْوِجُب ْحَيا�+ً ِاْخِتَ~َ�ٍت خط-�
َ
الّسلطات الث~ث، تعرف أ

ها � الّدستوري لضبط س-� َل القا½+ ãنفس الوقت .  " َتَدخ � +o الّدستوري يظهر � القا½+
يعية ع´ السلطة  bXظر ع´ ِاْعِتَداَءاِت الّسلطة الّت كحارس للسلطة الّتنفيذية، و�+

� الّتنفيذية ورقيب ع´ تدخ~ت هات � الّنشاط القضا=� +o + �Uالسلطت + �U" .  

ية أو رئيس  مهور كد من أّن الّسلطة الّتنفيذية، أي رئيس ا�� وعليه، فإّنه ُمَؤَهل للتأ
ن ع´ ص~حيات الّسلطات ا��خرى ، � َيْعَتِد��َ ّول، حسب ا�ا¾< . ا�كومة أو الوز�� ا��

اول احتواء الّسلطة الّتنفيذية � الّدستوري �� داخل حدود وِنَطاِق  وبذلك فإن القا½+
وم الُعْضِوي +ÞC + الّسلطات �� �Uام مبدأ الفصل ب ن ِاح-< +þ ا ِبْغَيَة �  ص~حيا,<ِ

ْ+Èوالَوِظي . 

Cان من الّتعدي ع´ اختصاصات  لس الّدستوري ال-� زا�� مث~، منع ا(� � ا�� +o
 � +o لس الّدو¾< حق إبداء رأيه ع (� ّ bX�ُا + �Uك >j ؤسس الّدستوري، حيث اعت-� أنCا 

لس الّدو¾<  � اختصاصات �� +o ع ّ bX�ُدة من ا يع اCراس�w هو ز�� وامر ومشار يع ا�� مشار
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، وفقا لSادة  + �Uيع القوان شار �j µحّددها الّدستور ع´ سبيل ا� � ية ال²<  119ا�ستشار
لس الّدستوري ر�< ( 1996من دستور  راقبة مطابقة القانون  98- 06رأي ا(� �j يتعّلق

خ لس الّدو¾< وتنظيمه وlJ للّدستور، العضوي اCتعّلق ��   ).1998تصاصات ��

́� عن ص~حياته أو ما يس� بعدم  Cان من الّتخ �� ال-� لس الّدستوري �� ا(�
ع ّ bXSُل �   ا�ختصاص الّسل�²

بقاء الّسلطة الّتنفيذية وع´ وجه ا�+صوص رئيس  @ هذه الّرقابة، ÷حت ��
ية، فع´ ن نطاق ص~حياته الّدستور +Ø ية مهور  سبيل اCثال، قامت ا(¼ة ا��

 � +o ؤرخCصدار قرارها ا @ �� + �Uية لدو¾< البين -�  21الّدستور +Ô2008نو  >�ت ر ، الذي �08/170<
م  >- ب عليه أن �� � �� ، + �Uإصدار القوان � +o ِقِه َ ية ��ِ مهور تفظ رئيس ا�� �� ّ �Äَُه ِل çأقّر أن

� الّدستور، وإخضاع القانون ل +o ا ْ �Éرقابة ا(¼ة قبل انقضاء ا��جال ا��جال اَ�ْنُصوِص َعَل
  . ا(ددة دستور�� 

ية مرفوضة ش, لَكْوِن القانون قد  مهور ن عريضة رئيس ا�� � وُتِضيف ا(¼ة ��
� اCادة  +o نصوص عليهCية بعد انقضاء ا��جل ا حيل إ¬ اCراقبة الّدستور

ُ
من  57أ

� حا¾< ا�ستعج 15الّدستور، أي  +o ّفض + ُ ميوما وهو ا��جل الذي �� سة أ�� +k ¬ال إ .  

 + �tية بتار ية الّنيج-� ن القانون اCعروض  1990أوت  ä9 قضت ا(¼ة الّدستور � ��
ية"أماÕا للّرقابة، غ-� مطابق للّدستور، ِلَكْوِنه قد ِاْسَتْبَدَل عبارة  مهور بعبارة " رئيس ا��

للجوء إ¬ ا�ستفتاء، فإّن ا" سلطة Jومية" ̄� يتعّلق �� + أّنه وف �Uح � +o ادةC49  من الّدستور
ا، حق عرض نص ع´ ا�ستفتاء ًµْية، َح مهور نح رئيس ا�� >j . � وبذلك فإّن القا½+
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بقاء ع´  الّدستوري قد تفادى وضعية اخت~ل الّتوازن لفائدة مؤسسات أخرى، مع ا�@
ية ن نطاق ص~حياته الّدستور +Ø ية مهور   . رئيس ا��

 +ê الّدستوري � ذه القا½+ + � هذا اCوقف الذي ا�< +o يعية bXْلَطة الّت ãوري ِلَكْبِح الس
  . حا¾< اِ�ْعِتَداِء ع´ ص~حيات الّسلطة الّتنفيذية

الناظر على اtْعتtدrاءrاتt السلطة الت�شريعية على الس�لطة : القاضي الد�ستوري  . ب
 :الت�نفيذية

B. Le juge constitutionnel censeur des empiètements du pouvoir 
législatif sur l’exécutif : 

يعية ع´ البقاء، وبصفة صارمة،  bXالّدستوري إجبار السلطة الّت � كن للقا½+ �j
ا َ ال َصَ~ِحَيا,<ِ ن حدود �� +Ø.  

Cان  لس الّدستوري الفرن}� ِخِصيًصا �حتواء ال-� فع´ سبيل اCثال، g< إنشاء ا(�
ية فقط ن نطاق رسة ص~حياته الّدستور +Ø .  

لس  لفعل، فإّن ا(� ُموِل و��
ْ
ام الّتوازن اَ�أ ن اح-< +þ ´ر عÆالّدستوري هو من ي

 + �Uيع الص~حيات ب اِقُب توز َ Cان وا�كومة، و��ُ + ال-� �Uْسُتوِري ب ãمن ِقَبِل اُ�َؤِسِس الد
يعية والّسلطة الّتنفيذية bXالّسلطة الّت.  

  + �Uام الّصارم للحدود ب لس الّدستوري يÆر ع´ ا�ح-< وبعبارة أخرى، فإّن ا(�
ُِض  عداد، ذلك أن ا�كومة قد َتْع-<َ ال الّتنظ�w من خ~ل إجراءات ا�@ ال القانون و�� ��
لّرأي  د ع´ هذه ا�ا¾< �� bÆاذ َسَنْسَت ، �wْنِظ çال الت لعدم قبول َنّصٍ لَكْوِنه يعتدي ع´ ��
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 � +o 3 الصادر � +È2013جان  >�ت ر >�01  >g لس الّدستوري ا�نتقا¬� للنيجر، عندما عن ا(�
وع قانون يتعلق  bXّول من أجل تفس-� الّدستور ِتْبًعا لرفض م إخطاره من طرف الوز�� ا��

ة ا�ماية اCدنية لسنة  �� حيث يث-� ) Loi de programmation(  ،2015-2013ب-�
وع القانون ل~�  bXسباب التاليةالعارض عدم قبول م :  

ة  - �� � دستور ) Loi de programme(مبدأ قانون ال-� +o 25غ-� منصوص عليه 
 �- +Ôمادته 2010نو � +o ¹ فقط 101، والذي ينصº +�  .ع´ قانون ال-�

 ¹º +� تلفان، ��ن قانون ال-� +� + �Uوم +ÞCا + �Iوهر فإّن هذ � ا�� +Èف)Loi de 
programme ( اما من طرف ا�كومة ِ�ْس + � قطاع ليس إّ� ال-< +o يف اِف اCصار َ ْ bXِت

، دون َتِبَعاٍت َقاُنوِنية �Ö ة . اقتصادي أو اج̄< �� + أّن قانون ال-� �Uح � +o)Loi de 
programmation ( >wة �ددة، وي � ف-< +o ا >Þقي ب �< � ُد أهدافًا دقيقًة لنشاط الّدو¾< �� ّدِ َ ُ ��

ِسيِدَها ْ � ا بغرض �<َ >Éاني +   . تسجيل م-�

لس إ¬  ة وبذلك فقد َخُلَص ا(� �� وع قانون ال-� bXأّن م)Loi de 
programmation ( دنية لسنةC¹ 2015- 2013للحماية اº +� + ال-� �Uن فئة قوان +Ø يندرج � ،

)lois de programme ( ادةCا � +o ا �Éنصوص علCالفقرة الّرابعة من الّدستور 101ا.  

ال الفقرة الثانية من الّدستور الفرن}� ع´ ال4ّح ��  ä37 نصت اCادة  ماية ��
عية عن القانون  ّbXجراءات إزا¾< ال @  Procédures deالّتنظ�w من خ~ل ما ُيْعَرُف ��

délégalisation de la loi  � +o � ظاهره � +o ي�� يكون قانونيا bXل تJ نازعة �j تسمح � وال²<
ي��  bXت ôوم نص ذي ش +Þر م ، Texte de forme législativeمضمونه، ومن هنا �+
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 � +o نصوص عليهCالّدستورا  . >wب أن ت � � هذه ا�ا¾< فإّن هذا الّنوع من الّنصوص �� +oو
� الّدستوري  عية عنه من طرف القا½+ ّbXإزا¾< الla délégalisation de la loi .  

الر�قيب على التدخالت غير الشرعية من طرف الس�لطة : القاضي الد�ستوري. ج
   :الت�شريعية والس�لطة الت�نفيذية في المجال القضائي

C. Le juge constitutionnel : le vigile des interventions illicites de 
l’exécutif et du législatif dans le domaine judicaire :  

يعية والّسلطة الّتنفيذية عدم  bXبت يفرض ع´ السلطة الّت b� اد >Éمن خ~ل اج
ال الّسلطة القضائية   . ا�عتداء ع´ ��

لقرار الّصادر عن  كن الّتذك-� �� �j � >Èي فر اد ا�@ >Éثال، ومن خ~ل ا�جCوع´ سبيل ا
 + �tية البينينية بتار ت ر�< 2007ديسم-�  27ا(¼ة الّدستور ، بعد أن g< إخطارها 175، �<

 � +o لس الوزراء الصادر � �ة قرار �� +o طعنوا + �Uكتو��  10من طرف مواطن ، 2007أ
+َ أنç اCتضمن إيقاف تنفيذ قرا �I ِ ال العمران، ُمْعَت-�ِ �� � +o رات القضاء العادي الّصادرة

+ الّسلطات، وكذا حق اCلكية اCكفول  �Uرق مبدأ الفصل ب + َوقف تنفيذ هذه القرارات ��
� اCادة  +o احةê نصوص عليهCواطن واSمن الّدستور 22ل .  

عه اCؤرخ � اج̄< +o لس الوزراء ت ا(¼ة أّن �� �  وعليه، فقد اعت-� +o10  كتو�� أ
لعمران، قد قرر إيقاف تنفيذ قرارات القضاء 2007 ، بناًء ع´ تقر�� الوز�� اûّCف ��

ت د�g وإزا¾< البنا�� اعات العمرانية واCتضمنة قرارات ,< + ل-+ّ   . اCتعلقة ��
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� الّس-� العادي للّسلطة القضائية وهو  +o ت ا(¼ة أّن ا��مر يتعلق بتدخل ä اعت-�
 ُ ِôّواد  ما ُيَشCوجب ا �j ضمونCالّسلطات ا + �Uبدأ الفصل بC من  126و 125َخْرَقا
  .الّدستور

اض تنفيذ قرارات الّسلطة القضائية،  ا اع-< +Éك �j � لفعل فإّن الّسلطة الّتنفيذية و��
ستق~لية القضاء   . دون اCساس ��

ية فإّن  ية، أو الوز�� أو أي سلطة إدار مهور لّنسبة لرئيس ا�� كذلك ا�ال ��
+ أو قرارات القضاء، ليس فقط خرقا للّدستور بل خطأ من  �Uا�متناع عن تنفيذ القوان

  . شأنه إقرار مسؤولية الّدو¾< 

اه،  � � ذات ا��< +o ، ، �س̄� السينيغا¬� � >Èي فر � الّدستوري ا�@ ولقد ذهب القا½+
كد يعية والّتنفيذية من  عندما أ ّbXالت + �Uنع الّسلطت �j الّسلطات + �Uن مبدأ الفصل ب � ��

 � ا�عتداء ع´ الّسلطة القضائية، � س̄�ّ عند ا�متناع عن تنفيذ قرارات القضاء ال²<
� فيه وحرمان اCواطن من حقوقه اCكرسة دستور��  ء اCق7+ �

ّ b{تكت}� قوة ال .  

 : لمؤسسات الد�ستوريةالقاضي الد�ستوري قوة مضادة بين ا. د

D. le juge constitutionnel « contre-pouvoir» entre les institutions 
constitutionnelles :  

ية، حيث  � اCؤسسات الّدستور >o �� + �Uالّدستوري دور الوسيط ب � يلعب القا½+
� حا¾< نشوء  +o �wك � وضعية �< +o ا�ياة السياسية، وهو بذلك � +o °يلعب دور صانع الس

 + + سلطات الّدو¾< �+ �Uاعات ب .  
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، وطبقا لSادة  زا�� � ا�� +o192  �- +Ôنو >tكن إخطار 2020من دستور الفا �j فإّنه ،
� اCادة  +o هات ا(ددة ية من طرف ا�� ~فات  193ا(¼ة الّدستور من الّدستور بشأن ا�+

ية + الّسلطات الّدستور �Uدث ب � قد �<   . ال²<

ا ع´ مراقبة السلطات ية تشk ôاية لSعارضة الّسياسية  أيضا، فإن قدر,< الّدستور
� مادته  +o ؤسسة من ِقَبل الدستورÏ ا ف ,�   . 2الفقرة  192اCع-<

كن إخطار ا(¼ة من طرف " �j40  ئبا أو لس ا��مة حول  �25+ �� � +o عضوا
ية + الّسلطات الّدستور �Uدث ب � قد �< ~فات ال²<   ". ا�+

وروبية، ت ية ا�� هات الّدستور يقية وع´ غرار ا�� فر ا ا�@ َ ا,<ِ َ تمتع الكث-� من َنِظ-�
زة الّدو¾<  �åأ + �Uفات ب~   .بص~حية فض ا�+

� حا¾< شلل أو انسداد  +o الّدستوري التّدخل � كن للقا½+ �j ،رسة ص~حياتهفأثناء 
د  bÆا يSهذا الشأن، مث � +o وامر، رأ�� Jل السلطات العمومية، وأن يصدر، من خ~ل ا��

اد الدستوري  >Éية البينينيةعليه ا�ج   . لSح¼ة الّدستور

 + �tوجب القرار الّصادر بتار �jة، و ت ر�< 2004جويلية  29هذه ا��خ-� ، قد 65، �<
اِنَية  َ َ bè ّن � �Ö قد امتنعوا عن حضور  8ذكرت �� لس ا�قتصادي وا�ج̄< أعضاء من ا(�

، اذ تعذر الوصول إ¬  � � عرقl< اCسار ا�نتخا=� +o كتب، ما تسببCجلسة انتخاب ا
جراء ا�نتخاب4/5النصاب ا(دد بـ    . ، اCطلوب �@
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عضاء سّنا أن ك-� ا�� ب ع´ أ � لس  حيث قررت ا(¼ة أّنه �� يستد�Ö ا(�
لسة عامة فور صدور قرارها، واCبادرة، دون انقطاع، إ¬ انتخاب  �� �Ö ا�قتصادي وا�ج̄<

، و� . أعضاء مكتب ذات اCؤسسة + �Uلسة ُمْسَتِقيِل + عن ا�� �Uِب + اُ�َتَغّيِ �IستشارCمع إقرار ا
كن 9م حضور جلسات اCؤسسة مستقب~ �j .  

لس م®ن ا�� @ � وتضيف ا(¼ة أّنه �� +o نصوص عليهCلّنصاب ا ة العامة أن تتداول ��
 �́ امسة من الّنظام الّداخ + . الفقرة الّرابعة من اCادة ا�+ �Uديد يوم ا�ثن  2004أوت  2مع �<

 .ع´ الّساعة منتصف الّليل، آخر أجل �نتخاب اCكتب

 � لس الوط²+ ية قرار ا(� g ä< اخطار ذات ا(¼ة، بغرض الت�tµ بعدم دستور
+ تتضمن اCت �Uيع قوان ت والّتصويت ع´ ث~ثة مشار bجيل الّنقاشات وا(اد� � ضمن �<

َواِحْل  çالس ْîُ
َ� بة �<َ � إطار �ار +o الّتصديق ع´ ث~ث معاهدات قرضErosion côtière 

 .إ¬ أجل غ-� مس�

   >�وجب قرارها ر �j هذا الّشأن، أقرت ا(¼ة � +o072  والذي ، � لس الوط²+ أن ا(�
لّتصديق ع´  خيص �� ز Õامه قد امتنع عن ال-< + أحد أ�� �Uالتصويت ع´ القوان ُ ُيْعَت-�َ

� تنص ع´ أّن  35معاهدات القرض، وبذلك فقد خرق الّنواب اCادة  من الّدستور ال²<
+ بوظيفة  �UفûCا + �UواطنCا ا م القيام ,� �Éب عل � +ْ لوظيفة سياسية، �� �Uومية أو اُ�ْنَتَخِبJ

ام اCلكية العامة � إطار مصلحة واح-< +o اهة، إخ~ص ووفاء + ، كفاءة، �+  . بضم-�
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يقة   ية قد تتدخل بطر اد اCذكورة، أّن ا(¼ة الّدستور >Éا�ج >lيتضح من أمث
 � � الّنقاش الّسيا�� لتفادي الّشلل اCؤسسا=< +o ية î سياسية مص-�  الذي قد يؤدي إ¬ مشا

  . عويصة

اعات اCتعلقة    + � فض ال-+ّ +o µؤسسات � تنحCومع ذلك فإّن وظيفة ضبط س-� ا
� دو¾<  +o عارضة الّسياسيةCبل تتعداها لتح�� ا ، تلف سلطات الّدو¾< +� + �Uلص~حيات ب ��

 . القانون

 : المحكمة الد�ستورية حامية المعارضة الس�ياسية. ـه

E .la Cour constitutionnelle protectrice de l’opposition politique :  

قراطية، لذلك  �jوالسياسات الّد � ُتعت-� اCعارضة الّسياسية مفيدة للتوازن اCؤسسا=<
 � ا ع´ عاتق القا½+ >Éايk تقع � مl< من ا�قوق ال²< � ف 9ا اCؤسس الّدستوري �� فقد اع-<

  . الّدستوري

+ ه ي لSعارضة ومن أجل تعز�� زا�� ف اCؤسس الّدستوري ا�� ذا الّتوازن، فقد اع-<
ية � اخطار ا(¼ة الّدستور +o ق� ��.  

َعت الفقرة الثانية من اCادة  çَوس ، زا�� � ا�� +Èمن الّدستور حق إخطار ا(¼ة  193ف
ية لُيَتاَح لـ  � و 40الّدستور � الوط²+ لس الّشع�² �) ئبًا �� لس ا��مة �25+   .  عضوا من ��

هة القضائية أ � إخطار ا�� +o يقية ا�ق فر تلف الّدسات-� ا�@ يضا، فقد أقّرت �+
 + �UنتخبCمن ا + ّ�Uية لعدد مع   . الّدستور
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� قرارها  +o ،ية البينينية وع´ سبيل اCثال � ا�µ، فقد استندت ا(¼ة الّدستور

�  08ليوم  +Èتنص ع´ انشاء دو¾< ا�ق وا2009جان � لتعددية ، إ¬ ديباجة الّدستور ال²<

قراطية  �jعارضة ذلك أن الدCغلبية وا + ا�� �Uب � ام مبدأ التمثيل الّنس�² قراطية واح-< �jالّد

� تسي-� الشأن العام +o ا >Éقليات ومشارك � kاية حقوق ا��   . تقت7+

لس الّدستوري الِنيَجِري من طرف نواب من  � نفس الّسياق، g< اخطار ا(� +oو

 � لس الوط²+ رقه اCادة اCعارضة من أجل حل مكتب ا(�   .من الّدستور 89 �+

لس  لس الدستوري أن تشكيl< مكتب ا(� ته 9ذا ا�خطار، اعت-� ا(� ولدى معا��

صو9ا ع´ منصب ال®تب  لتا¬� و�� ، و�� � � تعكس التمثيل الّسيا�� 9ذا ا��خ-� الوط²+

Cانية أح®م اCادة  غلبية ال-� ، فقد خرقت ا�� � لّنتيجة فقد و�� . من الّدستور 89اCا¬� الثا=+

� اCادة اCذكورة لس الوط²+ م ا(� >- � الّدستوري أن ��   . فرض القا½+

 >�لس الّدستوري الِنيَجْري إ¬ الّرأي ر � قضية أخرى، استند ا(� +o1و  � +o ؤرخC16ا 

 � +Èادة  2012جانCا � +o + �IذكورCاص ا + b� �< ا�� نع منعا �� �j من الّدستور من  52والذي

م إما بصفة الُوُلوْج إ¬ الّصفقات ا +Þمن استغ~ل وظائ + �UمارسCلعمومية والنواب ا

ص مسّخر + b� صية أو من طرف + b�. 

� قضية  +o ،ع´ الصفقة العمومية >lَكة اُ�َقاَوَ¾< اَ�اِص bc ّن � حيث ثبت لSجلس ��

 � لس الوط²+ ْ ُمَعاَيَنُة استقالِته من طرف ا(� ِ>wا�ال، ِمْلٌك لنائب ³ َت .  
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لس  م اCادة وَخُلَص، بذلك، ا(� >- �� ³ � ة إ¬ أّن النائب اCع²+ �å الّدستوري، من

َع الّصفقات �ل القضية قد خرق  52 ة أخرى إ¬ أّن الوز�� ُمَوّقِ �å من الّدستور ومن

يع اCعمول به bXالّت .  

 : آفاق تطور وظيفة القاضي الد�ستوري .2

2. Les perspectives d’évolution de la fonction du juge constitutionnel :  

ع إ¬ الشعب، وتصميمه ع´ فرض   � ا�س̄< +o البقاء مستق~، َيِقظًا � +o رادة + ا�@ �Uب

ام قراراته ميع  اح-< ائية وملزمة �� عل قراراته ,+ � ا إ¬ الّدستور الذي �� �jواللجوء دا

اص والعودة دا + b� ، السلطات وا�� َ+ �Uاُ�ْحَتَمِل + �Uك >ÉنCعاقبة اC ية مهور + ا�� �Uا إ¬ قوان �j

� الّدستوري ن تطور وظيفة القا½+ يقتان ل-+ ز طر   : ت-�

� نطاق  +o هامهC وفيا lن واجباته وجع +Ø الدستوري � بقاء القا½+ و¬ �@ يقة ا�� الطر

ستق~ل � هذا اCستوى، خصوصا �� +o ،وتتعّلق ،lلقانون ب®م � ص~حيته والنطق �� ية القا½+

+ مؤسسات  �Uاع ب + +� �wك ية قانون ما أو �< الّدستوري عندما يكون مدعوا لتقد�� دستور

+ اCطبقة وكذا وفقا  �Uقراره ع´ أساس الّدستور والقوان � ب عليه أن يب²+ � ، اذ �� الّدو¾<

lا من قب ية اµCح ,�   . لSبادئ ذات القيمة الّدستور

�� إ¬ استحداث  يقة الثانية ف-< �  أما الطر ء اCق7+ �
ّ b{ام قوة ال ح-< آليات تسمح ��

� الّدستوري وبذلك انقاذ الّرجل ووظيفته لقرارات الصادرة عن القا½+ اصة ��   . فيه ا�+
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طار � هذا ا�@ +o،  شارة إ¬ بعض التطورات ا�ديثة، فواضع الّدستور كن ا�@ �j

اصة  � فيه ا�+ � اCق7+
ّ b{اية قوة الk � +o فارقة الَنيَجري قد ذهب أبعد من ُنَظَراِئِه ا��

ام الّدستور  -�َ ع´ اح-< ْ ن î مواطن نيجري ُ�� � ية، حيث أقر �� � الّدستور بقرارات ا(ا

ية  لتا¬� قرارات ا(¼ة الّدستور ا قانو�+ و�� �Éنصوص علCت ا ت طائl< العقو�� >� .  

ة أخرى، تنص اCادة  �å تشكيك  134من î الفقرة الثانية من الّدستور ع´ أّن

ا، وعليه فإن مواد  + اCعمول ,� �Uية ُيَعاَقُب عليه وفقا للقوان � قرارات ا(¼ة الّدستور +o

ص � + b� î عاقبةC ت يل بوضوح إ¬ قانون العقو�� م قرارات ا(¼ة  الّدستور �< >- ��

ام ا��ش®ل والطرق اCوضوعة من طرف  ا دون اح-< �Éاول الّتشكيك ف ية أو �� الّدستور

عْ  ِّ
َ bX�ُا . 

  : نحو منازعات تعويضية

ت طبقا لقانون غ-�  >j الJة عن أ � ار الّنا�< +êإم®نية تعويض ا�� � +o تتمثل

لس الّدستوري قد دخل ع يقة يكون ا(� ذه الّطر سيد دستوري، و,� � >� � +o ا جديداµ

، وذلك ما يؤدي إ¬ تفعيل مسؤولية الّسلطة  + �UواطنCت ا ن حقوق وحر��ّ +þقراطية و �jالّد

  .العمومية
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  :خاتمة

En conclusion :  

� الّدستوري خ~ل رسته لص~حياته  شارة إ¬ أن القا½+ در ا�@ � >� ، � ا��خ-� +o
ع ّ bXCا ع´ عدم ا�لول �ل السلطات العمومية ا��خرى �س̄� ا ً �èرص دا �� .  

ال مراقبة النشاط  �� � +o ارس ص~حياته ا9امة �j الّدستوري � وإن dن القا½+
� اCعياري وضبط السلطات العمومية، ف~بد ¾ أن  ù القا½+   . يتجنب ا�نتقاد اCتعلق ��

بعًا لSؤسس  اية اCطاف بصفته سلطة ُمَؤَسَسة، �< +, � +o الّدستوري � ويبÈ< القا½+
عيته bc الّدستوري الذي يستمد منه .  

ة لضبط توازن الّنظام  + ّ�-í الّدستوري يتمتع بوظيفة � كن القول أّن القا½+ �j ،ا أخ-�
يدة  ، وهو بذلك أداة فر قرا�� �jن دو¾< القانونالد +þلتجسيد و  . 
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  دور المحكمة الدستورية في تكريس دولة الحق والقانون

  ، كايس شريف. د.أ

 جامعة مولود معمري تيزي وزو

  :مقدمة

+ أغ²+ التجارب  �Uا تعد من ب ، إ� أ,+ >lستقCية للجزا�� ا بة الدستور ر	+ قµ التجر
� العا³ +o ية زا�� . الدستور ال بناء وتنظ�w لقد جربت ا�� �� � +o نظمة القانونية العديد من ا��

ال ا�قتصادي  نظمة ا�نتخابية، دون أن نن} ا(� ال ا�� �� � +oية و اCؤسسات الدستور
ص~حات وإعادة ا9يûه<  زا�� ما � يقل  .الذي عرف بدوره الكث-� من ا�@ لقد أمضت ا��

� بناء وإص~ح bg إعادة ه 58عن  +o رها الدستوريJ ية سنة من ا الدستور يûه< مؤسسا,<

ية وا(لية    . )1(اCركز

بة 01/11/2020يعد التعديل الدستوري لـــ  ا هذه التجر >Éآخر �طة عرف ،
� آليات Jل وس-� هذه اCؤسسات قصد بناء جزا��  +o ية، حيث أعيد النظر الدستور

ديد الذي ³ يعرف الثورة التحر��  يلها ا�� لفية الثالثة و�� ية جديدة مناسبة ل~� bXية والع
� أعيد النظر . السوداء ية ال²< + اCؤسسات الدستور �Uلس الدستوري من ب تعد مؤسسة ا(�

ام الدستور  لÆر ع´ اح-< � أصبحت اûCفة �� ية ال²< (¼ة الدستور ا، حيث عوضت �� �Éف

  . )2(وضبط نشاط السلطات العمومية 
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طا منطقيا ل +j زا�� � ا�� +o ية � للرقابة يعت-� إنشاء ا(¼ة الدستور + � التار:� Sسار القانو=+
� دستور  +o لس الدستوري ، حيث بعد التنصيص ع´ إنشاء ا(� + �Uية القوان ع´ دستور

اهل )3( 1963سنة  � >� ،Cية  1976سنة الدستوري لؤسس ا موضوع الرقابة ع´ دستور

+ بصفة مطلقة  �Uدستوري سنة )4(القوان � +o لس الدستوري د مؤسسة ا(� ، ل�Ä يعاد اع̄<

بة . )5(1996 وسنة 1989 ر � لس الدستوري �< ³ تعتمد هذه ا(¼ة إ� بعد خوض ا(�

� التعد +o ية عتباره2016يل الدستوري لسنة الدفع بعدم الدستور آلية قضائية للرقابة  ، ��

، بعدما مارس آلية الرقابة السياسية طوال  + �Uية القوان ع´ هذا . )6(عاما  27ع´ دستور

ص~ح الدستوري الذي جعل  � هذا ا�@ +o ية ية م®نة جوهر تل ا(¼ة الدستور ا��ساس، �<
ي زا�� ر الزاوية للنظام الدستوري ا�� ت ¤� بناء ع´ . من تكريس وkاية ا�قوق وا�ر��

ن حقوق  +þ ام الدستور من أجل لÆر ع´ اح-< ية �� ذلك، 0فت ا(¼ة الدستور
ä ، + �UواطنCت ا ا Õمة ضبط Jل السلطات العمومية قصد توف-� اCناخ وحر��  أنيطت ,�

ا  +Éفات بي~ ية وتفادي ا�+ انط~قا من اCركز . )7(اCناسب �سن س-� اCؤسسات الدستور

ا تعت-� النواة  +, � زم �� كن لنا ا�� �j ،ية زا�� ية ا�� � الذي تتمتع به ا(¼ة الدستور القانو=+
نظمة  ا��ساسية لدو¾< ا�ق والقانون، � ا�� +o ية � الدستور ع´ غرار العديد من ا(ا

ا تكرس دو¾< القانون . )8(اCقارنة ام الدستور فإ,+ ية بÆرها ع´ اح-< فا(¼ة الدستور

وم  +Þ �j"ية عية الدستور bXاعتداء ع´ ا�قوق )أو�" (ال ôا الصارم ل ، أما عند تصد,�
ا تكرس دو¾< ا� ماعية، فإ,+ ت الفردية وا�� ت وا�ر�� نيا(قوق وا�ر�� b�.( 
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  . المحكمة الدستورية وتكريس دولة القانون: أوال

ية، ع´ أن الرقابة  ال تقي�w رقابة الدستور �� � +o اء القانون الدستوري >Þمع ف � ي®د ��
� dن يعمل  يق ا9يئة النيابية، ال²< ، ��ن الرقابة عن طر + غ-� فعا¾< �Uالسياسية ع´ القوان

كي ا نظمة ا�ش-< � ا�� +o ا �, � +o لس الدستوري ة سابقا تعت-� رقابة ذاتية، والرقابة بواسطة ا(�
ارmا ا9يئات  >j � ا السلطة التنفيذية، أما الرقابة القضائية ال²< �Éنظمة التح¼ية تسيطر عل ا��

بعة للسلطة القضائية >� �
ية . القضائية، ;+ ت رقابة الدستور ع´ هذا ا��ساس، اعت-�

ية أفضل ا هيئة مستقl< عن السلطات الث~ث بواسطة ا(¼ة الدستور +, �� ،)1( �
+; ،

ية ومنه دو¾< القانون عية الدستور bXام ال  . )2(تÆر بشدة ع´ اح-<

  :المحكمة الدستورية مؤسسة فوق مؤسساتية في خدمة دولة القانون-1  

رت الكث-� من  bأ� � + اCواضيع ال²< �Uمن ب + �Uية القوان تعت-� الرقابة ع´ دستور
ية وجودها وجدوى نشا�ا، حيث طرحت إش®لية النقاشات  ية حول مدى دستور >Þالف

عية  bXل Cان، بصفته يتمتع �� رادة الشعبية واعتبار ال-� ا عن ا�@ ا مع كون القانون تعب-� +Ðتناق

رادة العامة � صنع القانون والتعب-� عن ا�@ +o ث~ للشعبí ،لكن أمام فعالية . )9(الشعبية

ن است +þ � +o ها وا�فاظ ع´ هذه الرقابة ية ع-� استقرار دسات-� نظمة الدستور قرار ا��
يئات  ا ,� >Éط نظمة اCقارنة ع´ إ�+ تلف ا�� ت، Jلت �+ ÷وها وكذا kاية ا�قوق وا�ر��

دارة والتسي-� عن السلطات الث~ث التقليدية  � ا�@ +o >lيعية والتنفيذية (عليا مستق bXالت

ا )والقضائية +Éية" ، م � الدستور   .)10("ا(ا
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ناسبة التعديل الدستوري لسنة  �j ستحدثةCية، ا زا�� ية ا�� تعت-� ا(¼ة الدستور
� يضمن 9ا مركزا قانونيا فوق 2020 طار قانو=+ @ � أحا�ا اCؤسس �� + اCؤسسات ال²< �Uمن ب ،

من الدستور ع´ أن  185تنص اCادة .  » «Statut supra-institutionnelمؤسساتيا
ية مؤ  دد قواعد Jلها، ä تش-� اCادة ا(¼ة الدستور >� � واCادة  188سسة مستقl< و�� ال²<

́� 9ا، الذي ستتو¬ ا(¼ة إعداده189 ن خ~ل . من الدستور إ¬ وجود نظام داخ +Ô
ستق~لية عضوية  ا تتمتع �� ية اCنظمة 9ذه ا(¼ة، يتج´ لنا أ,+ دراسة ا��ح®م الدستور

ز ا�ستق. واستق~لية وظيفية � يتوزع أعضاؤها، ت-� ا ال²< >Éطبيعة تشكيل � +o لية العضوية~
ية  12البالغ عدد�  مهور + رئيس ا�� �Uم  04عضوا، ع´ السلطات الث~ث حيث يع +Éمن بي

لس الدو¾< عضوا واحدا، ä تنتخب ا(¼ة العليا عضوا واحدا،  رئيس ا(¼ة، ينتخب ��
̄+ ينتخب  ثلون نصف عدد أعضاء ا( 06بي �jأعضاء و + �Uاع من ب يق ا�ق-< ¼ة عن طر

  . )11(من الدستور 186أساتذة القانون الدستوري، وذلك طبقا لSادة 

ية يضمن 9ا عدم هيمنة أية  ن~حظ من خ~ل ما سبق أن تشكيل ا(¼ة الدستور
تص ا �+ ا مؤسسة ذات Õنية عالية، حيث جل أعضا,� +Éعل م � �� ä ،ا �Éة عل �å ال و �� � +o ن

 +Þادة القانون، بل نصCاط ا ال القانون الدستوري، ä يد	 ذلك اش-< �� � +o + �Uتص  187م �+
ال القانون � تقل عن  �� � +o عضاء يع ا�� �k قدمية لدى سنة،  20من الدستور توفر ا��

ضع . فالكفاءة والتخصص يضمنان ا�ستق~لية وينفيان التبعية + ضافة إ¬ ذلك، �� @� ��
ية لنظام ال�دة  � تبلغ مدة أعضاء ا(¼ة الدستور سنوات غ-� قابl< للتجديد مع  06ال²<

 î عضاء ديد نصف ا�� � ��  187سنوات طبقا لSادة  �03< من الدستور، فنظام ال�دة ��
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� عينته أو انتخبته، ويد	  هة ال²< از من قبل ا�� + العضو من اCساومة وا�ب-<

ية عن من الدستور حصانة أعضاء ا(¼ ä189 تضمن اCادة . )12(ا�ستق~لية ة الدستور

تلفة م ا(+ >Éعند مزاو¾< أنشط + �Uعلهم أحرارا ومطمئن � �� مارسة ÕاÕم،  �j رتبطةCال اJ .  ا��
ية لوظيفة تفس-� الدستور  � استئثار ا(¼ة الدستور +o ´أما ا�ستق~لية الوظيفية، فتتج

ا لر  >ÉمارسC رجعيةCثابة النواة ا �j تعد � ية ال²< ية وتصم�w الكتl< الدستور قابة الدستور
همة ضبط Jل السلطات العمومية �j اÕيع . وقيا �k ز أيضا من خ~ل خضوع ä ت-�

يعية أو النصوص  bXنشائية لرقابة ا(¼ة، سواء النصوص الت القواعد القانونية ا�@
من  190التنظيمية اCستقl< أو اCعاهدات وا�تفاقيات الدولية وذلك طبقا لSادة 

يع أما ما ي. الدستور �k و�ايدة إزاء >lية مؤسسة مستق + بوضوح كون ا(¼ة الدستور �Uب
 + �Uدث ب >� � ~فات ال²< � ا�+ +o للفصل �wا بوظيفة التحكÕية، قيا اCؤسسات الدستور

ية وذلك طبقا لSادة  ة  192السلطات الدستور �å ة، ومن �å من الدستور، هذا من
ائية وملز  ية ,+ ميع السلطات العمومية أخرى، تعت-� قرارات ا(¼ة الدستور فذة �� مة و�+

ية والقضائية طبقا لSادة  دار   . من الدستور 198والسلطات ا�@

ية اCعتمد طبقا  ا آنفا، يعت-� الدفع بعدم الدستور �Éشار إلCا êدة ع´ العنا ز��
مارسة الرقابة ال~حقة ع´  195لSادة  �j ية من الدستور، الذي يسمح لSح¼ة الدستور

ية  ، تدع̄� صارخا لSركز دستور لس الدو¾< + بناء ع´ إحا¾< من ا(¼ة العليا أو �� �Uالقوان

+ به هذه ا9يئة � الذي تتم-�   .)13(فوق اCؤسسا=<
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ية مؤسسة فوق مؤسساتية  زا�� ية ا�� ع´ هذا ا��ساس، تعت-� ا(¼ة الدستور
يع النصوص القانو  �k عضو�� ووظيفيا و�ايدة، حيث تتو¬ مراقبة >lنشائية مستق نية ا�@

ية بطلب من  ارس الوظيفة ا�ستشار >j ä ،يعية والتنفيذية bXالت + �Uالصادرة عن السلطت
ول 9ا  � حا�ت خاصة وبطلب من السلطات العمومية ا��خرى ا(+ +o ية مهور رئيس ا��

ية طبقا لSادة  بناء ع´ . من الدستور بصفة عامة 193اختصاص إخطار ا(¼ة الدستور
+ السلطات وتضمن حسن س-� ذلك، تقوم ا( �Uماية مبدأ الفصل ب ية �� ¼ة الدستور

ية   .)14(اCؤسسات الدستور

 :تكريس دولة القانون - 2

كتسبت  يكية والفرنسية، ا + ا��مر �Uية عقب الثورتûبعد انتشار الدسات-� الش
ت  ، حيث أ�+ � الدو¾< +o هرم القواعد القانونية � +o ية م®نة مرموقة القواعد الدستور

ع´ هذا ا��ساس، Jلت هذه الدسات-� ع´ . اCرجع ا��سا�� لSنظومة القانونية الوطنية
ية نصوص تتعمد  تكريس فكرة ÷و الدستور ع-� وضع آليات قانونية وإجرائية للتصدي ��

ا >Éالف ن علو القانون ا��سا�� . )15(�+ ية ل-+ عية الدستور bXام ال زت أ×ية اح-< وعليه، ��

يع التµفات القانونية لتحقيق دو¾<  �k ضع + >� � ا تلك الدو¾< ال²< +Éاد م �� � القانون، ال²<
اص الطبيعي + b� ا ا�� � يقوم ,� يع النشاطات ال²< �kا  ةو +Éعنوية العامة مCاص ا + b� وا��

اصة، للقانون الساري اCفعول + . وا�+ �Uب + ب التمي-� � � هذا الصدد إ¬ أنه �� +o �-الدو¾< "نش
عية bXت، حيث فبي" دو¾< القانون"و" ال جال ا�قوق وا�ر�� �j >̄عية ح bXالدو¾< ال >w >, � +̄

ت، تشتمل  ا إزاء ا�قوق وا�ر�� >Éنت طبيعd ماÕ ام النصوص القانونية تÆر ع´ اح-<
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ت  � الذي يw< فيه تصور �توى ومدى ا�قوق وا�ر�� طار القانو=+ دو¾< القانون ع´ ا�@
� ا +o عتمدCا � يديولو�� لكن مع انتشار ظاهرة العوCة، عقب . لدو¾< وذلك حسب النظام ا��

 � +o ³ذات �توى موحد ومعو �wفاهCأصبحت الكث-� من ا ، �A ا يار القطب ا�ش-< ا,+
وم دو¾< القانون +Þا م +Éتمعات، م تلف ا(� بناء ع´ هذا الطرح، تشتمل فكرة دو¾< . �+

تية   :القانون ع´ العناê ا��
ختلف أنواعه - �j سيادة الدستور والقانون. 
ام النصوص ا��د=+ للنصوص  - ن اح-< +þ >wحيث ي + �Uن مبدأ تدرج القوان +þ

ا وصو� إ¬ القانون ا��سا��  +Éع´ درجة م  .ا��
+ السلطات، مع استق~لية القضاء - �Uن الفصل ب +þ. 
ت ا��ساسية - ة ا�قوق وا�ر��  .دس-<
+ وإرساء آليات الرقابة القضائية ع´  - �Uية القوان ن الرقابة ع´ دستور +þ الJأ

دارة  .ا�@

عباء - � ا�� +oا�متيازات و � +o ساواة أمام القانونCن ا +þ)16(  . 

ية اCعاêة آليات قانونية رقابية  نظمة الدستور تلف ا�� ع´ هذا ا��ساس، تعتمد �+
ا دو¾< القانون،  �Éتؤسس عل � عية ال²< bXعتباره مصدرا لل ام الدستور �� للÆر ع´ اح-<

ية أ � دستور ها من ا9يئات ا��خرى، قصد وذلك بتأسيس �ا ية أو غ-� الس دستور و ��

ية زا�� ية ا�� ا ا(¼ة الدستور +Éية، م رسة رقابة الدستور)17(.  
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ية أ� و��  185تش-� اCادة  همة جوهر �j ية من الدستور إ¬ تûيف ا(¼ة الدستور
ام الدستور"  ن اح-< +þ "ؤسسات ونشاط السلطات العمومية" وCضح لنا يت". ضبط س-� ا

ن  +þ ا، حيث يقصد منÕاÕ رسةال الواسع واCطلق الذي منح 9ذه ا(¼ة عند  ا(�
الف الدستور نصا وروحا + >� � ام الدستور، التصدي لô التµفات القانونية ال²< ä . اح-<

م من مصطلح  +Þالضبط "يRégulation")18(  تلفة إخضاع النشاطات والتµفات ا(+

� ال طار القانو=+ �� ضبط س-� ونشاط اCؤسسات والسلطات . ساري اCفعولل~@ لذلك ��
ا سواء من الناحية  اوز هذه اCؤسسات والسلطات �ختصاصا,< � العمومية إ¬ منع �<

تلف اCعاهدات /الشûية و ام الدستور و�+ أو الناحية اCوضوعية من خ~ل اح-<

عتبارها تسمو ع ا من طرف الدو¾< �� �Éصادق علCع~قة  أما. )19(´ القانونوا�تفاقيات ا

 � وعية ال²< bXCا يعود لرقابة ا >Éجال رقاب +Ô ،تلفة ت التنفيذية ا(+ لتنظ̄� + العادية �� �Uالقوان
ية دار   . تتو�ها ا9يئات القضائية ا�@

ا قاضيا دستور�� عند  +Éعل م � � هذا السياق عدة Õام �< +o ية تتو¬ ا(¼ة الدستور
 bg ،نازعات ا�نتخابيةCبعض ا � +o ية، وقاضيا انتخابيا عند الفصل ا لرقابة الدستور >Éرس

ية انتخابية عند دراسة  � قرارات رفض هيئة إدار +o ية الطعون مهور سة ا�� bB لر�� ال-<
¹ الوإع~ن  �tائية نتا +Éكيمية ل ال سية وا�ستفتاءات، C bgيئة �< يعية والر�� bXت الت ~نتخا��

ية لرئيس  ا Cيئة استشار ية، وأخ-� + السلطات الدستور �Uقد تثور ب � اعات ال²< + �ل ال-+
اصة  � بعض القضا�� ا�+ +o ا � السلطات العمومية عندما يw< استشار,< >o ية و�� مهور ا��

� تفس-� أح®م ال +o دستوروا��ساسية وكذا .  
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 � ية ال²< عية الدستور bXاية الk ¬هام إCهذه ا ôية ب دف قيام ا(¼ة الدستور �,
  .)20(تشô النواة ا��ساسية لدو¾< القانون

 � +o ية نشاطا جوهر�� يتمثل ارس ا(¼ة الدستور >j ،ام الدستور ن اح-< سيدا ل-+ � >�
ية ية ا. رقابة الدستور جبار ال، توجد الرقابة ا�@ � هذا ا(� +Èف + �Uص القوان + �� �̄ � تتو�ها ف ل²<

Cان طبقا لSادة  � ال-� نظمة الداخلية لغرف²< من الدستور، bg اتفاقيات  190العضوية وا��
� يتخذها رئيس  102ا9دنة ومعاهدات الس° طبقا لSادة  وامر ال²< من الدستور، bg ا��

ية طبقا لSادة  مهور ية، فتخص. من الدستور 142ا�� اCعاهدات  أما الرقابة ا�ختيار
� اCادة  +o العادية  102وا�تفاقيات غ-� تلك الواردة + �Uالقوان bg ،ا أع~ه �Éشار إلCا

ت اCستقl< طبقا لSادة    . )21(من الدستور 190والتنظ̄�

همة تفس-� الدستور وضبط  �j bية تستأ� �+ سابقا إ¬ أن ا(¼ة الدستور bcلقد أ
عتبا ية �� رها القاعدة اCرجعية وا��ساسية لتقد�� مدى النواة الصلبة للكتl< الدستور

ا �Éعروضة علCتلفة ا ية النصوص القانونية ا(+ � هذا السياق، تعت-� اCعاهدات . دستور +oو
ية وفقا للدستور أ� من القانون طبقا لSادة  مهور ا رئيس ا�� �Éيصادق عل � من  154ال²<

 �
ية، ;+ ت الكتl< الدستور أد=+ مرتبة من الدستور وأع´  الدستور، وعليه تعت-� من مكو�+

� التعديل الدستوري لسنة  الدستوريبناء ع´ ذلك، أدرج اCؤسس .  درجة من القانون +o
ا من طرف 2020 �Éصادق علCعاهدات الدولية اSت ل + والتنظ̄� �Uال رقابة توافق القوان �� ،

زا�� وذلك طبقا لSادة    . من الدستور190ا��
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ارس ا(¼ة إضافة إ¬ رقابة الدستور     >j ،ا أع~ه �Éشار إلCخطار ا ية بواسطة ا�@
ية نوعً  ية، و�� اCرتبطة بصفة  اآخًر  االدستور يق الدفع بعدم الدستور من الرقابة عن طر

 � >= � ا�� � ا(ور الثا=+ +o سنتناو9ا � ا الدستور، ال²< +Éيضم � ت ال²< �قوق وا�ر�� ة �� bcمبا. 

  : حماية الحقوق والحريات: ثانيا

جع سبب اية  �� +, � +o وروبية ية ا�� نظمة الدستور � ا�� +o يةûانتشار الدسات-� الش
، إ¬ استبداد أنظمة ا�ù اCلكية،  أدى إ¬ ضياع حقوق 19وبداية القرن  18القرن 

 + �UواطنCت ا ة ا�قوق وا�ر�� . وحر�� ت وكرست لقد ركزت هذه الدسات-� ع´ دس-<
+ السلطات ل�Ä ي �Uة، ويضمن تكريس ا�قوق ضع حد �ستبداد الفصل ب �å ا�®م من

ة أخرى �å ت فعليا وميدانيا من ع´ هذا ا��ساس، dنت kاية ا�قوق . وا�ر��
 + �Uية القوان ت هدفا جوهر�� للرقابة ع´ دستور � . وا�ر�� نتيجة لذلك، يتو¬ القا½+

ية  م )1(الدستوري Jلية ضبط الكتl< الدستور >éلدفاع عن حقو ، ويقوم اCتقاضون ��
 � نظمة ال²< � ا�� +o ة bcالدستوري مبا � م اCكفو¾< من طرف الدستور، أمام القا½+ >, وحر��

 � خذ �� � >� � نظمة ال²< � ا�� +o ة bcيقة غ-� مبا ية  ليةتسمح بذلك، وبطر الدفع بعدم الدستور

)2(. )22(  

 :ضبط الكتلة الدستورية -  1  

ية"تعت-� فكرة        ال " الكتl< الدستور �� � +o دها � +� � + اCفاه�w اCطاطة واللزجة ال²< �Uمن ب
� تنعت بـ 

+ خاصة، ;+ �Uية القوان من " الكتl< "القانون الدستوري عامة والرقابة ع´ دستور
ة أخرى،  �å متفرقة ومتباينة من êه< من عناûا متش +Éة، لك �åذلك يصعب وضع ل
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ية بـ . تعريف جامع وشامل 9ا كن تعريف الكتl< الدستور �j ،موعة من " ع´ أية حال ��
اÕا ختلف أنواöا اح-< �j + �Uب ع´ القوان � �� � انط~قا من ". القواعد واCبادئ وا��ح®م ال²<

، يقصد زاوية الرقاب + �Uية القوان ، تلك القواعد القانونية ذات �j ة ع´ دستور + �Uصطلح القوان
نشائية، لذلك، يعت-�  ام هذه الطبيعة ا�@ لÆر ع´ اح-< هة اûCفة �� � الدستوري ا��  القا½+

ية + للكتl< الدستور �Uنشائية، . القوان تخضع للرقابة القضائية فأما القواعد القانونية غ-� ا�@

داري � ا�@   .)23(أمام القا½+

اوية يق�w مدى  و¬ من ا�ركة الدس-< � الدستوري خ~ل اCرحl< ا�� dن القا½+
 + �Uية القوان ا إط~قا، دستور +Éروج ع لنظر إ¬ مواد أو فصول الدستور فقط دون ا�+ ��

م القواعد اCرجعية بسيطا تمع، . بذلك dن ¤� لكن مع تطور ا�ياة القانونية للدو¾< وا(�
ال القواعد اCرجعية وكذا تنوي�ا  ة و�� ا ع´ توسيع دا�� �- � الدستوري نفسه �� وجد القا½+

ية النصوص ا � هذا الصدد . لقانونية اCعروضة عليهعند تقد�� مدى دستور +o لقد قام
ت، ä قام بتكييف العديد من اCبادئ  وم و�توى ا�قوق وا�ر�� +Þبتطو�� بنية وم
 + �Uا مبدأ الفصل ب +Éم ، � التقليدية، مع تطور وظيفة الدو¾< والتقدم الع�ó والتكنولو��

� القرن  +o نd ä ¾18السلطات، الذي ³ يعد �تواه ومدلو . >lبناء عليه، أصبحت الكت
 �wبادئ والقCا العديد من ا �Éأضف إل ، �Dوم الش +ÞC ية متشûه< من الدستور �� الدستور
ختلف أنواöا وأجيا9ا، أو  �j ت وا��ح®م اCستحدثة سواء اCرتبطة بكتl< ا�قوق وا�ر��

ال التكنو  � ا(� +o تمعات ة عن التطور اCتشعب الذي تعرفه ا(� �kتلك النا � لو��

 � ية من العديد من القواعد واCبادئ .  )24(والبي�² تبعا لذلك، تتكون الكتl< الدستور
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� للدو¾<  >oالقانون ا�تفا � +o كرسةCديباجته، أو تلك ا � +o الدستور، أو + >Uم � +o وجودةCا
ا >Éا وإنساني >ÉيCتفق ع´ عاCبادئ العامة اCت ا�قوق، وكذا ا نستنتج . Cdعاهدات وإع~�+

لتشعب والتنوع، حيث � تقتµ ع´ من ه ية تتصف �� ذا التحليل أن الكتl< الدستور
� تطور وتوسع مستمر سواء عند تعديل الدستور، أو  +o �-تعت ä ،مواد وفصول الدستور
وضاع  ت ا�� دونه حيث يتغ-� مع²+ وروح الدستور وتلك القواعد واCبادئ ·ا تغ-�

+ . والظروف وتطورت ية، يتمخض عن هذه اCم-� ا فكرة الكتl< الدستور خر ,� + >� � ات ال²<
ستمرار،  يقوي  � الدستوري، حيث يتمكن من إحياء الدستور �� رر نشاط القا½+ >�
� الدستوري  تمع، ��ن Õمة القا½+ قق استقرار ا(� ص~بة النظام الدستوري للدو¾< و��

ت أفراد الشعب � kاية حقوق وحر�� +o ية تتمثل وهر   . )25(ا��

ب ية، حيث تعت-� التجر ال توسيع الكتl< الدستور �� � +o ية غنية زا�� ية ا�� ة الدستور
� سنة  و¬ لبداية نشاطه الرقا=� ي، منذ الوهl< ا�� زا�� � الدستوري ا�� ، 1989قام القا½+

+ السلطات وكذا  �Uنسان، والفصل ب لتنصيص ع´ العديد من اCبادئ العامة �قوق ا�@ ��
، ع زا�� ا ا�� �Éصادقت عل � ت ر�< اCعاهدات ال²< مؤرخ /89/13ند دراسته لقانون ا�نتخا��

 � +o05/7 /1989 � +o ؤرخCا � � الوط²+ ́� لSجلس الشع�² ، 22/7/1989، والنظام الداخ
ت لسنة  لس .  2012والقانون العضوي ل~نتخا�� فع´ سبيل اCثال، نش-� إ¬ نص قرار ا(�

ت لسنة  اص بقانون ا�نتخا�� ي ا�+ زا��    )26("...جاء فيه، والذي 1989الدستوري ا��
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+ أمام القانون دون  28ونظرا لكون اCادة - �UواطنCمن الدستور، تقر مبدأ تساوي ا
نس، أو الرأي أو أي  + يعود سببه إ¬ اCولد أو العرق، أو ا�� ي-� >j ي � إم®نية التذرع ��

 �Ö �7 أو اج̄< + b� ،ط أو ظرف آخر bc .  

ا -  �Éصادقة علCونظرا لكون أية اتفاقية بعد ا ، � � القانون الوط²+ +o ها، تندرج bXون
قت7+ اCادة  �j 123وتكتسب  î ول + ، و�< + �Uمن الدستور سلطة السمو ع´ القوان

لنسبة إ¬  هات القضائية، وهكذا الشأن خاصة �� ا أمام ا�� ي أن يتذرع ,� مواطن جزا��
¸ اCتحدة لسنة  لقانون ر�<  1966ميثاق ا�� �  08 - 89اCصادق عليه �� +o ؤرخC19ا 

يل سنة  25اCوافق  1409رمضان عام  رسوم  1989أ�� �j زا�� إليه الذي انضمت ا��
 >��� ر �  67 - 89ر�� +o ؤرخCوافــق  1409شوال عـــام  11اC1989مايو سنة  16ا ،

 >�Cرسوم ر نسـان والشعـوب، واCصـادق عليه �� يقـي �قـوق ا�@ فر  37 - 87واCيثـاق ا�@
 � +o ؤرخCادى الثانية 4ا �k  وافق  1407عامCا�� سنة  3ا ، فإن هذه ا��دوات 1987ف-�

+ Õما dن نوعه ي-� >j î ا ��ê نع منعا >j القانونية. 

 bB >-Sنسية ا��صلية ل اط ا�� ن اش-< � لس الدستوري �� وبناء ع´ ما تقدم، يµح ا(�
يعية، غ-� مطابق للدستو bXت الت    ..."رل~نتخا��

 >�� /ä01 نش-� إ¬ الرأي ر +o جلس  28/8/1989 مؤرخSل �́ طابقة النظام الداخ �j يتعلق

� للدستور � الوط²+   )27("...الشع�²
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 � +o ا أساسياµعتباره عن + السلطات �� �Uنظرا لكون �رر الدستور، أقام مبدأ الفصل ب
  تنظ�w السلطات العمومية، 

تب عليه أن î سلطة 9ا ص~حية تنظJ �wلها  و نظرا لكون مثل هذا ا�ختيار ي-<
� الد � الوط²+ لس الشع�² �) ̄� يتعلق �� ك-b ف ́� وضبطه ،ä أن هذا اCبدأ يتجسد بدقة أ اخ

ن أح®م الفقرة  +Ø2  ادةCمن الدستور 109من ا "...  

ي زا�� � الدستوري ا�� كد القا½+ ية طوال  لقد أ تصوره الواسع (توى الكتl< الدستور
ة نشاطه منذ سنة  ل الدستوري ا��خ-� ينص إ¬ يومنا هذا، خاصة أن التعدي 1989ف-<

ال تفس-� الدستور طبقا للفقرة  ية (�  192من اCادة  ê2احة ع´ استئثار ا(¼ة الدستور
� الدستوري الذي � . منه ية للقا½+ ع´ هذا ا��ساس، توÕ îمة ضبط الكتl< الدستور

ا واحدة تلوى ا��خرى حسب تطور الظروف  يشûها دفعة واحدة، بل يضع لبنا,<
ية، . ياتواCعط ل الكتl< الدستور ك̄< يعة ا ة بذر كن إيقاف هذه الوت-� �j � ،بناء ع´ ذلك

تيب  ́� تغي-� هيûه< و�توى و�<
>j قد � زمنة ال²< ة ع-� ا�� بل تعد العملية متواصl< ومتغ-�

عية  عناê هذه الكتl< تبعا Cا تتطلبه الظروف القانونية والسياسية وا�قتصادية وا�ج̄<
ت   .  معللدو¾< وا(�

 :ممارسة الدفع بعدم الدستورية - 2

ية  + إ¬  آليةالدفع بعدم الدستور �Uية القوان قضائية Cمارسة الرقابة ع´ دستور
ة bcباCية . جانب الدعوى القضائية ا ر و¤� bمن حيث آ� + �Uالرقابيت + �U+ اخت~ف التقنيت	ر

ا الفقه الدستوري ��  +Þا، كي � شأ,+ +o الصادر ùأدت إ¬ لرقابة الشديدة ا� � ة Ïو ح"ال²<



  الد1يمقراطيةالمرافق لتعزيز الممارسة : المحكمة الد1ستورية: األولى الجلسة

 57 الصفحة 2021 - 17مجلة المجلس الدستوري العدد 

موازاة 9ذا النوع من الرقابة، وجدت الرقابة السياسية سواء الذاتية اCمارسة من ". القضاة
ا، أو تلك اCو0ه< لSجلس الدستوري، و�� رقابة رسة بواسطة  قبل ا9يئة النيابية ذا,<

طار، لذلك خطار اCمنوح لسلطات Jومية قليl< العدد و�ددة ا�@ جرى الفقه  تقنية ا�@
لرقابة الضعيفة وغ-� الفعا¾<  ا �� +Þ28(الدستوري ع´ تكي( . + �Uة ب �jدلية القا انط~قا من ا��

ولوية  ية، أو مسأ¾< ا�� ما أ� وهو الدفع بعدم الدستور +Éبي �õط وس +j ع ، أخ-< + �Uالنمط
� الدو¾<  +o �¬ة من طرف القضاء العا bcباCحا¾< غ-� ا ية، وذلك بواسطة ا�@ . الدستور

� الرقابة فالق +o هو الشأن ä ، + �UتقاضCة من ا bcالدفوع مبا >Èالدستوري � يتل � ا½+
حا¾<  � الدو¾< بواسطة ا�@ +o طر من طرف ا9يئة القضائية العالية + ا �� +jة، وإ bcباCالقضائية ا
اع  + � الذي يتوقف عليه حل �+ ية النص القانو=+ � الدفوع اCثارة بشأن مدى دستور +o للفصل

+ مت �Uطرف + �Uب �́ + أص �Uط جوهري . )29(نازع bc ´لية الرقابية ع تتوقف رسة هذه ا��

، حيث يقوم أحد أطراف  + �UØمتخا + �Uطرف + �Uب �́ اع أص + � وجوب وجود �+ +o متمثل
� هذا  +o الذي يتوقف عليه الفصل � ية النص القانو=+ رة مشûه< عدم دستور b� @ الدعوى ��

اع + اع أ. ال-+ + ية إذا ³ يوجد �+ � ع´ هذا ا��ساس، � دفع بعدم الدستور +o هو الشأن ä ، و¬�
يق الدعوى ا��صلية   . الرقابة القضائية عن طر

ية  دستوريلقد سا�� اCؤسس ال التطور الذي عرفته آليات الرقابة ع´ دستور
لس الدستوري ا(رك عن  ية بواسطة ا(� ، حيث بعد ما اعتنق رقابة الدستور + �Uالقوان

خطار اCقيد Cدة  يق ا�@ ول مرة 27طر ي، تقنية  عاما، أدرج و�� زا�� + الدستوري ا�� �tالتار � +o
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ية سنة  ناسبة تعديل الدستور، وهو الشô الذي احتفظ به  2016الدفع بعدم الدستور �j
� تعديل الدستور سنة  +o2020 .  

́� ع´  اع أص + ط وجود �+ bXية ب ي رسة الدفع بعدم الدستور زا�� بط اCؤسس ا�� ��
+ يقوم أحد �Iية  مستوى أية هيئة قضائية وطنية، أ رة الدفع بعدم الدستور b� @ اع �� + أطراف ال-+

ط مساس النص �ل الدفع  اع، ä يش-< + � الذي يتوقف عليه مآل ال-+ ضد النص القانو=+
� يكفلها الدستور ته ال²< قوقه وحر�� �� . bg ،ثارCوضوع من جدية الدفع اCا � يتحقق قا½+

اع،  + ، حسب طبيعة ال-+ لس الدو¾< يl إ¬ ا(¼ة العليا أو �� � أو الذي يدرس مدى �� ال²<
ية بعد تعديل الدستور سنة  يl إ¬ ا(¼ة الدستور �� �Äنية، ل b� 2020جدية الدفع مرة ،

ية النص �ل ذلك طبقا لSادة  � مدى دستور +o ائيا � تتو¬ دراسته للفصل ,+ . منه 195ال²<
+ صدور القانون العضوي الذي سيحدد  �Uيث إ¬ ح ال ال-< � هذا ا(� +o ب علينا � ��

Cادة إج �� ~J ية وذلك حا¾< أمام ا(¼ة الدستور خطار وا�@ من  195راءات وكيفيات ا�@
  .الدستور

ية  بط الدفع بعدم الدستور ن~حظ من خ~ل هذا النص الدستوري، أن اCؤسس ر
قوق و رة، �� b� ي�� أو التنظي�� �ل ا�@ bXالت ùط مساس ا� bXت الطرف /ب أو حر��

ي�� أو  bXالت ùن ا�d ية إذا رة الدفع بعدم الدستور bكن إ� �j � +²ع �j ،ره bالذي أ�
ذه ا�قو  س ,� �j � تالتنظي�� �ل الدفع بناء ع´ ذلك، نستنتج أ×ية رسة . ق وا�ر��

ت، حيث وضعت خصيصا  ال kاية ا�قوق وا�ر�� �� � +o لية ية 9ذه ا�� ا(¼ة الدستور
ية ��ي سبب . 9ذا الغرض ي�� أو تنظي�� من مصفاة رقابة الدستور bXت ùفإذا ما أفلت ح
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 + ناسبة متابعة �+ �j + �UتقاضCكن تدارك ا��مر من طرف ا �j ،نd هات م أمام ا�� اعا,<
ية النص الذي يتوقف عليه مآل  رة موضوع عدم دستور bم إ� م®,+ @ القضائية، حيث ��

اع + يعية . ال-+ bXنظومة التCية أداة فعا¾< لتطه-� ا بذلك تعد آلية الدفع بعدم الدستور

فراد ت ا�� قوق وحر�� س �� >j �   .)30(الوطنية من ا��ح®م ال²<

كننا �j ،قارنCالقانون ا � +o أما  ، � + ال²< �Uدو¾< البن � +o ية شارة إ¬ ا(¼ة الدستور ا�@
كن ��ي مواطن رفع دعوى قضائية أو تقد�g طلب  �j ،ية زا�� ية ا�� خ~فا لSح¼ة الدستور
 �́ اع أص + ط وجود �+ ، دون أن يش-< + �Uية قانون مع سا¾< بسيطة يتعلق بعدم دستور عادي ��

كنه إما رفع د. أو مسأ¾< أولية �j � ة إ¬ ا(¼ة فاCواطن البني²+ bcعوي قضائية مبا
، وذلك طبقا  + �Uمع � اع قضا=� + ية، إذا dن أمام �+ رة دفع بعدم الدستور bية، أو إ� الدستور

� لسنة  122لSادة  � سنة  1990من الدستور البني²+ +o عدلCتعت-� الرقابة ع´ . 2019ا
ي® حيث تتوفر ا( ر � هذا البلد أوسع نطاقا وأmل �< +o + �Uية القوان ية دستور ¼ة الدستور

ليات Cمارسة ÕاÕا  .)31(ع´ العديد من ا��

  :خاتمة

بية قصد وضع حد للحù اCطلق واCستبد  � الدول الغر +o يةûرت الدسات-� الش +�

ة أخرى، لذلك وضعت آلية الرقابة  �å ت من ن ا�قوق وا�ر�� +þة، وتكريس و �å من
+ لفرض ÷و الدستور ع´  �Uية القوان قل مرتبة منهع´ دستور تلفة ا�� + ا(+ �Uالقوان.  
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� الدستور إذا dنت  +o ت ة من ا�قوق وا�ر�� ة كب-� �jقا + �Iما �� الفائدة من تدو
� اCيدان؟ هل يعت-� ا�ق غ-�  +o سدها � النصوص القانونية ا��د=+ مرتبة منه تنكرها و� �<

g< مع²+ ال¶ة؟  � � حقا ��   القابل للتقا½+

ية ا هنت الرقابة ع´ دستور �� � تلفة ال²< � التصدي للتجاوزات ا(+ +o ا >Éفعالي + �Uلقوان
نشائية � تتمتع بسلطة وضع القواعد ا�@ ا ا9يئات ال²< �Éتك ية، بصفة . �< تعت-� ا(¼ة الدستور

� اCيدان،  +o ت ن ا�قوق وا�ر�� +þية و عية الدستور bXخاصة، ا��داة الفعا¾< لتكريس ال
  . إنه تكريس لدو¾< ا�ق والقانون

ل ́� لSجلس أما �� ال، نش-� إ¬ الرصيد العم � هذا ا(� +o ية زا�� بة ا�� نسبة للتجر
إ¬ يومنا هذا، الذي يشمل î من الرقابة  1989الدستوري طوال مدة نشاطه منذ سنة 

ية يق الدفع بعدم الدستور ، والرقابة عن طر bcباCخطار ا يق ا�@ ع´ هذا . )32(عن طر

ية ا�  ب ع´ ا(¼ة الدستور � بة العملية، بل يستلزم ا��ساس، �� ستفادة من هذه التجر
ن تكريس  ن سيادة الدستور والقانون ل-+ ه ل-+ اث وتطو�� اء هذا ال-< b� � قدما �@ +7Cا ا �Éعل

ت  .  ا�قوق وا�ر��

 :الهوامش

اöا �ستق~9ا من اCستعمر الفرن}� سنة     - )1( + جرد ان-< �j1962 )1( زا�� عت ا�� bc ،
ديد ا ا�� >Éبناء دول � +o � +o 9ا �Dة بدءا من القمة، حيث صادقت ع´ أول دستور ش

� انتظار انتخاب اCؤسسات )2( 08/9/1963 +o ية � بناء اCؤسسات اCركز +o عت bc bg ،
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اعات داخلية، . ا(لية + ا، bg نشوب �+ وضاع الدولية ا(يطة ,� لكن أمام تدهور ا��
ميد ال �  1963عمل بدستور سنة أوقفت هذه الديناميكية السياسية،  أدى إ¬ �<

� مرحl< انتقالية ابتداء من سنة  +o ولوية �ماية 1965والدخول ، حيث أعطيت ا��
ية من القاعدة إ¬  � بناء اCؤسسات الدستور +o بعد �̄ ع ف bXي �Äل ، � ا�قتصاد الوط²+

الس ا(لية أو� حيث انتخبت . القمة ديدة، انتخبت ا(� اتيجية ا�� ذه ا�س-< �, ~J
الس ا الس الشعبية الو�ئية سنة  1967لشعبية البلدية سنة ا(� . bg1969 انتخبت ا(�

ية، ف° يتكفل بذلك إ� بعد اCصادقة ع´  ية اCركز أما انتخاب اCؤسسات الدستور
 � +o ؤرخCا � ت )3( 22/11/1976الدستور الش�D الثا=+ ، حيث نظمت ا�نتخا��

̄� بعد يعية ف bXت الت سية وا�نتخا�� زا�� عق. الر�� ب هذه ا(طة بقليل، وجدت ا��
ال السيا�� أو ا�قتصادي،  � ا(� +o بناؤه سواء >g ما î ورة إص~ح +ê ا أمامÆنف

وتعديل سنة  1989منه عل ا�+صوص تعديل سنة (فعدل الدستور عدة مرات 
1996  .(  

زا�� لسنة  185أنظر اCادة  - )2( اCعدل واCتمم، خاصة التعديل  1996من دستور ا��
 >��� ر قت7+ اCرسوم الر�� �j 20/442الدستوري الصادر / � +o يتعلق  30/12/2020مؤرخ

� استفتاء  +o صادق عليهCصدار التعديل الدستوري ا @ يدة الر÷ية ��01/11/2020 ر ، ا��
�  82عدد  +o 30/12/2020مؤرخ .  

)3( -  + �UادتCيدة الر÷ية عدد  10/9/1963من دستور  64و 63أنظر ا ر � ا�� +o نشورCا
64  � +o 10/9/1963مؤرخ.  
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،  ³1976 يbX دستور سنة  - )4( + �Uية القوان إ¬ أي شô من أش®ل الرقابة ع´ دستور
ا  �Éيمن عل يع السلطة السياسية إ¬ وظائف ,� حيث اعتمد مبدأ ا�زب الواحد وتوز

ة ال �Éأدى إ¬ استبعاد حزب ج ا،  +Éبي �̄ ، وليس إ¬ سلطات مستقl< ف � تحر�� الوط²+
بية بشô أسا��  نظمة الغر � ا�� +o ا ية اCعمول ,� أنظر . هذا النوع من الرقابة الدستور

قت7+ ا��مر ر�<  22/11/1976دستور  �j 76/97الصادر/ � +o يتضمن  22/11/1976مؤرخ
ر  ية، ا�� زا�� ية ا�� مهور �  94يدة الر÷ية عددإصدار دستور ا�� +o 24/11/1976مؤرخ.  

قت7+ اCرسوم  1989من دستور سنة  159إ¬  153أنظر اCواد من  - )5( �j الصادر
 >��� ر � /89/18الر�� +o صادق  28/02/1989مؤرخCالتعديل الدستوري ا bXيتضمن ن

قت7+ استفتاء  �j يدة الر÷ية عدد 23/02/1989عليه ر �  09، ا�� +o 01/3/1989مؤرخ .
�� ر�< االص 1996من دستور سنة  169إ¬  163أنظر اCواد من  قت7+ اCرسوم الر�� �j در

96/438 / � +o صادق عليه  07/12/1996مؤرخCيتضمن إصدار التعديل الدستوري ا
� استفتاء  +o28/11/1996  � +o 2002معدل � +o2008، و � +o2016، و  � +o bg01/11/2020 

  .وهو آخر تعديل ¾

� دستوري  أنيطت الرقابة - )6( +o + �Uية القوان قبل تعديل سنة  1996و 1989ع´ دستور
لس الدستوري الذي انتقلت تشكيلته من 2020 �) � سنة  07، �� +o 09إ¬  1989أعضاء 

� سنة  +o إ¬ 1996أعضاء bg ،12  تعديل � +o لس الدستوري . 2016عضوا 0ف ا(�

� ا�نتخ ضافة إ¬ ا�ختصاص ا�ستشاري وا�ختصاص القضا=� @� لرقابة ع´ �� �� � ا=�
ت واCعاهدات + والتنظ̄� �Uية القوان خطار فقط . دستور يق ا�@ مارس هذه الرقابة عن طر
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قت7+ 2016إ¬ سنة  1989من سنة  �j ية ، bg أضيفت آلية الدفع بعدم الدستور
� 2016التعديل الدستوري لسنة  +o التطبيق + � دخلت ح-�   .07/03/2019، ال²<

� سنة  1996سنة  من دستور 192أنظر اCادة  - )7( +o عدلCرجع السابق2020اCا ،.  

� أCانيا وفقا لSادة  - )8( +o ية الفدرالية ا ا(¼ة الدستور +Éوما بعدها من دستور  94م
� النمسا وفقا لSادة 1949سنة  +o ية ، 1978من دستور سنة  147، وا(¼ة الدستور

 � +o ؤرخCبولونيا وفقا للقانون ا � +o ية ية 01/8/1997وا(¼ة الدستور ، وا(¼ة الدستور
+ وفقا لدستور سنة  �Uية البن هور �k � +o1990... +üا  .  

ية : عبد الوهاب R رفعت - )9( ، اCبادئ النظر + �Uية القوان الرقابة ع´ دستور
ية  سكندر امعية ا�@ ية، الدار ا�� وهر   . 2010والتطبيقات ا��

)10(- FAVOREU L: Les cours constitutionnelles, Que- sais-je PUF Paris 
1992. 

Cانية تتشô من  - (11) ية الفدرالية ا�� نش-� ع´ سبيل اCقارنة إ¬ أن ا(¼ة الدستور
� القانون 16 +o من . عضوا 0هم متخصصون ôية البولندية، تتش أما ا(¼ة الدستور
15  � +o + �Uوط التعي bc م �Éب أن تتوفر ف � � القانون حيث �� +o عضوا 0هم متخصصون
يةا( دار + فعدد أعضاء ا(¼ة . ¼ة العليا أو ا(¼ة العليا ا�@ �Uية البن هور �k أما

ا هو  �Éية ف � القانون 07الدستور +o + �Uأعضاء متخصص .  
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ية  -)12( � تشكيل ا(¼ة الدستور +o هنية والتخصصCط ا bc ¬هذا الصدد إ � +o �-نش
م  +Éحيث م + �Uية البن هور �k � +o03  ني 15قضاة 9مÕ بة ر � � القضاء، سنة �< +o 2ة 

� القانون، و +o كفاء + ا�� �UهنيCمن كبار أساتذة القانون أو من ا + �I2عضو  + �Uصيت + b�

 + �Uت + كب-� �Uية ا�سبانية .  وطنيت � ا(¼ة الدستور +o هنية والتخصصCاط ا ن~حظ اش-<
بة Jلية Cدة تتجاوز  ر � � العضوية توفر �< +o ط � يش-< ال القانون  15ال²< �� � +o سنة

طة بصفة نستنت. والقضاء ال القانون مش-< �� � +o بة العملية ن التخصص والتجر � ج ��
ية � الدستور   .أساسية لدى تشكيل أغلبية هذه ا(ا

حالته من طرف ا(¼ة  -)13( @ ي مقيدا �� زا�� � النظام ا�� +o ية يعت-� الدفع بعدم الدستور
ة تدفق ال ثابة مصفاة لفرمl< وت-� �j ان لس الدو¾< اللذان يعت-� قضا�� ع´ العليا أو ��

Cادة  �� ~J ية، وذلك � . من الدستور 195ا(¼ة الدستور +o ية أما ا(¼ة الدستور
، حيث أن أي مواطن  ا أوسع بكث-� �Éخطار ف ، فنجد آليات رسة ا�@ + �Uية البن هور �k
طر هذه ا(¼ة  + >� ä ،الدستور � +o >¾كفوCا للدفاع عن حقوقه اÕكنه رفع دعوى أما �j

� شأن أي نص  وجوبيا من طرف +o نية أو أي مواطنÕ عية �k ية أو أية مهور رئيس ا��
ت وذلك طبقا لSادة  س ح̄< ا�قوق وا�ر�� �j ي�� أو تنظي�� bXمن دستور سنة  121ت

� سنة  1990 +o عدلCية البولندية . 2019ا � ا(¼ة الدستور +o ن~حظ نفس النظام ä
 � +o ؤرخC01/8/1997طبقا للقانون ا.  

+ ت® -)14( �Uمع ب � نظمة اCقارنة، حيث �< � ا�� +o ية � الدستور د تشتبه اختصاصات ا(ا
ية  قابة دستور � الدستوري اCرتبط �� ا�ختصاص ا�ستشاري وا�ختصاص القضا=�



  الد1يمقراطيةالمرافق لتعزيز الممارسة : المحكمة الد1ستورية: األولى الجلسة

 65 الصفحة 2021 - 17مجلة المجلس الدستوري العدد 

ت واCعاهدات Cان، كذلك التنظ̄� ا من طرف ال-� �Éصادق علCا + �Uفا(¼ة . القوان
 � +o ؤرخCانية، طبقا للدستور اC � 23/5/1949 الفدرالية ا�� +o ؤرخCوالقانون ا ،

�قوق 12/3/1951 ، خاصة ما يتعلق �� ام الدستور الفدرا¬� ، تÆر ع´ اح-<
ت، bg الÆر ع´ حسن س-� السلطات العمومية � طلب . وا�ر�� +o الفصل � +o تص + >� ä

ته إحدى سلطات الدو¾<    .أي مواطن اعتدت ع´ حقوقه وحر��

  .BURDEAU Georges ; L’Etat, éditions le Seuil Paris :أنظر -)15(

 CHEVALIER Jacques. L’Etat de droit, Montchrestien, Paris: أنظر -)16(
1992.   

 AYMAN Fathy Mohamed ; Le contrôle de constitutionalité des: أنظر -)17(
lois en France et en Egypte Thèse de doctorat, Ecole doctorale de droit 

Bordeaux et CRDEI 2015    

 ; Marie-Anne-Frison-Roche: حول موضوع قانون الضبط بصفة عامة أنظر -)18(
Le droit de la régulation, Dalloz Paris 2001. 

، أنظر  -)19( �  ,KANOUN Nacira: حول موضوع ÷و اCعاهدات ع´ القانون الوط²+
TALEB Tahar ; La place des traités internationaux dans l’ordonnancement 
juridique national, Revue critique de droit et des sciences politiques 

N°02/2009.   
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(20) -  + �Uمع ب � ية واسعا جدا، حيث �� زا�� ية ا�� ال اختصاص ا(¼ة الدستور يعد ��
� الدستوري وا�خت � ا�ختصاص ا�ستشاري و ا�ختصاص الرقا=� صاص القضا=�

 � ~فات ال²< � شأن ا�+ +o السلطات العمومية + �Uا�ختصاص التح]� ب bg ، � ا�نتخا=�
ا +Éت أ� دور تتو�ه هذه . تثور بي ويعد الÆر ع´ kاية وتكريس ا�قوق وا�ر��

ي سابقا، راجع زا�� لس الدستوري ا�� ختصاص ا(� دور : نبا¬� فطة: ا(¼ة، مقارنة ��
 � +o لس الدستوري ال íدود وحول �دودا(� ت �� رسا¾< دكتوراه . kاية ا�قوق وا�ر��

ي وزو سنة  + صص القانون جامعة ت-� + � العلوم �< +o2010 .  

 PATRICK Gaia ; le contrôle de conventionalité RFDC N°HS  أنظر، -)21(
2008 p 201et ss. 

نظمة ا -)22( + حيث هنالك ا�� �Uتلف +� + �Uنظام + �Uهذا الصدد ب � +o + �- +j لدفع خذ �� � >� � ل²<
م اCكفو¾<  >, م وحر�� >éالدفاع عن حقو + �UتقاضSلية تسمح ل �d ية فقط بعدم الدستور

� دستور سنة  +o �{ي والتون زا�� بية  2014من طرف الدستور، dلنظام ا�� واCملكة اCغر
� دستور سنة  +o2011 ة أمام bcباCأي الدعوى ا + �Uالنمط + �Uزج ب >j � نظمة ال²< ، وا��

ية ا(¼ة الدست ة أخرى، كجمهور �å ية من ة، والدفع بعدم الدستور �å ية من ور
� دستور سنة  +o وبولندا + �Uدستورها لسنة  1997البن � +o 1978واسبانيا .  

ية، راجع -)23( يد حول فكرة الكتl< الدستور ت : لSز يف، ا�قوق وا�ر�� bc يسd
ا الدستور، +Éيضم � ا�Ö حول القانون العضوي ر�<  ال²< �k 18/16مؤلف  � +o مؤرخ
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ية  02/9/2018 وط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستور bc دد ، "تعليق مادة مادة" ��
ديد، تSسان  ام�� ا��   .وما بعدها 58ص  2020النbX ا��

� سنة  1958لقد عدل دستور فرنسا لسنة  -)24( +o2005  >�قت7+ القانون الدستوري ر �j
2005/205 / � +o اي 01/3/2005مؤرخk ة البيئة كقواعد مرجعية حيث أدرج ميثاق

ية الفرنسية  .تشô جزء من الكتl< الدستور

(25)- DENIZEAU Charlotte ; Existe-t-il un bloc de constitutionnalité 
LGDJ Paris 1997 . 

)26(-  >�لس الدستوري ر �  89/ق مد.ق/01راجع قرار ا(� +o يتعلق  20/8/1989مؤرخ
يدة الر÷ية عدد  ر ت، ا�� �  36بقانون ا�نتخا�� +o 30/8/1989مؤرخ.  

)27(-  >�لس الدستوري ر � / 89/ق مد.ر/01راجع رأي ا(� +o يتعلق  28/8/1989مؤرخ
 ، � � الوط²+ ́� لSجلس الشع�² لنظام الداخ ��constitutionnel.dz www.conseil.  

)28(-  >�ا�Ö حول القانون العضوي ر �k 18/16مؤلف  � +o مرجع   …02/9/2018مؤرخ
  .سابق

  .اCرجع السابق -)29(

يف، اCرجع السابق ص  -)30( bc يسd وما بعدها 58راجع.  
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ي منذ رسته ��  -)31( زا�� لس الدستوري ا�� ية  ليةأصدر ا(�  04الدفع بعدم الدستور
 ، � زا=� ال ا�� � ا(� +o سنة  02قرارات جلها � +o2019 02و  � +o2020 ،ا أنظر �Éل~ط~ع عل ،

www.conseil constitutionnel.dz   

  

  

    

  

        

  

  

  

  

  



 

 

  
  
  
  

III - الجلســــة الثانيـــــة: 

اعات  + ، فض ال-+ � ال ا�نتخا=� � ا(� +o ية اختصاصات ا(¼ة الّدستور
+ الّسلطات وتفس-� الّدستور �Uب.  

 

•  � ال ا�نتخا=� � ا(� +o ية        الّسيدة . اختصاصات ا(¼ة الّدستور
لس الدستوريرحاب شادية  .، عضو ا(�

•  � ال ا�نتخا=� � ا(� +o ية ،  عمار عباس .د.أ. اختصاصات ا(¼ة الّدستور
 . جامعة معسكر

+ اCؤسسات وتفس-�  • �Uاعات ب + ال فض ال-+ �� � +o ية ا(¼ة الّدستور
امعة ال®ثوليكية Pr. Francis Delpérée . الّدستور �� ري �� + +Á أستاذ ،

ري  + +Á بلوفان، عضو �j �Äباللغة الفرنسية( .جلس الشيوخ البلجي.( 
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  المحكمة الدستورية في المادة االنتخابية اختصاص

   ،شادية رحابالس�يدة 

  عضو المجلس الدستوري

 

  :الملخص

� اCادة ا�نتخابية،  تعا¹ü هذه +o ية الدراسة موضوع اختصاص ا(¼ة الدستور
 >��  01-21حسب ا��مر ر +o تعلق بنظام 2021مارس  10مؤرخCيتضمن القانون العضوي ا ،

ت   .ا�نتخا��

� تنظر 
اع، ;+ ية رقابة ع´ العمليات ال~حقة لعملية ا�ق-< ارس ا(¼ة الدستور >j

� تتلقاها حول ا � الطعون ال²< +o ¹ �tؤقتةلنتاCيعية وا�ستفتاء، ل ا bXسية والت ت الر�� ~نتخا��
نة مراقبة  ائية لô هذه العمليات، وكذلك الطعون اCتعلقة بقرارات �� +É¹ ال �tتعلن النتا

ويل ا�مl< ا�نتخابية >j.  

ن الرقابة ع´ العمليات ال~حقة لعملية  +Ø ضافة إ¬ اختصا^ا الذي يدخل @� ��
ارس  >j ،اع � ا�ق-<

اع، ;+ ية رقابة ع´ العمليات السابقة لعملية ا�ق-< ا(¼ة الدستور
ة  �jية، تعتمد القا مهور سة ا�� شيحهم لر�� � حا¾< رفض �< +o + �U b� >-Cطعون ا � +o تفصل
ة  �jا ع´ قا >Éبعد موافق bB ط-� أو وفاة م-< ، وكذلك تثبت اCانع ا�+ + �U b� >-Sائية ل +Éال

شيحات 9ذه العملية   .ال-<
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Résumé: 

Cette étude porte sur la compétence en matière électorale de la Cour 
constitutionnelle définie par l’Ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021 
portant loi organique relative au régime électoral. 

La Cour constitutionnelle exerce un contrôle a posteriori en matière 
électorale, elle examine les recours relatifs aux résultats provisoires des 
élections présidentielles, des élections législatives et du référendum et 
proclame les résultats définitifs de toutes ces opérations, elle examine les 
recours relatifs aux décisions de la commission de contrôle du financement 
de la campagne électorale. 

Outre sa compétence après l’ouverture du scrutin, la Cour 
constitutionnelle intervient avant l’ouverture du scrutin pour statuer sur les 
recours introduits par les candidats, en cas de rejet de leurs candidatures à la 
Présidence de la République et valide la liste définitive des candidats. Elle 
constate l’empêchement grave ou le décès d’un candidat après la validation 
de la liste des candidats à cette élection. 

  :مقدمة

اع لوصف Jلية انتخابية أو استفتائيةيستعمل مصطلح  اع 1ا�ق-< ، وإذا dن ا�ق-<
ا أن  احق �jوعة للسلطة، و bXرسة مو يشô العمود الفقري ��ي  +é ،اساسيا وواجبا وطنيا

اع جوهر J îلي اع، حيث يعد ا�ق-< �ق-< قراطية مرتبطة �� �jو الد +é ، قرا�� �jول د ة �<
اعات ا�آيتضمن عدة  + نتخابية، ال~حقة بô عنµ من عناêها، وتسمح ليات �ل ال-+

لياتتلك  لتعب-� عن هواجÆم ، ورفع î  ا�� + وا��حزاب السياسية �� �U bر�Cوا + �Uللناخب
اعات ع´ اCسار  + ل-+ جراءات اCتعلقة �� وري أن تنّص ا�@ +µم، ومن ال ظ° يلحق ,�

                                                           
 م6رس QR; 10اP78اOG  1442ر6L MNم  26اI78رخ FG ،01- 21، مD اCمB ر@? )9 م>;( 2ا678دة  - 1

2021 TU6رVW ;X7RB8ة اYUBZ86ت، اW6\ـV^_6م ا`QW OabV78ي اPdb8ن اP^6f8ا D7dVU ،10  2021م6رس ،
   .9، ص YL17د
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� الواجب اّتباعه، ومراعاة مبدأ اCساواة أمام القانون ت ال®مl< القانو=+ +� ، وتوف-� ال-+
 ôجراءات بش ، وتندرج تلك ا�@ اdت بوضع تداب-� فّعا¾< >Éراعاة القانون، والتصّدي ل~نC
لفصل  �� >lعتمدة كفيCلية ا ب أن تكون ا�� � �� ä ،ت � ل~نتخا�� طار القانو=+ ن ا�@ +Ø عام

اذ القرارات اCناسبة وا(ايدة، وأن  + >� اعات الناشئة �� + � ال-+ +o فورًا + �Uلقوان م �� + تل-<
Üنية، لذا فقد  ا�نتخابية، و أن تتÕ يقة ا بطر >Éهم �j وضوعية، وأن تضطلعCستق~لية وا� ��

 >�ت، الذي g< بناء ع´ ا��مر ر � تعديل قانون ا�نتخا�� +o همةC01-21اسندت هذه ا 
 � +o ؤرخCت، إ¬ 2021مارس  10ا ، يتضمن القانون العضوي اCتعلق بنظام ا�نتـخا��

� الطعون اCتعلقة +o تنظر � ية ال²< دار ، ا(¼ة ا�@ + �Uاعضاء م®تب التصويت  هيئت �gبقوا
، و  + �Uضافي عضاء ا�@ الس الشعبية البلدية وا�� نتخاب أعضاء ا(� � الطعون اCتعلقة �� +o

يعية ذوالو�ئية، وك bXت الت شيح ل~نتخا�� ل-< ية، 2ا الطعون اCتعلقة �� ، و ا(¼ة الدستور
̄� يتعلق  � ف +o لطعون يعية ال�� bXت الت سية وا�نتخا�� ت الر�� ¹ اCؤقتة ل~نتخا�� �tنتا

نة  سية وتلك اCتعلقة بقرارات �� ت الر�� bB ل~نتخا�� ل-< وا�ستفتاء، والطعون اCتعلقة ��
ويل ا�مl< ا�نتخابية >j مراقبة.  

 >�وجب ا��مر ر �j ،ية شارة، إ¬ أن ا(¼ة الدستور در ا�@ � ، السالف 01-21غ-� أنه �<
ال الطعون ا�نتخابية بعد إجراء العمليات ا�نتخابية وعنـد  �� � +o ارس رقابة >j ،الذكر
Jال التمهيدية للعملية ا�نتخابية، أي بتعب-�  ارس رقابة ع´ ا�� >j ها و� � إعـ~ن نتا��

� بعض الفقه أن ر  +o �-ا التأث � من شأ,+ فعـال ال²< ية تقتµ ع´ ا�� قابة ا(¼ة الدستور
                                                           

، 4، 3( 206، و)10، و9، 8، 7، 6، 5، 4، 3(186، )11، و10، 9، 8، 7( 129 اijk^ lNB78، اP78اد -  2
  ). 9، و8، 7، 6، 5
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� الدعاية ا�نتخابية أو  +o الفة للقانون � حا¾< استخدام وسائل �+ +o نتيجة ا�نتخاب
لقواعد  ت أو ا�@خ~ل �� و العـام ل~نتخا�� ا التـأث-� علـى ا�� ت من شأ,+ حدوث اضطرا��

ية إجراءات الفرز وإع~ن اCنظمة لعملية التصويت ä تشمل  رقابة ا(¼ة الدستور
� إ¬ î ما من شأنه التأث-�  تـد اختصا^ا ا�نتخا=� �j ية النتيجة، أي أن ا(¼ة الدسـتور

ت � نتيجة ا�نتخا�� +o3. 

حاطة ب®فة جوانبه، فإن دراسة  Cوضوع وا�@ Cام �� � ا�@ +o ليات آبعيدا عن أي طموح
ية كن أي  الطعن أمام ا(¼ة الدستور >j � لية اCناسبة ال²< � هذا العمل تتمحور حول ا�� +o

ش®ل التا¬�  ية، لذلك طرحنا ا�@ bB من الطعن أمام ا(¼ة الدستور ديد : م-< ̄� يتمثل ا�� ف
� سواء  ال ا�نتخا=� � ا(� +o ية ال الرقابة الدستور �� � +o � الذي أ=< به تعديل النظام ا�نتخا=�

¹ ا �tال الطعن أو إع~ن النتا �� � +oائية؟ +Éل  

 :رقابة المحكمة الدستورية على العمليات السابقة لعملية االقتراع - 

ية رقابة ع´ العمليات ارس ا(¼ة الدستور >j اع التالية   :السابقة لعملية ا�ق-<

ية؛ - مهور سة ا�� شيحهم لر�� � حا¾< رفض �< +o + �U b� >-Cطعون ا � +o الفصل  

سة - + لر�� �U b� >-Sائية ل +Éة ال �jد القا ية؛ واع̄< مهور   ا��

                                                           
3 - DW op6^ ،دP8P86; مRر qXQ8 6دةrs راهPVuم دPaL FG نP^6f86م، اb867^6ت" اd8ا ;X^P^6f8ا ;U67w8 ;Xa7b8ا 

;XW6\V^_ا FG BxاyZ8ا"، ;b6مـN BــxاyــZ1- ا8ــ  -DــW oRPـU DW ،ةYz ;Qj8ا ;Xb6مZ8ص  ،2018- 2017 ا
200DL {f^ ،  رP^ن، أ{R6ص ر}Vz_ا q}k86W FG ;wp ;UPdb8ا ،;X^678B~8ود اY6ص و�}Vzا �aZم 

،Mbدار ا�8ـ ;drQ8ا ،;XWBb8ة، اB6ھf855، ص2000 ا.  



  اختصاصات المحكمة الد1ستورية في المجال االنتخابي:الثانية الجلسة

 75 الصفحة 2021 - 17مجلة المجلس الدستوري العدد 

شيحات �نتخاب رئيس  - ة ال-< �jا ع´ قا >Éبعد موافق bB ط-� أو وفاة م-< وإثبات اCانع ا�+
ية مهور   .ا��

رقابة المحكمة الدستورية في مجال الطعون في قرارات رفض طلب . 1
  :التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية

bB ل ل-< �� �tµت رفض طلب الت ق للسلطة اCستقl< ل~نتخا�� ية �� مهور سة ا�� ر��
 >�� ا��مر ر +o ا �Éنصوص علCوط ا bXال bB ل-< �� �tµمقدم طلب الت � +o 01-21إذا ³ تتوفر ،

��ج ت، � س̄� تلك اCتعلقة �� ل لتقد�g ااCتضمن القانون العضوي اCتعلق بنظام ا�نتخا��
، أو  لكفا¾< ئق اCرفقة به، أو �� bلف والو�C bB أو �� ل-< �� �tµنصوص طلب التCهلية ا�� ��

� اCادة  +o ا �Éوط القانونية) 4ف ( 87عل bXها من ال  .من الدستور، أو غ-�

� القرارات الصادرة عن السلطة  +o الطعون � +o لنظر ية �� تص ا(¼ة الدستور + و�<
ية مهور سة ا�� bB لر�� صوص ال-< + ت ��   .اCستقl< ل~نتخا��

  :إجراءات تقديم الطعن. أ

ـب تقديـم الطعن íـن ¾  � جال القانونية اCضبوطة �� � ا�� +oصلحة وCالصفة أو ا
� وإ� رفض الطعن ش,   .فـي القانون ا�نتخا=�

ية من طرف  مهور سة ا�� شيح لر�� ل-< �� �tµقرار رفض طلب الت � +o فع الطعن ��
 � +o صور� �tµقرار رفض طلب الت � +o ا أن حق الطعنSع ، bB î من تتوفر فيه صفة م-<

bB وحده >-Cا.  
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ية الصادر عن يw< الط مهور سة ا�� شيح لر�� ل-< �� �tµقرار رفض طلب الت � +o عن
بعون  ان وأر bj أجل أقصاه � +o ت   .4ساعة من ساعة تبليغه) 48(السلطة اCستقl< ل~نتخا��

  :اإلجراءات أمام المحكمة الدستورية. ب

  :تقديم الطعن - 

ية  مهور سة ا�� شيح لر�� ل-< �� �tµقرار رفض طلب الت � +o لدى ا(¼ة يودع الطعن
ية   .الدستور

  :أجال الفصل  - 

� أجل أقصاه سبعة  +o الطعن � +o ية + إرسال آخر ) 7(تبت ا(¼ة الدستور �tر م من �< أ��
ت   .قرار للسلطة اCستقl< ل~نتخا��

ت ³ يتطرق إ¬  لية آاC~حظ أن تعديل القانون العضوي اCتعلق بنظام ا�نتخا��
� الطعن  +o إذ ، bB bB قرار قبول ال-< >� � +o تنافس أو الناخب إ¬ الطعنCا bB >-Cيضطر ا

وط القانونية اCفروضة bXية � تتوفر فيه ال مهور سة ا�� ص ما إ¬ ر�� + b�.  

رقابة المحكمة الدستورية في مجال اعتماد القائمة النهائية للمترشحين . 2
  :النتخاب رئيس الجمهورية

 >-Sائية ل +Éة ال �jية القا � تعتمد ا(¼ة الدستور +o ،ية مهور + �نتخاب رئيس ا�� �U b�

م، مع مراعاة أح®م اCادة ) 7(أجل أقصاه سبعة  مع وجوب نbX  5.من الدستور 95أ��
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قراطية الشعبية �jية الد زا�� ية ا�� يدة الر÷ية للجمهور ر � ا�� +o ائيا 6قرارها ، ويكون قرارها ,+
lبطبيعته وغ-� قابل للطعن وا(¼ة غ-� ملزمة بتعدي.  

المحكمة الدستورية في مجال إثبات المانع الخطير أو وفاة مترشح  رقابة. 3
  :بعد موافقتها على قائمة الترشيحات لهذه العملية

 +oسية أن يتو ت الر�� شيحات ل~نتخا�� ية ال-< د ا(¼ة الدستور دث بعد اع̄< قد ��
ا ا�نتخا �, >wت � ا�� الكيفية ال²< +Ô ،دث ¾ أي مانع آخر + أو �� �U b� >-Cسية أحد ا ت الر�� ��

؟ � هذه ا�ا¾< +o  

وجب ا��مر ر�<  255هذا التساؤل أجابت عنه اCادة  �j ستحدثةCتضمن 01-21اCا ،
ية حق إثبات  ت، إذ منحت لSح¼ة الدستـور القانون العضوي اCتعلق بنظام ا�نتخا��

ت الر��  شيحات ل~نتخا�� ة ال-< �jا ع´ قا >Éبعد موافق bB ط-� أو وفاة م-< سية، اCانع ا�+
 + �tر قراطية الشعبية، ويؤجل �< �jية الد زا�� ية ا�� يدة الر÷ية للجمهور ر � ا�� +o ها bXون

اع Cدة أقصاه سة عbX  اا�ق-< +k)15 (يوما.  
  :رقابة المحكمة الدستورية على العمليات الالحقة لعملية االقتراع - 

اع  ية رقابة ع´ العمليات ال~حقة لعملية ا�ق-< ارس ا(¼ة الدستور >jالتالية:  

ائية  - +É¹ ال �tتتلقاها حول النتا � � الطعون ال²< +o يعية لالنظر bXسية والت ت الر�� ~نتخا��
ائية لô هذه العمليات؛ +É¹ ال �tوا�ستفتاء، وإع~ن النتا  

ويل ا�مl< ا�نتخابية - >j نة مراقبة � الطعون اCتعلقة بقرارات �� +o والنظر.  
                                                                                                                                                    

95��Q ا678د  -  5 i^أ �aL رPVRY8ا Dم6 "مYQL 6لQU �XsB� اPVRY8رU;، ا7�w78; مPاfG; ا6W6\V^{8 ;XR6xB8ت 
_ D�7U i~wR إ _ FG ;86� لP}� l^6م BX<z iV~�� ;7�w78ا ;UرPVRY86 ا^P^6@ أو FG ;86� 6ةGو �sBV78ا 

FQb78ا."  
   .اOW6j8 اlNB78 ،01- 21ر@? اCمB مD )5و 4ف ( - 252ا678دة  -  6



  اختصاصات المحكمة الد1ستورية في المجال االنتخابي:الثانية الجلسة

 78 الصفحة 2021 - 17مجلة المجلس الدستوري العدد 

نتائج الطعون التي تتلقاها حول رقابة المحكمة الدستورية في مجال ال. 1

النتخابات الرئاسية، والتشريعية واالستفتاء وإعالن النتائج النهائية المؤقتة ل

  : لهذه العمليات

يدة الر÷ية ��  ر � ا�� +o التعديل الدستوري bXية مند ن أصبحت ا(¼ة الدستور

ت ¹ ا�نتخا�� �tتتلقاها حول نتا � � الطعون ال²< +o لفصل تصة �� هة ا(+ سية،  ا�� الر��

ارس هذا ا�ختصاص Cدة  �j لس الدستوري يعية وا�ستفتاء، بعد أن dن ا(� bXوالت

  7سنوات،

 >Þى بعض الف سية،  اءو�� ت الر�� � فرنسا أن اختصاص رقابة �ة ا�نتخا�� +o

� إ¬ الرقابة  >Èت ، بل �� + �Uية القوان قابة دستور ا � ع~قة ¾ �� يعية والطعون اCتعلقة ,� bXوالت

+ ع´ تك �Iية"و � دون " السلطات الدستور ، وهذه الرقابة �� ذات طابع قضا=� � الدو¾< +o

سية والنيابية، وهذه الوظيفة  ت الر�� اف ع´ س~مة ا�نتخا�� bc ا ا�@ >Éأد=+ شك، وظيف

� الدو¾<  +o ياة العامة� ا تتصل �� ية 8جد Õمة كو,+ ذه الوظيفة تعتبـر ا(¼ة الدستور ، و,�

                                                           
 30 اP78ا6L 1442، OGم اCو67N �8دى FG15 اI78رخ ،20 - 442 ر@? اFR6xB8 مPاRB78 مD 191 ا678دة -  7

B~7jU2020 د، OabVU ارYp�W qUYbV8ري، اPVRY8ا78{6دق ا iXaL FG 6ءVkVRأول ا B~7GP^ 2020، ةYUBZ8ا 

;X7RB8ا TU6رVW 30 B~7jUد ،2020 دYL 82 .  
8 - DW  ص ،OW6j8ا lNB78د، اP8Pم op6^197 ،DL {f^ ،  

François Luchaire, Le conseil Constitutionnel, Edition Economica, Tome I, Paris, 

1980, pp 279 à 295.  



  اختصاصات المحكمة الد1ستورية في المجال االنتخابي:الثانية الجلسة

 79 الصفحة 2021 - 17مجلة المجلس الدستوري العدد 

سة ضامنا أساسيا Cسأ¾< ال ت ر�� رادة الشعبية مـن خـ~ل رقابة انتخا�� تعب-� عن ا�@

يعية bXت ا9يئة الت ية وانتخا�� مهور   .9ا��

 + �U�7 ب + b� صل خ~ل مراجعة ذات طابع ت �� � عن ا�نتخا�� bفالطعن النا�
 � +o ية بـدليل ورود ن اختصاص ا(¼ة الدستور +Ø اع يدخل + ك-b و هو �+ + أو أ �U b� م-<

¹ " من الدستور 191اCادة  �tتتلقاها حول النتا � � الطعون ال²< +o ية تنظر ا(¼ة الدستور
يعية bXت الت سية و ا�نتخا�� ت الر�� ، فاستنادا 9ذه اCادة فإنه ........."اCؤقتة ل~نتخا��

 � +oاع يطال إجراءات و�ة هذه العملية، و + ¹ العملية ا�نتخابية �ل �+ �tكن أن تكون نتا �j
اع حول �ة ا�ن + سية أو حال حصول ال-+ ت الر�� �نتخا�� ت سواء تعلقت �� تخا��

ية حسـب اCـادة  فع لدى ا(¼ة الدستور اع �� + يعية أو Jلية استفتائية فإن هذا ال-+ bXالت
259   >�لنسـبة 01-21من ا��مر ر ت ، �� ، اCتضمن القانون العضوي اCتعلق بنظام ا�نتخا��

اعـات + سية وا�ستفتائية واC ل-+ ت الر�� لنسبة 209ادة ا�نتخا�� ، من نفس ا��مر، ��
يعية،  وطاCـا أن ا(¼ة bXت الت اعات ا�نتخا�� + � الطبي�� للنظر  ل-+ ية �� القا½+ الدستور

ا  لذات، فإ,+ ¹ هذه العمليات ا�نتخابية �� �tمصداقية نتا � +o ديدا � الطعون ا�نتخابية و�< +o
جرد �j ت أو تلك ا صاحب  تبسط رقابتـها ع´ الطعون بصحة هذه ا�نتخا�� �Éأن ينازع ف

� نظامية و  +o لتا¬� البت يق الفصل و��  10.قية هذه أو تلكاصدما�ق وذلك عن طر
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رقابة المحكمة الدستورية في مجال الطعون التي تتلقاها حول نتائج .أ
  :االنتخابات الرئاسية

 >�ت، î 01- 21كفل ا��مر ر ، اCتضمن القانون العضوي اCتعلق بنظام ا�نتخا��
bB أو سية م-< ت الر�� ¹ ا�نتخا�� �tيتعلق بصحة نتا �̄   .íثl اCؤهل قانو�+ حق الطعن ف

  :كيفية تقديم الطعن. 1.أ

 >�ط ا��مر ر ت، ع´ î 01-21اش-< ، اCتضمن القانون العضوي اCتعلق بنظام ا�نتخا��
 � +o إدراج احتجاج ، bB أو íثl اCؤهل قانو�+ � مكتب  م-< +o وجودCالفرز ا +µ�

¹ اCؤقتة لدى أمانة ضبط11التصويت �tلنتا اCـح¼ة  ، قبل إيداع الطعن اCتعلق ��
 + �Uبع ر � وا�� += b̄ � أجل ال +o ية ¹ اCؤقتة) 48(الدستور �tإع~ن النتا �́ � ت ت 12ساعة ال²< >� ،

  .طائl< رفض الطلب ش,

  :أطراف الطعن. 2.أ

¹ اCتعلقة  �tة النتا� � +o الطعن � +o 9ا ا�ق � ع ا��طراف ال²< bXCت حدد ا �نتخا�� ��
 lثí أو bB >-Cا من قبل ا ¹ اµCح ,� �tخصوص النتا � +o سية، حيت يقدم الطعن الر��

9ا +� � موع ا��صوات ال²< تيب �� >� � +o نت مرتبتهd ماÕ ،   .اCؤهل قانو�+

 � +o ية ص~حية النظر تلك ا(¼ة الدستور >j ا��سبابإذن  � +o قدمة من الطاعنCالقانونية ا
� اصة �� ¹ ا�+ �tالنتا � +o طاعن bBمر + �Uب � b� اع �+ + +� � +o سية، و�� بذلك تفصل ت الر�� نتخا��
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 � +o ستناد ا¬ أسباب طعن واردة� � فوزه �� +o مطعون bBسية ومر ت الر�� ¹ ا�نتخا�� �tنتا
يث يكون لô طعن خصوصيته وظروفه، وهذا  ا، �� ئق ومستندات مرفقة ,� bراجعة وو�Cا

ôراجعة الذي يشCمبدأ ثنائية ا �̀ � كرmا  ما ي-<  من اCبادئ والقواعد ا��ساسية ال²<
ً
مبدأ

اع  + � ال-+ +o ³ يكن أص~ طرفا bBل فوز مر التعديل الدستوري، والذي � يتعارض مع اح̄<
� �ة  +o طعونCنتخب اCا bB >-Cنتيجة لقرار ا�بطال ذلك أن البط~ن � يطال سوى ا

� ظل تعديل القانون ا�نتخ +o ،ح¼ةSص~حية إعادة بقرار معلل انتخابه، حيث أن ل ، � ا=�
Cعدة، واع~ن فوز أحد اC¹ ا �tالنتا +êقد يؤدي ا¬ فوز -< صياغة �ا  ، + �Iا��خر + �U b�

  .bB غ-� مقدم الطعن-< م

  :شكل الطعن. 3.أ

ا أو íثl اCؤهل قانو�+  b� ع م-< bXCمّكن ا ) + �Iذكورة الذCت ا + ل~نتخا�� �U b� >-Cا
ة  �jن القا +Ø ؤ�yسيةادرجت ا ت الر�� ائية ل~نتخا�� +Éليات ) الJ ة� � +o من الطعن

 � +o ط أن يطعن bXية، ب جرد إ يداع طلبه لدى أمانة ضبط ا(¼ة الدستور �j التصويت
� مكتب التصويت،  +o وجودCالفرز ا +µ� � +o دراج احتجاجه @ �ة Jليات التصويت ��

  .وإخطار السلطة اCستقl< فورا بـهذا ا�حتجاج للبت فيه

سية غ-�  ت الر�� �نتخا�� ا �� + bB اCعلن فا�� >-Cشعار ا @ ية ��  أنه تقوم اCـح¼ة الدستور
 + �Uوسبع + �Uض ع´ انتخابه ليقدم مذكرة كتابية خ~ل أجل اثنت ساعة، ) 72(الذي اع-<

+ تبليغه �tر  13.ابتداء من �<
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  :آلجال االجرائية. 4.أ

ت،  اCتضمن القانون العضوي اCتعلق  01-21ا��مر ر�<  أحاط بنظام ا�نتخا��
� î من مراحلها، من  +o ة + جال إجرائية وج-� � ية �� دراسة الطعن من قبل ا(¼ة الدستور

ت ائية ل~نتخا�� +É¹ ال �tالطعن، والفصل فيه، وإع~ن النتا �gتقد.  

  :ميعاد تقديم الطعن - 

 >�� ظل ا��مر ر +o ع bXCتعلق بنظام 01-21منح اCتضمن القانون العضوي اCا ،
سة ا�نتخ �� �� + bB فا�� � �ة انتخاب م-< +o ؤهل قانو�+ للطعنCا lثí أو bB >-Cت، ا ا��

 + �Uبع ر � وا�� += b̄ ية، lÕ< ال مهور ¹ اCؤقتة،  ساعة) 48(ا�� �tإع~ن النتا �́ � ت القانونية ال²<
� احتساب ا��جل +o ¹ ا�نتخاب �tتستوجب عدم احتساب اليوم الذي تعلن فيه نتا �  .وال²<

جال القانونية لسبب والسؤال الذي يطرح  اء ا�� >Éكن قبول الطعن بعد ان �j هل
لنظام العام؟   جديد يتعلق ��

 >�� 01- 21حµ ا��مر ر +o قدمة من  ا��سباب، السالف الذكر، النظرCالقانونية ا
اء لالطاعن، إ� أنه ³ يتطرق  >Éفض الطعن بعد ان ل �� +é ،لنظام العام ~�سباب اCتعلقة ��

لنظام العام؟ا��جال القانونية لسبب    جديد يتعلق ��

  :ميعاد الفصل في الطعون - 

� الطعون اCقدمة أماÕا خ~ل الث~ثة  +o ية م ) 3(تبت ا(¼ة الدستور أ��
+ است~Õا الطعون �tر   14.القانونية، من �<
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ورة +ê عة العملية ا�نتخابية وما تتطلبه منc ر هذا ا��جل ا  وي-� �Éالفصل ف
د إجر  ع̄< ة، �� ن آجال قص-� +Ø ا قد ينجم عنC اشيا اءات بسيطة ودون مصاريف �<

ت � الفصل من شكوك حول �ة ا�نتخا�� +o �-التأخ. 
  :النهائية النتائج ميعاد إعالن -  

ة  bXي أجل عXسية ابتداء من ) 10(ي ت الر�� ائية ل~نتخا�� +É¹ ال �tع~ن النتا م �@ أ��
ت،  + است~Õا اCـحاê+ من قبل رئيس السلطة اCستقl< ل~نتخا�� �tر + عند تُ  اغ-� أ,+ �15< �Uع

دد  اع، و�� � من ا�ق-< � الدور الثا=+ +o شاركةSتدعو×ا ل + �Iاللذ + �Uا�ثن + �U b� >-Cا�قتضاء ا
+ ال �tر >� bXامس ع ليوم ا�+ اع �� � ل~ق-< ¹ ) 15(دور الثا=+ �tية نتا بعد إع~ن ا(¼ة الدستور

 + �Uث~ث � ول والثا=+ + الدور ا�� �Uدة القصوى بCول، ع´ أ� تتعدى ا   16.يوما) 30(الدور ا��

+ 9ذا الدور  �UؤهلCأحد ا +oسية أن يتو ت الر�� � ل~نتخا�� � الدور الثا=+ +o دث وقد ��
دث ¾ أي مانع  ؟أو �� � هذه ا�ا¾< +o سية ت الر�� ا ا�نتخا�� �, >wت � ا�� الكيفية ال²< +Ô ،آخر  

وجب اCرسوم  95هذا التساؤل أجابت عنه الفقرة الثالثة من اCادة  �j ستحدثةCا
 >��� ر ية حق 442 -20الر�� لتعديل الدستوري إذ منحت لSح¼ة الدستـور ، يتعلق ��

ع~ن ع´ وجوب إجراء î العمليات ا�نت � هذه ا�ا¾< ا�@ +o دد >jخابية من جديد، و
ت جديدة  Cدة أقصاها ستونآ  .يوما) 60(جال تنظ�w انتخا��
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 >�ية ا��مر ر اقب دستور لس الدستوري وهو �� ، اCتضمن 01-21ومع ذلك، فإن ا(�
ويl لSادة  � ت، عند �< � رأيه، أن 260القانون العضوي اCتعلق بنظام ا�نتخا�� +o �-أعت ،

ا الطعون اختصاص  �Éحا¾< تلق � +o ائية سواء +É¹ ال �tإع~ن النتا � +o ية ا(¼ة الدستور
� î ا��حوال إع~ن  +o ا، فإنه يعود 9ا ا أي طعن بشأ,+ �Éحا¾< عدم تلق � +o ا أو �Éوالفصل ف

سية ت الر�� ¹ ل~نتخا�� �t17.النتا  

  :مضمون القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية. 5.أ

ع مضمون  bXCدد ا � نظرها للطعون ³ �� +o ية القرارات الصادرة عن ا(¼ة الدستور
¹ اCعدة �tالنتا +êرج عن رفض الطعن أو إعادة صياغة �ا + ا � �<   .اCقدمة أماÕا إ� أ,+

  :رفض الطعن- 

فض الطعن إذا شاب هذا ا��خ-�  ية أن تصدر قرارها �� كن لSح¼ة الدستور �j  أحد
 � +o ية، كعدم إدراج احتجاجهûالعيوب الش ä ،مكتب التصويت � +o وجودCالفرز ا +µ� 

كن رفضه موضوعا لعدم التأسيس �j. 

  :إعادة صياغة محاضر النتائج المعدة - 

� حا¾<  +o ¹ �tالنتا +êعادة صياغة �ا @ ية أن تفصل �� كن لSح¼ة الدستور �j
ا التأث-� ع´ نتيجة  � فرز ا��صوات، أو ثبوت حا¾< غش من شأ,+ +o ا ��خطاء +éكتشا ا
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 + �tر ، أي من �< bcمبا b� � فذ �� ائيا، وملزما للجميع، وهو �+ ا�نتخاب، ويكون قراراها ,+
+ صدور القرار، هذا وي~حظ أن قرار  �tر طl< من �< ¹ اCعدة �� �tالنتا +êصدوره، وتعت-� �ا
ت  � ذلك ا�نتخا�� +o � ¹ اCعدة � يل�+ �tالنتا +êعادة صياغة �ا @ ية �� ا(¼ة الدستور

ا  +jسية، وإ ¹ اCعدةالر�� �tالنتا +êعادة صياغة �ا @   .يقرر ��

 >�� ظّل ا��مر ر +o ع bXCتعلق بنظام 01- ³21 ينص اCتضمن القانون العضوي اCا ،
 � +o لفصل و¾< �� عتبارها ا9يئة ا(+ ية، �� ت، ع´ أن تفصل ا(¼ة الدستور ا�نتخا��

وعية Jليات bXلنسبة �ن م لغاء ا�نتخاب أو عدم �ته �� @ تخاب رئيس التصويت، ��
لنسبة للطعون  ية �� ة إ¬ ا(¼ة الدستور bcدد كيفية اللجوء مبا ية، ä أنه ³ �� مهور ا��

لغاء انتخاب @ � تتضمن طلبات ��   .ال²<

� kاية العملية ا�نتخابية  +o ية وخ~صة القول بشأن دور ا(¼ة الدستور
سية، ن~حظ أن هناك  ت الر�� � ا�نتخا�� +o سية، إجراءات الطعن ة الر�� � اCعا�� +o نقصا

� لالقانونية 9ذه اCسأ¾< فالنصـوص جاءت مقتضبة و³ تbX إ¬ ا��جال  +o لفصل
ا�حتجـاج، أما آجال تسجيل ا�حتجاج فت®د تكون معدومة فا�حتجاج حسب القانون 

� نفس يوم التصويت +o مكتب التصويت أي � +o ب أن يسجل � ��. 

التي تتلقاها حول نتائج  رقابة المحكمة الدستورية في مجال الطعون. ب
  :االنتخابات التشريعية

¹ اCؤقتة  �tلبعد إع~ن النتا >lستقCيعية من قبل رئيس السلطة ا bXت الت ~نتخا��
يـعـية، ل bXت الـت + ل~نتخا�� �U bمـتـر� �gقدمة من قواCالطعون ا >lت، تبدأ مرح ~نتخا��
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، وا�حزاب اCشارك + �U b� >-Cة  ةوا� � +o يطعنون من خ~9ا + �Iت، الذ � هذه ا�نتخا�� +o
رادة ا�قيقية  ت عن ا�@ � التصويت والفرز، و�ة تعب-� نتيجة ا�نتخا�� إجراءات Jلي²<

كراه أو ضغط ا من تدليس أو ا  يكون قد شا,� ، + �Uللناخب.  

عتبارها عن ية �� � أح®م ا(¼ة الدستور +o �-ك وا�+ وخ~ل هذه اCرحl< تكون الثقة أ
سيدا  � � تصدره، الذي قد يكشف الزيف الذي للعدا¾< للحق و�< ، من خ~ل القرار ال²<

 +êعادة صياغة �ا @ لغاء ا�نتخاب اCتنازع فيه أو �� @ ت والقيام إما �� ¹ ا�نتخا�� �tق نتا�
bB اCنتخب قانو�+  >-Cا يتفق وا�قيقة، وإع~ن ا �j ،عدةC¹ ا �tالنتا. 

¹ وقد خص اCؤسس الدستوري ا(¼ �tالنتا � +o الطعون � +o لنظر ية �� ة الدستور
يعية  bXت الت لس ا��مة(اCؤقتة ل~نتخا�� � و�� � الوط²+ لس الشع�² ع~ن عن )ا(� @� ، و��

ائية، وهو ما ذهبت إليه êاحة اCادة  +É¹ ال �tمن الدستور، وبذلك يكون  191النتا
ت الت ائية ل~نتخا�� +É¹ ال �tإع~ن النتا � +o ية دور يعيةلSح¼ة الدستور bX.  

ية  اع دون العمليات التحض-� ية ع´ Jليات ا�ق-< ويقتµ دور ا(¼ة الدستور
ية ل~ستئناف  دار � ا�@ تصة إقليميا أو ا(ا ية ا(+ دار � ا�@ � تظل من اختصاص ا(ا ال²<

ùح � +o ن هناك طعنd تصة إقليميا، إذا ية  ا(+ دار � ا�@ ية، ويكون قرار ا(ا دار � ا�@ ا(ا
  18اف غ-� قابل ��ي شô من أش®ل الطعن،ل~ستئن
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  :كيفية تقديم الطعن. 1.ب

 >�ط ا��مر ر ت، ع´ 01- 21أش-< ، اCتضمن القانون العضوي اCتعلق بنظام ا�نتخا��
 + �U bة مـتـر� �jقا î� حزب مشارك îو ، bB ، وî م-< � � الوط²+ لس الشع�² ت ا(� نتخا��

 bB ت، وع´ î م-< � هذه ا�نتخا�� +o يطعن �gلس ا��مة، تقد اع �� � اق-< +o مشارك يطعن
� شô عريضة، +o رفض الطلب ش, 19 طلب >lت طائ >�.  

  :أطراف الطعن. 2.ب

 + �U b� >-Cة ا �jت أو قا ¹ ا�نتخا�� �tنتا � +o الطاعن bB >-Cا + �Uيكون الطعن �صورا ب
 � +o ت أو حزب مشارك ¹ ا�نتخا�� �tنتا � +o الطاعنة � � الوط²+ لس الشع�² ت ا(� هذه �نتخا��

، + ت والنائب الفا�� ¹ ا�نتخا�� �tنتا � +o ت طاعن موع  أ��ً  ا�نتخا�� تيب �� >� � +o م >Éنت مرتبd
9ا، وفقا لSادة  +� � ، اCتضمن القانون 01- 21، من ا��مر ر�< )3ف( 209ا��صوات ال²<

ت  ¹ اCؤقتة �نتخا�� �tلنتا لنسبة للطعن اCتعلق �� ت، أما �� العضوي اCتعلق بنظام ا�نتخا��
ل موع فس ا��مة، �� تيب �� >� � +o نت مرتبتهd أ�� ،cا bB ا�+ >-Cا + �Uيكون �صورا ب

، وفقا لSادة  + 9ا والعضو الفا�� +� �  .، السالف الذكر01- 21من ا��مر ر�<  240ا��صوات ال²<

ئب أو عضو  bB طاعن و�+ + م-< �Uب � b� اع �+ + +� � +o ية وبذلك تفصل ا(¼ة الدستور
� �ة نيابته،  قد ي +o اع نتيجة لقرار مطعون + � ال-+ +o ³ يكن أص~ طرفا bB ؤدي إ¬ فوز م-<

� �ة نيابته، ا� ان  +o طعونCا bB >-Cا�بطال إذ ان البط~ن � يطال سوى نيابة ا
 >�� ظل ا��مر ر +o ،ح¼ةSلغاء 01- 21ل @ ، السالف الذكر، أن تصدر قرارا معل~ إما ��
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bB اCنتخب ا�نتخاب اCتنازع فيه أو إعادة صياغة �اê+ ا >-Cعدة، واع~ن فوز اC¹ ا �tلنتا
 قد يؤدي ا¬ فوز مرbB غ-� مقدم الطعن20قانو�+  ،.  

 >�� ا��مر ر +o ، � اع النس�² يقة ا�ق-< د طر ، اCتضمن القانون 01-21غ-� أن اع̄<
ة  �jن القا +Ø + �U b� >-Cورة عدم انتظام ا +ê ت، مع العضوي اCتعلق بنظام ا�نتخا��

́� دون مزجاCفتوحة، وبتصوي ، قد ينتج عنه عواقب غ-� متوقعة ع´ إبطال 21ت تفضي
+ من قوا�g أخرى، لذا  �Iآخر + �U b� ة معينة، وقد ينعكس سلبا ع´ نيابة م-< �jن قا +Ø نيابة

دون ا�@خ~ل " ، السالف الذكر، ع´ أنه01- 21من ا��مر ر�<  215فقد نصت اCادة 
ية اCفع يعية السار bXية والت ��ح®م الدستور ول، يستخلف النائب بعد شغور مقعده ��

يد من öدته  قصاء، أو التجر �Ö ¾ أو ا�@ bc أو حدوث مانع ، بسبب الوفاة أو ا�ستقا¾<
� القانون العضوي  +o ا �Éنصوص علCا�نتخابية أو بسبب قبو¾ وظيفة من الوظائف ا

ك-�  bB اCتحصل ع´ أ >-C Cانية، �� � مع ال�دة ال-� +oـحدد �ا�ت التناCعدد من  ا
ة، لSدة اCتبقية من ال�دة النيابية �jالقا � +o نتخبCا��خ-� ا bB >-Cا��صوات بعد ا"  ،

، السالف الذكر، تفرض ع´ 01-21من ا��مر ر�<  215يطرح السؤال إذا dنت اCادة 
ك-� عدد  bB اCتحصل ع´ أ >-C ية استخ~ف النائب بعد شغور مقعده �� ا(¼ة الدستور

ية إعادة من ا��صو  كن لSح¼ة الدستور �j ل +é ،ة �jالقا � +o نتخبCا��خ-� ا bB >-Cات بعد ا
 � +o تبعةCبطال النيابة، طبقا للقواعد ا @ لنسبة لSقعد الشاغر نتيجة قراراها �� ا�نتخاب ��
bB أخر؟  ع~ن ع´ فوز م-< � ا�@ +o تمثلCيار ا��خر ا زئية، مع استبعاد ا�+ ت ا�� ا�نتخا��
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ا أم أن لSح¼ة  �Éقضية تعرض عل î ا طبقا �+صوصية ية أن تكيف خيارا,< الدستور
ا؟ +éوظرو  

  : شكل الطعن. 3.ب

� س-� العملية ا�نتخابية، و هذه اCرحl< قد تتخللها عدة  +o � تعد مرحl< التصويت ا��
ا  +Éالفات م اوزات أو �+ � ا م ما�< +Éسن س-�  ايتصل بصحة وس~مة التصويت، وم يتصل ��

لس  ت ا(� + �نتخا�� �U bة مـتـر� �jقا ôع ل bXCهذا الصدد منح ا � +oلية التصويت، وJ
 � � الوط²+ لس الشع�² ت ا(� � انتخا�� +o حزب مشارك ôول ، bB � ، ولô م-< � الوط²+ الشع�²

� الطعن  +o ؤقتة، ا�قC¹ ا �tالنتا � +o ،ية � شô عريضة لدى ا(¼ة الدستور +o طلب �gبتقد
، اCتضمن القانون العضوي 01-21، من ا��مر ر�< 209، من اCادة 3قا لنص الفقرة وهذا طب

اض  � ا�ع-< +o لس ا��مة ا�ق ت �� � انتخا�� +o bB ت ، ولô م-< اCتعلق بنظام ا�نتخا��
اعع´  ق-< ¹ ا�@ �tية، وهذا طبقا لنص  نتا بتقد�g طعن لدى كتابة ضبط ا(¼ة الدستور
  .، من نفس ا��مر240اCادة 

  : اآلجال االجرائية. 4.ب

 >�ت، 01-21أحاط ا��مر ر ، اCتضمن القانون العضوي اCتعلق بنظام ا�نتخا��
� î من مراحلها، من  +o ة + جال إجرائية وج-� � ية �� دراسة الطعن من قبل ا(¼ة الدستور

ت ائية ل~نتخا�� +É¹ ال �tالطعن والفصل فيه، وإع~ن النتا �gتقد. 
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  :ميعاد تقديم الطعن - 

 + �Uبع ر � وا�� += b̄ ¹ اCؤقتة، من أجل  ساعة) 48(يXي أجل ال �tع~ن النتا اCوالية �@
، � � الوط²+ لس الشع�² � ا(� +o قعد �j + bB فا�� � �ة انتخاب م-< +o ـح¼ة  22الطعنCوتشعر ا

 � +o مذكرة كتابية �gض ع´ فوزه لتقد bB اCع-< >-Cض ع´ فوزها أو ا ة اCع-< �jية القا الدستور
+ شô عريضة إ¬  �Uوسبع + �Uأجل اثنت � +o ية + ) 72(اCـح¼ة الدستور �tر ساعة من �<

  23.إيداع الطعن

 + �I bXبع والع ر ¹ اCؤقتة، للطعن ) 24(ويXي أجل ا�� �tإع~ن النتا �́ � ت ساعة ال²<
لس ا��مة �� � +o ة انتخاب عضو� � +o.24  

  : ميعاد الفصل في الطعون - 

+ ) 3(يXي أجل ث~ثة  �Uم بعد انقضاء أجل اثنت + أ�� �U72(وسبع ( + �tر ساعة من �<
ض ع´ فوزها ة اCع-< �jمنوح للقاCض ع´ فوزه  إيداع الطعن ا bB أو ا�زب اCع-< >-Cأو ا

� الطعون اCتعلقة بصحة انتخاب  لتقد�g مذكرة كتابية إ¬ +o ية، للفصل اCـح¼ة الدستور
، � � الوط²+ لس الشع�² � ا(� +o قعد �j + bB فا�� م للف) 3(وأجل ث~ثة  25م-< � الطعون أ�� +o صل

لس ا��مة ت �� � ا�نتخا�� +o + bB فا��  26.اCتعلقة بصحة انتخاب م-<
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  :ميعاد إعالن النتائج النهائية -

ة  bXي أجل عX10(ي ( � لس الشع�² ت ا(� ائية �نتخا�� +É¹ ال �tع~ن النتا م �@ أ��
ت،  + است~Õا اCـحاê+ من قبل رئيس السلطة اCستقl< ل~نتخا�� �tر � من �< كن، الوط²+ �jو

 + �Uبع ان وأر bj ¬ديد هذا ا��جل إ >j ،ـح¼ة ) 48(عند ا�اجةCساعة بقرار من رئيس ا
ية، ة  27الدستور bX¹ ) 10(وأجل ع �tا النتاÕ~است + �tر ائية من �< +É¹ ال �tع~ن النتا م �@ أ��

لس ا��مة ت �� لنسبة �نتخا��   .28اCؤقتة، ��
  مضمون القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية. 5.أ

لغاء  @ � نظرها للطعون اCقدمة أماÕا أن تصدر قرارا إما �� +o ية كن لSح¼ة الدستور �j
¹ اCعدة �tالنتا +µ� ت أو رفض الطعن أو إعادة صياغة   .ا�نتخا��

ـا  �Éقـدم إلCيعية ا bXت الت ¹ ا�نتخا�� �tنتا � +o ية فـي الطعـن قرار ا(¼ـة الدسـتور
ائـي وملـزم للسـلطات dفـة، وهـو �+  يـخ صـدور القرار,+ ر ثـر مباشـر أي مـن �< �  .فـذ ��

عادة  @ لغاء ا�نتخاب اCتنازع فيه أو �� @ ية بقرار معلل �� فإذا قضت ا(¼ة الدستور
 �Éتنازع فCت ا ¹ اCعد، تعت-� ا�نتخا�� �tالنتا +µ� اصياغة  +µ� أو يعاد صياغة >lط إما ��

+ صدور القرار �tر ¹ من �< �tالنتا.  
 : رفض الطعن - 

فض الطعن إذا شاب هذا ا��خ-�  ية أن تصدر قرارا �� كن لSح¼ة الدستور �j  أحد
� صاحب الطعن، أو رفضه موضوعا لعدم  +o bB >-Cنعدام صفة اd ،يةûالعيوب الش

  .التأسيس
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  : إلغاء االنتخاب المتنازع فيه أو إعادة صياغة محاضر النتائج المعدة - 

 >�� ظّل ا��مر ر +o ع bXCا +aتعلق بنظام 01-³21 يوCتضمن القانون العضوي اCا ،
� ظل غياب قواعد Jلها،  +o ،ية � تتب�ا ا(¼ة الدستور جراءات ال²< ت، ا�@ ا�نتخا��
 +Èكت + 9ا أن الطعن مؤسس، وا �Uلغاء، إذا تب @ ا ا(¼ة �� �Éتفصل ف � لنسبة للقرارات ال²< ��

لعبارة التالية لغاء ا�نتخاب اCتنا" �� @ " ، أو العبارة التالية "زع عليهتصدر قرارا معل~ ��
ض عليه � ا�نتخاب اCع-< ا بقرار معلل إما أن تل�+ +Éك �j.".........  

ثابة دعوى  �j ية يعية أمام ا(¼ة الدستور bXت الت ¹ ا�نتخا�� �tنتا � +o ويعت-� الطعن
عادة  @ لغاء ا�نتخاب اCتنازع فيه أو �� @ كن لSح¼ة  أن تصدر قرارا معل~ �� �j إلغاء، حيث
+ 9ا أن الطعن  �Uعدة، إذا تبCا � � الوط²+ لس الشع�² ¹ انتخاب  ا(� �tنتا +êصياغة �ا

bB اCنتخب قانو�+  >-Cا أن تصدر قرارا 29مؤسس، وتعلن ا +Éلس ا��مة، فيمك لنسبة (� ، أما ��
انية  bj أجل � +o اع جديد ض عليه، وينظم اق-< لغاء ا�نتخاب اCع-< @ م، ) 8(معل~ إما �� أ��

ر  ية إ¬ رئيس السلطة اCستقl< ابتداء من �< + تبليغ قرار اCـح¼ة الدستور �t30 وإما بتعديل ،
bB اCنتخب قانو�+  >-Cت أن الطعن مؤسس وتعلن ا � ¹ ا(رر، إذا ار�< �tالنتا +µ�31.  

ة  � الدا�� +o تنازع فيهCلغاء ا�نتخاب ا @ ية �� هـذا وي~حظ أن قرار ا(¼ة الدستور
ها 0يا أو  � � نتا�� +o طعونCا يقرر بط~ن ا +jيعية، وإ bXت الت جزئيا، � يلغـي بذلك ا�نتخا��

ها، ومن ثـم علـى السلطة اCستقC >lراقبة  � � نتا�� +o طعونCة ا � الدا�� +o تنازع فيهCا�نتخاب ا
 � +o طعونCة ا � الدا�� +o تنازع فيهCت أن تبادر إ¬ إلغائه، وإعادة ا�نتخاب ا ا�نتخا��

ها �   .نتا��
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دث أن يت دث ¾ أي مانع وقد �� + 9ذا اCنصب أو ينسحب أو �� �UؤهلCأحد ا +oو
؟ � هذه ا�ا¾< +o ا استخ~ف مقعد النائب الشاغر �, >wي � ا�� الكيفية ال²< +Ô ،آخر  

، اCتضمن القانون 01-21من ا��مر ر�<  242و 215هذا التساؤل أجابت عنه اCواد 
ت، إذ منحت اCادة  �  215العضوي اCتعلق بنظام ا�نتخا�� +o ية ا�ق لSح¼ة الدستـور

ك-� عدد  bB ا�اصل ع´ أ >-C �� � � الوط²+ لس الشع�² �) استخ~ف مقعد النائب الشاغر ��
ا اCادة  >Éة، ومنح �jالقا � +o نتخبCا��خ-� ا bB >-Cإجراء  242من ا��صوات بعد ا � +o ا�ق

مة، مع مراعاة أح®م  جلس ا�� �j قعد الشاغرCستخ~ف ا ت جزئية �@   .الدستورانتخا��

رقابة المحكمة الدستورية في مجال الطعون التي تتلقاها حول نتائج . ج
  االستفتاء

 >�خب 01-21كفل ا��مر ر +� î ،ت ، اCتضمن القانون العضوي اCتعلق بنظام ا�نتخا��
ص ا�ستفتاء + �� �̄ � �ة Jلية التصويت ف +o 32.حق الطعن  

  كيفية تقديم الطعن. 1.ج

 >�ط ا��مر ر ت، ع´ 01-21اش-< ، اCتضمن القانون العضوي اCتعلق بنظام ا�نتخا��
� مكتب التصويت، قبل إيداع  +o وجودCالفرز ا +µ� � +o خب، إدراج احتجاج +� î

 + �Uبع ر � وا�� += b̄ � أجل ال +o ية � ) 48(الطعن لدى أمانة ضبط اCـح¼ة الدستور ساعة ال²<
ت طائl< رفض الطلب ¹ اCؤقتة، �< �tإع~ن النتا �́   .ش, ت
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  أطراف الطعن. 2.ج

 >�ت، 01-21حدد ا��مر ر ، اCتضمن القانون العضوي اCتعلق بنظام ا�نتخا��
�ستفتاء، حيت ¹ اCتعلقة �� �tة النتا� � +o الطعن � +o 9ا ا�ق � يقدم الطعن  ا��طراف ال²<

C¹ ا �tخصوص النتا � +o µّا من قبل الناخب   .ح ,�

ية ص~حية النظر تلك ا(¼ة الدستور >j ا � +o �� قدمة من الطاعنCسباب القانونية ا
 ¹ �tنتا � +o خب طاعن +� + �Uب � b� اع �+ + +� � +o ستفتاء، و�� بذلك تفصل� ¹ اCتعلقة �� �tالنتا � +o

ارج(ا�ستفتاء وسلطة  � ا�+ +o + �UقيمSاللجان ا�نتخابية الو�ئية واللجنة ا�نتخابية ل (
� ا +o ستناد ا¬ أسباب طعن واردة� ها �� � � نتا�� +o ئق ومستندات مرفقة مطعون bراجعة وو�C

ل أن تعيد  � � يتعارض مع اح̄< يث يكون لô طعن خصوصيته وظروفه، وال²< ا، �� �,
ائية  +É¹ ال �tعدة، واع~ن النتاC¹ ا �tالنتا +êية بقرار معلل صياغة �ا ا(¼ة الدستور

  .~ستفتاءل
  : شكل الطعن. 3.ج

� �ة Jليات ا +o خب من الطعن +� î ع bXCجرد إ يداع طلبه مّكن ا �j لتصويت
دراج  @ � �ة Jليات التصويت �� +o ط أن يطعن bXية، ب لدى أمانة ضبط ا(¼ة الدستور
� مكتب التصويت، وإخطار السلطة اCستقl< فورا  +o وجودCالفرز ا +µ� � +o احتجاجه

  .بـهذا ا�حتجاج للبت فيه
  اآلجال االجرائية- 4-ج

 >�� ظل ا��مر ر +o ع bXCتعلق بنظام ، ا01-21منح اCتضمن القانون العضوي اC
 + �Uبع ر � وا�� += b̄ � �ة ا�ستفتاء، lÕ< ال +o ت، الناخب للطعن  ساعة) 48(ا�نتخا��
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� تستوجب عدم احتساب اليوم الذي تعلن  ¹ اCؤقتة، وال²< �tإع~ن النتا �́ � ت القانونية ال²<
� احتساب ا��جل +o ¹ ا�نتخاب �tفيه نتا.  

  ميعاد الفصل في الطعون - 

� الطعون اCقدمة أماÕا خ~ل الث~ثة تب +o ية م القانونية، ) 3(ت ا(¼ة الدستور أ��
+ است~Õا الطعون �tر   من �<

  ميعاد إعالن النتائج النهائية - 

ة  bXي أجل عX10(ي ( + �tر ائية ل~ستفتاء ابتداء من �< +É¹ ال �tع~ن النتا م �@ أ��
� است~Õا اCـحاê+ من قبل اللجان ا�نتخابية  +o + �UقيمSالو�ئية واللجنة ا�نتخابية ل

ارج   .ا�+
  مضمون القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية - 5-ج

¹ اCعدة �tالنتا +êية رفض الطعن أو إعادة صياغة �ا كن لSح¼ة الدستور �j.  
  : رفض الطعن

فض الطعن إذا شاب هذا ا��خ-�  ية أن تصدر قرارها �� كن لSح¼ة الدستور �j 
� مكتب أحد العيو  +o وجودCالفرز ا +µ� � +o ية، كعدم إدراج الناخب احتجاجهûب الش

كن رفضه موضوعا لعدم التأسيس �j ä ،التصويت.  
  :إعادة صياغة محاضر النتائج المعدة

ا  +éكتشا � حا¾< ا +o ¹ �tالنتا +êعادة صياغة �ا @ ية أن تفصل �� كن لSح¼ة الدستور �j
� فرز ا��صوات، أو ثبوت حا¾<  +o ا التأث-� ع´ نتيجة ا�ستفتاء، ��خطاء غش من شأ,+
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 +êعادة صياغة �ا @ ية �� ، هذا وي~حظ أن قرار ا(¼ة الدستور � ا=� ويكون قراراها ,+
¹ اCعدة �tالنتا +êعادة صياغة �ا @ ا يقرر �� +jا�ستفتاء، وإ � ¹ اCعدة � يل�+ �tالنتا.  

اقبة تمويل رقابة المحكمة الدستورية في مجال الطعون في قرارات لجنة مر-2
  الحملة االنتخابية

ت، إ¬ 01-21سند ا��مر ر�< أ ، اCتضمن القانون العضوي اCتعلق بنظام ا�نتخا��
ويل ا�مl< ا�نتخابية ،  >j نة مراقبة � طعون قرارات �� +o مة الفصلÕ ية ا(¼ة الدستور

ويل ا�مl< ا�نتخابية رفض حساب ا�مl< ا�نتخاب >j نة مراقبة ية بسبب فإذا قررت ��
اوز ا�دد  � + ا(ددة قانو�+ أو  �< �Iر bÆعدم إيداع ا�ساب أو إيداعه خارج أجل ال

� اCوارد يكون مصدره ا9بات +o ا�نتخابية فائض >lق7 أو نتج عن حساب ا�م ، 33ا��
ية وفقا ��ح®م اCادة  يكون قرارها الرافض قابً~  من  121للطعن أمام ا(¼ة الدستور

 + � �ة اCرbB الفا�� +o حا¾< الطعن � +o خذ بنتيجته أيضا � >� �A ،ا��مر السالف الذكر
يعية bXت الت �نتخا�� �� + سية أو اCرbB الفا�� ت الر�� �نتخا�� ��.  

شارة  در ا�@ � ويل أإ¬ و�< >j للجنة مراقبة >lت ا�م � حسا�� +o ن اسناد التحقيق
بعة للسلطة اCستقl< �� ا�مl< ا�نتخابية يتعارض مع مبدأ حياد القضاء،  ن هذه اللجنة �<

� نفس الوقت +o bهذه ا�ا¾< تكون هذه اللجنة خ- وح � +o ،ت  .Cراقبة ا�نتخا��
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  : الخاتمة

موعة من  ، أ×هاوبعد الدراسة توصلنا إ¬ �� ¹ �tالنتا:  

1-  >�� ا��مر ر +o ا �Éنصوص علCادة ا�نتخابية اCا � +o ية - 21أن اختصاص ا(¼ة الدستور
ارسه بدون قيد أو حد من 01 >j ،ت ، اCتضمن القانون العضوي اCتعلق بنظام ا�نتخا��

ا؛   ص~حيا,<

ال رقابة الطعون ا�نتخابية بعد إجراء العمليات ا�نتخابية  -2 �� � +o صور� � 9ا دور رقا=�
 ، لتا¬� Jال التمهيدية للعملية ا�نتخابية، و�� ارس رقابة ع´ ا�� >j ها و� � وعنـد إعـ~ن نتا��

� 9ا  +Èيوم أينت � +oت و ة التمهيدية ل~نتخا�� � الف-< +o أو استشاري � ي دور ولو رقا=�
  ؛ا�نتخاب

اصة بـالطعون ا�نتخـابية العائـدة �ختصـاص ا(¼ة  -3 جراءات ا�+ كن تصنيف ا�@ �j
جراءات شô دعـوى قضـائية،  خذ ا�@ � >� + �Iجراءات القضائية، أ ن نطاق ا�@ +Ø ية الدستور

� الدعوى القضائية وجـوب احتـرام    +o جراءات الذي يظهر � ل~@ ä فرض الطابع القضا=�
ا >, وط الدعوى وبيا�+ bc  اية �قk عت هـذه الشـروط bc من صفة ومصلحة وميعاد، وقد

 >g � � انتخاب �� ية هنا قا½+ عـل من ا(¼ة الدستور � bB و�ق ا�نتخاب، وهـو مـا �� ال-<
  مع²+ ال¶ة؛

نــة مراقــبـة  -4 � قرارات �� +o ال الطعون �� � +o ية � لSح¼ة الدستور ا�ختصاص ا�ستثنا=�
ويل ا�مl< ا�نتخابية >j.  



  اختصاصات المحكمة الد1ستورية في المجال االنتخابي:الثانية الجلسة

 98 الصفحة 2021 - 17مجلة المجلس الدستوري العدد 

ت القانونية، و  +� جراءات وال-+ ال ا�@ �� � +o ع النقص الوارد bXCح تدارك ا عليه نق-<
ت القانونية +� جرائية التفصيلية وال-+ يد من ا��ح®م ا�@   .وإدخال اCز

  : قائمة المصادر والمراجع

  : المصادر. 1

-  >��� ر � 20 -442اCرسوم الر�� +o ؤرخCو¬ عام  15، ا ادى ا�� �k1442وافقC30  ، ا 
� استفتاء أول 2020سنة  ديسم-�  +o صادق عليهCصدار التعديل الدستوري، ا @ ، يتعلق ��
 �- +Ô2020نو + �tيدة الر÷ية بتار ر   .82، عدد 2020ديسم-�  30، ا��

-  >�� 01 - 21ا��مر ر +o ؤرخCوافق  1442رجب عام  26، اCيتضمن  ،2021مارس سنة  10ا
ت + القانون العضوي اCتعلق بنظام ا�نتـخا�� �tيدة الر÷ية بتار ر ، 2021مارس  10، ا��

  ؛17عدد 

-   >��  21/ د.م.ق/ 16قرار ر +o ؤرخCوافق 1442رجب عام  26اCيتعلق 2021مارس 10، ا ،
يدة  ر ت، ا�� ية ا��مر اCتضمن القانون العضوي اCتعلق بنظام ا�نتخا�� راقبة دستور �j

 + �t؛17، عدد 2021مارس  10الر÷ية بتار  

  : المراجع. 2

� القانون العام،  - +o ادة دكتوراه علوم bm صف مولود، رسا¾< لنيل +� + �I" ت القانونية +� ال-+
زا��  � ا�� +o خدة، السنة - 1-، جامـعة الــجــزائــر"�ماية العملية ا�نتخابية + �I بــن يـوسف

امعية    ؛200، ص 2018-2017ا��
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Cانية، - � �ة العضوية ال-� +o لفصل لس  أنور رس~ن، ا�ختصاص �� وحدود اختصاص ��
بية، القاهرة،  ضة العر +É؛2000الشـعب، دار ال  

لـد  - ، ا(� � � القانون الدستوري اللبنا=+ +o منشـورات 2006، طبعـة 2زه-� شكر، الوسيط ،
وت، لبنان، ص  امعة، ب-�   .114الـدار ��

- J.P Charmay, Le contrôle de la régularité des élections parlementaire, 
¬dition L.G.D.J , Paris, 1964. 

- François Luchaire, Le conseil Constitutionnel, Edition Economica, Tome 
I, Paris,1980. 
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 ة الدستورية في المجال االنتخابياختصاصات المحكم

عمار عباس، .د.أ  

 جامعة مصطفى اسطمبولي، معسكر

  :مقدمة

الدسات-� واCعاهدات الدولية أقرته يعد ا�نتخاب من أقدم ا�قوق السياسية، 
 + �Uقراطية،والقوان �jا النظم الد �Éتقوم عل � + ا��ساسية ال²< ��dمن الر ، Cوا �Ö bXسلك ال

ة، ع-� للوصول إ¬ السلطة �, + ت حرة و�+    .انتخا��

نسان  قوق ا�@ قليمية اCعنية �� كدت الكث-� من ا�تفاقيات واCواثيق الدولية وا�@ أ
زا��  ا ا�� �Éصادقت عل � قراطية، ال²< �jت د � تضمن إجراء انتخا�� ع´ العديد من اCعاي-� ال²<

نسان وال�د  ع~ن العا�c �قوق ا�@ اهة والشفافية، وع´ رأmا ا�@ + ية وال-+ ا ا�ر �Éتتوافر ف
 + يع أش®ل التمي-� �k ´دنية والسياسية، وا�تفاقية الدولية للقضاء عCالدو¬� للحقوق ا

 � >Èي فر نسان والشعوب، فقد نصت اCادة  ضد اCرأة، واCيثاق ا�@ من ال�د  �25قوق ا�@
يكون لô مواطن، دون أي وجه من وجوه "الدو¬� للحقوق اCدنية والسياسية ع´ أن 

 + اع العام وع´ قدم ... التمي-� �ق-< رى دور�� �� � ة �< �, + ت �+ � انتخا�� +o ،أن ينتخب وينتخب
لتصويت الXي، تضمن التع + و�� �Uالناخب + �Uساواة بCا + �Uب-� ا�ر عن إرادة الناخب."  

نسان لسنة  21أما اCادة   ع~ن العا�c �قوق ا�@ فنصت ع´ أن  1948من ا�@
ت " رادة من خ~ل انتخا�� ḉ هذه ا�@ ب أن تتج � إرادة الشعب �� مناُط سلطة ا�ù، و��
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لتصويت ال + و�� �Uالناخب + �Uساواة بCاع العام وع´ قدم ا �ق-< رى دور��� �� � ة �< �, + ي أو �+ ّXِ
ية التصويت ن حِرّ +þ من حيث � +o®جراء م @ ��." 

ته �å من،  � +o ية الشعب ي ع´ حر زا�� كد اCؤسس الدستوري ا�� اختيار "أ
� أن í"1ثليه +o واطن ا�قCو� ا لس اCنتخب 2"َينتخب وُينتخب"، �+ ا ا(� طار"، معت-�  ا�@
اقب إرادته، الّشعب عن فيه يع-�  اّلذي ، وع´ تكريس 3"العمومّيةJل الّسلطات  و��

قرا��  للتداول"الدستور  �jيق عن الد ت طر ية، انتخا�� ة حّرة دور �, + � � تتحقق 4"و�+ ، وال²<
وط وع´ رأmا وجود رقابة فعا¾<  bXموعة من ال   .إ� بتوافر ��

ختلف أنواعه خصوصا، من أ�   �j وما ورقابة القضاءJ ت تعد الرقابة ع´ ا�نتخا��
ة ع bؤ�Cاالعوامل ا >Éت وشفافي اهة ا�نتخا�� + اCعتمدة للتقطيع  اCعاي-� ، إضافة إ¬ ´ �+

 � ¹ ا�نتخابية ،ا�نتخا=� �tديد النتا + الناظمة 9ا وÕما "، 5و�< �Uلكن إقرارها ووضع القوان
لتطبيق والتجسيد   6".بلغت من الدقة، تبÈ< مرهونة ��

                                                           
  .2020مD دPVRر اyZ8اQj8 Bx;  12ا678دة  -  1
  .2020مD دPVRر اyZ8اQj8 Bx;  56ا678دة  -  2
  .2020مD دPVRر اyZ8اQj8 Bx;  16ا678دة  -  3
  .2020مD دN6~U; دPVRر اyZ8اQj8 Bx;  14اBfk8ة  -  4
�Yا6XLت اlX<fV8 ا_^FW6\V وطBق �YUYw ا�x6VQ8 ا_^Xa7L �aL ;XW6\V; ا_^6fVل  أ^`67L Bر L~6س، - 5

 �fVa78ا FG �Xf8أ ;azاYم ،BxاyZ8ا FG FاطBf7UY8اF^6�8ا FQطP8ل  اP�" ;uا6�78ر qXbkV8 ;X8�u 6تW6\V^_ا
;XWول ا6 78رY8ا FG ;XR6Xj8ا"،;XR6Xj8م اPab8ا ?j@ ;XR6Xj8م اPab8ق واPfw8ا ;Xau ،  FمPU ،ـ6ر�W ;ـbــ6مN

21/22  qUBW2013ا. 
6 -  ،;XW6\V^_8¡دارة ا ;XWBb87; ا`Q78ا ،�fVa78ا FG ;مYfم ;azاYم ،;XW6\V^_ن اPb<8ب، ^`6م اPfbU �RPم

  .67L2019ن، ا�a778; اCرد^BkXG ،;Xي 
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ت الوطنية، وما تتيحه من تعب-� عن إرا ×ية ا�نتخا�� دة الشعب مالك نظرا ��
+ يتولون تسي-� شؤون الدو¾< إن ع´ رأس السلطة التنفيذية  �Iثليه الذí السيادة، �ختيار
ا للقضاء الدستوري، Cا يتوفر عليه  >É� ´ر عÆمة الÕ îان، ُتوC أو ع´ مستوى ال-�
عية  bXة، أضفت ال �, + ت حرة و�+ من حياد واستق~لية، و·ا dنت هذه ا�نتخا��

  .  اقية ع´ ا9يئات اCنتخبةواCصد

اهة العملية ا�نتخابية  + � الÆر ع´ �+ +o يلعب القضاء الدستوري دورا هاما
اء العمليات  >Éمنوحة ¾، سواء قبل أو أثناء أو بعد انCا من خ~ل الص~حيات ا >Éوشفافي

يعات ا�نتخابية سواء تلك اCتعلقة بتنظ bXا�نتخابية، وذلك من خ~ل مراقبته للت �w
صصة  ديد عدد اCقاعد ا(+ تلف العمليات ا�نتخابية، أو بتقطيع الدوا�� ا�نتخابية و�< +�
ائية  +É¹ ال �tالطعون ا�نتخابية وإع~ن النتا � +o ذلك الفصل î ع´ رأس � >= � 9ا،  و��
� للقضاء  يعية وا�ستفتاء، لذلك يعت-� ا�ختصاص ا�نتخا=� bXسية والت ت الر�� ل~نتخا��

ماالدستوري من  ك-�  وظائف القضاء الدستوري ¤�   .أ

لس الدستوري الفرن}� منذ  ص قرارات ا(� +Á كن م~حظة ذلك من خ~ل �j
ت أعضاء  اقراًر  3812، حيث g< إحصاء إ¬ اليوم 1958 � إطار منازعات انتخا�� +o

معية الوطنية وحدها، مقابل  ية امتعلقً  اقراًر  1448ا�� لرقابة الدستور ��7.  

                                                           
7 - cf., Vidal-Naquet Ariane, Magnon Xavier, Quel(s) « juge(s) » pour les élections 
: le chemin dyspraxique de la modélisation à la mise en œuvre pratique. In: 
Annuaire international de justice constitutionnelle, 34-2018, 2019. Égalité, genre et 
constitution - Populisme et démocratie p. 31. 
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ام الدستور إذا dنت Õام   القضاء الدستوري متعددة، تتجاوز الÆر ع´ اح-<
 � ، إ¬ kاية ا�قوق ا��ساسية، وتوحيد النظام القانو=+ + �Uية القوان لرقابة ع´ دستور ��
~فات  � ا�+ +o �wية، والتحك Cبادئ الدستور ا �� +Éيع فروع القانون من خ~ل  حق �k ة بدس-<

ية الع + السلطات الدستور �Uدث ب � قد �< � تنازع ا�ختصاص ال²< +o والفصل ، � الدو¾< +o ليا
� الدول الفدرالية، حول الص~حيات وا�قوق  +o قاطعاتCية وا + ا�كومة اCركز �Uب

خالفة الدستور من خ~ل   �j تعلقةCنازعات اCا � +oا، و +Éواحدة م ôاصة ب والواجبات ا�+
ت ذات الطابع الو  ، فإن رقابته ع´ �ة ا�نتخا�� � نا=� ام ا�� � ا�,< +o والفصل � ط²+

ك-� هذه اCهام أ×ية ا، يعد من أ   .8اCنازعات اCتعلقة ,�

ي لسنة  ،ع´ هذا النحو زا�� ية،  2020خول الدستور ا�� لSح¼ة الدستور
ا إ¬  >Éتد رقاب >j يعية وا�ستفتاء، إذ bXسية والت ت الر�� ال ا�نتخا�� �� � +o ص~حيات واسعة
 + �Uيع التعديل الدستوري والقوان ، رقابة قبلية Cشار � يع ا�نتخا=� bXتلف أنواع الت +�

+ الع �Uت والقوان �نتخا�� دد الدوا�� ا�نتخابية واCقاعد العضوية اCتعلقة �� >� � ادية ال²<
ت اCتضمنة استدعاء ا9يئة الناخبة، ä تعت-� قاضيا  صصة 9ا، ورقابة بعدية للتنظ̄� ا(+
ية  مهور سة ا�� bB لر�� ل-< � الطعون اCتعلقة �� +o  ي للنظرµختصا^ا ا� متياز، �� انتخابيا ��

، وفصله + �U b� >-Sائية ل +Éة ال �jديدها للقا � و�< +o تعلقة بعمليات التصويتCنازعات اCا � +o ا
ائية، إضافة إ¬ تدخلها  +Éها ال � يعية وا�ستفتاء، وإع~ن نتا�� bXسية والت ت الر�� ا�نتخا��
ية  مهور سة ا�� Cؤسسات اCنتخبة، خاصة عند شغور ر�� ا�ت أخرى 9ا ارتباط �� �� � +o

                                                           
8  - �7aھ BUBf� B`^أ  ;XاطBf7UY8ا OX~<V8 ;XWورCا ;QZa8ري، اPVRY86ء اdf8ا DL 67ذج^ ،BNB~QUPVR

  PW :hhttp://www.venise.coe.intاR>; اP^6f8ن
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Cانية وإ ديد ال�دة ال-� >jو � � الوط²+ لس الشع�² Cانية عن وحل ا(� سقاط ا�صانة ال-�
يعية bXسية والت ت الر�� ديد آجال ا�نتخا�� >jان، وC   .أعضاء ال-�

ية  تلفة لSح¼ة الدستور طار، تستعرض هذه الورقة ا�ختصاصات ا(+ � هذا ا�@ +o
ا ع´  >Éسواء من خ~ل رقاب ، bB � ا�نتخاب وال-< +o واطن �قهCمارسة ا �j رتبطةCا

يعات ا�نتخابية bXسية  )و�أ(الت ت الر�� �نتخا�� � اCنازعات اCتعلقة �� +o أو بفصلها
ائية +Éها ال � يعية وا�ستفتاء وإع~ن نتا�� bXنيا(والت b�(  انC ديد öدة ال-� >j أو  تدخلها عند

Cانية سية وال-� ت الر�� لثا( وآجال ا�نتخا�� b�( الوقت نفسه إ¬ أي مدى � +o شفةd ،
لس الدستوري من خ~ل آ � استطاع ا(� ية ال²< تلفة kاية اCبادئ الدستور راءه وقراراته ا(+

 + �U b� >-Cا + �Uساواة بCوا bB ية ال-< ت، خاصة حر اهة ا�نتخا�� + قيق شفافية و�+ ا �< من شا,+
� العملية ا�نتخابية +o >lتدخCية ا + السلطات الدستور �Uم والفصل ب +Éبي +   .وعدم التمي-�

  االنتخابيمراقبة المحكمة الدستورية للتشريع : أوال

زا��  ية ص~حيات رقابية ع´  2020لسنة  يخول الدستور ا�� لSح¼ة الدستور
وع التعديل الدستوري bXا م �Éا ف �j ا ختلف درجا,< �jيعات و bXتلف الت واCعاهدات  )1(�+

+ العضوية والعادية �Uا رئيس  )2(والقوان تص ,� + �� � ت ال²< وامر والتنظ̄� إضافة إ¬ ا��
ية مهور � وkاية ا�قوق ، ومن شأن )3(ا�� افظ ع´ وحدة النظام القانو=+ هذه الرقابة أن �<

صدار القانون ية قبلية وبعدية �@ ت، سواء dنت هذه الرقابة إلزامية أو اختيار  .وا�ر��
  رقابة مشروع التعديل الدستوري.1

 + ّ�Uالباب السادس من ب � +o ؤسس الدستوري إجراءات التعديل الدستوريCا 
� 9الدستور +o لنسبة ، �ددا Æا أي تعديل، أما �� �j وز أن � �� � � نفس الوقت ا��ح®م ال²<

                                                           
9  -  Dاد مP78ا B`^223إ�8  219أ  ;Qj8 BxاyZ8ر اPVRد D2020م.  
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وع التعديل الدستوري  bXو¬ عرض م � ا�� + للتعديل، تقت7+ �Uيقت ناك طر +é جراءات ل~@
لس يصّوت عليه î من  أن ع´ الشعب ل~ستفتاء عليه بعد لس ا(� � و�� � الوط²+  الّشع�²

وط الّصيغة بنفس ا��ّمة ّbXا حسب الÆنف  � +  نّص  ع´ تطّبق اّل²< �Uخ~ل ا�+مس ، ي�� bXت
ت ا(¼ة  � � م²< ار�< � الثانية عرضه ع´ ا�ستفتاء الشع�² ̄+ تستث²+ قراره، بي يوما اCوالية �@

س �j � وع التعديل bXن م � ا �� رت رأ,� ية و�� �  البّتة اCبادئ الدستور ù العامة اّل²< >� 
تمع ّي  ا(� زا�� نسان وحقوق ،10ا�� ,<  واCواطن ا�@ ّس  ما،وحّر��ّ �j ّي  و� � ت كيفّية ��  الّتواز�+

ّية، واCؤّسسات للّسلطات ا��ساسّية ا، وعّللت الّدستور ّية أمكن رئيس رأ,� مهور  أن ا��
ع  ث~ثة أحرز م²<  الّدستورّي، الّتعديل يتضّمن اّلذي يصدر القانون  أصوات) 3/4(أر��

�  أعضاء Cان غرف²<   .11ال-�

وع  bXC ية كد من عدم مساسه تتيح رقابة ا(¼ة الدستور التعديل الدستوري، التأ
ما، خاصة وأن الدستور يكفل اCساواة  >, نسان واCواطن وحّر��ّ قوق ا�@ ع´ ا�+صوص ��
اهة  + ا �+ �Éتتطل � � أن َينتخبوا وُينتخبوا، إضافة إ¬ تلك ا�قوق ال²< +o م >Þوح ، + �UواطنCا + �Uب

 � اب الوط²+ ية ع-� ال-< ر � التنقل �� +o ق�d ت ية الرأي والتعب-� و  12ا�نتخا�� حر
ع   .13وا�ج̄<

                                                           
10  -  q}k8ا FG يBxاyZ8ا l7VZ78ا ?�w� FV8دت ا78~6دئ اY�ُ MNP7W رPVRY8ا Dول مCا8~6ب ا Dول مCا

 Dاد مP786إ�8  1اFG q�7V�اyZ8اBx دBf7UاطX~bs ;X; و�Yة _ �yZVأ، ا±R}م دDU اY8و8;، اa8 ; اXWBb8; : ، و
 FQطP8ا ?ab8ا ،;UرPr7Z87; اp6L BxاyZ8ا ;QUYم ،DXVX7Rور DXVXQوط DXV 8 676رھ~VL6W ;X Uم6زCا ; a8وا

 Dم FQطP8ا YX�Q8وا B~7GP^ MR61954م� BXX Va8 DXaW6@ BX² 67وھ.  
  .2020مD دPVRر اyZ8اQj8 Bx;  221ا678دة  -  11
  .2020مD دPVRر اyZ8اQj8 Bx;  49ا678دة  -  12
  .2020مD دPVRر اyZ8اQj8 Bx;  52، 51ا678د�6ن  -  13
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ا ومدة   سية وكيفية الفوز ,� ت الر�� bB ل~نتخا�� وط ال-< bXونظرا لتحديد الدستور ل
سية وع التعديل الدستوري 14ال�دة الر�� bXم + �Uكد من عدم تضم ، فع´ ا(¼ة التأ

Cا + �Uساواة بCبدأ ا �jو ، bB � ال-< +o + �UواطنCية ا ر ا ا�@خ~ل �� وط من شأ,+ bXل + �U b� >-
م +Éبي + سية وعدم التمي-� ت الر��  . ل~نتخا��

يع  � ث~ث مناسبات Cراقبة مشار +o جلس الدستوري الفرصةSلقد أتيحت ل
+ من خ~ل آراءه 201617و 16 2008و   200215التعديل الدستوري سنوات  �Uوقد ب ،

Cبادئ كد من عدم مساس هذه التعدي~ت �� ا، mره ع´ التأ لعامة ا اCعلl<  اCتعلقة ,�
 � ù اّل²< تمع �< ّي، ا(� زا�� نسان وحقوق ا�� ما، واCواطن ا�@ >, ت وحّر��ّ لّتواز�+  ا��ساسّية و��

ية تضمنت أحيا�+  واCؤّسسات للّسلطات ّية، عSا أن بعض التعدي~ت الدستور الّدستور
� إطار  +o نتخبةCالس ا � ا(� +o رأةCثيل ا >j قية بعض ا�قوق السياسية، كتوسيع حظوظ >�
ا بتحفظ ع´  >Éزا�� الدولية، بعد مصادق امات ا�� + ، تنفيذا �ل-< �́ � اCرح ا=� � + ا��� التمي-�

+ ضد اCرأة سنة  يع أش®ل التمي-� �k ´لس 199618اتفاقية القضاء ع ، وقد اعت-� ا(�
Cناسبة أن ذلك مستمد من  � الفقرة "الدستوري �� +o ذكورCقرا�� ا �jطلب الدCمن  8ا

                                                           
  .2020مD دPVRر اyZ8اQj8 Bx;  87ا678دة  -  14
، اB�7W OabV78وع 2002أQR qUBW;  3اI78رخ FG  /م د / د  ت. ر/  01رأي ا�aZ78 اPVRY8ري ر@?   -  15

 ;QR رPVRY8ا qUYb�2002.   
، اB�7W OabV78وع QR B~7GP^2008;  7م د اI78رخ FG / ت د. ر 01/08رأي ا�aZ78 اPVRY8ري ر@?  - 16

  .B~7GP^2008 16اI78رFG ;z  63اYUBZ8ة اX7RB8; ر@? . اP^6f8ن اD7dV78 اqUYbV8 اPVRY8ري
اbV78ـB�7W Oaوع  ،BU6QU ;QR 2016 28م د اI78رخ FG /ت د.ر 16/01ر@?  اPVRY8ري ا�aZ78رأي  -17

  .اP^6f8ن اD7dV78 اbV8ـqUY اPVRY8ري
اPfw8ق  ��aL ;X@B اY8و8; ��aL" q7b أ^i 2008اYb78ل QR;  1996م�Bر مD دPVRر  31^{� ا678دة  -  18

;XR6Xj8أة اB7a8 lXRPVW ظP`� 6raX�7� FG اZ78;~\VQ78ا�8 ا"  
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+ ديباجة الدستور الذي  �UواطنCيع ا �k ؤسسات ح̄< ع´ مشاركةCن ُتب²+ ا � �� � يق7+
� تسي-� الش +o واطناتCية الفرد ؤ وا عية واCساواة وحر قيق العدا¾< ا�ج̄< ون العمومية و�<

ماعة   .19"وا��

وع التعديل الدستوري لسنة  bXC ناسبة مراقبته �j فقد اعت-� أن  ،2016أما
، ويضمن " ية الرأي اCكرسة دستور�� ية الصحافة يد	 حر ية التظاهر الس�ó وحر حر

ت السياسية؛  س البتة اCبادئ ) مؤكدا أن... (فعالية ا�ر�� >j � هذه التعدي~ت
ما >, نسان واCواطن وحر�� ي و� حقوق ا�@ زا��   .20"العامة لSجتمع ا��

  للقانون العضوي المتعلق بنظام االنتخاباترقابة مطابقة إلزامية قبلية  .2

وجب دستور  �j ي زا�� فئة جديدة من  1996استحدث اCؤسس الدستوري ا��
+ العضوية �Uالقوان � +o ثلت >j + �Uم¼ً~ 21القوان + �Uونظرا �عتبار  هذا النوع من القوان ، 

ية، ما ا تتضمن تنظ�w وس-� السلطات العمومية تطبيقا ��ح®م دستور +, علها  للدستور �� � ��
ا، فقد حدد اCؤسس  >Éي× + العادية من حيث التدرج، ونظرا �� �Uتسمو ع´ القوان
تلف عن تلك  + جراءات خاصة �< ا ع´ سبيل ا�µ،  وأخض�ا �@ ا�,< الدستوري  ��
ا، أو من  �Éطلوب للتصويت علCالعادية، سواء من حيث النصاب ا + �Uالقوان � +o تبعةCا

                                                           
 .2008، اB�7W OabV78وع اqUYbV8 اPVRY8ري Qj8; 08- 01مD رأي ا�aZ78 اPVRY8ري ر@?  - 19

20  -  ;Qj8 ريPVRY8ا qUYbV8وع اBل م�P� ريPVRY8ا �aZ78رأي ا D2016م  
دQR B~7jU;  7مIرخ FG 438- 96، اPRB78م اFR6xB8 ر@? 1996مD دPVRر اyZ8اQj8 Bx;  123ا678دة  -  21

1996 OabVU ،�^ ارYp�W  رPVRY8ا qUYb�  .FG iXaL28  ;QR B~7GP^1996 ا6VkVRء   ا78{6دق
  .FG6 -32 اYUBZ8ة اPr7Za8 ;X7RB8رU; اyZ8اUBx; اBf7UY8اطX; اX~b�8;، ص 
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ية قبل خ~ل خضوöا لرقابة اCطابقة  لزامية للدستور من قبل ا(¼ة الدستور ا�@
ية22إصدارها مهور ورة إخطارها وجو�� من قبل رئيس ا�� +ê ´23، مع النص ع.  

ضع لرقابة اCطابقة  + >� � + العضوية ال²< �Uن فئة القوان +Ø ت إن إدراج نظام ا�نتخا��
لس الدستوري قبل إصدارها لزامية من قبل ا(� ا24ا�@ � بيا ع´ العملية ، من شأنه التأث-� ا��

رضية توف-� "ا�نتخابية من خ~ل  �  القانونية ا�� سن تسمح ال²< ها، تنظيمها ��  إضافة وس-�
+  kاية إ¬ �U b� >-Cساواة، وهذه قدم ع´ ووض�م حقوق اCستصبح الوقائية الرقابة ا  b-ك  أ

�  فاعلية +o قانون إدراج حال  �wن ا�نتخابية الدوا��  تقس +Ø  + �Uع´ 25 "العضوية فئة القوان ،
لغ  ة انتخابية ¾ �� صصة لô دا�� ديد اCقاعد ا(+ � و�< اعتبار أن معاي-� التقطيع ا�نتخا=�

ت ا���b ع´  اهة ا�نتخا�� + ، مع م~حظة أن القواعد اCتعلقة بتحديد الدوا�� ا�نتخابية �26+
+ العادية، وقد  �Uال القوان �� � +o ؤسس الدستوريCا ا �åصص 9ا، ³ يدر جرى واCقاعد ا(+

                                                           
22  -"yX7V� ;W6@ر ;fW6<78ا FG 6r^أ ;a6مs M}Q� �aL q6مu �Q86ر ا<z±ع اPµPم Dم M^6Z8ا Fa��8ا ;UاYW 
Dا@~; مB6 م<z±اد راYLوإ �Q8ھ6 وا78{6د@; اBX²و iXaL Dوط مB�8ا ;Xa��8إ�8 ا M^6Z8ا FLPµP78ا 

;UاYW Dات مBXs¶V8إ�8 ا Bzم6دة آ iXG"6تX8آ ،DUYمPW Y7wم ، ;W6@ر ;fW6<78ا FV86 اrR67رU �aZ78ري  اPVRY8ا
6f~ط  qUYbVa82016;aZم ، ;fXfw8م اPaba8 ;XL67VN_ا YaZ78ا ،;X^6j^±د18 واYb815، ص 2019، 4 ا.  

  .2020مD دPVRر اyZ8اQj8 Bx;  190ا678دة  -  23
 ، مqUYbVa82016;aZ  اPVRY8ري ط~6f ا67U �aZ78ر6rR اFV8 اfW6<78; ر@W6; أ^`B مPW Y7wمDUY، آ6X8ت -  24

;fXfw8م اPaba8 ;XL67VN_ا YaZ78ا ،;X^6j^±د18 واYb82019، 4 ا.  
 �aL وأB¹ھ6W6\V^_6W 6ت اfabV78; اUPdb8; واPf8ا^DX اPf8ا^DX دPVRرaXRPu �aL ;U;، اPW ;W6@B8م{~6ح -  25

;wp ;XW6\V^_ا ;Xa7b8ا FG ;aZم ،BxاyZ8م اP7b8ا ;XR6Xj8ر اY}� اFWBb8 اBf7UY8اطF اDL yuB78 واP^6f8ن، 
6X^678أ-DX8BW دYb870 ا  BUاB~G2018 YaZ78326ص  78 ا.  

�Yا6XLت اlX<fV8 ا_^FW6\V وطBق �YUYw ا�x6VQ8 ا_^Xa7L �aL ;XW6\V; ا_^6fVل  أ^`67L Bر L~6س، -  26
 6�7a8رX8�u ;u; ا_^6W6\Vت �Pل اP8طFQ ا�fVa78اBf7UY8اطFG F اyZ8اBx، مYاaz; مYfم; 6X86bG D7µت 

;XR6Xj8ا FG ولY8ا ،;XWا6 78ر ;Xau قPfw8م اPab8وا ،;XR6Xj8ا ;b6مN FمPU ،6ر�W 21 22و UBWأ q2013 ،
FG ;UرPVR6ت دR6 دراQW6Vu FG تB�^ 6دQRإ ;<aj86 اrVRوم67ر ;W6@B86 واrXaL"دار ، B�Q8ا Fb6مZ8ا ،YUYZ8ا 

�6j7aن،  ،BxاyZ8172- 143، ص 2017ا.  
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+ عادية �Uتضمن القانون العضوي 27العرف ع´ تنظيمها بقوانCوهو ما نص عليه ا��مر  ا ،
ت، وتضمنه ا��مر اCتعلق بتحديد الدوا�� ا�نتخابية    .28اCتعلق بنظام ا�نتخا��

ت  ية Cطابقة القانون العضوي اCتعلق بنظام ا�نتخا�� إن رقابة ا(¼ة الدستور
مارسة حق للدستور من شأنه أن يتي �j رتبطةCت ا ح 9ا فرصة kاية ا�قوق وا�ر��

 � كيد ع´ الدور الفعال الذي يلعبه القا½+ ا�نتخاب، وقد سبق لSجلس الدستوري التأ
ت السياسية، بعد صدور أول قانون عضوي  � kاية ا�قوق وا�ر�� +o الدستوري

ت سنة  تضمن القانون العضوي ، آخرها ا��مر ا29C، وما ت~ه من تعدي~ت1997ل~نتخا��
ت لسنة    . 202130اCتعلق بنظام ا�نتخا��

                                                           
27  -  ºQم ;XW6\V^_ا BxواYa8 دةYw78ص اP}Q8ا qu رتYp1989  ?@ن رP^6f8ا  B`^أ ،Bن، أو أمP^6@ FG 6إم
91 -07  FG رخI783ا  qUBW1991أ �aZ78ا YUYZV8 6ra s بPa<78ا YL6f78د اYLو ;XW6\V^_ا BxواYa8 دYw78ا ،

اP91 -07  YUYwVW OabV78ن ، اYb78ل 6fa8^1991أBWPVu  15مIرخ FG  18- 91واP^6f8ن اF~b�8 اP8طFQ؛ 
اI78رخ FG  08- 97اY8واBx ا_^XW6\V; وYLد اYL6f78 اPa<78ب FG 6ra s ا�aZ78 اF~b�8 اP8طFQ، واCمB ر@? 

اYL6f78 اPa<78ب FG 6ra s ا^6W6\Vت ا678B~8ن؛ واCمB ر@? YLد ، اYw78د Ya8واBx ا_^XW6\V; و1997م6رس  6
12 -01  FG رخI7813ا  BUاB~G2012 w78ا;XW6\V^_ا BxواYa8 دY  YL6f78د اYL6ت  وW6\V^ا FG 6ra s بPa<78ا

وYLد اYL6f78 اYw78د Ya8واBx ا_^QR2021   ،;XW6\V;  م6رس FG 16 مIّرخ  02- 21  ر@? اCمBا678B~8ن؛ 
 16اI78رFG ;z  19اYUBZ8ة اPr7Za8 ;X7RB8رU; اyZ8اUBx;  ر@? اPa<78ب FG 6ra s ا^6W6\Vت ا678B~8ن،

  .2021م6رس 
 اY8اBxة �Ywد"مD اCمB اD7dV78 اP^6f8ن اPdb8ي اQW OabV78`6م ا_^6W6\Vت �aL أ^i  124^{� ا678دة  -  28

;XW6\V^_ا MNP7W  نP^6@" 67 ^{� ا678دةu ،191  i^أ �aL iQد"مYw� ;XW6\V^_ة اBxاY8ا ;XR6RCة اY7Vb78ا 
 اX86Z8; م6W6\V^_ Fa�7ت U_Pa8...;~jQ86W; ا±@X7Xa; اYw8ود �Mj اP8طFQ ا�aZ78 اF~b�8 أ6dLء _^V\6ب
;XQطP8ا FG دYw� ط6ra s DL OUB اPa<78ب وYLد اYL6f78 اXa}Qf8; أو اPaWY8مXR6; ا_^XW6\V; اY8واBx ا8\6رج 
 6ra s FG  اPa<78ب اYL6f78 وYLد ا_^XW6\V; اY8واBx اº8ي YwUد 02- 21  ر@? اCمB ، أ^`8ºu B½،"اP^6f8ن

  . 7- 6، ص 2021م6رس  16اI78رFG ;z 19ا678B~8ن، اYUBZ8ة اPr7Za8 ;X7RB8رU; اyZ8اUBx; ر@?  ا^6W6\Vت
، اD7dV78 اP^6f8ن اPdb8ي اQW OabV78`6م ا_^6W6\Vت، ج 1997- 03- 06، مIرخ FG 07- 97اCمB ر@?  -  29

 B~G2004اBU  7مIرخ FG  01- 04؛ @P^6ن PdLي ر@? 3،  ص 1997م6ر  6مIرFG ;z  12ر ج ج ر@?  
اYUBZ8ة اPr7Za8 ;X7RB8رU; اD7dV78 اP^6f8ن اPdb8ي ا6W6\V^_6W OabV78ت،  YbU97 -07ل و7VU? اCمB ر@? 

 ;UBxاyZ89ر@? ا  FG ;zرI11م  BUاB~G2004 ي ر@? 21، صPdL نP^6@ 01- 12؛  FG رخI12م  BU6QU
2012`QW OabVU ،6 ،6تW6\V^_م ا ;UBxاyZ8ا ;UرPr7Za8 ;X7RB8ة اYUBZ81ر@? ا  FG ;zرI14م  BU6QU2012  

QW OabVU`6م ا_^6W6\Vت، اYUBZ8ة اX7RB8;  2016أوت  25مIرخ P^6@ ،16 -10  FGن PdLي ر@? 9ص 
  .9ص  2016أوت  28مIرPr7Za850  FG ;zرU; اyZ8اUBx; ر@? 

30  - BمC01- 21 ر@? ا FG رخI10 م  ;QR 2021م6رس، dV78ناP^6f8ا D7 يPdb86م ا`QW OabV78ا 
  .43- 8، ص 2021م6رس  10اI78رFG ;z     3ا_^6W6\Vت، اYUBZ8ة اPr7Za8 ;X7RB8رU; اyZ8اUBx; ر@? 
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ت قبل  Cان  1996عSا أن نظام ا�نتخا�� ا ال-� �Éع ف bXي � ا�ت ال²< ن ا(� +Ø نd
+ عادية �U+ 31بقوان	ية قبل أو بعد إصدارها، ور ا dنت اختيار >Éي ، ور	+ أن رقابة دستور

ية ورئيس ا(�  مهور خطار لدى رئيس ا�� � حµ سلطة ا�@ � الوط²+ ، إ� أن 32لس الشع�²
ة اCمتدة من  � الف-< +o ت + خضوعا  1997إ¬  1989قانون ا�نتخا�� �Uالقوان b-ك dن من أ

از   >Éية، وقد استطاع من خ~9ا ان مهور خطار من رئيس ا�� @ لس الدستوري، و�� لرقابة ا(�
ت Jوما، وتل كيد ع´ دوره كحا�� للحقوق وا�ر�� ك اCرتبطة هذه الفرص اCتاحة ¾ للتأ

bB خصوصا مارسة حق ا�نتخاب وال-< �j.  

+ السلطات، من   �Uوالفصل ب  bB � ال-< +o م >Éي + وحر �UواطنCا + �Uساواة بCن مبدأ اd
ت  + ا�نتخا�� �Uي عند رقابته لقوان زا�� لس الدستوري ا�� ك-b اCبادئ kاية من قبل ا(� أ

 bB � ال-< +o + �UواطنCكد ع´ مبدأ مساواة ا م  اCتعاقبة، فقد أ +Éبي + ت وعدم التمي-� ل~نتخا��
ت  bB ل~نتخا�� >-Cع ع´ ا bXCاط ا ا اش-< م، معت-� �åع´ أساس أصو9م أو أصول أزوا
سة  bB  لر�� >-Cية  أصلية وع´ ا نسية جزا�� � �� + �Uيعية أن يكون هو  وزوجه متمتع bXالت

بدأ  �j ية ا��صلية فيه مساس زا�� نسية ا�� �� تع  زوجه �� >j ية إثبات مهور + ا�� �Uساواة بCا
سية  ت الر�� + ل~نتخا�� �U b� >-Cوع´ مساواة ا bB ية ال-< كد ع´ حر ، ä أ + �U b� >-Cا
 � +oأحزاب سياسية، و � +o + �UنخرطCغ-� ا + �U b� >-Cأحزاب  سياسية وا � +o + �UنخرطCا

 bB مع التوقيعات اCطلوبة لل-< � لزاÕم �� @  .33ا�قوق والواجبات، ��
                                                           

  . 1989دPVRر اyZ8اBfG10  ;Qj8 Bxة  115ا678دة  -  31
32  - DX�  . 1989مD دPVRر اyZ8اQj8 Bx;  156و 155أ^`B ا678د
�P^6@ �Qن ا_^6W6\Vت اFV8مD  110 اB~VL  ^� ا678دة - 33 �aL �sBV8أن ا ;R6xB8 ;UرPr7Z8ا" MZU ?V� أن 

;fGاP78ا iXaL  ;ا�Bp وأن ;Xb7N iمYf�م\PVRYa8 6k86ر، 67u اB~VL " طFR6XR lW6 ذات 6Xb7Nت YLة أو 
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+ العضوية  ،1997أما سنة  �Uال القوان ن �� +Ø ت وبعد إدراج نظام ا�نتخا��
 bB >-Sع ل bXCلس الدستوري أن إلزام ا لزامية، فقد اعت-�  ا(�  وخضوعه لرقابة اCطابقة ا�@

ت سية ل~نتخا�� لت�د الر�� ت استعمال بعدم �� �  الوطنية ا��ساسية للهوية اCكو�+ +o أبعادها 
س~م الث~ثة، يغيةوا��ما والعروبة ا�@ غراض ز بية �� مطابق للدستور،  غ-� 34 وسياسية حز

ية رئيس من ع´ اعتبار أن هذا ا��خ-� جعل مهور  تتطلب ، Õمة35للدستور حاميا ا��
قية ع´ العمل منه ت �< س~م،(الوطنية للهوية ا��ساسية اCكو�+ يغية ا�@  )العروبة وا��ماز

 � �  تكون وال²< +o 36سيا��  طابع ذي استعمال �ل اذا,<  حد. 

ت  ناسبة رقابته للقانون العضوي اCتعلق بنظام ا�نتخا�� �j لس الدستوري كد ا(� ä أ
+  ما الفصل ع´ مبدأ 2012سنة  �Uع للجنة الوطنية  ب bXCويل ا + السلطات، عندما اعت-� �<

اف bc ت ع´ ل~@ لÆر ا�نتخا��  العمليات اCرتبطة dفة قانونية ع´ ا�ضط~ع ��
ت �نتخا�� يع وإلزام ... �� �k ا��طراف  � +o شاركةCا، فيه عدم  ا�نتخابية العملية ا بقرارا,<

+ اCراحل اCتتالية  �Uت وب + طبيعة هذه ا�نتخا�� �Uب + ي-� >jاع �� ³ ä ،للعملية ا�نتخابية 

                                                                                                                                                    

�Fkb اFV8 111 ا678دة ;UرPr7Z8ا �Xxر �sBV78ا ;XR6xB86ت اW6\V^{8 Dط  مBs"l7N  6تbX@P� 600PdL 
M\VQم FG �86Z78ا ;X~b�8ري  "اPVRY8ا �aZ78ار اB@ B`^ر، اPVRYa8 6k86\رخ  - م د  - ق .ق -  1ر@?  مI78ا

 FG20  ;QR ��²1989  6تW6\V^_ن اP^6fW OabV78أاY~م �aL YUYN Dم Yu67 أu 6واة ؛jم QاطP78اDX FG 
/  03رأي ا�aZ78 اPVRY8ري ر@ـ? أr8Pp?، أ^`B  أ6Rس �aL ?rQXW اPN yXX7V8از وYLم ا6W6\V^{8 �sBV8ت

اD7dV78 مBا@ـ~; م>fW6ـ; ا8ـ6f^ـPن اb8ـPdي اbV78ـQW Oa`ـ6م  2011دB~7jU 22اI78ّرخ FG  11/د . م . ر
  .ا_^6W6\Vت، a8ـVRYـPر

34  - YQ~814 ا D157 ا678دة م Dم  ;Qj8 6تW6\V^_6م ا`QW OabV78ي اPdb8ن ن اP^6f8ا D7dV78ا BمCوع اBم�
1997 ،  

    .1996اyZ8اQj8 Bx;  دPVRر اX^6�8; مD اBfk8ة 70 ا678دة -  35
، اD7dV78 1997م6رس QR;  6اI78رخ FG . د.م/ ق dLـ .أ.ر 02مD رأي ا�aZ78 اPVRY8ري ر@?  -  36

`QW OabV78ي اPdb8ن اP^6f8ا D7dV78ا BمCا ;fW6<ا@~; مBرمPVRYa8 6تW6\V^_6م ا.  
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، وجعِل  � ال ا�نتخا=� � ا(� +o جلس الدستوري وا9يئات ا��خرىSمنوحة لCالص~حيات ا 
ة اCؤ  �åموا � +o فذة ا �+ لس الدستوري وا9يئات قرارا,< ا ا(� �Éا ف �j سسات وا9يئات ا��خرى

+ السلطات �Uلدستور ومبدأ الفصل ب كيد ع´ 37القضائية، فيه مساس �� ، وقد أعاد التأ
صوص  2016ذلك سنة  + ت، �� عند رقابته Cطابقة القانون العضوي اCتعلق بنظام ا�نتخا��

لس الدستوري تداخل اختصاصات ا9يئة العليا اCستقC >lراقبة ا ت مع ا(� �نتخا��
  .38وا9يئات ا��خرى

  رقابة دستورية إلزامية قبلية لألوامر .3

ا التعديل الدستوري لسنة  � جاء ,� + التجديدات ال²< �Uاحة 2020من بê النص ،
ية، وقد ضبط اCؤسس الدستوري  يعية لرقابة ا(¼ة الدستور bXوامر الت ع´ إخضاع ا��

ا رسة هذه السلطة من  �Éع ف bXية أن ي مهور كن لرئيس ا�� �j � ديد ا�ا�ت ال²< خ~ل �<
جراءات موعة من ا�@ وامر ع´ سبيل ا�µ، وإتباع �� � �� 39.  

� ث~ثة
وامر ;+ � يع �� bXلنسبة �ا�ت الت ��:  

ية لتنظيمها - مهور  يستد�Ö تدخل رئيس ا�� ، >lسائل عاج �j أن يكون ا��مر متعلقا
وامر؛ � ��  

                                                           
37 -  Dري ر@ـ? مPVRY8ا �aZ7811/د . م. ر/  03رأي ا  FG ّرخI7822ا B~7jUا@ـ~;  2011دBم D7dV78ا

  .م>fW6ـ; ا8ـ6f^ـPن اb8ـPdي اbV78ـQW Oa`ـ6م ا_^6W6\Vت، a8ـVRYـPر
38 - B`^رأي أ �aZ78ري اPVRY816/ د. م/ع.ق. ر/02ر@ـ?  ا  FG رخI��² 11م  ;QR2016 OـabV78ا ،

  .B7Wا@~ـ; م>fW6; ا6f8^ــPن اdb8ــPي اabV78ــQW O`ــ6م ا_^W6\Vـ6ت
  .2020مD دPVRر اyZ8اQj8 Bx;  142ا678دة  -  39
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- � لس الشع�² ، ع´ اعتبار أنه مُ شغور ا(� � ية،  ِل للَح  ٌض رَ عَ الوط²+ مهور من قبل رئيس ا��
 � � Cان، الوضعية ال²< ي�� لل-� bXتب عنه تعطيل الدور الت ا  ي-< اء öدته قبل أوا,+ وإ,+
يعية  bXت ت � حا¾< تنظ�w انتخا�� +oديدها، و >j كن �j � Cان ال²< اء öدة ال-� >Éدث عند ان >�

لس الشع + يواصل ا(� �Iلس جديدمسبقة، أ رسة Õامه إ¬ غاية انتخاب �� � � الوط²+   ؛�²40

ا - � دورة واحدة مد,< +o تمع � ، ع´ اعتبار أنه �� + �Uملd + �Iر bm قد تدوم � Cان، وال²< عطl< ال-�
10  � +o ر تبتدئ bmأ  � += b� ل يومJ ر من bm ، �  سبتم-� �  وتن(< +o ل يوم آخرJ ر من bm  ،يونيو

م معدودة أو  �� ديدها �� >j دورات غ-� عاديةمع إم®نية � +o ع  ؛41ا�ج̄<

- � +o  >¾ذكورة ا�ستثنائّية ا�اCا  � +o اّدةCية  98 ا مهور ا رئيس ا�� +Éيعل � من الّدستور، وال²<
طر Õّددة عندما تكون  الب~د + ا يصيب أن يوشك دا� �� ّية مؤّسسا,<  أو الّدستور

ا س~مة أو استق~9ا ا,� ّول هذهيوما، ونظرا ��ن  )60(نو ست Cدة أقصاها �< +  رئيس ا�ا¾< �<
ّية مهور اذ  ا�� + جراءات ا�< ا ا�ستثنائّية ا�@ �Éتستوج �  ا��مة استق~ل  ع´ ا(افظة ال²<
وامر من أ×ها، نظرا لصعوبة  ومؤّسسات � يع �� bXن الطبي�� أن يكون الت +Ô ،ية مهور ا��

جراءات قد يعطل  � هذه الظروف، وح²< وان اجتمع فإن طول ا�@ +o انC ع ال-� اج̄<
ا الب~د؛مو  ر ,� >j � ة هذه الظروف ا�ستثنائية ال²< �åا  

بداء رأيه بشأنه؛ - لس الدو¾< �@ ا ع´ �� +̂   عر

                                                           
40  -  DX� 77- 21، ا^`B اPRB78م اFR6xB8 ر@? 2020مD دPVRر اyZ8اQj8 Bx;  151و 122أ^`B ا678د

 FG رخI7821ا  BUاB~G2021 aZ78ا q� D7dV78ا FG رخIم FQطP8ا F~b�8ة 2021م6رس  �1 اYUBZ8ا ،
  .4، ص B~G2021اBU  28اI78رFG ;z  14اX7RB8; ر@? 
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- � +o ا +̂ لس عر ا؛ �� �Éوافقة علSالوزراء ل  

ّية رئيس يعرض- مهور وامر ا�� �  ا�� ذها اّل²< + Cان من غرفة îّ  ع´ ا�<ّ �  ال-� +o الدورة  بداية
ا، وتَعد القادمة �Éوامر �غية لتوافق عل �  ا�� ا تw< اCوافقة � اّل²< �Éعل.  

وجب دستور  �j  وامر وط فقد أصبحت ا�� bXخاضعة  2020إضافة إ¬ هذه ال
ية، ع´ أن يكون إخطارها  لزامية السابقة لصدورها من قبل ا(¼ة الدستور للرقابة ا�@

ت ت kاية ا�قوق وا�ر�� +� +þ ية،  وهو  وما سيعزز من مهور ، وجو�� من قبل رئيس ا��
ت، وهو ما حدث مؤخرا بعد  جال ا�نتخا�� �j  وامر تتعلق خاصة عندما تكون هذه ا��

 îٌ حيث صدر ، � � الوط²+ لس الشع�² من القانون العضوي اCتعلق بنظام  حل ا(�
ت والقانون  �  شغلها  اCطلوب اCقاعد وعدد ا�نتخابية للدوا��  ا(دد ا�نتخا�� +o 

ت +  انتخا�� �Iوجب أمر �j انC + ال-� �Uسي لس الدستوري  42ر�� ما ع´ ا(� +̂ ، بعد عر
ما >É43لرقاب .  

ذه اCناسبة، للتحفظ ع´ بعض اCواد  لقد أتيحت الفرصة لSجلس الدستوري ,�
، ع´ اعتبار أن ا��ح®م bB ال لتقييد حق ال-< ا أن تفتح ا(� >Éن من شأن صياغ � � رأى ��  ال²<

                                                           
42 - BمC01- 21ر@?  ا  FG رخI6ت،  2021م6رس  10مW6\V^_6م ا`QW OabV78ي اPdb8ن اP^6f8ا D7dVU

  ر@? ، واCمB.43- 8، ص 2021م6رس  10اI78رFG ;z  18اYUBZ8ة اPr7Za8 ;X7RB8رU; اyZ8اUBx; ر@? 
  .اYw78د Ya8واBx ا_^QR2021  ;XW6\V;  م6رس FG مIّرخ  02- 21

 اCمB7W Bا@~; دPVRرU; اOabV78 ،2021م6رس QR;  10 اI78رخ FG 21 /د م.ق/ 16 ر@? أ^`B اBf8ار - 43
D7dV78ن اP^6f8ي اPdb86م ا`QW OabV78ر@?  ا ;UBxاyZ8ا ;UرPr7Za8 ;X7RB8ة اYUBZ86ت، اW6\V^_3ا  ;zرI78ا

    FG10  ار7- 3، ص 2021م6رسBf8ّرخ 21 /د م .ق/ 17 ر@? ، واIم FG 13 م6رس ;QR 2021 OabVU 
ا678B~8ن،  ا^6W6\Vت 6ra s FG اPa<78ب اYL6f78 وYLد اY8واBx ا_^YwU ;XW6\Vد اº8ي اCمB دPVRرB7W ;Uا@~;

  .5- 4، ص 2021م6رس  19اI78رFG ;z  16اYUBZ8ة اPr7Za8 ;X7RB8رU; اyZ8اUBx; ر@? 
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ية ذات �قوق الدستور �� >lت ا��ساسية الص ا،ال وا�ر�� >, +� +þميع عامة و  ملزمة ��
ت العمومية، وإذا dنت ا�قوق وا9يئات السلطات ت وا�ر�� +� كن تقييدها  وال-+ �j �

وجب إ�ّ  �j ،فظ النظام مرتبطة و��سباب قانون  الوطنية الثوابت وkاية وا��من، العام ��
ية تلك وكذا ور +µت حقوق �ماية ال �  أخرى يكرmا وحر�� +o الدستور، فإنه î

كن � ا��حوال، �j س أن >j وهر القيود هذه � قيقا ا�قوق �� م الدو¾< �< + ت،  ä تل-<  وا�ر��
، عند ل~�من � يع وضع القانو=+ bXتعلق التCقوق ا� ت، �� ن وا�ر��  إليه الوصول ب-+

  .44واستقراره ووضوحه

ت ا(لية  bB ل~نتخا�� وط ال-< bc صوص أحد + لس الدستوري �� كد ا(� حيث أ
يعية bXواد  والتCا � +o 224و 201و 184الوارد  bB >-Cأن � يكون ا � +o تمثلCجالس  واSل

لس والو�ئية البلدية الشعبية �  وا(� �  الشع�² لس ا��مة، الوط²+  العامة لدى معروفا"و��
Jال أوساط مع بصلته ه اCشبوهة اCال وا�� ث-� � يقة و�< ة بطر bcة ع´ غ-�  أو مبا bcمبا 

+  ا�ر ا�ختيار �Uا "ا�نتخابية العملية س-�  وحسن للناخب �  ، معت-� +o هذه ،  أن ا�ا¾<
يعية موضوع ا��ح®م bXا الدراسة، الت �Éحيث من سواء الغموض، يكتس  �́  التطبيق الفع

ام حيث من أو ا اCنصوص اCبادئ اح-< �Éادة علCا � +o   34 ة الفقرة الدستور،  من ا��خ-�
ا أن �  الوارد ا�ù معت-� +o  ذكورةCواد اCويصعب غ-�  أع~ه،ا +aتب وقد إثباته، وا  عنه ي-<

اك >Éواطن ومساس انCقوق ا ديده لعدم �� ليات �< �  القانونية ل~� فعال،  تثبت ال²< هذه ا��
ا أنه ع قصد dن إذا معت-� bXCدف � ا ت ,� +� �  استبعاد ال-+ ا وتنص تقرها ال²< �Éادة علCا  
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�  من 34 +Èواد فإن هذه ا�ا¾<  هذه الدستور، فCية، تعت-�  ا يطة دستور bc هذا  مراعاة
  .45التحفظ

ت لسنة  در التذك-� أن القانون العضوي اCتعلق بنظام ا�نتخا�� � صدر هو  ��1997
Cان  ة dن هو ا��صل، ��ن ال-� � تلك الف-< +o وامر � يع �� bXوجب أمر، ولو أن الت �j ا��خر

� دستور  +o نصوص عليهCبعد، ف®ن ح1996بغرفتيه ا ôا رئيس ، ³ يكن قد تش +Éي
وامر وفقا لSادة  � عان �� bXلس ا�نتقا¬� ي ية وا(� مهور   .46من نفس الدستور 179ا��

رقابة دستورية اختيارية بعدية للتنظيمات المتعلقة باستدعاء الهيئة .4
 الناخبة

صصة  � اCسائل غ-� ا(+ +o رسة السلطة التنظيميةية  مهور خول الدستور لرئيس ا��
�  ä ،91 أشارت اCادة 47للقانون +oا �Éية  نقطت مهور السادسة والسابعة ع´ أن رئيس ا��
سية"يتو¬    ".السلطة التنظيمية ويوقع اCراس�w الر��

ية من قبل ا(¼ة   ت اCستقl< للرقابة الدستور أخضع اCؤسس الدستوري التنظ̄�
ية ا9ا الواسع48الدستور لنظر إ¬ �� ز أ×ية هذه الرقابة �� جال القانون ، وت-� �j مقارنة ،

                                                           
 B7Wا@~; دPVRرOabVU ;U ،2021م6رس FG 10  ;QR مIرخ 21 /د م.ق/ B@ 16ار ا�aZ78 اPVRY8ري ر@? - 45

BمCا D7dV78ن اP^6f8ي اPdb86م ا`QW OabV78ر@?  ا ;UBxاyZ8ا ;UرPr7Za8 ;X7RB8ة اYUBZ86ت، اW6\V^_3ا 
    FG ;zرI787- 3، ص 2021م6رس  10ا.  

��aL �Q ا^i  1996مD دPVRر  6u179^� ا678دة  - 46"YQL ;7x6f8ا ;XbUB�V8ا ;¾Xr8�8 اPV�إYpار ھºا  
 �aZ786ب ا\V^ا ;U6² �87; وإr78ه اº6ء ھrV^ا YbW ;UرPr7Z8ا �Xxا رºu6 وr�Y6ء مrV^ا ;U6² �8ر وإPVRY8ا

;UPdb8ا DX^اPf8ا FG qzY� �w~pأ FV8ا qx6j78ذ8½ ا FG 67W Bوام¶W lUB�V87; اrم ،FQطP8ا F~b�8ا ."  
47  - r7Z8ا �Xx6 رrW �V\U ;afVj67ت مX`Q��{Yر q�s FG مBاXR? رXR6x; ا67X`QV8ت ^6LPن،  ;UرP

�UºXkQ; و6rW �V\U اP8زBU اCول أو  ?XRاBم q�s FG رY}� ;UºXkQ�و�\W6@Ba8 ld; اPVRY8رU;، و�67X`Qت 
ر اyZ8اQj8 Bx; مD دPVR 141ر�Xx اP�w8م; �Mj ا86w8;، و�\W6@B8 ld; ا6df8ء ا±داري، أ^`B ا678دة 

2020.  
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 + �UادتCا � +o سواء µمواضع  2020من دستور  140و 139ا(دد ع´ سبيل ا� � +o أو
  .49أخرى منه

ية اCتعاقبة منذ  زا�� � يتخذها رئيس  198950أخضعت الدسات-� ا�� النصوص ال²<
ية قبل أو بعد  ية ا�ختيار � إطار رسته للسلطة التنظيمية للرقابة الدستور +o ية مهور ا��

� دستور  +o ا ية ع´  2016إصدارها، غ-� أ,+ أصبحت خاضعة فقط للرقابة القبلية ا�ختيار
+ العادية واCعاهدات �Uؤسس الدستوري من هذا51غرار القوانCالتضييق  ، قبل أن يوسع ا

� دستور  +o2020 ها bXر من ن bm ية ال~حقة خ~ل ض�ا للرقابة الدستور +   .52و��

ستثناء  � العملية ا�نتخابية �� +o ية مهور ع´ الر	+ من عدم تدخل رئيس ا��
ستدعاء ا9يئة الناخبة سية لرقابة ا(¼ة 53اختصاصه �� ، إ� أن إخضاع اCراس�w الر��
� ت +o ية من شأنه أن يسا� � الدستور وط ال²< bXجراءات وال @� ية �� مهور قييد رئيس ا��

� مواعيدها ا(ددة +o ت جراء ا�نتخا�� ، وع´ رأmا 54وض�ا اCؤسس الدستوري �@
� الدستور +o ت ديد ا��جل ا(دد لبعض ا�نتخا�� >j >¾حا � +o ية   .55استشارة ا(¼ة الدستور

                                                                                                                                                    
  .Qj82020; مD دPVRر اyZ8اBx  190ا678دة -  48
B�Uع ا678B~8ن FG ا6X78دDU اi8 6r}}\U FV8 اPVRY8ر "�aL ا^i  2020مD دPVRر  139^{� ا678دة  -  49

;X� Pfa8ا^DX ا78\ّ{{; ا6Z78_ت إ�8 إG6µ;" م�aL iQ ا^67u ،140 i ^{� ا678دة :"وFG ½8ºu ا6Z78_ت ا¿
;ّUPdb8ا MNP7W ،رPVRYّ8ع اB�U 678نB~8ا DX^اPfW ;ّUPdL FG 6_تZ78ا ;X�  .»...ا¿

  . 2016مD دPVRر  186وا678دة  1996مD دPVRر  165وا678دة  1989مD دPVRر  155ا678دة  -  50
 إ6Uه 6rV8Pz اFV8 اBzCى ا_6p6}Vzت إ�aL»;G6µ±6W �8 أ^i  2016مD دPVRر  186^{� ا678دة  -  51

دPVRرU; ا6b78ھYات واPf8ا^BW FG  DXأي اPVRYّ8ريّ  Z78�8ا FG q}ِkU اPVRY8ر أBzى أ��6م Bpا�;
  ".وا67X`QV8ت

 اPVRY8رU; ا7�w78; إz>6ر FG "D�7U اBfk8ة ا�86�8; م�aL 6rQ أ^i 2020مD دPVRر  190^{� ا678دة  -  52
  ".^�Bھ6 �6رTU مz Brs D}ل ا67X`QV8ت دPVRر�W ;U¶ن

  .2020مD دPVRر اyZ8اf^ 10  ;Qj8 Bx>; 91ا678دة  -  53
54  - �Q�" �aL أ^i 2021مD اCمB اD7dV78 اP^6f8ن اPdb8ي اQW OabV78`6م ا_^6W6\Vت Qj8;  123ا678دة  
l6ة مLاB6م م��Cى اBzCص اP}Q78ا FG 6rXaL اºن ھP^6f8ي، اPdb8ا �LYVj� ;¾Xr8ا ;~z6Q8ا  MNP7W
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ت أ×ية مع توسيع سل ية للتنظ̄� داد رقابة ا(¼ة الدستور + طة إخطارها إ¬ �<
م®نه ع´  @ � حا¾< وجود رئيس حكومة من اCعارضة، �� +Èان، فC رئيس ا�كومة وأعضاء ال-�
ية اCراس�w اCتضمنة  ية Cراقبة دستور Cان، إخطار ا(¼ة الدستور غرار أعضاء ال-�
، خاصة عند إجراء  وط اCقررة دستور�� bXل � حا¾< إخ~¾ �� +o استدعاء ا9يئة الناخبة

يعية انتخ bXت ت � أو الدعوة إ¬ انتخا�� � الوط²+ لس الشع�² يعية بعد حل ا(� bXت ت ا��
� أجل أقصاه ث~ثة  +o + �Uا�الت � +o ري � ب أن �< � �� � ر، وإذا) 3(مسبقة وال²< bmتعّذر أ 

ّي  كن dن، سبب تنظيمها �� �j ديد >j دة ا��جل هذاC ر  )3( ث~ثة أقصاها bmأخذ بعد أ 
ية رأي ا(¼ة   .56الدستور

d ستدعاء ا9يئة إذا سية Jوما وتلك اCتعلقة �� ن أمر إخضاع اCراس�w الر��
� فرنسا،  +o تلف ي، فإن ا��مر �+ زا�� � النظام الدستوري ا�� +o الناخبة خصوصا، �سوما
سية  ية اCراس�w الر�� راقبة دستور �j لس الدستوري فع´ الر	+ من عدم اختصاص ا(�

داري، إ� أن �  �+ضوöا لرقابة القضاء ا�@ +o لنفسه ا�ق õلس الدستوري الفرن}� أع ا(�
ت وع´ رأmا اCرسوم اCتضمن استدعاء ا9يئة  ية ل~نتخا�� Jال التحض-� مراقبة ا��

                                                                                                                                                    

�6رTU اFV8 (3 ) ا�8}¹; اPd² BrsCن FG رFR6x مPRBم O~j�مiQ  245ا678دة ، 67u ^{� ".ا_^6W6\Vت 
 i^ا �aL" ىBZ�اPr7Z8رU;، أم6  رYrL �Xxة _^6dfء اPU ;fW6j8م6 اDX¹{�8  ظBف FG اXR6xB8; ا_^6W6\Vت 

��LYVj "مYu¶G iQت �aL أ^i 246ا678دة  ;¾Xr8ا ;~z6Q8ا MNP7W FR6xم رPRBم FG فBظ DXbj� @~PU qم6 
TU6ر�  ."اPVRY8ر مD 94 ا678دة أ��6م مl مBا6Lة ا_@BVاع، 

أ6sر اPRB78م اFR6xB8 اD7dV78 ا6LYVRء اXr8¾; ا6W6\V^_ ;~z6Q8ت أ6dLء ا�aZ78 اF~b�8 اP8طFQ، إ�8  -  55
رMN  27مIرخ FG  96- 21أن ر�Xx اPr7Z8رU; ا6�VRر ا�aZ78 اPVRY8ري، أ^`B اPRB78م اFR6xB8 ر@? 

V^_ ;~z\6ب أ6dLء ا�aZ78 اD7dVU ، F~b�8 ا6LYVRء اXr8¾; ا20216Q8م6رس QR;  11اP78ا6L1442  OGم 
  .4، ص 2021م6رس  11اI78رFG ;z  18اP8طFQ، اYUBZ8ة اPr7Za8 ;X7RB8رU; اyZ8اUBx; ر@? 
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عل من واجبه  � �� ت،  لÆر ع´ �ة ا�نتخا�� الناخبة، مستمدا ذلك من اختصاصه ��
مل العملية ا�نتخابية يته ��ن من شأنه أن يعيب �� ص دستور +Á57.   

  المحكمة الدستورية قاضي انتخابات :ثانيا

ا السياسية، يوî للقضاء  � ولتداعيا,< ت ذات الطابع الوط²+ ×ية ا�نتخا�� لنظر �� ��
Cانية  سية وال-� ت الر�� + ا�نتخا�� �Uب lم تدخ �¤ + �Iا، ويتبا >É� ´ر عÆالدستوري ال

� الطعون +o الفصل � +o لنظر �� ��µتص ح + � قرارات رفض  وا�ستفتاءات، غ-� أنه �� +o
سية ت الر�� + ل~نتخا�� �U b� >-Sائية ل +Éة ال �jد القا bB واع̄< bB  )1(ال-< وإثبات مانع �ب ال-<

سية ت الر�� ويل ا�مl<  )2(ل~نتخا�� >j نة مراقبة � قرارات �� +o الطعون � +o والفصل
سية  )3(ا�نتخابية ت الر�� � ا�نتخا�� +o تعلقة بعمليات التصويتCالطعون ا � +oو

 bXائيةوالت +Éها ال �   .)4(يعية وا�ستفتاء وإع~ن نتا��

الفصل في الطعون في قرارات رفض الترشح واعتماد القائمة النهائية . 1
  للمترشحين

لس  ية تودع لدى ا(� مهور bB �نتخاب رئيس ا�� بعد أن dنت ملفات ال-<
يعية  bXية والت وط الدستور bXا والتحقق من مدى توفرها ع´ ال >Éذات الدستوري لدراس

                                                           
57 -« un décret ne peut être attaqué devant le juge constitutionnel. Toutefois, celui-
ci a déclaré admissible un tel recours en 1981, mais uniquement parce qu'il 
s'agissait d'un décret de convocation des électeurs après la dissolution de 
l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel ayant compétence pour veiller à 
la régularité de l'élection des députés, il a estimé qu'il fallait examiner la 
constitutionnalité d'un texte qui risquait de vicier l'ensemble des élections », 
Favoreu, L. (1985). La justice constitutionnelle en France. Les Cahiers de droit, 26 
(2), p.314. 
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ائية  +Éة ال �jديد القا شيحات و�< � �ة ال-< +o ا والفصل ، وإعداد تقار�� بشأ,+ >lالص
م �Éتي + و�< �U b� >-Sت 58ل ، إ� أنه بعد استحداث السلطة الوطنية اCستقl< ل~نتخا��

سية ت الر�� شيحات ل~نتخا�� � �ة ال-< +o لفصل تصة �� ا 59أصبحت �+ ، وإرسال قرارا,<
ت + >� � ية ال²< ، وتعتمد ع´ لSح¼ة الدستور bB � قرارات رفض ال-< +o الطعون � +o لفصل ص ��

م �Éتي + و�< �U b� >-Sائية ل +Éة ال �jذلك القا b60إ�.  

  اثبات مانع سحب الترشح النتخاب رئيس الجمهورية.2

� الوقت ا(دد 9ا وما +o سية ت الر�� تب عليه  تفاد�� لتعطيل إجراء ا�نتخا�� قد ي-<
ية، والذي ق مهور سة ا�� م من شغور لر�� + اعتمد,< �Iالذ + �U b� >-Cد يتسبب فيه انسحاب ا

ة، فإن ا�نسحاب من سباق  �Éائية و��سباب غ-� وج +Éة ال �jالقا � +o ية ا(¼ة الدستور
ثباته @ ية �� تص ا(¼ة الدستور + � حا¾< حصول مانع خط-� �< +o سيات � يعتد به إ�   .الر��

ول � يؤ�b ع´ مواصl< ال  � الدور ا�� +o ن ا�نسحابd عملية ا�نتخابية إذا
� الذي � يتواجد فيه  لنسبة للدور الثا=+ تلف �� + ، فإن ا��مر �� + �U b� اض وجود عدة م-< �ف-<
bB أو ��سباب خارجة عنه،  >-Cرادة ا @ ، هذا ا�نسحاب قد يكون إما �� + �Uاثن + �U b� سوى م-<

 + �Uا��حوال، فإننا نكون أمام حالت î � +o غ-� أنه:  

                                                           
58 -  Dاد مP786م 51إ�8  48ا`Q8ا Dم  ;QR ?7V78ل واYb78ري اPVRY8ا �aZ78ا q7L YLاPf8 دYw782019ا.  
 اafVj78; اP8طaj86W ;XQ>; ، اB~7V~R2019OabV78  14مIرخ FG  07- 19اP^6f8ن اPdb8ي ر@?  - 59

  .11- 5، ص B~7V~R2019  15اI78ر6W6\V^{855  FG ;zت، اYUBZ8ة اPr7Za8 ;X7RB8رU; اyZ8اUBx; ر@? 
  .o86R اBuº8 2021مD اCمB اD7dV78 اP^6f8ن اPdb8ي اQW OabV78`6م ا_^6W6\Vت Qj8;  252ا678دة  - 60
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bB �نتخاب ر  - كن بعد أن ينال ال-< �j � ،ية ية موافقة ا(¼ة الدستور مهور ئيس ا��
�  �به إ�ّ  +o  >¾ية ا(¼ة تثبته خط-�  مانع حصول حا �  أو قانو�+  الدستور +o  >¾وفاة  حا

 bB >-Cوإذا ا ، � +  أحد انسحب اCع²+ �U b� >-Cتستمر الدور من ا ، �  ا�نتخابية العملية الثا=+
�  هذا ا�نسحاب أخذ دون +o ا�سبان؛  

- � +o  >¾أحد وفاة حا  + �U b� >-Cللدور ا  � ، Cانع تعّرضه أو الثا=+ � ية تعلن قانو=+  ا(¼ة الدستور
ًدد جديد، من ا�نتخابية العمليات î إجراء وجوب ُ>jو  � +o آجال ا�ا¾<  هذه  �wتنظ

ت ية ورئيس ) 60(ستون أقصاها Cدة جديدة انتخا�� مهور يوما، وتبلغ قرارها إ¬ رئيس ا��
تالسلطة الوطنية  � هذه ا�ا¾< يظل61اCستقl< ل~نتخا�� +oية رئيس ، و مهور ية ا��  السار

، وظيفة رئيس يتو¬ من أو öدته �  الدو¾< +o ية رئيس أداء ح²<  منصبه مهور +  ا�� �U62اليم. 

  الفصل في الطعون في قرارات لجنة مراقبة تمويل الحملة االنتخابية.3

سية ت الر�� ت ا�مl< ا�نتخابية ل~نتخا�� يعية تودع  لدى  dنت حسا�� bXوالت
ا +Ðا والفصل بقبو9ا أو رف >ÉراقبC لس الدستوري نة 63ا(� ، أصبح هذا ا�ختصاص لدى ��

� ُتنشأ لدى السلطة الوطنية  ت،  اCستقl< مراقبة ا�مl< ا�نتخابية ال²< قصد  ل~نتخا��
�  اCقّيدة العمليات ومصداقية �ة مراجعة  +o حساب  � +o ا�نتخابية، وتصدر >lهذا  ا�م

                                                           
55��Q ا678دة  - 61  i^أ �aL ريPVRY8ا �aZ78ا q7L YLاPf8 دYw786م ا`Q8ا Dم" OabV78ار اBــf8ا Âَa~ُU

6�i، وºuا @ـــBار وPNب 6wW_تGأو و F^6�8ور اYa8 DXwsBV78ا Y�C FLB�8ا l^6786ت  إ¹~6ت اXa7b8ا q�W 6مXf8ا
YUYN Dم ;XW6\V^_ا...، ;Xaw786ت اL67Z8وا ;XazاY86W oa�78ا BUزP8وا ;UرPr7Z8ا �Xxن "إ�8 رC اB`^و ،

 ;7�w78ارات اB@ ن�G 6تW6\V^_ا ?X`Q� �aL ;GB�78ا Fھ �w~p6ت أW6\V^{8 ;afVj78ا ;XQطP8ا ;<aj8ا
BUزP8 �X8و ;XQطP8ا ;<aj8ا �XxB8 Âa~� ;UرPVRY8ا ;XazاY8ا.  

  .2020مD دPVRر  95ا678دة  -  62
  .2016مD اP^6f8ن اPdb8ي اQW OabV78`6م ا_^6W6\Vت Qj8;  196ا678دة  -  63
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 � +o ر (6 ) ستة أجل الشأن bmوجبه قرارا  وجاهيا أ �j أو تعد¾ أو ا�ساب ع´ تصادق 
نقضاء فضه، و�� ية  64عليه مصادقا ا�ساب يعد هذا ا��جل، �< ، غ-� أن ا(¼ة الدستور

� الطعون اCنصبة ع´ قرارات  أصبحت  +o لنظر تصة �� �  هذه اللجنة، �+ +o ر bm من أجل 
 + �tر ا  �< ت تبلي�+ + ل~نتخا�� �U b� >-Sت ل +� +þ �-مر، ومن شأن ذلك، توف�� �� + �UعنيSل

يعية للحصول ع´ تعويضات عن نفقات ا�مl< ا�نتخابية قد تصل إ¬  bXسية والت الر��
لنسبة ل~�و¬ و 30% � حا¾< حصو9م ع´ عدد �دد من  % ��20 +o ،لنسبة للثانية ��

ا +Éع-� عC65ا��صوات ا.  

  متعلقة بعمليات التصويت وإعالن النتائج النهائيةالفصل في الطعون ال.4

¹ اCؤقتة  �tع~ن النتا @ تصة �� ت �+ إذا dنت السلطة الوطنية اCستقl< ل~نتخا��
سية ت الر�� يعية 66ل~ستفتاء وا�نتخا�� bX67والت � >Èية تل ، فإنه يعود لSح¼ة الدستور

ها  )أ(الطعون اCتعلقة بعمليات التصويت  � ائيةوإع~ن نتا�� +Éب(ال(.  

 الفصل في الطعون المتعلقة بعمليات التصويت.أ

� جزء هام من اCنازعات ا�نتخابية، ولو أنه �  +o لفصل تص القضاء الدستوري �� + ��
يعية والتنظيمية bXمقابل ا��ح®م الت � +o ،~ية إ� قلي ا ا��ح®م الدستور �Éيطبق ف.  

                                                           
  .2021مD اCمB اD7dV78 اP^6f8ن اPdb8ي 6W6\V^{8ت Qj8;  122 – 115أ^`B اP78اد  -  64
  .2021مD اCمB اD7dV78 اP^6f8ن اPdb8ي 6W6\V^{8ت Qj8;  95- 93اP78اد  -  65
  .2021، مD اCمB اD7dV78 اP^6f8ن اPdb8ي 6W6\V^{8ت Qj8;  263و 259اP78اد  -  66
  .2021مD اCمB اD7dV78 اP^6f8ن اPdb8ي 6W6\V^{8ت Qj8;  238، و209ا678د�6ن  -  67
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وط bc اع وبتحققه من ام مصداقية ا�ق-< نه �ح-< وصول ا�®م إ¬ السلطة،  ب-+
� الظاهر �  +o نd الدستوري بذلك ع´ �ة تعب-� الشعب السيد، وإن � يÆر القا½+

اع ، ä سبق ذكره، بل يقتµ دوره الÆر ع´ �ة ا�ق-< bB كد من �ة ال-<   .68يتدخل للتأ

ك  � و�< ت ذات الطابع الوط²+ ية من رقابة ا�نتخا�� + ا(¼ة الدستور �Uك >j إن
زا�� ع´ غرار فرنسا تشô ا�نتخ عل ا�� � ت ا(لية من اختصاص القضاء العادي، �� ا��

نحها إما  �j نازعات ا�نتخابيةCت إ¬ توحيد ا �åتو � استثناء مقارنة بكث-� من الدول ال²<
يبا،  � ا�ختصاص غر +o يع � الدستوري، ومن bg يبدو هذا التوز � العادي أو للقا½+ للقا½+

� منازعات خاصة وأن ا�جج اCقدمة لت +o الدستوري اختصاص الفصل � �� منح القا½+ �-
عتبار 0 ت ا(لية، �� ت الوطنية تصلح ل~نتخا�� � �É ا�نتخا�� +o ت سياسية، تسا� ما انتخا��

� قرار ¾  +o �{لس الدستوري الفرن ف بذلك ا(� تعب-� الشعب عن سيادته الوطنية، ä اع-<
 .198269سنة 

ية،  دار تلـف فـإإذا dنت اCنازعة ا�نتخابية تنت�� إ¬ اCنازعات ا�@ + ن تنظيمهـا ��
  + ي نظامـا للطعـون ا�نتخابيـة يتمـ-� ـزا�� طار كرس اCشـرع ا�� � هذا ا�@ +oمن دو¾< ��خرى، و

                                                           
68 - « En assurant le respect de la sincérité du suffrage et en vérifiant les conditions 
d’accession au pouvoir des gouvernants, le juge constitutionnel veillerait à 
l’authenticité des manifestations de volonté du peuple Cette remarque invite à 
s’interroger sur la spécificité du contentieux électoral. Il est, pour l’essentiel, un 
contentieux de l’exacte application des dispositions relatives à l’élection qui ne 
sont, effectivement, que très partiellement des normes constitutionnelles », Vidal-
Naquet Ariane, Magnon Xavier. op. cit, p.32-33. 
69 - CC, décis. n° 82-146 DC du 18 novembre 1982 Quotas par sexe I ; Vidal-
Naquet Ariane, Magnon Xavier. Op. cit, p.29. 
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ا �Éلفصل ف تصة �� هات ا(+ � 70بتعدد ا�� +o الشـطب والتسـجيل � ، فـالطعون اCتعلقـة بعمليـ²<
ــا القضــاء العــاديالقــوا�g ا�نتخابيــة  ــتص ,� + � قــرارات الســلطة الوطنيــة ��71 +o والطعــون ،

+ أعضـــاء م®تــب التصــويت �Uتعلقــة بتعيــCت ا bB 72اCســتقl< ل~نتخــا�� ، ورفــض الـــ-<
يعية ــ bXت ا(ليــة والت ت ا(ليــة73ل~نتخــا�� ¹ اCؤقتــة ل~نتخــا�� �t74، والنتــا � +o تــدخل ،

داري،  أما القضاء الدستوري فيختص  � الطعـون اختصاص القضاء ا�@ +o لفصـل حµـ�� ��
 � +oسـية، و ت الر�� bB ل~نتخـا�� فـض الـ-< ت �� �  قرارات السلطة الوطنية اCستقl< ل~نتخا�� +o
ت  � ا�نتخـا�� +o ليات التصـويتJ ة� � +oا�نتخابية، و >lويل ا�م >j نة مراقبة قرارات ��

يعية وا�ستفتاء bXسية والت   .75الر��

للســلطات  حµًيـــا الوقــت طويــل، íنوًحـاء الدسـتوري إذا dن الولـوج إ¬ القضــ
+ إ� مؤخرا �UتقاضCان واC عضاء ال-� � الب~د، و³ يوسع �� +o نازعات 76السياسة العلياCفإن ا ،

 � +o شـاركةCوا��حـزاب السياسـية ا + �Uـ b� >-Cوا + �Uنت تتيح قبـل ذلـك للنـاخبd ا�نتخابية
سي ت الر�� ¹ اCؤقتة ل~نتخا�� �tالنتا � +o ت الطعن يعية وا�ستفتاءا�نتخا�� bXة والت .  

                                                           
70  -  ،;XW6\V^_ارة اY a8 ;XWBb87; ا`Q78ا ،�fVa78ا FG ;مYfم ;azاYم ،;XW6\V^_ن اPb<8ب، ^`6م اPfbU �RPم

  .67L2019ن، ا�a778; اCرد^BkXG ،;Xي 
  .2021ا_^6W6\Vت Qj8; مD اCمB اD7dV78 اP^6f8ن اPdb8ي اQW OabV78`6م  69ا678دة  -  71
  .2021مD اCمB اD7dV78 اP^6f8ن اPdb8ي اQW OabV78`6م ا_^6W6\Vت Qj8;  129ا678دة  -  72
  .2021، مD اCمB اD7dV78 اP^6f8ن اPdb8ي اQW OabV78`6م ا_^6W6\Vت Qj8; 226و 206و 183اP78اد  -  73
  .2021`6م ا_^6W6\Vت Qj8; مD اCمB اD7dV78 اP^6f8ن اPdb8ي اQW OabV78 186ا678دة  -  74
191��Q ا678دة  -  75  ;Qj8 BxاyZ8ر اPVRد D2020م  i^ا �aL"B`Q� ;7�w78ا FG ;UرPVRY8ن اPb<8ا FV8ا 

 q�8 اXx6rQ8; ا�x6VQ8 و�Dab وا_6VkVRء، اXbUB�V8; وا_^6W6\Vت اXR6xB8; ا6W6\V^{8 ;V@I78ت اP� �x6VQ8ل �6faVھ6
  ."ھºه ا6Xa7b8ت

76 -  ;UرPVRم دYbW lGY8ا O� Dم DXµ6fV78ا DX�7��lXRP إz>6ر ا�aZ78 اPVRY8ري 6dLCء ا678B~8ن و ?�
 ;Qj8 ريPVRY8ا qUYbV8ا MNP7W 6تUBw8ق واPfw8ا ½rVQ� FV8ا ;XbUB�V86م ا��C2016ا DX� 187، ا^`B ا678د

  .  2016مD دPVRر اyZ8اQj8 Bx;  188و
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 � � الوط²+ لس الشع�² ت أعضاء ا(� � انتخا�� +Èة ،ف �jقا ôول bB ق لô م-< �� 
، + �U b� �  مشارك حزب ولô م-< +o ت، هذه �  الطعن ا�نتخا�� +o  ¹ �tؤقتة النتاCا  �gطلب بتقد 

 � +o ôا شöلس  ا(¼ة لدى عريضة يود ت �� bB �نتخا�� ق لô م-< �� ä ،ية الدستور
ض أن ا��مة اع ع´ يع-< ¹ ا�ق-< �tنتا  �gا(¼ة ضبط كتابة لدى طعن بتقد  ä ،ية الدستور

� ا�ستفتاء أن  +o خب +� ôسية ول ت الر�� � ا�نتخا�� +o � bB أو íثl القانو=+ ق لô م-< ��
�  يطعن +o ليات �ةJ دراج التصويت @ � �µ+  احتجاجه �� +o وجود الفرزCا  � +o مكتب 

ية ضبط ا(¼ة أمانة لدى الطعونî هذه  ع´ أن تودع .التصويت  .77الدستور

� الطعون اCنصبة ع´ Jليات  +o ية تبة ع´ فصل ا(¼ة الدستور >-C¹ ا �tالنتا + �Iتتبا
� تشمل التصويت سدة لعملية التصويت منذ انط~قه إ¬ غاية " ال²< جراءات ا(� î ا�@

 + ك-� ا و�< ¹ وإحصا,� �tع النتا �kليات الفرز وJ ذلك � +o ا �j ائه >Éسب طبيعة  ،78"هاان ��
ت الفصل قبو� أو رفضا، فإذا � + "و مؤسس، الطعن أن ار�< �Iوحا» وشا + �Uه ب bفإنه 79"أ� ،

ا +Éك �j وجب �j ض ا�نتخاب إلغاء معلل، إّما قرار ¹  تعديل وإّما عليه، اCع-< �tالنتا +µ� 
ائيا وتعلن ا(رر، +,  bB >-Cنتخب اC80قانو�+  ا.  

                                                           
اCمB اD7dV78 اP^6f8ن اPdb8ي اQW OabV78`6م ا_^6W6\Vت Qj8;  ، م259D، 258، 240، 209اP78اد  -  77

2021 Buº8ا o86R.  
  .مPfbU �RPب، اPb<8ن ا_^XW6\V;، مO~R lNB ذBuه -  78
  .مPfbU �RPب، اPb<8ن ا_^XW6\V;، مO~R lNB ذBuه -  79
80  - ;~jQ86W  67دةa8 6fG6ء ووVkVR_وا ;XR6xB86ت اW6\V^{8260  OabV78ي اPdb8ن اP^6f8ا D7dV78ا BمCا Dم

�~DX إذا"6W6\V^_6Wت  );UرPVRY87; ا�w7a8 (ن أنPb<8ا ،;jRIار مBfW YXb� qab²6; مXp Bµ6wم �x6VQ8ا 
�~DX م�k^ D اP^6f8ن، إذا 241و 210، أم6W6\V^{8 ;~jQ86W 6ت اXbUB�V8; و67a8 6fGد�DX و".اYb78ة ;7�w7a8 

;UرPVRY8أن ا Db<8ا ،�RI6  مrQ�7U"ر أنY}� أو 6L�Wدة iXG ا6QV78زع ا_^V\6ب 6 8�Wء إم6 مB@ {abارا 
;²6Xp Bdwم �x6VQ8ا ،Yb78ن ا{Lوإ M\VQ78ا �sBV786 ا^P^6@" ،  
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تصة ية �+ � اCنازعات اCتعلقة بعمليات  إذا dنت ا(¼ة الدستور +o لفصل ��
ا إ¬ فإ ،التصويت >Éن�ا من توسيع رقاب �j � اع وا�ط~ع ع´ "ن ذلك î مراحل ا�ق-<

ا و�اê+ التصويت  �Éف + �UسجلCا�نتخابية ا �gلطعن والقوا �� + �UعنيCا + �U b� >-Cملفات ا
وط وا��جال القانونية للطعن bXكد من ال   ".81والفرز والتأ

ت، أن أغلب الطعون تكشف  ¹ ا�نتخا�� �tتعلقة بنتاCلس الدستوري ا ت ا(� إع~�+
ام  ة، كعدم إح-< �Éفض ش, و��سباب وج ا�نتخابية اCتعلقة بعمليات التصويت �<
ا ع´ سبيل اCثال الÆو  +Éوم ، ا قانو�+ �Éطلوبة فCية ا وهر جرائية ا�� + ل~�ش®ل ا�@ �Uالطاعن

كتب التصويت، وعدم عن إدراج ا�حتجاج ع´ �ة Jلي �j الفرز +µح �j ات التصويت
ام ا��جال القانونية  .82إح-<

ية يطرح التساؤل عن إم®نية  لدفع بعدم الدستور �� + �UتقاضCمع إدراج حق ا
ا  �Éلفصل ف ية �� تص ا(¼ة الدستور + >� � ناسبة اCنازعات ا�نتخابية ال²< �j ا�ستفادة منه

 µكن 9ا الت �j ائيا، وكيف رة هذا الدفع أماÕا، خاصة وأن نظام ابتدائيا و,+ bحا¾< إ� � +o ف
هات القضائية التابعة لSح¼ة العليا  رته أمام ا�� bط إ� � هذا الشأن، يش-< +o قررCالتصفية ا

لس الدو¾<    ؟83و��

                                                           
اFG BXVjN678 إط6ر مYرG ;R}ق B7L، ا�aZ78 اPVRY8ري @Fµ6 ا^6W6\Vت، مBuºة مYfم; 6rs qXQ8دة  - 81

 BxاyZ8ا ;b6مN ،;XمP7b86ت اjRI78و8; واY8ع اBG ،راهPVuY8ة،  1اYz DW oRPU2015/2016 99، ص -
100.  

  .مPfbU �RPب، مO~R lNB ذBuه -  82
D�7U إz>6ر ا�aZ78 اPVRY8ري YbW lGY86Wم اPVRY8ر�aL" ;U أ^i  2020مD دPVRر  195��Q ا678دة  - 83

 2اI78رخ FG  16- 18، أ^`8ºu B½ اP^6f8ن اPdb8ي ر@? ”6QWء �aL إ�86; مD ا7�w78; ا6Xab8 أو م�aZ اY8و8;
 B~7V~R2018 ;UرPVRY8م اYbW lGY8ا OX~<�Pr7Za8 ;X7RB8رU; اyZ8اUBx; اYUBZ8ة ا. اYw78د B�8وط و6XkXuت 
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لس الدستوري  ا درج عليه ا(� �j كن ا�ستئناس �j جابة ع´ هذا التساؤل ل~@
� اCنازعات ا�نتخا +o lعند فص ، فض أن يتµف كقاِض الفرن}� ده �� � +� + �Iبية، أ 

ية، ف~ عادِ  دستوري ويتحول إ¬ قاِض  ، عندما تثار أمامه مسأ¾< الدفع بعدم الدستور
اع، ويكون بذلك قد خرج Jا  + � ال-+ +o ط بذلك نظام التصفية، ويصدر قرار واحدا يش-<

+ صادرة إ�  �Uية قوان � دستور +o نه � ينظر � �� � استثناء إذا استقر عليه lJ، الذي يق7+
 >l¼نت معد¾< ومd84.  

  إعالن النتائج النهائية لالنتخابات . ب

تص ا(¼ة  + � تتلقاها بشأن Jليات التصويت، �< � الطعون ال²< +o بعد فصلها
يعية وا�ستفتاءات، وهذا  bXسية والت ت الر�� ائية ل~نتخا�� +É¹ ال �tع~ن النتا @ ية �� الدستور

ت ويؤ  دي إ¬ قبو9ا من قبل î أطراف العملية ما يوفر مصداقية 9ذه ا�نتخا��
عية ا9يئات اCنتخبةإ¬ ا�نتخابية، ا��مر الذي يؤدي  bc +   .85تعز��

                                                                                                                                                    

QR;  وا7V78?، اQ8`6م اYw78د Pf8اq7L YL ا�aZ78 اPVRY8ري اYb78ل B~7V~R2018  5اI78رFG ;z  54ر@? 
  .PN2019ان  30اI78رFG ;z  42، اYUBZ8ة اPr7Za8 ;X7RB8رU; اyZ8اUBx; ر@? 2019

84 -Vidal-Naquet Ariane, Magnon Xavier.op. cit,  p.30-31. 
85 -« Le contentieux électoral présente, précisément, une dimension politique 
imposant l’application de normes constitutionnelles et il est donc possible qu’il 
entre dans les compétences d’une cour constitutionnelle. La compétence électorale 
s’ajoute, le cas échéant, aux autres compétences de la Cour. L’on peut supposer, 
qu’au regard de la solennité de l’organe, la compétence de la Cour soit réservée 
pour certaines élections seulement, les plus importantes. L’opportunité de ce choix 
renvoie à des problématiques plus générales liées à la justice constitutionnelle 
(composition de la juridiction, légitimité, compétences accordées…). », Vidal-
Naquet Ariane, Magnon Xavier, op. ct,  p. 25. 
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سية ت الر�� لنسبة ل~نتخا�� ية ا(¼ة تعلن ،�� ¹  الدستور �tالدور نتا ، + ّ�Uول وتع  ا��
+  ا�قتضاء، عند �U َ b� >-C(2) ا  + �IدعوCا  � +o شاركةSدد الدور ل ، الذي �� � ه  الثا=+ + ر�� >�

امس ليوم ا�+ ��  bXية ا(¼ة إع~ن بعد)  (15 ع ¹ الدور الدستور �tول، لنتا  أ�ّ  ع´ ا��
+  القصوى اCدة تتعدى �Uب  + �Iالدور  � ول والثا=+ +  ا�� �Uتعلن86يوما) 30( ث~ث ä ،  ¹ �tالنتا 
ائية +Éت ال �  ل~نتخا�� سية بعد الدور الثا=+ �  الر�� +o  ة bXم  )10(أجل ع +  من ابتداء أ�� �tر >� 

¹  السلطة رئيس من لSحاê+  ست~Õاا �tنفس ا��مر ينطبق ع´ إع~ن نتا ، >lستقCا 
  .87ا�ستفتاء

لس  ت أعضاء ا(� ائية �نتخا�� +É¹ ال �tية بضبط النتا تص ا(¼ة الدستور + >� ä
، � � الوط²+ �  الشع�² +o ا ة أقصاه أجل وإع~,+ bXم) 10( ع +  من أ�� �tر ¹  است~Õا �< �tللنتا 

، مع إم®نية، السلطة من اCؤقتة >lستقCديد ا�اجة، عند ا >j ان إ¬ ا��جل هذا bj  + �Uبع وأر
ية ا(¼ة رئيس من بقرار ساعة )48( لس 88الدستور ت �� لنسبة �نتخا�� ، نفس ا��مر ��

 � +oت إلغاء ا��مة، و � اع ا�نتخاب، ينظم حا¾< ما ار�< �  جديد اق-< +o انية أجل bj (8) ،م  أ��
+ تبليغ من ابتداء �tر ية ا(¼ة قرار �<  .89اCستقl<  السلطة رئيس إ¬ الدستور

  

                                                           
�Dab :257و 256ا678ّدة  -  86 ;7�w78ا ;UرPVRY8ا �x6V^ ورY8ا ،DّXb� (2) اDXwsBV78 ا_@6dVء، YQL اCول و

DUPLY78ا FG ;u6�7رa8 ورY8د اYwU ،F^6�8ا TU6ر� إL}ن PX86W B�L (15) YbWم ا8\6م� BV@{8اع اF^6�8 اY8ور 
;7�w78ا ;UرPVRY8ور اY8ا �x6V^ ،ولCا �aL  ّ_ى أYbV�) DX¹{¹ )30 اCول واF^6�8 اY8ورDXW DU اP}f8ى اY78ة 

  .مD اCمB اD7dV78 اP^6f8ن اPdb8ي اQW OabV78`6م ا_^6W6\Vت 257و 256  ا678ّد�PU . DXم6
  .مD اCمB اD7dV78 اP^6f8ن اPdb8ي اQW OabV78`6م ا_^6W6\Vت 263ا678دة  -  87
  .مD اCمB اD7dV78 اP^6f8ن اPdb8ي اQW OabV78`6م ا_^6W6\Vت 211 ا678ّدة -  88
  .اPdb8ي اQW OabV78`6م ا_^6W6\VتمD اCمB اD7dV78 اP^6f8ن  241ا678دة  -  89
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ابداء المحكمة الدستورية لرأيها في تمديد عهدة البرلمان وتأجيل : ثالثا
  ومعالجة شغور المؤسسات المنتخبة االنتخابات الرئاسية والتشريعية

ت  ول دون إجراء ا�نتخا�� ة ظروف قد �< �åنتخبة إ¬ مواCؤسسات اCتتعرض ا
� موعدها  +o ؤسسCؤسسات، فقد حدد اCة عن شغور هذه ا �kخاطر الناSا(دد، ونظرا ل

جراءات الواجب  ت وا�@ ا هذه ا�نتخا�� �Éكن أن تؤجل ف �j � الدستوري ا�ا�ت ال²<
ت رقابة القضاء الدستوري، سواء تعلق ا��مر بتمديد  ت، �< إتباöا لتنظ�w هذه ا�نتخا��

Cان ستحا¾< تنظ�w أ) ö)1دة ال-� يعيةو�� bXسية والت ت الر�� أو شغور  )2(ا�نتخا��
ية   .)3(اCؤسسات الدستور

  تمديد عهدة البرلمان.1

 ، � � الوط²+ لنسبة لSجلس الشع�² مس سنوات �� + Cان �� حدد الدستور öدة ال-�
ديد نصف أعضاءه î ث~ث سنوات، إ� أن  � لس ا��مة مع �< لنسبة (� وست سنوات ��

ةً  االب~د قد تواجه ظروفً  ت عادية، ا��مر الذي يتطلب  خط-� يستحيل م�ا إجراء انتخا��
Cان، ف Cانية تفاد�� لتعطل ال-� ديد ال�دة ال-� >j � +ÈنعقدCان اC  هذه ا�ا¾< وإن dن ال-�

+  بغرفتيه �Uتمعت ا بقرار، بناء معا ا(� ثبا,< @ تص �� اح ع´ هو ا(+ ّية، اق-< مهور إ�  رئيس ا��
� ا��مر ا(¼ة استشارةأن ذلك يتطلب من هذا ا��خ-�  +o ّية   .90الدستور

ية  اماته الدستور + Cان، يعود �ل-< ية لتمديد öدة ال-� مهور اح رئيس ا�� إذا dن اق-<
ية وعدم تعطلها ية اCؤسسات الدستور لÆر ع´ استمرار ، فإن استشارته لSح¼ة ��91

ية من شأ,+  � هذا التمديد، بعد اj< أن  االدستور +o ا ا من إبداء رأ,� +Éكد من وجود ك لتأ
                                                           

  .2020مD دPVRر  122ا678دة  - 90
91  -  �aL Brj86W امyV8_ا i6مr78 iم{VRا q~@ ;UرPr7Z8ا �Xxر iUدIU يº8ا DX7X8ا �^ D7dVU" ;UارB7VRا

�BXGP اB�8وط ا8}زم; BXja8 ا6b8دي 6jRI7a8ت واQ8`6م اPVRY8ري) اq7b8(اY8و8; و �aL" 90، ا678دة  Dم
VRد ;Qj8 BxاyZ8ر اP2020.  
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� موعدها ا(دد، وح²< � يكون  +o يعية bXت الت ول دون إجراء ا�نتخا�� ة �< ظروف خط-�
Cان طا¾< öدة ال-� عثا �@   .هذا التمديد ��

ية  B+ مبدأ التداول ع´ السلطة ودور ية �< إن هذه ا�ستشارة لSح¼ة الدستور
� تعت-� من ا ة معينة، وال²< ديد ال�د بف-< ت و�< نظمة ا�نتخا�� ا ا�� �Éتقوم عل � Cبادئ ال²<

 + �Uناسبة رقابته للقانون �j ،كيد ع´ ذلك قراطية، وقد سبق لSجلس الدستوري التأ �jالد
ت ا(لية لسنة  جيل ا�نتخا�� � >� + �UتضمنCن ع´ 1990ا تو�� ما � �� +, � ، عندما اعت-� ��

جيلها  � >� ّ >g � ة النيابية ال²< ديد الف-< >j ....لزا�� ...وأن ة النيابية ا(ددة الطابع ا�@ Cدة الف-<
ديد >j î مع +oديد ... يتنا >j ´فعول � تنص عCية ا + السار �Uوما دام الدستور والقوان

� اCادة  +o بينةCستثناء ا�ا¾< ا ات النيابية ��  ،92"من الدستور 96الف-<
  تمديد آجال تنظيم االنتخابات الرئاسية والتشريعية  .2

سة حدد اCؤسس الدستوري آجا�  � حا¾< شغور ر�� +o سية ت الر�� لتنظ�w ا�نتخا��
� مدة أقصاها تسعون يوما  +o ،نd ية ��ي سبب مهور � )90(ا�� +oا، استحا¾<  حا¾<  ، و  إجرا,�

كن �j ديد >j دة ا��جل هذاC � تتجاوز  + �Uا(¼ة رأي أخذ بعد يوما، )90(تسع 
ية،  � ت الدستور يعية ال²< bXت الت لنسبة ل~نتخا�� ية نفس ا��مر �� مهور ́� قرار رئيس ا��

ا يعية قبل أوا,+ bXت ت � أو إجراء انتخا�� � الوط²+ لس الشع�² � 93اCتضمن حل ا(� ، وال²<
ب أن تنظم � ��  � +o 0تا ، + �Uا�الت  � +o ر، )3(ث~ثة  أقصاه أجل bmتعّذر وإذا أ  � +o تنظيمها 

                                                           
اPVRYW OabV78رUــ; ا6f8^ـPن اº8ي 6pدق iXaL  1989- م د . ق . ر  -  2أ^`B رأي ا�aZ78 اPVRY8ري ر@?  - 92

 FG FQطP8ا F~b�8ا �aZ785ا  B~7jU1989د  ،;Xx_P8ا ;X~b�8�86 اZ78ا YUYZ��¶qXN ا^6W6\Vت  D7dV78وا
رUــ; ا6f8^ـPن اº8ي 6pدق iXaL ا�aZ78 اF~b�8 اP8طFG FQ اPVRYW OabV78 1989- م د - ق . ر-  3 واB8أي ر@?

5  B~7jU1989د ;UYa~8ا ;X~b�8�86 اZ78ا YUYZ��¶qXN ا^6W6\Vت  D7dV78وا.  
93 - D�7U �Xxر ;ّUرPr7Z8ر أن اBّfU  ّq� �aZ78ا ،FQطP8ا F~b�ّ86ت أو اW6\V^اء اBNإ ;ّXbUB�� q~@ ،6r^أوا 
YbW 6رة�VRا �Xxر �aZّم;، مCا �Xxور �aZ78ا ،FQطP8ا F~b�ّ8ا �Xx7; ور�w78ا ،;UرPVRY8ا BUزP8وا 

  .اMj� ;86w8 اP�w8م;، ر�Xx أو اCول
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ّي  ا��جل هذا كن dن، سبب �� �j ديد >j دة ا��جل هذاC ر)3( ث~ثة أقصاها bmأخذ بعد أ 
ية رأي ا(¼ة   . 94الدستور

 �Öتستد � ة ال²< ط-� ية تقد�� توفر الظروف ا�+ من شأن ذلك أن يتيح لSح¼ة الدستور
جيل  � >� + �UتضمنCا + �Uجلس الدستوري أن راقب القانونSهذا التأجيل، وقد سبق ل

الس ا(لية سنة  ديد ا(� � ت �< + 1989انتخا�� �Uللدستور "، عندما اعت-� القانون + �Uمطابق
� ل ت ا(لية وال²< جيل ا�نتخا�� � ة �< ورة تسي-� الشؤون البلدية والو�ئية خ~ل ف-< +µ

 + �Uالقانون � +o ا �Éنصوص علCا + �Uمة ا9يئتÕ ا، ونظرا ��ن تص القانون بتحديد كيفيا,< + ��
خطار تستجيب 9ذا الغرض   ، “موضوع ا�@

ت الر��  جيل ا�نتخا�� � ية لقرار �< يعية لعل إدراج رقابة ا(¼ة الدستور bXسية والت
� ) C)3دة ث~ثة  +o ول دون إجراءها كدها من وجود سبب وجيه �� � دف �< >Éر يس bmأ

عية  bXؤقتة، والعودة إ¬ الCؤسسات اCطا¾< ا موعدها ا(دد، وح²< � يكون ذلك مطية �@
� أقµ ا��جال +o ا�نتخابية.  

  المنتخبةتدخل المحكمة الدستورية في حالة شغور المؤسسات الدستورية .3

ام الدستور، وضبط س-�  ن اح-< ا من قبل اCؤسس الدستوري ب-+ +Þيûسيدا لت � >�
ال  � ا(� +o ية تد ص~حيات ا(¼ة الدستور >j ،ؤسسات ونشاط السلطات العموميةCا
دها  � ية اCنتخبة، حيث �+ ة شغور اCؤسسات الدستور � إ¬ الÆر ع´ معا�� ا�نتخا=�

� حا¾< شغور منص +o ة هذا تتدخل وجو�� ية ��ي سبب dن، Cعا�� مهور ب رئيس ا��

                                                           
  .2020مD دPVRر  151، 122، 94اP78اد  -  94
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امن شغور  + � حا¾< �< +o ، سة الدو¾< الوضع، وقد يصل ا��مر إ¬ إم®نية تو¬� رئيÆا ر��
لس ا��مة حفاًظ  ية ورئيس �� مهور � رئيس ا�� ية اCؤسسات  امنص�² ع´ استمرار

ية وط اCطلوبة ل95الدستور bXورة توافر ال +ê ؤسس الدستوريCط ا bB ، لذلك اش-< >-S
ية � رئيس ا(¼ة الدستور +o ية مهور سة ا��   .96لر��

 � لس الشع�² اء öدة ا(� م®نية إ,+ لنسبة �@ � نفس ا��مر �� بسبب ا�ل أو الوط²+
+ ألزم اCؤسس الدستوري رئ �Iا، أ يعية قبل أوا,+ bXت ت ية قبل يإجراء انتخا�� مهور س ا��

ية العل + استشارة اCؤسسات الدستور �Iالقرار + �Iاذه 9ذ + � الب~د وع´ رأmا رئيس ا�< +o يا
ية   . 97ا(¼ة الدستور

� أو  � الوط²+ لس الشع�² �) ئب �� ع~ن شغور مقعد �+ ية �@ ä تتدخل ا(¼ة الدستور
، بعد أن تتلÈ< ت�tµ الغرفة  bB >-Cمستخلف ا + �Uلس ا��مة وتعي �� � +o عضو منتخب

+  أو الوفاة، اCعنية بشغور اCقعد بسبب �Uالتعي  � +o ا الوظائف من وظيفة �Éنصوص علCا  � +o 
�  �ا�ت ا(دد العضوي القانون +oانية مع التناC ، أو ،98ال�دة ال-� قصاء، أو ا�ستقا¾<  ا�@

يد أو �Ö  مانع أي أو öدته ا�نتخابية، من التجر bc 99آخر.  

                                                           
  2020مD دPVRر اyZ8اQj8 Bx;  94ا678دة -  95
188��Q ا678دة  -  96  ;Qj8 BxاyZ8ر اPVRد D2020م  i^أ �aL«DّXbU �Xxر ;ّUرPr7Z8ا �Xx7; ر�w78ا 

;UرPVRY8ة اYrb8 ةY6 وا�r�Yّم �R)6 (،اتPQR �aL أن BGPV� iXG وطB�8ص اP}Q786 اrXaL FG 87 ا678دة Dم 
  .Bsط ا6Q�VR6W Dj8ء اPVRY8ر

151��Q ا678دة  -  97  ;Qj8 BxاyZ8ر اPVRد D2020م i^أ �aL" D�7U �Xxر ;ّUرPr7Z8ر أن اBّfU  ّq� 
�aZ78ا ،FQطP8ا F~b�ّ8اء أو اBN6ت إW6\V^ا ;ّXbUB�� q~@ ،6r^أوا YbW 6رة�VRا �Xxر �aZّم;، مCا �Xxور 
�aZ78ا ،FQطP8ا F~b�ّ8ا �Xx7; ور�w78ا ،;UرPVRY8ا BUزP8ول واCأو ا �Xxم;، رP�w8ا Mj� ;86w8ا".  

، اYw78د 6w8_ت اFG6QV8 مl اYrb8ة Fk^6N2012  12اI78رخ FG  02- 12أ^`B اP^6f8ن اPdb8ي ر@?  -  98
؛ 67Lر 41، ص Fk^6N2012  14اI78رFG ;z  1اX^678B~8;، اYUBZ8ة اPr7Za8 ;X7RB8رU; اyZ8اUBx;، ر@? 
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� حا�ت  +o ،اÆأو من خ~ل رئي ôية ك إن هذا التدخل لSح¼ة الدستور
ية عضاء  شغور أ� اCؤسسات الدستور Cان، اCاCنتخبة أو مقاعد ل~� � ال-� + بغرف²< �Uنتخب

ت �ماية اCؤسسات اCنتخبة من قبل الشعب،  +� دف توف-� القضاء الدستوري ل-+ >Éيس
 ، + �Uقرا�� للناخب �jختيار ا�ر والد� ا اCساس �� وأ� يكون ذلك ��سباب واهية من شأ,+

ية اCنتخبة   . وتعطيل اCؤسسات الدستور

  الحصانة البرلمانية عن أعضاء البرلمانرفع .4

Cان قد يستعملو  لعمل  ننظرا ��ن أعضاء ال-� غراض غ-� مرتبطة �� م �� >Éحصان
رمة، خاصة عند  فعال �� م �� م قضائيا عند ارت®,� >Éول دون متابع ، ا��مر الذي �� � Cا=+ ال-�

ا، فقد أدرج اCؤسس الدستوري  +Éا وعدم قبو9م التنازل ع سgم ,� >j- ة 9ذه معا��
ية -الوضعية و¾< إخطار ا(¼ة الدستور هات ا(+ + ا�� �Uك >j رفع هذه بشأن قرار �ستصدار 
  .100عدÕا من ا�صانة

وط  bXم ل � حا¾< عدم استيفا,� +o انC عضاء ال-� Cانية �� إذا dن سقوط ال�دة ال-�
ما,+ قابلية ا�نتخاب أو فقد +éا � حا¾< اق-< +o ا +Éيد� م ر � ّل  لفعل ا، و�< + ُ ا يتطلب  �� +é bXب

                                                                                                                                                    

 مaZ; ،"اaj8>6ت DXW اPdb8ي اOXfwV8 q}k8 م6wو8; اX^678B~8; اYrb8ة مl اFG6QV8 �6_ت �LlXRP~6س، 
�aZ78ري اPVRY8ي، اBxاyZ8د اYL5  ;Qj82015 ، 31-45ص .  

، مD اCمB اD7dV78 اP^6f8ن اPdb8ي اQW OabV78`6م 244، 243، 242، 216، 215أ^`B اP78اد  - 99
  .ا_^6W6\Vت

130��Q ا678دة  -  100  ;Qj8 BxاyZ8ر اPVRد D2020م i^أ �aL" D�7U ن أنP�U PdL 678نB~8ا qwم ;bW6Vم 
;Xx6d@ DL 67لLCا BX² i6مr7W ;<~�B78ا ;X^678B~8ا YbW 6زلQ� �UBp Dم FQb78ا DL iV^6}�.   6ل� FGو

 ;UرPVRY87; ا�w786ر ا<z6ر إ<z±6ت اrN D�7U ;^6}w8ا DL 6زلQV8م اYL  ارY}VR_ ارB@ ن¶�W lGر 
;^6}w8ا D6 مrمYL".  
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غلبية حسب ا�ا¾<  �� ا من قبل أعضاء î غرفة �� �Éا(¼ة 101التصويت عل + �Uك >j فإن ،
Cان من  Cانية من عدÕا، عن أعضاء ال-� ية من التدخل لتقد�� رفع ا�صانة ال-� الدستور
م، ومن شأن هذه ا�ماية  >Éستق~لي ت حقيقية لعدم اCساس �� +� +þ شأنه أن يوفر

ية أن  م الدستور >Éرستتيح 9م البقاء أوفياء  لثقة الشعب وتطلعاته، من خ~ل 
و9ا 9م الدستور بô فعالية + �� � يعية ال²< bXم الرقابية والت   .�102ختصاصا,<

  : خاتمة

� خو9ا اCؤسس الدستوري لSح¼ة  تلفة ال²< بعد استعراض ا�ختصاصات ا(+
� اCنازعات اCتعلقة +o تتجاوز فصلها � ية وال²< يعية  الدستور bXسية والت ت الر�� �نتخا�� ��

 � +o ية تلها هذه اCؤسسة الدستور >� � + لنا بô وضوح اC®نة اCرموقة ال²< �Uوا�ستفتاء،  يتب
ام الدستور من خ~ل  ن اح-< عتبارها مûفة أساسا ب-+ ي، �� زا�� النظام الدستوري ا��

ت ويندرج î هذا  ا��ساسية،   ضبط نشاط السلطات العمومية وkاية ا�قوق وا�ر��
عتباره مظهرا من  اء العا³،  �� � î أ�+ +o إطار التطور الذي يعرفه القضاء الدستوري � +o
عيا سياسيا، ع´  ا الدستور بصفته عقدا اج̄< �Éيعلو ف � ية ال²< مظاهر الدو¾< الدستور
طار  ب أن يتعدى ا�@ � حساب القانون والذي ر	+ أنه تعب-� عن إرادة العامة، إ� أنه � ��

  .لذي يضعه اCؤسس الدستوريا

                                                           
126��Q ا678دة  -  101  ;Qj8 BxاyZ8ر اPVRد Dأن  2020م �aL"qu Mx6^ أو PdL qZّم; س مCا _ 

FGPVjU وطBs ;ّXaW6@ iW6\V^ض أو اBّbVU ،6ھYfkU طPfj8 i�YrL ;ّX^678B~8ر .اBّfU �aZ78أو ا FQطP8ا F~b�ّ8ا 
�aZّم;، مCا Mj� ،;86w8ا اºط ھPfjّ8ا ;ّX~a²¶W ix6dLا678دة "أ �Q� 67u ،127 أن �aL رPVRY8ا �k^ Dم" 
Mx6ّQ8أو ا PdL �aZّم; مCول اIjأم6م م ix{زم DUºّ8ا ?rQ�7U هYUBZ� i�YrL Dف إن مBV@ا {bG  ّq\ُU 

6rGB�W".  
117��Q ا678دة  - 102  ;Qj8 BxاyZ8ر اPVRد D2020م  i^ا �aL"�f~U 678نB~8ا FG إط6ر i�6p6}Vzا 

،;UرPVRY86ّ اXGو ;f�8 Mb�8ا i�6ba<�  ."و
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� الطعون اCتعلقة بقرارات رفض  +o ية للفصل إن تدخل ا(¼ة الدستور
 >lستقCتصدرها السلطة الوطنية ا � ية ال²< مهور ت رئيس ا�� شيحات �نتخا�� ال-<
 � +o لنظر دة ع´ اختصا^ا �� ويل ا�مl< ا�نتخابية ز�� >j نة � قرارات �� +o ت و ل~نتخا��

يعية وإع~ن الطعون اCنصبة  bXسية والت ت الر�� � ا�نتخا�� +o ليات التصويتJ ´ع
ائية، من شأنه أن  +Éها ال � � ع´ اCؤسسات اCنتخبة مصداقية وقبو�ينتا�� +Èض.  

ية عند هذا ا�د، بل يتعداه إ¬ التدخل عند  � يتوقف دور ا(¼ة الدستور
ة  ية اCنتخبة، سواء من خ~ل معا�� ية شغور اCؤسسات الدستور مهور سة ا�� شغور ر��

ستخ~ف  ، أو اختصا^ا �� � � الوط²+ لس الشع�² ا قبل حل ا(� ��ي سبب dن، أو استشار,<
ديد öدة  >j >¾حا � +o ا دة ع´ إبداء رأ,� م، ز�� +Éانية عC Cان أو رفع ا�صانة ال-� أعضاء ال-�

يعية bXسية والت ت الر�� جيل ا�نتخا�� � Cان أو �<   .ال-�

ا ا(+  ميع السلطات من خ~ل تدخ~,< ائية ملزمة �� تلفة وما تصدره من قرارات ,+
ا من إخطارات وإحا�ت  �Éيعرض عل �̄ ية والقضائية، ف دار العمومية والسلطات ا�@
اد اCرتبط بتفس-� ا��ح®م  >Éتوحيد ا�ج � +o ية ومنازعات، تسا� ا(¼ة الدستور

ت، ا��مر الذي ال ا�نتخا�� �� � +o يعية خاصة bXية والت اء قواعد  الدستور bإ� � +o يسا�
عتبار القضاء Jوما والدستوري خصوصا مصدًر  �� ، � من مصادر  اÕمً  االقانون ا�نتخا=�

   .القانون
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  : ملخص

ت، سواء  ال ا�نتخا�� �� � +o ية تستعرض هذه الورقة اختصاصات ا(¼ة الدستور
يعات ا�نتخابية وتدخلها عند شغور اCؤسسات  bXا ع´ الت >Éنتخبة أو من خ~ل رقابCا

� اCنازعات ا�نتخابية وإع~ن  +o يعية وفصلها bXسية والت ت الر�� ديد آجال ا�نتخا�� >j
لس الدستوري من خ~ل  � الوقت نفسه إ¬ أي مدى استطاع ا(� +o شفةd ،ائية +É¹ ال �tالنتا

� من ش ية ال²< تلفة، kاية اCبادئ الدستور اهة أآراءه وقراراته ا(+ + قيق شفافية و�+ ا �< +,
 + �Uم والفصل ب +Éبي + + وعدم التمي-� �U b� >-Cا + �Uساواة بCوا bB ية ال-< ت، خاصة حر ا�نتخا��

� العملية ا�نتخابية +o >lتدخCية ا   .السلطات الدستور

لس الدستوري  :الكلمات المفتاحية ية، ا(� زا�� ية ا�� القضاء الدستوري، ا(¼ة الدستور
ية، رقابة اCطابق ي، الرقابة الدستور زا�� تا��   .ة، اCنازعات ا�نتخابية، ا�نتخا��

  :قائمة المراجع

  :دساتير.1

زا�� لسنوات - .2020، 2016، 1996، 1989: دسات-� ا��  
  : قوانين.2

- >�� 07-97ا��مر ر +o تعلق بنظام 1997-03- 06، مؤرخCتضمن القانون العضوي اCا ،
ت، ية ا�نتخا�� زا�� ية ا�� يدة الر÷ية للجمهور ر قراطية الشعبية ا�� �jالد  >��  12ر +o مؤرخة

  ؛ 3، ص1997 سمار  6

- >��  01-04القانون العضوي ر +o ا��  7مؤرخ اCتضمن  07-97يعدل ويتمم ا��مر ر�<  2004ف-�
ت،  �نتخا�� يةالقانون العضوي اCتعلق �� زا�� ية ا�� يدة الر÷ية للجمهور ر قراطية  ا�� �jالد

�  9ر�<  الشعبية +o ا��  11مؤرخة   ؛21، ص 2004ف-�
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-  >��  01-12القانون العضوي ر +o ت، ا، يتعلق بنظ2012ينا��  12مؤرخ يدة م ا�نتخا�� ر ا��
ية زا�� ية ا�� قراطية الشعبية الر÷ية للجمهور �jالد  >��  1 ر +o ؛9ص  2012ينا��  14مؤرخة  

- >��  10- 16القانون العضوي ر +o ت،  2016أوت  25مؤرخ يدة يتعلق بنظام ا�نتخا�� ر ا��
ية زا�� ية ا�� قراطية الشعبية الر÷ية للجمهور �jالد  >��  50ر +o ؛9ص  2016أوت  28 مؤرخة  

�  اCؤرخ 11-16 ر�<  العضوي القانون- +o 25 تعلق 2016 أوتC9يئة ا  Cراقبة اCستقl<  العليا ��
ت، ية ا�نتخا�� زا�� ية ا�� يدة الر÷ية للجمهور ر قراطية الشعبية ا�� �jالد  >��  اCؤرخة 50 ر +o 

  .41ص 2016 أوت 28

- >��  07-19القانون العضوي ر +o تعلق2019سبتم-�  14مؤرخCلسلطة ، ا  اCستقl<  الوطنية ��
ت،  يةل~نتخا�� زا�� ية ا�� يدة الر÷ية للجمهور ر قراطية الشعبية ا�� �jالد  >��  55ر +o ؤرخةCا

  .11-5، ص 2019سبتم-�  15

�  01- 21 ر�<  ا��مر - +o تضمن القانون ،2021مارس سنة  10 مؤرخCتعلق بنظام العضوي اCا 
ت،  يةا�نتخا�� زا�� ية ا�� يدة الر÷ية للجمهور ر قراطية الشعبية ا�� �jالد  >��     17ر +o ؤرخةCا

  .43- 8، ص 2021مارس  10

�  مؤّرخ 02- 21 ر�<  ا��مر- +o 16 قاعد وعدد ا�نتخابية للدوا��  ا(دد ، 2021سنة  مارسCا 
�  شغلها  اCطلوب +o ت Cان،  انتخا�� يةال-� زا�� ية ا�� يدة الر÷ية للجمهور ر قراطية  ا�� �jالد
�  19ر�<  الشعبية +o ؤرخةC7- 6، ص 2021مارس  16ا .  

  :مراسيم.3

- >��� ر �  77-21اCرسوم الر�� +o ؤرخCا��  21ا �  2021ف-� لس الشع�² اCتضمن حل ا(�
 ، � ية الوط²+ زا�� ية ا�� يدة الر÷ية للجمهور ر قراطية الشعبية ا�� �jالد  >��  14ر +o ؤرخةC28ا 

ا��    .4، ص 2021ف-�
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- >��� ر �  96- 21اCرسوم الر�� +o وافق  1442رجب عام  27مؤرخC2021مارس سنة  11ا ،
يدة  ر ، ا�� � � الوط²+ لس الشع�² يتضمن استدعاء ا9يئة الناخبة �نتخاب أعضاء ا(�

قراطية  �jية الد زا�� ية ا�� �  18ة ر�< لشعبياالر÷ية للجمهور +o ؤرخةC2021مارس  11ا ،
  .4ص

  النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  .4

لس الدستوري اCعدل واCتمم لسنة - يدة ، 2019النظام ا(دد لقواعد Jل ا(� ر ا��
ية زا�� ية ا�� قراطية الشعبية الر÷ية للجمهور �jالد  >��  42ر +o ؤرخةC2019جوان  30ا.  

  :المجلس الدستوري الجزائريقرارات وآراء  .5

�  اCؤرخ مد، .ق.ق 01 ر�<  قرار- +o 20 لس عن الصادر 1989 سنة غشت  الدستوري ا(�
 + �tتعلق 1989 سنة غشت 20 بتارCلنظر وا ��  � +o ية مدى  ر�<  القانون أح®م بعض دستور

�  اCؤرخ 13- 89 +o 7 تضمن ،1989 سنة غشتCت، قانون وا    ا�نتخا��

- >�لس الدستوري ر يــة القانـون الذي صادق  1989- م د . ق. ر- 2رأي ا(� اCتعلق بدستور
 � +o � � الوط²+ لس الشع�² ديد  1989ديسم-�  5عليه ا(� � ت �< جيل انتخا�� � واCتضمن �<

الس الشعبية الو�ئية،    ا(�

لس الدستوري - يــة القانـون  1989- م د -ق . ر- 3ر�< رأي ا(� الذي صادق اCتعلق بدستور
 � +o � � الوط²+ لس الشع�² ديد  1989ديسم-�  5عليه ا(� � ت �< جيل انتخا�� � واCتضمن �<

الس الشعبية البلدية   .ا(�
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لس الدستوري رأي - � / ت د. ر 01/08ر�< ا(� +o سنة  7م د مؤرخ �- +Ôتعلق 2008نوCا ،
 >�يدة الر÷ية ر ر وع القانون اCتضمن التعديل الدستوري، ا�� bX �j63 ؤرخCا � +o 16ة 

 �- +Ô2008نو.  

لس الدستوري رقـم  �  11/د . م. ر/  03رأي ا(� +o ؤّرخCتضمن  2011ديسم-�  22اCا
ت، للـدستـور   .مراقـبة مطابقـة الـقانـون العـضوي اCتعـلق بنظـام ا�نتخا��

لسرأي - � /ت د.ر 16/01ر�<  الدستوري ا(� +o ؤرخCوع  ،2016ينا��  28م د ا bX �j تعـلقCا
  .القانون اCتضمن التعـديل الدستوري

�  21 /د م.ق/ 16 ر�<  قرار- +o ؤرخCتعلق ،2021مارس سنة  10 اCية ا راقبة دستور �j ا��مر 
ت،  اCتعلق بنظام العضوي القانون اCتضمن ية ا�نتخا�� يدة الر÷ية للجمهور ر ا��
ية زا�� قراطية الشعبية ا�� �jالد  >��    اC 17ر +o 7- 3ص  ،2021مارس  10ؤرخة.  

�  مؤّرخ 21 /د م .ق/ 17 ر�<  قرار-  +o 13 راقبة يتعلق 2021 سنة مارس �j ية  ا��مر دستور
دد الذي �  شغلها اCطلوب اCقاعد وعدد الدوا�� ا�نتخابية �� +o ت Cان،  انتخا�� ال-�

ية زا�� ية ا�� يدة الر÷ية للجمهور ر قراطية الشعبية ا�� �jالد  >��  19ر +o ؤرخةCمارس  16ا
  .5-4، ص 2021

  :كتب ومقاالت .6

ية الرقابة Jار عباس، تطور- �  الدستور +o  زا�� �  والعوائق ا�� ول ال²< ا، دون �< >Éفعالي  >l �� 
  .163-153، ص 2004لسنة  04 عدد أدرار، جامعة ا�قيقة،
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رزة Jار عباس، �طات- ��  � +o ي الدستور تطور زا�� l<  ،"ا�� لس �� ي، الدستوري ا(� زا��  ا��
 ؛42-15 ص ،2013 لسنة 02 عدد

�  حا�ت توسيعJار عباس، - +oانية ال�دة مع التناC  العضوي الفصل لتحقيق �او¾<  ال-�
 + �Uالسلطات، ب  >l لس �� ي، الدستوري ا(� زا��   ؛ 31-45ص ، 2015لسنة  5عدد ا��

ص~حات Jار عباس، مبادرة- l<  السياسية، ا�@ ، الفكر �� � Cا=+ لس منشورات ال-�  ا��مة، ��
  ،2011 لسنة   27 عدد

لس Jار عباس، - l< ا(� لس الدستوري، �� ادات ا(� >Éسية ع´ ضوء اج ت الر�� ا�نتخا��
ي، زا��  .70- 25، ص 2020 سنة  15عدد  الدستوري ا��

لس Jار عباس، دور- ي الدستوري ا(� زا�� �  ا�� +o ن +þ الدستور، ÷و مبدأ  >l لس ��  ا(�
ي، الدستوري زا��   ؛74- 59 ص ،2013 لسنة   01 عدد ا��

� من Jار عباس، - � تنقية النظام القانو=+ +o ودوره + �UتقاضCانفتاح القضاء الدستوري ع´ ا
وذجا؛  +jغرب أCزا�� تونس وا بية، ا�� � الدسات-� اCغار +o ت �قوق وا�ر�� + اCاسة �� �Uالقوان

لس الدستوري عدد  l< ا(�  .50-9، ص 2017لسنة  ��7

لس الدستور - � ف~ق Jر، ا(� +o �-اجستCادة ا bm ت، مذكرة مقدمة لنيل � انتخا�� ي قا½+
زا��  +  1إطار مدرسة الدكتوراه، فرع الدو¾< واCؤسسات العمومية، جامعة ا�� �I يوسف   

+ خدة،  �I2015/2016.  
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، آليات- + �Iبومد R طابقة رقابةCا  � ارmا ال²< �j لس ، 2016لتعديل  الدستوري طبقا ا(�
 >l عية للعلوم ا�قيقة �� لد ا�ج̄< نسانية، ا(�   .2019، 4 العدد18 وا�@

قلي�� - ر ا�@ >jؤCن فعاليات ا +Ø مقدمة >lمو� يعقوب، نظام الطعون ا�نتخابية، مداخ
بية"حول  � الدول العر +o دارات "تسوية الش®وى والطعون ا�نتخابية بية ل~@ ، اCنظمة العر

ا��  ردن، ف-�   .2019ا�نتخابية، Jان، ا��
-Favoreu, L. (1985). La justice constitutionnelle en France. Les Cahiers de 

droit, 26 (2), 299–337. 

Vidal-Naquet Ariane, Magnon Xavier. Quel(s) « juge(s) » pour les élections 
: le chemin dyspraxique de la modélisation à la mise en oeuvre pratique. In: 
Annuaire international de justice constitutionnelle, 34-2018, 2019. Égalité, 
genre et constitution - Populisme et démocratie. pp. 23-34. 

-Jean-Pierre Camby, Le Conseil constitutionnel, juge électoral,collection 
Droit Public,  édition SIREY, Dalloz, 1996. 

  :تقارير.7

بية لتطبيق  تقر�� هSت ور اذج عن القضاء الدستوري، اللجنة ا�� +j ،جر ستوين-�
قراطية بواسطة القانون �jالد.  
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IV -  الثالثـــــةالجلســــة: 

يــــــــة ـــــال رقابــــــة الّدستور �� � +o يـــــــة   .دور الـمح¼ـــــة الدستور

 

•  �� � +o ية الّسيــد   .ةــال الرقابة القبليـــاختصاصات ا(¼ة الّدستور
لس الّدستوري، قراوي النور عبد   .عضو ا(�

ية ورقابة  • ال رقابة الّدستور �� � +o ية اختصاصات ا(¼ة الّدستور
يس ، جامعة رواب جمال .د.أ .اCطابقة +k ،يد جي~¬� بونعامة bÆال

 .مليانة

ية • ال الّدفع بعدم الّدستور �� � +o ية . اختصاصات ا(¼ة الّدستور
زا�� سمري سامية.د  . 1، جامعة ا��
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  " الرقابة القبلية"الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر 

  السيد عبد النور قراوي،

  عضو المجلس الدستوري الجزائري

  :المحور األول

  الجزائريةتطور الرقابة الدستورية من خالل الدساتير 

  :مقدمــة 

رمانه من dفة ا�قوق إ ي عاش مرحl< صعبة اتسمت �� زا�� نسان ا�� ن ا�@
� صقلت فيه  بع قرن من الزمن و�� اCرحl< ال²< ت امتدت ع´ مدى قرن ور وا�ر��

تلف شعوب العا³ ت وا�قوق (+ قيق ا�ر�� ورة �< +ê  . بيان أول � +o سد � هذا اCبدأ �<
 �- +Ôكد 1954نو ا ، الذي أ bÆن يعيd � ن هذه ا�قوق من خ~ل ظروف اCرحl< ال²< +þ ´ع

� استنبطت من الظروف ا(لية  ، هذه اCبادرة ال²< � والدو¬� تمع الوط²+ ع´ مستوى ا(�
 ¸ نسان وميثاق ا�� ع~ن العا�c �قوق ا�@ ت ا�تفاقيات العاCية وع´ ا�+صوص ا�@ وسا��

+ الد 1949اCتحدة واتفاقية جنيف  �Iوال�د + �Uورة  1966ولي +ê ´ملها تؤكد ع �� � +o � وال²<
ضع  + يعية �< bXية ونصوص ت ت بنصوص تكون لقواعد عامة دستور kاية ا�قوق وا�ر��

ية وفق آليات رقابية متعددة  .للرقابة الدستور

ة، وهذا  �å الفته من أي وز �+ � ، فإنه � �� + �Uيع القوان �k ´ا أن الدستور يعلو ع �jو
ر وجود طبقا لقاعدة ÷و الدستو  ية، ذلك ما ي-� وعية الدستور bXCها مبدأ ا �k � ي-< ر ال²<
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� النظم السياسية اCقارنة +o ا�ا +jتلف أ + نالك من الدول، مثل . هيئة رقابية عليا �< +é
� العليا،  ا لSحا >É0اعتمدت نظام الرقابة القضائية أو � يكية، ال²< ت اCتحدة ا��مر الو���

� ا من أو0ت هذه الرقابة (ا +Éا من اعتمدت نظام الرقابة وم +Éية متخصصة، وم  دستور
يق  Cان أو عن طر يق ال-� ا إ¬ هيئة سياسية سواء dن ذلك عن طر السياسية وأسند,<
 � +o عمول به خاصةCلس الدستوري ا تلط الطبيعة، قضائية وسياسية، يدÖ ا(� لس �+ ��

ي زا�� ي�� الفرن}� وا�� bXالنظام الت . 

ية لقيام دو¾< ا�ق تعت-� الرقابة ع´ دستو  وهر ليات ا�� + إحدى ا�� �Uية القوان ر
م من أي  >, فراد وحر�� ن kاية حقوق ا�� � من أ� الدعا�g ا��ساسية ل-+

والقانون، ;+
ام الدستور و÷وه ع´ بقية القواعد القانونية،  ن اح-< ع ل-+ � +� اوز، و�� الوسيl< ا�� � >�

يعية  حيث تضمن هذه الرقابة �ة dفة النصوص القانونية bXالصادرة عن السلطة الت
تمع  اÕا من طرف أفراد ا(� + بقبو9ا واح-< �Uوعية الكفيلت bXCصداقية واCومنحها هكذا ا

لتا¬� تعم�w وصيانة السكينة العامة داخل الدو¾<    .و��

 1963بروز فكرة الرقابة الدستورية في دستور 

ية مع صدور أول دستور  يةظـهرت فكرة الرقابة الدستور زا�� ية ا�� فقد  ،للجمهور
لس دستوري يتكون من  1963من دستور  63نصت اCادة   :أعضاء � 07ع´ إنشاء ��

ول لSح¼ة العليا –  .الرئيس ا��
ية لSح¼ة العليا – دار  .رئيس الغرفة اCدنية و ا�@
�  ةث~ث – لس الوط²+ تار� ا(� + �� � لس الوط²+ � ا(� +o نواب أعضاء.  
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يةعضو يعينه رئيس ا��  –   .مهور

عضاء + ا�� �Uم من بÆنتخاب رئي لس ��  .ويقوم أعضاء ا(�

ية  64وحددت اCادة  راقبة دستور �j القيام � +o لس الدستوري من الدستور Õمة ا(�
لس  ية أو من رئيس ا(� مهور يعية بعد إخطاره من طرف رئيس ا�� bXوامر الت + وا�� �Uالقوان

 �   .الوط²+

 : 1976 الدستورية في دستور غياب آلية المراقبة

� دستور  +o ن  ،1976أما +þ همة +Ô + �Uية للقوان بدأ اCراقبة الدستور �j خذ � فإنه ³ ��
ام الدستور أعط وجب نص الفقرة الثالثة من اCادة ياح-< �j ية مهور منه  111ت لرئيس ا��

ا رئيس ) وهو حا�� الدستور( � يعمل ,� + الدستور آليات ا�ماية ال²< �Uولكن ³ يب
ية ليضمن  مهور ام الدستورا�� ح-<   .ويتكفل ��

لرجوع لنص اCادة  ارس  ،1976من دستور  155و�� �j ية مهور ن~حظ أن رئيس ا��
، فl نتيجة لذلك أن  � لس الوط²+ ا ا(� �Éيصوت عل � + ال²< �Uاض ع´ القوان حق ا�ع-<

نية لنص القانون خ~ل أجل  b� 30يطلب قراءة  � لس الشع�² + است~مه من ا(� �tر يوما من �<
 �   .الوط²+

ام الدستور فl و  ية Õمة اح-< مهور ارس رئيس ا�� �j ادة أنCكن ع´ ضوء هذه ا �j
الف للدستور ودون أن يµح بذلك  + أن النص �+ �Uنية، إذا تب b� أن يعرض النص لقراءة
� إعادة  +o م من إحا¾< النص إليه رغبة الرئيس +Þقد ي � � الوط²+ لس الشع�² êاحة فإن ا(�
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لطبع إحا¾< النص للقراءة الثانية ليست 0ها صياغة النص وفق مقتضيات الدستو  ر، و¾ ��
 �tê خالفة الدستور، ولكن فقط أمكن لنا استنتاج ذلك أي بدون وجود نص �j مرتبطة.  

ام  ن اح-< لك آلية عرض النص للقراءة الثانية ليتكفل ب-+ �j ية مهور إن رئيس ا��
ية من طرف دس .الدستور جع لطبيعة  1976تور ولعل عدم إقرار فكرة الرقابة الدستور ��

 + �UادتC191،192الدستور ذاته، ذلك أن إجراءات تعديل الدستور مرنة، فبموجب ا 
 � � الوط²+ لس الشع�² ية ع´ ا(� مهور وع تعديل الدستور من طرف رئيس ا�� bXيعرض م
، وبسبب مرونة إجراءات التعديل فإن النص الدستوري  + �Uغلبية الثلث � لSوافقة عليه ��

تل نفس مرتب ة �� �å لتا¬� � يتحقق التفوق للدستور، هذا من ي�� و�� bXة نص القانون الت
لرجوع لنص الفقرة الثانية من اCادة  ة أخرى، و�� �å فإن 1976من دستور  127، ومن ،

 lJ � +o التطبيق + علها ح-� � �� � � و ال²< �  يستو�� مبادئ اCيثاق الوط²+ � الوط²+ لس الشع�² ا(�
ة �+  ��ê وهذه إشارة ، ي�� bXلتا¬� الت � و ليس للدستور و �� ع لSيثاق الوط²+ bXCضوع ا

� و ليس للدستور، و قد كرست ذلك اCادة  من  06فإن التفوق هنا يتحقق لSيثاق الوط²+
� تنص ع´ أن  + ( الدستور ال²< �Uصدر ا��سا�� لسياسة ا��مة و قوانCهو ا � اCيثاق الوط²+

  ).الدو¾< 

 >lنت هذه ا��ح®م غ-� كفيd اC ا ³ تضع آليات و لكن +, ام الدستور �� ن اح-< ب-+
ناسبة  �j لوحظت � ام الدستور و بسبب التجاوزات للدستور و ال²< ن اح-< Jلية ل-+

 � � الوط²+ لس الشع�² + من طرف ا(� �Uوافقة ع´ بعض القوانCطالبت بعض ا��صوات  ،ا
حداث هي @ � آنذاك �� � ا�زب الواحد ا�ا ة التحر�� الوط²+ �Éئة داخل هيئات حزب ج
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 + �Uية القوان راقبة دستور �j فûصادق  ،ت � ة السياسية ال²< � ال~�� +o طلبCهذا ا �̀ و قد �<
� اCنعقد من  ة التحر�� الوط²+ �Éامس �زب ج ر ا�+ >jؤCا ا �Éو قد 1983ديسم-� عام  12عل ،

ة  + العام للحزب : ( نصت ال~�� �Uاف ا��م bcت إ ر إ¬ إنشاء هيئة عليا �< >jؤCيدعو ا
مهو  ام الدستور و ÷وهرئيس ا�� + لتضمن اح-< �Uية القوان � دستور +o ية للفصل   ).ر

  :1989المراقبة الدستورية في دستور 

ية ونص  ،1989مع دستور  تب²+ اCؤسس الدستوري êاحة فكرة الرقابة الدستور
� نص اCادة  +o لس دستوري لس الدستوري من 153ع´ إحداث ��  07، ويتكون ا(�

  :أعضاء
ما  • +Éيةعضوان يعي مهور  .رئيس ا��
•  � لس الشع�² ما ا(� �Éعضوان ينتخ � + أعضاءهالوط²+ �Uمن ب. 
+ أعضاءها • �Uعضوان ينتخبان من طرف ا(¼ة العليا من ب. 
ا  • ة واحدة مد,< ية لف-< مهور لس الدستوري يعينه رئيس ا��   .سنوات 06رئيس ا(�

لس عدة Õام أ×ها تلك اCرتبطة بوظيفة الÆر ع´  مراقبة وقد أعطيت 9ذا ا(�
ت + والتنظ̄� �Uية القوان   .دستور

 ، � � الوط²+ لس الشع�² ية أو رئيس ا(� مهور لس من طرف رئيس ا�� ويw< إخطار ا(�
�  .)رقابة �حقة(أو بعد صدور القانون ) رقابة سابقة(سواء قبل إصدار القانون أي  +oو

أي غ-� ملزم أما إذا g< إخطاره بعد  حا¾< ما إذا g< إخطاره قبل صدور القانون يد¬� ��



  دور المحكمة الد1ستورية في مجال الرقابة الد1ستورية: الثالثة الجلسة

 150 الصفحة 2021 - 17مجلة المجلس الدستوري العدد 

الفة للدستور من هذا النص  تب عنه إلغاء ا��ح®م ا(+ صدور القانون فإنه يصدر قرارا ي-<
لس  + قرار ا(� �tر   ).من الدستور 159اCادة (ابتداء من �<

شارة س ،ول~@ � لس الدستوري منذ �< ادات سواء آراء أو فإن ا(� >Éيسه أصدر عدة اج
 + �Uبدأ الفصل ب �j ت أو �ر�� از اCبادئ اCرتبطة سواء �� � إ�� +o ا9ام bقرارات هامة 9ا ا���

  .السلطات

  : 1996المراقبة الدستورية في دستور 

 :إعطاء دور أكثر فعالية لمهمة الرقابة 

� طرأت ع´ دستور  �  1989أحدثت التعدي~ت ال²< +o ا لس تغي-� تشكيl< وÕام ا(�
قيق توازن أحسن لس-� اCؤسسات،  ،الدستوري دف إ¬ �< وقد dنت التعدي~ت ,<

 � لس ا��مة ونظام ا�زدواج القضا=� نشاء �� @ Cان �� � تشكيل ال-� +o حداث نظام الثنائية @ ��
لس  ول مرة اوإنشاء �� + العضوية �� �Uوم القوان +Þ �j ضافة ل~�خذ @� لدو¾< Ïؤسسة قضائية، ��

� ا +o الدستوري للجزا�� + �tلتار.  

خطار ة ا�@ �å � +oلس الدستوري و � تشكيl< ا(� +o وقد انعكس هذا التوسيع،  � +o وكذا
لس الدستوري ا ا(� � 0ف ,�   .الص~حيات ال²<

 من حيث تشكيلة المجلس الدستوري: أوال

لس الدستوري من تسعة أعضاءع´  1996من دستور  164تنص اCادة    :أن يتكون ا(�
يةث~ثة أع  • مهور م رئيس ا�� +Éلس يعي م رئيس ا(� +Éضاء من بي. 
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+ أعضائه • �Uمن ب � � الوط²+ لس الشع�² ما ا(� �Éاثنان ينتخ. 
+ أعضائه • �Uلس ا��مة من ب ما �� �Éاثنان ينتخ. 
ا • + أعضا,� �Uعضو واحد تنتخبه ا(¼ة العليا من ب. 
+ أعضائه • �Uلس الدو¾< من ب  .عضو واحد ينتخبه ��
لس الدستوري  • + رئيس ا(� �Uا يع ة واحدة مد,< ية لف-< مهور من طرف رئيس ا��

  .ست سنوات
يع السلطات íثl< فيه بصفة غ-� متوازنة،  �k أن >lوي~حظ ع´ هذه التشكي

ثلها  �j بعة أعضاء، أما السلطة  03فالسلطة التنفيذية يعية أر bXثل السلطة الت �j +̄ أعضاء، بي
ت >� � ̀� ذلك اC®نة ال²< � النظام القضائية فيمثلها عضوان، وي-< +o لها السلطة القضائية

لس � ا(� +o ~ثي >j عتبارها أقل السلطات   .السيا�� ��

ا  �Éثلí واختيار + �Uكيفية تعي � +o اÆالسلطات تستقل بنف î ة أخرى فإن �å ومن
� هذه  +o ا �Éثلí ية سلطة ع´ ا��خرى عند اختيار لس الدستوري ف~ يوجد تدخل �� � ا(� +o

  .ا9يئة

 .اإلخطارمن حيث جهة : ثانيا

لس الدستوري لô من 166أو0ت اCادة    :من الدستور Õمة إخطار ا(�
ية، • مهور  رئيس ا��
• ، � � الوط²+ لس الشع�²  رئيس ا(�
لس ا��مة •  .رئيس ��
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 >Èلس ا��مة بعد التعديل الدستوري فإنه يب خطار (� شارة فإنه ر	+ توسيع ا�@ ول~@
قيق التوازن +  ،عاجزا عن �< �Uخطار للسلطة القضائية لتحقيق التوازن ب و ³ يوسع ا�@ +é

ة �å ؤسسات منCا،  ä³  قيق Cان من أجل �< � ال-� +o موعة من النواب خطار (� يوسع ا�@
نية b� ة �å ان منC قلية داخل ال-� غلبية وا�� + ا�� �Uالتوازن ب.  

 + �Uستثناء القوان �� + �Uعل بعض القوان � غفال من شأنه أن �� العضوية إن هذا ا�@
خطار عن  ´ أ�اب سلطة ا�@ + ية إذا ما �< ́� تفلت من الرقابة الدستور والنظام الداخ
دم بذلك بناء  +Éالفة للدستور، وي +� + �Uم، وقد يؤدي ذلك إ¬ صدور قوان >Éاستعمال سلط

� تقوم ع´ مبدأ ÷و الدستور   .دو¾< القانون ال²<

 من حيث موضوع اإلخطار: ثالثا

الدستور اCهمة ا��ساسية لSجلس الدستوري و�� من  163حددت اCادة 
ام الدستور“   .”الÆر ع´ اح-<

� هذا السياق +oادة  ،وCية  165فإنه يقوم بناء ع´ ا � دستور +o لفصل من الدستور ��
ت + والتنظ̄� �Uعاهدات والقوانCا.  

ية  + من الرقابة إحدا×ا إجبار �Uلس الدستوري نوع ارس ا(� �j طار � هذا ا�@ +oو
ية وا��خرى   .اختيار

 :الرقابة اإلجبارية للمجلس الدستوري. أ

+ الثالثة والرابعة من اCادة  �Uوجب الفقرت �j هذه الرقابة >wوجب الفقرة  165وت �jو
  :ويتعلق ا��مر إذن بــ 97الثانية من اCادة 
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  :القوانين العضوية 

+ العضوية بعد أن �Uية القوان � دستور +o لس الدستوري يبدي رأيه وجو��  فا(�
Cان حسب الفقرة الثانية من اCادة  ا ال-� �Éادة  165يصادق علSة ل   .123والفقرة ا��خ-�

+  123وقد حددت اCادة  �Uالعضوية و�� القوان + �Uال القوان من الدستور ��
  :اCتعلقة بــ

 .تنظ�w السلطات العمومية وJلها -
ت -  .نظام ا�نتخا��
ع~م  - @�  .القانون اCتعلق ��
� القانون ا��سا��   -  .للقضاء والتنظ�w القضا=�
+ اCالية  - �Uتعلق بقوانCالقانون ا. 

-   � ��من الوط²+  .القانون اCتعلق ��

لدستور و9ذا  ا�ت تتعلق بتنظ�w السلطة ومرتبطة �� وي~حظ أن أغلب هذه ا(�
� أن تكون مطابقة ¾   .السبب ينب�+

  : األنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان

وجب الفقرة الثالثة من اCادة  �j لس الدستوري � مطابقة النظام  165يفصل ا(� +o
́� يتعلق  جع ذلك إ¬ كون النظام الداخ Cان للدستور و�� � ال-� ́� لô من غرف²< الداخ
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 � +o الفا للدستور وإ� وقع خلل ب أن يكون �+ � يعية والذي � �� bXالسلطات الت �wبتنظ
ية   .س-� اCؤسسات الدستور

 :هدات الدوليةالمعا

وجب اCادة  �j97 ية اتفاقيات ا9دنة ومعاهدات  ،من الدستور مهور يوقع رئيس ا��
 >Èا إ� بعد أن يتل �Éان ليوافق علC الس°، و هذا النوع من اCعاهدات � تعرض ع´ ال-�
لنسبة 9ذا  لس الدستوري �� � أن إخطار ا(� لس الدستوري حو9ا، و هذا يع²+ رأ�� من ا(�

Cا ا ع´ ال-� +̂ ا، و ِح النوع من اCعاهدات إجباري قبل عر �Éرص ن و بعد التوقيع عل
̀� عن الرغبة  لس الدستوري �+ اCؤسس الدستوري ع´ عرض هذه اCعاهدات ع´ ا(�
ستق~ل الدو¾<  � kاية الدستور ��ن هذا النوع من اCعاهدات مرتبط و متعلق �� +o

كدت اCادة  ا، و قد أ ا ( من الدستور  08وسياد,< >Éتار لنفسه مؤسسات غاي + أن الشعب ��
� و دJها   .)(افظة ع´ ا�ستق~ل الوط²+

́� عن أي جزء من (منه ع´ أنه  ä13 نصت اCادة  وز البتة التنازل أو التخ � �� �
 � اب الوط²+ ية هذه ا�تفاقات واCعاهدات ) ال-< لس الدستوري عدم دستور ى ا(� � وإذا ار�<

كدته اCادة  ا، ذلك ما أ �Éالتصديق عل >wمن الدستور �168 ي.  

شارة ا�ت الث~ث  ،ول~@ لنسبة 9ذه ا(� لس الدستوري �� + (فإن إخطار ا(� �Uالقوان
Cان - العضوية � ال-� نظمة الداخلية لغرف²< ، يw< من )اتفاقات ا9دنة و معاهدات الس° -ا��

ية، و هذا ب�tµ نص اCادة  مهور + العضوية والنظام  165طرف رئيس ا�� �Uلنسبة للقوان ��
 �́ ل :الداخ � يبدي ا(� +o ية رأيه وجو�� مهور طره رئيس ا�� + س الدستوري بعد أن ��
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 � +o لس الدستوري Cان، ä يفصل ا(� ا ال-� �Éالعضوية بعد أن يصادق عل + �Uية القوان دستور
 � +o ذكورةCجراءات ا Cان للدستور حسب ا�@ � ال-� ́� لô من غرف²< مطابقة النظام الداخ

يةالفقرة السابقة أي بعد إخطاره من طرف رئيس ا��  ع´ أنه  97نص اCادة تو  .مهور
لنسبة �تفاقيات ا9دنة و معاهدات الس° ية اتفاقيات ا9دنة  :�� مهور يوقع رئيس ا��

ما � ا�تفاقيات اCتعلقة ,� +o لس الدستوري   . ومعاهدات الس° و يتلÈ< رأي ا(�

  :الرقابة االختيارية للمجلس الدستوري. ب

وجب اCادة  �j >wجلس الدستوري بعد إخطاره من ، من الدستور 165وتSكن ل �j
ص  +Á لس ا��مة � أو رئيس �� � الوط²+ لس الشع�² ية أو رئيس ا(� مهور طرف رئيس ا��

ت + والتنظ̄� �Uعاهدات والقوانCية ا لس دستور خطار فبل صدورها يصدر ا(� ، فإذا وقع ا�@
خطار بع د صدورها الدستوري رأ�� وذلك قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أما إذا وقع ا�@

تب عنه، وحسب نص اCادة  لس الدستوري قرارا ملزما ي-< من الدستور  169يصدر ا(�
الف للدستور لس الدستوري أي إلغاء النص ا(+ ه من يوم قرار ا(� bفقدان هذا النص أ�.  

ت  وجب ” النصوص“ä تشمل الرقابة التنظ̄� �j ية مهور � يصدرها رئيس ا�� ال²<
 >lستقCادة سلطته التنظيمية اCيستمدها من ا � ارس رئيس (من الدستور  125ال²< �j

صصة للقانون � اCسائل غ-� ا(+ +o ية السلطة التنظيمية مهور ، ور	+ نص هذه اCادة، )ا��
وجب دستور  �j لس الدستوري منذ إنشائه � هذا  1989فإن ا(� +o ارس اختصاصه �j ³

ل � bg رئيس �� � الوط²+ لس الشع�² ال بسبب عزوف رئيس ا(� س ا��مة عن رسة ا(�
� ا�@خطار +o ما >Éص~حي.  
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+ ا�ستثنائية  �Uلس الدستوري للقوان ال رقابة ا(� إن الدستور ³ يbX إ¬ امتداد ��
ية بناء ع´ اCادة  مهور � يصدرها رئيس ا�� وامر ال²< � حا¾< شغور  124أو ا�� +o من الدستور

� ا�ا¾<  +o ان، أوC � ال-� + دور=< �Uأو ب � � الوط²+ لس الشع�² ا�ستثنائية عندما تكون الب~د ا(�
ا ا,� ية أو استق~9ا أو س~مة �< ا الدستور طر دا� يوشك أن يصيب مؤسسا,< +   .Õددة ��

أيه  � تعرض ع´ الشعب ليد¬� �� + ال²< �Uستفتائية �� تلك القوان + ا�@ �Uإن القوان
لك  �j � اد مقارن >Éلس الدستوري حسب اج حو9ا بواسطة ا�ستفتاء، ذلك ��ن ا(�

ا عن السيادة الوطنية، فالشعب عندما يع-� عن الف bcا مبا � �ة قانون يعد تعب-� +o صل
ام الدستور ح-< ضع للرقابة و�� غ-� ملزمة �� + رادة � �<   .إرادته فإن تلك ا�@

� اCادة  +o ا �Éنصوص علCوامر ا ع´ الر	+ من عدم وجود نص �tê يلزم  124إن ا��
�  124/2خضوöا للرقابة إ� أن قراءة  +o م®نية @ سياق î النص الدستوري يو�� ��

� أول دورة ¾ بعد  +o ا �Éان علC ية و ذلك بعد أن يوافق ال-� خضوöا للرقابة الدستور
كن  �j و هذا ، ا تصبح قانو�+ �Éحا¾< موافقته عل � +o ية، و مهور إصدارها من طرف رئيس ا��

ا سواء قبل إصدارها أو بعد صدورها،  >Éارس ص~حي >j خطار أن هة ا�@ وهذا طبعا بعد ��
� حا¾< عدم اCوافقة +o ان، أماC ا ال-� �Éال  ،أن يوافق عل وامر تعد �غية و � �� فإن تلك ا��

م من نص اCادة  +Þلس الدستوري و ي خطار ا(� � هذه ا�ا¾< �@ +o168  من الدستور أن هذا
ا �@  >É �å ضع من + ا � �< +, ية �� ضع للرقابة الدستور + جراء النوع ا��خ-� من اCعاهدات � ��

ضع  + >� � لس الدستوري �� تلك ال²< ضع لرقابة ا(� + >� � لتا¬� فاCعاهدات ال²< التصديق و ��
� اCادة  +o ا �Éنصوص علCجراء التصديق، سواء تلك ا ها من  �131@ من الدستور أو غ-�

  .اCعاهدات
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  : 2016المراقبة الدستورية في دستور 

 � +oنت الذي الوضع هذا ظل وd ر >j ية الرقابة به �  الدستور +o ، زا��  ونتيجة ا��
ية لSطالب >Þتعددة، الفCؤسس فإن والر÷ية كذلك، بل اCي الدستوري ا زا��  قد ا��

وجب تدخل �j هات من ، ووسع2016 مارس 06 تعديل � 9ا ا��  إخطار حق مستقب~ ال²<
لس ضافة الدستوري؛ ا(� هات إ¬ فبا�@ ية، رئيس :و��  السابقة، الث~ث ا�� مهور  رئيس ا��

لس ا��مة، لس ورئيس �� �  ا(� ، الشع�² �  ليشمل ا�ق هذا مددت 187 اCادة فإن الوط²+
ول، من الوز��  i أيضا +  ا�� �Uس +k لس �) ئبا �� +�  � ، الشع�² � +  الوط²+ �Uجلس عضوا وث~ث �j 
  .ا��مة

  :2020المراقبة الدستورية في ظل دستور 

ول -�  ä تدخل اCؤسس الدستوري من خ~ل   التعديل الدستوري �� +Ô2020نو 
وجب نص �j ية ية مؤسسة : " 185اCادة  وأقر إنشاء ا(¼ة الدستور ا(¼ة الدستور

ام الّدستور ن اح-<   ."مستقl< مûفة ب-+

ية س-� اCؤسسات ونشاط السلطات العمومية   .تضبط ا(¼ة الدستور

ية قواعد Jلها  دد ا(¼ة الدستور >�"  

  :186 وغير في تشكيلتها بموجب نص المادة

 " bXع � ية من اث²+   :عضوا) 12(تتشô ا(¼ة الدستور

بعة  - م رئيس ا(¼ة،) 4(أر +Éّية من بي مهور م رئيس ا�� +Éأعضاء يعّي  
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ا، وعضو واحد ) 1(عضو واحد  - + أعضا,� �Uلس ) 1(تنتخبه ا(¼ة العليا من ب ينتخبه ��
+ أعضائه، �Uالّدو¾< من ب  

اع م) 6(ستة  - �ق-< ــــدد رئيس . ن أساتذة القانون الدستوريأعضاء ينتخبون �� ��
عضاء ية شـروط وكيفيات انتخاب هؤ�ء ا�� مهور    .ا��

ول لSح¼ة  + أمام الرئيس ا�� �Uم، اليمÕاÕ ة bcية، قبل مبا يؤدي أعضاء ا(¼ة الدستور
 � >=   :العليا، حسب النص ا��

اهة وحياد، وأحفظ “ + � ب-+ +Èأن أمارس وظـائ �wالعظ �́ Û الع �� Üداو�ت أقCية ا cّ
ية ضع �ختصاص ا(¼ة الدستور + � أّي قضية �< +o � ـاذ موقف عل²+ +   .”وأمتنع عن ا�<

ذا 2016 لسنة الدستوري التعديل به جاء الذي البارز التطور ولعل  الصدد ,�
وجب �j  ادةCكده التعديل الدستوري   لـ    188ا وجب نص اCادة    2020وأ �j195  هو

م®نية  @ ية بناء ع´ إحا¾< من " اقراره �� لدفع بعدم الدستور ية �� إخطار ا(¼ة الدستور
ة  �å ة أمامÏ � ا(ا +o أحد ا��طراف �Öعندما يد ، لس الدو¾< ا(¼ة العليا أو ��
ك حقوقه  >Éاع ين + ي�� أو التنظي�� الذي يتوقف عليه مآل ال-+ bXالت ùقضائية أن ا�

ا الدستور +Éيضم � ته ال²<  .وحر��

ية ع´ أساس الفقرة أع~ه، فإن قرارها يصدر  طر ا(¼ة الدستور + عندما �<ُ
بعة  ر ر ا�� bmإخطارها) 4(خ~ل ا�� + �tر >� �́ � ت ديد هذا ا��جل مرة . ال²< >j كن �jو
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بعة  هة ) 4(واحدة Cدة أقصاها أر ر، بناء ع´ قرار مسّبب من ا(¼ة ويبلغ إ¬ ا�� bmأ
خطار   ".القضائية صاحبة ا�@

ية بعدم قضائيا الدفع نيةإن إم® يعية ا��ح®م دستور bXالت  �  مساسا تتضمن ال²<
�قوق ت �� �  وا�ر�� ا الدستور ال²< +Éيعد .يضم  � +o سابقة الواقع  � +o الدستوري التطور سياق 

ي؛ زا�� يث ا�� بة ذلك أي إ¬ 2016) تعديل أي (تسبقه ³ �� ر � ية �< ا دستور >Éالب~د عرف 
  .قبل من

� تعديل أول  +o جاء ä �- +Ô2020نو  � +o ية كيد ع´ نظر ا(¼ة الدستور � >�
ول أو رئيس ا�كومة  خطار   إ¬ الوز�� ا�� ضافة إ¬ توسيع ا�@ @� ت واCعاهدات �� التنظ̄�

 + �Uبع + ) 40(حسب ا�ا¾< وإ¬ أر �I bXسة وع +k   ئبا أو لس ا��مة ) 25(�+ �� � +o عضوا
  .198وهو ما نصت عليه اCادة 

خط � ا�@ +o لزامية لقرارات ا(¼ة إن هذا التوسيع ار وإعطاء الصبغة ا�@
نة أساسية  +þ ôية يش � لالدستور ت ال²< + ومنه kاية ا�قوق وا�ر�� �Uية القوان دستور

ا الدستور +Éيضم.  

  

  

  

  



  دور المحكمة الد1ستورية في مجال الرقابة الد1ستورية: الثالثة الجلسة

 160 الصفحة 2021 - 17مجلة المجلس الدستوري العدد 

  :المحور الثاني

  )نماذج تطبيقية من قرارات المجلس الدستوري الجزائري(حماية الحقوق والحريات 

 لألحكام السليم التطبيق على الرقابة خالل من والحريات الحقوق حماية - 
 :الدستورية

ية ا�ماية تقوم ت للحقوق الدستور �  وا�ر�� +o نظمة ا ية ��  ع´ اCعاêة الدستور
 + �Uمت~زم + �Iا�قوق هذه تكريس :مبدأ  � +o ية النصوص ديد وإحا¾<  الدستور  كيفيات �<

ا >Éرسيع العادي إ¬  bXة، من الت �å زة ووجود �åر الدستوري للقضاء أÆمطابقة ع´ ت 
يع bXة النصوص من هذه مع العادي الت �å نية b�.  

نا وأن سبق dن إذا �  الوضع و�+ +o  زا�� لنسبة ا�� ول، لSبدأ �� كن فإنه ا�� �j  ن ا��
ادات عن التساؤل >Éلس اج ي الدستوري ا(� زا�� ̄�  ا�� ص ف + �  اCبدأ ��  تتبع إن .الثا=+

ادات >Éلس الدستوري اج �قوق اCتعلقة ا(� ت �� +  وا�ر�� �Uخ~ل من أر� قد أنه يب 
ادات هذه >Éأساسية مبادئ ث~ثة ا�ج.  

 الدستورية  للمبادئ والحريات الحقوق ممارسة شروط مطابقة - 

لس يعتمد ³ ي الدستوري ا(� زا�� �  ا�� +o ديد ت ا�قوق �<  قواعد ع´ وا�ر��
ة ��µالعامة مبادئه ع´ ايضا اعتمد بل فقط، الدستور ال  �  الدستور من يستخلÐا ال²<

�  êح ما ذلك ذاته، +o قراره به  >�ف أن فبعد ،99 / 04 ر لسلطة اع-< ية �� �  التقد��  ال²<
ع الدستوري اCؤسس أعطاها bXSي ل زا�� �  ا�� +o ديد وط �< bXاصة القانونية ال مارسة ا�+ �j 

ت ، ا�ساسية وا�قوق ا�ر�� + �UواطنSكد ل لك � dن أنه وإن أ �j التدخل  � +o هذا 
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وط اCذكورة مطابقة ع´ الÆر خاصة بصفة إليه يعود أنه إ� التحديد bXبادئ الSل 
ية   .الدستور

 +aلس و ت  قانون من 54 اCادة من الثانية الفقرة أن الدستوري ا(� ا�نتخا��
 � +  تتيح ال²< �Uنت وإن ا��خر، عن التصويت إم®نية ��حد الزوجd  � +o هاûا ش  � ومضمو,+
وجة اCرأة حق تقيد + >-Cالتصويت، ا � +o ا +Éلتبادل التصويت إم®نية أنشأت لك �� ، + �Uللزوج 
لس رآه ما وهو ا الدستوري ا(�  للحق الشخصية اCمارسة مبدأ مع تعارضا وا�+

، �   .��ح®م الدستور اCذكورة الفقرة مطابقة بعدم حbg ù  ومن ا�نتخا=�

لس ذهب ية، اCبادئ إ¬ ا�حت®م من أبعد إ¬ الدستوري ا(� ن الدستور � �� 
م اعتمد اCستوى + قراطية الدول به الذي تل-< �jالد  � +o القانونية، قواعدها  � +oام و  حقوق اح-<

 + �UواطنCت ا ية وضابطا لرقابته معيارا وا�ر�� يعية للقواعد الدستور bXتعلقة التCذه ا �, 
ت   .ا�قوق وا�ر��

 � +o جلس قرار أولSي الدستوري ل زا�� صه ولدى ،ا�� +Á ادة لنصCتعلقة 86 اCا 
�  لSجلس بقابلية ا�نتخاب ، الشع�² � ط dن إذا" أنه اعت-�  الوط²+ bc طلوب السنCيث-�  � ا 

̄�  كذلك ليس ا��مر خاصة، فإن م~حظة أية +  من لبطُ إذا  ف �U b� >-Cم ا �åأن من وأزوا 
ية جنسية من يكونوا   ."أصلية جزا��

لس أقر أن بعد ن ا(� � �  القانونية ا��ح®م �� ع يتخذها ال²< bXCا  � +o ال هذا  ا(�
Jال كن أح®م الدستور �@ �j وطا تفرض أن bc مارسةC حق ، bB ع²+  ال-< �j ا ن تندرج أ,+ +Ø 
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ع، السلطة bXSية ل لس وضع التقد�� ن السلطة 9ذه موضوعيا حدا ا(� �  ليس أنه رأى ��
م®ن @ ذف اCذكورة أن القانونية ا��ح®م �� bB  حق �< اما ال-< >j لنسبة +  من فئة إ¬ �� �UواطنCا 

 + �Uي زا��   .أصلهم بسبب ا��

لس وضعه الذي ا�د هذا إن تبط الدستوري ا(� ا¾<  ��  وا9در اCطلق ا�ظر ��
 �Dال ، م أن وخشية �ق أسا�� +Þع لتدخل الوحيد ا�د أنه ذلك من ي bXCا  � +o ال �� 

ت، ا�قوق لس استدرك cعان ما وا�ر�� تبط ،آخر موضوعيا حدا وأضاف ا(� ة �� bcمبا 
وضوع �j وط bXال  � كن ال²< �j ع أن bXCا ا +̂ ، حق Cمارسة يفر ن أسا�� � لس êح �� نه ا(� � �� 

كن � أخرى وبعبارة" �j رسة تكون أنوري تضييق ا�ق موضوع هذا  +ê فقط  � +o 
تمع قرا��  �� �jاية بغية دk ت �  الواردة وا�قوق ا�ر�� +o  bg ،ن الدستور +þ ها bال®مل أ�".   

كن �j عيار أو ا�د هذا تشبيهCا  �ÖوضوCلس وضعه الذي ا  ��ي الدستوري ا(�
ت تقييد ع، طرف من للحقوق وا�ر�� bXCا ا �j ورد  � +o ادةCللحقوق الدو¬�  ال�د من 21 ا 

�  ذلك وقبل  1966لسنة  والسياسية اCدنية +o ور ا�تفاقية نسان أنه �قوق بيةو ا��  � ا�@
وز � �  تلك إ� ا�قوق بعض رسة القيود ع´ من يوضع أن ��  للقانون، طبقا فرضتُ  ال²<

ôية تداب-�  وتش ور +ê  � +o  قرا�� �jتمع د  أو العامة الس~مة أو القو��  ا��من لصيانة ��
داب العامة أو العامة الصحة kاية أو العام النظام +  حقوق kاية أو ا�� �Iم ا��خر >,   .وحر��

اد من ي~حظ >Éذكور ا�جCجلس اSع من تقييد أي أن الدستوري ل bXCللحقوق ا 
ت ب أن وا�ر�� � ��  �Öا  :التالية اCعاي-�  ��
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ور��  التقييد يكون أن - +ê. 

ورة اختبار يكون أن - +µال  � +o تمع احتياجات ضوء قرا��  دستوري نظام إ¬ يستند �� �jد. 

دف أن - +  إ¬ اCقيد التدب-�  ,� �Iول أمر ت ا�قوق kاية : ا�� �  الواردة وا�ر�� +o الدستور  
� ل( +  لطرف اCع²+ �Iول~�خر (،  � ن : والثا=+ +þ  bت للحقوق ال®مل ا���   .وا�ر��

+  اCذكور ا�ستنتاج إن �Uلس أو�ه ما بوضوح يب ي الدستوري ا(� زا��  منذ ا��
ت، ا�قوق kاية حرص ع´ من البداية  اCعاي-�  تسط-�  ع´ يعمل ³ وإن وح²<  وا�ر��

�  اCذكورة +o اداته >Éا إ� أنه ال~حقة، اج �jن داd فض �� î للحقوق تقييد  �  يضمن ال²<
ا الدستور >Éرسميع  �� ، + �UواطنCن التقييد سواء اd ا ��ê أو ، ول ثالاCو  ملتو��  ا��

لس اعتبار �  الدستوري ا(� +o رأيه  >�قامة أن  12 / 01 ر اط ا�@ اب ع´ اش-< �  ال-<  الوط²+
�  من الدستور 44 اCادة مقتضيات مع السيا�� يتعارض للحزب اCؤسس للعضو  تؤكد ال²<

قوقه يتمتع مواطن î حق تار أن والسياسية اCدنية �� + ية �� ر   .إقامته موطن ��

�  واCثال �  ورد ما  )اCعنوي التقييد (الثا=+ +o لس رأي صه لدى04 / 02 ر�<  ا(� +Á 
�  ا��سا��  القانون اCتضمن القانون العضوي من 35 لSادة  ع´ نصت للقضاء ال²<

اف �ق ا�ع-< ��  � ، النقا=� � ت للقا½+ ا أج-� +Éلك  �  العدل لوز��  بذلك الت�tµ  ع´ القا½+
اذ من ا�قتضاء عند يتمكن ح²<  + ية لSحافظة التداب-�  ا�< ور +µوكرامة استق~لية ع´ ال 

، � لس ورأى القا½+ ع dن إذا أنه الدستوري ا(� bXSا�ق ل  � +o وط bc مارسة وضعC ا�ق 
 � �  Õنة �+صوصية نظرا النقا=�   .ا�ق الدستوري هذا تقييد يستطيع � أنه إ� القا½+
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لس اعت-�  لنتيجة ا(� �  ت�tµ  أن" �� �  بنشاطه القا½+  ¾ لل4ح العدل لوز��  النقا=�
اذ + >� ��  � +o �-وضوع تدابCساس شأنه من اCرادة ا @  Cمارسة الضامنة الدستوري اCؤسس ��
يع �k  + �UواطنCللحق ا  � لس Jل ، لذلك"النقا=� �  ي الدستور ا(� +o ع´ هذا رأيه منطوق 
ذف اCذكورة اCادة صياغة إعادة ط �� bc  � �  بنشاطه ت�tµ القا½+   .النقا=�

  :الفعلية ممارستها بضمان مرهون والحريات الحقوق مجال في المشرع تدخل

ى لس �� ي الدستوري ا(� زا��  الدستوري اCبدأ تطبيق هو القانون دور أن ا��
لنص  قيود بفرض �تواه، من إفراغه أو تقليصه وليس رسته، وكيفيات ع´ اجراءات ��
ى ä عليه، ع ع´ من ال~زم أنه �� bXCيتدخل عندما ا  � +o ال ت ا�قوق ��  الفردية وا�ر��

ماعية دف أن وا�� ن رسة إ¬ فقط ,� +þ ية أو للحق فعلية ف ا�ر ما اCع-<  دستور�� ، ,�
ي الدستور أن ذلك زا�� ت ا��ساسية يعت-�  ا�� نسان ا�ر�� ا�b  واCواطن وحقوق ا�@ >� d  مش-<
 + �Uيع ب �k  + �Uي زا�� ت ا�� �� زا�� م وا�� �Éجيل إ¬ من جيل ينقلوه أن واج  �A افظوا  ع´ ��

اك وعدم س~مته >Éحرمته ان.  

بط لقد لس ر ي الدستوري ا(� زا�� ورة ا��ساسية ا�قوق بعض رسة فعالية ا�� +µب 
صية، بصفة اCمارسة تw< هذه أن + b� هذه إفراغ إ¬ يؤدي قد آخر طرف تدخل وبدون 

  .�تواها من ا�قوق

ده ما ذلك � �  مث~ �+ +o لس قرار صه لدى  91 / 4 ر�<  ا(� +Á ادة لنصCالفقرة( 54 ا 
ت اCدرجة من )الثانية �  قانون ا�نتخا�� +o به لتصويت اCتعلق �� �� ، >¾dلو ل حيث �� >Éاس 

لس صه ا(� +Á ادة 9ذهCا  + �Uع عليه أقدم مابتثم bXCلقانون متتالية تعدي~ت من ا 
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ت، يث ا�نتخا�� ا لô اCسموح الو�dت عدد خفض �� �, îس من مو +k ت�dإ¬ و 
وضاع �ددة بصفة أقر ä واحدة، �  ا�� ر ال²< �  ا�ق ت-� +o هاµوح ، >¾dفقط الو  � +o  >¾حا 
اع، عن للناخب الشخ�7  ا�ضور عن اCانع قيام ��  واحدة لس ما ذلك ا�ق-< ه ا(�  اعت-�

، طابع من للوd¾<  ما يسا��  الدستوري � سد استثنا=� � ́�  التطبيق و�� �  الدستوري لSبدأ الفع +o
اع   .والXي اCباbc  العام ا�ق-<

لس رأى ة من ا(� �å ادة إقرار أن أخرىCذكورة) 2 الفقرة( 54 اCإم®نية أع~ه ا 
لتبادل +  التصويت �� �Uمارسة يضمن � للزوجCواطن �ق الفعلية اCواطنة أو اCا  � +o 

�  التصويت، ب وال²< � صية، تw< بصفة أن �� + b� قيقا  للحق الشخصية اCمارسة Cبدأ �<
 � �  بدقة يتكرس الذي ا�نتخا=� +o ادةCت من قانون 28 ا �   13 / 89 ا�نتخا��  ع´ تنص ال²<

�7  التصويت أن + b� ،يcلتا¬�  و لس الدستوري رفض و�� اجع أي ا(� لس قبل من �<  ا(�
 � اCمارسة هذه أن ا�ق، وأضاف 9ذا الشخصية اCمارسة Cبدأ تكريسه عن الدستوري

كن �j إ� تقيد أن  >¾dلو ��  � +o طاب�ا  �  الشخ�7  عن ا�ضور اCانع قيام حا¾<  أي ،ا�ستثنا=�
اع عند للناخب   .فقط ا�ق-<

  :خاتمة

ا  دستور   �  جاء  ,� ديدة  ال²< لت العديد من  2020إن التعدي~ت ا�� b÷ ،
ية، وذلك من خ~ل تغي-�  وانب اCنظمة 9يûه< وتنظ�w وص~حيات ا(¼ة الدستور ا��
� مستقل،  ا كجهاز مؤسسا=< >Éن استق~لي +þا، و �Éوط العضوية ف bc ديد ا و�< >Éتشكيل

ا أيضا،  صيات  من حيث توسيعو واستق~لية أعضا,� + bخطار إ¬ هيئات و� ات ا�@ �å
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ة اCنطوق  � الدسات-� السابقة، ä ركز  أيضا ع´ دس-< +o نت مدرجةd � أخرى غ-� تلك ال²<
لزامية، وهذا 0ه سيؤدي إ¬ تفعيل  ا القوة ا�@ ية وإعطا,� � لقرارات ا(¼ة الدستور ا=� +Éال

� الرقابة ا�@  +o µلها ينحJ نd � ية ال²< ال دور ا(¼ة الدستور �� � +o لزامية والرقابة
ا  � تعود أساسا إ¬ أسباب سياسية، وإعطا,� خطار ال²< ت، أمام �دودية آلية ا�@ ا�نتخا��
̄� يتعلق  قراطية خاصة ف �jأن هذا قد يؤدي إ¬ إرساء الد ä ،نت عليهd ك-�  حصانة أ

ة حقوق اCعارضة و�او¾< بناء دو¾< القانون  .بدس-<
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  المحكمة الدستورية  في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقةاختصاصات 

  جمال رواب .د.أ

  خميس مليانة، الشهيد الجياللي بونعامة ةجامع

   :تمهيد

ية وسيادة القانون يتطلب اقرار  سيد مبدأ ÷و القاعدة الدستور � إن العمل ع´ �<
ا صون الدستور وتكريس ÷وه،  >ÉمÕ تتو�ها هيئة � ، ال²< + �Uية القوان الرقابة ع´ دستور
، والذي  � الدو¾< +o � عتباره القانون ا��سا�� وا�� @ روج عن أح®مه �� وkايته من ا�+

ام  + ميع ا�ل-< � من ا�� ح®مه، وهذا ما نصت عليه اCادة يقت7+ � راعاته والتقيد �� �j185  من
ام الدستور: " الدستور ن إح-< ية مؤسسة مستقl< مûفة ب-+   ."ا(¼ة الدستور

� ��  2020دستوري لسنة التعديل الانط~قا من ذلك خص  ية ال²< ا(¼ة الدستور
� ا��صل امتداد طبي�� لSجلس الدستوري  +o)جموعة من وتطور ) سابقا �j ،¾ � ا=� � ا��

ا الدستور،  +Éدة ع´ أح®م أخرى تضم الص~حيات ا(ددة بشô واa+ ودقيق، إذ ز��
ن الباب الرابع منه بعنوان مؤسسات  +Ø ية (¼ة الدستور اص �� ول ا�+ جاء الفصل ا��

ية الرقابة + رقابية واستشار �Uتنوعة ما بCتلك الص~حيات العديدة وا � +o ليفصل ،... +üا.  

+ ع´ و  ك-� � هذه الورقة البحثية ال-< +o يت � وانب اCهمة من  أحدعليه ار�< ا��
لية  �d + �Uية القوان � الرقابة ع´ دستور +o أساسا >lتمثCية وا ص~حيات ا(¼ة الدستور
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بع صور � 9ا أر ام تدرج القاعدة القانونية، وال²< ن اح-< +þلتكريس مبدأ ÷و الدستور و :
ية، رقابة اCط يةرقابة الدستور   .ابقة، رقابة توافق اCعاهدات، الدفع بعدم الدستور

و¬ ية ت ا�� � رقابة الدستور +o تمثل )Constitutionnalité ( ،رقابة مرنة �� � ال²<
اضع للرقابة دستور�� إذا ³ تتعارض أح®مه مع الدستور كنص  ا النص ا�+ �Éيكون ف

� الدستور من  )1(مرج��  +o �tê نعه نص �j ³ ع²+ آخر أن النص يكون دستور�� إذا �j ،
  . أ� يكون كذلك

̄+ رقابة اCطابقة ا أن النص موضوع الرقابة � يعت-�  (Conformité) بي فاCقصود ,�
  . )2(للدستور نصا وروحا ا�يحا إ� إذا dن مطابقً 

امع اConventionalité( C( )3(التوافقرقابة أما  �Éصادق علCعاهدات ا �
+; ،

 + �Uالفة القوان ا حول مدى انسجام وعدم �+ >Éية رقاب ا ا(¼ة الدستور �Éتبسط ف � ا�ا¾< ال²<
ها مع مضمون اCعاهدات  bXن + �tر ر من �< bm ت خ~ل العادية قبل إصدارها والتنظ̄�

ا من منطلق ÷وها ع´ القانون، وهذا ما تنص عليه اCادة  �Éصادق علCن م 154ا
وط اCنصوص : " الدستور bXية، حسب ال مهور ا رئيس ا�� �Éيصادق عل � اCعاهدات ال²<

� الدستور، تسمو ع´ القانون +o ا �Éعل.  

ية  و صورة  (L’exception d’inconstitutionnalité)وأما الدفع بعدم الدستور +é
ي�� أو  bXالت ùية، تنصب ع´ ا� ارmا ا(¼ة الدستور >j � وجه الرقابة ال²< أخرى ��

اعالذي التنظي��  + ات القضاء سواء dن و  ،يتوقف عليه مآل �+ �å معروض ع´ احدى
� الدستور أو إدار��ً  عاد��ً  +o >¾كفوCت ا �قوق وا�ر��   .فيه مساس ��
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يع صور �k � +o لتفصيل �  ودون ا�+وض �� الرقابة، سأحرص ع´ استعراض صور=<
 + �Uية القوان وجه الرقابة ع´ دستور �� + �Uرزت �� + �Uطابقة كصورتCية ورقابة ا   .رقابة الدستور

ا؟،  وعليه ما >éطابقة ؟، وما هو نطاCية ورقابة ا هو مضمون رقابة الدستور
رها؟ bوآ�  

 + �Uش®لية تكون من زاويت جابة عن ا�@   :إن ا�@

 >wو¬ ي ية ورقابة من خ~9ا استعراض الزاوية ا�� مضمون ونطاق رقابة الدستور
̄+ الزاوية الثانية فيw< من خ~9ا استعراض إجراءات رسة تلك الرقابة اCطابقة ، بي
رها bوآ� .  

  مضمون رقابة الدستورية ورقابة المطابقة .1

اما عن مضمون رقابة اCطابقة سواء من  >j تلف + ية �� إن مضمون رقابة الدستور
جراءاتحيث  خطار، وكذلك ا�@ @� و¾< �� هات ا(+   .النطاق أو من حيث ا��

     : مدلول رقابة الدستورية .1.1

ية  ية �� رقابة جواز ية(رقابة الدستور � ا�خطار ) اختيار +o ة �jواCة ع´ سلطة ا �jقا
µهات �ددة ع´ سبيل ا� � )4(اCمنوحة �� +o تتمثل ،:  

ية، مهور   رئيس ا��

لس ا��مة،   رئيس ��

،رئيس  � � الوط²+ لس الشع�²   ا(�
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ول أو رئيس ا�كومة حسب ا�ا¾<    ،)5(الوز�� ا��

 + �Uبع ئبا،) 40(أر +�  

 bXسة وع +k + �I )25 (لس ا��مة �� � +o عضوا.  

ية  ا ع´ ا(¼ة الدستور �Éتعرض ف � ية تتضمن تلك ا�ا�ت ال²< إن رقابة الدستور
 >j � +o ز يق آلية ا�خطار ا�ختياري الذي يشô اCعيار ا���� ها عن رقابة اCطابقة عن طر + ي-�

ستثناء ما تنص عليه اCادة  ية �� � تطرح  142الدستور � اعتقادي(من الدستور ال²< +o (
يعية bXوامر الت ص ا�� + �� �̄   .اش®ل ف

+ العادية قبل  �Uلقوان ارس كرقابة سابقة إذا تعلق ا��مر �� �j هذا النوع من الرقابة
ارس �jا، و �Éصادقة علCعاهدات قبل اCت  اصدارها وا لتنظ̄� كرقابة �حقة إذا تعلق ا��مر ��

ا مع الدستور +̂ ها، لفحص مدى عدم تعار bXن + �tر ر من �< bm وذلك خ~ل.  

 � >= � ا�� +o ازها � كن ا�� �j ،ات + �-í ية بعدة + رقابة الدستور   : تتم-�

   .عت-� رقابة أقل êامةت -

صل عام، بل تتعلق ببعض اCواد �ل  - �d النص ôل >lخطار �� رقابة غ-� شام ا�@
� اجراءات اعداد القانون  من الناحية اCوضوعية فقط، ف~ تنظر +o ية ا(¼ة الدستور

� رسا¾<  +o واد الواردةCادة أو اCية ا � دستور +o الرقابة ع´ النظر µصادقة عليه، بل تقتCوا
نع أن تنصب الرقابة ع´ النص ب®مl، وقد حدث ذلك عام  �j خطار، لكن � يوجد ما ا�@

2000)6(.  
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انب اCوضو�Ö للنص �ل ا�خطار) الرقابة(Jلية الفحص  -   .تقتµ ع´ ا��

ية  - ت(رقابة الدستور + والتنظ̄� �Uعاهدات، القوانCخطارات ) ا ا ا�@ �Éقد تتعدد ف
� اCادة  +o ا �Éنصوص علCق ا�خطار ا و¾< �� هات ا(+   .من الدستور 193بتعدد ا��

  : نطاق رقابة الدستورية .2.1

  :رقابة دستورية المعاهدات. 1.1.1

� صيغة مكتوبة  +o الدول + �Uعاهدة، ذلك ا�تفاق الدو¬� الذي يعقد بC يقصد ��
 b-ك ، سواء تضمنته وثيقة واحدة أو وثيقتان متصلتان أو أ والذي ينظمه القانون الدو¬�

اصة   .)7(وÕما dنت تسميته ا�+

د أن اCادة  � لرجوع إ¬ أح®م الدستور، �+ � ف ��190 +o ا الثانية ع´ أنهتنص : قر,<
ا �Éعاهدات قبل التصديق علCية ا ية بشأن دستور كن إخطار ا(¼ة الدستور �j ...  

ية اCعاهدة قبل التصديق  يك آلية الرقابة ع´ دستور ر كن �< �j م من ذلك أنه +Þي
ية  ا رقابة جواز ية تشمل اCعاهدات الر÷ية فقط، وأ,+ ا، مع²+ ذلك أن رقابة الدستور �Éعل

يط bc النشاط العادي للسلطة التنفيذية، ورئيس � +o عاهداتCة أن تندرج هذه ا
� تس-� الع~قات الدولية للب~د ينفرد بعملية اCصادقة  +o ية بصفته صاحب السلطة مهور ا��

� تتمتع بنفاذية ذاتية ا ع´ ا(¼ة )8(ع´ هذه اCعاهدات العادية ال²< +̂ ، فيw< عر
ا لل �Éية قبل التصديق عل ريك الدستور كن �< �j � الفة وم ا(+ +Þ �j ،ا >Éي تحري عن دستور

  .الرقابة البعدية أو ال~حقة للتصديق ع´ اCعاهدة
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ة من طرف )9(أما اتفاقيات ا9دنة ومعاهدات الس° ��ê تاج إ¬ موافقة >� � ، وال²<
ا طبقا لنص اCادة  �Éصادقة علCان قبل اC � ال-� من الدستور، ف~ تكون �~  153غرف²<

� لرق اصة والظروف ال²< ا ا�+ >Éية نظرا لطبيع ية من طرف ا(¼ة الدستور ابة الدستور
ا رأي  ية بشأ,+ مهور ا يلتمس رئيس ا�� +jا، وإ �Éت � قد �< وضاع ا�ستثنائية ال²< ها وا�� تعا��

ية طبقا لنص اCادة  جراء الدستوري � يدرج  102ا(¼ة الدستور من الدستور، وهذا ا�@
ن الرقابة ع´ دستو  +Ø السلطات �wتعلق بتنظCن الباب الثالث ا +Ø ا +jعاهدات، وإCية ا ر

ية  مهور ئيس ا�� ول اCتعلق �� لتحديد الفصل ا�� ا و�� +Éا�ا�ت ا�ستثنائية(والفصل بي.(  

  : رقابة دستورية القوانين العادية .2.1.1

Cان بغرفتيه � يعدها ال-� يعية ال²< bXالعادية تلك النصوص الت + �Uلقوان  )10(يقصد ��
ا  �Éنصوص علCجراءات ا � بعد سلسl< من اCراحل وا�@ +o ادةCا من الدستور 144ا �Éوما يل .

+ عادية، ونصت اCادة  ä139 حددت اCادة  �Uيع بقوان bXا�ت الت من  190من الدستور ��
ا الثانية ع´ أنه � فقر,< +o عاهدات : "الدستورCية بشأن ا كن إخطار ا(¼ة الدستور �j

+ قبل إصدارهاقبل  �Uا، والقوان �Éالتصديق عل."  

ية سابقة أي قبل  + العادية تكون إختيار �Uية القوان إن الرقابة ع´ دستور
جرد إصدارها )11(صدورها �j ية أو وجوبية، إذ ضع لرقابة �حقة سواء dنت جواز + ، و� �<

ية طبقا لنص اCادة  مهور ا تتحصن ضد  148من طرف رئيس ا�� من الدستور، فإ,+
ية طبقا لنص اCادة ال ستثناء رقابة الدفع بعدم الدستور نا  195رقابة، �� +é ،من الدستور

ية �حقة   .يصبح النص �ل رقابة جواز
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  :خضوع التنظيمات للرقابة الدستورية. 3.1.1

ا 190تنص اCادة  � فقر,< +o 3 ية بشأن  :"ع´ أنه كن إخطار ا(¼ة الدستور �j
ت خ~  ية التنظ̄� ها  لدستور bXن + �tر ر من �< bm." 

، تتضمن قواعد،  �wمراس ôش � +o تصدر � موعة اللوا�t ال²< ت �� �� والتنظ̄�
� هذا السياق تنص اCادة  +oيع، و bXا�ت غ-� ا(فوظة للت دف أساسا تنظ�w ا(� >É141تس 

� اCسائل غ-� " :من الدستور ع´ أنه +o ية السلطة التنظيمية مهور ارس رئيس ا�� �j
صصة للقا   .نونا(+

ول أو رئيس  ال التنظي�� الذي يعود للوز�� ا�� � ا(� +o + �Uيندرج تطبيق القوان
  ". ا�كومة، حسب ا�ا¾< 

ا لرئيس  ،انط~قا من ذلك ف ,� + السلطة التنظيمية اCع-< �Uب + كن التمي-� �j
ول أو رئيس ا�كومة  ا للوز�� ا�� ف ,� ة، والسلطة التنظيمية اCع-< �å ية من مهور ا��

 ، � مستقl< عن النص حسب ا�ا¾< >= � ا �< +, لتنظ�w اCستقل �� ا �� �Éكن ا�صط~ح عل �j ¬و فا��
 �

ول ;+ � اCرتبة، أما السلطة التنظيمية للوز�� ا�� +o تتعلق به، بل تنافسه � �
+; ، ي�� bXالت

 + �Uأو تب Xلتف � >= � >� ، �gي�� أو تنظي�� مستقل قا bXذات طابع تنفيذي مرتبطة بنص ت
  .)12(كيفية التنفيذ

دد  ،قا Cبدأ ÷و الدستورتطبي ت دون أن �� أخضع اCؤسس الدستوري التنظ̄�
+ dن من ا �Uح � +o ،ها bXر من يوم ن bm أجل � +o ية جدر �� نوöا إ¬ رقابة ا(¼ة الدستور

ية دون التنظ�w التنفيذي   .النص ع´ خضوع التنظ�w اCستقل لرقابة الدستور
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ضع  + ت �< ية،  لث~ثةونش-� هنا إ¬ أن التنظ̄� أنواع من الرقابة أمام ا(¼ة الدستور
ضع كذلك إ¬ رقابة �حقة  + >� ä ،ها bXن + �tر ر من �< bm ية خ~ل ضع لرقابة دستور + >� �

+;

ية  ها، ورقابة الدفع بعدم الدستور bXر أيضا من ن bm عاهدات خ~لCا مع ا >Þتتعلق بتواف
اك التنظ�w �ق من ا�قوق ا��سا >Éحا¾< ان � +o كرقابة �حقة � ت العامة ال²< سية أو ا�ر��

ا الدستور طبقا لنص اCادة  +Éمن الدستور 195يضم.  

  :رقابة المطابقةمضمون . 2.1

 ôي�� بش bXص مدى تطابق النص الت +Á دف >Éطابقة �� رقابة وجوبية تسCرقابة ا
ام حرفية  دف اح-< >Éتس ä ام روح الدستور دف اح-< >Éدقيق مع الدستور، و�� رقابة تس

مر الذي يتطلب رقابة شامl< ��ح®مه، فا(¼ة �� الدستور ومصطلحاته، وهو اعبارات 
ا أن يكون القانون العضوي،  � يقصد ,� ارس رقابة اCطابقة ال²< >j >¾هذه ا�ا � +o ية الدستور

 �́ Cانلô من النظام الداخ � ال-� بشô دقيق مع الدستور، فع~قة  امنسجمً  ،غرف²<
�ا¾<  ، تكون وثيقة مقارنة �� � هذه ا�ا¾< +o يعية bXية والت + الدستور �Uالقاعدت + �Uا�+ضوع ب
 + �Uواءمة بCفالرقابة هنا تتعدى رقابة ا ، + �Uالقاعدت + �Uهات + �Uواءمة بCا ا �Éيتطلب ف � ال²<

ب ع´ القانون القانون والدستور، لتقد�� الرقابة الدقيقة مع النص الدستوري،  � إذ ��
  .)13(أ� يتضمن أي تناقض مع نص الدستور -إذن-العضوي 

رCا، و��  >� � لنسبة للجهة ال²< ا رقابة وجوبية سابقة، تلقائية �� +, � + هذه الرقابة �� تتم-�
lÏ، وأن  � ا شامl< للنص �� + بكو,+ ية، ä تتم-� ك-b تشددا وêامة مقارنة مع رقابة الدستور أ

انب اCوضو�Ö للنص �ل الرقابةJلية الفحص تشمل ا انب الش�D وا�� ��.  
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دة ع´ ذلك ا  ،ز�� �Éية، � تتعدد ف ~ف رقابة الدستور + فإن رقابة اCطابقة و��
ق ا�خطار و¾< �� ة واحدة �+ �å خطارات بل هناك   . ا�@

  : نطاق رقابة المطابقة. 3.1

امسة من الدستور 190طبقا لنص اCادة  ا ا�+ � فقر,< +o،  ية طر ا(¼ة الدستور + >�
 �́ + العضوية والنظام الداخ �Uصوص القوان + ية فقط �� مهور وجو�� من طرف رئيس ا��

Cان � ال-�   .لغرف²<

يعية طبقا Cا نصت عليه اCادة   bXوامر الت � ل~� ضافة ا¬ ذلك ا�خطار الوجو=� @� ��
  .)14(من الدستور 142

  : القوانين العضوية. 1.2.1

كن  �j اغفال دور إ� � +o العضوية + �Uتصدر �� القوان �
ية للدول، ;+ نظمة الدستور

Cان  يûه< وضبط و عن ال-� ا تتعلق ,� ، حيث أ,+ � الدو¾< +o � لعمل اCؤسسا=< تبط أساسا �� >�
ية، سواء تعلق ا + العديد من اCؤسسات الدستور �Uية ب ت، �� الع~قات ا(ور �نتخا�� مر ��

لظر�� أو ا لقضاء، أو ��   . )15(وف العادية أو الظروف ا�ستثنائيةحزاب السياسية، أو ��

+ عضوية، ä نصت  140وقد حددت اCادة  �Uيع بقوان bXا�ت الت من الدستور ��
ة ع´ خضوع  ا ا��خ-� � فقر,< +o ادةCراقبة مطابقته نفس اC ،القانون العضوي قبل اصداره

ية ضع لرقابة مطابقة سابقة،للدستور من طرف ا(¼ة الدستور + ا �< أي قبل  ، أي أ,+
 �   .صدور النص القانو=+
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كن  �j � + �Uا إصدارها إهذا النوع من القوان >Éية مطابق � إذا قررت ا(¼ة الدستور
ية مهور   .للدستور، بعد اخطارها وجو�� من طرف رئيس ا��

  : النظام الداخلي لغرفتي البرلمان. 2.2.1

́�  من 3فقرة  135تنص اCادة  لس " :الدستور ع´ ما ي � يعّد ا(� � الوط²+ الشع�²
ما �Éويصادقان عل �́ لس ا��مة نظاÕما الداخ   ."و��

́� ويقره  يضع الدستوري، اCقت7+  9ذا تطبيقا � نظامه الداخ � الوط²+ لس الشع�² ا(�
́� ويقره هو ا لس ا��مة نظامه الداخ يق التصويت، ä يضع �� خر عن طريق �� عن طر

 + �Iش التصويت وحرصا ع´ تكييف هذ >̄ + لي �Uمع أح®م الدستور، أخض�ما  ياالنظام
  .190اCؤسس الدستوري لرقابة اCطابقة طبقا لنص اCادة 

Cان ا¬ رقابة اCطابقة، جاء تفاد�� Cا قد  � ال-� ́� لغرف²< إن اخضاع النظام الداخ
Cان لنفسه ص~حيات قد تتجاوز حدود ما هو مرسوم  نح ال-� �j ينجر عنه من ام®نية ان

  .¾ دستور�� 

  : وامر التشريعيةألا. 3.2.1

� حا¾<  +o يع bXية للت مهور � يد رئيس ا�� +o ية يعية �� أداة دستور bXوامر الت ا��
Cان، و�� نصوص قانونية  � حا¾< شغور ال-� +o انية أوC يع(ا�ستعجال عند العطل ال-� bXت (

ثل معاي-� تنظيمية >j عيار العضويCمن زاوية ا �
ة، ;+ + ، )16(ذات طبيعة خاصة ومتم-�

ن اختصاص السلطة التنفيذية،  +Ø ا تدخل +, يبة من ص~حيات السلطة التنظيمية �� قر
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 �ÖوضوCعيار اCن نطاق  ،أما من زاوية ا +Ø ا � تدخل +, يعية �� bXثل معاي-� ت >j �
+;

يع ،ا�ختصاص التنظي��  bXال ا(فوظ للت ن ا(� +Ø بل .  

ع لرئيس : " من التعديل الدستوري ع´ أن 142تنص اCادة  bXية أن ي مهور ا��
Cانية  � أو خ~ل العطl< ال-� � الوط²+ لس الشع�² � حا¾< شغور ا(� +o >lمسائل عاج � +o وامر � ��

لس الدو¾<    .بعد رأي ��

ية هذه ا�وامر، ع´  ية بشأن دستور ية وجو�� ا(¼ة الدستور مهور طر رئيس ا�� + ��
ة  bXأجل ع � +o ا �Éم ) 10(أن تفصل ف   ..."إ��

لتا¬�  ضع ا ،�� + يعية �� ا وامر�� �< bXطر رئيس �� الت + خرى للرقابة الوجوبية، حيث ��
ية ا ية بشأن دستور ية وجو�� ا(¼ة الدستور مهور � �� ا�� +o ذها + � ا�< يعية ال²< bXوامر الت

Cانية � أو العطl< ال-� � الوط²+ لس الشع�²   .حا¾< ا�ستعجال عند شغور ا(�

ال �ل  + � الواقع إن رقابة اCطابقة بوجه عام، dنت و� �< +o ، � >kالبعض فنقاش ف
زها ا�رص ع´ إقامة قضاء دستوري ×ه ا��سا��  ابية و9ا العديد من اCزا�� أ�� � اها إ�� ��
 � Cا=+ دف الرقابة الوجوبية إ¬ عقلنة النشاط ال-� + للدستور، ,< �Uا�رص ع´ مطابقة القوان

ك ما عدا ارس فيه نشاطه و�< �j ي�� ووضع إطار �دد bXال الت ذلك  من خ~ل حµ ا(�
Cان إ¬ رقابة  نظمة الداخلية لغرف ال-� ضافة ا¬ اخضاع ا�� @� للسلطة التنظيمية ��

ية سابقة   . )17(دستور
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ا تبÈ< رقابة ذات طابع سيا�� بغض النظر عن  ̄+ انتقدها البعض ا��خر كو,+ بي
ارmا،  >j � ي®إطبيعة ا9يئة ال²< bc ية عل من ا(¼ة الدستور � ا �< � إعداد  ذ أ,+ +o انC لل-�

ي�� �ل الرقابة  bXحذف وإضافة وإعادة صياغة للنص الت � +o ا 9ا من سلطة �j القانون
 ôية عليه، وهذا ما يش والذي � يكون نصا مكتم~ إ� بعد موافقة ا(¼ة الدستور

ي��  bXالعمل الت � +o ~18(تدخ( .  

لرجوع إ¬ دستور  د أنه قد ر» بدقة ا�دو  ،2020لكن �� � ا �+ �Éيتحرك ف � د ال²<
يعية  bXالت + �Uل السلطتJ ان وكذلك السلطة التنفيذية، أي أنه يس� لعقلنةC ال-�
اقب  ية Jليا �< ما، فقد أصبحت ا(¼ة الدستور +Éقيق توازن بي والتنفيذية ويعمل ع´ �<
� تصدر عن السلطة السامية لرئيس  يعية ال²< bXوامر الت النصوص التنظيمية وكذلك ا��

مهور    .يةا��

إجراءات ممارسة المحكمة الدستورية لصالحياتها في مجال رقابة الدستورية . 2
  .ورقابة المطابقة

l< من ا��ح®م ا�جرائية لضبط كيفية رسة  �k ؤسس الدستوريCلقد خص ا
ية ورقابة اCطابقة ال رقابة الدستور �� � +o ا ية لص~حيا,<   .ا(¼ة الدستور

  .الدستورية الختصاصاتها في مجال الرقابةكيفية ممارسة المحكمة . 1.2

 � +o ال الرقابة يتمثل �� � +o ية ù ص~حيات ا(¼ة الدستور إن اCبدأ العام الذي ��
، أي عدم جواز اCبادرة  + �Uية القوان � التحرك لبسط الرقابة ع´ دستور +o انعدام التلقائية

، + �Uية القوان ية لفحص دستور ا بطلب  التلقائية من طرف ا(¼ة الدستور +jا�خطار(وإ (
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لس الدو¾< (أو دعوى  ا من ا(¼ة العليا أو �� �Éال ال ية �< وفق ) دفع بعدم الدستور
� هذا السياق هو آلية ا�خطار +o م ، ما ,� جراءات اCقررة قانو�+   .ا�@

ع²+ أدق هو ذلك  �j ية، أو (¼ة الدستور ا ا�تصال �� �, >wي � لية ال²< خطار هو ا�� ا�@
ية ا�جراء الذي ي ا الرقابية ع´ دستور ة ص~حيا,< bcبا �j ية سمح لSح¼ة الدستور

� شô رسا¾< تقدÕا  +o ية، يكون � الدفع بعدم الدستور +o >¾حا ، طبعا إ¬ جانب ا�@ + �Uالقوان
ا  >Éمطابق � +o والنظر + �Uية القوان � دستور +o خطار من أجل التحري @� و¾< دستور�� �� هة ا(+ ا��

ا، ذلك أن ا(¼ة  >Éي ية � تتحرك تلقائياأو دستور   .الدستور

  : الجهات المخولة باإلخطار. 1.1.2

 + �UادتSستقرائنا ل ات  193و) 5فقرة ( ��190 �å >ما حدد� د أ,+ � من الدستور، �+
+ من الرقابة �Uخطار ل, النوع     .ا�@

  : االخطار في رقابة الدستورية. 1.1.1.2

ية � رقابة الدستور +o،  تد �j خطار ا اCادة ا�@ هات أخرى حدد,< خطار هنا ��193 ، وا�@
لنص dم~، بل  ض �j اختياري و� يتعلق �� ادة أو بعض اCواد فيه، ��ن الدستور � يف-<

ل ورود بعض اCواد  ض اح̄< ا اCادة )19(الفة للدستور(+ هنا اCطابقة بل يف-< ، حيث حدد,<
ية من رئيس : " من الدستور 193 طر ا(¼ة الدستور + لس �< ية أو رئيس �� مهور ا��

ول أو رئيس ا�كومة حسب  � أو من الوز�� ا�� � الوط²+ لس الشع�² ا��مة أو رئيس ا(�
  .ا�ا¾< 
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كن إخطارها كذلك م �j + �Uبع سة وعbX ) 40(ن أر +k ئبا أو +� + �I)25 ( � +o عضوا
لس ا��مة  ��"  

  :اإلخطار في رقابة المطابقة. 2.1.1.2

� من  5فقرة  190طبقا لنص اCادة  +o طابقةCا�خطار حول رقابة ا µالدستور، ينح
، وهو واجب  � النظام السيا�� +o ية ية فقط، انط~قا من م®نته الدستور مهور يد رئيس ا��
+ من  �Uصدار القوان @ عتباره صاحب ا�ختصاص الدستوري �� دستوري ملÈ< ع´ عاتقه، ��

يعية أساسية م¼l< لل bXة أخرى ا��مر يتعلق بنصوص ت �å ة ومن �å كد ب التأ � دستور ��
ا ¾ >Éمن مطابق.  

  : شكل رسالة اإلخطار. 2.1.2

ية من رئيس  :"من الدستور ع´ أنه 193تنص اCادة  طر ا(¼ة الدستور + >�
ول أو  � أو الوز�� ا�� � الوط²+ لس الشع�² لس ا��مة أو رئيس ا(� ية أو رئيس �� مهور ا��

  .رئيس ا�كومة، حسب ا�ا¾< 

كن إخطارها كذلك من  �j40  ئبا أو لس ا��مة �25+ �� � +o عضوا."  

فق  � شô رسا¾< �< +o ريك الرقابة، يكون >� � +o وهري خطار هو ا�جراء ا�� وعليه فا�@
ية  مهور ية، قد تقدم من قبل رئيس ا�� خطار لتودع لدى ا(¼ة الدستور لنص �ل ا�@ ��
لس ا��مة أو رئيس  � ذلك رئيس �� +o طابقة، وقد يشاركهCقابة ا منفردا إذا تعلق ا�مر ��

� أو � الوط²+ لس الشع�² ، أو  ا(� ول أو رئيس ا�كومة حسب ا�ا¾< خطار من إالوز�� ا��
ئبا أو  40 لس ا��مة إذا تعلق ا اعضو  �25+ �� � +o ية�� قابة الدستور  .مر ��
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� شô  ،من الناحية الشûية +o + يبدو أن اCؤسس الدستوري سيحافظ ع´ التمي-�
� الفقرة الثانية من  +o هات ا(ددة � الفقرة ا�و¬ وا�� +o هات ا(ددة + ا�� �Uرسا¾< ا�خطار ب

ره193اCادة    .، وهو أمر ¾ ما ي-�

  .إجراءات ممارسة المحكمة الدستورية لصالحياتها.  2.2

� جلسة مغلقةتتداول ا(: ع´ أنه 194نصت اCادة  +o ية ، )20(¼ة الدستور
� حال وجود طارئ،  +oاخطارها، و + �tر + يوما من �< �Uظرف ث~ث � +o وتصدر قرارها

فض هذا ا��جل إ¬  + ية، �� مهور م 10وبطلب من رئيس ا��   .أ��

+ اCعروضة  �Uية القوان � دستور +o صصة للفصل لسة ا(+ هذه اCادة بينت طبيعة ا��
كد الدستور êا ية للرقابة، حيث أ حة ع´ خضوع î من رقابة اCطابقة ورقابة الدستور

� ذلك أن رقابة ا(¼ة )21(لنظام اCداو�ت الXية >Èغلقة، وهذا أمر منطCلسة ا ، وا��
ية نص أو مادة أو بعض اCواد، � تتطلب الوجاهية  ص دستور +Á ´ية تنصب ع الدستور

ية   .ع´ خ~ف الدفع بعدم الدستور

طار الز  � ä حددت ا�@ � أم²+
كن  30و اCدة ا(ددة للفصل ;+ �j طابقةCيوما لرقابة ا

فض هذه اCدة إ¬  + � حا¾< وجود طارئ، يبدأ  10أن �< +o ية مهور م بطلب من رئيس ا�� أ��
ية خطار لدى ا(¼ة الدستور + تسجيل رسا¾< ا�@ �tر   .حساب ا��جل من �<

  : إجراءات استصدار القرار .1.2.2

ية، يتو¬ رئيس ا(¼ة  بعد تسجيل رسا¾< ا�خطار لدى ا(¼ة الدستور
 + �Uمقرر من ب + �Uية تعي وع القرار، لتبدأ بعد أالدستور bXف بتحض-� مûعضاء ا(¼ة لي
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ع î اCعلومات  �k ية موضوع ا�خطار، من خ~ل ذلك مرحl< التحقيق ومراقبة دستور
Sكن ل �j ä ،خطار وضوع ا�@ �j >lموضوع ا�خطارذات الص � +o �-قرر أن يستش-� أي خب.  

غلبية  ،من الدستور 197طبقا لنص اCادة  � ية �� تتخذ قرارات ا(¼ة الدستور
 +̄ ا، بي � حا¾< تساوي عدد ا��صوات يكون صوت الرئيس مر¤� +oو ، + �I +êا ا�ا أعضا,�

غلبية اCطلقة �� + العضوية �� �Uقابة مطابقة القوان عضاء، وهذا  تتخذ القرارات اCتعلقة �� ل~�
ا القانونية >Éتقتضيه طبيعة النصوص �ل الرقابة وقيم � >Èأمر منط.  

  :آثار الرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية. 1.2.2

ية معاهدة أو  ية عدم دستور ية، إذا قررت ا(¼ة الدستور لنسبة لرقابة الدستور ��
ا، وكذلك ال 198اتفاق أو اتفاقية فإنه طبقا لنص اCادة  �Éالتصديق عل >wو¬ � ي فقرة ا��

لنسبة Cضمون الفقرة  � نصت ع´ أن  2ا�ال �� + العادية أو امن نفس اCادة ال²< �Uلقوان
ا ف~ يw< اصدارها >Éي ية عدم دستور   .العضوية إذا قررت ا(¼ة الدستور

 � ية قرارها بعدم مطابقة مادة أو بعض اCواد ال²< كن  إذا أصدرت ا(¼ة الدستور �j
كن اصدار النص من دون اCادة غ-�  �j العضوية، فإنه + �Uالقوان � +o النص � >o فصلها عن ��

ا للدستور إاCطابقة، أما  >Éية بعدم مطابق ذا dن اCادة أو اCواد �ل قرار ا(¼ة الدستور
Cان ليعيد النظر فيه، كذلك  جع النص dم~ لل-� � النص، ف-� >o غ-� قابl< للفصل عن ��

ية  الشأن Cان، فإنه اذا قضت ا(¼ة الدستور � ال-� ́� لغرف²< لنسبة للنظام الداخ بعدم ��
́� مطابقة  كن للغرفة اCعنية العمل للّدستور مادة أو بعض مواد النظام الداخ �j � فإنه

� g< القضاء بعدم  Cادة ال²< ا للّدستور  �� ا من جديد ع´ مطابقا,< +̂ ، ا� بعد تعديلها وعر
ية ا(¼ة الدس   .تور
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ا  � فقر,< +o ادةCنصت نفس ا ä3  ية أنه إذا dن قرار ا(¼ة مضمونه عدم دستور
ية ه ابتداء من يوم صدور قرار ا(¼ة الدستور bفإن هذا النص يفقد أ� ، �wأمر أو تنظ.  

  :حجية قرارات المحكمة الدستورية. 1.2.2

ا  198نصت اCادة  � فقر,< +oامسة ية  ا�+ ع´ أنه تكون قرارات ا(¼ة الدستور
ية والقضائية ميع السلطات العمومية والسلطات ا�دار ائية وملزمة �� +,.  

ء و  ،وعليه � b{ية ال وز ¤� ية ملزمة �< طبقا 9ذا النص تعت-� قرارات ا(¼ة الدستور
bعتباره ح ا القرار �� �Éيكتس � �جية هنا تلك القوة ال²< � به، واCقصود �� فذا  اCق7+ ائيا �+ +,

  .بقوة القانون

� نفس الوقت  +o للطعن وتفرض >lائية غ-� قاب ية ,+ ä أن قرارات ا(¼ة الدستور
ية والقضائية العمل ع´ تنفيذها�@ ع´ السلطات العمومية والسلطات ا   .دار

  :الخاتمة

ا،  �Éبنوع + �Uية القوان ية لص~حيات الرقابة ع´ دستور ان رسة ا(¼ة الدستور
ا وسيl< منطقية والسبيل الوحيد �ماية الدستور وتكريس ÷وه نظرا Cا تتمتع أع تقد أ,+

ية ستجعلها مؤسسة اCؤسسات، ما تتمتع به كذلك من  به هذه ا9يئة من م®نة دستور
ط bc هيك عن معيار الكفاءة والتخصص اللذان أصبحا لعضوية  اأساسي ااستق~ل، �+

 � +o لس الدستوري ا ليست وليدة الصدفة بل �� نتاج تطور ا(� ا9يئة، زد ع´ ذلك، ا,+
 ، زا�� طا�� +j جلس الدستوريSؤسس الدستوري أن يصيغ لCارقابي احيث استطاع ا 

 + لتا¬�  امتم-� ال، �� � هذا ا(� +o قارنةCية ا الفا بذلك العديد من التجارب الدستور +�
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، نستطيع وبفخر أن نسم + �Uية القوان ال الرقابة ع´ دستور �� � +o ية زا�� بة ا�� ا التجر �É +² >jأ
ية  لس الدستوريمن الفقط أن تتمكن ا(¼ة الدستور �  س-� ع´ خõ ا(� +o ر b̄ وا�ست

  .î فرصة تتاح 9ا ��داء اCهام اCو0ه< 9ا 

  : التهميش

� ظل التعديل  -1 +o زا�� � ا�� +o + �Uية القوان ، خصائص الرقابة ع´ دستور � و=� �Éم + �Iعز الد
لد 2016الدستوري لسنة  ، ا(� � اد القضا=� >Éا�ج >l .    1126، ص 1، العدد 13، ��

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/142737  

  .اCرجع نفسه -2

ا  190تنص اCادة  -3 � فقر,< +o4 ية بقرار حول توافق  تفصل: ع´ أنه ا(¼ة الدستور
 + �Uالفقرت � +o ، وط ا(ددة، ع´ التوا¬� bXن ال +Ø ،عاهداتCت مع ا + والتنظ̄� �U2القوان 

  "أع~ه 3و

ية أو : " من الدستور 193تنص اCادة -4 مهور ية من رئيس ا�� طر ا(¼ة الدستور + >�
� أو من الوز � الوط²+ لس الشع�² لس ا��مة أو رئيس ا(� ول أو رئيس رئيس �� �� ا��

،   ا�كومة حسب ا�ا¾<

 + �Uبع كن إخطارها كذلك من أر �j)40 (ون bXسة وع +k ئبا أو لس ) 25(�+ �� � +o عضوا
  "ا��مة 
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يعية : 103تنص اCادة -5 bXت الت � حال أسفرت ا�نتخا�� +o يقود ا�كومة وز�� أول
سية   .عن أغلبية ر��

ت  � حال أسفرت ا�نتخا�� +o يعية عن أغلبية يقود ا�كومة رئيس حكومة bXالت
Cانية ��.  

6-  ،R + �Iية ورقابة د، بومد + رقابة اCطابقة ورقابة الدستور �Uب + اCعاي-� اCوضوعية للتمي-�
l< القانون الدستوري واCؤسسات  ية وفقا للتعديل الدستوري، �� الدفع بعدم الدستور

لد  ية، ا(�    39، ص 1، العدد 4الدستور

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/131730  

¸ اتفاقية فينا لقانون اCعاهدات " أ"فقرة  2اCادة  -7 ر ا�� >jاعتمدت من قبل مؤ � ال²<
 >�¸ اCتحدة ر معية العامة ل~� وجب قرار ا�� �j عاهدات الذي عقدCتحدة بشأن قانون اCا

2166  � +o ؤرخCول 5ا   ، 1966ديسم-� /dنون ا��

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.html  

لس الدستوري، . أ -8 l< ا(� �� ، زا�� � ا�� +o عاهداتCية ا R بوسلطان، الرقابة ع´ دستور
   40، ص 2013-1العدد 

ية اتفاقيات ا9دنة ومعاهدات الس°،: 102تنص اCادة -9 مهور   يوقع رئيس ا��

ما قبل  ية بشأن ا�تفاقيات اCتعلقة ,� ية رأي ا(¼ة الدستور مهور يلتمس رئيس ا��
ا  +̂ اعر �Éان لتوافق علC   .ع´ î غرفة من ال-�



  دور المحكمة الد1ستورية في مجال الرقابة الد1ستورية: الثالثة الجلسة

 186 الصفحة 2021 - 17مجلة المجلس الدستوري العدد 

، : من الدستور 114تنص اCادة - 10 + �Uان يتكون من غرفتC يعية �� bXارس السلطة الت �j
لس ا��مة � و�� � الوط²+ لس الشع�²   .و×ا ا(�

� إعداد القانون والتصويت عليه +o ان 9ا السيادةC � ال-�   .î غرفة من غرف²<

� أجل يصدر رئيس : 1فقرة  148اCادة - 11 +o ية القانون مهور يوما ابتداء من  30ا��
ه + تسSه ا�� �tر >�.  

� ضوء التعديل الدستوري . د- 12 +o ية مهور ام، السلطة التنظيمية لرئيس ا�� >j يعيش � >oشو
ي لسنة  زا�� لد 2008ا�� نسانية، ا(� l< العلوم ا�@ ، 42، ص 2، العدد 15، ��

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/88221                         

� ظل التعديل الدستوري لسنة . د- 13 +o + �Uية القوان � أحسن، الرقابة ع´ دستور غر=�
لد 2020 نسانية، ا(� l< ا�قوق والعلوم ا�@ . 27، ص 4، العدد 13، ��

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/138810  

� مسائل : من الدستور ع´ أن 142اCادة  تنص- 14 +o وامر � ع �� bXية أن ي مهور لرئيس ا��
Cانية بعد رأي  � أو خ~ل العطl< ال-� � الوط²+ لس الشع�² � حا¾< شغور ا(� +o >lعاج

لس الدو¾<  ��.  

ية بشأ ية وجو�� ا(¼ة الدستور مهور طر رئيس ا�� + وامر، ع´ �� ية هذه ا�� ن دستور
م  ة أ�� bXأجل أقصاه ع � +o ا �Éأن تفصل ف...  
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� القضاء الدستوري، أشغال اليوم الدرا�� الدو¬� .أ- 15 +o ؤسساتCيف، ا bc يسd د
امعة وهران،  � تمع                          194، ص ��05/05/2016 l< السلطة وا(� �� 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/26437  

16 - + �I  لد ي، ا�نسانية، ا(� زا�� � النظام الدستوري ا�� +o وامر � يع �� bXة، الت � مد�� �� +�10 ،
  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/41301         317ص ، 4العدد 

لس .أ- 17 l< ا(� لس الدستوري، �� اد ا(� >Éاج � +o ي زا�� Cان ا�� ، م®نة ال-� + �Uيط أم bc د
  .9ص  ،2013- 1الدستوري، 

  مرجع نفسه - 18

ية . د- 19 + رقابة اCطابقة ورقابة الدستور �Uب + خطار Ïعيار ش�D أو¬� للتمي-� + R، ا�@ �Iبومد
ية طبقا للتعديل الدستوري  l< العلوم ا�نسانية 2016ورقابة الدفع بعدم الدستور �� ،

لد  عية ا(� ج̄<   .118 ، ص2، العدد 5وا�@

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/116016  

ضور - 20 ع إ� �� لس الدستوري � يصح انعقاد ا�ج̄< � ظل ا(� +o نd10 من أعضائه .
  . 22، 20، 19اCواد 

ة من الدستور  186طبقا لنص اCادة - 21 bcية، قبل مبا يؤدي أعضاء ا(¼ة الدستور
 � >= ول لSح¼ة العليا، حسب النص ا�� + أمام الرئيس ا�� �Uم، اليمÕاÕ :  

ية اCداو�ت " c اهة وحياد، وأحفظ + � ب-+ +Èأن أمارس وظائ �wالعظ �́ Û الع �� Üأق
ية  ضع �ختصاص ا(¼ة الدستور + � أي قضية �< +o � اذ موقف عل²+ + ....".وأمتنع عن ا�<
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الدستورية في مجال الد�فع بعدم الد�ستوريةاختصاصات المحكمة   

  ،سمري سامية. د

  1جامعة الجزائر 

:مقدمة  

ي  زا�� ع الدستوري ا�� ّ bXCية"استحدث ا كتسمية بديl< عن  1"ا(¼ة الّدستور

لس الّدستوري" -�  2،"ا(� +Ôأول نو � +o ستف²< عليهCوجب الّتعديل الّدستوري ا �j20203 ،

ة  � ذلك رغبة Cسا�� +o التوجه العام الذي أخذت به العديد من دول العا³، ع´ غرار ولعل

وجب دستور  �j غربCوجب دستور 2011ا �j 2014.4، وتونس ـــ كذلك ـــ  

ايد للحقوق  + >-Cمتداد ا� �� + �Uية القوان ا�ت الرقابة ع´ دستور وارتبط توسيع ��

� اCنظومة القانونية الدولية، وتصاعد اCطا +o ت ا��ساسية لبة بتكييف دسات-� الدول وا�ر��

                                                           
�6N  ;X7jءت -  1 ";UرPVRY87; ا�w78ـ " اW نPQb78ا lWاB8ا8~6ب ا D7µ يBxاyZ8ر اPVRY8ا FG" 6تjRIم

;W6@B8ان "اPQbW ولCا q}k8ا FG ، ";UرPVRY87; ا�w78ا678دة "ا Dم ;UاYW ،185 رPVRY8ا Dم. 
2 -  �a<}67ل مbVRا F�¶U عPµP78ا اºھ FG"ريPVRY8ا �aZ786^6 و" اXأ�";UرPVRY87; ا�w786^6 " اXأ�

أBzى، وM~R ذ8½ راDXW 67rG{Vz_ lN اPVRY8ر اº8ي ^� 6rXaL واP^6f8ن اPdb8ي اYbW lGYa8 ?`Q78م 

q7b8ا اº6ز ھZ^إ FG 6rXaL Y7Vb78ري اPVRY8ا �aZ78ا q7L YLاPf8 دYw786م ا`Q8ا اºuو ;UرPVRY8ا.  
، B~7jU2020 OabVU د 30اP78ا67N1442  OGدى اCو�8  15مIرخ FG  442- 20رFR6x ر@?  مPRBم -  3

  .Yp�W82ار اqUYbV8 اPVRY8ري، اYUBZ8ة اPr7Za8 ;X7RB8رU; اyZ8اUBx;، اYb8د 
4  - Fوھ  q}k8ا F@ FWB 78ري اPVRY8ا �RI786 اrW ºzأ FV8ا ;X7jV8ا �k^129  رPVRد D2011م ،

 q}k8ا FG Fj^PV8ر  118واPVRد D2014م.  
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� kاية أفضل 9ذه  +o سا×ةCجة ا ديدة، �� + الداخلية وفقا لSعطيات ا�� �Uموع القوان و��

ت   5.ا�قوق وا�ر��

ا  � dن يقوم ,� ضافة ل~ختصاصات ال²< @� لس الدستوري"و�� � " ا(� +o ـــ سابقا ـــ
ية، أد ، الوجوبية وا�ختيار + �Uية القوان ال الرقابة ع´ دستور رجت آلية جديدة كرقابة ��

 ôية، لتش � ³ يسبق خضوöا من قبل للرقابة الدستور ، وال²< + �Uحقة، بعد إصدار القوان�
قيق  ا، بغرض �< �Éنظومة القانونية وتصويCا �gتقو � +o كن أن تسا� �j هذه ا��داة إضافة

ت � إطار kاية ا�قوق وا�ر�� +o ،انسجام مع مضمون الدستور.  

ع ا��  bXCصدار القانون وقد قام ا @ �� + �Uية القوان ي بتدع�w الرقابة ع´ دستور زا��
 >�اشيا مع  166-18العضوي ر >j ،ية وط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستور bXا(دد ل

 � +o ادة 2016تعديل الدستورCا � +o ية منه،  188، الذي تناول مسأ¾< الدفع بعدم الدستور
� ظل  +o"لس الدستوري اية "ا(� ، لينص التعديل اCشار إليه من قبل 2020، إ¬ غاية ,+

ية"ع´ تسمية  ديدة من تساؤل حول مدى "ا(¼ة الدستور ، وبقدر ما تث-� التسمية ا��
ية"انسجاÕا مع مصطلح  تية"الدفع بعدم الدستور ش®لية ا�� ما�� : ، تطرح ا�@

� إطار الدفع بعدم الّدستو  +o ية ر اCاختصاصات ا(¼ة الدستور b� ية وما�� ا�� تبة ر >-
ا؟ +Éع  

                                                           
�Pرار -  5 DXaXا9?<=>5; ا89ط456. "ھ @Aو?<"� ،;7NB :;7�w8ا �XW ،oRPU qXR6W : ،;b~<8اد، دون ر@? اY W

  .558: ، ص2004
، YwUد Bsوط B~7V~R2018  2اP78اOG  1439ذي ا6L ;Zw8م  22مIرخ P^6@18 -16  FGن PdLي ر@?  -  6

 5ا8{6درة FG  54و6XkXuت �>~OX اYbW lGY8م اPVRY8رU;، اYUBZ8ة اPr7Za8 ;X7RB8رU; اyZ8اUBx;، اYb8د 
 B~7V~R2018.  
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:اختصاصات المحكمة الدستورية في إطار الدفع بعدم الدستورية .أوال  

+ و×ا ا�ختصاصات ذات الطبيعة       �Uصنف � +o ية تتمثل اختصاصات ا(¼ة الدستور
.ا�ختصاصات ذات الطبيعة السياسيةالقانونية و   

:االختصاصات ذات الطبيعة القانونية .أ  

ديد  ا� �< �kكن إ �j ية � مراقبة مدى دستور +o ية اختصاصات ا(¼ة الدستور
ا ��ح®م  >Éيعية عند مطابق bXيعية أو التنظيمية، وتثبيت ا��ح®م الت bXا��ح®م الت

ا �Éعادة النظر ف @� >lعلها غ-� قاب � ��   .الدستور، 

لية لSراجعة  7:مراقبة مدى دستورية األحكام التشريعية أو التنظيمية.  1 �d
و  +� ، لس الدو¾< حا¾< من ا(¼ة العليا أو �� يق ا�@ ال~حقة لSنظومة القانونية، عن طر
ا، بتوجه أحد أطراف الدعوى للجهات  �Éطروحة علCسائل اCية، لفحص ا ا(¼ة الدستور
�د  عتبارها صاحبة اختصاص وتتمتع �� كن أن تفّعل Jلية الرقابة، �� �j � القضائية، ال²<

يعية أو التنظيمية bXتكييف ا��ح®م الت � +o سا×ةSتؤهلها ل �  8اCطلوب من الكفاءة، ال²<
� القانون العضوي  +o ا �Éنصوص علCوط ا bXدى توفر الC لنظر ا أو العكس، �� >Éي بدستور

  .ــــ اCشار إليه من قبل ـــ 16- 18

                                                           
مD اPVRY8ر  FG195 مP7dن اBfk8ة اCو�8 مD ا678دة " ا�w8? اFbUB�V8 أو اF7X`QV8"ورد ذL Bu~6رة  - 7
) qUYb�2020.(  
8  -  �a<}د مBU ?8..."F7X`QV8ا678دة " ا �^ FG188  qUYb� D2016م qUYb� lورد م YfG ،2020  ا678دة FG

195 ;X7ھ¶W 6<~�B6ؤ_ مj� YUYZ8ا �a<}78ح اB<Uو ، qu 6ص}Vzا DXW ;ap6k8ود اYw8ة، واYUYZ8ا ;G6µ±ا
DXVrZ86ص ا}Vzا DXW qzاYVa8 67لVأي ا� lQ78 ،6ء ا±داريdf8وا ;UرPVRY87; ا�w78ا Dم.  
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يعية"إ¬ جانب " ا��ح®م التنظيمية"وقد جاء مصطلح  bXجال "ا��ح®م التÏ ،
ية، وقد يطرح هذا  + بواسطة الدفع بعد الدستور �Uية القوان لفحص مدى دستور
ية  م®نية تداخل اختصاصات î من ا(¼ة الدستور @ ا�ستعمال إش®لية مرتبطة ��

؟ + �Uهت + اختصا½� ا�� �Uب >lداري، وا�دود الفاص   والقضاء ا�@

   :تثبيت المحكمة الدستورية للحكم التشريعي - 2

الف الدستور يw< فعندما تق + يعيا أو تنظيميا � �� bXية أن نصا ت رر ا(¼ة الدستور
يق الدفع  كتسابه حصانة، بعدم خضوعه للرقابة عن طر تثبيته، هذا التثبيت يؤدي إ¬ ا
� حا¾< استثنائية مرتبطة بتغ-�ّ الظروف، وفقا للفقرة الثالثة  +o ددا، إ� ية �� بعدم الدستور

� القانون العضوي ) 08(من اCادة الثامنة ) 03( +o تعلقة بتعديل )16ـــ18(الواردةCو�� ا ،
عل 9ذه القاعدة استثناء، مرتبط � ة مضمون القانون أو  االدستور، الذي �� �j~ورة م +µب

يته من قبل، إ¬ إعادة تكييفه مع مضمون التعديل  � دستور +o النظر >g وإن �wالتنظ
ديد   .ا��

   :واإللزامية لقرارات المحكمة الدستوريةإضفاء الصفة النهائية  – 3

ة من اCادة  ية  198وفقا للفقرة ا��خ-� من الدستور، تؤدي قرارات ا(¼ة الدستور
ا لSراجعة مرة  >Éائية، بعدم قابلي +Éا للصفة ال كتسا,� ية إ¬ ا بناء ع´ الدفع بعدم الدستور

 + ور مسائل �< � حا¾< �+ +o ،تصة هات القضائية ا(+ ضع لنفس ا��ح®م أخرى أمام ا��
� من اCادة  ط الثا=+ bXال � +o يعية والتنظيمية، وتصبح ُمَتضَمنة bXمن القانون العضوي  8الت
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 >�طابقته 16-18ر �j �tµي�� سبق الت bXت ùية ح � دستور +o بعدم إم®نية إعادة النظر ،
  9.للدستور

ا  >Éد إلزامي � يعية �+ bXائية ل~�ح®م الت +Éضافة إ¬ إضفاء الصفة ال @� للسلطات ��
ية والقضائية، دار � الفصل  3411وقد أشارت كذلك اCادة  10ا�@ +o ول مادة �d ـــ من قبل ـــ

� اCعنون بـ  ول من الباب الثا=+ ت العامة"ا�� إ¬ إلزامية " ا�قوق ا��ساسية وا�ر��
يع  �k ا >, +� +þت العامة و جال ا�قوق ا��ساسية وا�ر�� �j تعلقةCية ا ا��ح®م الدستور

  .وا9يئات العموميةالسلطات 

  :االختصاصات ذات الطبيعة السياسية .ب

ت"تشî ô من       ت " kاية ا�قوق وا�ر�� ع~�+ مطلبا ركزت عليه العديد من ا�@
، وكذا  � الدو¾< +o فراد تلف شؤون ا�� اتيجية بناء قواعد منظمة (+ السياسية العاCية، dس-<
� تشكيل ا�ختصاصات ذات  +o نظومة القانونيةCا �gتقو � +o سا×ةSفراد ل إدراج حق ا��

يةالطبيعة السياسية،    .لSح¼ة الدستور

  

  
                                                           

إ�8 ذBu ا6Q�VRء �aL اB�8ط اF^6�8 اYL D7dV78م O~R  16- 18مD اP^6f8ن اPdb8ي  8��BX ا678دة  - 9
�~� qUYbVW اPVRY8ر، FkG اfW6<7W �UB}V8; ا�w8? اPVRYa8 FbUB�V8رB� FV8وف، واB`8ا BّX �، وھFG P �6ل 

�~� Pfw86Wق وا6UBw8ت، Bµ ?�wWورة إ6Lدة ��oXX م6dمDX ا6��Cم Bم FbUB�� ?�� BX VU Y@ ;86w8ه اºھ
 iXG B`Q8ا O~R ?²ر �Q8ا FG B`Q86دة اL6ء إ�8 إQ�VRا اºدي ھIUو ،qUYbVa8 YUYZ8ى اPVw78ا lم ;XbUB�V8ا

 ?�w8واiVUرPVRYW.  
.198وردت �k^ FG اBfk8ة اBXzCة مD ا678دة  -  10 
.2020اBfk8ة اCو�8 مD اqUYbV8 اPVRY8ري 8ـ  34ا678دة  -  11 
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  : حماية الحقوق والحريات. 1

رت بغرض kاية ا�قوق  +� � ت السياسية العاCية، ال²< ع~�+ ر	+ ا�داثة النسبية ل~@
ا أصبحت  ا، إ� أ,+ ا وتصنيفا,< ت عقب الثورة الفرنسية، والتطور اCتنا�� Cضمو,+ وا�ر��

دخال  اأساسي تشô عام~ @ ة هذا اCس� �� � حاولت مسا�� نظمة السياسية، ال²< � تقي�w ا�� +o
ال � هذا ا(� +o >lات ا�اص اشيا مع التغ-� >j ها   .تعدي~ت ع´ دسات-�

لرجوع إ¬ اCادة  و¬ من التعديل الدستوري لـ  195و�� ا ا�� � فقر,< +o2020 دها � +� ،
ية، وهو اعتبار أحد أطراف  تش-� إ¬ السبب الذي يؤسس لتفعيل الدفع بعدم الدستور

اك �قوقه  >Éاع فيه ان + تبط بنتيجة ال-+ ي�� أو التنظي�� الذي �� bXالت ùاع أن ا� + ال-+
ته، ية 12وحر�� و الغاية من إدراج آلية الدفع بعدم الدستور +é.  

  : تقويم المنظومة القانونية. 2

 � +o نظمة السياسية لبناء منظومة قانونية �¼ة ، بغرض تس� العديد من ا�� الدو¾<
ية  كن للرقابة ع´ دستور �jتمع، و � تنظ�w ا(� +o قيق ا�ستقرار وما يتبعه من ارتقاء >�
ية أن تتو¬ هذه اCهمة  م®ن ا(¼ة الدستور @ قيق هذه الغاية، و�� >� � +o أن تسا� + �Uالقوان
يعية والتنظيمية  bXيع ا��ح®م الت �k ا، بتصويب � تقوم ,� ا ال²< من خ~ل اختصاصا,<

+ واس �UتقاضCت أحد ا قوق وحر�� ا ما يؤكد حقيقة اCساس �� � مضمو,+ +o نd تبعادها، إذا.  

                                                           
12  -  FG رPVRY8ا qUYb� l²6; ا678دة  2020مXp 6دةL�7 إ�188  qUYb� FG وردت FV82016ا �w~pوأ ،

 ?@BW ةYUYZ8195ا678دة اL 67لbVRا ?�، ..."rVQU½ اPfw8ق وا6UBw8ت "... ~6رة ، FkG ا²6X}8; اCو�8 
 �aL �Q86W DXµ6fV78ا Y�C 6تUBw8ق واPfw8ا YQj�6�i"... وا²6X}8; اYUYZ8ة UBو� i@Pf� ½rVQU " Fوھ

;wa}78وا ;k}8ا YX@ l6م6 مZj^ا B�uأ.  
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تبة، عن  2020من تعديل  198وتش-� الفقرة الثالثة من اCادة  >-Cإ¬ أن النتيجة ا
، تؤدي إ¬ نتيجة  ي�� أو التنظي�� bXية النص الت ية بعدم دستور قرار ا(¼ة الدستور

لغ ه، أي ا�@ bنظومة و�� فقدان أ�Cا � +o أنه أصبح غ-� �قق للغاية من وجوده ù اء ��
يعية  bXيع ا��ح®م الت �k استبعاد >wوبذلك ي ، � ت اCتقا½+ كه حقوق وحر�� ا >Éالقانونية، �ن

ا +Éبقية مضمون النصوص والغاية م + �Uب b-ك ية لتحقيق انسجام أ   .غ-� الدستور

  :حماية مبدئي سمو الدستور وتدرج القوانين. 3

ية، تكون ا(¼ة   قيق النتيجة من الرقابة بواسطة الدفع بعدم الدستور عند �<
خضاع هذه  @ �� ، + �Uو الدستور وتدرج القوان÷ � ماية مبد=� ية قد حققت النتيجة �� الدستور
ت  ا (توى نصوص الدستور، ومن خ~9ا kاية ا�قوق وا�ر�� >Éومطابق + �Uالقوان

، كغاية من إ ا دستور�� �Éنصوص علCيةا   .دراج أداة الدفع بعدم الدستور

  : تدعيم حق األفراد في تقويم المنظومة القانونية. 4

فراد  + (g< اعتبار مسأ¾< منح ا�� �UتقاضCلية الرقابة ع´ مدى ) اJ � +o سا×ةCحق ا
فراد،  ورة لتفعيل دور ا�� +ê ت إ¬ وقت قريبûش � ، من اCطالب ال²< + �Uية القوان دستور

قيقا Cتطلبات دو¾<  ة، وهذا ما أخذت به �< bcة أو غ-� مبا bcالقانون، إما بصفة مبا 
النمسا ـــ ع´ سبيل اCثال ــ كنموذج، فقد أتيح لô من ا(¼ة القضائية العليا وا(¼ة 
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ية العليا، ر	+ أن الدستور النمساوي  لغاء أمام ا(¼ة الدستور @� ية العليا الطعن �� دار ا�@
  13.� يش-� إ¬ هذا ا�ق

فراد بناء ع´ دعوى مرفوعة، أمام إحدى  كن تقد�g هذا الطعن من قبل ا�� �jو
ص الطعن اCقدم من  +Á إطار اختصا^ا � +o ة �å î ¬من قبل، وتتو + �UذكورتCا + �Uهت ا��
لغاء أمام ا(¼ة  @� ر، وعند التحقق من جدواه تتو¬ بدورها تقد�g الطعن �� +µأي فرد مت

ية العليا، ذا ا��  14الدستور +é نحهم فرصة �j فراد حق الطعن � منح ا�� +o bcباCسلوب غ-� ا
 + �Uت �å س� دراسة الطعن من قبلCهذا ا 	ويد ، + �Uالقوان �gلية تقوJ � +o شاركةCا
ية  ̄� بعد أمام ا(¼ة الدستور � طابع قابلية النظر ف +Èثار، والذي يضCوضوع اSل + �Uقضائيت

  .العليا

 bcباCسلوب غ-� ا�� زا�� �� يق وأخذت ا�� رة الرقابة عن طر bإ� � +o فراد � مسا×ة ا�� +o 
ة قضائية  �å ¬ا تتو +jية، وإ ة إ¬ ا(¼ة الدستور bcم التوجه بصفة مبا +Éك �j � م +é ،الدفع
ته،  ر اCد�Ö بوجود خرق �قوقه وحر�� +µتCويل رغبة الطرف ا اع �< + مطروح أماÕا ال-+

 �å î ¬وتتو ، لس الدو¾< و ا(¼ة العليا أو �� ا اCلف تكييف اCوضوع �+ �Éة �ال إل
ية،  ̄� بعد ع´ ا(¼ة الدستور ها من الضوابط، لتحال ف دية وغ-� ص مدى توفر ا�� +Áو
� تكريس حق مشاركة  +o ية � اCوضوع، ويسا� اختصاص ا(¼ة الدستور +o بغرض الفصل

                                                           
: 6LP~<7a8 ½7R YbR ،;Xت ا8I"^P^6f8اHE و85Fد ا4E=F;9 ا8D>?9رY~L" .4A اyUyb8 م6786R Y7wن. د -  13

  .48، ص2011ا6f8ھBة، اb~<8; اCو�8، 
.�k^48 اlNB78، ص . Y~L اyUyb8 م6786R Y7wن. ـ د 14 
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رة الدفع ب bنظومة القانونية، عند إ�Cا �gتقو � +o bcسلوب غ-� مبا � فراد �� ية، ا�� عدم الدستور
  .وتفعيل ا(¼ة 9ذا ا�ق بتحقيق النتيجة من ذلك

  : تحقيق األمن القانوني.  5

كن اعتبار ذلك من  �j ية، إ� أنه ر	+ حداثة تطبيق آلية الدفع بعدم الدستور
، وانع®س ذلك ع´ مستوى  ي�� bXالعمل الت �gعند تقو � قيق ا��من القانو=+ أسباب �<

ت � أصبح عنµا أساسيا �رتباطه الوثيق  kاية ا�قوق وا�ر�� العامة، فا��من القانو=+
راعاة ق�w العدل  �j ،ت ا��ساسية، ولع~قته كذلك بعامل ا�ستقرار �قوق وا�ر�� ��

ها ء للدو¾< ... واCساواة وغ-� >̄ �ن فراد �� ا�� ع´ شعور ا�� �   .ومدى انع®س هذه النتيجة إ��

 � � اعتبار ا��من القانو=+ +o ور��  و� اخت~ف +ê ~لقيام الدو¾< واستمرارها، وعام 
تمع السيا�� اCنظم، عند احتوائه Cقوماته  اأساسي و ا(� +� � >Èت �ستقرارها، فالقانون ��

تمع قوي أيضا، �� � +o والثوابت �wلق مؤهل بوعيه  15وبوجود منظومة قانونية مرتبطة دوما ��
، فر	+ الظهور ا�ديث لSص �gا، فالعقد طواستعداده ل~رتقاء الدا �jما قد لح إ� أنه يعد اه̄<

و يب²+  +é ،أفضل �wو تنظ تمع �+ �) قيق ا�ستقرار وا�رتقاء �� d �Öنت الغاية منه �< ا�ج̄<
+ � تتحقق  �Uوما، وهذه القوانJ >¾تلف شؤون الدو + تنظم �+ �Uع´ أساس وجود قوان

كن �j >²قومات، حCموعة من ا ا (� اعتبارها فع~ مؤهl<  الغاية من وجودها دون مراعا,<
 �   .لتحقيق ا��من القانو=+

                                                           
15 - ?^6² M86²" .JAر=D9ا ;KL MN69وا O5P8اQ9ا";X@Pfw8رات اP�Q78و�8، : ، دار اCا ;b~<8وت، اBXW1991 ،

   .6، 5: ص
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اح قانون ما،       ق-< ولعل أو¬ هذه اCواصفات وجود غاية موضوعية، من خ~ل اCبادرة ��
 ، + ي-� >j صلحة العامة، واعتبار القواعد القانونية ملزمة للجميع دونCقيق ا ا9دف منه �<

رادة بوجود صياغة ضافة إ¬ التعب-� عن هذه ا�@ @� لغوية وقانونية �¼ة ـــ للقانون ـــ،  ��
ا  +é~ع´ اخت + �Uر�� هذه القوان ، عند �< b-ك + أو أ �Uسواء كنا بصدد لغة واحدة أو لغت
ا، وأن �  +Éيتضم � ة دقيقة لSصطلحات ال²< �k ة و�< ستعمال مفردات وا�+ ا، �� �åوتدر

، وتكون ـــ كذلك ـــ متطابقة مع + �Uتلف +� + �Uويل � تمل هذه الصياغة �< معطيات الواقع،  �<
� واقع � يؤمن به +o وما يقتضيه، كوجود قانون يتيح حقا من ا�قوق.  

 �- +Ôأول نو � +o ستف²< عليهCتعديل الدستور ا � +o شار إليه سابقا ـــ  2020وجاءCـــ وا
امسة عbX من الديباجة ن الفقرة ا�+ +Ø16  ادةCة  34والفقرة الرابعة من ا شارة الوا�+ ا�@

 � اÕا ل~�من القانو=+ + ل-< ت �� �قوق وا�ر�� يع اCرتبط �� bXا الدو¾< عند الت �Éكغاية تس� إل ،
ن الوصول إليه ووضوحه واستقراره +þ. 

  : تحقيق العدالة الدستورية.  6

يق الدفع بعد ية مإن تفعيل الرقابة عن طر قيق نتيجة � تقل  الدستور يؤدي إ¬ �<
كن  �j � ا، وال²< ية، Ïظهر من مظاهر دو¾< القانون ومتطلبا,< أ×ية و�� العدا¾< الدستور

� العادية أو اCتخصصة، يق ا(ا ا عن طر >Þقي + g< إصدارها  �17< �Uتستند ع´ قوان � وال²<

                                                           
16  -  FG لYb78ر اPVRY8ا ;N6~Uد Dم B�L ;jة ا8\6مBfk8ا FG 2020ورد FaU 6م" : DXW q}k8ر اPVRY8ا qk�U

 DمC67ن اµو ;XمP7b86ت ا<aj8ا q7L ;W6@ور ;X^P^6f8ا ;U67w8ا8; واYb8ل ا{fVR6 واrQXW ازنPV86ت وا<aj8ا
F^P^6f8ا."  

17- Dominique Chagnollaud de Sabouret. Droit constitutionnel contemporain, 
DALLOZ : Paris, 2015, p : 75. 
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ا Cضمون الدستور، >Éالف ا نتيجة لتفعيل عامل ا��من  و��  18بناء ع´ عدم �+ �j ، � القانو=+
ية، وعدم اقتصار الرقابة ع´ أسلوب  ات ا�ديثة للعدا¾< الدستور �åمع التو b� >̄ ي

� الدو¾<  +o نظومة القانونيةSأفضل ل �gفرص تقو 	يد   .واحد، 

 � +o منحت  ،الرقابة ذات الطبيعة السياسية � هات ال²< كن من خ~ل ا�� �j �
ي bXوجودة ع´ مستوى ا��ح®م التCكتشاف النقائص ا خطار ا عية، مثSا ص~حية ا�@

� ايتيحه الواقع اCعيش  +oز م � ت-� هات القضائية، وال²< يق الدفع أمام ا�� ن لرقابة عن طر
� اCعروضة،  ام الدستور بوجود مؤسسات فاعl< و خ~ل حا�ت التقا½+ قق اح-< ا �< >ÉمÕ 

� الدو¾<  +o ت العامة   .kاية ا�قوق وا�ر��

  : اآلثار المترتبة عن اختصاصات المحكمة الدستورية . ثانيا

ية، فإن تناول موضوع  لية الدفع بعدم الدستور � � ا��خذ �� +o زا�� بة ا�� ر � ر	+ حداثة �<
نع من  �j � وانه، لكن هذا ا يظهر مبدئيا ع´ أنه سابق �� +Éتبة ع >-Cر ا b� �او¾< ا��

كن  �j � ر ال²< b� ديد ا�� كن �< �jيقة، و � قد تتحقق بعد تطبيق هذه الطر ¹ ال²< �tاف النتا bXاست
ر  b� � ا�� +o ول ، يتمثل القÜ ا�� + �Uية إ¬ قسم تب عن تطبيق الدفع بعدم الدستور أن ت-<

ر ذات الطبيعة السياسية b� � ا�� +o �   .ذات الطبيعة القانونية والقÜ الثا=+

  :المترتبة عن الدفع بعدم دستورية القوانيناآلثار القانونية . أ 

ي��  bXالت ùفقدان ا� � +o ية تبة عن الدفع بعدم الدستور >-Cر القانونية ا b� تتمثل ا��
 ùية أن ا� � حا¾< ما إذا قررت ا(¼ة الدستور +o ضافة إ¬ نتيجة أخرى و�� @� ه، �� b���

                                                           
18- Dominique Chagnollaud de Sabouret. Op cit, p : 78. 
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الف الدستور، يصبح غ-� قابل �@خضاعه للرق + ي�� � �� bXابة مرة أخرى، أي يتحول الت
  .إ¬ حا¾< مستثناة من الرقابة

  :فقدان األثر القانوني للحكم التشريعي .1

ية بناء ع´   لس الدو¾< إخطار ا(¼ة الدستور بعد تو¬� î من ا(¼ة العليا أو ��
كن توقعه هو فقدان ا�ù  195إحا¾< طبقا لنص اCادة  �j ول الذي من الدستور، فا���b ا��

، وفقا للفقرة الرابعة الت ي�� bX)04 ( ادةC198من ا  ùمن الدستور، إذا ثبت أن هذا ا�
ت أحد أطراف ا�+صومة، و� يw< استبعاده ä هو ا�ال  � �قوق وحر�� >Èاك حقي >Éفيه ان
لغاء أو الدعوى  � النتيجة يشبه آلية ا�@ +o +̄ يكية مث~، بي بة ا��مر � التجر +o الدفع � +o

  .ا��صلية

ل تد هذا ا���b للنص وعند �< �j ل +é ،لغاء @� ام مرتبط �� +Þوضوع ُيطرح استCيل هذا ا
اف بعدم  ية ا�ع-< 0ه أو فقرة أو جزء منه؟، فإذا dنت نتيجة الدفع بعدم الدستور

، قد يشمل ذلك النص ب®مl أو فقرة منه ي�� bXالت ùية ا� ستبعاد النص 19دستور �� ،
يته، ويفقد بذلك أ هة اCكّيف بعدم دستور اع اCطروح أمام ا�� + ه و� يطبق ع´ ال-+ b�

                                                           
19  -  ،6rx6 8إ FLYVj�D�7U أن P�Uن ا�w8? اFbUB�V8 مFG 6~Xb م7au FG i^P7d; وا�Yة ��aL B¹I مi^P7d و

 B`^أ ،FbUB�V8ا ?�wa8 6مb8ن اP7d78ا FG ½8ذ B¹IU ي(دون أن :(Bu6s 4 . "@6رةA8رD>م د?SE TU?95; اVW<
> XYL O5P8اQ94اZ[=\Z95; ا" DX6مw787; ا`Qم DL رY}� ;Uدور ،F6مw78ا ;aZم ،)oX<R(ـW 6صz دYL ، :

  . 23: ص PN2019ان  32اYbW lGY8م دPVRرU; اPf8ا^FG DX ظq اP^6f8ن، اYb8د 
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ي��  bXالت ùتستند ع´ نفس ا� � يع القضا�� ال²< �k ´لغاء ع القضائية، ويXي أ�b ا�@
  20.اCكّيف ع´ أنه غ-� دستوري

تد  29فبالرجوع لSادة  �j لس الدستوري من النظام ا(دد لقواعد Jل ا(�
لس إ¬ التصدي ��ح®م  �ù اختصاص ا(� يعية أخرى، إذا dن 9ا ارتباط �� bXت

� الدفع  +o الفصل >wي�� ي bXالت ùحا�ت لنفس ا� ي�� موضوع الدفع، وعند تعدد ا�@ bXالت
 � +o وضوع ـــ بقرارات بسبق الفصلCنفس ا � +o الدفوع ال~حقة ـــ � +o ول، ويفصل ا��

  21.الدفع

ي��  bXالت ùية ا� لس الدستوري بعدم دستور ديد  ،وعند فصل ا(� لس �< يتو¬ ا(�
ه، وفقا لنص اCادة  b��� فقدانه + �tر لس  1مكرر �29< من النظام ا(دد لقواعد ا(�

ضمون الفقرة الرابعة من اCادة  �j ~Jتنص ع´ أن من الّدستور  198الدستوري، و � ال²<
ه  bي�� أو التنظي�� غ-� دستوري يفقد أ� bXية إذا قررت أن النص الت ا(¼ة الدستور

ية دده قرار ا(¼ة الدستور   .ابتداء من اليوم الذي ��

  : عدم قابلية تكرار مراجعة الحكم التشريعي.  2

 ùية ا� ل تثبيت ا(¼ة لدستور ح̄< و مرتبط �� +é �¬واCا � أما ا���b القانو=+
كتسابه حصانة عدم خضوعه للرقابة  ي�� يؤدي إ¬ ا bXالت ùذا التثبيت للح +é ، ي�� bXالت

                                                           
20  -  ;UرPVRY87; ا�w786دات اrVN_ عPNB86W)ia~@ ريPVRY8ا �aZ78ا ( ;XWPNP8ا ;Xa~f8ا ;W6@B8إط6ر ا FG

db8ا DX^اPfa8 ءyN �aL ÌkwV8وا �Q8²6; اXp FG 6r��~Yي م}�`6 ;7�w786ر ا~VLإ�8 ا BX�U 6م YZ^ ،;UP
 B`^أ ،i^P7dم Dار ر@? ) ي(مBf821/ق م د/16ا  FG رخI26م  MN1442ر  OGاP782021م6رس  10ا 

  .اB7W OabV78ا@~; اP^6f8ن اPdb8ي اQW OabV78`6م ا_^6W6\Vت
.Pf8اq7L YL ا�aZ78 اPVRY8ريم�Bر مD اQ8`6م اYw78د  29ا678دة  -  21 
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� حا¾< استثنائية مرتبطة بتغ-�ّ الظروف، وفقا للفقرة الثالثة  عن طريق +o ددا، إ� الدفع ��
� القانون العضوي ) 08(من اCادة الثامنة ) 03( +o وتغ-�ّ الظروف )16ـــ18(الواردة ،

+ مع ما يتوافق  �Uمرتبط بتعديل الدستور وما يتطلبه ذلك من إعادة تكييف القوان
ديد للدستور   .واCضمون ا��

ذه النتيجةو �,،  � ية �ماية مبد=� يق الدفع بعدم الدستور � دور الرقابة عن طر >= � ��

ا ـــ (توى نصوص  �jا ـــ دا >Éومطابق + �Uخضاع هذه القوان @ �� ، + �Uو الدستور وتدرج القوان÷

ا دستور��  �Éنصوص علCت ا   .الدستور، ومن خ~9ا kاية ا�قوق وا�ر��

  :تطبيق الدفع بعدم الدستوريةاآلثار السياسية المترتبة عن .ب 

ية،  � لعملية الدفع بعدم الدستور ا=� � �� ورها بعد التفعيل ا�@ كن �+ �j � ر ال²< b� من ا��

+ السلطات العامة  �Uقيق التوازن ب � الدو¾< �< +o ث-� هذا � يعية وقضائية ، وكذا �< bXتنفيذية، ت

ية ̄� بعد ع´ مستوى تكييف ا(¼ة الدستور   .التوازن ف

  :ع بعدم الدستورية على التوازن بين السلطات العامة وتكاملهاتأثير الدف.  1

قق       ا قد �� �åمتداده للجهة القضائية، تو خطار للسلطات الث~ث �� شô توسيع ا�@

ا +Éبي �̄   .تواز�+ ع´ مستوى الع~قة ف
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  :تحقيق التوازن بتوسيع اإلخطار للجهة القضائية .1.1   

ي  زا�� ع الدستوري ا�� bXCادة أقر اCن ا +Ø ، + �Uهذا النمط من الرقابة ع´ القوان
�  2020،22من تعديل  195 +o >lمثCمن السلطة التنفيذية ا î ´ا عµخطار مقت ف° يعد ا�@

يعية  bXول أو رئيس ا�كومة ـــ حسب ا�ا¾< ـــ والسلطة الت ية والوز�� ا�� مهور رئيس ا��
� وكذا إم®نية امتداد  � الوط²+ لس الشع�² لس ا��مة أو رئيس ا(� � î من رئيس �� +o >lمثCا

ئبا أو  40ص~حية ا�@خطار لـ  لس ا��مة، بل امتد ل �25+ لسلطة القضائية، عضوا من ��
� أصبحت اCادة 2016من تعديل  188وفقا لSادة  �  195، وال²< +o  يق 2020تعديل ، عن طر

� إخطار ا(¼ة  +o يعية bXالتنفيذية والت + �Uية، إ¬ جانب السلطت الدفع بعدم الدستور
ا أن �<  ية، وهذه التوسعة للسلطة القضائية من شأ,+ � حضور الدستور +o ~قق ت®م

 + �Uية القوان ريك الرقابة ع´ دستور >� � +o ،السلطات الث~ث.  

i هة القضائية تص به ا�� + خطار الذي �< لس  ويشمل ا�@ من ا(¼ة العليا أو ��
ولية ـــ للجهة  ية، فإسناد Õمة الرقابة ـــ ا�� ما لSح¼ة الدستور +Éبناء ع´ إحا¾< م ، الدو¾<

اع القضائية، بعد ادعاء  + ل-+ ي�� أو التنظي�� اCرتبط �� bXالت ùن ا� � أحد ا��طراف ��
ا الدستور، ويعت-� ـــ ذلك ـــ سعيا  +Éيضم � ته ال²< اك �قوقه وحر�� >Éطروح، فيه انCا
كة  يعية والقضائية، لبلوغ غاية مش-< bXالسلطات الث~ث التنفيذية والت + �Uلتحقيق توازن ب

� ينص  ت ال²< ا الدستورو�� kاية ا�قوق وا�ر�� �Éعل.  

                                                           
، OabVU 2020دB~7jU  30اP78ا67N1442  OGدى اCو�8  15مIرخ FG  442- 20مPRBم رFR6x ر@?  -  22

  .Yp�W82ار اqUYbV8 اPVRY8ري، اYUBZ8ة اPr7Za8 ;X7RB8رU; اyZ8اUBx;، اYb8د 
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+ السلطات، عن طريق �Uقيق ت®مل ب >� � +o خطار الدفع  ä يسا� هذا التوسيع ل~@
+ السلطات  �Uم مستوى الع~قة ب +éليل و >� � +o اد >Éداة مساعدة ل~ج �d ية بعدم الدستور
� Jل هذه السلطات،  +o ي، بتحقيق تعاون وت®مل زا�� � النظام السيا�� ا�� +o ،العمومية

ما ـــ  انط~قا من دور >É×ي�� ومسا bXالعمل الت � +o يعية والتنفيذية bXالت + �Uالسلطت
� تفعيل Jلية الرقابة،  +o ضة ـــ �حقا   اCف-<

كن اع �j و� bية مؤ� ها  اتبار دور ا(¼ة الدستور ث-� � يعية، بعدم �< bXالعملية الت � +o
تيب النتيجة القانونية و  يع، فدورها يقتµ ع´ �< bXع´ مستوى الت bcباCإلغاء ا ��

يق  � تقو�g اCنظومة القانونية، عن طر +o يعية تتمثل bXلسلطة الت ا �� >Éالنص أو تثبيته، فع~ق
ا خ~ل مرحl< تطبيق ا��ح®م  >Éكن م~حظ �j � الرقابة ال~حقة، بتدارك النقائص ال²<

 �́ � الواقع العم +o يعية والتنظيمية bXالت.  

امسة عbX من الديباجة  � تعديل وقد أشارت الفقرة ا�+ +o إ¬ مبدأ  2020الواردة
ا،  +Éشارة إ¬ التوازن يستبعد أي فصل جامد بي ا، وا�@ +Éالسلطات والتوازن بي + �Uالفصل ب
و ا(¼ة  +� ، لس الدو¾< حا¾< الذي يw< من ا(¼ة العليا أو �� فبالنظر إ¬ موضوع ا�@

ا و� يعت-� ع~قة مبنية ع´ أ +Éبي �̄ ية يعد ذلك تعاو�+ ف   23 .ساس تفاوت أو تبعيةالدستور

                                                           
ا45P?Z9 وا`دار4A و8P=Fن إ_;اءات اSE TU?9?م ا8D>?9رbU 4A ظ@ ا`_;اءات . "رFGPaz YXs. أ -  23

45eاfg9ن "ا`_;اءات اP^6f86م، اp 6سX8ر إPVuY86ن وا<aRPW Y7w6ذ مVRCاف اBsإ �w� FL67N o8Iم ،
YwUد Bsوط و6XkXuت �>~OX اYbW lGY8م اPVRY8رU; ـ �B~7V~R2018  OXab  2اI78رخ FG  16- 18اPdb8ي 

YUYZ8ا Fb6مZ8ا B�Q867دة ـ اW ص: م6دة ،BxاyZ893 ،92: ا.  
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كن اعتباره  �j � السلطات، إذ + �Uهذا التعاون مرونة ع´ مبدأ الفصل ب � +Èويض
 ، ي�� bXالعمل الت �gتقو � +o ا +Éك بي ù وجود هذا الدور اCش-< فص~ مستبعدا للتوازن، ��

اية ـــ و�� kاية ا�قوق  +Éال � +o ا ـــ +Éبي d ثل قاy مش-< >j قيق غاية دف �< ت ـــ ,� وا�ر��
لس  + î من ا(� �Uسست وفقا لذلك ع~قة قانونية ب � شارة من قبل ـــ، وقد �< ت ا�@ >j ä
خطار  ية ـــ والقضاء، بتوسعة Jلية ا�@ الدستوري ـــ قبل أن يتحول إ¬ ا(¼ة الدستور

لس الدو¾<    24.لتشمل ا(¼ة العليا و��

  : رار اإلحالةإشعار السلطتين التنفيذية والتشريعية بق .2.1   

لرجوع إ¬ اCادة  لس الدستوري ��12 د أن 25من النظام ا(دد لقواعد Jل ا(� � +�
لس ا��مة  ول ورئيس �� ية والوز�� ا�� مهور لس يتو¬ Õمة إشعار î من رئيس ا�� ا(�
 �gبغرض تقد ، حا¾< ية بقرار ا�@ � وا��طراف، بصفة فور � الوط²+ لس الشع�² ورئيس ا(�

� تكون م ال²< ئق اCدJة 9ا، وفقا ـــ كذلك ـــ Cضمون اCادة  م~حظا,< bلو� مكتوبة ومرفقة ��
لس الدستوري ـــ اCشار إليه من قبل ـــ 13   .من النظام ا(دد لقواعد Jل ا(�

يع اC~حظات اCكتوبة اCقدمة،  �k ´لس الدستوري بعد ا�ط~ع ع � قرار ا(� >= � و��
� الق +Èف >�ته ا�ط~ع ع´ اC~حظات اCكتوبة  اء، ج 20/د ع د/ق م د/02رار ر ن مكو�+ +Ø

 � +o ثارCصا معمقا للوجه ا +Á لنيابة الذي التمس لس ا��مة �� اCقدمة من طرف رئيس ��

                                                           
24  - Y7w78~6رك ام DW ."8عI8Z9ا bI=F م=jأ O5P8اQ94 اA8رD>م د?SE TU?9ا" ;Uدور ;aZم ،F6مw78ا ;aZم ،

 DX6مw787; ا`Qم DL رY}�)oX<R(ـW 6صz دYL ،" :نP^6f8ا qظ FG DX^اPf8ا ;UرPVRم دYbW lGY8د "اYb8ا ،
  .57: ، صPN2019ان  32

25 - PVRY8ا �aZ78ا q7L YLاPf8 دYw786م ا`Q8ا FG ;zرI78او8; اY78ا MNP7W ?7ّV78ل واYّb7818ري ا  Bkp
1441  OGاP7817ا  BWPVu2019أ.  
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رة   149اCادة  bه بعدم جدوى إ� ��µول بت زائية، والوز�� ا�� جراءات ا�� من قانون ا�@
عتبار اCادة  ية �� لس  � تشô مساسا 149الدفع بعدم الدستور بدأ اCساواة، ورئيس ا(� �j

عتباره أن الدفع اCثار يتÜ بعدم  ذ نفس اCوقف مثل سابقه، �� + � الذي ا�< � الوط²+ الشع�²
زائية � يعت-�  � ا��ح®م ا�� +o دة أطول لرفع ا�ستئناف �j صيص النائب العام + دية وأن �< ا��

بدأ اCساواة �j مساسا.  

Cي�� ا bXالت ùية ا� � الدفع، يّطلع ع´ م~حظات فقبل الت�tµ بدستور +o ثار
لس  + ا(� �Uالقرار، ويعد هذا تفعي~ للتعاون ب + >Uم � +o ا، ويورد ذكرها �Éشار إلCهات ا ا��
يعية، من أجل الوصول إ¬ نتيجة  bXالتنفيذية والت + �Uللسلطت >lمثCهات ا الدستوري وا��

قيق ثل إشعارها �< �jا، و � إبداء رأ,� +o اC ا bc @ صوص أقرب لSوضوعية، �� + ا لغاية إع~مية ��
ا للوصول إ¬ قرار مؤدي للنتيجة اCراد  ية، وكذا استشار,< رة الدفع بعدم الدستور bإ�

ي�� اCثار bXالت ùية ا� ص مدى دستور +Á ا، و�� >Þقي >�.  

  :إضفاء الطابعين السياسي والقضائي على اإلخطار.  2

خطار بعد اختيار أسلوب الدفع بعدم الدستور       كتسب ا�@ + السيا�� ا �Uية الطابع
خطار هات ا�@ لنظر �� �� ، �   .والقضا=�

  : جهات اإلخطار ذات الطابع السياسي. 1.2

� î من رئيس  166حددت اCادة  ،2016فقبل تعديل  +o خطار ات ا�@ �å
ات  �å توسعت bg ،لس ا��مة � أو رئيس �� � الوط²+ لس الشع�² ية أو رئيس ا(� مهور ا��
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خطار مع تعديل  ئبا  �187توى اCادة من خ~ل  2016ا�@ +� + �Uس +kول و ضافة الوز�� ا�� @ ��
لس ا��مة �� � +o عضوا + �Uأو ث~ث.  

� تعديل  2020وقد تضَمن تعديل  +o عدد النواب الذي ورد � +o ا ، والذي 2016تغي-�
 + �Uبع + فأصبح أر �Uس +k نd،  + �Uن ث~ثd لس ا��مة الذي سة  26وأعضاء �� +k عضوا ليصبح

، + �I bXتو¬  28ةمع إضافة رئيس ا�كوم 27وع � ، ال²< ول حسب ا�ا¾< إ¬ جانب الوز�� ا��
åا، من خ~ل نص اCادة  bc ي زا�� ع الدستوري ا�� bXC103ا  ù �� + �Uعند تغي-� التسميت

ول، ورئيس  يعية ويس� الوز�� ا�� bXت الت ة عن ا�نتخا�� � >� سية �+ وجود أغلبية ر��
ت ال ¹ ا�نتخا�� �tنتا � +o انيةC � حا¾< وجود أغلبية �� +o يعية ـــ كذلك ـــحكومة bXت.  

  :جهات اإلخطار ذات الطابع القضائي. 2.2

 � +o خطار إ� مع تعديل الدستور � ا�@ +o 2016و³ يدرج اختصاص السلطة القضائية ،
 >�لقانون العضوي ر � نظمت �� ية، ال²< دراج آلية الدفع بعدم الدستور @ اCشار إليه  16- ��18

يق الدفع بعد دد اCادة الثانية من قبل، ولتفعيل الرقابة عن طر ية �< من ) 02(م الدستور

                                                           
�UPf? اq7b8 اFbUB�V8 ومBا@~;  -  26 ;Xa7L FG ;µ6رb78دور ا qbk��lXRP ا±z>6ر أن  FG ;G6µ±ه اºr8 D�7U

;UºXkQV8وا ;XbUB�V8ا DXV<aj8ا q7L.  
27 - ^ DXj7z Dاب مPQ8د اYL FG 6ر<z±ا �Xaf� DX¹{¹ Dوم DXbWإ�8 أر FQطP8ا F~b�8ا �aZ78ا FG 6~x6

D�7U أن �Q7U م6Z_ أوPdL2020  lRا إ�7z �8 وFG DUB�L م�aZ اCم;، MNP7W اqUYbV8 اPVRY8ري 8ـ 
�~� Y7Wى وPNد اYbVRاد Y8ى اPQ8اب وا6dLCء، ا^>}@6 مD اDUP�V8 اI78ھq ±دراك BU ½8ذ D�8 ،iaXbkV8

اBwV8ر مD اXb~V8; اXWyw8; اfXd8;، وا²B8~; ا6j7a8 ;Xabk8ھFG ;7 ا_ر�6fء P`Q786Wم; ا�x6fQ8 اXbUB�V8;، و
  .اX^P^6f8; و�FG 6rVU67 اY8و8;

193��BX اBfk8ة اCو�8 مD ا678دة  -  28  qUYb� D2020م FaU 67u 6ر<z±6ت اrN �87; : "إ�w78ا B<\�
�Xxم; أو رCا �aZم �Xxأو ر ;UرPr7Z8ا �Xxر Dم ;UرPVRY8ا  BUزP8ا Dأو م FQطP8ا F~b�8ا �aZ78ا

  ."أو رp5e اlmn ،4j8o\9 ا9\=49اCول 
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اضعة للنظام  هات القضائية ا�+ ريك الرقابة، و�� ا�� ا �< +Éك �j � هات ال²< هذا القانون، ا��
داري � ا�@ اضعة للنظام القضا=� هات القضائية ا�+ � العادي وا��   .القضا=�

حا¾< لSح¼ لس الدو¾< ا�@ � مرتبط بتو¬� ا(¼ة العليا و�� ة فالطابع القضا=�
، والتوصل  � اد القضا=� >Éا�ج >lجتياز مرح شارة من قبل ـــ �� ت ا�@ >j ä ية ـــ الدستور

 >�� القانون العضوي ر +o تضمنةCوط ا bXسأ¾< ومراقبة مدى توفر الC16-18لتكييف ا.  

  :مدى تأثير الدفع بعدم الدستورية على تكييف طبيعة المحكمة الدستورية. 3

ية  رة الدفع ³ إدراج الدفع بعدم الدستور bريك وإ� >� � +o هات القضائية اك ا�� bcوإ
ية ائية من ا(¼ة الدستور   .يقص الطابع السيا�� بصفة ,+

  اإلبقاء على الطابع السياسي للمحكمة الدستورية  .1.3

لس الدستوري"ر	+ تغي-� استعمال مصطلح  صطلح " ا(� �j ا(¼ة "وتعويضه
ية ات التقا" الدستور �å � +o تصة كتسمية مألوفة هة ا(+ ، إ� أن ذلك ³ يغ-�ّ طبيعة ا�� � +½

رز �� ôلها بشJية و � مدى الدستور +o لنظر + للسلطة ... �� �UمثلC+ تقليص عدد ا	ور
، وإدخال ستة أعضاء من أساتذة القانون الدستوري، فإن  + �Uبعة إ¬ اثن القضائية من أر

 � +o + �Iأن التكو ù �� ، � �m الكفة لصاü الطابع القضا=� اختصاص القانون ذلك � ��
جع  ، وقد �� � انب القضا=� �� � اCسائل اCرتبطة �� +o ùورة التح +µل الدستوري � يتضمن ��
 �wاد، للوصول إ¬ تكييف سل >Éالبحث وا�ج � +o عضو î ذلك إ¬ مستوى استعداد

اع + يعية �ل ال-+ bXل~�ح®م الت.  
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بعة أعضاء + أر �Uبقاء ع´ تعي ضافة إ¬ ا�@ @� ��29  >lية"من تشكي " ا(¼ة الدستور
� حا¾< تساوي ا��صوات +o ا م رئيس ا(¼ة، الذي يعد صوته مر¤� +Éم 30من بي +Éفتعيي ،

 + ّ�Uاختيار�، وقد تب � +o ية ية، و¾ السلطة التقد�� مهور ن اختصاص رئيس ا�� +Ø يندرج
و  لطابع السيا�� أو التوجه فع~ �+ ية �حقا مدى ا�حتفاظ �� زا�� بة ا�� الطابع التجر

 �   .القضا=�

ي زا�� ع الدستوري ا�� bXCع التون}� من خ~ل الفصل  ،وع´ خ~ف ا bXCقام ا
ية، فقد تضمنت  118 � نفس الفصل الذي تناول ا(¼ة الدستور +o � ضفاء الطابع القضا=� @ ��

ية هيئة قضائية، ع الدستوري  31صياغة هذا الفصل اعتبار ا(¼ة الدستور bXCو³ يكّيف ا
� ا( ع الدستوري اCغر=� bXCأخذ به ا ä ، � ا ذات طابع قضا=� ية ع´ أ,+ ¼ة الدستور

  .التون}� 

 >lلنظر للتشكي ا، �� �jزا�� مازال قا � ا�� +o ية + لSح¼ة الدستور فالطابع السيا�� اCم-�ّ
ات ذات  �å خطار، بوجود هات ا�@ � و متعّلق �� +é زدوج ا��خرCكونة 9ا، أما الطابع اCا

 �å وكذا ، ، عند طابع سيا�� لس الدو¾< � ا(¼ة العليا و�� +o + �UتمثلتCا + �Uقضائيت + �Uت
+ ذات طبيعة  �Uت �å حا¾< من � ا�@ +o دراج النظر @ � يتناو9ا، �� Cسائل ال²< ارتباط ذلك ��

                                                           
�¶YXuا  -  29 YbU اتPpCد اYL 6ويj� YQL �NBت مP}W7; و�w78ا �Xxر ?rQXW Dم DUº8وا ;bWرC6ء اdLCا

�aL ا8{~ ; ا�wW ،;7�w7a8 ;XR6Xj8? أن ھI_ء ا6dLCء D�7U أن P^P�Uا م6X}\s Dت _ �B~z ½a7ة 
6d@ورةBd86W ;Xx.  

6  197��Q7d اBfk8ة اCو�8 مD ا678دة  -  30wNBم YbU ;UرPVRY87; ا�w78ا �Xxت رPp 6ر~VLر اPVRY8ا Dم
�6jوي اPpCات ;86� FG.  

31  -  q}k8ا Dو�8 مCة اBfk8ا FG 6ءN118 FaU 6م Fj^PV8ر اPVRY8ا Dم" : ;Xx6d@ ;¾Xھ ;UرPVRY87; ا�w78ا
;afVjم."...  
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يعية اCتعلقة  bXية ا��ح®م الت � مدى دستور +o خطارـــ، والنظر � Jلية ا�@ +o قضائية ـــ
عادة  اع �ل النظر، يعد �او¾< �@ + ل-+ يته بعدم �� ي�� ومدى دستور bXالت ùتكييف للح

+ ما إذا dنت  ّ�Uالتكييف يتب � +o اد >Éت، وفقا لنتيجة هذا ا�ج �قوق وا�ر�� اCساس ��
حا¾< أو العكس + مقبl< ع´ ا�@ �Uهت   .إحدى ا��

  : تأثير الدور التفسيري على طبيعة المحكمة الدستورية. 2.3

ية ا ا(¼ة الدستور � تؤد,� د ع´ تفس-�  من اCهام ال²< �ع̄< ا، �� �Éا وتسبي تفس-� قرارا,<
 >�يته، ولعل القرار ر يته أو عدم دستور � دستور +o بقرار ùاع قبل ا� + ق /02النص �ل ال-+

�  20/د ع د/م د +o و¬  8مؤرخ ادى ا�� �k1442  وافقCوذج ع´ 2020ديسم-�  23ا +j ،
ية اذ قرار ا(¼ة الدستور + وجب ذلك، من خ~ل تفس-� خطوات ا�< �j إخطار � >Èبعد تل ،

ا  �Éوج �j �Öدفع مثار من قبل أحد أطراف ا�+صومة يد �gإحا¾< من ا(¼ة العليا، وتقد
ية اCادة  ù أن ا��جل اCمنوح للنائب  419عدم دستور زائية، �� جراءات ا�� من قانون ا�@

C ا��طراف طبقا � >oنوح لباí ا هوC خ~فا ، + �Iر bÆاستئنافه قدر ب �gادة العام لتقدCضمون ا
وجب 418 �j ساواة أمام القانون والقضاءCبدأ اC ذلك ـــ وفقا ل~دعاء ـــ خرقا ôويش ،

 + �UادتCادة 15832و 32اCها 11وا نسان وغ-� ع~ن العا�c �قوق ا�@   .من ا�@

� تقد��  +o متهÕ ¬ستناد إ� لس الدستوري توضيح وتفس-� اCوضوع، �� وتو¬ ا(�
� يس�  لنظر للغاية ال²< ع Cعاي-� موضوعية �� bXCد ا ع̄< �� ، ي�� bXية النص الت مدى دستور

� صياغته لSادة  +o ع bXCا، وأن هدف ا >Þزائية �  419لتحقي جراءات ا�� من قانون ا�@
                                                           

 - DX�.2016مD اqUYbV8 اPVRY8ري 8ـ  158و 32 ا678د 32 
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� يشô تعارضا مع مضمون الد تلفة، وال²< ديد آجال ا�ستئناف بطرق �+ ستور، و�<
عتباره يتو¬ Õمة  + � يشô تعارضا مع مبدأ اCساواة �� �Iر bm >lÕ حددت للنائب العام

  k.33اية اCصلحة العامة

  :   تأثير القيود الموضوعية على القاضي في تكييف الحكم التشريعي. 3.3

� Jلية ا�@  +o + تواجد السلطة القضائية	ر � �
خطار إ� أن ذلك يعد J~ نسبيا، ;+

� وا(¼ة  + الفرد اCتقا½+ �Uرد وسيط ب �� �
� Jلية ا�@خطار أي إضافة، ;+ +o ضورها تؤدي ��

ية، فارتباط  ية أمر الدستور رة الدفع بعدم الدستور bراحل إ� �j >¾لس الدو ا(¼ة العليا و��
 � رة الدفع بصفة تلقائية، وفقا لSادة  ،نس�² b4نظرا لعدم إم®نية إ�  >�من القانون العضوي ر

18 -16.  

، �  فقيام ي�� أو التنظي�� bXالت ùية ا� � مدى دستور +o لفصل بقرار ا(¼ة ��
ة من  �å ية ليست مة، فا(¼ة الدستور � بصفة �< ضفاء الطابع القضا=� كن اعتباره dفيا �@ �j

 � ات التقا½+ �å،  ة اختصاص لتكييف ا��ح®م �å ا >Éوضوع بصفCا � +o تنظر �
+;

� ا�+صومات، ä أن  +o نت متطابقة مع مضمون الدستور، و� تفصلd يعية، إن bXالت
ا ليست قضائية   .طبيعة قرارا,<

لرجوع للدستور د أن اCادة  ،و�� � ا  �185+ +, � ا �� +éتعّر �
� تش-� 9ذا الطابع، ;+

ن ع الدستوري  مؤسسة مستقl< مûفة ب-+ bXCف ما ذهب إليه ا~ + ام الدستور، �� اح-<

                                                           
33 -  B`^ار ر@? ) ي(أB@02/20/د ع د/ق م د  FG رخIو�8  8مC67دي اN1442  OGاP7823ا  B~7jUد

2020.  
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 ، لس الدو¾< فدور التون}� ية، Cراقبة ا(¼ة العليا و�� � تنبيه ا(¼ة الدستور +o يتمثل
� تكييف  +o ية ما التقد�� >Éمرتبطا بسلط >Èأن دور×ا يب ä ،ي�� فقط bXالعمل الت �gوتقو

Cوط ا bXن فع~ يتوفر ع´ الd وضوع، إنCادة اCا � +o ا �Éمن القانون العضوي  8نصوص عل
 >�ت اCرتبطة 16- 18ر �قوق وا�ر�� ي�� فيه مساس �� bXت ùاض ع´ ح �ع-< �� ،

 �tµطابقة من قبل مع التCي�� لرقابة ا bXالت ùضافة إ¬ عدم تعرض ا� @� �� ، � Cتقا½+ ��
دية �� طابقته للدستور، وأن يتصف اCوضوع كذلك �� �j.  

ديةاتسام اCوضف �� هات  34وع اCثار �� طار العام لقبول ا�� ديد ا�@ ورة �< +ê يطرح
قيق ا�ماية  ا �< +Éم �� �� � � ستبعاد î اCسائل ال²< ريك الرقابة، �� القضائية �<
� تكييف اCوضوع،  +o هات القضائية اد ا�� >Éت، وهذا بعد اج ية للحقوق وا�ر�� الدستور

 >g دية أو العكس، وقد �� دية، خ~ل مرحl<  إن dن يتÜ فع~ �� ط ا�� bc ´اض ع ا�ع-<
جة عدم  Cان، �� ية ع´ ال-� لدفع بعدم الدستور وع القانون العضوي اCتعلق �� bXعرض م
كن للجدية أن تظهر  �j وضوع، لكنCا � +o دية ديد ا�� >� � +o د عليه كن ا�ع̄< �j وجود معيار

ية، يضة الدفع بعدم الدستور � عر +o عرض ا��سباب الواردة � +o من وما يتب�ا  بوضوح
  35 .م~بسات وحيثيات

                                                           
34 -  qXbk�و�~Yأ اBZ7W ;UYZ8د ظPrر اYbVRاد ورY8 ;~²ى أ�Y أطBاف اyQ8اع، FG B`Qa8 اPµP78ع، BdWورة 

VRY8م اYbW lGY8ا OUBط DL ;W6@B8ا {bG 6نu ع، إنPµP7a8 Fµ6f8ا oXX��PرU;، و�LYV? ھºه اY7W ;UYZ8ى 
�iXG BGPV مPfم6ت  _ i^أ �aL عPµP78ا oّX�U Y@ 67u ،;8وY8ا �aZ6 أو مXab87; ا�w78أم6م ا iXG B`Qa8 {ھIم

 Fµ6f8ن ا�G DXVrZ8ى اYى إ�PVjم �aL iaUPw� ?�و6QWء B}QL اUYZ8; ـــ ZXVQu; أو ا�67Vل F^6¹ ـــ، وإذا 
 6r8{z Dم ?�wU FV8ا ،;UYZ8ا �aL ;a�B78ه اºھ FG D7dVU 6نu ع، إنPµP78وره اYW oّX�U 6دهrVNا �aL

;UرPVRY87; ا�w78ا �aL عPµP7886; ا��W ،;X8اP78ا ;a�B78ا OXfw�   .B7VR6Wار 
 - Y7w78~6رك ام DW .ص ،OW6j8ا lNB7867: ا. 35 
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رة الدفع بعدم  bإ� � +o ا bcكن اعتباره حقا مبا �j � هة القضائية ضور ا�� +Á
ط الصفة واCصلحة، الذي تضمنته اCادة  bXو مرتبط بدور مقيد ب +é ،ية من  4الدستور

كن أن يثار 16- 18ر�<  القانون العضوي �j � ية � تنص ع´ أن الدفع بعدم الدستور ، ال²<
و مرتبط بوجود الصفة واCصلحة لدى أحد أطراف  +é ، � بصفة تلقائية من طرف القا½+
ا الدستور،  +Éيضم � ت ال²< ي�� للحقوق وا�ر�� bXت ùاك ح >Éدعاء وجود ان الدعوى، ��

ية  رة الدفع بعدم الدستور bذلك عدم اعتبار إ� � ا ويع²+ +jفراد، وإ حقا عاما شام~ لô ا��
رق القانون للحقوق  + يقتµ ع´ أحد أطراف ا�+صومة فقط، عند وجود اعتقاد ��

ت، وفقا (توى نص اCادة  ـــ كذلك ـــ من نفس القانون العضوي، فدور  2وا�ر��
 �ÖدCرك الطرف ا � يبدأ بناء ع´ �< اع اCطروح أمام القضاءتCاالقا½+ + � ال-+ +o ر +µ .  

  :الخاتمة

سب،  +Á بقاء ع´ أسلوب الرقابة السياسية @� ي �� زا�� ع الدستوري ا�� bXC³ يكتف ا
ستوى  �j ا�رتقاء � +o ا أن تسا� قابة ذات طبيعة قضائية ـــ نسبية ـــ، من شأ,+ بل دJها ��
قيق غاية أخرى و�� تقوJ �gل السلطات  ، ويؤدي هذا الدور إ¬ �< ي�� bXالعمل الت

 � +o السلطات عن العمومية + �Uإطار التوازن ب � +o ا +Éبي �̄ قيق ت®مل ف الدو¾< وضبطها، و�<
ية يق آلية الدفع بعدم الدستور   .طر

� حد ذاته عائقا، إ�  +o ôية � يش هام ا(¼ة الدستور �j وارتباط الطابع السيا��
ا مرتبطة كذلك  >Éل ا(¼ة، واستق~ليJ � +o كن أن تظهر �j � ¹ ال²< �tمن حيث النتا

س �j ادةCا � +o ا دستور�� �Éنصوص علCهام السامية اCية انط~قا من ا مهور  84ؤولية رئيس ا��
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سدا لوحدة ا��مة  امه، و�� عتباره حاميا للدستور وساهرا ع´ اح-< اماته ... �� + وال-<
م  +Éاختيار أعضاء ا(¼ة، الذي يتو¬ تعيي � +o ات السياسية ا��خ~قية، بتحرره من التأث-�

م رئيس �Éا ف �j  >Èتل � + ال²< �Uول بذلك التخوف من فكرة التعي + ية، و�� ا(¼ة الدستور
، وُتلÈ< اCسؤولية كذلك ع´ عاتق أعضاء ا(¼ة، من خ~ل  + �I اضا كب-� انتقادا واع-<
ة، لتجسيد  �å ا دون ا�+ضوع لتبعية أو هيمنة أي ام بتحقيق الغاية من اختصاصا,< + ا�ل-<

و¬ من اCادة  � ت 185الفقرة ا�� ية مؤسسة مستقl< مûفة "نص ع´ أن ال²< ا(¼ة الدستور
ام الدستور ن اح-<   ".ب-+

� تفعيل  +o سا×ةCفراد ع´ ا دى قدرة ا�� �j >lرحCقيق هذه ا كن �< �jالرقابة، عن و
كن اعتباره أداة  �j و +é ،اع + � ال-+ +o � ية من طرف الفرد اCتقا½+ يق الدفع بعدم الدستور طر

 � لنظر Cدى جدية الطلب، فبناء للوصول إ¬ مرحl< دور القا½+ � تكييف اCوضوع و�� +o
� Jلية الرقابة،  +o فراد دراج حق ا�� سيسا فعليا �@ � كن أن يشô ذلك �< �j ع´ هذا التحرك
ال  وري من ا(� +µكتساب ا�د ال ، ومع ذلك يتطلب ا��مر ا bcسلوب غ-� مبا � ولو ��

اء ذلك بô ما bدراك مضمون الدستور، وإ� @ � اCرتبط �� +oعرCتوسيع نطاق  ا � +o يسا�
ا مع  +̂ ا أو تعار >Þت، واستخ~ص مدى تواف �قوق وا�ر�� اCعرفة القانونية، اCرتبطة ��
مضمون نصوص الدستور، وقد � يتحقق ذلك إ� بنسبة ضئيl< ـــ مبدئيا ـــ، ä قد يؤدي 

موع فراد ل~ط~ع ع´ �� ية �حقا إ¬ تشجيع ا�� +  تطبيق آلية الدفع بعدم الدستور �Uالقوان
ها �jتقو � +o سا×ةCوا.  
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� هذا اCوضوع +oية ع´  طرُح يُ  ،و دى قدرة ا(¼ة الدستور �j انشغال متعلق
ا  لنظر لعدد أعضا,� ية، �� � إطار الدفع بعدم الدستور +o ديدة استيعاب ا�ختصاصات ا��

 bXع � يعية )12(ا�ث²+ bXية ا��ح®م الت ص مدى دستور +Á ليةJ يتولون + �Iالذ ،
تبط والتنظيم ، لكن �� �Öا، وهو انشغال موضو ا، وإصدار القرارات بشأ,+ � يتلقو,+ ية ال²<

+ ذات  �Uاحات قوان ق-< يعية، انط~قا من اCبادرة �� bXؤسسة التCا �Öذلك بدرجة حرص وو
 ¹ �tقيق نتا �� منه �< اح، �� نفع عام، تؤدي فيه ا��حزاب السياسية دورها Ïصدر قوة ل~ق-<

ابية، وع´ ارتباط كب-�  � + إ�� �Uس لوصول إ¬ �< تمع، و�� ا ا(� � يؤمن ,� لثوابت والق�w ال²< �� 
ل  قل تقد�� ـــ من اح̄< �d ورة إ¬ القضاء أو التقليل ـــ +µل ا ستقود �� ، فإ,+ ي�� bXا��داء الت

ا   .عدم قدرة ا(¼ة ع´ أداء اختصاصا,<

ية �م � إطار الدفع بعدم الدستور +o ية ب عقلنة Õام ا(¼ة الدستور اية ومن ��
� اCادة  +o ا �Éورد النص عل � كن اعتبار حق تقد�g اCلتمسات ال²< �j ،ت  77ا�قوق وا�ر��

� اCعنون بـ  ول من الباب الثا=+ � الفصل ا�� +o"ت العامة ، "ا�قوق ا��ساسية وا�ر��
اعية أو فردية بغرض طرح إما انشغا�ت  �k ية بصفة دار هات ا�@ فاCلتمسات تقدم إ¬ ا��

Cصلحة  كن تتعلق �� �j >lذه الوسي +é ،واطنSقوق ا��ساسية ل� س �� >j فاتµالعامة أو بت
 >lية، كوسي فيف عبء اCهام اCسندة لSح¼ة الدستور + اعتبارها عام~ مساعدا ع´ �<
� ا�ستجابة  +o سلوب الدفع، وقد تسا� � ا مقارنة �� لبساطة من حيث إجراءا,< �� Üتت

يقة أقرب 9م، و  + بطر �UواطنCيقة ـــ كذلك ـــ �ققة �نشغا�ت ا كن اعتبار هذه الطر �j
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فراد، ويؤدي ذلك إ¬ تفعيل أفضل للدفع  للتوازن ع´ مستوى ا�ستعمال اCباbc �ق ا��
 ، bcباCأو كبديل عن الدفع ا bcباCغ-� ا  

  : قائمة المراجع

-  >��� ر �  442-20مرسوم ر�� +o و¬ 15مؤرخ ادى ا�� �k وافق  1442 عامCسنة ديسم-�  30ا
يدة الر÷ية 2020 ر صدار التعديل الدستوري، ا�� @ ية ، يتعلق �� يةللجمهور زا��   .82العدد ، ا��

-  >��  16-18قانون عضوي ر +o وافق  1439ذي ا�جة عام  22مؤرخCسنة سبتم-�  2ا 
ية 2018 يدة الر÷ية للجمهور ر ية، ا�� وط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستور bc دد �� ،

ية، العدد  زا�� �  54ا�� +o 2018سبتم-�  5الصادرة.  

-  � +o ؤرخةCداو¾< اCوجب ا �j تّممCعّدل واCلس الدستوري ا النظام ا(دد لقواعد Jل ا(�
كتو��  17اCوافق  1441عام  صفر 18   .2019 سنة أ

 >��  20/د ع د/ق م د/02قرار ر +o و¬ 8مؤرخ ادي ا�� �k وافق  1442 عامCسنة ديسم-�  23ا
2020.  

-  + �Uة"تدويل الدسات-� الوطنية. "تورارهيل �k سيل يوسف، بيت ا�¼ة: ، �< بغداد، : ��
  .2004دون ر�< الطبعة، 

+ R ساCان. د - ية. "عبد العز�� ، سعد ÷ك لSطبوعات "ضوابط وقيود الرقابة الدستور
و¬، : القانونية   .2011القاهرة، الطبعة ا��



  دور المحكمة الد1ستورية في مجال الرقابة الد1ستورية: الثالثة الجلسة

 217 الصفحة 2021 - 17مجلة المجلس الدستوري العدد 

-  +gغالب غا" . + �tوالنظم ع-� التار + �Uنشورات ا�قوقية"القوانCوت، الطبعة : ، دار ا ب-�
و¬،    .1991ا��

� . أ - +oدنية . "رشيد خلوCجراءات ا � ظل ا�@ +o ية إجراءات الدفع بعدم الدستور
زائية جراءات ا�� ية وقانون ا�@ دار اف ا��ستاذ R "وا�@ bcت إ >� �Öا �k مؤلف ،

�  اCؤرخ 16-18 ر�<  لقانون العضويابوسلطان والدكتور إلياس صام،  +o2  �-سنة سبتم 
2018  bXادة ـ الن �j ية ـ تعليق مادة وط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستور bc دد ��

ديد ام�� ا�� زا�� : ا��   .ا��

- Rبارك اC + �I ."وضوعCا � + أمام قا½+ �Uية القوان ، "الدفع بعدم دستور l< ا(ا�� �� ،
 + �Uية تصدر عن منظمة ا(ام l< دور ية : "، عدد خاص بـ)سطيف(�� الدفع بعدم دستور

� ظل القانون +o + �U2019جوان  32، العدد "القوان.  

كر - Ïة. "قارة شا + ع´ س-� ا(ا �Uية القوان ث-� الدفع بعدم دستور � >�" ، l< ا(ا�� �� ،
 + �Uية تصدر عن منظمة ا(ام ية : ، عدد خاص بـ)سطيف(دور الدفع بعدم دستور

� ظل القانون، العدد  +o + �U2019جوان  32القوان.  

- Dominique Chagnollaud de Sabouret. Droit constitutionnel 
contemporain, DALLOZ : Paris, 2015. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

V-  الرابعـــــةالجلســــة: 

ية  ت الّتنفيذ: ا(¼ة الّدستور د�� ديدة و�<   ا�ختصاصات ا��

 

+ مؤسسات الدو¾<  • �Uاعات ب + ّ ال فض ال-+ �� � +o ية دور ا(¼ة الّدستور
زا�� مولود بن ناصف .د. وتفس-� الّدستور  .1، جامعة ا��
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دور المحكمة الدستورية في مجال فض النزاعات بين مؤسسات الدولة وتفسير 
  الدستور

  ،مولود بن ناصف. د

  1جامعة الجزائر

  :مقدمة

-�  يعت-�  +Ôن مؤسسات الرقابة، ا(¼ة 2020دستور أول نو +Ø ،أول من استحدث ،
لس الدستوري، آخذ � تعد بدي~ عن ا(� ية ال²< بذلك الرقابة القضائية عوض  االدستور

خذ بنظام ا(¼ة  � >� � ات كث-� من الدول ال²< �åاشيا مع تو >j الرقابة السياسية، وهذا
ية   .الدستور

ية عدة Õام واختصاصات جديدة فض~ ع´ ولقد أسندت إ¬ ا(¼ة ا لدستور
� ضبط ا(¼ة  +o ثل ذلك >j ام الدستور، حيث ن اح-< +þ و�� >lا�ختصاصات ا��صي

ية لس-� اCؤسسات ونشاط السلطات العمومية   .الدستور

ية، وهذا ما أشارت  � الدستور ا�ا¬� دور جديد لSح¼ة الدستور +o ورد أيضا ä
́� بنÐ 192إليه اCادة  هات ": ا ع´ ما ي ية من طرف ا�� كن إخطار ا(¼ة الدستور �j

� اCادة  +o ية 193ا(ددة + السلطات الدستور �Uدث ب � قد �< ~فات ال²< ه بشأن ا�+   .أد�+
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ية حول تفس-� حù أو عدة أح®م  هات إخطار ا(¼ة الدستور كن 9ذه ا�� �j
ية رأ�� بشأنه ية، وتبدي ا(¼ة الدستور   1".دستور

ش®�ت إن � l< من التساؤ�ت وا�@ �k البداية ع´ طرح � +o ينصب � ور مداخل²<
انية �اور أساسية bj ¬إ >lداخCا � >o �� �wوتقس:  

  : التساؤل األول

صوص اCادة  + ��192  �- +Ôدستور أول نو � +o 2020من الدستور، حسب ما جاء.  

مع وصيغة : 192 اCادة ية بصيغة ا�� + السلطات الدستور �Uفات ب~ لقد جاءت ا�+
بية تبدأ من ث~ثة  � اللغة العر +o مع قل) 3(ا�� ا فوق، أي ث~ث سلطات ع´ ا�� +Ô . �� ا +Ô

̄+ صيغة  يعية، التنفيذية والقضائية؟ بي bXا السلطات الت هذه السلطات؟ هل يقصد ,�
� اللغة الفرنسية ä هو معر +o مع ا فوقا�� +Ô + �Uاثنت + �Uوف تبدأ من سلطت .  

وع التمهيدي لتعديل الدستور  bXCا � +o عرض ا��سباب الوارد � +o حسب ما جاء
ت عنوان )2020ماي ( � جاءت �< ية –، وال²< ن ÷و الدستور: العدا¾< الدستور +þ2 – 

+ "... : ذكرت اللجنة �Uر÷ها الدستور للسلطت � ام ا�دود ال²< ن اح-< +þ من أجل
يع bXفات الت~ � ا�+ +o ية سلطة الفصل ويل ا(¼ة الدستور + ت �< � ية والتنفيذية، ار�<

ما +Éا بي b,مكن حدوCا."  

                                                           

- 82ا8{6در YUBZ86Wة اX7RB8; اYb8د  C2020ول ^B~7GP اPVRY8ر اyZ8اBxي مD  192أ^`B ا678دة  -   1 
  .QR 2020;دB~7jU 30ھـ اP78ا67N1442  OGدي اCو6L �8م  15اCر6bWء 

  )2020م6ي (م�Bوع �YXr7ي qUYbV8 اPVRY8ر   -  2
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� عرض ا��سباب استعملت صيغة اCث²+  +o ما ي~حظ ع´ هذه الصياغة أن اللجنة
+ ×ا �Uاثنت + �Uسلطت + �Uقد تنشأ ب � ~فات ال²< � ا�+ +o ية : وحµت تدخل ا(¼ة الدستور

يعيةالسلطة التنفيذية  bXوالسلطة الت.  

� اCادة  +o مع ن السلطتان فSاذا g< استعمال صيغة ا�� فإذا dن اCقصود ×ا ها�<
ية"...  3من الدستور 192 + السلطات الدستور �Uدث ب � قد �< ~فات ال²< ل صيغة  ".ا�+ +é

ة  �k ̀� عن �< ش®ل �+ � هذه اCادة تفيد كذلك السلطة القضائية؟ أم أن هذا ا�@ +o مع ا��
� يكون صيغة ا��  بية ال²< + فقط، إ¬ اللغة العر �Uللغة الفرنسية، و�� تنصب ع´ اثن مع ��

ا فوق؟ +Ô مع من ث~ثة ا ا�� �Éف  

  :التساؤل الثاني

هاتالسلطا"مصطلح  192استعملت اCادة  ية ومصطلح ا��  نأي أ" ت الدستور
هات، وحددت اCادة  ية وا�� + السلطات الدستور �Uت ب+ � ، ا(ال 1934اCادة م-� +o ا �Éإل

لس ا��مة،  192اCادة  ية ورئيس �� مهور � î من رئيس ا�� +o ا >,µهات وح هذه ا��
، أو  ول أو رئيس ا�كومة حسب ا�ا¾< ، والوز�� ا�� � � الوط²+ لس الشع�² ورئيس ا(�

لس ا��مة �� � +o عضوا + �I bXسة وع +k ئبا أو +� + �Uبع   .أر

خطار ا(¼ة ا @ هات �� سب صياغة هذه اCادة تقوم هذه ا�� +Á صوص + ية �� لدستور
ية + السلطات الدستور �Uفات الناشئة ب~   .ا�+

                                                           
  .مD اPVRY8ر، اOW6j8 اBuº8 192أ^`B ا678دة  -   3
  .مD اPVRY8ر اyZ8اBxي 193أ^`B ا678دة   -  4
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ل î من رئيس  +é �¬لتا هات، و�� ية � يشمل ا�� ل مصطلح السلطات الدستور +é
ول أو رئيس  ، والوز�� ا�� � � الوط²+ لس الشع�² لس ا��مة، ورئيس ا(� ية، ورئيس �� مهور ا��

+ عضو  �I bXسة وع +k ئبا أو +� + �Uبع ، أو أر لس ا��مة، � ا�كومة حسب ا�ا¾< �� � +o ا
ية وهذا استنتاج يصعب التسل�w به ون سلطات دستور   .يعت-�

  :التساؤل الثالث

ية، وهنا ينصب ا�ديث  ية اCؤسسات الدستور لسلطات الدستور هل اCقصود ��
ية الوارد  يع اCؤسسات الدستور �k ´الدستورذ ع � +o كرها.  

ية هذه التساؤ�ت مطروحة للنقاش والقول الفصل سيكون  لSح¼ة الدستور
ا �Éرتقب تنصيCا.  

ية، هل �� السلطات لسلطات الدستور � ستحدد اCقصود �� : و�� ا(¼ة ال²<
� الدستور نفسه؟ أم �� اCؤسسات  +o مذكورة �� ä ،يعية، التنفيذية والقضائية bXالت

ا هذه السلطات؟ �Éتتجسد ف � ية ال²<   الدستور

  :التساؤل الرابع

و¬ +  192ة من اCاد الفقرة ا�� �Uدث ب � قد �< ~فات ال²< سكتت عن مص-� ا�+
ا قرارا، أو  ية اCرتقبة بشأ,+ ية من حيث هل تصدر ا(¼ة الدستور السلطات الدستور

؟   تبدي رأ��
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+ تفس-� حù دستوري وإبداء  �Uاحة بê ادة ربطتCن الفقرة الثانية من نفس ا��
� الفقرة ا��  +o صوص ذلك وسكتت + ية رأ�� �� � ا(¼ة الدستور +o و¬ عن أداة الفصل

 �   .ا�+~ف اCع²+

  :التساؤل الخامس

+ السلطات  �Uب >lفات ا�اص~ ية أن تناولت مسأ¾< ا�+ زا�� ³ يسبق للدسات-� ا��
+ السلطات نتيجة تعدي سلطة ع´ ص~حيات  �Uب >lفات ا�اص~ وإ¬ غاية اليوم فإن ا�+

� قانون العقو +o وعقاب �gر � ال �ل �< + وجب أسلطة أخرى dنت و� �< �j ت الصادر مر ��
ال وقد 1966سنة  � هذا ا(� +o نا و� توجد هناك قضا��Sواد ³ تطبق حسب عCوهذه ا ،

� القÜ الرابع اCعنون بـ +o وادCية : "وردت هذه ا دار اوزات السلطات القضائية وا�@ � >�
ء العمو�� "من الفصل الثالث اCعنون بـ " �دودها � b{نح ضد ال ت وا�� نا�� من  5"ا��

ول ال نح"باب ا�� ت وا�� نا�� ة" ا�� �å هذا من.  

ن  +Ø �¬الدستور ا�ا � +o ية وردت ة أخرى، فإن ا(¼ة الدستور �å ومن
  184.6مؤسسات الرقابة حسب نص اCادة 

                                                           
5   -  ;QR 6درp FR6xر Bل 1966أمYb787? واV786ت اWPfb8ن اP^6@ D7dVم.  
��oa ا6jRI78ت اPVRY8رU; وأyrNة اFG ;W6@B8 «مD اPVRY8ر اyZ8اBxي، 6r}QW  184أ^`B ا678دة  -   6

 ;XمP7b8ال اPمCوا ;Uا678د qx6RP8ام اY\VR6ت اXkXu FGر، وPVRYa8 F7X`QV8وا FbUB�V8ا q7b8ا ;fW6<م
  ".و�BXXjھ6
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ية لتونس لرجوع إ¬ القانون اCقارن فإن ا(¼ة الدستور من  تعت-� جزءً  7و��
µC ية لنسبة لSح¼ة العليا الدستور � جزء أيضا  ،السلطة القضائية، وكذلك ا��مر ��

+;

  .من السلطة القضائية

+ السلطات �Uة ب �jفات القا~ دد طبيعة ا�+   .  ä أن الدستور ³ ��

  :أما بخصوص المحاور التي تضمنتها المداخلة فهي كالتالي

ديد  .أ  � الدستوري وجوب �< ية والقا½+ Cؤسسة الدستور  .اCقصود ��

عتبارها ضابطة س-� مؤسسات الدو¾<   .ب  ية ��  .ا(¼ة الدستور

�   .ج  � الدستوري حا�� التوازن اCؤسسا=<  .القا½+

� الدستوري حا�� مؤسسة اCعارضة السياسة   .د   .القا½+

ية الفاصل   .ه  ية قرار ا(¼ة الدستور + السلطات  طبيعة ¤� �Uة ب �jفات القا~ � ا�+ +o
ية  .أو اCؤسسات الدستور

  

  

  

 
                                                           

  .2014مD اPVRY8ر اQj8 Fj^PV8;  118أ^`B ا678دة  -   7
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 :الشطر األول

  :وجوب تحديد المقصود بالمؤسسة الدستورية والقاضي الدستوري: أوال

 :مفهوم المؤسسات .1

ليات  موع ا�� عية و�� أيضا �� � للحقيقة ا�ج̄< � العناê اCشûه< للبناء القانو=+ وتع²+
ماعةوالبناءات القانونية  ة ع´ السلوكيات داخل ا�� bؤ�Cع²+ فإن الدو¾< تعت-� . 8اCذا ا و,�

و¬ اية اCطاف �� اCؤسسة ا�� +, � +o.  

سد  � نوية �< b� ن تتفرع إ¬ مؤسسات � ا، وح²< تستطيع التµف، ملزمة �� +Éولك
عضاء السياسية والقضائية  ، أي ا�� � +oع²+ ا�رC تنظيمها اSCوس وهذه اCؤسسات ��

ية دار   9.وا�@

، وهكذا فإن  ا سلطة الدو¾< ارس ,� >j � عضاء ال²< تشô هذه اCؤسسات إذا ا��
ها ) Organe(مصطلح العضو  موع العناê اCرتبطة ببناء مؤسسة ما وتضمن س-� �� � يع²+
  .بعملها اCتناسق

                                                           
8 - RECUEIL DES ACTES DU SEMINAIRE DE COTONOU SUR LE THEME 

« JUGE CONSTITUTIONNEL ET POUVOIR POLITIQUE » COTONOU du 11 

au 13 juin 2014, La régulation du fonctionnement des institutions par le juge 

constitutionnel, NAREY Oumarou, Agrée des facultés des droits, enseignant – 

chercheur, à l’Université ABDOU MOUMOUNI de Niamey- Niger, P 165. 
9- Ibid , P 168. 
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بة إحدى مؤسسات الدو¾< أو سلطة أو وظيفة  إّن  ن هذه اCقار +Ø � السلطة تع²+

� قد تكون 9ا ث~ثة مع � إما فرعا من نشاط الدو¾< وهو ما ذهب إليه الفقيه منتسكيو ال²< ا=+

+ السلطات Ïبدأ أسا�� لتنظ�w الع~قات  �Uاز مبدأ الفصل ب � إ�� +o ن ¾ الفضلd الذي

لسلطة وقد dن جون لوك مَ  � الدو¾< ومنع ا�ستبداد �� +o السلطات العامة + �Uَز ب أ×ية  ن أ��

� العµ ا� +o السلطات + �Uدنيةمبدأ الفصل بCمؤلفه ا�كومة ا � +o ديث.  

 + �Uكتابه روح القوان � +o دو¾< ث~ثة أنواع من "حيث أشار منتسكيو î � +o توجد

اص والقوة : السلطات + b� يعية، القوة التنفيذية ل~�شياء التابعة لقانون ا�� bXالقوة الت

 � ختصاص قانو ". التنفيذية ل~�شياء التابعة للقانون اCد=+ �� �̀ � bg إن الوظيفة ت-< ن أإذ  ،=+

ا فإن الوظيفة وإن dنت مرتبطة أشد  ارس وظيفة أو عدة وظائف وأخ-� �j عضو î

 � +o + �Uدرا ما يكونون متخصص � ا�قيقة �+ +o عضاء + السلطات، فإن ا�� �Uلفصل ب ا�رتباط ��

اقب ا�كومة،  يعية فقط ولكن �� bXارس وظيفة ت �j � انC وظيفة قانونية واحدة، مث~ ال-�

يعية، حسب مبدأ الوزن اCضاد أو السلطة السلطة التنفيذ bXالوظيفة الت � +o ية تسا�

 10.اCضادة

 

  

                                                           
10 - NAREY Oumarou, op. cit,  P 169. 
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 :مفهوم القاضي الدستوري .2

� الدستوري ينµف إ¬  وم القا½+ +Þفة بوظيفة "إن مûCصلحة اCالشخص أو ا

ية � أساسا " دستور جراءات ذات الطابع القضا=� عضاء وا�@ �� وم مرتبط كذلك �� +ÞCوهذا ا

 � نة الدستوروال²< +þ قيق >� >wا ي >É11.بواسط   

+ ح²< ولو dنت هذه  �Uية القوان � الرقابة ع´ دستور +o هذه الوظيفة µتنح �

دث  � قد �< ختصاص ال²< اعات ا�@ + ل �+ ا تتعلق كذلك �� +jالرقابة �� الرمز و�� ا��ساس وإ

عتبارها قاضيا للدستور ية �� عضاء أو السلطات الدستور + ا�� �Uب.  

  :الدستورية باعتبارها ضابطة سير مؤسسات الدولة المحكمة: ثانيا

، فع~ فإن  تضطلع ية بوظيفة ضبط س-� مؤسسات الدو¾< هة القضائية الدستور ا��

l< ما ��  �k � +o فةûم >lماثCهات القضائية ا��خرى ا ية أو ا�� الس الدستور � أو ا(� ا(ا

+ مؤسسات الدو¾<  �Uاعات ب + ~فات وال-+ ا . مûفة به بتسوية ا�+ وهذه الوظيفة متكفل ,�

هات الق يةاليوم من طرف أغلبية ا��   12.ضائية الدستور

اعات  + � ال-+ +o لفصل ا خصيصا �� +Þيûت >g انية قدC ية الفيدرالية ا�� ا(¼ة الدستور

امات عضو فدرا¬� أع´ أو ا��طراف ا��خرى اCتوفرة ع´  + ضمون حقوق وال-< �j رتبطةCا

                                                           
11- NAREY Oumarou, op. cit,  P 172. 
12- Ibid. 
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لعضو الفدرا¬�  �� �́ لنظام الداخ ا، إما بواسطة القانون ا��سا�� وإما �� حقوق خاصة ,�

  .ع´ا�� 

+ سلطات  �Uختصاص ب � منازعات ا�@ +o يطالية تفصل كذلك ية ا�@ وا(¼ة الدستور

  .الدو¾< 

� منازعات  +o ية السنغال ع´ ا�+صوص مهور لس الدستوري �� ويفصل ا(�

 + �Uمنازعات ا�@ختصاص ب � +oيعية و bXالسلطة التنفيذية والسلطة الت + �Uختصاص ب ا�@

لس الدو¾< و�¼ة النقض ��.  

+ تعد ا9يئة الضابطة لس-� اCؤسسات ونشاط وا(¼ة الدست �Uية البين مهور ية �� ور

 + �Uختصاص ب � تنازع ا�@ +o ا تفصل وجو�� السلطات العمومية وع´ هذا ا��ساس فإ,+

  .مؤسسات الدو¾< 

ن نفس التوجه +Øلس الدستوري  ،و ا¬� والطوغو وا(� �j ية فإن ا(¼ة الدستور

لتشاد    .سسات ونشاطات السلطات العموميةضابطة لس-� مؤ  ات0ها هيئ تعت-� ��

لنيجر ية �� +  ،أما ا(¼ة الدستور �Uمنازعات ا�ختصاص ب � +o ا تفصل بقرار فإ,+

� î مسأ¾< متعلقة بتطبيق الدستور +o و�� متخصصة ،   .مؤسسات الدو¾<

� ا��خ-�  +oلس الدستوري لكوت ديفوار هو ا9يئة الضابطة لس-�  ،و فإن ا(�

 .مؤسسات الدو¾< 
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  :القاضي الدستوري يضطلع بمسؤولية ضمان السير المنتظم للمؤسسات: ثالثا

� إطار رسة هذه الوظيفة   +oالدستوري مدعو ع´ ا�+صوص ليس  ،و � فإن القا½+

يع حسب  بقاء أو العمل ع´ توز ا كذلك إ¬ ا�@ +jة متوازنة فقط وإÏ ن �ا +þ ¬إ

ختصاصات اCمنوحة للسلطات ية الدستور ونصوصه التطبيقية ا�@   .الدستور

طار   � هذا ا�@ +oال أو سلوكيات  ،وJأوجه ا�+~ف الناشئة عن أ Ü �� � فإن القا½+

ختصاص أو التعدي من طرف  � ا�@ +o التداخل، وأوجه ا�+~ف قد تنجم إما عن ا�ستي~ء

ال اختصاص هيئة أخرى   13.هيئة ع´ ��

لنتيجة فإن ضبط نشاط السلطات العمومية وحل اCنازعات    لقضاة و�� تلفة �� ا(+

 + �Uي +  يؤدي الدستور �Uام مبدأ الفصل ب ن اح-< +þ من خ~ل >lعا³ الفاصCإ¬ وضع ا

اع وإ¬  + � حال ال-+ +o ùية أو القانونية وإ¬ لعب دور ا� السلطات وتدرج القواعد اCعيار

ا ام î سلطة حدود اختصاصا,< ن واح-< +þ.14  

ا ما يw< اللجوء إليه  � الدستوري كث-� يع فالقا½+ ن ا�فاظ ع´ توز ل-+

� القانون ا��سا��  +o 15.ا�ختصاصات الواردة  

                                                           
13 - NAREY Oumarou, op. cit,  P 172. 
14  -Ibid, P 173. 
15- Ibid, P 174. 
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بدأ استحداث قاض دستوري �ل  �j أخذت � لدسات-� ال²< إن الدراسة اCقارنة ��
 � تلف التجارب ال²< كننا من الوقوف ع´ طبيعة �+ >j � + اCؤسسات �� ال²< �Uفات ب~ ا�+

ال � هذا ا(� +o سبقتنا.  

� الدستوري + اCؤسسات  ،إن القا½+ �Uقيق التوازن ب >� � +o وبوظيفته الضابطة يسا�
ا كذلك من خ~ل الرقابة ع´  +jوإ �wقراطية ليس فقط عندما يتو¬ وظيفة التحك �jالد

يع ا�ختصاصات ية توز + سلطات . دستور �Uلتا¬� توازن ا�ختصاصات ب و يضمن �� +é
ا ا مدى وحدود اختصاصا,< +Éم ôبتحديد ل ،   .الدو¾<

  :قاضي الدستوري حامي للتوازن المؤسساتيال: ثالثا

سدة ع´ ا�+صوص    ية ا(� مهور � س-� مؤسسات ا�� +o الدستوري � يتدخل القا½+
يعية والسلطة القضائية واCؤسسات ا��خرى اCنصوص  bXالسلطة التنفيذية والسلطة الت � +o
� الدستور نفسه والنصوص ا��خرى، عندما تتجاوز إحدى هذه اCؤسسات إ¬ +o ا �Éعل 

  .حدود مؤسسة أخرى

� الدستوري ¾ وظيفة مزدوجة     :فالقا½+

+ السلطات الث~ث .1 �Uا�ختصاصات ب �wوظيفة ا�ارس ع´ تقس. 

2.  � ية) السلطة اCضادة(ووظيفة قا½+  16.اCدعو لضبط س-� اCؤسسات الدستور

 
                                                           

16 - NAREY Oumarou, op. cit, P 172 -  -173. 
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  :القاضي الدستوري حارس على تقسيم االختصاصات بين السلطات الثالث. 1

ب أن تكون السلطة التنفيذية مستقl< عن السلطة إذا dن �يحا  � نه �� � ��
يعية والقضائية، فإن الصحيح كذلك أن هذه السلطات الث~ث تعرف أحيا�+  bXالت

ها � الدستوري ع´ التدخل لضبط س-�   .اخت~�ت جسيمة تلزم القا½+

+ السلطات السياسية،  �Uا�ختصاصات ب �wمته كحارس تقليدي لتقسÕ إطار � +Èف
ازي يظهر  � ظهر ا�ارس للسلطة التنفيذية إذ �� �j نفس الوقت � +o الدستوري � القا½+

 + �Uيعية ع´ السلطة التنفيذية، ومظهر الرقيب ع´ تدخ~ت هات bXاوزات السلطة الت � >�
 � � النشاط القضا=� +o + �U17.السلطت  

 :القاضي الدستوري الحارس للسلطة التنفيذية  . أ

ية التµفات  إن لرقابة ع´ دستور � الدستوري ع´ هذا اCستوى مûف �� القا½+
كد  لتأ ول �� و �+ +é ا�ختصاصات �wعدم تعدي السلطة التنفيذية أي من ولكن كذلك تقس

ال اختصاص سلطة أخرى ول ع´ �� ية أو رئيس ا�كومة أو الوز�� ا�� مهور   18.رئيس ا��

ذا � الدستوري يعمل ع´ ب ،و,� ال فإن القا½+ � حدود �� +o قاء السلطة التنفيذية
 � +Èوميه العضوي والوظي +Þ �j السلطات + �Uاختصا^ا قصد العمل ع´ مبدأ الفصل ب.  

� النشاط  +o السلطة التنفيذية µ � الدستوري �� ارmا القا½+ �j � وتسمح الرقابة ال²<
  .اCمنوح 9ا من طرف اCؤسس الدستوري

                                                           

17 - NAREY Oumarou, op. cit, P 172 -  -173. 
18- Ibid, P174. 
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µ السلطة التنفيذ � وقد ÷حت هذ الرقابة �� +o ية مهور لتحديد رئيس ا�� ية و��
ية   .اختصاصاته الدستور

ية ول�Ä  ،وهكذا مهور + ذهبت إ¬ أن رئيس ا�� �Uية لدو¾< البن فإن ا(¼ة الدستور
� الدستور وعرض القانون  +o قررCام ا��جل ا ح-< + ملزم �� �Uإصدار القوان � +o قه تفظ �� ��

ية قبل انقضاء ا��جل اCذكو        19.رع´ رقابة ا(¼ة الدستور

 :القاضي الدستوري الحارس للسلطة التشريعية  . ب

جال اختصا^ا  �j يعية ع´ التقيد bXالسلطة الت �- � � الدستوري أن �� يستطيع القا½+
  .فقط

رسة  � +o انC لس الدستوري الفرن}� قد g< إحداثه أساسا �µ ال-� ث~ ا(� +Ô
ية لس الدستوري هو الذي . اختصاصاته الدستور ام وفع~ فإن ا(� يعمل ع´ اح-<

لتا¬�  اقب �� Cان وا�كومة و�� + ال-� �Uب + �Uي + الدستور �UؤسسCنشود من طرف اCالتوازن ا
يعية والسلطة التنظيمية bXالسلطة الت + �Uا�ختصاصات ب �wتقس .  

ال  ،وبعبارة أخرى ال القانون و�� �� + �Uام الدقيق للحد الفاصل ب يÆر ع´ ا�ح-<
 + �Iع-� إجراء �wالتنظ:  

� اCادة  :األول اإلجراء +o و منصوص عليه +é ،ارس قبليا وقت إعداد القانون �j41  من
، ويسمح للحكومة أثناء العملية 20الدستور الفرن}�  جراء عدم القبول اCا¬� @ ، ويوصف ��

                                                           
  .مD دPVRر Pr7NرU; اDXQ~8 57ا678دة  -   19
20   -B`^41ا678دة  أ  TU6رV8 Fj^Bk8ر اPVRY8ا D04م  BWPVuل 1958أYb78ا.  
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ى فيه أو  � أو تعديل �< اح قانو=+ � اق-< +o اض ع´ مقت7+ أو مقتضيات �ع-< يعية �� bXالت
 �wجال التنظ �j ا مساسا �Éفا�كومة تستطيع التمسك بعدم القبول بسبب أن النص قد . ف
 �wال التنظ   .اعتدى ع´ ��

� اCادة  :اإلجراء الثاني +o التطبيق، وهو منصوص عليه + بعدي، بعد دخول القانون ح-�
كتو��  04من الدستور الفرن}� لـ  2الفقرة  37 ال التنظ�w 1958أ ماية �� � تسمح �� . ، ال²<

ع اCصادقة ع´ القانون  + جراء �+ @ جراء �� يع(ويس� عادة هذا ا�@ bXجراء )الت ، وهذا ا�@
ة نص يعد من الناحية الشûية قانو�+ ولكن مضمونه أو جوهره غ-� ذلك،  �kها �j يسمح

ا جاءت عبارة  +Éي��  نص(وم bXت ôع هنا اعتدى ) ذي ش bXCالدستور، فا � +o >lستعمCا
ا  �Éصادقة علCع ا + ي�� عرضة ل-+ bXالت ôال التنظي�� وتكون النصوص ذات الش ع´ ا(�
� حا¾<  +o م انية أ�� bj ر أو bm أجل � +o كن إخطاره �j الدستوري، الذي � من طرف القا½+

ستعجال لس الدستوري الفرن}� . ا�@ لنتيجة، فإن ا(� ع لنفسه و�� bXCا �õر ع´ أ� يعÆي 
 �wال التنظ ية ا�عتداء ع´ ��   . حر

 �- +Ôول نو ي �� زا�� لرجوع إ¬ الدستور ا�� د أن اCؤسس 2020و�� � ، فإننا �+
اح أي  147الدستوري تناول هاته اCسأ¾< حسب اCادة  � تنص ع´ أنه � يقبل اق-< وال²<

Cان  فيض اCوارد قانون أو تعديل لقانون يقدمه أعضاء ال-� + يكون مضمونه أو نتيجته �<
ادات  � إ�� +o دة دف ز�� >Éن مرفقا بتداب-� تسd دة النفقات العمومية، إ� إذا العمومية أو ز��
قل اCبالغ  � فصل آخر من النفقات العمومية تساوي ع´ ا�� +o أو توف-� مبالغ مالية ، الدو¾<

ا >éح إنفا   21.اCق-<

                                                           
  .مD اPVRY8ر اyZ8اBxي 147أ^`B ا678دة  -   21
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عتباره ضاب � الدستوري و�� طابقة  ،طا للسلطات العموميةإن القا½+ �j يستطيع التقر��
Cان، للدستور ́� لل-� + والنظام الداخ �Uالقوان.  

ذا ا�ت القانون والنظام  ،وبقيامه ,� ديد �� >� � +o تمثلCنطاق دوره ا � +o فµو يت +é
ام تدرج القواعد القانونية ́� واح-<   .الداخ

ذه الصفة � كبح تعدي السلطة التbX  ،و,� + ع´ القا½+ �Uيعية ع´ السلطة يتع
 � � النشاط القضا=� +o يعية والتنفيذية bXالت + �Uالتنفيذية وكذلك مراقبة تدخ~ت السلطت.  

  :القاضي الدستوري هو الحارس للسلطة القضائية. ج

، ووصف  � ال القضا=� � ا(� +o يعية والتنفيذية bXالت + �Uنع تدخ~ت السلطت �j ذا و ,� +é
� الدستوري الفرن}� نفسه منذ  9يئة الضابطة لنشاط السلطات العمومية 1962القا½+ ��.  

�حت®م إ¬  شارة إ¬ هذه الصفة، يع-� عن نفس الفكرة �� واليوم كذلك، وبدون ا�@
� الدستور الفرن}� لـ  +o كتو��  04توازن السلطات الواردة   .  1958أ

  :بين المؤسسات الدستورية) السلطة المضادة(القاضي الدستوري قاضي . 2

� ا   ية يلعب القا½+ + اCؤسسات الدستور �Uلدستوري كذلك وظيفة الوساطة ب
� حا¾<  +o ùوضعية ا� � +o �¬لتا و يقوم أو� بدور Õدئ للحياة السياسية، وهو �� +é ،ا��خرى

+ سلطات الدو¾<  �Uية وأحيا�+ . حدوث خ~فات ب اقب السلطات الدستور bg وما دام ��
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ا �Éزاء عل � فإن هذا يعد kاية لSعارضة الس ،يفرض ا�� +o ؤسسةÏ ا ف ,� ياسية اCع-<
� نصوصه التطبيقية +o22.الدستور و  

ا   ال الضبط،  ،وأخ-� �� � +o الدستوري وهو يستعمل سلطته ا�يادية � فإن القا½+
 >lستقCية ا دار ن الس-� ا�سن لSؤسسات ا�@   .يتدخل ل-+

 :القاضي الحكم في حالة الخالفات بين سلطات الدولة  . أ

�  إن + القا½+ �Uيع ä ،ية تلف اCؤسسات الدستور دد اختصاصات �+ الدستور ��
ية ع´  � حا¾< تعدي مؤسسة دستور +o ؤسساتCتلف هذه ا +� + �Uب bالدستوري ح

ية أخرى   .اختصاصات مؤسسة دستور

 � ن أغلب الدسات-� تضع القا½+ � �� + �Uقارن للحياة السياسية يبCإن التحليل ا
 � +o ùمركز ا� � +o سلطات الدو¾<  الدستوري + �Uفات ب~   .حا¾< ا�+

وء اCؤسس الدستوري  � بعض ا�ا�ت إ¬ �� +o هذه تسببت �wووظيفة التحك
لس الدستوري و�¼ة التحك�w البلجيكية ية مثل ا(� ات دستور �å ستحداث فع´ . �@

ية  هات الدستور وروبية هناك العديد من ا�� ية ا�� هات القضائية الدستور غرار هذه ا��
يقي فر + هيئات الدو¾< ا�@ �Uفات ب~ � تتوفر ع´ اختصاصات �ل ا�+   .ة ال²<

� حا¾< الشلل أو توقف  +o ارس اختصاصه يتدخل �j الدستوري وهو � فالقا½+
  23.السلطات العمومية عن نشا�ا، ويكون ملزما بتوجيه أوامر 9ا

                                                           

22  - NAREY Oumarou, op. cit, P 177. 
23 - Ibid. 
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يقة  لتدخل بطر كن أن تكون ملزمة �� �j ية ن ا(¼ة الدستور � لتا¬� �� يستخلص ��
� الذي قد يؤدي إ¬ ق~قل حا÷ة  � اCنافسات السياسية لتجنب الشلل اCؤسسا=< +o

  .سياسية جدية

 :  القاضي الدستوري حامي المعارضة السياسية  . ب

� والسيا��  تعت-� إن اCعارضة،  ثابة مؤسسة حقيقية مفيدة للتوازن اCؤسسا=< �j
قراطيات �jقوق تستوجب 9. للد ع �� bXCؤسس أو اCف 9ا ا ا kاية من طرف و9ذا اع-<

� الدستوري   .القا½+

حثا  ا�Ö حقوق ومطالب اCعارضة السياسية �� �� و�� �� � وفع~، فإن هذا القا½+
غلبية واCعارضة + ا�� �Uعارضة . عن إقامة توازن بSؤسس لCف ا ̄� 9ذا التوازن اع-< وتدع

ية هة القضائية الدستور ق إخطار ا�� ��.24  

من الدستور لتوسع حق إخطار  61ة اCاد 1974وهكذا فقد عدلت فرنسا سنة 
 + �Uلس الدستوري إ¬ ست ئبا أو عضوً  60ا(� لس الشيوخ ا�+ �� � +o.  

ي الذي وسع هو ا��خر من اوقد سار ع´ هذا اCنوال اCؤسس الدستوري  زا�� ��
خطار لتشمل أيضا اCعارضة السياسية حسب نص اCادة  ا�ت ا�@ ا  ��19325 من فقر,<

-� الثانية من دستور أول نو  +Ô2020  اÐبن" + �Uبع كن إخطارها من أر �j ä)40 ( ئبا أو +�
 + �I bXسة وع +k)25 (لس ا��مة �� � +o عضوا."  

                                                           

24- NAREY Oumarou, op. cit, P179. 
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  :القاضي الدستوري، ضابط للمؤسسات اإلدارية المستقلة. ج

ليل بعض القرارات  ن الس-� ا�سن ي-� إن �< � الدستوري ل-+ ز تدخل القا½+
 >lستقCية ا دار   26.لSؤسسات ا�@

ية  � هذا �� وتعت-� ا(¼ة الدستور +o � >Èي فر + رائدة ع´ اCستوى ا�@ �Uية البين مهور
ال هات  ،و9ذا. ا(� � ا�� >o ا �� +Éكن أن تستلهم م �j ا هذه ا(¼ة � طور,< فإن اCمارسة ال²<

ية   .القضائية الدستور

  :مدى قوة حجية قرارات القاضي الدستوري: رابعا

� الدستوري غ-� قا ميع السلطات إن قرارات القا½+ بl< ��ي طعن وملزمة ��
ية دار هات القضائية ا�@ يع ا�� �kالعمومية و .  

لس-� ا�سن لSؤسسات عرضة �نتقادات  � الدستوري اCتعلقة �� قرارات القا½+
 + �UواطنCإ¬  ،شديدة من طرف السلطات ومن طرف ا + �UؤسسCوهذا ما أدى ببعض ا

دف إ¬ kاية القا � يصدرهاإدارج تداب-� أو جزاءات ,< � الدستوري ع-� القرارات ال²< +½.  

ة منه ع´ أن 198حيث أشارت اCادة  ي حسب الفقرة ا��خ-� زا�� : من الدستور ا��
ميع السلطات العمومية والسلطات " ائية وملزمة �� ية ,+ تكون قرارات ا(¼ة الدستور

ية والقضائية دار   27".ا�@

                                                           

26 - NAREY Oumarou, op. cit, P180 
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تب ع´ القرار  � ت-< ر القانونية ال²< b� ية سواء dن إن ا�� الصادر من ا(¼ة الدستور
ختصاص ا��سا��  + وهو ا�@ �Uية القوان ية أي الرقابة ع´ دستور � موضوع الدستور +o صادرا
ع~ن عن  � ا�@ +o التفس-� أو � +o >lتمثCا ا��خرى ا � اختصاصا,< +o ية أو لSح¼ة الدستور

ستفتاء،  سية أو ا�@ يعية، الر�� bXت الت ائية ل~نتخا�� +É¹ ال �tما تصدره ا(¼ة النتا î � +oو
ا�ت � ش²< ا(� +o ية من قرارات وآراء تة  ،الدستور ائية و�� ا ,+ ة تعد قرارا,< فإن هذه ا��خ-�

� فيه ء اCق7+ � b{ة �جية ال +   .وحا��

 � >= � ا�� +o ¹ �ددة نوجزها �tاية ا(ور ا��خ-� إ¬ عدة نتا +, � +o وقد توصلنا:  

ية مطلقة بنص اCادة أن الدستور أقر لقرارات ا(¼ة  :أوال ية ¤� ، هذه 198الدستور
هات  َل بَ ا�جية اCطلقة قِ  يع ا�� �kالسلطات العمومية و � +o >lتمثCسلطات الدو¾< وا

ية دار ت إ¬ عدم  ،القضائية وا�@ >Éية سواء ان � موضوع الدستور +o >lوتكون فاص
خطار أو رفض الدعوى ��ن النص يتفق مع الدستو  ية أو �ستبعاد ا�@   .رالدستور

� أسب :ثانيا ية تنµف �+ إن ا�جية اCطلقة ال²< ا الدستور ع´ قرارات ا(¼ة الدستور
�جية ³ يفرق  اص �� إ¬ اCنطوق وإ¬ ا��سباب اCرتبطة به ارتباطا وثيقا، إذ أن النص ا�+

+ ا��سباب واCنطوق �Uب،  bg ية بدعوى  ،ومن ف~ �ل للخروج ع´ قرارات ا(¼ة الدستور
ية عية  عدم ¤� bXاية الk � +o ية ا��سباب، وذلك اتفاقا مع طبيعة وظيفة ا(¼ة الدستور

عتبارها ا9يئة القضائية العليا ا��منية ع´ الدستور وا�ارسة ��ح®مه ية ��   28.الدستور

                                                           
28   -  FV8ا ;Xa7b86 وا��78}ت اXab8ا ;UرPVRY87; ا�w786م ا��C ;X^P^6f86786ت، ا¿6¹ر اR Y7wم yUyb8ا Y~L

167��BXھ6، أول دراDL ;X7aL ;R اBf8ار P^6fWن ر@?   ;Qj81997 l@وا Dم ;XfX~<� ،;Xx6d@ ;XrfG ;Rدرا ،
 ;7�w78اث اYاإ� ;UرPVRY86م اL �V� ÒfQ87; ا�w6 ومXab81966 ، ;X^6�8ا ;b~<8ا– ;wfQة ومYUy2000. م – 
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� مµ ليس بدعا من النظام  :ثالثا +o ية العليا إن ا���b الرج�� ��ح®م ا(¼ة الدستور
� معظم دول  اµCي وحده، وأنه وإن +o ف به dن يث-� الكث-� من اCش,ت إ� أنه مع-<

اد  � ، وتتجه هذه الدول إ¬ إ�� + �Uية القوان � تعرف الرقابة القضائية ع´ دستور العا³ ال²<
ها هذا ا���b الرج��  � يث-�   .ا�لول لSش,ت ال²<

، فإنه � أ�b لرجعية قرارات هذه  زا�� � ا�� +o ية صوص ا(¼ة الدستور + أما ��
سب اCادة  ة، �� إذا قررت ا(¼ة "بنÐا  من الّدستورالفقرة الرابعة  198ا��خ-�

يعيا أو تنظيميا غ-� دستوري ع´ أساس اCادة  bXية أن نصا ت أع~ه،  195الدستور
دده ه ابتداء من اليوم الذي �� bية يفقد أ�   ".قرار ا(¼ة الدستور

+ رجعية عدم  السابقة الذكر قد فرق 198اCادة أن نش-� أن نص إ¬ � بد  ،وهنا �Uب
ة �å ت من وامر والتنظ̄� ية ا�� ة أخرى ،دستور �å يعية والتنظيمية من bXوالنصوص الت.  

ية ،فبالنسبة ل~�و¬ ه من يوم صدور قرار ا(¼ة الدستور bفإن النص يفقد أ�.  

ية ة،الثاني أما دده قرار ا(¼ة الدستور ه ابتداء من اليوم الذي �� bفيفقد النص أ�.  

لتا¬�  ي ليس 9ا أ�b  ،و�� زا�� � ظل الدستور ا�� +o ية فإن قرارات ا(¼ة الدستور
µ �j ية � ا(¼ة الدستور +o هو معمول به ä رج��.  

عن العيب الدستوري إن الطبيعة القانونية للحù الدستوري أنه حd ùشف  :رابعا
ه  bتد أ� الفة منذ نشأته، ومن شأن ا�ù ال®شف أو اCقرر أن �� � النص �ل ا(+ +o ال®من

ية + الذي تقرره ا(¼ة الدستور �tمن التار.  
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زا��  � ا�� +o ية لنسبة لSح¼ة الدستور �+ أن التطبيق  ،أما �� bcفإنه سبق وأن أ

ية س ́� لقرار ا(¼ة الدستور � والفع دده قرار ا(¼ة القانو=+ + الذي �� �tيكون من التار

ة 9 ه إ¬ القضا�� أو ا�ا�ت اCشا,� bي أ�Xية و� ي   .االدستور

ية، حسب رأينا يعود إ¬  ���b الرج�� لقرارات ا(¼ة الدستور إن عدم ا��خذ ��

وف اCؤسس الدستوري �دوث مش,ت يصعب حلها مستقب~  + � ظل وجود �< +o �̄س �

كز قانون   .يةمرا

تام � ا�+ +oن،  ،و ية �د ا�� نه نظرا لعدم تنصيب ا(¼ة الدستور � كننا القول �� �j

وجب ا��ح®م ا�نتقالية وفق ما نصت عليه اCادة  �jظل غياب القانون 224و � +oو ،

ية، سيw< تسجيل  � لSح¼ة الدستور اد القضا=� >Éج� العضوي الذي سيتكفل � �ا¾< ��

� ستط ش®�ت ال²< طارالكث-� من ا�@ � هذا ا�@ +o ~رح مستقب   .  

  :الشطر الثاني

لفقرة الثانية من اCادة  � تنص ع´ أنه  192ويتعلق �� هات "ال²< كن 9ذه ا�� �j

ية وتبدي ا(¼ة  ية حول تفس-� حù أو عدة أح®م دستور إخطار ا(¼ة الدستور

ا ية رأ�� بشأ,+   ."الدستور

طار � هذا ا�@ +oأو عدة أح®م  ،و ùية عند تناو9ا تفس-� ح كن لSح¼ة الدستور �j

ية ا�رت®ز ع´ النقاط الث~ث التالية   :دستور
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 :قرينة الدستورية لمصلحة القوانين .1

 + �Uيعية من قوان bXما يصدر عن السلطة الت î � +o مؤدى هذه القاعدة أن ا��صل
� ر÷ها الدستور لتلك  � ا�دود ال²< +o فالواجب ع´ أنه �يح وصادر bg السلطة، ومن

رج عن مقت7+ تلك  + ، ف~ �� bأن ي~حظ هذا ا��� + �Uية القوان صه دستور +Á عند � القا½+
يث ينعدم  ا، �� ��ê ا يع والدستور تعارضا وا�+ bXالت + �Uن التعارض بd ينة، إ� إذا القر

ما، وهكذا فإن هذه القاعدة تتضمن ث~ثة مسائل +Éمعه السبيل إ¬ التوفيق بي:  

ا :ولهماأ ية إ� ذا dن ذلك قطعيا ووا�+ � بعدم الدستور � الدستوري � يق7+   .أن القا½+

، أن  :ثانيا ك-b من تفس-� ، إذا dن هناك أ ب عليه عند التفس-� � � الدستوري �� أن القا½+
عl موافقا للدستور � ية التفس-� الذي �� يع اCطعون بعدم الدستور bXتار للت + ��.  

عl و�� القاعدة، إذا  :ثالثا � ك-b وجه وdن أحد الوجوه �� يع ع´ أ bXأمكن تفس-� الت
 lتم يع �< bXم هذا التفس-� ما دامت عبارة الت + متفقا مع الدستور فإن ع´ ا(¼ة أن تل-<

ع ا�قيقية bXCنية ا � +o ا البحثÆف نفûدون أن ت.  

ط، بطبيعة ا�ال، أن يكون تفس-� ا(¼ة و�� سبيلها 9ذا التوفيق  لكن يش-<
تمل ألفاظه إ� مدلو� واحدا  ا و� �< ��êا و مقبو� ومعقو�، فإذا dن القانون وا�+
 �tê ا يتعارض مع + الدستور أن تعõ تفس-� �Uسبيل التوفيق بينه وب � +o ح¼ةSفليس ل

لفاظ   .هذه ا��
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  عدم الخوض في بواعث التشريع أو مالئمته .2

ية  ا ا(¼ة الدستور >Éوضع � يكية ت
+ ث~ث مسائلهذه القاعدة ال²<   :العليا ا��مر

ورته :أوال +ê يع أو عدم bXورة الت +ê إن ا(¼ة � تناقش.  

يع و� ح¼ته :ثانيا bXة الت �j~اقب م   .إن ا(¼ة � �<

يع :ثالثا bXاقب بواعث الت   .إن ا(¼ة � �<

 + �Uروح الدستور وب + �Uغ-� أن هناك من الفقه من ذهب إ¬ أن هناك فارق ب
� لتفس-� النص  اCبادئ العليا، وأن هذا الفارق يبدو جليا عندما يتعرض القا½+

  .الدستوري

م  +é � +o اول التعمق � لتفس-� نص دستوري غامض، فإنه �� فعندما يتعرض القا½+
ا  +Éعل م � ي�ا، و�< �k نصوص الدستور + �Uمع ب � >� � هذا النص ع´ ضوء الرابطة العامة ال²<

ا،  + أجزا,� �Uالنصوص �� من وحدة متناسقة � تعارض ب + �Uبط ب >� � وتلك الرابطة ال²<
وح الدستور ا �� >Éكن تسمي �j.  

م النص الدستوري الغامض  +é مةÕ � م روح الدستور تتيX للقا½+ +é ومن خ~ل
� تفس-�  +o ما يقوم بذلك فإنه يقوم بوظيفته الطبيعية والعادية + �Uح � و� شك أن القا½+

  .النصوص
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� الدست ث القا½+ لذكر أن �� د�� �� � وا�� +o ثا ع يعد �� bXSوري عن الغاية ا�قيقية ل

لغاية من  ي�� يتعلق أساسا �� bXراف الت ، وذلك ��ن عيب ا��+ ي�� bXراف الت ا��+

موعة من  قق مصلحة فردية أو مصلحة حزب من ا��حزاب أو �� �� �Äيع ل bXالت

 >Éن ذلك 0ه أو أ�� منه يسd صلحة العامة أوCن ذلك 0ه لغ-� هدف اdاص، و + b� دف ا��

م أو فئة معينة من الناس ع´ غ-� ما تقتضيه  موعة أفراد بذوا,< ار بفرد أو �� +ê ا�@

  .اCصلحة العامة

يعية  bXلسلطة الت راف �� � î هذه الصور وا�ا�ت ينطوي ع´ ا�+ +o يع bXفإن الت

  29.لغ-� ما أقاÕا الدستور عليه

 الرقابة تكون داخل إطار الدستور وال خارجه .3

+ ع´ الرقابة ع´ دستو  �Uة يتع bj ومن � + �� رقابة فنية ذات طابع قانو=+ �Uية القوان ر

ية أ� يتجاوز إطار الدستور إ� ما يعلوه من  � عند رسة رقابته ع´ الدستور القا½+

ع العادي بل  bXCلو¾ �ل ا وم الرقابة نفÆا، �� +ÞC ن متجاوزاd مبادئ مكتوبة، وإ�

ع الدستوري نفسه bXCوا.  

  

                                                           
29   - UرPVRد �aL ;W6@B8وا FbUB�V8اف اBw^_ا ،DXQXb8ا PWأ Bم6ھ Y7wمiV –  ;QR ،;XfX~<� ;R2013درا – 

DUYaZم FG ;LP~<راه مPVu86; دRر.  
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  ختاما 

اية مداخلتنا أن نش-� إ¬ أن  +, � +o � � لينب�+ اد القضا=� >Éج يةا�@  ،Sح¼ة الدستور

� أجل أقصاه  +o ا �Éتنصي >wسي � ، ä هو مقرر 9ا وفقا ��ح®م اCادة 2021ديسم-�  30ال²<

ض السلطات  224 � تع-< î ال²< ي، سيتكفل بتسجيل الكث-� من اCشا زا�� من الدستور ا��

ة، وكذا  �å ية من اد ا�لول الدستور � ة أخرى، وإ�� �å تفس-� نصوص الدستور من � +o

  .   اCناسبة 9ا، ع´ ضوء روح الدستور ونصوصه

  :قائمة المراجع  

  المراجع باللغة العربية: أوال

 :الدساتير .1

−  + �tكتو��  04الدستور الفرن}� الصادر بتار  .اCعدل 1958أ

−  �- +Ôول نو ي �� زا�� يدة الر÷ 2020الدستور ا�� ر �� بعاء -82ية العدد الصادر �� ر ا��

و¬ عام  15 ادي ا�� �k1442  وافقC2020سنة  ديسم-�  30ا. 

ية التونسية لسنة  − مهور  .2014دستور ا��
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 :الكتب .2

ية العليا  − ر القانونية ��ح®م ا(¼ة الدستور b� + R ساCات، ا�� عبد العز��
ها، الطبعة الثانية  � تث-� يدة ومنقحة –واCش,ت العملية ال²< صادر  – 2000. مز

دي القضاة    .مµ –عن �+

 :رسائل الدكتوراه .3

ي − ي�� والرقابة ع´ دستور bXراف الت ، ا��+ + �Uماهر أبو العين Rدراسة  –  ته
 + �Iلد �� � +o تطبيقية، رسا¾< دكتوراه مطبوعة.  

 :المجالت .4

Cغرب  − ية  –القضاء الدستوري �� ية ونظم الرقابة ع´ دستور ا(¼ة الدستور
 + �Uالقوان. 

−  >l ، اCد�� الدكتور رضوان 38- 37مسالك الفكر والسياسة وا�قتصاد العدد  ��
  .السنة الثانية عbX  –زهرو 

  المراجع باللغة الفرنسية: ثانيا

- RECUEIL DES ACTES DU SEMINAIRE DE COTONOU SUR LE 
THEME « JUGE CONSTITUTIONNEL ET POUVOIR 
POLITIQUE » COTONOU du 11 au 13 juin 2014. 



 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

VI -  الختاميــــةالجلســــة: 
 

•  ، >ÈلتSقرر العام ، عماد الدين وادي الّسيدت~وة التقر�� العام لCا
ية ، اCد�� العام Cركز الدراسات والبحوث الّدستور >ÈلتSل.  

¸ Blerta Aliko بليرتا أليكو·ة الّسيدة  • ¹º ا�� +� ، اCمثl< اCقيمة ل-�
زا��  � ا�� +o � ا=� +j  . اCتحدة ا�@

تامية  • لس الّدستوريفنيش كمال لّسيدCعا¬� اال¶ة ا�+   . ، رئيس ا(�
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  :الد�ولي حول عام حول أشغال الملتقىالتقرير ال

  "المحكمة الد�ستورية ودورها في بناء الجزائر الجديدة " 

  ، المقرر العام للملتقى،عماد الدين واديالدكتور 

  والبحوث الدستوريةالمدير العام لمركز الدراسات 

  

  

  الدستوري،السيد رئيس المجلس 

  السيدات والسادة أعضاء المجلس الدستوري،

  السيدة الممثلة المقيمة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالجزائر،

  ،السيدات والسادة الحضور كل باسمه ومقامه

  سالم اهللا عليكم

� أن أتلو  ها ف²+ bXناسبة يCذه ا اية أشغال ملتقا�+ الدو¬� هذا، و,� قد وصلنا إ¬ ,+
ت أشغا¾ ر��   :ع´ مسامعù التقر�� العام حول ��

  السيدات، السادة، 
ية  مهور در به رئيس ا�� يد تبون السيديشô التعديل الدستوري الذي ��  عبد ا(�

 �- +Ôنو >tالفا � +o � � استفتاء شع�² +o ه الشعبdبناء جزا�� جديدة 2020وز � +o لبنة أساسية ،
ت، ودو¾< القانون واCؤسسات � . قواÕا ا�قوق وا�ر�� ص~حات العميقة ال²< ز ا�@ ومن أ��

 >lلس الدستوري، وذلك بتشكي ل �ل ا(� ية �< ا هذا التعديل إنشاء �¼ة دستور +Éتضم
� ا�قل اCؤسسا  +o ة + ة وص~حيات واسعة تضمن 9ا م®نة متم-� ية مغا�� � Ïؤسسة دستور >=

، واCتلو من طرفه  - >ÈلتSقرر العام لCوادي، ا + �Iاد الدJ إعداد هذا التقر�� من طرف السّيد >g
تامية من اCلتÈ< الّدو¬�  لسة ا�+   .خ~ل ا��

-  >ÈلتCأشغال هذا ا � +o + �UشاركCاحات ا + ا�عتبار م~حظات واق-< �Uخذ هذا التقر�� بع � �� 
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ية  ام الدستور و÷وه، وتضبط الس-� العادي لSؤسسات الدستور تÆر ع´ اح-<
ا >Éي   . واستمرار

� بناء ": يندرج تنظ�w هذا اCلتÈ< الدو¬� اCوسوم بـ +o ية ودورها ا(¼ة الدستور
ديدة زا�� ا�� ا" ا�� ت تقليدا را�+ � أ�+ ن سلسl< النشاطات والتظاهرات العSية ال²< +Ø 

 � ية والقانونية ال²< يع التطورات الدستور �k كبة لSجلس الدستوري، وذلك من أجل موا
ية  ور +µعتبارها من ا��دوات ال ية �� � نbX الثقافة الدستور +o امmدف ا� ، و,� ا ب~د�+ +éتعر

  . لبناء دو¾< ا�ق والقانون

كد ، أ � افتتاحه لSلتÈ< الدو¬� +o لس الدستوري، السيد ، أن كمال فنيش رئيس ا(�
ا  َ ْ �Éيْصُبو ِإَل � ديدة ال²< زا�� ا�� � َسِبيِل بناء ا�� +o اَرًة çِديد ِلْلِبَ~د يعد ُخْطَوًة َجب َ ْسُتور ا�� ãالد
� ظلها  +o ة وَدْوَ¾< الَقاُنوْن، تلعب çْقَراِطَية اَ�ق ُ �è ِح الّدِ ْêَ ت،  وِإَقاَمَة �� زا�� يون وا�� زا�� ا��

، َوِر�� ية َدْورا ِ�ْ ̄� يتعلق بضبط س-� اCؤسسات ونشاط السلطات  ا(¼ة الدستور � س̄� ف
ية،  + السلطات الدستور �Uدث ب � قد �< ~فات ال²< � ا�+ +o العمومية، والفصل عل بلد�+  � ��

 >lََتَم ِيّ أزمات سياسية ُ�ْ
َ
ى َعن أ

َ
� َمْنأ +o  ُلَطات أو ãِل ِإْحَدى الس ãقد تؤدي إ¬ َشَلِل أو َتَعط

ية   .اCؤسسات الدستور

� فعاليات  +o شاركونCي والبناء، توصل ا b-من النقاش ال + �Uملd + �Uوع´ مدار يوم
 + �Uب �wك � إجراء �< +o ية ينتظرها دور كب-� وفعال هذا اCلتÈ< الدو¬� إ¬ أن ا(¼ة الدستور
� حا¾< تعدي  +o ا +Éاعات الناشئة بي + ية، وفض ال-+ ا الدستور رسة ص~حيا,< � +o ؤسساتCا

  . يات سلطة أخرىأي سلطة ع´ ص~ح
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� فعالياته فرصة ا�ط~ع ع´  +o + �UشاركSحت ل ة أ�< وقد dن هذا اCلتÈ< الدو¬� سا�+
زة  �åؤسسات وا��Cال ضبط س-� ا �� � +o قارنCبعض التجارب الرائدة للقضاء الدستوري ا
� الدستوري لضبط س-� اCؤسسات اCنصوص  � من خ~9ا يتدخل القا½+ ية، وال²< الدستور

 � +o ا �Éناسب علCناخ اCل ا��خرى، قصد توف-� اJ � +o حا¾< تدخل إحداها � +o الدستور
 � كد اCشاركون أن القا½+ ا، وأ +Éفات بي~ ية وتفادي ا�+ �سن س-� اCؤسسات الدستور

 + �Uالسلطات الث~ث، : الدستوري يتمتع بوظيفت + �Uيع الص~حيات ب وظيفة ا�ارس ع´ توز
ا ووظيفة الفاصل اCوازن، اCدعو لضبط +Éبي �̄ ن التوازن ف +þية و   .س-� اCؤسسات الّدستور

ي  زا�� كيد ع´ أن استحداث اCؤسس الدستوري ا�� d äن هذا اCلتÈ< فرصة للتأ
ية" لس الّدستوري"Ïؤسسة بديl< عن " ا(¼ة الّدستور ة للتوجه العام "ا(� ، يعت-� مسا��

تبط توسيع الذي أخذت به غالبية دول العا³ وكذلك العديد من ال يقية، و�� دول ا�فر
 � +o ت ا��ساسية ايد للحقوق وا�ر�� + >-Cتساع ا� �� + �Uية القوان ا�ت الرقابة ع´ دستور ��
ورة تكييف اCنظومة القانونية الوطنية مع  +µنظومة القانونية الدولية، وكذلك بCا

ية بقاء ع´ أ. اCستجدات الدستور @� ي �� زا�� سلوب و³ يكتف اCؤسس الدستوري ا��
 � +o ا أن تسا� قابة ذات طبيعة قضائية، من شأ,+ سب، بل دJها �� +Á الرقابة السياسية

ي��  bXا�رتقاء بنوعية العمل الت.  

 � + � التار:� طا منطقيا لSسار القانو=+ +j زا�� يعد � ا�� +o ية إن إنشاء ا(¼ة الدستور
 � +o لس الدستوري ، حيث بعد التنصيص ع´ إنشاء ا(� + �Uية القوان للرقابة ع´ دستور

اهل اCؤسس الدستوري سنة 1963دستور سنة  � ية  1976، �< موضوع الرقابة ع´ دستور
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+ بصفة مطلقة، ل�Ä يعاد �Uدستوري سنة  القوان � +o لس الدستوري د هيئة ا(�  1989اع̄<
بة الدفع بعدم . 1996وسنة  ر � لس الدستوري �< ³ تعتمد هذه ا(¼ة إ� بعد خوض ا(�

� التعديل الدستوري لسنة  +o ية عتبارها آلية قضائية للرقابة ع´ 2016الدستور �� ،
، بعدما مارس آلية الرقابة السياسية وذلك  + �Uية القوان خ~ل ما يقارب ث~ثة عقود دستور

� التعديل . من الزمن +o ية ية م®نة جوهر تل ا(¼ة الدستور ع´ هذا ا��ساس، �<
ر الزاوية  2020الدستوري لسنة  ت ¤� الذي جعل من تكريس وkاية ا�قوق وا�ر��

ي زا��   .  للنظام الدستوري ا��

� فعاليات هذا اCلتÈ< الدو¬� فكرة الكت +o شاركونCقش ا ية، وقد �+ l< الدستور
ا هو مصطلح استعمl أساتذة القانون  +jي وإ زا�� � الدستور ا�� +o >د بتا� والذي ³ ��
ية مصطلح غامض  ، وخلص اCشاركون إ¬ أن الكتl< الدستور الدستوري الفرن}�
لس  ا ا(� �Éتكز عل �� � موعة القواعد اCرجعية ال²< �� � وفضفاض، ومع ذلك فإنه يع²+

� د +o ية � الدستوري عند النظر ية قانون ما، bg أن الكتl< الدستور ية أو عدم دستور ستور
تد إ¬ القواعد ا��خرى  >j الدستور، بل � +o ا �Éنصوص علCتتضمن فقط ا��ح®م ا

 + �Uتفاقيات الدولية وبقية القوان�d . 

   السيدات، السادة، 

ز اCتدخلون أن من أ�  ية، أ�� زا�� ية ا�� بة الدستور � سياق استعراض التجر +o
ا، سلطة تفس-� ا �Éية بعد تنصي ا ا(¼ة الدستور � سوف تضطلع ,� ديدة وال²< لص~حيات ا��

وح الّدستور لتفادي  لس الّدستوري dن سباقا إ¬ ا�ستد�ل �� + أن ا(� �Iالدستور، مؤكد
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 >�� تسبيب قراره ر +o �-ية، عندما اعت زمات والفراغات الّدستور �  20ا�� +o ؤرخCجوان  1ا
2019،  � +o البيانوكذلك  +� +þستناد إ¬ روح الّدستور، و� ّنه �� � الذي ت´ قراره هذا، ��

 �wية، أّن الوظيفة ا��ساسية لرئيس الّدو¾< �� تنظ ية س-� اCؤسسات الّدستور �ستمرار
ية  مهور � يتو�ها ح²< أداء رئيس ا�� ية، و�� اCهمة ا��ساسية ال²< مهور انتخاب رئيس ا��

ية، و  + الّدستور �Uنتخب اليمCادة اCا � +o لس الدستوري هذا اد ا(� >Éتكريس اج >g 94قد 
  . 2020من دستور 

رص ع´ عدم  � الّدستوري، ومن خ~ل رسته لص~حيته هذه، �� إن القا½+
يعية bXوإن. ا�لول �ل السلطات العمومية ا��خرى، �س̄� السلطة الت  � dن القا½+

ال مراقبة النشاط اCعياري وضبط نشاط  �� � +o ارس ص~حياته ا9امة �j الّدستوري
 � ù القا½+ � . السلطات العمومية، ف~بد ¾ أن يتجنب ا�نتقاد اCتعلق �� ويبÈ< القا½+

بعا لSؤسس الّدستوري الذي يستمد  اية اCطاف بصفته سلطة ُمَؤَسَسة، �< +, � +o الّدستوري
عيته bc منه .  

 � +o ول ية بث~ثة اختصاصات رئيسية؛ يتمثل ا�ختصاص ا�� � الدستور تضطلع ا(ا
ية،  � الدستور يع ا9يئات وا(ا �k + �Uك ب ، وهو اختصاص مش-< + �Uية القوان رقابة دستور
ن ÷و هذه  +þ ية من أجل + مع ا��ح®م الدستور �Uمدى مطابقة القوان � +o لنظر ويتعلق ��

� إطار تدرج القو  +o ة + ا��خ-� �Uان . � ت  ،أما ا�ختصاص الثا=+ � kاية ا�قوق وا�ر�� +o فيتمثل
ية  � الدستور نح للفرد حق الولوج أمام ا(ا >j � نظمة ال²< � ا�� +o �̄ا الدستور، �س +Éيضم � ال²<

 bcغ-� مبا ôأو بش bcمبا ôرقابة �ة . سواء بش � +o ويتمثل ا�ختصاص الثالث
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اعات + � ال-+ +o العمليات ا�نتخابية والفصل  + ّ�U9 ا، وهو اختصاص ليس �� >Éناسب �j الناشئة ،
تبة عنه >-Cنظرا للتداعيات السياسية ا .  

ت  ¹ اCؤقتة ل~نتخا�� �tلنتا � الطعون اCتعلقة �� +o ية النظر تتو¬ ا(¼ة الدستور
شيح  � قرارات رفض ال-< +o الطعون � +o يعية وا�ستفتاء، والنظر bXت الت سية وا�نتخا�� الر��

مهور  سة ا�� نة لر�� ويل ا�مl< ا�نتخابيةمراقبة و ية والطعون اCتعلقة بقرارات �� >j  .  

 � يع ا�نتخا=� bXرقابة مطابقة الت � +o ية إضافة إ¬ الدور الذي تلعبه ا(¼ة الدستور
ت  يق رقابة قبلية Cطابقة القانون العضوي اCتعلق بنظام ا�نتخا�� للدستور عن طر

  . للدستور

لس الدستوري ا ارس ا(� �j يع �k ،ا �Éنتظر تنصيCية ا ي، bg ا(¼ة الدستور زا�� ��
لنسبة  ضافة إ¬ اختصاص رابع جديد ومستحدث �� @� لSح¼ة هذه الص~حيات، ��

ية، وه زا�� ية ا�� � . الوظيفة التحكيمية والدستور يع ا9يئات وا(ا �k تتقا÷ها � وال²<
� الدست � العديد من ا(ا +o دها � ية ع-� العا³ و�+ � الدستور ول للقا½+ + >� + �Iيقية، أ ية ا�فر ور

~فات  الدستوري إم®نية التدخل لضبط الس-� العادي لSؤسسات العمومية وفض ا�+
ا CهاÕا >Éرسناسبة  �j ا +Éقد تنشب بي � اعات ال²< +   . وال-+

رسته لوظيفته التحكيمية  � +o واسع ôالذي يتدخل بش � ا=� � �� + اù�َ ا�@ �Uوب
� ه +o اذ قرارات ملزمة + � الذي � يتدخل إ� من أجل معاينة وا�< ذا الشأن، واù�َ السل�²
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ر قانونية ع´ ذلك، ُيطرح تساؤل جوهري حول  bتيب آ� الفة أح®م الدستور دون �< +�
رسته لوظيفته التحكيمية � +o الدستوري � ب أن يتخذه القا½+ �   .اCوقف اCناسب الذي ��

صوص الطبيعة القانونية لSح¼ + كد وقد أث-� النقاش �� + أ �Iية، أ ة الدستور
ة  �å ة قضائية و� �å ليست �

ية 9ا طابع خاص، ;+ اCشاركون أن ا(¼ة الدستور
 � +o قدر ع´ الفصل ا ا�� +, ا �� +Éع �́ كن التخ �j � >lا مؤسسة مستق +jسياسية، وإ

+ مؤسسات الدو¾<  �Uتنشب ب �   . الµاعات ال²<

� لSح¼ة قش اCتدخلون مسأ¾< ا�@خطار التلقا=� +� ä  ية، وتوصلوا إ¬ أن الدستور
مع ع´ أن القضاء الدستوري وظيفته قول القانون وليس صنعه، ذلك  � الفقه الدستوري ��
Cان اCنتخب والذي  عية ال-� bc للقضاء الدستوري قد يتعارض مع � أن التدخل التلقا=�

يع bXالت � +o يعود ¾ ا�ختصاص ا��صيل .  

   السيدات، السادة، 

ية ا�ماية تقوم ت للحقوق الدستور نظمة وا�ر�� � ا�� +o ية  ع´ اCعاêة الدستور
 + �Uمت~زم + �Iا�قوق هذه تكريس :مبدأ  � +o ية النصوص ديد وإحا¾<  الدستور  كيفيات �<

ا >Éرسيع العادي إ¬  bXة، من الت �å زة �åر الدستوري للقضاء ووضع أÆمطابقة ع´ ت 
يع bXة النصوص من هذه مع العادي الت �å نية b�.  

ية من أجل  2020وقد جاء التعديل الدستوري لسنة  ليحمل إضافات جوهر
، ع´ غرار توسيع ا��ح®م موضوع الدفع  + �Uية القوان ́� للرقابة ع´ دستور التكريس الفع
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ية  ية وامتدادها إ¬ ا��ح®م التنظيمية، وكذلك النص ع´ رقابة دستور بعدم الدستور
 � +o ية مهور � يصدرها رئيس ا�� وامر ال²< � أو خ~ل  ا�� � الوط²+ لس الشع�² حا¾< شغور ا(�

ية ع´ رقابة  زا�� ية ا�� بة الدستور � التجر +o ول مرة Cانية، وكذلك النص و�� العطl< ال-�
ت مع اCعاهدات الدولية + والتنظ̄� �Uتوافق القوان .  

ت إ¬ رقابة ا(¼ة و  تطبيقا Cبدأ ÷و الدستور، أخضع اCؤسس الدستوري التنظ̄�
ية  هاالدستور bXر من يوم ن bm أجل � +o . وض +J ه من ذا، وبعد î ما dنت تث-� و,�

لس الدستوري،  ا أمام ا(� >Éي + بشأن إم®نية وسبل رقابة مدى دستور �Uوإش®ل قانوني
ية ضع لث~ثة أنواع من الرقابة أمام ا(¼ة الدستور + ت �< � : أصبحت هذه التنظ̄�

+;

 bXن + �tر ر من �< bm ية خ~ل ضع لرقابة دستور + ضع كذلك إ¬ رقابة �حقة تتعلق �< + >� ä ،ها
ية  ا رقابة الدفع بعدم الدستور ها، وأخ-� bXر أيضا من ن bm عاهدات خ~لCا مع ا >Þبتواف

ت العامة اك التنظ�w �ق من ا�قوق ا��ساسية أو ا�ر�� >Éحا¾< ان � +o كرقابة �حقة .  

Sشاركة الفعلية لCقراطية وتكريس ا �jمبادئ الد + يق وبغية تعز�� + عن طر �Uواطن
امه، g< مراجعة النصاب الدستوري  ن ÷و الدستور والعمل ع´ اح-< +þ � +o م �Éمنتخب

� التعديل الدستوري لعام  +o ده � لSجلس  2016الذي g< اع̄< Cا=+ خطار ال-� � ا�@ +o
 + �Uس +k عوض � � الوط²+ لس الشع�² �) ئبا �� +� + �Uبع الدستوري، وتقليصه بشô معت-� إ¬ أر

س و  +k ئبا أو + عضوا�+ �Uجلس ا��مة عوض ث~ث �j عضوا + �I bXع.  
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   السيدات، السادة، 

يق الدفع بعدم  يعية أو التنظيمية عن طر bXية ا��ح®م الت تشô رقابة مدى دستور
حا¾< من ا(¼ة العليا  يق ا�@ ية آلية لSراجعة ال~حقة لSنظومة القانونية، عن طر الدستور

، إ¬ ا(¼ة  لس الدو¾< ا، بتوجه أحد أو �� �Éطروحة علCسائل اCية، لفحص ا الدستور
عتبارها  كن أن تفّعل Jلية الرقابة، �� �j � تصة، ال²< أطراف الدعوى للجهات القضائية ا(+
� تكييف  +o سا×ةSتؤهلها ل � �د اCطلوب من الكفاءة، ال²< صاحبة اختصاص وتتمتع ��

يعية أو التنظيمية مع أح®م الدستور bXا��ح®م الت.  

� Jل السلطات  +o قيق تعاون وت®مل ية أداة �< تعد آلية الدفع بعدم الدستور
ي��  bXالعمل الت � +o يعية والتنفيذية bXالت + �Uانط~قا من دور السلطت ، � الدو¾< +o العامة

� تفعيل Jلية الرقابة +o ما >É×ومسا.  + �Uمرونة ع´ مبدأ الفصل ب � +Èوهذا التعاون يض
كن اعتباره �j � السلطات، إذ  � +o ا +Éك بي ù وجود هذا العمل اCش-< فص~ جامدا، ��

قيق  دف �< تفعيل Jلية الرقابة وتقو�g اCنظومة القانونية، اCسندة للسلطات الث~ث، ,�
 � قيق ا��من القانو=+ ت و�< كة و�� kاية ا�قوق وا�ر��     . غاية مش-<

+ السلطات �Uت وتكريس مبدأ الفصل ب ة ا�قوق وا�ر�� ، من لقد أصبحت دس-<
ت . اº~C ا��ساسية للدسات-� ا�ديثة وع´ هذا ا��ساس، ُتشk ôاية ا�قوق وا�ر��

 + �Uية القوان وهري للرقابة ع´ دستور ä أن آلية الدفع بعدم . ا��ساسية ا9دف ا��
، وقد َتـرتب عن  + �UواطنSكفو¾< لCت ا نة إضافية �ماية ا�قوق وا�ر�� +þ ية ُتعد الدستور

� مدى  رسة هذا +o تلفة من خ~ل فصل القضاء الدستوري ة فروع القانون ا(+ ا�ق دس-<
يته من عدÕا + والت�tµ بدستور �Uمع ùية نص أو ح   . دستور
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   السيدات، السادة، 

 >tشاركون إ¬ أن التعديل الدستوري للفاCختام أشغال ملتقا�+ هذا، خلص ا � +o
-� من سنة  +Ôيقة 2020من نوJ ص~حات @ � ، جاء �� +o سا×ةCا ا ا�ت من شأ,+ � ش²< ا(� +o

ا الشعب  �Éقراطية ودو¾< ا�ق والقانون، يكون ف �jبناء جزا�� جديدة تقوم ع´ مبادئ الد
  .د ومصدر î سلطةهو السيّ 

 � � ا9رم اCؤسسا=< +o ية ا ا(¼ة الدستور �, +õ >� � لنظر إ¬ اC®نة اCرموقة ال²< و��
، و  � � ظل التعديل الدستوري لسنة الوط²+ +o الذي تتمتع به � انط~قا من اCركز القانو=+

ا تعت-� النواة ا��ساسية لدو¾< ا�ق والقانون، ع´ غرار العديد من 2020 +, � زم �� كن ا�� �j ،
نظمة اCقارنة � ا�� +o ية � الدستور ام الدستور، تكرس دو¾< . ا(ا � بÆرها ع´ اح-<

+;

وم  +Þ �j عي"القانون bXيةال ا الصارم لô اعتداء ع´ ا�قوق "ة الدستور ، وعند تصد,�
ا تكرس  ماعية، فإ,+ ت الفردية وا�� ت"وا�ر��   ".دو¾< ا�قوق وا�ر��

ما  �Éف >g ،من ا��شغال + �Uوقد جاء هذا التقر�� ليوجز ما تضمنه النقاش خ~ل يوم
ا نقاش م �Éأعق ، + �UشاركCوبناء عرض مداخ~ت قيمة من قبل السيدات والسادة ا �Öوضو

اء �اور ملتقا�+ هذا bإ� � +o سا� .  

z ملتقيات قادمة إن شاء � +o موعدا ùب ل +µصغاء ع´ أن ن   .شكرا ع´ حسن ا�@

  .والسالم عليكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته
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بمناسبة  ،رئيس المجلس الدستوري السيد كمال فنيشلمعالي الكلمة الختامية 
  "المحكمة الدستورية ودورها في بناء الجزائر الجديدة"الملتقى الدولي حول 

 2021أفريل  7و 6

  ضيوفنا الكرام،  

  والس�ادة المشاركون، الس�يدات

+ من ا��شغال اCكّثفة إ¬ ختام ملتقا�+ الّدو¬� حول   �Uها قد وصلنا بعد يوم
ديدة زا�� ا�� � بناء ا�� +o ية ودورها  .موضوع ا(¼ة الّدستور

تصون  � قّدÕا ا(+ Cستوى الّرفيع للعروض ال²< ِشيَد ��
ُ
ذا الّصدد أن أ ُد ,� çو

َ
وأ

يع  �k يون وا��جانب حول زا�� َلَلت أطوار ا�� َ+ َ>� � اِء الّنقاشات ال²< َ َ b-وكذا ِب >ÈلتCاور ا�
لسات تلف ا�� +� .  

  الس�يدات والسادة،

ارطة  � ا�+ +o ية � ستكون لSح¼ة الّدستور ع اُ�شاركون ع´ أ×ية اC®نة ال²< �kلقد أ
� بناء جزا�� جديدة +o امm � ا�@ +o ؤسساتية لب~د�+ وع´ الدور ا(وري الذي ستضطلع بهCا 

قراطية ودو¾< ا�ق والقانون �jٍم أحسن . تقوم ع´ مبادئ الّد ْ َ+Þن ملتقا�+ مناسبة ِلd ä
زة  �åؤسسات وا��Cيتعلق بضبط ا �̄ ال الّدستوري خاصة ف � ا(� +o ة + لتجارب أجنبية متم-�ّ

ية   .الّدستور
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  الس�يدات والس�ادة، 

راء واCعارف اCثمر الذي  + وتبادل ا�� �Uيوم >lيناها طي � أجر إّن الّنقاشات ا�ّية ال²<
ود 9م  bÆالقانون م � +o تصون ا �+ � تفضل ,� استفد�+ منه سو�� ع´ ضوء اCداخ~ت ال²<

ا ية واختصاصا,< ٍر أفضل Cوضوع ا(¼ة الّدستور ãَتَصو + �Iَتَنا من َتكو çبواسع ا�ط~ع، َمَكن .  

لف � 9اته اCسأ¾< من îّ و�� �n +Éٍق وم çبتحليل ُمَعم ، >ÈلتCَنا، خ~ل ا ْ ُ>o عل فإننا
� ُبْلَداِنَنا +o ة مسأ¾< نطاق . الّنوا�� عا�� �j >ÈلتCوضوع اC ولقد ÷ح لنا العرض الّتمهيدي

� الّدستوري حيث g< تقي�w منا¹p التفس-� الّدستوري وسلطات  وطبيعة مراقبة القا½+
� الّدستور  يةالقا½+ � به . ي ووظيفته ا�ستشار ء اCق7+ �

ّ b{وم قوة ال +Þليل م ْد�+َ إ¬ �< َJَ ä
� الّدستوري من  � الّدستوري وتنفيذ قرارات القا½+ وضبط س-� اCؤسسات من قبل القا½+

  . قبل السلطة الّسياسية

ِة قراراتنا
َ
ع ،وِبَغّضِ الّنظر عن اخت~ف رساتنا وعن ِاْحِتَشاِم أو ُجْرأ �kنا فإننا أ

 
ُ
́� ع´ بعض الّنقاط ا9امة أ ̄� ي   :وجزها ف

� قلب الّشأن العام لسبب بسيط هو أّن  +o هو ، َ �=
َ
� الّدستوري، شاء أو أ إن القا½+

+ القوى الّسياسية  �IوازC َية lَ<ُ اCِْعَياِر ، هو اُ�َحِصّ القانون، أساسيا dن أو عضو�� أو عاد��
تمع � ا(� +o .ط-�  � ورة ومن هذا اCنطلق، فإّن �< +µرسة الّسلطة الّسياسية يفرض نفسه ك

َحة   . ُمِلّ
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ا  �, ḉ ب أن َيَتَح � �� � ّكد�+ ع´ الّصفات الّشخصية ال²< وع´ هذا ا��ساس، أ
اَهَتُه واستقامَته أية  َ+ َ �ç َتُشوَب �+

َ
خ~ق عالية وأ � ورة أن يتمتع �� +ê ´الّدستوري وع � القا½+

  . شائبة

ا dنت  � الّدستوري وهناك نقطة أخرى يبدو أ,+ّ < ُوُجود القا½+ çlاع و�� ِع �kإ çل َ�َ
اية اCطاف، اِ�ْصُن ا��خ-� . نفسه +, � +o ّنه حا�� الّدستور وأنه � يعا �� �k +د� bm حيث

ماية  ط ِإْذ يتعّلق ا��مر �� ãمن أش®ل الَتَسل ôقراطية ولدو¾< القانون ضد أّي ش �jللّد
ية ومساواة  � حّر +o >lتمثCبادئ ا��ساسية اCا + �UواطنCا .  

  أيتها الس�يدات، أي�ها الس�ادة،

ها  � سّطر�+ � القول، بôّ تواضع، أننا قد حققنا بشô كب-� ا��هداف ال²< كن²+ �j
� ستكون  ف®ر والّتحاليل ال²< نفسنا من خ~ل هذا ا�دث وسنحمل معنا î هذه ا�� ��

�+ ورستنا مستقب~ اء لتفك-� bِإْفَراُد عَ . مصدر إ9ام وإ� >wسي ä لس l< ا(� َدٍد خاّص من ��
 >lمd ¾ولتغطية أشغا >ÈلتCها خ~ل ا �jتقد >g � تلف اCداخ~ت ال²< +� bXالّدستوري لن.  

 
ُ
+ وا�ضور، أ �UشاركCميع ا �� � ُد جزيل شكري وخالص امتنا=+ َجّدِ

ُ
علن ر÷يا وإذ أ

 >ÈلتCعن اختتام أشغال هذا ا. 

  تحيا الجزائر،

  رية،تحيا العدالة الد�ستورية الجزائ

 .والمجد والخلود لشهدائنا األبرار



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <

VII - نمـاذج من اجتهـادات الـمجلس الدستـوري  

  

•  >Éح بعدم مطابقµCيعية ا bXا للدستور وا��سباب ـــا��ح®م الت
  . وقـــــة لSنطــــاCؤسس
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 للدستور واألسباب المؤسسة للمنطوقاألحكام التشريعية المصرح بعدم مطابقتها 

لس الدستوري، نbX النصوص وا��ح®م  نواصل l< ا(� اص من �� � هذا العدد ا�+ +o
زئية، أو  ا ا�� >Éا للدستور، أو مطابق >Éلس الدستوري بعدم مطابق � êح ا(� يعية ال²< bXالت
ية  ديد ا��سباب واCبادئ الدستور � أبداها، مع �< يطة مراعاة التحفظات ال²< bc ا >Éمطابق

لس ا ا(� �Éاستند عل �   . ال²<

ول سنة يتن لس الدستوري، ا�� + عن ا(� �Iصادر + �U2011اول هذا العدد ملخص رأي 
الس  � ا(� +o رأةCثيل ا >j دد كيفيات توسيع راقبة مطابقة القانون العضوي الذي �� �j يتعلق

� سنة  راقبة مطابقة القانون العضوي اCتعلق 2012اCنتخبة للدستور، أما الثا=+ �j فيتعلق ،
��حزاب السياسية للدس   .تور��

ية  اCبادئ الدستور
 اCؤسسة لSنطوق

موضوع النص أو ا�ù  أسباب اCنطوق
الغ-� مطابق للدستور، 
أو اCطابق جزئيا، أو 

 اCطابق بتحفظ 

النص موضوع 
 ا�خطار

 
 
 
  
 
 
 
 

 
لس الدستوري  أعاد ا(�
صياغة العنوان واCادة 
و¬ من القانون  ا��
العضوي، موضوع 
ا�خطار، حيث اعت-� أن 

مكرر من  31اCادة 
� جاء هذا  الدستور ال²<

  
جاء القانون العضوي، 
ت  موضوع ا�خطار، �<

القانون " عنوان 
دد  العضوي الذي ��
ثيل  >j كيفيات توسيع
الس  � ا(� +o رأةCا

شارة "اCنتخبة  ، دون ا�@

 
 

) >�)11/د.م .ر/05رأي ر  
القانون العضوي الذي 
دد كيفيات توسيع  ��

الس  � ا(� +o رأةCثيل ا >j
  اCنتخبة
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القانون العضوي تطبيقا 
9ا، تنص ع´ أن الدو¾< 
قية ا�قوق  تعمل ع´ �<
السياسية لSرأة بتوسيع 

الس  حظوظ � ا(� +o ثيلها >j
أن أح®م  �jنتخبة، وCا
القانون العضوي، 
موضوع ا�خطار، تقيدت 

وح اCادة  مكرر  ��31
اCذكورة أع~ه، وأقرت 
نسبا متفاوتة تضمن 
� اCشاركة  +o رأةCحظوظ ا
السياسية الفعلية، فإن 
رف اCادة  عدم التقيد ��
اCذكورة أع~ه يعد mوا 
� العنوان  +o تداركه + �Uيتع
و¬ من  � نص اCادة ا�� +oو
القانون العضوي، 

  . موضوع ا�خطار

  ".ا�ظوظ " إ¬ عبارة 
  

و¬  ä تضمنت اCادة ا��
من القانون العضوي، 
موضوع ا�خطار، نفس 

  .العبارة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

القانون العضوي الذي 
دد كيفيات توسيع  ��

الس  � ا(� +o رأةCثيل ا >j
  اCنتخبة

  
) >�)11/د.م .ر/05رأي ر  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لس الدستوري  êح ا(�
 + �Uطابقة الفقرت �j1 2و 

من  3واCادة  2من اCادة 
القانون العضوي، 
موضوع ا�خطار، 
يطة مراعاة  bc للدستور
ره bالتحفظ الذي أ� .

 + �Uالفقرت � +o ع bXCأقر ا
من  2من اCادة  2و 1

القانون العضوي، 
موضوع ا�خطار، 
ة  �jقا î وجوب تضمن
شيحات حرة أو  >�
مقدمة من حزب أو 
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حيث اعت-� أن اCؤسس 
الدستوري بتنصيصه ع´ 
أن الدو¾< تعمل ع´ 
قية ا�قوق السياسية  >�
لSرأة بتوسيع حظوظ 

ال � ا(� +o ثيلها >j س
دف  اCنتخبة، فإنه � ,�
 � +o رأةCرد تسجيل ا إ¬ ��
القوا�g ا�نتخابية، وهو 
� حد ذاته  +o ôما � يش
 �́ �+ dفيا لتمثيلها الفع +þ
الس اCنتخبة،  � ا(� +o
، فإن إلزامية  لتا¬� و��
إدراج عدد من النساء 
ن القوا�g ا�نتخابية  +Ø
ل~�حرار وتلك اCقدمة من 
حزب أو عدة أحزاب 

ة، عدد � يقل سياسي
� حددها  عن النسب ال²<
ع، � تسمح بتوسيع  bXCا
 � +o رأةCثيل ا >j حظوظ
لنظر  الس اCنتخبة �� ا(�
اع الذي  ط ا�ق-< +j ¬إ
، إ�  اعتمده هذا ا��خ-�
� هذه  +o ا �Éتي إذا dن �<
ا وأن  �j~م �gالقوا

عدة أحزاب سياسية، 
ن النساء � عددا م

� أن يقل عن  ينب�+
 � النسب اCتفاوتة ال²<
سب عدد  حددها ��

  .اCقاعد اCطلوب شغلها
  

� اCادة  +o أقر ä3  من
القانون العضوي، 
موضوع ا�خطار، ع´ 
يع اCقاعد  أن يw< توز
حسب عدد ا��صوات 
ا، وأن  �Éا(صل عل
صص النسب ا(ددة  + >�

� اCادة  +o2  وجو��
ات حسب  b� >-Sل

تي >� �gالقوا � +o ن �,yب أ
ة +   . الفا��

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

القانون العضوي الذي 
دد كيفيات توسيع  ��

الس  � ا(� +o رأةCثيل ا >j
  اCنتخبة

  
) >�)11/د.م .ر/05رأي ر  
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 مبدأ اCساواة
 
 
 
 
 

 
 
 
 

يع اCقاعد �  كيفيات توز
 �� + ي-� >j يكتسيان طابعا

 ê ،لنتيجة ح إزاءها، و��
لس الدستوري  ا(�

 + �UادتCطابقة ا �j2 من  3و
القانون العضوي، 
موضوع ا�خطار، 
يطة مراعاة  bc ،للدستور

  .هذا التحفظ

  
  
  
  
  
  
  

  القانون العضوي الذي 
دد كيفيات توسيع  ��

الس  � ا(� +o رأةCثيل ا >j
  اCنتخبة

  
) >�)11/د.م .ر/05رأي ر  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
لس الدستوري  êح ا(�
طابقة هذه الفقرة  �j
يطة مراعاة  bc للدستور

  .التحفظ الذي أبداه
لس أنه تطبيقا  واعت-� ا(�

من الدستور،  29لSادة 
كن للقانون أن  �j �
 + �Uب + ي-� >j دث أي ��
لنظر Cبدأ  �� + �UواطنCا

  .اCساواة أمام القانون
تفادت  3فأح®م الفقرة  

صصة  ديد النسبة ا(+ >�
 + �U b� >-Cا �gقوا � +o رأةSل
� ليست  ت ال²< � البلد�� +o
ة أو يقل عدد  مقر دا��

ا عن   20.000س®,+

  
  

ص الفقرة  + من  �3<
من القانون  2اCادة 

العضوي، موضوع 
� ح¼ها  +o ،ا�خطار
ت  بعض البلد��
ت  وتتفادى ذكر البلد��

  .ا��خرى
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ع ³ . نسمة bXCن اd فإذا
يقصد بذلك إقصاء اCرأة 
 � +o من حق التمثيل
� هذه  +o نتخبةCالس ا ا(�
ا تفاد��  +jت، وإ البلد��

Cا �gإذا لرفض قوا + �U b� >-
³ تتضمن عددا dفيا من 
النساء، بسبب القيود 
 � +Èعية والثقافية، ف ا�ج̄<
، تعد أح®م  هذه ا�ا¾<
هذه الفقرة مطابقة 
يطة مراعاة  bc للدستور

  .هذا التحفظ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  القانون العضوي الذي 
دد كيفيات توسيع  ��

الس  � ا(� +o رأةCثيل ا >j
  اCنتخبة

  
) >�)11/د.م .ر/05رأي ر  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
لس الدستوري  êح ا(�
بعدم مطابقة هذه اCادة 
جة أن  للدستور، ��
ع يكون قد أسس  bXCا
لنفسه آلية لرقابة العمل 
ا�كو�� عندما ألزم 
ا�كومة بتقد�g تقر�� 
Cان  تقيي�� أمام ال-�
حول مدى تطبيق 
القانون العضوي، 
موضوع ا�خطار، 
لس  اCعروض ع´ ا(�

  
  

� اCادة  +o ع bXC8نص ا 
من القانون العضوي، 
موضوع ا�خطار، ع´ 

ا�كومة أمام  أن تقدم
ا تقييميا  Cان تقر�� ال-�
حول مدى تطبيق هذا 
القانون العضوي، عقب 
î انتخاب لSجالس 
الشعبية البلدية 

Cان   .والو�ئية وال-�
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ا�ت ا�ختصاص يع ��   توز

 

للدراسة، الدستوري 
وذلك بعد î انتخاب 
لSجالس الشعبية 
البلدية والو�ئية 

Cان   .وال-�
 + �Uبدأ الفصل ب +Ô
� أن  السلطات يقت7+
 � +o لهاJ سلطة î µ >�
 � +o ا�دود ا(ددة 9ا
الدستور، وخولت اCادة 

Cان  99 من الدستور ال-�
حق رقابة Jل ا�كومة، 

 84و ä80 حددت اCواد 
من  134و 133و

ستور ع´ سبيل الد
ا�µ، آليات رسة 

  . هذه رقابة
قرار آلية  @ ، فإنه �� لتا¬� و��
للرقابة ع´ Jل ا�كومة 
ليات اCنصوص  خارج ا��
� اCواد اCذكورة  +o ا �Éعل
ع قد  bXCأع~ه، يكون ا

ال اختصاصه   .تعدى ��
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  القانون العضوي الذي 
دد كيفيات توسيع  ��

الس  � ا(� +o رأةCثيل ا >j
  اCنتخبة

  
) >�)11/د.م .ر/05رأي ر  
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القانون العضوي 
��حزاب  اCتعلق ��

  السياسية
  

) >�)12/د. م.ر/01رأي ر  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
لس الدستوري  êح ا(�
بعدم مطابقة هذه اCادة 
ا أنه  للدستور، معت-�

ضافة ·ة  @ ع´ " فئوي"��
ما تضمنته ح��µ اCادة 

من الدستور من  42
وز إنشاء  � أسس � ��
ا�زب السيا�� ع´ 
ع قد  bXCا، يكون اmأسا

� أقر توسيع  ا��سس ال²<
 � +o ا �Éنع ا�ستناد إل �j
 ، سيس حزب سيا�� � >�
اوز  � لتا¬� يكون قد �< و��
ما انµفت إليه إرادة 

  .اCؤسس الدستوري
ة أخرى، اعت-�  �å ومن
لس الدستوري أن  ا(�
� اCادة  +o ع قد أدرج bXCا

من القانون العضوي،  8
موضوع ا�خطار، أح®ما 
من الدستور بنقl حرفيا 

 + �Uمن  4و 3لنص الفقرت
من الدستور  42اCادة 

ستثناء ·ة  ، "فئوي"��

  
� اCادة  +o ع bXC8نص ا 

من القانون العضوي، 
موضوع ا�خطار، ع´ 
وز طبقا ��ح®م  � أنه � ��

 � سيس أي الدستور، �<
حزب سيا�� ع´ 
� أو لغوي أو  أساس دي²+
� أو جن}� أو  >oعر

� أو  فئوي +²Õ أو
وي �å.  

كنه اللجوء إ¬     �j و�
بية استنادا  الدعاية ا�ز
إ¬ العناê اCذكورة 

  .أع~ه
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ختصاص ا�ت ا�@ يع ��   توز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

� حد  +o ôوهو ما � يش
رد  يعا، بل �� bXذاته ت
ا �Éنقل ��ح®م يعود ف 

ا�ختصاص لنص آخر 
� إجراءات  +o تلف عنه + ��
عداد واCصادقة  ا�@
 � +o قررةCوالتعديل ا
لنتيجة،  الدستور، و��
ع قد أخّل  bXCيكون ا
 � Cبدأ الدستوري القا½+ ��

يع ا�ختصاصات   .بتوز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

القانون العضوي 
��حزاب  اCتعلق ��

  السياسية
  

) >�)12/د. م.ر/01رأي ر  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
لس الدستوري  êح ا(�
طابقة هذه اCطة جزئيا  �j
ا  >Éللدستور، وأعاد صياغ

ذف ·ة    ".ا��صلية"��
لس أن  حيث اعت-� ا(�

نسية  اطه ا�� ش-< ع �� bXCا
 � +o ية ا��صلية زا�� ا��
العضو اCؤسس للحزب 
، يكون قد  السيا��
تناول موضوعا سبق 
لSجلس الدستوري أن 
فصل فيه وêح بعدم 
ط  bXمطابقة هذا ال

 >�� رأيه ر +o 01للدستور 

  
  
  
  

و¬ من نصت  اCطة ا��
من القانون  18اCادة 

العضوي، موضوع 
ط  bc ´ا�خطار، ع
ية  زا�� نسية ا�� ا��

لنسبة  ا��صلية ��
 + �UؤسسCعضاء ا ل~�

  .�زب سيا�� 
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د اCؤرخ .م/ق عضـ.أ.ر
 � +o6  1997مارس سنة 

راقبة مطابقة  �j تعلقCوا
ا��مر اCتضمن القانون 
العضوي اCتعلق 
��حزاب السياسية  ��
لس  للدستور، وذّكر ا(�
ن آرائه  � الدستوري ��
 >lائية وغ-� قاب وقراراته ,+
رها  bتب آ� للطعن، و�<
 � طاCا أن ا��سباب ال²<
ا �  >éمنطو � +o ا �Éاستند إل
ة، وما ³ تتعرض  �jال قا + >�
ية  تلك ا��ح®م الدستور

  . للتعديل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

القانون العضوي 
��حزاب  اCتعلق ��

  السياسية
  

) >�. م.ر/01رأي ر
)12/د  

  
 

 
 
 

 
 
 

  
لس الدستوري  êح ا(�
طابقة هذه اCطة  �j
يطة مراعاة  bc ،للدستور
ره،  bالتحفظ الذي أ�
اط  حيث اعت-� أن اش-<
اب  قامة ع´ ال-< ا�@
� للعضو اCؤسس  الوط²+
للحزب السيا�� 
يتعارض مع مقتضيات 

من الدستور،  44اCادة 

  
� اCطة  +o ع bXCط ا اش-<

ة من اCادة   20ا��خ-�
من القانون العضوي، 
ادة  bm ،موضوع ا�خطار
عضاء  قامة ل~� ا�@
� ملف  +o ، + �UؤسسCا
الت�tµ بتأسيس حزب 
سيا�� والذي يودع 
لدى الوزارة اûCفة 

لداخلية ��.  
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ت اCكرسة ا�قوق  وا�ر��
� الدستور +o  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

� تؤكد حق î مواطن  ال²<
قوقه اCدنية  يتمتع ��
تار  + والسياسية أن ��

ية موطن إقامته��    .ر
فاCؤسس الدستوري، 
ية  قتصاره ع´ ذكر حر ��
قامة  اختيار موطن ا�@
، dن  �wقل @� بطه �� دون ر
+ اCواطن  �Uك >j ¬دف إ �,
من رسة إحدى 

ت ا��ساسية  ا�ر��
� الدستور  +o كرسةCا
ية اختيار  � حر +o >lتمثCوا
موطن إقامته داخل أو 

 � اب الوط²+   .خارج ال-<
d لنتيجة، إذا نت نية و��

 �gاطه تقد ش-< ع �� bXCا
العضو اCؤسس للحزب 
قامة،  ادة ا�@ bm السيا��
اط  ا اش-< � يقصد ,�
اب  � ع´ ال-< إقامة اCع²+
ا�ا  ا اش-< +jوإ ، � الوط²+
داري،  � اCلف ا�@ +o كوثيقة
، تعد  � هذه ا�ا¾< +Èف
ة من اCادة  اCطة ا��خ-�

من القانون العضوي،  20

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

القانون العضوي 
��حزاب  اCتعلق ��

  السياسية
  

) >�. م.ر/01رأي ر
)12/د  
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موضوع ا�خطار، مطابقة 
يطة مراعاة للدستو  bc ر

  .هذا التحفظ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

القانون العضوي 
��حزاب  اCتعلق ��

  السياسية
  

) >�. م.ر/01رأي ر
)12/د  

 
 
 
 
 
 
 
 

لس الدستوري  êح ا(�
بعدم مطابقة هذه اCطة 
للدستور معل~ ذلك 
بط  ع قد ر bXCبكون ا
يد  ر � + حل ا�زب و�< �Uب
 � +o ،دتهö نتخب منCا
يد  ر � + أن �< �Uح
 � +o م + من öد,< �UنتخبCا
الس الوطنية أو  ا(�
ا(لية � يw< إ� حسب 
جراءات  وط وا�@ bXال

ا اCادة  � حدد,<  107ال²<
من الدستور والقانون 
العضوي اCتعلق بنظام 

ت   .ا�نتخا��
لس أن اCادة  واعت-�  ا(�

من الدستور أقرت  10
نه � حدود لتمثيل  � ��
الشعب إّ� ما نص عليه 
الدستور وقانون 

� اCطة +o ع bXC4 نص ا 
من  73من اCادة 

القانون العضوي، 
موضوع ا�خطار، ع´ 
� ا�زب  يد منتخ�² ر � >�
الذي ُحّل قضائيا من 

م ا�نتخابية   .öد,<
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 ... يتبع

  
  

 

 
 
   
 

لنتيجة،  ت، و�� ا�نتخا��
+ من  �UنتخبCيد ا ر � فإن �<
م ا�نتخابية �  öد,<
 ، � م ا�ز=� �, >̄ ن ع~قة ¾ ��
 �tµيستوجب الت 

بعدم مطابقة هذه اCطة 
  .للدستور

 
 
العضوي القانون 

��حزاب  اCتعلق ��
  السياسية

  
) >�. م.ر/01رأي ر

)12/د  
 


