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اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
د .ﺳﻤﺮي ﺳﺎﻣﻴﺔ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ 1
ﻣﻘﺪﻣﺔ:

اXCع الدستوري از اي "ا)¼ة ّ
الدستور ية" 1كتسمية >
استحدث ّ b
بدي lعن

+
+
" لس ّ
الدستوري"j 2،وجب ّالتعديل ّ
>
اCستف ²عليه  oأول نو،32020 - Ô
الدستوري
ا)


+
Cساة التوجه العام الذي أخذت به العديد من دول العا ،³ع´ غرار
ولعل  oذلك رغبة 
اCغرب jوجب دستور  ،2011وتونس ـــ كذلك ـــ jوجب دستور .2014

4

القوان Uمتداد > +
+
ا-Cايد للحقوق
وارتبط توسيع ات الرقابة ع´ دستورية

+
دسات -الدول
وارت اساسية  oاCنظومة القانونية الدولية ،وتصاعد اCطالبة بتكييف



6N - 1ءت … " ;X7jا ;7‰w78اPVRY8ر FG ";UاPVRY8ر اyZ8اBxي  D7µا6~8ب اB8ا lWاPQb78ن Wـ "ﻣ6jRIت
ا FG ،";W6@B8ا q}k8اCول PQbWان " ا ;7‰w78اPVRY8رYW ،";Uا ;Uﻣ Dا678دة  185ﻣ DاPVRY8ر.
 FG -2ھºا اPµP78ع  F…¶Uا67bVRل ﻣ}<" ˆaا €aZ78اPVRY8ري" أ• 6^6Xو"ا ;7‰w78اPVRY8ر ";Uأ•6^6X
أBzى ،و M~Rذ ½8را DXW 67rG{Vz_ lNاPVRY8ر اº8ي ^„  6rXaLواP^6f8ن اPdb8ي اYbW lGYa8 ?`Q78م
اPVRY8ر ;Uوºuا ا6`Q8م اYw78د Pf8ا q7L YLا €aZ78اPVRY8ري ا FG 6rXaL Y7Vb78إ^6Zز ھºا ا.q7b8
 - 3ﻣPRBم ر FR6xر@?  442-20ﻣIرخ 67N 15 FGدى اCو 1442 †8اP78ا 30 OGدOabVU ،2020 B~7jU
Yp•Wار ا qUYbV8اPVRY8ري ،اYUBZ8ة اPr7Za8 ;X7RB8ر ;UاyZ8ا ،;UBxاYb8د .82
 - 4وھ €k^ Fا ;X7jV8ا FV8أ 6rW ºzا €RI78اPVRY8ري ا F@ FWB 78ا 129 q}k8ﻣ DدPVRر ،2011
وا FG Fj^PV8ا 118 q}k8ﻣ DدPVRر .2014
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+
+
اديدة ،جة اCسا×ة k oاية أفضل 9ذه
وموع

القوان Uالداخلية وفقا لSعطيات 
وارت.
اقوق


5

+
>
الd ²ن يقوم ,ا "ا) لس الدستوري" ـــ سابقا ـــ o

و @ضافة ل~ختصاصات 
+
القوان ،Uالوجوبية واختيارية ،أدرجت آلية جديدة كرقابة
ال الرقابة ع´ دستورية

+
>
وال ³ ²يسبق خضوöا من قبل للرقابة الدستورية ،لتشô
حقة ،بعد إصدار
القوان ،U

>
هذه اداة إضافة jكن أن تسا  o +
وتصويÉا ،بغرض قيق
تقو gاCنظومة القانونية

+
وارت.
انسجام مع مضمون الدستور o ،إطار kاية اقوق

وقد قام b
+
القوان@  Uصدار القانون
بتدع wالرقابة ع´ دستورية
از اي
اXCع 

>
العضوي ر  616-18ا)دد bلXوط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستور يةj> ،اشيا مع

+
+
>
مسأ¾ الدفع بعدم الدستورية  oاCادة  188منه،
تعديل الدستور  ،2016 oالذي تناول
+
 oظل "ا) لس الدستوري" ،إ¬ غاية ,+اية  ،2020لينص التعديل اCشار إليه من قبل
اديدة من تساؤل حول مدى
تث -التسمية 
ع´ تسمية "ا)¼ة الدستورية" ،وبقدر ما 

ما
:
تية
ا
انسجاÕا مع مصطلح "الدفع بعدم الدستورية" ،تطرح @اش®لية


اختصاصات ا)¼ة الدستورية  o+إطار الدفع بعدم ّ
وما ا bر ا-> Cتبة
الدستورية


+
عÉا؟

 - 5ھP… DXaXرار?<" .و @Aا ;5<=>?9ا89ط žXW ،oRPU qXR6W :;7NB… ،"456اY W :;7‰w8اد ،دون ر@? ا،;b~<8
 ،2004ص.558 :
P^6@ - 6ن PdLي ر@?  16-18ﻣIرخ  22 FGذي ا6L ;Zw8م  1439اP78اYwU ،2018 B~7V~R 2 OGد Bsوط
و6XkXuت …<~ OXاYbW lGY8م اPVRY8ر ،;UاYUBZ8ة اPr7Za8 ;X7RB8ر ;UاyZ8ا ،;UBxاYb8د  54ا6}8درة 5 FG
.2018 B~7V~R
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أوﻻ .اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ:

تتمثل اختصاصات ا)¼ة الدستورية +  o +
صنف Uو×ا اختصاصات ذات الطبيعة
القانونية واختصاصات ذات الطبيعة السياسية.
أ .اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ:

>
+
jكن إkا ديد اختصاصات ا)¼ة الدستورية  oمراقبة مدى دستور ية
> 


اح®م b
اح®م b
مطابقÉا ح®م
الت Xيعية عند
الت Xيعية أو التنظيمية ،وتثبيت
غ> -
قاب@ lعادة النظر فÉا.
الدستور  ،علها 

 . 1ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺪى دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ أو اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔd 7:لية لSراجعة
> +
ال~حقة لSنظومة القانونية ،عن طريق @ا >
الدو¾ ،و
حا¾ من ا)¼ة العليا أو لس
علÉا ،بتوجه أحد أطراف الدعوى للجهات
ا)¼ة الدستورية ،لفحص اCسائل اCطروحة 
الj ²كن أن ّ
>
تفعل Jلية الرقابة ،عتبارها صاحبة اختصاص وتتمتع د
القضائية ،

+
8
اح®م b
>
الت Xيعية أو التنظيمية
ال ²تؤهلها لSسا×ة  oتكييف
اCطلوب من الكفاءة ،
+
بدستوريÉا أو العكس ،لنظر Cدى توفر b
>
علÉا  oالقانون العضوي
الXوط اCنصوص 
 16-18ــــ اCشار إليه من قبل ـــ.

 -7ورد ذ6~L Buرة "ا ?‰w8ا FbUB•V8أو ا FG "F7X`QV8ﻣP7dن اBfk8ة اCو †8ﻣ Dا678دة  195ﻣ DاPVRY8ر
)….(2020 qUYb
BU ?8 - 8د ﻣ}<..." ˆaا „^ FG "F7X`QV8ا678دة  188ﻣ YfG ،2016 qUYb… Dورد ﻣ FG 2020 qUYb… lا678دة
 ،195وB<Uح ا ˆa<}78ا6j… YUYZ8ؤ_ ﻣ¶W 6<~…Bھ ;X7ا ;G6µ±اYUYZ8ة ،واYw8ود ا DXW ;ap6k8ا6}Vzص qu
ﻣ Dا ;7‰w78اPVRY8ر ;Uوا6df8ء ا±داري lQ78 ،أي ا•67Vل YVa8ا DXW qzا6}Vzص ا.DXVrZ8
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اح®م b
الت Xيعية"Ï ،جال
وقد جاء مصطلح "اح®م التنظيمية" إ¬ جانب "
+
القوان Uبواسطة الدفع بعد الدستورية ،وقد يطرح هذا
لفحص مدى دستورية
استعمال إش®لية مرتبطة  @م®نية تداخل اختصاصات  îمن ا)¼ة الدستورية
>
ا  +
الفاص+  l
هتU؟
بU
والقضاء @اداري ،وادود
اختصا½ 

 - 2ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ:

فعندما تقرر ا)¼ة الدستورية أن نصا bت Xيعيا أو تنظيميا   +الف الدستور >يw
تثبيته ،هذا التثبيت يؤدي إ¬ اكتسابه حصانة ،بعدم خضوعه للرقابة عن طريق الدفع
بعدم الدستورية ددا ،إ > o+
بتغ -الظروف ،وفقا للفقرة الثالثة
حا¾ استثنائية مرتبطة ّ

+
و اCتعلقة بتعديل
) (03من اCادة الثامنة ) (08الواردة  oالقانون العضوي )18ـــ ،(16
بµورة 
الدستور ،الذي  عل 9ذه القاعدة استثناء ،مرتبطا +
م~jة مضمون القانون أو
+
التنظ wوإن > gالنظر  oدستوريته من قبل ،إ¬ إعادة تكييفه مع مضمون التعديل


اديد.

 – 3إﺿﻔﺎء اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ واﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ:


خ-ة من اCادة  198من الدستور ،تؤدي قرارات ا)¼ة الدستورية
وفقا للفقرة ا 

اكتسا,ا للصفة +الÉائية ،بعدم >
قابليÉا لSراجعة مرة
بناء ع´ الدفع بعدم الدستورية إ¬


>
ا)تصة> o+ ،
اهات القضائية +
حا¾ +ور مسائل +ضع لنفس اح®م
أخرى أمام 

َُ
الXط +
ضمنة b o+
b
الثا= من اCادة  8من القانون العضوي
الت Xيعية والتنظيمية ،وتصبح مت َ 
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>
+
b

التj tµطابقته
ي سبق
ر  ،16-18بعدم إم®نية إعادة النظر  oدستورية ح ùت X

للدستور.

9


الت Xيعية  +د إلز >
ل~ح®م b
اميÉا للسلطات
 @ضافة إ¬ إضفاء الصفة +الÉائية

+
@ادار ية والقضائية 10،وقد أشارت كذلك اCادة  1134ـــ من قبل ـــ dول مادة  oالفصل


اول من الباب +
وارت العامة" إ¬ إلزامية
الثا= اCعنون بـ "اقوق اساسية




وارت العامة +
و,> + þا kيع
اح®م الدستورية اCتعلقة jجال اقوق اساسية

السلطات وا9يئات العمومية.
ب .اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ:

وارت" مطلبا ركزت عليه العديد من @ا +
ع~ت
تش î ôمن "kاية اقوق


+
>
السياسية العاCية> ،
الدو¾ ،وكذا
dس-اتيجية بناء قواعد منظمة )+تلف شؤون افراد o

+
إدراج حق افراد لSسا×ة  o +
تقو gاCنظومة القانونية  oتشكيل اختصاصات ذات
الطبيعة السياسية ،لSح¼ة الدستورية.

 BX•… -9ا678دة  8ﻣ DاP^6f8ن اPdb8ي  16-18إ †8ذ Buا6Q‹VRء  †aLاB•8ط ا F^6‹8اYL D7dV78م O~R
ا ;fW6<7W ˆUB}V8ا ?‰w8اPVRYa8 FbUB•V8ر ،وھ6• FG Pل …  BّXاB`8وف ،وا qUYbVW “~…B… FV8اPVRY8رFkG ،
ھºه ا FbUB•… ?‰• BX VU Y@ ;86w8ﻣPfw86W “~…Bق وا6UBw8تBµ ?‰wW ،ورة إ6Lدة … oXX‰ﻣ6dﻣ DXا6‰•Cم
ا ;XbUB•V8ﻣ lاPVw78ى ا ،qUYbVa8 YUYZ8وIUدي ھºا ا6Q‹VRء إ †8إ6Lدة ا FG B`Q8ا „Q8ر O~R ?²اiXG B`Q8
واPVRYW ?‰w8ر.iVU
 -10وردت  €k^ FGاBfk8ة اBXzCة ﻣ Dا678دة .198
 -11ا678دة  34اBfk8ة اCو †8ﻣ Dا qUYbV8اPVRY8ري 8ـ .2020
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 .1ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت:

ر  +اداثة النسبية @ل~ +
ع~ت السياسية العاCية> ،
ال+ ²رت بغرض kاية اقوق

>
+
وتصنيفا,ا ،إ +أ,ا أصبحت
Cضمو,ا
اCتنا
وارت عقب الثورة الفرنسية ،والتطور



+
انظمة السياسية> ،
مساة هذا اCس  @دخال
تقيw
o
تش ôعام~ أساسيا

ال ²حاولت 


> +
>
ااص o lهذا ا) ال.
التغ-ات
تعدي~ت ع´
دسات-ها jاشيا مع 

> 
+
+
فقر,ا او¬ من التعديل الدستوري لـ  ،2020دها
ولرجوع إ¬ اCادة o 195


تش -إ¬ السبب الذي يؤسس لتفعيل الدفع بعدم الدستورية ،وهو اعتبار أحد أطراف

الت Xي أو التنظي الذي تبط بنتيجة + +
++
ال-اع فيه >
ال-اع أن اb ù
انÉاك قوقه


+
وحرتهé 12،و الغاية من إدراج آلية الدفع بعدم الدستور ية.

 .2ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ:


+
>
الدو¾ ،بغرض
تس العديد من انظمة السياسية لبناء منظومة قانونية ¼ة o
>
+
تنظ wا) تمع ،وjكن للرقابة ع´ دستور ية
قيق استقرار وما يتبعه من ارتقاء  o
> +
+
وم®ن ا)¼ة الدستورية أن تتو¬ هذه اCهمة
القوان Uأن تسا  oقيق هذه الغاية@  ،

اح®م b
> >
الت Xيعية والتنظيمية
ال ²تقوم ,ا ،بتصويب kيع
من خ~ل اختصاصا,ا 
+
+
+
اCتقاض.U
وحرت أحد
مضمو,ا ما يؤكد حقيقة اCساس قوق
واستبعادها ،إذا dن o

 - 12ﻣ qUYb… lاPVRY8ر  ž7… 2020 FGإ6Lدة  ;²6Xpا678دة  188ا FV8وردت  ،2016 qUYb… FGوأžw~p
ا678دة اYUYZ8ة  FkG ،195 ?@BWا ;²6X}8اCو ?… †8ا67bVRل 6~Lرة " ½rVQU ...اPfw8ق وا6UBw8ت ،"...
وا ;²6X}8اYUYZ8ة … YQjاPfw8ق وا6UBw8ت  Y•Cا i@Pf• ½rVQU ..." †aL „Q86W DXµ6fV78و• "i…6UBوھF
أ B‹uا^6Zjﻣ 6ﻣ YX@ lا ;k}8وا.;wa}78
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وتش -الفقرة الثالثة من اCادة  198من تعديل  2020إ¬ أن النتيجة >
ا-Cتبة ،عن


b
التنظي ،تؤدي إ¬ نتيجة
ي أو

قرار ا)¼ة الدستورية بعدم دستورية النص الت X
+
غ -قق للغاية من وجوده  oاCنظومة
و فقدان bأه ،أي @الغاء  ùأنه أصبح 


+
اح®م b
القانونية> ،
الت Xيعية
اCتقا½ ،وبذلك >ي wاستبعاد kيع
وحرت
نÉاكه حقوق


غ -الدستورية لتحقيق انسجام b
أك+  -
ب Uبقية مضمون النصوص والغاية +مÉا.

 .3ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺒﺪﺋﻲ ﺳﻤﻮ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﺗﺪرج اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ:

>
عند قيق النتيجة من الرقابة بواسطة الدفع بعدم الدستورية ،تكون ا)¼ة
الدستورية قد حققت النتيجة ماية 
+
القوان@  ،Uخضاع هذه
مبد= ÷و الدستور وتدرج

>
+
وارت
ومطابقÉا )توى نصوص الدستور ،ومن خ~9ا kاية اقوق
القوانU

دستور ،كغاية من إدراج أداة الدفع بعدم الدستورية.
علÉا

اCنصوص 
 .4ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺣﻖ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ:


+
>
+
اCتقاض (Uحق اCسا×ة J oلية الرقابة ع´ مدى
مسأ¾ منح افراد )
> gاعتبار

+
>
ال ²شûت إ¬ وقت قريب ê+ورة لتفعيل دور افراد،
دستورية
القوان ،Uمن اCطالب 
>قيقا Cتطلبات >
غb -
دو¾ القانون ،إما بصفة b
مباcة ،وهذا ما أخذت به
مباcة أو 
النمسا ـــ ع´ سبيل اCثال ــ كنموذج ،فقد أتيح ل ôمن ا)¼ة القضائية العليا وا)¼ة
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+
@ادار ية العليا الطعن  @لغاء أمام ا)¼ة الدستورية العليا ،ر أن الدستور النمساوي
يش -إ¬ هذا اق.
 

13


وjكن 
تقد gهذا الطعن من قبل افراد بناء ع´ دعوى مرفوعة ،أمام إحدى
+
+
+
ا  +
اCذكورت Uمن قبل ،وتتو¬ å îة  oإطار اختصا^ا Áص الطعن اCقدم من
هتU


أي فرد +
متµر ،وعند التحقق من جدواه تتو¬ بدورها 
تقد gالطعن  @لغاء أمام ا)¼ة


+
+ b
اCبا o cمنح افراد حق الطعن jنحهم فرصة
غ-
الدستورية العلياé 14،ذا اسلوب 
القوان ،Uويد هذا اCس دراسة الطعن من قبل +  å
+
اCشاركة J o +لية 
تU
تقوg
+
+
يض Èطابع قابلية النظر ف¯ بعد أمام ا)¼ة الدستورية
قضائيت UلSوضوع اCثار ،والذي 

العليا.


 +
+ b
اCبا o cمسا×ة افراد b oإرة الرقابة عن طريق
غ-
وأخذت 
از ا سلوب 
مباcة إ¬ ا)¼ة الدستورية+ ،
كÉم التوجه بصفة b
الدفعé+ ،م  + j
وإjا تتو¬ åة قضائية
مطروح أماÕا + +
ال-اع >ويل رغبة الطرف +
وحرته،
اCد Öبوجود خرق قوقه
اCتµر


+
>
الدو¾ ،وتتو¬ å îة ال إلÉا اCلف تكييف اCوضوع
و ا)¼ة العليا أو لس

+
وغ-ها من الضوابط ،لتحال ف¯ بعد ع´ ا)¼ة الدستور ية،
وÁص مدى توفر 
ادية 
+
+
بغرض الفصل  oاCوضوع ،ويسا اختصاص ا)¼ة الدستورية  oتكريس حق مشاركة

 - 13د Y~L .ا yUyb8ﻣ6786R Y7wن8I" .ا HEو85Fد ا 4E=F;9ا8D>?9ر6LP~<7a8 ½7R YbR ،"4Aت ا:;X^P^6f8
ا6f8ھBة ،ا ;b~<8اCو ،2011 ،†8ص.48
14ـ د Y~L .ا yUyb8ﻣ6786R Y7wن €k^ .ا ،lNB78ص .48
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غb -
مبا o + c
تقو gاCنظومة القانونية ،عند bإرة الدفع بعدم الدستورية،
افراد سلوب 
وتفعيل ا)¼ة 9ذا اق بتحقيق النتيجة من ذلك.
 . 5ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ:

+
ر حداثة تطبيق آلية الدفع بعدم الدستورية ،إ أنه jكن اعتبار ذلك من

>
+
تقو gالعمل b

ي ،وانع®س ذلك ع´ مستوى
التX
عند
القانو=
من
ا
أسباب قيق



+
القانو= أصبح عنµا أساسيا رتباطه الوثيق
وارت العامة ،فامن
kاية اقوق



وارت اساسية ،ولع~قته كذلك بعامل استقرارj ،راعاة ق wالعدل
قوق


>
افراد  >
للدو¾.
ن¯ء
إ ا ع´ شعور
وغ-ها ...ومدى انع®س هذه النتيجة  
واCساواة 

+
+
>
الدو¾ واستمرارها ،وعام~
ور لقيام
و اخت~ف  oاعتبار امن
القانو=  ê+

> +
السيا اCنظم ،عند احتوائه Cقوماته
ت Èو ا) تمع

أساسيا ستقرارها ،فالقانون  
+
لق wوالثوابت  oتمع قوي أيضا 15،مؤهل بوعيه
وبوجود منظومة قانونية مرتبطة دوما  
واستعداده ل~رتقاء 
الدا ،gفر  +الظهور اديث لSصطلح إ أنه يعد >
قدjا ،فالعقد
اه¯ما 
+
>
تنظ wأفضلé+ ،و +
>
يب²
اج¯ d Öنت الغاية منه قيق استقرار وارتقاء ) تمع و 
>
+
ع´ أساس وجود  +
القوان  Uتتحقق
الدو¾ Jوما ،وهذه
قوان Uتنظم +تلف شؤون

>
الغاية من وجودها دون مر >
اعا,ا ) موعة من اCقومات> ،
مؤهl
حj ²كن اعتبارها فع~

+
القانو=.
من
ا
لتحقيق

" .?^6² M86² -15ا8Q9ا O5Pوا ;KL MN69ا=D9ر ،"JAدار اP•Q78رات اBXW :;X@Pfw8وت ،ا ;b~<8اCو،1991 ،†8
ص.6 ،5 :
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ولعل أو¬ هذه اCواصفات وجود غاية موضوعية ،من خ~ل اCبادرة  >ق-اح قانون ما،
ا9دف منه >قيق اCصلحة العامة ،واعتبار القواعد القانونية ملزمة للجميع دون >+  j
ي،-
التعب -عن هذه @ارادة بوجود صياغة لغوية وقانونية ¼ة ـــ للقانون ـــ،
 @ضافة إ¬

>
+
لغت Uأو b
+
سواء كنا بصدد لغة واحدة أو  +
القوان Uع´ اخت~éا
أك ،-عند  ر هذه
+
+
>
>

يتضمÉا ،وأن 
ال²
وتدرåا ،ستعمال مفردات واة و kة دقيقة لSصطلحات 
ويل+  + U
>تمل هذه الصياغة >   +
تلف ،Uوتكون ـــ كذلك ـــ متطابقة مع معطيات الواقع،
+
وما يقتضيه ،كوجود قانون يتيح حقا من اقوق  oواقع  يؤمن به.
+
+
+
>
اCستف ²عليه  oأول نو 2020 - Ôـــ واCشار إليه سابقا ـــ
وجاء  oتعديل الدستور
ع Xمن الديباجة 16والفقرة الرابعة من اCادة  34اشارة +
Ø+ن الفقرة +
اامسة b
الواة
@

+
>
وارت  > +
الدو¾ عند b
ل-اÕا
الت Xيع اCرتبط قوق
القانو= ،كغاية تس إلÉا
من
ل~


þ+ن الوصول إليه ووضوحه واستقراره.
 . 6ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ:

>
إن تفعيل الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية يؤدي إ¬ قيق نتيجة  تقل
>
>
>
>
والj ²كن
أ×ية 
و العدا¾ الدستور يةÏ ،ظهر من مظاهر دو¾ القانون ومتطلبا,ا ،
> >
وال ²تستند ع´  +
قيÞا عن طريق ا)ا العادية أو اCتخصصة> 17،
قوان g> Uإصدارها

 - 16ورد  FGاBfk8ة ا6\8ﻣ B•L ;jﻣ Dد ;N6~UاPVRY8ر اYb78ل  2020 FGﻣ qk‰U" :FaU 6اPVRY8ر اDXW q}k8
ا6<aj8ت واPV8ازن  6rQXWوا{fVRل اYb8ا ;8وا ;U67w8ا ;X^P^6f8ور@ q7L ;W6ا6<aj8ت اP7b8ﻣ ;Xو67µن اCﻣD
ا."F^P^6f8
17
- Dominique Chagnollaud de Sabouret. Droit constitutionnel contemporain,
DALLOZ : Paris, 2015, p : 75.
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+
18
> +
القانو=j ،ا
و نتيجة لتفعيل عامل امن
بناء ع´ عدم الفÉا Cضمون الدستور ،

>

للعدا¾ الدستور ية ،وعدم اقتصار الرقابة ع´ أسلوب
التوåات اديثة
>ي¯  bمع

+
>
واحد ،يد فرص 
الدو¾.
تقو gأفضل لSنظومة القانونية o

+
اهات >
ال ²منحت
خ~ل
من
كن
j

،
السياسية
الطبيعة
ذات
الرقابة
o





اح®م b
الت Xيعية ،مثSا
ص~حية @اخطار اكتشاف النقائص اCوجودة ع´ مستوى
+
>
وال ²ت-ز من
يتيحه الواقع اCعيش  oالرقابة عن طريق الدفع أمام 
اهات القضائية ،
اح-ام الدستور بوجود مؤسسات >
التقا½ اCعروضة ،و >قق >
+
فاع> l
ÕمÉا
خ~ل حات

+
>
الدو¾.
وارت العامة o
kاية اقوق

ﺛﺎﻧﻴﺎ .اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ:

  +
+
>
از ا  oاخذ لية الدفع بعدم الدستورية ،فإن تناول موضوع
ر حداثة ربة 


>
ا bر >
ا-Cتبة +
او¾
عÉا يظهر مبدئيا ع´ أنه سابق وانه ،لكن هذا  jنع من


>
b
ا bر >
النتا> t
الj ²كن
ديد

كن
وj
الطريقة،
هذه
تطبيق
بعد
تتحقق
قد
ال²
استXاف

¹


  +
+
قسم ،Uيتمثل الق Üاول  oا bر
أن >ت-تب عن تطبيق الدفع بعدم الدستور ية إ¬
 + +
الثا=  oا bر ذات الطبيعة السياسية.
ذات الطبيعة القانونية والق Ü
أ  .اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ:

+
>
b
b
ي
تتمثل ار القانونية ا-Cتبة عن الدفع بعدم الدستورية  oفقدان ا ùالت X
 bه@  ،ضافة إ¬ نتيجة أخرى و > o+
حا¾ ما إذا قررت ا)¼ة الدستورية أن اù
 
- Dominique Chagnollaud de Sabouret. Op cit, p : 78.
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b
غ -قابل @خضاعه للرقابة مرة أخرى ،أي يتحول
ي   +الف الدستور ،يصبح 
الت X
إ¬ >
حا¾ مستثناة من الرقابة.
 .1ﻓﻘﺪان اﻷﺛﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ:

>
الدو¾ إخطار ا)¼ة الدستورية بناء ع´
تو¬  îمن ا)¼ة العليا أو لس
بعد 
 b
>
فا اول الذي jكن توقعه هو فقدان اù
إحا¾ طبقا لنص اCادة  195من الدستور،
b
ي ،وفقا للفقرة الرابعة ) (04من اCادة  198من الدستور ،إذا ثبت أن هذا اù
الت X
انÉاك >
وحرت أحد أطراف +
فيه >
اصومة ،و >ي wاستبعاده  äهو اال
حقي Èقوق



+
+
+
 oالدفع  oالتجربة امر يكية مث~+ ،بي¯  oالنتيجة يشبه آلية @الغاء أو الدعوى

اصلية.
وعند >ليل هذا اCوضوع ُيطرح +
استÞام مرتبط  @لغاءé+ ،ل jتد هذا  b
ا للنص
>
اع-اف بعدم
0ه أو فقرة أو جزء منه؟ ،فإذا dنت نتيجة الدفع بعدم الدستورية
b
ي ،قد يشمل ذلك النص ب®م lأو فقرة منه ،19ستبعاد النص
دستورية ا ùالت X
اCكيف بعدم دستوريته ،ويفقد بذلك أ bه و يطبق ع´ + +
ّ
اهة
ال-اع اCطروح أمام 

 D‰7U - 19أن P‰Uن ا ?‰w8ا FbUB•V8ﻣ FG 6~Xbﻣ ;7au FG i^P7dوا•Yة … †aL B¹Iﻣ i^P7dو… FLYVjإ،6rx6 8
دون أن  B¹IUذ FG ½8اP7d78ن ا6b8م  ?‰wa8ا ،FbUB•V8أ^`) Bي(6@ :رة  ;5VW<" .Bu6sا?SE TU?9م د>8Dر4A
ا8Q9ا ;5> XYL O5Pا ،"4Z[=\Z9ﻣ ;aZا6w78ﻣ ،FدورY}… ;Uر  DLﻣ ;7`Qا6w78ﻣYL ،(oX<R) DXد 6zص Wـ:
اYbW lGY8م دPVRر ;UاPf8ا^ FG DXظ qاP^6f8ن ،اYb8د PN 32ان  2019ص.23 :
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b
 >
ي
القضائية ،ويXي bأ @الغاء ع´ kيع
ال ²تستند ع´ نفس ا ùالت X
القضا 
20
ّ
غ -دستوري.
اCكيف ع´ أنه 
فبالرجوع لSادة  29من النظام ا)دد لقواعد Jل ا) لس الدستوري jتد

اختصاص ا) لس إ¬ التصدي ح®م bت Xيعية أخرى ،إذا dن 9ا ارتباط ù
+
b
b
ي >ي wالفصل  oالدفع
ي موضوع الدفع ،وعند تعدد @احات لنفس ا ùالت X
الت X

+
+
+
اول ،ويفصل  oالدفوع ال~حقة ـــ  oنفس اCوضوع ـــ بقرارات بسبق الفصل o
الدفع.

21

>
b
ي ،يتو¬ ا) لس ديد
وعند فصل ا) لس الدستوري بعدم دستورية ا ùالت X

>  +
ر tفقدانه bه ،وفقا لنص اCادة  29مكرر 1من النظام ا)دد لقواعد ا) لس
الدستوري ،وj ~Jضمون الفقرة الرابعة من اCادة  198من ّ
الدستور >
ال ²تنص ع´ أن


b
غ -دستوري يفقد bأه
ي أو
التنظي 

ا)¼ة الدستورية إذا قررت أن النص الت X
ابتداء من اليوم الذي دده قرار ا)¼ة الدستورية.
 . 2ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺗﻜﺮار ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ:

+
القانو= اCوا¬ é+و مرتبط  >
أما  b
ح¯ل تثبيت ا)¼ة لدستور ية اù
ا


الت Xيé+ ،ذا التثبيت للحb ù
b
ي يؤدي إ¬ اكتسابه حصانة عدم خضوعه للرقابة
التX


PNB86W - 20ع _6rVNدات ا ;7‰w78اPVRY8ر) ;Uا €aZ78اPVRY8ري @~ FG (iaإط6ر ا ;W6@B8ا ;Xa~f8ا;XWPNP8
Pfa8ا^ DXا YZ^ ،;UPdb8ﻣ BX•U 6إ †8ا6~VLر اY~… ;7‰w78ي ﻣ{•` ;²6Xp FG 6r…6ا „Q8واyN †aL ÌkwV8ء
ﻣ Dﻣ ،i^P7dأ^`) Bي( اBf8ار ر@? /16ق م د 21/ﻣIرخ  26 FGر 1442 MNاP78ا 10 OGﻣ6رس 2021
اB7W OabV78ا@~; اP^6f8ن اPdb8ي ا6`QW OabV78م ا_^6W6\Vت.
 -21ا678دة  29ﻣB‰ر ﻣ Dا6`Q8م اYw78د Pf8ا q7L YLا €aZ78اPVRY8ري.
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عن طريق الدفع ددا ،إ > o+
بتغ -الظروف ،وفقا للفقرة الثالثة
حا¾ استثنائية مرتبطة ّ

+
وتغ -الظروف
) (03من اCادة الثامنة ) (08الواردة  oالقانون العضوي )18ـــّ ،(16
+
القوان Uمع ما يتوافق
مرتبط بتعديل الدستور وما يتطلبه ذلك من إعادة تكييف
اديد للدستور.
واCضمون 
و ,ذه النتيجة =>   ،دور الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية ماية 
مبد=


ومطابقÉا ـــ 
>
+
+
داjا ـــ )توى نصوص
القوانU
القوان@  ،Uخضاع هذه
÷و الدستور وتدرج
دستور.
علÉا
الدستور ،ومن خ~9ا kاية اقوق


وارت اCنصوص 
ب .اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ:


الj ²كن +
ا b
>

ا= لعملية الدفع بعدم الدستورية،

ا
التفعيل
بعد
ورها

ر

من

@



+
>
>قيق التوازن  +
الدو¾ تنفيذيةb ،ت Xيعية وقضائية  ،وكذا > ث -هذا
ب Uالسلطات العامة o
التوازن ف¯ بعد ع´ مستوى تكييف ا)¼ة الدستورية.
 . 1ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ:

ش ôتوسيع @اخطار للسلطات الث~ث متداده للجهة القضائية ،
توåا قد قق
+
تواز ع´ مستوى الع~قة ف¯ +
بيÉا.
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 .1.1ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ اﻹﺧﻄﺎر ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ:

أقر b
+
القوانØ+ ،Uن اCادة
از اي هذا النمط من الرقابة ع´
اXCع الدستوري 
> +
اCمثo l
 195من تعديل  22،2020ف °يعد @اخطار مقتµا ع´  îمن السلطة التنفيذية

>
اا¾ ـــ والسلطة b
الت Xيعية
والوز اول أو رئيس اكومة ـــ حسب
امهورية
رئيس 


> +
الشع+ ²
الوط ²وكذا إم®نية امتداد
لس
رئيس
أو
مة
ا
اCمث î o lمن رئيس لس
ا)



ص~حية @اخطار لـ + 40ئبا أو  25عضوا من لس امة ،بل امتد للسلطة القضائية،
+
>
وال ²أصبحت اCادة  o 195تعديل  ،2020عن طريق
وفقا لSادة  188من تعديل  ،2016
+
السلطت Uالتنفيذية b
+
والت Xيعية  oإخطار ا)¼ة
الدفع بعدم الدستور ية ،إ¬ جانب

>
+
الدستورية ،وهذه التوسعة للسلطة القضائية من +
شأ,ا أن قق ت®م~  oحضور
> +
+
القوان.U
السلطات الث~ث o ،ريك الرقابة ع´ دستورية

>
اهة القضائية  iمن ا)¼ة العليا أو لس
ويشمل @اخطار الذي +تص به 

الدو¾ ،بناء ع´ >
>
إحا¾ +مÉما لSح¼ة الدستورية ،فإسناد Õمة الرقابة ـــ اولية ـــ للجهة


الت Xي أو التنظي اCرتبط  + +
اطراف  ن اb ù
ل-اع
القضائية ،بعد ادعاء أحد


+
اCطروح ،فيه >
>
ال²
انÉاك قوقه
ويعت -ـــ ذلك ـــ سعيا
يضمÉا الدستور،


وحرته 
والت Xيعية والقضائية ،لبلوغ غاية >
ب Uالسلطات الث~ث التنفيذية b
لتحقيق توازن  +
مش -كة

>
علÉا الدستور.
و kاية اقوق

ال ²ينص 

وارت 

 - 22ﻣPRBم ر FR6xر@?  442-20ﻣIرخ 67N 15 FGدى اCو 1442 †8اP78ا 30 OGدOabVU ،2020 B~7jU
Yp•Wار ا qUYbV8اPVRY8ري ،اYUBZ8ة اPr7Za8 ;X7RB8ر ;UاyZ8ا ،;UBxاYb8د .82
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 äيسا هذا التوسيع @ل~خطار > o +قيق ت®مل  +
ب Uالسلطات ،عن طريق الدفع

> > +
+
وéم مستوى الع~قة  +
ب Uالسلطات
ل~جÉاد  oليل
بعدم الدستورية dداة مساعدة
+
+
از اي ،بتحقيق تعاون وت®مل J oل هذه السلطات،
العمومية o ،النظام
السيا 

+
>
b
b +
ومسا×Éما ـــ
ي
انط~قا من دور
السلطت Uالت Xيعية والتنفيذية  oالعمل الت X
+
>
اCف-ضة ـــ حقا  oتفعيل Jلية الرقابة،

مؤا  o+العملية b
الت Xيعية ،بعدم > ث-ها
و jكن اعتبار دور ا)¼ة الدستورية  b

b
اCبا cع´ مستوى b
الت Xيع ،فدورها يقت µع´ >تيب النتيجة القانونية و  إلغاء
فع~قÉا لسلطة b
>
الت Xيعية تتمثل  o +
تقو gاCنظومة القانونية ،عن طر يق
النص أو تثبيته،

>
>
>
مرح lتطبيق اح®م
م~حظÉا خ~ل
الj ²كن
الرقابة ال~حقة ،بتدارك النقائص 
+
b
الواقع
العم´.
o
الت Xيعية والتنظيمية


+
وقد أشارت الفقرة +
اامسة b
ع Xمن الديباجة الواردة  oتعديل  2020إ¬ مبدأ

واشارة إ¬ التوازن يستبعد أي فصل جامد +
ب Uالسلطات والتوازن +
الفصل  +
بيÉا،
بيÉا@ ،
> +
فبالنظر إ¬ موضوع @ا >
الدو¾ ،و ا)¼ة
حا¾ الذي >ي wمن ا)¼ة العليا أو لس
الدستورية يعد ذلك +
تعاو ف¯ +
يعت -ع~قة مبنية ع´ أساس تفاوت أو تبعية.
بيÉا و 

23

 - 23أ .ر" .FGPaz YXsإ_;اءات ا?SE TU?9م ا8D>?9ر bU 4Aظ@ ا`_;اءات ا 45P?Z9وا`دار 4Aو8P=Fن
ا`_;اءات اfg9ا ،"45eﻣ žw… FL67N o8IإBsاف ا6VRCذ ﻣ6<aRPW Y7wن واPVuY8ر إ6X8س 6pم ،اP^6f8ن
اPdb8ي  16-18اI78رخ YwU 2018 B~7V~R 2 FGد Bsوط و6XkXuت …<~ OXاYbW lGY8م اPVRY8ر ;Uـ …OXab
ﻣ6دة 67Wدة ـ ا B•Q8ا6Z8ﻣ Fbا :YUYZ8اyZ8ا ،Bxص.93 ،92 :
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+
ويض Èهذا التعاون مرونة ع´ مبدأ الفصل  +
ب Uالسلطات ،إذ  jكن اعتباره

+ +
فص~ مستبعدا للتوازن ù ،وجود هذا الدور >
تقو gالعمل b

ي،
التX
o
اCش-ك بيÉا


>
>
>
+ +
+
وارت ـــ
و kاية اقوق

,دف قيق غاية jثل قا yمش d-بيÉا ـــ  oالÉاية ـــ 
j> äت @اشارة من قبل ـــ ،وقد > سست وفقا لذلك ع~قة قانونية  +
ب î Uمن ا) لس
الدستوري ـــ قبل أن يتحول إ¬ ا)¼ة الدستور ية ـــ والقضاء ،بتوسعة Jلية @اخطار
> 24
ولس الدو¾.
لتشمل ا)¼ة العليا 
 .2.1إﺷﻌﺎر اﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﻘﺮار اﻹﺣﺎﻟﺔ:

+
لرجوع إ¬ اCادة  12من النظام ا)دد لقواعد Jل ا) لس الدستوري 25د أن


والوز اول ورئيس لس امة
امهور ية
ا) لس يتو¬ Õمة إشعار  îمن رئيس 


واطراف ،بصفة فور ية بقرار @ا >
+
حا¾ ،بغرض 
تقدg
الوط²
الشع²
ورئيس ا) لس


ال ²تكون مكتوبة ومرفقة  b
> >
لوئق اCدJة 9ا ،وفقا ـــ كذلك ـــ Cضمون اCادة
م~حظا,م 
 13من النظام ا)دد لقواعد Jل ا) لس الدستوري ـــ اCشار إليه من قبل ـــ.


و > = قرار ا) لس الدستوري بعد اط~ع ع´ kيع ا~Cحظات اCكتوبة اCقدمة،

+ف Èالقرار >ر /02ق م د/د ع د ، 20/جاء Ø+ن +
مكوته اط~ع ع´ ا~Cحظات اCكتوبة


+
+
اCقدمة من طرف رئيس لس امة لنيابة الذي التمس Áصا معمقا للوجه اCثار o
6~78 DW - 24رك اﻣ" .Y7wا?SE TU?9م د>8Dر 4Aا8Q9ا O5Pأ=jم  bI=Fا8I8Z9ع" ،ﻣ ;aZا6w78ﻣ ،Fﻣ ;aZدور;U
…}Yر  DLﻣ ;7`Qا6w78ﻣYL ،(oX<R) DXد 6zص Wـ" :اYbW lGY8م دPVRر ;UاPf8ا^ FG DXظ qاP^6f8ن" ،اYb8د
PN 32ان  ،2019ص.57 :
 -25ا6`Q8م اYw78د Pf8ا q7L YLا €aZ78اPVRY8ري اYّ b78ل وا MNP7W ?7ّ V78اY78او ;8اI78رBkp 18 FG ;z
 1441اP78ا 17 OGأ.2019 BWPVu
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بتµه بعدم جدوى bإرة
والوز اول
ازائية،
اCادة  149من قانون @اجراءات 

الدفع بعدم الدستورية عتبار اCادة   149تش ôمساسا jبدأ اCساواة ،ورئيس ا) لس
الوط ²الذي > +
الشع+ ²
اذ نفس اCوقف مثل سابقه ،عتباره أن الدفع اCثار يت Üبعدم


 +
>
يعت-
ادية وأن +صيص النائب العام jدة أطول لرفع استئناف  oاح®م 

ازائية  
مساسا jبدأ اCساواة.
ّ
+
b

ي اCثار  oالدفع ،يطلع ع´ م~حظات
فقبل
الت tµبدستورية ا ùالت X
م Uالقرار ،ويعد هذا تفعي~ للتعاون  +
اهات اCشار إلÉا ،ويورد ذكرها + > o +
ب Uا) لس


>
للسلطت Uالتنفيذية b
+
والت Xيعية ،من أجل الوصول إ¬ نتيجة
اCمثl
واهات
الدستوري 
>
+
أقرب لSوضوعيةcb @  ،اCا  oإبداء ر أ,ا ،وjثل إشعارها قيقا لغاية إع~مية  +صوص
>
استشار,ا للوصول إ¬ قرار مؤدي للنتيجة اCراد
bإرة الدفع بعدم الدستورية ،وكذا
> >
قيÞا ،و Á+ص مدى دستورية اb ù
ي اCثار.
التX



 . 2إﺿﻔﺎء اﻟﻄﺎﺑﻌﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﺧﻄﺎر:

+
السيا
الطابعU
اكتسب @اخطار بعد اختيار أسلوب الدفع بعدم الدستور ية


والقضا= ،لنظر هات @اخطار.

 .1.2ﺟﻬﺎت اﻹﺧﻄﺎر ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ:

+
فقبل تعديل  ،2016حددت اCادة å 166ات @اخطار  î oمن رئيس

+
الوط ²أو رئيس لس امة gb ،توسعت åات
الشع²
امهورية أو رئيس ا) لس
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اول +و+  k
س+ Uئبا
الوز
@اخطار مع تعديل  2016من خ~ل توى اCادة @  187ضافة 

+
أو  +
ث~ث Uعضوا  oلس امة.
+
+
وقد َ
تغي-ا  oعدد النواب الذي ورد  oتعديل  ،2016والذي
تضمن تعديل  2020

امة الذي dن  +
+
dن +  k+
ث~ث 26Uعضوا ليصبح k+سة
أربع ،Uوأعضاء لس
س Uفأصبح


>
28
27
b
اا¾> ،
ال ²تو¬
حسب
ول
ا
الوز
وع ،I+  Xمع إضافة رئيس اكومة إ¬ جانب 

b
+
التسميتù U
تغي-
اXCع الدستوري 
از اي åcbا ،من خ~ل نص اCادة  103عند 

>
انتخات b
الوز اول ،ورئيس
الت Xيعية ويس
وجود أغلبية رسية  +ة عن



+
حكومة > o+
انتخات ال bت Xيعية ـــ كذلك ـــ.
نتاt

حا¾ وجود أغلبية Cانية ¹ o

 .2.2ﺟﻬﺎت اﻹﺧﻄﺎر ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ:

+
+
و ³يدرج اختصاص السلطة القضائية @ oاخطار إ مع تعديل الدستور ،2016 o
>
>
ال ²نظمت لقانون العضوي ر  16-18اCشار إليه
 @دراج آلية الدفع بعدم الدستورية ،
>
من قبل ،ولتفعيل الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستور ية دد اCادة الثانية ) (02من
ºr8 D‰7U - 26ه ا lXRP… FG ;G6µ±ا6<z±ر أن … qbkدور ا6b78ر ?UPf… ;Xa7L FG ;µا q7b8ا FbUB•V8وﻣBا@~;
 q7Lا DXV<aj8ا ;XbUB•V8وا.;UºXkQV8
 „Xaf… -27ا6<z±ر YL FGد اPQ8اب ﻣ FG 6~x6^ DXj7z Dا €aZ78ا F~b•8اP8ط FQإ †8أر DXbWوﻣDX¹{¹ D
PdLا إ €7z †8و FG DUB•Lﻣ €aZاCﻣ; MNP7W ،ا qUYbV8اPVRY8ري 8ـ  D‰7U 2020أن  ˆQ7Uﻣ _6ZأوlR
 D‰8 ،iaXbkV8ذY7W “~…BU ½8ى وPNد اYbVRاد Y8ى اPQ8اب وا6dLCء ،ا^<{@ 6ﻣ Dا DUP‰V8اI78ھ± qدراك
ا „x6fQ8ا ،;XbUB•V8واBwV8ر ﻣ Dا ;Xb~V8ا ;XWyw8ا ،;fXd8وا ;~²B8ا6j7a8 ;Xabk8ھ FG ;7ا_ر…6fء P`Q786Wﻣ;
ا ;X^P^6f8و• FG 6rVU67اY8و.;8
 BX•… - 28اBfk8ة اCو †8ﻣ Dا678دة  193ﻣ 2020 qUYb… Dإ6rN †8ت ا6<z±ر  B<\…" :FaU 67uا;7‰w78
اPVRY8ر ;Uﻣ Dر €XxاPr7Z8ر ;Uأو ر €Xxﻣ €aZاCﻣ; أو ر €Xxا €aZ78ا F~b•8اP8ط FQأو ﻣ DاP8زBU
اCول أو ر p5eا lmn ،4j8o\9ا".49=\9
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> +
اهات القضائية +
>
ااضعة للنظام
و 
هذا القانون ،
الj ²كÉا ريك الرقابة ،
اهات 


واهات القضائية +
القضا= @اداري.
ااضعة للنظام
القضا= العادي 



الدو¾ @ا >
>
حا¾ لSح¼ة
ولس
القضا= مرتبط
فالطابع
بتو¬ ا)¼ة العليا 



>
>
القضا= ،والتوصل
اجÉاد
مرحl
الدستورية ـــ j> äت @اشارة من قبل ـــ جتياز

>
+
>
اCسأ¾ ومراقبة مدى توفر b
الXوط اCتضمنة  oالقانون العضوي ر .16-18
لتكييف
 .3ﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ:

اهات القضائية > o+ريك b
إدراج الدفع بعدم الدستورية b
وإرة الدفع ³
وإcاك 


السيا بصفة ,+ائية من ا)¼ة الدستورية.
يقص الطابع


 .1.3اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ

+
تغي -استعمال مصطلح "ا) لس الدستوري" وتعويضه jصطلح "ا)¼ة
ر

+
اهة +
+
ا)تصة
يغ -طبيعة 
½ ،إ أن ذلك ّ ³
الدستورية" كتسمية مألوفة å oات التقا 
+
+
+
اCمثل Uللسلطة
لنظر  oمدى الدستورية وJلها بش ôرز ...ور تقليص عدد

القضائية من أربعة إ¬  +
اثن ،Uوإدخال ستة أعضاء من أساتذة القانون الدستوري ،فإن
+ +

التكو o Iاختصاص القانون
القضا= ù ،أن
ذلك    mالكفة لصا üالطابع


+

الدستوري  يتضمن  +
القضا= ،وقد جع
لµورة التح o ùاCسائل اCرتبطة  انب

+
>
سلw
ذلك إ¬ مستوى استعداد  îعضو  oالبحث
واجÉاد ،للوصول إ¬ تكييف 

الت Xيعية ل + +
ل~ح®م b
ال-اع.
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>
 @ضافة إ¬ @ابقاء ع´  +
تشكي" lا)¼ة الدستورية"
تعي Uأربعة أعضاء 29من

مر¤ا > o+
+
+
فتعييÉم
حا¾ تساوي اصوات،30
من بيÉم رئيس ا)¼ة ،الذي يعد صوته  
التقد ية  o +اختيار ،وقد ّ  +
تبU
امهورية ،و¾ السلطة
يندرج Ø+ن اختصاص رئيس 

+
السيا أو التوجه فع~ و الطابع
از ا ية حقا مدى احتفاظ لطابع
التجربة 


القضا=.

از اي ،قام b
وع´ خ~ف b
التون{ من خ~ل الفصل
اXCع
اXCع الدستوري 

 +
القضا=  oنفس الفصل الذي تناول ا)¼ة الدستورية ،فقد تضمنت
@  118ضفاء الطابع

يكيف b
صياغة هذا الفصل اعتبار ا)¼ة الدستورية هيئة قضائية 31،وّ ³
اXCع الدستوري


قضا= ä ،أخذ به b
اXCع الدستوري
اCغر= ا)¼ة الدستورية ع´ +أ,ا ذات طابع


التون{.


اCم -لSح¼ة الدستور ية  o+از ا مازال 
>
فالطابع السيا ّ +
للتشكيl
قاjا ،لنظر
 

ّ
 +
اCكونة 9ا ،أما الطابع اCزدوج اخر éو متعلق  هات @اخطار ،بوجود åات ذات
+ +
>
+
طابع سيا ،وكذا +  å
الدو¾ ،عند
ولس
قضائيتU
تU
اCتمثلت o Uا)¼ة العليا 


ال ²يتناو9ا@  ،دراج النظر @ o+ا >
حا¾ من +  å
>
ت Uذات طبيعة

ارتباط ذلك Cسائل 
 - 29ا6dLCء اCر ;bWوا DUº8ﻣ ?rQXW Dر €Xxا ;7‰w78وP}Wت ﻣ6j… YQL ˆNBوي YLد اPpCات YXu¶… YbUا
 †aLا ; ~}8ا ?‰wW ،;7‰w7a8 ;XR6Xj8أن ھ_Iء ا6dLCء  D‰7Uأن P^P‰Uا ﻣ6X}\s Dت _ …B~z ½a7ة
@Bd86W ;Xx6dورة.
 žQ7d… - 30اBfk8ة اCو †8ﻣ Dا678دة  197ﻣ DاPVRY8ر ا6~VLر Ppت ر €Xxا ;7‰w78اPVRY8ر YbU ;Uﻣ6wNB
6j… ;86• FGوي اPpCات.
6N - 31ء  FGاBfk8ة اCو †8ﻣ Dا 118 q}k8ﻣ DاPVRY8ر ا Fj^PV8ﻣ" :FaU 6ا ;7‰w78اPVRY8ر ;Uھ;Xx6d@ ;¾X
ﻣ."...;afVj
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+
+
اح®م b
الت Xيعية اCتعلقة
قضائية ـــ J oلية @اخطارـــ ،والنظر  oمدى دستور ية
>
++
b
ي ومدى دستوريته بعدم
ل-اع ل النظر ،يعد او¾ @عادة تكييف للح ùالت X
>
اجÉاد  o +التكييف ّ  +
يتب Uما إذا dنت
وارت ،وفقا لنتيجة هذا
اCساس قوق

مقب lع´ @ا >
هت> U
ا  +
حا¾ أو العكس.
إحدى 
 .2.3ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺪور اﻟﺘﻔﺴﻴﺮي ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ:

وتسبيÉا>  ،
>
تفس-
تفس -قرار >ا,ا
ع¯د ع´ 
تؤد,ا ا)¼ة الدستورية 
ال ²

من اCهام 
>
+
النص ل + +
ال-اع قبل ا ùبقرار  oدستوريته أو عدم دستوريته ،ولعل القرار ر /02ق

+
ديسمj+ ،2020 -وذج ع´
م د/د ع د 20/مؤرخ k 8 oادى او¬  1442اCوافق 23

ااذ قرار ا)¼ة الدستورية ،بعد >
تفس -خطوات > +
تل Èإخطار jوجب
ذلك ،من خ~ل 

>
+

وجÉا
إحا¾ من ا)¼ة العليا،
يد j Ö
وتقد gدفع مثار من قبل أحد أطراف اصومة 

ازائية ù ،أن اجل اCمنوح للنائب
عدم دستورية اCادة  419من قانون @اجراءات 
> 
لتقد gاستئنافه قدر bب+  Æ
العام 
لبا oاطراف طبقا Cضمون اCادة
ر ،Iخ~فا Cا هو íنوح 
 ،418ويش ôذلك ـــ وفقا ل~دعاء ـــ خرقا Cبدأ اCساواة أمام القانون والقضاء jوجب
+
وغ-ها.
اCادت 32 Uو32158واCادة  11من @اع~ن
العا cقوق @انسان 

+
تقد
وتو¬ ا) لس الدستوري توضيح

وتفس -اCوضوع ،ستناد إ¬ Õمته  o
الت Xي>  ،ع¯د b
مدى دستورية النص b
>
ال ²يس
اXCع 

Cعاي -موضوعية لنظر للغاية 
+ b
>
ازائية 
لتحقيÞا ،وأن هدف
اXCع  oصياغته لSادة  419من قانون @اجراءات 
 -32ا678د… 32 DXو 158ﻣ Dا qUYbV8اPVRY8ري 8ـ .2016
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>
+
>
وال²
يش ôتعارضا مع مضمون الدستور ،وديد آجال استئناف بطرق تلفة ،
حددت للنائب العام >
+  mb lÕ
ر  Iيش ôتعارضا مع مبدأ اCساواة عتباره يتو¬ Õمة
kاية اCصلحة العامة.

33

 .3.3ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ:

+
+
+
;
نسبيا،
~J
يعد
ذلك
أن
إ
خطار
ا
Jلية
o
القضائية
السلطة
تواجد
ر
@


+
تؤدي ضورها J o +لية @اخطار أي إضافة ;+ ،رد وسيط  +
اCتقا½ وا)¼ة
ب Uالفرد


>
الدو¾ jراحل bإرة الدفع بعدم الدستورية أمر
ولس
الدستورية ،فارتباط ا)¼ة العليا 
>
نس ،²نظرا لعدم إم®نية bإرة الدفع بصفة تلقائية ،وفقا لSادة  4من القانون العضوي ر

.16-18

+
b
التنظي ،
ي أو

فقيام ا)¼ة لفصل بقرار  oمدى دستورية ا ùالت X

jكن اعتباره dفيا @ضفاء الطابع
القضا= بصفة >مة ،فا)¼ة الدستورية ليست åة من


+
+
+
>
بصفÉا åة اختصاص لتكييف اح®م
; تنظر  oاCوضوع
åات

التقا½ ،
الت Xيعية ،إن dنت متطابقة مع مضمون الدستور ،و تفصل + o+
b
اصومات ä ،أن

طبيعة قرار >ا,ا ليست قضائية.
ّ +
+
+
تعرéا  ,+ا
;
الطابع،
9ذا
تش-

185
اCادة
أن
د

ولرجوع للدستور،




>
ب-ن >
اح-ام الدستور~+  ،ف ما ذهب إليه b
مستق lمûفة +
اXCع الدستوري
مؤسسة
 -33أ^`) Bي( @Bار ر@? /02ق م د/د ع د 20/ﻣIرخ 67N 8 FGدي اCو 1442 †8اP78ا 23 OGدB~7jU
.2020
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+
>
الدو¾ يتمثل  oتنبيه ا)¼ة الدستوريةC ،راقبة
ولس
التون{ ،فدور ا)¼ة العليا 

+
الت Xي فقط ä ،أن دور×ا >
>
وتقو gالعمل b

التقد ية  oتكييف
بسلطÉما
يب Èمرتبطا


+
اCوضوع ،إن dن فع~ يتوفر ع´ b
علÉا  oاCادة  8من القانون العضوي
الXوط اCنصوص 
>
>
b
وارت اCرتبطة
ي فيه مساس قوق

ر  ،16-18ع-اض ع´ ح ùت X
 +
b

التtµ
ي لرقابة اCطابقة من قبل مع

Cتقا½@  ،ضافة إ¬ عدم تعرض ا ùالت X
jطابقته للدستور ،وأن يتصف اCوضوع كذلك  دية.

>
اهات
فاتسام اCوضوع اCثار  دية 34يطرح ê+ورة ديد @اطار العام لقبول 
>
>
>
ال+    ²مÉا قيق اماية
القضائية ريك الرقابة ،ستبعاد  îاCسائل 
+
وارت ،وهذا بعد >
اهات القضائية  oتكييف اCوضوع،
الدستورية للحقوق
اجÉاد 

>
إن dن يت Üفع~  دية أو العكس ،وقد >> g
مرحl
ادية ،خ~ل
اع-اض ع´ cbط 
عرض b
مXوع القانون العضوي اCتعلق لدفع بعدم الدستورية ع´ الC-ان ،جة عدم

> +
+
وجود معيار jكن >
ادية  oاCوضوع ،لكن jكن للجدية أن تظهر
اع¯د عليه  oديد 

+
+
بوضوح  oعرض اسباب الواردة  oعر يضة الدفع بعدم الدستورية ،وما يتب ا من
م~بسات وحيثيات.

35

 -34و…~Yأ اBZ7W ;UYZ8د ظPrر اYbVRاد ورY8 ;~²ى أ• YأطBاف اyQ8اع FG B`Qa8 ،اPµP78عBdW ،ورة …qXbk
ا DL ;W6@B8ط OUBاYbW lGY8م اPVRY8ر ،;Uو… ?LYVھºه اY7W ;UYZ8ى … oXX‰اPµP7a8 Fµ6f8ع ،إن 6uن {bG
ﻣIھ{  iXG B`Qa8أﻣ6م ا ;7‰w78ا 6Xab8أو ﻣ €aZاY8و oّX‰U Y@ 67u ،;8اPµP78ع  †aLأ^ iXG BGPV… _ iﻣPfﻣ6ت
 B}QLا ;UYZ8ـــ  ;ZXVQuأو ا•67Vل  F^6¹ـــ ،وإذا …? … †aL iaUPwﻣPVjى إ•Yى ا•G DXVrZ8ن ا Fµ6f8و6QWء
 †aLا6rVNده YW oّX‰Uوره اPµP78ع ،إن 6uن  FG D7dVUھºه ا †aL ;a•B78ا ،;UYZ8ا ?‰wU FV8ﻣ6r8{z D
B7VR6Wار … OXfwا ;a•B78اP78ا ;86••W ،;X8اPµP78ع  †aLا ;7‰w78اPVRY8ر.;U
6~78 DW -35رك اﻣ .Y7wا lNB78ا ،OW6j8ص.67 :
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+
+ b
مباcا b oإرة الدفع بعدم
اهة القضائية  jكن اعتباره حقا
Áضور 
+
الدستوريةé ،و مرتبط بدور مقيد bبXط الصفة واCصلحة ،الذي تضمنته اCادة  4من
القانون العضوي >ر > ،16-18
ال ²تنص ع´ أن الدفع بعدم الدستورية  jكن أن يثار

+ +
القا½é ،و مرتبط بوجود الصفة واCصلحة لدى أحد أطراف
بصفة تلقائية من طرف

+
b
>
>
يضمÉا الدستور،
ال²
ي للحقوق

الدعوى ،دعاء وجود انÉاك ح ùت X
وارت 

افراد+ ،
+
وإjا
ويع ²ذلك عدم اعتبار bإرة الدفع بعدم الدستورية حقا عاما شام~ لô

يقت µع´ أحد أطراف +
اصومة فقط ،عند وجود اعتقاد  +رق القانون للحقوق
وارت ،وفقا )توى نص اCادة  2ـــ كذلك ـــ من نفس القانون العضوي ،فدور

القا½ يبدأ بناء ع´ >رك الطرف اCد ÖاCت µ+ر + + o+
+
ال-اع اCطروح أمام القضاء.



اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ:

+
 ³يكتف b
از اي  @بقاء ع´ أسلوب الرقابة السياسية Áسب،
اXCع الدستوري 
+
بل دJها قابة ذات طبيعة قضائية ـــ نسبية ـــ ،من +
شأ,ا أن تسا  oارتقاء jستوى
>
b
و 
تقوJ gل السلطات
ي ،ويؤدي هذا الدور إ¬ قيق غاية أخرى 
العمل الت X
+
>
الدو¾ وضبطها> ،وقيق ت®مل ف¯ +
بيÉا  o +إطار التوازن  +
ب Uالسلطات عن
العمومية o
طريق آلية الدفع بعدم الدستورية.
+
السيا jهام ا)¼ة الدستور ية  يش o ôحد ذاته عائقا ،إ
وارتباط الطابع


+
>
النتا> t
واستق~ليÉا مرتبطة كذلك
الj ²كن أن تظهر J oل ا)¼ة،
من حيث
¹

+
دستور  oاCادة 84
علÉا
jسؤولية رئيس 

امهورية انط~قا من اCهام السامية اCنصوص 
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عتباره حاميا للدستور وساهرا ع´ >
امة + > ...
وال-اماته
وسدا لوحدة
اح-امه ،

التأث-ات السياسية  o+اختيار أعضاء ا)¼ة ،الذي يتو¬ +
تعييÉم
اخ~قية ،بتحرره من 

> +
jا فÉم رئيس ا)¼ة الدستورية+  ،
ال> ²تلÈ
وول بذلك التخوف من فكرة
التعي U
ُ
انتقادا >
كب ،I+  -وت >ل ÈاCسؤولية كذلك ع´ عاتق أعضاء ا)¼ة ،من خ~ل
واع-اضا 
اختصاصا,ا دون +
>
>+
اضوع لتبعية أو هيمنة أي åة ،لتجسيد
ال-ام بتحقيق الغاية من


>
او¬ من اCادة > 185
مستق lمûفة
ال ²تنص ع´ أن "ا)¼ة الدستورية مؤسسة
الفقرة

ب-ن >
+
اح-ام الدستور".

>
+
>
اCرحj lدى قدرة افراد ع´ اCسا×ة  oتفعيل الرقابة ،عن
وjكن قيق هذه
+ ++ + +
ال-اعé ،و jكن اعتباره أداة
اCتقا½ o
طريق الدفع بعدم الدستور ية من طرف الفرد

+ +
>
ولنظر Cدى جدية الطلب ،فبناء
مرح lدور
للوصول إ¬
القا½  oتكييف اCوضوع 



+
ع´ هذا التحرك jكن أن يش ôذلك >سيسا فعليا @دراج حق افراد J oلية الرقابة،


غb -
امر اكتساب اد +
الµوري من ا) ال
مبا ،cومع ذلك يتطلب
ولو سلوب 
+
+
اCعر oاCرتبط  @دراك مضمون الدستورb ،
وإاء ذلك ب ôما يسا  oتوسيع نطاق

وارت ،واستخ~ص مدى >
+
تعار^ا مع
توافÞا أو
اCعرفة القانونية ،اCرتبطة قوق


>
ضئي lـــ مبدئيا ـــ ä ،قد يؤدي
مضمون نصوص الدستور ،وقد  يتحقق ذلك إ بنسبة

+
القوانU
تطبيق آلية الدفع بعدم الدستورية حقا إ¬ تشجيع افراد ل~ط~ع ع´ موع
+
تقوjها.
واCسا×ة  o
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+و oهذا اCوضوعُ ،ي ُ
طرح انشغال متعلق jدى قدرة ا)¼ة الدستورية ع´

+

أعضا,ا
اديدة  oإطار الدفع بعدم الدستورية ،لنظر لعدد
استيعاب اختصاصات 

+
اح®م b
اثb ²
+
ع+  ،(12) X
الت Xيعية
الذ Iيتولون Jلية Áص مدى دستورية

يتلقو,ا ،وإصدار القرارات +
+
>
موضو ،Öلكن تبط
بشأ,ا ،وهو انشغال
ال²

والتنظيمية 
ذلك بدرجة حرص وو ÖاCؤسسة b
الت Xيعية ،انط~قا من اCبادرة  >ق-احات  +
قوان Uذات



>
احزاب السياسية دورها Ïصدر قوة >
نتاt
نفع عام ،تؤدي فيه
ل~ق-اح   ،منه قيق ¹
ولوصول إ¬ >  +
كب -لثوابت  >
سU

ال ²يؤمن ,ا ا) تمع ،
إابية ،وع´ ارتباط 
والق w


الت Xي+ ،
اداء b
فإ,ا ستقود  +
تقد ـــ من >
اح¯ل
لµورة إ¬ القضاء أو التقليل ـــ dقل 

>
اختصاصا,ا.
عدم قدرة ا)¼ة ع´ أداء
+
ومن ب عقلنة Õام ا)¼ة الدستور ية  oإطار الدفع بعدم الدستورية ماية
+
>
وارتj ،كن اعتبار حق 
علÉا  oاCادة 77
اقوق

ال ²ورد النص 
تقد gاCلتمسات 


+
اول من الباب +
 oالفصل
وارت العامة"،
الثا= اCعنون بـ "اقوق اساسية



اهات @ادارية بصفة kاعية أو فردية بغرض طرح إما انشغات
فاCلتمسات تقدم إ¬ 

+
>
الوسيj lكن
تتعلق Cصلحة العامة أو بتµفات >jس قوق اساسية لSواطنé ،ذه

>
>
كوسيl
اعتبارها عام~ مساعدا ع´ +فيف عبء اCهام اCسندة لSح¼ة الدستورية،

+
تت Üلبساطة من حيث إجر >
اءا,ا مقارنة سلوب الدفع ،وقد تسا  oاستجابة
+
اCواطن Uبطريقة أقرب 9م ،وjكن اعتبار هذه الطريقة ـــ كذلك ـــ ققة
نشغات
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للتوازن ع´ مستوى استعمال b
اCبا cق افراد ،ويؤدي ذلك إ¬ تفعيل أفضل للدفع
اCبا cأو كبديل عن الدفع b
غb -
اCبا،c

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ:


>
+

ديسم -سنة
 ر  442-20مؤرخ k 15 oادى او¬ عام  1442اCوافق 30

 -مرسوم ر 

از ا ية ،العدد .82
اريدة الر÷ية للجمهورية 
 ،2020يتعلق  @صدار التعديل الدستوري ،

>
+
سبتم -سنة
 قانون عضوي ر  16-18مؤرخ  22 oذي اجة عام  1439اCوافق 2
اريدة الر÷ية للجمهور ية
 ،2018دد cbوط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستور ية ،

+
سبتم.2018 -
از ا ية ،العدد  54الصادرة 5 o



+
 النظام ا)دد لقواعد Jل لس الدستوري ّ>
اCعدل ّ
اCداو¾ اCؤرخة o
واCتمم jوجب
ا)
أكتو سنة .2019
 18صفر عام  1441اCوافق  17

>
+
ديسم -سنة
قرار ر /02ق م د/د ع د 20/مؤرخ k 8 oادي او¬ عام  1442اCوافق 23

.2020
 +الدسات -الوطنية"k > ،ة :سيل يوسف ،بيت ا¼ة :بغداد،
هيل Uتورار" .تدويل

>
دون ر الطبعة.2004 ،
 د .عبد  +العز  RساCان" .ضوابط وقيود الرقابة الدستور ية" ،سعد ÷ك لSطبوعات

القانونية :القاهرة ،الطبعة او¬.2011 ،
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 غالب ++
+
التار ،"tدار اCنشورات اقوقية :ب-وت ،الطبعة
غا" .g
ع-
القوان Uوالنظم 

او¬.1991 ،
+
+
 أ .رشيداجراءات اCدنية
خلو" .oإجراءات الدفع بعدم الدستور ية  oظل @


>
ا Öت bإcاف استاذ R
اجراءات 
وادار ية وقانون @
@
ازائية" ،مؤلف  k
>
+
سبتم -سنة
بوسلطان والدكتور إلياس صام ،القانون العضوي ر  16-18اCؤرخ 2 o

 2018دد cbوط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية ـ تعليق مادة jادة ـ b
النX

از ا.
اديد :
ام 

ا 
القوان Uأمام +
+
ا)ا،
قا½ اCوضوع"l>  ،
  C I+بارك ا" .Rالدفع بعدم دستور ية

+
ا)ام) Uسطيف( ،عدد خاص بـ" :الدفع بعدم دستورية
 > lدورية تصدر عن منظمة

+ +
القوان o Uظل القانون" ،العدد  32جوان .2019


>
س -ا)ا Ïة">  ،
+
ا)ا،
l
 قارة شاكر" .ع´
القوانU
ية
دستور
بعدم
الدفع
ث-




+
ا)ام) Uسطيف( ،عدد خاص بـ :الدفع بعدم دستور ية
دورية تصدر عن منظمة
+ +
القوان o Uظل القانون ،العدد  32جوان .2019

- Dominique Chagnollaud de Sabouret. Droit constitutionnel
contemporain, DALLOZ : Paris, 2015.
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