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  إالهداء

ٕالى من قال ف�هما س�ب�انه وتعالى( ؤ�خفض لهما ج�اح الذل من الرحمة وقل رب�ي ارحمهما كما 

  .24ربیاني صغ�را)   سورة إالسراء: ا�ٓیة 

  والتفاني.....ٕالى �سمة الحیاة وسر الوجود.ٕالى مال�ي في الحیاة.....ٕالى معنى الحب والحنان 

  ٕالى من كان د�ائها سر ن�احي.....وح�انها بلسم جراحي..... ٕالى ٔ��لى الحبایب

  ٔ�مي الحب��ة.

ٕالى من كلله ا�له �لهیبة والوقار.....ٕالى من �لمني العطاء بدون انتظار.....ٕالى من ٔ�حمل ٔ�سمه 

  �كل اف��ار.

  والدي العز�ز.

  م تحت ج�اح الوالد�ن.ٕالى من عشت معه

  ٕاخوتي.

  ٕالى زوجي.

  

  

  

  

  ربیعة

  

  

    



  

  

 

  إهداء

  بسم الله الرحمان الرحيم

  و الصلاة و السلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء أجمعين أما بعد

و ها أنا أختم مذكرة تخرجي بكل  ها قد وصلت رحلتي الجامعية إلى نهايتها بعد تعب و مشقة

  ريهمة و نشاط و أمتن لكل من كان له الفضل في مسيرتي و ساعدني و لو باليس

إلى من وضع المولى سبحانه و تعالى الجنة تحت قدميها و وقرها في كتابه العزيز إلى نبع الحنان أمي 

  الغالية و الحبيبة حفظها الله و رعاها

  علمني أن الدنيا كفاح و سلاحها العلم و المعرفة إلى صاحب الوجه الطيب الذي

  إلى الذي سعى من أجل راحتي و نجاحي

  إلى أعظم رجل أبي العزيز

و لا أنسى أساتذتي الكرام ممن كان لهم الدور الأكبر في مساندتي و تزويد بالمعلومات القيمة و إلى 

  كل الأصدقاء و الرفقاء

  لت أن أتخطاها بثبات  بفضل من الله و منهها قد مرت قاطرة المذكرة و مع ذلك حاو

  إليكم طيات مذكرتي

  لیلى                                                                                                  



  

  

 

 

  �شكرات

  ٕالتمام هذا العمل. لناشكره �لى توف�قه � حمد ا�له و ن

م�دید  المشرف  س�تاذا�ٔ اعر العرفان واالم�نان ٕالى تقدم �لشكر الجزیل وصادق مشن  و

  �لى توج�هاته وٕارشاداته. عبدالحمید

  .المذ�رة بق�ول م�اقشة هذه الموقرة الذ�ن شرفو� �لشكر ٕالى �ٔعضاء ا�لجنةتو�ه ن ما ك

  .داد هذه المذ�رة�لنصح وإالرشاد والمسا�دة طیلة ٕا� شكر كل من �ٔمد�� و 
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  مقدمة عامة.
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ــ�ة    ــ��ر� ل�ـ ــ�یل ال�سـ األســـل�ب الق�ـــائي  2020ت��ـــي ال��ســـ� ال�ســـ��ر� ال��ائـــ�� فـــي ال�عـ

���ــا ��ــ� ال�قا�ــة علــى دســ��ر�ة القــ�ان�� ح�ــ� أو�ــل ال�ه�ــة ل��س�ــة دســ��ر�ة م�ــ�قلة م����ــة 

ال�ســ��ر�ة ل��لــف ال��لــ� ال�ســ��ر� الــ�� أصــ�ح غ�ــ� م�حــ� �ــه مــ�  أ�لــ� عل�هــا ت�ــ��ة ال����ــة

ق�ــل غال��ــة ال�ــع� ال��ائــ��، ال ســ��ا وأنــه أ�ــان ع�ــ�ه ال�ــام عــ� ا��ــاد م�ــ�ج لألزمــة ال�ات�ــة عــ� 

 ع�� رئ�� ال��ه�ر�ة ع� أداء مهامه لع�ة س��ات.

���قــة فــي ال��ــ�ذج عــ� ال�قا�ــة ال��اســ�ة علــى دســ��ر�ة القــ�ان�� ال 2020و�ــ�ل� ت�لــي دســ��ر 

ــة  ــ��ر� �ال����ــ ــ� ال�ســ ــ���ال ال��لــ ــالل اســ ـــ� خــ ـــ� مـ ــائ�ة، وذلـ ـــة الق�ــ ــى ال�قا�ـ ــ ـــا إل ــي م��هـ الف�ن�ــ

ال�ســ��ر�ة، إذ ت�ــ�� ال�عــ�یل ال�ســ��ر� فــي ال�ــاب ال�ا�ــع ال�ع�ــ�ن ���س�ــات ال�قا�ــة ان�ــاء م���ــة 

�ســ� ال�ســ��ر� دســ��ر�ة خ�ــها �ف�ــل �امــل وهــ� الف�ــل األول مــ� ال�ــاب ال�ــ���ر، إذ ع�فهــا ال�

�أنهـــا: "م�س�ـــة دســـ��ر�ة م�لفـــة ��ـــ�ان اح�ـــ�ام ال�ســـ��ر"، ت�لـــف ال����ـــة ال�ســـ��ر�ة ��ـــ�� ســـ�� 

ــة، وال�ـــارز أن ال��ســـ� ال�ســـ��ر� لـــ� یـــ�رجها ضـــ�� الف�ـــل  ال��س�ـــات ون�ـــا� ال�ـــل�ات الع��م�ـ

ــاز ــا ��هــ ــ�ع� إلـــى ال��ــــ��� فــــي ���ع�هــ ــا یــ ــ� ت�ـــ���ها �ال����ــــة مــ ــائ�ة رغــ ــل�ة الق�ــ ــاص �ال�ــ  ال�ـ

  ق�ائي.

  م��رات اخ��ار ال��ض�ع:

لل�ارس ع�ة أس�اب ذات�ة وم�ض���ة ت�عله ی�عل� ���ض�ع دون س�اه و���اره لل�راسة، ل�ا 

فه�اك ع�ة أس�اب جعل�ه ���ار ه�ا ال��� م�ض�عا لل����ة، م�ها ما ه� ذاتي وم�ها ما ه� 

  دفة.م�ض�عي ت��� م� دفع ال�ارس إلى م�اولة ال�ص�ل إلى ن�ائج عل��ة ها

  فال�وافع ال�ات�ة ت���ل في ال�قا� ال�ال�ة:

  األس�لة والغ��ض ال�ي ت��اب�ا ح�ل ال����ة ال�س��ر�ة. -

  ��امعة ال�لفة. 2020ع�م ت�اول م�ض�ع ال����ة ال�س��ر�ة في �ل ال�ع�یل ال�س��ر�  -

 أما األس�اب ال��ض���ة ف����ل في:

  وضعه ال�ع�یل ال�س��ر� في ال��ائ�.ال���ة في ال�ع�ف على ح��قة ال��عى ال��  -

���ل م�ض�ع دراسة ال��اك� على م���� العال� ت���ا النها ت��ل م�ض�ع ال��ال�ة في  -

  العال� ح��ا م��ای�ا ألنه أص�ح ���ل ال���قة ال��لى ل��اوز ال��اعات.
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  أه��ة ال��ض�ع :

م�ــألة  2020 نــ�ف��� فــي ال�ســ��ر� ال��یــ�  ال�عــ�یل معال�ــة یهــ�ف ال��ضــ�ع إلــى دراســة 

 ال�ــا�قة ال��ائ��ــة   ال�سات�� أن ت��� لق� حاس� ���ل ال�س��ر�ة ال����ة رقا�ة إلى الل�ائح إخ�اع

  ال�ســ��ر�  ال�عــ�یل أح�امهــا وت�ــاق� غ��ضــها مــ� و زاد مــ�ه� ��ــ�ل ال��ــألة هــ�ه ن�ــ� علــى

2016.  

  ��ح اإلش�ال:

اس�قالل�ة لل����ة  2020ال�س��ر� ل��ة هل �فل ال��س� ال�س��ر� م� خالل ال�ع�یل 

ال�س��ر�ة م� ال�اح�ة الع���ة ت��لف ع� االس�قالل�ة ال�ي م��ها ال��س� ال�س��ر� في 

  لل��ل� ال�س��ر�؟ 2016تع�یل 

  : و���رج ت�� ه�ا ال��ال العام ع�ة أس�لة ف���ة ت���ل في:األس�لة الف���ة

 ؟ماهي ال����ة ال�س��ر�ة -1

 ؟���ا ت���ل اخ��اصات ال����ة ال�س��ر�ة 2

  

  م�هج ال�راسة:

  تق��ي ���عة ال��ض�ع االع��اد على:

ـــي:   ــ�هج ال�صـــفي ال��ل�ل ــ��ر�ة ال�ـــي ت�اولـــ� ال�انـــ� ال�ـ ــ�ا لل��ـــ�ص ال�سـ مـــ� خـــالل ع�ضـ

ــ��ر� ال��ائـــــ��  ـــ� ال�ســـ ــة ال��ســ ـــ�� �فالـــ ــى مــ ـــ�ف علـــ ــا لل�قــ ـــ��ر�ة وت�ل�لهـــ ــة ال�ســ ــ�� لل����ـــ الع�ـــ

  ����ة ال�س��ر�ة مع االس�عانة �األدوات. اس�قالل�ة لل

مــ� خــالل هــ�ا ال��ــ� فــي نقــا� ال��ــا�ه واالخــ�الف بــ�� ال�عــ�یل ال�ســ��ر�  ال�ــ�هج ال�قــارن:

ــ��ر� ل�ــــ�ة  ــ�یل ال�ســ ــالي وال�عــ ــ��ر�  2016ال�ــ ــال��ل� ال�ســ ــة �ــ ــام ال��علقــ ــ�ص األح�ــ وذلــــ� ���ــ

  واالح�ام ال��علقة �ال����ة ال�س��ر�ة.

ه� ال���� ال�� ���اره ال�اح� في ت���ع معل�ماته و��اناته العل��ة في  :ال��هج ال�ار��ي

دراسة ال��ض�ع، ال�� ی��� ب�� ال�اض� وال�اضي وال���قع، و�ع��� على أدوات �ال�ف�� 

]، وجاء اع��اد ال�ارس لل��هج ال�ار��ي ��ن 1وال��اس ال�ع��� على ق�ان�� اج��ا��ة أو �����ة[

ی��ّ�� أح�اثا ووقائع ح�ث� في زمان وم�ان معّ����، وال�ي ال ���� أّن ال��ض�ع ال�عالج 

                                                             

   .58)، ص1999. (د ب ن: م���ة م�ب�لي، س�ة فل�فة م�اهج ال�� العل�ي] عق�ل ح��� عق�ل، 1[



  مقدمة عامة.
  

  

 ج

دراس�ها دون االس�عانة �ه، أّما ع� ����ة ت���ف�ا له�ا ال��هج، فق� اس�ع�ا �ه في تغ��ة �ع� 

  .2020األح�اث الهاّمة خاّصة ���ا ی�عّل� ب�راسة ال�ع�یل ال�س��ر� 

  تق���ات ال�راسة: 

لق� ق�� ال�ارس  -ل����ة ال�س��ر�ة في �ل ال�ع�یل ال�س��ر� ا–في إ�ار ه�ه ال�راسة  

  ال��ض�ع إلى ف�ل��:

ت�ـــ�ق  ف�هـــا فـــي الف�ـــل االول ل��ـــ��لة ال����ـــة ال�ســـ��ر�ة فـــي �ـــل ال�عـــ�یل ال�ســـ��ر� ل�ـــ�ة 

ــام القــــان�ني لع�ــــ�  2020 ــا وخ��صــــا ال��ــ ــ� ال�اح�ــــة الع�ــــ��ة مــــ� خــــالل ت�ــــ��ل�ها وت����هــ مــ

�ال�قارنــة مــع ال�انــ� الع�ــ�� لل��لــ� ال�ســ��ر� فــي �ــل ال�عــ�یل ال�ســ��ر� ال����ــة ال�ســ��ر�ة، 

  .2016ل��ة 

ــة ، و  ــي ال�قا�ــ ــه عــــ� دور ال����ــــة فــ ــه لالخ��اصــــات  ت�لــــ� ��ــ ــاني ت�ــــ�ق ��ــ ــل ال�ــ ــا الف�ــ امــ

  م�اق��ها لالن��ا�ات و دورها االس��ار�.

  : هه� دراس��اال�ي واجه� م� ال�ع��ات  ال�راسة:  صع��ات

  ت��اول ال����ة ال�س��ر�ة في ال��ائ� .   ال�ي ال��اجع  قلة -

  غل� ال����ات م�ا صع� ال���ل على ال��ادر و ال��اجع . - 

��ل� م��ل ع�م ال��قل و ال��اصل مع �ع� س�اء مع زمــالء ال��ــ� ، أو األســ�اذ ال��ــ�ف  -

  .إال ع�� الهاتف أو ال���� اإلل���وني و ه�ا ل� ��� �ا��ا �ال���ة ل�ا 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :الفصل األول

ماهية المحكمة 
 الدستورية



  .الفصل األول: ماهية المحكمة الدستورية
  

  

2 

  ت�ه��:

تلع� ال����ة ال�س��ر�ة �اع��ارها م�س�ة دس��ر�ة رقاب�ة م��قلة "دورا هاما في تع��� 

وذل� م� خالل ض�ان اح��ام ال�س��ر الس��ا األح�ام ال��ت��ة  ،ل��ارسة ال���ق�ا��ة في ال��ائ�ا

إذ س�ق�م ال�ارس في ه�ا الف�ل ال��ل� ع� ما��ة ال����ة  .ب����� ما ت����ه دی�اج�ه

  ال�س��ر�ة.
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  : ت���لة ال����ة ال�س��ر�ةال���� االول 

 تق��� على س�اسي جهاز ��ف م� ال��ارسة ��الق�ان دس��ر�ة رقا�ة اق��ار خ��ة ت�ه��:

 على ال�قا�ة مه�ة إنا�ة على ال�ول م� الع�ی� ��دسات اع���ت فق�، ال��اس�ة ال�اح�ة م� القان�ن 

ها ومغ�ا  ها�ع� في ��الق�ان دس��ر�ة على ال�قا�ة ل��ن  وذل� ق�ائي،ال ال�هاز ��الق�ان دس��ر�ة

 م��قلة ق�ائ�ة ��هة انا��ها م� م�اص فال و�ال�الي ق�ائ�ة، وع�ل�ة قان�ن�ة م�ألة هي ال���قي

 ال�ان� دون  فق� الع���  ال�ان� على ال��� ه�ا في ن��� إذ وال�����ة، الع���ة ��ال�اح�� م�

  .خاص ب��� ���ى ال�� ال���في

 أو وتع���ه� �رهاخ��ا و����ة ال�س��ر�ة ال����ة أع�اء لع�د ال�ق�ة ه�ه في ن���ق  وعل�ه 

 ال�س��ر�ة ال����ة ع�� في اهت�ف�  ال�اج� وال��و� ذل�، ت��لى ال�ي هاتل�وا ان��ابه�

 مع �ال�قارنة 2020 ل��ة ال�س��ر�  ال�ع�یل �ل في ال�س��ر�ة ال����ة ب�ئ�� ال�اصة وال��و�

  .2016 ل��ة ال�س��ر�  ال�ع�یل �ل في ال�س��ر�  ال��ل� ت���ل ك���ات

  للع��ال����لة ت�ق� االس�قالل�ة ال����ة  ال��ل� االول :  

) ع��ا، وه� نف� الع�د ال�� ی���ل م�ه 12ت���ل ال����ة ال�س��ر�ة م� اث�ي ع�� (

، إذ ی��زع أع�اء ال����ة ال�س��ر�ة 2016ال��ل� ال�س��ر� في �ل ال�ع�یل ال�س��ر� ل��ة 

�اث ال��س� ال�س��ر� ال��ازن ب�� على سل���� ه�ا ال�ل�ة ال��ف���ة وال�ل�ة الق�ائ�ة، دون إح

ال�ل���� م� ال�اح�ة الع�د�ة، و��اف إلى ت���ل ال�ل���� ال����رت�� ت���ل �فاءات ال�امعة 

وه� ألول م�ة �أخ� �ه ال��س� ال�س��ر� في ال��ائ� ب�� ص��ح، إذ ی��اج� ض�� ت���لة 

�ا االخ��اصات ال����ة ال����ة ال�س��ر�ة اسات�ة القان�ن ال�س��ر�، وه� أم� ض�ور� ن�

، و��اه� ه�ا الع��� في م�ح اس�قالل�ة 1ال�س��ر�ة ال�ي ت��اج إلى �فاءات في القان�ن ال�س��ر� 

  .2لل����ة ال�س��ر�ة ت�اه ال�ل�ات العامة في ال�ولة

إن ت��ی� ال��س� ال�س��ر� لع�د أع�اء ال����ة ال�س��ر�ة وع�م ت�ك ال��ألة لل�ل�ة 

�ة ال������ة �ع� ض�انة الس�قالل�ة ال����ة ال�س��ر�ة خالفا لل�االت ال�ي ال��ف���ة أو ال�ل

                                                             

دستوریة  في برأي یفِصل المجلس الّدستوريّ  الدستور، أحكام أخرى فيخولتھا إیاه صراحة  باإلضافة إلى االختصاصات األخرى التي  : 186المادة  1 

 .المعاھدات والقوانین والتنظیمات
 .لمانیبدي المجلس الّدستورّي، بعد أن یُخِطره رئیس الجمھوریّة، رأیھ وجوبا في دستوریّة القوانین العضویّة بعد أن یصـادق عـــلیھـا البر

  .س الّدستورّي في مطابقة النّظام الّداخلّي لكّل من غرفتي البرلمان للّدستور، حسب اإلجراءات المذكورة في الفقرة الّسابقةكما یَفِصل المجل

   95ص ،  2010م��، �ةهالقا الع���ة، ال�ه�ة دار ،مقارنة دراسة ��الق�ان دس��ر�ة على ال�قا�ة ق��یل، صالح رائ� 2 
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���� ف�ها ال��س� ال�س��ر� ع� ت��ی� أع�اء ال�هة ال�ي ت��لى ال�قا�ة على دس��ر�ة الق�ان�� 

ح�� ���ل س��ت ال��س� ال�س��ر� تأث��ا سل��ا على اس�قالل ال����ة ال�س��ر�ة أو ال��ل� 

  �1ا�ا الح��ال ال�أث�� على ال�هة م� ق�ل ال�ل�ات الع��م�ة في ال�ولة.ال�س��ر� و�ف�ح 

ك�ا أن ال��س� ال�س��ر� ج�ع ب�� أسل�ب ال�ع��� وأسل�ب االن��اب في ت���لة ال����ة 

ال�س��ر�ة وذل� تفاد�ا لل�غ� ال�� ی�ع�ض له االع�اء م� ق�ل ال�هة ال�ي ع���ه� في حال 

االك�فاء �أسل�ب ال�ع��� وتفاد�ا لل�غ� ال��اسي ال�� �قع ت��ه االع�اء ال������� في حال 

  2أسل�ب االن��اب فق�. االك�فاء �

  الف�ع األول : ت���ل ال�ل�ة ال��ف���ة  

) أع�اء ���اره� و�ع��ه� رئ�� ال��ه�ر�ة م� ب��ه� 04ت��ل ال�ل�ة ال��ف���ة �أر�عة (

ال����ة ال�س��ر�ة، وه� نف� الع�د ال�� �ان �ع��ه رئ�� ال��ه�ر�ة ض�� ت���لة  رئ��

رئ�� ال��ل� ال�س��ر�، غ�� أنه ت�لى ال��س� ال��ل� ال�س��ر�، وال�� ���ل أ��ا 

ع� م�ح رئ�� ال��ه�ر�ة صالح�ة تع��� نائ�  2020ال�س��ر� في ال�ع�یل ال�س��ر� ل��ة 

رئ�� ال����ة ال�س��ر�ة م� ب�� االع�اء االر�عة ��ا �ان مع��ل �ه في ت���لة ال��ل� 

ع��� رئ�� ال����ة ال�س��ر�ة ال�س��ر�، غ�� أنه ��ا ن��� ل� ت�ك ال��س� ال�س��ر� أم� ت

لالن��اب م� ق�ل ج��ع أع�اء ال����ة ال�س��ر�ة ب�ال م� تع���ه م� ب�� االع�اء ال�ع���� م� 

  ق�ل رئ�� ال��ه�ر�ة ح�ى ت���ع ال����ة ال�س��ر�ة �اس�قالل�ة أك�� .

  الف�ع ال�اني : ت���ل ال�ل�ة الق�ائ�ة 

) ی�� ان��ابه�ا م� ب�� ق�اة ال����ة العل�ا وم�ل� 02( ت��ل ال�ل�ة الق�ائ�ة �ع��ان

ال�ولة �ال��او�، إذ ت��ل �ل جهة ق�ائ�ة �ع�� واح� ض�� ت���لة ال����ة ال�س��ر�ة، وه�ا 

ال��س� ال�س��ر� أخ� �االن��اب ب�ال م� ال�ع���، غ�� أنه وعلى ال�غ� م� ت��ي ال��س� 

. 3 �ان مع��ان ���� م���ه�ا م�ا �ع� تع���ا ح���اال�س��ر� ألسل�ب االن��اب، إال أن القاض

  ����ة ان��اب الع��ان . 2020م� ال�ع�یل ال�س��ر� ل��ة  186ك�ا ل� ت��� ال�ادة 

                                                             

  . 95ص ال��جع ال�اب�، 1 

  95، ص  01الع�د ،  08ال��ل� وال����ع، القان�ن  م�لة ، ب�ل�ل�ة دراسة ال��ائ��  ال�س��ر�  ال��ل� اس�قالل�ة ،سعاد رحلي ،2 

 - مـ���ة ل��ـل شـهادة دولـة و م�س�ـات الع��م�ـة، �ل�ـة    ال�قا�ة ال�س��ر�ة فــي ال�ســات�� ل�غار��ــة  تــ�ن�  و ال��ائــ� و ال�غــ�ب�ا�ا مـ�وان،  3 

  .12، ص  2015 2016. 
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ن�� أنه ت��� ال�� في ال��اد  1 �2005ال�ج�ع إلى ال��ام ال�اخلي لل����ة العل�ا ل��ة 

�ة في إح�� ه��ات أو م�س�ات م�ه على م�ض�ع ت�شح قاضي أو أك�� للع��  59إلى  48م� 

ال�ولة ��ا ف�ها ال����ة ال�س��ر�ة حال�ا ح�� ی�� عق� ج���ة عامة و����عي الق�اة ال�اخ���، 

ك�ا ت���� ال��اد ال����رة ال�� على ال��اب القان�ني النعقاد ال����ة العامة االن��اب�ة، 

ور األول أو إج�اء دور ثان في حال م��� ال�����، ال����� �ال��الة، األغل��ة ال��لقة في ال�

  ع�م ح��ل أ� م�شح على االغل��ة ال��لقة، م��� الف�ز، اعالن ال��ائج.

ن�� أنه ت��� ����ة ان��اب  2019ل��ة 2و�ال�ج�ع إلى ال��ام ال�اخلي ل��ل� ال�ولة 

ء ق�اة م�ل� ال�ولة ل�� اله��ات وم�س�ات ال�ولة األخ�� وال س��ا ال��ل� االعلى للق�ا

ح�� ن� على الع�ل�ة االن��اب�ة في ال��اد م�  –حال�ا ال����ة ال�س��ر�ة  - وال��ل� ال�س��ر� 

م�ه ح�� ت���� ه�ه ال��اد ت���� الع�ل�ة االن��اب�ة م� خالل ال�� على  113إلى  104

م��� ال����� ، ����ات ال��شح، ال����� �ال��الة، م��� الف�ز، إعالن ن�ائج ال�ور األول 

الل��ء إلى دور ثان إذا ل� ���ل أ� م�شح على اغل��ة م�لقة، ع�ل�ة االح��اج على قان�ن�ة أو 

  ال�����.

) ق�اة م�اصفة ����04ص ت���ل ال�ل�ة الق�ائ�ة في ال��ل� ال�س��ر� فه� أر�عة (

ب�� م�ل� ال�ولة وال����ة العل�ا، و�ال�الي قل� ال��س� ال�س��ر� ع�د االع�اء ال�ی� ���ل�ن 

�ل�ة الق�ائ�ة ض�� ت���لة ال����ة ال�س��ر�ة �ال�قارنة مع ت���لها ض�� ت���لة ال��ل� ال

، وت��� أه��ة ت���ل ال�ل�ة الق�ائ�ة ض�� ت���لة ال����ة 2016ال�س��ر� في تع�یل 

ال�س��ر�ة في وج�د جان� اج�ائي في ع�ل وس�� ال����ة ال�س��ر�ة م� األف�ل ت�اج� ق�اة 

� اإلج�ائ�ة م� أسات�ة القان�ن ال�س��ر� �اإلضافة إلى م�ای�ة ع�ل�ة ت�س�ع ك�م أدر� �ال��ان

  .2016االخ�ار ال س��ا �ع� اس���اث آل�ة ال�فع �ع�م ال�س��ر�ة في ال�ع�یل ال�س��ر� ل��ة 

ت��ر اإلشارة أنه ���� تع��� أع�اء ق�اة م� ال����ة العل�ا أو م�ل� ال�ولة في إ�ار 

  ال�ع���� م� ق�ل رئ�� ال��ه�ر�ة، إذ ال ی�ج� ما ���ع ذل�.  ) أع�اء04ف�ة أر�عة (

  

                                                             

 55، ی��ــ�� اصــ�ار ال��ــام الــ�اخلي لل����ــة العل�ــا، ال���ــ�ة ال�ســ��ة رقــ� 2005غ�ــ� ســ�ة  14مــ�رخ فــي  279- 05م�ســ�م رئاســي رقــ� 1 

  2005غ�� س�ة  15م�رخة في 

 66، ال���ــ�ة ال�ســ��ة رقــ�  2019ســ����� ســ�ة  �19ــ�ف م��ــ� ال��لــ� ال�ولــة ب�ــار�خ ال��ــام الــ�اخلي ل��لــ� ال�ولــة م�ــادق عل�ــه مــ� 2 

  .2019أك���� س�ة  27م�رخة في 
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  الف�ع ال�ال�: ت���ل اله��ة ال�اخ�ة

) أسات�ة جامع��� ی�����ن �االق��اع العام م� ب�� 6ت�� ت���لة ال����ة ال�س��ر�ة س�ة (

��ی� أسات�ة القان�ن ال�س��ر�، غ�� أنه ���ح ه�ا ال��ف الع�ی� م� ال��اؤالت ح�ل ����ة ت

اسات�ة القان�ن ال�س��ر� هل ع� ��ق ت�ر��ه� ل�ادة القان�ن ال�س��ر� في ال�امعة وه�ا ما هي 

ال��ة ال�م��ة ال�ي ی�ع�� م� خاللها ت�ر�� مادة القان�ن ال�س��ر� أم أن ال���ار ه� ال�هادة ال�ي 

ه�ا ت��ح ���ل عل�ها االس�اذ ال�امعي وال�ي ی�ع�� أن ت��ل ت��� القان�ن ال�س��ر�، و 

إش�ال�ة ال��ا�قة ال����ة لل����، وهل ��� أ��ا ال����ات الق���ة م�ل القان�ن العام، 

ال�ولة وال��س�ات، القان�ن اإلدار� وال��س�ات ال�س��ر�ة وغ��ها م� ال����ات ال��ج�دة في 

االن�اج ال�امعة وال�ي ت�� في ت����ها مادة القان�ن ال�س��ر�، وهل ���� االع��اد على م��ار 

العل�ي لألس�اذ ال�امعي و��ا�اته، إذ �ع��� اس�اذ القان�ن ال�س��ر� م� ���� أ��اث ت�عل� 

���اض�ع القان�ن ال�س��ر�، ��ا ت��ر اش�ال�ة اث�ات ال���� هل ع� ���� تق��� ال�هادة 

�اذ ال����ل عل�ها أو ع� ���� شهادة إدار�ة ت���ها ال�امعة ت��� أن االس�اذ ال���شح ه� أس

القان�ن ال�س��ر� أم ی�� االك�فاء ��هادة ال����راه م�ال في القان�ن ال�س��ر� ح�ى ل� �ان االس�اذ 

ل� ی�رس القان�ن ال�س��ر� ول� �ق� �أ��اث في القان�ن ال�س��ر� خارج إ�ار رسالة ال����راه. وما 

ل�ا أنه ����في ذا ع� اس�اذ م���� في القان�ن ال�س��ر� ل��ه غ�� حامل شهادة د���راه ع

�اقي ال��و�، إذ ل� ����� ال��س� ال�س��ر� رت�ة مع��ة في االس�اذ ال�امعي ال���شح لع���ة 

  2016.1ال����ة ال�س��ر�ة وه� ما ت���ه أ��ا ال�ع�یل ال�س��ر� س�ة 

ل� ت���� ت��� القان�ن  2020م� ال�ع�یل ال�س��ر� ل��ة  187ك�ا أن ال�ادة 

�ا اش���� خ��ة في القان�ن مع ت���� في القان�ن ال�س��ر�، دون ت��ی� ال�س��ر� في الع�� و�ن

���عة ال����� وال�هة ال�ي ت��ف عل�ه وم�ته وغ�� ذل�، و�لها م�ائل ت��رج ض�� ال��ام 

ال�اخلي لل����ة ال�س��ر�ة، إذ �ان ی�ع�� ال�� على ت���� ال����ة ال�س��ر�ة ���ج� قان�ن 

  ع���.

                                                             

م�لـة العلــ�م القان�ن�ــة واالج��ا��ــة جامعـة ز�ــان عاشــ�ر ال�لفــة،  - بــ�� ال��ــ�أ وال����ــ�  - ت���ــة ح�ــ��، اسـ�قالل�ة ال��لــ� ال�ســ��ر� ال��ائـ�� 1 

  .36، ص2019س����� ، 03، الع�د 04ال��ل� 
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غ��ها ق� ت��ح أث�اء ت���ل ال����ة ال�س��ر�ة خ��صا أث�اء ت���لها كل ه�ه اإلش�االت و 

��ا أن االق��اع العام ���اج إلى إم�ان�ات ����ة وماد�ة ����ة �ال�قارنة مع إج�اء االن��اب   ألولا

  على م���� ال�امعات أو �ل�ات ال�ق�ق فق� خ��صا أن ال���ی� ���� �ل ثالث س��ات. 

   ال��و� االضا��ة   :  ال��ل� ال�اني

ال�� على ش�و� ی�ع�� ت�ف�ها  2020م� ال�ع�یل ال�س��ر� ل��ة  187ت���� ال�ادة 

في الع�� ال�ع�� أو ال����� في ال����ة ال�س��ر�ة، ��ا أنه ت�ج� ش�و� خاصة ب�ئ�� 

  االع�اء . ال����ة ال�س��ر�ة دون �اقي

  ال�س��ر�ة: ال��و� ال�اج� ت�ف�ها في ع�� ال����ة األول الف�ع

����� ل��لي الع���ة �ال����ة ال�س��ر�ة �غ� ال��� ع� ���قة ت�لي الع���ة، ض�ورة 

م� ال�ع�یل ال�س��ر� على س��ل ال���،  187ت�ف� ج�لة م� ال��و� ال�ي ح�دتها ال�ادة 

  وال����لة في :

  بل�غ ال�� القان�ن�ة: - أوال 

) س�ة �املة 50ان�ن�ة ال���دة ������ (����� في تع��� الع�� أو ان��ا�ه بل�غه ال�� الق

ی�م االن��اب أو ال�ع���، إذ ال ���� ل�ئ�� ال��ه�ر�ة تع��� ع�� �ال����ة ال�س��ر�ة ل� ی�لغ 

س� خ���� س�ة �املة ی�م ال�ع��� وال��� ���� أ��ا على ان��اب ق�اة ال����ة العل�ا و 

��شح لع���ة ال����ة ال�س��ر�ة قاضي م�ل� ال�ولة لع�� ع� �ل ه��ة ق�ائ�ة، إذ ال ���� ال

) أس�اذة ال ���� أل� اس�اذ القان�ن �06قل س�ه ع� خ���� س�ة وأ��ا ����ص س�ة (

) س�ة �املة ی�م 50ال�س��ر� ال��شح لع���ة ال����ة ال�س��ر�ة إذا �ان س�ه �قل ع� خ���� (

  االق��اع.

��الد� ول�� ال�ق��� اله���، ) س�ة �املة ���� ح�� ال�ق��� ال50إن بل�غ س� خ���� (

خ���� س�ة  ) س�ة م�الد�ة �املة ول��50إذ ی�ع�� بل�غ الع�� ال�ع�� أو ال����� خ���� (

ه���ة، والع��ة هي ب��م االن��اب �ال���ة للع�� ال����� وتار�خ ال�ع��� �ال���ة للع�� ال�ع�� 

���، إذ ���� لل��� ال�� ول�� ی�م إی�اع ملفات ال��شح للع���ة ����ص االع�اء ال����

ت��ف� ��ه �اقي ال��و� أث�اء تار�خ ای�اع ملفات ال��شح تق��� ت�ش��ه رغ� ع�م اك��ال س�ه 

  خ���� س�ة �املة ش�� أن ���ن ی�م االق��اع ق� أك�ل ال�� القان�ن�ة. 
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ن�� أن ال��س� ال�س��ر� ح�د ش�� ال��  �2016الع�دة إلى ال�ع�یل ال�س��ر� ل��ة 

رفع ال�� إلى خ���� س�ة دون أن  2020ال��ل� ال�س��ر� �أر�ع�� س�ة ب���ا تع�یل  لع���ة

ت��د ال�ع�یالت ال�س��ر�ة ح� أق�ى ل�� الع��، إذ ���� أن ی���� أو �ع�� ع�� ی�لغ س�ه 

) س�ة ب���ا ���م ش�� س�ه ت�عة وأر�ع�ن س�ة أو أقل رغ� خ��ته ال�اسعة 100أو �ف�ق مائة (

ن وح�ى ت���ه في القان�ن ال�س��ر� ب�اعي ت�لف ش�� ال�� وال�� ه� في م�ال القان� 

  م�تفع.

  ال���ة ال�ه��ة في م�ال القان�ن: - ثان�ا 

����� في ع�� ال����ة ال�س��ر�ة ال���ع ����ة في م�ال القان�ن ال تقل ع� ع���� 

�ان ال ��ل�  ) س�ة، إذ ال ���� أن �ع�� أو ی���� ع�� رغ� اس��فاءه ل�اقي ال��و� إذا20(

) س�ة على األقل، و��ل� ان�قل ال��س� ال�س��ر� م� م��د ت���ل 20خ��ة قان�ن�ة م�تها ع���� (

ال����لة في ال����ة ال�س��ر�ة حال�ا وال��ل�  ال�ل�ات ال�س��ر�ة ض�� ال��س�ة ال�س��ر�ة

د مه�ة ال�قا�ة على ، واس�ا 1ال�س��ر� سا�قا إلى اخ��ار ال�فاءات القان�ن�ة م� ق�ل ه�ه ال�ل�ات

دس��ر�ة الق�ان�� ل�و� ال�فاءات، ال�� ال ��ع� عل�ه� ت��ی� م�ا�� ع�م م�ا�قة ال���ص 

 .  2ال������ة لل�س��ر

غ�� أن ال�� ال�س��ر� ل� ���د ����ة اك��اب ال��� ال���ة قان�ن�ة وال�ي م�تها ���لة 

لها صلة �القان�ن م�ل ال��اماة أو ج�ا هل ع� ���� ال��ر�� في ال�امعات أو م�ارسة مه� ح�ة 

مارس الق�اء، إذ تق��ي ال�ه�ة ال�قاب�ة لل����ة ال�س��ر�ة ت�ف� م�هالت و�فاءة قان�ن�ة عال�ة 

س�اء ال�ادرة  3في االع�اء ��ا ���ح ���ان ن�اعة ع�ل ال����ة ال�س��ر�ة وت�ان� ق�اراتها

ي ال��ل�ان لل�س��ر أو الق�ارات ال�ي ��أن م�ا�قة ال���ص الع���ة واألن��ة ال�اخل�ة لغ�ف�

  ت��رها في إ�ار رقا�ة ال�س��ر�ة أو الق�ارات ال��علقة �ال��ازعات االن��اب�ة.

                                                             

، م�لـة ال�راسـات القان�ن�ـة، ال��لـ� ال�ـام�، العـ�د األول، �2016اسـ��� مـ�ار�، ال��لـ� ال�سـ��ر� ال��ائـ�� علـى ضـ�ء ال�عـ�یل ال�سـ��ر�   1 

  ۔250، ص2019جانفي 

، 01، العـ�د 12ال��اسـة والقـان�ن، ال��لـ� ، دفـات� 2016ال��ج م���، ال��ام القان�ني ل����ل ال��لـ� ال�سـ��ر� وفـ� ال�عـ�یل ال�سـ��ر� ل�ـ�ة 2 

  .92، ص 2020

علـى ن�ـام ال�قا�ـة ال�سـ��ر�ة فـي ال��ائـ�، م�لـة ال�راسـات القان�ن�ـة وال��اسـ�ة، ال��لـ�  2016داد بـ�زوق حـاج، أثـ� ال�عـ�یالت ال�سـ��ر�ة ل�ـ�ة 3 

  .547، ص2017، جانفي 05، الع�د 02



  .الفصل األول: ماهية المحكمة الدستورية
  

  

9 

األم� ال�� ��اه� في ان��ام ال���رات واآلراء أث�اء ع�ل ال����ة ال�س��ر�ة و��عل 

ة مهامه�، وه� ما اع�ائها في م�أ� ع� اإلمالءات ال��اس�ة وال�أث��ات ال����ة خالل م�ارس

تق���ه م��ل�ات وأه�اف تفع�ل ال�قا�ة على دس��ر�ة الق�ان�� ال�ي ت��ل ج�ه� اخ��اص 

م����ة في القان�ن ال�س��ر�  4ال����ة ال�س��ر�ة، إذ ت��اج ه�ه ال�قا�ة إلى �فاءات قان�ن�ة

  مهامها. وت��اج إلى أش�اص غ�� م������ ض�ان�ا الس�قالل�ة ال��س�ة ال�س��ر�ة في أداء

�ال�ج�ع إلى ال��ز�ع ال�� ت�اول�اه سا�قا فإنه تقاس ال���ة القان�ن�ة ����ص اسات�ة القان�ن 

ال�س��ر� �ال��ر�� وتقاس خ��ة م��لي ال�ل�ة الق�ائ�ة ���ارسة مه�ة قاضي �ال����ة العل�ا 

� معل�مة وم�ل� ال�ولة و��قى م��لي ال�ل�ة ال��ف���ة ال�ع���� م� ��ف رئ�� ال��ه�ر�ة غ�

م�االت خ��ته� القان�ن�ة وعل�ه ��� ل�ئ�� ال��ه�ر�ة تع���ه� م� ب�� االسات�ة ��ا له أن �ع��ه� 

  م� ب�� الق�اة أو م� ب�� ال��ام��� وذل� مع م�اعاة �اقي ال��و� ال��ل��ة.

اش��� ال��س� ال�س��ر� في ع�� ال��ل� ال�س��ر� خ��ة قان�ن�ة م�تها ال تقل ع� 

) س�ة م� خالل ال�� على م�االت ال���ة وهي ال�عل�� العالي في العل�م 15خ��ة ع�� (

القان�ن�ة ث� م�ال الق�اء ث� ال��اماة ش�� أن ���ن ال��امي مع��� ل�� ال����ة العل�ا وم�ل� 

ال�ولة وأخ��ا و��فة عل�ا في ال�ولة، و��ل� ���ن ال��س� ال�س��ر� ق� �فل ال�فاءة الالزمة م� 

  �5ل األولى في أنه ح�د ش�و� ال���� وال���ة في اع�اء ال��ل� ال�س��ر� ناح����: ت��

وال�ان�ة أنه ت�لى ت��ی� تل� ال��و� وال�فاءة ول� ی���ها لل���ع، ما ���ل ض�انة لل��ل� 

  ال�س��ر� ، وه�ه ال��انة ان�قل� لل����ة ال�س��ر�ة.

  ال����� وال���� في م�ال القان�ن ال�س��ر�: - ثال�ا 

في اع�اء ال����ة ال�س��ر�ة االس�فادة م� ال����� في القان�ن ال�س��ر�، إذ ی�ع��  �����

ل�ع��� ع�� أو ان��ا�ه ل��لي الع���ة �ال����ة ال�س��ر�ة، أن ���ن ق� اس�فاد م� ت���� في 

س�ة، إذ م�  20القان�ن ال�س��ر� إلى جان� خ��ته القان�ن�ة ال�ي ال ت�في ل�ح�ها ح�ى ل� فاق� 

ل ه�ا ال��� ���� تع��� اع�اء �ال����ة ال�س��ر�ة ل���ا م������ في القان�ن ال�س��ر� خال

الع���� م��لي ال�ل�ة الق�ائ�ة ه� ق�اة  ل�� ل�یه� ت���� في القان�ن ال�س��ر� ، ��ا أن

                                                             

، ��لــة صـ�ت القـان�ن، العـ�د ال�ـا�ع، ال�ــ�ء االول، 2016ع�ـ� القـادر، إصـالح ال��لـ� ال�سـ��ر� فــي �ـل ال�عـ�یل ال�سـ��ر� ل�ـ�ة  ذا شــ��ال4 

  289، ص 2017

علــى تفع�ــل دور ال��لــ� ال�ســ��ر� فــي تعــ�یل ال�ســ��ر وتف�ــ��ه ال��لــة األف����ــة  2016دا ب�مــ�ی� م��ــ�، أثــ� ال�عــ�یل ال�ســ��ر� ال��ائــ�� 5 

  13، ص2018، د����� 02، الع�د 02سات القان�ن�ة وال��اس�ة، ال��ل� لل�را
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و�ال�الي ی�ع�� اس�فادته� م� ت���� في القان�ن ال�س��ر� ق�ل ان��ابه� ض�� ت���لة ال����ة 

 �ر�ة.ال�س�

وعل�ه فإن ه�ا ال��� ��� االع�اء غ�� اسات�ة القان�ن ال�س��ر� ألن اس�اذ القان�ن 

ال�س��ر� ه� أصال م���ن في القان�ن ال�س��ر� وال ���اج إلى ت���� آخ� ق�ل ال��شح لع���ة 

ال����ة ال�س��ر�ة، وعل�ه �ق��� ه�ا ال��� على الق�اة واالع�اء ال�ع���� م� ق�ل رئ�� 

  �ر�ة خارج اسات�ة القان�ن ال�س��ر�. ال��ه

ال���ع �ال�ق�ق ال��ن�ة وال��اس�ة، وأال ���ن الع�� م���م عل�ه �عق��ة سال�ة  - را�عا

  لل���ة:

ی�ع�� أن ���ن ع�� ال����ة ال�س��ر�ة م���عا ����ع حق�قه ال��ن�ة ��� ال��ل� م�ال 

� م���عا ��ا فال یل�� �ه أ� مانع م� وحق�قه ال��اس�ة الس��ا ح� االن��اب وال��شح، وان ����

ال��انع ال�ي ت�د� إلى ال��مان م� ال�ق�ق ال��اس�ة وال��ن�ة ���� االدانة ���ائ� خ���ة ��ا 

ی�د� إلى انع�ام األهل�ة األدب�ة في إ�ار قان�ن العق��ات أو ���� خلل عقلي �فق� ال��� 

  وقان�ن األس�ة. �6ة في إ�ار القان�ن ال��نيال����� وال���ف م�ا ی�د� إلى انع�ام األهل�ة العقل

�ق�� �األهل�ة االدب�ة إال ���ن ال��� ق� وقع في أفعال م��مة ت�عله غ�� ج�ی� �ال��ف 

واالع��ار، ���� ال ��ح معها أن ���ن ع�� �ال����ة ال�س��ر�ة ألن ص�ته أص�ح م���ك 

 10-16م� القان�ن الع��� رق�  5 ح�� أشار ال���ع ال��ائ�� إلى ه�ا ال��ع في ال�ادة7ف�ها 

��ا أك� ال�ع�یل ال�س��ر� على خل� الع�� م�  8ال����� قان�ن االن��ا�ات ال�ع�ل وال����

االهل�ة األدب�ة م� خالل إدراج ش�� أال ���ن الع�� ال�ع�� أو ال����� م���م عل�ه �عق��ة 

رد االع��ار، إال أن�ا ن�� م� سال�ة لل���ة، ل�� ل� ���د ال��س� ال�س��ر� م�قفه م� م�ألة 

                                                             

، 2015، د��ـــ���  21دا ال��ــ�� بــ� ســ���ة، ع�ل�ــة ت�ــ��ل ال�ـــاخ��� : بــ�� ال�ــ�ورة وال�عــای�� ال��ــ����ة، م�لــة العلــ�م االج��ا��ــة، العــ�د 6 

  .343ص

ال��ــ��ل فــي القــ�ائ� االن��اب�ــة فــي ال��ائــ�، م�لــة العلــ�م االج��ا��ــة، ال��لــ�  هــا ت�ف�ــ� بــ�ق�ن، ال�ــ�انات ال�ســ��ر�ة والقان�ن�ــة ال��اهــة ع�ل�ــة7 

  .346، ص2018، 28، لع�د 15

�ـل شـ�� ح�ـ� عل�ـه فـي ج�ا�ـة ولـ� یـ�د  - �ل شـ�� سـل� سـل��ا أث�ـاء ثـ�رة ال����ـ� م�ـادا ل��ـالح الـ���  - ت��ل ال�االت في ما یلي : 8 

 �9عق��ـة ال�ـ�� وال��مـان مـ� م�ارسـة حـ� االن��ـاب وال��شـح لل�ـ�ة ال��ـ�دة ت���قـا لل�ـادت��  �ل ش�� ح�ـ� عل�ـه مـ� أجـل ج��ـة - اع��ارها 

  �ل تاج� اشه� افالسه ول� ی�د اع��اره. - م� قان�ن العق��ات  14و 1م��ر

م�رخــة  ��50ة رقــ� ، ی�علــ� ب��ــام االن��ا�ــات، ال�عــ�ل وال�ــ���، ال���ــ�ة ال�ســ2016غ�ــ� ســ�ة  25ال�ــ�رخ فــي  16- 10القــان�ن الع�ــ�� رقــ� 

  . ل�ل ش�� ت� ال��� الق�ائي عل�ه و�ل ش�� ت� ال��� عل�ه.346. ق� ت�ف�� ب�ق�ن، م�جع ساب�، ص2016غ�� س�ة  28في 
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جان��ا أنه ال ���� أل� ش�� تع�ض لعق��ة سال�ة لل���ة ح�ى ل� اس�فاد م� رد االع��ار أن 

���ن ع�� في م�س�ة دس��ر�ة ت�ه� على ض�ان اح��ام ال�س��ر وت�ه� على س�� ن�ا� �اقي 

�ة أ� ش�� ح�ل ال��س�ات الع��م�ة في ال�ولة، ل�ا اس��ع� ال��س� ال�س��ر� م� الع�� 

  على عق��ة سال�ة لل���ة.

و�ق�� �األهل�ة العقل�ة أال ���ن ال��� م�ا�ا �أم�اض عقل�ة ت�ث� على ق�راته ال�ه��ة 

وت�� ��فاءته في االخ��ار وال����� وت�عله غ�� م�رك ل���فاته وت��ل ع�م االهل�ة العقل�ة 

 10-16لقان�ن الع��� رق� االش�اص ال����ز عل�ه� ق�ائ�ا وال����ر عل�ه�. وت��� ا

  ال�ع�ل وال���� في ال�ادة ال�ام�ة م�ه ال�� على م�انع األهل�ة ال�اصة به�ا ال��ع  

  ع�م االن��اء ال���ي: - خام�ا

�ع��� ه�ا ال��� غ�� واضح وغ�� م��د ���ل دق��، فهل ال�ق��د �ه أث�اء تع��� الع�� 

�� ع� ان��اءه ال�اب� أو أن ال�ق��د ه� أو ان��ا�ه ���ن غ�� م����ا ل��ب س�اسي �غ� ال�

ع�م االن��اء أل� ح�ب س�اسي ��ال ح�اة ال���، وه� االح��ال األق�ب، إذ ل� ��� ه�ا 

ل��ن اع�اء ال��ل� ال�س��ر� م�  2016ال��� م���ص عل�ه في ال�ع�یل ال�س��ر� ل��ة 

��ي، ��ا أن ال����ة ال�س��ر�ة ب��ه� أر�عة أع�اء ���ل�ن ال��ل�ان وه� في الغال� ل�یه� ان��اء ح

اش��ا� ع�م االن��اء ال���ي في  ه��ة م��لفة م� ح�� ���ع�ها ع� ال��ل� ال�س��ر�، إذ ی�ع��

  االع�اء. اع�ائها، وه�ا ما ���س اس�قالل�ة لل����ة م� ه�ا ال�ان� و���� ح�اد

  الف�ع ال�اني: ال��و� ال�اصة ب�ئ�� ال����ة ال�س��ر�ة

ز�ادة على ال��و� ال�ي ی�ع�� ت�ف�ها في ع�� ال����ة ال�س��ر�ة، ی�ع�� ت�ف�� رئ�� 

ال����ة ال�س��ر�ة �ع� ال��و� األخ�� وال�ي هي م�ل��ة لل��شح ل���� رئ�� ال��ه�ر�ة 

ی�ع�� أن ���ن رئ��  -م� ال�ع�یل ال�س��ر�، وال����لة في:  87وال���دة في ن� ال�ادة 

األصل�ة  م���عا �ال����ة ال��ائ��ة األصل�ة فق�، و���� ال����ة ال��ائ��ة ال����ة ال�س��ر�ة

  لألب واألم

  أن ی�ی� �اإلسالم-

  أن ی��� ال����ة ال��ائ��ة االصل�ة فق� ل�وجه - 
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س��ات، على األقل، ق�ل تع���ه رئ��ا لل����ة  10ی��� اقامة �ال��ائ� دون س�اها ل��ة 

ی���  1942إذا �ان م�ل�دا ق�ل ی�ل��  �1954رة أول ن�ف��� ال�س��ر�ة ی��� م�ار��ه في ث

  تأدی�ه لل��مة ال����ة أو ال��� القان�ني لع�م تأدی�ها

إذا �ان م�ل�دا �ع� ی�ل��  1954ی��� ع�م ت�ر� أب��ه في أع�ال ض� ال��رة أول ن�ف��� 

  .�ق�م ت���ح ����ل�اته ال��ق�لة والعقار�ة في داخل ال��� وخارجه -. 1942

إن ال�� على ض�ورة وج�د ش�و� خاصة في رئ�� ال����ة ال�س��ر�ة م�ده إلى ال���� 

ال��اس ل�ئ�� ال����ة، إذ ���� أن ی�قل� مهام رئ�� ال�ولة في حال شغ�ر م��� رئ�� 

ال��ه�ر�ة وت�ام� ال�غ�ر مع شغ�ر م��� رئ�� م�ل� األمة، ��ا �ق�م رئ�� ال����ة 

   �ارات ل�ئ�� ال��ه�ر�ة ال�س��ر�ة الع�ی� م� االس�
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 ���س االس�قالل�ة ال�اني: ال��ام القان�ني للع��  ال����

اس�� ال��س� ال�س��ر� مه�ة ض�ان اح��ام ال�س��ر وض�� س�� ال��س�ات ون�ا� 

ال�ل�ات الع��م�ة ال��س�ة م��قلة ��ل� عل�ها ت���ة ال����ة ال�س��ر�ة، ولعل اشارة ال��س� 

ال�س��ر� إلى اس�قالل�ة ال����ة ال�س��ر�ة وال�أك�� عل�ها ���� ع�م ت���ة ه�ه ال����ة أل� 

  9 ي ال�ولة، م�ا �ع�ز اس�قاللها في ات�اذ الق�ارات �ع��ا ع� ال�أث�� وال����ة جهة أو سل�ة ف

ی���� ال��ام القان�ني لع�� ال����ة ال�س��ر�ة ت��ی� ن�ام عه�ة االع�اء وال���ی� 

ال��في لل����لة ث� ال���ق لل��انات ال�ي ��سها ال��س� ال�س��ر� في ال�ع�یل ال�س��ر� 

�ة ال����ة ال�س��ر�ة م� ال�اح�ة الع���ة والس��ا حاالت ال��افي مع األخ�� ل��ان اس�قالل

الع���ة وال��اهة وال��اد في اع�اء ال����ة ال�س��ر�ة وع�م قابل�ة الع�� للع�ل. ال��ل� 

ن���ق في ه�ا ال��ل� ل��ة  األول: ت��ی� م�ة الع���ة �ال����ة ال�س��ر�ة ض�انة الس�قالل��ها

  ع�اء وم�ألة ال���ی� ال��في لل����لة.الع���ة لل�ئ�� واال

  األول: م�ة الع���ة �ال����ة ال�س��ر�ة ال��ل� 

م�ة الع���ة �ال����ة  2020ح�د ال��س� ال�س��ر� في ال�ع�یل ال�س��ر� ل��ة 

  ) س��ات غ�� قابلة لل���ی� وت�ارس لف��ة واح�ة فق� وت��06ال�س��ر�ة وهي س� (

ه�ه ال��ة �ل م� ال�ئ�� واالع�اء. إن ال���ی� ال�س��ر� ل��ة الع���ة �عه�ة واح�ة غ�� 

قابلة لل���ی� وت�ارس م�ة واح�ة م� ق�ل الع�� م� شأنه أن ��اه� في ض�ان اس�قالل�ة اع�اء 

ال����ة ال�س��ر�ة م�ا ���� لع�� ال����ة ال�س��ر�ة م�ارسة مهامه ���ل ح�اد� األم� ال�� 

لل��س� ال�س��ر� ، فع�م قابل�ة الع�� لل�ف� �عه�ة ج�ی�ة في ال����ة ال�س��ر�ة م�  ����

��ف اله��ات وال�هات ال�ي قام� ب�ع���ه أو ان��ا�ه ��اه� في م�اع�ة الع�� على ال��ام 

ب���ف�ه ومهامه وت���� م�اقفه وف� ما ی�ت��ه ض���ه ال�ه�ي وال���� ال�� ه� ��ه ول�� وف� 

ل�هة ال�ي ع���ه أو ان����ه، و�ال�الي ی���ر الع�� م� ال�غ��ات ال�ف��ة وال�اد�ة ما ت�ل�ه ا

ال�ات�ة ع� ت��ی� الع���ة، ��ا أن ت��ی� م�ة الع���ة في ح� ذاته ض�انة الس�قالل�ة ال����ة 

                                                             

ضــ�اء الــ�ی� ســع�� ال�ــ�ه�ن، ال�قا�ــة الق�ــائ�ة علــى دســ��ر�ة القــ�ان�� " دراســة مقارنــة بــ�� أم���ــا وم�ــ� وفل�ــ���" ، رســالة مق�مــة ل��ــل  - 9 

  .79، ص2014ل�اج���� في إدارة ال�ولة، أكاد���ة اإلدارة وال��اسة لل�راسات العل�ا، جامعة األق�ى، غ�ة فل����، شهادة ا
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ال�س��ر�ة ، إذ ال ت���ل إلى جهاز �ع�� ال��اعات القائ�ة ب�� ال�ل�ات الع��م�ة وال�ي تلقي 

  10لها على األع�اء ال������ له�ه ال�ل�ات..��ال

�ع�� رئ�� ال��ه�ر�ة رئ�� ال����ة ال�س��ر�ة لعه�ة واح�ة غ�� قابلة لل���ی� م�تها س� 

) س��ات، إذ ال ���� تع���ه م�ة أخ�� �ع�� أو ان��ا�ه �ع�� �ال����ة ال�س��ر�ة، إذ 06(

في ال����ة ال�س��ر�ة م�ة واح�ة  ���لع ��هامه م�ة واح�ة ، ��ا ���لع االع�اء ��هامه�

الف�ع ال�اني: ) س��ات. 06غ�� قابلة لل���ی�، وح�دت م�ة ع����ه� �ال����ة ال�س��ر�ة ��� (

  ال���ی� ال��في

) س��ات لف��ة 06إذا �ان ال��س� ال�س��ر� ح�د م�ة الع���ة �ال����ة ال�س��ر�ة ��� (

لل����لة �ل ثالث س��ات، إذ  لى ال���ی� ال��فيواح�ة مع ع�م قابل��ها لل���ی�، غ�� أنه ن� ع

اع��� ال��س� ال�س��ر� على قاع�ة ال���ی� ال��في �ل ثالث س��ات، غ�� أن ال���ی� ال��في 

) س��ات، إذ 06ال�س��ر�ة ال�� ی��لى مهامه لعه�ة �املة م�تها س� ( ال ���ل رئ�� ال����ة

  � ال��في.) ع�� خاضع�� لع�ل�ة ال���ی11ی�قى إح�� ع�� (

ل� ���د ال��س� ال�س��ر� ش�و� و����ات ال���ی� ال��ئي و�ن�ا أحال ذل� لل��ام ال�اخلي 

لل����ة ال�س��ر�ة، ��ا ل� ���د حاالت شغ�ر م��� رئ�� ال����ة ال�س��ر�ة وم� ی��لى 

رئاس�ها وال حاالت شغ�ر م��� الع�� في ال����ة ال�س��ر�ة و����ات اس��الف الع�� 

  م� ال�االت ال�ي ی�ول أم� ت����ها لل��ام ال�اخلي لل����ة ال�س��ر�ة .وغ��ها 

) أع�اء ع� ���� الق�عة و��قى 06ی�� ال���ی� ال��في األول ع� ���� اس��عاد س�ة (

) س��ات ���06 ( ���ل�ن العه�ة �املة وال�ي ح�دت ) أع�اء إضافة إلى ال�ئ��05خ��ة (

ع�� ثالث س��ات و��� ت��ی� ن�ف ال����لة �ال���قة نف�ها ب���ا االع�اء ال��ة ت��هي عه�ه� 

ال�ي ت� بها ال����ل و�ع�ها ���ح ال���ی� ی�� ��فة آل�ة، ف�ل ن�ف ال����لة ال�� ت��هي م�ة 

ع����ه �����ل ب��ف آخ� وال��ف ال���قي ��ف ثالث س��ات ف���ح م�ته س� س��ات 

االسل�ب نقل ال����ة وال���ة م� االع�اء  وت�ق�ي و�����ل ب��ف آخ� وه��ا، إذ ���� ه�ا

  11 الق�امى ال�ی� م� على ت�اج�ه� �ال����ة ال�س��ر�ة م�ة ثالث س��ات إلى االع�اء ال��د

                                                             

، م�لــة العلــ�م القان�ن�ــة وال��اســ�ة، ��2014ــ�� ت�ــام شــ�قي، ح�ــ�ة صــافي، اإل�ــار ال�ــا�� لل����ــة ال�ســ��ر�ة ال��ن�ــ�ة فــي ضــ�ء دســ��ر 10 

  .659، ص2018د�����  03، الع�د 09ال��ل� 

  .109رحلي سعاد، م�جع ساب�، ص 11 
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ك�ا أن ال���ی� ال��في �ل ثالث س��ات ی�ع�� أن ی�� على ض�ء ال��ز�ع ال�� ت��ق�ا إل�ه 

ق�ل رئ�� ال��ه�ر�ة �ع� ان�هاء  سا�قا، إذ ���د ع��ان م� أصل أر�عة أع�اء ال�ع���� م�

ثالث س��ات األولى على ت���ل ال����ة ال�س��ر�ة ع� ���� الق�عة و����� ال�ئ�� والع�� 

ال�ا�ع في ال�هام لغا�ة انق�اء م�ة الع���ة ال�ق�رة ��� س��ات، و���د ع�� م� الع���� 

و�����ل �ع�� م� نف� ال������� لل�ل�ة الق�ائ�ة ع� ���� الق�عة ����ص ال���ی� األول 

ال�هة الق�ائ�ة ال�ي ی���ي إل�ها الع�� ال���ه�ة ع����ه ع�� ثالث س��ات فإذا وقع� الق�عة 

على ان�هاء عه�ة الع�� ال����� م� ب�� ق�اة م�ل� ال�ولة ���د �ع�� م� م�ل� ال�ولة، 

��� الق�عة و��� ك�ا ت��هي عه�ة ثالثة أسات�ة قان�ن ال�س��ر� �ع� انق�اء ثالث س��ات وع� �

  ت��ی� الع���ة ب�الث اسات�ة قان�ن دس��ر� و��ف� ال����ة ال�ي ان��� بها االسات�ة ألول م�ة.

إن �اه�ة ال���ی� ال��ئي ل��� غ���ة ع� ال��س� ال�س��ر� ال��ائ�� ح�� ��قها أ��ا 

���ی� ����ص ت���لة ال��ل� ال�س��ر� وال�ي اخ�عها لل 2016في ال�ع�یل ال�س��ر� ل��ة 

ال��في �ل أر�عة س��ات دون أن ���ل اإلج�اء ال�ئ�� ونائ� ال�ئ�� الل�ان �ع��ان لف��ة واح�ة 

  ) س��ات.08م�تها ث�اني (

) س��ات غ�� قابلة لل���ی� وت�ارس 06إذن م�ة الع���ة �ال����ة ال�س��ر�ة هي س� (

عه�ة األولى ���د ن�ف م�ة واح�ة خالل ح�اة الع�� ال�ع�� أو ال�����، غ�� أنه ����ص ال

ال����لة ح�� ����ع� س� أع�اء و���ف�ن ب�الث س��ات فق� ���ة ع���ة �ال����ة ب���ا 

ال��ف ال���قي ���ل العه�ة �املة وال�ي ق�رها س� س��ات و�ع�ها ���ح ج��ع االع�اء 

  ��ارس�ن مهامه� ل��ة س� س��ات �ال�غ� م� ال���ی� ال��ئي.

 س�قالل�ة اع�اء ال����ة ال�س��ر�ةال��ل� ال�اني: ض�انات ا

ن� ال��س� ال�س��ر� على الع�ی� م� ض�انات اس�قالل�ة الع�� �ال����ة ال�س��ر�ة 

وال�ي ت��س اس�قالل�ة لل����ة ال�س��ر�ة خ��صا ات�اه �اقي ال�ل�ات الع��م�ة في ال�ولة، 

ال�ع�یل ال�س��ر� ل��ة وذل� �ال�قارنة مع ما م��ه ال��س� ال�س��ر� لل��ل� ال�س��ر� في �ل 

2016.  

  الف�ع األول: حاالت ال��افي 

ال�� على الع�ی� م� ال�االت  2020م� ال�ع�یل ال�س��ر� ل��ة  187ت���� ال�ادة 

ال�ي ت��ل ت�ا��ا مع العه�ة والع���ة �ال����ة ال�س��ر�ة، إذ ����د ان��اب الع�� أو تع���ه 
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م�س�ة أو أ� جهة ع��م�ة أو خاصة، ��ا  ی��قف ع� م�ارسة أ� ع���ة في أ� ه��ة أو

ی�ع�� عل�ه ت�ك و��ف�ه ال�ي �ان ��ارسها ق�ل تع���ه أو ان��ا�ه ع��ا �ال����ة ال�س��ر�ة أو 

ت�ك أ� مه�ة أو ت�ل�� �ان ق� �لف �ه م� ق�ل، ��ا ی�ع�� على الع�� ال�ع�� أو ال����� 

ن�ا� ت�ك ه�ه ال�ه�ة أو ال��ا� و����� �ال����ة ال�س��ر�ة وال�� �ان ��ارس مه�ة ح�ة أو أ� 

ه�ا ال��ك للع���ة أو ال���فة أو ال�ه�ة ال��ة أو ال��ا� أو ال��ل�� وغ��ها لغا�ة ان�هاء م�ة 

ع���ة الع�� �ال����ة ال�س��ر�ة، و��ل� ���ن ال��س� ال�س��ر� ال��ائ�� ق� ت��ي م��أ عام 

  12غ��ها.وه� تف�غ الع�� ألداء مهامه ال�قاب�ة فق� دون 

وعل�ه فإن الع�� ال�� �ان قاضي �ال����ة العل�ا وم�ل� ال�ولة عل�ه أن ی��قف ع� 

م�ارسة مهامه �قاضي ��ال م�ة الع���ة �ال����ة ال�س��ر�ة والع�� ال�� �ان ��غل م��� 

اس�اذ جامعي ��ل�ة ال�ق�ق عل�ه أن ی��قف ع� م�اولة مه�ة ال��ر�� ��لة م�ة الع���ة والع�� 

��ارس مه�ة ال��اماة عل�ه أن ی��قف ع�ها لغا�ة ان�هاء م�ة الع���ة م� خالل ل��ئه إلى ال�� 

  االغفال.

ت��� أه��ة إق�ار ال��س� ال�س��ر� ل�الت ال��افي في ض�ان تف�غ الع�� ال��ارسة ال�هام 

ال����ة �ه �ع�� �ال����ة ال�س��ر�ة م� جهة وض�ان ح�اد الع�� م� جهة ثان�ة ع� ���� 

ب�عاد ع� �ل ما ���� أن ��� ����اقة ال��س�ة ال�س��ر�ة، وم� شأن ذل� أن ��اع� على اال

أداء ال����ة ال�س��ر�ة ل�ورها ��ل فاعل�ة وم��ا��ة وض�ان س�� ال�س��ر وما ی��ج ع�ه م� 

ت�رج للق�اع� القان�ن�ة وض�ان اح��ام ال�ل�ات الع��م�ة الخ��اصاتها و��ا ض�ان ال�ق�ق 

  و�ل ذل� ی�د� إلى اس�قالل�ة ال����ة ال�س��ر�ة. 13ساس�ة لل��ا����وال���ات األ

وعل�ه ت��ل حاالت ال��افي الق�اع العام والق�اع ال�اص، إذ ل� ���ف ال��س� ال�س��ر� 

�اس��عاد ال��ائف و�ن�ا وسعها إلى أ� ت�ل�� أو مه�ة أخ��، ��ا ل� ���ف ال��س� ال�س��ر� 

فق� و�ن�ا وسع ال��افي إلى أ� ن�ا� آخ� ��ارسه الع�� س�اء �ان �اس��عاد م�ارسة ال�ه� ال��ة 

م���ا أو غ�� م��ح ��ا في ذل� الع���ة في ال����ات وال��اد� ال��اض�ة وغ��ها، و�ال�الي 

                                                             

ة، ال��لـ� هـ�ام ال�ـ��ة، اله��ـة ال��لفـة �ال�قا�ـة علـى دسـ��ر�ة القـ�ان�� فـي الـ�ول ال�غار��ـة، م�لـة االسـ�اذ ال�احـ� لل�راسـات القان�ن�ـة وال��اسـ�12 

  .1513، ص 2019، 02، الع�د 04

  .661ح��ة صاني، م�جع ساب�، ص  . د/ ���� ت�ام ش�قی،549ب�زوق حاج: م�جع ساب�، ص 13 
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ی�ع�� على الع�� أن �ق�ع صل�ه �عال� ال�غل و��ف�غ ل�هامه ال��ی�ة و���ع� ع� �ل ماله تأث�� 

  س��ر�ة .على اس�قالل�ة ال����ة ال�

  : ال��اهة وال��اد في اع�اء ال����ة ال�س��ر�ةال�انيالف�ع 

ن� ال��س� ال�س��ر� على ض�انات ح�اد ون�اهة الع�� �ال����ة ال�س��ر�ة وذل� م�  

خالل أداء األع�اء لل����، وما ���� اس�قالل�ة لل��س�ة ال�س��ر�ة واع�ائها ت�اه رئ�� 

أمام ال�ئ�� األول لل����ة العل�ا ب�ال م� رئ�� ال��ه�ر�ة  ال��ه�ر�ة ه� أداء األع�اء لل����

و��ل� ���ن ال��س� ال�س��ر� ق� م�ح اس�قالل�ة لل��س�ة ال�س��ر�ة ت�اه رئ�� ال��ه�ر�ة خالفا 

م�  183لل��ل� ال�س��ر� ال�� ی�د� أع�اءه ال���� أمام رئ�� ال��ه�ر�ة ��قا ل�� ال�ادة 

  .2016ال�ع�یل ال�س��ر� ل��ة 

ت��� ن� ال���� ال�أك�� على ال��اهة وال��اد وال�فا� على ال�� ال�ه�ي وع�م االن��از 

وذل� م� خالل ال�� على:" أق�� �الله العلي الع��� أن أمارس و�ائفي ب��اهة وح�اد، وأحف� 

س��ة ال��اوالت وام��ع ع� ات�اذ م�قف عل�ي في أ� ق��ة ت��ع الخ��اص ال����ة 

   ال�س��ر�ة

ح�اد الع�� اش��ا� ال��س� ال�س��ر� في الع�� ع�م االن��اء ال���ي خالفا ل�ا  ما ی�ع�

ح�� ���ع االع�اء ال������ ألح�اب  2016كان عل�ه ال�ضع في �ل ال�ع�یل ال�س��ر� ل��ة 

س�اس�ة إلى ضغ��ات ح���ة ����ها أن ت�ث� على ح�اده� ون�اه�ه� في أداءه� ل�هامه� خ��صا 

�� ال��ه�ر�ة أو ع��ه ع� أداء مهامه ل��ة ���لة دون أن ���ك م�ألة شغ�ر م��� رئ

  ال��ل� ال�س��ر� ساك�ا. الف�ع ال�ال�: ال��انة وع�م القابل�ة للع�ل

ن� ال��س� ال�س��ر� على ت��ع أع�اء ال����ة ال�س��ر�ة �ال��انة ع� األع�ال 

ارت�ا� �أع�اله�، وه�ه ال��انة ال��ت��ة ���ارسة مهامه� دون االع�ال األخ�� ال�ي ل�� لها 

ألع�اء ال����ة  2020تع��� ���انة م��ها ال��س� ال�س��ر� في ال�ع�یل ال�س��ر� ل��ة 

عل�ها سا�قا، إذ ی�قى الع�� مه�د �اإلقالة. أما حال�ا فال ����  ال�س��ر�ة وال�ي ل� ت�� م���ص

�ا� ��هامه أو �����ة م�ارس�ها وه�ا ما إقالة الع�� أو م�اءل�ه على أق�اله أو أفعاله ال�ي لها ارت

. أما ����ص ال��انة الق�ائ�ة ���ل� 2020م� ال�ع�یل ال�س��ر� ل��ة  189ت����ه ال�ادة 

الع�� ح�انة ض� ال��ا�عة الق�ائ�ة ���� االع�ال غ�� ال��ت��ة ���ارسة مهامه، إال إذا 
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��ة ال�س��ر�ة، إذ في هات�� ت�ازل ع� ال��انة ���ل ص��ح م�ه أو ب�اء على إذن م� ال��

  ال�ال��� ت�� م�ا�عة الع�� ق�ائ�ا.

ل� ی��� ال��س� ال�س��ر� في ال�ادة ال����رة أعاله إج�اءات رفع ال��انة و�ن�ا أحال إلى 

  ال��ام ال�اخلي لل����ة ال�س��ر�ة ل���� إج�اءات رفع ال��انة ع� الع��.

ا�ة القان�ن�ة م� أ� م�ا�عات ج�ائ�ة ق� ت�ف� ال��انة ألع�اء ال����ة ال�س��ر�ة ال��

ت�اله� ��لة العه�ة، األم� ال�� م� شأنه م�ح ن�ع م� ال�قة وال���ة ألع�اء ال����ة ال�س��ر�ة، 

  . و�ال�الي تع� ال��انة م� أه� ال��انات القان�ن�ة ال����حة ألع�اء ال����ة ال�س��ر�ة 

للع�ل إال في حالة ال��ا�عة ال��ائ�ة ن���ة وعل�ه فإن الع�� �ال����ة ال�س��ر�ة غ�� قابل 

ت�ازله ال���ح ع� ال��انة أو إسقا�ها ع�ه م� ق�ل زمالءه االع�اء �ال����ة ال�س��ر�ة أما 

����ص �اقي االع�ال ال�ي ی�ت��ها الع�� وال�ي ال ت��ل وصف ج�ائي أو ال�ي لها ارت�ا� 

�ان ال��ف وعل�ه ی�ع�� أن ���ل الع�� ��هامه فإنه ال ���� ع�له �����ة ل��امه بها مه�ا 

   ) س��ات �املة.06ال��ة ال���دة في ال�س��ر وهي س� (

  : ن�ام ال�ع���ال�ال�الف�ع 

على ن�ام  2020ل� ی�� ال��س� ال�س��ر� ال��ائ�� في ال�ع�یل ال�س��ر� ل��ة 

�ح ألع�اء ال�ع��� ال�اص �أع�اء ال����ة ال�س��ر�ة �اع��اره م� ب�� ال��انات ال�ي ت�

ال��س�ات ال�س��ر�ة وم� ب��ها ال����ة ال�س��ر�ة اس�قالل�ة و���� ح�اد األع�اء أث�اء ��امه� 

ب��ائفه�، و�ال�الي ی�� ت���� ه�ا الع��� م� ق�ل ال��ام ال�اخلي لل����ة ال�س��ر�ة، ��ا ل� 

� ال�س��ر� ال�� على ن�ام تع��� األع�اء في ال��ل 2016ی���� ال�ع�یل ال�س��ر� ل��ة 

و�ن�ا ت�فل ال��ام ال���د لق�اع� ع�ل ال��ل� ال�س��ر� ب����� م�الة ال�ع���ات في إ�ار 

االس�قالل�ة اإلدار�ة ال����حة دس��ر�ا لل��ل� ال�س��ر� وال�ي ل� ���� إل�ها ال�ع�یل ال�س��ر� 

  ����ص ال����ة ال�س��ر�ة  2020ل��ة 
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  خالصة الف�ل 

اس���ال ال��ل� ال�س��ر� �ه��ة دس��ر�ة م��قلة  2020لق� ت��� ال�ع�یل ال�س��ر� ل��ة 

م�لفة �ال�ه� على اح��ام ال�س��ر ���س�ة دس��ر�ة أخ�� وهي ال����ة ال�س��ر�ة �لفها ال��س� 

ال�س��ر� ���ان اح��ام ال�س��ر وض�� س�� ال��س�ات ون�ا� ال�ل�ات الع��م�ة، غ�� أنه 

� مق�مات ال��ل� ال�س��ر� ض�� ال�ان� الع��� لل����ة ال�س��ر�ة م�ل االح�فا� اح�ف� �ع

) ع��ا �اإلضافة إلى االح�فا� ب����ل ال�ل���� 12ب�ف� ع�د ال����لة وهي اث�ي ع�� (

ل�  2020ال��ف���ة والق�ائ�ة مع �ع� ال�غ���ات، إال أن ه�ا ال �ع�ي أن ال�ع�یل ال�س��ر� ل��ة 

إذ ت��� اش�اك اله��ة ال�اخ�ة ألول م�ة في ع�ل�ة ت���ل ال����ة ال�س��ر�ة م� ���ل ال��ی�، 

خالل اخ��ار ال�اخ��� ل��ف ت���لة ال����ة ال�س��ر�ة، ��ا م�ح ال�ع�یل ال�س��ر� لالكاد����� 

م�انة ض�� ت���لة ال����ة ال�س��ر�ة ح�� ت�� ال����لة اسات�ة القان�ن ال�س��ر�، ��ا ت��� 

ال�س��ر� ال�� على ال���� في ع�� ال����ة ال�س��ر�ة وال��اد ال���ي وال���ع  ال�ع�یل

�ال�ق�ق ال��ن�ة وال��اس�ة وهي ش�و� �ان� غائ�ة في ع�� ال��ل� ال�س��ر�، �اإلضافة إلى 

ال���ی� في ش�� ال�� وش�� ال���ة، و��ل� ���ن ال��س� ال�س��ر� ق� م�ح اس�قالل�ة أك�� 

م� ال�اح�ة الع���ة �ال�قارنة مع االس�قالل�ة ال�ي م��ها ال��س� ال�س��ر�  لل����ة ال�س��ر�ة

  لل��ل� ال�س��ر�. 2016في تع�یل 

  



 
 

 

 

  

 :انيالفصل الث
اختصاصات المحكمة 

 الدستورية



  .المحكمة الدستورية اختصاصات: الثانيالفصل 
  

  

21 

  ت�ه��

��الح�ات ض�ور�ة س����ها م� ال��اه�ة الفعل�ة رفقة �اقي  ال����ة ال�س��ر�ة  ت���ع

م�ل� ال��اس�ة و ال�ل�ة ال����ة ال���قلة لالن��ا�ات و ال�ل�ة  (ال��س�ات ال�قاب�ة األخ�� 

في أخلقة ال��اة العامة العل�ا لل�فا��ة و ال�قا�ة م� الف�اد و م�اف��ه ) �اإلضافة إلى الق�اء 

  إذ س�ق�م ال�ارس في ه�ا الف�ل ال��ل� ع� اخ��اصات ال����ة ال�س��ر�ة. .�، �ال��ائ
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 2020ال����ة ال�س��ر�ة في دس��ر دور ال���� األول : 

  و م�ألة ال�قا�ة  2020ال��ل� األول : ال�ع�یل ال�س��ر� 

 فق�، الق�ل�ة ال�قا�ة على اق���ت ���� 2016 ال�س��ر�  ال�ع�یل في ال��غة تغ��ت

 أخ��  أح�ام ص�احة   إ�اه خ�ل�ها ال�ي األخ��  االخ��اصات إلى �اإلضافة 186 ف���  ال�ادة

 وال�����ات ب���ا والق�ان�� ال�عاه�ات دس��ر�ة في ب�أ�  الّ�س��ر�ّ  ال��ل� �فِ�لال�س��ر  في

وال�� ع�ض  ال��ل�ان عل�ه صادق ال�� 2020 ال�س��ر�  ال�ع�یل م��وع م� 190 ال�ادة ن��

ال�ادة  م� األولى الفق�ة ب�� ش��هة ص�غة على 2020 ن�ف��� أول في ال�ع�ي االس�ف�اء على

 ن�� ك�ا وال�����ات  والق�ان�� ال�عاه�ات دس��ر�ة في �ق�ار  ال�س��ر�ة ال����ة تف�ل 186

ال�����ات  دس��ر�ة ��أن ال�س��ر�ة ال����ة إخ�ار إم�ان�ة على ال�ادة ذات م� ال�ان�ة الفق�ة

  .ن��ها تار�خ م� شه� خالل

 مع وال�����اتالق�ان��  ت�اف� ح�ل �الف�ل ال����ة اخ��اص على ال�ال�ة الفق�ة ون�� 

 ��في ال��اع أح� أح��ة على ال�س��ر�ة �ع�م �ال�فع ال��علقة 195 ال�ادة ون�� ال�عاه�ات،

����ها  ال�ي ح��اته أو حق�قه ی��ه� ت����ي أو ت���عي ح�� أ� ض� ال�س��ر�ة ع�م في ال�ع�

 وم�ها ال�س��ر�ة ال����ة ق�ارات على ال���ت� األث� على 198 ال�ادة ن�� ك�ا ال�س��ر 

 وال������ة ال������ة ال���ص دس��ر�ة ع�م و��ل� وال�����ات، األوام� �ع�م دس��ر�ة ال��علقة

  .�ع�م ال�س��ر�ة ال�فع م�ال في
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  ال��ل� ال�اني : دور ال����ة ال�س��ر�ة في ال�قا�ة 

  ال�س��ر�ةال����ة وه�ا في ع�ة ن��ص ال���دة لق�اع� ع�ل  ةمهام ال����ة ال�س��ر�

  :في

ال�ادرة م� ال�ل�ات ال������ة ب�ف� اإلج�اءات  الق�ان��: وهي تل�  الع���ة الق�ان��أ/ 

ال�ي ���ر بها القان�ن العاد� و�ع� ال��ادقة عل�ها م� ��ف غ�ف�ي ال��ل�ان ���� رئ�� 

��ادق عل�ها  ال����ة ال�س��ر�ة وج��ا ح�ل م�ا�قة الق�ان�� الع���ة لل�س��ر �ع� أنال��ه�ر�ة 

 .1ال��ل�ان، وتف�ل ال����ة ال�س��ر�ة �ق�ار ��أن ال�� �له

وهي تل� الق�اع� ال�اصة ب��ام ���� ال��ل�ان  ب/ ال��ام ال�اخلي ل����� غ�ف�ي ال��ل�ان :

تف�ل ال����ة ال�س��ر�ة  2020م� الفق�ة االخ��ة م� دس��ر  190، ح�� ت���قا ل�� ال�ادة 

في  ارأیه ال�س��ر�ة ال����ة ت������ أن  �ل م� غ�ف�ي ال��ل�ان لل�س��رفي ال��ام ال�اخلي ل

م�� م�ا�قة ال��ام ال�اخلي لل���ص ال�س��ر�ة ، وت�� ه�ه ال�قا�ة ب�اء على إخ�ار رئ�� 

 ال��ه�ر�ة 

م� دس��ر  102: ح�د ال���ع ال�س��ر� في ال�ادة  ج/ م�ا��ة ال�عاه�ات واالتفا��ات

 ةال�س��ر� ال����ةی�قع عل�ها رئ�� ال��ه�ر�ة و��لقى رأ� ح�� ة وال�ل� معاه�ات اله�ن 2020

 د، و�ع�ض رئ�� ال��ه�ر�ةه�ات االت�اد ومعاه�ات ال��و إضافة إلى معاه�ات ال��الف ومعا

 . ان�� الى ال�ل��.2تل� االتفا��ات ف�را على �ل غ�فة م� ال��ل�ان ل��اف� عل�ها ص�احة
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 االس��ارةو : م�ا��ة االن��ا�ات  ال��ل� ال�ال�

  األول : م�ا��ة االن��ا�ات  الف�ع

على ص�ة الع�ل�ات االس�ف�اء وان��ا�ات رئ�� ال��ه�ر�ة  ةال�س��ر� ال����ة�ه� ت

   عل� ن�ائج ه�ه الع�ل�اتتواالن��ا�ات ال������ة و 

م� أول م�حلة وهي  اوج�ده ةال�س��ر� ال����ة��ز ته�ه ال�الة  / ـ االن��ا�ات ال�ئاس�ة :أ

 94ف����ع ال����ة ال�س��ر�ة وج��ا وت��� ال�غ�ر ال�هائي ل�ئاسة ال��ه�ر�ة. ال�ادة ال��شح 

وفقا مان�� عل�ه إلى غا�ة أخ� م�حلة وهي إعالن ال��ائج ال�هائ�ة  20203م� دس��ر  04الفق�ة 

  .2020م� دس��ر  191ال�ادة 

ا�ات ال������ة هي تل� ال�اصة �ال��ل� ال�ع�ي : أما االن�� / ـ االن��ا�ات ال������ةب

ق��� على ال��حلة األخ��ة تل في ال��احل األولى للع�ل�ة بل ��ختال  فال����ة ال�س��ر�ةال���ي 

ح�� ت��� إلى ال�ع�ن ال�ي ت�لقاها ح�ل ال��ائج ال��ق�ة لالن��ا�ات �ع� ان�هاء الع�ل�ة االن��اب�ة 

 .2020م� دس��ر  191ال�هائ�ة وفقا مان�� عل�ه ال�ادة ال������ة وتعل� ال��ائج 

في ال�ع�ن ال�ي ت�لقاها ح�ل ال��ائج ال��ق�ة  ال����ة ال�س��ر�ة ت��� / ـ االس�ف�اء :ج

  .4لالس�ف�اء وتعل� ال��ائج ال�هائ�ة له�ه الع�ل�ة
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 ال�اني :  مهام خاصة اس��ار�ة الف�ع 

ال�س��ر�ة ال�س��ر� ه��ة اس��ار�ة ت��� رأ�ا ل�ئ�� ال��ه�ر�ة في ���� أن ���ح لل����ة 

 : حاالت خاصة ج�ا وهي

��اد �د ال�س��ر ه�ه ال�هام في الح�� ح أ/ ـ حالة شغ�ر م��� رئ�� ال��ه�ر�ة :

���ع �ق�ة القان�ن إذا اس��ال على رئ�� ال��ه�ر�ة ت ال����ة ال�س��ر�ةال�ي ت�عل  94،95

تعل� ال�غ�ر ال�هائي ل�ئاسة �اب ( م�ض خ��� ، االس�قالة ، ال�فاة ) م�ارسة مهامه ألس

 ال��ه�ر�ة، وفي ه�ه ال�الة ی��لى رئ�� ال����ة ال�س��ر�ة مهام رئ�� ال�ولة.

حاالت ������ ف�ها رئ�� ال��ه�ر�ة  ه�اكب/حالة ال��� ال�ي ته�د ام� ال�ولة : 

ار ���ازاة مع اس��ارته ألجه�ة أخ�� في ال�ولة وهي في حالة ال�� ال����ة ال�س��ر�ة

ح�� عاش� ال��ائ� هاته ال�الة في ال��ع���ات ح�� أعل�� و�ال��س�م ال�ئاسي رق�  ،5وال��ار� 

وفي ال�الة االس���ائ�ة تق�ر ع��ما ���ن اس�قالل ال�ولة  09/02/1992ال��رخ في  92/44

��ل  ال����ة ال�س��ر�ةه�ه ال�الة �ق�م رئ�� ال��ه�ر�ة �اس��ارة  ووح�تها ال��اب�ة مه�دی� ففي

 ا.أع�ائه
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تق��ات ع�ل ال����ة ال�س��ر�ة اس��ادا ل��ارسة ال��ل�  ال���� ال�اني:

  ال�س��ر� 

ال����ة ال�س��ر�ة اس��عاد ال���ص القان�ن�ة، ع�� م�اق��ها اذا رأت ع�م  ت����ع

دس��ر��ها، وما على ال��ل�ان ال���مة س�� اح��ام ق�ارها، وه�ا على أساس في �ل م�ة س��خل 

ف�ها ال����ة ل��� في ال�س��ر�ة قان�ن ما، ت��ح ش���ة ل��ل�ان في الع�ل ال����عي، ق� ���ن 

�ابي ��ه� م� خالل ��امها ب�ع�یل القان�ن ال�ع�وف عل�ها (ك�ا أو ��فا)، ت�خلها ���ل ا�

س���ل ل�ف�ها  وادخال �ع� ال�����ات عل�ه تفاد�ا إللغاءه، وه�ه الع�ل�ة �ال��ف�، و�ال�الي

، ی�� اع�ال ال�اف ال��ف� م� خالل صالح�ة و��فة ال����ع رغ� أنها ل��� م� ذو� االخ��اص

  ف��� ال�س��ر، وه� ماس����ه ��ا یلي:القاضي ال�س��ر� ل�

  ال��ل� األول: تف��� القاضي ال�س��ر� للق�اع� ال�س��ر�ة

ب����� م���مة ال�ق�ق وال���ات،  ���ل تف��� ن��ص ال�س��ر إح�� ال��ض�عات ال�ه�ة

م� خالله اس��اع ال��ل� ال�س��ر� ال��ائ�� ت�اوز ج��د الق�اع� ال�س��ر�ة، ول�ا ت��ی� ال�هة 

ال�ي یل�أ إل�ها في حالة ال�الف ح�ل تف��� ن� وارد في ال�ث�قة ال�س��ر�ة م� ال��ائل الهامة 

�ها ع�� وضع ال�س��ر، وه� ما ع�ل ال�ي ��� أن ت�ل�ها ال�ل�ة ال�أس���ة االصل�ة ع�ای

م� ال�ع�یل  192/2على ت���ه وال�اك� عل�ه، ح�� جاء في ال�ادة  2020ال��س� ال�س��ر� ل��ة

أنه ���� ل�هات ال��لة �االخ�ار، إخ�ار ال����ة ال�س��ر�ة ح�ل تف��� ح�� أو ع�ة أح�ام 

  وت��� ال����ة ال�س��ر�ة رأ�ا ��أنها. دس��ر�ة،

ة الع�ل�ة في حالة ال�قا�ة ال�س��ر�ة، ��ن القائ� بها �ق�م ب��ا� م�دوج في وت���ل اه��

ال�ف��� اح�ه�ا ی�� على م���� ال�� ال�س��ر� وثان�ه�ا ی�� على م���� ال�� ال����عي، إذ 

  .�6قف على إرادة �ل م� ال��س� ال�س��ر� وال���ع

الع�ی� م� ال���ی�ات، و����  وال�ف��� ع�ل�ة عقل�ة ����ها ال���� م� ال��ا�� و��اجهها

، ووف� له ال�ف��� األص�ل ل�� فق� الف��ه '' هان� �ل��'' ب�� ال�ف��� األص�ل وال�ف��� الفقه

ال�ف��� ال�� �أتي �ه م� وضع ال��، أن�ا ال�ف��� ال�� ت�عه ���رة عامة سل�ة م��لة 

ل�ع��ل �ه في ال�ولة، وه��ا وأث� ���ج� ال��ام ال�ق�قي ا وم�هلة، و���ن ل�ف���ها م�دود فعلي

                                                             

وال���ات وف� ال�ع�یل ال�س��ر� ضي ال�س��ر� ال��ائ�� في ض�� ال���ع م� االع��اء على ال�ق�ق فا��ة ال�ه�اء رم�اني، م�هج القا 6 
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����� صفة ال�ف��� األص�ل ال�ف��� ال�ا�ع مع ال����ة، م� ال��ل� ال�س��ر�، م� ال��ل�ان 

  ���ن ه�اك ه��ة م���ة. ع��ما ال

وق� اع��ف ال��ل� ال�س��ر� ال��ائ�� ل�ف�ه ��� ال�ف��� ال�س��ر فأص�ر م���ة تف����ة 

ال�س��ر�ة ال��علقة �ال���ی� ال��ئي االول لألع�اء �ال��ل� األمة ال�ع����،  �األح�امت�عل� 

وذل� �ع� إخ�ار رئ�� ال��ه�ر�ة وق� ت�سع ال��ل� ال�س��ر� ال��ائ�� في ش�ح م���ن 

ال�ق�ق وال���ات ال�ي تفه� م�ل�التها على ض�ء ما ع��ت ع�ه االتفا��ات ال�ول�ة ال��عق�ة 

اب�م�ها ت�� رعا�ة م���ة األم� ال����ة، م� خالل ق�اره االول ل��ة  �ال�ق�ق االن�ان، ال�ي

، ��ا قام ال��ل� في إ�ار ع�له ال��أل� �ال�ف��� 89/13ال��عل� �ال�قا�ة القان�ن االن��ا�ات 

ه رق� �اس��اج الع�ی� م� ال��اد� وااله�اف ال�س��ر�ة ت�عل� ���ارسة ال�ق�ق ال��اس�ة م�ال في رأ�

  .7ال��عل� ���ا��ة القان�ن الع��� ال��عل� �االن��ا�ات 2004س�ة  01

ال����� في  �أداءوه��ا ی��و جل�ا أن اس���ام ال�ق��ة ال�ف��� ت��ح للقاضي ال�س��ر� 

ت���� ال�ق�ق وال���ات إذ ت�سع في تف��� ن��ص ال�س��ر، م� خالل ت���� ال����ن 

���ة ال�س��ر�ة في ه�ا خ��ص، الس��ا القاع�� ل�� ال�س��ر�، وه� ال�ور ال����� م� ال�

إذا عل��ا أن الفقه ال�س��ر� م�ف� ان ال�ف��� ال���قي ه� ال�� �ف�ح ع� ن�ة ال���ع ال���قة 

��� ف�ه�  4ع��ا م�ه�  12م� إن�اء ال�� دون ال�ق�� ������ه غ�� ان ال��ألة ال����ل�ة ( 

اله��ات العل�ا ال�ل�ة الق�ائ�ة  ال�ئ�� �ع��ه� رئ�� ال��ه�ر�ة، ع���� ی����ان م� ��ف

أع�اء ی�����ن م� أسات�ة القان�ن ال�س��ر�، ح��  06م��ل�� الق�اء العاد� واإلدار� ث�، 

م� ال�ع�یل ال�س��ر�)، وتع��� رئ�� ال��ه�ر�ة ل�ئ��ها ال�� ���ل� ص�تا م�ج�ا  186ال�ادة 

ال��اس�ة ال�ي ق� ی�ع�ض  ث��ات، م� شانها ان ت��� ال��اؤل ����ص ال�أ197ال�ادة  في ع�لها

لها أع�اءها وم�� انع�اس ذل� على ���قة عل�ها في ال�قا�ة ال�س��ر�ة ال���ص الس��ا 

  ال��علقة ��ق�ق وال���ات االف�اد م�ض�ع دراس��ا.
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  ال��ل� ل�اني: تق��ة ال��ف�ات

إلى ال��ارسة م� خالل اال�الع على ���قة ع�ل الق�اة ال�س��ر��ن ال��ائ���ن  �ال�ج�ع

ال�الح� انه و�غ�ض اال�قاء على ن��ص ال�اردة م� ال��ل�ان، ی���ون ش�ل�� �ارز�� م� 

وال�ي ی�اد  ال��ف�ات: ال��اءة وال���دة، م� خالل إع�اء ال�� ال�ارد إل�ه� تف���ا وفقا ل�س��ر،

  بها:

 ال��ف�ات ال��اءة: ل���� إلغاء ال�� القان�ني ��� ال��ل� ال�س��ر� له ع� ال�ف��� -

م�ای� لل�س��ر إال ان ه�ا ال�ف��� ق� ال���ن م�ا�قا لإلرادة ال���ع، ول��ه �ان ال�ل ال�ح�� 

مع�ي ال�� دون ال�غ��� س�اق�ه ال�ي ح�ر بها لإل�قاء على ال��، و��ه ت��� م� ال����ح 

  لفقه إلى ن�ع��:و�ق��ها ا

ال��ف�ات ال���فة: وتعالج م� خاللها اله��ات ال�قاب�ة حاالت االغفال ال����عي، ح�� ال 

���في القاضي ال�س��ر� ����د ت���ه ال���ع إلى الف�اغ ال��ج�د ل����ع، و�ن�ا �ق�م ب�ف�ه �إضافة 

ل��ة  08ورد في ال�ا� ما ی�ق� ال�� م� خالل ال�ف��� ح�ى ��عله م�ا�قا ل�س��ر، م�اله ما 

1999.  

ال��ف�ات االس���ال�ة: ال�� �ع�ل مع�ى ال�� ال�� وضعه ال���ع، ������ل �ع� ق�اع�ه 

فه�  واح�امه �أخ�� م�فقة مع ال�س��ر، �الل��ء ل�غ��� س�اقة ال�� و����ه اللف��ة (ت���ح ال��)،

  .1999ل��ة  �08أ� رق� ���ا�ة ال��م�� لل��اء القاع�� لل��، و���� االس��هاد ی�ف� ال

ال��ف�ات ال���دة: اله�ف م�ها ه� ت���� ال�� ال�ع�� �ع�م ال�س��ر�ة م� الع��� 

  .8ال�ع�� له، وم�ا الش� ��ه انه به�ا األسل�ب

س��ارس ال��ل� سل�ة ال�ع�یل على م���� ال��اغ األصل�ة، إذ ���ث الع�اص� ال�اد�ة 

عه ال��ل�ان، و�����ل ذل� �ال��اغة ص� ان�ن ال��ال�ي �ان� ت��ل س�� ال دس��ر�ة ال�� الق

ال�ي ی�اها م�اس�ة، ل���ج ل�ا في األخ�� ن� م� ص�اغة ال��ل� ال�س��ر�، و���� له�ا ال��ف� 

أن �قلل م� م���ن أث� ال��، و���ى في الفقه ال�س��ر�: ال��ف� ال�قلل ألث�: فه� تق��ة ب�� 

����� ال�� ال��ال إل�ه م� ال�عاني ال����ة العالقة القاضي ال�س��ر�، به�ف م� وراءها إلى ال

م� ال��ف� �ل�ا الح� أن ال�� ال����عي  ل����ه، وق� اس�ع�ل ال��ل� ال�س��ر� ه�ا ال��ع

ال��اق� ال�ف��ح على ع�ة تاو�الت غ�� دس��ر�ة، فالع�ل على ال�ق��� ال�� واوقفه على ال�ع�ى 
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م� القان�ن الع��� ال���د ل�����  20ال�ادة ال���اشي مع ال�س��ر، م�ل�ا فعل ����ص 

ال��ل� ال�ع�ي ال���ي وال��ل� االمة والعالقات ال�����ة ب��ه�ا و��� ال���مة، في رأ�ه رق� 

  .ال��ار إل�ه أعاله 1999ل��ة  08

ال�ف���ات ال��ج�ه�ة: هي ��ارة ع� تعل��ات وت�ج�هات وت�ص�ات ی�جهها القاضي 

لع��م�ة القائ�ة على ت���� القان�ن ( اإلدارة والق�اء)، أن ��ا�� بها ال�س��ر� أساسا له��ات ا

 02ال���ع ل�لف� ان��اه إلى م�اعاة ال�ق��ى ال�س��ر� ال�ع�� في ال�� ال��اق�، م�ال ال�أ� رق� 

، ال��عل� ب�قا�ة القان�ن الع��� ال�اص �االعالم، ال�� ق� م� خالله ال��ل� 2012ل��ة 

دار�ة ال���قلة ال���فة على ال��افة ال�����ة، ت�ج�هات تف����ة ت�� ال�س��ر� ل�ل�ة اإل

  ت���� ال�ادة م� القان�ن ال��اق�، تفاد�ا ل�ق��� ح��ها ع�ى ن�� ��الف ال�ق���ات ال�س��ر�ة

اخ�� ل����� ال�� غ�� ال�س��ر� وت���ل  ال��ا�قة ال�س��ر�ة ال��ئ�ة لل��: هي تق��ة

  في اس���ال و��� ال��ء ال��الف ل�س��ر

مع اال�قاء على ال��ء ال�ل�� ال��اف� ل�س��ر، والق�اء في ال�ها�ة وال��ا�قة ال�س��ر�ة 

ال��ئ�ة لل�� مع إعادة ص�اغ�ه �ال��ل ال��ی� ال�� ال ��ه� ��ه ال��ء ال����ر، وم� ام�اله 

، لل��عل� ب�قا�ة القان�ن 02/89ه�ه ال�الة، ما جاء في ق�ار ال��ل� ال�س��ر� رق� ال����ه على 

  .9األساسي لل�ائ�
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  خالصة الف�ل:

إل�ه �ع� اس�ع�اض ه�ه االن�اع م� ال��ف�ات ال�ي س���ن لها دور ���� في  �الص� تما  

ع�ل ال����ة ال�س��ر�ة �غ�ض اال�قاء على ال���ص ال��علقة ل�ق�ق وال���ات واالف�اد، ه� 

ت�ص��ها ���ورة اخ� ال���ة وال��ر في االع��اد عل�ها خاصة إذا تعل� األم� �ال��ف�ات 

�رة على م�ارسة ال���فة ال������ة م� ��ف ال����ة ����قة غ�� ال��اءة ال�ي ق� ت��ل خ�

م�اش�ة إلى جان� ال��ل�ان صاح� ح�� أن ذل� ���ح ال��ل� ال�س��ر� م� ان ��ل إرادته 

  م�ل إرادة ال���ع.
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  اس���اجات:

ت�صــل�ا  2020م� خالل هاتــه ال�راســة ال�ــي ت�اولــ� ال����ــة ال�ســ��ر�ة فــي �ــل ال�عــ�یل ال�ســ��ر� 

  إلى ال��ائج ال�ال�ة:

ــ�ة  - ــ��ر� ل�ــ ــ�یل ال�ســ ـــي ال�عــ ـــ�� فـ ــ��ر� ال��ائـ ـــ� ال�ســ ــ���ث ال��سـ ــ��ر�ة  2020اســ ــة دســ م���ــ

ــا�  ــات ون�ــ ــ�� ال��س�ـ ــ�� ســ ــــ�ان�� وضـ ــة علـــى دســـ��ر�ة الق ــ�قلة ت�ـــ�لى ال�قا�ــ ــ��ر�ة م�ــ ــة دسـ ك��س�ـ

ال�ـــل�ات الع��م�ـــة وصـــالح�ات أخـــ��، و�ـــ�ل� �لفهـــا ال��ســـ� ال�ســـ��ر� ��ـــ�ان اح�ـــ�ام ال�ســـ��ر 

ل�ــي ك�ا ن� ال��س� ال�ســ��ر� علــى ت�ــ��لة ال����ــة ال�ســ��ر�ة وا .ل��ل م�ل ال��ل� ال�س��ر� 

ــة  ــ��ر�، غ�ـــ� أنـــه غ�ـــ� مـــ� ت����ـ ــائ� ال�ـــي م�ـــ�ت ت�ـــ��لة ال��لـــ� ال�سـ اح�ف�ـــ� بـــ�ع� ال��ـ

ت�ــ��لة ال����ــة ال�ســ��ر�ة �ال�قارنــة مــع ال��لــ� ال�ســ��ر�، ��ــا أضــاف الع�یــ� مــ� ال�ــ�و� ل�ــ�لي 

الع���ة �ال����ة ال�س��ر�ة وال�ي ل� ��� م��ــ�ص عل�هــا ���ــ�ص ت�ــ��لة ال��لــ� ال�ســ��ر�، 

ل�عـــ�یل ال�ســـ��ر� أ��ــا الـــ�� علـــى ال��ــام القـــان�ني لع�ـــ� ال����ــة ال�ســـ��ر�ة، الســـ��ا وت�ــ�� ا

ال�ــ�انات ال����حــة للع�ــ� ��ــا ��ــ�� اســ�قالل�ة لل����ــة ال�ســ��ر�ة مــ� ال�اح�ــة الع�ــ��ة ت�ـــاه 

  .ال�ل�ات العامة في ال�ولة

اإلجــ�اءات  فــي وأســ�ع �ــةفعال أك�� ال�س��ر�  الق�اء ق�ل م� ال�����ات على ال�س��ر�ة ال�قا�ة أن-

 .وال�ق� لل�ه� ت�ف��ا وأك��

 فــي وال�ــ� �ــال��� ال����ــة ال�هــة وت��یــ� القــ�ان�� دســ��ر�ة علــى ال�قا�ــة علــى ال�ســ��ر نــ� إن-

 فــي ال��ــ� ال�ولــة وم�لــ� العل�ــا ال����ــة ف�هــا ��ــا ال��ــاك� �ــاقي علــى ال��لــ� ال��� �ق��ي ذل�

 .ال��ألة ه�ه

ت��� الق�ارات ال����ة ال�ســ��ر�ة �أغل��ــة أع�ــائها ال�اضــ���، وفــي حالــة ت�ــاو� عــ�د األصــ�ات  -

  ���ن ص�ت ال�ئ�� م�ج�ا.

  ت��� الق�ارات ال��علقة ب�قا�ة الق�ان�� الع���ة �األغل��ة ال��لقة لألع�اء. -



  .الخاتمة
  

  

33 

   ی�� ال���ی� عل�ها.إذا ق�رت ال����ة ال�س��ر�ة ع�م دس��ر�ة معاه�ة أو اتفاق أو اتفا��ة، فال -

  إذا ق�رت ال����ة ال�س��ر�ة ع�م دس��ر�ة القان�ن ال ی�� إص�اره. -

إذا قــ�رت ال����ــة ال�ســ��ر�ة عــ�م دســ��ر�ة أمــ� او ت��ــ��، فــإن هــ�ا الــ�� �فقــ� أثــ�ه، اب�ــ�اء مــ�  -

  ی�م ص�ور ق�ار ال����ة ال�س��ر�ة.

ــ��ر�ة أن ن�ــــا ت�ــــ����ا او ت� - ــة ال�ســ ــ�رت ال����ــ ــادة إذا قــ ــاس ال�ــ ــ��ر� علــــى أســ ــ� دســ ــا غ�ــ ����ــ

  �فق� اث�ه اب��اء م� ال��م ال�� ���ده ق�ار ال����ة ال�س��ر�ة. 2020م� دس��ر  195

ت�ـــ�ن قـــ�ارات ال����ـــة ال�ســـ��ر�ة نهائ�ـــة ومل�مـــة ل���ـــع ال�ـــل�ات الع��م�ـــة وال�ـــل�ات اإلدار�ـــة  -

 والق�ائ�ة.
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لوألا لــــــــــــــــــــــــصفلا
ةــــــــــــيروتسدلا ةــــــــــــــــــمكحملا

.روتسّدلا مارتحا نامضب ةفلكم ةلقتسم ةسسؤم ةيروتسدلا ةمكحملا :٥٨١ ةداـــــــــملا

.ةيمومعلا تاطلسلا طاشنو تاسسؤملا ريس ةيروتسدلا ةمكحملا طبضت

.اهلمع دعاوق ةيروتسدلا ةمكحملا ددحت

: اوضع )2١( رشع ينثا نم ةيروتسدلا ةمكحملا لكشتت :٦٨١ ةداـــــــــملا
،ةمكحملا سيئر مهنيب نم ةّيروهمجلا سيئر مهنّيعي ءاضعأ )٤( ةعبرأ–

سلجم هبختني )١( دحاو وضعو ،اهئاضعأ نيب نم ايلعلا ةمكحملا هبختنت )١( دحاو وضع–
 ،هئاضعأ نيب نم ةلوّدلا

ســــيئر ددــــحي .يروتسدلا نوناقلا ةذتاسأ نم ماعلا عارتقالاب نوبختني ءاضعأ )٦( ةتس–
.ءاضعألا ءالؤه باختنا تاــــيفيكو طورــــش ةـــيروهمجلا

ةمكحملل لوألا سيئرلا مامأ نيميلا ،مهماهم ةرشابم لبق ،ةيروتسدلا ةمكحملا ءاضعأ يدؤي
: يتآلا صنلا بسح ،ايلعلا

تالوادــــملا ةــــّيرس ظــــفحأو ،داـــيحو ةـــهازنب يـــفئاـظو سراـــمأ نأ مـــيظعلا يلـــعلا هللاب مـــسقأ“
.”ةيروتسدلا ةمكحملا صاصتخال عضخت ةيضق ّيأ يف ينلع فقوم ذاـختا نـــع عـــنتمأو

: نّيعملا وأ بختنملا ةيروتسدلا ةمكحملا وضع يف طرتشُي :٧٨١ ةداـــــــــملا

،هنييعت وأ هباختنا موي ةلماك  ةنس )٠5( نيسمخ غولب–

نوناقلا يف نــيوكت نـــم داـــفتساو ،ةـــنس )٠2( نـــيرشع نـــع لـــقت ال نوـــناقلا يف ةرـــبخب عـــتمتلا–
،يروتسدلا

،ةيرحلل ةبلاس ةبوقعب هيلع اموكحم نوكي ّالأو ،ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب عتمتلا–

.يبزحلا ءامتنالا مدع–

وأ ةّيوضع ّيأ ةسرامم نع نوفّقوتي ،مهنييعت وأ ةّيروتسّدلا ةمكحملا ءاضعأ باختنا دّرجمب
 .ةرح ةنهم وأ رخآ طاشن يأ وأ ،ىرخأ ةّمهم وأ فيلكت وأ ةفيظو ّيأ

)٦( تس اهتّدم ةدحاو ةدهعل ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر ةّيروهمجلا سيئر نّيعي :٨٨١ ةداـــــــــملا
طرش ءانثتساب روتسدلا نم78 ةداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا هيف رفوتت نأ ىلع ،تاونس

.نسلا

دّدـــجيو ،تاوــــنس )٦( تـــس اهتّدم ةدـــحاو ةّرـــم مهّماهمب ةـــيروتسدلا ةـــمكحملا ءاـــضعأ عـــلطضي
 .تاونس )3( ثالث ّلك ةيروتسدلا ةـــمكحملا ءاـــضعأ ددـــع فـــصن

.يئزجلا ديدجتلا تايفيكو طورش ةيروتسدلا ةمكحملل يلخادلا ماظنلا ددحي

ةسراممب ةطبترملا لامعألا نـع ةـــناصحلاب ةــــيروتسدلا ةـــمكحملا ءاــــضعأ عــــتمتي :٩٨١ ةداـــــــــملا
 .مهماهم
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رــيــغ لاــمــعألا ببسب ةــيــئاضق ةــعــباــتــم لــحــم ةــيروــتسدــلا ةــمــكحملا وضع نوــكــي نأ نــكــمـــي ال

.ةيروتسدلا ةمكحملا نم نذإب وأ ةناصحلا نع هنم حيرص لزانتب ّالإ هماهم ةسراممب ةطبترملا

.ةناصحلا عفر تاءارجإ ةيروتسدلا ةمكحملل يلخادلا ماظنلا ددحي

،روتسدلا يف ىرخأ ماكحأ ةحارص اهايإ اهتلوخ يتلا تاصاصتخالا ىلإ ةفاضإلاب :0٩١ ةداـــــــــملا

 .تاميظنتلاو نيناوقلاو تادهاعملا ةيروتسد يف رارقب ةيروتسدلا ةمكحملا لِصفت

نيناوقلاو ،اهيلع قيدصتلا لبق تادهاعملا ةيروتسد نأشب ةيروتسدلا ةمكحملا راطخإ نكمي

.اهرادصإ لبق

.اهرشن خيرات نم رهش لالخ تاميظنتلا ةيروتسد نأشب ةيروتسدلا ةمكحملا راطخإ نكمي

نــمض ،تادــهاعملا عــم تاـميظنتلاو نيناوقلا قـــفاوت لوـــح رارـــقب ةـــيروتسدلا ةــمكحملا لـــصفت

.هالعأ3و2 نيترقفلا يف ،يلاوتلا ىلع ،ةددحملا طورشلا

ةـّيوضعــلا نيناوــقــلا ةــقــباــطــم لوــح ،اــبوــجو ةــيروــتسدــلا ةــمــكحملا ةــّيروــهــمجلا سيــئر رِطــخــُي

.هلك صنلا نأشب رارقب ةيروتسدلا ةمكحملا لصفتو .ناملربلا اـهيلـــع قداـصي نأ دعب روتسدلل

،روتسدلل ناملربلا يتفرغ نم ّلكل يلخاّدلا ماظّنلا ةقباطم يف ةيروتسدلا ةمكحملا لِصفت

 .ةقباّسلا ةرقفلا يف ةروكذملا تاءارجإلا بسح

ةــــــتقؤملا جـــــئاتنلا لوــــــح اـــــــهاقلتت يــــــتلا نوـــــــعطلا يف ةـــــــيروــــتسدلا ةـــــــمكحملا رــــــــظنت :١٩١ ةداـــــــــملا

هذـه لـكـل ةـيـئاـهـنـلا جئاـتـنـلا نـلـعـتو ،ءاـتـفـتسالاو ةـيـعـيرشتـلا تاـباـخـتـنالاو ةـيساـئرـلا تاـباـخــتــنالــل

  .تايلمعلا

،هاندأ3٩١ ةداملا يف ةددحملا تاهجلا فرط نم ةيروتسدلا ةـــمكحملا راـطخإ نكمي :2٩١ ةداـــــــــملا

.ةيروتسدلا تاطلسلا نيب ثدحت دق يتلا تافالخلا نأشب

،ةيروتسد ماكحأ ةدع وأ مكح ريسفت لوح ةيروتسدلا ةمكحملا راطخإ تاهجلا هذهل نكمي

.اهنأشب ايأر ةيروتسدلا ةمكحملا يدبتو

ةــــمألا ســـلجم ســـيئر وأ ةــــيروهمجلا ســـيئر نـــم ةـــيروتسدلا ةــــمكحملا رــــطخت :3٩١ ةداـــــــــملا

.ةلاحلا بسح ،ةموكحلا سيئر وأ لوألا ريزولا نم وأ ينطولا يـــبعشلا ســـلجملا ســـيئر وأ

 .ةمألا سلجم يف اوضع )52( نيرشعو ةسمخ وأ ابئان )٠٤( نيعبرأ نم كلذك اهراطخإ نكمي
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مدــعــب عــفدــلاــب راــطـــخإلا ىلإ ةـــيـــناـــثـــلاو ىلوألا نيترـــقـــفـــلا يف نــــــّـيـــبملا راـــطـــخإلا ةسرامم دـــتمت ال
.هاندأ5٩١ ةداملا يف نّيبملا ةيروتسدلا

نيثالث فرظ يف اهرارق ردصتو ،ةقلغم ةسلج يف ةيروتسدلا ةمكحملا لوادتت :٤٩١ ةداـــــــــملا
ضّفخي ،ةــيروهمجلا سيئر نم بلطبو ،ئراـط دوجو لاح يـفو .اهراـطخإ خـيرات نم اـموي )٠3(

.مايأ )٠١( ةرشع ىـلإ لـجألا اذه

ةلاحإ ىلـــع ءاــــنب ةـــيروتسدلا مدــــعب عـــفدلاب ةـــيروتسدلا ةـــمكحملا راــــطخإ نـــــكمي:٥٩١ ةداـــــــــملا
نأ ةيئاضق ةهج مامأ ةمكاحملا يف فارطألا دحأ يعدي امدنع ،ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحملا نم
يتلا هتايرحو هقوقح كهتني عازنلا لآم هيلع فقوتي يذلا يميظنتلا وأ يعيرشتلا مكحلا

 .روتسدلا اهنمضي

رهشألا لالخ ردصي اهرارق نإف ،هالعأ ةرقفلا ساسأ ىلع ةيروتسدلا ةمكحملا رطخُت امدنع
)٤( ةعبرأ اهاصقأ ةدمل ةدحاو ةرم لجألا اذه ديدمت نكميو .اهراطخإ خيرات يلت يتلا )٤( ةعبرألا
 .راطخإلا ةبحاص ةيئاضقلا ةهجلا ىلإ غلبيو ةمكحملا نم بّبسم رارق ىلع ءانب ،رهشأ

ةمكحملا مامأ ةعبتملا ةلاحإلاو راطخإلا تايفيكو تاءارجإ يوضع نوناق ددحي :٦٩١ ةداـــــــــملا
.ةيروتسدلا

ةـلاح يفو ،نـــــيرضاحلا اـــــهئاضعأ ةـــــيبلغأب ةـــــيروتسدلا ةـــــمكحملا تارارـــــق ذــــــختُت :٧٩١ ةداـــــــــملا
.احّجرم سيئرلا توص نوكي تاوصألا ددع يواست

.ءاضعألل ةقلطملا ةيبلغألاب ةيوضعلا نيناوقلا ةباقرب ةقلعتملا تارارقلا ذختُت

ّمتي الف ،ةّيقافّتا وأ قافّتا وأ ةدهاعم ةّيروتسد مدع ةيروتسدلا ةمكحملا تررق اذإ :٨٩١ ةداـــــــــملا
  .اهيلع قيدصّتلا

 .هرادصإ متي ال ،نوناق ةيروتسد مدع ةيروتسدلا ةمكحملا تررق اذإ

ءادتبا ،هرثأ دقفي صنلا اذه نإف ،ميظنت وأ رمأ ةيروتسد مدع ةيروتسدلا ةمكحملا تررق اذإ
 .ةيروتسدلا ةمكحملا رارق رودص موي نم

ةداملا ساسأ ىلع ّيروتسد ريغ اّيميظنت وأ اّيعيرشت اّصن ّنأ ةيروتسدلا ةمكحملا تررق اذإ
.ةيروتسدلا ةمكحملا رارق هدّدحي يذلا مويلا نم ءادتبا هرثأ دقفي ،هالعأ5٩١

تاطلسلاو ةيمومعلا تاطلسلا عيمجل ةمزلمو ةيئاهن ةيروتسدلا ةمكحملا تارارق نوكت
  .ةيئاضقلاو ةيرادإلا

يــــــــــــــــناثلا لــــــــــــصفلا

ةبساحملا سلجم

لاوــــمألاو تاــــكلتمملا ىلع ةــــباقرلل ةـــــلقتسم اـــــيلع ةـــــسسؤم ةـــــبساحملا ســــــلجم :٩٩١ ةداـــــــــملا
،ةّيمومعلا قفارملاو ةّيلحملا تاعامجلاو ةلوّدلا لاومأ ىلع ةّيدعبلا ةباقّرلاب فّلكي .ةيمومعلا

 .ةلودلل ةعباتلا ةيراجتلا لاومألا سوؤر كلذكو
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  الق�ان�� و ال��اس�� : / 1

 19ل��ام ال�اخلي ل��ل� ال�ولة م�ادق عل�ه م� ��ف م��� ال��ل� ال�ولة ب�ار�خ ا -1

  .2019أك���� س�ة  27م�رخة في  66، ال����ة ال�س��ة رق�  2019س����� س�ة 

، ی���� اص�ار ال��ام 2005غ�� س�ة  14م�رخ في  279-05رئاسي رق� م�س�م  -2

  .2005غ�� س�ة  15م�رخة في  55ال�اخلي لل����ة العل�ا، ال����ة ال�س��ة رق� 

  

 ال���: / 2

 الع���ة، ال�ه�ة دار مقارنة، دراسة ن��الق�ا دس��ر�ة على ال�قا�ة ق��یل، صالح رائ� -3

   2010 م��، �ةهالقا

  )1999ح��� عق�ل، فل�فة م�اهج ال�� العل�ي. (د ب ن: م���ة م�ب�لي، س�ة  عق�ل -4

ه�ام ال���ة، اله��ة ال��لفة �ال�قا�ة على دس��ر�ة الق�ان�� في ال�ول ال�غار��ة،  ( د ب  -5

  ن، د د ن، د س ن).

  

  ال�سائل ال�ام��ة: / 3

�ا�ا م�وان، ال�قا�ة ال�س��ر�ة في ال�سات�� ل�غار��ة  ت�ن�  و ال��ائ� و ال�غ�ب    -6

    2015 2016.  -م���ة ل��ل شهادة دولة و م�س�ات الع��م�ة، �ل�ة 

ض�اء ال�ی� سع�� ال��ه�ن، ال�قا�ة الق�ائ�ة على دس��ر�ة الق�ان�� " دراسة مقارنة ب��  -7

أم���ا وم�� وفل����" ، رسالة مق�مة ل��ل شهادة ال�اج���� في إدارة ال�ولة، أكاد���ة اإلدارة 

   2014وال��اسة لل�راسات العل�ا، جامعة األق�ى، غ�ة فل����، 

  ال��الت :/ 4

   2019، 02، الع�د 04االس�اذ ال�اح� لل�راسات القان�ن�ة وال��اس�ة، ال��ل�  -8

ال��ج م���، ال��ام القان�ني ل����ل ال��ل� ال�س��ر� وف� ال�ع�یل ال�س��ر� ل��ة  -9

   2020، 01، الع�د 12، دفات� ال��اسة والقان�ن، ال��ل� 2016

على تفع�ل دور ال��ل�  2016ب�م�ی� م���، أث� ال�ع�یل ال�س��ر� ال��ائ��  -10

، 02ال�س��ر� في تع�یل ال�س��ر وتف���ه. ال��لة األف����ة لل�راسات القان�ن�ة وال��اس�ة، ال��ل� 

  2018، د����� 02الع�د 
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م�لة  -ب�� ال���أ وال�����  -ت���ة ح���، اس�قالل�ة ال��ل� ال�س��ر� ال��ائ��  -11

     2019، س����� 03، الع�د 04ز�ان عاش�ر ال�لفة، ال��ل�  العل�م القان�ن�ة واالج��ا��ة جامعة

ت�ف�� ب�ق�ن، ال��انات ال�س��ر�ة والقان�ن�ة ال��اهة ع�ل�ة ال����ل في الق�ائ�  -12

  2018، 28، لع�د 15االن��اب�ة في ال��ائ�، م�لة العل�م االج��ا��ة، ال��ل� 

على ن�ام ال�قا�ة ال�س��ر�ة  2016داد ب�زوق حاج، أث� ال�ع�یالت ال�س��ر�ة ل��ة  -13

     2017، جانفي 05، الع�د 02في ال��ائ�، م�لة ال�راسات القان�ن�ة وال��اس�ة، ال��ل� 

ذا ش��ال ع�� القادر، إصالح ال��ل� ال�س��ر� في �ل ال�ع�یل ال�س��ر� ل��ة  -14

  2017، ���لة ص�ت القان�ن، الع�د ال�ا�ع، ال��ء االول، 2016

 القان�ن  م�لة ، ب�ل�ل�ة دراسة ا�ع�ائ��  ال�س��ر�  ال��ل� اس�قالل�ة سعاد، رحلي -15

  01 الع�د ، 08 ال��ل� وال����ع،

فا��ة ال�ه�اء ، م�هج القاضي ال�س��ر� ال��ائ�� في ض�� ال���ع م�  رم�اني -16

 06. م�لة أ��اث  ال��ل� 2020االع��اء على ال�ق�ق وال���ات وف� ال�ع�یل ال�س��ر� ل��ة 

   2021،  1الع�د

، �2016اس��� م�ار�، ال��ل� ال�س��ر� ال��ائ�� على ض�ء ال�ع�یل ال�س��ر�  -17

   2019م�لة ال�راسات القان�ن�ة، ال��ل� ال�ام�، الع�د األول، جانفي 

���� ت�ام ش�قي، ح��ة صافي، اإل�ار ال�ا�� لل����ة ال�س��ر�ة ال��ن��ة في  -18 

    2018د�����  03، الع�د 09، م�لة العل�م القان�ن�ة وال��اس�ة، ال��ل� 2014ض�ء دس��ر 

ال���� ب� س���ة، ع�ل�ة ت���ل ال�اخ��� : ب�� ال��ورة وال�عای�� ال������ة، م�لة  -19

  .2015، د�����  21لع�د العل�م االج��ا��ة، ا
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  الفه�س

  ال�ف�ة  الع��ان

    االه�اء

    ش�� وع�فان

  ج-أ  مق�مة عامة

  1  الف�ل األول: ما��ة ال����ة ال�س��ر�ة

  2  ت�ه��

  3  ال���� االول : ت���لة ال����ة ال�س��ر�ة

  3  االس�قالل�ة ال����ة للع��ال��ل� االول : ال����لة ت�ق� 

  4  لف�ع األول : ت���ل ال�ل�ة ال��ف���ة ا

  4  الف�ع ال�اني : ت���ل ال�ل�ة الق�ائ�ة

  6  الف�ع ال�ال�: ت���ل اله��ة ال�اخ�ة

  7  ال��و� االضا��ة   ال��ل� ال�اني:

  7  الف�ع األول: ال��و� ال�اج� ت�ف�ها في ع�� ال����ة ال�س��ر�ة

  11  ال�اني: ال��و� ال�اصة ب�ئ�� ال����ة ال�س��ر�ةالف�ع 

  13  ال���� ال�اني: ال��ام القان�ني للع�� ���س االس�قالل�ة

  13  ال��ل� األول: م�ة الع���ة �ال����ة ال�س��ر�ة

  15  ال��ل� ال�اني: ض�انات اس�قالل�ة اع�اء ال����ة ال�س��ر�ة

  15  الف�ع األول: حاالت ال��افي

  17  ال�اني: ال��اهة وال��اد في اع�اء ال����ة ال�س��ر�ةالف�ع 

  18  الف�ع ال�ال�: ن�ام ال�ع���

  19  الف�ل  خالصة

  20  الف�ل ال�اني: اخ��اصات ال����ة ال�س��ر�ة

  21  ت�ه��

  22  2020ال����ة ال�س��ر�ة في دس��ر دور األول :  ال����
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  22  و م�ألة ال�قا�ة  2020ال��ل� األول : ال�ع�یل ال�س��ر� 

  23  ال��ل� ال�اني : دور ال����ة ال�س��ر�ة في ال�قا�ة 

  24  ال��ل� ال�ال� : م�ا��ة االن��ا�ات واالس�ف�اء، و االس��ارة

  24  الف�ع األول : م�ا��ة االن��ا�ات 

  25  الف�ع ال�اني :  مهام خاصة اس��ار�ة

ال�اني: تق��ات ع�ل ال����ة ال�س��ر�ة اس��ادا ل��ارسة ال��ل�  ال����

  ال�س��ر� 

26  

 26 ال��ل� األول: تف��� القاضي ال�س��ر� للق�اع� ال�س��ر�ة

  28  ال��ل� ل�اني: تق��ة ال��ف�ات

 30 الف�ل: خالصة

  31  ال�ات�ة

 34 ال�الح�

  38  قائ�ة ال��ادر وال��اجع

 41 الفه�س

  44  مل��
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  7  ال��و� االضا��ة   ال��ل� ال�اني:

  7  الف�ع األول: ال��و� ال�اج� ت�ف�ها في ع�� ال����ة ال�س��ر�ة

  11  ال�اني: ال��و� ال�اصة ب�ئ�� ال����ة ال�س��ر�ةالف�ع 

  13  ال���� ال�اني: ال��ام القان�ني للع�� ���س االس�قالل�ة

  13  ال��ل� األول: م�ة الع���ة �ال����ة ال�س��ر�ة

  15  ال��ل� ال�اني: ض�انات اس�قالل�ة اع�اء ال����ة ال�س��ر�ة

  15  الف�ع األول: حاالت ال��افي

  17  ال�اني: ال��اهة وال��اد في اع�اء ال����ة ال�س��ر�ةالف�ع 
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26  
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  ال�ل��:

م���ة دس��ر�ة  2020اس���ث ال��س� ال�س��ر� ال��ائ�� في ال�ع�یل ال�س��ر� ل��ة 

ك��س�ة دس��ر�ة م��قلة ت��لى ال�قا�ة على دس��ر�ة الق�ان�� وض�� س�� ال��س�ات ون�ا� 

وصالح�ات أخ��، و��ل� �لفها ال��س� ال�س��ر� ���ان اح��ام ال�س��ر ال�ل�ات الع��م�ة 

ل��ل م�ل ال��ل� ال�س��ر�. ��ا ن� ال��س� ال�س��ر� على ت���لة ال����ة ال�س��ر�ة وال�ي 

اح�ف�� ب�ع� ال��ائ� ال�ي م��ت ت���لة ال��ل� ال�س��ر�، غ�� أنه غ�� م� ت����ة 

نة مع ال��ل� ال�س��ر�، ��ا أضاف الع�ی� م� ال��و� ل��لي ت���لة ال����ة ال�س��ر�ة �ال�قار 

الع���ة �ال����ة ال�س��ر�ة وال�ي ل� ��� م���ص عل�ها ����ص ت���لة ال��ل� ال�س��ر�، 

وت��� ال�ع�یل ال�س��ر� أ��ا ال�� على ال��ام القان�ني لع�� ال����ة ال�س��ر�ة، الس��ا 

�قالل�ة لل����ة ال�س��ر�ة م� ال�اح�ة الع���ة ت�اه ال��انات ال����حة للع�� ��ا ���� اس

  ال�ل�ات العامة في ال�ولة.

Abstract: 

In the Constitutional Amendment of 2020, the Algerian constitutional founder 

created a constitutional court as an independent constitutional institution that 

oversees the constitutionality of laws, controls the functioning of institutions, the 

activity of public authorities, and other powers. The constitutional founder also 

stipulated the composition of the Constitutional Court, which preserved some of the 

characteristics that distinguished the composition of the Constitutional Council, but it 

changed the composition of the composition of the Constitutional Court compared to 

the Constitutional Council, and also added many conditions for membership in the 

Constitutional Court, which were not stipulated in the composition of the 

Constitutional Council, The constitutional amendment also included stipulating the 

legal system for a member of the Constitutional Court, especially the guarantees 

granted to the member in a manner that guarantees the independence of the 

Constitutional Court in terms of membership vis-à-vis the public authorities in the 

state. 

 


