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 كلــــــــــمة شــــــكر

 

 

.الشكر اوال واخرا هلل  

" نتقدم بالشكر الى االستاذ "غربي علي  

 لقبوله االشراف علينا من جل اتمام هذا العمل. 

ونقدم الشكر لالستاذ "ميهوبي حبيب" لتقديمه لنا 

 النصح واالرشاد في عملنا هذا.

ثم نشكر" اعضاء اللجنة المناقشة " لتخصيص 

   وقتهم لقراءة ومناقشة هذه المذكرة.زء من ج

ثم الشكر لكل من ساهم وساعد في انجاز هذه 

 المذكرة من قريب او بعيد ولو بدعاء.
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االهـــــــــــــــــــــــــــداء
 

 شرور من به نعوذ و به نهتدي و به نستعين و نحمده هلل الحمد إن

 لنا إلمامه و عونه على نشكره و أعمالنا سيئات من و أنفسنا

القوة. و بالصبر  

الى من افضلهما عن نفسي،الى من كانا اهدي مشروع بحثي هذا 

سندي وقوتي و نورا لدربي، الى من جرع الكاس ليسقيني 

ليهديني قطرة الحب، الى من حصد االشواك عن دربي، لي يمهد 

 لي طريق العلم، الى امي وابي.

اخواتي و اخوتي، الى رفيقات الى كل عائلتي التي ساندتني الى 

دربي ومشواري، الى كل من كان لهم اثر على حياتي، الى كل من 

 احبهم قلبي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسعودان لطيفة
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الحياة، ومنحتني وحمتني حملتني التي إلى جهدي ثمرة أهدي  

  تعليمي على حرصت التي الغالية أمي بحنانها، وأحاطتني

.نجاحي سبيل في وتضحيتها بصبرها  

 خطواتي منذ الدراسي مشواري في دعمني الذي العزيز أبي إلى

.المدرسة الى ىاألول  

 في رفيقاتي و صديقاتي والى إخوتي لىوا أخواتي والى

.بعيد ومن قريب من ودعمني ساندني من كل الى مشواري،  
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 مقدمــــــــة 

التي  لقانونيةا القواعد مجموعة باعتباره المجتمع في األعلى القانون هو الدستوريعد        

 فيما بينها قةوالعال واختصاصاتها العامة السلطات وتبيان فيها الحكم ونظام الدولة شكل تنظم

 هذه اجدتسواء تو لحمايتها المقررة والوسائل األفراد وحرياتهم لحقوق تحديده إلى إضافة

 حتى الدستوري مصادر القانون من مصدر أي في أو الشكلي بمفهومه الدستور في القواعد

 .عرفية قانونية قواعد كانت ولو

انين والقو القواعد لسائر األعلى المصدر أو األب باعتباره الدستور إلى وينظر

 نين والقراراتالقوا سالمة أن هذا ومعنى الدولة، في الموجودة والقانونية اإلدارية واألنظمة

 مالءمةو وصالبة قوة مدى على أساسا تعتمد المجتمع داخل في واحترامها  مالءمتها  ومدى

 تميزه مكانة بذلك وأنظمة، ويحتل ضمانات من عليه يشتمل وما وتنظيماته ذاته، الدستور

 به ويقصد والسم مبدأ وهو مبدأ أمام أهم بذلك ونكون القانونية القواعد بقية عن به وتسمو

 القانونية واعدالق بقية على يعلو بأن له والتي تسمح الدستور بها يتمتع التي الخاصة المكانة

 الدستورو والموضوعية، الشكلية الناحيتين من له خاضعة  األخيرة هذه تكون بحيث األخرى

 جامدا. كان إذا إال بالسمو يتمتع ال

 سواء كانو الحكام أو المحكومين قبل من سواء به اإللتزام معناه للقانون الخضوع إن

 بل واحدة مرتبة في كلها ليست ولكن فرعيا، تشريعا أو عاديا، تشريعا أو دستوريا، تشريعا

 الدستور ايةالفرعي وحم التشريع ثم العادي التشريع ويليه األولى المرتبة في الدستور يأتي

 إال هذا ييأت وال وعدم مخالفته، لسلطاته منه األدنى واألحكام التشريعات كل خضوع تقتضي

  :ثثال حاالت إحدى عن يخرج ال القوانين، واألمر دستورية على للرقابة هيئة بإيجاد

 للرقابة، معنية هيئة إنشاء على النص عن الدستور أن  يسكت أو الرقابة بفكرة يؤخذ ال أن إما

 لصدور قةالح أو سابقة رقابة كانت سواء قضائية هيئة أو هيئة سياسية، إنشاء على ينص أو

 فقط. بعضها إلى أو الدستور نصوص كافة إلى تمتد قد الرقابة أن  كما القانون

 الضمانة الفعالة تكون أن أجل من وجدت إنما القوانين دستورية على الرقابة فإن ومنه

 الشرعية، وتحقيق مبدأ تكرس أنها على فضال المجتمع، داخل والحريات الحقوق لحماية

 بعيدا للصرامة والصالبة منها أقرب كانت أفراده كلما بين االجتماعية والعدالة القانون سيادة
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 وال العامة، حساب المصلحة على الشخصية والمصالح السياسية والتجاذبات األهواء عن

 الفصل مبدأ وهو أال سمو الدستور، مبدأ عن أهمية يقل ال مبدأ تحقيق بضرورة إال ذلك يتأتى

 .مرنا أم مطلقا فصال أكان سواء السلطات، بين

ضرورة  في السلطات بين الفصل مبدأ عليها يقوم التي األساسية الفكرة وتتلخص 

 لة ومتساويةمنفص هيئات على والقضائية والتنفيذية التشريعية :الرئيسية الحكم وظائف توزيع

 ءفتسي يد واحدة في السلطة تتركز ال حتى وظيفتها مباشرة في األخرى عن منها كل تستقل

 قهم"وحقو األفراد  حياة على بالقضاء ينتهي استبدادا بالمحكومين وتستبد استعمالها

 ثالث بين الفصل لمونتسيكيو الحديث التصور وفق السلطات بين الفصل بمبدأ ويقصد

 لثالثاالقانونية  الدولة وظائف وتوزيع الديمقراطي، السياسي النظام في أساسية سلطات

 وظائفها اسلطة منه كل وتتولى الثالث، السلطات هذه على والقضائية والتنفيذية التشريعية

 أن المبدأ هذا األحوال وفق من حال بأي يعني ال ذلك أن إال األخريين، السلطتين عن بمعزل

 أداء بةمراق في الحق سلطة لكل  ولكن ، األخريين السلطتين عن تام بمعزل سلطة كل تعمل

 القانون. يقرره ما حدود في األخريين السلطتين

 :المتبع المنهج

 رأت عليها،في دراسة الرقابة القضائية  و التعديالت التي ط الموضوع طبيعة تقتضي       

لمنهج باستعمال ا وتحليلها. ومناقشتها القانونية والنصوص عرض اآلراء  خالل من وذلك

 باالضافة  الى المنهج الوصفي لوصف ظاهرة الرقابة وتحليلها. حليليالت

 :الدراسة أهمية

 حال بأي مكني فال المجتمع، داخل لألفراد حساسا شريانا القانونية القواعد تعتبر         

 من تكتسيه لما موضوعا، أو كانت شكال مصداقيتها أو بمشروعيتها المساس األحوال من

 ى وصوالاألسم الدستور من بداية وحرياتهم، حقوقهم وتأطيرهم، وتبيان تنظيمهم في أهمية

 على رقابةفي ال متمثلة الدستورية القوانين حماية وسبل منه، أدنى هي التي القوانين إلى

 أهمية من هل الموضوع لما اختيار تم فلذلك ، القضائية الرقابة وباألخص القوانين، دستورية

د األفرا نسبيا لحقوق ولو وضمانا القانون وسيادة المشروعية لمبدأ وتكريس كضمان

 .والتنفيذية التشريعية السلطة أمام وحرياتهم
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 :الدراسة صعوبة

 نظرياتقانونية، و فلسفة على يقوم ، بصدده نحن الذي القضائية الرقابة موضوع إن

 وحماية نباعتبارها ضما لها، الحديث المفهوم إلى لتصل نشأتها، عند التاريخ عبر تطورت

 لها لما صرامة،وال من الجدية بكثير القانونيون، والشراح الفقهاء فتناولها والحريات، للحقوق

 إلى ماسة اجةبح فإننا األهمية هذه نبرز نحن وإذ الدولة، داخل األفراد على مباشر تأثير من

 حين في جع،االمر بعض قلة واجهنا أننا حيث الغرض، بهذا تفي علمية مادة أو مرجع كل

 .اآلخر بعضها في الكفاية وجدنا

 :البحث وإشكالية الدراسة من الهدف

 ضائي،قهو  وما سياسي هو ما بين تجاذبات القت القوانين دستورية على الرقابة إن

 القانونية اعدهمحكما بقو قضائيا سبيال لتنتهج ثم ومن أوال، مشروعيتها لتفتك بينهما، فترامت

 .والموضوعية بالصرامة التي تتسم

 :التالية الرئيسية اإلشكالية نطرح تقدم مما

 ستوريما مدى فعالية الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ظل التعديل الد -

 ؟األخير

 :الفرعية األسئلة

 القوانين؟ دستورية على القضائية الرقابة ماهية -

 وما التعديالت التي طرأت عليها؟ -

 :الدراسة خطة  

 :إلى لهذا الموضوع دراستنا قسمنا

  :األول الفصل  

 األول تحته مبحثان، وينطوي القوانين، دستورية على القضائية الرقابة ماهية وعنوانه

في ظل التعديل الدستوري لسنة  القوانين دستورية على القضائية الرقابة لمفهوم خصص

 للمميزات الثاني والمطلب القضائية الرقابة لتعريف فيه تطرقنا أحدهما مطلبان وفيه 2020

 على القضائية الرقابة أساليب فيه فتناولنا الثاني المبحث أما لها، واالنتقادات الموجهة
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 والمطلب اإللغاء طريق عن القضائية الرقابة بعنوان األول المطلب وفيه دستورية القوانين،

 لتليها بعدم الدستورية الدفع طريق عن القوانين دستورية على القضائية الرقابة الثاني بعنوان

 .األول الفصل خالصة

المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري  إلى فيه فتطرقنا :الثاني الفصل أما  

ين تشكيلة المحكمة الدستورية ب خصص إلى األول تحته مبحثان، وينطوي ،2020األخير

فيه  اتطرقن مطلبان أحدهما وفيهاالحتفاظ بمقومات تشكيل المجلس الدستوري والمغايرة 

عضوية في تدعيم الالثاني  والمطلبتشكيلة المحكمة الدستورية تحقق لها استقاللية نسبية 

ام يه النظنا فالمحكمة الدستورية بشروط إضافية يخدم االستقاللية أما المبحث الثاني فتناول

ة العضوي مدة ان األول تحديدالقانوني للعضو يكرس استقاللية المحكمة الدستورية و فيه مطلب

 حكمةبالمحكمة الدستورية ضمانة الستقالليتها والثاني ضمانات استقاللية أعضاء الم

 .لى نتائج المباشرة والغير مباشرةباإلضافة إ الدستورية.

 

 



 

 

لفصل األولا  

ماهية الرقابة القضائية عىل 

 دستورية القواني   
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 الفصل األول 

 القوانين دستورية على القضائية الرقابة ماهية

الهةئنت   أعمنت  علن  فعتلن  قضنتية  رقتبن  قةنت  القتنونةن  للدولن  األستسنة  المقومنت  من 

 أي عل  مختلف  القتنوني الجزء يتجسد الرقتب  فبهذه) والتنفةذي  التشريعة  (الدول  في الحتكم 

 وحصنتن  من  اسنتق   بن  يتمتن  بمنت فتلقضتء لنشتطهت، المنظم  للقواعد الحتكم  الهةئت  م 

 علن  رقتبت  بسط خ   م  وذلك ،الفردي  العتم  والحقوق حريت لل الركة  الرك  هو يكون

 للنن  التشنريعي النن  مطتبقن  طرين   عن  التشنريعة  الهةئن  تسنهت التي القوانة  دستوري 

 .1الدستوري

 فة  عل  السمو ومبدأ الدستور الحترا  نتجعت ضمتنت القوانة  دستوري  عل  الرقتب  تعتبر

 .قضتية  رقتب  أو سةتسة ، رقتب  تكون فقد األخرى، القتنونة  القواعد مختلف

يند  علن  فرنسنت فني القنوانة  دسنتوري  علن  السةتسنة  للرقتبن  األول  البتدرة ظهر  فقدو

 سنةةز المختلفن  (Sieyèsالفقة  ) القوانة  إلغتء مهمتهت تكون سةتسة  هةئ  بإنشتء طتلب الذي

 قبن  السنلط ، من  أحكتمن  علن  االعتنداء من  الدستور حمتي  هو ذلك في وغرض  للدستور،

 قضنتية  مهمن  صنف  بنيي تتمتن  ال جهن  تتنول  عنندمت بتلسةتسنة  الدسنتوري  الرقتبن  وتسنم 

 الطتب  السةتسني يغلب عندمت أو الدستور، ألحكت  القوانة  مطتبق  مدى م  التحق  أو فح 

 القتنون عل  صدور ستب  هو مت منهت الرقتب  وهذه الرقتب ، تمترس التي الهةئ  أعضتء عل 

 .2الحق  وتسم   القتنون صدور عل  الح  هو مت ومنهت الستبق ، الرقتب  وتسم 

من   عننو هني والتني القنوانة  دسنتوري  علن  السةتسة  للرقتب  كبةرة انتقتدا  وجهت ولقد

وقند  ،سةتسنة  هةئن  إلن  توكن  والتني الدسنتوري ، القواعند لحمتين  وجند  التني الرقتبن  أننواع

دون  حنو لت القنتنون، صندور قبن  وقتية  رقتب  تكون مت وغتلبت استشتريت، أحةتنت دورهت يكون

توري الدسن القنتنون فقهنتء من  االنتقنتدا  هنذه وفحنوى للدسنتور، مختلفنت يكون حةنمت إصداره

 :في تتمث 

 من  عنهنت والمعبنر للشنعب العتم  اإلرادة عل  اعتداء يعتبر الرقتب  م  النوع هذا إن 

 .نةتبة  غةر هةئ  م  اإلرادة هذه عل  رقتب  إقتم  المعقو  م  فلةس التشريعة ، قب  السلط 

                                                             
 .35،ص2014دار القصب  للنشر، الجزاير ،دون طبع ،دراس  قتنون الرقتب  الجزايري محمد سعةد بوسعدي ، مدخ  ال  -1
 (.92-93، ص)2005مولود ديدان، مبتحث في القتنون الدستوري والنظم السةتسة ، دار الكتتب للنجتح، الجزاير، اصدار  -2
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 تكنون منت عنتدة تشنكةلهت إنهنت فني سنتهمت التني السنلط  إلن  تنحنت  قند السةتسة  الهةئ  إن     

 إل  تحريكهت أمر يوك  بعده وقد ولةس القتنون إصدار قب  تحرك أنهت أي فقط، وقتية  وسةل 

 نطتقهت م  ويحر  ذلك، في مصلح  لهم  كتنت إذا إال األمر هذا يتم ال وقد ،محددي  أشختص

 .1تحريكهت في مصلح  لهم لةس ألن  األفراد

 القوانين دستورية على القضائية الرقابة مفهوم  :األول المبحث

نونتهنت وكة نشنيتهت فني مراحن  بعندة منر  القنوانة  دسنتوري  علن  القضنتية  الرقتبن  إن       

كتننت  ةنثح السةتسنة ، الرقتبن  وهنو األو  للننوع وجهت التي االنتقتدا  م  انط قت القتنونة 

 تين الحم نظنرهم فني يحقن  قند النذي البندي  أنهنت حةنث من  ،ذلنك فني القتنونةن  مبرراتهنت لهنت

القنتنوني  االختصنتص أخنرى جهن  ومن  جهن ، من  والحرينت ، للحقنوق القتنونةن  والضنمتن 

 .الدستور لقواعد الحمتي  في لهم الح  هذا وإسنتد المجت ، هذا في للقضتة

 نهنتحة للقتضني يسمح ممت قضتية  هةئ  إل  المهم  تلك إسنتد بضرورة الفقهتء ونتدى

 فني هنمدوره الم جتننب إلن  الدسنتور ألحكنت  القنتنون هذا موافق  أو مطتبق  مدى م  بتلتحق 

 .تطبةق 

في ظل  القوانين وأنواعها دستورية على القضائية الرقابة تعريف: األول الَمطلب

 2020التعديل الدستوري لسنة 

أن  عل  دستوري  القوانة  م  أهم ضمتنت  احترا  الدستور، حةث تعتبرالرقتب 

بقت طددة ت  ك  سلط  بتختصتصتتهت المحضم  قةوجــود جه  رقتبة  دستوري  قوي  وفعتل  ي

 .لنصوص الدستور

 على دستورية القوانينالقضائية تعريف الرقابة  الفرع األول:

 يقنو  بهنت ختصن ، قتنونةن  طبةعن  ذا  عملةن  هي القوانة  لدستوري  القضتية  الرقتب  إن     

السنلط   من  الصنتدر القنتنون واتفنتق تطنتب  من  التحقن  هني قتنونةن ، مهمن  مهمتن  قنت 

 ب  التشري  المنوط البرلمتن كتن إذا مت عل  والتعرف ،الدستور وأحكت  قواعد م  التشريعة 

 .2نطتقهت عل  وخرج جتو هت أو الدستور ل  رسمهت التي الحدود التز  قد

                                                             
 جتمعن  ,2014 السةتسنة ، العلنو  فني دكتوراه أطروح  ,الفلسطةنة  المنتط  في والسةتسة  المدنة  للحقوق الدستوري  الحمتي  ,دق  ف ح حسني - 1

 ,421 ،  ص2017المنتر، تونس
 .98، ص 2004لبنتن،  ،الحقوقة  الحلبي منشورا  ، 1ط مقترن ، دراس  القوانة  دستوري  رقتب  ،جوادي الةتس - 2
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الواضنح   القتنونةن  الطبةعن  ذا  القنوانة  دسنتوري  علن  الرقتبن  فني السلةم المنطل  إن      

 وإيجتد الحلو  لتطبةق  القتنوني والمؤه  الملك  فةهم تتوفر الذي  أولئك إل  اللجوء علةنت يحتم

 معمقنت قتنونةنت سنلةمت تكويننت تلقن  والنذي القتضني هننت ونقصند تطبةق ، تعتر  التي للمشتك 

 مهمتن  فني يتحلن  بهنت التني وصنفتت  القتنونة ، البديه  وسرع  الم حظ  وقوة الدق  ويقترب

 يقنت  منت األخةنرة لهنت وهنذه و االسنتق لة ، والنزاهن  الحةنتد ذلنك ومثت  بهت، إال تكون ال التي

 .1السلطت  بة  الفص  مبدأ نذكر حةنمت عنهت

توافن   بمندى قضنتيي حكنم إصندار أسنتس علن  تقنو  بينهنت القضنتية  الرقتبن  وتعنرف

قند  تلنك التشنريعت  كتننت إذا منت ومعرفن  بتلسنمو، يتسنم النذي الدولن  دستور م  معة  تشري 

 أن تتنول  المنطن  فمن  لنذلك ،ضنمنة  أو صريح  المختلف  هذه أكتنت سواء الدستور ختلفت

 إلن  ضنمتنت  بتإلضنتف  ألعضنتيهت، القنتنوني اإلعنداد فةهنت يتنوافر قضنتية  هةئن  الرقتبن  تلك

 علن  القضنتية  الرقتبن  الدستور وتقو  احترا  لضمتن القتضي ح  وكفتل  واالستق   الحةتد

 .2القوانة  تدرج ومبدأ سمو الدستور مبدأ :همت هتمة  مبدأي  عل  القوانة  دستوري 

 الدول  بتلنسب  في واألعل  األسم  الوضعي القتنون هو الدستور أن ذلك م  المقصود

 والهةئت  وك  المؤسست  األفراد جمة  أن يعني وهذا ،فةهت الستيدة األخرى القوانة  لمختلف

 أن يجنب سنواء، علن  حند والمحكنومة  الحكنت  طبةعتهت،وبتلتنتلي كتننت مهمنت ،الدولن  فني

 كتنت مهمت القتنونة النصوص  ك  وأن احترام  عل  يعملوا وأن بيحكتم  ويلتزموا يخضعوا

 الدستور أن عد  مشروعةتهت بةنت طتيل  تحت ل ، مختلف  تكون أن يجب ال ودرجتهت، طبةعتهت

 التني الدولن  قنوانة  األولن  فني المرتبن  يحتن  أنن  يعنني وهنذا الدولن  في األسم  القتنون هو

 يعنني النذي الشنرعة  تطبة  مبندأ يتحق  وبذلك أحكت ، م  فة  ورد بمت والتقةد االلتزا  علةهت

 بمبندأ التقةند يعنني بموجبهنت، كمنت والعمن  القنتنون لقواعند والمحكنومة  الحكنت  وخضوع تقةد

 ال وبتلتنتلي درجن  منن األعل   للتشري  األدن  التشري  يخض  حةث القتنونة ، القواعد تدرج

 فرعي تشري  يتعتر  أن  يصح ال كمت الدستور، أحكت  م  عتدي قتنون يتعتر  أن يجو 

 .3دستوري أو عتدي تشريعي م  التنفةذي  السلط  م  صدر

                                                             
 .101ص ، 2003 ،، الجزاير1والتو ي ، الطبع ، الوجةز في القتنون الدستوري، دار العلو  للنشر بوديتر حسني - 1
،  1عدد ،والقتنون الشريع  علو  ،نموذجت األمريكة  المتحدة الواليت  القوانة  دستوري  عل  الرقتب  في العتدي القضتء الحنتين ، ح  أحمد أستم  - 2

  .417 ص ،2012دراست  
 . 121ص  ،2004ير،  الجزا ،4الجتمعة ، ط المطبوعت  المقترن ، ديوان السةتسة  والمؤسست  الدستوري القتنون في الوجةز ،شريط األمة  -3
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عديل على دستورية القوانين في ظل التالقضائية الفرع الثاني: أنواع الرقابة 

 2020الدستوري لسنة 

اء كتننت تتنوع الرقتب  التي تمترسهت المحكمن  الدسنتوري  علن  النصنوص القتنونةن  سنو       

لن  النصوص في شك  معتهدا  أو قوانة  عضنوي  أو قنوانة  عتدين  أو أوامنر أو تنظةمنت  إ

رقتبنن  سننتبق  وجوبةنن  بخصننوص بعننل النصننوص القتنونةنن  وجوا ينن  بخصننوص نصننوص 

فنت ور الن  القتنوني وتحو  دون صندوره إذا كنتن مختلأخرى، وهي رقتب  وقتية  تسب  صد

للدسننتور، ورقتبنن  الحقنن  تخنن  بعننل النصننوص القتنونةنن  السننتري  المفعننو  وهنني دايمننت 

ربعنن  جوا ين ، وعلةن  يمكنن  تصننةف أنننواع الرقتبن  التني تمترسننهت المحكمن  الدسننتوري  إلن  أ

  :أنواع رقتبة ، وهي

  .ستبق  رقتب  المطتبق ، وهي رقتب  وجوبة   -

رقتبنن  الدسننتوري ، وهنني رقتبنن  جوا ينن  تمننترس كرقتبنن  سننتبق  بخصننوص المعتهنندا    -

 .والقوانة  وكرقتب  الحق  بخصوص التنظةمت  واألوامر

رقتبنن  توافنن  القننوانة  والتنظةمننت  للمعتهنندا ، وهنني رقتبنن  سننتبق  جوا ينن  بخصننوص   -

  .القوانة  والحق  جوا ي  بخصوص التنظةمت 

 .بعد  الدستوري ، وهي رقتب  جوا ي  الحق الدف    -

 :رقابة المطابقة -1

لخضنوع ايقصد بتلمطتبق  للدستور أن يكون القتنون مواف  بشنك  دقةن  للدسنتور، فع قن      

طلنب التني يت بة  القتعدتة  الدستوري  والتشريعة  في هذه الحتل ، تكون وثةق  مقترنن  بتلحتلن 

ور، لدستقتنون وافةهت المواءم  بة  هتتة  القتعدتة ، فتلرقتب  هنت تتعدى رقتب  المواءم  بة  ال

نتقل م  تلتقدير الرقتب  الدقةق  م  الن  الدستوري، فةجب عل  القتنون إذن أال يتضم  أي 

   .ن  الدستور

تخت  المحكم  الدستوري  بفر  رقتب  مطتبق  للقنوانة  العضنوي  من  الدسنتور، وكنذا       

وجوبنت من  رقتب  مطتبق  النظت  الداخلي لغرفتي البرلمنتن من  الدسنتور، وذلنك بعند إخطترهنت 

من  التعنندي  الدسنتوري لسننن   6و 5الفقننرتة   190قبن  رينةس الجمهورينن  طبقنت لننن  المنتدة 
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أو يتم إخطترهت م  قب  ريةس الدول  في حت  شغور منصب رينةس الجمهورين ، كمنت  2020

الفقننرة األخةننرة منن  التعنندي  الدسننتوري الننن  علنن  خضننوع القننتنون  140تضننمنت المننتدة 

ق  الن  م  الدستور م  طرف المحكم  الدستوري  قب  صدور الن  العضوي لمراقب  مطتب

 .في الجريدة الرسمة 

 رقابة الدستورية: -2

تستهدف رقتب  الدستوري  صون الدستور، وحمتيت  م  الخروج علن  أحكتمن  بتعتبنتره        

نظنت  واألستسي في الدول  الذي يرسني األصنو  والقواعند التني يقنو  علةهنت  القتنون األسم  

الحكنم فني الدولن  والحقنوق والحرينت ، إذ تخنت  المحكمن  الدسنتوري  بنتلنظر فني دسننتوري  

 :1المعتهدا  والقوانة  واألوامر والتنظةمت  وتفص  فةهت بقرار، وذلك عل  النحو التتلي

 رقابة دستورية المعاهدات:  

  منن 190سننتبق  حةننث تضننمنت المننتدة  تعتبننر الرقتبنن  علنن  المعتهنندا  رقتبنن  جوا ينن        

و الننن  علنن  جوا ينن  األخطننتر بشننين المعتهنندة أو اتفننتق أ 2020التعنندي  الدسننتوري لسننن  

بشنين  اتفتقة  قب  التصدي  علةهت وذلك م  خن   عبنترة ي يمكن  إخطنتر المحكمن  الدسنتوري 

ين سننتوري  بشنندسننتوري  المعتهنندا  قبنن  التصنندي  علةهننتي، وعلةنن  ال يمكنن  تحريننك رقتبنن  الد

 ال حقن  معتهدة أو اتفتقة  بعند التصندي  علةهنت منت يعنني اسنتبعتد المؤسنس الدسنتوري للرقتبن 

وص بخصننوص المعتهنندا  واالتفتقةننت  واالكتفننتء بتلرقتبنن  الجوا ينن  السننتبق  فقننط أمننت بخصنن

  جمهورينلدستوري  وإنمت يلنتمس رينةس الااتفتقةت  الهدن  ومعتهدا  السلم ف  تخض  لرقتب  

بخصوصنننهمت رأي المحكمننن  الدسنننتوري  والنننذي ال ينننندرج ضنننم  الرقتبننن  علننن  دسنننتوري  

المعتهنندا  واالتفتقةننت  لكننون المؤسننس الدسننتوري أدرجنن  ضننم  بننتب المتعلنن  بتلسننلطت  

 .وبتلتحديد الفص  األو  المتعل  بريةس الجمهوري 

 :رقابة دستورية القوانين العادية 

لرقتبنن  الدسننتوري  الجوا ينن  السننتبق ، إذ تخننت  المحكمنن  تخضنن  القننوانة  العتدينن           

، وذلننك إذا 2الدسننتوري  بننتلنظر فنني دسننتوري  قننتنون مننت قبنن  صنندوره فنني الجرينندة الرسننمة 

                                                             
مةهنوبي عنز الندي ، الرقتبن  علن  دسنتوري  القنوانة  فني الجزاينر بنة  النن  الدسنتوري والتطبةن  الفعلني )دراسن  تحلةلةن (، منذكرة لنةن  شنهتدة   1

 .156، ص2017، 2المتجستةر، جتمع  البلةدة
 .143ص،2017حس  مصطف  البحري، القضتء الدستوري دراس  مقترن ، الطبع  األول ، دون دار ومكتن نشر،  2



ماهية الرقابة القضائية على دستورية القوانين             الفصل األول:                           
 

 

14 
 

 

المحكمن  الدسنتوري  بشنتن نن  القنتنون، وعلةن  ال  193أخطر  الجهت  المحددة في المتدة 

ةن ، إذ تتحصن  القنوانة  ضند الرقتبن  تخض  القنوانة  العتدين  لرقتبن  الحقن  جوا ين  أو وجوب

عل  دستوري  القوانة  بمجنرد إصندارهت، إال إذا تنوفر  شنروط الندف  بعند  الدسنتوري ، هننت 

 .1يصبح الن  التشريعي مح  رقتب  جوا ي  الحق 

 :رقابة دستورية األوامر والتنظيمات 

ي  حكمنن  الدسننتورتخضنن  التنظةمننت  واألوامننر لرقتبنن  جوا ينن  الحقنن ، إذ تخننت  الم        

بننتلنظر فنني دسننتوري  التنظةمننت  واألوامننر التنني يصنندرهت ريننةس الجمهورينن  خنن   العطنن  

توري من  التعندي  الدسن 142البرلمتنة  أو شغور المجلس الشعبي النوطني طبقنت لنن  المنتدة 

ين المحكمن  الدسنتوري  بشن 193وذلك إذا أخطر  الجهنت  المحنددة فني المنتدة  ،2020لسن  

فنإذا  واحد م  تتريخ صدور الن  في الجريدة الرسنمة ، 1التنظةم خ   أج  شهر  األمر أو

ي فم  التعدي  الدستوري سقط ح  جهت  اإلخطتر  190انقض  أج  شهر المحدد في المتدة 

  إذا تحريك الرقتب  ضد النن  ويبقن  سنبة  الرقتبن  مفتنوح ضنم  للةن  الندف  بعند  الدسنتوري

  مجلنس الدولنن  بخصنوص التنظنةم قبنن  انقضنتء لجنت  الطعنن  تحققنت شنروط  أو اللجننوء إلن

 .اري م  قتنون اإلجراءا  المدنة  واإلد 829القضتيي وهي أربع  أشهر طبقت لن  المتدة 

 رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات: -3

الجوا ين  ال حقن  يجم  هذا النوع من  الرقتبن  بنة  الرقتبن  الجوا ين  السنتبق  والرقتبن          

التنظةمت  دون األوامر  2020حةث أخض  المؤسس الدستوري في التعدي  الدستوري لسن  

التي يصدرهت ريةس الجمهورين  والقنوانة  العتدين  دون القنوانة  العضنوي  لرقتبن  توافن  من  

نة  المعتهدا  المصتدق علةهت، إذ تنظر المحكم  الدستوري  في مدى تواف  التنظةمت  والقنوا

العتدي  من  المعتهندا  المصنتدق علةهنت لكن  يتعنة  أوال إخطنتر المحكمن  الدسنتوري  من  قبن  

الجهننت  المخننو  لهننت حنن  اإلخطننتر وثتنةننت يتعننة  أن يننتم إخطننتر المحكمنن  الدسننتوري  بشننين 

القتنون قب  إصداره وإال سقط الح  في اللجوء إل  هذه الرقتبن ، كمنت يتعنة  إخطنتر المحكمن  

واحند من  تنتريخ نشنر  1بخصوص تواف  التنظنةم من  المعتهندة خن   أجن  شنهر  الدستوري 

 .التنظةم وإال سقط الح  في اللجوء إل  هذه الرقتب 

                                                             
دراس  مقترن  فرنست نموذجت،  2016قزالن سلةم ، أبر  الم مح االستسة  آللة  الدف  بعد  الدستوري  في ظ  المراجع  الدستوري  األخةرة لسن   1

 .103،104ص،2017مترس ،01العدد ،54نونة  واالقتصتدي  والسةتسة ، االمجلد رقم الدول  الجزايري  للعلو  القت
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 ي كرقتبن وعلة  تبق  هذه الرقتب  جوا ي  تمترس في جزء منهت كرقتب  ستبق  وفي شنقهت الثنتن

ةننود قةمننت  منن  نة  العتدينن  والتنظالحقنن ، تتقةنند بمننت تتقةنند بنن  رقتبنن  الدسننتوري  المتعلقنن  بننتلقوا

 .وضوابط

 الدفع بعدم الدستورية يقصد بالدفع بعدم الدستورية:-4

هو وسةل  تمك  أطراف الدعوى بمنتسب  الدعتوى القتيم  أمنت  إحندى جهنت  القضنتء من      

اللجوء إل  المجلس الدستوري لك  بطريق  غةر مبتشرة من  أجن  الندف  بعند  دسنتوري  نن  

عل  الدعوى عل  أستس أنن  ينتهنك أو يعتندي علن  أحند الحقنوق والحرينت   طب  تشريعي م

، غةر أن هذا التعريف أصنبح ال يتمتشن  من  مقتضنةت   1األستسة  التي يضمنهت لهم الدستور

وذلنك السنتبدا  الهةئن  التني تنظنر فني الندف  بعند  الدسنتوري   2020التعدي  الدستوري لسن  

ةشنم  النن  التنظةمني بعندمت كتننت تقتصنر وتنحصنر فني الحكنم وتوسة  نطتق هذه الرقتبن  ل

تعنند رقتبن  الندف  بعند  الدسنتوري  رقتبنن  الحقن  لصندور النن  التنظةمنني أو  .التشنريعي فقنط

التشريعي في الجريدة الرسمة  حةث تخطر المحكم  الدسنتوري  عن  طرين  اإلحتلن  من  قبن  

تنظةمي يتوقف علةن  من   الننزاع ينتهنك  مجلس الدول  أو المحكم  العلةت بين ن  تشريعي أو

الحقنننوق والحرينننت  التننني يضنننمنهت الدسنننتور يحتمننن  مختلفتننن  للدسنننتور، وتفصننن  المحكمننن  

 .الدستوري  بقرار حو  دستوري  أو عد  دستوري  الن  مح  اإلحتل 

لدستوري اإجراءات الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل  الثاني: المطلَب

 2020لسنة 

 اإلجنننراءا تخضننن  أننننواع الرقتبننن  التننني تمترسنننهت المحكمننن  الدسنننتوري  لجملننن  مننن         

التنني يتضننمنهت النظننت   واإلجننراءا ،2020المنصننوص علةهننت فنني التعنندي  الدسننتوري لسننن  

لدسنتور االمحدد لقواعد عم  المحكم  الدستوري ، غةر أننت سنكتفي بتإلجراءا  المحنددة فني 

تن  المحندد لقواعند عمن  المحكمن  الدسنتوري ، كمنت يمكن  االسنتع وذلك فني ظن  غةنتب النظنت 

 ي، بتلنظت  المحدد لقواعد عم  المجلس الدستوري في حت  عد  تعترض  م  الن  الدستور

  :ت يليمإذ تتمث  أهم اإلجراءا  التي يتعة  احترامهت لصدور قرار المحكم  الدستوري  في 

 

                                                             
   جمت  ب  ستلم، القضتء الدستوري في الدو  المغتربة ، أطروح  لنة  شنهتدة الندكتوراه فني القنتنون العنت ، )غةنر منشنورة( كلةن  الحقنوق جتمعن -1

 343.ص، 2014-2015، 1الجزاير،
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 إخطار المحكمة الدستورية: -1

يقصد بتإلخطتر اآللة  التي يتم بواسطتهت االتصت  بتلمجلس الدستوري والتي م  خ لهت       

وحتلةنت يكنون  ،الدستوري الشروع في ممترس  رقتبت  عل  موضنوع معنة  1يستطة  المجلس

االتصننت  بتلمحكمنن  الدسننتوري  بنندال منن  المجلننس الدسننتوري، كمننت يقصنند بنن  أيضننت  طلننب أو 

لمختص  بتإلخطتر إل  الهةئ  المكلفن  بتلرقتبن  من  أجن  طلنب النظنر رستل  مقدم  م  الهةئ  ا

  .2في دستوري  القوانة ، وتعني في بعل األنظم  تحريك الدعوى لرقتب  دستوري  قتنون مت

إن المحكمنن  الدسننتوري  ال تتحننرك منن  تلقننتء نفسننهت حتنن  لننو علننم أعضننتءهت بوجننود 

فني  ، إذ يتوقنف دور المحكمن  الدسنتوري معتهدة أو ن  قتنوني أو تنظةمي مخنتلف للدسنتور

لتني ارقتب  النصوص عل  للة  اإلخطتر، فم  دون تحريك الرقتب  م  قب  الجهت  المختص  

حنننددهت الدسنننتور ال يمكننن  أن تمنننترس المحكمننن  الدسنننتوري  وظةفننن  الرقتبننن  علننن  دسنننتوري  

 القوانة . 

ستوري  بنتء عل  اإلخطتر الوجوبي م  بهت المحكم  الد خ فت لرقتب  المطتبق  التي تقو        

، كمنت ال 3قب  ريةس الجمهوري  وتشم  القوانة  العضنوي  والنظنت  النداخلي لغرفتني البرلمنتن

يمكنن  تحريننك الرقتبنن  عنن  طرينن  النندف  بعنند  الدسننتوري  إال عنن  طرينن  نظننت  اإلحتلنن  منن  

اإلخطنتر من  أهنم إذ يعتبنر ،16-18ضرورة توفر شروطهت التني تضنمنهت القنتنون العضنوي 

اإلجراءا  التي تحرك الرقتب  عل  دسنتوري  القنوانة ، إذ يتوقنف علةن  ضنمتن احتنرا  سنمو 

  .الدستور وحمتي  الحقوق والحريت  العتم  والفردي 

 :االخطارالوجوبي -

يننتم إخطننتر المحكمنن  الدسننتوري  وجوبننت منن  قبنن  ريننةس الجمهورينن  بخصننوص القننوانة  

، وإن كنتن 4غرفتي البرلمتن وهو ح  انفرادي لريةس الجمهوري  العضوي  والنظت  الداخلي ل

غةنر انننت  ،بتلسلم واتفتقةت  الهدنن  البعل يضةف إل  اإلخطتر الوجوبي المعتهدا  المتعلق  

                                                             
لحو  سعتد، دور اإلخطتر في تحقة  فعتلة  الرقتب  السةتسة  عل  دستوري  القوانة ، مذكرة لنة  شنهتدة المتجسنتةر تخصن  قنتنون دسنتوري،   -1

 7 .50ص ،2010)غةر منشورة( كلة  الحقوق والعلو  السةتسة  جتمع  محمد خةضر بسكرة، 
المغرب(، مذكرة لنة  شهتدة المتجستةر تخصن  الدولن  والمؤسسنت  –الجزاير  -  )تونسبتبت مروان، الرقتب  الدستوري  في الدستتةر المغتربة  -2

 8 .36 ص ،2016-2015ب  يوسف ب  خدة،  1العمومة ، )غةر منشورة( كلة  الحقوق جتمع  الجزاير
، 2020، 03، العندد 05)الجزاير، المغرب(، مجل  لفتق للعلو ، المجلد  عموري محمد رسةم، الرقتب  اإللزامة  في القضتء الدستوري المغتربي -3

 .7ص
مجلـنـ  الحقةقنن  للعلنو  االجتمتعةنن  ،2016بومندي  محمنند، للةنت  رقتبنن  المطتبقن  التنني يمترسنهت المجلننس الدسنتوري طبقننت للتعندي  الدسننتوري  -  4

 .05ص،2019سن  ،04العدد ،18واالنستنة ، المجلد 
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نرى بين هنذا الننوع ال ينندرج ضنم  اإلخطنتر الوجنوبي ألن رينةس الجمهورين  يلنتمس رأي 

  .1  الرقتب المحكم  الدستوري  بشينهت ولةس عرضهت عل

تمترس المحكم  الدسنتوري  رقتبن  مطتبقن  للنن  المعنرو  علةهنت من  الدسنتور قبن           

صنندوره، وعلةنن  تسننتثن  منن  اإلخطننتر الوجننوبي القننوانة  العتدينن  والمعتهنندا  والتنظةمننت  

علنن   6و 5الفقننرتة    190الفقننرة األخةننرة والمننتدة  140واألوامننر حةننث نصننت المننتدتة  

لوجوبي النذي يقنو  بن  رينةس الجمهورين  ويشنم  كن  من  القنوانة  العضنوي  التني اإلخطتر ا

صتدق علةهت البرلمتن وقب  إصدارهت وكذا مصتدق  الغرف  المعنة  عل  نظتمهت الداخلي وقب  

بدء العم  ب  ونشره في الجريدة الرسمة  حةث يتم تحريك رقتب  المطتبق  ضد هذه النصوص 

هورينن ، إذ يعتبننر اإلخطننتر الوجننوبي شننرط أستسنني ومعةننتر مهننم وجوبننت منن  قبنن  ريننةس الجم

بتعتبتره معةترا شكلةت في رقتب  المطتبقن  تبندأ الجهن  المختصن  برقتبن  المطتبقن  بفحصن  أوال 

  .2قب  التطرق للموضوع

رقتب  المطتبق  للن  بيكمل ، إذ ال تكتفي المحكم  الدستوري  بتلمواد محن  اإلخطنتر  تمتد     

من  التعندي  الدسنتوري لسنن   190من  المنتدة  5وهذا مت أكده المؤسس الدستوري فني الفقنرة 

20203. 

لنم يحندد المؤسنس الدسنتوري أجن  يتعنة  علن  رينةس الجمهورين  احترامن  بخصنوص        

بشتن القوانة  العضوي  واألنظم  الداخلةن  لغرفتني البرلمنتن، وإنمنت اكتفن  اإلخطتر الوجوبي 

بتحديد نقط  بداي  اللجوء إل  اإلخطتر الوجوبي وهي بعد مصتدق  البرلمتن عل  الن  وقب  

إصندارهت وهننت نجند أن جمةن  القننوانة  العضنوي  يصنتدق علةهنت مجلننس األمن  ثنم يحةلهنت إلنن  

صتص ريةس الجمهوري  بإخطتر المحكم  الدستوري  م  لحظن  ريةس الجمهوري ، ويبدأ اخت

تسلم  الن  م  ريةس مجلس األم ، هذا األخةر ملنز  بتسنلةم النن  المصنتدق علةن  لنريةس 

                                                             
دور اإلخطتر في تحقة  فعتلة  الرقتب  السةتسة  عل  دستوري  القنوانة ، منذكرة لنةن  شنهتدة المتجسنتةر تخصن  قنتنون دسنتوري، لحو  سعتد،  -1

 .150ص،2010جتمع  محمد خةضر بسكرة، )غةر منشورة( كلة  الحقوق والعلو  السةتسة  
 13 ،مجلن  -مقترن  بتلتجربن  الفرنسنة   –زايري  بة  المكتسب واآلفتق عبد القتدر بوراس، لخضر تتج، الدف  بعد  الدستوري  في الدستور الج - 2

  .52ص،2018أبحتث قتنونة  وسةتسة ، العدد الستدس، جوان 
 54تطبة  الدف  بعد  الدسنتوري ، الجريندة الرسنمة  رقنم  يحدد شروط وكةفةت ،2018سبتمبر سن   02مؤرخ في ،16-18القتنون العضوي رقم  -3

 .2018سبتمبر سن   05مؤرخ  في  14
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م  القتنون العضنوي  43أيت  الموالة  للمصتدق  علة  طبقت لن  المتدة  10الجمهوري  خ   

 .1 12-16رقم 

صنن  ( يومننت المخص 30غةننر أننن  يتعننة  علنن  ريننةس الجمهورينن  احتننرا  أجنن  ث ثننة  )        

إلصنندار الننن  وعلةنن  خنن   هننذا األجنن  يخطننر المحكمنن  الدسننتوري  وجوبننت حتنن  وإن كننتن 

  .األج  المذكور ال يخ  مسيل  اإلخطتر الوجوبي وإنمت يخ  اإلخطتر الجوا ي

هنت رينةس د أن جمةن  حنتال  اإلخطنتر الوجنوبي التني قنت  بعمومت م  النتحة  العملة  نج      

ي فنتمت  2017الجمهوري  بخصوص القوانة  العضوي  والنظت  الداخلي المجلس األم  سن  

 لجت  قصةرة جندا سنواء من  حةنث المندة الفتصنل  بنة  تنتريخ المصنتدق  علن  النن  من  قبن 

صنل  الدسنتوري أو المندة الفت مجلس األم  وتتريخ تسجة  اإلخطتر لدى أمتن  ضنبط المجلنس

 بنة  تنتريخ تسنلم رينةس الجمهورينن  النن  وتنتريخ تسنجة  اإلخطننتر بشنين  لندى أمتنن  ضننبط

  .( يومت30المجلس الدستوري، إذ في جمة  الحتال  لم يص  األج  إل  ث ثة  )

 :اإلخطار الجوازي -

 تنظةمنت ،واألوامنر وال يتص  اإلخطتر الجوا ي بك  م  المعتهدا  والقنوانة  العتدين        

كمننن  وهنننو منننرتبط بتلرقتبننن  الجوا يننن  السنننتبق  والرقتبننن  الجوا يننن  ال حقننن ، إذ تخطنننر المح

  م 193الدستوري  بخصوص هذه النصوص م  قب  الجهت  الدستوري  التي حددتهت المتدة 

   التعدي  الدستوري، والمتمثل  في

 رئيس الجمهورية: -أ

  منحن وري  بتإلخطتر الوجنوبي بخصنوص رقتبن  المطتبقن ،إضتف  إل  استئثتر ريةس الجمه 

 193المؤسس الدستوري ح  اإلخطتر بخصوص بتقي النصوص القتنونة  طبقت لن  المتدة 

طننر خصوصننت بشنين القنوانة  العتدينن ، إذ ال يعقن  أن يخ 2020من  التعندي  الدسننتوري لسنن  

 مرسنو  ريتسني أو معتهندةريةس الجمهورين  المحكمن  الدسنتوري  بشنين أمنر صنتدر عنن  أو 

 .تنوقعهت وإنمت تنصرف سلطت  في اإلخطتر إل  القوانة  التي صو  وصتدق علةهت البرلم

                                                             
يحدد شروط وكةفةت  تطبة  الدف  بعد  الدستوري ، الجريدة ،2018سبتمبر سن   02، مؤرخ في 16-18م  القتنون العضوي رقم  3و 2المتدتة   - 1

 .2018سبتمبر سن   05مؤرخ  في  14 54الرسمة  رقم 
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من  التعندي  الدسنتوري  193مننح المؤسنس الدسنتوري فني المنتدة  رئيس مجلس األمة: -ب 

لنننريةس مجلنننس األمننن  حننن  إخطنننتر المحكمننن  الدسنننتوري ، وذلنننك بخصنننوص  2020لسنننن  

 190منتدة وانة  العتدي  والتنظةمت  واألوامر وفن  اإلجنراءا  المحنددة فني الالمعتهدا  والق

  .م  التعدي  الدستوري

  رئيس المجلس الشعبي الوطني: -ت

لننريةس  2020منن  التعنندي  الدسننتوري لسننن   193منننح المؤسننس الدسننتوري فنني المننتدة 

دا  المجلننس الشننعبي الننوطني حنن  إخطننتر المحكمنن  الدسننتوري ، وذلننك بخصننوص المعتهنن

  التعندي  من 190والقوانة  العتدي  والتنظةمت  واألوامر وف  اإلجراءا  المحددة فني المنتدة 

 .الدستوري

 الرئيس المجلس الشعبي الوطني:  -ث

وعلة  فإن ح  إخطتر المحكمن  الدسنتوري  ممننوح لريةسني غرفتني البرلمنتن علن  حند        

ن يطع  ضد القتنون الذي تم التصويت سواء، غةر أن  منطقةت ال نرى ريةس غرف  في البرلمت

علةن  منن  قبنن  األغلبةنن  فنني البرلمننتن خصوصننت ان ريننةس الغرفنن  جننر  العننتدة أن يكننون منن  

حنزب  قبن  من  للمجلنس الشنعبي النوطني النذي انتخنبأحزاب األغلبة ، بتستثنتء لخر رينةس 

ريةس المجلنس ، وهنت يمك  تصور قةت  1معتر  أو عل  األق  لةس ل  أغلبة  داخ  المجلس

بتحرينك الرقتبن  علن  دسنتوري  القنتنون إذا لنم يكنن  مقتنعنت بنتحترا  النن  النذي وافقنت علةنن  

 .األغلبة  للدستور

 الوزير األول أو رئيس الحكومة حسب الحالة: -ج

ين  لم يكتف المؤسس الدستوري بمنح ح  اإلخطتر لنريةس الجمهورين  ضنم  السنلط  التنفةذ 

ي فنو  أو رينةس الحكومن ، حسنب الحتلن ، بتعتبنتره طنرف ثنتن وإنمت منح  أيضنت للنو ير األ

ةننذ السننلط  التنفةذينن  خصوصننت أن الننو ير األو  أو ريننةس الحكومنن  هننو منن  يتننول  مهمنن  تنف

ول  أن القوانة  الصتدرة ع  البرلمتن والتنظةمت  الصتدرة ع  ريةس الجمهوري ، إذ م  األ

لقوانة  خ   تحريك الرقتب  عل  دستوري  ا يتيكد م  مدى دستوريتهت أو عد  دستوريتهت م 

   .ع  طري  إخطتر المحكم  الدستوري 

                                                             
 .180، المرج  الستب ، صلحو  سعتد -1
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 النواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس األمة: -د         

تء لنواب المجلنس الشنعبي النوطني وأعضن 2الفقرة  193منح المؤسس الدستوري في المتدة  

وامننر مجلنس األمنن  حنن  إخطننتر المحكمنن  الدسننتوري  بشننين القننوانة  العتدينن  والتنظةمننت  واأل

لنن  اوالمعتهدا ، إذ يمك  استعمت  هذا الح  م  قب  المعترض  في حت  فشلهت فني إسنقتط 

من  إذ يبق  لهت أن تسنلك طرين  المحك ،لذي ترى أن  مختلف للدستورع  طري  التصويت وا

منن  التعنندي   116الدسننتوري  وتطلننب إسننقتط الننن  لمختلفتنن  للدسننتور حةننث نصننت المننتدة 

الدسننتوري علنن  حقننوق المعترضنن  البرلمتنةنن  والتنني منن  بةنهننت الحنن  فنني إخطننتر المحكمنن  

 .التعدي  الدستوريم   193الدستوري  طبقت للفقرة الثتنة  م  المتدة 

غةننر أن هننذا الحنن  ال يقتصننر علنن  نننواب وأعضننتء المعترضنن  فقننط، إذ يمكنن  إخطننتر      

قدا  إ يتوق  المحكم  الدستوري  م  قب  نواب أو أعضتء األغلبة  البرلمتنة ، غةر أن  عملةت ال

سنتوري  نواب وأعضتء مجلس األم  التتبعة  لألغلبة  البرلمتنةن  علن  تحرينك الرقتبن  علن  د

وج ن  سواء تشريعي أو تنظةمي أو معتهدة، وذلك لكون التجربن  السةتسنة  أثبتنت عند  خنر

  .األغلبة  البرلمتنة  ع  التةتر السةتسي الذي تنتمي إلة  السلط 

يشترط في إخطنتر المحكمن  الدسنتوري  من  قبن  الننواب وأعضنتء مجلنس األمن  ضنرورة     

حةنث  193من  المنتدة  2المؤسس الدستوري في الفقرة توفر النصتب القتنوني الذي اشترط  

نتيبننت بننتلمجلس الشننعبي الننوطني أو ) 40يتعننة  توقةنن  عريضنن  اإلخطننتر منن  قبنن  أربعننة  )

عضننوا فنني مجلننس األمنن  حةننث خفننل المؤسننس )25توقةعهننت منن  قبنن  خمسنن  وعشننري  )

  بتلمقترنن  الدستوري عدد النواب وعدد األعضتء الذي  يح  لهم إخطنتر المحكمن  الدسنتوري

حةث كتن المؤسس الدستوري يشترط إخطنتر المجلنس الدسنتوري من  قبن   2016م  تعدي  

عضوا، وهذا التخفةل في عدد النواب واألعضنتء يسنتعد ) 30نتيبت أو ث ثة ) ) 50خمسة )

المعترض  البرلمتنة  عل  ممترس  ح  اإلخطتر خصوصت في المجلس الشعبي الوطني خ فت 

الذي ال يمكن  تصنور وجنود معترضن  فةن  بحكنم تركةبتن  التني تتننتف  ووصنو  مجلس األم  

يتعة  أن ترف  رستل  اإلخطتر بتلن  موضوع اإلخطتر وقتيم  وأسمتء  .المعترض  إل  قبت 
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لصفتهم م  خ   بطتق  النتيب أو  إثبتتهمم  ضرورة  وألقتب وتوقةعت  النواب أو األعضتء 

 .1العضو

الدسننتوري اإلخطننتر الجنوا ي بضننوابط وشننروط بتسننتثنتء تحدينند عنندد  لنم يقةنند المؤسننس     

النواب وعدد األعضتء المخطنري  للمحكمن  الدسنتوري ، ولجنت  رفن  اإلخطنتر الجنوا ي، إذ 

يتعنننة  إخطنننتر المحكمننن  الدسنننتوري  بخصنننوص المعتهننندا  قبننن  التصننندي  علةهنننت، غةنننر أن 

ح  مفتوح لغتي  التصدي  عل  المعتهدة المؤسس الدستوري لم يحدد أج  لذلك، إذ يبق  هذا ال

أو االتفتقة  م  قب  ريةس الجمهوري ، ويتعة  إخطتر المحكم  الدستوري  بخصوص القوانة  

يومنت الموالةن   ) 30، علمت أن إصدار القتنون يكون خن   أجن  ث ثنة )2العتدي  قب  صدورهت

المعنةن  فني إخطنتر المحكمن  وإال يسقط ح  الجهت   ،لتتريخ است   ريةس الجمهوري  الن 

ت خن   نهالدستوري  أمت بخصوص التنظةمت  واألوامر فةتم إخطنتر المحكمن  الدسنتوري  بشني

( واحند من  تنتريخ نشنر هنذه النصنوص فني الجريندة الرسنمة ، وبتنقضنتء أجن  1أج  شنهر )

  .3الشهر يسقط ح  الجهت  المعنة  في إخطتر المحكم  الدستوري  بشين هذه النصوص

ذ يمك  لم يتطرق المؤسس الدستوري لمسيل  تعدد حتال  اإلخطتر بشين الن  الواحد، إ     

س رف  أكثر م  جه  إخطتر بشين قتنون عنتدي أو معتهندة أو تنظنةم أو أمنر صنتدر عن  رينة

ضنهت الجمهوري ، وهنت تكون المحكم  الدستوري  معنة  بدراسن  هنذه اإلخطنترا  وضنمهت لبع

 .شين الن  مح  هذه اإلخطترا وإصدار قرار واحد ب

قديرين  فني م  التعدي  الدستوري سلط  ت 193وبتلتتلي تملك الجهت  المحددة في المتدة       

وانة  تحريك الرقتب  عل  دستوري  القوانة  بخصوص المعتهدا  واألوامر والتنظةمنت  والقن

  .العتدي  في حدود احترا  الضوابط التي تطرقنت لهت

الدستوري اإلخطتر في جهت  سةتسة  م  حرمتن المحكم  الدستوري  م   إن حصر المؤسس

اإلخطتر التقتيي، يعز  إف   النصوص التشريعة  والتنظةمة  والمعتهدا  من  الرقتبن ، كمنت 

 .4والحريت  يبق  هذا اإلجراء غةر كتف لحمتي  الحقوق 

                                                             
 .151، ص ، مرج  ستب لحو  سعتد -1
تنوني، برا ة وهةب ، إخطتر البرلمتنةة  للمجلس الدستوري في الجزاير، مكسب العدال  الدستوري  منقوص الفعتلة ، المجل  األكتديمة  للبحث الق -2

 .113، ص2018،  01العدد
 يونةنو سنن  30مؤرخن  فني  42المعد  والمتمم، الجريدة الرسنمة  رقنم 2019م  النظت  المحدد لقواعد عم  المجلس الدستوري لسن   07 المتدة -3

2019. 
 .2020م  التعدي  الدستوري لسن   148المتدة  -4
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 اإلخطار عن طريق اإلحالة: -

 اإلحتل    في إطتر الدف  بعد  الدستوري  ع  طري  نظت يمك  إخطتر المحكم  الدستوري     

فنني  منن  التعنندي  الدسننتوري والمتمثلنن  195ت المننتدة تهمنن  قبنن  الجهننت  القضننتية  التنني حنندد

ت ال يةة ، كمنالمحكم  العلةت ومجلس الدول  دون بتقي الجهت  القضتية  التتبع  للنظتمة  القضت

 .ستوري  ع  طري  اإلحتل يمك  لمحكم  التنت ع إخطتر المحكم  الد

  رقتبن  علنتشك  للة  الندف  بعند  الدسنتوري  تعزينزا لندور المحكمن  الدسنتوري  فني ال         

رسنن  فنني حمتينن  الحقننوق والحريننت  المك دسننتوري  القننوانة  وجعلهننت أكثننر دينتمةكةنن  ونجتعنن 

ي ظ  فدستوريت، خصوصت في ظ  توسة  نطتق هذا النوع م  الرقتب  إل  التنظةم بعدمت كتن 

 .يقتصر عل  الحكم التشريعي فقط 2016التعدي  الدستوري لسن  

 المنتدة تهحت  تتم اإلحتل  للمحكم  الدستوري  يتعنة  تنوفر جملن  من  الشنروط التني حندد      

 :والمتمثل  في ،16-18م  التعدي  الدستوري وأحكت  القتنون العضوي رقم  195

ضنرورة وجننود ننزاع قضنتيي مطننروح أمنت  جهن  قضنتية  تنتمنني إلن  القضنتء العننتدي أو  - 

القضنتء اإلداري منن  اسننتبعتد محكمنن  التنننت ع حةننث يمكنن  إثننترة النندف  أمننت  أي جهنن  قضننتية  

بمنننت فةهنننت جهنننت  االسنننتئنتف والننننقل بتسنننتثنتء محكمننن   منتمةننن  للقضنننتء العنننتدي أو اإلداري

 .1الجنتيت  االبتداية 

تن  من  يتعة  إثنترة الندف  بعند  الدسنتوري  من  طنرف المتقتضني، إذ ال يمكن  للقتضني إثتر  -

 .16-18م  القتنون العضوي  4تلقتء نفس ، فهو ال يتعل  بتلنظت  العت  طبقت لن  المتدة 

تشنريعي أو التنظةمني محن  الندف  بعند  الدسنتوري  يشنك  مستسنت يتعنة  أن يكنون النن  ال - 

 .2بتلحقوق والحريت  المكفول  دستوريت

لةن  من   عيتعة  أن يكون الحكم التشريعي أو التنظةمي مح  الدف  بعد  الدسنتوري  يتوقنف   -

  .الفص  في النزاع أو أن  يشك  أستس المتتبع 

ي قد سب  للمحكمن  الدسنتوري  التصنريح بمطتبقتن  أو أال يكون الحكم التشريعي أو التنظةم  -

دستوريت ، بتستثنتء تغةر الظروف، وعلة  يستبعد القتنون العضنوي بتعتبنتره يخضن  للرقتبن  

 .الوجوبة ، إال إذا تغةر الن  الدستوري

                                                             
 .16-18م  القتنون العضوي رقم  22المتدة  -1

 - 2 المواد م  21 إل  23 م  النظت  المحدد لقواعد عم  المجلس الدستوري لسن  2019 المعد  والمتمم.
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الننزاع  يتعة  أن يتسم الدف  بعند  الدسنتوري  بتلجدين  وأال يكنون الغنر  منن  إطتلن  عمنر  –

 .العدال  وعرقل 

منفصنل  ويتعة  أن يقد  الدف  بعند  الدسنتوري ، تحنت طتيلن  عند  القبنو ، بمنذكرة مكتوبن   - 

 .16-18م  القتنون العضوي رقم  06ومسبب  طبقت للمتدة 

تمنترس رقتبن  النندف  عن  طرينن  دعنوى فرعةن  ولننةس عن  طرينن  دعنوى أصننلة ، إذ ال       

يمك  للمتقتضي رف  دعوى مبتشرة أمت  القضتء يطتلب فةهت بإلغتء ن  تشريعي أو تنظةمني 

ويتعنة  أن يكنون الحكنم التشنريعي  ،لعد  دستوريت ، وإنمت يتعة  إثترت  كدف  موضوعي أثنتء

لة  م   النزاع، ويتعل  وجنود ننزاع قضنتيي يكنون طرفنت فةن  بنتلحقوق أو التنظةمي يتوقف ع

والحريت  المكفول  دستوريت كين تكون اإلجراءا  المنصوص علةهت فني التشنري  أو التنظنةم 

الحنبس االحتةنتطي أو تشنك  اإلجنراءا   ،تشك  خطنرا علن  حرين  المنتهم، كنتلتوقةف للنظنر

إذ ترجئ الجه  القضتية  المختص  بعد التثبنت من   ،مستست بحرم  الحةتة الختص ، كتلتفتةش،

جدي  الدف  الفص  في اعترا  المراس  ، والتسجة   الصوتة  النزاع إلن  غتين  صندور 

 .1قرار المحكم  الدستوري 

 جلسات المحكمة الدستورية -2

غلق  ال بتستثنتء الفص  في الدف  بعد  الدستوري ، تكون جلست  المحكم  الدستوري  م 

حضننرهت العتمننن  وال يحضنننرهت المحننتمون، كمنننت ال يحضنننرهت أعضننتء السنننلطت  العمومةننن  ي

ة  أمت  واإلداري  مث  الو راء والنواب واألعضتء في مجلس األم  وغةرهم، إذ تغةب الوجته

عنة  تالمحكم  الدستوري  حةث ال يوجد أطراف خصوم  أمتمهنت وال تبنتد  للمنذكرا ، وإنمنت 

  فني ا أو أكثر لدراس  الملف م  جمة  جوانبن  ولن  كن  الصن حةتالمحكم  الدستوري  مقرر

  .س ء لةتم بعدهت تحديد تتريخ الجلذلك، ويعد تقرير ومشروع القرار، يو ع عل  األعضت

لم يحدد المؤسس الدستوري أج  يتعة  انعقتد الجلس  خ ل ، غةر أن  يتعة  أن تعقد المحكم  

( يومت م  تتريخ إخطترهنت والنذي يمكن  30جتو  ث ثة  )الدستوري  جلستتهت خ   أج  ال يت

تحدد قواعند  .أشهر في الدف  بعد  الدستوري ) 4( أيت  وأج  أربع  )10تخفةض  إل  عشرة )

سةر الجلست  في النظت  المحدد لقواعد عمن  المحكمن  الدسنتوري  خصوصنت مسنيل  النصنتب 

                                                             
المعند   2019من  النظنت  المحندد لقواعند عمن  المجلنس الدسنتوري لسنن   23إلن   21المواد م   .،16-18م  القتنون العضوي رقم  22المتدة  -1

 .والمتمم، مرج  سب  ذكره
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تسننةةر الجلسننت  وتعةننة  العضننو أو األعضننتء المقننرري   القننتنوني النعقننتد الجلسنن  وكةفةننت 

 .ومشروع قرار المحكم  الدستوري  والتقرير الذي يعده العضو المقرر وغةرهت م  المستي 

غةر أن الجلست  المتعلقن  بتلندف  بعند  الدسنتوري  تكنون علنةن ، إذ يحضنرهت المحنتمة         

  الشننفوي  عنن  طرينن  المحننتمة  وتقنند  واألطننراف وممثنن  الحكومنن ، ويننتم إبننداء الم حظننت

بتلنظنت   الحكوم  م حظتهت، غةر أن  يجو  عقد الجلس  بصف  سنري  إذا كتننت الع نةن  تمنس

 .1العت  أو اآلداب العتم 

  مداوالت المحكمة الدستورية -3 

ددة فني تتداو  المحكم  الدستوري  في موضوع اإلخطتر المسج  لديهت في اآلجنت  المحن      

 المحكم  الدستور والتي سنتطرق لهت الحقت، وتتم المداول  في جلس  مغلق  حةث تتخذ قرارا 

 :الدستوري  بإتبتع نوعتن م  األغلبة 

  األغلبية المطلقة:- 

    المطلقنشنين مطتبقن  القنتنون العضنوي للدسنتور بتألغلبةنتتداو  المحكم  الدستوري  ب       

  لألعضتء كك  ولةس أغلبة  األعضتء الحتضري ، إذ يتعة  أن يصنو  علن  مطتبقن  أو عند

لن  عضو، إذ فني هنذه الحت 12أعضتء م  أص   07مطتبق  القتنون العضوي للدستور أغلبة  

 .ألصوا ال يمك  الحديث ع  ترجةح صو  الريةس وال ع  تستوي ا

صنو  إذا كنتن  1% من  األصنوا     50تتمث  األغلبةن  المطلقن  فني التصنويت بنسنب       

العدد  وجةت أمت إذا كتن العدد فرديت فنلجي إل  العدد الزوجي الموالي للعدد الفردي ونستخرج 

نصف  دون  يتدة صو  للمجموع أو نيخذ العدد الزوجي الذي يسب  الرقم الفردي ونستخرج 

هننو عنندد فننردي األغلبةنن   13لنن  صننو  لةصننبح أغلبةنن  مطلقنن  مثنن  العنندد  نصننف  ثننم نضننةف

دون أن نضنةف صنو  للمجمنوع وعلةن  نحصن   2علن   14المطلق  تكون إمنت بقسنم  العندد 

عل   12أصوا  كيغلبة  مطلق  أو نقسم العدد الزوجي الذي يسب  العدد الفردي وهو  7عل  

( 1) نضةف لهنت صنو  6= 12/2لعملة   والنتةج  نضةف لهت صو  واحد وعلة  تصبح ا 2

                                                             
لقضتء الدستوري في الدو  المغتربة ، أطروح  لنة  شهتدة الدكتوراه في القتنون العت ، )غةنر منشنورة( كلةن  الحقنوق جتمعن  جمت  ب  ستلم، ا   -1

 .343 ص ،2014-2015الجزاير، 
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 12أصوا  أمت بخصوص المحكم  الدستوري  فهي تتشك  م   7فتكون األغلبة  المطلق  هي 

 .أصوا  كيغلبة  مطلق  7صو = 1 12/2عضو وعلة  فإن األغلبة  المطلق  هي  

رقتبنن   تقتصننر األغلبةنن  المطلقنن  علنن  رقتبنن  مطتبقنن  القننوانة  العضننوي  للدسننتور دون       

 197لمنتدة م  ا 2مطتبق  النظت  الداخلي للدستور أو بتقي أنواع الرقتب  حةث تضمنت الفقرة 

بة    بتألغلتتخذ القرارا  المتعلق  برقتب  القوانة  العضوي  م  التعدي  الدستوري الن  عل 

 .المطلق  لألعضتء

علن  الدسنتوري  المتنعتقد أن سبب اشتراط المؤسنس الدسنتوري لصندور قنرار المحكمن        

هنت بتعتبتر بتلقوانة  العضوي  بيغلبة  مطلق  لألعضتء كك  يعود إل  أهمة  القوانة  العضوي 

تخضن  عنند التصنويت  نهنتنصوص مكمل  للدستور ومواضةعهت ذا  طبةع  دسنتوري ، كمنت أ

مؤسنس ال والمصتدق  علةهت م  قب  غرفتي البرلمتن إل  نظت  األغلبة  المطلقن ، لنذا أخضنعهت

تن الدستوري بخصوص رقتب  مطتبقتهت للدستور إل  نفس نسب  التصويت، وهذا اإلجراء تص

 الحقننوق والحريننت  التنني نظمهننت القننتنون العضننوي السننةمت مواضننة  االنتختبننت  واألحننزاب

 السةتسة  واإلع  ....

 األغلبية البسيطة: -

  رقتبنن  مطتبقنن  النظننتتخضنن  القننرارا  التنني تتخننذهت المحكمنن  الدسننتوري  بخصننوص        

  التنظةمنتوالداخلي لغرفتي البرلمتن للدستور ورقتب  دستوري  المعتهدا  والقنوانة  العتدين  

 دسنتوري ،واألوامر ورقتبن  توافن  القنوانة  والتنظةمنت  من  المعتهندا  ورقتبن  الندف  بعند  ال

  تسننتوي لنظننت  األغلبةنن  البسننةط  لألعضننتء الحتضننري  منن  تننرجةح صننو  الننريةس فنني حتلنن

تتخننذ   منن  التعنندي  الدسننتوري علنن  197األصننوا  حةننث نصننت الفقننرة األولنن  منن  المننتدة 

ا  قرارا  المحكم  الدستوري  بيغلبة  أعضتيهت الحتضري ، وفي حتلن  تسنتوي عندد األصنو

 يكون صو  الريةس مرجحت.

وعلة  مةز المؤسس الدسنتوري بنة  النصنوص القتنونةن  من  حةنث تصنويت المحكمن  

وري  عل  القرارا  المتعلق  بدستوري  أو مطتبقن  النن  أو عند  دسنتوريت  أو مطتبقتن  الدست

للدسننتور، إذ لننم يخضنن  المؤسننس الدسننتوري قننرارا  المحكمنن  الدسننتوري  المتعلقنن  بتلنظننت  

الداخلي لغرفتي البرلمتن لنفس قواعد اتختذ القرارا  بشين القتنون العضوي رغم اشتراكهمت 
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هي رقتب  المطتبق  ويشتركتن في إجراءا  تحريك الرقتب ، لك  يختلفتن في في نوع الرقتب  و

 كةفة  اتختذ المحكم  الدستوري  للقرار بشينهمت.

 آجال الفصل في اإلخطار: - 4

ع الرقتب  تفص  المحكم  الدستوري  في اإلخطتر المقد  إلةهت بموجب قرار في جمة  أنوا     

الننذي اشننترط صنندور رأي منن   2016علةنن  التعنندي  الدسننتوري لسننن   خ فننت لمننت كننتن يننن 

المجلننس الدسننتوري وقننرار بخصننوص النندف  بعنند  الدسننتوري ، ويتعننة  أن تصنندر المحكمنن  

وري من  التعندي  الدسنت 195و 194الدستوري  قرارهت في اآلجت  المحددة في ن  المنتدتة  

  وذلك عل  النحو التتلي  2020لسن  

قابذة لقة بقرارات المحكمة الدستورية المتخذة  بخصذور رقابذة المطابقذة وراآلجال المتع -

 :الدستورية والتوافق مع المعاهدات

وي  تعة  أن تصدر المحكم  الدستوري  قرارهنت بخصنوص رقتبن  مطتبقن  القنوانة  العضن     

ا  معتهدال للدستور ورقتب  مطتبق  النظت  الداخلي لغرفتي البرلمتن للدستور ورقتب  دستوري 

  تهدا  خ والقوانة  والتنظةمت  واألوامر وأيضت رقتب  تواف  التنظةمت  والقوانة  م  المع

ؤسننس ( يومننت منن  تننتريخ إخطننتر المحكمنن  الدسننتوري ، إال أن الم30أجنن  ال يتجننتو  ث ثننة  )

رخ  الدستوري لم يرتب جزاء عل  عد  احترا  المحكم  الدستوري  لهنذا األجن ، كمنت لنم ين

ي حتلن  فن( أينت  10بتمديد األج  أو تجتو ه، وإنمت ن  عل  إمكتنة  تقلةصن  إلن  عشنرة )لهت 

 وجود طنتر  يحندده رينةس الجمهورين ، هنذا األخةنر يقند  طلنب لنريةس المحكمن  الدسنتوري 

يتضننم  وجننود طننتر  يسننتدعي فصنن  المحكمنن  الدسننتوري  فنني دسننتوري  الننن  أو مطتبقتنن  

 .( يومت30أيت  م  تتريخ اإلخطتر بدال م  ث ثة ) 10للدستور في أقصر اآلجت  وهي 

لننم يننن  المؤسننس الدسننتوري علنن  إمكتنةنن  رفننل المحكمنن  الدسننتوري  لطلننب ريننةس       

 يقد  م  الجمهوري  سواء م  النتحة  الشكلة  أو الموضوعة ، كمت لم يحدد الن  األج  الذي

حقنت لن  متزامنت م  اإلخطنتر أ  الخ ل  ريةس الجمهوري  الطلب وه  يتعة  أن يكون الطلب 

  وه  يقتصر طلب ريةس الجمهوري  عل  اإلخطتر الذي تقند  بن  رينةس الجمهورين  أ  يمكن

دي  من  التعن 193أن يشم  جمة  اإلخطترا  والمقدمن  من  قبن  الجهنت  المحنددة فني المنتدة 

 .الدستوري
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قديرين  فني   ال تملك سنلط  تنرى أن المحكم  الدستوري 194م  خ   قراءتنت للمتدة          

 التعتمن  منن  طلنب ريننةس الجمهورينن ، فكلمنت تقلننت طلبنت منن  ريننةس الجمهورين  معلنن  بوجننود

يت  طتر  تعة  عل  المحكم  الدستوري  االستجتب  لن  والفصن  فني مطتبقن  النن  أو دسنتور

المتدة  ( أيت  م  تتريخ اإلخطتر، كمت أن  يفهم م  ن 10في لجت  قصةرة ال تتجتو  عشرة )

ف  أن الطلب بتخفةل األج  لوجود طتر  يتزام  من  اإلخطنتر أو علن  األقن  ال توجند مسنت

  يقند  أينت  منث 8  منة  طويل  بة  اإلجراءي ، إذ ال يمكن  تصنور تقنديم إخطنتر وبعند ثمتنةن 

ومنتن أيت ، إذ في هذه الحتل  لنم يتبقن  سنوى ي 10ريةس الجمهوري  طلب تخفةل األج  إل  

ي هنذه يومنت منث  يقند  رينةس الجمهورين  الطلنب إذ فن 20مت أن  م  غةر المعقو  بعند فقط، ك

  .أيت  10الحتل  لم يتبق  لألج  األصلي سوى 

 :، همتوعلة  تتعتم  المحكم  الدستوري  م  اإلخطتر المعرو  علةهت وف  حتلتة          

لمحكمن  إلخطنتر، وهننت تفصن  اتتمث  الحتل  األول  في الظرف العتدي الذي قد  في ظلن  ا - 

سجة  تيومت تحسب م  تتريخ  30الدستوري  في اإلخطتر بقرار خ   أج  ال يتجتو  ث ثة  

 .اإلخطتر في أمتن  ضبط المحكم  الدستوري 

رينن  تتمثنن  الحتلنن  الثتنةنن  فنني تقننديم اإلخطننتر فنني ظنن  وجننود طننتر ، يثبتنن  ريننةس الجمهو - 

ويتننزام  اإلخطننتر منن  طلننب ريننةس الجمهورينن ، وهنننت يخفننل األجنن  الممنننوح للمحكمننن  

  المحكم  أيت ، إذ يتعة  في هذه الحتل  أن تفص 10يومت إل  عشرة  30الدستوري  م  ث ثة  

 .خطترأيت  م  تتريخ تقديم اإل 10تر في أج  ال يتجتو  عشرة الدستوري  في موضوع اإلخط

يومت الممننوح للمحكمن  الدسنتوري  والنذي يمكن  تخفةضن  إلن  عشنرة  30إن أج  ث ثة       

أيت  عند وجود طتر  هو غةر كتف لفحن  المحكمن  الدسنتوري  النن  القنتنوني فحصنت  10

ر خصوصنت إذا تلقنت المحكمن  الدسنتوري  كتفةت وافةت تكتشف جمة  عةوبن  ومنتقضنت  للدسنتو

دفع  واحدة عدة نصوص قتنونةن ، إذ كنتن يتعنة  مننح المحكمن  الدسنتوري  أجن  أطنو  نسنبةت 

حت  تتفنتدى التسنرع فني فحن  النصنوص القتنونةن  وإخضنتعهت للدسنتور أو المعتهندا ، إذ 

الرقتبن   من  نطنتق 2020وس  المؤسنس الدسنتوري الجزاينري فني التعندي  الدسنتوري لسنن  

عل  دستوري  القوانة  م  بقتء أج  الفص  فةهت ثتبتنت وذلنك بتلمقترنن  من  التعندي  الدسنتوري 

النصنوص  2020حةث اخض  المؤسس الدستوري في التعدي  الدستوري لسنن   2016لسن  
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التشنننريعة  العتديننن  والتنظةمنننت  لرقتبننن  توافننن  مننن  المعتهننندا  بتإلضنننتف  إلننن  رقتبننن  مننندى 

ذا إخضننتع األوامننر لرقتبنن  الدسننتوري  ألو  مننرة وتوسننة  نطننتق النندف  بعنند  دسننتوريتهت وكنن

الدستوري  للتنظةمت  وعد  االكتفتء بتلحكم التشنريعي كمنت جنتء فني التعندي  الدسنتوري لسنن  

2016. 

لجزاينر فني ك  هذه المظتهر أد  إل  اتستع نطتق الرقتب  عل  دستوري  القوانة  في ا        

جن  حةث يتعذر الفص  فةهت في اآلجت  الممنوحن  وهني أ 2020ظ  التعدي  الدستوري لسن  

لسنلطت  أيت ، كمت أن  نخش  أن تتحجج ا 10يومت م  إمكتنة  تخفةضهت إل  عشرة  30ث ثة  

لف حكت  التني تخنتف   بعل األإللضغط عل  المحكم  الدستوري  و العمومة  بوجود طتر 

روح الدسننتور نظننرا لضننة  الوقننت الممنننوح للمحكمنن  الدسننتوري  لفحصننهت وبتلتننتلي يسننتء 

 اسننتخدا  هننذا االسننتثنتء ويتحننو  إلنن  األصنن ، لننذا نننرى ضننرورة منننح المحكمنن  الدسننتوري 

  فني الشنك  إذا كنتن لن  تنيثةر علن ص حة  دراس  الطلب وإمكتنةن  رفضن  فني الموضنوع أو

 .قراراتهت

 رية     اآلجال المتعلقة بقرارات المحكمة الدستورية المتخة  بخصور الدفع بعدم الدستو- 

لمنتدة ايتعة  أن تفص  المحكم  الدستوري  في موضوع اإلحتلن  فني األجن  النذي حددتن        

أشنهر كحند أقصن ، إذ يتعننة  أن يصندر قنرار المحكمنن   04وهنو أجن  أربعنن   02فقنرة  195

أشهر  الدستوري  خ   أج  ال يتجتو  أربع  أشهر كين يصدر قرارهت خ   شهري  أو ث ث 

 الأو خنن   خمسننون يومننت أو سننبعون يومننت أو تسننعة  يومننت وغةرهننت مننت دا  أن هننذه اآلجننت  

جنتو  تيمكن  للمحكمن  الدسنتوري   .تتجتو  أج  أربع  أشهر وتحسب المدة م  تتريخ اإلحتل 

شنهر حةنث  04أشنهر من  خن   تمديندهت لألجن  لمنرة واحندة أقصنتهت أربعن   04 أج  أربع 

هران شنيجو  للمحكم  الدستوري  تمديد مهل  أربع  أشهر الممنوح  لهت إل  شنهر إضنتفي أو 

 أربعن  أو ث ث  أشهر أو أربع  أشنهر كحند أقصن  أو أي أجن  لخنر بشنرط عند  تجنتو ه مندة

تتقةند المحكمن  الدسنتوري  بخصنوص تمديند أجن  أربعن  أشنهر المنصنوص علةهنت فني  .أشنهر

 :بضوابط تتمث  في 2020م  التعدي  الدستوري لسن   195المتدة 

 أشهر. 04عد  تجتو  مدة التمديد أج  أربع   - 
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 لدسنتوري   اإصدار المحكم  الدستوري  قرار التمديد والذي يتعة  تسبةب  أي تعلةن  المحكمن -

  .لقرار التمديد

طنننتر تبلةننا المحكمنن  الدسننتوري  قنننرار التمدينند المعلنن  إلنن  الجهننن  القضننتية  صننتحب  اإلخ -

 )المحكم  العلةت أو مجلس الدول (.

 ديند النذييتعة  عل  الجه  القضتية  التي أخطر  المحكم  الدسنتوري  احتنرا  قنرار التم     

كمنن  ة  علنن  الجهنن  القضننتية  انتظننتر صنندور قننرار المحاتخذتنن  المحكمنن  الدسننتوري ، إذ يتعنن

 .الدستوري  حت  تستينف النظر في النزاع المعرو  أمتمهت

 نالقواني دستورية على القضائية الرقابة وانتقادات مميزات: المطلب الثالث

 :يلي فةمت معهمتنج أن ويمك  وانتقتدا ، ممةزا  نظري  ولك  نظري ، فكرة لك 

 القوانين دستورية على القضائية الرقابة مميزاتل: األو الفرع

 )بمختلف درجتتهنت المحتكم( القضتء بين السةتسة  الرقتب  عل  القضتية  الرقتب  تتمةز

 حةنث صندور القنتنون، علن  الحقن  رقتبن  بينهت أيضت تتمةز كمت الرقتب  هذه تمترس التي هي

 فنإن الرقتبن  وهكنذا تطبةقن ، أثننتء و مفعولن  وسنريتن إنفنتذه بعند القنتنون دسنتوري  تراقنب

 الدسنتور م  أحكنت  القتنون تطتب  م  التيكةد هدف  عم  هي القتنون دستوري  عل  القضتية 

 أو المجنت  فني هنذا اختصتصنهت جندود التزمنت قند التشنريعة  السنلط  كتننت إذا فةمنت والتيكند

 علن  يقتصنر أمتمن ، ال يعنر  ننزاع أي فني النظنر عنند القتضي مهم  فإن ولهذا تجتو ت ،

 القنتنون هنذا مندى مطتبقن  من  بتلتيكةد أيضت تهتم وإنمت التطبة  الواجب القتنون تحديد مجرد

 .1الدستور ألحكت 

 نفسن  الدسنتور علةهنت نن  إذا إال توجند ال القنوانة  دسنتوري  علن  القضنتية  الرقتبن   

 .للمدعة  بتلنسب  ممترستهت وحدد شروط

 مجلنس ينشنئ أن مثن (الدسنتور يحنددهت معةنن  قضنتية  جهن  اختصنتص من  وهني

 .)الدول  في العلةت المحكم  إل  االختصتص هذا يحو  أو  دستوريت 

 .أمتمهت ترف  دعوى عل  بنتء إال بتلرقتب  القضتية  الجه  هذه تقو  ال 

                                                             
عنز الندي ، الرقتبن  علن  دسنتوري  القنوانة  فني الجزاينر بنة  النن  الدسنتوري والتطبةن  الفعلني )دراسن  تحلةلةن (، منذكرة لنةن  شنهتدة  مةهنوبي  1

 .156ص  ،2015، 2المتجستةر، جتمع  البلةدة
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 اإذ الحقن  أو الدولن ، فني علةنت سنلطت  علن  مقصنورة كتننت إذا سنتبق  الرقتبن  تكنون

  المعنتم  السنتقرار تحقةن  القنتنون صندور  منةنت بعند محنددة وتكنون األفنراد، إلن امتند  

 .القتنونة 

 يكون حة  القتنون عل  وتبق  الدعوى ترفل أو جزيةت، أو كلةت القتنون تلغي قد المحكم      

 .للدستور مطتبقت

  عن يترتنب وال والمسنتقب ، المتضني علن  يسنري اإللغتء أثر فإن بإلغتي ، حكمت إذا

 تكتنن مهمنت سنلطت  أو داأفنر كنتنوا سنواء الجمةن ، الحكنم يمنس كمنت أثنر، أي القنتنون ذلنك

  .طبةعتهت

 مصنر، الكوينت، العنراق، عربةن  وبلندان النمست إيطتلةت، ألمتنةت، سويسرا، :ذلك ومثت 

 .السودان

 حتكتكهمالنظرا  القتنون تطبة  عل  القتيمة  أحد هم القضتية  الرقتب  عل  القتيمة  إن

 قةنتمهمل بتلقنتنون نظنرا األعلنم هنم القضنتة أن علن  إضنتف  القنتنون، يثةرهنت التني بتلمشنك  

 ح مصل او لرأي معة  التحةز فكرة ضد الحةدة تضم  وهي غةرهم، م  أكثر بتعم  بدراست 

 علن  الرقتبن  القضنتية  وتسنمح مةنو ، أو هنوى أي عن  مجنردة أنهنت علن  إضنتف  معةنن ،

 تعند تنيوال النن  القنتنوني يثةرهنت التني القتنونةن  المشنكل  عنر  ينتم بنين القوانة  دستوري 

 لرقتبن ا هنذه تكنون وغتلبت مت الحقت، سنذكرهت والتي األنواع إحدى خ   م  للدستور مختلف 

 ر أ علن  القنتنوني بتجربن  النن  القةنت  عقب يكون الحكم أن في ممةزة يجعلهت ممت الحق 

 .الواق 

 ةدستوري على القضائية للرقابة وجهت التي االنتقادات :الثاني الفرع

 القوانين

إلن   تنؤدي إنهنت قةن  .االنتقنتدا  لنبعل القنوانة  لدسنتوري  القضنتية  الرقتبن  خضعت

هنذا  والحكومن  البرلمنتن من  إينته لخنذة هنؤالء، إلن  األعل  القرار تنق  ألنهت القضتة، حكوم 

 ولك  نسبةت الواضح  الدستوري  النصوص بتطبة  القضتة التز  إذا صحةحت لةس االعترا 

 إن الرقتبن  أيضنت قة  حقةقةت، تشريعةت دورا يلعبوا أن بتلتيكةد فةمكنهم بعةدا، القضتة ذهب إذا

 االتجته لهذاطبةعةت  ينزعون القضتة غتلبة  أن إذ محتفظ، بتتجته توج  القوانة ، دستوري  عل 
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 حةنث ومن  منهنت،  ينبثقنون التني االجتمتعةن  والطبقنت  وعقلةنتهم، القتنونة ، ثقتفتهم حةث م 

 وأهمةن  فعتلةن  تضنخةم  إن يجنب ال ولكن  كلةنت، االعترا  هذا إبعتد يس  ال بتلذا  مهمتهم

 وكفتءة استق لة  بمدى الواق  مرتبط في ومرتبط مرهون ذلك ك  ونجتحهت، القضتية  الرقتب 

 بنفس البلدان مختلف في تحقةقهت الصعب وم   نسبة  مسيل  وهذه الدول ، في القضتيي الجهت 

 الكةفة .

 القوانين دستورية على القضائية الرقابة أساليب :الثاني المبحث

وضنمتنت   قتنونةن ، منؤه   من  القضنتية  السنلط  تمتن  حنو  ذكنره تقند  لمنت نظنرا

والتعمن   ةبنتلخبر والتمتن  القنتنوني مجتلهت حةث م  غةرهت دون واالستق لة  والنزاه  الحةدة

 ري  القنوانة دستو عل  الرقتب  بدور للقةت  مؤهل  تكون بذلك فإنهت القتنونة ، العلو  مجت  في

 .للدستور  الصتر  ل حترا  وفرضهت قواعده، م  تطتبقهت ومدى

 هتالدو  بصدد انقسمت بحةث القوانة ، دستوري  عل  القضتية  الرقتب  طرق اختلفت

 نيالنن  القنتنو إلغنتء إلن  ينؤدي الدسنتوري  علن  رقتبةنت منهجنت اعتنن  أحندهمت قسنمة  إلن 

 وباآلخنذة بيسنل بتلندو ( الندو  هنذه عرفت وقد دستوريت  بعد  والمقضي للدستور المختلف

 قتبن ر من  الندو  الثنتني القسنم اتبن  حنة  علن  )الدستوري  عل  الرقتب  في األصلة  الدعوى

 حنتت تصننةفهت تنم  التني الندو  وهني إلغتين  دون الدستوري غةر القتنون تطبة  ع  االمتنتع

 الفرعي. الدف  بيسلوب الدو  اآلخذة اسم

 رقتبن  :همنت ننوعة  إلن  علةهنت المترتب  اآلثتر حسب األستلةب هذه تقسةم يمك  أن  إال

 .1الدستوري  بعد  الدف  أي االمتنتع رقتب  بطريق  أو دعوى برف  وتكون اإللغتء

 ءاإللغا طريق عن القوانين دستورية على القضائية الرقابة  ل:األو المطلَب

 يطتلنب فةهنت دعنوى (الح  هذا الدستور ل  منح الذي) الشين صتحب يرف  أن ومعنته 

 .الدستور لمختلفت  مت قتنون بإلغتء

هةئن   علن  عرضنهت أشنترط إذا القنتنون صندور علن  سنتبق  تكنون قند اإللغنتء ورقتبن 

 إل  الرقتب  هذه تحريك أمر يوك  مت وعتدة للدستور، مطتبقتهت مدى م  للتحق  معةن  قضتية 

 .1 المصلح  النعدا  وذلك األفراد دون العتم  الهةئت  بعل

                                                             
 الجتمعةن  المؤسسن  4 ط ،الكبنرى السةتسنة  األنظمن  الدسنتوري والقنتنون السةتسنة  المؤسست  ،سعد جورج الدكتور ترجم   دوفرجة  موريس -1

 120.ص مجد، " والنشر للدراست 
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 صنتحب األصنلة  قةنت  الندعوى طرين  ع  بتلرقتب  أحةتنت تسم  كمت أو اإللغتء برقتب  يقصد

 أن ودون ابتنداء المختصن  المحكم  أمت  ب  بتلطع  القتنون م  يتضرر أن يمك  الذي الشين

 أحكنت  لمختلفتن  القنتنون ذلنك بإلغنتء الحكنم المحكم  م  تلك طتلبت علة  القتنون تطبة  ينتظر

 الطتع  يدعة  مت صح  القوانة  عل  دستوري  بتلرقتب  للمحكم  المختص  تبة  فإذا الدستور،

 بنرفل تقضني فإنهنت ذلنك غةنر للمحكمن  تبنة  إذا أمنت الوجنود، وأعدمتن  من  بإلغتين ، قتمنت

 .2المفعو  وستري مطبقت القتنون  ويبق  الدعوى

 محكم  دعوى أمت  برف  القتنون م  يتضرر الشين، الذي صتحب قةت  في الطريق  هذه تتمث 

 عند  ثبنت للمحكمن  فنإذا الدسنتور ألحكنت  المختلف القتنون بإبطت  الحكم منهت يطلب مختص 

 رجعني،أو بتلنسنب  للمسنتقب  أثنر الحكنم لهنذا ويكون بإبطتل  حكمت أصدر  القتنون دستوري 

 .3الشين هذا في الدستور نصوص تقرره مت بحسب فقط

 ونظنرا لحستسنة  الندعوى طرين  عن  القضنتية  الرقتبن  أن إلةن  االنتبنته لفنت يجنب وممنت

 تندع وال للنظنر فةهنت محنددة جه  تحدد النظت  بهذا تيخذ التي الدستتةر غتلبة  فإن ،مواضةعهت

 .4الدعوى في المخت  القتضي نظر ألن ،الب د في المحتكم لك  األمر

 نهتيةنت إلغنتهه وبتلتتلي ألحكتم  مختلفت  وإمت ،رللدستو القتنون بمطتبق  الحكم إمت علة  يترتب

 .5 المطلق  الحجة  يحو  الذي الحكم في الطع  أحد ألي يكون أن دون

 اإللغاء طريق عن القضائية الرقابة مميزات :األول الفرع

ر غةن بتلقنتنون للمخنتطبة  الحن  تعطني أنهنت أي هجومةن  بينهنت الطريقن  هنذه تتمةنز      

طبةن  لت انتظنتر دون بإلغتين  والمطتلبن  القنتنون هنذا فني الطعن  إلن  يبنتدروا أن الدسنتوري

 .علةهم القتنون

واحندة  منرة منت  لقنتنون بتلنسنب  الدسنتوري  مشنتك  حن  إلن  الطريقن  هنذه تنؤدي كمنت

فني  وإلغتين  بط نن  إلن  يقضني منت قنتنون دسنتوري  بعنم فنتلحكم ،وجذرين  حتسنم  وبصنورة

 مشكل  دستوري  تثور ال بحةث تطبةق  بعد  الدول  وهةئت  محتكم جمة  وإلزا  الكتف  مواجه 

                                                                                                                                                                                              
 (. 111- 112الجزاير، ص)  الجتمعة ،  المطبوعت  ديوان ، 1ج ، 2ط،المقترن  السةتسة  والنظم الدستوري القتنون بوالشعةر، سعةد -1
 . 102ص ستب ،  مرج  بوديتر، حسني -2
 . 111ص ،7والتو ي ، ط للنشر الثقتف  دار الدستوري،  والقتنون السةتسة  النظم في الخطةب، الوسةط أحمد عمتنن -3
 . 102ص ستب ،  مرج  بوديتر، حسني -4
 . 42ستب ، ص قندي ،مرج  أحمد صتلح رايد -5
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المترتب   النتتيج وحستسة  قوي تيثةر ذا  تكون والتي الطريق  هذه لنتتيج أخرى، ونظرا مرة

لتوحةند  وذلنك واحندة قضنتية  محكمن  إلن  الرقتبن  هنذه بإسننتد الندو  علن  يتوجنب فإن  علةهت

دسنتوري   فني الفضن  المحنتكم من  غةرهنت دون ولوحندهت لهنت تكنون بحةنث ،الدستوري  قضتء

 في يد تتركز ب  محتكم عدة م  الرقتب  هذه تمترس ف  الرقتب  مركزي  تتحق  بحةث القوانة 

 العلةنت فني للمحكمن  االختصنتص بجعن  إمنت األسنلوبة  بإحندى إال تتحقن  وال واحندة محكمن 

 .متخصص  دستوري  لمحكم  االختصتص بجع  أو العتدي القضتيي النظت 

 بينهت تمةةزا للدستور المختلف القتنون إللغتء األصلة  الدعوى ب  توصف ممت وبتلرغم

 فني الحن  فنإن ذاتن ، القنتنون موضوعة  ضد دعوى موجه  ألنهت الشخصة  الدعوى ع  لهت

 فني يتنوفر أن يجب ب  .بحت  دعوى أصلة  كتنت وإال قةد دون األفراد لجمة  يكون ال رفعهت

 طبن  لو فةمت ذلك يحتم  أو ضرر قد أصتب  يكون أن أي المصلح ، شرط الدعوى هذه رف 

 ويسنري مطلق ، حجة  الدعوى رفل أو القتنونبإلغتء  المحكم  تصدره الذي وللحكم علة ،

 يثنتر أن يجنو  وال العتدي التشري  بهت يتمت  التي بنفس القوة ويتمت  استثنتء، ب  الكتف  عل 

 اللجنوء يجنو  ال علةن  وبنتء المستقب  في أخرى محكم 1أي أمت  جديد م  الدعوى موضوع

 فني صنريح نن  علن  بننتء إال القنوانة  دسنتوري  الرقتبن  علن  فني األسنلوب هنذا مثن  إلن 

 .2علة  المترتب  والنتتيج الدور بهذا المختص  المحكم  يحدد الدستور

 اإللغاء طريق عن الرقابة عيوب :الثاني الفرع

 من  لةن ع يترتنب منت هنو الرقتب  م  األسلوب لهذا وجهت التي االنتقتدا  بة  م  لع         

 ثةنرقند ت مبتشنر، أو رجعني بنيثر سنواء معندومت بتعتبنتره للدسنتور، المخنتلف القنتنون إلغنتء

التشنري   سنلط  تريند التني التطنورا  يعرقن  أنن  بحجن  القضنتء، تجنته ِرع المنش حستسنة 

 .مجتم وال األفراد حتجت  عل  بنتء يو  بعد يومت تطور والتي المتطلبت  لمواكب  إحداثهت

الرقتبن   ممترسن  يجةنز صنريح دسنتوري نن  وجنود تفتنر  اإللغنتء طريقن  إن

حكمن  الم لمراجعن  القتنونةن  المندة وتحديند ذلنك فني المختصن  المحكمن  يحندد كمنت الدسنتوري 

 .الدستوري  بعم الدف  بعكس تعديل ، أو الدستور بزوا  تزو  الطريق  وهذه فةهت،

                                                             
 والقنتنون للنشنر والتو ين  الفكنر والجزاينري، دار المصري التشري  في مقترن  دراس  الدولة  المعتهدا  دستوري  عل  بو يد، الرقتب  نجةب - 1

  .21 ص مصر، ،المنصورة
 . 42ستب ، ص قندي ،مرج  أحمد صتلح رايد - 2
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تمن  الع للسنلطت  ضنخم  قنوة الهةئن  لهنذه يجعن  واحندة، هةئن  يد في الرقتب  تركةز إن

 :احتمتلة  أحد ذلك عل  ونبني الدول  في األخرى

األخن   وعلن  الدولن  فني العتم  بتلهةئت  الصطدا  اجتنتبت المحكم  تحتو  أن :أوالَ 

 جدين  علن  رقتبن  هنتك تكون ال بحةث مهمتهت أداء في المحكم  فتتهتون ،التشريعة  بتلسلط 

 هذا االحتمت  ظ  في والحريت  للحقوق المقررة الضمتنت  تصبح وبحةث القوانة ، دستوري 

 .1الواق  م  لهت نصةب ال نظري  ضمتنت  مجرد

من   جةتتندري فتتجنرد التشنريعة  السنلط  أمنت الرقتبةن  الهةئن  قب  م  تهتونت يصبح وهنت

 .أجلهت م  وجد  التي األستسة  المهم 

 رقتبتهنت بسنط فني المحكمن  تسنرف أن وهنو األو ، االحتمنت  نقنةل علن  وهو :ثانيا

 السننلط  عن  الصنتدرة األعمنت  علن  األخن  وعلن  األخنرى، األجهنزة علن  أنشنط 

 المكلفن  المحكمن  بنة  الصندا  حندوث ضنرورة فني المتمثن  الخطنر يكمن  وهننت ،2التشنريعة 

 إ الن  المشنرع محتولن  إلن  الصندا  هنذا ينؤدي وقند األخنرى، األجهنزة وبنة  سنتير بتلرقتبن ،

 مدتفةع واقتصتدي ، اجتمتعة  أهداف م  إلة  يرمي مت سبة  في طريق ، التي تعتر  العقبت 

كتف   طريق  م  لةزي  كلة  إلغتيهت إل  أو الرقتب  نظت  تعدي  إل  إمت األحوا  هذه المشرع في

 النديمقراطي النظنت  علن  الخطنر يمثن  الحن  هنذا أن شنك وال تعترضن ، كتننت التني العقبنت 

 الفصن  بمبندأ يمنس القتضني بنين ينرى م  وهنتك 3للقتنون الحكت  خضوع فكرة وعل  الحر،

 ننواب يفن ممنث  التشريعة  السلط  ع  الصتدر القتنوني إلغتي  الن  خ   م  السلطت  بة 

 يتنداخ  ممنت الدسنتور، لقواعند مختلفنت ينراه حةنث األمن  بندورهم يمثلنون والنذي  البرلمنتن

 أمنر هني إنمنت السنلطت  بنة  الفصن  فكنرة النبعل ينرى أن  وبتلمقتبن  إال األخرى والسلطت 

 أنهنت بذاتن  يفةند الندعوى مصنطلح ألن األصنلة  بتلندعوى تسنمةتهت وتنتقد علن  مطل  ال نسبي

 والندعوى الفرعةن  الندعوى بنة  ال والندعوى الندف  بنة  التفرقن  وإنمنت أرادوا أصنلة  دعنوى

 .األصلة 

 

                                                             
 .112ص ستب ،  الخطةب، مرج  أحمد نعمتن - 1
 .110ص  ،  2004القتهرة، ،العربة  النهض  دار  ،الدستوري القتنون في الوجةز ،نصتر جتد جتبر  كتم  الحمةد عبد نبةل  - 2
 . 11ستب ، ص مرج  ،بوديتر حسني - 3
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 )عاالمتنا رقابة ( الدفع طريق عن القضائية الرقابة :الثاني المطلَب

 ذا فيه ويكون الدعوى، ال الدف  بواسط  وتمترس القتنون إصدار بعد الرقتب  هذه تتم

 نتنوق دستوري   بعد  الخصو  أحد فةدف  القضتء، عل  معرو  نزاع وجود حتل  أو صورة

 يت بفحن  دسنتور الننزاع علةن  المعنرو  القتضي يقو  وهنت النزاع هذا عل  تطبةق  المراد

 تطبةن  نن ال يم وهنذا بإلغتين  يقنو  وال تطبةقن  عن  يمتنن  القتنون دستوري  عد  م  تحق  فإذا

 لغ ي أن إل  قتيمت يظ   القتنون فإن حت  ك  وعل  أخرى، حتال  في القتنون لنفس القتضي

 لخر. بقتنون

 المحكمن  بعند  امتننتع الندف  طرين  ع  بتلرقتب  أحةتنت تسم  كمت أو االمتنتع برقتب  يقصد "

 أو المصنلح  صنتحب يقدمن  دفن  علن  بننتء للدسنتور المخنتلف دستوري  القنتنون  تطبة  ع 

 القتنون حكم عل  األعل  القتنون حكم بتغلةب إعمتال أمتمهت منظورة في قضة  1،منهت بمبتدرة

 .الدول  في القتنوني للنظت  الهرمي التدرج في سلم األدن 

يكنون  أن بندء تفتنر  الدسنتوري  بعند  الندف  رقتبن  أو االمتننتع رقتب  فإن علة  وبنتء  

 أو إدارين  جنتيةن  أو مدنةن  الندعوى هنذه طبةعن  كتنت أيت المحكم  أمت  منظورة دعوى هنتك

 الشنين بعند  صنتحب فةندف  القنتنون، تطبةن  طرين  عن  معنة  حن  علن  الحصنو  بهندف

 الندعوى  فني تطبةقن  من  المحكمن  منن  بهندف للدسنتور، المخنتلف القنتنون ذلنك دسنتوري 

 .2أمتمهت المنظورة

من   المواطننون ينتمك  أن يجنب الحرينت  حمتين  القنوانة  دستوري  رقتب  تضم  لكي

 تصور يمك  .محكم  صف  ل  جهت  يمترسهت أي قضتية ، رقتب  إل  يؤدي ممت ممترستهت،

بمراقبن   حصنريت مكلفن  ختصن ، محكمن  أمنت  طلبنتتهم المنوطنة  يقند  أن إمنت :منظنومتة 

يمكن   أو .الدسنتوري  للمحكمن  واإليطتلةن  األلمتنةن  المنظومن  هني هنذه :القنوانة  دسنتوري 

 توشنك المحكمن  عنندمت الدسنتوري  بعند  الندف  عبنر العتدي  المحتكم م  ذلك طلب للمواطنة 

 فني ال يطبن  فتلقنتنون .القنتنون هنذا علنةهم تطبن  أن أخرى، قضة  في أمتمهت يتقتضون التي

 منظومن  الوالينت  هني األخةنرة المنظومن  هنذه نظرينت، بن  معمنوال يبقن  لكنن  ،القضنة  هنذه

                                                             
 .110المرج  الستب ، ص نصتر، جتد جتبر  كتم  الحمةد عبد نبةل  - 1
 .112ص ستب ،  الخطةب، مرج  أحمد نعمتن - 2
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 طرين  عن   القنوانة  لدسنتوري  فعتلن  رقتبن  تضنم  العلةنت المحكمن  حةنث األمريكة  المتحدة

 .1العتدي  المحتكم قرارا  استئنتف

 )االمتناع رقابة( الدفع طريق عن الرقابة مميزات :األول الفرع

 :أنهت االمتنتع أو الدف  رقتب  مزايت 

 .نفقت  تكلف وال المنت  سهل  -

 قبن  هةئن  من  ال المتخصن  القتضني قبن  من  تمنترس القتنون دستوري  عل  الرقتب  نإ -

 .سةتسة 

 .2معةن  بمدة مقةدة لةست الطريق  هذه أن -

 .3الدستور سقط  ولو حت  قتيم  فتظ  الدستور م  مستمدة غةر الرقتب  هذه ألن نظرا -

 :األصلة  اإللغتء دعوى بخ ف الدستوري  بعد  الدف  وممةزا  خصتي  وم  -

 هي ب  تهتذا القوانة  دستوري  عل  بتلرقتب  تتعل  ال القتضي أمت  المرفوع  الدعوى إن  1/

 وندسنتوري  قنتن مندى مسنيل  ونطنرح تثنتر وإنمنت مختلفن ، أخنرى ألسبتب أطرافهت بة  قتيم 

 ضند لةسنت دعنوى إذن فهني فقط استثنتية  أو عترض  بصف  النزاع هذا عل  يطب  قد معة 

 .القتنون

 حنددفن  أ إذا إال قنتنون دسنتوري  عند  أو دسنتوري ، مسنيل  بحنث إل  يتعر  ال القتضي /4

 لقتضيفإن ا ولذا القتنون، تطبة  والستبعتد نفس  ع  الدفتع أج  م  بذلك الخصوم  أطراف

اف أطنر من   لطنرف الندفتع وسنتي  أحند هنو الندف  ألن نفسن ، تلقنتء من  المسنيل  هنذه يثةنر ال

 .الخصوم 

 إذ قتنون،مبتد  ال م  عت  مبدأ هو والذي القوانة  تدرج مبدأ أستس الرقتب  هذه أستس إن /2

 .السفل  للقواعد الدنةت القواعد فة  تخض 

 الدستورية بعدم الدفع رقابة عيوب  :الثاني الفرع

األحكنت   تضنترب إلن  تنؤدي أنهنت الفرعني الندف  بطرين  الرقتب  طريق  عل  أخذ ولقد 

رقتبن   بسنلط  ودرجتتهنت أنواعهنت بكتفن  للمحنتكم االعتنراف فبسنبب بتطبةقهنت المرتبطن 

                                                             
 . 11ص ستب ،  مرج  ،بوديتر حسني - 1
 . 124ص ستب ،  مرج  ،الخطةب أحمد نعمتن - 2
 . 12ستب ، ص مرج  ،دوفرجة  موريس - 3
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عكنس  أخنرى محكمن  وتنرى قتنون، دستوري  عد  محكم  تقدر أن المتصور م  الدستوري ،

 .1مختلف لخر نزاع في المحكم  ذا  وربمت ذلك،

 إبنرا  يمكن  ومنن  األسنلوبة  بنة  المقترنن  إلن  نتطنرق وفة  الثتلث الفرع خ   وم 

 .2القوانة  دستوري  بعد  الدف  طري  ع  الرقتب  عةوب بعل

 :االمتناع ورقابة اإللغاء رقابة بين مقارنة  :الثالث الفرع

غةنر  بتلقنتنون للمخنتطبة  الحن  تعطني أنهنت أي هجومةن  بينهنت اإللغنتء رقتبن  تتمةنز

القنتنون  لتطبةن  انتظنتر دون بإلغتين  والمطتلبن  القنتنون فني الطعن  إل  يبتدروا أن الدستوري

 .3علةهم

الندعوى  بطرين  الرقتبن  خن ف علن  دفتعةن  بينهنت  االمتننتع رقتبن  تتمةنز حنة  فني

مسنتل   تثنتر وإنمنت إصنداره فنور القنتنون مهتجمن  الشنين لنذوي يمكن  ال حةنث األصنلة ،

 زاع النن موضن  القتنون تطبة  منهت دراي المحكم عل  معروض  مت قضة  بمنتسب  الدستوري 

 الدستوري . بعد  الشين صتحب فةدف 

فةهنت  يطلنب بندعوى يبنتدر الشنين صنتحب فنإن الندعوى، طرين  عن  الرقتبن  حتلن  في

 يمس مركزا وبتلتتلي القتنون يطب  عندمت إال تحدث ال التي الدف  طريق  بعكس القتنون، إلغتء

 .للمعني قتنونةت

فني  يتمثن  دسنتوري غةنر القنتنون بنين لن  اتضنح إذا الندف  حتلن  فني القتضني دور إن

أخنرى  حنتال  فني تطبةقن  يمكن  كمنت قتيمنت، القنتنون يظن  وبتلتنتلي تطبةقن ، عن  فقط االمتنتع

 للدسنتور ف المخنتل القتنون إلغتء إل  يمتد القتضي دور فإن الدعوى أو اإللغتء حتل  في بةنمت

  .أخر مرة ب  العم  ال يجو  وبتلتتلي

 في دستوري  بتلنظر الدول  في واحدة محكم  تخت (  األصلة  الدعوى ) اإللغتء طريق  في

 الدولن  في القضتيي المطب  النظت  في العلةت المحكم  هي المحكم  هذه كتنت سواء ،القوانة 

 الدف  ( االمتنتع في طريق  أمت المهم ، بهذه للقةت  خصةصت أنشئت دستوري  محكم  كتنت أ 

                                                             
 . 110ص ستب ،  مرج  ،بوديتر حسني - 1
 . 142المرج  الستب ، ص  ,شريط األمب  - 2
 . 41المرج ، ص نفس قندي ،  أحمد صتلح رايد - 3
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القضنتيي  النظنت  فني ودرجتتهنت أنواعهنت  اخنت ف علن  المحنتكم جمةن  فنإن )الدسنتوري  بعند 

 .1الدستور بعد  المقد  الدف  في بتلنظر تخت 

 الننزاع أطنراف علن  أثنره يقتصنر أي نسنبة ، حجةن  الندف  عن  الصنتدر للحكنم يكنون

 .للكتف  وبتلنسب  مطلق  أي عتم  حجة  ل  فتكون اإللغتء حتل  في أمت ،القضتء عل  المعرو 

بنة   الفصن  مبندأ يمنس ال للدسنتور المخنتلف القنتنون تطبةن  عن  القتضني امتننتع إن

 القنوانة  فني دسنتوري  رقتبن  في بتلنظر تخت  اإللغتء أو األصلة  الدعوى بعكس السلطت 

 للمحنتكم يكنون  االختصنتص هنذا فنإن الندف  رقتبن  فني أمت الدول ، في واحدة محكم  الدعوى

 .2درجتتهت جمة  عل 

القنتنون  إلغنتء من  علةهنت يترتنب ومنت األصلة ، الدعوى طري  ع  الرقتب  ممترس  إن

حستسنة   يثةنر قند مبتشنر، أو رجعني بنيثر سنواء يكن  لنم كنين واعتبنتره للدسنتور، المخنتلف

عن   إحنداثهت التشنري  سنلط  تريند التني التطنورا  يعرقن  أنن  بحجن  القضنتء، تجنته المشنرع

 طري  الدف  ع  الرقتب  هذه ممترس  أن نجد في ،العصر متطلبت  يواكب بمت القوانة  طري 

 بةنهنت وبنة  تصنتد  حندوث إلن  تنؤدي وال ،التشنري  سنلط  حستسنة  تثةنر ال الدسنتوري  بعند

 بإلغنتء تقنو   وال ،التشنريعة  السنلط  عمن  فني تتندخ  ال األخةرة هذه ألن القضتية ، المحتكم

 .3 فقط تطبةق  تمتن  إنهت ب  للدستور، المختلف القتنون

                 وري  آثار الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدست لمطلب الثالث:ا

 2020لسنة

عل  اآلثتر المترتب  علن  تحرينك  2020م  التعدي  الدستوري لسن   198نصت المتدة       

الرقتب  عل  دستوري  القوانة  ورقتب  المطتبق  ورقتب  الدف  بعد  الدستوري ، كمت أن قرارا  

ية  تحو  حجة  مطلق  وتكون ملزم  للكتف  وهذه الحجة  نهت المحكم  الدستوري  هي قرارا 

كمت يتعة  عل  السلطت   ،عتدة النظر في قرارا  المحكم  الدستوري ، إذ ترفلتحو  دون إ

الطلبننت  الرامةنن  إلنن  إعننتدة النظننر فنني قننرارا   20العمومةنن  واإلدارينن  والقضننتية  التقةنند 

المحكمننن  بقنننرارا  المحكمننن  الدسنننتوري ، وذلنننك علننن  أسنننتس أن الننندعتوى الدسنننتوري  هننني 

                                                             
 . 4ص ,المرج  نفس ,قندي  أحمد صتلح رايد -1
 . 114/ 111ص ستب ،  مرج  ،بوديتر حسني -2
 . 115ص نفس ،  مرج  ،بوديتر حسني -3
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م  فةهنننت للنصنننوص القتنونةنن  المطعنننون فةهنننت بعةنننب بطبةعتهننت دعنننتوى عةنةننن  توجنن  الخصنننو

دستوري، لذا فإن القرارا  الصتدرة فةهت تكون لهت حجة  مطلق  بحةث ال يقتصر أثرهت علن  

الجهت  التني حركنت الرقتبن  وإنمنت ينصنرف األثنر للكتفن ، وتلتنز  بهنت جمةن  سنلطت  الدولن  

جمهورينن  إصنندار القننتنون غةننر يجننو  للبرلمننتن إصنندار قننتنون يختلفهننت وال يجننو  لننريةس ال

المطتب  أو غةر الدستوري في الجريدة الرسمة  وم  نتحة  ثتنة  يمتن  ع  إصندار تنظنةم أو 

أمنننر يخنننتلف قنننرار المحكمننن  الدسنننتوري ، كمنننت تتقةننند الجهنننت  القضنننتية  بقنننرارا  المحكمننن  

  ويتعة  علن  الدستوري  فتكون ملزم  بعد  تطبة  القتنون الملغ  م  قب  المحكم  الدستوري

السلطت  اإلداري  المختص  عد  تنفةذ القوانة  والتنظةمنت  التني قنرر  المحكمن  الدسنتوري  

مختلفتهت للدستور. وبذلك يكون الن  فتقدا ألثره ويصبح كين لم يك ، إذ تسنتهم هنذه الحجةن  

 .في حمتي  الدستور وحمتي  الحقوق والحريت  م  تعسف السلطت  العمومة 

  :  لثتر الرقتب  التي تبسطهت المحكم  الدستوري  في مت يليوعلة  تتمث

 اآلثار المترتبة على رقابة المطابقة- 1

تفص  المحكم  الدستوري  في رقتب  مطتبقن  القنتنون العضنوي للدسنتور ورقتبن  مطتبقن        

 النظت  الداخلي لغرفتي البرلمتن للدستور بموجب قرر يتضنم  إمنت رفنل اإلخطنتر أو قبولن 

منن  حةننث الشننك  أمننت منن  حةننث الموضننوع فةتضننم  قرارهننت التصننريح بمطتبقنن  الننن  منن  

الدستور، وهنت يتم إصدار الن  م  قب  ريةس الجمهوري  في الجريدة الرسمة  و يبدأ العم  

بتلنظت  الداخلي م  قب  الغرفن  المعنةن ، غةنر أنن  قند تقنرر المحكمن  الدسنتوري  عند  مطتبقن  

يتم إصدار ن  القنتنون العضنوي، إذ يتعنة  علن  رينةس الجمهورين   ال الن  للدستور، فهنت

م  التعدي  الدستوري لسنن   198م  المتدة  02االمتنتع ع  إصدار الن  طبقت لن  الفقرة 

أمننت بخصننوص النظننت  الننداخلي لغرفتنني البرلمننتن فلننم تحنندد المننتدة المننذكورة أي أثننر  2020

أننت نرى بين  إذا قرر  المحكم  الدستوري  بخصوص التصريح بعد  مطتبقت  للدستور، غةر 

عد  مطتبق  النظت  الداخلي للدستور فةنتم اسنتبعتد بندء العمن  بن  ويتعنة  علن  الغرفن  المعنةن  

وعرضن  من  جديند علن  1إعتدة النظر فة  عل  ضنوء منت تضنمن  قنرار المحكمن  الدسنتوري  

وتضم  النظت  المحدد لقواعد عم  ، نهتالمحكم  الدستوري  بتتبتع نفس اإلجراءا  الستب  بةت

                                                             
لس الدسنتوري، والمج(  1963-1994، الجتم  لمبتد  وقواعد القضتء الدستوري المغربي م  خ   قرارا  الغرف  الدستوري  )ختلد نونوحي - 1

 .35ص،2015مطبع  األمنة ، الربتط، 
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عل  استبعتد الحكم غةر  03المعد  والمتمم الن  في المتدة  2019المجلس الدستوري لسن  

المطنتب  للدسننتور، وعلةنن  ال يمكنن  للغرفنن  المعنةنن  العمنن  بننتلحكم غةننر المطننتب  للدسننتور، إذ 

 .يتعة  علةهت تعديل  وعرض  م  جديد لرقتب  المطتبق 

 لمترتبة على رقابة الدستورية:اآلثار ا -2

ةن  تفصن  المحكمن  الدسنتوري  فني رقتبن  الدسنتوري  بموجنب قنرارا  تتضنم  من  النتح      

ري  الشكلة  قبو  اإلخطتر أو رفض  وم  نتحة  الموضوع تفص  المحكم  الدسنتوري  بدسنتو

كمنت يمكن   تنظةم،الن  مح  اإلخطتر والمتمث  في المعتهدة أو القتنون العتدي أو األمر أو ال

  أن تقضي المحكم  الدستوري  بعد  دستوري  النن  المعنرو  علةهنت، فنإذا قنرر  المحكمن

  :الدستوري  عد  دستوري  الن  المعرو  علةهت، فإن  يترتب ع  ذلك مت يلي

 بخصنننوص المعتهننندة أو االتفنننتق أو االتفتقةننن ، ال ينننتم التصننندي  علةهنننت مننن  قبننن  رينننةس  -

لمختلفتهنت وتعترضنهت من  الدسنتور خصوصنت فني حتلن  التعنتر  بنة  الجمهوري ، وذلنك 

لدسنتور األحكت  الموضوعة  في المعتهندا  وأحكنت  الدسنتور، إذ تعند المعتهندة المختلفن  ل

دستور غةر دستوري ، إذ يتعة  عند فح  المعتهدة م  الدستور النظر إل  جمة  أحكت  ال

 .لرقتب س  بتلنسب  للمعتهدة مح  األمر نفكوحدة قتنونة  موضوعة  متكتمل  ومنسجم ، وا

بخصوص القوانة  العتدي ، ال يتم إصدارهت م  قب  رينةس الجمهورين ، وذلنك إذا قنرر   -

مختلف  للدستور، غةر أن المؤسس الدستوري لم يتطنرق لمسنيل   نهتالمحكم  الدستوري  بي

د مح  اإلخطتر غةر تكتفي بتلموا نهتالتصدي م  قب  المحكم  الدستوري  للن  كك  أو أ

أن المحكم  الدستوري  يمكنهت  2020م  التعدي  الدستوري  198أن  نفهم م  ن  المتدة 

التصريح بعد  دستوري  القتنون بيكمل  دون االكتفتء بتلمواد مح  اإلخطتر، وهذا منت كنتن 

معمو  ب  م  قب  المجلس الدستوري حةث تضنم  النظنت  المحندد لقواعند عمن  المجلنس 

المجلنس 1منن  علن  تصندي  05المعد  والمتمم النن  فني المنتدة  2019توري لسن  الدس

ألحكت  أخرى سواء كتنت ضم  الن  المخطر ب  أو ن  لخر لم يخطر بشين  مت  كتن 

 .2لهت ارتبتط بتألحكت  موضوع اإلخطتر

                                                             
لمصري، مجل  األكتديمة  حوالف حلةم ،  اير إلهت ، الرقتب  الدستوري  عل  المعتهدا  الدولة  دراس  مقترن  بة  النظت  الدستوري الجزايري وا - 1

 .97ص،01،2019العدد ،03للبحوث القتنونة  والسةتسة ، مجلد  22
 .191ص ،المرج  الستب رايد صتلح أحمد قندي ،  - 2
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  خصوص األوامر والتنظةمت ، يفقد الن  أثره ابتداء من  تنتريخ صندور قنرار المحكمنب -

 ر، وعلةن الدستوري ، وذلك إذا قرر  المحكم  الدستوري  مختلف  األمر أو التنظةم للدستو

يلغ  النن  التنظةمني أو األمنر الصنتدر عن  رينةس الجمهورين  بنيثر فنوري دون إعمنت  

ري  األثر الرجعي حفتظنت علن  الحقنوق المكتسنب ، فقنرار المحكمن  الدسنتوري  بعند  دسنتو

ن أالمتضي وإنمت يسري فني الحتضنر والمسنتقب  فقنط، علمنت  أمر أو تنظةم ال يسري عل 

 رقتبنن  الدسننتوري  المنصننب  علنن  التنظننةم واألوامننر هنني رقتبنن  الحقنن  لصنندور الننن  فنني

ريندة الجريدة الرسمة  وبتلتتلي يكنون النن  قند طبن  للفتنرة الممتندة بنة  صندوره فني الج

  ن ، وهنذه الفتنرة قند تصنالرسمة  وصدور قرار المحكم  الدستوري  بعد  دسنتوري  الن

إلن  شننهري  ) يرفنن  اإلخطنتر بخصوصننهت خنن   شننهر وتفصن  المحكمنن  الدسننتوري  فةنن  

 . يومت(، وعلة  فإن اآلثتر التي رتبهت الن  خ   هذه الفترة تبق  قتيم 30خ   

  اآلثار المترتبة على رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات- -3

 حكننم خننتص برقتبنن  2020منن  التعنندي  الدسننتوري لسننن   198لمننتدة لننم تتضننم  ا          

نمنت التواف  بة  النصنوص التشنريعة  والتنظةمنت  من  جهن  والمعتهندا  من  جهن  ثتنةن ، وإ

 تضنمنت النن  علن  لثننتر عند  دسنتوري  النن  التشننريعي أو التنظةمني، إذ تقنرر المحكمنن 

عند  بعنتر  من  المعتهندة كمنت تقضني الدستوري  عد  دسنتوري  القنتنون أو التنظنةم النذي يت

لقتنون ادستوري  نفس الن  في حت  مختلفت  للدستور، وعلة  فإن اآلثتر نفسهت سواء ختلف 

قضني تأو التنظةم معتهدة أو ختلف الن  الدسنتوري فنإن المحكمن  الدسنتوري  فني الحنتلتة  

وهذا  لمعتهدةلتنظةم م  ابعد  دستوري  القتنون أو التنظةم وال تقضي بعد  تواف  القتنون أو ا

 .المشتر إلةهت اع ه 198مت يفهم م  ن  المتدة 

 اآلثار المترتبة على رقابة الدفع بعدم الدستورية: -4

  تفصنن  المحكمنن  الدسننتوري  فنني اإلخطننتر عنن  طرينن  اإلحتلنن  بقننرار يتضننم  قبننو         

  أو  صن  فني دسنتورياإلحتل  أو رفضهت وفي حت  قبولهت يتعة  عل  المحكم  الدسنتوري  الف

  :إمت عد  دستوري  الن  التشريعي و التنظةمي مح  اإلحتل ، وعلة  يكون قرارهت متضمنت
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م سنتري دستوري  الحكم التشريعي أو التنظةمي وعد  مختلفت  للدسنتور، وهننت يبقن  الحكن  -

فصنن  فنني لاالنفنتذ، إذ ال يفقنند الننن  أثننره، وتبلننا الجهنن  القضننتية  المعنةنن  بننذلك لتسننتمر فنني 

  .الدعوى المرفوع  أمتمهت

عنند  دسننتوري  الحكننم التشننريعي أو التنظةمنني وبتلتننتلي اإلقننرار بمختلفتنن  للدسننتور، وهنننت  -

يوض  حد للحكم التشريعي أو التنظةمني حةنث يفقند الحكنم التشنريعي أو التنظةمني أثنره من  

حندده قنرار المحكمن  الةو  الذي يحدده قرار المحكمن  الدسنتوري ، فقند يكنون التنتريخ النذي ي

ستبقت لتتريخ صدور قرارهت وقد يكون متزامننت معن  وقند يحندد قنرار المحكمن  تنتريخ الحن  

يفقد من  الحكم التشريعي أو التنظةمي أثره، إذ يتعة  عل  المحكم  الدستوري  إيجتد مواءم  

ة نفنتذ النن  بة  أثر حكمهت بعد  الدستوري  والحقوق المكتسب  التي أكتسبهت األفراد في فتنر

التشننريعي أو التنظةمنني الننذي قننرر  المحكمنن  الدسننتوري  عنند  دسننتوريت ، إذ يتعننة  علنن  

  .1المحكم  الدستوري  حمتي  هذه الحقوق المكتسب  م  أثر هذا الحكم

تبلا الجه  القضنتية  المخطنرة والسنلطت  العمومةن  المعنةن  بقنرار المحكمن  الدسنتوري       

المتضم  عد  دستوري  الحكم التشريعي أو التنظةمي، فإذا كتنت الجه  القضتية  المعرو  

أمتمهنت النننزاع لننم تفصنن  فنني النندعوى عنند تبلةغهننت بقننرار المحكمنن  الدسننتوري  فةكننون لزامننت 

د تطبة  الن  التشريعي أو التنظةمي الذي صرحت المحكمن  الدسنتوري  بعند  علةهت استبعت

دستوريت ، وعلةهت أن تحكم في الدعوى دون االعتمتد عل  هذا الحكم المختلف للدسنتور، إذ 

يتعة  علةهت االعتمتد عل  حكم تشريعي أو تنظةمي لخنر إذا كنتن ذلنك ممكننت أمنت إذا فصنلت 

يي حنتيز لقنوة الشنيء المقضني فةن  قبن  تبلةغهنت بقنرار النهنت حكمالجه  القضتية  في النزاع ب

المحكم  الدستوري ، فإن هذه المسيل  لم ينظمهت المؤسس الدستوري وال المشرع في القتنون 

إذ لم تبة  هنذه النصنوص األثنر المترتنب علن  ذلنك، خصوصنت إذا  ،16- 18العضوي رقم 

علنن  الحكنم التشننريعي أو التنظةمنني الننذي اعتمند  الجهنن  القضننتية  عننند فصنلهت فنني النننزاع 

 .2صرحت المحكم  الدستوري  بعد  دستوريت 

 

                                                             
 23مجلـ  البحوث  -دراس  تحلةلة  مقترن  –شورش حس  عمر، لطةف مصطف  أمة ، الموا ن  بة  اثر الحكم بعد  الدستوري  والحقوق المكتسب   -1

 .404ص،01،2020العدد ،03القـتنونة  واالقتصتدي ، المجلد 
م  النظت  المحدد لقواعد عمن  المجلنس الدسنتوري لسنن   23إل   21المواد م   .مرج  سب  ذكره،16-18م  القتنون العضوي رقم  22المتدة   -2

 .المعد  والمتمم، مرج  سب  ذكره 2019
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 :األول الفصل خالصة

 ستوري عل  د القضتية  للرقتب  النظري الجتنب إل  تطرقنت قد نكون الفص  هذا نهتي  في

 ننوع ذكرننته لكن  وعةنوب وممةنزا  وأننواع، وصور مفهو  م  متهةتهت خ   م  القوانة ،

 .األسلوبة  بة  والمقترن  علةهت، المترتب  اآلثتر حسب

 رين علن  نظ قتمنت كفكنرة وجند  إنمت القوانة  دستوري  عل  القضتية  الرقتب  فإن ومن 

   خن  من موضنوعة  مبنتد  من  تكتسنة  لمنت الفقهنتء، بنة  علةهنت كبةرا اخت فت تجد لم ثتبت ،

 هنم نهنمبتلقنتنون أل عمةقن  ودراي  ونزاه  حةدة م  الرقتب  م  النوع بهذا تخت  التي الجه 

 .فة  ويحققون ب  يطبقون  م 

 فنإن هننتك النظرين  أسسهت حةث م  نقد أي القضتية  للرقتب  يوج  ال كتن وإن أن  إال 

 فكنرة بقولن ال هنذه " بةنردو " انتقند ولقند الفكرة، لهذه العملي التطبة  إل  وجهت قد انتقتدا 

 يمك  ال ه مصتب  بعت وأنهت كمت المنتسب  وبتلوسةل  الصحةح الوج  عل  التنفةذ مستحةل  أنهت

 الفكرة ههذ ترك فم  األفض  الفكرة لهذه معقدة حلو  وض  محتول  م  بدال وأن  منهت التبرء

 .القوانة  وض  عند  التشريعة  السلط  تعسف م  للحد جديدة وسةل  ووض 

 

 



 

 

  لفصل ا
الثان   

  ظل 
 
المحكمة الدستورية ف

التعديل الدستوري األخير 

2020 
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 يالفصل الثان

 2020المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري األخير

مأل ىىبج لل2020تبنىىالمؤسس ىىدلمؤر ىىلجزالمؤ فم ىىتاليىىالمؤلوىىرلسلمؤر ىىلجزالؤ ىىن ل

 لأوكىسلمؤسمسى لؤسس  ى لر ىلجزلمؤقضا الييسىاللصىالمؤتبا ى ل بىالر ىلجزل لمؤقىجمثي ل يى ل

م لقب لملصصصى لألبىعل بيمىالت ىسي لمؤس اسى لمؤر ىلجزل لتصبىسلمؤس بىدلمؤر ىلجزالمؤى ال

مل ى لأصبحللغيتلمت بل هلم لببسلغاؤبي لمؤشوبلمؤ فم تا،لالل يسالوأثىهلأ ىاعل  ىفللمؤلىا

 .إل ارلمصتجلؤألزم لمؤنا  ةل  ل  فلز يدلمؤ سمجزل ل  لأرمءلممامهلؤورةل نجمت

مىى لمؤنا يىى لل2020لطىىتللؤبس اسىى لمؤر ىىلجزل ليىىاليىىسلمؤلوىىرلسلمؤر ىىلجزالؤ ىىن لث

جزل ،لمؤوضجل لم لخالللتشايبلمالوتنظيسمالوخصجصالمؤنظاملمؤقاثجثالؤوضجلمؤس اس لمؤر ل

ل2016 اؤسقازث لمعلمؤ اثبلمؤوضىجالؤبس بىدلمؤر ىلجزاليىاليىسلمؤلوىرلسلمؤر ىلجزالؤ ىن ل

ايل ىى لمألوللتشىىايب لمؤس اسى لمؤر ىىلجزل ل ىىي لمال ل ىىوذؤى لمىى لخىىالللمب يىي ،لللضىىس لمؤسب

ال سقجمىىاتلتشىىايسلمؤس بىىدلمؤر ىىلجزالومؤستىىالتةلوللضىىس لمؤسب ىى لمؤيىىاثالمؤنظىىاملمؤقىىاثجث

ل.ؤبوضجللاتسلم لقالؤي لمؤس اس لمؤر لجزل 

 لمجلسالمبحث األول: تشكيلة المحكمة الدستورية بين االحتفاظ بمقومات تشكيل ا

لالدستوري والمغايرة

خشي لمبلصازلزبا  لر لجزل لمؤقجمثي لمؤسساز  لم للىت لهمىازل يا ىال بىالتقيىي ل

مؤ يا ي ليقط،لم لسرتلر اتيتلمؤورلرلم لمؤرولل بىالإثالى لممسى لمؤتبا ى ل مؤقاثجعلم لمؤنا ي 

 بالر لجزل لمؤقجمثي لؤ مازلبضا ا،لوذؤ لؤاجعلمؤتبا  ل بالر ىلجزل لمؤقىجمثي ليىال وىر ال

يىاللمنىاملمى لإثاللمىال  مى ل يالم أؤ لباثجثي لو سبيى لبضىا ي ،لو اؤلىاؤالومتفم المؤ قيقال

بضىىا ي لم ىىلقب لمىى لمؤنىىا يلي لمؤوضىىجل لومؤجيي يىى ،لإذلثتكىىفليىىال ىى ملمؤب ىى ل بىىالمؤ اثىىبل

و بيىهلثلطىتلليىال ى لل .مؤوضجاليقىطلروعلمؤ اثىبلمؤىجيي المؤى الل ظىال ب ى لخىامل ىه

 ي لمخلياز  لوتويينم لأولمثلصا م لومؤ مىاتلمؤلىالمؤنقط لؤوررلأ ضاءلمؤس اس لمؤر لجزل لوكي

تلىىجؤالذؤىى ،لومؤشىىتوللمؤجمهىىبلتجيت ىىاليىىال ضىىجلمؤس اسىى لمؤر ىىلجزل لومؤشىىتوللمؤصاصىى ل
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 اؤسقازثىى لمىىعلكي يىىاتلل2020 ىىت يدلمؤس اسىى لمؤر ىىلجزل ليىىاليىىسلمؤلوىىرلسلمؤر ىىلجزالؤ ىىن ل

ل.12016تشايسلمؤس بدلمؤر لجزالياليسلمؤلورلسلمؤر لجزالؤ ن ل

 تحقق لها استقاللية نسبيةلمطلب األول: تشكيلة المحكمة الدستوريةال

ل(ل ضجم،لو ىجلث ىدلمؤوىررلمؤى الللشىاس12 شتل)لامثنتلشاسلمؤس اس لمؤر لجزل لم ل

 لإذلللىجز لأ ضىاءلمؤس اسىل،2016منهلمؤس بدلمؤر لجزالياليسلمؤلورلسلمؤر لجزالؤ ىن ل

دلومؤ ىىبط لمؤقضىىا ي ،لروعلإ ىىرمسلمؤسس ىىمؤر ىىلجزل ل بىىال ىىبطلي ل سىىالمؤ ىىبط لمؤلن ي لىى ل

مؤر ىىىلجزالمؤلىىىجمزعل ىىىي لمؤ ىىىبطلي لمىىى لمؤنا يىىى لمؤوررلىىى ،لولضىىىا لإؤىىىالتسييىىىسلمؤ ىىىبطلي ل

فم ىتلمؤس كجزتي لتسييسلك اءمتلمؤ امو لو جلألوللمتةللأخ ل ىهلمؤسس ىدلمؤر ىلجزاليىالمؤ 

جلر ىلجزا،لو ى نالصتلح،لإذلللجمهرلضس لتشىايب لمؤس اسى لمؤر ىلجزل لأ ىات ةلمؤقىاثجعلمؤ

لأمتلضتوزالثظتملالخلصاصاتلمؤس اس لمؤر ىلجزل لمؤلىالت لىاجلإؤىالك ىاءمتليىالمؤقىاثجع

مؤوامى للمؤر لجزا،لول ا  ل  ملمؤونصتليالمنحلم لقالؤي لؤبس اس لمؤر لجزل لت ىاللمؤ ىبطات

ل .يالمؤروؤ 

إعلت رلرلمؤسس ىدلمؤر ىلجزالؤوىررلأ ضىاءلمؤس اسى لمؤر ىلجزل لو ىرملتىتةلمؤس ىأؤ ل

 ىىبط لمؤلن ي لىى لأولمؤ ىىبط لمؤلشىىتلوي للوىىرلضىىساث لال ىىلقالؤي لمؤس اسىى لمؤر ىىلجزل لخاليىىالؤب

ؤب االتلمؤلالل اتلييمالمؤسس ىدلمؤر ىلجزال ى لت رلىرلأ ضىاءلمؤ مى لمؤلىالتلىجؤالمؤتبا ى ل

 بالر ىلجزل لمؤقىجمثي ل يى للشىاسل ىاجتلمؤسس ىدلمؤر ىلجزالتىأثيتمل ىببيال بىالم ىلقاللل

مؤس بىىدلمؤر ىىلجزالول ىىلحل ا ىىالال لسىىاللمؤلىىأثيتل بىىالمؤ مىى لمىى لببىىسلمؤس اسىى لمؤر ىىلجزل لأول

ل.2مؤ بطاتلمؤوسجمي ليالمؤروؤ 

كسالأعلمؤسس دلمؤر لجزالهسعل ىي لأ ىبج لمؤلويىي لوأ ىبج لمالثلصىا ليىالتشىايب للللللللللل

مؤس اسىى لمؤر ىىلجزل لوذؤىى لت ارلىىالؤبضىىتطلمؤىى الللوىىت لؤىىهلمأل ضىىاءلمىى لببىىسلمؤ مىى لمؤلىىال

                                                             
ل2020تمؤ ىن لرل ىسبمؤتم ىع،لمؤوررلل،ؤس برلمؤصامدمل2020بتمءةليالتشايب لمؤس اس لمؤر لجزل لياليسلمؤلورلسلمؤر لجزالؤ ن ل،لغت الأ   ل- 1

ل.566مل
وأ ىاللل148إؤىالل137 بالمؤس اس لمؤر لجزل ليالمؤسىجمرلمى لل2013و رلل ن لل1945ت ويبهل ن للأ يرمؤ الل1920ثالر لجزلمؤنس الؤ ن ل ل-2

ل .مؤس ا سلمؤسلوبق ل لنظي لمؤس اس لومإلهتمءمتلمؤسلبو لأماممالإؤالباثجعلخاملومكل المؤر لجزل ل رلرلمخلصاصاتما

ل ىاواللبقىالباضاللسيبجعلمؤ ىبطاتلمؤىيالسل اؤل15 لمؤلالتلاجعلم ل بالمؤس اس لمؤر لجزلل2012مؤسورلل ن لل1947ثالر لجزلملطاؤيالؤ ن لل-

ل.135ؤنالمؤسارةل

صىال ياتمالويالمؤ صسلمؤصامدل بالمؤس اس لمؤر لجزل لوأ اللإؤالمؤسشت لمؤ رلرلتاجلنمالل2014مؤسورلل ن لل1831ثالر لجزل ب ياالؤ ن لل-

ل.وممامما
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 اللمالكل اءل أ بج لمؤلويي لوت ارلالؤبضىتطلمؤ يا ىالمؤى اللقىعلت لىهلمأل ضىاءلليال1 ينلم 

ل .مؤسنلصبي ليال اللمالكل اءل أ بج لمالثلصا ليقط

ل:للجز جعل ررلال بالمؤن جلمؤلاؤال12 شتلاثنو بيهليإعلمأل ضاءلمال

لالفرع األول:تمثيل السلطة التنفيذية

مى للضىاءللصلىاز  لولويىنم لز ىيدلمؤ سمجزلى (لأ 04تسييسلمؤ بط لمؤلن ي ل ل أز و ل)

س ل ينم لز يدلمؤس اس لمؤر لجزل ،لو جلث ىدلمؤوىررلمؤى الكىاعللوينىهلز ىيدلمؤ سمجزلى لضى

تشايب لمؤس بىدلمؤر ىلجزا،لومؤى اللشىسسلألضىالز ىيدلمؤس بىدلمؤر ىلجزا،لغيىتلأثىهلتصبىال

لى لصىال ي ل  لمنحلز ىيدلمؤ سمجزل2020مؤسس دلمؤر لجزاليالمؤلورلسلمؤر لجزالؤ ن ل

التويىىي لثا ىىبلز ىىيدلمؤس اسىى لمؤر ىىلجزل لمىى ل ىىي لمأل ضىىاءلمألز وىى لكسىىالكىىاعلموسىىجلل ىىهليىى

 ىيدلزتشايب لمؤس بدلمؤر لجزا،لَغيتلأثهلكنالث ب لؤجلتتةلمؤسس ىدلمؤر ىلجزالأمىتلتويىي ل

نىهلمى لمؤس اس لمؤر لجزل لؤالثلصا لم لببسلهسيعلأ ضىاءلمؤس اسى لمؤر ىلجزل ل ىراللمى لتويي

قالؤي لضاءلمؤسويني لم لببسلز يدلمؤ سمجزلى ل لىالتلسلىعلمؤس اسى لمؤر ىلجزل ل ا ىل ي لمأل 

ل.أكبت

 الفرع الثاني: تمثيل السلطة القضائية

مسىىالمى ل ىي لبضىىاةلمؤس اسى لمؤوبيىىال لىل لمثلصا (02(سلمؤ ىبط لمؤقضىىا ي ل وضىجمعلي ىبلل

وم بىىدلمؤروؤىى ل اؤل ىىاوا،لإذلتسيىىسلكىىسلهمىى لبضىىا ي ل وضىىجلوم ىىرلضىىس لتشىىايب لمؤس اسىى ل

مؤر لجزل ،لو نالمؤسس دلمؤر لجزالأخ ل االثلصا ل راللم لمؤلويىي ،لغيىتلأثىهلو بىالمؤىتغ ل

منصبمسالمسالل  ا  م لتبنالمؤسس دلمؤر لجزالأل بج لمالثلصا ،لإاللأعلمؤقاضياعلمويناعل

كي يى لمثلصىا لل2020مى لمؤلوىرلسلمؤر ىلجزالؤ ىن لل186كسالؤ لتبي لمؤسىارةل .لورلتويينال اسيا

ل .2مؤوضجمع

                                                             
لباضيالمخلاز  ل15 بالمؤس اس لمؤر لجزل لمؤلالتلأؤسلم لل197إؤالل188يالمؤسجمرلم لل2009مؤسورلل ن لل1997ثالر لجزل جؤنرملؤ ن لل- 1

ل . نجمتلوأ اللؤبسشت لتنظي لمؤس اس لولتلق ل يتلمإلهتمءمتلييمال9م بدلمؤنجم لؤسرةل
لل ىن للللللللل12 ضجملؤ ًلى لوم ىرةلل ىررل لل15 بالمؤس اس لمؤر لجزل لمؤلالتلاجعلم لل2017ول2011للي مؤسورلل نل1982ثالر لجزلتتكيالؤ ن لل-2

ل.باضيال19 بالمؤس اس لمؤر لجزل لمؤلالتلأؤسلم لل2014مؤسورلل ن لل1993ثالر لجزلزو يالؤ ن ل

ل.لتةلوم رة نجمتلوؤ ل9باضيالؤسرةلل18التلاجعلم ل بالمؤس اس لمؤر لجزل لمؤلل2016ول2014مؤسورللؤ نلي لل1996ثالر لجزلموكتمثيالؤ ن ل

 ىال يةى ل بالمؤس اس لمؤر لجزل لضس ل نجمعلمؤبا لمؤصامدلمؤسلوبىعل اؤ ىبط لمؤقضىا ي لوم لبتل2014هاث الل26ثالر لجزلتجثدلمؤصارزليال

ل.118نجمتللبقالؤنالمؤسارةل نجمتلمعلت رلرلثب لمأل ضاءلكسلثالسل ل9 ضجملؤ لتةلوم رةلمرتمالل12بضا ي لم لقب لتلاجعلم ل
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ث ىرلأثىهلتضىس لمؤىناليىالل2005 اؤتهج لإؤالمؤنظىاملمؤىرمخبالؤبس اسى لمؤوبيىالؤ ىن للل

ولمنهل بالمجضج لتتشحلباضالأولأكيتلؤبوضجل ليالإ رىل يةاتلأل 59إؤال48مؤسجمرلم ل

 المس  ىىاتلمؤروؤىى ل سىىالييمىىالمؤس اسىى لمؤر ىىلجزل ل اؤيىىال يىى للىىل ل قىىرلهسويىى ل امىى لول ىىلر

لمؤ سويى لمؤقضاةلمؤناخبي ،لكسالتضسنتلمؤسجمرلمؤس كجزةلمؤنال بالمؤنصا لمؤقىاثجثالالثوقىار

لزلمألوللأومؤلصجلتل اؤجكاؤ ،لمألغببيى لمؤسطبقى ليىالمؤىرو،لمالبلمؤلصجلت،لمالثلصا ي مؤوام ل

علإهتمءلروزلثاعليال الل رمل صجللأالمتشحل بالمألغببي لمؤسطبق ،لم ضتلمؤ تز،لإ ال

 يىى لث ىىرلأثىىهلتضىىس لكيل2019و ىىاؤتهج لإؤىىالمؤنظىىاملمؤىىرمخبالؤس بىىدلمؤروؤىى لؤ ىىن ل مؤنلىىا  ،

 بىالروؤ لمألختىلوال يسالمؤس بدلمألمثلصا لبضاةلم بدلمؤروؤ لؤرىلمؤميةاتلومس  اتلمؤ

 ي ليىالؤبقضاءلومؤس بدلمؤر لجزالل اؤيالمؤس اس لمؤر لجزل ل ي لثال بالمؤوسبي لمالثلصا

الللخىمنهل ي لتضىسنتل ى للمؤسىجمرلتنظىي لمؤوسبيى لمالثلصا يى لمى لل113إؤالل104مؤسجمرلم ل

مؤ ىىتز،لإ ىىالعللضىىتم مؤىنال بىىالمالىىبلمؤلصىىجلت،لكي يىىاتلمؤلتشىح،لمؤلصىىجلتل اؤجكاؤىى ،ل

ل ،ل سبيى ثلا  لمؤروزلمألوللأولمؤب جءلإؤالروزلثاعلإذملؤ لل صسلأالمتشحل بالأغببي لمطبق

لل.مال ل اجل بالباثجثي لمؤلصجلت

(لبضىىاةل04و صصىىجملتسييىىسلمؤ ىىبط لمؤقضىىا ي ليىىالمؤس بىىدلمؤر ىىلجزاليمىىجلأز وىى )

 ضاءلمؤر لجزال ررلمألمناص  ل ي لم بدلمؤروؤ لومؤس اس لمؤوبيا،لو اؤلاؤالببالمؤسس دل

بمىالضىس لمؤ ل للسيبجعلمؤ بط لمؤقضا ي لضس لتشايب لمؤس اس لمؤر ىلجزل ل اؤسقازثى لمىعلتسيي

وتاسىى لأ سيىى لتسييىىسلمؤ ىىبط لمؤقضىىا ي لضىىس ل،2016تشىىايب لمؤس بىىدلمؤر ىىلجزاليىىالتوىىرلسل

ل مىتشايب لمؤس اس لمؤر لجزل ليالوهجرلهاثبلإهتم اليال سسلوَ ىتلمؤس اسى لمؤر ىلجزل ل

اإلضاي ل مأليضسلتجمهرلبضاةلكجثم لأرزىل اؤ جمثبلمإلهتم ي لم لأ ات ةلمؤقاثجعلمؤر لجزال

رلسليالمؤلولإؤالم التةل سبي لتج يعلمألخطازلال يسال ورلم ل رمسلآؤي لمؤريعل ورملمؤر لجزل 

ل .2016مؤر لجزالؤ ن ل

اليىدلمؤروؤى لت رزلمإلشازةلأثهللسا لتويي لأ ضاءلبضىاةلمى لمؤس اسى لمؤوبيىالأولم بى

ل.علذؤ أ ضاءلمؤسويني لم لببسلز يدلمؤ سمجزل ،لإذلالللجهرلماللسن (04)لإلازلية لأز و 

ل

ل
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 ))تمثيل الهيئة الناخبة الفرع الثالث: أساتذة القانون الدستوري

مؤواملم لل االبلتم (لأ ات ةلهامويي للنلصبجعل6)لتض لتشايب لمؤس اس لمؤر لجزل ل ل 

 ي لأ ات ةلمؤقاثجعلمؤر لجزا،لغيتلأثهللطتحل  ملمؤصنسلمؤورلرلمى لمؤل ىاتالتل ىجللكي يى ل

ت رلرلأ ات ةلمؤقاثجعلمؤر لجزال سل  للتللترزل م لؤسارةلمؤقاثجعلمؤر لجزاليىالمؤ اموى ل

سويازلو نالمال المؤسرةلمؤفمني لمؤلالللوي لم لخالؤمالترزلدلمارةلمؤقاثجعلمؤر لجزالأملأعلمؤ

 ىىجلمؤشىىمارةلمؤلىىالل صىىسل بيمىىالمأل ىىلاذلمؤ ىىاموالومؤلىىالللوىىي لأعلت سىىسلتصصىىالمؤقىىاثجعل

مؤر لجزا،لو نالتطتحلإشااؤي لمؤسطا ق لمؤ تيي لؤبلصصا،لو سللضى لألضىالمؤلصصصىاتل

مؤقتلبىى لميىىسلمؤقىىاثجعلمؤوىىام،لمؤروؤىى لومؤسس  ىىات،لمؤقىىاثجعلمإلرمزالومؤسس  ىىاتلمؤر ىىلجزل ل

مؤسجهىىجرةليىىالمؤ اموىى لومؤلىىالتضىى ليىىالتاجلنمىىالمىىارةلمؤقىىاثجعللوغيت ىىالمىى لمؤلصصصىىات

مؤر ىىلجزا،لو ىىسللساىى لمال لسىىارل بىىالمويىىازلمإلثلىىاجلمؤوبسىىالؤأل ىىلاذلمؤ ىىاموالوكلا اتىىه،لإذل

لولبتلأ لاذلمؤقاثجعلمؤر لجزالم للالبلأ  اسلتلوبعل سجمضيعلمؤقاثجعلمؤر لجزا،لكسالتيجزل

مالمؤشمارةلمؤسل صسل بيمالأول  للتلعلشىمارةلإشااؤي لإثباتلمؤلصصال سل  للتلعلتقر

إرمزل لتسن مالمؤ امو لتيبتلأعلمأل لاذلمؤسلتشحل جلأ لاذلمؤقىاثجعلمؤر ىلجزالأمللىل لمالكل ىاءل

 شمارةلمؤركلجزمللميالليالمؤقاثجعلمؤر لجزال لالؤجلكاعلمأل لاذلؤ للرزسلمؤقاثجعلمؤر لجزال

إلىىازلز ىىاؤ لمؤىىركلجزمل.لومىىاذمل ىى لأ ىىلاذلوؤىى للقىى ل أ  ىىاسليىىالمؤقىىاثجعلمؤر ىىلجزالخىىازجل

ملصصىىاليىىالمؤقىىاثجعلمؤر ىىلجزالؤانىىهلغيىىتل امىىسلشىىمارةلركلىىجزملل بسىىالأثىىجلل ىىلجيال ىىابال

مؤشتول،لإذلؤ للشلتللمؤسس دلمؤر لجزالزتب لموين ليالمأل لاذلمؤ اموالمؤسلتشحلؤوضجل ل

ل.20161مؤس اس لمؤر لجزل لو جلمالتضس لألضالمؤلورلسلمؤر لجزال ن ل

ؤىى لتشىىلتللتصصىىالمؤقىىاثجعلل2020مىى لمؤلوىىرلسلمؤر ىىلجزالؤ ىىن لل187كسىىالأعلمؤسىىارةللللللل 

مؤر لجزاليالمؤوضجلوإثسىالمًشىلتلتلخبىتةليىالمؤقىاثجعلمىعلتاىجل ليىالمؤقىاثجعلمؤر ىلجزا،ل

روعلت رلرللبيو لمؤلاجل لومؤ م لمؤلالتشت ل بيهلومرتهلوغيىتلذؤى ،لوكبمىالم ىا سلتنىرزجل

 اسىىى لمؤر ىىىلجزل ،لإذلكىىىاعلللوىىىي لمؤىىىنال بىىىالتنظىىىي لمؤس اسىىى لضىىىس لمؤنظىىىاملمؤىىىرمخبالؤبس

ل.مؤر لجزل ل سجهبلباثجعل ضجا

                                                             
با س ل  متمال،لمنهلوم لبت الهم لبضا ي لم لقب ل191 بالمؤس اس لمؤر لجزل لمؤوبياليالمؤسارةلل2014مؤسورلل ن لل2012ثالر لجزلمصتلؤ ن ل 1

ل .ومنحلؤبسشت لصال ي لتنظيسمالوت رلرلتشايبلما

وضىجل لو ىررتلمىرةلمؤ،ل ضىجمل12 بالمؤس اس لمؤر لجزل لمؤلالتلىأؤسلمى لليالمؤبا لمؤيام ل2011مؤسورلل ن لل1996ثالر لجزلمؤستت لؤ ن 

ل.لل لتويينم لومثلصا م لمناص  ل ي لمؤسب لومؤبتؤساع،ل نجمتلغيتلبا ب لؤبل رلرل(9)ل ل ع
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اءلكسل  للمإلشااالتلوغيت البرلتطتحلأثناءلتشايسلمؤس اس لمؤر لجزل لخصجصالأثنى

ل .تشايبمالألوللمتة

لساىى لتويىىي لأ ىىات ةلمؤقىىاثجعلوال ىىيسالمؤقىىاثجعلمؤر ىىلجزالضىىس ليةىى لأز وىى لأ ضىىاءل

ل .ببسلز يدلمؤ سمجزل ،لإذلالللجهرلماللسنعلذؤ مؤسويني لم ل

السما،ل بسؤ للبي لمؤسس دلمؤر لجزالمؤ م لمؤلالتلجؤالمإلشتم ل بالمالثلصا اتلوتنظيلللللل

جم لمؤلىالت ىررلأثىل2020م لمؤلورلسلمؤر لجزالؤ ىن لل202أعلمؤسس دلمؤر لجزاليالمؤسارةل

سسل ىى مليىى لمؤس ىىلقب لؤالثلصا ىىاتلؤىى لتشىىمالثلصا ىاتلمؤلىىالتنظسمىىالوتشىىت ل بيمىىالمؤ ىىبط لمؤجلن

ؤس بيى لمالثلصا ىاتليىاالمؤت ا ىي ،لمؤلشىتلوي ،لمل202مؤنج لمى لمالبلىتم ل يى ل ىررتلمؤسىارةل

ل .ومال ل لاء

مخبالإذملميلتضنالأعلكي يىاتلمثلصىا لمأل ضىاءلمؤ ىل للىل لمؤىنال بيمىاليىالمؤنظىاملمؤىر

اسىى لمؤ قىىتةلمألخيىىتةلؤبس ل185ةلؤبس اسىى لمؤر ىىلجزل لألعلمؤسس ىىدلمؤر ىىلجزالمىىنحليىىالمؤسىىار

 رلؤمالمؤر لجزل لصال ي لت رلرلبجم رل سبما،ليإثهلتاجعلمؤس اس لمؤر لجزل لبرلوضوتلبجم

صىى  لمؤر ىىلجزل لأول س مىىجملآخىىتلأصىىب تل سيا ىى لمس ىىدلر ىىلجزا،لكسىىالأثىىهللطىىتحلإشىىاالل

ل . صصجملمثلصا لمأل ات ةلألوللمتةلببسلمؤلشايسلمألوللؤبس اس لمؤر لجزل 

كي يىىاتلمثلصىىا لمأل ضىىاءلومن مىىالؤب ىىبط لمؤس ىىلقب للمالثلصىىا أمىىالإذملتضىىس لبىىاثجعل

ل.1(ليال  للمؤنقط ل202ؤالثلصا ات،ليإثهللاجعلغيتلمطا علؤبر لجز)مؤسارةل

مؤ ىبط لمؤلشىتلوي لل2020ؤقرلأبصالمؤسس دلمؤر لجزاليىالمؤلوىرلسلمؤر ىلجزال ىن ل

كىاعلمؤبتؤسىاعليىالمؤلوىرلسلمؤر ىلجزال ىن للم لمؤلسييسلضس لتشىايب لمؤس اسى لمؤر ىلجزل ،لإذ

(ل  لكىسل02(أ ضاءلضس لتشايب لمؤس بدلمؤر لجزا،ل ضجمعل)04مسيالل أز و ل)ل2016

غتي للل لمثلصا مسالم ل ي لأ ضىاءلمؤتتيى لمؤسونيى ،لإذلالللسبى لمؤبتؤسىاعلأالروزليىالتشىايسل

عللشىىت لبىىاثجعللىىنظ لمؤس اسىى لمؤر ىىلجزل ،لإذلالللسيىىسل أ ضىىاءلضىىس لتشىىايبلمالوالللسانىىهلأ

تشىىىايب لمؤس اسىىى لمؤر ىىىلجزل لأولمؤنظىىىاملمؤقىىىاثجثالؤوضىىىجلمؤس اسىىى ،لو ىىى ؤ لتاىىىجعلمؤس اسىىى ل

(لأ ضىاءل04مؤر لجزل لم لقب لتسامال  لمؤبتؤساعلخاليالؤب ىبط لمؤلن ي لى لمؤلىالتسيىسل أز وى )

                                                             
أ ضاءلل7م لقب لتلاجعلم لمنهل ية لبضا ي لل140 بالمؤس اس لمؤر لجزل ليالمؤبا لمؤتم علوم لبت اليالمؤسارةلل2012ثالر لجزل جزلالؤ ن لل- 1

ل . نجمتلبا ب لؤبل رلرل4 بالمألبسلأ ر  لز ي اللوينم لز يدلمؤ سمجزل لؤسرةل

ل9لاىجعلمى ل بىالمؤس اسى لمؤر ىلجزل لمؤلىالتنشىأل قىاثجعلو ىال يةى لبضىا ي لم ىلقب ل ى متمالتل2011مؤسورلل ىن لل1952ثالر لجزلمألزرعلؤوامل -

ل. نجمتلغيتلبا ب لؤبل رلرل6نم لمؤسب لؤسرةلأ ضاءل بالمألبسلم ل ينم لمؤت يدللوي
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 اؤسقازثى لم ل ينم لمؤت يدلو  ؤ لتلقيرلم لقالؤي لمؤس اس لمؤر لجزل لت اللز ىيدلمؤ سمجزلى ل

ل .معلم لقالؤيلمالت اللمؤبتؤساع

إعلم لسىىارلمؤسس ىىدلمؤر ىىلجزال بىىالتشىىايب لمؤس اسىى لمؤر ىىلجزل ل بىىالمؤن ىىجلمؤسبىىي ل

(لأ ضىىاءل06لسكىىرل بىىالمىىنحلمؤسس ىىدلمؤر ىىلجزالثصىىسلمؤ ىىيارةلؤبشىىوبليىىالمخليىىازل ىىل ل)

لىجز ل ىي للضس لتشايب لمؤس اس لمؤر لجزل لم ل ي لمؤا اءمتلمؤ اموي ل ينسىالمؤنصىسلمرخىت

مؤ بطلي لمؤلن ي ل لومؤقضا ي ل بالمؤن جلمؤ ال ينىاللو ى ؤ للاىجعلمؤسس ىدلمؤر ىلجزالأ ىرسل

تجزعل ي لتسييسلمؤ بطاتلمؤوسجمي لوتسييسلمؤميةى لمؤناخبى لضىس لتشىايب لمؤس اسى لمؤر ىلجزل ل

زغىى لهوىىسلمؤىىت يدلمىى لمؤ ةىى لمؤسوينىى ،لإاللأثمىىالتوىىرلخطىىجةلهيىىرةلكجثىىهلمىىنحلم ىىلقالؤي ل قيقىى ل

ؤبس اس لمؤر لجزل ،لكسالغببلمؤسس دلمؤر لجزالأ بج لمالثلصا ل بالأ بج لمؤلويي لمى ل

(لأ ضاءلمويني ،لو ى ملمىاللىر  لم ىلقالؤي ل4(لأ ضاءلمنلصبي لمقا سلأز و ل)8خالللثساثي ل)

مؤس اسىى لمؤر ىىلجزل ليىىالمتصىىاذلمؤقىىىتمزمتلمؤمامىى لمؤسلوبقىى ل اؤس ىىا سلمالثلصا يىى لأولإخضىىىا ل

ثي لؤبر لجزل  ايال بال بجل لمؤر لجزلوت قيقالؤروؤ لمؤقىاثجعلخصجصىالمى لمؤنصجملمؤقاثج

ل .1خالللضساعل سال لؤب قجللومؤ تلات

غيىىتلأعللتلقىى لمالبلىىتم لمؤوىىاملزغىى لرلسقتمليلمىىا،لتبىىرولغيىىتلمنطقيىى لخصجصىىالأعل

مؤسس   لمؤر لجزل ل المس   لملصصص ليىالم ىا سلل مبمىالمؤوامى ،لإذلكىاعلللوىي لمؤىنال

ا م لم ل ي لأ لاذةلكبياتلمؤ قجل،لكسالإعلمالبلتم لمؤواملل لاجلإؤالإمااثياتل شتل ل بالمثلص

ومارل لكبَيتةل اؤسقازث لمعلإهتمءلمالثلصىا ل بىالم ىلجىلمؤ اموىاتلأولكبيىاتلمؤ قىجلليقىطل2

ل.3خصجصالأعلمؤل رلرلل تىلكسلثاؤ ل نجمت

 

 

 

                                                             
ل .62-61م،لمؤستهعلمؤ ا ع-2015،ل،ل سارلصا تل- 1
ل.95م،لمؤستهعلمؤ ا ع،لزم رلصالحلأ سرلبنرلسل- 2
ل.ل2020مؤس برلمؤصامدلــلمؤوررلمؤتم علــلمؤ ن لل2020بتمءةليالتشايب لمؤس اس لمؤر لجزل لياليسلمؤلورلسلمؤر لجزالؤ ن لل،لغت الأ    3

ل

ل
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 بشروط إضافية يخدمالمطلب الثاني: تدعيم العضوية في المحكمة الدستورية 

 االستقاللية

مؤىىنال بىىالشىىتوللللوىىي لل2020مىى لمؤلوىىرلسلمؤر ىىلجزالؤ ىىن لل187تضىسنتلمؤسىىارةل

اصى لتجيت اليالمؤوضجلمؤسوي لأولمؤسنلصبليالمؤس اس لمؤر لجزل ،لكسالأثىهلتجهىرلشىتوللخ

ل . ت يدلمؤس اس لمؤر لجزل لروعل ابالمأل ضاء

 عضو المحكمة الدستورية:الفرع األول: الشروط الواجب توفرها في 

لشلتللؤلجؤالمؤوضجل ل اؤس اس لمؤر لجزل ل تضلمؤنظتل  للتلق لتىجؤالمؤوضىجل ،ل

م لمؤلوىرلسلمؤر ىلجزال بىال ىبيسلل187ضتوزةلتجيتلهسب لم لمؤشتوللمؤلال ررتمالمؤسارةل

ل :1مؤ صت،لومؤسلسيب ليا

 :بلوغ السن القانونية -أوال

ن ل ى(ل50بجغىهلمؤ ى لمؤقاثجثيى لمؤس ىررةلخس ىي )لشلتلليالتويي لمؤوضجلأولمثلصا هل 

سىىى لكامبىىى للىىىجملمإلثلصىىىا لأولمؤلويىىىي ،لإذلالللساىىى لؤىىىت يدلمؤ سمجزلىىى لتوييىىىي ل ضىىىجل اؤس ا

 لمؤر ىلجزل لؤى للببىنل ى لخس ىي ل ىن لكامبىى للىجملمؤلويىي لومؤشىتللل ىتالألضىال بىالمثلصىىا

لذلالللساىى لمؤلتشىىحبضىىاةلمؤس اسىى لمؤوبيىىالولم بىىدلمؤروؤىى لؤوضىىجل ىى لكىىسل يةىى لبضىىا ي ،لإ

(ل06ؤوضجل لمؤس اس لمؤر لجزل لباضاللقسل نهل  لخس ىي ل ىن لوألضىال صصىجمل ىل ل)

نهلذملكاعل أ لاذةلالللسا لأؤالم لاذلمؤقاثجعلمؤر لجزالمؤلتشحلؤوضجل لمؤس اس لمؤر لجزل لإ

ل .(ل ن لكامب للجملمإلبلتم 50لقسل  لخس ي ل)

 ىبلمؤلقىجل لمؤسىيالرالوؤىيدلمؤلقىجل ل(ل ىن لكامبى لل  ىبل 50إعل بجغل  لخس ىي ل)

ؤىيدلو(ل ىن لميالرلى لكامبى ل50مؤم تا،لإذلللوي ل بجغلمؤوضجلمؤسوي لأولمؤسنلصىبلخس ىي ل)

يىىي لخس ىي ل ىىن ل  تلى ،لومؤوبىىتةل ىال يىىجملمالثلصىا ل اؤن ىىب لؤبوضىجلمؤسنلصىىبلوتىازل لمؤلو

أل ضىىىاءل اؤن ىىب لؤبوضىىجلمؤسوىىي لوؤىىىيدللىىجملإلىىرم لمب ىىاتلمؤلتشىىىحلؤبوضىىجل ل صصىىجملم

مؤلتشىحللمؤسنلصبي ،لإذللسا لؤبشصالمؤ التلجيتلييهل ابالمؤشىتوللأثنىاءلتىازل لملىرم لمب ىات

أكسىسللتقرل لتتشي هلزغ ل رملمكلسالل نهلخس ي ل ن لكامب لشتللأعللاجعللجملمإلبلىتم لبىر

ل .مؤ  لمؤقاثجثي 

                                                             
ل.95م،ل2020،ل01مؤوررل،ل08مؤس برل،لم ب لمؤقاثجعلومؤس لسع،لرزم  لت بيبي للفم تام لقالؤي لمؤس بدلمؤر لجزالمؤ ،لز بال وارل- 1
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للث ىرلأعلمؤسس ىدلمؤر ىلجزال ىررلشىتل2016 اؤوجرةلإؤىالمؤلوىرلسلمؤر ىلجزالؤ ىن ل

زيعلمؤ  لإؤالخس ي ل ن لل2020مؤ  لؤوضجل لمؤس بدلمؤر لجزال أز وي ل ن ل ينسالتورلسل

روعلأعلل ررلمؤلورلالتلمؤر لجزل ل رلأبصالؤ  لمؤوضج،لإذللسا لأعللنلصبلأوللوي ل ضجل

(ل ن ل ينسالل تملشصال نهلت و لوأز وىجعل ىن لأولأبىسلزغى ل100لببنل نهلأولل جللما  ل)

الم اللمؤقاثجعلو لالتصصصهليالمؤقاثجعلمؤر لجزال رم التصبىسلشىتللخت لهلمؤجم و لي

ل.1مؤ  لومؤ ال جلمتت ع

ل ن:الخبرة المهنية في مجال القانو -ثانيا

لشىىلتلليىىال ضىىجلمؤس اسىى لمؤر ىىلجزل لمؤلسلىىعل صبىىتةليىىالم ىىاللمؤقىىاثجعلاللتقىىسل ىى ل

(ل ن ،لإذلالللسا لأعللوي لأوللنلصبل ضجلزغ لم لي اءللؤبابالمؤشتوللإذملكاعل20 شتل ل)

 ن ل بالمألبس،لو  ؤ لمثلقسلمؤسس دلمؤر ىلجزال (ل20الللسب لخت  لباثجثي لمرتمال شتل ل)

مؤر ىىلجزل لضىىس لمؤسس  ىى لمؤر ىىلجزل لمؤسلسيبىى ليىىالمؤس اسىى لمىى لم ىىترلتسييىىسلمؤ ىىبطاتل

وإ نارلل،مؤر لجزل ل اؤيالومؤس بدلمؤر لجزال ا قالإؤالمخليازلمؤا اءمتلمؤقاثجثي لم لببسل  ل

ممس لمؤتبا  ل بالر لجزل لمؤقىجمثي لؤى والمؤا ىاءمت،لمؤى الالللصىوبل بىيم لت رلىرلمىجمل ل

ل.2ؤبر لجز رملمطا ق لمؤنصجملمؤلشتلوي ل مؤ بطات

غيتلأعلمؤنالمؤر لجزالؤ لل ررلكي يى لمكل ىا لمؤشىصالخبىتةلباثجثيى لومؤلىالمىرتمال

لجلب لهرمل سل  للتلعلمؤلرزلدليالمؤ امواتلأولمساز  لمم ل تةلؤمالصب ل اؤقاثجعلميسل

مؤس امىىاةلأولمىىازسلمؤقضىىاء،لإذلتقلضىىالمؤسمسىى لمؤتبا يىى لؤبس اسىى لمؤر ىىلجزل لتىىجيتلمىىس التل

مأل ضاءل سالل سحل ضساعلث ا ل سسلمؤس اس لمؤر لجزل لوت ىاثدللوك اءةلباثجثي ل اؤي ليا

بتمزمتمىىىال ىىىجمءلمؤصىىىارزةل شىىىأعلمطا قىىى لمؤنصىىىجملمؤوضىىىجل لومألثظسىىى لمؤرمخبيىىى لؤتتيلىىىال

                                                             
م كتةلؤنيسلشمارةلمؤساه ليتلتصصالمؤروؤى لوؤسس  ىاتل،لمؤستت (ل–مؤ فم تلل-مؤتبا  لمؤر لجزل ليالمؤر اتيتلمؤستاز ي ل)تجثد،ل ا المتومعل- 1

ل7 .12م،ل2016-2015،ل1كبي لمؤ قجللهامو لمؤ فم ت،لمؤوسجمي 

مسزخ ليالل55مؤ تلرةلمؤت سي لزب ل،لوبياللضس لمصرمزلمؤنظاملمؤرمخبالؤبس اس لمؤ،ل2005غشتل ن لل14مسزخليالل279-05مت جملز ا الزب ل 

ل.2005غشتل ن لل15
مسزخ ليالل66مؤ تلرةلمؤت سي لزب ل،ل2019 بلسبتل ن لل19مؤنظاملمؤرمخبالم بدلمؤروؤ لمصارلل بيهلم للت لمالبلم بدلمؤروؤ ل لازل لل-2

ل.2019أكلج تل ن لل27
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مؤبتؤساعلؤبر لجزلأولمؤقتمزمتلمؤلالتصرز اليالإلازلزبا  لمؤر لجزل لأولمؤقتمزمتلمؤسلوبقى ل

ل .1 اؤناز اتلمالثلصا ي 

ل  ليىىالمث ىى املمؤلصىىجزمتلومرزمءلأثنىىاءل سىىسلمؤس اسىى لمؤر ىىلجزل مألمىىتلمؤىى الل ىىا

ول وىىسلأ ضىىا ماليىىالمنىىأىل ىى لمإلمىىالءمتلمؤ يا ىىي لومؤلىىأثيتمتلمؤ ف يىى لخىىالللمساز ىى ل

التشىاسلممامم ،لو جلمالتقلضيهلملطبباتلوأ رم لت ويسلمؤتبا  ل بىالر ىلجزل لمؤقىجمثي لمؤلى

صى ل للمؤتبا  لإؤىالك ىاءمتلباثجثيى لملصصهج تلمخلصاملمؤس اس لمؤر لجزل ،لإذلت لاجل 

يىىالمؤقىىاثجعلمؤر ىىلجزالوت لىىاجلإؤىىالأشىىصاملغيىىتلمل ىىف ي لضىىساثنالم ىىلقالؤي لمؤسس  ىى ل

ل .مؤر لجزل ليالأرمءلممامما

لملأ ىات ة اؤتهج لإؤالمؤلجزلعلمؤ التناوؤنالل ا قاليإثهلتقاسلمؤصبتةلمؤقاثجثي ل صصج

السيبىىالمؤ ىىبط لمؤقضىىا ي ل سساز ىى لممنىى لباضىىمؤقىىاثجعلمؤر ىىلجزال اؤلىىرزلدلوتقىىاسلخت ىى لم

 ىىيدل اؤس اسىى لمؤوبيىىالوم بىىدلمؤروؤىى لولبقىىالمسيبىىالمؤ ىىبط لمؤلن ي لىى لمؤسوينىىي لمىى للىىت لز

نم لمى لمؤ سمجزل لغيتلموبجم لم االتلخبتتم لمؤقاثجثي لو بيهلل علؤت يدلمؤ سمجزل لتوييى

اةل ىابالس ىامي لوذؤى لمىعلمتم ى ي لمأل ات ةلكسالؤىهلأعللويىنم لمى ل ىي لمؤقضىاةلأولمى ل ىي لمؤ

ل .مؤشتوللمؤسطبج  

مشلتللمؤسس دلمؤر لجزاليال ضجلمؤس بدلمؤر لجزالخت ى لباثجثيى لمىرتمالاللتقىسل

 ىن لمى لخىالللمؤىنال بىالم ىاالتلمؤصبىتةلو ىالمؤلوبىي لمؤوىاؤاليىال (15 ى لخس ى ل شىت)

س اسى لمولسىرلؤىرىلمؤمؤوبجملمؤقاثجثي لثى لم ىاللمؤقضىاءلثى لمؤس امىاةلشىتللأعللاىجعلمؤس ىامال

برلك ىسللمؤوبيالوم بدلمؤروؤ لوأخيتملويي  ل بياليالمؤروؤ ،لو  ؤ للاجعلمؤسس دلمؤر لجزا

ل:مؤا اءةلمؤالزم لم لثا يلي 

مؤس بىىىدللأ ضىىىاءتلسيىىىسلمألوؤىىىاليىىىالأثىىىهل ىىىررلشىىىتوللمؤلصصىىىالومؤصبىىىتةليىىىال* 

ل.مؤر لجزا

ضىساث للؤبسشت ،لمىاللشىاسلومؤياثي لأثهلتجؤالت رلرلتب لمؤشتوللومؤا اءةلوؤ لللتكما*

ل .و  للمؤضساث لمثلقبتلؤبس اس لمؤر لجزل ل،ؤبس بدلمؤر لجزا

 
                                                             

،لم بى لمؤوبىجملمؤقاثجثيى لومالهلسا يى لهاموى لزلىاعل اشىجزلمؤ ب ى ل–مؤسبىرألومؤلطبيىعل ىي لل–م لقالؤي لمؤس بدلمؤر لجزالمؤ فم تال،لتبين ل اي ل-1

ل.36م،ل2019 بلسبتل،ل03مؤوررل،ل04مؤس برل



2020األخير الفصل الثاني:                   المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري   

 

55 

  :التكوين والتخصص في مجال القانون الدستوري-ثالثا

زا،للشلتلليالأ ضاءلمؤس اس لمؤر لجزل لمال ل ارةلم لمؤلاىجل ليىالمؤقىاثجعلمؤر ىلج

 لمم ل ارللس لمؤر لجزل ،لأعللاجعلبرإذلللوي لؤلويي ل ضجلأولمثلصا هلؤلجؤالمؤوضجل ل اؤس ا

جليابىتلؤىتاجل ليالمؤقاثجعلمؤر لجزالإؤالهاثبلخبتتهلمؤقاثجثي لمؤلىالاللتا ىالؤج ىر ال لىال

صي ل ن ،لإذلم لخاللل  ملمؤشتلللسا لتويي لأ ضاءل اؤس اس لمؤر لجزل لؤي جململصصل20

الأعلمؤوضىىجل لمسيبىىلكسا،يىىالمؤقىىاثجعلمؤر ىىلجزالؤاىى لؤىىرلم لتاىىجل ليىىالمؤقىىاثجعلمؤر ىىلجزا

زالببىسلمؤ بط لمؤقضا ي ل ى لبضىاةلو اؤلىاؤالللوىي لم ىل ارتم لمى لتاىجل ليىالمؤقىاثجعلمؤر ىلج

ل .مثلصا م لضس لتشايب لمؤس اس لمؤر لجزل 

و بيىىهليىىإعل ىى ملمؤشىىتلللصىىالمأل ضىىاءلغيىىتلأ ىىات ةلمؤقىىاثجعلمؤر ىىلجزالألعلأ ىىلاذل

لجزالواللل لىاجلإؤىالتاىجل لآخىتلببىسلمؤقاثجعلمؤر لجزال جلأصىاللملاىجعليىالمؤقىاثجعلمؤر ى

مؤلتشىىحلؤوضىىجل لمؤس اسىى لمؤر ىىلجزل ،لو بيىىهللقلصىىتل ىى ملمؤشىىتلل بىىالمؤقضىىاةلومأل ضىىاءل

ل.1مؤسويني لم لببسلز يدلمؤ سمجزل لخازجلأ ات ةلمؤقاثجعلمؤر لجزا

التمتع  بعالحقوا المدنيعة والسياسعية وأال يكعون العضعو محكعوم عليع  بعقوبعة  -رابعا  

  :للحريةسالبة 

للوي لأعللاجعل ضجلمؤس اس لمؤر ىلجزل لملسلوىال  سيىعل قجبىهلمؤسرثيى لك ىعلمؤلسبى ل

مياللو قجبهلمؤ يا ي لال يسال علمالثلصا لومؤلتشح،لومعلل لستلملسلوال ماليالللب عل هلأال

ماثعلم لمؤسجمثعلمؤلالتسرالإؤالمؤبتؤساعلم لمؤ قجللمؤ يا ي لومؤسرثي ل  ببلمإلرمثى ل  ىتم  ل

طيتةل ساللسرالإؤىالمثوىرمملمأل بيى لمألر يى ليىالإلىازلبىاثجعلمؤوقج ىاتلأول  ىببلخبىسل قبىالخ

ل قرلمؤشصالمؤلسييفلومؤلصت ل ساللسرالإؤالمثورمملمأل بي لمؤوقبي ليالإلازلمؤقاثجعلمؤسرثال2

لوباثجعلمأل تة.ل

تللقصرل األ بي لمألر ي لإالللاجعلمؤشصالبرلوبىعليىالأيوىاللم تمى لت وبىهلغيىتلهىرل

 اؤشىت لومال لبىىاز،ل  يىى لالللصىحلمومىىالأعللاىىجعل ضىجل اؤس اسىى لمؤر ىىلجزل لألعلصىىجتهل

مى لمؤقىاثجعلل5مؤ فم ىتالإؤىال ى ملمؤسنىعليىالمؤسىارةل أصىبحلمشىاجةلييىهل يى لأشىازلمؤسشىت 

                                                             
،لمؤوىررلمألول،لمؤس بىرلمؤصىامد،لم ب لمؤرزم ىاتلمؤقاثجثيى ،ل2016مؤس بدلمؤر لجزالمؤ فم تال بالضجءلمؤلورلسلمؤر لجزال،للا سي لمفمزال-1

لل.250لم،لل2019هاث ال
،ل2017،لمؤ فءلمألول،لمؤوررلمؤ ا ع،لم ب لصجتلمؤقاثجع،ل2016إصالحلمؤس بدلمؤر لجزالياليسلمؤلورلسلمؤر لجزالؤ ن ل،لشت الل برلمؤقارزل-2

ل.289م



2020األخير الفصل الثاني:                   المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري   

 

56 

مؤسلضس لباثجعلمالثلصا اتلمؤسورللومؤسلس لكسالأكرلمؤلورلسلمؤر ىلجزالل10-16مؤوضجالزب ل

 بيىى لمالر يىى لمىى لخىىالللإرزمجلشىىتللأالللاىىجعلمؤوضىىجلمؤسوىىي لأول بىىالخبىىهلمؤوضىىجلمىى لمأل

مؤسنلصبلم اجمل بيهل وقج  ل اؤب لؤب تل ،لؤا لؤ لل ررلمؤسس دلمؤر لجزالمجب هلم لم أؤ ل

زرلمإل لباز،لإاللأثنالثتىلمى لهاثبنىالأثىهلالللساى لأؤىالشىصالتوىت لؤوقج ى ل ىاؤب لؤب تلى ل

 ضىىجليىىالمس  ىى لر ىىلجزل لت ىىمتل بىىالضىىساعلل لىىالؤىىجلم ىىل ارلمىى لزرلمال لبىىازلأعللاىىجع

م لىتمملمؤر ىلجزلوت ىمتل بىال ىيتلثشىالل ىابالمؤسس  ىاتلمؤوسجميى ليىالمؤروؤى ،لؤى ملم ىىلبورل

ل.1مؤسس دلمؤر لجزالم لمؤوضجل لأالشصال صسل بال قج  ل اؤب لؤب تل 

هلولقصرل األ بي لمؤوقبيى لأالللاىجعلمؤشىصالمصىا ال ىأمتم ل قبيى لتىسثتل بىالبرزمتى

مليىى لوتسىىدل ا اءتىىهليىىالمالخليىىازلومؤلسييىىفلوت وبىىهلغيىىتلمىىرزةلؤلصىىتياتهلوتشىىسسل ىىرمؤ  ن

ل .مأل بي لمؤوقبي لؤألشصاملمؤس  جزل بيم لبضا يالومؤس  جزل بيم 

مؤسورللومؤسلس ليالمؤسىارةلمؤصام ى لمنىهلمؤىنالل10-16وتضس لمؤقاثجعلمؤوضجالزب ل

ل .2مأل بي لمؤصاص ل م ملمؤنج   بالمجمثع

  :االنتماء الحزبي عدم -خامسا

 للولبتل  ملمؤشتللغيتلومضحلوغيتلم ررل شاسلربيع،ليمىسلمؤسقصىجرل ىهلأثنىاءلتويىي

علأمؤوضجلأولمثلصا ىهللاىجعلغيىتلمنلسيىالؤ ىف ل يا ىال تىضلمؤنظىتل ى لمثلسىاءللمؤ ىا علأول

إذللمؤسقصجرل جل رملمالثلساءلألال ف ل يا اللجملل ياةلمؤشصا،لو جلمال لساللمألبت ،

لؤاجعلأ ضاءلمؤس بىدل2016  ملمؤشتللمنصجمل بيهليالمؤلورلسلمؤر لجزالؤ ن لؤ للا ل

 ىا،لكسىالبجعلمؤبتؤساعلو  ليالمؤتاؤبلؤىرلم لمثلسىاءل فلسيمؤر لجزالم ل ينم لأز و لأ ضاءل

 لأعلمؤس اسىى لمؤر ىىلجزل ل يةىى لمصلب ىى لمىى ل يىى للبيولمىىال ىى لمؤس بىىدلمؤر ىىلجزا،لإذلللوىىي

ملمؤ اثبليالأ ضا ما،لو  ملماللاتسلم لقالؤي لؤبس اس لم ل  مشلتملل رملمالثلساءلمؤ ف ال

ل .ولضس ل يارلمأل ضاء

أضىا لل2020مؤسس دلمؤر لجزالمؤ فم ىتاليىالمؤلوىرلسلمؤر ىلجزالؤ ىن للومنهليإع

و  للمؤشتوللل،2016مؤورلرلم لمؤشتوللمؤلالؤ لتا لمنصجمل بيماليالمؤلورلسلمؤر لجزال

                                                             
،ل02مؤس بىرل،لومؤ يا ىي م ب لمؤرزم اتلمؤقاثجثي ل،ل بالثظاملمؤتبا  لمؤر لجزل ليالمؤ فم تل2016أثتلمؤلورلالتلمؤر لجزل لؤ ن ل،ل تزولل اجل-1

ل.547م،ل2017هاث ال،ل05مؤوررل
 بىىالت ويىىسلروزلمؤس بىىدلمؤر ىىلجزاليىىالتوىىرلسلمؤر ىىلجزلوت  ىىيتللمؤس بىى لمإليتلقيىى لل2016أثىىتلمؤلوىىرلسلمؤر ىىلجزالمؤ فم ىىتال،ل جمىىرل لم سىىرل-2

ل.13م،ل2018رل سبتل،ل02مؤوررل،ل02مؤس برل،لمؤقاثجثي لومؤ يا ي ل14ؤبرزم اتل
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مؤر لجزل لوم لقالؤيلمالوتضىس لتصصىالأ ضىا مالومكل ىا م لمؤ رلرةلتاتسل يارلمؤس اس ل

ل2016خبتةلباثجثي ل اؤي ،لكسالأعلمؤشتلي لمؤسنصجمل بيمساليالمؤلورلسلمؤر ىلجزالؤ ىن ل

 سسلمؤسس دلمؤر لجزال بالمؤلشرلرلييمساليالمؤلورلسلمؤر لجزالمؤ اؤالم لخالللزيعل  ل

وزيىىعلمؤصبىىتةلمؤقاثجثيىى لمىى لخس ىى ل(ل ىىن ل50(ل ىىن لإؤىىالخس ىىي ل)40مؤوضىىجلمىى لأز وىىي ل)

(ل ىىن لمىىىعلمالكل ىىاءل ىىاؤصبتةليىىىالمؤس ىىاللمؤقىىىاثجثالروعل20(ل ىىن لإؤىىىال شىىتل ل)15 شىىت)

ل .مؤجيا سلمؤوبياليالمؤروؤ 

و بيىىهلأ  ىى لمؤسس ىىدلمؤر ىىلجزالؤسىىال ىىررلم ىىاللمؤصبىىتةليىىالمؤقىىاثجعلأالمؤلاىىجل ل

 ىلجزل ،ل ى ل سىسلمؤس اسى لمؤرلمؤقاثجثالروعلتقبرلمؤسناصبلمؤوبيال لاللبورلمؤص  لمؤ يا ىي 

لؤر ىلجزل  اإلضاي لإؤالمؤلتكيفل بالمؤلاجل ليالمؤقاثجعلمؤر لجزا،لو ى ؤ لتولسىرلمؤس اسى لم

 بىىالك ىىاءمتلملصصصىى ليىىالمؤقىىاثجعلمؤر ىىلجزالأولتضىى لك ىىاءمتلؤمىىالتاىىجل ليىىالمؤقىىاثجعل

ل.مؤر لجزا

لالفرع الثاني: الشروط الخاصة برئيس المحكمة الدستورية

يىاللمؤشتوللمؤلالللوي لتجيت اليال ضجلمؤس اس لمؤر لجزل ،لللوي لتجيتزلارةل بال

ز يدلمؤس اس لمؤر لجزل ل وضلمؤشتوللمألختىلومؤلال المطبج  لؤبلتشحل سنصبلز يدل

لم لمؤلورلسلمؤر لجزا،لومؤسلسيب لياال87مؤ سمجزل لومؤس ررةليالثالمؤسارةل

قىىط،ليال اؤ ن ىىي لمؤ فم تلىى لمألصىىبي لللوىىي لأعللاىىجعلز ىىيدلمؤس اسىى لمؤر ىىلجزل لملسلوىى - ل

ل.وليبتلمؤ ن ي لمؤ فم تل لمألصبي لؤأل لومألم

ل.أعللرل ل اإل الم -

ل.أعلليبتلمؤ ن ي لمؤ فم تل لمألصبي ليقطلؤفوههل-

التويينىىهلز ي ىىل ىىنجمت،ل بىىالمألبىىس،لببىىسل10ليبىىتلإبامىى ل ىىاؤ فم تلروعل ىىجم المىىرةلل-

ل.ؤبس اس لمؤر لجزل 

 .1942إذملكاعلمجؤجرملببسللجؤيجلل1954ثجزةلأوللثجيسبتلليبتلمشازكلهليال -

 .ليبتلتأرللهلؤبصرم لمؤجلني لأولمؤصبتلمؤقاثجثالؤورملتأرللما  -

ملإذملكىاعلمجؤىجرل1954ليبتل رملتجزللأ جلهليالأ ساللضرلمؤيىجزةلأوللثىجيسبتل  -

 .1942 ورللجؤيجل
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 .ازههلقرملتصتلحل سسلبااتهلمؤسنقجؤ لومؤوقازل ليالرمخسلمؤجل لوخ  -

إعلمؤنال بالضتوزةلوهجرلشتوللخاص ليالز يدلمؤس اس لمؤر لجزل لمترللإؤال لللللللل

مؤستكفلمؤ  اسلؤت يدلمؤس اس ،لإذللسا لأعلللقبرلمماملز يدلمؤروؤ ليال اللشتجزلمنصبل

ز يدلمؤ سمجزل لوتفمم لمؤشتجزلمىعلشىتجزلمنصىبلز ىيدلم بىدلمألمى ،لكسىاللقىرملز ىيدل

ل.1مؤورلرلم لمال لشازمتلؤت يدلمؤ سمجزل لويعلمال ررللمؤر لجزمؤس اس لمؤر لجزل ل

لالمبحث الثاني: النظام القانوني للعضو يكرس استقاللية المحكمة الدستورية

 نرلمؤسس دلمؤر لجزالممس لضساعلأ ااملمؤر لجزلوضبطلَ يتلمؤسس  اتلوثشاللأ

زةلؤر ىىلجزل ،لوؤوىىسلإشىىامؤ ىىبطاتلمؤوسجميىى لؤسس  ىى لم ىىلقب للطبىىعل بيمىىالت ىىسي لمؤس اسىى لم

يى ل ى للمؤسس دلمؤر لجزالإؤالم لقالؤي لمؤس اس لمؤر ىلجزل لومؤلأكيىرل بيمىاللضىس ل ىرملتبو

يىرمل ى لمؤس اس لألالهم لأول بط ليالمؤروؤى ،لمسىاللوىفزلم ىلقالؤماليىاللمتصىاذلمؤقىتمزمتل و

ل .مؤلأثيتلومؤلبوي 

 رلرلثظامل مرةلمأل ضىاءلومؤل رلىرلللضس لمؤنظاملمؤقاثجثالؤوضجلمؤس اس لمؤر لجزل لتلللللل

مؤنصىىى الؤبلشىىىايب لثىىى لمؤلطىىىتللؤبضىىىساثاتلمؤلىىىالكت ىىىمالمؤسس ىىىدلمؤر ىىىلجزاليىىىالمؤلوىىىرلسل

مؤر لجزالمألخيتلؤضساعلم لقالؤي لمؤس اس لمؤر لجزل لم لمؤنا ي لمؤوضجل لوال يسال االتل

با بيى لمؤوضىجلمؤلنايالمعلمؤوضجل لومؤنفم ى لومؤ يىارليىالم ضىاءلمؤس اسى لمؤر ىلجزل لو ىرمل

ل.2ؤبوفل

 المطلب األول: تحديد مدة العضوية بالمحكمة الدستورية ضمانة استقالليتها   

المؤنصىى لثلطىىتلليىىال ىى ملمؤسطبىىبلؤسىىرةلمؤوضىىجل لؤبىىت يدلومأل ضىىاءلوم ىىأؤ لمؤل رلىىرللللللل

ل .ؤبلشايب 

لالفرع األول: مدة العضوية بالمحكمة الدستورية:

 لمىرةلمؤوضىىجل ل اؤس اسىىل2020 ىررلمؤسس ىىدلمؤر ىلجزاليىىالمؤلوىىرلسلمؤر ىلجزالؤ ىىن للللللل

ل نجمتلغيتلبا ب لؤبل رلىرلوتسىازسلؤ لىتةلوم ىرةليقىطلوتصىال ى لل06مؤر لجزل لو ال تل

ل.مؤسرةلكسلم لمؤت يدلومأل ضاء

                                                             
ل .343،لم2015،لرل سبتل21  ل ليتة،ل سبي لت  يسلمؤناخبي ال ي لمؤضتوزةلومؤسواليتلمؤلشتلوي ،لم ب لمؤوبجملمالهلسا ي ،لمؤوررلمؤيسي لل-1
،ل15مؤس بىرل،لم بى لمؤوبىجملمالهلسا يى ،لمؤضساثاتلمؤر لجزل لومؤقاثجثي لؤنفم  ل سبي لمؤل  يسليالمؤقجم  لمالثلصا ي ليالمؤ فم ىت،لتجييعل جبتعلل-2

ل.346،لم2018،لل28ؤوررل
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 رةلمتةلوملزسإعلمؤل رلرلمؤر لجزالؤسرةلمؤوضجل ل ومرةلوم رةلغيتلبا ب لؤبل رلرلوتساللللللل

لمؤس اسىى لمؤر ىىلجزل لمسىىالأ ضىىاءمىى لببىىسلمؤوضىىجلمىى لشىىأثهلأعلل ىىا  ليىىالضىىساعلم ىىلقالؤي ل

لضس لؤوضجلمؤس اس لمؤر لجزل لمساز  لممامهل شاسل يارالمألمىتلمؤى الل  ىبلؤبسس ىدل

ؤميةىاتليورملبا بي لمؤوضجلؤبظ تل ومرةلهرلرةليالمؤس اس لمؤر لجزل لم للت لمل،مؤر لجزا

هللىهلوممامىلالبامتل لويينهلأولمثلصا هلل ا  ليالم ا رةلمؤوضجل بالمؤقيامل جيي ومؤ ماتلمؤ

بيىهلوت ييرلمجمب هلويعلماللتتضيهلضسيتللمؤسمنالومؤسنصبلمؤ ال ىجلييىهلوؤىيدلويىعلمىالتس

 ى ةلرلى لمؤنامؤ م لمؤلال ينلهلأولمثلصبله،لو اؤلاؤاللل تزلمؤوضجلم لمؤضتجلاتلمؤن  ي لومؤسا

اسى ل ،لكسىالأعلت رلىرلمىرةلمؤوضىجل ليىال ىرلذمتىهلضىساث لال ىلقالؤي لمؤس   لت رلىرلمؤوضىجل

مؤلىالوإذلاللتل جللإؤالهمازللواىدلمؤصىتم اتلمؤقا سى ل ىي لمؤ ىبطاتلمؤوسجميى لل،مؤر لجزل 

ل .تبقال ضالؤمال بالمأل ضاءلمؤسنلسي لؤم للمؤ بطات

للىرلمىرتمالوي لز يدلمؤ سمجزل لز يدلمؤس اس لمؤر لجزل لؤومرةلوم ىرةلغيىتلبا بى لؤبل رللللل

 ىىنجمت،لإذلالللساىى لتويينىىهلمىىتةلأخىىتىلكوضىىجلأولمثلصا ىىهلكوضىىجل اؤس اسىى ل (06 ىىتل)

مؤر ىىلجزل ،لإذللضىىطبعل سمامىىهلمىىتةلوم ىىرة،لكسىىاللضىىطبعلمأل ضىىاءل سمىىامم ليىىالمؤس اسىى ل

  ىتللا ب لؤبل رلر،لو ررتلمىرةل ضىجللم ل اؤس اسى لمؤر ىلجزل مؤر لجزل لمتةلوم رةلغيتلب

ل.(ل نجمت06)

 الفرع الثاني: التجديد النصفي

جمتل(ل ىن06إذملكاعلمؤسس دلمؤر لجزال ررلمرةلمؤوضجل ل اؤس اسى لمؤر ىلجزل ل  ىتل)ل    

لسكىسلثىاللؤ لتةلوم رةلمعل رملبا بيلمالؤبل رلر،لغيتلأثهلثال بىالمؤل رلىرلمؤنصى الؤبلشىايب 

أعلل نجمت،لإذلم لسرلمؤسس دلمؤر لجزال بالبا رةلمؤل رلرلمؤنص الكسلثالسل نجمت،لغيىت

رتمال تلممؤل رلرلمؤنص الالللشسسلز يدلمؤس اس لمؤر لجزل لمؤ الللجؤالممامهلؤومرةلكامب ل

ل.(ل ضجلخاضوي لؤوسبي لمؤل رلرلمؤنص ا11(ل نجمت،لإذللبقالإ رىل شت)06)

ؤ لل ررلمؤسس ىدلمؤر ىلجزالشىتوللوكي يىاتلمؤل رلىرلمؤ ف ىالوإثسىالأ ىاللذؤى لؤبنظىامللللللل

مؤرمخبالؤبس اس لمؤر لجزل ،لكسالؤ لل ررل ىاالتلشىتجزلمنصىبلز ىيدلمؤس اسى لمؤر ىلجزل ل

ومىى لللىىجؤالز ا ىىلمالوالل ىىاالتلشىىتجزلمنصىىبلمؤوضىىجليىىالمؤس اسىى لمؤر ىىلجزل لوكي يىىاتل
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ؤ ىىاالتلمؤلىىاللىىسوللأمىىتلتنظيسمىىالؤبنظىىاملمؤىىرمخبالؤبس اسىى لم ىىلصال لمؤوضىىجلوغيت ىىالمىى لم

ل.1مؤر لجزل 

 ل(لأ ضىىاءل ىى للتلىىعلمؤقت ىى06لىىل لمؤل رلىىرلمؤنصىى المألولل ىى للتلىىعلم ىىلبوارل ىىل ل)لللللل

(ل06أ ضاءلإضاي لإؤالمؤت يدللاسبجعلمؤومرةلكامب لومؤلال ررتل  تل) (05ولبقالخس  ل)

ب لم ل نىرلثىالسل ىنجمتلولىل لت رلىرلثصىسلمؤلشىاي نجمتل ينسالمأل ضىاءلمؤ ىل لتنلمىال مىرت

يب لصسلمؤلشا اؤطتلق لث  مالمؤلالت ل مالمؤلشايسلو ور اللصبحلمؤل رلرللل ل ص  لآؤي ،لياسلث

مؤ التنلمالمرةل ضجللهلل لبرلل نصسلآختلومؤنصسلمؤسلبقاللضسلثىالسل ىنجمتليلصىبحل

لثقسلمؤل ت  لمأل بج   ملمرتهل تل نجمتلوتنقضالول لبرلل نصسلآختلو ا م،لإذللضس ل

 نجمتللومؤصبتةلم لمأل ضاءلمؤقرممالمؤ ل لمتل بالتجمهر  ل اؤس اس لمؤر لجزل لمرةلثالس

ل .مأل ضاءلمؤ رر إؤا

كسالأعلمؤل رلرلمؤنص الكسلثالسل نجمتلللوىي لأعللىل ل بىالضىجءلمؤلجزلىعلمؤى التطتبنىاللللل

ني لم لببىسلز ىيدلمؤ سمجزلى ل وىرلإؤال ا قا،لإذلل ررل ضجمعلم لأصسلأز و لأ ضاءلمؤسوي

مثلمىىاءلثىىالسل ىىنجمتلمألوؤىىال بىىالتشىىايسلمؤس اسىى لمؤر ىىلجزل ل ىى للتلىىعلمؤقت ىى لول ىىلستل

مؤت يدلومؤوضجلمؤتم عليالمؤسماملؤتال لمثقضاءلمرةلمؤوضىجل لمؤسقىرزةل  ىتل ىنجمت،لول ىررل

ألولل ضجلم لمؤوضجل لمؤسنلسي لؤب بط لمؤقضا ي ل ى للتلىعلمؤقت ى ل صصىجملمؤل رلىرلم

ول لبرلل وضجلم لث دلمؤ م لمؤقضا ي لمؤلاللنلسالإؤيمالمؤوضجلمؤسنلمي ل ضجللهل نرلثالسل

 نجمتليإذملوبوتلمؤقت ى ل بىالمثلمىاءل مىرةلمؤوضىجلمؤسنلصىبلمى ل ىي لبضىاةلم بىدلمؤروؤى ل

ل ررل وضجلم لم بدلمؤروؤى ،لكسىالتنلمىال مىرةلثاؤيى لأ ىات ةلبىاثجعلمؤر ىلجزال وىرلمثقضىاءل

بىاثجعلر ىلجزالو ىن دللأ ات ةو  للتلعلمؤقت  لولل لت رلرلمؤوضجل ل يالسلثالسل نجمتل

ل.2مؤاي ي لمؤلالمثلصبل مالمأل ات ةلألوللمتة

إعليىىا تةلمؤل رلىىرلمؤ ف ىىالؤي ىىتلغتلبىى ل ىى لمؤسس ىىدلمؤر ىىلجزالمؤ فم ىىتال يىى للللللللل

 صصجملتشايب لمؤس بىدلمؤر ىلجزالومؤلىالل2016لبقمالألضاليالمؤلورلسلمؤر لجزالؤ ن ل

                                                             
ياللمسزخ لل50مؤ تلرةلمؤت سي لزب ل،لمؤسورللومؤسلس ،لللوبعل نظاملمالثلصا ات،ل2016غشتل ن لل25مؤسسزخليالل16-10مؤقاثجعلمؤوضجالزب لل-1

ل.2016غشتل ن لل28
ل .346تجييعل جبتع،لمتهعل ا ع،لمل-2

ل



2020األخير الفصل الثاني:                   المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري   

 

61 

أخضومالؤبل رلرلمؤنص الكىسلأز وى ل ىنجمتلروعلأعللشىسسلمإلهىتمءلمؤىت يدلوثا ىبلمؤىت يدل

ل . نجمتل(08تمالثساثال)مؤب معللويناعلؤ لتةلوم رةلمر

لىىرل(ل ىىنجمتلغيىىتلبا بىى لؤبل ر06إذعلمىىرةلمؤوضىىجل ل اؤس اسىى لمؤر ىىلجزل ل ىىال ىىتل)لللللللل

وؤالوتسازسلمتةلوم رةلخاللل ياةلمؤوضجلمؤسوي لأولمؤسنلصب،لغيتلأثهل صصجملمؤومرةلمأل

ل ررلثصسلمؤلشايب ل ي لل لبورل ىتلأ ضىاءلولال ىجعل ىيالسل ىنجمتليقىطلكسىرةل ضىجل ل

صىبحللؤس اس ل ينسالمؤنصسلمؤسلبقاللاسسلمؤومىرةلكامبى لومؤلىالبىرز ال ىتل ىنجمتلو وىر ال ا

ل.هسيعلمأل ضاءللساز جعلممامم لؤسرةل تل نجمتل اؤتغ لم لمؤل رلرلمؤ ف ا

لالمطلب الثاني: ضمانات استقاللية أعضاء المحكمة الدستورية

ي لمؤوضىىىجل اؤس اسىىى لثىىىالمؤسس ىىىدلمؤر ىىىلجزال بىىىالمؤورلىىىرلمىىى لضىىىساثاتلم ىىىلقالؤل      

مؤر ىىىلجزل لومؤلىىىالتاىىىتسلم ىىىلقالؤي لؤبس اسىىى لمؤر ىىىلجزل لخصجصىىىالمت ىىىالل ىىىابالمؤ ىىىبطاتل

يىالزالمؤوسجمي ليالمؤروؤ ،لوذؤ ل اؤسقازث لمعلمالمن هلمؤسس دلمؤر لجزالؤبس بدلمؤر ىلج

ل .2016يسلمؤلورلسلمؤر لجزالؤ ن ل

لالفرع األول: حاالت التنافي

مؤ ىاالتللمؤنال بالمؤورلرلمى ل2020م لمؤلورلسلمؤر لجزالؤ ن لل187تضسنتلمؤسارةلل     

مؤلىالتشىىاسلتناييىىالمىىعلمؤومىىرةلومؤوضىجل ل اؤس اسىى لمؤر ىىلجزل ،لإذل س ىىترلمثلصىىا لمؤوضىىجلأول

تويينىىهلللجبىىسل ىى لمساز ىى لأال ضىىجل ليىىالأال يةىى لأولمس  ىى لأولأالهمىى ل سجميىى لأول

 لىىهلمؤلىىالكىىاعللساز ىىمالببىىسلتويينىىهلأولمثلصا ىىهل ضىىجملخاصىى ،لكسىىالللوىىي ل بيىىهلتىىتةلويي

 اؤس اس لمؤر لجزل لأولتىتةلأالممسى لأولتابيىسلكىاعلبىرلكبىسل ىهلمى لببىس،لكسىالللوىي ل بىال

ومؤ الكىاعللسىازسلممنى ل ىتةلأولأالثشىالل1مؤوضجلمؤسوي لأولمؤسنلصبل اؤس اس لمؤر لجزل ل

أولمؤجيي  لأولمؤسمن لمؤ تةلأولمؤنشالللتتةل  للمؤسمن لأولمؤنشاللول لستل  ملمؤلتةلؤبوضجل 

أولمؤلابيىىسلوغيت ىىالؤتالىى لمثلمىىاءلمىىرةل ضىىجل لمؤوضىىجل اؤس اسىى لمؤر ىىلجزل ،لو ىى ؤ للاىىجعل

ممامىهلمؤتبا يى ليقىطل مؤسس دلمؤر لجزالمؤ فم تالبرلتبنالمبرأل املو جلت تغلمؤوضجلألرمء

لروعلغيت ا.

                                                             
ز ىاؤ لمقرمى لؤنيىسلشىمارةل،لر لجزل لمؤقجمثي ل"لرزم  لمقازث ل ي لأمتلاالومصىتلويب ىطي "مؤتبا  لمؤقضا ي ل بال،لضياءلمؤرل ل ويرلمؤسر جعل-1

ل.79م،ل2014،لغفةليب طي ،لهامو لمألبصا،لأكارلسي لمإلرمزةلومؤ يا  لؤبرزم اتلمؤوبيا،لمؤساه ليتليالإرمزةلمؤروؤ 
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لجبىسل ى لؤوبيالوم بدلمؤروؤ ل بيهلأعللو بيهليإعلمؤوضجلمؤ الكاعلباضال اؤس اس لمللللللل

سل سساز  لممامهلكقاضاللجمللمرةلمؤوضجل ل اؤس اس لمؤر ىلجزل لومؤوضىجلمؤى الكىاعللشىت

لمنصىىبلأ ىىلاذلهىىاموال ابيىى لمؤ قىىجلل بيىىهلأعلللجبىىسل ىى لمفموؤىى لممنىى لمؤلىىرزلدلليبىى لمىىرة

ةلمثلمىىاءلمىىرمؤوضىىجل لومؤوضىىجلمؤىى اللسىىازسلممنىى لمؤس امىىاةل بيىىهلللأعلللجبىىسل نمىىالؤتالىى ل

ل.مؤوضجل لم لخالللؤ ج هلإؤالمإلغ ال

تاسىى لأ سيىى لإبىىتمزلمؤسس ىىىدلمؤر ىىلجزالؤ ىىاالتلمؤلنىىاياليىىىالضىىساعلت ىىتغلمؤوضىىىجلللللللل

 لؤسساز  لمؤسماملمؤسنجل ل هلكوضجل اؤس اس لمؤر ىلجزل لمى لهمى لوضىساعل يىارلمؤوضىجلمى

مى لوهم لثاثي ل  للتلعلمال لوارل  لكسلماللسا لأعللسدل سصىارب لمؤسس  ى لمؤر ىلجزل ،ل

علمؤس اسىى لمؤر ىىلجزل لؤىىروز ال اىسليا بيىى لومصىىرمبي لوضىىساشىأعلذؤىى لأعلل ىىا رل بىالأرمءل

سجميى ل سجلمؤر لجزلوماللنل ل نهلمى لتىرزجلؤبقجم ىرلمؤقاثجثيى لوضىساعلم لىتمملمؤ ىبطاتلمؤو

وكىىسلذؤىى للىىسرالإؤىىالم ىىلقالؤي لمؤس اسىى لالخلصاصىىاتمالوكىى ملضىىساعلمؤ قىىجللومؤ تلىىاتل

ل.اس لمؤر لجزل مأل ا ي لؤبسجملني .ولكسلذؤ للسرالإؤالم لقالؤي لمؤس 

و بيىىىهلتشىىىسسل ىىىاالتلمؤلنىىىايالمؤقطىىىا لمؤوىىىاملومؤقطىىىا لمؤصىىىام،لإذلؤىىى للالىىىسلمؤسس ىىىدللللل

مؤر ىىلجزال ا ىىلبوارلمؤجيىىا سلوإثسىىالو ىىومالإؤىىالأالتابيىىسلأولممسىى لأخىىتى،لكسىىالؤىى للالىىسل

مؤسس دلمؤر لجزال ا لبوارلمساز  لمؤسم لمؤ تةليقطلوإثسالو علمؤلنايالإؤالأالثشىاللآخىتل

مؤوضجل جمءلكاعلمت  الأولغيتلمت حل ساليالذؤ لمؤوضجل ليالمؤ سوياتلومؤنىجمراللساز هل

مؤتلاضي لوغيت ا،لو اؤلاؤالللوي ل بالمؤوضجلأعللقطعلصبلهل وامىسلمؤشىتسلولل ىتغل سمامىهل

ل.1  بالم لقالؤي لمؤس اس لمؤر لجزللمؤ رلرةلولبلورل  لكسلماؤهلتأثيت

لأعضاء المحكمة الدستوريةالفرع الثاني: النزاهة والحياد في 

ثالمؤسس دلمؤر لجزال بالضساثاتل يارلوثفم  لمؤوضجل اؤس اس لمؤر لجزل لوذؤ لللللللل

م لخالللأرمءلمأل ضاءلؤبيسي ،لومىاللضىس لم ىلقالؤي لؤبسس  ى لمؤر ىلجزل لوأ ضىا مالت ىالل

اللمى لز ىيدلز يدلمؤ سمجزل ل جلأرمءلمأل ضاءلؤبيسي لأماملمؤت يدلمألوللؤبس اس لمؤوبيال ىر

مؤ سمجزلىى لو ىى ؤ للاىىجعلمؤسس ىىدلمؤر ىىلجزالبىىرلمىىنحلم ىىلقالؤي لؤبسس  ىى لمؤر ىىلجزل لت ىىالل

                                                             
مؤس بىرل،لم ب لمؤوبجملمؤقاثجثيى لومؤ يا ىي ،ل2014مؤلجث ي ليالضجءلر لجزلمإللازلمؤناي لؤبس اس لمؤر لجزل ل،ل سفةلصايا،لاملشجباتسلويشلل-1

ل .659م،ل2018رل سبتل،ل03مؤوررل،ل09
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ز ىىىيدلمؤ سمجزلىىى لخاليىىىالؤبس بىىىدلمؤر ىىىلجزالمؤىىى اللىىىسرالأ ضىىىاءللمؤيسىىىي لأمىىىاملز ىىىيدل

ل .2016م لمؤلورلسلمؤر لجزالؤ ن لل183مؤ سمجزل للبقالؤنالمؤسارةل

رملنفم ىى لومؤ يىىارلومؤ  ىىايل بىىالمؤ ىىتلمؤسمنىىالو ىىتضىىس لثىىالمؤيسىىي لمؤلأكيىىرل بىىالمؤلللللل

لمالث يازلوذؤ لم لخالللمؤنال باا

لتلومملنىع"لأب  ل اهلللمؤوبالمؤوظي لأعلأمازسلويا  ال نفم  لو يار،لوأ  ى ل ىتل لمؤسىرموال

ل."  لمتصاذلمجبسل بناليالأالبضي لتصضعلالخلصاملمؤس اس لمؤر لجزل 

ؤر لجزاليالمؤوضجل رملمالثلساءلمؤ ف الخاليىالؤسىالماللر  ل يارلمؤوضجلمشلتمللمؤسس دلم

 يى للصضىعلمأل ضىاءلمؤسنلسىي لل2016كاعل بيهلمؤجضىعليىاليىسلمؤلوىرلسلمؤر ىلجزالؤ ىن ل

أل فم ل يا ىي لإؤىالضىتجلاتل ف يى للسانمىالأعلتىسثتل بىال يىار  لوثىفم لم ليىالأرمء ى ل

ءلممامىىهلؤسىىرةلؤسمىامم لخصجصىىالم ىأؤ لشىىتجزلمنصىىبلز ىيدلمؤ سمجزلىى لأول  ىىفلل ى لأرم

ل.1لجلب لروعلأعلل تةلمؤس بدلمؤر لجزال اكنا

لالفرع الثالث: الحصانة وعدم القابلية للعزل

ثالمؤسس دلمؤر لجزال بالتسلعلأ ضاءلمؤس اس لمؤر لجزل ل اؤ صاث ل ى لمأل سىالللللللل

مؤستتبطىى ل سساز ىى لممىىامم لروعلمأل سىىاللمألخىىتىلمؤلىىالؤىىيدلؤمىىالمزتبىىالل أ سىىاؤم ،لو ىى لل

ل2020صىىاث لتولبىىتلكضىىساث لمن مىىالمؤسس ىىدلمؤر ىىلجزاليىىالمؤلوىىرلسلمؤر ىىلجزالؤ ىىن لمؤ 

أل ضىىاءلمؤس اسىى لمؤر ىىلجزل لومؤلىىالؤىى لتاىى لمنصىىجمل بيمىىال ىىا قا،لإذللبقىىالمؤوضىىجلممىىررل

ل.ل2 اإلباؤ 

سمامهلأول مزتبالللأمال اؤياليالللسا لإباؤ لمؤوضجلأولم اءؤلهل بالأبجمؤهلأولأيواؤهلمؤلالؤمالللل

ل.2020م لمؤلورلسلمؤر لجزالؤ ن لل189 لمساز لمالو  ملمالتضسنلهلمؤسارةل اي ي

بلأمال صصجملمؤ صىاث لمؤقضىا ي لييسبى لمؤوضىجل صىاث لضىرلمؤسلا وى لمؤقضىا ي ل  ىبلللللل

ول نىاءلأمأل ساللغيتلمؤستتبط ل سساز  لممامه،لإاللإذملتنازلل  لمؤ صاث ل شاسلصتلحلمنهل

ل .،لإذليال اتهلمؤ اؤلي لتل لملا و لمؤوضجلبضا يا بالإذعلم لمؤس اس لمؤر لجزل 

                                                             
ل109م،لمتهعل ا ع،لز بال وارل-1
لل،04يا ي ،لمؤس برل جمملمؤشيص ،لمؤمية لمؤساب  ل اؤتبا  ل بالر لجزل لمؤقجمثي ليالمؤروللمؤستاز ي ،لم ب لمأل لاذلمؤبا  لؤبرزم اتلمؤقاثجثي لومؤ ل-2

ل.151،لم02،لمؤوررل2019
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 اللإؤالأؤ للبي لمؤسس دلمؤر لجزاليالمؤسارةلمؤس كجزةلأ الللإهتمءمتلزيعلمؤ صاث لوإثسال

ل .مؤنظاملمؤرمخبالؤبس اس لمؤر لجزل لؤلبي لإهتمءمتلزيعلمؤ صاث ل  لمؤوضج

يى لوىاتلهفم مؤقاثجثي لم لأالملا لتجيتلمؤ صاث لأل ضاءلمؤس اس لمؤر لجزل لمؤ سال للللللللل

ؤس اسى لبرلتطاؤم لليب لمؤومرة،لمألمتلمؤ المى لشىأثهلمىنحلثىج لمى لمؤيقى لومؤ تلى لأل ضىاءلم

ؤس اسى لممؤضىساثاتلمؤقاثجثيى لمؤسسنج ى لأل ضىاءل مؤر لجزل ،لو اؤلاؤالتورلمؤ صاث لم لأ ى ل

ل .مؤر لجزل 

و بيهليإعلمؤوضجل اؤس اسى لمؤر ىلجزل لغيىتلبا ىسلؤبوىفللإالليىال اؤى لمؤسلا وى لمؤ فم يى لللللل

ثلي ىى لتنازؤىىهلمؤصىىتلحل ىى لمؤ صىىاث لأولإ ىىقالمال نىىهلمىى لببىىسلزمىىالءللمأل ضىىاءل اؤس اسىى ل

مؤر لجزل لأمال صصجمل ابالمأل ساللمؤلاللتتابمالمؤوضجلومؤلالاللتشاسلوصسلهفم الأول

 سمامهليإثهلالللسا ل فؤهلكنلي  لؤقيامهلؤمىالممسىالكىاعلمؤظىت لو بيىهلللوىي للمؤلالؤمالمزتبال

لل.1(ل نجمتلكامب 06أعللاسسلمؤوضجلمؤسرةلمؤس ررةليالمؤر لجزلو ال تل)

للبقىىالمؤ ىىسمللمؤسطىىتوحل ىىسلللىىا علمؤوضىىجلهفم يىىال ىى لأيوىىاللمزتابمىىالأثنىىاءلمساز ىى 

لممامه،ل ورلمثلماءلمرةلمؤوضجل لأملال؟

تقىىتزل صىىاث لل185ث ىىرلأعلمؤسىىارةلل2016نىىالإؤىىالمؤلوىىرلسلمؤر ىىلجزالؤ ىىن ليىىإذملزهولل

ن لمىى لمؤلوىىرلسلمؤر ىىلجزال ىىل01مؤ قىىتةلل189ؤبوضىىجلخىىالللمىىرةلمؤوضىىجل ليقىىطل ينسىىالمؤسىىارةل

لأ قطتل بازةل"خاللل مرتم "لوثصتل باال2020

لممىامم لللسلعلأ ضاءلمؤس اس لمؤر لجزل ل اؤ صاث ل  لمأل ساللمؤستتبط ل سساز ى ل

مؤوضىجل سمامىهلماللوي لأثهلتسلرلمؤ صاث ل  لتب لمأل ساللمؤلالؤمال اؤقى لومزتبىالل سساز ى ل

إؤىىالمىىال وىىرلمثلمىىاءلمىىرةلمؤوضىىجل لخاليىىالؤبلصىىتياتلمؤلىىاللتتابمىىالمؤوضىىجلومؤلىىالاللتىىتتبطل

 سساز  لممامه،لتاجعلم سلملا و لبضا ي ل لال ورلمثلماءلمرةلمؤوضىجل لإذملكاثىتلؤى لتلقىارمل

 .2 ور

 

ل

                                                             
ل.151مؤستهعلمؤ ا ع،لمل جمملمؤشيص ،لل-1
ل .549 تزولل اجالمتهعل ا ع،لملل-2
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لالفرع الراب : نظام التعويض

 بىالثظىاملل2020لنالمؤسس دلمؤر ىلجزالمؤ فم ىتاليىالمؤلوىرلسلمؤر ىلجزالؤ ىن ل ؤ للللللل

مؤلوجلضلمؤصامل أ ضاءلمؤس اس لمؤر لجزل ل ا لبازللم ل ي لمؤضساثاتلمؤلالتسنحلأل ضاءل

 ضىاءلأثنىاءلالؤي لولضىس ل يىارلمألق ىلإمؤسس  اتلمؤر لجزل لوم ل ينمىالمؤس اسى لمؤر ىلجزل ل

بيامم ل جيا  م ،لو اؤلاؤاللل لتنظي ل  ملمؤونصتلم لببىسلمؤنظىاملمؤىرمخبالؤبس اسى لمؤر ىلجزل ،ل

مؤنال بالثظاملتوجلضلمأل ضاءليالمؤس بدلل2016كسالؤ لللضس لمؤلورلسلمؤر لجزالؤ ن ل

جلضاتلمؤر لجزالوإثسالتا سلمؤنظاملمؤس ررلؤقجم رل سسلمؤس بدلمؤر لجزال لنظي لم اؤ لمؤلو

يىىالإلىىازلمال ىىلقالؤي لمإلرمزلىى لمؤسسنج ىى لر ىىلجزلالؤبس بىىدلمؤر ىىلجزالومؤلىىالؤىى للشىىيتلإؤيمىىال

 .1 صصجملمؤس اس لمؤر لجزل ل2020مؤلورلسلمؤر لجزالؤ ن ل

 الثاني الفصل خالصة

ل.يبمامؤس اس لمؤر لجزل لولكيسللل لتشالإؤايالثمال ل  ملمؤ صسلثاجعلبرلتطتبناللللل

تضىس لم ىلبرمللمؤس بىدلمؤر ىلجزال سس  ىى لل2020يىاعلمؤلوىرلسلمؤر ىلجزالؤ ىن للومنىه

مهلر لجزل لو المؤس اس لمؤر لجزل لوكب مالمؤسس دلمؤر لجزال ضساعلمؤر لجزلوم لتم

ل وضلمقجماتلمؤسىرؤدلمؤر ىلجزالإ قاءو يتلمؤسس  اتلوثشاللمؤ بطاتلمؤوسجمي ،لمعل

ل ىايلمال ل ايل ن دل ررلمؤلشايب لولمال لضس لمؤ اثبلمؤوضجالؤبس اس لمؤر لجزل لميس

ؤميةى لملإشىتمة لسييسلمؤ بطلي لمؤلن ي لى للولمؤقضىا ي ،لكسىالمعلمؤلوىرلسلمؤر ىلجزالتضىس ل

ؤنصسللمؤناخبي متةليال سبي لتشايسلمؤس اس لمؤر لجزل للم لخالللمخليازللألولمؤناخب ل

المؤلصصىاليىال ضىجلمؤلورلسلمؤر ىلجزالثىال بىلأعشايب لمؤس اس لمؤر لجزل ل،لكسالت

حلمؤس اسىىى لمؤر ىىىلجزل لومؤ يىىىارلمؤ ف ىىىالولمؤلسلىىىعل ىىىاؤ قجللمؤسرثيىىى لولمؤ يا ىىىي ،لومىىىن

ثجعلمؤقىىالأ ىىات ةمااثىى ليىىالتشىىايب لمؤس اسىى لمؤر ىىلجزل ل يىى لتضىى لمؤلشىىايب للؤألكىىارلسيي 

 لمؤر لجزا.

 

                                                             
ل.661م،لمتهعل ا ع،ل سفةلصايا،للويشل ماملشجبال-1
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 خاتـــــــمة :

سنة لتعد الرقابة على دستورية القوانين المنصوص عليها في التعديل الدستوري 

إلى  حاجةبرقابة نها رقابة تضمن حماية للدستور من انتهاك السلطات العمومية، إال أ 2020

الة وكف بعض التعديالت واإلضافات حتى تكون أكثر فاعلية في فرض حماية حقيقية للدستور

رقابة، ي الالحقوق والحريات من االنتهاك والسيما مسألة األخطار باعتبارها نقطة الضعف ف

تورية سالد إذ يبقى هذا اإلجراء رغم توسيعه من قبل المؤسس الدستوري عائقا أمام المحكمة

يرة ة قصفي رقابة النصوص القانونية والتنظيمية، كما أن أجال إخطار المحكمة الدستوري

ذا ضة هجدا، إذ سرعان ما تفقد السلطات المخول لها دستوريا حق األخطار خصوصا المعار

بل قمن  الحق، وذلك بمجرد صدور القانون في الجريدة الرسمية أو التصديق على المعاهدة

ي الت رية أو بمرور شهر على نشر التنظيم أو األمر، هذا رغم االيجابياترئيس الجمهو

بخصوص إخضاع األوامر ألول مرة للرقابة  2020تضمنها التعديل الدستوري لسنة 

لتعديل بل اقوإخضاع التنظيم للرقابة الالحقة بدال من الرقابة السابقة التي كانت مفروضة 

دة في لمحدالى التنظيم، إذ ال يعقل أن تخطر الجهات وتمديد نطاق الدفع بعدم الدستورية إ

شره نريق الدستور المحكمة الدستورية بشأن التنظيم قبل صدوره وهي ال تعلم به إال عن ط

 .في الجريدة الرسمية

استبدال المجلس الدستوري كهيئة  2020حيث تضمن التعديل الدستوري لسنة 

دستور بمؤسسة دستورية أخرى وهي المحكمة دستورية مستقلة مكلفة بالسهر على أحكام ال

الدستورية كلفها المؤسس الدستوري بضمان أحكام الدستور وضبط سير المؤسسات ونشاط 

السلطات العمومية، غير أنه احتفظ ببعض مقومات المجلس الدستوري ضمن الجانب 

عضوا  (12العضوي للمحكمة الدستورية مثل االحتفاظ بنفس عدد التشكيلة وهي أثنى عشر)

باإلضافة إلى االحتفاظ بتمثيل السلطتين التنفيذية والقضائية مع بعض التغييرات، إال أن هذا 

لم يحمل الجديد، إذ تضمن اشتراك الهيئة الناخبة  2020ال يعين أن التعديل الدستوري لسنة 

ألول مرة في عملية تشكيل المحكمة الدستورية من خالل اختيار الناخبين لنصف تشكيلة 

المحكمة الدستورية، كما منح التعديل الدستوري لالكادميين مكانة ضمن تشكيلة المحكمة 
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الدستورية حيث تضم التشكيلة أساتذة القانون الدستوري، كما تضمن التعديل الدستوري 

النص على التخصص في عضو المحكمة الدستورية والحياد الحزبي والتمتع بالحقوق المدنية 

كانت غائبة في عضو المجلس الدستوري، باإلضافة إلى التشديد في  والسياسية وهي شروط

شرط السن وشرط الخبرة، وبذلك يكون المؤسس الدستوري قد منح استقاللية أكبر للمحكمة 

الدستورية من الناحية العضوية بالمقارنة مع االستقاللية التي منحها المؤسس الدستوري في 

  .للمجلس الدستوري 2016تعديل 

  :أننا نرى ضرورة تدعيم هذه االستقاللية بمظاهر أخرى وذلك من خاللإال 

ق ضرورة النص على تنظيم المحكمة الدستورية وكيفية اختيار األعضاء عن طري -

قانون عضوي، وذلك حتى ال تتحول المحكمة الدستورية إلى مؤسس دستوري أو 

ال  داخليأن نظامها المشرع ويمنح لنفسها ما لم يمنحه لها المؤسس الدستوري، علما 

  .يخضع لرقابة أي جهة أخرى

ن عضرورة النص على اختيار رئيس المحكمة الدستورية من بين أعضاء المحكمة   -

  .نطريق االنتخاب وعدم ترك مسألة اختياره لرئيس الجمهورية عن طريق التعيي

ية ستورديتعين على المؤسس الدستوري منح تمثيل للبرلمان ضمن تشكيلة المحكمة ال  -

( عضو عن كل 02باعتباره يضم ممثلي الشعب، إذ نرى ضرورة تمثيله بعضوين)

غرفة، ومنح رئيس الجمهورية عضوين فقط والسلطة القضائية عضوين وبذلك 

تفاظ االح يتحقق التوازن العددي بين السلطات الثالث في الدولة، في المقابل يتعين

 اخبة.بعدد األعضاء المنتخبين من قبل الهيئة الن

م يتعين النص على عدم خضوع نصف التشكيلة المنتخبة بواسطة االقتراع العا  -

من  عنها للتجديد النصفي كل ثالث سنوات تفاديا لتكرار عملية االنتخاب وما يترتب

نفقات، وقد تؤدي كثرتها إلى عزوف الناخبين عن اختيار أعضاء المحكمة 

  .الدستورية
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  قائمة المصادر والمراجع                               

 الكتــــــــب 

حسننم طفننالب ري، ننقضا ريلدننور ريرانن مقض نقراننط طلوقألننطا ريا،دننط ر  يننبا ن   نرق   -

 2017.ألشقا نطشق امقيوا 

ريجزر  حمون صوبقا ريمجيز في ريلوألم  ريرا مقض  ريمؤاسوت ريسيوايطا رينظقيط ريدوططا -

  2015-2016.ر  لا ن   نرق رينشق  طكو  

هدننط قرئننر صننويم  حمننر  نننريبا ريق وبننط ة ننب نانن مقيط ريلننمرأليم نقراننط طلوقألننطا نرق رين  -

  2010.ريدقبيطا ريلوهقة طفقا 

اننط  ننوألم  ريق وبننط ريجزرئننقض ان   ا،دننط ا نرق ط مننر انندير بمانندريطا طننررب ريننب نقر -

 .2014ريلف،ط ي نشقا ريجزرئق

ا طميننمن نيننرر ا ط،وحننل فنني ريلننوألم  ريرانن مقض  رينننظر ريسيواننيطا نرق ريك ننو  ي نجننو  -

 .2005ريجزرئقا رصررق 

ري  ،ني  طنشنمقرت ا 1ا طلوقألنطا نقرانط ريلنمرأليم نان مقيط ق وبنط ا جنمرنض ريينو  -

 .2004ي،نو ا  ري لم يطا 

 ينوتريمال ريلنمرأليم نان مقيط ة نب ريق وبنط فني ريدنونض ريلدنور ري نويننطا حنق  حمر  اوطط -

 .417ص ا2012ا نقراوت 1ةرن  ريلوألم ا ريشقيدط ة مم ا ألممذجو ر طقيكيط ريم  رة

  ريملوقألنطا نينمر ريسيوانيط  ريمؤاسنوت ريران مقض ريلنوألم  فني رينمجيز شنقي،ا ر طنيم -

 .2004ريجزرئقا  ا4ريجوطديطا ا ريما،مةوت

 ضريرا مق  ريلوألم  ريسيوايط ريمؤاسوت ادرا  جمقج ريرك مق تقجمط  ن فقجيه طمقيس -

 طجر."  رينشق ي رقراوت ريجوطديط ا ريمؤاسط 4 ا ا ريك،قى ريسيوايط ر ألظمط

  ا نينمر 1 ج ا 2 اا ريملوقألنط ريسيوانيط  ريننظر ريران مقض ريلنوألم  بمريشنديقا اندير -

 ريجزرئق. ريجوطديطا  ريما،مةوت

 يمفقضر ري شقيع في طلوقألط نقراط رير ييط ريمدوهررت نا مقيط ة ب بمزيرا ريق وبط ألجيب -

 .طفق ا ريمنفمقة  ريلوألم  ي نشق  ري مزيع ريلكق  ريجزرئقضا نرق
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 ة،ننر ريلننونق بننمقر ا يجدننق تننوجا ريننرفع بدننرم ريرانن مقيط فنني ريرانن مق ريجزرئننقض  بننيم -

طا ريدنرن  ب نو   وألمألينط  ايواني 13طج نط ا  -طلوقألط بوي جقبنط ريلقألسنيط  –ريمكواب  رآلفوق 

 .2018ريسون ا جمر  

 ي نشنق طريثلوفن نرق ريران مقضا   ريلنوألم  ريسيوايط رينظر في ريجايبا ريماي،  حمر ألدمو  -

 .7 ري مزيعا ا

 يمفقضر ري شقيع في طلوقألط نقراط رير ييط ريمدوهررت نا مقيط ة ب بمزيرا ريق وبط ألجيب -

 .2007طفقا  ا ريمنفمقة  ريلوألم  ي نشق  ري مزيع ريلكق  ريجزرئقضا نرق

 ينهدنطر نرق ا  ريران مقض ريلنوألم  فني رينمجيز ا ألفنوق جنون جوبق  كوطب ري مير ة،ر أل،ي ط -

 .2004ريلوهقةا ا ريدقبيط

يغقفط  قرقرت رروير ألمألمحيا ريجوطع يم،ونئ   مرةر ريلدور ريرا مقض ريمغقبي طم رالل  -

 .2015(  ريمج س ريرا مقضا طا،دط ر طنيطا ريقبواا  1994-1963ريرا مقيط )

ا 1طبمنيننوقا ريننمجيز فنني ريلننوألم  ريرانن مقضا نرق ريد ننمم ي نشننق  ري مزيننعا ريا،دنن حسننني -

 .2003ريجزرئقا 

 2020غقبي  حسما  قررة في تشكي ط ريم كمط ريرا مقيط في ظب ري دريب ريرا مقض يسنط  -

 .2020ريمج ر ريجوطسا ريدرن ريقربعا ريسنط نيسم،ق

  الرسائل والمذكرات الجامعية 

ض طيهننمبي ةننز ريننريما ريق وبننط ة ننب نانن مقيط ريلننمرأليم فنني ريجزرئننق بننيم ريننن  ريرانن مق -

 .2017ا 2ة ري ا،يق ريلد ي )نقراط ت  ي يط(ا طذكقة ينيب شهونة ريموجس يقا جوطدط ري، ير

ق( طنذكقة ريرا مقيط في ريراوتيق ريمغوقبيط )تمألس ريمغنق ا ريجزرئن بوبو طق ر ا ريق وبط  -

ينيننب شننهونة ريموجسنن يق تجفنن  رير يننط  ريمؤاسننوت ريدممطيننطا ك يننط ري لننمق جوطدننط 

 .2016-2015ا 1ريجزرئق

 لوقألط بيمضيور ريريم ادير ريمرهم ا ريق وبط ريلدوئيط ة ب نا مقيط ريلمرأليم " نقراط ط  -

كونيميط  " ا قاويط طلرطط ينيب شهونة ريموجس يق في إنرقة رير يطا  طقيكو  طفق  ف سايم

 .2014رإلنرقة  ريسيواط ي رقراوت ريد يوا جوطدط ر  فبا غزة ف سايما 
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مقره في جمول بم اويرا ريلدور ريرا مقض في رير ل ريمغوقبيطا  اق حط ينيب شهونة ريرك  -

 .2014-2015ريجزرئقا ريلوألم  ريدوما )غيق طنشمقة( ك يط ري لمق جوطدط 

أليما ي نمل اندونا ن ق رإلرانوق فني ت لينق فدوييننط ريق وبنط ريسيوانيط ة نب نان مقيط ريلننمر -

طنذكقة ينيننب شننهونة ريموجسنن يق تجفنن   ننوألم  نانن مقضا )غيننق طنشننمقة( ك يننط ري لننمق 

 .2010 ريد مم ريسيوايط جوطدط ط مر ريدق بسكقةا 

يم رثننق ري كننر بدننرم ريرانن مقيط شننمقح حسننم ةمننقا يايننأ طفننالب  طننيما ريممرزألننط بنن -

 .نقراط ت  ي يط طلوقألط– ري لمق ريمك س،ط 

 وقألط بنيمضيور ريريم ادير ريمرهم ا ريق وبط ريلدوئيط ة ب نا مقيط ريلمرأليم " نقراط طل -

كونيمينط  طقيكو  طفق  ف سايم"ا قاويط طلرطط ينيب شهونة ريموجس يق في إنرقة رير يطا  

 .2014ريد يوا جوطدط ر  فبا غزة ف سايما  رإلنرقة  ريسيواط ي رقراوت

 المقـــــــاالت

فني  ة نب ألظنوم ريق وبنط ريران مقيط 2016بقز ق حوجا  ثق ري دريالت ريران مقيط يسننط    -

 .2017ا جوأللي  05اريدرن  02ريجزرئقا طج ط ريرقراوت ريلوألمأليط  ريسيوايطا ريمج ر 

ة نننب تلدينننب ن ق ريمج نننس  2016بمطنننريم ط منننرا  ثنننق ري دنننريب ريراننن مقض ريجزرئنننقض  -

سيوانيطا ريرا مقض في تدريب ريران مق  تلسنيقه ريمج نط رإلفقيلينط ي رقرانوت ريلوألمألينط  ري

  .2018انيسم،ق  02ريدرن  ا02ريمج ر 

يد ننمم ط رت،يننط حكنيرا ران لالييط ريمج نس ريران مقض ريجزرئننقض بنيم ريم،نر   ري ا،ينق طج ن  -

،ق ااننن، م 03اريدننرن  04ريلوألمأليننط  رالج موةيننطا جوطدنننط زيننو  ةوشنننمق ريج لننطا ريمج نننر 

2019. 

ئر تمفينننق بنننم ق ا ريدنننموألوت ريراننن مقيط  ريلوألمألينننط ينزرهنننط ةم ينننط ري سنننجيب فننني ريلنننمر  -

 .2018ا 28يدرن را 15رالأل جوبيط في ريجزرئقا طج ط ريد مم رالج موةيطا ريمج ر 

وألم  ا طج نط ريلن-نقراط ت  ي ينط  –لالييط ريمج س ريرا مقض ريجزرئقض قح ي ادونا را   -

   2020.ا 01 ريدرن ا08 ريمج معا ريمج ر 
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 2016شقبول ة،ر ريلونقا إصال  يمج س ريران مقض فني ظنب ري دنريب ريران مقض يسننط   -

 . 2017اطج ط صمت ريلوألم ا ريدرن ريسوبعا ريجزر ر  لا 

ط بينطا طج نبويق وبنط ة نب نان مقيط ريلنمرأليم فني رينر ل ريمغوق همرم ريشيجطا ريهيئط ريمك لط -

 .2019ا 02اريدرن  04ر ا وذ ري،وحل ي رقراوت ريلوألمأليط  ريسيوايطا ريمج ر 

 2016يواننميم طننزرقضا ريمج ننس ريرانن مقض ريجزرئننقض ة ننب ضننمر ري دننريب ريرانن مقض  -

 .2019 اطج ط ريرقراوت ريلوألمأليطا ريمج ر ريجوطسا ريدرن ر  لا جوأللي

ر زة صوفيا رإلانوق ريننوظر ي م كمنط ريران مقيط ري مألسنيط فني ضنمحميديش تموم شم يا  -

 .2018انيسم،ق  03اريدرن  09اطج ط ريد مم ريلوألمأليط  ريسيوايطا ريمج ر  2014نا مق 

سننط يري،قج ط مرا رينظوم ريلوألمألي ي شنكيب ريمج نس ريران مقض  فنق ري دنريب ريران مقض   -

 .2020ا 01اريدرن  12ريسيواط  ريلوألم ا ريمج ر انفوتق  2016

ج ننط طرييمننيم بننم انن يقةا ةم يننط تسننجيب رينننور،يم  بننيم ريدننق قة  ريمدننوييق ري شننقيديطا   -

  2015.ريد مم رالج موةيطا ريدرن نيسم،ق

بنننقرزة  هي،نننطا إرانننوق ري،قيمنننوألييم ي مج نننس ريراننن مقض فننني ريجزرئنننقا طكسنننب ريدررينننط  -

 .2018ا 01طا ريمج ط ر كونيميط ي ، ل ريلوألمأليا ريدرنريرا مقيط طنلمص ريلدويي

 وقألنط بنيمحمريأ ح يمطا زريق إيهوما ريق وبط ريرا مقيط ة ب ريمدوهررت رير ييط نقرانط طل -

ي ، ننننم  ريلوألمأليننننط  22رينظننننوم ريرانننن مقض ريجزرئننننقض  ريمفننننقضا طج ننننط ر كونيميننننط 

 .2019ا 01ا ريدرن 03 ريسيوايطا طج ر 

 .2020ا 01اريدرن  03ريلـوألمأليط  رال  فونيطا ريمج ر  23طج ـط ري، م   -

  قح نني انندونا رانن لالييط ريمج ننس ريرانن مقض ريجزرئننقض نقراننط ت  ي يننط ا طج ننط ريلننوألم -

 .2020ا 01ا ريدرن 08 ريمج معا ريمج ر 

ط ريد مم طج  –بيم ريم،ر   ري ا،يق  –ت،ينط حكيرا را لالييط ريمج س ريرا مقض ريجزرئقض  -

 .2019ق ا ا، م،03ا ريدرن 04 رالج موةيط جوطدط زيو  ةوشمق ريج لطا ريمج ر ريلوألمأليط 

ا 2016يواميم طنزرقضا ريمج نس ريران مقض ريجزرئنقض ة نب ضنمر ري دنريب ريران مقض  -

 .2019طج ط ريرقراوت ريلوألمأليطا ريمج ر ريجوطسا ريدرن ر  لا جوأللي 
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 ا2016ريب ريران مقض يسننط شقبول ة،ر ريلونقا إصال  ريمج س ريرا مقض في ظنب ري دن -

 .2017طج ط صمت ريلوألم ا ريدرن ريسوبعا ريجزر ر  لا 

                                                                                          النصوص القانونية

ر الايمو ريمدرل  ريم م 1996نا مق ريجمهمقيط ريجزرئقيط ريريملقرايط ريشد،يط يسنط  -

 2020 تدريب  2016تدريب 

 .2011ريمدرل انط  1978نا مق را،وأليو يدوم  -

 2005ريمدرل انط  1976نا مق ري،قتغول يسنط   -

 .2013 ةرل انط  1945ريذض رةير تلدي ه انط  1920نا مق رينمسو يسنط   -

 .2012ريمدرل انط  1947رياوييو يسنط نا مق   -

 .2014ريمدرل انط  1831نا مق ب جيكو يسنط   -

  2009ريمدرل انط  1997نا مق بمينرر يسنط   -

  .2017  2011ريمدرل ان يم  1982نا مق تقكيو يسنط   -

  .2014ريمدرل انط  1993نا مق ق ايو يسنط  -

  .2016  2014ريمدرل ان يم  1996نا مق ر كقرأليو يسنط  -

  .2014جوأللي  26نا مق تمألس ريفونق في   -

  .2014ريمدرل انط  2012نا مق طفق يسنط   -

  .2011ريمدرل انط  1996نا مق ريمغق  يسنط  -

  .2012نا مق امقيو يسنط   -

  .2011ريمدرل انط  1952نا مق ر قن  يدوم   -

اي د ق بنظوم  2016ت انط ر  25 ريمؤقخ في 16-10ريلوألم  ريددمض ق ر   -

 .2016 ت انطر  28طؤقرط في  50جوبوتا ريمدرل  ريم مرا ريجقيرة ريقاميط ق ر رالأل 

 نظنوم ريم نرن يلمرةنر ةمنب ريمج نس ريران مقضريم د نق با 16-18ريلوألم  ريددنمض ق نر  -

 . 2019يمأليم انط 30طؤقرط في  42ريمدرل  ريم مرا ريجقيرة ريقاميط ق را
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