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 وعرفان  تقدير
 

أحمد اهللا على جزيل نعمائه، وأشكره شكر المعترف بمننه              
وأشكره أن يّسر لي القيام بهذه الدراسة التي أقّدمها،  أحمدهوآالئه، 

 وأنا أرجو منه سبحانه و تعالى أن ينفع بها. 

 الدكتورة "شادية أستاذتيوافر الشكر وعظيم االمتنان إلى   
ما قدمته ، وعلى األطروحةعلى تفضلها باإلشراف على هذه  "رحاب

 .وتوجيهات قيمةوإرشادات  نصائحلي من 

 والشكر موصول:

قراءة هذه ب تفضلهمأعضاء لجنة المناقشة على لألساتذة الدكاترة  -
ألساتذة وإدارة كلية الحقوق األطروحة وتصويبها ومناقشتها، و

 الت وإرشادات.، على ما قدموه من تسهي1بجامعة باتنة

 
 بوزيد بن محمود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 إهداء
 

 إلى:
 والدّي ... إجالال وإكبارا.

 زوجتي... إخالصا ومودة.

.ولدي "معاذ" ... أمال بمستقبل مشرق  

 أختي وإخوتي... تقديرا ومحبة.

 

 أهدي ثمرة جهدي المتواضع

 بوزيد بن محمود
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 مقدمة

     الشعب مصدر كل سمطة،  عمى مبدأ أنّ  المعاصرة السياسيةالنظم العديد من تقوم 
ب، لذلك ليس غريبا أن يسعى تستمد مشروعيتيا وسبب وجودىا من إرادة الشعالدولة  وعمى أنّ 
ىذا األمر،  ُتكرسنيا بعبارات و الدساتير في ىذه النظم إلى توشيح مقدمات الدساتير ومت واضعو

 .وشعارات تتغنى بيا، من قبيل "حكم الشعب بالشعب ولمشعب"

شعار الدولة "بالشعب  عمى أنّ  س الدستوري الجزائري، أكد المؤسّ كرما ذُ ب عمال
المؤسسات  في الجزائر بواسطةسيادتو يمارس الشعب ف، ، وىي في خدمتو وحدهولمشعب"
 .ي البرلمان، وبواسطة ممثميو المنتخبين فالتي يختارىا الدستورية

ده عد ميمة التشريع الوظيفة المعيارية، واالختصاص الدستوري األصيل الذي حدّ تُ 
ت س الدستوري الجزائري لمبرلمان، فيذا األخير يممك السيادة في إعداد القوانين والتصويالمؤسّ 

 من الشعب. يستمد وجودهرا عن اإلرادة الشعبية، عمييا، باعتباره معبّ 

ىذه السيادة  ال يعني أنّ  ي إعداد القوانين والتصويت عميياتمتع البرلمان بالسيادة ف إن
، والقول بين السمطات مطمقة، بل ىي ليست كذلك حتى في الدول التي تأخذ بمبدأ الفصل الحاد

رادة ممثميو في البرلمان.بغير ذلك يؤدي إلى   الخمط بين الشعب صاحب السيادة، وا 

ن كانت تحتمل وجيإن سيادة البرلما                  ن، األول قدرة البرلمانين في التشريع وا 
 فإنّ عمى إصدار أي قانون، والثاني عدم منافسة أي ىيئة أخرى لمبرلمان في وظيفة التشريع، 

د الوجو األول بضرورة الوفاء لثقة الشعب ما بإطالق، إذ يتقيّ يُ ن ال يمكن إعمالَ كال الوجيي
د الوجو الثاني بمبدأ التعاون س تطمعاتو، وترجمتيا إلى نصوص قانونية، بينما يتقيّ وتحسّ 

 والتوازن بين السمطات.

باحترام  د إالّ السيادة التشريعية لمبرلمان ال يمكن أن تتجسّ  فإنّ  ،كرما ذُ إلى إضافة 
عب من خاللو عمى تحديد شروط عمل السمطات السياسية، والتي منيا ذي يعمل الشّ الدستور، ال

 مثميا البرلمان.السمطة التشريعية التي يُ 
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  د لمبرلمانتفحص لمدستور الجزائري، يجده كغيره من دساتير دول العالم قد حدّ المُ  إنّ 
جراءات  رع فييا، وأقرّ شّ لمعممية التشريعية مجاالت يُ في إطار ممارستو  لو ضوابط مختمفة، وا 

السمطة  متعددة، شممت جميع مراحل ىذه العممية، أوجب عميو احتراميا، والتقيد بيا، وأشركَ 
التي انتشرت  ا بحركة "العقمنة البرلمانية"أسيً التنفيذية في بعض مراحل ىذه العممية التشريعية، تَ 

 في العديد من الدول األوروبية.

رلمانية" نتيجة توسع وظائف الدولة وتحوليا إلى دولة رعاية، جاءت حركة "العقمنة الب
والتخوف من استمرار البرلمانات في االعتداد بسمطتيا المطمقة في التشريع، وتخطييا لمحدود 
صدار  والصالحيات الممنوحة ليا بموجب الدستور، وبالتالي االنفالت من ربقة الدستور، وا 

                            عد التي رسميا، واالعتداء عمى مبدأ الفصلتشريعات مخالفة لو وخارجة عن القوا
 مب النظم المعاصرة.أغنبني عميو بين السمطات الذي تَ 

كانت عممية تأسيس الرقابة عمى دستورية القوانين في فرنسا أىم إفرازات مرحمة "العقمنة 
ضد سمطات  التنفيذيةالبرلمانية"، كضامن لسمو الدستور، وحارس الختصاصات السمطة 

المقابل كان بم، و 8591وكمت ىذه الميمة لممجمس الدستوري بداية من سنة ، وأُ البرلمان
عمى دستورية القوانين،  لممحكمة االتحادية العميا األمريكية دورىا في إقرار نوع آخر من الرقابة

دستوري عبر العالم أعطى لمقضاء دورا متميزا في ىذا المجال، ومن ثم انتشرت حركة القضاء ال
  عبر نموذجين مختمفين.

اعتمدت الرقابة الدستورية بصفة فعمية سنة بعيدا عن ىذه الحركة، فقد الجزائر لم تقف 
الذي و مجمس الدستوري، إلى ال سندت ممارسة ىذه الرقابةأَ مستميمة النموذج الفرنسي، ف، 8515

، 85111 أكتوبر 59من أحداث  لد والدة عسيرة، وفي ظرف خاص، بعد أشير قميمةوُ 
ية، ى التعددية السياسبنّ والدتو مستجدات عديدة كان أىميا إقرار دستور جديد لمبالد، تَ  تبَ احَ وصَ 
  خ الحريات العامة وحقوق اإلنسان.مبدأ الفصل بين السمطات، ورسّ  وأقر  

                                                             
عمى واقعيم ومطالبين  الجزائريون إلى الشوارع احتجاجا خرج خالليا ،8511في أكتوبر  الجزائرأحداث عرفتيا  - 1

دية، وانتيت بإقرار دستور جديد أنيى مرحمة األحادية الحزبية وفتح باب بإصالحات اجتماعية وسياسية واقتصا
  .التعددية

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/32285e7d-7037-42cb-a6b2-93232f28880f
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              اىمَ انضمام الجزائر إلى حركة القضاء الدستوري الواسعة االنتشار في العالم، سَ  إنّ 
فضمة لتحقيق دولة مُ  دا في المجمس الدستوري، أداةً جس  في عقد اآلمال عمى جعل ىذا القضاء مُ 

 ل الجميع،بَ وفرض سمو الدستور، وضمان احترامو من قِ القانون والمؤسسات في الجزائر، 
                    خصوصا عب،عن تطمعات الشّ  را حقيقياعبّ ليكون مُ  المعياري لمبرلمانتطوير العمل و 

                    عب لممثميوة عممية اختيار الشّ ير عمى صحّ بميمة السّ  ىذا المجمس ص  الدستور خَ  وأنّ 
 عن ىؤالء الممثمين.، وبميمة رقابة دستورية ما يصدر خالل االستشارات السياسية الوطنية

وال شك أن الصالحيات المخولة لممجمس الدستوري في إطار الرقابة الدستورية، 
دخمت عمييا منذ نشأتو، ساىمت إلى حد بعيد في إرساء اجتياد دستوري والتعديالت التي أُ 

               دور في تحقيق ما ُعقد عميو من آمال ورىانات، لذلك تسعىأثر و قد يكون لو جزائري، 
ما ارتبط منو بالوظيفة  ، خصوصاالتحقق من ىذا األمر، وَتَتُبع ىذا األثرىذه األطروحة إلى 
   المعيارية لمبرلمان. 

 :موضوع الدراسة أهمية-أ

أىمية بالغة في الدولة الديمقراطية المعاصرة، عموما يكتسي موضوع القضاء الدستوري  -
، ولمدور الرائد الذي يتضمن أسمى القواعد القانونية في الدولة الرتباطو بداية بالدستور

 ؤسساتو في الرقابة عمى الدستورية، السيما عمى النتاج التشريعي لمبرلمانم الذي تقوم بو
 الديمقراطية التمثيمية. وحجر الزاوية في بناءعب، ل الشّ ممثّ 

معتبرا من مؤلفات القانون حيزا يحتل موضوع القضاء الدستوري أصبح اليوم  كما أنّ  -
               ىذا القضاء أصبح مالزما الدستوري بعد أن كانت تتناولو بشكل مختصر، ذلك أنّ 

 سياسي باتجاه ديمقراطي.نظام ي لكل دستور جديد، ولكل تغيير أل
عرف عمى جدوى وجود مرجعية مؤسسية رقابية دستورية التّ  إلىىذا الموضوع  يؤدي -

من خالل التركيز  سة البرلمان،تشكيك في دستوريتيا، وعالقتيا بمؤسّ طالما تعرضت لم
 عمى تأثير الوظيفة الرئيسية ليذه المرجعية في الوظيفة المعيارية لمبرلمان.

                قيا كان لو أثرهل بمجموع اجتياداتو فِ والشك أن المجمس الدستوري الجزائري قد شكّ  -
، وانعكاسا عمى مستوى أدائو ونطاق صالحياتو نفي الوظيفية المعيارية لمبرلما

من مدى  التأكدسيقود إلى  ىذه اآلثار واالنعكاساتالتعرف عمى  ، ومن ثم فإنّ التشريعية
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مان كمؤسسة تحقيق الفائدة المرجوة من وجود ىذا المجمس، ومدى تعزيزه لدور البرل
 والسيادة الوطنية.عب، رة عن إرادة الشّ معب  

       تنوير ممثمي الشعب في مؤسسة البرلمان،  فيىذا الموضوع  يساىم يمكن أنْ وبذلك  -
حول الوظيفة التشريعية  إلى كيفيات التعامل مع المجمس الدستوري، واالستفادة من فقيو

التي أناطيا بيم الدستور، وىو ما سيقود إلى تحسين مستوى األداء، ويكون لو انعكاس 
لتطاول القائمين عمى السمطة  أن تمتد ىذه االستفادةعمى جودة العمل البرلماني، ويمكن 

التنفيذية، بل ومحاكم السمطة القضائية في مجال تمكين األفراد من الوصول إلى العدالة 
 الدستورية.

إن األىمية األكاديمية ليذا العمل ال تخفى، باعتباره يرمي إلى تزويد المكتبة األكاديمية  -
ز عمى التجربة رك  في مجال العدالة الدستورية تُ  متخصصةالجزائرية، بدراسة قانونية 

 فقو ىذه العدالة في الوظيفة المعيارية لمبرلمان، وفي ذلك نشرٌ  الجزائرية، وبالضبط أثرُ 
             في وضع لبنة عمى طريق تحقيق ، ومساىمةٌ العدالة الدستورية فكرا وممارسة لثقافة

 .ىذه الغاية

 اختيار الموضوع: أسباب-ب

ى بوضوح ، يمكن أن تتجمّ دراستنا وضوعم سرده من اعتبارات حول أىمية معمى ضوء ما ت
  دوافع البحث والدراسة التفصيمية الجتيادات المجمس الدستوري الجزائري، لموقوف عمى آثارىا

               ع الرغبةمن أىم ىذه الدواف ولعلوظائف البرلمان المتمثمة في الوظيفة التشريعية،  أىمّ  في
اة المجمس الدستوري، في النظام في التعرف عمى انعكاسات وجود ىذه المؤسسة الدستورية المسمّ 

العممية التشريعية في حد  فيالدستوري الجزائري، وآثار ما استطعنا الوصول إليو من اجتياداتيا 
 نتاجيا القانوني. وفيذاتيا، 

الفقو بتجربة العدالة الدستورية في أوروبا وأمريكا، ومساىمتو باإلضافة إلى ذلك، فإن عناية 
عطائيا صورة مشرقة ، في غياب مثل ىذا ، كحامية لمديمقراطية، وضامنة لمحقوقفي تحديثيا، وا 

ن وجد منو شيء انصب عمى العموميات، تاركا تتبع  االىتمام بيذه العدالة في وطننا العربي، وا 
ق األمر إال نادرا، خصوصا إذا تعمّ  ،وتعزيزىا وتقييم تجربتواالجتياد القضائي الدستوري، 

فعا أساسيا أيضا في اختيارنا لموضوع ذلك كان دا بالرقابة السياسية عمى دستورية القوانين، كلّ 
 . ىذه الدراسة
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 :إشكالية الدراسة وتساؤالتها-ج

والقوانين والتنظيمات، ل الرقابة الدستورية عمى المعاىدات رغم أن المجمس الدستوري ُخوِ 
التشريع عمى  ةنصب  اجتياداتو مُ  مبدأ عممو عمى نظام اإلخطار المحجوز جعلَ  بناءَ  إال أنّ 

 مبرلمان فقط.باعتباره العمل المعياري ل

البرلمان  لمعمل المعياريفي رقابتو  الجزائري المعطاة لممجمس الدستوري ةَ كنَ المُ  إنّ 
حمقة نع القانون، فيما يكتفي آخرون باعتباره في صُ  األخيرليذا جعمت البعض يرى فيو شريكا 

ليا أثر  جميا في الرقابة السابقة عمى صدور القانون، ويكون ظيرمن حمقات ىذه العممية، تَ 
 عمى آرائو وقراراتو. معتبر في الرقابة الالحقة، خصوصا مع الحجية التي أسبغيا الدستور

الجزائري في مجال الرقابة عمى دستورية القوانين  مت اجتيادات المجمس الدستوريلقد شكّ  
لمبرلمان،  المعياريةفقيا متميزا، كان لو أثره في الوظيفة  ثالثٍ  شرياتٍ قارب عُ عمى مدار ما يُ 

              ، لذلك فإن اإلشكالية الرئيسية التي يمكن إثارتياوىو فقو جدير بالبحث والدراسة والتمحيص
 في ىذه الدراسة ىي: 

       القوانين دستوريةعمى قه المجمس الدستوري الجزائري في إطار الرقابة ساهمة ف  دى م  ا م  م  
 مستوى أدائها؟ وتحسيننتظام العمل المعياري لممؤسسة التشريعية، في ا  

الفرعية،  التساؤالت من وتتصل بو مجموعة األطروحة، ليذه الرئيسية اإلشكالية السؤال ىذا لمثّ يُ 
 جمميا فيما يمي: نُ 

 ما ىي المحددات والضوابط الدستورية لمعممية التشريعية في الجزائر؟ -
 في الجزائر؟ مت الرقابة الدستورية ضابطا دستوريا إضافيا لمعمل التشريعيك  كيف شَ  -
عمى آليات  ت مؤسسة الرقابة الدستورية في الجزائرما مدى انعكاس التعديالت التي مسّ  -

 عمميا؟
ي الجزائري لعقمنة النشاط التشريعنيات التي استعمميا المجمس الدستوري ما ىي التق  -

 لمبرلمان؟
 ما ىو النيج الذي اختاره المجمس الدستوري الجزائري لتطوير األداء التشريعي لمبرلمان؟ -
-  
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 منهج الدراسة:-د

تم االعتماد بشكل أساسي في ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي من خالل التطرق 
              إلى الرقابة عمى دستورية القوانين كضابط دستوري حديث لمعممية التشريعية لمبرلمان،
وما ينتج عن ىذه األخيرة من قوانين، والتعرف عمى أنواع ىذه الرقابة وتطبيقاتيا المختمفة، 

في كل  وصوال إلى تجربة الجزائر في ىذا المجال، ودورىا في عقمنة العمل البرلماني، والعمل
                   ع اجتيادات المجمس الدستوري الجزائري، وتحميميا، وربطيا بسياقاتيا الواردةذلك عمى تتبُ 

               محل رقابة المجمس، فضال تفييا، باإلضافة إلى تحميل النصوص القانونية التي كان
 عن القواعد القانونية الناظمة لعممو، ولعمل مؤسسة البرلمان.

 الدراسة: نطاق -ه

اجتيادات المجمس الدستوري الجزائري في رقابتو عمى دستورية العمل تتناول ىذه الدراسة 
م، 7582التشريعي لمبرلمان، وذلك لمفترة الممتدة من تاريخ بداية عممو فعميا إلى نياية سنة 
لمعاىدات وبذلك يخرج من مجال ىذه الدراسة اجتياداتو المتعمقة بالرقابة عمى دستورية ا

والتنظيمات، والميام األخرى لممجمس كسيره عمى صحة عمميات االستفتاء، وانتخاب رئيس 
عالن  نتائج ىذه العمميات، ودوره أثناء تعديل الدستور. الجميورية، واالنتخابات التشريعية، وا 

 صعوبات الدراسة: -و

آراء المجمس الدستوري وقراراتو  حُ من الصعوبات التي واجيتنا في إعداد ىذه الدراسة شُ 
                  نتيجة تقييد حق إخطار المجمس، وعزوف من يممكون ىذا الحق عن ممارستو، باإلضافة

                      موقف واضح، وغياب إلى حداثة تجربة الرقابة عمى دستورية القوانين في الجزائر
، واالنقطاع في عمل المجمس أحيانا ع األطروحةالعناصر ذات الصمة بموضو العديد من  لو من

 نتيجة عدم االستقرار السياسي والمؤسساتي الذي مرت بو البالد أواخر القرن الماضي.

صعوبة اإللمام بالعمل التشريعي لمفترة التي شممتيا الدراسة، خاصة وأنيا أضف إلى ذلك 
، زيادة تشريعية لممجمس الشعبي الوطني، وأربع فترات تشريعية لمجمس األمة شممت ست عيدات

 .عمى صدور العديد من القوانين في شكل أوامر رئاسية
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مت ندرة الدراسات األكاديمية الجزائرية حول تقييم المسيرة االجتيادية لممجمس كما شكّ 
ب ميمة ع  الدستوري، عائقا إضافيا صَ الدستوري، وغياب ثقافة التعميق عمى قرارات المجمس 

إنجاز ىذه الدراسة، ولعل االستئناس واالستيداء أحيانا بالفقو المقارن، واجتياد القضاء الدستوري 
 م في تذليل بعض ىذه الصعوبات.ساىيُ في فرنسا وغيرىا من الدول س

 الدراسات السابقة: -ز

  :أذكر منيا ما يمي ،من جوانب مختمفة دراستناموضوع  معبعض الدراسات تقاطعت       
مت أمام كمية الحقوق دّ قُ )أطروحة دكتوراه في العموم القانونية لمباحث محمد منير حساني،  – 8

أثر االجتياد الدستوري عمى دور "، وىي بعنوان (7589 سنة والعموم السياسية بجامعة بسكرة،
ن اقتربت من ناحية "البرلمان الجزائري أنيا تختمف  العنوان من موضوع دراستنا، إال، وىي وا 

، فالباحث والنتائج والتقسيم والتبويب المضمونعنيا من ناحية اإلشكالية المدروسة ومن ناحية 
توري يؤثر فعال عمى دور حول ما إذا كان االجتياد الدس سعى لإلجابة عمى تساؤل ينصبّ 

ل دراستنا المتعمق بمدى مساىمة فقو في النظام الجزائري، وىو ما يختمف عن تساؤ  البرلمان
المجمس الدستوري الجزائري في إطار الرقابة الدستورية في انتظام العمل المعياري لممؤسسة 

 . التشريعية، ورفع مستوى أدائيا

ثر االجتياد الدستوري عمى العمل السياسي أل من أطروحتو األول ص البابخص  الباحث  كما أنّ 
وقادتو جممة النتائج التي توصل إلييا إلى الدعوة             مة لو بدراستنا، وىو أمر ال ص لمبرلمان،

في حين تعديل األحكام الدستورية ذات الصمة بعمل المجمس الدستوري، وعمل البرلمان، إلى 
إلى ىذه التعديالت بعد صدورىا، وتتبعت اجتيادات المجمس الدستوري الجزائري تطرقت دراستنا 
 وآثارىا. قة ليذه التعديالتالسابقة والالح

            دور الرقابة الدستورية" بعنوان عبد العزيز برقوقأطروحة دكتوراه في الحقوق لمباحث  -7
(، 7582 ،8كمية الحقوق، جامعة الجزائر)ُقّدمت أمام ، "في حماية الحريات العامة دراسة مقارنة

ن اىتمت بالرقابة الدستورية إال أنيا ركّ  زت عمى دورىا في حماية الحقوق والحريات، وىي وا 
وتتبعت أثر ذلك في التشريع الحقوقي، وىو ما يجعميا تختمف عن دراستنا التي تتبعت جميع 

 اجتيادات المجمس الدستوري في رقابتو لمنصوص الصادرة عن البرلمان.  
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 Olivier Bonnefoyي أطروحة دكتوراه في القانون العام بالمغة الفرنسية لمباحث أوليفي بونفو  -3
العالقات بين البرلمان والمجمس "(، وىي بعنوان 7589دمت أمام جامعة بوردو بفرنسا، سنة )قُ 

، وىي إن اتفقت مع دراستنا في تطرقيا إلى آثار الرقابة الدستورية، إال أنيا اقتصرت "الدستوري
 لمعيارية لمبرلمان.عمى دراسة آثار المسألة الدستورية األولية في فرنسا عمى الوظيفة ا

 :الدراسةخطة  -ح

                يتطمب تحقيق أىداف البحث، ومعالجة اإلشكالية التي ُيثيرىا، وما ينطوي تحتيا
      ولذلك تم االعتمادجانب نظري وآخر تطبيقي، الدراسة إلى ىذه تقسيم من تساؤالت فرعية، 

              وتم التطرق، مجانب النظرياألول لالباب  عمى التقسيم الثنائي لمخطة، بحيث ُخصص
                  سمقُ و ، المؤسسيةالرقابة التأسيسية و الوظيفة التشريعية لمبرلمان بين الضوابط  فيو إلى

لإللمام بالضوابط  صص الفصل األولإلى فصمين، خُ  -تقسيما ثنائيا– ىذا الباب بدوره
صص الفصل الثاني لمرقابة المؤسسية عمى دستورية المنتج خُ ، بينما سية لمعممية التشريعيةالتأسي

 التشريعي لمبرلمان.

المجمس الدستوري  فقوجمي ستَ يَ ل إلى حد كبير، فجاء بابا تطبيقياأما الباب الثاني 
فقو المجمس الدستوري الجزائري  استيضاحعمى  فقد انصب   ، لذلكومسيرتو االجتيادية الجزائري

الباب بدوره فصمين، تم التعريج في أوليما عمى مساىمة ىذا ع، وتضمن شرّ حول البرلمان المُ 
فقد اجتيادات المجمس الدستوري في عقمنة النشاط التشريعي لمبرلمان، أما الفصل الثاني 

 ص لإللمام بمساىمات اجتيادات المجمس الدستوري في تطوير األداء التشريعي لمبرلمان.صّ خُ 

من خالل  إلييا الستنتاجات والتوصيات التي توصمناأما الخاتمة فقد تضمنت أىم ا
  البحث في ىذا الموضوع.
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 الباب األول

 الوظيفة التشريعية للربملان

 بني الضوابط التأسيسية والرقابة املؤسسية 

عبُالحياةُالسياسيةُفيُالدولةُالديمقراطيةُأرقىُوسيمةُمعروفةُإلشراؾُالشُ ُصبُ عُ البرلمافُُدُ عُ يُ 
مثؿُإرادةُالشعبُفيُممارسةُحقوُفيُالحكـُداخؿُالدولة،ُمنتخبةُتُ مطةُالمعاصرة،ُفيوُىيئةُفيُالسُ 

ُ.ميماُكافُنوعُالنظاـُالسياسيُليذهُالدولة

ُا ُيتمتع ُأىميابلبرلماف ُآخر، ُإلى ُسياسي ُنظاـ ُمف ُتختمؼ ُعديدة، التمثيؿُُاختصاصات
ترؾُبيفُمختمؼُبرلماناتُدوؿُالعالـ،ُفيوُعدُالتشريعُالقاسـُالمشوالتشريعُورقابةُالعمؿُالحكومي،ُويُ 

ُاختصاصُدستوريُأصيؿُلمبرلماف،ُومنوُأخذتُالسمطةُالتشريعيةُتسميتيا.

إفُتحديدُاختصاصاتُالسمطاتُالعامةُفيُالدولة،ُودرجةُالفصؿُفيماُبينيا،ُتحكموُنصوصُ
ُالتدُر جُالقانونيُفييا،ُوىوُماُالدستور،ُباعتبارهُإطارُالدولةُالقانونيُونظامياُاألساسي،ُوبتربعوُىـر

ُ.1ُُعطيُلقواعدُالدستورُميزةُالسموُعمىُجميعُالقواعدُالقانونيةُاألخرىُفيُالدولةيُ 

تحتؿُمرتبةُأدنىُمفُُالبرلمافُفيُإطارُاختصاصوُالتشريعيالقواعدُالقانونيةُالصادرةُعفُُإفُ 
برلمافُلمتشريعُألحكاـُتبعياُالفُإخضاعُالعمميةُالتشريعيةُالتيُيالقواعدُالدستورية،ُلذلؾُالُمناصُم

ُوتُ  ُمخالفتيا، ُلمبرلماف ُفالُيمكف جراءاتيا، ُوا  ُالتيُتضبطُمراحميا ُفالُيمكنوُالدستور ُمجاالتيا، حدد
ىوُالضابطُاألساسيُلمعمميةُالتشريعيةُُتخطيياُواالعتداءُعمىُمجاالتُالسمطاتُاألخرى،ُفالدستور

ُبرمتياُ)الفصؿُاألوؿ(.

ُذُ تُ  نشئُالسمطاتُالعامةُفيُالدولة،ُبماُفيُذلؾُالسمطةُتورُىوُالذيُيُ كرُأفُالدسبيفُمما
ُيُ  ُالذي ُوىو ُالبرلماف، ُفي ُممثمة ُالتشريعي،ُالتشريعية ُاختصاصو ُذلؾ ُفي ُبما ُاختصاصاتو حدد

                                                             
ُلمعممُ- 1 ُالسوداف ُمطابع ُشركة ُاالختصاصاتُواإلجراءات، ُالسوداف: ُفي ُالدستورية ُالمحكمة ُسعيد، ُالحميـ ُعبد ةُسامي

ُ، ُ.20ُ،ُص2008المحدودة،ُالخرطـو
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اإلطارُالدستوريُُعفُفإفُأيُعمؿُيصدرُعفُالبرلمافُليسُلوُقيمةُقانونيةُإذاُكافُخارجاوبالتاليُ
ُقيدةُبالقواعدُالدستوريةُألنياُتعموُعمييا.فالقوانيفُالصادرةُعفُىذاُاألخيرُمُ نظـُلمبرلماف،ُالمُ 

ُأفُ  ُعمى ُالمعاصرة ُالديمقراطية ُاألنظمة ُسموُُتتفؽ ُالقانوف ُدولة ُتجسيد ُأساليب ُأىـ مف
ُالتشريعية، ُالسمطة ُسيما ُوال ُالدولة ُأجيزة ُقبؿ ُمف ُاحترامو ُوكفالة ُالقانونيةُُالدستور ُالنظـ ُأف غير

ُالتاريخيةُُالمقارنة ُكالخمفيات ُمتعددة ُلعوامؿ ُتبعا ُالميمة، ُىذه ُإلييا ُت سند ُالتي ُالجية ُفي تختمؼ
ُعُ  ُمف ُفمنيا ُنظاـ، ُبكؿ ُالمرتبطة ُواالقتصادية ُوالظروؼُاالجتماعية ُبيذهُوالتوجياتُااليدلوجية يد
ُفي ُوىناؾُمفُجعميا ُذاتيا، ُالتشريعية ُبالسمطة ُمفُأناطيا ُومنيا ُإلىُالرأيُالعاـ، ُىيئةُُالميمة يد

ُسياسية،ُوىناؾُمفُرأىُأفُالقضاءُأولىُبيا.

فيُخضـُاالختالفاتُالمذكورةُحوؿُالجيةُأوُالييئةُالتيُبإمكانياُالسيرُعمىُكفالةُاحتراـُ
ُرُ  ُالفرنسي،اختيارُالمؤسُ ُحُ جُ الدستور، ُنظيره ُاختاره ُميمةُُبأفُ ُسُالدستوريُالجزائريُعمىُما أسند

ُالسيرُعمىُكفالةُاحتراـُالدستورُلييئةُذاتُطابعُسياسيُتمثمتُفيُالمجمسُالدستوري.

ـ،ُومنذُذلؾُالتاريخُعرؼ1989ُالمجمسُالدستوريُالجزائريُعمىُأرضُالواقعُسنةُُس ُتأسُ 
لغُفيُدورُباُاليُُ،ُوالتيُكافتطوراتُعديدة،ُأفرزتياُمختمؼُالتعديالتُالتيُعرفياُالدستورُالجزائري

تنويعُأساليبُالرقابةُعمىُدستوريةُالقانوفُبمختمؼُأصنافوُباعتبارهُالمنتجُالتشريعيُلمبرلمافُ)الفصؿُ
ُُالثاني(.ُ
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 الفصل األول

 الضوابط الدستورية لمعممية التشريعية

 

ُتُ  ُالمادة ُيتكوف1ُالجزائريُمفُالدستور112ُقدـ ُلمبرلمافُباعتباره مفُغرفتيفُُتعريفاُعضويا
وىماُالمجمسُالشعبيُالوطنيُومجمسُاألمة،ُكماُتدرجُبعضُالخصائصُالوظيفيةُلمبرلمافُكالتأكيدُ

ُوعمىُسيادتو ُالتشريعية، ُالسمطة ُوىيُممارسة ُاألساسية ُالقانوفُوالتصويتُُعمىُوظيفتو فيُإعداد
ُبعدُذلؾُصُن،ُتعميو عمؿُتتمثؿُفيُمراقبةُلمبرلمافُُوظائؼُأخرىمفُالدستورُعمى113ُُالمادة

قرارُسياستياالحكومة،ُومناقشةُُو ُ.العامةُا 
بالغاُأىـُوظائؼُالبرلماف،ُإلىُدرجةُأفُىناؾُمفُوصؼُالبرلمافُمُ عدُالوظيفةُالتشريعيةُتُ 

ُأفُ بأنُ  ُيرى ُالدستوري ُالمؤسس ُكاف ذا ُوا  ُالقوانيف، ُلوضع ُىيئة ُالبرلمافُو ُواجب ُإطارُُمف في
ويعتبرُالتشريعُأحدُأىـُ،2ُسُتطمعاتويتحسُ ُويظؿُ ُاختصاصاتوُالدستوريةُأفُيبقىُوفياُلثقةُالشعب،

عمميةُترجمةُُساسيةُفيواألداةُاأل،ُتجسيدُالتطمعاتألعضاءُالبرلمافُالمنافذُالتيُيمكفُمفُخاللياُ
ُالسياساتُالعامةُإلىُنصوصُفيُقوالبُمحددة.

مرُبمراحؿُوالتيُتُ سمىُبالعمميةُالتشريعية،ُعبرُماُيُ ُالمذكورةُالقانونيةُإنتاجُالنصوصُمرُ يُ 
جراءاتُ ُعديدةوا  ُحرصاُالمُ ُكؼُ عُ ، ُفيُنصوصُالدستور، ُوتحديدىا ؤسسُالدستوريُعمىُضبطيا

ُ ُحددتُالمواد ُإذ ُتبناىا، ُالتي ُلممرجعية ُالسمطاتُوفقا ُبيف ُالفصؿ ُمبدأ ُإعماؿ 137ُو136ُعمى
لتدخؿُفيُىذهُمفُالدستورُمختمؼُىذهُالمراحؿُواإلجراءات،ُوالجياتُالتيُيمكفُلياُا139ُو138ُو

ُ)المبحثُاألوؿ(.3ُشرعُفيوُالبرلمافالعممية،ُكماُحصرتُموادُأخرىُالمجاؿُالذيُيُ 

                                                             
،2016ُبػُ"الدستورُالجزائري"ُولغرضُىذهُالدراسةُكمماُذ كرُبدوفُتقييد،ُدستورُالجزائرُحسبُآخرُتعديؿُلسنةُُنقصدُ- 1

ُ ُرقـ ُالقانوف ُوفؽ 01ُُ-16أي ُفي 06ُُالمؤرخ ُلمجميورية2016ُمارس ُالرسمية ُالجريدة ُالدستوري، ُالتعديؿ ُالمتضمف ـ،
ُـ.2016مارس07ُُ،ُالمؤرخةُفي14ُالجزائريةُالديمقراطيةُالشعبية،ُالعددُ

واجب البرلمان، في إطار اختصاصاتو الّدستورّية، أن يبقى وفّيا لثقة مفُالدستورُالجزائريُعمىُأفُ) 115تنصُالمادةُُ- 2
ُ       .( الّشعب، ويظّل يتحّسس تطّمعاتو

ُوغيرىماُمفُموادُالدستورُالجزائري.141ُو140ُالمادةُُ- 3
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ُأ ُالدستوري ُالمؤسس ُمف ُالعمميةُإدراكا جراءات ُوا  ُمراحؿ ُلمختمؼ ُالدستوري ُالتحديد ف
ُاختصاصاتو،ُالتشريعية ُتجاوز ُمف ُالبرلماف ُلمنع ُيكفياف ُال ُلمبرلماف ُالتشريعي ُالمجاؿ ُوحصر ،

ُ ُفكرة ُالتجاربُالمقارنة ُمف ُاستميـ ُالتنفيذية، ُاختصاصاتُالسمطة ُعمى ُالمؤسسيةُواالعتداء الرقابة
ُالقوانيف، ُدستورية ُمالزماُعمى ُأمرا ُتكوف ُتكاد ُالثانية ُالعالمية ُالحرب ُنياية ُمنذ ُأصبحت ُُُُُُُُالتي

ُديمقراطي ُالسياسيُباتجاه ُأوُتغييرُلمنظاـ ُالتشريع،ُُلكؿُدستورُجديد، ُمفُدورُفيُرقابة ُليا ُلما ،
ُ.احتراـُالدستورُ)المبحثُالثاني(ُوالسيرُعمى

ُ

 المبحث األول

 التحديد الدستوري لمراحل العممية التشريعية
 

ُُُُُُُُُُُ جراءاتُمحددة ُتؤديُإلىُصدورُالتشريعتمرُالعمميةُالتشريعيةُبمراحؿُوا  عدُ،ُوتُ دستوريا
األصيؿُفيُمباشرةُالعمميةُالتشريعيةُبمختمؼُُاالختصاصالسمطةُالتشريعيةُبحكـُوظيفتياُصاحبةُ

ُمراحميا.
ُالجزائريُُُُُُُُُُ ُالدستوري ُالمؤسس ُاإلطارُاتجو ُىذا ُبالسيادةُفي ُلمبرلماف ُاالعتراؼ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُإلى

ُ ُبموجبُنصُالمادة ُوالتصويتُعميو، ُالقانوف ُالحالي112ُفيُإعداد ُالدستور ُأفُىذا1ُمف ُغير ،
سيادةُالبرلماف،ُالتيُجاءتُُأقصدُمنوُالعمؿُبالنظرةُالتقميديةُلمبدالتوجوُمفُالمؤسسُالدستوريُالُيُ 

ُمبد ُالجزائريُمُ ُأبفعؿُاعتماد ُالدستور ُذلؾُأف ُالسمطاتُبشكؿُمبتور، ُبيف ُأخذتتأثُرالفصؿ ُبما ُُُُُُُُا
ُ بيفُالسمطاتُمفُخالؿُصيغةُُرصُعمىُإقرارُالتعاوفحُ بوُالعديدُمفُاألنظمةُالنيابيةُالمعاصرة

توافقية،ُترىُفيُمجاؿُالعمميةُالتشريعيةُضرورةُتقاسـُالمؤسسةُالتنفيذيةُلبعضُمراحؿُىذهُالعمميةُ
ُبالتشريعُ)المطمبُاألوؿ(.معُالمؤسسةُالتشريعية،ُالسيماُماُيتعمؽُبمرحمةُالمبادرةُ

ُشُ  ُثانية، ُلمبرلمافُبموجبُدستورُُؿُ كُ مفُناحية ُثانية إنشاءُمجمسُاألمةُفيُالجزائرُكغرفة
عمىُأغمبُمراحؿُُـُتحوالُجذرياُفيُالتجربةُالبرلمانيةُالجزائرية،ُكافُلوُانعكاسُجذري1996سنةُ

ُعُ)المطمبُالثاني(.العمميةُالتشريعية،ُلتبايفُأدوارُالغرفتيفُفيُاعتمادُالتشري
ُ

                                                             
يمارس الّسمطة الّتشريعّية برلمان يتكّون من غرفتين، وىما المجمس الّشعبّي الوطنّي )ُمفُالدستورُالجزائري:11ُالمادةُُ- 1

ُ              . (ولو الّسيادة في إعداد القانون والّتصويت عميو . ومجمس األّمة
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 المطمب األول

 اقتسام المبادرة بالتشريع بين السمطتين التشريعية والتنفيذية
 

ُالقانونيعُ تُ ُُُُُُُُُُ ُاألولىُفيُالبناء ُالمبنة ُبالتشريع ُالمبادرة ُالبناء،1ُد ُىذا ُالُيقـو ُمفُدونيا ُإذ ،
فُكافُىناؾفييُمحرؾُالعمميةُالتشريعيةُبرمتيا،ُولوالىاُالُيمكفُلمقانوفُأفُ مفُالُيعدُُيوجد،ُوا 

ُتخضعُ ُأف ُويمكف ُواإللزاـ، ُاألمر ُصفة ُتحمؿ ُال ُباعتبارىا ُالتشريع ُأعماؿ ُمف ُبالتشريع المبادرة
ُجوىرُالشيءُإالُبو عدُجزءاُي ُُفإنوُلمتعديؿُوالقبوؿُأوُالرفض،ُلكفُمفُالثابتُأفُالعمؿُالذيُالُيقـو

ُ.2ءُأساسيُمفُالعمميةُالتشريعيةمفُىذاُالجوىر،ُوبالتاليُفالمبادرةُبالتشريعُجُز

عفُرغبتياُُإفُالمبادرةُبالتشريعُعبارةُعفُتصورُتعمفُبواسطتوُالجيةُالمؤىمةُدستورياُلذلؾ
،3ُأوُثغراتُأوُغموضُفيُتنظيـُموضوعُماُبقانوفُجديد،ُأوُتعديؿُماُيشوبُقانوناُقائماُمفُنقص

ُ.4الستيفاءُاإلجراءاتُالالزمةُلذلؾحيثُيعرضُىذاُالتصورُعمىُالجيةُالمختصةُبالتشريعُ

ُقانونا ُسيصبح ُلما ُاألوؿ ُالتصور ُلوضع ُاألىمية ُفإف ُسبؽ ُما ُعمى ُموضوعوُبناء ُوتحديد ،
ُاالقتراح5ُومضمونو ُحؽ ُيممؾ ُ)مف ُكوالر ُروبيو ُالفقيو ُيقوؿ ُذلؾ ُوفي ُبمكاف، ُاألىمية ُمف ُُُُُُُُُُىي

ُونظرا ُيحكـ(، ُالذي ُُىو ُبو ُتتمتع ُلما ُمرحمة ُأىميةالمبادرة ُمف ُالتشريعيةُبالتشريع ُالعممية ُُُُُُُُُُُُُفي

                                                             
ُلمنصوصُُ- 1 ُمراجعة ُالبرلمانية ُوالمبادرة ُالتشريعية ُالمبادرة ُبيف ُالقوانيف ُاقتراح ُعباسُمحسف، ُولقراراتُمحمد الدستورية

ُ ُالعدد ُشمؼ، ُجامعة ُواإلنسانية، ُاالجتماعية ُلمدراسات ُاألكاديمية ُمجمة ُالعراقي، ُاالتحادي 11ُالقضاء ُالجزائر، ،2014ُ،
ُ.69ص
حسفُعبدُالرحيـُالسيد،ُىؿُيممؾُمجمسُالشورىُالقطريُالمرتقبُسمطةُالتشريع،ُمجمةُالحقوؽ،ُجامعةُالكويت،ُالعددُُ- 2

ُ.265،ُص2007ُُالثاني،ُالكويت،
ُ.265حسفُعبدُالرحيـُالسيد،ُالمرجعُالسابؽ،ُصُُ- 3

- Jean Gicquel, l'élaboration de la loi en France, revue Elwassit, ministre des relations avec le 
parlement, n° 4, Juin 2007, p12. 

ُ.69محمدُعباسُمحسف،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 4
ُتاريخ، المعارؼ، منشأة المتحدة، العربية الجميورية في الدستوري النظاـ فيمي، زيد أبو مصطفىُ- 5 ُدوف ُُُُُ اإلسكندرية،
 .477 ص



 الوظيفة التشريعية للربملان بني الضوابط التأسيسية والرقابة املؤسسية الباب األول

 

 
14 

كيُالُتبقىُمحؿ1ُُبإمكانياُالتدخؿُخالؿُىذهُالمرحمةالجياتُالتيُوبدقةُحددُعادةُفإفُالدساتيرُتُ 
ُ.2صراعُبيفُالسمطتيفُالتشريعيةُوالتنفيذية

شراؾُالسمطةُإعمىُُمنذُبداياتُالتجربةُالدستوريةُالجزائريةُمؿُالمؤسسُالدستوريُالجزائريعُ 
باإلضافةُوتبعاُلذلؾُتتعددُصورُىذهُالمبادرةُ)المطمبُاألوؿ(،ُالتنفيذيةُفيُعمميةُالمبادرةُبالتشريع،ُ

عمؿُعمىُسُفيُالنظاـُالدستوريُالجزائريُالوابتداءُمفُثانيُدستورُلمجميوريةُالجزائريةُتكرُ إلىُذلؾُ
،ُمتأثرُفيُذلؾُبنظيرهُالفرنسيُالذيُتبنىُتحديدُالمجاؿُالتشريعيُبدالُمفُإطالقوُ)المطمبُالثاني(

ُ.فمسفةُالعقمنةُالبرلمانية

 الفرع األول

 صور المبادرة بالتشريع
 

عطيُىذاُالحؽُمنياُمفُتُ لمبادرةُبالتشريع،ُُوتختمؼُدساتيرُالدوؿُفيُتحديدُمفُلوُالحؽُفيُا
ُ ُودستور ُالقديمة، ُالفرنسية ُكبعضُالدساتير ُوحدىا، ُالتشريعية ُاألمريكية،ُلمسمطة ُالمتحدة الواليات

ُباعتبارُأفُىذهُالسمطةُىيُالمعنيةُأصالُبوضعُالتشريعاتُومنياُأخذتُتسميتيا.

جعمتُبعضُالدساتيرُحؽُالمبادرةُبالتشريعُوقفاُعمىُالسمطةُالتنفيذيةُفقطُكدستورُاإلماراتُ
ورييفُفيُىذهُاألنظمةُ،ُذلؾُأفُالمؤسسيفُالدست4ـ2004،ُوالدستورُاألفغانيُلسنة3ُالعربيةُالمتحدة

ُالقانونية، ُلمقواعد ُالمجتمع ُاحتياجات ُعمى ُالتعرؼ ُعمى ُاألقدر ُىي ُالتنفيذية ُالسمطة ُأف ُُُُُُُُُُيروف
ُوماُيمكفُأفُيشوبياُمفُنقصُأوُقصورُعندُتنفيذىا.ُ

ُوالتنفيذية، ُالتشريعية ُالسمطتيف ُمف ُلكؿ ُحقا ُبالتشريع ُالمبادرة ُأخرى ُدوؿ ُدساتير ُُُُُُُُُجعمت
ُقبؿُ ُمف ُبالتشريع ُالمبادرة ُبيف ُالتسمية ُفي ُاختالؼ ُعمى ُالجزائري، ُالدستور ُأخذ ُاألسموب وبيذا

                                                             
ُ.27،ُص2007نعمافُعطاُاهللُالييتي،ُتشريعُالقوانيفُدراسةُدستوريةُمقارنة،ُدارُرسالفُلمطباعةُوالنشرُ،ُسوريا،ُُ- 1
ُ.12،ُص1980عمرُحمميُفيمي،ُالوظيفةُالتشريعيةُلرئيسُالدولةُفيُالنظاميفُالرئاسيُوالبرلماني،ُدارُالفكرُالعربي،ُُ- 2
ُ.266حسفُعبدُالرحيـُالسيد،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 3
ُ.70محمدُعباسُمحسف،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 4
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السمطةُالتنفيذيةُوالتيُتسمىُ)مشروعُقانوف(،ُوالمبادرةُمفُقبؿُالسمطةُالتشريعيةُوالتيُتسمىُ)اقتراحُ
ُبقانوف(.

 مشاريع القوانين -أوال

ُالتتُ  ُالسمطة ُقبؿ ُمف ُبالتشريع ُالمبادرة ُسمى ُقانوف)نفيذية ُتُ (مشروع ُال ُأنيا ُذلؾ ُُُُُُُُُُُُـقدُ ،
ُقانونيةُ ُفيُصيغة ُووضعيا ُمتعمؽ، ُبشكؿ ُالتنفيذية ُالسمطة ُقبؿ ُمف ُدراستيا ُبعد ُإال إلىُالبرلماف

،ُوصدورىاُ،ُباإلضافةُإلىُتطابقياُمعُالسياسةُالعامةُلمدولة1مناسبةُتصمحُألفُتكوفُمشروعاُلقانوف
ُالمادي ُإلمكاناتيا ُالحكـمراعية ُعمييا ُيسيؿ ُالسياسي ُالصرح ُقمة ُعمى ُموقعيا ُبحكـ ُفالحكومة ُُُُُُُُُة،

أوُالقصورُفييا،ُومدىُالحاجةُإلىُأحكاـُُُيفُمواضعُالنقصبُ ،ُوتُ 2عمىُالمنظومةُالتشريعيةُالقائمة
ُالمتخصصةُ ُفيُذلؾُأفُتستعيفُباألجيزة ُىوُموجودُمنيا،ُوليا ُأوُإلىُتعديؿُما تشريعيةُجديدة،

ُ.3لجمعُالمعموماتُوتنسيقيا،ُوالقياـُباالستشاراتُالالزمةُبيفُمختمؼُالقطاعاتُالوزارية

بالقوانيفُإلىُجانبُمفُالدستورُالجزائريُالوزيرُاألوؿُمفُحؽُالمبادرة136ُُلقدُمكنتُالمادةُ
ُ)تعرضُمشاريعُ ُعمىُأف ُالمادة ُىذه ُمف ُاألخيرة ُالفقرة ُنصت ُكما ُمجمسُاألمة، النوابُوأعضاء

ُيودعياُالوزيرُاألوؿ، ،ُمكتبُحسبُالحالةُ القوانيفُعمىُمجمسُالوزراء،ُبعدُرأيُمجمسُالد ولة،ُثـ 

ُالوطنيُ  ُ                                                                                  أوُمكتبُمجمسُاألمة(.ُ المجمسُالش عبي 

 عرض مشاريع القوانين عمى مجمس الدولة -1

ُيمكفُلكؿُوزيرُفيُالحكومةُالجزائريةُأفُيبادرُبتحضيرُمشاريعُتمييديةُلنصوصُتشريعيةُ
ُمراعيا ُالحكومة، ُعمؿ ُمخطط ُضمف ُالمرسومة ُلمسياسة ُتطبيقا ُوزارتو ُاختصاصات ُضمف ُُُُُُُُُُُُتندرج
ُفيُذلؾُاآلثارُااليجابيةُوالسمبيةُالتيُيمكفُأفُتترتبُعمىُالنصُالتشريعي،ُومدىُإمكانيةُتنفيذه.

                                                             
ُ.267حسفُعبدُالرحيـُالسيد،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ-1
ُ.169،ُص2006ُاإلسكندرية،ُ ، المعارؼ منشأة البرلماف، أعماؿ عمى التنفيذية السمطة ىيمنة دسوقي، رأفتُ-2
ُمحمدُاألميف،ُالعمؿُالبرلمانيُفيُالجزائرُبيفُالنصُالدستوريُوالتطبيؽ،ُأطروحةُدكتوراهُفيُالقانوفُالعاـ،ُكميةُُ-3 بولـو

ُ.172،ُص2015ُالحقوؽ،ُجامعةُابيُبكرُُبمقايدُتممساف،ُالجزائر،ُ
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ُيُ  ُالمعني ُالوزاري ُالقطاع ُطرؼ ُمف ُإعداده ُبعد ُالتمييدي ُالمشروع ُبع-رسؿ رضُمصحوبا
،ُليصبح1ُإلىُاألمانةُالعامةُلمحكومةُالتيُتتولىُميمةُدراستوُوتييئتوُمفُالناحيةُالقانونيةُ-األسباب

ُذلؾ ُبعد ُيرسؿ ُعمىُأف ُالحكومي، ُلمعمؿ ُتنسيقا ُعمىُاجتماعُالحكومة ُعرضو ُبعد ُقانوف ُُُُُمشروع
تطبيقاُلنصُالمادةُإلىُمجمسُالدولةُوجوباُإلبداءُرأيوُفيو،ُوذلؾُقبؿُعرضوُعمىُمجمسُالوزراء،ُ

ُمفُالدستورُالمذكورةُآنفا.136ُ

ُيُ  ُالعضوي ُالقانوف ُألحكاـ ُتطبيقا ُالقانوف ُمشروع ُفي ُرأيو ُالدولة ُمجمس 01ُ-98بدي
ُوعممو ُوتنظيمو ُذاتُالطابع2ُالمتضمفُاختصاصاتُمجمسُالدولة ُتعمؽُباختصاصاتو ُما ُالسيما ،

ُ ُحيثُنصتُالمادة ُالعضوي04ُُاالستشاري، ُالقانوف ُىذا ُ)مف      يورأمجمس الدولة يبدي عمىُأف
في مشاريع القوانين حسب الشروط التي يحددىا ىذا القانون، والكيفيات المحددة ضمن نظامو 

ُأكدتُالمادةُالداخمي يبدي مجمس الدولة رأيو في المشاريع مفُنفسُالقانوفُعمىُأفُ)12ُ(،ُكما
      أعاله، ويقترح التعديالت 04دة التي يتم إخطاره بيا حسب األحكام المنصوص عمييا في الما

ُ(.التي يراىا ضرورية

ُيُ  ُاالستشارية ُاختصاصاتو ُفي ُالدولة ُمجمس ُأف ُآنفا ُالمذكورة ُالمواد ُمف ُيتضح ىيئةُشكؿ
ُإليوُو3ُةنُ عاوُ مُ  ُتمجأ ُأف ُيجب ُالتشريعي، ُالمجاؿ ُفي ُلمحكومة ُبالنسبة ُمشورة ُإعدادىا4ُغرفة ُُُُُُُعند

                                                             
ُالجزائر،ُُ- 1 ُوالقضائية، ُالقانونية ُالبحوث ُلمركز ُدراسي ُيـو ُتعديمو، ُأو ُقانوف ُمشروع ُإعداد ُآليات ُبوخاري، يحي
ُـ.15/02/2009

https://crjj.mjustice.dz/communications/cab_sgg_m_boukhari_09.pdfُ
ُالمتعم ؽُباختصاصاتُمجمسُالدولةُوتنظيموُوعممو،ُالجريدةُالرسميةُلمجميوريةُالجزائريةُالديمقراطيةُُ- 2 القانوفُالعضوي 

ُـ.1998يونيو01ُُ،ُالمؤرخةُفي37ُالشعبية،ُالعددُ
ُ.95،ُص1989ُالجزائر،ُ ، لمكتاب الوطنية المؤسسة الجزائرية،ُ اإلدارة في االستشارية الييئات ضياؼ، بو أحمدُ- 3

4 -ُُ ُالتنفيذيُرقـ ُالمرسـو ُأيضا ُاألمر ُىذا ُعمى 261ُُ-98أكد ُفي ُاإلجراءات29/08/1998ُالمؤرخ ُألشكاؿ ُالمحدد ـ
وكيفيتياُفيُالمجاؿُاالستشاريُأماـُمجمسُالدولة،ُوذلؾُفيُالمادةُالثانيةُمنوُالتيُتنصُعمىُأفُيتـُوجوباُإخطارُمجمسُ

ُفُالعاـُلمحكومة.الدولةُبمشاريعُالقوانيفُمفُقبؿُاألمي
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ُقانوف ُمشروع 1ُألي ُولعؿ ُاإلطار، ُىذا ُفي ُالدولة ُمجمس ُإشراؾ ُوراء ُمف ُيكمف ُالذي ُُُُُُُُُُُاليدؼ
ُ.2ىوُالحرصُعمىُإحداثُتنسيؽُبيفُالنصوصُالقانونية،ُوتفاديُعدـُاالنسجاـُبينيا

،ُوذلؾُمفُخالؿ3ُولقدُعمدُالمجمسُالدستوريُإلىُتقميصُالوظيفةُاالستشاريةُلمجمسُالدولة
والذيُيقابموُنص4ُُـ1996مفُدستورُالجزائرُلسنة119ُُالمادةُاعتمادهُعمىُالتفسيرُالضيؽُلنصُ

ُ ُالمجمسُالدستوريُاالختصاصُاالستشاريُلمجمس136ُُالمادة ُحيثُحصر ُالحالي، ُالدستور مف
الدولةُفيُنظرُمشاريعُالقوانيفُالتيُتقترحياُالحكومةُدوفُاألوامرُوالمراسيـُبنوعييا،ُوذلؾُلدىُإبداءُ

ُ ُرأيو ُالمادة ُمطابقة 04ُُفي ُالعضوي ُالقانوف ُكانت01ُُ-98مف ُحيث ُلمدستور، ُلدىُىذه المادة
في مشاريع القوانين واألوامر  رأيويبدي المجمس الدستوري عرضياُعمىُالمجمسُمحررةُكماُيميُ)

في  رأيوحسب الشروط التي يحددىا ىذا القانون والكيفيات المحددة في نظامو الداخمي، كما يبدي 
(،ُمشاريع المراسيم التي يتم إخطاره بيا من قبل رئيس الجميورية أو رئيس الحكومة حسب الحالة

لكفُالمجمسُالدستوريُقضىُبالمطابقةُالجزئيةُلنصُالمادةُالمذكورةُلمدستور،ُمعُإعادةُصياغتياُ
ُواستبعادُمشاريعُاألوامرُومشاريعُالمراسيـُمفُاالختصاصُاالستشاريُلمجمسُالدولة.

ُالبتعاده ُالباحثيف ُمف ُالعديد ُمف ُلالنتقاد ُالدستوري ُلممجمس ُالمذكور ُالرأي ُتعرض ُُُُُُُُوقد
ُفيياُمجمسُالدولة5ُىوُمعموؿُبوُفيُالدوؿُالتيُأخذتُبنظاـُاالزدوجيةُالقضائيةُعما ،ُوالتيُيقـو

ُبدورُالمستشارُلمحكومةُفيُكافةُنشاطاتياُالتشريعيةُوالتنفيذية.

                                                             
ُمحمدُاألميف،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ-1 ُ.177بولـو
،ُدارُالريحانة،ُالطبعةُاألولى،2000ُ-1962عمارُبوضياؼ،ُالقضاءُاإلداريُفيُالجزائرُبيفُنظاـُالوحدةُواالزدواجيةُُ-2

ُ.69-68،ُُص2000ُالجزائر،ُ
ُرقـ:ُ-3 ُرأيو ُفي ُفي 98/ 06وذلؾ ُُ 19المؤرخ ُسنة 1998ُمايو ُيتعم ؽ ُالمتعم ؽُـ، ُالعضوي  ُالقانوف ُمطابقة بمراقبة

ُ ُالعدد ُالشعبية، ُالديمقراطية ُالجزائرية ُلمجميورية ُالرسمية ُالجريدة ُلمدستور، ُوعممو ُوتنظيمو ،37ُباختصاصاتُمجمسُالدولة
ُـ.1998يونيو01ُُالمؤرخةُفيُ

ُالنُ-4 ُالمجمة ُفيُالجزائر، ُلمجمسُالدولة ُاالستشارية ُالوظيفة ُصورية ُناسيمة، ُالمجمدُبوستة ُالسياسية، ُوالعمـو ُلمقانوف قدية
ُ.400،ُص2016ُالثاني،ُالعددُالثاني،ُجامعةُمولودُمعمري،ُتيزيُوزو،ُالجزائر،ُ

عبدُالرزاؽُزوينة،ُالرأيُاالستشاريُُ-404ُ-403لالطالعُعمىُبعضُىذهُاالنتقادات:ُبوستةُناسيمة،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ-5
ُ.26ـ،ُص2000ُمجمةُمجمسُالدولة،ُالجزائر،ُالعددُاألوؿ،ُلمجمسُالدولةُوالدةُكاممةُوميمةُمبتورة،ُ
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ُالمؤسسُالد ُتفطف ُاالختصاصُاالستشاريُوقد ُوأضاؼُلمجمسُالدولة ُاألمر، ُليذا ستوري
ـ،ُحيثُأوجبُعمىُرئيس2016ُيُفيُمشاريعُاألوامر،ُوذلؾُفيُتعديؿُالدستورُلسنةُأبإبداءُالُر

ُشغورُ ُفيُحالة ُيشرعُبأوامرُفيُمسائؿُعاجمة ُعندما ُرأيُمجمسُالدولة ُبأخذ ُيقـو ُأف الجميورية
ُالمجمسُالشعبيُالوطنيُأوُخالؿُال ُنصتُعميوُالمادة ُُُُمفُالدستور142ُعطؿُالبرلمانية،ُوىوُما

ُفيُفقرتياُاألولى.

ليعدؿُويتمـُالقانوف1ُُـ04/03/2018المؤرخُفي02ُُ-18كماُصدرُالقانوفُالعضويُرقـُ
ُالتعديؿُالفصؿ01ُُ-98العضويُ ُومسُىذا ُوتنظيموُوعممو، المتعمؽُباختصاصاتُمجمسُالدولة

ُ ُالمادة ُنصت ُحيث ُاالستشاري، ُالطابع ُذات ُالدولة ُمجمس ُبتشكيمة ُالمتعمؽ ُمنو ُُُُُُمنو35ُُالرابع
ُاستشارية ُفيُالمجاؿُاالستشاريُفيُشكؿُلجنة ُُوعمىُأفُيتداوؿُمجمسُالدولة ،ُ 36ُُُُأكدتُالمادة

ُعمىُأفُتبديُىذهُالمجنةُرأيياُفيُمشاريعُالقوانيفُومشاريعُاألوامر.

فُكافُعرضُمشاريعُالقوانيفُعمىُمجمسُالدولةُإلزاميا،ُفإفُالرأيُ إضافةُإلىُماُسبؽ،ُوا 
ُيُ  ُبجميعُالذي ُبالتقيد ُممزمة ُغير ُالحكومة ُفإف ُوبالتالي ُاستشاري، ُطابع ُلو ُاألخير ُىذا بديو
حظاتُالتيُيبديياُمجمسُالدولة،ُوالتيُيمكفُأفُتنصبُحوؿُالجانبُالشكميُأوُالموضوعيُالمال

ُ.2لمشروعُالقانوف

ُالقانوف ُمشروع ُبعضُأحكاـ ُأف ُإلى ُالحكومة ُنظر ُيمفت ُأف ُأيضا ُالدولة ُلمجمس ُُُُُُُُُُُيمكف
ُ ُيتوسع ُقد ُكما ُالتنظيمي، ُالمجاؿ ُضمف ُإنما ُالمخصصُلمقانوف، ُالمجاؿ ُضمف ُتندرج ُُُُُُُُُأحياناال

فيُدراستوُلممشروعُإلىُالمالءمةُكوفُالدستورُالُيمنعوُمفُتجاوزُالرأيُالتقنيُوالدفاعُعفُانسجاـُ
ُ.3النظاـُالقانوني

ُ
                                                             

ُُُُُُالمؤرخ01ُ-98ـ،ُيعدؿُويتمـُالقانوفُالعضويُرقـ2018ُمارسُسنة04ُُالمؤرخُفي02ُُ-18القانوفُالعضويُرقـُُ- 1
ُ 30ُُفي ُسنة ُالجزا1998ُمايو ُلمجميورية ُالرسمية ُالجريدة ُوعممو، ُوتنظيمو ُالدولة ُمجمس ُباختصاصات ئريةُوالمتعمؽ

ُـ.2018مارس07ُُ،ُالمؤرخةُفي15ُالديمقراطيةُالشعبية،ُالعددُ
ُالسُ- 2 ياسية،ُجامعةُالطاىرُزواقري،ُشعيبُمحمدُتوفيؽ،ُالوظيفةُاالستشاريةُلمجمسُالدولةُالجزائري،ُمجمةُالحقوؽُوالعمـو

ُ.44-42،ُص2016ُالجزائر،ُُ،،ُالمجمدُالثالث،ُالعددُاألوؿعباسُلغرورُبخنشمة
شييوب،ُالمبادرةُبالقوانيفُبيفُالحكومةُوالبرلمافُفيُالمنظومةُالقانونيةُالجزائرية،ُمجمةُالوسيط،ُوزارةُالعالقاتُُمسعودُ- 3

ُ.97،ُص10ُ،2013ُمعُالبرلماف،ُالجزائر،ُالعددُ
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 عرض مشاريع القوانين عمى مجمس الوزراء -2

ُ ُالقوانيفُعمىُمجمسُالوزراء،ُُأفُتعرضُالجزائريُمفُالدستور136ُتشترطُالمادة مشاريع
بعدُأفُيبديُمجمسُالدولةُرأيوُفييا،ُوقبؿُإيداعياُمكتبُالمجمسُالشعبيُالوطنيُأوُمكتبُمجمسُ
األمةُحسبُالحالة،ُوبالتاليُفإفُتمريرُمشروعُالنصُالقانونيُأماـُمجمسُالوزراءُىوُإجراءُدستوريُ

ميوريةُىوُالذيُيممؾُصالحيةُالحسـُفيُالتقدـُوجوىري،ُذلؾُأفُمجمسُالوزراءُبرئاسةُرئيسُالج
قانوفُفيُإطارُالمبادرةُالحكومية،ُفرئيسُالجميوريةُىوُالرئيسُالوحيدُلمسمطةُالتنفيذيةُبأيُمشروعُ

ُالقانوف ُمشروع ُيضيؼُفي ُأو ُيعدؿ ُأو ُيصحح ُأو ُيوجو ُأف ُممزمة1ُلو ُالحكومة ُوأف ُخصوصا ،
ُفي ُوعرضو ُعمميا ُمخطط ُبإعداد ُذلؾ ُقبؿ ُُدستوريا ُالمادة ُلنص ُطبقا ُالوزراء 93ُُُُُُُُُُُُُُُمجمس

ُمفُالدستور.

فُخصُبياُالدستورُالوزيرُاألوؿُإالُأنياُ باإلضافةُإلىُذلؾُفإفُالمبادرةُبمشاريعُالقوانيفُوا 
ُ.2فيُالحقيقةُتكتمؿُأخيراُبمشاركةُجميعُالوزراءُتحتُرئاسةُرئيسُالجميورية

 اقتراحات القوانين -ثانيا

بالتشريعُمفُقبؿُأعضاءُالبرلمافُبػ"اقتراحُالقانوف"،ُوالذيُيختمؼُعفُ"مشروعُُتسمىُالمبادرة
ُالذيُتختصُبوُالحكومة،ُوالذيُتـُتوضيحوُآنفا،ُذلؾُأفُاالقتراحُالبرلمانيُيمثؿُعموماُ القانوف"
فكرةُعارضةُتتسـُبنقصُفيُالصياغة،ُوبإمكانيةُتعارضُاألحكاـُالمصاغة،ُخصوصاُوأفُالبرلمافُ

مفُالدراسةُوالبحثُالالزميفُإلعدادُاقتراحاتُعميقةُبصياغةُدقيقةُتستيدؼُؤُ ت 3ُُؾُأجيزةُفنيةالُيمتم
ُ.4المصمحةُالعامة،ُوالُتخالؼُاألصوؿُالمتعارؼُعميياُفيُمجاؿُالقانوف

                                                             
ُمحمدُاألميف،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 1 ُ.176بولـو
ث،ُالجزءُالثالث،ُديوافُالمطبوعاتُالجامعية،ُالطبعةُفوزيُأوصديؽ،ُالوافيُفيُشرحُالقانوفُالدستوري،ُالسمطاتُالثالُ- 2

ُ.127،ُص1994ُاألولى،ُالجزائر،ُ
ُأساليبُ- 3 ُاهللُبوقفة،  ، 2002الجزائر، ىومة، دار مقارنة، دراسة الجزائري: السياسي النظاـ في السمطة ممارسة عبد
ُ.322ص
ُالسياسيُوالدستوريُُ- 4 ُالوجيزُفيُالتنظيـ ُالثالثة،ُمكتبةُدارُالثقافةُمحمدُسميـُغزوي، ُالطبعة ُالياشمية، لمممكةُاالردنية

ُ.132،ُص1994ُلمنشرُوالتوزيع،ُاألردف،ُ
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فيُمنحُُ-أيُتشكيؿُالبرلمافُمفُغرفتيف-الدوؿُالتيُأخذتُبنظاـُالثنائيةُالبرلمانيةُتختمؼُ
إلىُالغرفتيفُمعا،ُوىوُماُتأخذُبيفُمفُيمنحُىذاُالحؽُلغرفةُواحدة،ُومفُيمنحوُُ،حؽُاقتراحُالقوانيف

ُبوُالجزائرُحاليا،ُمعُإقرارُمجموعةُقيودُوشروطُعمىُممارسةُىذاُالحؽ.

 منح حق اقتراح القوانين لغرفتي البرلمان -1

درةُباقتراحُـُالحؽُلنوابُالمجمسُالشعبيُالوطنيُفيُالمبا1996منحُالدستورُالجزائريُلسنةُ
ُ ُمفُطرؼُعشريف ُاالقتراحُموقعا ُيكوف ُعمىُأف ُاألصؿُئنا20ُالقوانيف، ُكاف ذا ُوا  ُاألقؿ، ُعمى با

مفُذاتُالدستورُاستبعدت119ُُ،ُفإفُالمادة1ُاختصاصُالبرلمافُبغرفتيوُفيُعمميةُإعدادُالقانوف
ُ.أعضاءُمجمسُاألمةُمفُحؽُالمبادرةُبالقوانيف

ُُلقدُ ُالمسمؾ ُالتعرض ُقبؿمنالمذكور ُمف ُالعديدُتيج ُإلى ُالجزائري ُالدستوري ُُُُُُُُُُُُُُالمؤسس
فُكافُىناؾُمفُبرره ،ُوربماُيمكفُتفسيرُنيةُالمؤسسُالدستوريُالجزائريُبأنوُأراد2ُمفُاالنتقادات،ُوا 

ُالعمؿُالبرلمانيُلكونياُ ُمف ُىاما ُاألولىُتحتكرُجزءا ُالغرفة ُأف ُإذ ُغيرُمتساوي، ُبيكاميراليا نظاما
ذلؾُبحداثةُالتجربةُالبيكاميراليةُفيُالجزائر،ُوالتخوؼُاالنتخابُالمباشر،ُكماُيمكفُتفسيرُمتأتيةُمفُ

بيفُغرفتيُالبرلماف،ُالذيُيؤديُإلىُتعقدُاإلجراءات،evُevalaalُُمفُتبنيُنظاـُالذىابُواإليابُ
ُ ُالمستحسف ُمف ُكاف ُمرحميا-لذلؾ ُتبسيطُُ-ولو ُخالؿ ُمف ُالتجربة ُلنجاح ُأفضؿ ُشروط توفير

ُ.3جراءات،ُواكتسابُحدُأدنىُفيُالتعامؿُمعُنظاـُالغرفتيفاإل

سنواتُمفُتبني10ُُـُالتفسيرُالمذكور،ُفبعدُعشر2016ُلقدُعكسُالتعديؿُالدستوريُلسنةُ
ُمثؿُ ُالقوانيف ُباقتراح ُالمبادرة ُاألمة ُمجمس ُأعضاء ُبإمكاف ُأصبح ُالبرلمانية ُالثنائية ُُُُُُُُُُُُُُنظاـ

مفُالدستورُتنصُعمىُأنو136ُُمفُالمادةُُاألولىنوابُالمجمسُالشعبيُالوطني،ُإذُأصبحتُالفقرةُ
                                                             

بعدُالتعديؿُالدستوريُلسنة112ُُـ،ُوالتيُتقابمياُالمادة1996ُمفُدستورُالجزائرُلسنة98ُُوىوُماُيفيـُمفُنصُالمادةُُ- 1
يتّكون من غرفتين، وىما المجمس الشعبي الوطني ومجمس برلمان  يمارس السمطة التشريعيةـ،ُوالتيُتنصُعمىُأفُ)2016

ُ(.األمة. ولو السّيادة في إعداد القانون والتصويت عميو
ُحموديُ- 2 ُعمي، ُبف ُثاني ُسيمة ُُبف ُلسنة ُالجزائري ُالدستور ُفي ُبالقوانيف ُالمبادرة ُلحؽ ُالمنظـ ُاإلطار ـ1996ُمحمد،

ُ.174،ُص2013ـ،ُمجمةُدفاترُالسياسةُوالقانوف،ُجامعةُقاصديُمرباحُورقمة،ُالجزائر،ُالعددُالثامف،2011ُوالمغربيُلسنةُ
3 -ُُ ُالجزائرية ُالتجربة ُومكانة ُالعالـ ُفي ُالبيكاميرالية ُواقع ُمجمسُاالمةاألميفُشريط، ُالبرلماني، ُالفكر ُمجمة العددُُ،فييا،

ُ ،ُ ُالجزائر، ُالتشريعيةُمفُخالؿُالتطورُالدستوريُالجزائري،ُأطروحةُُ-33ُ-32ـ،ُص2002ُاألوؿ، ُالسمطة وليدُشريط،
ُالسياسية،ُجامعةُابيُبكرُبمقايدُتممساف،ُالجزائر،ُ ُ.231،ُص2012ُدكتوراهُفيُالقانوفُالعاـ،ُكميةُالحقوؽُوالعمـو
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(،ُإذُطالماُأفُالبرلمافُاألمة حق المبادرة بالقوانينلكل من الوزير األول والنواب وأعضاء مجمس )
ولىُفيُكؿُمراحؿُصوتُعميياُبكؿُسيادة،ُفإفُمجمسُاألمةُيشارؾُالغرفةُاألعدُالقوانيفُويُ بغرفتيوُيُ 

فُالبرلمافُمفُحؽُإعدادُكُ مُ ت ُُمفُالدستور112ُالعمميةُالتشريعيةُوبصفةُكاممة،ُخاصةُوأفُالمادةُ
ُالنصُالتشريعي ُبغرفتيوُفيُكؿُالمراحؿُالتيُيمرُبيا ُأيُالمشاركة ُفيُذلؾُمرحمةُالقوانيف، ُبما ،

ُ.1المبادرةُبالتشريع

ُ ُرقـ ُرأيو ُفي ُالمجمسُالدستوري ُصرح 16ُُ-01لقد ُفي 28ُُالمؤرخ المتعمؽ2016ُُيناير
ُالتعديؿُالدستوري ُمجمسُأفُ"2ُبمشروعُالقانوفُالمتضمف ُبالقوانيفُألعضاء منحُالحؽُفيُالمبادرة

األمةُيعدُتدعيماُلمجمسُاألمةُوتجسيداُلممياـُالتيُخولياُالمؤسسُالدستوريُلمبرلمافُبغرفتيوُطبقاُ
ىذاُالتدعيـُالواضحُلدورُمجمسُاألمةُالمكرسُبنصُُ،ُغيرُأف3"مفُالدستور98ُلمضموفُالمادةُ

ُ ُالمادة ُمف ُاألولى ُالمادة136ُالفقرة ُذات ُمف ُالثانية ُالفقرة ُبموجب ُتقييده ُتـ ُالدستور ُُُُُُُُُُُ،4مف
ُالموضوع، ُناحية ُمف ُمقيدا ُاألمة ُمجمس ُألعضاء ُالممنوح ُبالقوانيف ُالمبادرة ُحؽ ُجعمت ُُُُُُُُُُوالتي

ُاقتراحُالق ُوىيُالمسائؿُالمذكورةفالُيمكنيـ ُعمىُسبيؿُالحصر، ُُُُُُُُوانيفُإالُفيُمسائؿُثالثُمحددة
ُمفُالدستور،ُوىيُالتنظيـُالمحميُوتييئةُاإلقميـُوالتقسيـُاإلقميمي.137ُفيُالفقرةُاألولىُمفُالمادةُ

ُيمكفُ ُما ُوىو ُوتقسيـ، ُوتييئة ُتنظيـ ُمف ُباإلقميـ ُمرتبطة ُالثالثُالمذكورة ُالمسائؿ ُأف يبدو
ُرب ُلتشكيمة ُالمميز ُبالطابع ُالمجالسُطو ُمفُقبؿُأعضاء ُثمثيُأعضائو ُحيثُيتشكؿ مجمسُاألمة،

المحميةُبانتخابُعمىُدرجتيف،ُمماُيؤىؿُأعضاءُمجمسُاألمةُألولويةُالنظرُفيُالمسائؿُالمذكورة،ُ
ُيشكؿُخطوةُىامةُفيُمجاؿُتعزيزُالديمقراطيةُالتشاُر كية،ُوالمبادرةُباقتراحُقوانيفُتخصيا،ُوىوُما

ُوقدُتنعكسُباإليجابُعمىُمخرجاتُاالنتخاباتُالمحمية.

                                                             
ـُوالدستور2016ُسعادُعمير،ُدورُالغرفةُالثانيةُفيُالعمميةُالتشريعيةُعمىُضوءُالتعديؿُالدستوريُفيُالجزائرُلسنةُُ- 1

ُالقانونيةُوالسياسية،ُجامعةُالوادي،ُالجزائر،ُالعددُـ،2011ُالمغربيُلسنةُ ُ.121،ُص2016ُ،ُأكتوبر14ُمجمةُالعمـو
ُُرأيُ- 2 ُالرسمية2016ُُيناير28ُُالمؤرخُفي16ُُ-01رقـ المتعمؽُبمشروعُالقانوفُالمتضمفُالتعديؿُالدستوريُالجريدة

ُ.2016فبراير03ُُلمجميوريةُالجزائريةُالديمقراطيةُالشعبية،ُالعددُالسادس،ُالمؤرخةُفيُ
ُدادُالقانوفُوالتصويتُعميو.مفُالدستورُالحالي،ُوالتيُتمنحُالبرلمافُالسيادةُفيُإع112ُتقابمياُالمادةُُ- 3
4 -ُُ ُالثانيةُمفُالمادة ( نائبا        20تكون اقتراحات القوانين قابمة لممناقشة، إذا قّدميا عشرون )ُمفُالدستور:)136ُالفقرة

ُ                                                                                                                                                                                                                                                                   .( أدناه  137  المادة   المسائل المنصوص عمييا في  فيمجمس األمة   عضوا في (02)  أو عشرون
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ُ ُمجمسُاألمة ُتقييد ُمحددةُإف ُبمسائؿ ُالموضوعية ُالناحية ُمف ُبالقوانيف ُالمبادرة ُمجاؿ في
ُالمسائؿ ُىذه ُفي ُالقوانيف ُبمشاريع ُالمبادرة ُحؽ ُمف ُالحكومة ُتمكيف ُأف ُإلى ُباإلضافة ُُُُُُ،1حصرا،

ُباالختصاصُ ُمرتبطا ُالتشريعي ُلعممو ُمجمسُاألمة ُأداء ُعمى ُاإلبقاء ُشأنو ُلممجمسُاألمف ساسي
ُالشعبيُالوطنيُفيُىذاُالمجاؿ،ُعمىُاعتبارُأفُىذاُاألخيرُىوُالمموفُلوُبالمادةُالتشريعية.

ُالتيُبُ  ُبيفُمجمسيُالبرلماف ُفيُالجزائُنيُ إفُأسسُالمغايرة ُالبرلمانية ُالثنائية ُنظاـ رُعمييا
ُالتشريعية ُاالختصاصات ُممارسة ُفي ُالمجمسيف ُبيف ُاختالؼ ُنقاط ُإقرار ُفعمو2ُتقتضي ُما ُوىذا ،

ُـ.2016المؤسسُالدستوريُالجزائريُفيُتعديؿُالدستورُلسنةُ

 عمى حق اقتراح القوانينوالقانونية القيود الدستورية  -2

ُ ُالدولة ُمجمس ُعمى ُالبرلماني ُعرضُاالقتراح ُيشترط ُلـ ُالدستور ُأف ُالوزراءُرغـ ومجمس
ميمةُإقرارُقيودُُؿُ وكُ دُىذاُاالقتراحُبقيود،ُوأُ حرصاُعمىُتحقيؽُمبدأُالفصؿُبيفُالسمطات،ُإالُأنوُقيُ 

أخرىُلمقانوفُالعضويُالذيُيحددُتنظيـُالمجمسُالشعبيُالوطنيُومجمسُاألمةُوالعالقاتُالوظيفيةُ
ُارتبط ُوقد ُالحكومة، ُوبيف ُاُتبينيما ُبالجانب ُالقيود ُىذه ُاآلخرُبعض ُوالبعض ُلالقتراح لشكمي

بالجانبُالموضوعي،ُسواءُكافُاالقتراحُمفُقبؿُنوابُالمجمسُالشعبيُالوطنيُأوُمفُقبؿُأعضاءُ
ُمجمسُاألمة.

 شرط النصاب لقبول المبادرة البرلمانية -أ

ُ ُالثانيةُعمىُأفُ)136ُتنصُالمادة          تكون القوانين قابمة لممناقشة،مفُالدستورُفيُفقرتيا
عضوا في مجمس األمة في المسائل المنصوص  20نائبا، أو عشرون  20إذا قدميا عشرون 

ُ(.أدناه 137عمييا في المادة 

ُ

                                                             
والّنّواب وأعضاء مجمس األمة حّق المبادرة  الوزير األوللكّل من  مفُالدستورُ)136ُالفقرةُاألولىُمفُالمادةُوذلؾُبنصُُ- 1

ُ                                     .( بالقوانين
ُ.123سعادُعمير،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 2
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،1ُنائبا20ُإفُاشتراطُالدستورُفيُالمبادرةُالبرلمانيةُباقتراحُالقانوفُأفُتكوفُمقدمةُمفُقبؿُ
ُيمكفُتجاوزىاُمفُأيُنائبُمفُشأنوُأفُيشكؿُالعقبةُاألولىُالتيُالُاألمةعضواُفيُمجمس20ُُأوُ

ُأعضاءُ ُلدور ُحقيقيا ُكبحا ُيمثؿ ُما ُوىو ُلمبرلماف، ُالتشريعي ُالنشاط ُفي ُلممساىمة ُأىؿ ُأنو يرى
ُمشاريعُ ُمع ُبالمقارنة ُاالقتراحاتُالبرلمانية ُفيُقمة ُأولىُانعكاساتو ُتتمثؿ ُاإلطار، البرلمافُفيُىذا

ُالقوانيفُالتيُتبادرُبياُالسمطةُالتنفيذية.

 المبادرة البرلمانية بعدم اإلخالل بالموازنة المالية العموميةتقييد  -ب

ُُنصت ُالدستور139ُُالمادة ُ)مف ال يقبل اقتراح أي قانون، مضمونو أو نتيجتو عمىُأف
بتدابير تستيدف الزيادة  تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النفقات العمومية، إال إذا كان مرفوقا

في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي عمى األقل 
ُ(.المبالغ المقترح إنفاقيا

إفُالشرطُالمذكورُفيُىذهُالمادةُيقمؿُبشكؿُكبيرُمفُحظوظُأعضاءُالبرلمافُفيُممارسةُ
ُالمالي ُالمجاؿ ُفي ُالتشريعية 2ُسيادتو ُوفي ُانعكاساتُ، ُتنظيميا ُيتطمب ُالتي ُالمجاالت ُمف العديد

،ُغيرُأفُىناؾُمفُيرى3ُمالية،ُوىوُماُقدُيجمدُبصفةُشبوُنيائيةُالمبادرةُالبرلمانيةُباقتراحُالقوانيف
أفُاليدؼُمفُىذاُالقيدُفيُالكثيرُمفُالدوؿُالديمقراطيةُىوُالحفاظُعمىُالميزانية،ُباعتبارىاُالترجمةُ

ُتكوفُذاتُطابعُفوضويالرقميةُلعمؿُالحك ُعفُطريؽُمبادراتُقد ُالنظرُفييا ُوتجنبُإعادة ُُُُُُُُومة،
ُ.4أوُديماغوجي

ُ

                                                             
ُُدستورُ- 1 ُلسنة 1963ُالجزائر ُنصُالمادة ُفي ُيأخذ ُكاف ُطرؼ36ُُـ ُمف ُالفردية ُالمبادرة ُبإمكانية ُنائبُبدالأمنو ُُُُُُُُُُُي

ُمفُالمبادرةُالجماعية.
ُمحمدُاألميف،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 2 ُ.167بولـو
،ُأطروحةُدكتوراهُفيُالقانوف،ُكميةُالحقوؽ،ُجامعة1996ُ،ُالسمطةُالتشريعيةُفيُالدستورُالجزائريُلسنةُلوناسيُجيجقةُ- 3

ُ ُالجزائر، ُمعمريُتيزيُوزو، 103ُ،ُص2007ُمولود ُالنائب،ُُ–. ُمجمة ُالتشريعُعفُطريؽُاألوامر، نصرُالديفُمعمري،
ُ.23،ُص2004ُالمجمسُالشعبيُالوطني،ُالعددُالرابع،ُ

ُشُ- 4 ُالوطني،ُمسعود ُالشعبي ُالمجمس ُالنائب، ُمجمة ُوالحكومة، ُالوطني ُالشعبي ُالمجمس ُبيف ُبالقوانيف ُالمبادرة ييوب،
ُ.99،ُص2002ُالجزائر،ُالعددُالثاني،ُ
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رفاقو بعرض أسباب -ج  تحرير نص االقتراح في شكل مواد وا 

ُ ُالمادة 19ُُأوجبت ُرقـ ُالعضوي ُالقانوف ُالشعبي12ُُ-16مف ُالمجمس ُتنظيـ ُيحدد الذي
ُالعالقاتُ ُوكذا ُوبيفُالحكومةالوطنيُومجمسُاألمةُوعمميما ،ُأفُيرفؽُكؿُاقتراح1ُالوظيفيةُبينيما

قانوفُبعرضُأسباب،ُوأفُيحررُنصوُفيُشكؿُمواد،ُوذلؾُحرصاُعمىُمراعاةُالصياغةُالقانونية،ُ
وىوُماُسينعكسُسمباُعمىُاالقتراحاتُالبرلمانية،ُويؤديُبالُشؾُإلىُندرتيا،ُالسيماُفيُظؿُنقصُ

وقمةُالمتخصصيف،ُوعدـُتوفرُبنؾُمعموماتُخاصُبالبرلماف،ُ،ُتكويفُالنوابُفيُالجانبُالتشريعي
 .2وقمةُالوسائؿُالماديةُوالتقنية

 توزيع أمر القبول األولي بين مكتب المجمس المعني والحكومة -د

ُىذهُ ُأمامو ُالمودعة ُالمجمس ُلمكتب ُيعود ُالقوانيف ُاقتراحات ُقبوؿ ُفي ُالفصؿ ُقرار إف
بالتاليُتصبحُكأفُلـُتودعُأصال،ُأماُفيُحالةُقبولياُفتبمغُاالقتراحات،ُوالذيُلوُصالحيةُرفضيا،ُُو

إلبداءُرأيياُخالؿُأجؿُالُيتجاوزُالشيريفُمفُتاريخُالتبميغ،ُوذلؾُعمالُبنصُالمادة3ُُإلىُالحكومة
24ُُ ُالعضوي ُالقانوف 12ُُ-16مف ُمدة ُوتعد ُآنفا، ُالمبادرةُالمذكور ُتفقد ُقد ُجدا ُطويمة الشيريف

نوُبإمكافُالحكومةُخالؿُىذهُالفترةُتقديـُمشروعُقانوفُفيُموضوعُاالقتراحُبالقانوفُأىميتيا،ُكماُأ
،ُكماُيمكفُلمحكومة12ُ-16مفُالقانوفُالعضوي23ُُبالمادةُنفسو،ُوبالتاليُالُيقبؿُاالقتراحُعمالُ

ُمفُالدستور.139ُالتصريحُبرفضُقبوؿُاقتراحُالقانوفُعمىُأساسُالمادةُ

يُالمبادرةُبالتشريعُقدُأحيطُبقيودُدستوريةُوقانونيةُمتعددة،ُمماُسبؽُيتبيفُأفُدورُالبرلمافُف
ُاألولى ُالمرتبة ُالحكومة ُتبوأت ُبينما ُثانوية، ُبصورة ُاألصمية ُوظيفتو ُيمارس ُالبرلماف ُمف ُُُُُُُُجعمت
ُوعرضيا ُالقوانيف ُمشاريع ُإعداد ُفي ُوالواسعة ُالحرة ُسمطتيا ُخالؿ ُمف ُبالتشريع ُالمبادرة ُُُُُُُُُُُُفي

                                                             
،ُيحددُتنظيـُالمجمسُالشعبيُالوطنيُومجمسُاألمةُوعمميما2016ُأوت25ُُالمؤرخُفي:12ُُ-16القانوفُالعضويُُ- 1

،ُُالمؤرخة50ُنيماُوبيفُالحكومة،ُالجريدةُالرسميةُلمجميوريةُالجزائريةُالديمقراطيةُالشعبية،ُالعددُوكذاُالعالقاتُالوظيفيةُبي
ُ.2016أوت28ُُفيُ
ُالقانوفُُ- 2 ُمجمة ُالتنفيذية، ُالسمطة ُوىيمنة ُالقانونية ُالضوابط ُبيف ُفيُالجزائر ُبالتشريع ُالبرلمانية ُالمبادرة مسراتيُسميمة،

ُ.53،ُص2014ُوفُالمجتمعُوالسمطة،ُجامعةُوىراف،ُالعددُالثالث،ُالمجتمعُوالسمطة،ُمخبرُالقان
لـُتحددُلمكتبُالمجمسُالمعنيُأجالُمعيناُلتبميغُالحكومة،ُعكسُما12ُُ-16مفُالقانوفُالعضوي24ُُيالحظُأفُالمادةُُ- 3

ُ ُرقـ ُالعضوي ُالقانوف ُإطار ُفي ُبو ُمعموال 02ُُ-99كاف ُالمادة ُينصُفي ُكاف ُا25ُالذي ُعمىُضرورة ُالفوريُمنو لتبميغ
ُ(.1999مارس09ُُ،ُالمؤرخةُفي15ُلمحكومة،ُ)الجريدةُالرسميةُلمجميوريةُالجزائريةُالديمقراطيةُالشعبية،ُالعددُ
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البرلماف،ُوتدؿُعمىُذلؾُمفُالناحيةُالواقعيةُحصيمةُالبرلمافُخالؿُالفتراتُالتشريعيةُالممتدةُعمىُ
ُإلىُغاية1997ُُمف ُالبرلمافُعمىُحوالي2012ُـ ُاثنافُمفُىذه225ُُـُإذُصادؽُخالليا قانونا،

ُباقيُالقوانيفُفكانتُفيُ ُبمبادرةُمفُأعضاءُالمجمسُالشعبيُالوطني،ُأما األصؿُالقوانيفُفقطُكانا
ُمشاريعُقوانيفُاقترحتياُالحكومة،ُأوُأوامرُرئاسيةُصادؽُعميياُالبرلماف.

ُالفترةُ ُخالؿ ُفقط ُقانونيف ُباقتراح ُتقدموا ُالوطني ُالمجمسُالشعبي ُأعضاء ُأف ُيعني ُال ىذا
ُيُ  ُيعنيُأنوُلـ نما ُوا  ُإالُاقتراحيفُقبُ المذكورة، ُبيا متعمؽُبالقانوفُُاألوؿؿُمفُاالقتراحاتُالتيُتقدموا

ُاالنتخاباتا ُقانوف ُبتعديؿ ُمتعمؽ ُوالثاني ُالبرلماف، ُلعضو ُاالقتراحات1ُألساسي ُبقية ُبقيت ُبينما ،
البرلمافُُأعضاءحبيسةُأدراجُالحكومةُأوُمكتبُالمجمسُالشعبيُالوطني،ُربماُىذاُماُيفسرُاىتماـُ

ىُحسابُأغمبيةُومعارضةُبممارسةُالحؽُفيُتعديؿُمشاريعُالقوانيفُالمقدمةُمفُطرؼُالحكومةُعم
باعتبارهُيوفرُالشرعيةُالمطموبةُأحياناُُاألخيرراءُاقتراحاتُالقوانيف،ُعمىُالرغـُمفُأفُىذاُاإلجراءُجإ

ُ.2مجمسُالوزراءُوالُرأيُمجمسُالدولةرأيُالُيتطمبُ
ُ

 الفرع الثاني

 الحصر الدستوري لممجال التشريعي

 

ُ ُحؽ ُأعطى ُالجزائري ُالدستوري ُالمؤسس ُأف ُإلى ُآنفا ُاإلشارة ُلكؿتمت ُبالتشريع ُُُُُُُُُُالمبادرة
مفُالوزيرُاألوؿُوالنوابُوأعضاءُمجمسُاألمة،ُغيرُأنوُلـُيترؾُمجاؿُالمبادرةُمفتوحا،ُبؿُربطوُ

ـُوماُتالهُمفُتعديالت،ُإذُأقرُالدستورُمجاالت1996ُبمعياريفُقانونييف،ُالسيماُفيُظؿُدستورُ
ـ،1996ُأخرىُلممعيارُالثانيُالمستحدثُسنةُلممعيارُاألوؿُالمتمثؿُفيُالتشريعُالعادي،ُومجاالتُ

ُوالمتمثؿُفيُالقانوفُالعضوي.

ُ

ُ
                                                             

،ُمحمدُأومايوؼ،ُعفُالطبيعةُالرئاسويةُلمنظاـُالسياسيُالجزائري،ُأطروحةُدكتوراه،ُكميةُالحقوؽ،ُجامعةُمولودُمعمريُ- 1
ُ.224،ُص2013ُتيزيُوزو،ُ

ُ.98مسعودُشييوب،ُالمبادرةُبالقوانيفُبيفُالمجمسُالشعبيُالوطنيُوالحكومة،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 2
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 مجاالت التشريع بموجب قوانين عادية -أوال

ُوالممزمةُعرُ تُ  ُوالمجردة ُالعامة ُالقانونية ُالقواعد ُمجموعة ُأنيا ُعمى ُالعادية ُالتشريعات ؼ
ُ ُالدستوري ُاختصاصيا ُحدود ُفي ُالتشريعية ُالسمطة ُقبؿ ُمف ُالتشريعيةُالموضوعة ُلإلجراءات وفقا

ُ.1المألوفة

مارسُالبرلمافُالجزائريُصالحيتوُفيُالتشريعُالعاديُطبقاُألحكاـُالدستور،ُإذُذكرتُالمادةُيُ 
عُفيُالمياديفُالتيُيخصصياُلوُالدستور،ُمعنىُذلؾُأنوُيجبُشرُ مفُالدستورُأفُالبرلمافُيُ 140ُ

ُيندُر ُالدستورُالستخالصُما ُلمبرلمافُالرجوعُإلىُجميعُأحكاـ جُفيُاالختصاصُالتشريعيُالمعقود
ُالمادةُ ُفي ُالمذكورة ُالمجاالتُاآلتية" ُ"وكذلؾُفي ُعبارة ُأما ُضمنا، ُأو ُالحصرُصراحة عمىُسبيؿ

شارُإليياُأعاله،ُفمفادىاُأنوُإلىُجانبُماُتتضمنوُأحكاـُالدستورُمفُالدستورُبعدُالجممةُالم140ُ
ادية،ُىناؾُمجاالتُمعددةُبالتتاليُفيُىذهُالمادةُمذكورةُشرعُفيياُالبرلمافُبقوانيفُعمفُمجاالتُيُ 

ُعمىُسبيؿُالمثاؿُلماُلياُمفُأىمية.

ُ ُعددتُالمادة ُالبرلمافُبقوانيف2ُُميدانا29ُمفُالدستورُتسعةُوعشريف140ُُلقد يشرعُفييا
ُيمكفُتصنيفياُإلىُماُيمي:عادية،ُ

ُالعامةُلػ)قانوفُاألحواؿُالشخصيةُوحؽُاألسرة،ُوضعيةُاألجانب،ُُ- مياديفُتتعمؽُبالقواعد
ُ ُالجزائية، ُالعقوباتُواإلجراءات ُقانوف ُالقضائية، ُالييئات ُوطرؽُُاإلجراءاتإنشاء ُواإلدارية المدنية

ُاالج ُوالضماف ُالعمؿ ُقانوف ُوالسكاف، ُالعمومية ُالصحة ُالعممي، ُوالبحث ُالتعميـ تماعيُالتنفيذ،
ُوالنباتية،ُ ُالحيوانية ُالثروة ُحماية ُالعمومية، ُوالتييئة ُالمعيشة طار ُوا  ُالبيئة ُالنقابي، ُالحؽ وممارسة

ُالدفاعُالوطنيُواستعماؿُالسمطاتُالمدنيةُلمقواتُالمسمحة(.

ُلرعوية،ُالمياه،ُالمناجـُوالمحروقات(.ظاـُالعاـُلػ)الغاباتُواألراضيُامياديفُتتعمؽُبالنُ-

                                                             
1 -ُُ ُكميةُالحقوؽُوالعمـو ُأطروحةُفيُالقانوفُالعاـ، ُالدستوريُالجزائري، ُالتقريرُفيُالنظاـ فاطمةُالزىراءُرمضاني،ُسمطة

ُ.350،ُص2014ُالسياسية،ُجامعةُأبيُبكرُبمقايد،ُ
ميداناُيشرعُفيياُالبرلمافُبقوانيفُعادية،ُتـُاالستغناء30ُُعمى122ُُـُينصُفيُمادتو1996ُدستورُالجزائرُلسنةُُكافُ- 2

ُميدانا.29ُ،ُليصبحُعددُالمياديف2016ُعفُميدافُ)المصادقةُعمىُالمخططُالوطني(ُفيُتعديؿُ
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عمؽُبنظاـُ)االلتزاماتُالمدنيةُوالتجارية،ُالممكية،ُإصدارُالنقود،ُالبنوؾُوالقرضُمياديفُتتُ-
ُوالتأمينات،ُالجمارؾ،ُالعقار(.

األشخاص،ُ،ُشروطُاستقرارُاألساسيةشخاصُوواجباتيـُمياديفُأخرىُمختمفةُ)حقوؽُاألُ-
ُوالحقوؽُإحداثُالضرائبُوالجقميميُلمبالد،ُالتصويتُعمىُميزانيةُالدولة،ُالتقسيـُاإل باياتُوالرسـو

ُلمموظفيفُوالقانوفُ ُالضماناتُاألساسية ُعميو، ُالتراثُالثقافيُوالتاريخيُوالمحافظة ُحماية المختمفة،
ُوألقابياُ ُونياشينيا ُالدولة ُأوسمة ُإنشاء ُالمؤسسات، ُفئات ُإنشاء ُالعمومي، ُلموظيؼ األساسي

ُالتشريفية(.

ستوريُقصرُدورُالبرلمافُفيُبعضياُفُالمؤسسُالدحظُمفُتصنيؼُالمياديفُالمذكورةُأيال
عمىُالتشريعُعفُطريؽُإقرارُالقواعدُالعامةُأوُالنظاـُالعاـ،ُأيُتحديدُالمبادئُواألطرُالعامة،ُتاركاُ

ُيُ  ُما ُىذا ُالتنفيذ، ُبالتكممةُأو ُإما ُالتنفيذية، ُإجازةُضمنيةفسُ التفاصيؿُوالجزئياتُلمسمطة ُُُُُرُعمىُأنو
،ُوىوُماُيمكفُعدهُتقميصا1ُمفُالمؤسسُالدستوريُلمسمطةُالتنفيذيةُبأفُتقتحـُىذهُالمسائؿُالتفصيمية

واعتبارهُمفُبيفُأسبابُتفوؽُالسمطةُالتنفيذيةُعمىُالبرلمافُلدورُالقانوف،ُوتوسيعاُلمجاؿُالالئحة،ُ
االختصاصُالتنظيميُُ،ُإفُىذاُالتطورُالدستوريُقمبُاألمورُرأساُعمىُعقبُفتحوؿ2فيُىذاُاإلطار

ُ.3وأصبحُالقاعدة،ُواالختصاصُالتشريعيُاالستثناء

ُصفةُ ُالتخميُعف ُمفُخالؿ ُالمتبقية ُالمياديف ُفي ُالبرلماف ُتدخؿ ُمجاؿ ُتوسيع ُتـ بالمقابؿ
ُالدخوؿ ُدوف ُالعامة ُالقواعد ُبوضع ُالتقيد ُمفُضرورة ُالبرلماف ُبحيثُحرر ُالصياغة ُفي ُُُُُُُُُالعمومية

ُ.4فيُالتفاصيؿ

ُ ُمما ُاالختصاصُالتشريعي ُأف ُيتضح ُمحددُسبؽ ُغير ُالعادي ُالقانوف ُمجاؿ ُفي لمبرلماف
ُ ُفيُنصُالمادة ُمعدد ُىو ُبما ُالعديد140ُحصرا ُفي ُورد ُما ُاالستنتاج ُىذا ُويدعـ ُالدستور، ُُُُُُُُُُُمف

                                                             
ُ.206وليدُشريط،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 1
2-ُُ ُالتشريعية ُالممارسة ُحميدشي، ُجامعةُفاروؽ ُاإلدارية، ُوالعموـ ُالحقوؽ ُكمية ُالقانوف، ُفي ُدكتوراه ُأطروحة ُالجزائر، في

ُ.225،ُص2004الجزائر،ُ
ُ.23،ُص2007ُعقيمةُخرباشي،ُالعالقةُالوظيفيةُبيفُالحكومةُوالبرلماف،ُدارُالخمدونية،ُالجزائر،ُُ- 3
4 -ُُ ُلطبيعة ُتحميمية ُالسياسيُالجزائريُدراسة ُالنظاـ ُبوالشعير، ُالسعيد ُدستور ُفيُضوء ُالحكـ ُالرابع1996ُنظاـ ُالجزء ،

ُ.114،ُص2013ُالسمطةُالتشريعيةُوالمراقبة،ُديوافُالمطبوعاتُالجامعية،ُالجزائر،ُ
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مفُموادُالدستورُالتيُأحالتُإلىُالقانوفُتنظيـُمواضيعُخارجةُعفُالتعدادُالمذكورُفيُنصُالمادةُ
ُ:التنصيصُفيُ،ُومفُذلؾ140

ُعمىُأفُ)يحددُالقانوفُخاتـُالدولة(.06ُالمادةُُ-

ُالمتعمقةُبالممكيةُالعامةُعمىُأفُ)أمالكاُأخرىُمحددةُفيُالقانوف(.18ُالمادةُُ-

ُالوطنيةُيحددىاُالقانوف(.ُاألمالؾعمىُأفُ)20ُالمادةُُ-

ُالخارجيةُومراقبتيا(.عمىُأفُ)يحددُالقانوفُشروطُممارسةُالتجارة21ُُالمادةُُ-

ُعمىُأفُ)الُيتـُنزعُالممكيةُإالُفيُإطارُالقانوف(.22ُالمادةُُ-

ُعمىُأفُ)يحددُالقانوفُصالحياتُمجمسُالمحاسبة(.192ُالمادةُُ-

-ُُ ُاإلن199ُالمادة ُلحقوؽ ُبالمجمسُالوطني ُتشكيمةالمتعمقة ُالقانوف ُ)يحدد ُأف ُعمى ُساف
ُُُالمجمس(.

مفُالدستور،140ُُإفُالموادُالمذكورةُالُارتباطُلمواضيعياُتقريباُبماُىوُورادُفيُنصُالمادةُ
ُمفُالسمطةُفيُ ُيعطيُلمبرلمافُنوعا نظاـُبالتفسيرُالواسعُلمجاالتُالتشريعُلوُكافُُاألخذذلؾُما

ُ ُمجاؿ ُحصر ُتـ ُالحقيقة ُفي ُلكف ُفعاال، ُبالتشريع ُلممبادرة ُالمخصصُلو ُالقوانيف تدخؿُاقتراحات
ُتحديد ُغير ُمف ُالتنظيمية ُالسمطة ُمجاؿ ُبقي ُبينما ُالدستور، ُفي ُالمحددة ُالمسائؿ ُفي ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالبرلماف

143ُإلىُدرجةُأفُأصبحتُالالئحةُىيُاألصؿُفيُالتشريعُوالقانوفُىوُاالستثناء،ُذلؾُأفُالمادةُ
ُ ُالدستور ُ)مف ُأف ُعمى في المسائل غير  يمارس رئيس الجميورية السمطة التنظيميةنصت

ُ(.المخصصة لمقانون

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 مجاالت التشريع بموجب قانونية عضوية -ثانيا

ـُطائفةُجديدةُمفُالمعاييرُالقانونيةُالتيُيختصُبتشريعيا1996ُتبنىُدستورُالجزائرُلسنةُ
ُلما ُىيُتقميد نما ُوا  ُمستحدثا، ُُُُالبرلماف،ُتسمىُبالقوانيفُالعضوية،ُوىيُكفكرةُالُتمثؿُحالُدستوريا

 .1النظاـُالفرنسيُرأسياىوُمعموؿُبوُفيُبعضُالديمقراطياتُالميبراليةُالمعاصرة،ُوعمىُ

العضويةُفيُبعضُاألنظمةُالقانونيةُالمقارنةُبالقوانيفُالنظاميةُأوُالتنظيميةُتسمىُالقوانيفُ
لمدستور،ُتقتصرُفنيةُتتعمؽُبالصياغةُالسميمةُأوُالمكممةُلمدستور،ُذلؾُأنوُالعتباراتُُاألساسيةأوُ

ُتتعرضُ ُوال ُالنسبي، ُوالدواـ ُاالستقرار ُبصفة ُتتمتع ُالتي ُالكمية ُاألصوؿ ُعمى ُاألخير ُىذا مواد
ُ.2لمتفاصيؿُالمتغيرةُالمرتبطةُبنظاـُالحكـُبؿُتحيمياُإلىُقوانيفُتعدُمكممةُألحكاـُالدستور

ـُعمىُالمعيارُلقدُتعددتُمحاوالتُالباحثيفُفيُتحديدُمعنىُالقانوفُالعضوي،ُإذُركزُبعضي
ُاستندُ ُبينما ُالتشريعات، ُمف ُالنوع ُىذا صدار ُوا  ُومناقشة ُلتحضير ُالالزمة ُاإلجراءات ُأي الشكمي
ُالمواضيع ُوجوىر ُومضموف ُطبيعة ُمف ُانطالقا ُالمادي ُأو ُالموضوعي ُالمعيار ُإلى ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُآخروف

ُسندىاُالدستورُليذاُالنوعُمفُالتشريعات.التيُيُ 

ُاستعراضُمعال ُالعضويإف ُإلىُتعريؼُالقانوف ُتقودنا ُفيُنصوصُالدستور ُالتشريع ُىذا ُُُُـ
قرىاُالبرلمافُيُ بأنوُمجموعةُقواعدُقانونيةُتوضحُوتكمؿُبعضُأحكاـُالدستورُفيُمجاالتُمحددة،ُ

ُوفؽُشروطُشكميةُخاصة،ُوتخضعُلرقابةُالمطابقةُلمدستورُقبؿُصدورىا.

ويةُتحتؿُمرتبةُوسطىُبيفُالدستورُوالقوانيفُأفُالقوانيفُالعضمفُالتعريؼُالمذكورُيتضحُ
العادية،ُفييُأدنىُمفُاألولىُوأعمىُمفُاألخيرة،ُوىوُماُأشارُإليوُالمجمسُالدستوريُفيُرأيوُرقـُ

04-11ُُ ُفي ُحاالت3ُُـ22/12/2011المؤرخ ُيحدد ُالعضويُالذي ُالقانوف ُمطابقة ُبمراقبة يتعمؽ

                                                             
1- Hubert Amiel, les lois organiques, revue de droit public et de la science politique en France 
et à l'étranger, Paris, v 100 n°2, 1984, p408.  

ُ.69لوناسيُجيجقة،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 2
3 -ُُ ُرقـ 11ُُ-04رأي ُفي 22ُمؤرخ ُالتنافي2011ديسمبر ُحاالت ُيحدد ُالذي ُالعضوي ُالقانوف ُمطابقة ُبمراقبة ُيتعمؽ ُُُُُُُـ

ُـ.2012يناير14ُُمعُالعيدةُالبرلمانية،ُالجريدةُالرسميةُلمجميوريةُالجزائريةُالديمقراطيةُالشعبية،ُالعددُاألوؿ،ُمؤرخةُفيُ
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ُالبرلمانيةُالتنافي ُالمجمسُأف1ُمعُالعيدة )المشرعُقاـُبترتيبُتأشيراتُالقانوفُالعضويُ،ُحيثُأكد
ُ ُاألمر ُرتب ُحيث ُالقوانيف، ُتدرج ُقاعدة ُتقتضيو ُعما ُيختمؼ ُترتيبا ُاإلخطار 156ُ-66موضوع

ُ.المتضمفُقانوفُالعقوبات،ُوىوُقانوفُعاديُقبؿُالقوانيفُالعضوية،ُوىوُماُيعدُسيواُيتعيفُتداركو(

ُ ُالقوانيف ُيجعؿ ُما ُالموادإف ُطبيعة ُىو ُالعادية ُالقوانيف ُمف ُأسمى ُمرتبة ُفي ُُُُُُُُُُالعضوية
،ُوالتيُتمنحياُمزاياُالثباتُوالدقة2ُأوُالمواضيعُالمخصصةُلألولىُواإلجراءاتُالتيُتحيطُبإعدادىا

ؼُوعوامؿُوالصرامةُفيُتفسيرُومالءمةُوتكييؼُأحكاـُالدستور،ُوتحضيرُإجراءاتُوشروطُوظرُو
،ُذلؾُماُيجعؿُمفُالقانوفُالعضويُاإلطارُاألساسيُاألمثؿُلتحديدُمحتوى3ُميمةتطبيقياُبصورةُس
ُ.4وأىداؼُالدستور

فيـُمماُسبؽُأفُالقانوفُالعضويُمفُجيةُلوُوظيفةُتحديدُوتطبيؽُبعضُاألحكاـُالدستوريةُيُ 
أخرىُاليامة،ُالسيماُماُتعمؽُبالسمطاتُالعامةُنشأةُوممارسةُوبعضُالحقوؽُاألساسية،ُومفُجيةُ

نبُىذهُالمسائؿُاليامةُمشكمةُالتعديالتُالمتكررةُلماُيمتازُبوُالقانوفُالعضويُمفُطابعُالثباتُجُ يُ 
ُ.5بالمقارنةُبالقانوفُالعادي،ُوىوُماُيساىـُفيُاالستقرارُالقانونيُوتحقيؽُاألمفُالقانوني

رُالجزائرُلسنةُمفُدستُو123ُأماُبالنسبةُلمجاالتُالتشريعُبقوانيفُعضويةُفقدُحددتياُالمادةُ
1996(ُ ُأنو ُعمى ُبنصيا ُوذلؾ إضافة إلى المجاالت المخصصة لمقوانين العضوية بموجب ـ،

 الدستور، يشرع البرلمان بقوانين عضوية في المجاالت التالية:
 تنظيم السمطات العامة وعمميا. -
 نظام االنتخابات. -

                                                             
،ُُيحددُحاالتُالتنافيُمعُالعيدةُالبرلمانية،ُالجريدةُالرسميةُلمجميورية2012ُيناير12ُُمؤرخُفي02ُُ-12قانوفُرقـُُ- 1

ُـ.2012يناير14ُُية،ُالعددُاألوؿ،ُمؤرخةُفيُالجزائريةُالديمقراطيةُالشعب
ُالسياسيةُُ- 2 ُاألحزاب ُبقانوف ُالمتعمقاف ُالدستوري ُالمجمس ُورأيا ُالعضوية ُلمقوانيف ُالدستورية ُالرقابة ُالمجيد، ُعبد جبار

ُ.52ـ،ُص2000ُ،ُالعددُالثاني،ُالجزائر،10ُواالنتخابات،ُمجمةُإدارة،ُالمدرسةُالوطنيةُلإلدارة،ُالمجمدُ
مارُعوابدي،ُفكرةُالقانوفُالعضويُوتطبيقاتياُفيُالقانوفُالناظـُلمبرلمافُوالعالقاتُالوظيفيةُبينوُوبيفُالحكومة،ُمجمةُعُ- 3

ُ.59،ُص2003ُالفكرُالبرلماني،ُمجمسُاألمة،ُالعددُالثاني،ُالجزائر،ُ
4- Jean Pierre Camby, la loi organique dans la constitution de 1958, RDP, n°04, Paris, p1402. 

ُاإلنسانية،ُجامعةُزيافُعاشورُبالجمفة،ُالعددُُ- 5 ،ُالجزائر،13ُعبدُالوىابُمخموفي،ُىنيدةُقاسمي،ُمجمةُالحقوؽُوالعمـو
ُ.152،ُص2013ُ
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 القانون المتعمق باألحزاب السياسية. -
 اإلعالم.القانون المتعمق ب -
 القانون األساسي لمقضاء والتنظيم القضائي. -
ُ.1(القانون المتعمق باألمن القضائي -

صُمفُالدستورُأفُىناؾُمجاالتُأخرىُغيرُالمذكورةُفيُن123ُيستنتجُمفُمحتوىُالمادةُ
ُيمكفُلمبرلمافُأفُيُ  ُالمجاالتُموزعةُبيفُنصوصُالدستور،ُشرعُفالمادة ُبقوانيفُعضوية،ُوىذه ييا

ُبالمقارنةُبماُكافُموجوداُفيُدستور2016ُازدادُعددىاُفيُتعديؿُالدستورُلسنةُُوقد ،2ُـ1996ـ
ُيُ  ُما ُلممجاالتُوىو ُالمشرع ُتوسيع ُمنو ُوتعكسُىذهُفيـ ُبقوانيفُعضوية، ُفييا ُالتشريع التيُيمكف

اُميمةُضبطياُوتنظيمياُوتحديدُشروطيبؿُالقانوفُالعضويُكُ وُ المجاالتُمواضيعُدستوريةُىامة،ُتُ 
ُفي:3ُأوُكيفياتُتطبيقيا،ُوتتمثؿُالمجاالتُالجديدة

تحديدُكيفياتُترقيةُالمغةُاألمازيغية،ُوماُيتصؿُبالمجمعُالجزائريُلمغةُاألمازيغيةُ)المادةُُ-
ُ(.الرابعةُمفُالدستور

ُ(.92تحديدُالوظائؼُالقضائيةُاألخرىُالتيُيعيفُفيياُرئيسُالجميوريةُ)المادةُُ-
ُ(.166حمايةُالقاضيُوبنزاىتوُ)المادةُالتدابيرُالمتعمقةُبُ-

                                                             
1 -ُُ ُلسنة ُالجزائر ُدستور ُصدور ُسارعت1996ُبمجرد ُومجمسُاألمة، ُالوطني ُالمجمسُالشعبي ُانتخابُأعضاء ُوقبؿ ،

قانونيفُعضوييفُىاميفُاألوؿُمتعمؽُباألحزابُالسياسية،ُوالثانيُبنظاـُاالنتخابات،ُوتـُاعتمادىماُبموجبُالحكومةُإلىُإعدادُ
ُإنشائي ُإعدادي ُاختصاص ُمف ُالعضوية ُبالقوانيف ُيتعمؽ ُفيما ُالبرلماني ُاالختصاص ُانقمب ُوبالتالي ُالرئاسي، ُُُُُُُُُُُُُُُاألمر

ُإلىُاختصاصُتعديميُفقط.
ـُبيفُمجالي1996ُـُقدُتخمصُمفُالتداخؿُالذيُكافُموجوداُفيُدستور2016ُعديؿُالدستوريُلسنةُنشيرُإلىُأفُالتُ- 2

ُ ُالمادة ُحيثُكانت ُالقضائي، ُيخصُالتنظيـ ُفيما ُالعادي، ُوالقانوف ُالعضوي ُالعادي،122/6ُالقانوف ُلمقانوف ُمجال ُُُُُُُُُُُُُتعتبره
ُمجاالُلمقانوفُالعضوي.123/5ُفيُحيفُتعتبرهُالمادةُ

،ُفيمكفُإجمالياُفيما2016ُأماُالمجاالتُالتيُكانتُمنصوصاُعميياُسابقا،ُواستمرُالعمؿُبياُفيُتعديؿُالدستورُلسنةُُ- 3
ُيمي:
ُمفُالدستور(.35ُ،52ُمجاالتُذاتُعالقةُبالحقوؽُوالحرياتُ)نصتُعميياُالمادتافُُ-
ُ(.85ُ،87ُ،103ُ،106مجاالتُذاتُعالقةُبالسمطةُالتنفيذيةُ)نصتُعميياُالموادُُ-
ُ(.120ُ،125ُ،129ُ،132ُ،133مجاالتُذاتُعالقةُبالسمطةُالتشريعيةُ)نصتُعميياُالموادُُ-
ُ(.172مجاالتُذاتُعالقةُالسمطةُالقضائيةُ)نصتُعميياُالمادةُُ-
ُ(.176ُ،177مجاالتُذاتُعالقةُبمؤسساتُأخرىُ)نصتُعميياُالمادتافُُ-
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ُ(.188شروطُوكيفياتُتطبيؽُآليةُالدفعُبعدـُالدستوريةُ)المادةُُ-
ُ(.194الييئةُالعمياُالمستقمةُلمراقبةُاالنتخاباتُ)المادةُُ-
ُ(.54ءُالجمعياتُ)المادةُشروطُوكيفياتُإنشاُ-
ُ

 المطمب الثاني

 غرفتي البرلمان في اعتماد التشريع تباين أدوار

 

بعدُأفُتستوفيُمشاريعُالقوانيفُاإلجراءاتُالتحضيريةُالالزمةُتودعُمكتبُالمجمسُالشعبيُ
ُ ُباستثناء ُتودعُالوطني، ُوالتي ُاإلقميمي، ُوالتقسيـ ُاإلقميـ ُوتييئة ُالمحمي ُبالتنظيـ ُالمتعمقة المشاريع

ُ ُمجمس ُُاألمةمكتب ُالمادة ُبأحكاـ ُا137ُعمال ُيُ مف ُقانوفلدستور، ُمشروع ُكؿ ُذلؾ ُبعد ُُُُُُُُُُُحاؿ
سجؿُفيماُبعدُفيُجدوؿُأعماؿُالجمساتُبعدُانتياءُعمىُالمجنةُالمختصةُفيُكؿُمكتبُلدراستو،ُيُ 

عدادىاُلمتقريرُالتمييديُبشأفُمشروعُالقانوفُالمحاؿُعمييا. ُالمجنةُالمذكورةُمفُعممياُوا 

فقرتياُاألولىُحجرُاألساسُلقياـُالعالقةُالوظيفيةُمفُالدستورُفي138ُُلقدُوضعتُالمادةُ
،ُإذُرغـُأفُالعمؿُالتشريعيُموزع1ُبيفُالمجمسُالشعبيُالوطنيُومجمسُاألمةُفيُالمجاؿُالتشريعي

ذلؾُأفُىذهُالفقرةُتضعُالقاعدةُ،2ُولكنوُمتصؿُموضوعياُ،ىيكميافصؿُبيفُمجمسيُالبرلمافُبشكؿُمن
ُوالتيُ ُاإلطار، ُفيُىذا ُاقتراحُقانوفُيجبُأفُيكوفُعمىُُتنصالعامة موضوعُأفُكؿُمشروعُأو

ُعميو، ُالمصادقة ُتتـ ُحتى ُالتوالي ُعمى ُومجمسُاألمة ُالوطني ُطرؼُالمجمسُالشعبي ُمف ُُُُُُُُُمناقشة
ُ ُالمادة ُأحكاـ ُفيقتضيُمراعاة ُالعامة ُالقاعدة ُعمى ُاالستثناء ُومقتضىُذلؾ137ُأما ُالدستور، ُُُُُُُُمف

ُالمحميُوتييئةُاإلقميـُوالتقسيـُاإلقميميُمفُطرؼُُالقوانيفُالمتعمقةأفُتتـُمناقشةُمشاريعُ بالتنظيـ
ُمجمسُاألمةُثـُالمجمسُالشعبيُالوطني.

ُ
                                                             

ُالسياسية،ُجامعةُُخرباشيُ- 1 عقيمة،ُمركزُمجمسُاألمةُفيُالنظاـُالدستوريُالجزائري،ُأطروحةُدكتوراه،ُكميةُالحقوؽُوالعمـو
ُ.243،ُص2010ُالحاجُلخضرُباتنة،ُ

ُالقانونيُالجزائري،ُاطروحةُدكتوراهُفيُالقانوف،ُكميةُالحقوؽ،ُجامعةُُ- 2 رابحيُاحسف،ُتدرجُالمعاييرُالقانونيةُفيُالنظاـ
ُ.284،ُص1ُ،2008ُئرُالجزا
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 الفرع األول

 دراسة المجمس الشعبي الوطني لمنص التشريعي
 

ُ ُالعضوي ُالقانوف ُنصُعميو ُلما ُالوطني12ُُ-16تبعا ُالمجمسُالشعبي ُتنظيـ ُيحدد الذي
1ُمةُوالعالقاتُالوظيفيةُبينيماُوبيفُالحكومة،ُفإفُجدوؿُأعماؿُالمجمسُالشعبيُالوطنيومجمسُاأل

ُيمكفُأفُيتضمف:

ُمشاريعُالقوانيفُالتيُأعدتُالمجافُالمختصةُتقاريرُبشأنيا.ُ-

ُمشاريعُواقتراحاتُالقوانيفُالتيُلـُتعدُالمجافُتقاريرُبشأنياُفيُاآلجاؿُالمحددةُقانونا.ُ-

ُتقاريرُُ- ُالمختصة ُالمجاف ُأعدت ُوالتي ُنائبا، ُعشروف ُبيا ُيتقدـ ُالتي ُالقوانيف اقتراحات
ُبشأنيا.

137ُالنصوصُالتيُصوتُعميياُمجمسُاألمةُفيُالمسائؿُالمنصوصُعميياُفيُالمادةُُ-
ُ)الفقرةُاألولى(ُمفُالدستور،ُوالتيُأعدتُتقاريرُبشأنيا.

ُأ ُالمذكورة ُالقوانيف ُواقتراحات ُمشاريع ُالوطنيُإف ُالمجمسُالشعبي ُتعرضُعمى ُوالتي عاله
ُيمكفُأفُتدخؿُعميياُ ُكما ُالمتخصصة، ُداخؿُالمجمسُوعمىُمستوىُلجانو تكوفُموضوعُمناقشة

ُيتـُالتصويتُعمييا.ُاألخيرتعديالتُمفُطرؼُالنوابُأوُمفُالجياتُالمؤىمةُقانوناُلذلؾ،ُوفيُ

 حق التعديل في مشاريع واقتراحات القوانين -أوال

ُألعضائو ُالمخولة ُالقانونية ُالمكنة ُالتعديؿ ُفي ُالوطني ُالشعبي ُالمجمس ُبحؽ ُُُُُُُُُُُُيقصد
ُُُُُُُُُُُوفُمعروضػػػػػػالقتراحُإضافة،ُأوُتغييرُأوُتبديؿُأوُإلغاءُحكـُأوُعدةُأحكاـُفيُمشروعُأوُاقتراحُقان

ُ

                                                             
)يجتمع مكتبا الغرفتين وممثل الحكومة في مقر المجمس الشعبي مفُالقانوفُالعضويُالمذكورُعمىُأف15ُُتنصُالمادةُُ- 1

الوطني و/أو مقر مجمس األمة بالتداول في بداية دورة البرلمان لضبط جدول أعمال الدورة، تبعا لترتيب األولوية الذي 
نصُىذهُالمادةُبماُالُيدعُمجالُلمشؾُالدورُالكبيرُالذيُتمعبوُالحكومةُفيُإعدادُجدوؿُأعماؿُدورُُ،ُيوضحتحدده الحكومة(

مكانيةُاعتراضياُعمىُتسجيؿُاقتراحاتُالقوانيفُالتيُالُتراىاُمناسبة،ُوىوُماُيحدُمفُالدورُالتشريعيُلمبرلماف. ُالبرلماف،ُوا 
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جراءاتُُعمى ُ.1محددةُسمفاالمجمسُالشعبيُالوطني،ُتبعاُلشروطُوا 

ُالمجالسُالتشريعيةُالعمياُفيُالتجاربُيعدُ التعديؿُمفُأىـُالتقنياتُالقانونيةُالتيُتتمتعُبيا
،ُوفيُالواقعُالعمميُفإفُحؽُالتعديؿُىوُوسيمة2ُالمقارنةُتعزيزاُلمبدأيُالتعاوفُوالفصؿُبيفُالسمطات

ُب ُمبادراتيـ ُبو ُتتميز ُما ُظؿ ُفي ُالتشريعي ُالعمؿ ُفي ُلمنواب ُالفعمية ُالمشاركة ُُُُُُُُُُُالتشريعلضماف
ُمحدودية، ُُمف ُعمى ُالمقارنة ُالتجارب ُدلت ُالمختصةأولقد ُالمجاف ُمف ُتأتي ُالتعديالت ُأىـ ُُُُُُُُُُف

ُاإلطارُ ُفيُىذا ُذلؾُأفُحظوظُالمعارضة ُالبرلمانية، ُومفُاألغمبية ُالنواب، ُمف التيُتتشكؿُطبعا
ُ.3تكوفُقميمة

ُوبعامُ يُ  ُبالتشريع، ُالمبادرة ُمعاممة ُالتعديؿ ُحؽ ُفقط،ؿ ُالنواب ُعمى ُحكرا ُيعد ُال ُُُُُُُالتالي
ُاأل ُالممر ُيشكؿ ُاقتراحُفيو ُتقديـ ُاألخير ُيمكفُليذا ُإذ ُوالبرلماف، ُالحكومة ُفيو ساسيُالذيُتتقابؿ

ُ.4تعديالتُعمىُمشاريعُالقوانيف،ُويمكفُلمحكومةُتقديـُتعديالتُعمىُاقتراحاتُالقوانيف

ُالقوانيف،ُأما ُواقتراحات ُمشاريع ُفي ُالتعديؿ ُلحؽ ُالناظمة ُبالنصوصُالقانونية ُيتعمؽ ُُُُُُُُُفيما
ُالعضوي ُالقانوف ُمستوى ُعمى ُأو ُنفسو ُالنصُالدستوري ُمستوى ُعمى ُسواء ُومحدودة، ُقميمة ُُُُُُُفيي

ُتشيرُمفُالدستورُالناظمةُلمختمؼُمراحؿُإعدادُالقانوفُوالتصويتُعميوُال138ُ،ُفالمادة16-12ُ

إلىُالتعديؿُإالُبصفةُعرضية،ُوبتعبيرُسمبي،ُفيُمعرضُالحديثُعفُالنصُالتوفيقيُالذيُُ
ُ.5تعرضوُالحكومةُعمىُالغرفتيفُحاؿُاختالفيماُلممصادقةُعميو

                                                             
1 -ُُ ُالداخمية ُواألنظمة جراءاتُحؽُالتعديؿُدوفُتعريفو،ُتكتفيُالنصوصُالقانونية ُبالتطرؽُإلىُشروطُوا  لمبرلماناتُعادة

مفُالنظاـُالداخميُلمبرلمافُالبمجيكي57ُُباعتبارُالتعريؼُميمةُفقيية،ُإالُأفُىناؾُبعضُاالستثناءات،ُفمثالُتعرؼُالمادةُ
أوُتيدؼُإلىُإضافةُأحكاـُُاقتراحُقانوف،التعديؿُبأنوُ)كؿُاقتراحُييدؼُإلىُتغييرُأوُإلغاءُحكـُأوُعدةُأحكاـُفيُمشروعُأوُ

أخرىُفيُمكافُمحدد(،ُنقالُعف:ُاألميفُشريط،ُحؽُالتعديؿُفيُالنظاـُالقانونيُالجزائريُدراسةُمقارنة،ُمجمةُالوسيط،ُوزارةُ
ُ.117ُ،ُص2013ُ،ُالجزائر،10ُالعالقاتُمعُالبرلماف،ُالعددُ

ضوءُاجتيادُالمجمسُالدستوريُالجزائريُوالمراجعةُالدستوريةُلسنةُخالدُشبمي،ُحؽُمجمسُاألمةُفيُالتعديؿُدراسةُفيُُ- 2
ُ.67،ُص2016ُ(،ُمجمةُالمجمسُالدستوريُالجزائري،ُالعددُالسادس،2016ُ

ُ.107مسعودُشييوب،ُالمبادرةُبالقوانيفُبيفُالحكومةُوالبرلمافُفيُالمنظومةُالقانونيةُالجزائرية،ُالمرجعُالسابؽ،ُصُُ- 3
ُ.245مرجعُسابؽ،ُصُخرباشيُعقيمة،ُُ- 4
ُُُُُُُيرتكزُذكرُحؽُالتعديؿُضمنياُفيُالدستورُعمىُصعوبةُبؿُاستحالةُتطبيؽُالموادُالمتعمقةُبممارسةُالسمطةُالتشريعيةُ- 5

ُبوعالـُطاطاح،ُممارسةُحؽُالتعديؿُفيُالمجمسُالشعبيُالوطني،ُ ُانظر: فيُالقانوفُاألساسيُدوفُممارسةُحؽُالتعديؿ،
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ُ ُالعضوي ُالقانوف ُعدُ 12ُ-16أما ُُدُ فقد ُالمادة ُتقديـ28ُُفي ُليا ُيمكف ُالتي ُالجيات منو
ُا ُأو ُمشروع ُالتعديالتُعمى ُالبرلمافُاقتراحات ُلغرفتي ُالداخمي ُالنظاـ ُعمى ُأحاؿ ُثـ ُقانوف، قتراح

ُ.1وشروطُتقديـُاقتراحاتُالتعديالتُإجراءاتتحديدُ

ُالمادة ُإلى ُا61ُُوباالنتقاؿ ُيمكف ُفإنو ُالوطني ُالشعبي ُلممجمس ُالداخمي ُالنظاـ قتراحُمف
عميياُمشروعُأوُاقتراحُحاؿُوُالمجنةُالمختصةُالتابعةُلممجمس،ُوالتيُيُ أالتعديؿُمفُكؿُمفُالحكومةُ

عدادُتقريرُبشأنو،ُوباستقراءُنصوصُالدستور،ُوالقانوفُالعضويُالمذكور،ُوالنظاـُ التعديؿُلدراستوُوا 
ُإلىُشروطُ ُوتقسيميا الداخميُلممجمسُالشعبيُالوطنيُيمكفُاستنتاجُشروطُممارسةُحؽُالتعديؿ،

ُشكميةُوشروطُمقبولية.

 الشروط الشكمية لمتعديل -1

ُددىاُعادةُاألنظمةُالداخميةُلغرؼُالبرلماف،ُومنيا:ىيُشروطُتح

إذاُكافُاقتراحُالتعديؿُمفُطرؼُالنواب،ُإذُيشترطُالنظاـُالداخميُلممجمسُُالقيدُالعدديُ-
فُكانتُلوُجوانب10ُُالشعبيُالوطنيُتقديـُاقتراحُالتعديؿُمفُ نوابُعمىُاألقؿ،ُوىذاُالقيدُالعدديُوا 

ُ،ُإالُأنوُالُيتماشىُمعُدخوؿ2ايجابيةُمفُالناحيةُالعمميةُفيُبداياتُالتجربةُالتشريعيةُفيُالجزائر
ُالبرلماف ُداخؿ ُوالكتؿ ُالمجموعات ُوظيور ُالبرلمانية، ُالثنائية ُوتبني ُالحزبية، ُالتعددية ،3ُمرحمة

المعموؿُبوُفيُالعديدُمفُاألنظمةُالمقارنةُأفُتقدـُاقتراحاتُالتعديؿُعمىُالمبادراتُخصوصاُوأفُ
ُُ.التشريعيةُبصفةُفردية،ُأيُمفُكؿُعضوُفيُالبرلمافُبشكؿُمستقؿ،ُأوُبصفةُجماعية

                                                                                                                                                                                                    

،ُالجزائر،10ُ،ُمجمةُالوسيط،ُوزارةُالعالقاتُمعُالبرلماف،ُالعدد2012ُ-2002تشريعيتيفُالخامسةُوالسادسةُوخالؿُالفترتيفُال
ُ.226،ُص2013ُ

ولنواب المجمس الشعبي الوطني  ... يحق لمجنة المختصة ولمحكومةمفُالقانوفُالمذكورُعمىُأنوُ)28ُتنصُالمادةُُ- 1
 وأعضاء مجمس األمة تقديم اقتراحات التعديالت عمى مشروع ا, اقتراح قانون محال عمى المجان المختصة لدراستو.

 ال يمكن اقتراح التعديالت عمى النص المعروض لممناقشة في الغرفة المعنية بعد التصويت عميو من قبل الغرفة األخرى.
ُ(.ُُمي لكل غرفة إجراءات وشروط تقديم اقتراحات التعديالتيحدد النظام الداخ

منوُعمىُتمكيفُالنائبُالفردُمفُممارسةُحؽُاقتراح64ُُـُفيُالمادة1964ُنصُالنظاـُالداخميُلممجمسُالوطنيُلسنةُُ- 2
لممجمسُالشعبيُُوالمتعمؽُبالقانوفُالداخمي1977ُأوت15ُُالمؤرخُفي01ُُ-77مفُالقانوف124ُُالتعديؿ،ُفيُحيفُأفُالمادةُ

ُنواب.10ُالوطني،ُاشترطتُتقديـُاقتراحُالتعديؿُمفُقبؿُ
ُ.139األميفُشريط،ُحؽُالتعديؿُفيُالنظاـُالقانونيُالجزائريُدراسةُمقارنة،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 3
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تقديـُاقتراحُالتعديؿُفيُشكؿُمكتوبُومعمؿ،ُعمىُأفُيخصُمادةُمفُموادُالنصُالمودعُُ-
ُوأفُيكوفُ ُإضافية، ُإفُتضمفُإدراجُمادة ُبو ُمباشرة ُأوُلوُعالقة مكتبُالمجمسُالشعبيُالوطني،
ُأفُتكتفيُبتوقيعُمقررىا ُُُُالتعديؿُموقعا،ُوىوُشرطُمتعمؽُبالنواب،ُذلؾُأفُالمجنةُالمختصةُيمكنيا

ُأوُرئيسيا.

ساعةُابتداءُمفُالشروع24ُُإيداعُاقتراحُالتعديؿُبمكتبُالمجمسُالشعبيُالوطنيُفيُأجؿُُ-
ُفيُالمناقشةُالعامةُلمنصُمحؿُالتعديؿ.

ُالشروط ُفيُمدىُتوافر ُاألخير ُىذا ُينظر ُاقتراحاتُالتعديالتُبمكتبُالمجمس، ُايداع ُُُُُبعد
رفضياُشكال،ُوفيُحالةُرفضُاالقتراحُيكوفُقرارُالمكتبُُفيُىذهُاالقتراحات،ُويبتُفيياُبقبولياُأو

ُمعمالُويبمغُإلىُمندوبُأصحابو.

 الشروط الموضوعية لمتعديل -2

ُأحكاـُ ُمخالفة ُعدـ ُتؤسسُعمىُضرورة ُالتعديؿ، ُاقتراح ُبمضموف ُذاتُارتباط ُشروط ىي
ُالدستورُومبادئُالصياغةُالجيدة،ُومنيا:

ُُ:الشرط المالي -ُأ

ُ ُلو ُالشرط ُىذا ُأف ُسابقا ُنصتُعميوُأذكرنا ُوقد ُبالقوانيف، ُالبرلمانية ُالمبادرة ُعمى ُكبير ثر
ُالشرطُوجوبيُفيُاقتراحُالقانوف،ُفيوُحتميُفيُالتعديالت1ُمفُالدستور139ُالمادةُ ،ُوطالماُىذا

ُالمطموبُإدخالياُعميو.

ُ ُلمعديد ُالداخمية ُاألنظمة ُفي ُمذكور ُالشرط ُىذا ُفإف ُذلؾ ُإلى ُالغرؼُالبرلمانيةإضافة ُُُُُُمف
ُتُ  ُشرطا ُلكونو ُيعود ُوىذا ُبمدانيا، ُدساتير ُفي ُالتنصيصُعميو ُعدـ ُرغـ ُالمقارنة، ُاألنظمة ُُُُُُُُدُ ل ُوُ في

                                                             
ُيقَبل اقتراح أّي قانون، مضمونو أو نتيجتو تخفيض الموارد العمومّية، أو زيادة   ال )ُالجزائريُمفُالدستور139ُالمادةُُ- 1

       الّنفقات العمومـــّيـة، إاّل إذا كان مرفوقا بتدابير تستيدف الّزيادة في إيرادات الّدولة، أو توفير مبالغ مالّية في فصل آخر
ُ                                                    .( ح إنفاقيامن الّنفقات العمومّية تساوي عمى األقّل المبالغ المقتر 
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عفُظاىرةُعالمية،ُوىيُظاىرةُعقمنةُالعمؿُالبرلماني،ُوالتيُاتسعُنطاقياُبعدُالحربُالعالميةُالثانية،ُ
ُ.1انية،ُوالتقميؿُمفُمساءلةُالحكوماتُأماـُالبرلماناتواستيدفتُالتضييؽُعمىُالمبادراتُالبرلم

ُالقوانيف،ُ ُاقتراحات ُأو ُمشاريع ُعمى ُالمدخمة ُالتعديالت ُمقبولة ُغير ُتعد ُالجزائر، ُُُُُوفي
ُ ُالمادة ُأحكاـ ُتنصُعمييا ُالتي ُالمالية ُالقابمية ُشروط ُتحتـر ُال ُالمطبقة139ُوالتي ُالدستور ُُُُُُُمف

ُاإلجراءات،ُإذُيمكفُلمحكومةُأفُتثيرُىذاُالشرطُفيُأيةُمرحمةُكانتُعمييا2ُعمىُاقتراحاتُالقوانيف
ُ.التشريعية

عمميا،ُيتميزُىذاُالشرطُبكونوُمطاطاُوفضفاضا،ُإذُيكادُكؿُاقتراحُقانوفُأوُتعديؿُلوُيحمؿُ
ُكما ُالشرط، ُىذا ُإثارة ُيتجنبوف ُالبرلماف ُأعضاء ُفإف ُلذلؾ ُبأخرى، ُأو ُبطريقة ُمالية ُُُُُُُُُُُُُُانعكاسات

ُ.3أفُالحكوماتُتتغاضىُأيضاُعفُاستعمالوُعفُوعي

 :شرط االختصاص التشريعي -ب

يخضعُاقتراحُالتعديؿُفيُىذاُالشأفُلمحكـُالمطبؽُعمىُالمبادرةُبالتشريع،ُإذُيجبُأفُيندرجُ
ُالتنظيمية، ُوالُيعتديُعمىُاختصاصُالسمطة ُالبرلماف، ُُُُُُُُُالتعديؿُفيُإطارُالمياديفُالتيُيشرعُفييا

ُ.كماُالُيصحُإدخاؿُحكـُمفُأحكاـُالقانوفُالعضويُعمىُمشروعُأوُاقتراحُقانوفُغيرُعضوي

 شرط عدم التكرار وعدم التناقض: -ج

رُحكماُوارداُفيُنفسُالنصُالمرادُإدخاؿُكرُ مفُالمنطقيُأالُتقبؿُاقتراحاتُالتعديالتُالتيُتُ 
،ُكماُالُتقبؿُاالقتراحاتُالتيُتناقضُحكماُتعديالتُعميو،ُأوُفيُنصُقانونيُآخرُساريُالمفعوؿ

ُوارداُفيُنفسُالنصُلـُيخضعُلمتعديؿ.

عطفاُعمىُماُسبؽ،ُورغـُأفُالنظاـُالداخميُلممجمسُالشعبيُالوطنيُالُينصُعمىُأغمبُ
الشروطُالموضوعيةُالمذكورة،ُإالُأنوُليسُىناؾُماُيمنعُالمجمسُمفُالتوسعُفيُىذهُالشروط،ُكماُ

ثارةُماُيرونوُأنوُمفُحؽُالمجا فُالمختصةُوممثؿُالحكومةُالتدخؿُعندُمناقشةُكؿُاقتراحُتعديؿ،ُوا 

                                                             
ُ.140األميفُشريط،ُحؽُالتعديؿُفيُالنظاـُالقانونيُالجزائريُدراسةُمقارنة،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 1
ُ.228بوعالـُطاطاح،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 2
ُ.142األميفُشريط،ُحؽُالتعديؿُفيُالنظاـُالقانونيُالجزائريُدراسةُمقارنة،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 3
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ُاالتفاقياتُ ُأو ُالجزائري، ُالدستور ُأحكاـ ُمف ُألي ُمثال ُالتعديؿ ُاقتراح ُكمناقضة ُلدحضو، مناسبا
ُأحكاـُ ُمف ُلحكـ ُالشبو ُكثيرة ُبصيغة ُأو ُحرفيا ُنقمو ُأو ُالجزائر، ُقبؿ ُمف ُوالمصادؽُعمييا الموقعة

ُأوُالدستُو ،ُوذلؾُمفُأجؿُتفاديُالوقوعُفيُعدـ1ُأيُنصُقانونيُأسمىُمفُالنصُالمعدؿمفُر،
ُدستوريةُالنصُالمعدؿ.

 لمجمس الشعبي الوطني إجراءات المناقشة والتصويت في ا -ثانيا

ُ ُالعضوي ُالقانوف ُإلى 12ُُ-16استنادا ُالقوانيف ُواقتراحات ُمشاريع ُدراسة حسبُُتجريفإف
ُ.2ةإجراءُالتصويتُمعُالمناقشةُالعامةُأوُإجراءُالتصويتُمعُالمناقشةُالمحدود

 إجراء التصويت مع المناقشة العامة -1

ُالقوانيف،ُعُ يُ  ُواقتراحات ُمشاريع ُلدراسة ُاالعتيادي ُاإلجراء ُالعامة ُالمناقشة ُمع ُالتصويت د
ُ.3ويجريُفيُمرحمتيفُىماُالمناقشةُالعامةُوالمناقشةُمادةُمادة

 مرحمة المناقشة العامة -

ُلمشروعُ ُبالنسبة ُالمختصة ُالمجنة ُومقرر ُالحكومة ُممثؿ ُإلى ُباالستماع ُالمرحمة ُىذه تفتتح
القانوف،ُأوُباالستماعُإلىُمندوبُأصحابُاالقتراحُوممثؿُالحكومةُومقررُالمجنةُالمختصةُبالنسبةُ

ُلمناقشةُاقتراحُالقانوف.

ُال ُلمنواب ُالمناقشة ُباب ُيفتح ُذلؾ ُوتنصبُبعد ُالمسبؽ، ُتسجيميـ ُترتيب ُحسب متدخميف
ُالمناقشاتُ ُإثر ُالمجمس ُفييا ُيقرر ُاألولى ُنتيجتاف ُالعامة ُولممناقشة ُالنص، ُكامؿ ُعمى تدخالتيـ

ُ .4وُتأجيموأيياُالتصويتُعمىُالنصُمادةُمادةُالتصويتُعمىُالنصُبكاممو،ُوالثانيةُيقررُف

ُ

                                                             
ُ.228بوعالـُطاطاح،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 1
2 -ُُ ُالمادة ُفي ُالمذكور ُالعضوي ُالقانوف ُفقط37ُُُُُُُُُُُُُنصُايضا ُيقتصر ُوالذي ُمناقشة، ُبدوف ُالتصويت ُإجراء ُعمى منو

ُلتيُالُيمكفُتقديـُأيُتعديؿُفييا،ُبؿُيعرضُنصياُبالكامؿُلمتصويتُدوفُمناقشة.عمىُاألوامرُالرئاسية،ُوا
ُالمذكورُسابقا.12ُ-16مفُالقانوفُالعضوي32ُُالمادةُُ- 3
ُالمذكورُسابقا.12ُ-16مفُالقانوف33ُُالمادةُُ- 4
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 مرحمة المناقشة مادة مادة -

ُ ُالعضوي ُالقانوف ُومندوب12ُُ-16أتاح ُالمختصة ُالمجنة ُومكتب ُالحكومة ُممثؿ ُمف لكؿ
ُمادة ُالنصُمادة ُمناقشة ُتعديالتُشفويةُخالؿُمرحمة ُعمىُخالؼ1أصحابُاقتراحُالقانوفُتقديـ ،ُُُُُُُ

ُماُىوُمعموؿُبوُفيُمرحمةُالمناقشةُالعامةُأيفُتكوفُالتعديالتُمكتوبة.

ُألفُالتعديالتُالشف ُيمكفُأفُتؤثرُفيُفحوىُالنصُالمعروضُلممناقشةونظرا ُالمذكورة ُُُوية
القانوفُالعضويُالمذكورُرئيسُالمجنةُمفُاتخاذُقرارُبتوقيؼُالجمسةُبغرضُتمكيفُالمجنةُُفُ كُ فقدُمُ 

ُمفُالمداولةُفيُشأفُاستنتاجاتياُبخصوصُالتعديؿ.

ُبناءُعمىُطمبُممثؿُالحكومةُأو ُُُُُُُُُُبُالمجنةُالمختصة،مكتُكماُجعؿُتوقيؼُالجمسةُوجوبيا
ُأوُمندوبُأصحابُاالقتراح.

ُجمسةُ ُتعديؿُخالؿ ُلمندوبُأصحابُكؿ ُالعضويُالمذكور ُالقانوف ُأخرىُأعطى مفُجية
المناقشةُمادةُمادةُإمكانيةُالتدخؿُبصددُكؿُمادةُيحتمؿُتعديميا،ُوكفؿُعندُاالقتضاءُحؽُالتدخؿُ

ُلكؿُمفُمكتبُالمجنةُالمختصة،ُوممثؿُالحكومة.

بعدُالتدخالتُالمذكورةُتأتيُمرحمةُالتصويت،ُحيثُنصتُالفقرةُالثانيةُوماُبعدىاُمفُالمادةُ
 وبعد ىذه التدخالت، يعرض لمتصويت:عمىُأفُ)12ُ-16مفُالقانوفُالعضوي35ُُ
  القانون،  أصحاب اقتراح مندوب  تعديل أو الحكومة  تعديل -
 في أو القانون اقتراح أصحاب مندوب أو الحكومةتعديل  انعدام حالة في تصةلمخا المجنة تعديل - 

  حالة رفضيما،
  حسب غرفة كل رئيس يحدده الذي حسب الترتيب األمة مجمس أعضاء أو النواب تعديالت -

 رفضو، حالة في أو المجنة تعديل انعدام في حالة  الحالة
       األمة مجمس أعضاء أو النواب تعديالت انعدام في حالة القانون اقتراح أو مشروع مواد أو مادة -
 . المتتالي رفضيا حالة في أو

ُ (.لمتصويت بكاممو الرئيس النص يعرض مادة آخر عمى التصويت بعد

                                                             
1 -ُُ ُالمادة ُاألولىُمف ُالقانوف34ُُتنصُالفقرة ُ)12ُ-16مف ُأنو كتب المجنة المختصة              يمكن ممثل الحكومة او معمى

ُ(.أو مندوب أصحاب اقتراح القانون أن يقدم تعديال شفويا خالل المناقشة مادة مادة
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ُيخضعُالتصويتُعمىُمستوىُالمجمسُالشعبيُالوطنيُإلىُعدةُأحكاـُمنيا:

ُيتـُُ- ُأف ُيمكف ُكما ُالسري، ُباالقتراع ُأو ُالعاـ، ُاالقتراع ُفي ُاليد ُبرفع ُالتصويت يجري
ُ،1ُالتصويتُباالقتراعُالعاـُعفُطريؽُالمناداةُاالسمية

ُيقررُالمجمسُالشعبيُالوطنيُبعدُاستشارةُرؤساءُالمجموعاتُالبرلمانيةُأنماطُاالقتراع،ُ-
ُ،2فيُحدودُتوكيؿُواحدُلمتصويتُطابعُشخصي،ُوالُيتـُبالوكالةُإالُ-
ُ،3ُالُيصحُالتصويتُعمىُالنصُإالُبحضورُأغمبيةُالنوابُ-
ُتتـُمراقبةُواحدةُلمنصابُالقانونيُفيُالجمسةُالواحدة،ُُ-
ُوعمىُمشاريعُُ- ُالحاضريف، ُاألعضاء ُبأغمبية ُالعادية ُالقوانيف ُالتصويتُعمىُمشاريع يتـ

ُ،4القوانيفُالعضويةُباألغمبيةُالمطمقة
،ُيتـُالتصويتُعمىُأيُقانوفُيطمبُرئيسُالجميوريةُإجراءُمداولةُثانيةُفيوُتبعاُاستثناءُ-

ُاألعضاء.2/3ُمفُالدستورُبأغمبيةُثمثي145ُُلنصُالمادةُ
 إجراء التصويت مع المناقشة المحدودة -2

ُمفُطرؼُمكتبُالمجمسُالشعبيُ ُقرارُإجراءُالتصويتُمعُالمناقشةُالمحدودة يتخذ
ُتمق ُإذا ُوذلؾ ُمندوبُالوطني، ُأو ُالمختصة ُالمجنة ُأو ُالحكومة، ُممثؿ ُمف ُبذلؾ ُطمبا ى
ُأصحابُاقتراحُالقانوف.

ُيتـ ُكونو ُناحية ُمف ُالعامة، ُالمناقشة ُمع ُالتصويت ُإجراء ُعف ُاإلجراء ُُُُُُُُُُيختمؼُىذا
ُالحكومةُ ُممثؿ ُإال ُالكممة ُيأخذ ُأف ُيمكف ُال ُإذ ُمادة، ُمادة ُالمناقشة ُىي ُواحدة ُمرحمة في

ُاق ُأصحاب ُأصحابُومندوب ُومندوبو ُمقررىا، ُأو ُالمختصة ُالمجنة ُورئيس ُالقانوف تراح
ُ.5التعديالتُالكتابية

                                                             
ُالمذكورُسابقا.12ُ-16مفُالقانوفُالعضوي30ُُالمادةُُ- 1
ُمفُالنظاـُالداخميُلممجمسُالشعبيُالوطني.63ُالمادةُُ- 2
ُلشعبيُالوطني.مفُالنظاـُالداخميُلممجمسُا58ُالمادةُُ- 3
ُمفُالدستورُالجزائري.138ُالفقرةُالثالثةُمفُالمادةُُ- 4
ُ،ُالمذكورُسابقا.12-16مفُالقانوفُالعضوي36ُُالمادةُُ- 5
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ُفإفُالمجوءُالستعماؿُ ُتكوفُفيُشكؿُمشاريعُقوانيف، ُألفُأغمبُالمبادراتُالتشريعية ونظرا
ُالحكومة ُمف ُبطمب ُالغالب ُفي ُيكوف ُالمحدودة ُالمناقشة ُمع ُالتصويت ُأيُإجراء ُلتفادي ،

ُ ُالمجمسُالشعبيُالوطني، ُداخؿ ُيمكفُأفُتتعرضُليا ُعمىُمواجية ُسينعكسُسمبا ُما وىو
ُتتيحوُ ُالذي ُالتدخؿ ُخالؿ ُمف ُالنصُبالكامؿ، ُمناقشة ُالمجمسُفي ُلنواب ُالرئيسية الميمة

ُ.1المناقشةُالعامة،ُوالُتتيحوُالمناقشةُالمحدودة

 الفرع الثاني
 دراسة مجمس األمة لمنص التشريعي

 
 

ُاقتراحُالقانوفُيأتيُدورُمجمسُاألمةُ ُالمجمسُالشعبيُالوطنيُعمىُمشروعُأو ُموافقة بعد
ُ ُالمادة ُبأحكاـ ُعمال ُوالتصويت ُالمناقشة ُمرحمة ُاألولى،138ُلمباشرة ُفقرتيا ُفي ُالدستور ُُُُُُُُُمف

حيثُيرسؿُرئيسُالمجمسُالشعبيُالوطنيُالنصُالمصوتُعميوُإلىُرئيسُمجمسُاألمةُفيُغضوفُ
ُ.2عشرةُأياـ،ُويشعرُالوزيرُاألوؿُبيذاُاإلرساؿُمرفقاُبنسخةُمفُذاتُالنص10ُ

ـُفإفُمشاريعُواقتراحاتُالقوانيف2016ُنشيرُإلىُأنوُوعمالُبأحكاـُالتعديؿُالدستوريُلسنةُ
ُمفُالدستورُتودعُبدايةُولزوماُمكتبُمجمسُاألمة.137ُذكورةُفيُالمادةُالخاصةُبالمسائؿُالم

يحيؿُبعدُذلؾُرئيسُمجمسُاالمةُعمىُالمجافُالدائمةُمشاريعُواقتراحاتُالقوانيف،ُوالنصوصُ
عدادُتقاريرُبشأنيا،ُلتسجؿُ التيُصوتُعميياُالمجمسُالشعبيُالوطني،ُلمدراسةُو/أوُإبداءُالراي،ُوا 

ُأعماؿُالبرلمافُلممناقشةُوالتصويتُأوُالمصادقةُحسبُالحالة.بعدُذلؾُفيُجدوؿُ

ُ ُلسنة ُالدستوري ُالتعديؿ ُتعديالت2016مكف ُاقتراح ُمف ُأيضا ُاألمة ُمجمس ُأعضاء ُُُُُُُُُُـ
ُ ُالمادة ُفي ُالمذكورة ُالمسائؿ ُفي ُالمقدمة ُالقوانيف ُواقتراحات ُمشاريع ُالدستور،137ُُعمى ُُُُُُُمف

ُابقا.عمىُخالؼُماُكافُمعموؿُبياُس

ُ

ُ

                                                             
ُ.119لوناسيُجيجقة،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 1
ُالمذكورُسابقا.12ُ-16مفُالقانوفُالعضوي42ُُالمادةُُ- 2
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 إجراءات تقديم التعديالت، ودراستيا أمام مجمس األمة -أوال

فيُرفعُالمبسُعفُمسألةُىامةُفيُالمجاؿُالتشريعي2016ُُلقدُساىـُالتعديؿُالدستوريُلسنةُ
حؽُمجمسُاألمةُفيُالتعديؿ،ُوىيُمسألةُثارُحولياُجدؿُفقييُومؤسساتي،ُوكانتُمثارُتمثمتُفيُ

ُلممجمسُ ُإفتائي ُرأي ُسنة ُالجزائري ُاأل1ـ1998الدستوري ُويتعمؽ ،ُ ُرقـ ُبرأيو ُُُُُُُالمؤرخ98ُ-04مر
ـُوالمتعمؽُبمدىُمطابقةُالنظاـُالداخميُلمجمسُاالمةُلمدستور،ُوالذيُخمصُفيو10/02/1998ُفيُ

ُالتيُتتيحُلمجمسُاألمةُصالحيةُإدخاؿُتعديالتُعمىُالنصُالمعروض،ُ إلىُعدـُدستوريةُالمواد
ُبالقوانيف ُالمبادرة ُحؽ ُومترتبُعف ُومشتؽ ُتبعي ُحؽ ُالتعديؿ ُحؽ ُأف 2ُباعتبار ُىذا ُالذي، ُُُُُُُُالحؽ

ُـ.1996يممكوُمجمسُاألمةُفيُظؿُدستورُلـُيكفُ

ُبموج ُالجزائري ُالدستوري ُالمؤسس ُتبنى ُتػػػػػلقد ُػػػعػػب ُلسنة ُالدستور ُوجيتيف2016ُديؿ ـ
ُالعمؿُ ُانطالؽ ُالعامة ُالوجية ُتقتضي ُاستثنائية، ُوالثانية ُعامة، ُاألولى ُالتشريعي، ُالعمؿ النطالؽ

ُالوطنيُوص ُالمجمسُالشعبي ُالتشريعيُمف ُالفقرة ُمف ُيتبيف ُما ُوىو ُإلىُمجمسُاألمة، ُاألولىُُُُُُوال
...يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من مفُالدستورُ)138ُمفُالمادةُ

(،ُوىذاُاإلجراءُعمى التوالي حتى تتم المصادقة عميو األمةطرف المجمس الشعبي الوطني ومجمس 
مفُتعديؿُالنصوصُالقانونيةُالمحالةُإليوُمفُالمجمسُالشعبيُُاألمةيفضيُحتماُإلىُحرمافُمجمسُ

،ُوىوُماُتؤكدهُصراحةُالفقرةُالثانية3ُالوطنيُالنعداـُاآللياتُالتيُتسمحُبعودةُالنصُإلىُىذاُاألخير

                                                             
ـُمفُطرؼُغرفتي2016ُالمصادقةُعمىُمشروعُالتعديؿُالدستوريُلسنةُوردُفيُنصُرسالةُرئيسُالجميوريةُبمناسبةُُ- 1

وقدُكافُليذاُالتعديؿُأيضاُغاية،ُىيُالوصوؿُإلىُتوافؽُواسعُبشأفُتكريسُوتعميؽُمبدأُالبرلمافُالمجتمعتيفُمعاُماُيميُ)
ُ ُوأيضا ُالفقريُلمديمقراطية، ُالعمود ُالذيُيمثؿ ُالسمطات، ُبيف ُوالتعاوف ُصالحياتُمجمسُاألمةُأساسيُيتعمؽُبالفصؿ دعـ

ُ(.ُبمنحوُحؽُالمبادرةُوالتعديؿُفيُالمجاؿُالتشريعي
http://www.el-mouradia.dz/arabe/Messageara/2016/M-070216.htmُُ ُ:25/02/2018تاريخُالتصفح  

كتورُاألميفُشريطُأفُالمبرراتُالتيُساقياُالمجمسُالدستوريُلرفضُحؽُمجمسُاألمةُفيُالتعديؿُأثارتُيرىُاألستاذُالدُ- 2
ُ ُأفُالمادة مفُالدستورُالتيُتنصُعمىُحصرُحؽُاقتراحُالقوانيفُفيُالحكومةُوالنوابُال119ُُالعديدُمفُالتساؤالتُمنيا

ُحتميةُبيفُا ُعالقة ُالُتوجد ُإذ ُبالحؽُفيُالتعديؿ، ُليا ُبحؽُعالقة ُالعميا ُالغرفة ُفييا ُتجاربُالُتتمتع ُوجود ُبحكـ ألمريف،
ُالدستوريُ ُالمجمس ُاجتياد ُفي ُالبرلماف ُمكانة ُشريط، ُاألميف ُانظر: ُعادي. ُبشكؿ ُالتعديؿ ُحؽ ُممارستيا ُرغـ االقتراح،

ُ.27ُ،ُص2013ُُالجزائر،ُالجزائري،ُمجمةُالمجمسُالدستوري،ُالعددُاألوؿ،
ُ.124ُسعادُعمير،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 3

http://www.el-mouradia.dz/arabe/Messageara/2016/M-070216.htm
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ُ ُالمادة 28ُُمف ُالعضوي ُالقانوف ُ)12ُ-16مف ُأنو ُتنصُعمى         ال يمكن اقتراح التعديالتوالتي
ُ(.األخرىلممناقشة في الغرفة المعنية بعد التصويت عميو من قبل الغرفة  عمى النص المعروض

أماُبالنسبةُلموجيةُالمستثناةُمفُالوجيةُالعامة،ُفتقتضيُانطالؽُالعمؿُالتشريعيُمفُمجمسُ
ُ ُالمادة ُفي ُالمنصوصُعمييا ُالمسائؿ ُوذلؾُفي ُالوطني، ُالمجمسُالشعبي ُإلى ُوصوال 137ُُُُُُاألمة

مفُالدستورُبمراعاةُأحكاـُالفقرةُاألولى138ُُمفُالمادةُُاألولىبدايةُالفقرةُُمـزتمفُالدستور،ُحيثُ
تودع مشاريع القوانين المتعمقة بالتنظيم المحمي )ُأفمفُالدستور،ُوالتيُتنصُعمى137ُُمفُالمادةُ

القوانيفُكماُينطبؽُاألمرُذاتوُعمىُاقتراحاتُ(،ُاألمةوتييئة اإلقميم والتقسيم اإلقميمي مكتب مجمس 
ُالمقدمةُمفُقبؿُأعضاءُمجمسُاألمةُفيُالمسائؿُالمذكورة.

التعديالتُمسألةُتحديدُإجراءاتُوشروطُتقديـُاقتراحات12ُُ-16لقدُأحاؿُالقانوفُالعضويُ
1ُمفُالنظاـُالداخميُلمجمسُاألمة73ُإلى71ُُإلىُالنظاـُالداخميُلكؿُغرفة،ُلذلؾُنصتُالموادُمفُ

ُحصر ُويمكف ُودراستيا، ُالقوانيف ُواقتراحات ُمشاريع ُعمى ُالتعديالت ُتقديـ جراءات ُوا  ُشروط ُُُُُُُُعمى
ُىذهُالشروطُواإلجراءاتُفيماُيمي:

عشرةُمفُأعضاءُالمجمسُتقديـ10ُُيحؽُلكؿُمفُالحكومةُو/أوُالمجنةُالمختصةُو/أوُُ-
لدىُالمجمسُفيُالمسائؿُالتيُنصتُُاقتراحاتُالتعديالتُعمىُمشاريعُواقتراحاتُالقوانيفُالمودعة

ُمفُالدستور.137ُعميياُالمادةُ

يجبُأفُيكوفُاقتراحُالتعديؿُمحرراُبالعربيةُفيُشكؿُمادةُقانونية،ُمرفقاُبعرضُأسباب،ُُ-
وأفُيخصُمادةُواحدةُمفُموادُمشروعُأوُاقتراحُالقانوفُالمودع،ُأوُلوُعالقةُمباشرةُبوُإفُتضمفُ

ُ.2إدراجُمادةُجديدة

-ُُ ُأجؿ ُفي ُالتعديؿ ُاقتراح ُلمشروع24ُيودع ُالعامة ُالمناقشة ُفي ُالشروع ُمف ُُُُُُُُُُُُساعة
ُأوُاقتراحُالقانوفُمحؿُالتعديؿ.

                                                             
أوت22ُُ،ُالمؤرخةُفي:49ُالنظاـُالداخميُلمجمسُاألمة،ُالجريدةُالرسميةُلمجميوريةُالجزائريةُالديمقراطيةُالشعبية،ُالعددُُ- 1

2017.ُ
ُمفُالنظاـُالداخميُلمجمسُاألمة.71ُالمادةُُ- 2
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-ُُ ُرفضيا ُفإذا ُشكال، ُُُُُُُيجبيبتُمكتبُمجمسُاألمةُفيُقبوؿُاقتراحُالتعديالتُأوُرفضيا
ُ.1معمال،ُويبمغُإلىُمندوبُأصحابويكوفُقرارهُأفُ

مسُاألمةُاقتراحاتُالتعديالتُالمقبولةُشكالُعمىُالمجنةُالمختصة،ُوتبمغُيحيؿُمكتبُمجُ-
ُإلىُالحكومةُوتوزعُعمىُأعضاءُالمجمس.

ُتدرسُالتعديالتُمفُقبؿُالمجنةُالمختصةُمعُمندوبيُأصحابياُوبحضورُممثؿُالحكومة.ُ-

يحؽُلمحكومةُو/أوُمكتبُالمجنة،ُو/أوُمندوبُأصحابُاقتراحُالقانوفُحسبُالحالةُتقديـُُ-
ُ.2اقتراحُالتعديالتُفيُأيُوقتُقبؿُالتصويتُعمىُالمادةُأوُالموادُمحؿُالتعديؿ

 :التصويت والمصادقة وتسوية الخالف المحتمل إجراءات -ثانيا

 :ةالتصويت والمصادقة من طرف مجمس األم إجراءات -1

ُ ُرقـ ُمادتو ُفي ُلمجمسُاألمة ُالداخمي ُالنظاـ ُيمكف62ُيوضح ُالمجمس ُأعماؿ ُجدوؿ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُأف
ُأفُيتضمف:
سبقيةُوالمتعمقةُبالتنظيـُالمحميُوتييئةُاإلقميـُنيفُالتيُأعدتُتقاريرُبشأنياُباألمشاريعُالقواُ-

ُوالتقسيـُاإلقميمي.
ُواقتراحاتُالقوانيفُالتيُلـُتعدُتقاريرُبشأنياُفيُاآلجاؿُالمنصوصُعمييا.ُمشاريعُ-
ُأعدتُبشأنياُُ- ُوالتي ُمجمسُاألمة ُمف ُعضوا ُعشروف ُبيا ُيتقدـ ُالتي ُالقوانيف اقتراحات
ُتقارير.

ُالنصوصُالتيُصوتُعميياُالمجمسُالشعبيُالوطنيُوالتيُأعدتُتقاريرُبشأنياُباألسبقية.ُ-
ُادةُأفُمجمسُاألمةُيناقشُويصوتُعمىُنوعيفُمفُالنصوص:يفيـُمفُنصُىذهُالم

 مشاريع واقتراحات القوانين -أ

ُ ُمف ُالمواد ُإلى 29ُُاستنادا 36ُُإلى ُالعضوي ُالقانوف ُالمناقشة12ُُ-16مف ُإجراءات فإف
ُالمذكورة ُالمسائؿ ُفي ُالمقدمة ُالقوانيف ُواقتراحات ُمشاريع ُعمى ُاألمة ُمجمس ُأماـ ُُُُُُُُُُُُوالتصويت

                                                             
ُمفُالنظاـُالداخميُلمجمسُاألمة.72ُالمادةُُ- 1
ُلمجمسُاألمة.مفُالنظاـُالداخمي73ُُالمادةُُ- 2
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ُال ُفي ُالمجمسُالشعبي137ُُمادة ُأماـ ُبيا ُاإلجراءاتُالمعموؿ ُتمؾ ُتختمؼُعف ُال ُالدستور، مف
ُالعامة،ُ ُالمناقشة ُمع ُالتصويت ُإجراءات ُفي ُإما ُتتمثؿ ُوالتي ُسابقا، ُالمذكورة ُُُُُُُُُُُُُُُُُُالوطني

ُأوُمعُالمناقشةُالمحدودة.

ئيسُمجمسُاألمةُالنصُبعدُأفُيصوتُمجمسُاألمةُعمىُمشروعُأوُاقتراحُالقانوفُيرسؿُُر
أياـ،ُويشعرُالوزيرُاألوؿ10ُُالمصوتُعميوُإلىُرئيسُالمجمسُالشعبيُالوطنيُفيُغضوفُعشرةُ

ُذاتُالنص ُمف ُبنسخة ُاإلرساؿُمرفقا ُذلؾُفيُمناقشة1بيذا ُإثر ُليشرعُالمجمسُالشعبيُالوطني ،ُُُُُُُُُُ
ُمفُالدستور.138ُىذاُالنصُوالمصادقةُعميوُعمالُباالستثناءُالواردُفيُالفقرةُاألولىُمفُالمادةُ

 النصوص التي صوت عمييا المجمس الشعبي الوطني -ب

ُأوال ُإلييا ُاالستماع ُيتـ ُإذ ُمجمسُاألمة، ُأماـ ُالتدخؿ ُفي ُالصدارة ُبامتياز ُالحكومة ُُُُُُُُُُُُُتتمتع
ُالنوابُوليس ُمف ُبمبادرة ُتشكؿ ُالمجمسُقد ُالنصُالذيُيناقشُأماـ ُكاف ف ُوا  ُالحكومة،ُحتى ُُُُُُُُُُُمف

إذُالُيمكفُلمندوبُأصحابُاقتراحُالقانوفُالحضورُأماـُمجمسُاألمةُلمتدخؿُأثناءُجمسةُمناقشةُ
يُوالوظيفيُ،ُوذلؾُعمالُبمبدأُالفصؿُالعضُو2النص،ُكماُيمنعُذلؾُعمىُمندوبيُأصحابُالتعديالت

ُالغرفتيف.ُأعضاءبيفُ

ُإلىُ ُثـ ُالمختصة، ُالمجنة ُإلىُمقرر ُتدخؿُممثؿُالحكومة ُبعد مجمسُاألمةُُأعضاءي ستمع
ُالمتدخميفُحسبُترتيبُتسجيميـُالمسبؽ.

ُ ُمجمس ُأعضاء ُأف ُبالذكر ُالجدير ُُاألمةمف ُكتابيةُأيضايمكنيـ ُمالحظات ُُُُُُُُُُُُُُُتقديـ
ُ ُالنصوصُالتيُصوتُعمييا ُتقريرىاُحوؿ ُالمختصة ُالمجنة ُتوزيع ُوبعد ُالوطني، المجمسُالشعبي

ُضوءُ ُفي ُتوصيات ُتضمنو ُأف ُيمكف ُالذي ُالتكميمي ُالتقرير ُإعداد ُوقبؿ ُالنص، ُعف التمييدي
ُ.3استنتاجاتُومالحظاتُأعضاءُالمجمس

                                                             
ُالمذكورُسابقا.12ُ-16مفُالقانوفُالعضوي42ُُالمادةُُ- 1
 .227محمدُأومايوؼ،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 2
ُالمذكورُسابقا.12ُ-16مفُالقانوفُالعضوي78ُ،79ُُالمادتافُُ- 3
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ُمفُطرؼُتعديؿُالنصُالمصوتُعميوُاألمةإضافةُإلىُماُسبؽ،ُالُيمكفُألعضاءُمجمسُ
ُ ُتدخالتيـ ُتنصب ُأف ُويجب ُالوطني، ُالشعبي ُالنص،ُأثناءالمجمس ُمجمؿ ُعمى ُالعامة ُُُُُُُُالمناقشة

ُىذهُالمناقشةُبناءُعمىُطمبيـُإالُإذاُكانواُمسجميفُمسبقا.ُأثناءكماُالُيمكفُليـُأخذُالكممةُ

ُ ُتسجيؿ ُيتـ ُلـ ُُأيةإذا ُالمصادقة،مالحظات ُعمى ُبكاممو ُالنص ُيعرض ُتوصيات ُُُُُُُُُُُُأو
ُمادة ُالنصُمادة ُفيُمناقشة ُالشروع ُفيتـ ُالعكسية ُالحالة ُفي ُمفُالنص1أما ُويمكفُعرضُجزء ،ُُُُُُُ

ُالتوصياتُ ُاألخيرة ُىذه ُوتقدـ ُالمختصة، ُالمجنة ُمف ُتوصيات ُأو ُمالحظات ُموضوع ُيكف ُلـ إذا
ُ.2األعضاءمحؿُالخالؼُإلىُالمجنةُالمتساويةُُباألحكاـالمتعمقةُ

 تسوية الخالف المحتمل بين غرفتي البرلمان إجراءات -2

إفُاألخذُبنظاـُالغرفتيفُالبرلمانيتيفُيستوجبُتحديدُآليةُلضبطُالعالقةُالوظيفيةُبيفُىذيفُُ
ُاعتمدت ُمف ُفيناؾ ُالشأف، ُىذا ُفي ُالمقارنة ُالتجارب ُاختمفت ُوقد ُ)الذىابُُالجيازيف، ُآلية عمى

إلىُالثانيةُوالتيُتعيدهُبدورىاُإلىُاألولىُإلىُغايةُ،ُأيُأفُالنصُيذىبُمفُالغرفةُاألولىُواإلياب(
الوصوؿُإلىُحؿُلألحكاـُالمختمؼُحوليا،ُغيرُأنوُوتفادياُلالنسدادُالمحتمؿُعندُتطبيؽُىذهُاآللية،ُ

ُيُ  ُآخر ُأسموب ُانتياج ُإلى ُأخرى ُأنظمة ُالمختمؼذىبت ُاألمور ُفي ُالنيائي ُالفصؿ ُسمطة ُُُُُُُُُُُعطي
ُ ُالغرفتيف ُإحدى ُإلى ُمختصةفييا ُلجنة ُإلى ُالجزائري3أو ُالدستوري ُالمؤسس ُسمكو ُما ُوىو ،ُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ.19964منذُسنةُ

مفُالمجمسُُأثبتُالواقعُالعمميُأنوُقدُيحدثُأثناءُمناقشةُمجمسُاألمةُلمنصُالمحاؿُإليو
الشعبيُالوطنيُأفُيتحفظُعمىُحكـُأوُعدةُأحكاـُمنوُوالُيصادؽُعميو،ُوبالتاليُيتـُالمجوءُإلىُآليةُ

مفُالمادة04ُُنصتُالفقرةُلحؿُالخالؼ،ُوىيُالمجنةُالمتساويةُاألعضاء،ُإذُعميياُنصُالدستورُ
120ُُ ُلسنة ُالجزائر ُ)1996مفُدستور ُعمىُأنو رفتين، يجتمع وفي حالة حدوث خالف بين الغـ

                                                             
ُمفُالقانوفُالعضويُالمذكورُسابقا.39ُوذلؾُبناءُعمىُقرارُمفُمكتبُمجمسُاألمة،ُانظر:ُالمادةُُ- 1
ُالمذكورُسابقا.12ُ-16مفُالقانوفُالعضوي40ُُالمادةُُ- 2
الُيسمحُالدستورُالفرنسيُلمحكومةُبالتدخؿُلحؿُالخالؼُالقائـُبيفُغرفتيُالبرلمافُبشأفُمشروعُقانوفُإالُبعدُفشؿُنظاـُُ- 3

ايوؼ،ُمرجعُسابؽ،ُالذىابُواإلياب،ُأيُبعدُقراءتيفُمفُكؿُمجمس،ُأوُقراءةُواحدةُفيُحالةُاالستعجاؿ،ُانظر:ُمحمدُأوم
ُ.236ُُصُ

ُ.125لوناسيُجيجقة،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 4
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من الوزير االول، لجنة متساوية األعضاء تتكون من أعضاء كمتا الغرفتين من أجل اقتراح ُبطمب
عمى الغرفتين لممصادقة عميو، وال  نص يتعمق باألحكام محل الخالف، تعرض الحكومة ىذا النص

ُ(.حب النصوفي حالة استمرار الخالف يس يمكن إدخال أي تعديل عميو إاّل بموافقة الحكومة.
ُالفقرةُ ُحوؿ ُمالحظتيف ُتسجيؿ ُدعوةُالمذكورةُيمكف ُحؽ ُبحصر ُاألولى ُالمالحظة ُتتعمؽ ،

الُتتمتعافُُ،ُوبالتاليُفإفُغرفتيُالبرلماف1المجنةُالمتساويةُاألعضاءُلالنعقادُبيدُالوزيرُاألوؿُفقط
لرئيسييماُدعوةُالمجنةُبحريةُالتدخؿُلحؿُأيُخالؼُقدُينجـُبينيماُبشأفُنصُقانوني،ُكماُالُيحؽُ

ُاألعضاء ُلدعوة2ُالمتساوية ُاألوؿ ُلموزير ُالممنوحة ُالتقديرية ُبالسمطة ُفتتعمؽ ُالثانية ُالمالحظة ُأما ،
ُا ُالمادة ُأف ُذلؾ ُلالنعقاد، ُاألعضاء ُالمتساوية ُمعيف،120ُُلمجنة ُبأجؿ ُتقيده ُلـ ُالدستور ُُُُُُُُُمف

ُ ُرقـ ُالعضوي ُالقانوف ُيذكر ُلـ ُيتع02ُ-99كما ُأجؿ ُبالنظرأي ُيتعمؽ ُفيما ُإال ُاألمر، ُبيذا ُُُُُُُُمؽ
75ُفيُقانوفُالمالية،ُوىيُحالةُتستوجبُدعوةُالمجنةُفيُأجؿُقصيرُإلعدادُتقريرىاُاحتراماُألجؿُ

ُيوماُالمحددُلمصادقةُالبرلمافُعمىُقانوفُالمالية.
ُ ُأف ُاعتبر ُإذا ُإلىُاالنعقاد ُالمجنة ُيدعو ُقد ُاألوؿ ُالوزير ُفإف ُسبؽ، ُما ُعمى ُُُُُُالخالؼبناء

ُالترتيبُالشكميُ ُأو ُبالصياغة ُالمرتبطة ُالتقنية ُبعضُالمسائؿ ُكالخالؼُحوؿ ُبسبط، ُالغرفتيف بيف
ُفقدُيتجاىؿُ ُأبعادُسياسيةُأوُايديولوجية، ُاعتبرُأفُالخالؼُجوىريُكأفُيكوفُذا ُإذا ُأما لألحكاـ،

ُ.3تقديـُطمبُاجتماعُالمجنةُالمتساويةُاألعضاء
ـ،ُفقدُأخذُالمؤسسُالدستوريُعمىُعاتقوُتحديدُأجؿ2016ُيُلسنةُأماُبعدُالتعديؿُالدستوُر

ُ ُحيثُنصتُالفقرة ُنقاشاتيا، ُوأجؿُإنياء ُاألعضاء، ُالمتساوية 05ُُاجتماعُالمجنة ُالمادة 138ُُُُُُمف
ُو ُالدستورُعمىُأنو يطمب الوزير األول اجتماع لجنة   حالة حدوث خالف بين الغرفتين،  في)مف

  يوما، (51)  أجل أقصاه خمسة عشر  في  كمتا الغرفتين،  تتكون من أعضاء فيمتساوية األعضاء 

                                                             
يعودُسببُحصرُىذاُالحؽُفيُيدُالوزيرُاألوؿُفقطُإلىُكونوُالمكمؼُبالسيرُعمىُحسفُسيرُاإلدارةُالعمومية،ُواألكثرُُ- 1

ُوبالتاليُفإفُأيُاختالؼُفيُوجياتُالنظرُيمنحوُالحؽُفيُالتدخؿُُو ُعمىُصدورُأيُقانوف، تحريؾُعمميةُالحؿ،ُحرصا
انظر:ُنواؿُبفُالشيخُ،ُبفُمحمدُأحمد،ُسمطةُاستدعاءُالمجنةُالمتساويةُاألعضاءُكآليةُلحؿُالخالؼُالتشريعيُبيفُغرفتيُ

ُالسياسية،ُجامعةُبسكرة،ُالعددُ ُ.99،ُص16ُ،2017البرلمافُفيُالجزائر،ُمجمةُدفاترُالسياسةُوالقانوف،ُكميةُالحقوؽُوالعمـو
قدُيبدوُمقبوالُإذاُتعمؽُبنصُأساسوُمشروعُقانوف،ُأماُإذاُتعمؽُبنصُأساهُاقتراحُقانوفُإنوُمفُاألولىُمنحُىذاُاألمرُُ- 2

سمطةُدعوةُالمجنةُالمتساويةُاألعضاءُلرئيسيُالغرفتيف،ُحفاظاُعمىُممارسةُالبرلمافُلوظيفتوُالتشريعيةُبشكؿُكامؿ،ُوضماناُ
ُةُالمجنةُالمتساويةُاألعضاءُلالنعقاد.لعدـُعرقمةُالحكومةُلمعمؿُالتشريعيُبعدـُدعُو

ُ.237محمدُأومايوؼ،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 3
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           أجل أقصاه خمسة  المجنة نقاشاتيا في   تنيي                                                                                                                                                                                                                                                 .يتعمق باألحكام محل الخالف  القتراح نص
ُ                                                                                    .( يوما 51  عشر

يوما15ُُفيُأجؿُخمسةُعشرُُفيـُمفُنصُىذهُالفقرةُأفُالمجنةُمطالبةُدستورياُباالجتماعيُ 
يوما،ُوقدُكاف15ُُمفُتاريخُتبميغياُطمبُالوزيرُاألوؿُلالجتماع،ُعمىُأفُتنييُنقاشاتياُفيُأجؿُ

أياـُالمواليةُلتاريخ10ُُينصُعمىُأفُيكوفُاجتماعُالمجنةُخالؿُعشرة021ُُ-99ُالقانوفُالعضوي
وبالتاليُفقدُأحسفُالمؤسسُالدستوريُبدسترتوُآلجاؿُعمؿُالمجنةُالمتساويةُاألعضاء،ُُتبميغُالطمب،

ُيتطمبُأيضاُ ُنيائية ُالتشريعيُبصيغة ُالعمؿ ُوتتويج ُالبرلماف، ُالخالؼُبيفُغرفتي والشؾُأفُحؿ
أوُعمىُاألقؿُُساويةُاألعضاء،ػمفُسمطةُالوزيرُاألوؿُفيُطمبُاجتماعُالمجنةُالمتدسترةُأجؿُيقيدُ

ُإليو ُندعو ُما ُوىو ُالمجنة، ُاجتماع ُطمب ُحؽ ُالبرلماف ُغرفتي ُلرئيسي ُيكوف ُبفواتو ُأجؿ ُُُُُُُُُُتحديد
ُ                                                                                                                                                                                                          فيُأيُتعديؿُمقبؿ.

ُالمجنةُ ُلتشكيؿ ُبالنسبة 2ُأما ُتتشكؿُمفُعشرة ُفيي ُغرفة10ُ، ُمفُكؿ ُوتنتخب3أعضاء ،ُُُُُُُ
مفُبيفُأعضائياُرئيسا،ُونائباُلوُومقرريفُاثنيف،ُوتجتمعُبالتداوؿُبشأفُكؿُنصُقانونيُإماُفيُمقرُ
ماُفيُمقرُمجمسُاألمة،ُلتدرسُاألحكاـُمحؿُالخالؼُالتيُأحيمتُعميياُ المجمسُالشعبيُالوطني،ُوا 

ُ.4ىاحسبُاإلجراءُالعاديُالمتبعُفيُالمجافُالدائمةُلمغرفةُالتيُتجتمعُالمجنةُفيُمقُر
ُالحكوم ُألعضاء ُيمكيمكف ُكما ُالمجنة، ُاجتماعات ُحضور ُاالستماعة ُاألخيرة ُليذه ُُُُُُُُُُُف

ُأليُعضوُفيُالبرلماف.

                                                             
1 -ُُ 08ُُمؤرخُفي02ُُ-99قانوفُعضويُرقـ ُالمجمسُالشعبيُالوطنيُومجمسُاالمة،1999مارسُسنة ُتنظيـ ُيحدد ،ُُُُُُُُُُ

ُ ُالعدد ُالشعبية، ُالديمقراطية ُالجزائرية ُلمجميورية ُالرسمية ُالجريدة ُالحكومة، ُوبيف ُبينيما ُالعالقاتُالوظيفية ُمؤرخ15وكذا ،ُُُُُُُُُُ
ُـ.1999مارس09ُُفيُ

وقدُأ خذُُ،)تتكون من اعضاء كمتا الغرفتين(عمىُأفُالمجنة2016ُُمفُالدستورُالجزائريُقبؿُتعديؿ120ُُنصتُالمادةُُ- 2
صياغةُىذهُالعبارةُأنياُتترؾُالقارئُيعتقدُأفُالمجنةُتتكوفُمفُجميعُأعضاءُالغرفتيف،ُوقدُأضيؼُحرؼُالجرُإلىُالفقرةُُعمى

)تتكون من أعضاء ،ُلتصبحُمصاغةُكماُيمي2016ُفيُالتعديؿُالدستوريُلسنة138ُُالمذكورةُبعدُأفُتغيرُرقـُالمادةُإلىُ
ُفي كمتا الغرفتين(.

ُ.12-16مفُالقانوفُالعضوي89ُُانظرُالمادةُُ- 3
ُمفُالقانوفُالعضويُنفسو.92ُانظرُالمادةُُ- 4
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ُفيُأجؿُ ُعمميا ُمحؿ15ُُتنييُالمجنة ُأوُاألحكاـ ُحوؿُالحكـ ُنصا ُتقترحُفيو ُبتقرير يوما
ُعمىُالغُر ُإلىُالوزيرُاألوؿُالذيُيعرضو ُالتقرير ُعمىُأفُيبمغُىذا ُعميو،ُالخالؼ، فتيفُلممصادقة

ُ.1فتبتُكؿُغرفةُفيُالتعديالتُالمقترحةُقبؿُالمصادقةُعمىُالنصُبكاممو
ُ ُالسابعة ُنصتُالفقرة ُفقد ُاستمرارُالخالؼُبيفُالغرفتيف، ُفيُحالة 138ُُُُمفُالمادة07ُُأما

(ُ ُأنو ُعمى ُالدستور                يمكن الحكومة أن تطمب  في حالة استمرار الخالف بين الغرفتين،مف
بالنص   الوطني  يأخذ المجمس الشعبي  ىذه الحالة  وفي يائيا.الفصل ن  الوطني  من المجمس الشعبي

ُ.ُُُُُُ(صوت عميو  بالنص األخير الذي  إذا تعذر ذلك،أو    أعدتو المجنة المتساوية األعضاء،  الذي
                                                                             ُ

مفُذاتُالمادةُإمكانيةُسحبُالنصُإذاُلـُتخطرُالحكومةُالمجمس08ُُأتاحتُالفقرةُالثامنةُ
مفُىيُالجية12ُُ-16الشعبيُالوطنيُطبقاُلمفقرةُالسابقة،ُولـُيوضحُالدستورُوالُالقانوفُالعضويُ

ُالس ُالعضوي ُالقانوف ُأف ُإلى ُالعمـ ُمع ُبسحبُالنص، ُالمخولة 02ُُ-99ابؽ ُمادتو 96ُُُُُُُينصُفي
ُتآكؿُدورُالبرلمافُلصالحُعمىُأفُال ُوىوُأمرُينطويُعمىُمغبة حكومةُىيُالتيُتسحبُالنص،

الحكومةُالتيُاستفادتُمفُإعماؿُقاعدةُتوازيُاألشكاؿُواإلجراءات،ُفييُالتيُتعطيُاإلشارةُلمجنةُ
ُتعرضُالنص ُالتي ُوىي ُعمميا، ُفي ُلمشروع ُاألعضاء ُغرفتيُُالمتساوية ُعمى ُالمجنة ُمف المقترح
ُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .2البرلماف،ُوىيُالتيُتنييُعمميةُتسويةُالخالؼُبسحبُىذاُالنص

ُُُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                             
ُمفُالقانوفُالعضويُنفسو.95ُ،96ُانظرُالمادتيفُُ- 1
ُ.260خرباشيُعقيمة،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 2
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 المبحث الثاني

 في رقابة التشريع البرلماني مساىمة العدالة الدستورية
ُُ

ُالدستوريُلمختمؼُ ُالتحديد ُأف ُالتجاربُالسياسية جراءاتُمراحؿبينت ُالتشريعيةُوا  ،ُالعممية
شراؾُالسمطةُالتنفيذيةُفيُىذهُالعمميةُلـُيعدُكفيالُبضماف أفُتأتيُالتشريعاتُمتطابقةُوالنصوصُُوا 
ُا ُالتعددية ُعمى ُالمعتمدة ُاألنظمة ُفي ُخصوصا ُبرلمانيةُالدستورية، ُأغمبية ُلييمنة ُالخاضعة لحزبية

ُ.السمطاتالفصؿُبيفُمبدأُُوُوتتجاوزُنصوصُالدستورتتحكـُفيُالقرارُالسياسي،ُ

ُرقابيُعمىُالتشريعُ ُلنظاـ ُالديمقراطية ُتبنيُالنظـ ُالواقعُالمذكورُضرورة ُالبرلمافأكد ُُُُُُيمنع
مفُتجاوزُاختصاصاتو،ُويحرصُعمىُأفُتأتيُالقوانيفُغيرُمتعارضةُمعُالدستور،ُشكؿُىذاُالنظاـُ
ُدستوريةُ ُعمى ُالرقابة ُبميمة ُتتكفؿ ُوالتي ُاألوؿ(، ُ)المطمب ُالدستورية ُبالعدالة ُسمي ُما الرقابي

ذهُالميمة،ُالقوانيف،ُعمىُاختالؼُبيفُاألنظمةُفيُتقريرُأسموبُتكويفُوأداءُالييئاتُالمنوطةُبياُى
ُذلؾُماُجعؿُعممياُلمرقابةُعمىُدستوريةُالقوانيفُأكثرُمفُصورةُ)المطمبُالثاني(.

 المطمب األول

 العدالة الدستورية مميز حديث لمنظام الديمقراطي 
 

ُ لخصُالفقيوُدومينيؾُروسوُالنظرةُإلىُالديمقراطيةُالحديثةُبقولوُأفُ)الديمقراطيةُالقديمةُتقـو
راطيةُمفُخالؿُالقانوف"،ُفيُحيفُأفُالجديدةُتعبرُعنياُمعادلةُ"الديمقراطيةُمفُعمىُمعادلةُ"الديمق

ُ.(خالؿُالدستور"

ُ ُكافُُالمذكورُالمفيـوفيُظؿ ُإذا ُإال ُالعامة ُاإلرادة ُعف ُيعبر ُال ُالقانوف ُأف ُعمى وتأكيدا
ُتصؿ ُلـ ُأنيا ُغير ُاألوؿ(، ُ)الفرع ُوتطورت ُالدستورية ُالعدالة ُنشأت ُالدستور، ُمع ُُُُُُُُُُُُُُُُمتطابقا

ُمفُدورُمحوريُفيُمختمؼُاألنظمةُمفُدوفُأفُتناؿُنصيبياُمفُالنقدُ والرفضُإلىُماُعرفتوُاليـو
ُالذيُلـُيؤثرُكثيراُفيُشرعيتياُومسيرتياُالتصاعديةُ)الفرعُالثاني(.

ُ

ُ
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 األول الفرع

 نشأة وتطور القضاء الدستوري في العالم
 

ُ ُدستورية ُعمى ُالرقابة ُفكرة ُالبرلمانيُمرت ُالفكر ُفي ُتتكرس ُولـ ُمتعددة، ُبمراحؿ القوانيف
والسياسيُإالُعفُطريؽُالتدريج،ُحيثُكافُيزدادُعمىُضوءُنجاحُىذهُالفكرةُفيُبعضُالدوؿُعددُ

ُ.1الميتميفُبيا،ُوبدورىاُفيُحمايةُالنظاـُالدستوري

آليةُالرقابةُعمىُيختمؼُالمختصوفُبمجاؿُالعدالةُالدستوريةُفيُتعدادُالمراحؿُالتيُمرتُبياُ
ُاآللية ُليذه ُالعالـ ُدوؿ ُمف ُكثير ُتبنيُدساتير ُاليـو ُالمؤكد ُمف ُأنو ُإال ُالقوانيف، ،ُالرقابيةُدستورية

ُواعتبارىاُعنصراُجوىرياُفيُالديمقراطياتُالحديثة،ُالسيماُبعدُانييارُاالتحادُالسوفياتي.

ُمرحمتيف ُإلى ُالدستوري ُالقضاء ُتطور ُبتقسيـ ُاالكتفاء ُيتعيف ُاألولىُُلذلؾ ُالمرحمة ىامتيف،
ُيؤرخُلياُبدايةُمفُالتجربةُالنمساوية،ُوالثانيةُبدايةُمفُانييارُاالتحادُالسوفياتي.

 المرحمة األولى:

ُفيُالوالياتُ يشيرُالعديدُمفُالباحثيفُإلىُأفُأوؿُتطبيؽُلمرقابةُعمىُدستوريةُالقوانيفُبدأ
األمرُبالحكـُالشييرُالذيُأصدرهُرئيسُالقضاةُاألمريكيةُالمتحدةُعفُطريؽُمحكمتياُالعميا،ُويتعمؽُ

ُفيُفبرايرُ ُماديسوف" ُ"ماريوريُضد ُفيُقضية ُيقررُعدـ2ُـ1803"جوفُمارشاؿ" ُفكافُأوؿُحكـ ،
فُلـُيكفُاليدؼُاألوؿُمفُالقضيةُالنظر3ُاالتحاديُوريةُقانوفُاتحاديُيخالؼُالدستوردست ،ُحتىُوا 

ُفيُشرعيةُقرارُماديسوفُبقدرُماُكافُاليدؼُىوُالنظرحكمةُفيُدستوريةُالقانوفُالمعروضُأماـُالم

                                                             

ُ.23،ُص2014ُزىيرُشكر،ُالنظريةُالعامةُلمقضاءُالدستوري،ُالجزءُاألوؿ،ُدارُبالؿُلمطباعةُوالنشر،ُلبناف،ُُ 1-
مفُالدستورُاألمريكي،ُوالفقرة03ُُبعدُأفُبيفُ)جوفُمارشاؿ(ُرئيسُالمحكمةُالعمياُآنذاؾُالتعارضُيفُنصُالمادةُالثالثةُُ- 2
ُُُُُُمفُقانوفُالنظاـُالقضائي،ُأكدُعمىُحؽُالقضاءُفيُاالمتناعُعفُتطبيؽُأيُنصُقانونيُيخالؼُماُيردُفيُالدستور13ُ

يؿُالقضيةُوالحججُالمبررةُلمرقابةُعمىُدستوريةُالقوانيف:ُنعمافُالخطيب،ُالوسيطُمفُنصوصُوأحكاـ،ُلالطالعُعمىُتفاص
ُ.570-2004ُ،568فيُالنظـُالسياسيةُوالقانوفُالدستوري،ُالطبعةُاألولى،ُدارُالثقافةُلمنشرُوالتوزيع،ُاألردف،ُ

ُالرقابةُعمىُدستوريةُالقوانيفُفيُمصر،ُدراسةُمقارنة،ُدارُاُ- 3 ُالباز، لجامعاتُالمصرية،ُاالسكندرية،ُدُت،ُعميُالسيد
ُ.119ص
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ُالمذكور1ُبمنعُماربوريُمياموُالقضائية ُجاءُالحكـ ُوقد ُمبد، ُنقطةُاالرتكازُالنطالقة ُُُُالرقابةُأليعد
ُ.فيُالقانوفُالمقارف

ُ ُاألمريكية، ُبالتجربة ُالالتينية ُأمريكا ُتأثرتُبعضُدوؿ ُوقد ُالقرف ُوتمشتُمنذ ُُُُُُعشرالتاسع
ُ ُآنفاعمى ُالمذكور ُاجتيادىا ُعميو ُبني ُالذي ُالمبدأ ُوأدرجت ُاألمريكية، ُالعميا ُالمحكمة ُُُُُُُُُُُاجتياد

ُُفيُدساتيرىا، ُالمكسيؾُلسنة ُذلؾُدستور 1848ُومثاؿ ُسنة ُواألرجنتيف ُوالبرازيؿُسنة1860ُـ، ـ،
ُ.2ـ1891ُ

األفرادُرفعُُدعوىُغيرُأفُدوالُأخرىُرأتُأنوُبجانبُاألخذُبالنموذجُاألمريكيُينبغيُتخويؿُ
مباشرةُأماـُالمحكمةُالعمياُفيُحالةُالتعارضُبيفُالقانوفُوالدستورُاالتحاديُومفُذلؾُفنزويالُسنةُ

ُ.3ـ1910ـ،ُوكولومبيا1858ُ

دستورُُاستمرُاألمرُعمىُىذاُالوضعُإلىُأفُأنشأتُالنمساُالمحكمةُالعمياُالدستوريةُبمقتضى
1920ُ ُالفقو ُإلى ُذلؾ ُفي ُالفضؿ ُويعود ُ)ـ، ُكمسف" ُبوضع1881ُ-1973"ىانس ُكمؼ ُالذي )

ُ.4الدستورُالمذكور،ُفتمقؼُالفرصةُلتطبيؽُأفكارهُفيماُيتعمؽُبمراقبةُدستوريةُالقوانيف

ُفحسب، ُالدستورية ُالمحاكـ ُأوائؿ ُمف ُأنيا ُليسُفي ُوشيرتيا، ُالنمسا ُمحكمة ُأىمية ُُُُُُُُُتكمف
ُ.5الدستوريةُالتيُنشأتُبعدىاُبؿُألنياُأيضاُاصبحتُفيماُبعدُالنموذجُألغمبُالمحاكـ

                                                             

ُلبناف،ُُ- 1 ُلمكتاب، ُالحديثة ُالمؤسسة ُمقارنة، ُدراسة ُالقانوف ُدولة ُالدستوريُفيُإرساء ُالقضاء ُدور أميفُعاطؼُصميبا،
ُ.114،ُص2002ُ

ُالعامةُفيُالدولةُوحكميا،ُ-2 ُالنظرية ُالجزءُالثاني، ُالوسيطُفيُالقانوفُالدستوريُالعاـ، ُلممالييف،ُُادموفُرباط، دارُالعمـ
ُ.1971لبناف،ُ

ُ.117،ُص1999ُأحمدُفتحيُسرور،ُالحمايةُالدستوريةُلمحقوؽُوالحريات،ُدارُالشروؽ،ُمصر،ُالطبعةُاألولى،ُُ-3
ـ،ُلتختص1867ُلعؿُماُساعدُكمسفُعمىُذلؾ،ُىوُماُكانتُتتمتعُبوُمحكمةُاإلمبراطوريةُالتيُأنشأتُفيُالنمساُعاـُُ-4

فرادُضدُالقراراتُاإلداريةُالتيُتمسُأحدُالحقوؽُاألساسيةُالتيُكفمياُالدستورُلممواطنيف،ُإيذاناُببداياتُبالفصؿُفيُطعوفُاأل
ُ.117مولدُقضاءُدستوري،ُانظر:ُفتحيُسرور،ُمرجعُسابؽ،ُصُ

ُالمجمسُ-5 ُالكتابُالسنوي، ُالدستوري، ُالقانوف ُفي ُوتأثيره ُولبناف ُأوروبا ُالدستوريُفي ُالقضاء ُنشأة ُعبال، الدستوريُُوليد
ُ.191،ُص10ُ،2016ُالمبناني،ُالمجمدُ
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ذلؾُأفُىانزُكمسفُىوُصاحبُمبدأُاليرمية،ُأوُتدرجُالقوانيف،ُوالذيُيتمسؾُبوُمنظروُدولةُالقانوفُ
ُلتدعيـُمقولةُسموُالدستور،ُالتيُتشكؿُالعصبُاألساسيُلدولةُالقانوف. ُاليـو

القانونيةُضمفُدائرةُالسيادةُإذاُكافُمفُالمؤكدُأفُلكؿُدولةُأفُتحددُإطارُىرميةُالقواعدُ
جيازاُلمراقبةُدستوريةُ،ُفإنوُمفُالمتحتـُأيضاُإنشاءُالدولة1ُالعائدةُليا،ُوبالطريقةُالتيُتراىاُمناسبة

ُ.2لوُفيُالدستورالمرسومةُالحدودُحوؿُدوفُتجاوزُالمشرعُالعاديُيالقوانيفُ

نمسا،ُفأوكمتُرومانياُسنةُإعماالُلذلؾ،ُتأثرتُبعضُالدوؿُاالوربيةُبماُىوُمعموؿُبوُفيُال
ـُمحكمة1931ُـُميمةُالفصؿُفيُدستوريةُالقوانيفُإلىُمحكمةُالنقض،ُوأنشأتُإسبانياُسنة1923ُ

لىُايرلنداُفيُدستورىاُ الضماناتُالدستورية،ُكماُانتقؿُىذاُاألمرُإلىُجميوريةُفايمرُفيُألمانيا،ُوا 
ُـ.1937الصادرُسنةُ

فتياُالدوؿُاألوربيةُقبيؿُالحربُالعالميةُالثانية،ُلـُتسمحُإفُاألزماتُالسياسيةُالحادةُالتيُعُر
لمدساتيرُالمذكورةُوغيرىا،ُوالُبآلياتُالرقابةُالدستوريةُأفُتعمؿُبصورةُطبيعية،ُلتتراجعُبذلؾُموجةُ
العدالةُالدستوريةُمدةُمفُالزمف،ُلكنياُعادتُمفُجديدُُبعدُسقوطُالفاشيةُوالنازية،ُوانتياءُالحربُ

ُ.3ثانية،ُكردةُفعؿُعمىُالماضيُالمأساوي،ُوضمانةُلممستقبؿُالديمقراطيالعالميةُال

ُالدستوريةُمفُجديدُعاـُ ُإحياءُمحكمتيا ُأنشأت1945ُلقدُأعادتُالنمسا ُأفُإيطاليا ـ،ُكما
ُ ُعاـ ُدستورية 1948ُمحكمة ُفي ُألمانيا ُوتبعتيا ُالدستوري1949ـ، ُمجمسيا ُفرنسا ُأنشأت ُكما ُُُُُُُـ،

ـ،ُكماُأخذتُبفكرةُالرقابةُالدستورية1961ُـ،ُوأنشأتُيوغسالفياُمحكمتياُفيُعاـ1958ُفيُعاـُ
ُ ُمف 1973ُالكويتُ)كؿ ُ)ـ(، ُ)1975اليوناف ُوالبرتغاؿ ُ)1976ـ(، سبانيا ُوا  ُومصرُـ(1978ـ(، ،

ُ.4(1983ـ(،ُُبمجيكاُ)1979)

                                                             
1 - Geneviève Koubi - Raphaël Romi, Etat-Constitution-Lo, Litec, Paris, 1993, p246. 

ُ.192وليدُعبال،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 2
 .24زىيرُشكر،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 3
ُ.207وليدُعبال،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 4
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فيُيدُالقضاءُالعادي،ُميمةُالرقابةُعمىُدستوريةُالقوانيفُُوضعتُبعضُىذهُالدوؿُالمذكورة
ُ.1فيُحيفُجمعتُدوؿُأخرىُبيفُالقضاءُالمتخصصُوالقضاءُالعاديُفيُممارسةُىذهُالرقابة

 المرحمة الثانية:

ُواندحارُ ُالسوفياتي، ُاالتحاد ُانييار ُبعد ُمسبوؽ ُغير ُازدىارا ُالدستورية ُالرقابة ُفكرة شيدت
دساتيرُديمقراطيةُبعدُتغيرُأنظمتياُالشيوعية،ُحيثُاعتمدتُأغمبُدوؿُمنطقتيُوسطُوشرؽُاوروباُ

السابقة،ُوبالتاليُعمدتُإلىُإنشاءُأجيزةُلمرقابةُالدستورية،ُمفُىذهُالدوؿ:ُبولونيا،ُىنغاريا،ُرومانيا،ُ
ُبمغاريا،ُالتشيؾ،ُوسموفاكياُ...

ُالدوؿ ُأغمب ُحيثُالمذكورةُاعتمدت ُالقوانيف، ُدستورية ُعمى ُالرقابة ُفي ُالكمسني ُُُُُُُُُُُُالنموذج
ُـُتعيل نما ُإلىُالقضاءُالعادي،ُوا  نشأتُىيئاتُدستوريةُتتمتعُبالصفةُالقضائيةُلمراقبةُعمؿُأدُبيا

ـ،ُمفُأنوُالُيمكفُاالعتمادُعمىُالبرلماف1928ُالسمطاتُالتشريعية،ُتبعاُلماُقررهُكمسفُمنذُسنةُ
ُوعفُباقيُالسمطاتُاألخرىُفيُ ُعنو ُمستقمة ُبؿُيجبُإنشاءُىيئة ُلمدستور، ُنفسو الدولة،ُليخضع

ُ.2تتولىُإلغاءُاالحكاـُغيرُالدستورية

تتجسدُالييئةُالمذكورةُفيُمحكمةُدستوريةُتتألؼُعادةُمفُقضاةُيتـُتعيينيـُوفقاُلعدةُصيغ،ُ
وتكوفُمراجعتياُمفتوحةُأماـُالسمطاتُالعامة،ُواألقمياتُالبرلمانيةُفيُالغالب،ُوقدُتمتدُصالحياتياُ

ُاألع ُدستورية ُرقابة ُجانب ُإلى ُالتنظيماتُلتشمؿ ُالبرلماف، ُعف ُالصادرة ُالسمطةُماؿ ُعف الصادرة
ُ.3التنفيذية،ُوتمارسُىذهُالصالحياتُقبؿُإصدارُالقوانيفُأوُبعده

ُاألخير، ُنشوءُُفي ُإلى ُأدى ُالماضي ُالقرف ُخالؿ ُالدستورية ُالعدالة ُتطور ُأف ُالقوؿ يمكف
ُيمتقيافُفيُبعض ُالقوانيف ُعمىُدستورية ُلمرقابة ُويختمفافُفيُبعضُاألُنموذجيف سسُالخصائص،

ُأوُر ُونموذج ُاألمريكي، ُوالدستوري ُالسياسي ُبالنظاـ ُخاص ُأمريكي ُنموذج ُيتسـُُووالمرتكزات، بي

                                                             
ُ.121صُأحمدُفتحيُسرور،ُمرجعُسابؽ،ُُ- 1
ُ.207وليدُعبال،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 2
ُ.28زىيرُشكر،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 3
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ُمختمطُتأثرُبشكؿ ُانتيتُإلىُنظاـ ُثـ ُبالنموذجُالكمسني، ُتأثرتُبداية ُومتنوعة، ُُُُُُُبتطبيقاتُمتعددة
ُ.1أوُبآخرُببعضُخصائصُالنموذجُاألمريكي

رُتطورُالقضاءُالدستوريُعمىُأوروبا،ُبؿُامتدُإلىُخارجيا،ُفيُكؿُمفُدوؿُأمريكاُلـُيقتص
ُالفرنسية، ُبالتجربة ُتأثرت ُوالتي ُمنيا ُالفرنكوفونية ُخاصة ُاإلفريقية ُوالدوؿ ُآسيا، ُودوؿ ُُُُُُُُُالالتينية،

ُا ُالغرضُالمجمسُالدستوريُإثرُفتحُالمجاؿُأماـ ُالجزائرُالتيُأنشأتُليذا لتعدديةُومفُذلؾُأيضا
ُـ.1989الحزبيةُسنةُ

 الفرع الثاني

 شرعية العدالة الدستورية

 

إعمالياُوتطورىاُوانتشارىاُُؽُ لـُتكفُمسألةُنشأةُوتطورُالعدالةُالدستوريةُمسألةُسيمة،ُبؿُالُ 
حيثُأثارُمعارضوىاُاألخطارُالناجمةُعفُإقرارُعوائؽُجمة،ُكافُعمىُرأسياُالتشكيؾُفيُشرعيتيا،ُ

ُعمىُدستوريةُالقوانيفُمنذُالبداياتُاألولىُلنشأةُىذهُالرقابة.أجيزةُلمرقابةُ

ُالُيشكموفُسوىُأقميةُعاجزةُعفُوقؼُالمسيرةُالتصاعديةُ غيرُأفُىؤالءُالمعارضوفُاليـو
ُ ُالتي ُالدستورية، ُوتطويرُُأضحتلمعدالة ُوترسيخيا ُالديمقراطية ُركائز ُتعزيز ُفي ُمتميزا ُرائدا اليـو
ُالقانوفُ)أوال(،ُُو ُ)ثانيا(.2ُوجوُالبرلماناتُالتيُقدُتمسُبيامناُرئيساُلمحقوؽُوالحرياتُفيُضامفيـو

 المسوغات االولى لشرعية العدالة الدستورية -أوال

 مساىمة تطور مفيوم القانون في تكوين شرعية العدالة الدستورية -1

ُ ُنشأت ُشيده ُالقانوف ُلمفيـو ُتاريخي ُتطور ُسياؽ ُفي ُالقوانيف ُدستورية ُعمى القرفُالرقابة
ُالييئة ُبصفتو ُالبرلماف ُيضعو ُالذي ُالقانوف ُعمى ُقدسية ُإضفاء ُمف ُالتحوؿ ُفي ُوتمثؿ ُُُُُُُُُُُالعشريف،

                                                             
ُ.12المرجعُنفسو،ُصُُ- 1
ُ.19،20زىيرُشكر،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 2
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ُينتخبياُ ُال ُىيئة ُلرقابة خضاعو ُوا  ُالقانوف ُعف ُالقدسية ُنزع ُإلى ُالوطنية، ُاإلرادة ُعف ُتعبر التي
ُ،ُإنماُيوافؽُعمىُإنشائياُبموافقتوُعمىُالدستور.1الشعب

ُتقديس ُاقترف ُيتمتعُلقد ُوما ُالقانوف، ُحوؿ ُتدور ُاألنوار ُعصر ُمف ُموروثة ُبأوىاـ ُُُُُُُُُالقانوف
ُ.2بوُمفُىالة،ُتوسعتُلتطاؿُالسمطةُالتيُتقررُىذاُالقانوف

ُ(1778-1712)ُروسوجافُجاؾُُوُ(ـ1755-1689ُ)ُاذُذىبتُكتاباتُالفقييافُمونتيسكيو
ُتقديسُال ُوترسخُعمميا ُالقانوفُسمطةُمطمقة، ُإعطاء قانوفُمفُخالؿُالتأكيدُعمىُأفُسمطةُباتجاه

،ُفالقانوفُىوُالتعبيرُممثميُالشعبُمطمقة،ُفالُيجوزُالحدُمفُالتعبيرُعفُإرادةُمفُانتخبيـُالشعب
ُ.3عفُاإلرادةُالعامة

(ُ ُمالبرغ ُدي ُكاريو ُريموف ُالفقيو ُالفكرة ُىذه ُعف ُدافع ُرأى1935-1861لقد ُالذي ُُُُُُُُُُُـ(
ُالبرلماف ُأف ُرأى ُكما ُالعامة، ُاإلرادة ُعف ُتعبر ُالتي ُالوحيدة ُالييئة ُوىو ُاألمة، ُيمثؿ ُالبرلماف ُُُُُُُُأف
ُيمكنيا ُال ُمعنوي ُكشخص ُفاألمة ُيسنيا، ُالتي ُالقوانيف ُخالؿ ُمف ُاإلرادة ُىذه ُيصنع ُالذي ُُُُُُُُُُُىو

ُ ُبواسطة ُإال ُسيادتيا ُتمارس ُباإلالبرلمافأف ُليس ُأنو ُذلؾ ُعمى ُوينبني ُرقابة، ُأي ُفرض ُُُُُُُُُُُمكاف
ُ.4مفُأيُنوعُعمىُعمؿُالبرلمافُكسمطةُمشرعة

لقدُقادُاالتجاهُالفمسفيُالمذكورُإلىُماُسميُبالبرلمانيةُالمطمقةُوسيادةُالبرلمافُالتيُالُتحدُُ
اُوالتيُتتمثؿُفيي-منياُأيةُسمطة،ُحيثُانتشرُاالعتقادُبأفُوجودُالييئةُالمنتخبةُالموسومةُبالبرلمافُ

ُيجعؿُالشعبُيطمئفُعمىُحقوقوُوحرياتو.ُ-إرادةُالشعبُالذيُينتخبيا

ُبرلمانات ُونشأت ُولمشعب(، ُبالشعب ُالشعب ُ)حكـ ُبمقولة ُالحديثة ُالديمقراطيات ُتغنت ُُُُُُُلقد
،ُولعؿُذلؾُماُدفعُببعضُالفقوُإلىُوصؼُتمؾُاألنظمة5ُالُرقيبُعميياُأوُعمىُنصوصُتشريعاتيا

                                                             
عصاـُسميماف،ُدورُالقضاءُالدستوريُفيُمجاؿُالحقوؽُوالحريات،ُالكتابُالسنوي،ُالمجمسُالدستوريُالمبناني،ُالمجمدُُ- 1

ُ.92،ُص2013ُ،ُالسابع
ُ.73أميفُعاطؼُصميبا،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 2
ُ.92عصاـُسميماف،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 3
ُ.180وليدُعبال،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 4
ُ.81أميفُعاطؼُصميبا،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 5
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وبالتاليُانزلؽُالنظاـُالتمثيميُإلىُمنحدرُخطيرُتحؿُفيوُسيادةُالبرلمافُمكافُ،1ُبجميورياتُالنواب
رادةُممثميوُ)النواب( ُ.2السيادةُالوطنية،ُولـُتعدُاألنظمةُتميزُبيفُصاحبُالسيادةُ)الشعب(،ُوا 

ُالفرنسية،ُ ُالثورة ُفكر ُانبثقتُعف ُالتي ُالشرعية( ُ)الدولة ُنظرية ُتأثير ُتحت ُالفكر ُىذا ساد
الطبعةُاألولىُلنظريةُإلىُتفوؽُالسمطةُالتشريعية،ُوىيُنظريةُمثمتُعندُبعضُالفقياءُُوكانتُتيدؼ

ُالدستور، ُبأحكاـ ُتمتـز ُيجبُأف ُالتشريعية ُالسمطة ُأف ُسابقتيا ُأضافتُإلى ُالتي ُالقانونية( ُُُُُ)الدولة
ُ.3ورحمايةُالحقوؽُوالحرياتُالتيُيكفمياُالدستُمماُيوجبُعميياُأفُتضمفُماُتقرهُمفُتشريعات

ُاليالة ُالقانوف ُفقد ُالقانونية( ُ)الدولة ُنظرية ُعف ُتولدت ُالتي ُالجديدة ُاألفكار ُتأثير ُُُُُُُتحت
ُالجوابُعمىُسؤاؿ ُأف ُوبدا ُنسجتُحولو، ُيميؿُالتي ُواحد؟ ُشيء ُممثميو رادة ُالشعبُوا  ُإرادة ُُُُُُُُُىؿ

ُكفة ُُإلى ُبالتمايز ُيعالقائميف ُفالشعب ُاإلرادتيف، ُبيف ُإراداتو ُعف ُالدستوربر ُفي ُوليسالعميا ،ُُُُُُُُُُُُُ
فيُالقانوفُالعاديُالذيُىوُالتعبيرُعفُإرادةُاألغمبيةُالبرلمانية،ُوالتيُيجبُأفُتكوفُثانويةُبالنسبةُ

ُ.4لإلرادةُاألولى،ُويجبُلتكوفُديمقراطيةُومقبولةُأفُتخضعُإلرادةُالشعبُالمعبرُعنياُفيُالدستور

ُيُ  ُمخاضُفقييُوسياسيُطويؿُأصبح ُلدىُبعد ُالعامة ُإلىُالقانوفُكمعبرُعفُاإلرادة نظر
ُيمقيُعمىُعاتؽُالمشرعُع ُذلؾُما ُ ُمعُالدستورُفقط، ُسنتطابقو ُالدستورُعند ُبأحكاـ ُوبءُالتقيد

ُ.5لمقوانيف

دتُفكرةُإلزاـُممثميُالشعبُباحتراـُقواعدُإفُمواجيةُبعضُتجاوزاتُالديمقراطيةُالتمثيميةُولُ 
ُيصدرونوُُُُُُاُأفُإرادةُممثميُالشعبُغيرُمعصومة،ُوينبغيُإخضاعُماُومبادئُالدستور،ُوتدريجياُبد
ُالدستورية ُلمرقابة ُقوانيف ُالبرلماف6مف ُسيادة ُمف ُالتقميؿ ُإلى ُتيدؼ ُال ُوالتي ُالتحقؽُ، ُإلى نما ُوا  ،ُُُُُُُ

،ُوبالتاليُإعطاءُالكممةُالنيائيةُلمشعبُالذيُمفُأنوُكافُيعمؿُفيُالنطاؽُالذيُيسمحُبوُالدستور
                                                             

1 - Dominique Roussseau, Droit du contentieux constitutionnel,  Montcherstien , 4e édition 
Paris, 1995, p 24. 

ُ.72أميفُعاطؼُصميبا،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 2
3 - Marie-Joëlle Redor, de l'Etat légal à l'Etat de droit, Economica, France, 1999, pp 10-24. 

ُ.38زىيرُشكر،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 4
السنوي،ُالمجمسُالدستوريُعصاـُسميماف،ُحدودُصالحياتُالقضاءُالدستوريُفيُالرقابةُعمىُدستوريةُالقوانيف،ُالكتابُُ- 5

ُ.177،ُص8ُ،2015ُالمبناني،ُالمجمدُ
ُ.93عصاـُسميماف،ُدورُالقضاءُالدستوريُفيُمجاؿُالحقوؽُوالحريات،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 6



 الوظيفة التشريعية للربملان بني الضوابط التأسيسية والرقابة املؤسسية الباب األول

 

 
58 

ُالديمقراطية،وض ُأماـ ُعائقا ُليست ُالنحو ُىذا ُعمى ُالقوانيف ُدستورية ُعمى ُفالرقابة ُالدستور، ُُُُُُُُع
ُبؿُىيُإحدىُحماتيا.

ُالذيُ ُبؿُىو ُفيُالدستور، ُالشعبُالتيُعبرُعنيا ُالقاضيُالدستوريُالُيغتصبُكممة إف
ُالقاضيُالدستوريُيغدوُيُ  ُالتيُيمارسيا ُوبدوفُالرقابة ُالقاعديُالكامؿ، ُالكممةُمضمونيا عطيُليذه

ُ.1الدستورُبغيرُمضموفُقاعديُوبغيرُفعالية

 ىرمية المنظومة القانونية كأساس شرعي لمعدالة الدستورية -2

قواعدُقائمةُُأفُالمنظومةُالقانونيةُالُتتكوفُمفُ(1973ُ-1881)ُكمسفالنمساويُيرىُالفقيوُ
نماُعمىُمستوياتُمختمفةُومتفاوتةُفيُإطارُتراتبيةُىرمية،ُوىكذاُتنتجُالقيمةُُعمىُالمستوىُنفسو، وا 

ُاألعمى ُالقاعدة ُمع ُانسجاميا ُمدى ُومف ُالتراتبية، ُىذه ُسمـ ُفي ُموقعيا ُمف ُقاعدة ُلكؿ ُُُُُُُُُالحقوقية
ُغير ُجاء ُإذا ُإال ُحقوقية ُيكتسبُقيمة ُمثالُال ُفالقانوف ُالتراتبية2ُمخالؼُلمدستورُمنيا، ُذلؾُأف ،

ؿُالقانوفُاألسمىُكُ شُ سموُالدستورُالذيُيُ ُأيةُداخؿُالدولةُجاءتُتدعيماُلمبداليرميةُلممنظومةُالقانون
ُ.فيُالدولة

ُُ، وأنوُمفُالواجبُُلقدُتمسؾُمنظروُقاعدةُىرميةُالقوانيفُبمقولةُأفُالدستورُىوُرأسُاليـر
ُاآلمرة ُالقواعد ُإنشاء ُفي ُلصالحياتيا ُمباشرتيا ُعند ُتتقيد ُأف ُالدستور ُالسمطاتُالتيُيؤسسيا ُُُُُُُعمى
بماُيفرضوُالدستور،ُوأفُالُتخرجُعفُالمسارُالذيُرسمو،ُذلؾُأفُمبدأُسموُالدستورُسيغدوُمجردُ

ُالدستور،ُدوفُلوُاستطاعتُسمطاتُالدولةُانتياؾُلفظُأجوؼ ُُُُُأفُيترتبُعمىُذلؾُاالنتياؾُأحكاـ
ُيتعمؽُبالسمطةُ ُتثارُفيما ُيتعمؽُبتصرفاتُالسمطةُالتنفيذيةُبقدرُما أيُجزاء،ُوالُتثارُالمشكمةُفيما

ُ.3التشريعية،ُوماُيجبُأفُتتضمنوُالنصوصُالقانونيةُالصادرةُعنياُمفُاحتراـُلمدستور

أيُالدستور،ُُاألساسيلقانونيةُبمصدرىاُإفُقاعدةُىرميةُالقوانيفُوتسمسمياُتربطُكافةُالقواعدُا
ُاألساسُالشرعيُ ُشكمتُبالُشؾ ُالقاعدة ُىذه ُإف ُوحرياتو، ُحقوقو ُعمى ُمطمئنا ُالفرد بحيثُيكوف

                                                             
ُ.133أحمدُفتحيُسرور،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 1
ُ.49،ُص2011ُمبناني،ُعصاـُسميماف،ُالعدالةُالدستوريةُوحكـُالقانوف،ُالكتابُالسنوي،ُالمجمسُالدستوريُالُ- 2
3 -ُُ ُالمجمد ُدمشؽ، ُجامعة ُمجمة ُمقارنة، ُدراسة ُالقوانيف، ُعمىُدستورية ُالرقابة ُاهلل، ُالثاني،17عمرُالعبد ُالعدد ُدمشؽ،ُ،

ُ.3،ُص2001
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لمرقابةُعمىُدستوريةُالقوانيف،ُوأقامتُالضمانةُلصالحيةُالمنظومةُالقانونيةُبمجمميا،ُألنوُفيُغيابُ
تسمسؿُالقواعدُالقانونية،ُأيُارتباطُكؿُقاعدةُبالقاعدةُالرقابةُعمىُدستوريةُالقوانيفُالُشيءُيضمفُ

ُيُ  ُوالذي ُالمنظومةُاألعمىُمنيا، ُتنيار ُالمذكورة ُالرقابة ُوبدوف ُكمسف، ُنظرية ُاألساسُفي ُحجر عد
ُ.1القانونيةُاليرميةُبرمتيا

 المسوغات الحديثة لشرعية العدالة الدستورية -ثانيا

 الشرعية المؤسسية لمعدالة الدستورية -1

ُوحقوقيةُال ُسياسية ُفيُمنظومة ُالمستقؿُالمجسد ُمفُكيانيا ُتنبع ُالدولة ُشؾُفيُأفُسيادة
ُىذاُ ُوجود ُيؤكد ُفيُدستور ُالمنظومة ُىذه ُوتتجسد ُخصوصيتيا، ُليا ُمجتمعية ُبنية ُفيُإطار قائمة

ويحددُمصدرُالسمطةُفيوُوصالحياتو،ُوحقوؽُاألفرادُوواجباتيـُوالمبادئُالتيُتحكـُعالقاتيـُالكيافُ
ُ.2يذاُالكيافب

نشئاُلوُسمطةُوصالحيةُأفُليذاُالدستورُمُ ُ-معُظيورُالدستورُالمدوف-لذلؾُالحظُالفقياءُ
مستقمةُُالمنشئةُالسمطةتفوؽُصالحيةُباقيُالسمطات،ُفيوُمصدرُشرعيتياُووجودىا،ُكماُأفُىذهُ

ُسموُ ُوبحكـ ُوالصالحية، ُالوظيفة ُفي ُواالختالؼ ُالوجود ُفي ُاألسبقية ُبحكـ ُالسمطات ُباقي عف
ُفالتشريعاتُبمختمؼُدرجاتيا،ُ ُالسمطات، ُباقي ُعف ُبالسمو ُتتميز ُلو ُالمنشئة ُالسمطة ُفإف الدستور

الُك ُ.3انتُباطمةواألحكاـُالقضائيةُبمختمؼُأنواعياُالُبدُأفُتكوفُفيُحدودُالدستورُالُخارجو،ُوا 

ُاإلرادةُ ُسوى ُتعموىا ُال ُتأسيسية ُسمطة ُىي ُالدستور ُتضع ُالتي ُكانتُالسمطة ُإذا ُأنو ذلؾ
ُباالستفتاء ُالمعبرُعنيا ُباالقتراع4ُالشعبية ُالبرلمافُالمنتخبُمباشرة ُعفُسمطة ُتختمؼُتماما ُفإنيا ،

ُيعنيُأفُسمطةُالبرلمافُمؤسُ  ؿُالدستور،ُوشرعيتياُبفعةُسُ العاـُوفؽُالدستورُوقانوفُاالنتخاب،ُما
وال،ُومفُثـُمفُاإلرادةُالشعبية،ُوبالتاليُينبغيُالتسميـُبخضوعُىذهُالسمطةُلمدستور،ُأمستمدةُمنوُ

ُوبضرورةُأفُتتفؽُكؿُاألعماؿُالصادرةُعنياُلمدستور.

                                                             
ُ.49عصاـُسميماف،ُالعدالةُالدستوريةُوحكـُالقانوف،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 1
ُ.96قوؽُوالحريات،ُمرجعُسابؽ،ُصُعصاـُسميماف،ُدورُالقضاءُالدستوريُفيُمجاؿُالحُ- 2
ُ.126،ُص2017ُلبناف،ُُ-عميُيوسؼُالشكري،ُالوسيطُفيُفمسفةُالدستور،ُمنشوراتُزيفُالحقوقية،ُبيروتُ- 3
ُ.155لممزيدُحوؿُمدىُإمكانيةُتقييدُالسمطةُالتأسيسيةُاألصمية،ُالمرجعُنفسو،ُصُُ- 4
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لقدُأناطتُالدولةُالحديثةُميمةُرقابةُىذاُاالتفاؽُبالقضاءُالدستوري،ُالذيُتعدُسمطتوُأيضاُ
تماماُكسمطةُالبرلماف،ُفييُنابعةُمفُالدستور،ُوشرعيتياُمنبثقةُمنو،ُومفُالدورُالمناطُبيذاُُةسُ ؤسُ مُ 

القضاءُفيُمراقبةُدستوريةُالقوانيف،ُوفرضُاحتراـُالدستور،ُفمصدرُصالحياتُالبرلمافُوصالحياتُ
ُُطاتالقضاءُالدستوريُواحد،ُوىوُالدستورُالذيُحددُمعاييرُشرعيةُكؿُمفُيتولىُسمطةُمفُالسم

ُفيُالدولة.

ُأناطيا ُالتي ُالمياـ ُمف ُتنبع ُدستورية ُكمؤسسة ُالدستوري ُالقضاء ُشرعية ُأف ُيبدو ُُُُُُُُُوىكذا
ُواحد، ُآف ُفي ُوأدائيا ُتكوينيا ُلجية ُالدولة ُفي ُالسمطات ُشرعية ُعمى ُالسير ُوىي ُالدستور، ُُُُُُُُُُبيا

ُبوُالقضاءُالدستوريُلتحقيؽُىذهُالمياـ ُ.1ومفُالدورُالذيُيقـو

 الشرعية الحقوقية لمعدالة الدستورية -2

ُإحدىُ ُتعد ُوحرياتيـ ُالمواطنيف ُحقوؽ ُلضماف ُاألساسية ُتكريسُالمبادئ ُوظيفة ُشؾُأف ال
ُ ُلمدساتير ُالسمطةُالمعاصرةالوظائؼُالجوىرية ُبيف ُلمتوفيؽ ُتقنية ُأساسا ُىو ُالدستور ُأف ُباعتبار ،

ُ ُالعالـ ُلذلؾُخصصتُأغمبُدساتير ُالدولة، ُفيُإطار ُالماضيُمقتضياتُوالحرية ُالقرف ُمف بداية
ُ.2ىامةُمفُدساتيرىاُلمتنصيصُعمىُالحقوؽُاألساسيةُلممواطنيفُوالتأكيدُعمىُضمانياُوكفالتيا

حرصاُعمىُالفعاليةُالوظيفيةُلممقتضياتُالحقوقيةُالتيُتنصُعميياُالدساتير،ُبرزُدورُأجيزةُ
ُالُتقتص ُسامية ُبميمة ُالقوانيفُلتضطمع ُعمىُدستورية رُفقطُعمىُاإلخضاعُالتقنيُألجيزةُالرقابة

ُتؤسسُلعالقةُ ُالتيُمفُخالليا ُاآللية ُلتجسد ُبؿ ُوتدرجيا، ُالقوانيف ُىرمية ُمبدأ ُاحتراـ ُلجية الدولة
دستوريةُجديدةُبيفُالمجتمعيفُالسياسيُوالمدني،ُوذلؾُبسيرىاُعمىُأفُتخضعُأجيزةُالدولةُالحتراـُ

ُمعبراُعفُتمؾُالحقوؽُوالحريات.،ُوعمىُأفُيكوفُالقانوفُحرياتُاإلنسافُوحقوقو

ُبحقوؽُ ُالحديثة ُالديمقراطيات ُاىتماـ ُمف ُشرعيتو ُمف ُجزءا ُيستمد ُالدستوري ُالقضاء إف
ُ ُروسو" ُ"دومينيؾ ُعنو ُعبر ُما ُوىو ُ)uqeueuoDlُuqDiilvDُوحرياتُالمواطنيف، ُكانتبقولو

                                                             
ُالدستوريُوالبرلُ- 1 ُالقضاء ُبيف ُالعالقة ُسميماف، ُالثامف،ُعصاـ ُالمجمد ُالمبناني، ُالمجمسُالدستوري ُالكتابُالسنوي، ماف،

ُ.381-380،ُص2014ُ
عبدُالرحمافُالسحمودي،ُمكافُحقوؽُاإلنسافُفيُالدستورُالمغربيُمفُخالؿُالفقوُوالقضاءُالدستورييف،ُالمجمةُالمغربيةُُ- 2

ُ.93،ُص2004ُ،ُمايُيونيو65ُلإلدارةُالمحميةُوالتنمية،ُعددُ
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ُعمىُمعادلةُالديمقراطيةُمفُخالؿُالقانوفُفيُحيف ُتعبرُعنياُُالديمقراطيةُالقديمةُتقـو أفُالجديدة
ُ.1(معادلةُالديمقراطيةُمفُخالؿُالدستور

فيُالغالبُقوائـُمفُالحقوؽُاألساسيةُفيُنصوصيا،ُوأرفقتياُبإنشاءُُلذلؾُأدرجتُالدساتيرُالمعاصرة
ُ.2أجيزةُرقابةُمكمفةُبضمافُاحتراـُالمعاييرُالدستوريةُوالحقوؽُاألساسية

ُالسمطةُ ُتقوية ُدستورية، ُمؤسساتُرقابية ُإقامة ُالدساتيرُمف فُاستيدفتُبعضُىذه حتىُوا 
ضعاؼُالبرلمافُبداية،ُُولـُتستيدؼُحمايةُحقوؽُاإلنساف،ُإالُأفُىذهُالمؤسساتُالرقابيةُ التنفيذيةُوا 

وؿُسرعافُماُانصيرتُفيُنفسُالنسؽُالحمائيُالذيُاستيدفوُواضعوُأنظمةُالرقابةُالدستوريةُفيُد
ُ.3أخرى

سبانياُ لقدُكانتُميمةُحمايةُالحقوؽُوالحرياتُالدافعُالرئيسُفيُالعديدُمفُالدوؿُكألمانياُوا 
يطالياُإلنشاءُالقضاءُالدستوريُالمتخصصُكردُفعؿُضدُالسمطاتُالشموليةُأوُالتعسفيةُ والبرتغاؿُوا 

ُ ُقائمة ُكانت ُالالتي ُلتطيير ُضرورية ُمسألة ُالقضاء ُىذا ُوجود ُبدا ُبحيث ُالقانونينظفييا، ُُُُُُُُُُُُُُاـ
ؿُانتياكاُأوُعدواناُعمىُحقوؽُاإلنسافُوحرياتوُاألساسية،ُولعؿُذلؾُماُجعؿُمفُالقواعدُالتيُتشك

ُوتنزع ُالدستوريُترتبُالحقوؽُوالحرياتُفيُالمصؼُاألوؿُالىتماماتيا، ُالقضاء ُمفُأنظمة ُُُُُُُالعديد
ُ.4إلىُإقصاءُالمياـُاألخرىُكالدستوريةُالشكميةُوالمنازعاتُاالنتخابيةُإلىُالمصؼُالثاني

ُ

ُ

                                                             
ُ.109عاطؼُصميبا،ُمرجعُسابؽ،ُصُأميفُُ- 1

2 - Mauro Cappelletti, Le pouvoir des juges: articles choisis de droit judiciaire et constitutionnel 
comparé, Presses universitaires d'Aix-Marseille, France, 1990, p 16-17. 

نورُالديفُاشحشاح،ُالمجمسُالدستوريُالمغربي:ُأىميةُالدورُالحقوقيُومعوقاتو،ُالمجمةُالمغربيةُلإلدارةُالمحميةُوالتنمية،ُُ- 3
ُ.40،ُص2007ُ،ُالمغرب،74ُُعددُ

،2013ُُبيروت،ُأحمد،ُالرقابةُعمىُدستوريةُالقوانيفُدراسةُمقارنة،ُالمؤسسةُالحديثةُلمكتاب،ُلبناف،عصاـُسعيدُعبدُُ- 4
ُ.218،219صُ

ُ

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mauro+Cappelletti%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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 المطمب الثاني

 أنواع الرقابة عمى دستورية القوانين
 

ُأحكاـُ ُباحتراـ ُالتشريعية ُالسمطة ُإلزاـ ُالحديثة ُالديمقراطية ُكافُمفُالضروريُفيُالدولة إذا
ُب ُأخذت ُالتي ُالدساتير ُفإف ُالمكمفةُالدستور، ُلمييئات ُمختمفة ُووسائؿ ُعدة ُحموال ُقدمت ُاألمر يذا

بالرقابةُالدستوريةُوبيافُطبيعتيا،ُويمكفُردىاُإلىُنوعيفُأوُأسموبيفُرئيسييف،ُتبعاُلصفةُالييئةُالتيُ
تمارسُتمؾُالرقابة،ُفمفُالدوؿُمفُأناطتُميمةُالرقابةُعمىُدستوريةُالقوانيفُبييئةُسياسية،ُومنياُ

،ُ)الفرعُاألوؿ(ُاألمرُمفُاختصاصُالقضاء،ُسميُاألسموبُاألوؿُبالرقابةُالسياسيةمفُجعمتُىذاُ
ُ.)الفرعُالثاني(ُبينماُسميُالثانيُبالرقابةُالقضائية

 الفرع األول

 الرقابة الدستورية بواسطة ىيئة سياسية

 مفيوميا: -أوال

تعددتُأقواؿُالفقياءُفيُتعريؼُالرقابةُالسياسيةُعمىُدستوريةُالقوانيف،ُفمنيـُمفُعرفياُبأنياُ
أعماؿُالسمطاتُالعامةُرقابةُتتوالىاُىيئةُسياسيةُينشئياُالدستور،ُوتكوفُميمتياُالتحقؽُمفُمطابقةُ

.ُيرىُآخروفُأنياُرقابةُوقائيةُتسبؽُصدورُالقانوف،ُومفُثـُتحوؿ1ُوبخاصةُالتشريعيةُمنياُلمدستور
ُ ُأعضائياُدوف ُاختيار ُيتـ ُسياسية ُىيئة ُالرقابة ُبيذه ُوتقـو ُالدستور، ُفي ُنصا ُخالؼ ُإذا صدوره

ُمعُالسمطةُالتنفيذية.ُلتشريعيةُفقطُأوُباالشتراؾبواسطةُالسمطةُا

                                                             
ُالحديث،ُُ- 1 ُالمكتبُالمصري ُالفنية، ُوسائميا ُموجباتيا ُتطورىا ُنشأتيا ُالقوانيف ُدستورية ُعمى ُالرقابة ُيوسؼ، ُمحمد وائؿ

ُ.72،ُص2014ُمصر،ُ
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ُتوجدُُإلىُالتعريؼُالمذكورُيتطرؽ ُأنو ُإال ُحاالتيا، ُمف ُالغالبُاألعـ ُفي ُالسياسية الرقابة
ُالقانوف ُتميُصدور ُعالجية ُالسياسية ُالرقابة ُفييا ُتكوف ُالتعريؼ، ُىذا ُبيا ُيحيط ُُُُُُُُُُحاالتُأخرىُال

ُ.19681اُالديمقراطيةُفيُسنةُيأيُرقابةُالحقة،ُومثالياُماُنصُعميوُدستورُجميوريةُألمان

ُسبؽُيتضحُأفُال رقابةُالسياسيةُعمىُدستوريةُالقوانيفُتتميزُبمجموعةُمفُالخصائصُمما
ُأىميا:

ُأنياُتتطمبُحكماُصريحاُفيُالدستورُينصُعمىُإنشائيا.ُ-

ُالمكمفةُُ- ُالييئة ُنوع ُيحدد ُالدستور ُفي ُعمىُنصُصريح ُبناء ُإال ُممارستيا ُيمكف ُال أنو
ُ.2بذلؾ،ُواالختصاصاتُالمسندةُإلييا

يمكفُأفُتكوفُمتخصصةُتتكوفُتشكؿُتشكيالُسياسيا،ُىيئةُرقابةُتمارسُعفُطريؽُُأنياُ-
ُتتكوف ُأي ُمتخصصة، ُغير ُتكوف ُأف ُيمكف ُكما ُالرفيعة، ُالقانونية ُالمؤىالت ُذوي ُُُُُُُُُُمف

ُاالختيارُعمىُأسسُأخرى.الُُؿمفُرجا نماُيقـو ُفيُاختيارىـُالكفاءةُالفنية،ُوا  ُيمـز

ُالسياُ- ُفيُالغالبُأفُتحريؾُالرقابة ُتعود نما ُوا  ُالُتكوفُتمقائية، ُاإلخطارُفييا ُونظـ سية،
ُ.3األعـُمفُالحاالتُإلىُالقابضيفُعمىُالسمطة،ُوتكوفُرىناُإلراداتيـ

ُبياُىيئةُواحدةُذاتُسمةُسياسية،ُوتكوفُرقابةُمجردةُفيُالغالب،ُُ- أنياُرقابةُمركزيةُتقـو
مطعوفُفييا،ُأيُتمارسُاختصاصياُفيُغيرُالُترتبطُبنزاعُحوؿُتطبيؽُالقاعدةُالقانونيةُال

ُخصومة.

ُ

                                                             
ُالسياسيةُالمعاصرة،ُدراسةُمقارنة،ُمطبعةُاإلسراء،ُمحمدُعبدُالعاؿُالسناُ- 1 ري،ُالنظريةُالعامةُلمقانوفُالدستوريُوالنظـ

ُ.182-181دوفُتاريخ،ُصُ
ُالجديدة،ُُ- 2 ُالجامعة ُدار ُالجوىرية، ُوالتطبيقات ُالنظرية ُالمبادئ ُالقوانيف ُدستورية ُرقابة ُالوىاب، ُعبد ُرفعت محمد

ُ.206صُ،2011ُمصر،ُ-اإلسكندرية
العزيزُمحمدُسالماف،ُنظـُالرقابةُعمىُدستوريةُالقوانيف:ُدراسةُمقارنةُبيفُمختمؼُالنظـُالقانونيةُوالقانوفُالمصري،ُعبدُُ-3

،1998ُجامعةُحمواف،ُ النظاـُالقانونيُالمصري، في العميا الدستورية األوؿُلكميةُالحقوؽ:ُدورُالمحكمة المؤتمرُالعمميُاألوؿ
ُ.944صُ
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 صورىا: -ثانيا

إفُاألسموبُالشائعُفيُممارسةُالرقابةُالسياسيةُعمىُدستوريةُالقوانيفُيتـُمفُخالؿُإنشاءُ
ىيئةُسياسيةُمستقمةُعفُالبرلماف،ُتنظرُفيُدستوريةُالتشريعاتُقبؿُصدورىاُفيُاألساس،ُوأحياناُ

ُ ُفيُىذاُبعدُصدورىا،ُوتعدُفرنسا ُتأثرتُبتجربتيا ُالرقابةُالسياسيةُعمىُدستوريةُالقوانيف،ُوقد ميد
ُإفريقيا ُشماؿ ُوفي ُأوروبا ُفي ُالدوؿ ُبعض ُمثالُالمجاؿ ُوالمغرب ُوتونس ُوموريتانيا ُُُُُُُُُُ،1ُكالجزائر

ُ.2معُإدخاؿُبعدُالتغييراتُعمىُالنموذجُالفرنسيُيتفؽُمعُمصمحةُىذهُالدوؿُوشكؿُنظامياُالسياسي

ُالقضائيُأثرهُكافُلُلقد ُالنظاـ ُالفرنسيةُالمتجسدُفيُاستبداد مميراثُالثقيؿُالذيُورثتوُالثورة
ُالمحاكـُمفُالتدخؿُفيُأعماؿُالسمطةُالتشريعيةُالمعبرةُ البالغُعمىُفكرُرجاؿُالثورة،ُوالذيفُمنعوا

ُعمىُدستورية ُالسياسية ُإلىُأسموبُالرقابة ُوانحازوا ُالسيادة، ُصاحبة ُاألمة ُإرادة ُبدالُعف ُُُُُُُُُالقوانيف
ُمفُإعطاءُىذهُالميمةُلمقضاء.

ُتطبيقات ُبعدة ُالقوانيف ُعمىُدستورية ُالسياسية ُالرقابة ُفيُمجاؿ ُالفرنسية ُمرتُالتجربة ُُُُُُلقد
ُ.3إلىُأفُانتيتُإلىُالشكؿُالمعموؿُبوُحاليا

جميوريةُحيثُأنشأتُأوؿُىيئةُرقابةُسياسيةُفيُىذاُاإلطارُبموجبُدستورُالسنةُالثامنةُلم
 ـ(1836-ـ1748)4ُباقتراحُمفُالفقيوُالفرنسيُسياس1799ُسنةُ

،ُوقدُسميتُىذهُالمرحمةُباسـ5ُ
                                                             

،1ُ،2009ُالحرياتُودولةُالقانوف،ُأطروحةُدكتوراهُفيُالقانوفُالعاـ،ُكميةُالحقوؽ،ُجامعةُالجزائرُُصالحُدجاؿ،ُحمايةُ-1
ُ.79ص

ُالعاشرة،ُُ-2 ُالطبعة ُديوافُالمطبوعاتُالجامعية، ُاألوؿ، ُالجزء ُالمقارنة، ُالسياسية ُالقانوفُالدستوريُوالنظـ ُبوالشعير، سعيد
ُ.172،ُص2009ُالجزائر،ُ

ُ.53،ُص2010ـُسميـ،ُالسمطةُالتقديريةُلممشرعُدراسةُمقارنة،ُدارُالجامعةُالجديدة،ُمصر،ُعبدُالمجيدُإبراىيُ-3
ُالممؾُوالنبالءُخالؿُُ-4 ُالشعبُفكافُآلرائوُأثرُكبيرُفيُالنضاؿُضد كاىفُوسياسيُومنظرُدستوريُفرنسيُقاؿُبسيادة

ُال ُمنيرُالبعمبكي،ُمعجـُأعالـ ُانظر: ُالفرنسية، ُبيروت،ُالشيورُاألولىُمفُالثورة ُالطبعةُاألولى، ُلممالييف، ُدارُالعمـ مورد،
 .253،ُص1992ُ

ُسياسُ-5 ُالفقيو ُحاوؿ ُوأف ُ Sieyesُسبؽ ُالفرنسية ُالجميورية ُإلعالف ُالثالثة ُالسنة ُدستور ُواضعي بتطبيؽ1795ُُإقناع
راحوُجوبوُبالرفض،ُخوفاُمشروعوُحوؿُإنشاءُىيئةُمحمفيفُدستورييفُتكوفُميمتياُإلغاءُالقوانيفُالمخالفةُلمدستور،ُلكفُاقت

ُيدعو ُآخر ُبرأي ُالدستور ُواضعو ُأخذ ُلذلؾ ُالتشريعية، ُالسمطة ُعمى ُتفرضُوصايتيا ُىيئة ُإلى ُالمحمفيف ُىيئة ُتحوؿ ُُُُُُُُُمف
ُالحميد،ُ ُعبد ُالسالـ ُعبد ُالعظيـ ُعبد ُانظر: ُعمىُاآلخر، ُرقيبا ُيكوفُكؿُمنيما ُإلىُمجمسيف، ُالتشريعية ُالسمطة إلىُتقسيـ

ُ.88،ُص1991ُدستوريةُالقوانيف:ُدراسةُمقارنة،ُالوالءُلمطبعُوالتوزيع،ُمصر،ُالرقابةُعمىُ
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ُلمدستور( ُوأعطي1ُ)المجمسُالحامي ُإصدارىاُ، ُقبؿ ُالقوانيف ُدستورية ُالمجمسُالحؽُفيُرقابة ليذا
القيادةُالسياسيةُبحيثُيممؾُإلغاءُماُيعدُمخالفاُمنياُلمدستور،ُلكنوُفشؿُفيُتحقيؽُميمتوُلسيطرةُ

ُ.2عميو،ُولـُيقـُطواؿُعمموُبإلغاءُأيُقانوفُغيرُدستوري

ُ ُسنة ُدستور ُأنشأه ُالذي ُالمجمسُالمحافظ ُعممو ُفي ُفشؿ ُاختصاصو1852ُكما ُوكاف ـ،
ُعامُ  ُالدستورية ُبرقابة ُقانوف ُكؿ ُيشمؿ ُلكنُ ُأقر ها ُإصداره، ُقبؿ ُلتسمطُاإلمبراطور،البرلماف ُخضع ُُُو

ُالض ُكؿ ُقيمة ُأىدر ُدستوريةمما ُعدـ ُأعمف ُأنو ُيذكر ُولـ ُالستقاللو، ُالدستور ُقررىا ُالتي ُُُُُُمانات
ُأيُقانوفُعرضُعميو.

ُمعُدستورُ ُسياسيةُفيُفرنسا ُىيئة ُالقوانيفُبواسطة استمرتُمحاوالتُإعماؿُرقابةُدستورية
لصُالذيُاسندُميمةُالرقابةُإلىُىيئةُعمياُذاتُتشكيؿُسياسيُخاـ،1946ُالجميوريةُالرابعةُلسنةُ

ُالفقيوُ ُعنيا ُقاؿ ُوقد ُبمجمسيو، ُالبرلماف ُبإرادة ُأعضائيا ُأغمب ُي ختار ُالدستورية(، ُ)المجنة تسمى
ُ ُالفرنسي ُجورج ُكانتlldleُفيداؿ ُوقد ُالبرلماف"، ُداخؿ ُفي ُوالتحكيـ ُلمتوفيؽ ُوسيمة ُمجرد ُُُُُُ"أنيا

ُ.3وانيففيُالواقعُكذلؾ،ُإذُفشمتُفشالُذريعاُفيُأداءُميمةُالرقابةُعمىُدستوريةُالق

ُناديُكثيرُمفُالفقياءُالدستورييفُالفرنسييفُبضرورةُ ُالفشؿُالمتكررُلمييئاتُالمذكورة، أماـ
ُفعالة ُىيئة ُفيُفرنساُُإنشاء ُالسياسية ُالرقابة ُأمر ُاستقر ُالدستور. ُالحتراـ ُضمانا ُالدستورية لرقابة

ُ ُالخامسةُعاـ ُأكثر1958ُبصدورُدستورُالجميورية ُالذيُأتىُبنموذجُجديد ُواستقالليةُـ، تنظيما،
وأىمية،ُتمثؿُفيُالمجمسُالدستوري،ُالذيُاستطاعُأفُيطورُمنيجوُفيُالرقابة،ُويحظىُبدورُبالغُ

،ُووسعت4ُفيُالنظاـُالقانونيُالفرنسي،ُوساعدتوُعمىُذلؾُالتعديالتُالدستوريةُالتيُجاءتُفيماُبعد

                                                             
ُالعمياُ المحكمةُدوراألول لكلية الحقوق:  العلمي المؤتمر أمين عثمان محمد، الرقابة على دستورية القوانين، -1 الدستورية

ُ.869،ُص1998ُجامعةُحمواف،ُ النظاـُالقانونيُالمصري، في
ُ.182،ُص2011ُ،ُالقانوفُالدستوري:ُالقسـُاألوؿ،ُدارُالثقافةُلمنشرُوالتوزيع،ُاألردف،ُعصاـُعميُالدبسُ-2
ُ.216-215محمدُرفعتُعبدُالوىاب،ُمرجعُسابؽ،ُُصُُ-3
ُالذيُأعطىُلستيف1974ُذلؾُالتعديؿُالدستوريُلسنةُُمثاؿُ-4 ُمفُالجمعيةُالوطنيةُأوُمجمسُالشيوخُحؽ60ُُـ، عضوا

ُالمجوءُإلىُالمجمسُالدستوريُمفُأجؿُطمبُمطابقةُالنصوصُالتشريعيةُلمدستور.
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ُ ُلسنة ُالدستور ُتعديؿ ُالسيما ُإخطاره، ُوطرؽ ُاختصاصاتو 2008ُمف ُلممجمسُـ، ُأضاؼ الذي
ُ.1المسألةُاألولية"بةُوفقاُألسموبُ"الدستوريُصالحيةُالرقا

ليذاُُإضافةُإلىُالصورةُالمذكورةُلمرقابةُالسياسيةُالمعموؿُبياُفيُفرنسا،ُىناؾُصورُأخرى
ناطُميمةُالرقابةُبأحدُمجمسيُالنوعُمفُالرقابة،ُأغمبياُتـُالتخميُعنياُفيُوقتناُالمعاصر،ُمنياُأفُتُ 

ُ ُلعاـ ُاإلثيوبي ُالدستور ُنصُعميو ُمثمما ُمياـ1994ُالبرلماف، ُمف ُالدستورية ُرقابة ُحيثُجعؿ ـ،
المجمسُالفيدرالي،ُيساعدهُفيُذلؾُمجمسُاستشاريُيسمىُمجمسُالتحقيؽُُالدستوري،ُومفُالدساتيرُ

ُ ُلعاـ ُيوغسالفيا ُكدستور ُالتشريعية ُبالمكتبُاإلداريُلمييئة ُالرقابة ُأناطُميمة ُُُُُومنيا2ُـ،1946مف
ـ،ُوىناؾُمفُجعؿُالرقابة1949ُمفُأنشأُلجنةُدستوريةُليذاُالغرضُكدستورُألمانياُالديمقراطيةُلعاـُ

ُلعاـُ ُالفنمندي ُالدستور ُكرسو ُما ُوىو ُلمبرلماف، ُالتابعة ُالدستوري ُالقانوف ُلجنة ُمياـ ُمف الدستورية
الرقابةُالدستوريةُرقابةُوقائيةُـ،ُمعُاإلشارةُإلىُأفُأغمبُالصورُالمذكورةُتمارسُفيياُىيئات2000ُ

ُ.3سابقةُعمىُإصدارُالقانوف

 الفرع الثاني

 الرقابة الدستورية بواسطة ىيئة قضائية

 مفيوميا -أوال

ُأنصاريُ  ُنظر ُفي ُالمحاكـ ُأف ُباعتبار ُالقضائية، ُالجيات ُإلى ُالرقابة ُمف ُالنوع ُىذا ُُُُُُُُُُُسند
ُ ُيقعُعمىُعاتقيا ُألنو ُالرقابة، ُىذه ُىيُأقربُالييئاتُإلىُمباشرة ُاالتجاه ضمفُاختصاصياُ-ىذا

ُالقضاءُُ-العاـ ُوسمطة ُالمخالؼُ-أفُترفضُتطبيؽُقانوفُغيرُدستوري، فيُمجاؿُرفضُالقانوف
ُلمدولة،ُ-لمدستور ُالقانوني ُاليـر ُضمف ُوالدستور ُالعادي ُالقانوف ُبيف ُاختالؼُالتسمسؿ ُعف ُُُُُُُُُُناتجة

ُ ُمنازعات، ُمف ُيعرضُعميو ُما ُعمى ُالقانوف ُبتطبيؽ ُوظيفتو ُبحكـ ُالقاضي ُيقـو ُممزماُوإذ ُُُُُُُُُيكوف
ُالدستور،ُ ُوي غمبُحكـ ُالعادي، ُالقانوف ُدستوريُأفُيستبعد ُعاديُوقانوف ُالتعارضُبيفُقانوف عند

                                                             
ُوالتعديؿُالدستوريُفيُُ- 1 ُالمجمسُالدستوريُفيُفرنسا ُالمطيؼ، مجمةُالحقوؽ،ُ،2008ُمفُيوليو23ُُمحمدُمحمدُعبد

ُ.20،ُص2010ُ،ُالعددُالثالث،34ُجامعةُالكويت،ُالمجمدُ
 .78،ُص1988ُحسيفُعثمافُمحمدُعثماف،ُالنظـُالسياسيةُوالقانوفُالدستوري،ُالدارُالجامعية،ُبيروت،ُُ- 2
ُ.141-138عصاـُسعيدُعبدُأحمد،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 3
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يُيتخذهُعندماُيجدُنفسوُوىكذاُبتغميبياُلمقاعدةُالدستوريةُتكوفُالمحكمةُقدُحددتُموقؼُالقضاءُالذ
،ُأوُعندماُتتعارضُأماموُقاعدتافُقانونيتاف1ُأماـُنزاعُقانوفُقديـُوآخرُجديدُوأحكاميماُمتعارضة

ُ.2والُيستطيعُالتوفيؽُبينيما،ُفينزؿُحكـُالقاعدةُاألعمىُوييدرُالقاعدةُاألدنى

ةُعمؿُقانونيُيتعمؽُالرقابةُالقضائيةُعمىُدستوريةُالقوانيفُأفُالرقابةُالدستوريُأنصاريرىُ
ُالقواعدُالقانونية،ُ أساساُبحؿُالتعارضُبيفُقاعدتيفُقانونيتيفُتحتؿُإحداىماُمركزُالصدارةُفيُىـر
ُفيُتفسيرُالقوانيفُوتطبيقيا ُقانونية ُخبرة ُليا ُقضائية ُإلىُجية ُالرقابة ُبيذه ُُُُُُلذلؾُيفترضُأفُيعيد

ُتتميزُبوُمفُتكويفُقانونيُومقدرةُومؤىالتُفنيةُ ألعضائيا،ُتمكنيـُمفُالقياـُبياُعمىُأحسفُلما
،ُفضالُعماُيتميزُبوُالقضاءُمفُحيدةُواستقالؿ،ُوىوُماُيوفرُضماناتُجدية3ُوجو،ُوأكمؿُصورة

ُلبحثُدستوريةُالقوانيف.

ُعادالُفيُنظرُالخصوماتُيبعثُالثقةُواالطمئنافُ ُإجرائيا ُنظاما ُأفُالقضاءُيتبعُعادة كما
ُتُوكفالةُحؽُالدفاعُوتسبيبُاألحكاـ.ألحكامو،ُمثؿُعالنيةُالجمسا

ُالرقا ُأف ُإلى ُبعدباإلضافة ُتتـ ُالحقة ُرقابة ُالقضائية ُواستكشاؼُمبادئوُبة ُالقانوف، ُُُُُُُتطبيؽ
ُبالحقوؽُوالحريات ُالتطبيؽ4ُفيُضوءُتطبيقوُلتحديدُمدىُمساسيا بشكؿُممموسُُو،ُوقدُيظيرُىذا

ُانتقاصوُألحدُ ُالدستور، وىوُالشيءُالذيُيمكفُأفُالُيظيرُفيُالرقابةُالحقوؽُالعامةُالتيُكفميا
ُ.5السابقةُالنظريةُالمجردةُعفُأيُتطبيؽ

إفُالرقابةُالسابقةُتنصبُعمىُالنصوصُبصورةُمجردة،ُحيثُلـُتدخؿُحيزُالتطبيؽُوالتنفيذُ
فيُالحياةُالعممية،ُولـُيثرُبعدُتطبيقياُأماـُالقضاء،ُومفُثـُالُيكوفُمفُالسيؿُإدراؾُأبعادُالنصُ

                                                             
ُوالنظـُ- 1 ُالدستوري ُالقانوف ُأصوؿ ُارزقي، ُالدولةُُنسيبُمحمد ُالدستوريُظاىرة ُالقانوف ُمفيـو ُاألوؿ، ُالجزء السياسية،

ُ.248،ُص1998ُوالدستور،ُشركةُدارُاألمة،ُالجزائر،ُ
عبدُالعزيزُمحمدُسالماف،ُنظـُالرقابةُعمىُدستوريةُالقوانيف:ُدراسةُمقارنةُبيفُمختمؼُالنظـُالقانونيةُوالقانوفُالمصري،ُُ- 2

ُ.971مرجعُسابؽ،ُصُ
،ُص2002ُالحميدُأبوُزيد،ُمبدأُالمشروعيةُوضمافُتطبيقو:ُدراسةُمقارنة،ُالنسرُالذىبيُلمطباعة،ُالقاىرة،ُُمحمدُعبدُ- 3

310.ُ
أحمدُفتحيُسرور،ُالرقابةُعمىُدستوريةُالقوانيفُالحقةُأـُسابقة؟،ُمجمةُالدستورية،ُالعددُالثالث،ُالسنةُالثالثة،ُالمحكمةُُ- 4

ُ.7،ُص2005ُالدستوريةُالمصرية،ُمصر،ُ
ُ.262-261محمدُرفعتُعبدُالوىاب،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 5
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تممسُكافةُاآلثارُالمنتظرُترتيبياُعميو،ُأوُتحديدُُسائرُاألوضاعُالتيُيتعيفُأفُتنطبؽُعميياُُأو
ُ.1القاعدةُالقانونيةُالمجردة

ُالقضائية ُالرقابة ُصرح ُتشييد ُإلى ُالدوؿ ُأسبؽ ُاألمريكية ُالمتحدة ُالواليات ُكانت ُُُُُُُُُُُلقد
ُتك ُلـ ُالرقابة ُىذه ُنشأة ُأف ُبيد ُالقوانيف، ُدستورية ُيقررىا،عمى ُالدستور ُفي ُنصُصريح ُنتيجة ُُُُُُُُُُُُُُُُُُف

نماُظيرتُىذهُالرقابةُنتيجةُتظافرُمجموعةُ والُثمرةُمقارنةُىادئةُبيفُمزاياُأنواعُالرقابةُوعيوبيا،ُوا 
ُ.3النظريةُوالتاريخيةُالتيُالزمتُنشأةُالمجتمعُاألمريكيُوصاحبتُتطورهُواألصوؿ2ُمفُالعوامؿ

ُالمتحدةُ ُالواليات ُفمؾ ُفي ُسارت ُالتي ُالدوؿ ُمف ُكثير ُإلى ُذلؾ ُبعد ُالفكرة ُىذه انتقمت
األمريكية،ُورأتُفيُاختصاصُالقضاءُبياُوسيمةُفعالةُلضمافُاحتراـُالدستورُوحمايتوُمفُاالعتداءُ

ُ.4عميوُومخالفةُأحكامو

نصوصُدستوريةُُلذلؾُأخذتُمحاكـُبعضُىذهُالدوؿُبالرقابةُالقضائيةُبالرغـُمفُعدـُوجود
ُعمىُدستوريةُ ُالرقابة ُالنوعُمف ُعمىُىذا ُنصتُبعضُالدوؿُفيُدساتيرىا ُكما ُالحؽ، ُىذا تعطييا

ُالقوانيف.

 :صورىا -ثانيا

لـُتتفؽُالدوؿُالتيُأخذتُبأسموبُالرقابةُالقضائيةُعمىُدستوريةُالقوانيفُعمىُطريقةُواحدةُ
وتنوعتُتبعاُلماُيقررهُأسموبُكؿُدولةُونظامياُلتجسيدُىذاُاألسموب،ُبؿُتعددتُالطرؽُالمنتيجة،ُ

ُيعرضُالفقوُالدستوريُالمقارفُنموذجيفُرئيسييفُليذاُالنوعُمفُالرقابة،ُاألوؿُ القضائي،ُوعمىُالعمـو
ُالدولة، ُفي ُالقضائية ُتمارسُالوظيفة ُالتي ُالييئات ُإلىُجميع ُالقوانيف ُدستورية ُعمى ُبالرقابة ُُُُُُيعيد

                                                             
ُالدستوريُوالقانوفُوالقضائي؟،ُمجمةُُ- 1 عاطؼُالبنا،ُالرقابةُالقضائيةُالسابقةُعمىُدستوريةُالقوانيفُىؿُتتفؽُمعُنظامنا

ُ.16،ُص2005ُالدستورية،ُالعددُالثامف،ُالسنةُالثالثة،ُالمحكمةُالدستوريةُالمصرية،ُمصر،ُ
ُالعزيزُمحمدُلممُزُ- 2 ُعبد ُالقوانيفُينظر: ُعمىُدستورية ُالقضائية ُالرقابة ُالعوامؿُوالسوابؽُالتيُميدتُلفكرة ُحوؿُىذه يد

ُ.173-167،ُص1995ُسالماف،ُرقابةُدستوريةُالقوانيف،ُدارُالفكرُالعربي،ُ
،2000ُيضةُالعربية،ُالقاىرة،ُدراسةُمقارنة،ُدارُالنُ-شعبافُأحمدُرمضاف،ُضوابطُوآثارُالرقابةُعمىُدستوريةُالقوانيفُ- 3

ُ.62صُ
دراسةُمقارنةُمعُدراسةُتحميميةُلمقضاءُالدستوريُفيُمصر،ُدارُالتيسير،ُالقاىرة،ُُ-رمزيُالشاعر،ُرقابةُدستوريةُالقوانيفُ- 4

ُ.95-94،ُص2004ُ



 الوظيفة التشريعية للربملان بني الضوابط التأسيسية والرقابة املؤسسية الباب األول

 

 
69 

ُالرقابةُإلىُجيةُقضائيةُواحدة،ُفيوُنموذجُرقابيمركالُفيوُنموذجُرقابيُ ُُُُُُُُُُزي،ُوالثانيُيعيدُبيذه
ُمركزي.

 نموذج الرقابة القضائية الالمركزية -1

ُ ُالنموذج ُىذا ُومبادئوُأيضايسمى ُمعالمو ُواكتممت ُنشأ ُألنو ُنظرا ُاألمريكي، ُُُُُُُُُبالنموذج
فيُالوالياتُالمتحدةُاألمريكية.ُوفيُىذاُالنموذجُتعطيُالدساتيرُالحؽُلكؿُالمحاكـُبمختمؼُأنواعياُ
فيُالقياـُبالرقابةُعمىُدستوريةُالقوانيف،ُبحيثُتستطيعُأيُمحكمةُفيُالسمـُالقضائيُميماُكانتُ

ُ.1درجتياُأفُتنظرُفيُدستوريةُالقوانيف

ُ ُمف ُمحتكرة ُغير ُالرقابة ُتكوف ُإمكانيةوبالتالي ُمع ُشائعة، ُرقابة ُىي نما ُوا  ُواحدة، ُُُُُُُمحكمة
ُ ُفيُرقابتيا ُأفُتخضعُالمحاكـ ُالقرارُالنيائيُوالممـز ُيكوفُليا ُعميا، ُإلىُإشراؼُمحكمة لمدستورية

ُكافة ُبحسب2ُلممحاكـ ُكؿ ُالدستورية ُرقابة ُتباشر ُالمتحدة ُالواليات ُفي ُالمحاكـ ُجميع ُفمثال ،
ُالمماُر ُتعدُالمرجعُالنيائياختصاصيا،ُومعُذلؾُتؤكد ُُُُُساتُفيُالواقعُأفُالمحكمةُاالتحاديةُالعميا

ُالمنازعاتُ ُفي ُبالفصؿ ُتمارسُاختصاصيا ُعندما ُالدستورية، ُعدـ ُتقرير ُأو ُالدستورية، ُتقرير في
ُ.3المتعمقةُبمدىُاتفاؽُأيةُقواعدُقانونيةُمعُالدستورُاالتحادي

ُعميوُنموذجُالرقابةُاُاألساسيإفُالخطُ لقضائيةُالالمركزيةُعمىُدستوريةُالقوانيفُالذيُيقـو
ىوُأفُلكؿُمحكمةُفيُأيةُقضيةُوفيُأيُوقتُأفُتراقبُالدستوريةُعفُطريؽُدفعُمقدـُمفُقبؿُأحدُ
ُبالرقابة ُالحالة ُىذه ُفي ُالرقابة ُتسمى ُلذلؾ ُالقضاء، ُأماـ ُمنازعة ُأو ُقضية ُنظر ُأثناء ، ُُُُُُُُُُُُُُالخصـو

ُ.4عفُطريؽُالدفع

ُالم ُالرقابة ُالنظرإف ُبغض ُمعينة ُمحكمة ُأماـ ُمنظورة ُقضية ُوجود ُبداية ُتفترض ُُُُُُُُُذكورة
عفُطبيعتياُمدنيةُأـُإدارية،ُفيدفعُصاحبُالشأفُبعدـُدستوريةُالقانوفُالواجبُإعمالوُفيُحؿُىذهُ

                                                             
ُ.215محمدُعبدُالعاؿُالسناري،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 1
ُالطبعةُاالولى،ُالمؤسسةُالجامعيةُلمدراساتُُأوليفيوُدوىاميؿُوأيؼُ- 2 ميني،ُترجمة:ُمنصورُالقاضي،ُالمعجـُالدستوري،

ُ.681،ُص1996ُوالنشرُوالتوزيع،ُبيروت،ُ
ُ.108رمزيُالشاعر،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 3
ُ.152عصاـُسعيدُعبدُأحمد،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 4
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ُأفُالقانوفُغيرُدستوريُتمتنعُعفُتطبيقوُاستنادا ُليا ُبدا ذا ُوا  ُفتتحقؽُالمحكمةُمفُذلؾ، ُُُُُُالقضية،
ُ.1إلىُمبدأُسموُالدستورُعمىُالقانوفُالعادي

ُ نما ُوا  ُإلغائو، ُأو ُالتشريع ُببطالف ُتحكـ ُال ُالمذكورة ُالحالة ُفي ُالمحكمة ُحدُإف ُعند يقؼ
ُاألخُر ُالمحاكـ ُيقيد ُال ُحكميا ُفإف ُلذلؾ ُتطبيقو، ُعف ُالعممي2ىاالمتناع ُالواقع ُفإف ُذلؾ ُرغـ ،ُُُُُُُُُُ

ُوب ُالمنحى، ُىذا ُالتطبيؽُجرىُعمىُغير ُالقضائية،في ُالسوابؽ ُبنظاـ ُتأخذ ُالتي ُالدوؿ ُُُُُُُالذاتُفي
ُيصدرُ ُعندما ُإلييا ُينتمي ُالتي ُالمحكمة ُمف ُاألعمى ُالمحاكـ ُحكـ ُيخالؼُالقاضي ُال ُالعادة ففي

ُ.3أحكامو

ُاألسموبُفيُالرقابةُدفاعياُوتبعياُوليسُىجومياُأوُمباشرا،ُذلؾُأفُصاحبُالشأفُ يعدُىذا
نماُإذاُوجدُنزاعُعندماُيرىُعدـُدستوريةُقان وفُماُالُيمكنوُالطعفُفيوُمباشرةُبدوفُوجودُنزاع،ُوا 

ُالقانوف،ُ ُىذا ُدستورية ُبعدـ ُيدفع ُلممعنيُأف ُفإف ُالذيُسيطبؽُعمىُالنزاع، ُىو ُالقانوف ُىذا وكاف
وسمطةُالمحكمةُتنحصرُفيُاتخاذُموقؼُسمبيُتجاهُالقانوفُغيرُالدستوريُإذاُماُاتضحُلياُصحةُ

نماُتمتنعُعفُتطبيقوالدفع،ُإذُالُتقُو ذاُكافُالقانوفُغيرُمخالؼُلمدستور4ُـُبإلغاءُالقانوفُوا  فإنياُ،ُوا 
ُ.5ترفضُالدفع،ُوتصدرُحكمياُوفقاُلمقانوفُالساريُالمفعوؿ

ُالفصؿُُأسموبالُيتعارضُ الدفعُبعدـُدستوريةُالقانوفُفيُالنظـُالالمركزيةُلمرقابةُمعُمبدأ
بيفُالسمطات،ُألفُالقاضيُالُيتدخؿُفيُعمؿُالسمطةُالتشريعيةُبإلغاءُالقانوف،ُولكنوُيمتنعُتطبيؽُ

ُُالمعروضُأمرهُعميو.ُالقانوفُغيرُالدستوري

ُاألسموب ُبيذا ُاألخذ ُميد ُاألمريكية ُالوالياتُالمتحدة ُدوؿُوتعد ُإلىُكثيرُمف ُانتقؿ ُومنيا ،
لىُبعضُالدوؿُاالوربيةُواإلفريقية ُ.6أمريكاُالجنوبيةُوا 

                                                             
دستورية،ُالوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُأنموذجا،ُمجمةُدراساتُُأسامةُأحمدُالجنانية،ُحؽُالقضاءُالعاديُفيُالرقابةُعمىُ- 1

ُالشريعةُوالقانوف،ُالمجمدُ ُ.259،ُص1ُ،2013ُ،ُالعدد40ُعمـو
ُ.25،ُص2001ُعزُالديفُالدناصوري،ُعبدُالحميدُالشواربي،ُالدعوىُالدستورية،ُنشأةُالمعارؼ،ُاالسكندرية،ُُ- 2
،ُزحؿُمحمدُاألميف،ُمبدأُالشرعيةُالدستوُرُ- 3 ُ.43،ُص2006ُيُوالدولي،ُكميةُالقانوف،ُجامعةُالخرطـو
ُ.153عصاـُسعيدُعبدُأحمد،ُصُُ- 4
ُاإلنسانية،ُالعددُُ- 5 ُ.153،ُص2015ُ،ُجامعةُالجمفة،24ُلدغشُسميمة،ُحمايةُالدستور،ُمجمةُالحقوؽُوالعمـو
ُ.126-125رمزيُالشاعر،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 6
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ُفإفُىناؾ ُاألمريكية ُالالمركزيةُفيُالوالياتُالمتحدة ُالدستورية ُمفُنجاحُالرقابة ُُُُُعمىُالرغـ
شاعةُالقمؽُ مفُالفقياءُمفُحاوؿُاالنتقاصُمنياُوانتقادىاُباعتبارُأنياُتؤديُإلىُإطالةُأمدُالنزاعُوا 
وعدـُاالستقرارُفيُالمعامالتُالقانونية،ُإذُتقررُإحدىُالجياتُالقضائيةُعدـُدستوريةُذاتُالقانوفُ

ُ.1أوُقانوفُمشابوُتماما

ُ ُالرقابة ُفي ُالالمركزي ُالنموذج ُأف ُالقوؿ ُتؤديوخالصة ُالقوانيف ُدستورية ُعمى ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالقضائية
ُالدستوريةُضمفُنسيجُالتقاضيُبشكؿُكامؿ،ُبحيثُتغدوُالخصومةُالدستوريةُغيرُ إلىُدمجُمبدأ

،ُنفسُاإلجراءاتُالعاديةُلممنازعاتمتميزةُعفُالخصوماتُاألخرىُكالمدنيةُواإلدارية،ُفتنطبؽُعميياُ
ـُفيُىذاُالنموذجُفإفُأثرهُيخؼُأوُيزوؿُفيُالدوؿُالتيُتأخذُبنظاـُأماُبشأفُاحتماؿُتناقضُاألحكا

ُ.2السوابؽُالقضائية

 نموذج الرقابة القضائية المركزية -2

بالنموذجُاألوربيُنظراُألفُنشأُوتطورُفيُأوروبا،ُوفيُىذاُالنموذجُُأيضايسمىُىذاُالنموذجُ
ُ.3يعطيُالدستورُاالختصاصُبالرقابةُعمىُدستوريةُالقوانيفُإلىُجيةُقضائيةُواحدة

والُيمكفُالعمؿُبيذاُالنموذجُإالُإعماالُلنصُدستوريُقطعيُوصريح،ُكوفُالرقابةُالدستوريةُ
عفُطريؽُالدعوى،ُوتؤديُإلىُإلغاءُالتشريعُالمخالؼُلمدستورُفيُىذاُالنموذجُتمارسُكقاعدةُعامةُ

،ُويعتبرُالقانوفُبالنتيجةُبدوفُأيُأثر،ُفيذاُالنوعُمفُالرقابةُيحسـُوبشكؿُنيائي4ُفيُمواجيةُالكافة
فيُمدىُدستوريةُالقانوف،ُويعطيُألحكاموُحجيةُمطمقة،ُبحيثُالُيتصورُإثارةُعدـُدستوريةُالقانوفُ

ُ.5محكمةُالمكمفةُبيذهُالرقابةمفُجديدُأماـُال

                                                             
ُالدستُوُ-1 ُتطبيقاتُالقضاء ُأيُنموذجُمغربيُعمىُضوءُجيريُنجيب، ُالدستور: ُسمو ُمبدأ ريُالمقارفُوضماناتُاحتراـ

ُمجمةُ ُمنشورات ُوالقضائية، ُالقانونية ُالمعارؼ ُسمسمة ُاستشرافية، ُرؤية ُنحو ُبالمغرب ُالدستورية ُالمحكمة ُالمقارنة، التجارب
ُ.15،ُص21ُ،2014ُالحقوؽ،ُالمغرب،ُالعددُ

ُ.156عصاـُسعيدُعبدُأحمد،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ-2
ُ.109رمزيُالشاعر،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ-3
ُ.157عصاـُسعيدُعبدُأحمد،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ-4
ُ.22جيريُنجيب،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ-5
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عمىُالرغـُمفُتميزُالرقابةُالقضائيةُالمركزيةُبالخصائصُالعامةُالمذكورة،ُإالُأفُتطبيقياُ
ُالحؽ ُأصحاب ُفي ُكاالختالؼ ُبقميمة، ُليس ُوالجزئيات ُالتفاصيؿ ُفي ُاختالفات ُيظير ُالدوؿ ُُُُُُُُُبيف

الصادرُبعدـُالدستورية،ُوكذاُفيُتحديدُُفيُالطعفُأماـُالقضاءُالدستوريُالمركزي،ُوفيُأثرُالحكـ
ُالمحكمةُ ُفيُيد ُالميمة ُفيناؾُدوؿُجعمتُىذه ُالقوانيف، ُرقابةُدستورية ُميمة ُالتيُتناطُبيا الجية

ُ.1ليذاُالغرضُالعمياُفيُالنظاـُالقضائيُالعادي،ُوىناؾُمفُأنشأتُمحكمةُخاصة

 الرقابة القضائية المركزية بواسطة المحكمة العميا -أ

جيةُُأعمىأسندتُبعضُالدوؿُميمةُالفصؿُفيُمدىُمطابقةُالقوانيفُألحكاـُالدستورُإلىُ
قضائيةُفيُسمـُالنظاـُالقضائيُالعاديُعمىُاختالؼُتسمياتياُتبعاُلكؿُنظاـُ)محكمةُعميا،ُمحكمةُ

ُُنقض، ُاتحادية...(، ُمحكمة ُتمييز، ُالدستوريةمحكمة ُرقابة ُبممارسة ُالمحكمة ُىذه ُتقـو ُُُُُُُُُُُُبحيث
ُ.2األخرىإلىُجانبُاختصاصاتياُ

ُ ُأف ُالقوؿ ُيمكف ُالتوجو ُيمنحُىذا ُلـ ف ُوا  ُفيو ُما، ُحد ُإلى ُاألمريكي ُبالنظاـ ُمتأثرا بقي
ُبالرقابةُ ُالمختصة ُالقضائية ُالجية ُموقع ُأبقى ُأنو ُإال ُالمحاكـ ُلجميع ُالدستورية اختصاصُالرقابة

دُأعمىُمحكمةُفيو،ُباعتبارىاُمحكمةُالدستوريةُضمفُإطارُالقضاءُالعادي،ُوعمىُوجوُالدقةُفيُي
قانوفُفقط،ُمماُيحفظُلمرقابةُعمىُدستوريةُالقوانيفُطابعياُالقضائيُالخالص،ُويحدُمفُإقحامياُفيُ

ُ.3التيُتمارسياُالرقابةومفُإثارةُالحساسيةُلدىُالسمطةُالتشريعيةُتجاهُالمسائؿُالسياسية،ُ

 الرقابة القضائية المركزية بواسطة محكمة دستورية خاصة -ب

ُبناء ُتنشأ ُمختصة ُإلىُمحكمة ُالطريقة ُفيُىذه ُالقوانيف ُعمىُدستورية ُالرقابة ُبميمة ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُيعيد
ُ.4عمىُحكـُدستوري،ُوالُتكوفُلياُأيةُعالقةُعضويةُأوُىرميةُمعُالسمطةُالقضائية

                                                             
ُ.159عصاـُسعيدُعبدُأحمد،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 1
ُ.109رمزيُالشاعر،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 2
ُ.160عصاـُسعيدُعبدُأحمد،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 3
ُ.125سابؽ،ُصُأميفُعاطؼُصميبا،ُمرجعُُ- 4
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إلىُأفكارُالفقيوُالنمساويُكمسف،ُوتبعاُلوُفإفُالمحكمةُالتيُتنشأُيرجعُأساسُىذهُالطريقةُ
ُخاص ُنظاـ ُوليا ُالنظامية، ُالقضائية ُالمحاكـ ُسمـ ُخارج ُتقع ُالمركزية ُالقضائية ُالرقابة ُظؿ ُُُُُُُُُُفي

ُمفُحيثُالتكويفُواإلجراءات.

ُ ُانييار ُبعد ُخصوصا ُاألوربية، ُالدوؿ ُومعظـ ُالنمسا ُفي ُالكمسني ُالنموذج النظـُانتشر
الشيوعيةُفيُدوؿُأوروباُالشرقية،ُوأصبحُنموذجاُمتكامالُفيُمواجيةُالنموذجُاألمريكيُالذيُيتسـُ

ُ.1بالمركزيةُالرقابةُعمىُدستوريةُالقوانيف

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

                                                             
ُ.166-163عصاـُسعيدُعبدُأحمد،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 1
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 الفصل الثاني

 ستورية المنتج التشريعي لمبرلمانالرقابة عمى د

ميالدُمرحمةُسياسيةُودستوريةُجديدة،ُتمت1ُُـ1989لقدُشيدتُالجزائرُبصدورُدستورُسنةُ
المراىنةُفيياُعمىُوضعُأسسُحكـُمتقدمة،ُتأثرتُبماُأفرزتوُالتطوراتُالداخميةُواألحداثُالخارجية،ُ

وكافُمفُأىـُمميزاتُىذهُالمرحمةُتقريرُالتعدديةُالحزبية،ُوذلؾُفيُجميعُمناحيُالحياةُالسياسية،ُ
عماؿُمبدأُالفصؿُبيفُالسمطات،ُواُ  ُنشاءُجيازُدستوريُمكمؼُبالسيرُعمىُاحتراـُالدستور.وا 

ُالتقنيات ُأىـ ُمف ُتعد ُوالتي ُالقوانيف، ُدستورية ُمراقبة ُفي ُالمذكور ُالجياز ُمياـ ُأىـ ُُُُُُُُُُتتمثؿ
ُ ُالتقنيةُغداة ُبالجمود،ُوقدُأخذتُالجزائرُبيذه ُالدوؿُالتيُتتميزُدساتيرىا ،ُاالستقالؿالتيُاعتمدتيا

،ُلكفُلـُي كتبُليذهُالتجربةُأفُت جسدُعمىُأرضُالواقع،ُنظراُلوقؼ2ُـ1963أيُابتداءُمفُدستورُ
ُالعمؿُبالدستورُبعدُفترةُقصيرةُجداُمفُصدوره.

ُ ُسنة ُالجزائري ُالدستور ُإلى ُالقوانيف ُدستورية ُعمى ُالرقابة ُفكرة ُلت سند1989عادت ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُـ،
ُ ُتأسيسو ُالتنصيصُعمى ُتـ ُالذي ُالمجمسُالدستوري ُالثالثإلى ُالباب ُمف ُاألوؿ ُالفصؿ ُُُُُُُُُُُُُُُُُبموجب

ُالدستور،ُوتضمفُذلؾُالتنصيصُعمىُتشكيمتو،ُواختصاصاتو،ُوطرؽُإخطاره،ُوآثارُآرائوُ مفُىذا
ُوقراراتو.

ـُمرحمةُدستوريةُجديدةُاتسمتُبإقرارُمبادئُومؤسساتُجديدة،ُكافُأىميا1996ُعرفتُسنةُ
،ُوبالنسبةُلمسمطةُالتشريعيةُإقرارُمجمسُثافُلمبرلماف،ُمجمسُالدولةتأسيسُبالنسبةُلمسمطةُالقضائيةُ

ُواستحداثُمعيارُقانونيُتمثؿُفيُالقانوفُالعضوي.

ُلممقتضياتُ ُمالءمة ُالمجمسُالدستوريُأكثر ُيصير ُأف ُمف ُبد ُال ُكاف ُذ كر، ُما فيُخضـ
ضوحُعمىُالتعديالتُالدستوريةُالجديدة،ُوىوُماُاستجابُلوُالمؤسسُالدستوريُالجزائري،ُوانعكسُبُو

                                                             
1 - ُ ُالجزائر 28ُُدستور 1989ُفبراير ،ُ ُالعدد ُالشعبية، ُالديمقراطية ُالجزائرية ُلمجميورية ُالرسمية ُمؤرخة09الجريدة ،ُُُُُُُُُُُُُُُُ
 .1989مارس01ُُفيُ

الجريدةُالرسميةُلمجميوريةُالجزائريةُالديمقراطيةُالشعبية،ُ،1963ُسبتمبر10ُُمفُدستورُالجزائر64ُُو63ُانظرُالمادتيفُ - 2
 .1963ُسبتمبر10ُ،ُمؤرخةُفي64ُالعددُ
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التيُأدخمياُعمىُتشكيمةُالمجمسُواختصاصاتو،ُوأنواعُالرقابةُالتيُيمارسياُخصوصاُعمىُدستوريةُ
ُالنصوصُالصادرةُعفُالسمطةُالتشريعية.ُ

ُإلييا ُاإلشارة ُورغـ ُفإنو ُالمجمسُالدستوري، ُوقرارات ُآلراء ُالقانونية ُيخصُالقيمة ُفيما ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُأما
ُال ُمتف ُاإلشارة،في ُىذه ُالغموضُاكتنؼ ُمف ُنوعا ُأف ُإال ُالدستوري، ُالمجمس ُإنشاء ُمنذ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُدستور

ولـُيتـُالتكريسُالدستوريُالواضحُلحجيةُآراءُوقراراتُالمجمسُإالُبصدورُالتعديؿُالدستوريُلسنةُ
ُ،ُالذيُكافُلوُتأثيرُواضحاُعمىُمركزُالمجمسُالدستوري.1ـ2016

موضوعُتجربةُالجزائرُُيدرسؽ،ُتـُتقسيـُىذاُالفصؿُإلىُمبحثيف،ُاألوؿُاستناداُإلىُماُسب
لمقيمةُالقانونيةُآلراءُوقراراتُالمجمسُُالثانيالمبحثُفيماُخصصُفيُالرقابةُعمىُدستوريةُالتشريع،ُ

ُالدستوريُالجزائري.
ُ

 المبحث األول

 تجربة الجزائر في الرقابة عمى دستورية التشريع
 

ُ ُمف ُاليدؼ ُكاف ُالسمطةُإذا ُوتقوية ُتدعيـ ُىو ُابتداء ُالفرنسي ُالدستوري ُالمجمس إنشاء
ُالمؤسسُ ُفإف ُالدستور، ُفي ُالمحددة ُالختصاصاتو ُالبرلماف ُتجاوز ُعدـ ُوالحرصُعمى التنفيذية،
الدستوريُالجزائريُلـُيبتعدُكثيراُعفُىذاُاليدؼ،ُحيثُسمؾُذاتُالنيج،ُوتوجوُإلىُالرقابةُالسياسيةُ

بعدُاالستقالؿُوبموجبُ،ُحيثُأوكمتُميمةُىذهُالرقابةُبدؿُالرقابةُالقضائيةُعمىُدستوريةُالقوانيف
ُ ُسنة ُالواقع1963دستور ُفي ُالوجود ُلو ُيتحقؽ ُلـ ُاالخير ُىذا ُأف ُغير ُالمجمسُالدستوري، ُإلى ُُُُُُُُُُـ

ُـ،1989إالُبموجبُدستورُسنةُ

ُالدستوري ُالمجمس ُتمكيف ُُالجزائريُتـ ُالقوانيفُالرقابةمف ُدستورية ُالسابقةُُعمى بنوعييا
،ُبعدُأفُتـُإقرارُنوعُـ1996دستورُسنةُُبموجب،ُوتعمقتُالرقابةُالسابقةُلصدورُالقوانيفُالالحقةُو

 جديدُمفُالقوانيفُتمثؿُفيُالقوانيفُالعضوية،ُوىوُماُأعطىُلممجمسُالدستوريُدوراُىاماُفيُضبط

                                                             
1 - ُ ُرقـ 01ُُ-16قانوف ُفي 2016ُمارس06ُُمؤرخ ُ ُالدستوري، ُالتعديؿ ُيتضمف ُالجزائريةُ، ُلمجميورية ُالرسمية الجريدة

 .2016ُمارس07ُ،ُالمؤرخةُفي14ُالديمقراطيةُالشعبية،ُالعددُ
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ُ ُالنظاـ ُأيضا ُالتيُتطاؿ ُالمطابقة ُرقابة ُالتشريعيُمفُخالؿ ُمفُغرفتيُالعمؿ ُغرفة الداخميُلكؿ
،ُوتوالتُاإلصالحاتُليتـُإقرارُآليةُالدفعُبعدـُالدستوريةُبموجبُالتعديؿُ)المطمبُاألوؿ(ُالبرلماف

ُُ.ُ)المطمبُالثاني(ُـُكبديؿُواضحُلمرقابةُالالحقةُعمىُدستوريةُالقوانيف2016الدستوريُلسنةُ

 المطمب األول

 ضبط العمل التشريعي مساىمة رقابة المطابقة في
 

ُعفُالبرلمافُالجزائريُإلىُنوعيفُمختمفيفُمفُالرقابةُ ُالصادرة تخضعُالنصوصُالتشريعية
ُ ُالمطابقة ُالجزائريُرقابة ُالعضويةلحيثُيمارسُالمجمسُالدستوري ُالقوانيف ُعمى والنظاـُُ،مدستور

ُ.القوانيفُالعاديةالداخميُلكؿُغرفةُبرلمانية،ُفيُحيفُيمارسُرقابةُالدستوريةُعمىُ

ُالعضوية ُالقوانيف ُعمى ُالوجوبية ُالمطابقة ُرقابة ُالجزائري ُالدستوري ُالمجمس ُُُُُُُُُُُُُُُيمارس
قبؿُإصدارىاُونشرىا،ُوعمىُالنظاميفُالداخمييفُلغرفتيُالبرلمافُقبؿُنشرىما،ُوتفرضُرقابةُالمطابقةُ
عالقةُصارمةُبيفُالنصُالخاضعُلمرقابةُوالدستور،ُبحيثُيكوفُاألوؿُمتقيداُشكالُوموضوعاُبأحكاـُ

ُ.1الثاني،ُفالُيجاوزىاُنصاُوالُروحا

ُب ُالجزائري ُالدستوري ُالمجمس ُأكده ُما ُلممجمسُذلؾ ُداخمي ُنظاـ ُأوؿ ُعمى ُرقابتو مناسبة
ُالمطابقةُلمدستورُيجبُأفُيكوفُمعموماُالشعبيُالوطنيُفيُرأيوُالذيُوردُفيوُأنوُ" نظراُلكوفُمفيـو

ُالداخميُلممجمسُالشعبيُالوطنيُأفُيعبرُ ُالوجيةُعمىُالنظاـ ُيتعيفُمفُىذه ُفإنو بكيفيةُصارمة،
ُ.2"مضمنةُفيُالقواعدُالدستوريةُالتيُيستنبطُمنياُجوىره...بأمانةُفيُأحكاموُعفُالخطةُالبيانيةُال

جراءاتُإعمالياُ تأسيساُعمىُذلؾ،ُسيتـُالتطرؽُإلىُمميزاتُرقابةُالمطابقةُفيُالفرعُاألوؿ،ُوا 
ُفيُالفرعُالثاني.

ُ

                                                             
،02ُبشيرُيمسُشاوش،ُمجمسُاألمةُفيُقضاءُالمجمسُالدستوري،ُمجمةُالفكرُالبرلماني،ُمجمسُاألمةُالجزائري،ُالعددُُ- 1

ُ.101،ُص2003ُمارسُ
ُ.1989أوت20ُُمؤرخُفي:89ُُ-01رأيُرقـ:ُُ- 2



 الوظيفة التشريعية للربملان بني الضوابط التأسيسية والرقابة املؤسسية الباب األول

 

 
77 

 الفرع األول

 رقابة المطابقةمميزات 

القانونيةُونشرىا،ُتردُعميياُتمتازُرقابةُالمطابقةُلمدستورُبأنياُرقابةُسابقةُلصدورُالنصوصُ
خارجُنطاؽُأيةُخصومةُدستورية،ُوالُتنصبُعمىُحكـُمحددُفيُالنصُالقانوني،ُبؿُتشمؿُالنصُ

ُبرمتو،ُوتجريُبصورةُوجوبية.

 رقابة المطابقة رقابة سابقة ومجردة -أوال

ُرقاب ُالقانونيةُلمدستورُبأنيا سابقةُةُتتميزُرقابةُالمجمسُالدستوريُفيُإطارُمطابقةُالقواعد
تقعُبعدُإقرارُىذهُالقواعدُمفُقبؿُالبرلمافُوقبؿُإصدارىاُونشرىاُفيُالجريدةُالرسميةُبالنسبةُلمقوانيفُ

ُالعضوية،ُوقبؿُنشرىاُوتطبيقياُبالنسبةُلمنظاميفُالداخمييفُلغرفتيُالبرلماف.

ُ)القانوف( ُىو ُىؿ ُالعضوي، ُلمقانوف ُبالنسبة ُالسابقة ُالرقابة ُمحؿ ُحوؿ ُالفقياء ُُُُُُُُُُُُُُُاختمؼ
ُمرحمة ُ)اإلصدار( ُعممية ُأف ُبعضُالفقياء ُاعتبار ُاالختالؼُىو ُىذا ُومرد ُالقانوف(، ُ)مشروع ُُُُُُُُُُُُأـ
ُبوُرئيسُ مفُمراحؿُالتشريع،ُبينماُعدىاُآخروفُعمالُخارجاُعفُطبيعةُالتشريع،ُكونياُإجراءُيقـو

ُ.1الجميورية،ُيعطيُالشرعيةُوالنفاذُلقانوفُمكتمؿ

إلىُماُسطرهُالمؤسسُالدستوريُالجزائريُفيُىذاُالموضوعُنجدهُيعتبرُأفُالقانوفُُإذاُرجعنا
فُكافُينقصوُاإلصدار،ُويعبرُعنوُ بعدُإقرارهُمفُقبؿُالبرلمافُيكوفُقدُاستكمؿُبنيانوُالتشريعي،ُوا 

ُ ُتنصُالمادة ُإذ ُالقانوف(، ُوليسُ)مشروع ُ)القانوف(، ُ"144ُبمصطمح ُأف ُعمى ُالدستور يصدر مف
ُ...."يوما 30جميورية القانون في اجل ثالثين رئيس ال

                                                             
،23ُريةُالمصرية،ُالعددُعبدُالعزيزُمحمدُسالماف،ُالرقابةُالسابقةُفيُالدستورُالجديد،ُمجمةُالدستورية،ُالمحكمةُالدستُوُ- 1

ُ.49،ُص2013ُمصر،ُ
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يتضحُمماُسبؽُبيانوُافُالمؤسسُالدستوريُالجزائريُيسايرُاالتجاهُالفقييُالغالبُالذيُيرىُ
ُبنيانو، ُاكتماؿ ُبعد ُتأتي ُالتي ُالتشريع ُنفاذ ُمرحمة ُفي ُتندرجاف ُعمميتاف ُونشره ُالقانوف ُإصدار ُُُُُُُأف

ُبياُالسمطةُالتنفيذيةوىيُمرحمةُليستُتشريعية،ُألفُالسمط ُبيا،ُبؿُتقـو ُ.1ةُالتشريعيةُالُتقـو

عالنوُمفُقبؿُالسمطةُالتنفيذية،ُويتضمف2ُإفُاإلصدارُإجراءُيرادُبوُتسجيؿُلوالدةُالتشريع ،ُوا 
ُأمريف:

إثباتُوجودُالتشريع،ُفاإلصدارُشيادةُمفُالسمطةُالتنفيذيةُبأفُىذاُالتشريعُقدُتـُوضعوُُ-
يثبتُبياُتسجيؿُالتشريعُالجديدُفيُمواجيةُُعُأحكاـُالدستور،ُوىذهُالشيادةعمىُالنحوُالذيُيتفؽُم

ُمفُلوُعالقةُبوضعوُموضعُالتنفيذُباعتبارهُتشريعاُمفُتشريعاتُالدولة.

ُالتشريعُالجديد،ُُ- ُبتنفيذُأحكاـ أمرُرئيسُالجميوريةُإلىُىيئاتُالسمطةُالتنفيذية،ُوتكميفيا
تكميؼُالييئاتُالمذكورةُبتنفيذُالقانوفُالذيُأصدرتوُاحتراماُلمبدأُُذلؾُأفُالسمطةُالتشريعيةُالُيمكنيا

الفصؿُبيفُالسمطات،ُفالسمطةُالتشريعيةُتختصُبوضعُالقوانيف،ُبينماُتختصُالسمطةُالتنفيذيةُبجعؿُ
ُ.3ىذهُالقوانيفُنافذة

ُسابقةُ ُرقابة ُالقوانيفُالعضوية ُسبؽُيتضحُأفُالمؤسسُالدستوريُالجزائريُجعؿُرقابة مما
عمىُإصدارىا،ُأيُبيفُمرحمةُاإلقرارُالتيُتعدُعمالُتشريعياُخالصا،ُومرحمةُاإلصدارُالتيُتندرجُ
ُالقانوفُالعضويُ ُالمجمسُالدستوريُمفُمطابقة ُوبالتاليُفإفُتأكد فيُاختصاصُالسمطةُالتنفيذية،

عمىُالنحوُلمدستورُيتيحُلرئيسُالجميوريةُإصدارُىذاُالقانوفُالعضوي،ُوالشيادةُبأنوُقدُتـُوضعوُ
ُبعدُإخضاعوُلرقابةُالمطابقةُتجعؿُمفُىذاُ ُالدستور،ُوبذلؾُفإفُواقعةُإقراره الذيُيتفؽُمعُأحكاـ

ُ.4التشريعُفوؽُأيُجدؿُيتعمؽُبدستوريتو

                                                             
1 -ُُ ُوالعمـو ُالحقوؽ ُمجمة ُالجزائري، ُالدستوري ُالنظاـ ُفي ُالعضوي ُالقانوف ُمكانة ُىنيدة، ُقاسمي ُالوىاب، ُعبد مخموفي

ُ.153،ُجامعةُزيافُعاشور،ُالجمفة،ُص13ُاإلنسانية،ُالعددُ
ُ.117،ُص2010ُية،ُمنشوراتُالحمبيُالحقوقية،ُلبناف،ُالقاعدةُالقانونُ-محمدُحسيفُمنصور،ُالمدخؿُإلىُالقانوفُ- 2
ُ.113،ُص2004ُغالبُعميُالداودي،ُالمدخؿُإلىُعمـُالقانوف،ُدارُوائؿ،ُاألردف،ُُ- 3
ُ.142أحمدُفتحيُسرور،ُالحمايةُالدستوريةُلمحقوؽُوالحريات،ُالطبعةُاألولى،ُصُُ- 4
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ُوالقانوف،ُ ُالدستور ُسيادة ُبإعالء ُالسابقة ُالرقابة ُارتباط ُعمى ُالفقياء ُبعض ُُُُُُُُُُُُُُيؤكد
ُاأل ُتوفير ُبدوف ُيتحقؽ ُال ُما ُينظمياُوىو ُالتي ُفيُالمعامالتُالقانونية ُأيُاالستقرار ُالقانوني، مف

ُ.1القانوف،ُفاىتزازُىذاُاالستقرارُيؤديُإلىُاىتزازُصورةُالقانوفُفيُأعيفُالمخاطبيفُبو

ُالحديثة ُالقانونية ُالدولة ُفي ُاألساسية ُالعناصر ُأحد ُالقانوني ُاألمف ُلكوف ُوحماية2نظرا ،ُُُُُُُُُ
مراكزُالقانونيةُالتيُيحميياُالقانوفُمفُجية،ُونظراُالرتباطُالنصوصُالقانونيةُلوُولمثقةُالمشروعةُلم

ُحرصُ ُفقد ُثانية، ُجية ُمف ُالعامة ُالسمطات ُبتنظيـ ُالغالب ُفي ُالجزائر ُفي ُالمطابقة ُرقابة محؿ
المؤسسُالدستوريُعمىُعدـُطرحُىذهُالنصوصُلمتطبيؽُإالُبعدُإخضاعياُلرقابةُالمطابقةُالسابقةُ

بذلؾُيمكفُتفاديُالنتائجُالسمبيةُالتيُيمكفُأفُتترتبُعمىُاألخذُبأسموبُالرقابةُالالحقةُلصدورىا،ُُو
عمىُدستوريةُىذهُالنصوصُاليامة،ُوماُيمكفُأفُيثورُمفُصعوباتُومشكالتُبصددُتسويةُاآلثارُ
التيُتترتبُعمىُىذاُاألسموبُبعدُتطبيؽُالنصُالدستوريُإذاُقضىُالمجمسُالدستوريُبعدـُدستوريةُ

ُ.3ىذهُالنصوص

ُ ُالمطابقة ُرقابة ُتعد ُقضائية،أيضا ُأو ُواقعية ُتطبيقات ُأية ُوعف ُالواقع، ُعف ُمجردة ُُُُُُُرقابة
ُ ُتتـ ُوىي ُموضوعية، ُأو ُدستورية ُخصومة ُأية ُخارج ُتتـ ُرقابة ُيتـُفيي ُلـ ُنصوصُجامدة عمى

ُ.4تفسيرىاُقضائيا

ُيرىُ ُمف ُالرقابة،ُأفىناؾ ُمف ُالنوع ُعيوبُىذا ُمف ُتعد ُالمطابقة ُرقابة ُفي ُالتجريد ُُُُُُُُُُُصفة
ُدستوريةُنصُتشريعيُلـُيدخؿُبعدُدائرةُالتطبيؽ،ُوبالتاليُعمىإذُيسمـُبالصعوبةُالشديدةُفيُالحكـُ

ئرُالُيكوفُمفُاليسيرُإدراؾُأبعادُالنص،ُأوُتممسُكافةُاآلثارُالمنتظرُترتيبياُعميو،ُأوُتحديدُسا

                                                             
ُ.09ةُأـُسابقة؟،ُمرجعُسابؽ،ُصُأحمدُفتحيُسرور،ُالرقابةُعمىُدستوريةُالقوانيفُالحقُ- 1
ُالثالث،ُُ- 2 ُالعدد ُالدستورية، ُالدستورية،ُمجمة ُالدستوريةُلألمفُالقانونيُفيُقضاءُالمحكمة ُالحماية ُالعطار، يسريُمحمد

ُ.56ُ-51،ُص2003ُالمحكمةُالدستوريةُالمصرية،ُمصر،ُ
ُالقانونيُوالقضائي،ُمجمةُالدستورية،ُعاطؼُالبنا،ُالرقابةُالقضائيةُالسابقةُعمىُدستوريةُالقوانيفُىؿُتُ- 3 تفؽُمعُنظامنا

ُ.29،ُص2005ُالعددُالثامف،ُالمحكمةُالدستوريةُالمصرية،ُمصر،ُ
ُ.49سالماف،ُالرقابةُالسابقةُفيُالدستورُالجديد،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 4
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التيُيتعيفُأفُتنطبؽُعميياُالقاعدةُالقانونيةُالمجردة،ُوقدُنادىُأصحابُىذاُالرأيُبضرورةُُاألوضاع
ُ.1إعماؿُالرقابةُالالحقةُبدؿُرقابةُالمطابقةُالسابقة

وفيُرأييُينبغيُعدـُالمبالغةُفيُتشويوُرقابةُالمطابقةُالسابقة،ُذلؾُأفُالمجمسُالدستوريُ
ُبتفسيرُالقانوفُالمحاؿُسواءُفيُفرنساُأوُفيُ الجزائرُعندُنظرهُفيُمطابقةُنصُقانونيُلمدستورُيقـو

ُالقضائي ُاالجتياد ُوحتى ُبؿ ُالسابقة، ُواجتياداتو ُفيو، ُيعمؿ ُالذي ُالقانوني ُالسياؽ ُإطار ُفي ُُُُُُُُعميو
ُالقانُو ُأيُالنطؽُبمطابقة ُالنوعُمفُالرقابة، ُبخياريفُفقطُفيُىذا ُليسُمقيدا ُأنو ُكما فُمفُناحية،

لمدستور،ُأوُعدـُمطابقتو،ُبؿُيمكفُلوُأيضاُأفُيصرحُبعدـُالمطابقةُالجزئية،ُكماُيمكفُأفُيحكـُ
ُعادةُ ُليا ُوالتي ُالنصُالمفحوص، ُحوؿ ُيبدييا ُالتي ُالتفسيرية ُالتحفظات ُمراعاة ُشريطة بالمطابقة

ُعالقةُمباشرةُبالتطبيؽُالعمميُألحكاـُىذاُالنصُعمىُماُسنبينوُالحقا.

ُإلىُما ُالقاضيُالدستوريُفيُالرقابةُُإضافة ُالتيُيواجييا ُالقانونية ُفإفُنفسُاألزمة سبؽ،
السابقةُيمكفُتصورىاُفيُالرقابةُالالحقةُأيضاُحيفُيفصؿُالقاضيُفيُقانوفُمطعوفُفيُدستوريتوُ
لـُيطبؽُبعد،ُوتزدادُىذهُالحالةُوروداُعندُمباشرةُالرقابةُالالحقةُبطريقةُمجردةُفيُالحاالتُالتيُ

ُفيياُالقانوفُبذلؾ.يسمحُ

رغـُذلؾُفإفُالمجمسُالدستوريُفيُإعمالوُلرقابةُالمطابقةُالسابقةُلصدورُالقانوفُيمكفُأفُ
ُفيُمدىُدستوريةُ ُالنظر ُبمناسبة ُالسابقة ُلمرقابة ُمباشرتو ُالحيُعند ُالقانوف ُبفقو ُيسمى يعرؼُما

ُداخميُإلحدىُغُر ُعمىُنظاـ ُأو ُعمىُقانوفُعضويُسابؽ، فتيُالبرلمافُساريُالتعديالتُالمدخمة
المفعوؿ،ُففيُىذهُالحالةُيتصدىُالمجمسُلمدىُدستوريةُالنصُالمعدؿُبالنصُالمطعوفُعميوُأمامو،ُ
ُمطابقة ُمدى ُتقدير ُفي ُبسمطة ُاالحتفاظ ُمع ُتطبيقو، ُبعد ُالنص ُىذا ُتفسير ُضوء ُفي ُُُُُُُُُُُُُُُوذلؾ

فإفُبعضُالدوؿُالتيُتأخذُدساتيرىاُلمدستور،ُمعُمالحظةُأنوُحتىُفيُالرقابةُالالحقةُُىذاُالتفسيرُ
بالرقابةُالقضائية،ُأكدتُجياتُالقضاءُالدستوريُفيياُعمىُأفُالرقابةُالتيُتمارسياُفيُشأفُدستوريةُ
ُحكـُ ُفي ُمثال ُورد ُما ُوىو ُعمال، ُتطبيقيا ُكيفية ُال ُالدستور، ُمخالفة ُمناطيا النصوصُالقانونية

ُ.472فيُالقضيةُرقـ2003ُُفيفري10ُُلممحكمةُالدستوريةُالعمياُلجميوريةُمصرُُفيُ

                                                             
ُالدستُ- 1 وريُوالقانوفُوالقضائي؟،ُمرجعُعاطؼُالبنا،ُالرقابةُالقضائيةُالسابقةُعمىُدستوريةُالقوانيفُىؿُتتفؽُمعُنظامنا

ُ.16سابؽ،ُصُ
ُ.8-7أحمدُفتحيُسرور،ُالرقابةُعمىُدستوريةُالقوانيفُالحقةُأـُسابقة؟،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 2
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 رقابة المطابقة رقابة إلزامية شاممة -ثانيا

ُرقابةُ ُبانيا ُالدستوري ُلممجمس ُالمسندة ُلمدستور، ُالقانونية ُالنصوص ُمطابقة ُرقابة تتميز
إلزامية،ُبحيثُالُيمكفُإصدارُالقوانيفُالعضويةُوالنظاميفُالداخمييفُلغرفتيُالبرلمافُإالُبعدُإخطارُ

ُالدستوري،ُوقياموُبإبداءُرأيوُفيُمدىُمطابقةُالنصوصُالقانونيةُالمعروضةُعميوُلمدستور.المجمسُ

فُكانتُرقابةُالمطابقةُإلزاميةُفإنياُليستُبآلية،ُألفُالمجمسُالدستوريُالُيمارسياُمفُتمقاءُ وحتىُوا 
ُ.1نفسوُابتداء،ُبؿُبناءُعمىُإخطارُمفُالجيةُالتيُكمفياُالدستورُبذلؾ

ُ ُرقابة ُالنصُالمراقب،تمتاز ُأحكاـ ُجميع ُتشمؿ ُبحيث ُشاممة، ُرقابة ُبأنيا ُأيضا ُُُُُُُُُُُُُُُُُُالمطابقة
ُورد ُويمكفُأفُيستخمصُذلؾُمما ُتخصُالنصُبرمتو، نما ُوا  ُمحددة، ُأحكاما ُأو ُُُُُُُُُُُوالُتخصُحكما

ُيدرجُفيُالجزءُالختاميُمفُآرائوُحوؿُمطابقةُال ُما قوانيفُفيُآراءُالمجمسُالدستوري،ُحيثُعادة
"ُ ُعبارة ُلمدستور ُلمدستورالعضوية ُمطابقة ُاإلخطار ُموضوع ُالعضوي ُالقانوف ُأحكاـ ُباقي ُُُُُُُُُُُُ"،تعد

"ُ ُعبارة ُيدرج ُلمدستوركما ُمطابقة ُالداخمي ُالنظاـ ُمواد ُباقي ُطرؼُتعد ُمف ُالعبارتيف ُواستعماؿ ،"
ُ.2المراقبُالمجمسُالدستوريُيعنيُامتدادُرقابةُالمطابقةُلكؿُأحكاـُالنصُالقانوني

ُالنصُالمراقب،ُ ُموضوع ُعمى ُاقتصارىا ُبعدـ ُتتميز ُالمطابقة ُرقابة ُفإف ُذلؾ ُإلى ُُُُُُُُُُُُُُُإضافة
ُ،ُولإلجراءاتُالتيُيحددىاُليذاُالنص.الدستورُوبؿُتمتدُأيضاُلمشكؿُالذيُيشترط

ُ

 الفرع الثاني

 إجراءات إعمال رقابة المطابقة

ُ ُالمطابقة ُرقابة ُإعماؿ ُإجراءات ُقانوفُتختمؼ ُىو ُىؿ ُالرقابة، ُلمنصُمحؿ ُتبعا لمدستور
ُعضويُأـُنظاـُداخميُإلحدىُغرفتيُالبرلماف.

ُ

                                                             
ُ.329عصاـُسعيدُعبدُأحمد،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 1
لزرؽُحبشي،ُأثرُسمطةُالتشريعُعمىُالحرياتُالعامةُوضماناتيا،ُأطروحةُدكتوراهُفيُالقانوفُالعاـ،ُكميةُالحقوؽُوالعموـُُ- 2

ُ.247،ُص2013ُ-2012السياسية،ُجامعةُأبيُبكرُبمقايد،ُتممساف،ُ
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 رقابة القوانين العضوية -أوال

ُالبرلمافُلرقابةُالمطابقةُالتيُيمارسياُ أخضعُالدستورُالجزائريُالقوانيفُالعضويةُالتيُيقرىا
المجمسُالدستوري،ُوالغايةُمفُذلؾُىيُتقييدُالبرلمافُفيُاختصاصاتوُفيُىذاُالمجاؿُبماُالُيسمحُ
ُأحكا ُالقوانيف ُنصوصُىذه ُتتضمف ُأف ُيحتمؿ ُإذ ُالدستور، ُفي ُلو ُالمرسـو ُاإلطار ُبتخطي ماُلو

ُالمسبقة،ُ ُالمطابقة ُلرقابة ُإخضاعيا ُيستدعي ُالذي ُاألمر ُوروحا ُنصا ُالدستور ُمع ُُُُُُُُتتعارض
ُ.1الرتباطيماُالوثيؽوىوُماُيضمفُوجودُمنظومةُقانونيةُعضويةُمتجانسةُمعُالدستورُ

الُيمارسُالمجمسُالدستوريُرقابةُمطابقةُالقوانيفُالعضويةُإالُبناءُعمىُإخطارُمفُرئيسُ
مفُالدستورُالتيُتنصُعمىُأفُ)يبديُالمجمس186ُُيةُاستناداُإلىُالفقرةُالثانيةُمفُالمادةُالجميوُر

الدستوري،ُبعدُأفُيخطرهُرئيسُالجميورية،ُرأيوُوجوباُفيُدستوريةُالقوانيفُالعضوية،ُبعدُأفُيصادؽُ
ُعميياُالبرلماف(.

ُلممجمسُالدستوري ُالوجوبي ُفيُاإلخطار ُرئيسُالجميورية ُسمطة ُإقرار ُفيُمدىُُإف لمنظر
مطابقةُالقوانيفُالعضويةُلمدستور،ُوييدؼُفيُاألساسُإلىُضمافُعدـُاعتداءُالبرلمافُعمىُالمجاؿُ
المحجوزُلرئيسُالجميوريةُفيُالتشريع،ُبممارستوُمفُخالؿُتوقيعوُعمىُالمراسيـُالرئاسية،ُكماُيعدُ

وبالنظرُإلىُالمكانةُالتيُيحتمياُُرئيسُالجميوريةُالمؤىؿُدستورياُلإلخطارُبوصفوُحاميُالدستور،
ُ.2الرئيسُبيفُالمؤسساتُالدستوريةُاألخرى

ُبناء ُوتنعقد ُتمقائية، ُغير ُرقابة ُالعضوية ُلمقوانيف ُالدستوري ُالمجمس ُرقابة ُأف ُُُُُُُُُُُُرغـ
عمىُإخطار،ُفإفُذلؾُالُيعنيُبأفُالجيةُالتيُتممؾُصالحيةُاإلخطارُلياُالحريةُالتامةُفيُإخطارُ

ُ ُالمجمس ُتسبؽ ُمعينة ُفترة ُخالؿ ُالعضوي ُالقانوف ُبإحالة ُممزمة ُىي ُبؿ ُوقت، ُأي ُُُُُُُُُُُُإصدارفي
ُ ُالقانوف، ُأفىذا ُُذلؾ ُالمادة ُمف ُاألولى 144ُُالفقرة ُالدستور ُرئيسُتنصُمف ُ)يصدر ُأف عمى

ُيوماُابتداءُمفُتاريخُتسمموُإياه(.30ُالجميوريةُالقانوفُفيُأجؿُثالثيفُ

                                                             
،ُالجزائر،06ُالجزائري،ُالعددُمحمدُضيؼ،ُأثرُقراراتُوآراءُالمجمسُالدستوري:ُالواقعُواآلفاؽ،ُمجمةُالمجمسُالدستوريُُ- 1

ُ.153،ُص2016ُ
يعيشُشوقيُتماـ،ُدنشُرياض،ُتوسيعُإخطارُالمجمسُالدستوريُودورهُفيُتطويرُنظاـُالرقابةُالدستورية،ُمقاربةُتحميميةُُ- 2

ُالقانونيةُوالسياسية،ُالعدد2016ُفيُضوءُالتعديؿُالدستوريُالجزائريُلسنةُ ُ.175،ُص2016ُ،ُأكتوبر14ُ،ُمجمةُالعمـو



 الوظيفة التشريعية للربملان بني الضوابط التأسيسية والرقابة املؤسسية الباب األول

 

 
83 

ُم ُالثانية ُالفقرة ُأف ُرئيسُغير ُإخطار ُبعد ُاألجؿ ُىذا ُإيقاؼ ُبضرورة ُتفيد ُالمادة ُنفس ف
الجميوريةُلممجمسُالدستوريُبالقانوفُالعضويُقبؿُإصداره،ُإلىُغايةُأفُيفصؿُالمجمسُفيُمدىُ

ُ.1مطابقةُىذاُالقانوفُلمدستور،ُوفقاُلمشروطُالمحددةُفيُىذاُاألخير

يوما30ُُرأيوُفيُأجؿُثالثيفُمفُالدستورُأفُالمجمسُالدستوريُيعطي189ُُتوضحُالمادةُ
مطابقتياُشكالُوموضوعاُُوقبؿُالفصؿُفيُكدُعندُإخطارهُبالقوانيفُالعضويةمفُتاريخُاإلخطار،ُويتأ

ُالمادةُ ُمفُقبؿُالبرلمافُقدُتمتُوفؽُاإلجراءاتُالتيُتنصُعمييا لمدستورُمفُافُالمصادقةُعمييا
ُ.2اإلخطارمفُالدستور،ُوبعدُذلؾُيفصؿُفيُموضوعُالقانوفُمحؿ141ُُ

يتبيفُمماُسبؽُأفُالمجمسُالدستوريُعندُنظرهُفيُمطابقةُالقوانيفُالعضويةُلمدستورُيقؼُ
موقفاُوسطاُمفُعمميةُإقرارُالقانوفُبصفةُنيائيةُمفُطرؼُالبرلمافُوعمميةُإصدارهُمفُقبؿُرئيسُ

ُمع ُالمساواة ُتقؼُعمىُقدـ ُتشريعية ُاالختصاصُىيئة ُبيذا ُفالمجمسُالُيشكؿ غرفتيُُالجميورية،
ُالمساواةُ ُأنوُالُيقؼُعمىُقدـ ُبإقرارُمشروعُالقانوف،ُكما ُُُُُُمفُرئيسُالدولة،ُالبرلماف،ُألنوُالُيقـو

ُتقديرُمدىُ ُفيُالحقيقة ُالمجمسُالدستوريُىو ُبو ُيقـو ُكؿُما نما ُوا  ُالقانوف، ُبإصدار ُالُيقـو ألنو
االختصاصُغريباُفيُالرقابةُُمطابقةُالقانوفُالعضويُألحكاـُالدستور،ُوقدُعدُبعضُالباحثيفُىذا

ُالتشريعية ُالعممية ُومسيرة ُبمنيجية ُتمتزج ُالرقابة ُيجعؿ ُألنو ُالدستورية، ُإلزاما،3ُعمى ُفييا ُُُُُُُُوتؤثر
ألنياُقدُتؤديُإلىُالتصريحُبعدـُمطابقةُالقانوفُالعضويُأوُبعضُأحكاموُلمدستور،ُكماُقدُتؤثرُ

توقؼُأجؿُإصدارُانوفُموضعُالتنفيذ،ُألفُىذهُالرقابةُفيُالعمميةُالتنفيذيةُالتيُبموجبياُبوضعُالق
ُالقانوفُالعضويُإلىُغايةُظيورُنتيجتياُفيُرأيُالمجمسُالدستوري.

ُ

ُ

                                                             
قدُمسُالنصابُالمطموبُلمتصويتُعمىُالقوانيفُالعضوية،ُفبعدُأفُكانت2016ُُيالحظُأفُالتعديؿُالدستوريُلسنةُُ- 1

123ُأعضاءُمجمسُاألمة،ُطبقاُلمفقرةُاألخيرةُمفُالمادة3/4ُُالمصادقةُتتـُباألغمبيةُالمطمقةُلمنواب،ُوبأغمبيةُثالثةُأرباعُ
حتُالمصادقةُعمىُالقوانيفُالعضويةُتتـُباألغمبيةُالمطمقةُلمنواب،ُوألعضاءُمجمسُ،ُأصب1996مفُدستورُالجزائرُلسنةُ

ُمفُالدستور.141ُاألمةُطبقاُلمفقرةُماُقبؿُاألخيرةُمفُالمادةُ
ُ.71،ُص2012ُسعيدُبوالشعير،ُُالمجمسُالدستوريُفيُالجزائر،ُُديوافُالمطبوعاتُالجامعية،ُالجزائر،ُُ- 2
ُ.330مرجعُسابؽ،ُصُعصاـُسعيدُعبدُاحمد،ُُ- 3
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 رقابة النظام الداخمي -ثانيا

األداةُاألساسيةُلتنظيـُوحسفُسيرُعمؿُالبرلماف،ُوضبطُوتقنيف1ُُيعدُالنظاـُالداخميُلمبرلماف
ُاألقمياتُ ُحقوؽ ُويضمف ُوالمعارضة، ُاألغمبية ُبيف ُالتوازف ُيحقؽ ُبما ُالبرلماف، ُداخؿ العالقات

ُ ُويبيف ُالواجبات، ُويحدد ُيحتكـُالبرلمانية ُكما ُليا، ُالمرصودة ُوالعقوبات ُوالجزاءات ُُُُُُُُُُالمخالفات
ُ.2اعاتُوالخالفاتُداخؿُالبرلمافإليوُفيُفضُالنُز

ُ ُإرادة ُعف ُوتعبيرا ُنتاجا ُالبرلماف، ُمفُغرفتي ُغرفة ُالداخميُلكؿ ُالنظاـ ُيعد الغرفةُأعضاء
ُأغمبيةُ ُليـُجميعا المعنيةُالذيفُوضعوهُدوفُتدخؿُسمطةُأوُجيةُأخرى،ُوصوتواُعميو،ُوىوُممـز

3ُومفُالضروريُالتقيدُبأحكاموُوعدـُمجاوزتيا.ُومعارضة،

ُ ُخاصةإف ُأىمية ُذات ُدستورية ُمؤسسة ُسير ُينظـ ُأنو ُحيث ُمف ُلمبرلماف ُالداخمي ُُُُُُُُُُالنظاـ
ُالممكفُ ُمف ُالسياسيُالمعاصر، ُإلىُخارجُقبةُُأففيُالنظاـ ُتمتد ُكبيرة ُتأثيراتُسياسية تكوفُلو

يعيةُالبرلماف،ُحيثُأكدُبعضُالفقياءُأفُقواعدُالنظاـُالداخميُلمبرلمافُبماُتنظموُمفُإجراءاتُتشُر
وعالقاتُبيفُالمجمسيف،ُوبيفُالبرلمافُوالحكومةُتجاوزُالطبيعةُالتنظيميةُبالمعنىُالحدي،ُمماُيجعؿُ

ُالخاصيةُالدستوريةُلمنظاـُالداخميُجدُواضحة.

،ُومفُذلؾ4ُالداخميةُأنظمتيالذلؾُنصتُالعديدُمفُالدساتيرُعمىُضرورةُافُتضعُالبرلماناتُ
يعد المجمس الشعبي منوُعمىُأفُ)132ُالفقرةُالثالثةُمفُالمادةُالدستورُالجزائريُالذيُينصُفيُ

ُ(.الوطني ومجمس األمة نظاميما الداخمي ويصادقان عمييما

                                                             
المذكورُسابقا،89ُُ-01سماهُالمجمسُالدستوريُالئحة،ُووصفوُبالعقدُالخاصُالوحيدُالطرؼ،ُوقدُوردُذلؾُفيُرأيوُرقـُُ- 1

(ُ ُفيو: ُوكوفُوالذيُجاء ُلممعاىداتُوالقوانيفُوالتنظيمات، ُالمخصصة ُالدستورية... ُلرقابة ُمانعة ُالمطابقة ُلكوفُرقابة ونظرا
وخيوُىذاُالفرزُكافُقصدهُأفُيترؾُبالفعؿُلممجمسُالشعبيُالوطنيُصالحيةُضبطُنظاموُالداخميُبواسطةُمحررُالدستورُبت

ُ(.الئحة،ُاوُعقدُخاصُوحيدُالطرؼُمفُغيرُالقانوفُأوُالتنظيـ
ُ.08-07،ُص2005ُرشيدُالمدور،ُالنظاـُالدستوريُلمجمسُالنواب:دراسةُوتعميؽ،ُمنشوراتُمجمسُالنواب،ُالمغرب،ُُ- 2
المعدؿُوالمتمـ،ُأطروحةُدكتوراهُفيُالقانوفُالعاـ،1996ُُنوفمبر28ُُأوصيؼُسعيد،ُالبرلمافُالجزائريُفيُظؿُدستورُُ- 3

ُ.171ص1ُ،2016ُُكميةُالحقوؽ،ُجامعةُالجزائر
يةُدراسةُتحميم-رشيدُالمدور،ُخصائصُالرقابةُعمىُدستوريةُاألنظمةُالداخميةُلمبرلمافُومنيجياُفيُالتطبيؽُالمغربيُُ- 4

357ُ،ُص2008ُ،ُجامعةُالكويت،ُالكويت،1ُ،ُالعدد32ُمقارنة،ُمجمةُالحقوؽ،ُالمجمدُ
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أعطىُكغيرهُمفُدساتيرُالعديدُمفُالدوؿُلمبرلمافُصالحيةُإعدادُيبدوُأفُالدستورُالجزائريُ
ُيدؿُم ُالمؤسسُنظاموُالداخميُبنفسوُدوفُتدخؿُمفُالسمطاتُاألخرى،ُوىوُما فُجيةُعمىُالتزاـ

ُالبرلماف ُسيادة ُالفصؿُبيفُالسمطاتُوتأكيد واستقالليتوُفيُتدبير1ُُالدستوريُالجزائريُبترسيخُمبدأ
يةُثانيةُعمىُحرصُالمؤسسُالدستوريُعمىُالحدُمفُحريةُالبرلمافُشؤونوُالداخمية،ُويدؿُمفُج

ُومساسوُبصالحياتُالسمطا ُالدستور، ُمفُانحرافوُعفُأحكاـ ُلذلؾُألزموُبضرورةُخوفا تُاألخرى،
ُإدراجُاإلجراءاتُالداخميةُلعمموُفيُشكؿُنظاـُداخميُمكتوبُلمحيمولةُدوفُمخالفتوُلمدستور.

ُالفرنسيُفيُإطارُالبرلمانيةُالمعقمنة ُتأثرُالمؤسسُالدستوريُفيُذلؾُبنظيره ُُُُ،ُذلؾُأنو2لقد
ُوالرابعة ُالثالثة ُالجميوريتيف ُحدود ُإلى ُالداخمي ُنظامو ُفيُوضع ُحر ُالبرلماف ُكاف ف ُوا  ُفرنسا ُُُُُُُُُفي
ُووضعُ ُالمعقمنة، ُتقنياتُالبرلمانية ُبواسطة ُالحرية، ُمفُىذه ُحد ُالخامسة ُالجميورية إالُأفُدستور

ُمدقق ُبمقواعد ُأعماليا ُتيدؼُإلىُحصرُمجاؿُتدخؿُالمجالسُالنيابيةُومراقبة ُفيُذلؾُأنظمتياُة ا
ُ.3الداخمية

ُالعديد ُعمى ُتنصيصو ُالجزائري ُالدستور ُعمى ُالمعقمنة" ُ"البرلمانية ُتجميات ُمف ُُُُُُُُُُُُُإف
مفُاإلجراءاتُذاتُالعالقةُبالسيرُالداخميُلغرفتيُالبرلماف،ُمعُترؾُتحديدُبعضُالتفاصيؿُوالشروطُ

ُماُنصُعميوُالدستور.ُواألحكاـُإلىُالنظاـُالداخميُلكؿُغرفةُفيُإطارُاحتراـ

ُمسائؿُ ُوتحديد ُبياف ُميمة ُالعضوي ُالقانوف ُإلى ُالدستور ُأوكؿ ُذكره، ُسبؽ ُما ُإلى إضافة
ُأخرىُترتبطُ ُوالثباتُُأيضاوأحكاـ ُاالستقرار ُوذلؾُبغرضُضمافُخاصية ُالبرلمافُوعممو، بتكويف

رُمفُوجوبُإخضاعُالمسائؿُالمقيدةُلمعمؿُالبرلماني،ُواالىـُمفُكؿُذلؾُماُنصُعميوُالدستُولتمؾُ
ُالنظاـُالداخميُلكؿُغرفةُمفُغرفتيُالبرلمافُلمطابقةُالدستورُقبؿُبدايةُالعمؿُبيذاُالنظاـ.

                                                             
ُ.17األميفُشريط،ُمكانةُالبرلمافُالجزائريُفيُاجتيادُالمجمسُالدستوري،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 1
2 -ُُ ُلممجالسُالبرلمانية، ُالداخمية ُاألنظمة ُعمىُدستورية ُالمجمسُالدستوريُوالرقابة ُالمعارؼُالقانونيةُيحيىُحموي، سمسمة

ُ.60،ُص21ُ،2014ُ،ُاإلصدارُوالقضائية،ُمنشوراتُمجمةُالحقوؽ
شراؾُالحكومةُفيُكامؿُاإلجراءاتُُ- 3 تمثمتُأىـُمعالـُ"عقمنةُالنظاـُالبرلماني"ُفيُفرنساُفيُحصرُالمجاؿُالتشريعي،ُوا 

ُواألن خضاعُالقوانيف، ُوا  ُفيُجدوؿُأعماؿُالبرلماف، ُوتحكميا ُالقبمية،ُالتشريعية، ُالدستورية ُلمبرلمافُإلىُالرقابة ُالداخمية ظمة
ُ.12انظر:ُاألميفُشريط،ُمكانةُالبرلمافُالجزائريُفيُاجتيادُالمجمسُالدستوري،ُمرجعُسابؽ،ُصُ
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ُ ُالمادة ُمف ُاألخيرة ُالفقرة ُ)186ُنصت ُأف ُعمى ُالجزائري ُالدستور يفصل المجمس مف
ُطبعاالدستوري في مطابقة النظام الداخمي لكل من غرفتي البرلمان لمدستور ُيتـ ُوذلؾ ،)ُُُُُُُُُُُُُ

ُالداخمي،ُوقدُرأىُالمجمسُالدستوريُأفُاختصاصوُبالنظرأفُتصادؽُكؿُغرفةُُبعد ُُُُُُُعمىُنظاميا
ُغرفتيُ ُمف ُلكؿ ُالداخمي ُالنظاـ ُعمى ُيدخؿ ُقد ُتعديؿ ُكؿ ُإلى ُأيضا ُيمتد ُالمذكورة ُالمطابقة في

ُال ُيمكف ُوال ُالمعنية، ُلمغرفة ُبالنسبة ُالنظاـ ُصفة ُيكتسي ُال ُبحيث ُتطبيقوالبرلماف، ُفي ُُُُُُُُُشروع
ُإالُمفُتاريخُتصريحُالمجمسُالدستوريُبمطابقتوُلمدستور.

ُالداخمي ُالنظاـ ُمطابقة ُُتيدؼُرقابة ُمف ُُمجمسيلكؿ ُلمدستور ُغرفةالبرلماف ُكؿ ُُُُُُُُُإلىُمنع
ُيتطابؽُمعُالدستورُوالقانوفُالعضويُالذيُيحددُُإجراءاتمفُتخطيُ ُبما ُداخميا وكيفياتُتنظيميا

ُ ُالنظاـُتنظيـ ُتضميفُىذا ُمفُعدـ ُالتأكد ُوكذا ُبينيما، ُالعالقاتُالوظيفية ُوكذا المجمسيفُوعمميما
مسائؿُتدخؿُفيُمجاؿُقانوفُعضوُالبرلمافُعمىُاعتبارُُبالتطرؽُإلىأحكاماُذاتُطبيعةُتشريعية،ُ

أفُىذاُالموضوعُيندرجُفيُاالختصاصُالتشريعيُلمبرلمافُمفُجية،ُوييـُأعضاءُالبرلمافُبمجمسيوُ
ُمفُجيةُثانية.

ُعمميا ُالستقاللية ُغرفة ُكؿ ُممارسة ُأف ُضماف ُإلى ُالرقابة ُتيدؼُىذه ُذلؾ ُإلى ُُُُُُُُُُُُباإلضافة
الُتنتيؾُأيُحكـُدستوري،ُوالُتؤثرُبوجوُخاصُعمىُاالختصاصاتُالدستوريةُالممنوحةُلمحكومة،ُ

ُ.1وعمىُنطاؽُأوسعُالُتؤثرُعمىُمبدأُالفصؿُبيفُالسمطات

ُبناءُ ُلمدستور ُالداخميُلكؿُمفُغرفتيُالبرلماف ُالنظاـ ُالمجمسُالدستوريُفيُمطابقة ينظر
ُإ ُاستنادا ُالجميورية ُرئيس ُمف ُإخطار ُعمى ُنصُالمادة ُىذا186ُُلى ُفإف ُوبذلؾ ُالدستور، مف

فُاتصؼُباإللزاـُإالُأنوُغيرُمقررُلرئيسيُالغرفتيف المذيفُالُيمكنيماُإخطارُالمجمس2ُُاإلخطارُوا 
ُنظراُ ُرئيسُالجميورية، ُمف ُبذلؾ ُاألولى ُأنيما ُرغـ ُلغرفتييما، ُالداخمييف ُالنظاميف ُبشأف الدستوري

ُغير ُغرفة ُلكؿ ُالداخمي ُالنظاـ ُإقرارهُلكوف ُبعد ُالمفعوؿ ُساري ُيعد ُإذ ُاإلصدار، ُإلجراء ُُُُُُُُُُُخاضع
                                                             

ُ.154محمدُضيؼ،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 1
وُعمىُأفُالمجمسُالدستوريُمن155ُـُحينماُنصُفيُالفقرةُالثانيةُمفُالمادة1989ُنشيرُإلىُأفُدستورُالجزائرُلسنةُُ- 2

يفصؿُفيُمطابقةُالنظاـُالداخميُلممجمسُالشعبيُالوطنيُلمدستورُلـُيحددُصراحةُالجيةُالمكمفةُبإخطارُالمجمسُالدستوريُ
ُوذلؾُبتاريخُ ُوبذلؾُمارسُرئيسُالمجمسُالشعبيُالوطنيُحؽُإخطارُالمجمسُالدستوري، ُالميمة، ُبيذه ديسمبر06ُُلمقياـ

ُمُ،1989 ُفي ُلمنظر ُفي ُعميو ُوالمصادؽ ُالوطني ُالشعبي ُلممجمس ُالداخمي ُالنظاـ 29ُُطابقة ُُُُُُُُُُُُُُلمدستور،1989ُأكتوبر
ُوىيُالمرةُالوحيدةُلوُمنذُإنشاءُالمجمسُالدستوريُإلىُيومناُىذا.
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عالفُالمجمسُالدستوريُمطابقتوُلمدستور،ُغيرُأفُالمعموؿُبوُفيُفرنساُ مفُطرؼُالغرفةُالمعنيةُوا 
وفيُبعضُالدوؿُالتيُتأخذُبأسموبُالرقابةُالسياسيةُعمىُدستوريةُالقوانيفُأفُتسندُميمةُإخطارُ

ُالدس ُالرقابة ُالبرلماف،جية ُمجمسي ُرئيسي ُإلى ُلمبرلماف ُالداخمي ُالنظاـ ُمطابقة ُفي ُلمنظر ُُُُُُُُُُتورية
ُأي ُيستطيع ُكافُُوال ف ُوا  ُاإلخطار، ُموعد ُفي ُالترخصُيكوف نما ُوا  ُاإلخطار، ُعف ُالنكوؿ منيما

تأخرُتطبيؽُالنظاـُالداخميُالمعني،ُذلؾُأنوُالُيجوزُتطبيقوُقبؿُُتأخرىماُفيُذلؾُمؤداهُبالضرورة
ُ.1فصؿُفيُمطابقتوُلمدستورال

ُإلخطارُالمجمسُ ُمحددة ُبمدة ُفإفُرئيسُالجميوريةُغيرُمقيد ُبالنسبةُآلجاؿُاإلخطار، أما
الدستوريُلمفصؿُفيُمدىُمطابقةُالنظاـُالداخميُلكؿُمفُغرفتيُالبرلمافُلمدستور،ُغيرُأفُالمتتبعُ

المقدمةُلممجمسُالدستوريُفيُىذاُالشأفُيتبيفُبوضوحُأفُاألجؿُفيُكؿُالحاالتُلـُيكفُُلإلخطارات
ُ ُثالثيف ُالداخمي،30ُيتعدى ُنظاميا ُعمى ُالبرلماف ُغرفتي ُمف ُغرفة ُكؿ ُمصادقة ُتاريخ ُمف ُُُُُُُُُيوما

ُربماُتأثراُباألجؿُالمنصوصُعميوُفيماُيخصُاإلخطارُبمطابقةُالقانوفُالعضويُلمدستور.

ُالداخميُلممجمسُالشعبيُالوطنيُلمرقابةُالسابقةُأخيرا ،ُنشيرُإلىُأفُمسألةُإخضاعُالنظاـ
ُسنةُ ُالوطني ُالشعبي ُوالمجمس ُالمجمسُالدستوري ُبيف ُخالؼ ُكانتُموضوع ُالتنفيذ ُحيز لوضعو

ـُونشرهُفيُالجريدةُالرسمية22/07/1989ُ،ُذلؾُأفُاألخيرُصادؽُعمىُنظاموُالداخميُفي1989ُ
ُ 07/08/1989ُلمجميوريةُيـو ـُتحتُعنواف18/08/1989ُـ،ُولـُيخطرُالمجمسُالدستوريُإالُيـو

قانوفُيتضمفُالنظاـُالداخميُلممجمسُالشعبيُالوطني،ُوقدُأصدرُالمجمسُالدستوريُرأيوُفيوُتحتُ
ُ 1989ُُ-01رقـ ُالمادة ُأف ُفيو ُلممجمسُالدستوريُبميمة155ُُوالذيُأكد ُالتيُتعيد ُالدستور مف

ظاـُالداخميُلممجمسُالشعبيُالوطنيُلمدستورُتفيدُبأفُرقابةُىذاُالنظاـُوجوبيةُالنظرُفيُمطابقةُالن
ُوسابقةُلوضعوُحيزُالتنفيذ.

ُالمجمسُالشعبيُالوطني ُبعد،ُوصادؽُعميو ُفيما ُالمذكورُأعيدتُصياغتو ُأفُالنظاـ ُُُُورغـ
عدُأفُنشرُفيُشكؿُالئحة،ُإالُأفُرئيسُالمجمسُالشعبيُالوطنيُقاـُبإخطارُالمجمسُالدستوريُب

ُدفعُالمجمسُالدستوريُإلىُإصدارُقرارهُرقـُ ُوردُفيُالرأيُالمذكور،ُذلؾُما ُما ُالنظاـُمخالفا ىذا

                                                             
ُالدستوريةُالمصرية،ُُ- 1 ُالمحكمة ُالدستورية، ُالبرلمانية،ُمجمة ُالرقابةُعمىُالالئحة ُالعزيزُسالماف، ،ُمصر،21ُالعددُعبد

ُ.41،ُص2012ُ
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تمسؾُبماُوردُفيُرأيوُرقـُيبدالُمفُالفصؿُفيُالمطابقةُبرأي،ُمعُأنوُكافُمفُاألولىُأف03-891ُُ
ُالمطا01-89ُ ُالداخميُلممجمسُالشعبيُالوطنيُلرقابة ُإخضاعُالنظاـ ُلتنفيذه،ُبضرورة ُالسابقة بقة

ُومفُثـُإصدارُرأيُآخرُبدالُمفُالقرارُالمذكور.

ُ

 المطمب الثاني

 إقرار آلية الدفع بديال عن الرقابة الدستورية الالحقة
 

منوُعمىُأفُ"يفصؿُالػمجمسُالدستوري،155ُُـُفيُالمادة1989ُدستورُالجزائرُلسنةُُنص
ُدستوريةُ ُفي ُالدستور، ُفي ُأخرى ُأحكاـ ُصراحة ُإياه ُخولتيا ُالتي ُاالختصاصات ُإلى باإلضافة
ُالػحالةُ ُفي ُبقرار ُأو ُالتنفيذ، ُواجبة ُتصبح ُأف ُقبؿ ُبرأي ُإما ُوالتنظيػمات، ُوالقوانيف، الػمعاىدات

ُالعكسية".

ُالمذكورُأفُالنظرُفيُدستوريةُالقوانيفُ الصادرةُعفُالسمطةُالعاديةُيتضحُمفُنصُالمادة
ُبدايةُنفاذىا،ُوذلؾُرىفُبالسمطةُ ُالقوانيفُأوُبعد التشريعيةُجوازي،ُويمكفُأفُيتـُقبؿُصدورُىذه

ُورئيسُالم ُفيُرئيسُالجميورية ُالمجمسُالدستوريُالمتمثمة ُبإخطارُ ُالمخولة ُلمجية جمسُالتقديرية
ُالشعبيُالوطني،ُفيُظؿُغيابُاإلخطارُالذاتيُلممجمسُوغيابُأيُدورُلممواطفُفيُىذاُالشأف.

ُ ُدستور ُقميالُفيُظؿ ُالمذكور ُاألمر ُلتشمؿ1996ُتغير ُحيثُتوسعتُجياتُاإلخطار ـ،
ُ ُدستوريتيارئيسُمجمسُاألمة، ُفي ُالنظر ُأصبح ُاألولى ُوعادية، ُعضوية ُإلى ُالقوانيف ُتقسيـ ُُُُُُُُُُوتـ

ُقبؿ،ُمف ُمف ُبو ُمعموال ُكاف ُعما ُالثانية ُأمر ُيختمؼ ُلـ ُبينما ُوجوبيا، ُالدستوري ُالمجمس ُُُُُُُُُُُُُقبؿ
ُمفُجوازيةُالنظرُفيُدستوريتياُ)الفرعُاألوؿ(.

الدفعُبعدـُالدستوريةُلصالحُجديدةُلمرقابةُتمثمتُفيُآليةُُـ2016أقرُالتعديؿُالدستوريُلسنةُ
ُائصُالرقابةُالالحقةُعمىُدستوريةُالقوانيفُ)الفرعُالثاني(.،ُجاءُكحؿُعمميُلتدارؾُنقاألفراد

ُ

                                                             
أكتوبر29ُُيتعمؽُبالئحةُالمجمسُالشعبيُالوطنيُالمؤرخةُفي1989ُُديسمبرُسنة18ُُمؤرخُفي:89ُُ-03رقـُُقرارُ- 1

ُ.1989ديسمبر20ُُ،ُمؤرخةُفي54ُ،ُالجريدةُالرسميةُلمجميوريةُالجزائريةُالديمقراطيةُالشعبية،ُالعدد1989ُ
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 الفرع األول

 لقوانين العاديةرقابة دستورية ا
 

الدستوريةُعدـُالخروجُعفُالدستور،ُووجوبُأفُالُيخالؼُالدستورُكؿُماُىوُدونوُُمبدأيفيدُ
مفُقواعدُقانونية،ُويتـُذلؾُبمقارنةُنصُأدنىُمعُنصُالدستورُلتقديرُمدىُدستوريةُاألوؿُوعدـُ

ُ.1مخالفتوُلمثاني،ُمماُيجعؿُالرقابةُمرتبطةُبنزاعُحوؿُأولويةُنصُعمىُآخر

يكوفُُبحيثتسمحُرقابةُالدستوريةُبوجودُعالقةُمرنةُبيفُالنصُالخاضعُلمرقابةُوالدستور،ُ
ُالدستوريةُىذاُىوُعدـُ النصُمحؿُالرقابةُدستورياُإذاُلـُتتعارضُأحكاموُمعُنصُدستوري،ُفمفيـو

ُ.2التعارضُمعُالنصُالمرجعيُالذيُىوُالدستور

ُألف ُمجردة، ُرقابة ُبأنيا ُالدستورية ُرقابة ُالدستوريُتمتاز ُالقضاء ُجية ُعمى ُيعرض ُُُُُُُُُُُُُُُما
لمنصُالتشريعي،ُأوُلبعضُأحكامو،ُالُصحتوُبمناسبةُتطبيقوُعمىُحالةُمحددة،ُىوُالصحةُالعامةُ

ُ.3وتحريكياُيكوفُبمبادرةُمفُالييئاتُالعامةُالتيُيحددىاُالدستور،ُالُمفُاألفراد

ُ ُمف ُابتداء ُالدستورية ُرقابة ُبتقنية ُالجزائر ُوتمارسأخذت ُالدستوري، ُالمجمس ُُُُُُُُُُُُتأسيس
عمىُالمعاىداتُوالقوانيفُوالتنظيمات،ُوسنكتفيُبالتطرؽُإلىُرقابةُالقوانيفُالعاديةُباعتبارىاُصادرةُ

ُعفُالبرلماف.

القوانيفُالعاديةُلممجمسُالدستوري،ُميمةُرقابةُدستوريةُالجزائريُلقدُخوؿُالمؤسسُالدستوريُ
إخطارُمفُجياتُمحددةُسواءُبعدُمصادقةُالبرلمافُعمىُىذهُالقوانيفُوقبؿُُالذيُيمارسياُبناءُعمى

ُ ُنصتُالمادة ُوقد ُفيُتنفيذىا، ُوالبدء ُإصدارىا ُبعد ُأو ُلسنة165/1ُُإصدارىا، ُالجزائر مفُدستور
ُيفصل المجمس الدستوري باإلضافة إلى االختصاصات التي خولتيا إياه صراحةعمىُأفُ)1996ُ

                                                             
ُ.77ستوريُفيُالجزائر،ُمرجعُسابؽ،ُصُسعيدُبوالشعير،ُالمجمسُالدُ- 1
ُكميةُُ- 2 ُفيُالحقوؽ، ُأطروحةُدكتوراه ُالدستوريةُفيُحمايةُالحرياتُالعامةُدراسةُمقارنة، ُالعزيزُبرقوؽ،ُدورُالرقابة عبد

ُ.131،ُص2016ُبفُيوسؼُبفُخدة،ُالجزائر،1ُُالحقوؽ،ُجامعةُالجزائر
ُ.155لحريات،ُالطبعةُاألولى،ُمرجعُسابؽ،ُصُأحمدُفتحيُسرور،ُالحمايةُالدستوريةُلمحقوؽُواُ- 3
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في دستورية المعاىدات والقوانين والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح  أحكام أخرى في الدستور
ُ(.واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية

ُالدستورُإلىُكؿُمفُرئيسُالجميوريةُورئيسُالمجمسُ ُأسندتُعمميةُاإلخطارُفيُىذا وقد
ُستور.مفُىذاُالد166ُ،ُوىوُماُوردُفيُنصُالمادةُاألمةالشعبيُالوطنيُورئيسُمجمسُ

ُإ ُوليسُإلزاميا،ُخيكوف ُاختياريا ُالعادية ُالقوانيف ُدستورية ُفي ُالمجمسُالدستوريُلمنظر طار
يمارسُقبؿُصدورُالنصُأوُبعدُصدوره،ُوجيةُاإلخطارُغيرُمقيدةُفيُذلؾُإالُبقيدُمعنويُكماُ

فُتضمفُأحكاماُيحت مؿُعبرُعميوُأحدُالباحثيف،ُإذُقدُالُيمجأُإلىُاإلخطارُبشأفُنصُماُحتىُوا 
ُلمدستور،ُوبالتاليُيستمرُفيُتطبيؽُالنصُعمىُالرغـُمفُوجودُشؾُأوُيقيفُ مخالفتياُومعارضتيا

ُاوُجزئيا،ُوىيُحالةُيمكفُتصورىاُ ُُُُُالسيماُحينماُتكوفُاألغمبيةُالبرلمانيةحوؿُعدـُدستوريتوُكميا
ُىذ هُاألغمبيةُبتمريرُنصُفيُتجانسُمعُالسمطةُالتنفيذية،ُوىوُاألمرُاألكثرُوروداُفيُالواقع،ُفتقـو

ُ.1لتحقيؽُسياساتُمعينةُعمىُحسابُأحكاـُالدستور

ويبررُبعضُالباحثيفُليذاُالنوعُمفُالرقابةُولمصفةُاالختياريةُلإلخطارُفيماُيخصُالقوانيفُ
ُ.2العاديةُبكثرةُعددىا،ُبحيثُتعيؽُعمميةُرقابتياُكاممةُعمؿُالمجمسُالدستوري

ُيعكسُ ُالعضوية ُلمقوانيف ُالدستوري ُالمجمس ُرقابة ُمجاؿ ُفي ُالجزائرية ُالتجربة ُاستقراء إف
ُلـُينظرُالمجمسُالدستوريُمنذُنشأتوُإالُفيُدستوريةُعددُ ُإذ ُالنوعُمفُالرقابة، بوضوحُفشؿُىذا

ُمفُالقوانيفُالعادية،ُرغـُأفُالقوانيفُالتيُباإلمكافُأفُتخضعُلمرقابةُالالحقةُالُ تقتصرُقميؿُجدا
ُقبؿُذلؾ،ُيشيرُبعضُالباحثيفُُتأسيسعمىُتمؾُالصادرةُبعدُ ُتمتدُإلىُما نما المجمسُالدستوريُوا 

إلىُأفُالسببُفيُضآلةُدورُالمجمسُالدستوريُفيُمجاؿُالقوانيفُالعاديةُيرتبطُبالجياتُالموكوؿُ
ُ.3لياُميمةُاإلخطار

                                                             
ُ.65سعيدُبوالشعير،ُالمجمسُالدستوريُفيُالجزائر،ُمرجعُسابؽ،ُُصُُ- 1
ُالقانونيةُُ- 2 ُلمبحوث ُالحقوؽ ُمجمة ُالقوانيف، ُدستورية ُعمى ُالرقابة ُفي ُالمجمسُالدستوري ُفعالية ُمدى ُسعوداي، صديؽ

ُ.486،ُص2013ُثاني،ُواالقتصادية،ُجامعةُاإلسكندرية،ُمصر،ُالعددُال
ُدكتوراهُ- 3 ُأطروحة ُوحوؿُمحدود، ُمجاؿُممدود ُالحقوؽُوالحرياتُالعامة ُالمجمسُالدستوريُفيُحماية ُدور ُُُُُُُُُنباليُفطة،

ُ.491،ُص2011ُفيُالقانوف،ُكميةُالحقوؽ،ُجامعةُمولودُمعمري،ُتيزيُوزو،ُ
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ُالدستُو ُالتعديؿ ُفي ُالدستوري ُالمؤسس ُعمؿ ُسبؽ، ُما ُعمى ُتأسيسا ُلسنة ُُُُُُُُُُُُـ2016ري
ُ ُحيثُنصتُالمادة ُالعادية، ُالقوانيف ُدستورية ُيخصُرقابة ُفيما 187ُُُُُُُُُعمىُتوسيعُجياتُاإلخطار

رئيس الجميورية أو رئيس مجمس األمة أو رئيس   ُيخِطر المجمس الــّدستوري مفُالدستورُعمىُأفُ)
 03  نائبا أو ثالثين 05  يمكن إخطاره من خمسين  كما . أو الوزير األول  الوطني  المجمس الشعبي

ُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (.مجمس األمة  عضوا في

ُالممثميفُلممعارضةُ ُقدُأضافتُالوزيرُاألوؿُوأعضاءُالبرلمافُالسيما ُالمادة يالحظُأفُىذه
مفُشأفُاالعتراؼُلممعارضةُبحؽُاإلخطارُأفُيحسفُمركزىاُُكجيةُإخطارُلممجمسُالدستوري،ُألف

ُالمعارضُلنصُتشريعيُحازُ ُبأداةُتكوفُجديرةُبأفُتمكنياُمفُالدفاعُعفُموقفيا ويعززه،ُويزودىا
ُالمجمسُ ُعمؿ ُعمى ُانعكاسُايجابي ُلو ُيكوف ُأف ُيمكف ُما ُوىو ُالبرلمانية، ُاألغمبية ُمصادقة عمى

ُليشارؾُبفعاليةُفيُتطييرُالدستوري،ُويقودُإلىُخروجوُمفُدوا ُالمفروضةُعميو، مةُالجمودُوالقيود
ُ.1وضبطُالمنظومةُالقانونية

ُخمسيف ُتمكيف ُثالثيف05ُُ إف ُأو ُفي03ُُ نائبا ُالمجمسُُ عضوا ُإخطار ُمف مجمسُاألمة
ُفقط، ُسابقة ُرقابة ُدستوريا ُلرقابتيا ُالعادية ُبالقوانيف ُباإلخطار ُمحدودا ُيكوف ُأف ُيمكف ُُُُُُُُُُُُالدستوري

                                                                                                                            تتمتع المعارضة البرلمانية بحقوق ... ال سيما منيا:تنصُعمىُأفُ)114ُذلؾُأفُالمادةُ
- .... 
                   بخصوص القوانين 3و 2الفقرتان  187إخطار المجمس الدستوري طبقا ألحكام المادة  -

ُ(.التي صوت عمييا البرلمان
ُمحموُ ُيكوف ُأف ُيجب ُالبرلمانية ُلممعارضة ُالممنوح ُاإلخطار ُحؽ ُأف ُالمادة ُىذه ُمف يفيـ

عدـُتمكيفُالمعارضةُمفُاإلخطارُالقوانيفُالعاديةُالتيُصوتُعميياُالبرلمافُقبؿُإصدارىا،ُبمعنىُ
ُأوليُإلىُأفُتظيرُاجتياداتُالمجمسُالدستوريُ ُالتفسير ُويبقىُىذا ُالمعاىداتُوالتنظيمات، حوؿ

ُ.2عكسُذلؾ

                                                             
ُ.160يعيشُشوقيُتماـ،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 1

2 ُ qeveldُ– Oumaiouf, Réflexions sur les nouveautés de la révision constitutionnelle du 07 
février 2016 en matière de contrôle Revue Critique de droit et sciences politiques; la faculté de 
droit et science politique de l'université Mouloud Mammeri, Tizi Ouzou, volume 2016/1, p65. 
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مفُالدستورُفيُالفقرةُالمشارُإليياُأعاله،ُيوضحُتوجو114ُُوالتفسيرُالمذكورُلنصُالمادةُ
دستوريةُالقوانيفُالعاديةُالتيُبينتُالتجاربُأنياُالمؤسسُالدستوريُنحوُالتخميُعفُالرقابةُالالحقةُل

ُالرقابةُ ُتمثمتُفيُآلية ُوبالتاليُاستبدلتُبشكؿُأوُبآخرُبآليةُجديدة ُمنيا، ُتنتجُاآلثارُالمتوقعة لـ
ُ.1الدستوريةُعفُطريؽُالدفع

ُ

 الفرع الثاني

 إقرار آلية الدفع بعدم الدستورية
 

مماُسبؽُأفُدورُالمجمسُالدستوريُفيُرقابةُالقوانيفُالعاديةُظؿُلفترةُطويمةُمرىوف،ُُاتضح
ُالم ُالسياسية ُالجيات ُمف ُاإلبإخطار ُغياب ُظؿ ُفي ُبنصُالدستور، ُلممجمسُحددة ُالذاتي خطار

ُلممواطفُفيُىذاُالشأف.الدستوري،ُوغيابُأيُدورُ

ـ،ُالذيُاقرُآليةُالدفعُبعدـ2016ُتـُتجاوزُاألمرُالمذكورُبموجبُالتعديؿُالدستوريُلسنةُ
ُإلىُمجاؿُالقانوفُ ُاآللية ُلصالحُاألفراد،ُمعُترؾُأمرُتحديدُشروطُوكيفياتُتطبيؽُىذه الدستورية
ُىذهُاآلليةُوأىميتيا،ُوأىـُمعالمياُ لىُغايةُصدورُىذاُاألخير،ُيمكفُالتطرؽُإلىُمفيـو العضوي،ُوا 

ُالنصُالدستوريُمع ُفي ُورد ُفيُإطارُما ُالمجاؿُُالرئيسية، ُفيُىذا االستئناسُبالتجاربُالمقارنة
ُالسيماُفيُفرنسا.

 مفيوم الدفع بعدم الدستورية وأىميتو -أوال

 مفيوم الدفع بعدم الدستورية -1

تفترضُحالةُالدفعُبعدـُالدستوريةُأفُيكوفُىناؾُنزاعُقضائيُمطروحُأماـُإحدىُالييئاتُ
القضاءُاإلداري،ُوىذهُالييئةُستفصؿُفيُالنزاعُُذاتُاالختصاصُالقضائيُالتابعةُلمقضاءُالعاديُاو

ُلمدستورُ ُمخالفة ُتطبيقيا ُالنصوصُالمراد ُىذه ُأطراؼُالنزاعُأف ُويرىُأحد ُلنصوصُقانونية، وفقا
ُالقائـ،ُفيدفعُبعدـُدستوريةُالنصُأوُالنصوصُالقانونيةُالتيُستطبؽ.

                                                             
1 - Morad medleci, Justice constitutionnelle contemporaine: défis et perspectives. 
www.ksrf.ru/ru/Info/Conferences/Documents/2016MedelciFr.pdf 
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روفةُفيُقانوفُالمرافعات،ُإفُالدفعُبعدـُدستوريةُنصُقانونيُيندرجُضمفُالدفوعُالفرعيةُالمع
وىيُتمؾُالدفوعُالتيُتستيدؼُتأجيؿُالخصومةُأوُوقفياُلحيفُالفصؿُفيُمسألةُأوليةُيتوقؼُعميياُ

ُ.1الفصؿُفيُموضوعُالنزاع

ُالقوانيف، ُدستورية ُعمى ُالقضائية ُالرقابة ُنظـ ُفي ُمعروفة ُآلية ُالدستورية ُبعدـ ُالدفع ُُُُُُُُيعد
قابةُالسياسيةُعمىُدستوريةُالقوانيفُعمىُاختالؼُبيفُىذهُالنظـُكماُأخذتُبوُحديثاُبعضُنظـُالُر

ـُتأثرا2016ُفيُتطبيؽُىذهُاآللية،ُوفيُالجزائرُتـُإدخاؿُىذهُاآلليةُبموجبُالتعديؿُالدستوريُلسنةُ
باالنتشارُالواسعُليذهُاآلليةُفيُبدايةُىذاُالقرف،ُالسيماُفيُبعضُالدوؿُاألوربيةُوالدوؿُالعربية،ُففيُ

ـ،2008ُمثالُتـُتبنيُنظاـُالرقابةُالدستوريةُعفُطريؽُالدفعُبموجبُالتعديؿُالدستوريُلسنةُُفرنسا
ُ ُلممادة ُبإضافتو ُبفرنسا ُالقوانيف ُدستورية ُرقابة ُتطوير ُفي ُاألىمية ُبالغ ُأثر ُلو ُكاف 61/1ُُُُُُُُُُوالذي

ُ ُالتشريعية ُاألحكاـ ُدستورية ُفي ُالطعف ُحؽ ُلممواطنيف ُمنحت ُوالتي ُالدستور، ُالقضاءُإلى أماـ
ُ.2مباشرة

ـُعبارة2016ُماُفيُالجزائرُفقدُاستعمؿُالمؤسسُالدستوريُبموجبُالتعديؿُالدستوريُلسنةُأ
مفُالدستور،ُوالُيمكفُأفُيفيـُمفُىذهُالعبارةُاألخذ188ُُ"الدفعُبعدـُالدستورية"ُفيُنصُالمادةُ

اضيُالمختصُبالدعوىُاألصميةُالذيُيكوفُفيوُالقبالنظاـُالمعروؼُفيُالوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُ
ُالدستورية ُالدعوى ُبالبتُفي ُأيضا ُأمامو3ُمختصا ُتثار ُالذي ُالموضوع ُقاضي ُأف ُالمقصود ُإنما .

ُبإحالةُىذهُالمسألةُإلىُأعمىُجيةُ مسألةُعدـُالدستوريةُمفُأحدُأطراؼُدعوىُمنظورةُأماموُيقـو
ىذاُالقاضيُإثرُذلؾُبالتوقؼُعفُالبتُُ،ُويمتـز4قضائيةُيتبعياُسواءُمجمسُالدولةُأوُالمحكمةُالعميا

ُ ُاألصمية، ُالدعوى ُالمسألةُصدورُلينتظرفي ُحسـ ُفي ُالمختص ُالدستوري ُالقاضي ُعف ُُُُُُُُُُقرار
بعدُإحالتياُإليوُمفُطرؼُمجمسُالدولةُأوُالمحكمةُالعمياُوفقاُلمشروطُوالكيفياتُالتيُيحددىاُقانوفُ

ُـ.2019مارس07ُُعضوي،ُمفُالمفترضُأفُيصدرُقبؿُ

                                                             
ُ.157،ُص2000ُيحيُعبدُالعزيزُالجمؿ،ُالقضاءُالدستوريُفيُمصر،ُدارُالنيضةُالعربية،ُمصر،ُُ- 1
ُ.160يعيشُشوقيُتماـ،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 2
ُوالسياسةُُ- 3 ُالفكر ُفي ُمسالؾ ُمجمة ُاأللماني، ُوالنموذج ُالمغربي ُالدستور ُبيف ُالدستورية ُبعدـ ُالدفع ُحؽ ُبدر، الذىبي

ُ.94،ُص2016ُ،ُالمغرب،38ُ-37واالقتصاد،ُالعددُ
ُ.47محمدُمحمدُعبدُالمطيؼ،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 4
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ُالدستوُر ُالتعديؿ ُنظـ ُلسلقد ُي 2016ُنة ُالمادة ُأحكاـ ُبتطبيؽ ُخاصا ُانتقاليا ُحكما 188ُُُُُُـ
ُالدستورية ُبعدـ ُالدفع ُآللية ُالناظمة ُالدستور 1ُمف ُالمادة ُنص ُفي ُالحكـ ُىذا ُأدرج ُوقد ،215ُُُُُُُُُ

 188أحكام المادة ريثما يتم توفير جميع الظروف الالزمة لتنفيذ مفُالدستورُالتيُتنصُعمىُأنوُ)
دة من الدستور، وعمال عمى ضمان التكفل الفعمي بذلك، فإن اآللية التي نصت عمييا ىذه الما

ُ(.سنوات من بداية سريان ىذه األحكام 03سوف توضع بعد أجل ثالث 

استناداُإلىُماُسبؽُيمكفُتعريؼُالدفعُبعدـُالدستوريةُبأنوُوسيمةُقانونيةُاختياريةُتمكفُأحدُ
ُ فيُنزاعُمعروضُأماـُالقضاءُمفُإثارةُمسألةُعدـُدستوريةُنصُقانونيُيتوقؼُعميوُمآؿُالخصـو

النزاعُلمساسوُبالحقوؽُوالحرياتُالتيُيضمنياُالدستور،ُعمىُأفُيفصؿُالمجمسُالدستوريُفيُىذهُ
ُالمسألةُبناءُعمىُإحالةُمفُمجمسُالدولةُأوُالمحكمةُالعميا.

 بعدم الدستوريةأىمية الدفع  -2

 تكريس حق الفرد في الوصول غير المباشر إلى العدالة الدستورية لحماية حقوقو -أ

ُالفردُ ُىذا ُإعطاء ُيتطمبُبالضرورة ُالدستور ُوالحرياتُالتيُضمنيا ُبالحقوؽ ُالفرد ُتمتع إف
الوسائؿُالتيُتمكنوُمفُمنعُحرمانوُمفُىذهُالحقوؽُوالحريات،ُبماُفيياُالوصوؿُإلىُأعمىُدرجاتُ

ُوسبؿُاال ُاألمرالقضاء، ُلـز ُالدستوريُإذا ُالقضاء ُوتحديدا ُلممبدأ2ُنتصاؼُالمعروفة ُوذلؾُتجسيدا ،
ُ ُالحؽ ُصاحب ُوأنو ُالشعب، ُبحكـ ُيقضي ُالذي ُالعامةالتأسيسيالديمقراطي ُالسمطات ُومصدر ،ُُُُُُُُُُُ

ُ.3فيُالدولة

ُالدفاع ُفي ُلممتقاضي ُالحؽ ُيعطي ُأف ُشأنو ُمف ُالدستورية ُبعدـ ُالدفع ُآلية ُتكريس ُُُُُُُُُُُُُُإف
عفُحقوقوُوحرياتوُالمضمونةُدستورياُمفُاعتداءُأيُنصُقانونيُيجعمياُعرضةُلالنتقاص،ُوبالتاليُ
لفُيشعرُالمواطفُبغربةُعفُالنصُالدستوري،ُوماُيقدموُلوُمفُضمانات،ُبحيثُتتغيرُالنظرةُنحوُ

                                                             
ُ.94بؽ،ُصُصديؽُسعوداوي،ُمرجعُساُ- 1
ُ.100عصاـُسميماف،ُدورُالقضاءُالدستوريُفيُمجاؿُالحقوؽُوالحريات،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 2
ُ.150صديؽُسعوداوي،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 3
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بالسمطةُلجيةُحقوقوُالدستورُمفُمنظـُلمسمطةُإلىُقاعدةُأساسيةُيحتكـُإليياُعندُتحديدُعالقةُالفردُ
ُ.1وحرياتو

 تدارك نقائص الرقابة الدستورية الالحقة -ب

إفُإقرارُآليةُالدفعُبعدـُالدستوريةُسيساىـُبالُشؾُفيُتجاوزُاإلطارُالضيؽُلمرقابةُالالحقة،ُ
بيا،ُفقدُأثبتتُىذهُالرقابةُُبؿُوحتىُالسابقةُعمىُدستوريةُالقوانيفُالعادية،ُوتجاوزُالنقائصُالمرتبطة

ُالذيفُمفُالنادرف ُعمىُالفاعميفُفيُالمؤسساتُالرسمية ُيقتصرُتحريكيا ُرقابةُمجردة، ُلكونيا ُُُُُُشميا
ُأفُيتحركواُإلخطارُالمجمسُالدستوري.

ُالصمةُ ُذات ُالسيما ُالسمطات، ُانتظاـ ُضماف ُسبيؿ ُفي ُأنشأت ُالتي ُالدستورية ُالرقابة إف
ُ ُاألكثرية ُبيف ُوالعالقات ُالتشريعية، ُالفاعميفبالعممية ُتقاعس ُمعضالت ُاليـو ُتواجو ُُُُُُُُُُُُواالقمية،

ُيدعوُإلىُضرورةُالتحوؿُنحوُرقابةُ فيُالمؤسساتُالرسميةُعفُالمجوءُإلىُالعدالةُالدستورية،ُمما
،ُوىوُماُنأمؿُأفُينجح2ُالدفعُبعدـُالدستوريةُالتيُتؤديُإلىُتحوؿُالدستورُإلىُكتابُيوميُمواطني

ُالعمؿُبوُفيُالجزائر.

 تعزيز دور المجمس الدستوري في حماية الحقوق والحريات -ج

إفُالمجمسُالدستوريُىيئةُمستقمةُمكمفةُبالسيرُعمىُاحتراـُالدستور،ُوىوُماُيجعؿُلوُدوراُ
ُالضمانة ُأف ُذلؾ ُالدستور، ُيضمنيا ُوالتي ُلممواطنيف، ُوالحرياتُاألساسية ُالحقوؽ ُحماية ُفي ُُُُُُُُُُُُُكبيرا

التشريعاتُالتيُيمكفُُ،ُخصوصاُفيُمواجية3ُبوجودُجيازُيعمؿُعمىُحمايتياالُيمكفُتحقيقياُإال
ُأفُتمسُبيا.

الُشؾُأفُإفساحُالمجاؿُأماـُالمواطفُلمدفعُبعدـُالدستوريةُسيساىـُفيُتعزيزُدورُالمجمسُ
الدستوريُفيُممارسةُوظيفةُمراقبةُالقاعدةُالقانونيةُالتيُتضعياُالسمطاتُالعمومية،ُوفيُبناءُدولةُ

                                                             
ُ.303أميفُعاطؼُصميبا،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 1
ُ.84،ُص6ُ،2012ُالمجمدُانطوافُمسرة،ُالمواطفُوالعدالةُالدستورية،ُالكتابُالسنوي،ُالمجمسُالدستوريُالمبناني،ُُ- 2
ُ.300أميفُعاطؼُصميبا،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 3
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القانوفُوحمايةُالحقوؽُوالحرياتُالفرديةُوالجماعيةُعمىُحدُتعبيرُالمجمسُالدستوريُنفسو،ُوالذيُ
ُ.1ـ2016المتعمؽُبمشروعُالقانوفُالمتضمفُالتعديؿُالدستوريُلسنة01/16ُُأبداهُفيُرأيوُرقـُ

ُباإلضافةُإلىُأفُاجتيادُالمجمسُالدستوريُفيُالجزائرُخالؿُمسيرتوُأثبتُاىتماموُالواضح
ُأثبتت ُالدستورية ُالدفعُبعدـ ُوأفُالتجاربُالمقارنةُفيُمجاؿُإعماؿُآلية ُُُُُُبصوفُالحقوؽُوالحريات،

فيُالنصوصُلصالحُقسـُالضماناتُلحقوؽُالمواطنيف2ُُأفُمفُآثارىاُحدوثُنوعُمفُالتوسعُالكمي
ُ ُجعمو ُلجية ُالدستور ُمفيـو ُفي ُنوعي ُتغيير ُأدىُإلى ُمما ُالدولة، ُتنظيـ ُحسابُقسـ ميثاقاُعمى

اجتيادياُلمحقوؽُوالحريات،ُوذلؾُاستناداُإلىُماُيؤكدهُبعضُالباحثيفُمفُأفُ)تـُالديمقراطيةُيقتضيُ
ُوصالحياتُ ُوضعية ُمف ُأكثر ُالمحكوميف ُحقوؽ ُحماية ُعمى ُالنصُالدستوري ُاىتماـ ُينصب أف

ُ.3ُالحكاـ...(

 تصفية النظام القانوني من المقتضيات غير الدستورية -د

ُالقُو ُكانت ُالمطابقةُإذا ُلرقابة ُتخضع ُالبرلماف ُلغرفتي ُالداخمييف ُوالنظاميف ُالعضوية انيف
ُتحتويُ ُقد ُأنيا ُرغـ ُالدستوري، ُالمجمس ُرقابة ُمف ُتفمت ُما ُدائما ُالعضوية ُالقوانيف ُفإف السابقة

لذلؾُفإفُإقرارُالرقابةُالالحقةُعمىُىذهُالقوانيفُوغيرىاُفيُشكؿُدفعُبعدـُمقتضياتُغيرُدستورية،ُ
ُيةُمفُشأنوُأفُيتيحُالفرصةُلتصفيةُالقوانيفُغيرُالدستورية.الدستوُر

ُتمؾُالمعطياتُ ُىو ُاآللية ُىذه ُأىمية ُيؤكد ُالوطنيةُُاإلحصائيةإفُما ُعفُالجمعية الصادرة
ُ ُأيُمف ُاألولية ُالدستورية ُالمسألة ُبآلية ُالعمؿ ُمف ُبداية ُأنو ُإلى ُوالتيُتشير مارس01ُُالفرنسية،

،ُوىوُماُيشكؿ4ُقرارا225ُأصدرُالمجمسُالدستوريُالفرنسي2013ُُمارس01ُُإلىُغاية2010ُُ

                                                             
ُ،ُمرجعُسابؽ.16-01رأيُرقـُُ- 1
يتميزُالنيجُالفرنسيُفيُمجاؿُإعماؿُآليةُالمسألةُالدستوريةُاألوليةُحسبُتعبيرُالفقيوُلويسُدوبريُببساطتوُوسرعتوُُ- 2

دارتوُبشجاعةُتجنباُلعدـُاالستقرارُاالجتماع ُ.85يُوالحقوقي...،ُانظر:ُانطوافُمسرة،ُمرجعُسابؽ،ُصُوفاعميتوُوا 
3 - Dominique Rousseau, droit du contentieux constitutionnelle, Montchrestien, Paris 4 éme 
édit, 1995, p398. 

ُلتفسيرية.%ُمنياُصدرتُمشفوعةُبالتحفظاتُا13%ُمفُىذهُالقراراتُصدرتُبعدـُالدستوريةُالجزئيةُأوُالكمية،ُو27ُ- 4
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يؤكدُعمىُأىميةُآليةُالدفعُُ،ُوىوُما1959%ُمفُمجموعُالقراراتُالتيُأصدرىاُالمجمسُمنذ39ُُ
ُ.1التيُأحدثتُنقاشاُواسعاُداخؿُالوسطُالحقوقيُوالقانونيُوالقضائيُبفرنساُمنذُبدءُالعمؿُبيا

 المعالم الرئيسية آللية الدفع بعدم الدستورية -ثانيا

دفعُبعدـُالدستوريةُإلىُنظاـُالرقابةُعمىُدستوريةُلأدخؿُالمؤسسُالدستوريُالجزائريُآليةُا
ُالقوا ُ)188ُنيفُبموجبُالمادة ُالتيُتنصُعمىُأنو   يمكن إخطار المجمس الدستوري مفُالدستور

أحد   يدعي  عندما  بالدفع بعدم الدستورية بناء عمى إحالة من المحكمة العميا أو مجمس الدولة،
ينتيك   النزاعيتوقف عميو مآل   الذي  المحاكمة أمام جية قضائية أن الحكم التشريعي  في األطراف

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           . يضمنيا الدستور  الحقوق والحريات التي

ُ                                         .( عضوي تحدد شروط وكيفيات تطبيق ىذه الفقرة بموجب قانون

ُالمسندةُ ُالجديدة ُبالصالحية ُالمتعمقة ُالرئيسية ُالمبادئُالتوجييية ُتحدد ُالمادة ُىذه إفُتركيبة
ُوالخطوطُ ُالمعالـ ُباألساس ُتوضح ُكما ُوالحريات، ُالحقوؽ ُحماية ُمجاؿ ُفي ُالدستوري لممجمس

ُ.الدستوريةالعريضةُلمطعفُالفرديُبالدفعُبعدـُ

ُ ُالمتفحصُلممادة ُفي188ُُإف ُالدستورية ُبعدـ ُالدفع ُآلية ُمعالـ ُيوجز ُأف ُيمكنو المذكورة
ُالجزائرُفيُأربعةُجوانبُأساسية:

ُأفُتكوفُإثارةُالدفعُبعدـُالدستوريةُبمناسبةُمحاكمةُأماـُجيةُقضائية.ُ-

ُأفُيثارُالدفعُمفُأحدُأطراؼُالمحاكمة.ُ-

ُمحؿُالدفعُالحقوؽُوالحرياتُالمضمونةُدستوريا.أفُينتيؾُالحكـُالتشريعيُُ-

ُمحكمةُُ- ُليا ُتتبع ُقضائية ُجية ُأعمى ُمف ُالدستوري ُالمجمس ُإلى ُالدفع ُإحالة ُتتـ أف
ُالموضوع.

                                                             
ُالقانونيةُأنورُعشيبة،ُالرقابةُالبعديةُعمىُدستوريةُالقوانيف،ُسمسمةُالدراساتُالدستوريةُوالسياسية،ُ- 1 ُ ،منشوراتُمجمةُالعمـو

ُ.113-112،ُص2014ُالمغرب،ُالعددُالثاني،
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ُ ُفيُنصُالمادة ُإليو ُالقانوفُالعضويُالمشار لىُغايةُصدور ُالتطرؽ188ُوا  ُيمكف ُُُُأعاله
فيُإطارُماُوردُفيُالنصُالدستوري،ُمعُاالستئناسُإلىُالمعالـُالمذكورةُآلليةُالدفعُبعدـُالدستوريةُ

ُبالتجاربُالمقارنةُفيُىذاُالمجاؿُالسيماُفيُفرنسا.

 إثارة الدفع بعدم الدستورية بمناسبة محاكمة أمام القضاء -1

مفُالدستورُفإفُالدفعُبعدـُالدستوريةُيجبُأفُيثارُأثناءُالنظر188ُُاستناداُإلىُنصُالمادةُ
أفُيصدرُقانوفُعفُالبرلمافُيمسُحقوؽُاالفرادُفالُيمكفُليؤالءُفيُمحاكمةُأماـُجيةُقضائية،ُأماُ

ء،ُويكوفُمآلوُأفُيثيرواُعدـُدستوريتو،ُبؿُيبقىُالقانوفُساريُالمفعوؿُإلىُأفُيوجدُنزاعُأماـُالقضا
ُ.1متوقؼُعمىُىذاُالقانوف،ُففيُىذهُالحالةُيمكفُألطراؼُالنزاعُالدفعُبعدـُدستوريةُىذاُالقانوف

ُ ُلنصُالمادة 188ُُوفقا ُالدفع ُاإلداريةُفإف ُالمحاكـ ُجميع ُأماـ ُمنتجا ُيكوف ُالدستورية بعدـ
ُفإ ُذلؾ ُإلى ُإضافة ُالعميا، ُالمحكمة ُأو ُالدولة ُلمجمس ُالتابعة ُأي ُإداريةُوالعادية، ُأقضية ُىناؾ ف

ُالمينية ُلممنظمات ُالتأديبية ُوالمجاف ُالمحاسبة ُكمجمس ُأعماليا2ُمتخصصة ُتخضع ُىيئات ُوىي ،
ُأماـُ ُيفترضُأنوُيجوزُالدفعُبعدـُالدستوريةُإما ُأوُمجمسُالدولة،ُوىذا لمطعفُأماـُالمحكمةُالعميا

ُ.3ىذهُالييئاتُأوُعفُطريؽُالطعف

بعادُمحكمةُالتنازعُمفُآليةُالدفعُأمامياُبعدـُالدستورية،ُومفُجيةُأخرىُيتفؽُالفقوُعمىُاست
نظراُألفُمسألةُدستوريةُالقانوفُالُتكوفُالزمةُلمفصؿُفيُالنزاعُأماـُالمحكمة،ُكماُيضيؼُبعضُ

ُ ُلمدولة ُالعميا ُالمحكمة ُأف ُ-الباحثيف ُلممادة ُتختصُوفقا ُالدستور177ُوالتي ُرئيس4ُُمف بمحاكمة

                                                             
ُالدستورية،ُدراسةُقانونيةُمقارنة،ُمجُ- 1 ُلمدراساتُالقانونيةُمحمدُأوسوس،ُحؽُالمواطنيفُفيُالولوجُإلىُالعدالة ُالمنارة مة

ُ.91،ُص2014ُواإلدارية،ُالعددُالسابع،ُالمغرب،ُ
ُوالعموـُُ- 2 ُالحقوؽ ُمجمة ُالجزائري، ُالتشريع ُفي ُمجمسُالدولة ُأماـ ُلمطعف ُالقابمة ُالقضائية ُالقرارات ُشوقي، يعيشُتماـ

ُ.298،ُص2016ُالسياسية،ُجامعةُعباسُلغرور،ُخنشمة،ُالعددُالخامس،ُ
3 -ُُ ُالجزائر،ُمحمد ُالثامف، ُالعدد ُالمجمسُالدستوري، ُمجمة ُجديدة، ُجزائرية ُآفاؽ ُالدستورية ُبعدـ ُالدفع ُإجراء بوسمطاف،

ُ.14صُُ ،2017
تؤّسس محكمة عميا لمّدولة، تختّص بمحاكمة رئيس الجميورّية عن األفعال اّلتي يمكن وصفيا بالخيانة )  :177المادةُ - 4

                . ات والجنح، اّلتي يرتكبانيا بمناسبة تأديتيما مياميماالعظمى، والوزير األول عن الجناي
 .(يحّدد قانون عضوّي تشكيمة المحكمة العميا لمّدولة وتنظيميا وسيرىا وكذلك اإلجراءات المطّبقة
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ُاألوؿ ُوالوزير ُمنطقياُُ-الجميورية ُيكوف ُوبالتالي ُقانونية، ُوليست ُسياسية ُطبيعة ُمف ُمحكمة ىي
ُ.1استبعادىاُمفُآليةُالدفعُبعدـُالدستورية

ُمحكمةُ ُالدستوريةُأماـُمحكمةُاالستئناؼُالجنائية،ُويمنعُأماـ ُبالدفعُبعدـ يسمحُفيُفرنسا
،ُنظراُإلىُالتشكيؿُالخاصُبيذهُالمحكمةُوضرورةُالفصؿُفيُالمسائؿ2ُالجناياتُكمحكمةُأوؿُدرجة

ُ.3قبؿُفتحُالدعوىُالجنائيةُوباإلجراءاتالخاصةُبالقانوفُ

ُقضاء ُجية ُليست ُباعتبارىا ُالعامة ُالنيابة ُأماـ ُالدستورية ُبعدـ ُالدفع ُإثارة ُيجوز ُال ُُُُُُُُكما
فُكافُ-،ُإذُتمارسُسمطةُالتحقيؽُفقطُ،ُوالُتتـُأمامياُالمحاكمةوالُىيئةُذاتُاختصاصُقضائي وا 

إالُأنوُالُيجعؿُمنياُجيةُمفُجياتُالحكـُالتيُتستقؿُوحدىاُبالفصؿُفيُالدعوىُُ-عممياُقضائيا
ُ.4الجنائيةُبحكـُحاسـُلمخصومة

 إثارة الدفع من أحد أطراف المحاكمة -2

ُ ُالدفع ُفي ُالحؽ ُقضائية ُجية ُأماـ ُمحاكمة ُاألطراؼُفي ُلكؿ ُالدستور ُدستوريةكفؿ ُُُُُُُُبعدـ
ُأيُحكـُتشريعيُيعتديُعمىُإحدىُالحقوؽُوالحرياتُاالساسيةُالتيُيحميياُالدستور.

مفُالدستورُغامضة،ُوالُتحددُطبيعة188ُُإفُعبارةُ)أحدُاالطراؼ(ُالواردةُفيُنصُالمادةُ
ُالمقصود ُىؿ ُاألطراؼ، ُفييا؟ُىؤالء ُالمتدخميف ُأـ ُاألصمييف ُالخصومة ُأطراؼ ُيجُو5ُبيـ زُوىؿ

ُلممتدخؿُاألصميُأـُلممتدخؿُالفرعيُأـُلممدخؿُمفُطرؼُالغيرُأفُيثرُالدفعُبعدـُالدستورية؟
                                                             

ُ.56محمدُمحمدُعبدُالمطيؼ،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 1
فيُفرنساُدراسةُمقارنةُبالوضعُفيُمصر،ُمجمةُالبحوثُالقانونيةُشريؼُيوسؼُحمميُخاطر،ُالمسألةُالدستوريةُاالوليةُُ- 2

ُ.194،ُص55ُ،2014ُواالقتصادية،ُكميةُالحقوؽ،ُجامعةُالمنصورة،ُمصر،ُالعددُ
ُ.56محمدُمحمدُعبدُالمطيؼ،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 3
ُ.196شريؼُيوسؼُحمميُخاطر،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 4
198ُالمادةُُ.(يكون التدخل أصميا عندما يتضمن ادعاءات لصالح المتدخل)  واإلدارية:ُمفُقانوفُاإلجراءاتُالمدنية197ُالمادةُ - 5
ال يقبل التدخل إال لمن كانت لو مصمحة لممحافظة عمى حقوقو  يكون التدخل فرعيا عندما يدعم ادعاءات أحد الخصوم في الدعوى.)

يجوز ألي خصم إدخال الغير الذي يمكن مخاصمتو كطرف أصمي في الدعوى لمحكم ضده. كما ُ)199ُ(.ُالمادةُفي مساندة ىذا الخصم
    يمكن لمقاضي، ولو من تمقاء نفسو، )201ُ(.ُالمادةُيجوز ألي خصم القيام بذلك من أجل أن يكون الغير ممزما بالحكم الصادر

     خال من يرى أن إدخالو مفيد لحسن سير العدالةأن يأمر أحد الخصوم، عند االقتضاء، تحت طائمة غرامة تيديدية، بإد
ُ.(أو إلظيار الحقيقة
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1ُوىؿُيجوزُلمنيابةُالعامةُأفُتمارسُالدفعُبعدـُدستوريةُالقوانيفُأماـُمحاكـُالموضوع؟

ُال ُمىذه ُصداىا ُسيبقى ُصريحتساؤالت ُنصُقانوني ُصدور ُغاية ُإلى ُالقانونية ُاألوساط ُفي ُُُُُُُُُرددا
ُفيُىذاُاإلطار.

ُ)طرؼُفيُالمحاكمة(ُيكرسُالحؽُالفرديُفيُالدفعُبعدـُالدستوريةُبمفيوموُ يبدوُأفُمفيـو
الواسعُالذيُيحيؿُليسُفقطُإلىُالمواطف،ُولكفُكذلؾُإلىُكؿُشخصُأجنبيُمعترؼُبوُفيُالقانوفُ

ُالدستورُعمىُالوطنييفُفقط،ُمثؿ2ُالجزائري ُالحقوؽُالتيُقصرىا الحقوؽُاالساسيةُكالحؽُ،ُماُعدا
ُالترشح ُالكامؿ3فيُاالنتخابُأو ُتطبيقيا ُتجد ُالحقوؽُاإلنسانية ُتجزئة ُوعدـ ُعالمية ُفإفُفكرة ُلذا ،ُُُُُُُُُ

)يتمتع كل أجنبي يكون وجوده فوق مفُالدستورُفإنو81ُُ،ُذلؾُأنوُطبقاُلممادة4ُفيُىذاُالموضوع
ُمقانون(، التراب الوطني قانونيا بحماية شخصو وأمالكو طبقا ل ُتنصُالمادة مفُالدستور83ُُكما

ُ)ال يمكن بأي حال من األحوال أن يسمم أو يطرد الجئ سياسي يتمتع قانونا بحق المجوء(.عمىُأنوُ

ُطرؼُاألطراؼ ُمف ُاألولوية ُذات ُالدستورية ُالمسألة ُإثارة ُيمكف ُفرنسا، ُفي ُأنو ُإلى ُُُُُُُنشير
ُالعاـ ُالقطاع ُمف ُوالمعنوييف ُالطبيعييف ُاألشخاص ُجميع ُومف ُفييا، ُوالمتدخميف ُالدعوى ُُُُُُُُُُفي

ُ.5أوُالخاص،ُومفُالمواطنيفُواألجانب

 انتياك الحكم التشريعي لمحقوق والحريات المضمونة دستوريا -3

 القواعد الدستورية التي يمكن التمسك بيا -أ

الدستورُأفُأطراؼُالمحاكمةُليسُليـُحريةُالتمسؾُبأيةُمف188ُُيستنتجُمفُنصُالمادةُ
ُمآؿُالنزاع ُالقانوفُالذيُيتوقؼُعميو ُأحكاـ ُتخالفيا ُدستورية ُةقمعتملاُدعاوُقلاُةفئاطبُامنا ُُوُ، قاعدة

ُزُوجيُالُونأُةفلاخملاُُـويفمبُديدحتلاُاذىُىدُؤمُوُ،طقفُرُوتسدلاُاينمضيُيتلاُتايُرحلاُوُؽُوقحلاب
                                                             

ُوالتنمية،ُُ- 1 ُالمحمية ُلإلدارة ُالمغربية ُالمجمة ُوالمغربي، ُالمقارف ُالتشريعيف ُفي ُالقوانيف ُدستورية ُبعدـ ُالدفع ُالعموي، محمد
ُ.64،ُص109/110ُ،2013ُالمغرب،ُالعددُ

ُ.15محمدُبوسمطاف،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 2
ُ.62وائؿُمحمدُيوسؼ،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 3
ُ.15محمدُبوسمطاف،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 4
ُالتشريعُُ- 5 ُفي ُتطبيقية ُدراسة ُالجياتُالقضائية ُأماـ ُالقوانيف ُدستورية ُالتمسؾُبعدـ ُفي ُالفرد ُحؽ ُطيبُدىيمي، محمد

ُالقانونيةُوالسياسية،ُجامعةُعمارُثميجي،ُاألغواط،ُالمجمدُال ُ.313ُُثالث،ُالعددُالثاني،ُُالجزائر،ُصُالفرنسي،ُمجمةُالعمـو
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ُفيتطمسلاُفيبُتاصاصتخالاُعيزُُوتبُةقمعتملاُؾمتكُىُرخألاُةيرُُوتسدلاُدعاوُقلاُفمُاىرُيغبُؾسمتلا
ُيذلاُراُوعلاُفاكُاذإُةيرُُوتسدلاُـدعبُعفدلاُةمكاحملاُؼاُرطألُزُوجيُالُامكُ،1ةيذيفنتلاُوُةيعيُرشتلا
ُ                                         .2رُوتسدلاُايبجُويُيتلاُتاءاُرجإلاُعابتإُفُودُفُوناقلاُردصيُفأكُ،ايئاُرجإُارُاُوعُعيُرشتلاُىرُتعا

ُالتمسؾ ُلمخصـو ُيمكف ُالتي ُوالحريات ُبالحقوؽ ُالخاصة ُالدستورية ُالقواعد ُفإف ُُُُُوبالمقابؿ
بياُىيُالواردةُفيُمقدمةُالدستور،ُوفيُمتنوُالسيماُفيُالفصؿُالرابعُمفُالبابُاالوؿُمفُالدستورُ
المعنوفُبػ)الحقوؽُوالحريات(،ُوالذيُعرؼُتطوراُممحوظاُمفُخالؿُالتعديالتُالدستوريةُالمختمفة،ُ

ُ ُتعديؿُسنة ُالحقوقية2016السيما ُبشكؿُممحوظُالكتمة ُوالذيُوسع ُالعديد3، ُودستر مفُالحقوؽُُ،
ُوحريةُ ُالثقافة، ُفي ُوالحؽ ُوالتجارة، ُاالستثمار ُوحرية ُسميمة، ُبيئة ُفي ُكالحؽ ُالجديدة، والحريات

4ُالتظاىرُالسممي،ُوالحؽُفيُالمساعدةُالقضائية...

ُالحقوؽ188ُُمفُجانبُآخر،ُيمكفُأفُيصطدـُتطبيؽُالمادةُ مفُالدستورُبماُيعرفوُمفيـو
ُ ُخالؼ ُمف ُالدستورية ُالثقافيةُوالحريات ُالخصوصيات ُإلى ُبالنسبة ُالسيما ُوتحفظات، وتناقضات

ُوالحريات ُالحقوؽ ُتفسير ُإلى ُيرمي ُاألوؿ ُتياراف ُالمفيـو ُىذا ُيتجاذب ُإذ ُالمختمفة، ُلألمـ ُُُُُوالدينية
عمىُضوءُالمواثيؽُالدوليةُلحقوؽُاإلنسافُعمىُتعددىا،ُفيوسعُمفُرقعةُالحقوؽُالفرديةُعمىُحسابُ
ُيمكفُالقاضيُالدستوريُمفُتوسيعُصالحياتوُفيُمجاؿُحمايةُالحقوؽُ الحقوؽُالجماعية،ُوىوُما

ُالمتعم ُاالتفاقية ُبالقواعد ُييتـ ُال ُبحيث ُمحافظ ُتصور ُفمو ُالثاني ُالتيار ُأما ُبالحقوؽُاإلنسانية، قة
ُال ُفي ُإال ُحوالحريات ُدستورياُالمسموحدود ُالعضوي5بيا ُلمقانوف ُيبقى ُلمجزائر ُوبالنسبة الذيُ-،

اليدُالطولىُفيُتقديـُتوضيحاتُأكثرُُ-سيوضحُاجراءاتُوكيفياتُإعماؿُآليةُالدفعُبعدـُالدستورية
ُ"الحقوؽُوالحريات"ُفيُنصُالمادةُ ُمفُالدستور.188ُحوؿُمفيـو

                                                             
ُ.49ُُُمحمدُمحمدُعبدُالمطيؼ،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 1
ُ.64وائؿُمحمدُيوسؼ،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 2
3 - ُ ُبموجبُالقانوفُرقـ ُالدستوريُفيُالجزائر ُالتعديؿ ُأثر ُلميف، ُوالحريات،16/01ُالعمرانيُمحمد ُالحقوؽ مجمةُ عمى

ُ ُلمدراساتُالقانونية ُالسابع،ُؿُالحاجُموسىُأؽُأخموؾُلتمنراستالمركزُالجامعيُأميفُالعقاُ،واالقتصاديةاالجتياد ُالمجمد ،
ُ.80،ُص2018ُالعددُاألوؿ،ُالجزائر،

،ُمجمةُالبحوث2016ُكرنيشُبغداد،ُجديدُالحقوؽُوالحرياتُوآلياتُضمانياُوترقيتياُفيُالتعديؿُالدستوريُالجزائريُلسنةُُ- 4
ُ.184-171،ُص2016ُُالجزائر،العددُالثامف،ُُ،2والسياسية،ُجامعةُالبميدةُوالدراساتُالقانونيةُ

ُ.17-16محمدُبوسمطاف،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 5
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 تشريعية محل الدفع بعدم الدستوريةاألحكام ال-ب

ُ ُالمادة ُنص ُيحمؿ ُالتشريعية188ُال ُاألحكاـ ُموضوع ُعف ُواضحة ُإجابة ُالدستور ُُُُُمف
،ُإذُوردُفيُىذاُالنصُمصطمحُ"الحكـُالتشريعي"،ُوىوُاصطالحُالتيُيجوزُالتمسؾُبعدـُدستوريتيا

قانوفُأـُالحكـُالذيُيتمتعُبقوةُغيرُمحددُتحديداُدقيقا،ُفيؿُيقصدُبوُالقواعدُالتيُوردتُفيُشكؿُ
ُالتشريعُميماُكافُشكمو؟ُأـُكؿُنصُتـُإقرارهُوفقاُلإلجراءاتُالتشريعية؟

الُتوجدُحالياُإجابةُحاسمة،ُغيرُأنوُمفُالمؤكدُأفُاصطالحُ"حكـُتشريعي"ُيشمؿُالقوانيفُ
التيُتعبرُعفُسيادةُاألمة،ُوالتيُالُتخضعُلرقابة1ُُالعادية،ُكماُيستبعدُالقوانيفُاالستفتائيةُالدستورية

ُلرقابةُالمطابقةُالسابقةُلصدورىا ُالقوانيفُالعضويةُلخضوعيا كوفُآراء2ُُالقاضيُالدستوري،ُوأيضا
ُزالتُاألسبابُالتيُبنيتُ ُلمطعفُإالُإذا ُنيائيةُوغيرُقابمة ُالصدد ُبيذا المجمسُالدستوريُالصادرة

كاـُالدستوريةُالتيُأسستُعميياُلمتعديؿ،ُوىوُماُأكدُعميوُالمجمسُعميياُىذهُاآلراءُوتعرضتُاألح
ُ.3الدستوريُفيُالعديدُمفُقراراتوُوآرائو

 تأطير عممية اإلحالة بالدفع بعدم الدستورية -4

ُ ُنصُالمادة ُمف ُالمجمس188ُُيفيـ ُأماـ ُالدستورية ُبعدـ ُبالدفع ُاإلحالة ُأف ُالدستور مف
ُجية ُاختصاصُأعمى ُمف ُتكوف ُُالدستوري ُالعادي ُالقضاء ُفي ُاإلداريُحسبُُأوقضائية القضاء
ُالحالة،ُأيُالمحكمةُالعمياُأوُمجمسُالدولة.

تثبتُالتجاربُالمقارنةُوجودُعدةُخياراتُلعرضُالدفعُبعدـُالدستوريةُعمىُجياتُالقضاءُ
ُ ُتتجمىُفيوُصالحية ُالخياراتُخيار ُومفُىذه ُمفُقبؿالدستوري، ُالدفع ُأماميا ُالتيُأثير ُُُُُُُالمحكمة

ُ ذا ُوا  ُجديتو، ُمف ُتتأكد ُبأف ُالدعوى ُأطراؼ ُمف ُالدعوىُأي ُفي ُالبت ُعف ُتتوقؼ ُذلؾ ُليا ثبت
ُ،ُوتحيؿُالدفعُمباشرةُإلىُجيةُالقضاءُالدستوري.الموضوعيةُالمنظورةُأماميا

                                                             
ُ.64وائؿُمحمدُيوسؼ،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ-1
ُ.52ُُُمحمدُمحمدُعبدُالمطيؼ،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ-2
3-ُُ ُرقـ ُالرأي ُمثال 12ُُ-02انظر ُفي 08ُُمؤرخ ُمطا2012يناير ُبمراقبة ُيتعمؽ ُباإلعالـُ، ُالمتعمؽ ُالعضوي ُالقانوف بقة

ُ.2012يناير15ُُ،ُمؤرخةُفي02ُلمدستور،ُالجريدةُالرسميةُلمجميوريةُالجزائريةُالديمقراطيةُالشعبية،ُالعددُ
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ىناؾُخيارُثافُيخوؿُالمحكمةُبعدُتأكدىاُمفُجديةُالدفعُإصدارُحكـُتمييديُتحددُفيوُمدةُ
لتقديـُدفعوُأماـُجيةُالقضاءُالدستوري،ُفإذاُانتيتُالمدةُولـُيقدـُدفعوُاعتبرُكأفُُزمنيةُلمثيرُالدفع

ُ.1لـُيكف،ُوتواصؿُالمحكمةُالبتُفيُالقضيةُالموضوعية

يرتبطُالخيارُالثالثُبتمكيفُالمحكمةُالعمياُأوُمجمسُالدولةُمفُفحصُالدفعُومدىُقبولوُقبؿُ
ُ.2إحالتوُعمىُالقضاءُالدستوريُلمفصؿُفيو

مفُالدستورُأفُالمؤسسُالدستوريُقدُأخذُبالخيار188ُُيُالجزائر،ُيتضحُمفُنصُالمادةُوف
ُم ُمستوحى ُخيار ُوىو ُمالثالث، ُنصُالمادة ُبواسطة ُفرنسا ُفي ُبو ُمعموؿ ُىو ُالدستور61ُُا مف

ُالفرنسي.

ُالمجمسُ ُنحو ُالدستورية ُ ُبعدـ ُالدفوع ُتدفقات ُيضبط ُأنيو ُالخيار ُىذا ُايجابيات ُمف إف
ُاوُمجمسُالدولةُبغرضُتصنيفيا،ُوىوُماُسيمكفُُالدستوري،ُمف ُإلىُالمحكمةُالعميا خالؿُإحالتيا

إلىُجوىرُعمموُاألساسيُالذيُىوُرقابةُدستوريةُالقوانيف،ُبحيثُالمجمسُالدستوريُمفُاالنصراؼُ
بُ،ُلكفُالُينبغيُأفُيشكؿُالدفعُبعدـُالدستوريةُعامالُإضافياُقدُيسب3الُتحاؿُإليوُإالُالدفوعُالجدية

ُينبغي ُلذلؾ ُأماميا، ُالمعروضة ُالقضايا ُفيُمعالجة ُومجمسُالدولة ُالعميا ُوالمحكمة ُالمحاكـ ُُُُُُتأخر
ُ ُلنصُالمادة ُإجراء188ُُأفُيتبفُالقانوفُالعضويُالذيُسيصدرُتطبيقا ُلغربمة مفُالدستورُنظاما

ُتنظي ُدورا ُالنظاـ ُحيثُيؤديُىذا ُمستوياتُاإلجراء، ُعمىُكؿ ُالدستورية ُبعدـ ُجداُالدفوع ُىاما ميا
ُالدستوري ُوالقضاء ُالقضائي ُلمجياز ُىذا4ُبالنسبة ُتعرضُإلييا ُاالنتقاداتُالتي ُعف ُبغضُالنظر ،

ُ.فيُفرنساالنظاـُ

ُينبغيُأفُيتضمفُالقانوفُالعضويُالمذكورُاإلجابةُعمىُالعديدُمفُالتساؤالتُالمتعمقةُ كما
بيذاُاألمرُمفُمثؿُالشروطُالشكميةُوالموضوعيةُالمطموبةُإلحالةُالدفعُبعدـُالدستوريةُمفُالمحاكـُ

إلحالتياُُاالبتدائيةُإلىُمجمسُالدولةُاوُالمحكمةُالعميا،ُوكيؼُيفحصُىذيفُالجيازيفُجديةُالدفوع

                                                             
ُ.57،ُص2016،ُالمغرب،48ُخالدُالدؾ،ُالدفعُبعدـُالدستوريةُوالخيارُاألنسبُلممغرب،ُمجمةُالفقوُوالقانوف،ُالعددُُ- 1
ُ.113شيبة،ُمرجعُسابؽ،ُصُأنوارُعُ- 2
ُ.61خالدُالدؾ،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 3
ُ.18محمدُبوسمطاف،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 4
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إلىُالمجمسُالدستوري؟،ُومدىُإمكانيةُالطعفُفيُأحكاـُالمحاكـُبخصوصُالدفعُأوُبخصوصُوقتُ
ُالنظرُفيُالمنازعات،ُواآلثارُالمترتبةُعفُتجاوزُاآلجاؿُالمتعمقةُباإلجراءاتُالمذكورة.

ُبالُشؾُتعديالتُىامةُعمىُقانوفُاإلجراءاتُ إفُصدورُالقانوفُالعضويُالمذكورُستتبعو
ُ،ُوقانوفُاإلجراءاتُالجزائيةُلتالئـُاإلجراءاتُالخاصةُبالدفعُبعدـُالدستورية.1مدنيةُواإلداريةال

ُبعمؿُالمجم ُنصُعمىُاآلجاؿُالمتعمقة ُالجزائريُقد ُالدستور ُإلىُأف ُأخيرا ُستجدرُاإلشارة
الدستوريُُالدستوريُفيماُيخصُآليةُالدفعُبعدـُالدستورية،ُواألثرُالقانونيُالمترتبُعمىُقرارُالمجمس

ُ.2فيُىذاُالشأف

 المبحث الثاني

 المجمس الدستوري الجزائريوقرارات القيمة القانونية آلراء 
 

ُإجرائيةُ ُقانونية ُأثارا ُالقضائية ُلألحكاـ ُأف ُالمرافعاتُالمدنية ُفيُقوانيف ُالمتعارؼُعميو مف
ُ ُيصبح ُمعينة ُوفاعمية ُبقوة ُالقضائي ُلمحكـ ُيعترؼ ُالذي ُالقانوف ُمف ُحجةمستمدة ُُُُُُُُُُُُُُُُُبمقتضاىا

ُحكـُالُيمكف3ُفيُالمسائؿُالتيُفصؿُفييا .ُفالوقائعُالتيُطرحتُعمىُالقضاء،ُوصدرُفيُشأنيا
ُ.4إعادةُعرضياُمفُجديدُعمىُالقضاءُإالُبطريؽُالطعفُإفُكافُممكنا

                                                             
الجريدةُالرسميةُلمجميوريةُ،ُواإلداريةُالمدنيةُاالجراءاتُقانوف،ُيتضمف2008ُُفبراير25ُُفيُمؤرخ ،09-08ُرقـُقانوفُ- 1

ُـ.2008أبريؿُسنة23ُُ،ُمؤرخةُفي21ُالجزائريةُالديمقراطيةُالشعبية،ُالعددُ
ُ

 فإن  أعاله، 188   المادة أساس عمى  الدستوري المجمس ُيخطر  )عندمامفُالدستورُعمىُأنو:189/2ُُتنصُالمادةُُ- 2
 (4)  أربعة أقصاىا لمدة واحدة مرة األجل ىذا تمديد ويمكن . إخطاره تاريخ  تمي  التي (4)  األربعة األشير خالل يصدر  قراره

ُ                                                                                                                                                                                                   .( اإلخطار صاحبة القضائية الجية إلى  ويبمغ المجمس من مسّبب قرار عمى بناء  ،أشير
فإن    أعاله،188   المادة أساس عمى  دستوري غير  ما  )إذا اعتبر نص تشريعيمفُالدستورُعمىُأنو:191/2ُُتنصُالمادةُ
ُ                                                                                                                        .( الدستوري المجمس قرار يحّدده  الذي اليوم من ابتداء أثره يفقد  ىذا النص

ُ.513عصاـُسعيدُعبدُأحمد،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 3
،2011ُأحمدُالجندوبي،ُحسيفُبفُسميمة،ُأصوؿُالمرافعاتُالمدنيةُوالتجارية،ُالطبعةُالثانية،ُأوربيسُلمطباعة،ُتونس،ُُ- 4

ُ.339صُ
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ُذاتُ ُطرح ُجواز ُعدـ ُفي ُويتمثؿ ُالسمبي ُاألثر ُنوعيف: ُإلى ُالمذكورة ُاآلثار ُتقسيـ يمكف
الموضوعُالذيُفصؿُفيوُمرةُثانيةُأماـُالقضاء،ُأماُاألثرُاإليجابيُفيتمثؿُفيُضرورةُاحتراـُأوُتنفيذُ
ُإداريا ُأـ ُجنائيا ُأـ ُمدنيا ُكاف ُسواء ُالقضائي ُلمعمؿ ُتثبت ُالتي ُالحجية ُىي ُوىذه ُبو، ُقضى ُُُُُُُُُُُما

يضا،ُلألحكاـُوالقراراتُ،ُوىيُمكفولةُفيُالغالبُاألعـُأ1أـُدستوريا،ُبحسبُماُينصُعميوُالمشرع
ُالصادرةُعفُأجيزةُالقضاءُالدستوريُفيُمعرضُبتياُفيُدستوريةُالقوانيفُ)المطمبُاألوؿ(.

ُمتعددة ُقانونية ُآثار ُعميو ُتترتب ُبالحجية ُالمذكورة ُوالقرارات ُاألحكاـ ُتمتع ُسيما2إذا ُال ،ُُُُُُُُ
ُ ُما ُلذلؾُدائما ُالمراقب، ُالقانوف ُدستورية ُبعدـ ُكانتُصادرة ُتكريسُإذا ُفيُنصوصُالدساتير نجد

ُالدستوري ُالقضاء ُيتحوؿ ُال ُحتى ُتجاوزىا، ُإمكانية ُمع ُالحجية، ُليذه ُالقانونية ُالحدود ُُُُُُُُُُلبعض
ُذلؾُ ُكؿ ُفي ُالفصؿ ُالحكـ ُىو ُالدستور ُليبقى ُالمعروفة، ُالثالث ُالسمطات ُفوؽ ُرابعة ُسمطة إلى

ُ)المطمبُالثاني(.
 

 المطمب األول

 في الدعوى الدستوريةحجية األحكام الصادرة 

لقدُاختمفتُالدساتير،ُوالفقوُالدستوريُفيُتقريرُالحجيةُلألعماؿُالصادرةُعفُاألجيزةُالمكمفةُ
بالرقابةُعمىُدستوريةُالقوانيف،ُوكافُلممجمسُالدستوريُالجزائريُموقفوُفيُىذاُالشأفُ)الفرعُاألوؿ(،ُ

ُاال ُىذا ُامتد ُوعناصركما ُمكونات ُحجية ُالمجمسُُاآلراءُختالؼُليطاؿ ُعف ُالصادرة ُالقرارات أو
ُالدستورُ)الفرعُالثاني(.

 الفرع األول

 حجية أعمال القضاء الدستوري بين النص واالجتياد

الحرمةُالتيُيكتسبياُالحكـُالقضائيُوفقاُلمقانوف،ُمفُُالحكـُالقضائيُبأنياُنوعُحجيةتعرؼُ
،ُكماُأفُىذهُالحجيةُتعدُقرينةُبعدُصدورهُبوصفوُحكماُصحيحاُمفُالناحيتيفُالشكميةُوالموضوعية

                                                             
ُ.336-333،ُص1986ُالمرافعاتُالمدنيةُوالتجارية،ُمنشأةُالمعارؼ،ُمصر،ُُنبيؿُاسماعيؿُعمر،ُأصوؿُ- 1
ُ.239،ُص2014ُدعاءُالصاويُيوسؼ،ُالقضاءُالدستوري،ُدارُالنيضةُالعربية،ُالقاىرة،ُُ- 2
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وليذاُالُيجوزُُ.1ذاتُفرعيف،ُقرينةُالصحةُ)مفُناحيةُالشكؿ(،ُوقرينةُالحقيقةُ)مفُناحيةُالموضوع(
ُ ُمبتدأة، ُبدعوة ُجديد ُمف ُبينيـ ُاألمر ُطرح ُإعادة ُمقبولة،ُلمخصـو ُغير ُتكوف ُذلؾ ُحصؿ ذا ُُُُُُُُُوا 

ُ.2ألنوُقدُسبؽُالفصؿُفييا

ُالتيُتصدرُمفُالقضاءُالدستوريُالحجيةُمثؿُجميعُاألحكاـُُوكأصؿ عاـُتكتسبُاألحكاـ
ُالقبوؿ، ُعدـ ُاالختصاصُأو ُبعدـ ُالصادرة ُسواء ُاألحكاـ ُجميع ُالحجية ُوتشمؿ ُالقطعية، ُُُُُُُالقضائية
أوُالصادرةُفيُالموضوع.ُوتعنيُحجيةُالشيءُالمقضيُفيوُأفُالحكـُالصادرُمفُالقضاءُالدستوريُ

ُ.3افُالحقيقةُالمحقؽُلمعدالة،ُوأنوُالُيمكفُقبوؿُعكسُذلؾىوُعنُو

،ُالُتقبؿُالمجادلةُمفُخالؿُطعفُآخرُعمىُالحكـ،4ُفالحكـُأصبحُحقيقةُقانونيةُأماـُالكافة
ُفي ُالذيُفصؿ ُالموضوع ُإثارة ُبدعوىُجديدةاو ُالحكـ 5ُو ُحقوؽُ، ُمف ُفيو ُفصؿ ُفيما ُحجة فالحكـ

ُالحجية.ُومسائؿ،ُوالُيجوزُقبوؿُدليؿُينقضُىذه

ُالخصـو ُعمى ُأثرىا ُيقتصر ُنسبية، ُحجية ُقسميف: ُإلى ُفيو ُالمقضي ُالشيء ُحجية ُُُُُُُوتتفرع
ُالحكـُعمىُذات ُوحجيةُمطمقة،النزاعُالذيُفصؿُفيوُمحالُوسببا،ُُفيُالدعوىُالتيُصدرُبشأنيا

ُالحجي ُوتمنع ُلمجميع، ُممزما ُالدعوى ُفي ُالصادر ُالحكـ ُيكوف ُبحيث ُالكافة، ُمواجية ُفي ةُتسري
ُ.6المطمقةُنظرُأيةُدعوىُأخرىُتتعمؽُبذاتُالموضوعُالذيُصدرُفيوُالحكـ

القضائيةُعموماُُاألحكاـإفُالقاعدةُالعامةُالمعموؿُبياُفيُالقضاءُأفُالحجيةُالتيُتتمتعُبياُ
)سواءُُالخصومةُفيُنفسُالمسألةُالمقضيُفيياُبينيـُأطراؼىيُحجيةُنسبية،ُتقتصرُآثارىاُعمىُ

ُُمفُحيثُالسببُأو ُإلىُغيرىـ. ُتمتد ُوال ُالذيُتتسـالموضوع(، ُالذاتي ُالطابع ُإلى ُبالنظر ُُُُُُُُُُُوذلؾ

                                                             
ُ.392،ُص1997عباسُالعبودي،ُتاريخُالقانوف،ُالطبعةُالثانية،ُدوفُدارُنشر،ُالعراؽ،ُُ- 1
ُ.207،ُص2012ثباتُفيُاألنظمةُالمقارنة،ُمكتبةُالقانوفُواالقتصاد،ُالرياض،ُمحمدُنصرُمحمد،ُأدلةُاإلُ- 2
عبدُاهللُعبدُالغنيُبسيوني،ُاختصاصُالمحكمةُالدستوريةُالعمياُبرقابةُدستوريةُالقوانيفُوالموائح:ُبحثُفيُكيفيةُتحريؾُُ- 3

لعميا،ُمجمةُالحقوؽُلمبحوثُالقانونيةُواالقتصادية،ُالدعوىُالدستوريةُوأوجوُعدـُالدستوريةُوحجيةُوآثارُالمحكمةُالدستوريةُا
ُ.82،ُص1996ُالمجمدُالرابع،ُالعددُاألوؿ،ُ

 .217،ُص2016ُ،ُمنشأةُالمعارؼ،ُاالسكندريةُ،2014ُحمديُعميُعمر،ُالنظاـُالدستوريُالمصريُوفؽُدستورُُ- 4
ُ.82،ُص2000ُ،ُدارُالشروؽ،ُمصر،ُأحمدُفتحيُسرور،ُالحمايةُالدستوريةُلمحقوؽُوالحريات،ُالطبعةُالثانيةُ- 5
 .82عبدُاهللُعبدُالغنيُبسيوني،ُمرجعُسابؽ،ُصُ - 6
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ُسوىبوُالمنازعاتُحوؿُالحقوؽُوالمراكزُالشخصية،ُوالُيخرجُعفُىذهُالقاعدةُعمىُسبيؿُاالستثناءُ
ُاإللغاءُالصادرةُعفُالقضاءُاإلداري.ُأحكاـ

فالمعروؼُأنوُفيُمجاؿُالقضاءُاإلداري،ُيتمتعُالحكـُالصادرُبرفضُدعوىُإلغاءُقرارُإداريُ
ُيمنعُأطرافوبالحجيةُالنسبية،ُايُأنوُحجةُعمىُ ُُُُُفقط،ُوليسُحجةُعمىُغيرىـ،ُبحيثُالُيوجدُما

لبُمفُلـُيكفُطرفاُفيُتمؾُالخصومةُالتيُانتيتُبالحكـُالرافضُلدعوىُاإللغاءُمفُرفعُدعوىُيطا
فيياُبإلغاءُالقرارُاإلداريُذاتو.ُفيُحيفُأفُالحكـُالصادرُبإلغاءُقرارُإداريُىوُحكـُيتمتعُبالحجيةُ

ُ،ُألنوُالُيتصورُأفُيكوفُالقرارُمنعدماُوغيرُمنعدـُفيُنفسُالوقت.1المطمقةُبالنسبةُلمكافة

باإللغاءُذوُحجيةُكافُالحكـُُلغاءُلوُفيُمواجيةُالكافة،ُومفُىناإفُإلغاءُالقرارُاإلداريُىوُإ
ُىوُمعموؿُبوُفيُالقضاءُاإلداريُفيُدعاوىُاسُاألمرُفيُالقضاءُالدستوريُبفيؿُيقُ.2مطمقة ما

ُفقط، ُأطراؼُالدعوى ُبيف ُالنسبية ُبالحجية ُمتمتعا ُيكوف ُقانوف ُبدستورية ُالحكـ ُأف ُفيقاؿ ُُُُُُُُُُاإللغاء،
ُ؟مطمقةفيُحيفُأفُالحكـُبعدـُالدستوريةُتكوفُلوُحجيةُ

ُالقضاءُالدستوري،ُوفيُىذاُلقدُ ثارُالتساؤؿُحوؿُمدىُحجيةُاالعماؿُالصادرةُعفُأجيزة
ُبينا،ُفالحجيةُفيُالرقابةُالدستوريةُعفُطريؽُالدفعُنسبية،ُألنياُتتصؿُبالنزاعُ الصددُنجدُاختالفا
ُالحكـُ ُحيثُيكتسي ُمركزية، ُعميا ُمحكمة ُعف ُصادرا ُالحكـ ُكاف ُإالُإذا ُالمحكمة المعروضُعمى

ُلزاـُلمجميع.صفةُاإل

أماُفيُحالةُالرقابةُالدستوريةُعفُطريؽُالدعوىُاألصميةُفالحجيةُتكوفُمطمقةُأصال،ُوكذلؾُ
ُالرقابةُ ُبنظاـ ُتأخذ ُالتي ُالدوؿ ُفي ُالدستورية ُالمجالس ُطرؼ ُمف ُالمتخذة ُلألحكاـ ُبالنسبة الحاؿ

ُالسياسية.

صباغُالحجيةُالمطمقةُإيُفيُىذاُالشأف،ُفذىبُالبعضُإلىُاختمفتُاتجاىاتُالقضاءُالدستوُر
عمىُجميعُاألحكاـُالصادرةُعفُالقضاءُالدستوري،ُوذىبُالبعضُإلىُاعتبارُأفُىذهُالحجيةُقاصرةُ

ُيةُالتيُتكوفُمحالُلمدعوىُالدستوريةُدوفُغيرىاُمفُالمطاعفُاالخرى.ُرعمىُالعيوبُالدستُو

                                                             
ُالمركزُالقوميُلإلصداراتُالقانونية،ُمصر،ُُ- 1 ُإجراءاتُالخصومةُاإلدارية، ُالناصرُعبدُاهللُأبوُسميدانة، ،2014ُعبد
ُ.266ص

ُ.223يحيُعبدُالعزيزُالجمؿ،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 2
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ُالرق ُعمى ُبناء ُالصادر ُلمحكـ ُتثبت ُالمطمقة ُالحجية ُأف ُآخروف ُرأى ُحيف ُالمجردةفي ُُُُُُُابة
ُ.1دوفُالرقابةُالمحددةُأوُالرقابةُبناءُعمىُدعوىُمباشرةُمفُاألفراد

ُ ُسنة ُإلىُدستور ُوبالرجوع ُفيُالجزائر، ُالمجمسُالدستوري1989ُُأما ُفيُظمو والذيُأنشأ
ُنعثر ُال ُأنذاؾ، ُالساريُالمفعوؿ ُالمجمسُالدستوري ُإلجراءاتُعمؿ ُالمحدد ُالنظاـ لى ُوا  ُُُُُُُالجزائري،

ُعمىُأيةُإشارةُصريحةُإلىُحجيةُقراراتُوآراءُالمجمسُومدىُإلزاميتيا.

62ُوىذاُخالفاُلماُىوُمعموؿُبوُفيُأنظمةُمشابيةُمثؿُفرنساُالتيُينصُدستورىاُفيُالمادةُ
ُممزمةُلمسمطاتُ منوُعمىُ"قراراتُالمجمسُالدستوريُغيرُقابمةُأليُشكؿُمفُأشكاؿُالطعف،ُوأنيا

ُاإلداريةُوالقضائية".العموميةُوكؿُالسمطاتُ

ُ ُلسنة ُالجزائر ُدستور ُدولية،1996ُأما ُمعاىدة ُدستورية ُعدـ ُتقرير ُآثار ُببياف ُاكتفى ُُُُُُُُُُُفقد
ُ ُإذُنصتُالمادة ُإرتأى168ُأوُنصُتشريعيُاوُتنظيميُلمدستور، ُالدستورُعمىُأنوُ"إذا ُمفُىذا

ُقضتُ ُبينما ُالتصديؽُعمييا"، ُفالُيتـ ُاتفاقية ُاتفاؽُأو ُأو ُمعاىدة ُدستورية المجمسُالدستوريُعدـ
منوُأنوُ"إذاُإرتأىُالمجمسُالدستوريُأفُنصاُتشريعياُأوُتنظيمياُغيرُدستوريُيفقدُىذا169ُُالمادةُ

ُقرارُالمجمس". ُالنصُأثرهُابتداءُمفُيـو

ُبوا ُسعيد ُاألستاذ ُاإلطار ُفيُىذا ُويشير ُالمادتيف ُقراءة ُإلىُأف ُُُُُُُُُيمكنيا169ُو168ُلشعير
ُ ُرقابتوُأف ُبمناسبة ُالدستوري ُالمجمس ُيتخذىما ُالمذيف ُالقرار ُأو ُلمرأي ُالقانونية ُالقوة ُبمدى تفيدنا

ُلممؤسساتُالدستوريةُمفُبابُ ُكافُالحديثُعفُمدىُإلزاميتيما ذا ُوا  لدستوريةُالمعاىداتُوالقوانيف،
ُفقط. ُُاالستنتاج ُلمسمطاتُفمصير ُالدستور ُمنع ُخالؿ ُوجميُمف ُواضح ُالدستورية النصوصُغير

مشوبةُبعدـُالدستوريةُفيُأحكاميا،ُالمختصةُمفُالتصديؽُعمىُالمعاىدةُأوُاالتفاؽُأوُاالتفاقيةُال
ُوالمنعُىناُيفيدُبوجوبُااللتزاـُبرأيُأوُقرارُالمجمسُالدستوري.

ُنصوصُال ُفي ُوواضحة ُصريحة ُإجابة ُوجود ُلعدـ ُرأيونظرا ُإلزامية ُمدى ُبشأف ُُُُُُُُُُُُدستور
أوُقرارُالمجمسُبالنسبةُلمسمطاتُالمعنيةُبالتنفيذ،ُفقدُتسنىُلممجمسُالدستوريُالجزائريُوضعُالمبنةُ

بتاريخ:01ُُوُتكييفيا،ُوذلؾُفيُقرارهُرقـُوقراراتوُأُآلرائولوصؼُالقانونيُاألولىُواالساسيةُإلعطاءُا

                                                             
ُ.312أحمدُفتحيُسرور،ُالحمايةُالدستوريةُلمحقوؽُوالحريات،ُالطبعةُالثانية،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 1
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ُبمناسبة1995ُ1أوت06ُُ ُالمترشحُُوالصادر ُيكوفُزوج ُأف ُإدراجُشرط ُالسمطاتُالعمومية إعادة
ُا ُأصميةلرئاسة ُجزائرية ُجنسية ُذو ُتعدُلجميورية ُوىوفي ُاالنتخابات، ُقانوف الذيُسبؽُُالشرطُيؿ

ُ.19892أوت20ُُالمؤرخُفي:01ُُلممجمسُالدستوريُأفُأكدُمخالفتوُلمدستورُبموجبُقرارهُرقـُ

ُ ُالدستوري ُالمجمس ُأكد ُذلؾ ثر ُقُأفوا  ُراراتو ُواإللزاـُتكتسي ُالفوري ُوالنفاذ ُالنيائية صفات
كماُاعتبرُأفُقراراتوُ"ترتبُبصفةُدائمةُكؿُآثارىا،ُماُلـُيتعرضُالدستورُُلجميعُالسمطاتُالعمومية.

ُلمتعديؿ،ُوطالماُأفُاألسبابُالتيُتؤسسُمنطوقياُالزالتُقائمة".

ُالترشح ُشروط ُمف ُنفسُالشرط ُ"إدراج ُأف ُالمجمسُإلى ُتـُُوانتيى ُالذي ُالجميورية لرئاسة
الفصؿُفيُموضوعو،ُومطابقتوُلمدستور،ُتجاىؿُقوةُقرارُالمجمسُالدستوري،ُومفُثـُالُوجوُلمبتُ

ُفيُمدىُدستوريتوُمفُجديد".

وقدُاقتربُالمجمسُالدستوريُفيُذلؾُمفُإمكانيةُالقضاءُبعدـُقبوؿُاإلخطارُلسبؽُالفصؿُ
ُ.3حجيةُقرارُسابؽُأساسفيُموضوعوُعمىُ

ُوم ُقرار ُالمؤسسات4ُالتاريخي1995ُنذ ُباقي ُمع ُواضحة ُمكانة اكتسبُالمجمسُالدستوري
،ُواتضحُدورهُفيُكفاعؿُفيُالعمميةُالتشريعية،ُبحيثُالتزمتُالسمطةُلدىُسنياُاألخرىالدستوريةُ

ُبياُ ُالتقيد ُعمييا ُيتوجب ُممزمة ُبأنيا ُمقتنعة ُالدستوري، ُالمجمس ُوآراء ُقرارات ُبمراعاة نصوصا
ُ.واحتراميا

ُ ُالقوةُإف ُحيث ُمف ُوآرائو ُقراراتُالمجمسُالدستوري ُبيف ُفرؽ ُال ُأنو ُيعني ُسبؽ ُبما القوؿ
والحجية،ُكؿُماُفيُاألمرُأفُالقرارُيفصؿُفيُالدستوريةُبعدُنفاذُالنصُالقانوني،ُوالرأيُيفصؿُفيياُ

ُقبؿُذلؾ.

                                                             
،ُمفُقانوفُاالنتخابات108ُيتعمؽُبدستوريةُالبندُالسادسُمفُالمادةُ،1995ُأوت06ُُمؤرخُفي:95ُُ-01قرارُُرقـُُ- 1

ُ.1995أوت08ُُ،ُمؤرخةُفي43ُالجريدةُالرسميةُلمجميوريةُالجزائريةُالديمقراطيةُالشعبية،ُالعددُ
2 -ُُ ُرقـ ُ 89ُُ-01قرار ُفي: 20ُُمؤرخ 1989ُأوت ُاالنتخابات، ُبقانوف ُيتعمؽ ُالجزائريةُ، ُلمجميورية ُالرسمية الجريدة

ُ.1989أوت30ُُ،ُمؤرخةُفي36ُالديمقراطيةُالشعبية،ُالعددُ
ُ.182عبدُالعزيزُبرقوؽ،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 3
ُ.153-151فيُالجزائر،ُمرجعُسابؽ،ُصُسعيدُبوالشعير،ُالمجمسُالدستوريُُ- 4
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إلىُالنظاـُالمحددُألوؿُمرةُُنقؿُىذاُاالجتيادُالواردُفيُالقرارُُالمجمسُالسالؼُالذكروقدُتـُ
منوُالتيُجاء49ُُ،ُوبالضبطُفيُالمادة20001ُأوت06ُُلقواعدُعمؿُالمجمسُالدستوريُالصادرُفيُ

آراء وقرارات المجمس الدستوري ممزمة لكافة السمطات العمومية والقضائية واإلدارية، وغير فيياُأفُ"
ُ".قابمة ألي طعن

يةُالمطمقةُلجميعُآرائوُوقراراتوُالصادرةُلقدُاطردُقضاءُالمجمسُالدستوريُعمىُتقريرُالحج
ُبإقرارُ ُالصادرة ُوتمؾ ُالدستورية، ُبعدـ ُالصادرة ُتمؾ ُبيف ُتفريؽ ُدوف ُالدستورية ُالرقابة ُموضوع في

ُدستوريةُالنصوصُالمحالةُعميو.

ُلفظيُ)قرارات(ُو)آراء(ُالوارديفُفيُالنظاـُالداخميُلممجمس،ُُذلؾ ماُيفرضوُمفُناحيةُعمـو
ةُماُيفرضوُنظاـُالرقابةُالدستوريةُمفُتوجيوُالطعفُإلىُالنصوص،ُوالتيُتتضمفُومفُناحيةُثاني

بطبيعتياُقواعدُقانونيةُعامةُومجردة،ُيتولدُعنياُمراكزُقانونيةُعامةُوغيرُشخصية،ُوبالتاليُيكوفُ
ُبياُجميعُ-حسبُالحالة-الفصؿُفيياُبقراراتُأوُآراءُ ُتتمتعُبحجيةُينصرؼُأثرىاُإلىُالكافة،ُوتمتـز

ُ.2سمطاتُالدولة

ُ ُالمطمقةأوىكذا ُبالحجية ُتتمتع ُالدستوري ُالمجمس ُوآراء ُقرارات ُأف ُالمستقر ُمف ُُُُُُُُُُُُُصبح
ُالمجمسُ ُعمؿ ُلقواعد ُالمحدد ُالنظاـ ُفي ُإدراجو ُتـ ُما ُوىو ُالطعف، ُتقبؿ ُوال ُالكافة، ُمواجية في

3ُُالدستوري ُبتاريخ ُتعديمو 16ُُإثر 2012ُأفريؿ ُالمادة ُنصت ُحيث ،54ُُ ُموجزةمنو ُعبارة ُُُُُُُُُُُُُُفي
ُ".نيائية وممزمة لمكافةالمجمس الدستوري وآراء قرارات عمىُأفُ"

المؤرخ01ُُ-16جبُالقانوفُرقـُوقدُتـُرفعُكؿُلبسُأوُجدؿُحوؿُىذاُالموضوعُبدسترتوُبمُو
06ُُفي: 2016ُُمارس ُالفقرة ُأصبحت ُحيث ُالدستوري، ُالتعديؿ 03ُُالمتضمف ُالمادة 191ُُُُُُُُُُُُُُُُمف

ُالسمطاتُ ُلجميع ُوممزمة ُنيائية ُالمجمسُالدستوريُوقراراتو ُ"تكوفُآراء ُتنصُعمىُأف ُالدستور مف

                                                             
،ُالجريدةُالرسميةُلمجميوريةُالجزائريةُالديمقراطية2000ُيونيو28ُُالنظاـُالمحددُلقواعدُعمؿُالمجمسُالدستوريُمؤرخُفيُُ-1

ُ.2000أوت06ُُ،ُمؤرخةُفي48ُالشعبية،ُالعددُ
ُ.226يحيُعبدُالعزيزُالجمؿ،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 2
،ُالجريدةُالرسميةُلمجميوريةُالجزائريةُالديمقراطية2012ُأفريؿ16ُُالنظاـُالمحددُلقواعدُعمؿُالمجمسُالدستوريُمؤرخُفيُُ-3

ُ.2012مايو03ُُ،ُمؤرخةُفي26ُالشعبية،ُالعددُ
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ُاإل ُوالسمطات ُالدسترةدالعمومية ُىذه ُوالقضائية"، ُالبعضُضُارية ُفييا ُاالجتيادُيرى ُلفاعمية مانا
عطائوُالمكانةُالمطموبة ُ.1وا 

ُى ُعدد ُلقد ُالتي ُالسمطات ُالدستوري ُالنص ُالمجمسُذا ُوآراء ُقرارات ُالتزاـ ُعمييا يفرض
ُالدستوري،ُوحصرىاُفيُجميعُالسمطاتُالعموميةُوالسمطاتُاإلداريةُوالقضائية.

يستشؼُبسيولةُعدـُالدقةُوالتكرارُالواضحُفيو،ُمفُالدستور191ُُالمادةُالمتأمؿُلنصُإفُ
ُذ الُلماذا القضائيةُالتيُىيُإحدىُىذهُردؼُبالذكرُالسمطةُ(،ُثـُأجميع السمطات العموميةكرُ)وا 

(ُ ُالثاني ُالباب ُالثالثُمف ُالفصؿ ُينصُعمييا ُالتي ُُُُُُُ(ُالمتعمق بتنظيم السمطاتالسمطاتُالعمومية
ُمفُالدستورُالجزائري؟

ُإلجابةُعفُىذاُالسؤاؿُتتضحُبالرجوعُإلىُالنصُبالمغةُالفرنسيةُوالمحررُكماُيمي:ا

Les avis et décisions du Conseil constitutionnel sont définitifs. Ils s’imposent à 
l’ensemble des pouvoirs publics et aux autorités administratives et 
juridictionnelles. 

مف62ُُوىذاُالنصُالُيختمؼُكثيراُعفُالصياغةُالمستعممةُفيُالفقرةُاالخيرةُمفُنصُالمادةُ
ُالدستورُالفرنسيُوالتيُجاءتُكماُيمي:

 Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. 
Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et 
juridictionnelles.  

ؿُكممةُوالمالحظُأفُكؿُمفُالمؤسسُالدستوريُالجزائريُوالمؤسسُالدستوريُالفرنسيُاستعم
(autorité(ُُلمتعبيرُعفُالسمطةُالقضائية،ُوكممة)pouvoirُُلدىُالحديثُعفُالسمطتيفُالتشريعية)

والتنفيذية،ُويعدُىذاُاألمرُمقبوالُفيُفرنساُباعتبارُأفُالدستورُالفرنسيُنصُعمىُالسمطةُالقضائيةُ
(ُ ُبعبارة ُالبابُالautorité judiciaireفيُالبابُالثامفُمنو ُأفُىذا ُرغـ ُيغطيُمجموعُالمحاكـُ(،

                                                             
1 -ُُ ُلسنة ُالدستوري ُالتعديؿ ُأثر ُمجمة2016ُميساويُحناف، ُالدستورية، ُالرقابة ُمجاؿ ُفي ُالمجمسُالدستوري جيؿُُعمى

 .39،ُص2016ُاالبحاثُالقانونيةُالمعمقة،ُمركزُجيؿُالبحثُالعممي،ُالعددُالرابع،ُالجزائر،ُ
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ُالقضاء ُبميمة ُالفرنسية ُالدولة ُإلى1ُالتيُعيدتُليا ُولعؿُذلؾُيعود ُكسمطة، ُيعتبرىا ُوبالتاليُلـ ،
ُأمورُتاريخيةُمتعمقةُبفرنساُالُمجاؿُلتفصيمياُىنا.

ُالجميوريةُ ُظؿ ُالسمطاتُفي ُبيف ُالفصؿ ُمبدا ُضوء ُعمى ُالقضاء ُمكانة ُمسألة ُدراسة إف
Jean Louis Debreُُالخامسةُيمكفُأفُيؤديُإلىُمفارقةُغريبة،ُوعمىُحدُتعبيرُجوفُلويسُدوبري

ُ ُيومي ُانعقد ُالذي ُالدوحة ُمؤتمر ُفي ُالفرنسي ُالدستوري ُالمجمس 28ُُو27ُرئيس 2008ُُُُُُُُُُأفريؿ
ُمداخم ُفي ُفإف ُالفرنسي"، ُالدستوري ُالقانوف ُفي ُالسمطات ُوفصؿ ُ"العدالة ُبعنواف ُعبتو ُُُُُُُُُاث)البحث

عفُعباراتُسمطةُتنفيذيةُوسمطةُتشريعيةُوسمطةُقضائية1958ُُاكتوبر04ُُفيُالنصُالدستوريُلػُ
ىوُبحثُدوفُجدوى،ُومعُذلؾُالُأحدُشؾُفيُتمثيؿُالبرلمافُلمسمطةُالتشريعية،ُورئيسُالجميوريةُ

ُ.2(والحكومةُيمارسافُمياـُالسمطةُالتنفيذية،ُولكفُليسُسيالُالتعرؼُعمىُسمطةُثالثة

أفُالقضاءُسمطةُبالمفظُالعربي،1989ُُبالنسبةُلموضعُفيُالجزائر،ُفإفُالدستورُأقرُمنذُأماُ
وبالتاليُالسمطةُالقضائيةُتندرجُضمفُالسمطاتُالعمومية،ُإلىُجانبُُ(ُبالمفظُالفرنسي.pouvoirو)

ُ ُالفقرة ُأف ُغير ُوالتنفيذية، ُالتشريعية 03ُُالسمطتيف ُالمادة ُاستثن191ُمف ُالحالي، ُالدستور ُُُُُُُُُُتيامف
ُوالترجمة، ُوالصياغة ُالنقؿ ُفي ُنقصا نما ُوا  ُبغرضُالتوكيد، ُليسُتكرارا ُمنفصمة، ُوذكرتيا ُذلؾ ُُُُُُُُُُُمف

ُمفُالضروريُتداركوُفيُأيُتعديؿُدستوريُالحؽ.

ُجميعُ ُعبارة ُمف ُبدال ُشمولية، ُأكثر ُواحدة ُكممة ُاستعمؿ ُأف ُالدستوري ُلممجمس ُسبؽ وقد
ُ ُوالسمطات ُالعمومية ُاإلداُرالسمطات ُ"الكافة"، ُكممة ُوىي ُوالقضائية، ُجميعُية ُتحتيا ُتنضوي والتي

ُواحدُالسمطات، ُآف ُفي ُواالفراد ُأيضا،3بؿ ُلألفراد ُممزمة ُالمجمسُالدستوري ُوآراء ُقرارات ُأف ُإذ ،ُُُُُُُُُُُُ
مفُخالؿُتطبيقياُعمييـُعفُطريؽُالسمطاتُالعمومية،ُكالقضاءُعندماُيرفعُالنزاعُأماموُمفُطرؼُ

ُاألفراد،ُأوُاإلدارةُعندماُيتعامؿُمعياُاالفراد.

                                                             
1 -ُُ ُألمانيا، ُنور، ُالنشر ُدار ُالدولية، ُاالتفاقيات ُوتفسير ُتطبيؽ ُفي ُالوطني ُالقاضي ُدور ُعبدلي، ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ،2017ُسفياف

ُ.113-112صُ
ُ.112سفيافُعبدلي،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 2
ُالعددُُ- 3 ُالقانونية، ُلمدراسات ُالندوة ُمجمة ُيثيرىا، ُالتي ُواإلشكاالت ُلقراراتُالمجمسُالدستوري ُالفوري ُاألثر ُجموؿ، ىزيؿ

ُ.142،ُص2016السابع،ُ
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ُالمجمسُالدستوريُ ُعف ُالقراراتُالصادرة ُتكوف ُالقانوف ُالسمطات ُىذه ُاحترمت ُإذا وبالتالي
ُ.1مكنيـُاالحتجاجُبيذهُالقراراتُأيضامحترمةُبالضرورةُمفُقبؿُاالفراد،ُوالذيفُي

ُ ُنجد ُلذلؾ ُالقضاءُبعض ُبأحكاـ ُالممزمة ُلمسمطات ُتعدادىا ُعند ُصراحة ُتشير الدساتير
ُالدستوريُإلىُاألشخاصُالطبيعييفُوالمعنوييف.

ام المجمس الدستوري أحك)ُدولةُساحؿُالعاج،دستورُمف89ُُالمادةُذلؾُماُنجدهُمثالُفيُ
عمى السمطات العمومية والسمطات اإلدارية والقضائية والعسكرية  ن وتفرضغير قابمة ألي طع

ُ(.وجميع األشخاص الطبيعية والمعنوية

ويالحظُمفُخالؿُىذهُالمادةُحرصُالمؤسسُالدستوريُفيُىذهُالدولةُعمىُتعدادُالسمطاتُ
ُ ُالدستوري ُالقضاء ُألحكاـ ُالخاضعة ُلمسمطاتُُبأكبروالييئات ُذكره ُذلؾ ُومف ُالتفصيؿ، ُمف قدر

منو،ُوىذاُالحرصُعمىُذكر124ُُالعسكرية،ُوىوُماُنجدهُأيضاُفيُدستورُدولةُالبينيفُفيُالمادةُ
ُالدوؿ ُىذه ُعرفتو ُما ُإلى ُإرجاعو ُيمكف ُاإلفريقية ُالدوؿ ُبعض ُدساتير ُفي ُالعسكرية ُُُُُُُُُُُُُُالسمطات

ُ.2مفُانقالباتُوعدـُاستقرارُسياسي

 الفرع الثاني

 عناصر آراء وقرارات المجمس الدستوري حجية

ُعمؿُ ُأي ُمع ُالحاؿ ُىو ُكما ُمعيف، ُشكمي ُلييكؿ ُالدستوري ُالمجمس ُوآراء ُقرارات تخضع
ُواألسبابُوالمنطوؽ.3ُواالعتباراتُوالتأشيراتقضائيُآخر،ُىذاُالشكؿُيتكوفُمفُاإلحالةُ

ُ ُالتي ُالنصوصُالقانونية ُمجموع ُىي ُالمجمسُالدستالتأشيرات ُإلييا ُفحصوُيستند ُفي وري
لمنصُالمعروضُأمامو،ُوقدُاعتادُالمجمسُفيُقراراتوُوآرائوُأنوُبعدُأفُيوردُالفقرةُالمتعمقةُبرسالةُ

                                                             
ُ.147سعيدُبوالشعير،ُالمجمسُالدستوريُفيُالجزائر،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 1

2-Mamadou Sene, la juridictionnalisation des élections nationales en Afrique noire 
francophone: les exemples du Bénin, de la Cote d'Ivoire et du Sénégal: analyse 
politicojuridique, université de Toulouse1, France, 2017, p338. 

ُالمقابؿُلمصطمحُ"نظراكافُالمجمسُالدستوريُفيُبدايةُعيدهُيستعمؿُمصطمحُ"ُ- 3 "tnorédisnocُب الفرنسية،ُثـُاعتمدُ"
ُ.136"ُلمحديثُعفُاالعتبارات.ُسعيدُبوالشعير،ُالمجمسُالدستوريُفيُالجزائر،ُمرجعُسابؽ،ُصاعتبارابعدُذلؾُمصطمحُ"
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اإلخطارُوجيتياُوموضوعيا،ُيشيرُمباشرةُإلىُالدستور،ُويحددُموادهُوفقراتوُذاتُالصمةُبالموضوعُ
ُاختصاصو،ُالمفحوص، ُالتيُيستمدُمنيا ُيشيرُإلىُُباإلضافةُإلىُالمواد ُالداخميُالمحددُثـ النظاـ

ُلقواعدُعممو.

ُاأل ُبعض ُفي ُالنصُلكنو ُبموضوع ُالصمة ُذات ُقراراتو ُأو ُآرائو ُبعض ُإلى ُيشير حياف
موضوعيا،ُالسيماُُكماُيشيرُأحياناُإلىُبعضُالقوانيفُالعضويةُأوُالعاديةُالميمةُفي،1ُالمفحوص

ُ.إلحدىُغرفتيُالبرلمافُأوُتعديموُمرُبمراقبةُمطابقةُالنظاـُالداخميعندماُيتعمؽُاأل

ُ ُمنفردة،ُتتكوف ُأو ُمجتمعة ُالمفحوصة ُالمواد ُفحوى ُإلى ُاإلشارة ُمف ُواألسباب االعتبارات
ُومطابقتياُمعُالدستور،ُوتعميالتُالقاضيُالدستوريُبيذاُالشأف.

ُالمنطوؽُف ُالحؿُالمختارُأما ُفإفُتعمؽُاالمرُيو مفُطرؼُالقاضيُفيُالشكؿُوالموضوع،
فُتعمؽُبرأيُيسبؽُالمنطوؽُبكممةُ)يقرربؽُالمنطوؽُعادةُبكممةُ)بقرارُيس ليذه االسباب يبدي (،ُوا 

تمتُإضافة2007ُُمفُسنةُُوابتداء...ُُينشر ىذا الرأيعبارةُُتأتيخرُالمنطوؽُفيُآُ(.الرأي التالي
ُ.2(يبمغ ىذا الرأي إلى رئيس الجميوريةعبارةُقبمياُ)

ُاُالسؤاؿ ُتمـز ُالعناصر ُىذه ُجميع ُكانت ُإذا ُما ُىو ُالمادةُالمطروح ُفي ُالمذكورة لسمطات
191/3.ُ

نماُتمتدُأكدُالمجمسُالدستوريُالفرنسيُأفُحجيةُقراراتوُالُتقتصرُعمىُ المنطوؽُفحسب،ُوا 
،ُوىوُماُأكدُعميوُفيُأكثرُمفُقراراألسبابُوالحيثياتُالتيُتمثؿُالسندُالضروريُلممنطوؽ،ُلتشمؿُ
ُ ُومف ُقراراه ُفي:18/62ُذلؾ ُرقـ16/01/1962ُُالصادر ُوالقرار ُالزراعي، ُالتوجيو ُقانوف بشأف

                                                             
ُالمجمس1999ُفيفري21ُُالمؤرخُفي:99ُُ-08الرأيُرقـُُ- 1 ُتنظيـ ُالقانوفُالعضويُالذيُيحدد ُيتعمؽُبمراقبةُمطابقة ،

ُالرسميةُلمجميوريةُُالشعبيُالوطنيُومجمسُاألمة، ُالعالقاتُالوظيفيةُبينيماُوبيفُالحكومةُلمدستور،ُالجريدة وعمميما،ُوكذا
ُ.1999مارس09ُُ،ُمؤرخةُفي15ُالجزائريةُالديمقراطيةُالشعبية،ُالعددُ

2 -ُُ ُالرأيُرقـ 07ُُ-01انظر ُفي: 23ُُالمؤرخ ُتأجيؿ2007ُجويمية ُالمتضمف ُالعضوي ُالقانوف ُمطابقة ُبمراقبة ُيتعمؽ ،
2002ُُأكتوبرُسنة10ُُالمجالسُالشعبيةُالبمديةُوالوالئية،ُالمنبثقةُعفُانتخاباتُُنتخاباتُلتجديداال واالنتخاباتُالجزئيةُليـو
جويمية29ُُ،ُمؤرخةُفي48ُلمدستور،ُالجريدةُالرسميةُلمجميوريةُالجزائريةُالديمقراطيةُالشعبية،ُالعدد2005ُُنوفمبرُسنة24ُُ

2007.ُ
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رقـ:ُُعاىدةُماستريختُالثانية،ُوالقرار،ُبشأفُالرقابةُعمىُم02/09/1992الصادرُفي:312/92ُُ
ُ.1بشأفُقانوفُالعفو08/07/1989ُالصادرُفي:258-89ُُ

القاضيُالدستوري،ُمفُشأنوُتوسيعُنطاؽُُىذاُالتمديدُالواسعُلحجيةُالشيءُالمقضيُلقرارات
ُإلزاميةُىذهُالقراراتُوتعزيزُاستقالليتيا.

ويرىُالعديدُمفُالفقياءُأفُالمالحظاتُالعابرةُلمقاضيُالدستوري،ُوالمدرجةُفيُأسبابُالحكـُ
وحيثياتو،ُوالتيُتصنؼُكأسبابُمستفيضة،ُالُتسمحُلمقاضيُبفحصُالنزاعُوحمو،ُيقدرُماُتعدُبمثابةُ

ُوبالتاليمعمُو ُالقاضي، ُايديولوجية ُأو ُفمسفة ُأنيا ُبمعنى ُقانونية، ُمنيا ُأكثر ُأخالقية ُقيمة ُُُُُُُُماتُليا
ُالُتستفيدُمفُقرينةُالصحةُالتيُالُيمكفُدحضيا،ُوالُتفرضُعمىُالسمطات.

ُإدراجُ ُإلى ُالدستوري ُالقضاء ُدفعت ُغيره، ُمف ُالضروري ُالتسبيب ُتحديد ُفي ُالصعوبة إف
حيثياتُقرارتو،ُوفيُمنطوقياُايضا،ُمماُيضفيُعميياُحجيةُالشيءُالمقضيُفيُُالتحفظاتُالتفسيرية

ُالمنطوؽ ُدستورية2ُمثؿُتمؾُالتيُيتمتعُبيا ُويعمؽُعمييا ُالقضاء، ُالتحفظاتُالتيُيضعيا ُتعد ُإذ ،
ُدعامةُ ُوتشكؿ ُالقرار، ُمنطوؽ ُعمييا ُيرتكز ُالتي ُالحيثياتُالسببية ُبمثابة ُالطعيف، النصُالقانوني

ُ.اساسيةُلو

ذلؾُىوُاالختيارُالتيُاستقرُعميوُعمؿُالمجمسُالدستوريُالجزائريُتفادياُلمجدؿُالقائـُحوؿُ
4ُ.ُحيثُيميزُاالتجاهُالفقييُالمعتدؿ3القيمةُالقانونيةُلمتحفظاتُالتيُتتضمنياُقراراتُوآراءُالمجمس

ُ ُمنطوؽ ُفي ُترد ُالتي ُالتحفظات ُواإللزاميةُبيف ُالحجية ُويقصر ُحيثياتو، ُفي ُترد ُالتي ُوتمؾ ُُُُُُالقرار
ُ.5عمىُاألولىُدوفُالثانية

                                                             
1 - Mamadou Sene, op-cit, p339. 
2 - p340. 

ُكميةُُ- 3 ُالقانونية، ُالعمـو ُفي ُدكتوراه ُأطروحة ُالجزائري، ُالبرلماف ُدور ُالدستوريُعمى ُاالجتياد ُأثر ُمنيرُحساني، محمد
ُالسياسية،ُجامعةُمحمدُخيضرُبسكرة،ُ ُ.268،ُص2015الحقوؽُوالعمـو

ُسُأنوُالُتوجدُوسيمةُلتنفيذىاُمفُجانبُالقضاء.فيُحيفُتنكرُجانبُمفُالفقوُحجيةُالتحفظاتُالتفسيريةُعمىُأساُ- 4
ُDominique Rousseau, droit du contentieux constitutionnel, op-cit, pp 140-141. ُ

ُ.185برقوؽُعبدُالعزيز،ُمرجعُسابؽ،ُصُ- 5
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لقدُحرصُالمجمسُالدستوريُالجزائريُمنذُأوؿُقرارُلوُعمىُإدراجُالتحفظاتُفيُالحيثياتُ
ُ ُإظيار ُمع ُالمنطوؽ، ُفي ُعمييا ُالتأكيد ُواضحةُمع ُالتحفظاتُفيُصياغة ُليذه ُاإللزامي ُُُُُُُُالطابع

ُ(.تحت طائمة التحفظات المعبر عنيا أعالهمفُمثؿُ)

ىذاُبخالؼُالمجمسُالدستوريُالفرنسيُالذيُلـُيحرصُعمىُإظيارُالتحفظاتُفيُمنطوؽُ
ُأبدىُتحفظا ُأنو ُإلى ُلو، ُفيُمنطوؽُقرار ُمرة ُألوؿ ُأشار ُإذ ُعممو، ُاألولىُمف ُالعقود ُفي ُُُُُُُُُقراراتو

ُفي: ُالمؤرخ ُقراره ُبمناسبة ُواالعتبارات ُاالسباب 11ُُفي ُبذلؾ1984أكتوبر ُيعمؿ ُلـ ُأنو ُإال ،ُُُُُُُُُ
أصبحُالمجمسُالفرنسيُالُيشير2002ُُعمىُنحوُمنتظـُفيُوقتُالحؽ،ُغيرُأنوُوابتداءُمفُعاـُ

ُالحيثياتُالتيُأعفقطُفيُ ُإلىُأرقاـ ُأيضا ُبؿُيشير ُأبدىُتحفظا، ُإلىُأنو ُُُُُُُُُربُفييامنطوؽُقراراتو
ُعفُىذهُالتحفظات.

ُ ُبتاريخ: ُقراره ُمنطوؽ ُفي ُوالحقوؽ27/07/2006ُُفمثال ُالمؤلؼ ُحقوؽ ُبقانوف المتعمؽ
ُيمي: ُالمعموماتُذكرُما ُفيُمجتمع ُتحتُُالمجاورة ُمعُالدستور... ُليستُمتعارضة ُالثانية )المادة

ُالتوجوُمفُطرؼُالمجمسُالدستوريُالفرنسيُيكسبُُ(،62التحفظُالمشارُإليوُفيُالحيثيةُرقـُ ىذا
ُقراراتوُالوضوحُالمطموبُفيُمثؿُىذهُاألعماؿ.

ُالتحفظاتُ ُحجية ُفي ُنيائيا ُفصؿ ُالجزائري ُالدستوري ُالمجمس ُأف ُإلى ُوباستحساف نشير
ُإذُأكدُأفُاآلراءُوالقراراتُالتيُ ُلمدستور، ُالتصريحُبمطابقةُحكـُما يتخذىاُالتفسيريةُالتيُيقيدُبيا

2017ُ-02تكتسيُحجيةُالشيءُالمقضيُفيو،ُسواءُفيُأسبابياُأوُُفيُمنطوقيا،ُوذلؾُفيُرأيوُرقـُ
ُالمتعمؽُبمراقبةُمطابقةُالنظاـُالداخميُلمجمسُاألمةُلمدستور.2017ُجويمية25ُُالمؤرخُفي:ُ

ُ ُأنو ُعشر ُالحادي ُاالعتبار ُفي ُورد ُممارستوُحيث ُفي ُالدستوري ُالمجمس ُأف )واعتبارا
ُيصرحُبمطابقةُحكـُتشريعيُأوُتنظيميُلمدستورُشريطةُمراعاةُلصال ُفإنوُعندما حياتوُالدستورية،

ُالسمطاتُبتطبيقوُوفؽُالتفسيرُالتحفظُالتفسيريُيكتسيُىوُأيضاُحجيةُالشيءُالمقضيُفيو،ُ ويمـز
ُ.(الذيُأعطاهُالمجمسُالدستوريُليذاُالحكـ

ُالشيءُُذلؾُيعنيُأفُتكتسبُقراراتُالمجمسُالدستوريُحجية ُوحجية ُالمقضيُفيو، الشيء
ُالمفسر.
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أوردُُالمجمسُالدستوريُىذهُالعباراتُعندُإشارتوُإلىُإغفاؿُمجمسُاألمةُاإلشارةُفيُنظاموُ
الداخميُإلىُالتحفظاتُالتفسيريةُضمفُباقيُتأشيراتُنظاموُموضوعُإخطارُالمجمسُالدستوري،ُوىذاُ

ُ ُيمثؿ ُلالعمؿ ُالمتشددة ُالرقابة ُفي ُممحوظا ُويعكسُحرصُتطورا ُالبرلماف، ُلغرفتي ُالداخمي منظاـ
ميُلمبدأُحجيةُكضمانةُاساسيةُلمتطبيؽُالكُالمجمسُعمىُتنفيذُماُيقرهُمفُتحفظُبالطريقةُالتيُيراىا

ُالشيءُالمقضيُفيو.

ُالداخميُلمبرلمافُُالعمياالمجمسُالدستوريُعمىُالغرفةُفقدُأوجبُ أفُتضمفُتأشيراتُالنظاـ
ُبإعدادهُ والمصادقةُعميوُاإلشارةُإلىُمراعاةُالتحفظاتُالتفسيريةُبشأفُاألحكاـُوالموادُىذاُالذيُتقـو

ُالنظاـ،ُوالتيُسيبديياُالمجمسُالدستوري.

معُالعمـُأفُالمجسُالدستوريُلـُيتطرؽُإلىُىذاُاألمرُمفُقبؿُبتاتاُبمناسبةُرقابتوُلدستوريةُ
لغرفتيُالبرلمافُبإيرادُضمفُتأشيراتيماُتأشيرةُُالقوانيفُواألنظمة،ُوكافُي كتفىُفيُالنظاميفُالداخمييف

ُ)بناءُعمىُرأيُالمجمسُالدستوريُرقـُ...ُالمؤرخُفي...(.مضمونياُ

مفُالدستورُإرتأىُأنوُفي191ُُإالُأفُالمجمسُالدستوريُمستنداُإلىُالفقرةُالثالثةُمفُالمادةُ
هُالتحفظاتُتكتسيُحجيةُالشيءُحالةُإيرادهُلتحفظاتُتفسيريةُبشأفُبعضُاألحكاـُأوُالمواد،ُفإفُىذ

المقضيُفيو،ُوبالتاليُيجبُإيرادىاُضمفُتأشيراتُالنظاـُالداخميُالمفحوص،ُبحيثُتكوفُالتأشيرةُ
)بناءُعمىُرأيُالمجمسُالدستوري،ُمعُمراعاةُالتحفظاتُالتفسيريةُالواردةُاألخيرةُفيوُمحررةُكاآلتيُ
التأشيرةُحرفياُإلىُتأشيراتُالنظاـُالداخميُلمجمسُاألمةُوقدُتـُنقؿُىذهُ،1ُبشأفُاألحكاـُوالموادُ...(

ُ.2عندُنشرهُفيُالجريدةُالرسمية،ُدوفُذكرُلرقـُوتاريخُرأيُالمجمسُالدستوري

لىُحدُاآلفُالُيمكفُالتعرؼُبوضوحُعمىُاألسبابُالكامنة ُالمجمسُالدستوريُُوا  وراءُإقداـ
لتحفظاتُضمفُالتأشيراتُضمانةُأساسيةُعمىُالخطوةُالمذكورة،ُرغـُاحتجاجُالمجمسُبأفُتضميفُا

ُ ُالمادة ُمف ُالثالثة ُبنصُالفقرة ُواستشياده ُفيو، ُالمقضي ُالشيء ُحجية ُلمبدأ ُالكمي 191ُُُُُُُُُُلمتطبيؽ

                                                             
ُانظرُتأشيراتُالنظاـُالداخميُلمجمسُاألمة.ُ- 1
مؽُبمراقبةُمطابقةُالنظاـُالداخميُلمجمسُاألمة،ُلمدستور،ُالجريدةُ،ُيتع17-02انظرُرأيُالمجمسُالدستوريُتحتُرقـُُ- 2

ُ.2017أوت22ُُ،ُمؤرخةُفي49ُالرسميةُلمجميوريةُالجزائريةُالديمقراطيةُالشعبية،ُالعددُ
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ُ ُسنة ُمنذ ُموجود ُكاف ُالفقرة ُىذه ُإلىُأفُمضموف ُاإلشارة ُمع ُالدستور، ُالنظاـ2000ُ1ُمف ضمف
ُلـ ُأنو ُالمجمسُالدستوريُإال ُعمؿ ُلقواعد ُبعدُُالمحدد ُإال ُالمذكور ُالوجو ُعمى ُعمىُتطبيقو يعمؿ

ُ.2016تضمينوُمفُطرؼُالمؤسسُالدستوريُفيُنصُالدستورُبمناسبةُتعديموُلسنةُ

والُندريُىؿُسيستمرُالمجمسُالدستوريُفيُىذاُالتوجوُفيشيرُفيُكؿُمرةُيراقبُفيياُنصاُ
مع مراعاة المراقبُعبارةُ)قانونياُويبديُفيياُتحفظاتُتفسيريةُإلىُضرورةُتضميفُتأشيراتُالنصُ

ُ(،ُويعددُبدقةُاألحكاـُوالموادُالتيُشممتياُىذهُالتحفظاتُفيُمنطوؽُرأيو.التحفظات التفسيرية

ُالداخميُ ُالنظاـ ُأحكاـ ُأف ُالمجمسُالدستوريُالمغربيُيؤكد ُأف ُنجد ُالتجاربُالمقارنة، وفي
ُ ُتفسيرىا ُشريطة ُلمدستور ُبمطابقتيا ُيقضي ُالتي ُالبرلماف ُتضمفلغرفتي ُأف ُيجب ُمعينا ُُُُُُُُُُُُُتفسيرا

ُ.2فيُالنظاـُالداخميُمقرونةُبيذاُالتفسير

ُ ُفي ُأكد ُوقد ُسنة ُلو ُأ1995ُقرار ُالنوابفي ُمجمس ُأدخميا ُالتي ُلمتعديالت ُبيانو ُُُُُُُُُُُثناء
ُ ُحيث ُالداخمي ُنظامو ُعمى ُعمىُتضمنت ُلمدستور ُمطابقتيا ُالمجمسُالدستوري ُعمؽ ُالتي )المواد

ُ.3لوالُمعينا،ُوذلؾُباإلفصاحُفيُصمبياُعفُىذاُالمدلوؿ(إعطائياُمد

 المطمب الثاني
 لقانونية لحجية الشيء المقضي فيوالحدود ا

 
 

تختمؼُاآلثارُالمترتبةُعفُالقراراتُواألحكاـُالصادرةُعفُالقضاءُالدستوريُفيُمجاؿُالرقابةُ
وطبيعةُالنصوصُالخاضعةُليذهُالرقابةُعمىُدستوريةُالقوانيفُباختالؼُطبيعةُىذهُالرقابة،ُونوعيا،ُ

ُ)الفرعُاالوؿ(.
إذاُكانتُآثارُاألحكاـُالصادرةُبدستوريةُالقوانيفُالخاضعةُلمرقابةُواضحة،ُوالُتثيرُمشاكؿُ

وقدُتترتبُعنياُتصرفاتُكبيرة،ُفإفُآثارُاألحكاـُالصادرةُبعدـُالدستوريةُتثيرُالكثيرُمفُالمشاكؿ،ُ
ُمختمؼُ ُمف ُلمديمقراطية ُكانتُغيرُمضادة ُكمما ُاألحكاـ ُىذه ُتجاوز ُيتـ ُوقد األطراؼُالسياسية،

                                                             
71ُ،ُوالمادة2012ُمفُالنظاـُالداخميُلسنة54ُُ،ُوالمادة2000ُمفُالنظاـُالداخميُلمجمسُاألمةُلسنة49ُُانظرُالمادةُُ- 1
ُ.2016فُالنظاـُالداخميُلسنةُم

،ُالجريدةُالرسميةُالمغربيةُالصادرةُبتاريخ2001ُأوت7ُُبتاريخ456/2001ُُقرارُالمجمسُالدستوريُالمغربيُتحتُرقـُُ- 2
03/09/2001.ُ
ُ.383ُ-382رشيدُالمدور،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 3
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أوُعدـُاكتماؿُالبناءُخادمةُلمصالحُىذهُاألطراؼ،ُخصوصاُفيُالدوؿُالتيُتعرؼُاىتزازاتُسياسيةُ
حتىُفيُالدوؿُالراسخةُفيُالديمقراطيةُفإفُىناؾُآلياتُأيضاُلتجاوزُقراراتُالقاضيُ،ُبؿُالمؤسساتي

ُ)الفرعُالثاني(.ُالدستورُوالقانوفُالدستوري،ُقدُيسندىا

ُ

 الفرع األول
 آثار حجية الرأي أو القرار الصادر بعدم الدستورية 

 

ُمجاؿُُ ُفي ُالدستوري ُالقضاء ُعف ُالصادرة ُواألحكاـ ُالقرارات ُعمى ُالمترتبة ُاآلثار تختمؼ
ُالمراقبة، ُالنصوص ُوطبيعة ُونوعيتيا، ُالرقابة ُطبيعة ُباختالؼ ُالقوانيف، ُدستورية ُعمى ُُُُُُُُُُُُُالرقابة

اعدةُالقانونيةُوقدُاختمفتُأنظمةُالقضاءُالدستوريُفيُشأفُأثرُالحكـُبعدـُالدستوريةُعمىُبنيافُالق
ُانتياءُمفُتاريخُإنياءُ ُأوُمفُحيثُالعمؿُبيا ُابتداءُمفُتاريخُصدورىا، سواءُمفُحيثُصحتيا

ُ،ُفماُىوُنطاؽُاألثرُالقانونيُلمرأيُأوُالقرارُالصادرُبعدـُالدستوريةُفيُالجزائر؟1العمؿُبيا
 آثار الفصل بعدم دستورية القوانين العضوية -أوال

ُ ُالد191ُتنصُالمادة ُ)مف ُأنو ُعمى ُاألولى ُفقرتيا ُالجزائريُفي            إذا إرتأى المجمسستور
(،ُمعنىُأن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري يفقد ىذا النص أثره ابتداء من يوم قرار المجمس

السابقة،ُُأنوُعندماُيصدرُالمجمسُالدستوريُرأياُبشأفُقانوفُعضويُفيُإطارُالرقابةُالوجوبيةذلؾُ
ُإلغاء ُيعني ُوذلؾ ُأثره، ُيفقد ُالقانوف ُىذا ُفإف ُتنظيمي ُنص ُأو ُعادي، ُقانوف ُبشأف ُقرار ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُأو
ماُىوُمخالؼُلمدستور،ُواستعماؿُكممةُإرتأىُالُيعنيُالبتةُترؾُالخيارُلمسمطاتُالعموميةُفيُاالخذُ

ُ.2دةُدستورياأوُعدـُاألخذُبرأيُالمجمسُأوُقرارهُطالماُأفُالنتيجةُمحد
ُالمجمسُبرأيُ تعدُرقابةُالمجمسُالدستوريُعمىُالقوانيفُالعضويةُرقابةُوجوبيةُيفصؿُفييا
ُالبرلماف،ُفإذاُصدرُالرأيُبعدـُمطابقةُالقانوفُالعضويُلمدستورُفإنوُيترتبُ بعدُأفُيصادؽُعمييا

ةُالبطالفُالكميُلمقانوفُناُبيفُحالتيف،ُحالىصدارُىذاُالقانوف،ُويتـُالتمييزُعمىُذلؾُعدـُإمكانيةُإ
ُمحؿُالطعف،ُوحالةُالبطالفُالجزئيُلبعضُأحكاـُىذاُالقانوف.

ُ
ُ
ُ

                                                             
ُ.330ية،ُمرجعُسابؽ،ُصُأحمدُفتحيُسرور،ُالحمايةُالدستوريةُلمحقوؽُوالحريات،ُالطبعةُالثانُ- 1
ُ.147سعيدُبوالشعير،ُالمجمسُالدستوريُفيُالجزائر،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 2
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 البطالن الكمي -1
ُالقانوفُ ُدستورية ُبعدـ ُالمجمسُالدستوريُرأيا ُأصدر ُإذا ُما ُالكميُفيُحالة ُالبطالف يتجسد
الطعيفُبرمتو،ُوكذلؾُفيُحالةُعدـُتطابؽُبعضاُمفُنصوصوُمعُالدستور،ُبحيثُالُيمكفُفصمياُ

لسنةُعفُباقيُالنصوص،ُإذُتنصُالمادةُالثانيةُمفُالنظاـُالمحددُلقواعدُعمؿُالمجمسُالدستوريُ
2016ُ(ُ ُأنو إذا صرح المجمس الدستوري أن القانون المعروض عميو يتضمن حكما غير عمى

(،ُيالحظُمطابق لمدستور، وال يمكنو فصمو عن باقي أحكام ىذا القانون ال يتم إصدار ىذا القانون
(ُ ُعبارة ُنظامو ُفي ُاستعمؿ ُالدستوري ُالمجمس ُالعبارةُال يتم إصدار ىذا القانونأف ُمف ُبدال )

(،ُذلؾُأفُالمجمسُالدستوريُفيُىذهُثرهأيفقد ىذا النص مفُالدستورُ)191ُفيُالمادةُالمستعممةُ
ُ ُعضوي ُقانوف ُمطابقة ُمدى ُفي ُالنظر ُبصدد ُبعد-الحالة ُيصدر ُوبالتاليُ-لـ ُالدستور، ُُُُُُُُُألحكاـ

بشأف98ُُ-04فإفُالجزاءُالمالئـُىوُعدـُإصدارُالقانوف،ُوقدُأقرُالمجمسُالدستوريُفيُرأيوُرقـُ
ُا ُأنو ُالنصُالمعروضُعميو ُبعضُأحكاـ ُدستورية ُبعدـ ُالمجمسُلتصريح ُأخطر ُإذا ُبأنو )اعتبار

لمفصؿُفيُدستوريةُحكـُقانوني،ُوصرحُبأفُُىذاُالحكـ1ُُمفُالدستور166ُالدستوريُطبقاُلممادةُ
مخالؼُلمدستور،ُوفيُنفسُالوقتُغيرُقابؿُلمفصؿُعفُباقيُأحكاـُالنص،ُفإفُالقانوفُالذيُوردُ

ُلمبدألىُالبرلماالحكـُالمعنيُيعادُإُضمنو الفصؿُبيفُالسمطات،ُوعمالُبالتحديدُُف(،ُوذلؾُاحتراما
ُالسمطةُ ُبو ُتقـو ُأف ُيجب ُما ُالقتراح ُيتدخؿ ُأف ُيمكنو ُال ُالمجمسُالذي ُالختصاصات الدستوري

ُ.2المختصةُبالتشريع
(ُيعنيُىذا القانون ال يتم إصدارإفُاستعماؿُالنظاـُالمحددُلقواعدُالمجمسُالدستوريُلعبارةُ)

الحدُمفُأيُسمطةُتقديريةُلرئيسُالجميوريةُفيُإصدارُالقانوفُالذيُيرىُالمجمسُالدستوريُعدـُ
ُينبئُعمىُحرصُالمجمسُالدستوريُعمىُإسباغُ ُالمخالؼُلمدستورُعنو،ُوىذا إمكانيةُفصؿُالحكـ

ُتطاع.،ُومتابعةُتنفيذىاُقدرُالمس3آرائوُحوؿُالقوانيفُالعضويةُالحجيةُالكاممة
ُ ُالمادة ُنصت ُفقد ُفرنسا، ُفي ُ)62ُأما ُأنو ُعمى ُاألولى ُفقرتيا ُفي ُالدستور إذا أعمن مف

ُ(.المجمس الدستوري عدم دستورية نص من النصوص المعروضة عميو، فال يتم إصداره أو تطبيقو

                                                             
ُمفُالدستورُالحالي.187ُتقابمياُالمادةُُ- 1
ُ.148ُسعيدُبوالشعير،ُالمجمسُالدستوريُفيُالجزائر،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 2
ُدفاترُُ- 3 ُمجمة ُالتشريعي، ُالعمؿ ُفي ُالمجمسُالدستوري ُأساسُمساىمة ُالدستوري ُاالجتياد ُحجية ُحساني، ُمنير محمد

 .333،ُص2011ُالعددُالخامس،ُُجامعةُقاصديُمرباحُورقمة،السياسةُوالقانوف،ُ



 الوظيفة التشريعية للربملان بني الضوابط التأسيسية والرقابة املؤسسية الباب األول

 

 
121 

(ُ ُالفقرة ُىذه ُفي ُاألخير ُالمصطمح ُضرورة ُعف ُالتساؤؿ ُلممرء ُُُُُُُُُ(ُمصطمح التطبيقويمكف
ُ ُإالُأفُىناؾُمفُيرىألنو ُأيضا، ُالُيمكفُتطبيقو ُإصدارُالنص، ُالتيُالُيمكفُفييا ُالمحظة ُُُُُُُُمنذ

(ُيزيدُمفُالتأكيدُعمىُبطالفُالنصُالذيُأعمفُالمجمسُالدستوريُعدـُالتطبيقأفُاستعماؿُلفظُ)
ُبأيُشكؿُمفُاألشكاؿُعمىُتط بيقوُدستوريتو،ُواعتبارهُغيرُموجود،ُبحيثُالُتكوفُالحكومةُقادرة

ُ.1حتىُباستعماؿُحيمةُإجرائيةُكالمجوءُإلىُاإلطارُالتنظيمي
إفُالبطالفُالكميُلمقانوفُلوُآثارُشديدةُعمىُالبرلمافُوعمىُالحكومة،ُلعؿُذلؾُماُيفسرُندرةُ
ُأنو ُإذ ُالمقارنة، ُاألنظمة ُمف ُالعديد ُفي ُالبطالف ُمف ُالنوع ُبيذا ُالقاضية ُالدستوري ُالقضاء ُُُُُُُُُُُُُآراء

ُتُىذهُاآلراءُيتعيفُبالضرورةُعمىُالسمطاتُالعامةُاحترامياُوالخضوعُليا.إذاُصدُر
كماُقدُيؤديُالبطالفُالكميُإلىُحالةُفراغُقانوني،ُسيكوفُمفُالضروريُاإلسراعُمفُطرؼُ

ُ ُالمجمسُالدستوريُفي ُعقبُقرار ُفرنسا ُجرىُفي ُكما ُلسدىا، ُوالبرلماف 24/12/1979ُالحكومة
ُ.19802ةُبسنةُالقاضيُببطالفُقانوفُالمالي

 البطالن الجزئي لمقانون -2
ُىذاُ ُارتأىُالمجمسُالدستوريُأف ُإذا ُما ُالعضويُفيُحالة ُالجزئيُلمقانوف ُالبطالف يتجسد

،3ُالقانوفُمحؿُالرقابةُيتضمفُنصاُأوُحكماُمخالفاُلمدستور،ُوالُيمكفُفصموُعفُالقانوفُفيُمجممو
ُ ُمف ُالثانية ُالمادة ُمف ُالثانية ُالفقرة ُتنص ُأنوإذ ُالدستوري ُالمجمس ُعمؿ ُلقواعد ُالمحدد ُُُُُُُُُُُُُالنظاـ

إذا صرح المجمس الدستوري أن القانون المعروض عميو يتضمن حكما غير مطابق لمدستور، دون )
أن يالحظ في ذات الوقت أن الحكم المعني ال يمكن فصمو عن باقي أحكام ىذا القانون، يمكن 

ن، باستثناء الحكم المخالف لمدستور، أو أن يطمب من رئيس الجميورية أن يصدر ىذا القانو
البرلمان قراءة جديدة لمنص، وفي ىذه الحالة يعرض الحكم المعدل عمى المجمس الدستوري لمراقبة 

ُمطابقتو لمدستور ُالمادة ُنصُىذه ُمف ُيفيـ ُمخالفةُأ(، ُأحكاـ ُبإلغاء ُيسمح ُالجزئي ُالبطالف ف
ُاتُالمعنيةُبالتشريعُبتنفيذُسياستياُبسرعة.لمدستور،ُكماُيسمحُفيُالوقتُذاتوُلمجي

                                                             
1 - R. Etien, jurisprudence constitutionnelle: L'application des décisions d'annulation du Conseil 
constitutionnel sur saisine parlementaire, La Revue administrative, Presses Universitaires de 
France, 37e Année, No. 221, 1984, p474. 
2 -ُ R. ETIEN, op-cit, p 476. 

ُ.300أحمدُفتحيُسرور،ُالحمايةُالدستوريةُلمحقوؽُوالحريات،ُالطبعةُالثانية،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 3
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ُأكثر ُأو ُلحكـ ُالكمية ُأو ُالجزئية ُالمطابقة ُيكوفُبسببُعدـ ُالبطالفُالجزئيُلمقانوفُقد ُُُُُُإف
ُكميا، ُلمدستور ُالحكـ ُمطابقة ُعدـ ُكاف ُفإذا ُلمدستور، ُاإلخطار ُالموضوع ُالقانوف ُأحكاـ ُُُُُُُُُُُُمف
فإفُالبطالفُالجزئيُلمقانوفُيكوفُعندماُيصرحُالمجمسُالدستوريُفيُمنطوؽُرأيوُأوُقرارهُأفُالحكـُ

موضوعُاإلخطار،ُوبالتاليُيصدر1ُُغيرُالمطابؽُكمياُلمدستورُقابؿُلمفصؿُعفُباقيُأحكاـُالقانوف
ُفإ ُجزئيا ُلمدستور ُمطابؽ ُغير ُالحكـ ُكاف ُإذا ُأما ُالمطابؽ، ُغير ُالحكـ ُبدوف ُالمجمسُالقانوف ف

لىُغايةُسنةُ كافُيكتفيُبإعالفُعدـُمطابقةُالحكـُلمدستورُمعُتوضيحُالعبارات1997ُُالدستوريُوا 
2ُوالكمماتُالمخالفة ُسنة ُمف ُبداية ُلكنو ُالتيُتحويو، ُالمادة ُأو ُالحكـ ُصياغة ُإعادة ُدوف ،1998ُ

ُال ُغير ُوالمواد ُاألحكاـ ُصياغة ُعمىُإعادة ُمتزايدا ُلمدستورُأظيرُالمجمسُالدستوريُحرصا مطابقة
ُإلىُدرجةُأنوُمثالُفيُرأيوُرقـ3ُجزئيا مادةُمفُالقانوفُمحؿ15ُُأعادُصياغةُحوالي06-984ُُ،

ُلمفصؿ ُقابمة ُجزئيا ُأو ُكميا ُلمدستور ُالمطابقة ُغير ُاألحكاـ ُأف ُالمنطوؽ ُفي ُتصريحو ُمع ُُُُُُُالمراقبة
ُعفُباقيُأحكاـُالقانوفُالعضويُموضوعُاإلخطار.

ُإعادة ُأف ُمف ُالصحيحُُبالرغـ ُالتنفيذ ُتضمف ُجزئيا ُلمدستور ُالمطابقة ُغير ُالمواد صياغة
ُتسيؿُلرئيسُالجميوريةُاالختيارُبيفُإصدارُالقانوفُ ُلقرارُأوُرأيُالمجمسُالدستوري،ُكما والسميـ
باستثناءُاألحكاـُغيرُالمطابقة،ُأوُطمبُقراءةُجديدةُمفُالبرلماف،ُلكفُماذاُلوُاختارُالحؿُالثاني؟ُ

لةُيمكفُاعتبارُإعادةُالصياغةُمفُطرؼُالمجمسُالدستوريُاعتداءُواضحاُعمىُالسمطةُفيُىذهُالحا
ُالمعياريةُلمبرلماف.

مفُالمثيرُلالىتماـُأنوُفيُالممارسةُالعممية،ُوفيُجميعُحاالتُاإللغاءُالجزئيُكافُرئيسُ
ُلمد ُمطابقتيا ُالمعمفُعدـ ُبترُاألحكاـ ُبعد ُالقانوف ُأفُيصدر ُدائما ُي فضؿ عادةُالجميورية ُوا  ستور،

الصياغةُلألحكاـُالتيُقررُلياُالمجمسُالدستوريُذلؾ،ُوربماُبعضُىذهُاألحكاـُقدُتكوفُقدُظيرتُ
                                                             

1 -ُ(ُ ُعادة ُالصياغة ُالتاليةتعد المادة... والمطات... من المادة ... غير مطابقة لمدستورتكوف ُالصيغة ُوتدرج ،)ُُُُُُُُُُُُُ
لمفصل عن باقي أحكام القانون العضوي موضوع اإلخطار، تعد تعتبر األحكام غير المطابقة لمدستور قابمة فيُالمنطوؽُ)

ُ(.باقي أحكام القانون العضوي موضوع اإلخطار مطابقة لمدستور
،ُيتعمؽُبمراقبةُمطابقةُاألمرُالمتضمفُالقانوف1997ُمارس06ُُ،ُمؤرخُفي97ُ-01رأيُالمجمسُالدستوريُتحتُرقـُُ 2-

ُلمدستور، ُُالعضويُالمتعمؽُباألحزابُالسياسية ُالعدد ُالشعبية، ُالديمقراطية ُالجزائرية ُلمجميورية ُالرسمية ُمؤرخة12الجريدة ،ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُ.1997مارس06ُُفيُ

تعد الفقرة... من المادة... من القانون العضوي موضوع اإلخطار مطابقة جزئيا لمدستور، وتعاد فينصُمثالُعمىُأفُ)ُ- 3
ُصياغتيا كاآلتي:...(.

ُ،ُمرجعُسابؽ.98-06رقـُُرأيُ- 4
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فيُالمناقشاتُالبرلمانيةُكأحدُاألىداؼُالرئيسيةُلمحكومة،ُلكفُبمجردُصدورُرأيُالمجمسُالدستوريُ
ُ.1ووضوحُالبطالفُالجزئيُفإفُكؿُشيءُي نسى

فُالجزئيُيعدُحالُتوفيقياُحقيقيا،ُفيوُيجنبُالقانوفُالبطالفُإلىُجانبُماُسبؽُفإفُالبطال
ُيجعؿُ ُكما ُالبرلماف، ُوشرعية ُالحكومة، ُويشكؾُفيُسياسة ُلمغاية، ُجسيما ُجزاء ُالذيُيشكؿ الكمي
ُالحكوميةُ ُاألغمبية ُوتراه ُتركزُعمىُالتصرؼُالذيُيعتبرُغيرُدستوري، البطالفُالجزئيُالمعارضة

ماُىذاُالحؿُالتوفيقيُيرضيُالجميعُبماُفيُذلؾُالمجمسُالدستوريُالذيُوسيمةُلتمريرُالقانوف،ُورب
ُويبدو ُواألغمبية، ُالمعارضة ُصراع ُفي ُمشاركة ُأقؿ ُليكوف ُطريقة ُكمحكـ ُالدور ُىذا ُفي ُُُُُُُُُُُُيجد

ُأفُاألسبابُالمذكورةُتفسرُسببُتزايدُلجوءُالمجمسُالدستوريُإلىُالبطالفُالجزئيُبدؿُالكمي.ُ
ُعواقبُغيرُمتوقعةُمفُحيثُالقواعدُاإلجرائيةُوالشكمية،ُتترتبُعفُالبط الفُالجزئيُأيضا

ُيحكـُبعدـُمطابقةُمادةُمفُالقانوفُالمعروضُأماموُلمدستور،ُالُيمكنو ُُُُُُُُُُفالمجمسُالدستوريُعندما
ُالمعيارية ُبالسمطة ُالُيتمتع ُفيو ُالبرلماف، ُإلىُالنصُالذيُصوتُعميو ُبدليا ُُُُُُُُُُُُأفُيضيؼُأيُمادة
ُإلىُ ُأفُتضيؼُأيُشيء ُلمحكومة ُالُيمكفُأيضا ُكما ُالبرلمافُفيُمجاؿُالتشريع، التيُيتمتعُبيا

ُالنصُالذيُاعتمدهُالبرلمافُوراقبوُالمجمسُالدستوري.
إفُالموادُالتيُيعمفُالمجمسُالدستوريُعدـُمطابقتياُلمدستورُيتـُاقتطاعياُحقاُمفُالقانوفُ

ُ ُسيؤديُفي ُمما ُإصداره، ُموادُقبؿ ُعمىُمستوىُترقيـ ُسواء ُمتعددة، ُآثار ُإلى ُاألحياف ُمف الكثير
القانوف،ُأوُتفسيرىا،ُفعندُاقتطاعُبعضُالموادُمفُنصُالقانوفُفإفُذلؾُسيؤثرُعمىُالعددُاإلجماليُ

ُلمموادُوعمىُتسمسؿُترقيميا.
بعدُُينصُمنطوؽُرأيُالمجمسُالدستوريُفيُالغالبُعمىُالعددُالجديدُلموادُالقانوفُالعضوي

ُتبقى ُما ُترقيـ ُوعمىُإعادة ُغيرُالمطابقةُلمدستور، ُعمىُتبويبيا2ُحذؼُالمواد ُينصُأيضا ُوأحيانا ،
وفؽُموضوعاتيا،ُغيرُأنوُفيُبعضُاألحيافُيصرحُبعدـُمطابقةُبعضُالموادُلمدستورُلكنوُالُيشيرُ

                                                             
1 -ُ R. ETIEN, op-cit, p 478. 

04ُُ-03 انظرُمثالُالرأيُرقـُ- 2 ُالقانوفُالعضويُالمتعمؽُبتشكيؿ2004ُأوت22ُُمؤرخُفي: ُمطابقة ُيتعمؽُبمراقبة ،
ُالديمقراطيةُالشعبي ُالرسميةُلمجميوريةُالجزائرية ُالجريدة ُلمدستور، ُالمجمسُاألعمىُلمقضاءُوعمموُوصالحياتو، ُالعدد ،57ُة،

،ُيتعمؽُبمراقبةُمطابقةُالقانوفُالعضوي2005ُيونيو17ُُمؤرخُفي:05ُُ-01 والرأيُرقـُُ-2004ُسبتمبر08ُُمؤرخةُفيُ
يوليو20ُُ،ُمؤرخةُفي51ُالمتعمؽُبالتنظيـُالقضائي،ُلمدستور،ُالجريدةُالرسميةُلمجميوريةُالجزائريةُالديمقراطيةُالشعبية،ُالعددُ

2005.ُ
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يُإلىُبعضُالغموضُ،ُوىوُماُقدُيؤد1فيُالمنطوؽُإلىُتغيرُعددُموادُالقانوف،ُوالُإلىُإعادةُالترقيـ
ُيؤديُبترُ ُبؿُقد ُأخرى، ُإحاالتُإلىُمواد ُتضمنتُبعضُالمواد ُإذا ُالنصُخصوصا ُإصدار عند
الموادُغيرُالمطابقةُلمدستورُإلىُغموضُالُينجميُإالُبمزيدُمفُالتفسيرات،ُوىوُماُيقودُإلىُاعتداءُ

ُ.السمطةُالتنظيميةُفيُالكثيرُمفُاألحيافُعمىُاختصاصاتُالسمطةُالتشريعية
 ر الفصل بعدم دستورية القانون العاديآثا -ثانيا 
 2016قبل التعديل الدستوري لسنة  -1

ُأ ُمسألة ُكانت ُالمادة ُبنص ُمحكومة ُالعادي ُالقانوف ُدستورية ُبعدـ ُالفصؿ 165ُُُُُُُُُُُُُثر
(ُ ُأف ُعمى ُتنص ُوالتي ُالدستور،                  يفصل المجمس الدستوري باإلضافة إلى االختصاصاتمف

التي خولتيا إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، في دستورية المعاىدات والقوانين والتنظيمات 
ُ(.إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية

إذ ارتأى المجمس الدستوري أن نصا تشريعيا مفُالدستورُ)169ُباإلضافةُإلىُنصُالمادةُ
ُ(.فقد ىذا النص أثره ابتداء من قرار المجمسأو تنظيميا غير دستوري ي

أماُفيُحالةُإخضاعُالقانوفُالعاديُإلىُالرقابةُالبعدية،ُبمعنىُأفُالتصريحُبعدـُالدستوريةُ
ُيخصُحكماُأوُأحكاماُفيُنصُساريُالمفعوؿ،ُىناُيتـُالتمييزُبيفُثالثُحاالت:

لمفصؿُعفُالنص،ُوىيُحالةُُ:ُيكوفُفيياُالحكـُالمصرحُبعدـُدستوريتوُقابالالحالة األولى
ُيمكفُ ُالمعني، ُالحكـ ُمنو ُمفصوال ُالمفعوؿ ُساري ُالنصُيبقى ُأف ُباعتبار ُكبيرا، ُإشكاال ُتثير ال
ُتنظيميةُ ُإذاُوجدتُأفُىناؾُنصوصا ُالقانوفُخصوصا لمسمطاتُالمعنيةُالتدخؿُإلقرارُتعديؿُليذا

ُساريةُالمفعوؿُمرتبطةُبالحكـُالمستأصؿُمفُالنص.

                                                             
،ُيتعمؽُبمراقبةُمطابقةُالقانوفُالعضويُالمتعمؽُباألحزاب2012ُيناير08ُُمؤرخُفي:12ُُ-01 الرايُرقـُانظرُمثالُ- 1

ُلمدستور ُ.السياسية، ُالعدد ُالشعبية، ُالديمقراطية ُالجزائرية ُلمجميورية ُالرسمية ُالجريدة ،02ُ ُفي ُمؤرخة ،15ُُ 2012ُُُُُُُُُُُُُيناير
–ُُ 16ُُ-03الرأيُرقـ: ُالمستقمةُُ،2016أوت11ُُمؤرخُفي: ُالعميا ُالقانوفُالعضويُالمتعمؽُبالييئة يتعمؽُبمراقبةُمطابقة

2016ُأوت28ُُ،ُمؤرخةُفي50ُلمراقبةُاالنتخابات،ُلمدستور،ُالجريدةُالرسميةُلمجميوريةُالجزائريةُالديمقراطيةُالشعبية،ُالعددُ
16ُُ-04الرأيُُ- ُالقانوفُالعضُو2016أوت11ُُمؤرخُفي: ُمطابقة ُيتعمؽُبمراقبة ُالمجمسُالشعبيُ، ُتنظيـ يُالذيُيحدد

الوطنيُومجمسُاألمة،ُوعمميما،ُوكذاُالعالقاتُالوظيفيةُبينيماُوبيفُالحكومةُلمدستور،ُالجريدةُالرسميةُلمجميوريةُالجزائريةُ
ُ.2016أوت28ُُ،ُمؤرخةُفي50ُالديمقراطيةُالشعبية،ُالعددُ
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:ُيكوفُفيياُالحكـُالمصرحُبعدـُدستوريتوُغيرُقابؿُلمفصؿُعفُالنص،ُباعتبارُةالحالة الثاني
ُالنص ُي عاد ُالحالة ُىذه ُوفي ُالتنفيذ، ُوصالحية ُلمتوازف ُبأكممو ُالنص ُفقداف ُإلى ُيؤدي ُُُُُُُُُُالفصؿ

ُ.1إلىُالجيةُالمخطرة،ُوالتيُتتولىُاستخالصُالنتيجةُبالتشاورُمعُالمؤسساتُالمعنية
ُ ُأكدتُىذا ُوقد ُالسابعة ُالمادة ُلسنة07ُُاألمر ُالمجمسُالدستوري ُعمؿ ُلقواعد ُالمحدد ُالنظاـ مف

إذا صرح المجمس الدستوري بعدم دستورية حكم ُأخطر بشأنو وكان ،ُوالتيُتنصُعمىُانوُ)2000
ىذا الحكم في نفس الوقت غير قابل لمفصل عن باقي أحكام النص المخطر بشأنو، فإن النص 

ُ(.المعني ُيعاد إلى الجية المخطرةالذي ورد ضمنو الحكم 
ُيتمـ ُأو ُيعدؿ ُالقرارُالصادرُعفُالمجمسُالدستوريُيخصُنصا ُيكوفُفييا ُالثالثة: ُُُُُُُالحالة

لوُأثرُُأوُىماُمعا،ُنصاُموجوداُسابقا،ُويتضمفُىذاُالقرارُعدـُدستوريةُحكـُفيُالنصُالتعديمي
ُأوُبمناسبةُالتصديُلمقانوفُاألصميُتبيفُعدـُدستوريةُحكـُفيو،ُفيُىاتيفُ عمىُالنصُاألصمي،
ُالنص ُعف ُالدستوري ُغير ُالحكـ ُفصؿ ُيمكف ُكاف ُإذا ُأي ُالسابقتيف، ُالقاعدتيف ُتطبؽ ُُُُُُُُُُُُُالحالتيف

ُ.2أوُالُيمكفُذلؾ
ُالسابقة ُالرقابة ُالتصديُحتىُفيُحالة ُبتقنية ُالعمؿ ُالعاديُالذيُيعدؿُيمكف ُُُُُُُُُعمىُالقانوف
ُموجوداُمفُقبؿ،ُومثاؿُذلؾُماُجاءُفيُالرأيُرقـُ لممجمسُالدستوريُحوؿ98ُُ-04أوُيتمـُنصا

بناءُعمىُإخطارُمفُرئيسُمجمسُاألمة،ُوالذيُأكدُفيو3ُُنظاـُالتعويضاتُوالتقاعدُلعضوُالبرلماف
توريُأفُيتصدىُألحكاـُأخرىُلـُيخطرُبشأنيا،ُ)إذاُكافُبإمكافُالمجمسُالدسالمجمسُالدستوريُأنوُ

ُالحالةُبعدـُدستوريةُ ُفإفُالتصريحُفيُىذه ُعالقةُبالحكـُأوُباألحكاـُموضوعُاإلخطار، والتيُليا
األحكاـُالتيُأخطرُبياُأوُتصدىُلياُيعدُسبباُكافياُفيُحدُذاتوُإلعادةُالقانوفُإلىُالبرلمافُطالماُ

وبالفعؿُجاءُفيُمنطوؽُُةُعفُبقيةُالنصُيمسُببنيتوُكاممة(،أفُفصؿُىذهُاألحكاـُغيرُالدستوري
ُالقرارُ ُالنصىذا ُالرأيُيمسُببنية ُأفُمنطوؽُىذا ُإلىُالبرلمافُطالما ُالقانوفُيعاد ُ)القوؿُأفُىذا

                                                             
 .148ؽ،ُصُسعيدُبوالشعير،ُالمجمسُالدستوريُفيُالجزائر،ُمرجعُساب- 1
ُنفسُالصفحة.ُ- 2
،ُيتعمؽُبمراقبةُمطابقةُالنظاـُالداخميُلمجمسُاألمةُلمدستور،ُالجريدة1998ُفيفري10ُُمؤرخُفي:98ُُ-04رأيُرقـ:ُُ- 3

ُ.1998فيفري18ُُالرسميةُلمجميوريةُالجزائريةُالديمقراطيةُالشعبية،ُالعددُالثامف،ُمؤرخةُفيُ
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وقدُتـُبعدُصدورُىذاُالرأيُإعادةُالنظرُفيُالنظاـُالمحددُلقواعدُعمؿُالمجمسُالدستوري،ُُكاممة(،
ُ.1منوُلمتنصيصُعمىُتقنيةُالتصدي08ُخصصتُالمادةُالثامنةُ،ُحيث2000ُوذلؾُسنةُ
 2016بعد تعديل الدستور لسنة  -2

ُ ُلسنة ُالدستور ُتعديؿ ُالعادي2016ُُبعد ُالقانوف ُدستورية ُالفصؿُبعدـ ُأثر أصبحتُمسألة
ُ ُالمادة ُمف ُاألولى ُبنصُالفقرة 186ُُمحكومة ُأف ُتنصُعمى ُوالتي ُالدستور، يفِصل المجمس  )مف

                                                                                                                                                                     . دستورية المعاىدات والقوانين والتنظيمات  في  برأي  الّدستوريّ 
ُيخِطره رئيس الجميورّية، رأيو وجوبا في دستورّية القوانين يبدي المجمس الّدستورّي، بعد أن 

ُ                                         . (العضوّية بعد أن يصـادق عـــمييـا البرلمان
مفُىذاُالنصُأفُالمجمسُالدستوريُأصبحُيفصؿُفيُدستوريةُالقوانيفُالعاديةُبرأي،ُُيتضح

ُفيُحيفُكافُسابقاُيفصؿُفيياُبرأيُقبؿُصدورىا،ُوبقرارُفيُالحالةُالعكسية.
لقدُميزُالدستورُالحاليُفيماُيخصُأثرُرقابةُالقانوفُالعاديُبيفُحالتيف،ُاألولىُالفصؿُبرأيُ

فإذاُارتأىُالمجمسُالدستوريُأفُىذاُالقانوفُغيرُدستوري،ُيفقدُىذاُالقانوفُفيُدستوريةُىذاُالقانوفُ
ُرأيُالمجمس ُ.2أثرهُابتداءُمفُيـو

ذاُصرحُالمجمسُبعدـُدستوريةُحكـُفيُىذاُالقانوف،ُوكافُالحكـُفيُنفسُالوقتُغيرُقابؿُ وا 
ُا ُإلىُالجية ُي عاد ُالقانوف ُفإف ُبشأنو، ُالمخطر ُالقانوف ُباقيُأحكاـ ُيمكف3ُلمخطرةلمفصؿُعف ُكما ،

ُالتيُتـُالتطرؽُإليياُآنفا.4ُلممجمسُالدستوريُالعمؿُبتقنيةُالتصدي

                                                             
ذا اقتضى الفصل في دستورية حكم التصدي ألحكام أخرى لم يخطر المجمس إ)ُالمذكورُعمىُأنوتنصُالمادةُالثامنةُمفُالنظاـُُ- 1

أو تصدى ليا وكان  الدستوري بشأنيا وليا عالقة باألحكام موضوع االخطار، فإن التصريح بعدم دستورية االحكام التي أخطر بيا
ُ.(ه الحالة يعاد النص إلى الجية المخطرةفصميا عن بقية النص يؤدي الى المساس ببنيتو كاممة، فإنو في ىذ

(،ُحيثُرأي(،ُبدالُمفُمصطمحُ)قرارمفُالدستورُمصطمحُ)191ُاستعمؿُالمؤسسُالدستوريُفيُالفقرةُاالولىُمفُالمادةُُ- 2
ابتداء من يوم   أثره، إذا ارتأى المجمس الّدستورّي أّن نّصا تشريعّيا أو تنظيمّيا غير دستورّي، يفقد ىذا الّنّص )جاءُفيُىذهُالفقرةُأنوُ

  في  برأي  يفِصل المجمس الّدستوريّ  ) نأ ىمع ىلو أل ا ايتر قف يف صنت رو تسدلا نم 681 ةداملا نأ نم مغر لا ىمع كلذو  ،( قرار المجمس
ُدقُوُ،ومحمُريغُيفُىتأ191ُُةداملاُصنُيفُ(رار ق)ُحمطصمُؿامعتساُفإفُيلاتلابُوُ،( دستورية المعاىدات والقوانين والتنظيمات
ُتادىاعملاُةيرُُوتسدُيفُسمجملاُؿصفيُفأُىمعُونمُةسماخلاُةداملاُيفُيرُُوتسدلاُسمجملاُؿمعُدعاُوقلُددحملاُـاظنلاُدكأ
ُةيمسُرلاُةديُرجلاُ،6102ُُؿيُرفأ60ُُيفُخرُُؤمُيرُُوتسدلاُسمجملاُؿمعُدعاُوقلُددحملاُـاظنلا)ُ.يأرُبُتاميظنتلاُوُفيناُوقلاُو
ُ                                                .(6102ُويام11ُُيفُةخرُُؤمُ،92ُددعلاُ،ةيبعشلاُةيطارُقميدلاُةيُرئازُجلاُةيرُُويمجمل

ُ.2016المادةُالسادسةُمفُالنظاـُالمحددُلقواعدُعمؿُالمجمسُالدستوريُالجزائريُلسنةُُ- 3
ُ.2016جمسُالدستوريُالجزائريُلسنةُالمادةُالسابعةُمفُالنظاـُالمحددُلقواعدُعمؿُالمُ- 4
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ُ ُالمادة ُأساس ُعمى ُعاديا ُقانونا ُالدستوري ُفحصُالمجمس ُفتتعمؽ ُالثانية ُالحالة 188ُُُُُُُُأما
ُالقانوفُغيرُ ُاعتبرُالمجمسُىذا ُفإذا ُالدستورية، مفُالدستور،ُأيُفيُإطارُالفصؿُفيُالدفعُبعدـ

ُالذيُيحددهُقرارُالمجمس،ُإعماالُلمفقرةُالثانيةُمفُالمادةُ 191ُدستوري،ُفإنوُيفقدُأثرهُابتداءُمفُاليـو
ُقراره، ُنفاذ ُتاريخ ُلتحديد ُتقديرية ُسمطة ُيممؾ ُالمجمسُالدستوري ُاف ُمنيا ُيفيـ ُوالتي ُالدستور، ُُُُُُُمف

ُعمىُغرارُماُىوُمعموؿُبوُفيُفرنسا.
الممنوحةُلممجمسُالدستوريُىوُمراعاةُدواعيُاألمفُالقانوني،ُُإفُمردُىذهُالسمطةُالتقديرية

عطاءُالبرلمافُفسحةُمفُالوقتُإلعدادُتشريعاتُتصححُتمؾُالتيُقررُالمجمسُعدـُدستوريتيا،ُ وا 
ُالتنفيذيةُ ُالسمطة ُبواسطة ُالزمف ُمف ُأخرى ُالنصُفترة ُتطبيؽ ُيستمر ُأف ُعميو ُيترتب ُالذي األمر

مطةُالتقديريةُلممجمسُوسيمةُلمموازنةُبيفُإخراجُالنصُالقانونيُغيرُ،ُوبالتاليُتصبحُالس1والمحاكـ
ُ.2الدستوريُمفُالنظاـُالقانونيُمفُجية،ُوبيفُضمافُاألمفُالقانونيُالذيُيؤديُإلىُتخفيؼُاآلثار

إضافةُإلىُذلؾ،ُفإفُقرارُالمجمسُالدستوريُفيُالدفعُبعدـُالدستوريةُيتمتعُبالحجيةُالمطمقةُ
ُنسبيةُتقتصرُعمىُأطراؼُالنزاعُالذيُأثيرُبشأنوُالدفعُبعدـُفيُمواجيةُ الكافة،ُوالُتكوفُحجيتو

فُفقدافُالقانوفُغيرُالدستوريُألثرهُالُيعنيُاستبعادهُفقطُمفُالتطبيؽُعمىُالمنازعة3ُالدستورية ،ُوا 
ُالمنازعا ُجميع ُعمى ُالتطبيؽ ُمف ُأيضا ُي ستبعد ُإنما ُالدستورية، ُبعدـ ُالدفع ُفييا ُأثير ُأماـُالتي ت

ُ.4القضاءُاعتباراُمفُالتاريخُالذيُيحددهُالمجمسُالدستوري
ُبعدـُ ُالدفع ُنظاـ ُيعرفيا ُالتي ُنسبيا ُوالطويمة ُالمعقدة ُاإلجراءات ُمف ُالرغـ ُوعمى أخيرا
ُلمقانوفُبعدُ ُإلغاء ُمف ُينبنيُعمييا ُالمعامالتُلما ُاستقرار ُتيدد ُنتائجو ُفضالُعفُكوف الدستورية،

إغفاؿُالفوائدُالكبيرةُليذهُالرقابةُالتيُتساىـُفيُفسحُالمجاؿُواسعاُلتنظيؼُُتطبيقو،ُإالُأنوُالُيمكف
                                                             

ُ.66محمدُمحمدُعبدُالمطيؼ،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 1
ُالقانونيُمفُالقوانيفُالماسةُبالحقوؽُُ- ُالنظاـ ُانفتاحُالقضاءُالدستوريُعمىُالمتقاضيفُومساىمتوُفيُتنقية عمارُعباس،

ُالمجمس ُمجمة ُنموذجا، ُتونسُوالمغرب ُالجزائر ُالعربية ُالدساتير ُفي ُُوالحريات ُالجزائر، ُالسابع، ُالعدد ،2016ُالدستوري،
ُ.44ص

2- Dissant Mathier, Les effets dans le temps des décisions QPC Le Conseil constitutionnel, 
« maître du temps » ? Le législateur, bouche du Conseil constitutionnel ?, Les Nouveaux 
Cahiers du Conseil constitutionnel, n°40, France, 2013, p64. 

3 -ُُ ُفيُظؿُالتعديؿُالدستوريُلسنة ُالدستورية ُبعدـ ُدعوىُادفع ُمجمة2016ُُليمىُبفُبغيمة، ُالفرنسية، ُبالتجربة استئناسا
ُاإلسالمية،ُقسنطينة،ُالعددُُالشريعةُواالقتصاد،ُجامعةُاألميرُعبد ُ.77،ُص12ُ،2017ُالقادرُلمعمـو

ُ.68محمدُمحمدُعبدُالمطيؼ،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 4

https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=NCCC1_040_0063
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النظاـُالقانونيُمفُالنصوصُغيرُالدستورية،ُوكماُأنياُرقابةُممموسة،ُت مكفُمفُالتعرؼُعمىُنقاطُ
ُ.1الضعؼُفيُالقانوف،ُوالتيُتظيرُفيُالغالبُبعدُتطبيؽُالقانوفُوليسُعندُتشريعو

ُ

 الفرع الثاني
 وز آراء وقرارات القضاء الدستوريتجا

ُ

تعرؼُالنظـُالمقارنةُصنفيفُمفُاآللياتُالتيُيمكفُبواسطتياُتجاوزُماُيصدرُعفُالقضاءُ
الدستوريُمفُأحكاـُوقراراتُتصرحُبعدـُدستوريةُالقوانيفُالتيُتخضعُلرقابتو،ُالصنؼُاألوؿُيكوفُ

نماُيأتيُباستعماؿُآلياتُدستوريةُالُسمطةُفيوُالتجاوزُاجباريا،ُأيُالُدخؿُلمقضاءُالدستوريُفيو،ُ وا 
ُليذاُالقضاءُفييا،ُأماُالصنؼُالثانيُفيكوفُبتدخؿُمنو،ُوبإرادتوُالذاتية.

 ألحكام وقرارات القضاء الدستوري التجاوز اإلجباري -أوال
يتيحُالمؤسسُالدستوريُعادةُلمسمطاتُالعامةُفيُالدولةُإمكانيةُتعديؿُالدستور،ُويمكفُليذهُ

ُاألخي ُىذه ُاستغالؿ ُبعضُقراُررة ُتجاوز ُمفُأجؿ ُالدستوريُالتيُتراىاُُاتاإلمكانية ُالقضاء وأحكاـ
تجاوزُأحكاـُالقضاءُُةمكنُاتلمبرلمانُبعضُالدساتيرمنحُكعقبةُإلعماؿُسياستياُالتشريعية،ُكماُقدُ

ُبتطبيؽُشروطُخاصة.الدستوريُ
 الدستور لتجاوز قرارات القضاء الدستوريتعديل  -1
ُحصناُإذا ُالدستوري ُلمقضاء ُبيا ُالمعيود ُالقوانيف ُدستورية ُرقابة ُيعتبر ُمف ُىناؾ ُُُُُُُُُُُُُُُكاف

ُالقاضيُ ُإلرادة ُفرضا ُيرونيا ُما ُفإفُىؤالءُغالبا ُاألصمية ُانحرافاتُأصحابُالسمطةُالمعيارية ضد
 بدؿُاإلرادةُالعامة.

ُقراراتُر ُتجاوز ُوالبرلماف ُرئيسُالدولة ُبإمكاف ُالواقع ُفي ُأنو ُالمبطمةُُغـ ُالدستوري القضاء
ُلمقوانيفُعفُطريؽُتعديؿُالدستور،ُبماُيتالءـُمعُالنصُالقانونيُالذيُجرىُإبطالو.

ُفرضُ ُدائما ُيمكنيا ُالمشتقة ُالتأسيسية ُالسمطة ُأف ُالدستوري،بمعنى ُالقاضي ُعمى ُاألخيرة ُُُُُُُُُُالكممة
ُالقضاءُالدستوريُفيُىذهُعفُطريؽُتطويعُالدستورُلصالحُالقانوف،ُوبالتاليُتصبحُحجيةُأح كاـ

ُ.2الحالةُدوفُأثرُقانونيُبمجردُأفُيسريُالتنقيحُالدستوري

                                                             
الدستوريُوأثرهُفيُتطورُالرقابةُعمىُدستوريةُالقوانيفُفيُفرنسا،ُمجمة2008ُُتموز23ُُعميُعيسىُاليعقوبي،ُتعديؿُُ- 1

ُالقانونية،ُجامعةُبغداد،ُالمجمدُ ُ.397-396،ُص2012ُالثاني،ُُ،ُالعدد27العمـو
2 - Mamadou Sene, op-cit, p536. 
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ذلؾُيعنيُأفُالقضاءُالدستوريُحيفُيصرحُبعدـُدستوريةُالنصوصُالتيُليستُمفُصالحيةُ
البرلمافُتضمينياُفيُالقانوف،ُفإنوُبذلؾُيرسـُالحدُالفاصؿُبيفُسمطةُالبرلمافُالم ؤسسةُوالمحصورةُ

ُلتشريعُبماُالُيتعارضُمعُأحكاـُالدستور،ُوسمطةُالبرلمافُالتأسيسيةُالمناطُبياُتعديؿُالدستور.فيُا
إفُالعديدُمفُالدوؿُالُتتعارضُنصوصُدساتيرىاُمعُإمكانيةُتجاوزُأحكاـُالقضاءُالدستوريُ

عتمدتُ،ُحيثُاعفُطريؽُتعديؿُالدستور،ُوىوُماُجرىُبوُالعمؿُمثالُفيُالوالياتُالمتحدةُاألمريكية
تعديالُكردةُفعؿُعمىُقراراتُصادرةُعفُالمحكمةُالفيدرالية27ُُتعديالتُدستوريةُمفُأصؿ7ُُسبعةُ
ُ.1العميا

ُبرلمانيةُ ُأغمبية ُموافقة ُويتطمب ُمعقدة، ُبإجراءات ُعادة ُيمر ُالدستور ُتعديؿ ُألف ونظرا
جاوزُأحكاـُالقضاءُموصوفة،ُواستفتاءُالشعبُفيُأغمبُاألنظمة،ُفإنوُالُيتـُالمجوءُعادةُإلىُآليةُت

الدستوريُعفُطريؽُتعديؿُالدستورُإالُإذاُاستحاؿُايجادُمخارجُلتنفيذُىذهُاألحكاـ،ُأوُإذاُاشتدتُ
،ُومثاؿُذلؾُماُحدثُفيُجميورية2ُالحساسيةُبيفُالقضاءُالدستوريُوالسمطتيفُالتشريعيةُوالتنفيذية

قضىُبعدـُدستورية19/05/1990ُُفيُمصرُالعربية،ُعندماُاتخذتُالمحكمةُالدستوريةُالعمياُقراراُ
فيُشافُمجمسُالشعبُوفقاُلتعديمياُبالقانوفُرقـ1972ُُلسنة38ُُمكررُمفُالقانوفُرقـ05ُُالمادةُ
118ُُ ُقائما1986ُلسنة ُالنتخابُمجمسُالشعبُالذيُكاف ُبطالف ُلذلؾُمف ُتبعا ُبو ُقضي ُوما ،

ُ.3آنذاؾ،ُأيُأثناءُصدورُالقرارُواعتبارهُباطالُمنذُتكوينو
ُخالؼُ ُإلى ُباإلضافة ُواستنكارىما، ُوالتنفيذية ُالتشريعية ُالسمطتيف ُحساسية ُالقرار ُىذا أثار

ُ.4سياسي،ُوتعددُآلراءُالفقياءُحوؿُكيفيةُتنفيذُمحتوىُالقرار

                                                             
ُ.395عصاـُسميماف،ُالعالقةُبيفُالقضاءُالدستوريُوالبرلماف،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 1
يوازفُالقضاءُالدستوريُعادةُقبؿُإصدارُأحكاموُأوُقراراتوُبيفُضروراتياُونتائجيا،ُآخذاُفيُاالعتبارُأفُأحكاموُالُُ- 2

ُانظر:ُيجوزُأفُتعرق ُقدرُاإلمكاف. ُاوُالعمؿُعمىُتخفيفيا ُينبغيُتوقييا، ُالضارة ُوأفُآثارىا ُسمطاتيا، ؿُالدولةُعفُمباشرة
ُرينيو ُمركز ُالرئيسية، ُمالمحيا ُفي ُالقوانيف ُدستورية ُعمى ُالرقابة ُالمر، ُُ-)عوض ُوالتنمية، ُلمقانوف ُدبوي ،2003ُجاف

ُ(.198ص
ُ.395يُوالبرلماف،ُمرجعُسابؽ،ُصُعصاـُسميماف،ُالعالقةُبيفُالقضاءُالدستوُرُ- 3
لالطالعُعمىُاآلراءُالفقييةُالخمسةُالمثارةُحوؿُكيفيةُتنفيذُفحوىُالقرارُالمذكور،ُينظر:ُأحمدُعبدُالمطيؼُالسيد،ُدورُُ- 4

ُ ُمصر، ُواالقتصاد، ُالقانوف ُمكتبة ُمقارنة، ُدراسة ُالبرلماني: ُالنيابي ُالديمقراطي ُالسياسي ُالنظاـ ُفي ُالدولة ُ،2014رئيس
ُ.389ُ-388ص
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الجديرُبالذكرُأنوُمفُالناحيةُالمبدئيةُيمكفُتجاوزُاحكاـُالقضاءُالدستوريُعفُطريؽُتعديؿُ
ُشيء ُال ُعمميا ُأنو ُإال ُالمجوءُالدستور، ُأف ُكما ُالتعديؿ، ُمشروع ُعمى ُالشعب ُموافقة ُُُُُُُُُُُُُُيضمف

ُ ُباالستفتاء ُالمرور ُدوف ُالتعديؿ ُكافُإلى ُإذا ُالمناؿ ُالدستوريُصعب ُالقضاء ُأحكاـ ُتجاوز يجعؿ
التعديؿُيمرُحتماُعبرُالمجمسُالدستوريُقبؿُإقرارهُالنيائي،ُكماُىوُمعموؿُبوُبموجبُنصُالمادةُ

ُلجزائري.مفُالدستورُا210ُ
ُبمناسبةُرقابتوُلدستوريةُالقوانيف ُُُُُُُُُُُوبالنسبةُلممجمسُالدستوريُالجزائريُفقدُأكدُأكثرُمفُمرة
ُقائمة، ُزالت ُما ُمنطوقيا ُتؤسس ُالتي ُاألسباب ُأف ُطالما ُبالحجية ُتتمتع ُوآراءه ُقراراتو ُُُُُُُُُُُُُُُُُأف

ُوماُلـُيتعرضُذاتُالحكـُالدستوريُلمتعديؿ.
ىذهُالحجيةُتنقضيُبمجردُتعديؿُالحكـُالدستوريُسواءُالذيُبنيُعميوُالتصريحُمعنىُذلؾُ

بالمطابقةُلمدستورُأوُعدـُالمطابقة،ُوسواءُكافُالتعديؿُبغرضُمواكبةُالتطورُالحاصؿُفيُالمجتمعُ
ُالسياسةُ ُمع ُلتصادمو ُالدستوري ُلممجمس ُرأي ُأو ُقرار ُبغرضُتجاوز ُأو ُالخارجي، ُأو الداخمي

ُلمافُأوُالتوجياتُالسياسيةُلمسمطةُالتنفيذية.التشريعيةُلمبُر
ُفيُالموادُمفُ ُالغرضُيجريُالتعديؿُبإتباعُاإلجراءاتُالمنصوصُعمييا ُليذا 208ُوتنفيذا

مفُالدستورُالجزائري،ُفإذاُتمتُالموافقةُعمىُمشروعُالتعديؿُالدستوريُيصبحُقرارُأوُرأي211ُُإلىُ
اقداُلمقيمةُالقانونيةُودوفُقوةُممزمة،ُوالُيمكفُلممجمسُالمجمسُالدستوريُالذيُتـُتجاوزهُبالتعديؿُف

ُاالستنادُإليوُمرةُثانيةُعندُرقابتوُلدستوريةُالقوانيف.
ُتعديؿُ ُطريؽ ُعف ُالدستوري ُلممجمس ُقرار ُمقتضيات ُتجاوز ُالجزائر ُفي ُبالفعؿ ُجرى وقد

ُ ُاألصمية ُالجنسية ُباشتراط ُاألمر ُويتعمؽ ُالُرالدستور، ُلالنتخابات ُالمترشح ُحيثُسبؽُلزوج ئاسية،
ُ ُرقـ ُقراره ُبمناسبة ُلمدستور ُالشرط ُىذا ُمطابقة ُبعدـ ُصرح ُأف ُُُُُُُُُُُُُُُُُالمؤرخ01/89ُلممجمسُالدستوري

ُبمناسبةُنظرهُفيُدستوريةُقانوفُاالنتخابات.1989ُأوت20ُُفيُ
،1989ُمفُدستورُالجزائرُلسنة70ُُحيثُأكدُالمجمسُأفُىذاُالشرطُغيرُمذكورُفيُالمادةُ

ُُز ُأماـُوىو ُالمواطنيف ُتساوي ُلمبدأ ُوبالذات ُالدستورية ُلألحكاـ ُمضادا ُتمييزا ُي دخؿ ُذلؾ ُعمى يادة
ُوالتيُ ُوالشعوب، ُلحقوؽُاإلنساف ُاإلفريقي ُالميثاؽ ُالمتحدة ُكميثاؽُاألمـ ُالدولية ُولممواثيؽ القانوف،

ُتمنعُمنعاُصريحاُكؿُتمييزُميماُكافُنوعو.
ُاألمرُفيُالقانوفُرق المتضمف2016ُُمارس06ُُالمؤرخُفي01ُُ-16ـُولقدُتـُتجاوزُىذا

التعديؿُالدستوري،ُوذلؾُباشتراطُأفُيثبتُزوجُالمترشحُلالنتخاباتُالرئاسيةُالتمتعُبالجنسيةُالجزائريةُ
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إلبداءُرأيو1ُُفقط،ُورغـُأفُىذاُالتعديؿُلـُيمرُعبرُاالستفتاء،ُبؿُتـُتمريرهُعمىُالمجمسُالدستوري
ُأفُأحرزُمشروع2ُفيو ُبعد ُقبؿُالمجمسُالدستوري3/4ُُالتعديؿُ، ُوقد مفُأصواتُغرفتيُالبرلماف،

إدراجُىذاُالشرطُفيُالنصُالدستوريُمبرراُذلؾُبأنوُيجسدُالمياـُالدستوريةُالساميةُالمخولةُلرئيسُ
(،ُباعتبارهُيجسدُوحدة84ُمفُالدستورُ)والتيُأصبحُرقمياُبعدُالتعديؿ70ُُالجميوريةُبموجبُالمادةُ

ُميُالدستور.األمةُوىوُحا
ُوالمواطفُ ُاإلنساف ُبحقوؽ ُالشرط ُىذا ُبمساس ُالتذرع ُالدستوري ُالمجمس ُبإمكاف ُكاف لقد
وحرياتيماُلمخالفتوُلمبدأُتساويُالمواطنيفُأماـُالقانوف،ُوذلؾُليحافظُالمجمسُعمىُاجتيادهُالسابؽ،ُ

صاُعمىُعدـُلكنوُلـُيفعؿ،ُربماُليسُمفُأجؿُأفُيتفادىُالدخوؿُفيُصراعُمعُالسمطة،ُوليسُحُر
نماُتراجعاُمنوُعفُاألسبابُالتيُسبؽُوأفُأبداىا،ُ وضعُخياراتوُمكافُخياراتُالسمطةُالتأسيسية،ُوا 

،ُمعُأنوُكافُبإمكانوُآنذاؾُأفُيكتفيُبعدـُورودُالشرط3ُواستفاضُفيُتعدادىاُفيُاجتياداتُسابقة
يُينبغيُتوفرىاُفيُالمترشحُالذيُأشرناُإليوُأعالهُفيُنصُالمادةُالدستوريةُالتيُتوضحُالشروطُالت

ُلرئاسةُالجميوريةُعمىُسبيؿُالحصرُكسببُلمتصريحُبعدـُدستوريةُالشرط.
ُالشرطُالمذكورُلمبدأُ ُبمخالفة ُيتذرعُسابقا ُالتبريرُلوُأفُالمجمسُلـ كافُيمكفُالتذرعُبيذا

ُ ُنظر ُعند ُاألولى ُمف ُكاف ُوبالتالي ُالدولية، ُولممواثيؽ ُالقانوف، ُأماـ ُالمواطنيف ُُُُُُُُُُُُالمجمستساوي

                                                             
الُتأخذُالعديدُمفُالدوؿُبفكرةُالرقابةُعمىُدستوريةُالقوانيفُالمتضمنةُتعديالتُدستورية،ُذلؾُأفُىذهُالفكرةُىيُموضعُُ- 1

ُلمقضاءُ ُيجوز ُوال ُسيادة، ُذات ُالتأسيسية ُالسمطة ُأف ُفالبعضُيرى ُحوليا، ُحاد ُانقساـ ُوىناؾ ُكبير، ُوفقيي ُسياسي جدؿ
هُمفُتعديالتُدستورية،ُفيُحيفُيرىُآخروفُأفُالسمطةُالتأسيسيةُالمشتقةُالُيجوزُلياُافُتعدؿُالدستوريُأفُينظرُفيماُتقُر

ُالدستوري ُالقضاء ُرقابة ُبفكرة ُاألخذ ُضرورة ُيستدعي ُمما ُتعديميا، ُاألصمية ُالتأسيسية ُالسمطة ُحرمت ُدستورية ُُُُُُُُُُُُنصوصا
ُعمىُتعديؿُالنصوصُالدستورية.

ُ،ُمرجعُسابؽ.2016جانفي28ُُمؤرخُفي16ُُ-01رأيُرقـُُ- 2
يتعمؽُبمراقبةُمطابقةُالقانوف2011ُُديسمبر22ُُمؤرخُفي11ُُ-03فيُرأيُآخرُلممجمسُالدستوريُالجزائريُتحتُرقـُُ- 3

ُثمانيالعضويُالمتعمؽُباالنتخاباتُلمدستور،ُرفضُالمجمسُإدراجُشرطُالتمتعُبالجنسيةُالجزائريةُاألصمية،ُأوُالمكتسبةُمنذُ
األقؿُفيُالمترشحُالنتخاباتُالمجمسُالشعبيُالوطني،ُوكافُمفُبيفُالمبرراتُالتيُاستندُإليياُالمجمسُفيُىذاُسنواتُعمىُ

مفُالدستورُالتيُتجعؿُالمواطنيفُسواسيةُأماـُالقانوف،ُوتمنعُأيُتمييز،ُوكذلؾُاإلخالؿ29ُُالرفضُاإلخالؿُبأحكاـُالمادةُ
المؤسساتُضمافُمساواةُالمواطنيفُوالمواطناتُفيُالحقوؽُوالواجباتُبإزالةُمفُالدستورُالتيُتجعؿُىدؼ13ُُبأحكاـُالمادةُ

ُيخصُ ُفيما ُاالعتبارُالرابع ُينظرُفيُالرأيُالمذكور: ُالسياسية. ُفيُالحياة ُالفعمية ُالجميع العقباتُالتيُتحوؿُدوفُمشاركة
ُُُُُانوفُاالنتخاباتُمأخوذتيفُمعاُالتحادىمامفُق90ُوالمطةُالثالثةُمفُالمادة78ُُالشطرُاألخيرُمفُالمطةُالثالثةُمفُالمادةُ

ُفيُالعمة.
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فيُمشروعُتعديؿُالدستورُاإلشارةُإلىُمخالفةُىذاُالشرطُلمبدأُتساويُالمواطنيفُأماـُالقانوفُأيضا،ُ
ُلكنوُلـُيفعؿُذلؾ.

 دستورية بأغمبية برلمانية موصوفةإقرار النصوص غير ال -2
ُلمقوانيفُيرى ُالسابقة ُرقابتو ُبصدد ُالدستوري ُالقضاء ُيصدره ُما ُحجية ُأف ُالفقياء ُُُُُُُُُُُُبعض

ُرمزي ُالحالتيف ُبيف ُالفرؽ ُوأف ُالالحقة، ُالرقابة ُحالة ُفي ُيصدره ُما ُحجية ُعف ُتختمؼ ُُُُُُُُُُُُُُُُُال
ُأوُاصطالحي.

،ُفيصدرُالقاضيُفىذاُماُيعبرُعنوُفيُبعضُاألحيافُفيُالمفرداتُالمستخدمةُفيُالحالتي
ُ"رأيا" ُأو ُمثال، ُوالجزائر ُوسموفينيا ُليتوانيا ُفي ُبو ُمعموؿ ُىو ُكما ُالسابقة ُالرقابة ُفي ُكماإعالنا" "ُُُُُُُُُُُ

ىوُمعموؿُبوُفيُإسبانياُمثال،ُفيُحيفُأنوُفيُالرقابةُالالحقةُووفقاُلمتعابيرُالشائعةُفيُالتجاربُ
ُ.1ُُ"راراق"ُأوُ"حكماالمقارنةُيصدرُالقاضيُالدستوريُ"

ُوقراره ُالسابقة ُالرقابة ُفي ُالدستوري ُالمجمس ُرأي ُبيف ُالحجية ُفي ُفرؽ ُال ُالجزائر ُُُُُُُُُُُُُوفي
ُفيُذلؾُالبرلمافُ ُبما ُالكافة، ُالمجمسُوقراراتوُتتمتعُبالحجيةُفيُمواجية ُفآراء ُالالحقة، فيُالرقابة

ُالذيُالُيمكنوُتجاوزىا.
ُ ُبيف ُالفرؽ ُيعد ُلـ ُبعضُالدوؿ ُفي ُأنو ُالحجيةغير ُناحية ُمف ُالدستوري ُالقضاء ُُُُُُُُُُُُأعماؿ

سابقةُوالالحقةُرمزياُواصطالحيا،ُبؿُىوُفرؽُقانونيُواضح،ُإذُتجيزُبعضُالدساتيرُالحالتيفُالفيُ
لمبرلمافُتجاوزُقراراتُالقضاءُالدستوريُالصادرةُفيُإطارُالرقابةُالسابقة،ُومفُثـُإصدارُالقانوفُ

ُالمقضيُبمخالفتوُلمدستور.
ُوالنمسا ُالبرتغاؿ ُمثالُفي ُبو ُمعموؿ ُاألمر ُحي2ُىذا ُالدوؿُثوبولونيا، ُىذه ُمنحتُدساتير

لمبرلمافُصالحيةُإقرارُالنصُالذيُأبطموُالقضاءُالدستوريُبأغمبيةُموصوفة،ُذلؾُماُيحدُمفُفاعميةُ
ازيفُالقوىُالرقابةُعمىُدستوريةُالقوانيف،ُويجعمياُخاضعةُفيُالنيايةُإلرادةُالبرلمافُالذيُيخضعُلمُو

ُالسياسيةُومصالحُاألحزابُالكبرىُأكثرُمماُيخضعُلممبادئُوالقواعدُالدستورية.
ُ ُالمادة ُمف ُالثانية ُتنصُالفقرة ُالبرتغاؿ ُفي ُأعمنت272ُُفمثال ُ"إذا ُأنو ُعمى ُالدستور مف

المحكمةُأفُمعاىدةُأوُقانوناُمخالفاُلمدستورُيجوزُمعُذلؾُالتصديؽُعمىُالمعاىدةُالمتنازعُعمييا،ُ
                                                             

1 -ُ Olivier Le Bot, Contrôles de constitutionnalité a priori et a posteriori en Europe, Les 
Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, N° 40, France, 2013, p121. 
2 -Helmut  Steinberger, Modèles de juridiction constitutionnelle, Volume 2 de Collection 
Science et technique de la démocratie, conseil de l'Europe, 1998, p10. 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Collection+Science+et+technique+de+la+democratie%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Collection+Science+et+technique+de+la+democratie%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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ُاألعض ُثمثي ُبأغمبية ُالجميورية ُالجمعية ُذلؾ ُأقرت ُإذا صدارىما ُوا  ُفيو، ُالمطعوف ُالقانوف اءُأو
،1ُوىوُماُلـُيتـُالعمؿُبوُحتىُاآلفبيةُالمطمقةُإلجماليُاألعضاء"،ُالحاضريف،ُوالتيُتزيدُعفُاألغم

معنىُذلؾُأفُالبرلمافُفيُالدوؿُالمذكورةُيمكنوُأفُالُينفذُقراراتُالقضاءُالدستوريُالصادرةُبموجبُ
تمتعُبياُقراراتُالرقابةُالالحقة،ُالرقابةُالسابقة،ُمماُيجعؿُىذهُالقراراتُتتمتعُبقوةُأقؿُمفُتمؾُالتيُت

ُوذلؾُتجسيداُإلرادةُالمؤسسيفُالدستورييفُفيُتمؾُالدوؿ.
أماُبالنسبةُلممؤسسُالدستوريُالجزائريُفقدُفصؿُنيائياُفيُىذاُاألمر،ُبأفُساوىُفيُالحجيةُ

دستوريةُالبرلمافُمفُصالحيةُتجاوزىاُبإقرارُالنصوصُغيرُالُفبيفُآراءُالمجمسُوقراراتو،ُولـُي م كُ 
باألغمبيةُالموصوفة،ُوذلؾُأفُالبرلمافُكسمطةُمؤسسةُحيفُتشريعوُلمقوانيفُالُيمكنوُتخطيُإرادةُ
السمطةُالتأسيسيةُاألصميةُالتيُوضعتُالدستور،ُوأنشأتُالمجمسُالدستوريُوأسندتُلوُميمةُالسيرُ

ُعمىُاحتراـُالدستور.
ُ

 الفرع الثاني
 القضاء الدستوري وقرارات في أحكاماإلرادي لتحول ا -ثانيا

 

ذكرناُسابقاُأفُحكـُالمجمسُالدستوريُبعدـُدستوريةُتشريعُماُيكتسيُحجيةُالشيءُالمقضيُ
ُفيوُفيُمنطوقوُواألسبابُالضروريةُالتيُبنيُعميياُالمنطوؽ.

ُالحجية ُالتيُتصنؼُكأسبابُمستفيضةُالُتتمتعُبيذه ُُُُُُُُُُُُومعنىُذلؾُأفُ"المالحظاتُالعابرة"
ُإذاُلـُتتضمفُتحفظاتُتفسيرية.

ُلما ُحؿ ُإليجاد ُالدستوري ُالقاضي ُرؤية ُدعـ ُفي ُتساعد ُالمالحظات ُىذه ُفإف ُذلؾ ُُُُُُُُُُُُُُُُمع
ُلمقاضيُ ُالرؤية ُىذه ُفيُمرحمةُما، ُما ُقانونية ُحوؿُمسألة ُاجتياده ُوفيُتجسيد ىوُمطروحُأمامو،

ُوي ُوتطوره، ُالمجتمع ُلتغير ُتبعا ُتتغير ُأف ُيمكف ُالصحةُالدستوري ُقرينة ُمف ُتستفيد ُال ُأنيا ُُُُُُُُُُبدو
ُالرأي"، ُأو ُو"القرار ُ"االجتياد" ُمصطمحيف ُبيف ُالتمييز ُىنا ُالميـ ُمف ُلكف ُدحضيا، ُيمكف ُال ُُُُُُُُُُُُُُُُالتي
ُبالقرارُأوُالرأيُالذيُيحوزُحجيةُالشيءُالمقضيُفيو،ُ فإذاُلـُيكفُالمجمسُممزماُباجتيادهُفإنوُممـز

ُغي ُالصحة ُالمجمسُوقرينة ُوآراء ُقرارات ُفي ُأخطاء ُوقعت ُإذا ُالعمؿ ُما ُلكف ُلمدحض، ُالقابمة ر
ُالدستوري؟

                                                             
1 - Jorge Miranda, juges constitutionnels et parlement. Analyse du cas du Portugal, Revista 
Jurídica Piélagus, Vol. 12, N° 1, Colombia, 2013, p96. 
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ُالحجية ُإلى ُبالنظر ُالخطأ ُفي ُبالحؽ ُالدستوري ُالمجمس ُيتمتع ُال ُالنظرية ُالناحية ُُُُُُُُُُمف
محصفُعفُالخطأُُآرائو،ُلكفُفيُالواقعُالمجمسُغيرمفُالدستورُلقراراتوُُو191ُالتيُتمنحياُالمادةُ

ُموُمثؿُأيُمؤسسةُبشريةُأخرى.مث
ُ ُيحرص ُالقانونيُلذلؾ ُالفحص ُأساس ُعمى ُوآرائو ُقراراتو ُاتخاذ ُعمى ُالدستوري المجمس

ُالفقو ُوعمؿ ُوالدولية ُالداخمية ُالقضائية ُواالجتيادات ُالقائمة ُالمعايير ُدراسة ُتغذيو ُالذي ُُُُُُُالمتعمؽ
ُوغيرُذلؾ.
ُفائدةُمنيا،ُعمىُأساسُقوؿُأفضؿُماُيمكفُصاغُالقراراتُبعدُتنقيتياُمفُالعباراتُالتيُالتُ 

ُ.خطرُالخطأفيُاقؿُالكمماتُالممكنة،ُكماُيجبُأفُيقاؿُوليسُأكثرُمفُذلؾ،ُبغيةُالحدُمفُ
ُوقوعو ُالمستبعد ُغير ُمف ُفإنو ُعادة ُالدستوري ُالقضاء ُيتخذىا ُالتي ُاالحتياطات ُىذه ُُُُُُُُُرغـ

ُسسُالموضوعيةُلمقانوف.فيُاألخطاء،ُسواءُكانتُأخطاءُماديةُأوُمتعمقةُباأل
ُالقضاءُ ُتبني ُإلى ُالمتطورة ُواحتياجاتو ُالمجتمع ُعمى ُتطرأ ُالتي ُالمتغيرات ُأيضا ُتؤدي قد
ُبالمرونةُالنابعةُ ُالدستوريةُالتيُتتميزُعموما الدستوريُاجتياداتُجديدةُفيُإطارُالمبادئُوالقواعد

روؼُالقائمةُأثناءُكتابةُالدستور،ُمفُإرادةُالمؤسسُالدستوريُفيُإنشاءُقواعدُالُتمتصؽُكثيراُبالظ
ُ.1ويسميُالبعضُعمؿُالقضاءُالدستوريُفيُمثؿُىذهُالحالةُبالتحوؿُفيُاالجتيادُالدستوري
ُ ُاألوؿ ُالدستوري، ُالقضاء ُاجتياد ُفي ُالتحوؿ ُمف ُنوعيف ُبيف ُعادة ُالتمييز ُالذيُ-يتـ وىو

مفروض،ُوالثانيُتحوؿُناتجُييمنا_ُناتجُعفُثباتُالنصُالدستوريُمعُتغيرُالحموؿُأيُتحوؿُغيرُ
ُإلرادةُ ُإعماؿ ُومجرد ُإرادي، ُغير ُتحوؿ ُوىو ُدستوري(، ُ)تعديؿ ُالدستوري ُالنص ُفي ُتغير عف

ُ.2المؤسسُالدستوري،ُبحيثُيتغيرُمرجعُالرقابةُعمىُدستوريةُالقوانيف
 القبول الصعب بالخطأ المادي وتصحيحو: -1

ُالخط ُمف ُمعصوما ُنفسو ُالدستوري ُالمجمس ُرأى ُفرنسا ُاعتبرفي ُالدقة ُمف ُبمزيد ُأو ُُُُُُُُُُُأ،
أفُالدستورُنفسوُيحظرُعمىُأيُشخصُأوُجيةُطمبُتصحيحُأخطاءُالمجمسُالدستوري،ُواستندُ

قرارات المجمس الدستوري مفُالدستورُالتيُتنصُعمىُأفُ)62ُفيُذلؾُإلىُالفقرةُالثانيةُمفُالمادةُ
ُطمبُال تخضع ألي سبيل انتصاف ُقبوؿ ُعدـ ُإعالف ُفي ُبداياتو ُمنذ ُالمجمس ُيتردد ُلـ ُلذلؾ ،)
                                                             

ُسميمافُ- 1 ُالمجمدُعصاـ ُالمبناني، ُالدستوري ُالمجمس ُالسنوي، ُالكتاب ُالدستورية، ُالمنظومة ُعمى ُوأثره ُالدستور ُتفسير ،
ُ.16،ُص2012ُ،ُالسادس

ُالعموـُُ- 2 ُمجمة ُالدستوري، ُالقضاء ُاحكاـ ُتحوؿ ُعمى ُالدستور ُتفسير ُأثر ُالصباح، ُحسيف ُصبيح ُشريؼ، ُحنظؿ ميثـ
ُ.1194ُ-1193،ُص2017ُثالث،ُالعراؽ،ُ،ُالعددُال25اإلنسانية،ُجامعةُبابؿ،ُالمجمدُ
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ُ ُمف ُيقرب ُما ُإلى ُاألمر ُواحتاج ُمحض، ُمادي ُخطأ ُاالجتياد،28ُتصحيح ُىذا ُلتغيير ُُُُُُُُُعاما
ُ.1987إذُقبؿُألوؿُمرةُتصحيحُخطأُماديُفيُأحدُقراراتوُسنةُ

ُ ُماديا ُخطأ ُفيُالجزائرُفقدُصححُالمجمسُالدستوريُتمقائيا 971ُ-01رأيوُرقـُُوقعُفيأما
ُجاءت ُوقد ُلمدستور، ُالسياسية ُلألحزاب ُالعضوي ُالقانوف ُالمتضمف ُاألمر ُمطابقة ُبمراقبة ُُُُُُُُُيتعمؽ

(،ُوىوُماُدفعُببعضُالباحثيفُإلىُالقوؿُبإمكانيةُإخطارُاستدراكا لمرأي...فيُىذاُالتصحيحُعبارةُ)
ُ.2وُفيُحالةُحدوثياالمجمسُبتصحيحُاألخطاءُالماديةُفيُقراراتوُأوُآرائ

 :3االجتياد الدستوري التحول في -2
ُيف ُلذلؾ ُالمستقبؿ، ُاألولىُتوجياتُنحو ُنشأتيا ُمف ُبداية ُالدساتير ُالمؤسسوفُتتضمف ضؿ

ُتاركيفُالدستوريوفُفيُالغالب ُعمىُالمبادئ، ُالدخوؿُفيُالتفاصيؿُواالقتصارُعموما لمقوانيفُُعدـ
ُي ُالتي ُالتفاصيؿ ُمعالجة ُقوننتيا، ُالدساتير،نبغي ُترسييا ُالتي ُوالقواعد ُالمبادئ ُإطار ُفي ُُُُُُُُولكف

ُقيمةُحقوقيةُوالتيُتصاغُفيُإطارُالعمومية،ُوبالتاليُتبتعدُعفُالدقة،ُوىذاُالُيعنيُأن وُليسُليا
ُمكافُُوقانونية. ُفالدستور ُبالضرورة، ُومتناقضة ُمتعارضة ُبكونيا ُوالقواعد ُالمبادئ ُىذه ُتتميز كما

ُالقواع ُفيو ُالمادةُتتصارع ُروح ُيشكؿ ُعاـ ُمبدأ ُحوؿ ُتماسكو ُيجد ُالقانوف ُفروع ُمف ُفرع ُفكؿ د،
ُُ.الحقوقية

ؽُفيماُبيفُىذهُلذلؾُيحاوؿُالمشرعُعندُترجمتوُلمقواعدُالدستوريةُإلىُنصوصُقانونيةُالتوفي
ُتفتحُ ُالدستوري ُلمقاضي ُالممنوحة ُوالقانوف ُالدستور ُتفسير ُوظيفة ُفإف ُوبالتالي ُوالمبادئ، القواعد

ُ.4شاُواسعاُجداُمفُالمناورةىام
                                                             

مارسُ 6 الموافؽ 1417 عاـ شواؿ 27 في المؤرخ د. / عض ؽ.أ.ر 01 رقـ لمرأي )استدراؾوردُفيُىذاُالرأيُماُيمي:ُُ- 1
 .لمدستور باألحزابُالسياسية المتعمؽ العضوي القانوف المتضمف األمر مطابقة بمراقبة يتعمؽ ، 1997 سنة

 العمود - 42 ،ُالصفحة1997سنةُ مارس 6 الموافؽ 1417 عاـ شواؿ 27 بتاريخ الصادر 12 العدد - الرسمية الجريدة
 بدوف الباقي(  15ُلممادةُ طبقا .............. : ،ُيقرأ 154 لممادة طبقا ............. : مف بدالُُُ.األوؿ السطر - األوؿ
ُ.) )تغيير

ُ.144ىزيؿُجموؿ،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 2
فُاختمفتُكتاباتُالفقوُبوصفو،ُوكافُالظيورُاألوؿ1998ُظيرُتعبيرُالتحوؿُفيُكتاباتُالفقوُالدستوريُفيُعاـُُ- 3 ،ُوا 

ليذاُالتعبيرُفيُفرنساُبمناسبةُتعديؿُالدستور،ُانظرُتفاصيؿُذلؾُفي:ُعبدُالحفيظُعميُالشيمي،ُالتحوؿُفيُأحكاـُالقضاءُ
ُ.14،ُص2008ُبية،ُمصر،ُالدستوري:ُدراسةُمقارنة،ُدارُالنيضةُالعُر

4-Thierry Di Manno, Les revirements de jurisprudence du juge constitutionnel, Cahiers du 
Conseil constitutionnel, n°20, France, 2006,  p.p 104.105. 
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والتوافؽُفيماُبينيا،ُُليسُاليدؼُمفُموضوعُالتفسيرُفيـُالمبادئُبقدرُماُىوُفيـُلالنسجاـ
قؿُتعايشياُفيُإطارُمفُالمالءمةُوعدـُالتعارض،ُوليسُىناؾُطريقةُواحدةُثابتةُتجعؿُأوُعمىُاأل

ُإمكانيا ُعدة ُىناؾ نما ُوا  ُبعضيا، ُمع ُتتعايش ُالدستورية ُظؿُالمبادئ ُففي ُبينيا، ُفيما ُلمموازنة ت
الدستورُتتعاقبُمراحؿُترجحُالحقوؽُالفرديةُعمىُحسابُالحقوؽُالجماعيةُمثالُأوُالعكس،ُومراحؿُ

ُ.1توسعُنطاؽُتدخؿُالدولةُفيُالمجاؿُاالقتصاديُأوُتقمصو
أماـُىذهُالمعطيات،ُفإفُالمجمسُالدستوريُقدُيعدؿُعفُاجتياداتُقديمةُلصالحُاجتياداتُ

ُحميفُُجديدة ُيفترضُوجود ُوالذي ُالدستوري، ُالقضاء ُاجتيادات ُفي ُالبعضُبالتحوؿ ُيسميو فيما
ُالذيُيعنيُتحوالُعفُالحؿُالسابؽ ُواآلخرُيمثؿُالحؿُالجديد ُيمثؿُالحؿُالقديـ ُ.2مختمفيفُأحدىما

ُومؤكد ُقديـ ُقضائي ُحكـ ُعف ُبالتحوؿ ُالدستوري ُجانبُالقضاء ُأسموبُإراديُمف ُفالتحوؿ ُُُُُُوبذلؾ
ُالنصُ ُبتفسير ُمرتبطة ُالحالتيف، ُفي ُمحددة ُمسألة ُبخصوص ُومؤكد ُجديد ُقضائي ُحكـ إلى

ُ.3الدستوري
ُ ُيمسُباستقرار ُالدستوري ُالقضاء ُاجتيادات ُفي ُالتحوؿ ُىذا ُأف ُبعضُالفقياء معانيُيرى
ُ ُتنفيذىا، ُفي ُصعوبات ُإلى ُويؤدي ُالدستوري، ُالقضاء ُقرارات ُبحجية ُيمس ُكما ويشكؿُالدستور،

ُلتيد ُيقمؿُويضعؼمصدرا ُفيو ُالقانوني، ُمتطمباتُاألمفُ ُمفُأىـ ُاالستقرارُالقانونيُالذيُيعد ُُُُُُُيد
ُمتكررة ُبصورة ُإليو ُالمجوء ُتـ ُإذا ُخصوصا ُالدستوري، ُالقضاء ُلذلؾ4مفُقدسية ىناؾُمفُاعتبرهُُ،

ُمراجعةُدستوريةُبتكمفةُمنخفضةُتجعؿُالقاضيُالدستوريُمشرعاُدستورياُبديال.
ُذىبُآخروف إلىُالقوؿُبأفُالتحوؿُفيُاجتياداتُالقضاءُالدستوريُىوُوسيمةُلمعمؿُُبينما

ُالخاطئة ُاالجتيادية ُالتوجيات ُتصويب ُوتفسير5ُعمى ُالمجتمع، ُتطورات ُمع ُبسالسة ُوالتكيؼ ،
ُالمبادئُ ُأف ُوخصوصا ُالدولي، ُوالقضاء ُالمقارنة ُالقانونية ُاالنظمة ُعمى ُمنفتحة ُبطريقة الدستور

                                                             
ُ.31عصاـُسميماف،ُتفسيرُالدستورُوأثرهُعمىُالمنظومةُالدستورية،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 1
ُ.1193حنظؿُشريؼ،ُصبيحُحسيفُالصباح،ُمرجعُسابؽ،ُُميثـُ- 2

3 - Sandrine Cursoux, le revirement de jurisprudence du conseil constitutionnel en contentieux 
de la constitutionnalité, Atelier national de reproduction des thèses, France, 2006, p95. 

ُ.82-81الشيمي،ُالتحوؿُفيُأحكاـُالقضاءُالدستوري،ُمرجعُسابؽ،ُصُعبدُالحفيظُعميُُ- 4
ُ.186،ُص2011ُإكراميُبسيونيُخطاب،ُالقضاءُالدستوري:ُدراسةُتحميميةُمقارنة،ُدارُالجامعةُالجديدة،ُمصر،ُُ- 5
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عمىُذاتياُإنماُمنفتحة،ُفالقانوفُالدستوريُتغذيوُالمفاىيـُالكبرى،ُواالتجاىاتُالدستوريةُليستُمنغمقةُ
ُ.1المختمفةُفتنعشو

ُمدىُجوازُ ُومفُثـ ُالسابقة، ُالقاضيُالدستوريُبأحكامو ُالتزاـ ُأفُدرجة ُبالذكر مفُالجدير
خذُبمبدأُالتحوؿُعفُماُتحويوُمفُاجتيادات،ُتختمؼُباختالؼُماُإذاُكافُالنظاـُالقانونيُلمدولةُيأ

ُاألمريكيةُ ُفيُالوالياتُالمتحدة ُىوُمعموؿُبو ُكما ُالقانوفُالعاـ ُففيُنظاـ ُال، ُأـ السوابؽُالقضائية
ممزمةُلممحكمةُالتيُأصدرتُالحكـُُقانونيةوالمممكةُالمتحدةُمثالُيكوفُلمبدأُالسوابؽُالقضائيةُقيمةُ

ُ.شاذُوغيرُعاديوينظرُإلىُالتحوؿُفيُىذاُالنظاـُعمىُأنوُأمرُولممحاكـُالدنيا،ُ
فيُالمسائؿُالدستورية،ُُمبدأُالسوابؽُالقضائيةرغـُذلؾُأكدتُالمحكمةُالعمياُاألمريكيةُنسبيةُ

ُُُُُـُحيثُجاءُفيُحكميا1849وىوُماُعبرتُعنوُفيُالقضيةُالمعروفةُباسـُقضيةُ"المسافر"ُعاـُ
اءىاُفيُتفسيرُالدستورُأنوُ)يجبُأفُيكوفُمعموماُأفُالقاعدةُالتيُتجريُعميياُالمحكمةُىيُأفُآُر

ُوحجية ُخاطئ، ُأساس ُعمى ُأقيمت ُأنيا ُتبيف ُإذا ُفييا ُالنظر ُإلعادة ُلمبحث ُمفتوحة ُدائما ُُُُُُُُُُُُتظؿ
ُ.2ىذهُاآلراءُيجبُأالُتعتمدُإالُعمىُقوةُماُتستندُإليوُمفُمنطؽُوتدليؿ(

ُالدستوريُُ ُكالنظاـ ُبيا ُالمتأثرة ُوالنظـ ُالالتينية، ُالنظـ ُأو ُالخاص ُالقانوف ُنظـ ُفي أما
ُالسوابؽُالقضائية،ُوالُيوجدُنصُصريحُيحوؿُدوفُ الجزائري،ُفالُيجريُالعمؿُالقضائيُعمىُمبدأ

ُ.3تحوؿُالقضاءُالدستوريُعفُأحكاموُالسابقة
ُُوقد ُإلى ُأوروبا ُفي ُالدستورية ُبعضُالمحاكـ ُالسابقةاتجيت ُالقانونية ُمبادئيا ُعف ُُُُالعدوؿ

والتيُاعتنقتياُفيُقراراتياُالفاصمةُفيُالدعاوىُالدستوريةُسواءُالصادرةُبعدـُالدستوريةُأوُبالرفض،ُ
ُاالحتياجاتوقدُكافُالحافزُلذلؾُىوُاتجاهُالقضاءُالدستوريُنحوُاالستجابةُلممتغيراتُوالتجاوبُمعُ

ُالد ُفالمحكمة ُلممجتمع، ُإجابةُمختمفةُفيُتفسيرُالمتطورة ُمثالُاتجيتُإلىُإعطاء ُالنمساوية ستورية
ُاعتناؽُ ُإلىُأفُمفُسمطتيا ُمفُقبؿُاستنادا ُإرتأتو ُتخالؼُما أفكارُوقيـُبعضُالمسائؿُالدستورية

ُتفسيره ُيعكس ُأف ُيمكف ُوما ُالمساواة ُشرط ُذلؾ ُقبيؿ ُومف ُضمنا، ُالدستور ُعنيا ُعبر ُُُُُُُُُجديدة
ُظؿُتطورُالظروؼ.مفُتأويالتُمختمفةُفيُ

                                                             
ُ.30عصاـُسميماف،ُتفسيرُالدستورُوأثرهُعمىُالمنظومةُالدستورية،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 1
الخطيب،ُالوسيطُفيُالنظـُالسياسيةُوالقانوفُالدستوري،ُالطبعةُالسابعة،ُدارُالثقافةُلمنشرُوالتوزيع،ُاألردف،ُنعمافُأحمدُُ- 2

ُ.575،ُص2011ُ
ُ.1190-1188ميثـُحنظؿُشريؼ،ُصبيحُحسيفُالصباح،ُمرجعُسابؽ،ُصُُ- 3
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لـُيختمؼُاألمرُكثيراُفيُإيطاليا،ُإذُقضتُمحكمتياُالدستوريةُأنوُيمكفُلياُأفُتغيرُاتجاىياُ
ُيمكف ُلما ُالقانوني، ُُُُفيُالمسألةُالدستوريةُفيُضوءُالتطوراتُالالحقةُفيُالمبادئُاألساسيةُلمنظاـ

ُ.1أفُتؤديُإليوُىذهُالتطوراتُمفُحموؿُمختمفة
العدوؿُفيُاجتياداتُالقضاءُالدستوريُفيُبعضُاألنظمةُمفُالنصوصُالقانونيةُيستمدُمبدأُ

ُلنظـُالقانوفُالرومانيُالتيُالُتعترؼُبمبدأُُإلزاميةُ التيُتجيزهُصراحة،ُفيوُجزءُمفُالمنطؽُالصاـر
ُالسوابؽ،ُبؿُتترؾُلمقضاةُالسيطرةُالكاممةُعمىُاجتياداتيـ،ُوبالتاليُيغدوُالعدوؿُممكنا.

ُبعض ُباالعتراؼُُتذىب ُذلؾ، ُمف ُأبعد ُإلى ُالقانونية ُووضعُُبمبدأالنظـ ُالمذكور، العدوؿ
ُالشأف،ُومفُذلؾُالقانوفُ ُالقضاءُالدستوريُفيُىذا قواعدُإجرائيةُتطبؽُعمىُالقراراتُالتيُيتخذىا

المتعمؽ1989ُُالمتعمؽُبالمحكمةُالدستوريةُاالسبانية،ُوالقانوفُالخاصُلعاـ1979ُُاألساسيُلسنةُ
ُعمىُأفُالقراراتُالتيُتتبنىُالعدوؿُعفُاالجتيادُُبمحكمة ُفييما ُالتأكيد ُحيثُتـ ُببمجيكا، التحكيـ

ُ.2القضائيُيجبُأفُتتخذُفيُجمسةُعامة
ُاجتياداتُ ُفي ُالتحوؿ ُتصور ُالممكف ُمف ُكاف ُإذا ُفإنو ُلمجزائر، ُبالنسبة ُالوضع ُعف أما

ُتنفيذُىذا ُأنوُليسُمفُالسيؿُُالمجمسُالدستوريُالجزائري،ُفإنوُليسُمفُالسيؿُدائما التحوؿ،ُكما
ُوتوصيفو ُبالمقارنةُتتبعو ُالدستورية ُالمجمسُالدستوريُالجزائريُفيُمجاؿُرقابة ُلقصرُتجربة ُُُُُُُنظرا

ُالمجمسُ ُالتحوؿُفيُاجتياد ُبعضُالباحثيفُأف ُمثالُيؤكد ُففيُفرنسا ُاألخرى، معُالتجاربُالدولية
ُوىو ُمرة، ُإالُفيُحواليُعشريف ُيسجؿ ُالقراراتُالدستوريُلـ ُعدد ُمع ُبالمقارنة ُمتواضع ُجد ُُُُُُُُُعدد

ُ ُخالؿ ُصدرت ُالقضاء47ُُالتي ُاجتيادات ُفي ُالتحوؿ ُيظؿ ُوبالتالي ُالمجمس، ُنشاط ُمف سنة
ُوكفالةُ ُتطويرُالمنظومةُالدستورية ُمنو ُإليوُمتىُكانتُالغاية ُالمجوء ُبحيثُيتـ الدستوريُاستثنائيا،

ُ.3سيادةُالقانوفُوحمايةُالحقوؽُوالحريات
ُ

ُ
ُ
ُ

                                                             
ُ.315ابؽ،ُصُأحمدُفتحيُسرور،ُالحمايةُالدستوريةُلمحقوؽُوالحريات،ُالطبعةُالثانية،ُمرجعُسُ- 1

2 -Thierry Di Manno, Les revirements de jurisprudence du juge constitutionnel, op-cit, p p 
107.108. 
3 -ُ op-cit, p 107. 
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ُ
 خالصة الباب األول

ُبسيادة ُإقراره ُفي ُالبرلماف ُسيادة ُلمبدأ ُالمتطورة ُالنظرة ُالجزائري ُالدستوري ُالمؤسس ُُُُُُُُُانتيج
ُوحصرُ ُبدقة، ُالتشريعية ُالعممية ُمراحؿ ُحيثُحدد ُوالتصويتُعميو، ُالقانوف ُفيُإعداد ُاألخير ىذا
ُتغييرُ ُمع ُالعضوي، ُالقانوف ُالعاديُومعيار ُالقانوف ُمعيار ُبيف ُووزعو ُلمبرلماف، ُالتشريعي المجاؿ

ُكؿُمنيماُقدُيصاحبُأحياناُالتعديؿُالذيُيمسُأحكاـُالدستور.ُنطاؽ
ؿُالسمطةُالتنفيذيةُفيُعممياُالتنظيميُبدوفُتقييدُأوُحصر،ُوأشركياُكماُترؾُالمؤسسُمجا

ُبالتشريع،ُعمىُحسابُ ُفيُمرحمةُالمبادرة ُمتميزا ُدورا فيُأغمبُمراحؿُالعمميةُالتشريعية،ُوأعطاىا
ُ فُكافُتعديؿُالدستورُلسنة ُوا  ُدورُمجمسُاألمة، ُالُسيما ُحاوؿ2016ُُتيميشُدورُالبرلماف، قد

ُفُحؽُالمبادرةُجزئياُبالتشريع.تمكيفُمجمسُاألمةُم
وقدُتباينتُأدوارُغرفتيُالبرلمافُفيُمناقشةُمشاريعُواقتراحاتُالقوانيف،ُوحؽُتعديميا،ُوكانتُ
حصةُاالسدُفيُىذاُاإلطارُلممجمسُالشعبيُالوطني،ُاألمرُالذيُيستدعيُإعادةُطرحُالتساؤؿُالذيُ

ُنظاـُالدستوريُالجزائري.حاوؿُبعضُالباحثيفُمقاربتوُحوؿُمركزُمجمسُاألمةُفيُال
أظيرتُالتجاربُالمقارنةُفشؿُالضوابطُالدستوريةُلمعمميةُالتشريعيةُفيُكبحُجماحُالبرلمافُ

ُ ُالدستورية، ُلصالحياتو ُتجاوزه ُنصوصُُواالعتداءفي ُوتجاوز ُاألخرى، ُالسمطات ُصالحيات عمى
ُالقوانيف.الدستور،ُلذلؾُتبنتُأغمبُالنظـُالديمقراطيةُآليةُالرقابةُعمىُدستوريةُ

ُإقرار ُسيال ُيكف ُبداية،ُولـ ُبالرفض ُاآللية ُىذه ُجوبيت ُفقد ُالشعب، ُممثمي ُعمؿ ُعمى ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُرقابة
لكفُسرعافُماُأثبتتُوجودىا،ُوغدتُميزةُمفُميزاتُالنظاـُالديمقراطيُالحديث،ُواستمدتُشرعيتياُ

ُنظا ـُالقضاءُالدستوريُفيُالعديدُوصالحياتياُىيُاألخرىُمفُنصوصُالدساتير،ُوقدُانتشرُاليـو
ُ،ُبنموذجيوُالسياسيُوالقضائي.مفُدوؿُالعالـ

نظاـُالرقابةُالسياسيةُعمىُدستوريةُالقوانيف،ُوتجسدُُ-نتيجةُألسبابُعديدة-اختارتُالجزائرُ
موجةُالعقمنةُالبرلمانيةُلمحدُمفُتفمتُالتأثرُبفعمياُإثرُإنشاءُالمجمسُالدستوري،ُالذيُتأسسُفيُظؿُ

ُافُمفُالقيودُوالضوابطُالدستورية،ُبعدُتكريسُالتعدديةُالسياسية،ُوتدعيـُالحقوؽُوالحريات.ُالبرلم
ُتساىـ ُجديدة ُكمؤسسة ُالدستوري، ُالمجمس ُإنشاء ُعمى ُمعقودة ُكانت ُالتي ُلمرىانات ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُنظرا
ُالمجمسُصالحياتُواسعةُفيُمجاؿُالرقابة،ُ فيُبناءُدولةُالقانوفُوالمؤسسات،ُخوؿُالدستورُىذا
لكنياُالُتتفؽُمعُكيفياتُتطبيؽُىذهُالرقابة،ُكماُمكنوُمفُممارسةُرقابةُالمطابقةُلمدستور،ُوالرقابةُ
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ُمُ  ُبينما ُفيُضبطُالعمؿُالتشريعيُوانتظامو، ُأثبتتُاألولىُدورىا نيتُالثانيةُبالفشؿُالدستورية،ُوقد
ُالذريع.

ُ ُواستجابة ُالمتعددة ُالشؤوفُلممطالبات ُفي ُوالباحثيف ُوالقانوف، ُالسياسة ُرجاؿ ُطرؼ مف
ُ ُالجزائرالدستورية، ُفي ُالقوانيف ُدستورية ُعمى ُلمرقابة ُالنصوصُالناظمة ُعمى ُإصالحات ُُُُُُُُُُُُُُُُبإدخاؿ

تبنيُآلية2016ُُتعديؿُالدستورُلسنةُُفيتـُُ-بعدُاصطداـُىذهُالنصوصُبمحؾُالتجربةُالواقعية-
ُيؤدي ُأف ُنأمؿ ُوالذي ُالدستوري، ُالقضاء ُإلى ُالمواطف ُولوج ُباب ُوتمييد ُالدستورية، ُبعدـ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالدفع

ُإلىُتحوؿُالدستورُإلىُكتابُيوميُمواطني.
ُ ُآراء ُلحجية ُبالنسبة ُاجتياُوقراراتأما ُفي ُالمجمسُعمييا ُأكد ُفقد ُالدستوري، داتوُالمجمس

،ُكماُأسبغُىذهُالحجيةُعمىُعناصرُومكوناتُآرائوُوقراراتوُوماُيبديوُمفُاعتباراتُوأسبابُاألولى
2000ُالنظاـُالمحددُلقواعدُعمموُلسنةُبصورةُواضحةُفيُُوكرسُىذهُالحجية،ُوتحفظاتُومنطوؽ
ممزمةُلكافةُالسمطاتُالعموميةُوالقضائيةُواإلدارية،ُوغيرُقابمةُأليُُووقراراتُهآراءالذيُأكدُفيوُأفُ

ُالقائميُطعف. ُلدى ُقناعة ُشكؿ ُما ُالتشريعذلؾ ُعمى ُسني-ُف بضرورةُُ-تشريعيةُنصوصاُـلدى
 ُ.التقيدُبياُواحترامياُـبأنياُممزمةُيتوجبُعمييُيفبمراعاةُقراراتُوآراءُالمجمسُالدستوري،ُمقتنع

ُ ُالُرفعوقد ُالتعديؿ ُلسنة 2016ُُدستوري ُتمتع ُحوؿ ُلبسُوجدؿ ُالمجمسُكؿ ُوآراء قرارات
ُالمطمقة، ُبالحجية ُُالدستوري ُأنيا ُعمى ُوالسمطاتُبتأكيده ُالعمومية ُالسمطات ُلجميع ُوممزمة نيائية

ُتجاوزُآراءُوقراراتُالمجمسُالدستوريُقائمة،ُعمىُعدةُُ.اإلداريةُوالقضائية رغـُذلؾُتبقىُإمكانية
،ُوبالتاليُالذيُتريدُالسمطاتُإصدارهُتطويعُالدستورُلصالحُالقانوفىاُعفُطريؽُأوجو،ُأبرزىاُتجاوُز

ُ ُحجية ُالتنقيحُُالمجمسُأعماؿتصبح ُيسري ُأف ُبمجرد ُقانوني ُأثر ُدوف ُالحالة ُىذه ُفي الدستوري
ُ.الدستوري
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 الباب الثاني

 فقه اجمللس الدستوري اجلزائري 

 عشّرحول الربملان امُل 

يقـو تنظيـ السمطات في الدولة في إطار المنظومة الدستورية عمى مبادئ وقواعد عامة 
وخصوصا في المجاؿ التشريعي، وىي مبادئ وقواعد ينبغي التقيد بيا عند ممارسة السمطة، 

، باعتبار التفسير في األنظمة الديمقراطية الحديثة ال يقتصر 1تخضع لمتفسير في اتجاىات مختمفة
 .2عمى جية واحدة

بالكممة الفصؿ في مجاؿ تفسير الدستور، فيو ينشئ  المجمس الدستوري في فرنسايتمتع 
        رشده إلى كيفية وضع تشريعالمشرع التقيد بيا، أو عمى األقؿ ت  مـز مف خبلؿ اجتياداتو قواعد ت  

مف حجية وعدـ قابمية  تتعارض أحكامو مع أحكاـ الدستور، وذلؾ نظرا لما تتمتع بو قراراتو ال
 لمطعف.

يرجع تمتع المجمس الدستوري الفرنسي بما ذكرنا لكونو نشأ في سياؽ ما يعرؼ بالبرلمانية 
ى في نية المؤسس الدستوري في وضع حد لييمنة وتعسؼ البرلماف، ويمكف إلى حد المعقمنة، تجم  

ما تمديد ىذا التحميؿ ليطاؿ نشأة المجمس الدستوري الجزائري الذي جاء في بداية عيد االنفتاح 
                      إمكانية اعتداء البرلماف التعدديعمى التعددية الحزبية، وما حممو مف توجس مف 

، وما ترتب عمى ذلؾ مف حاجة ممحة إلى التضييؽ مف سمطات ى اختصاصات السمطة التنفيذيةعم
  .البرلماف وتقييد أنشطتو ورقابتيا

                                                             
، 2006، دور القضاء في تفسير القانوف دراسة في فمسفة القانوف، بدوف دار نشر، مصر، عباس مبروؾ الغزيرى - 1
 . 7-6ص
لبلطبلع عمى التفسير القضائي لمنصوص الدستورية ينظر: عمي ىادي عطية ىبللي، المستنير مف أحكاـ الدساتير  - 2

. ولتفاصيؿ حوؿ 190-137، ص 2016اف، لبن -دراسة دستورية فقيية قضائية مقارنة، منشورات زيف الحقوقية، بيروت
        439-309، ص 2001تفسير القانوف ينظر: محمد حسيف منصور، نظرية القانوف، دوف دار نشر، دوف مكاف نشر، 

مصطفى العوجي،  –. 153-144، ص 1993عبد الرزاؽ الفحؿ وآخروف، المدخؿ لدراسة األنظمة، دار األماف، جدة،  –
 . 152-139، ص 1992القانوف المدني، مؤسسة بحسوف لمنشر والتوزيع، لبناف،  القاعدة القانونية في
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عمى مجاؿ  توري الجزائري في اإلشراؼ عف كثبلقد تمثمت الميمة األولى لممجمس الدس
اجتيادات المجمس عمى  اختصاص البرلماف، وتقوية وتدعيـ السمطة التنفيذية، وىو ما انعكس

الدستوري في رقابتو عمى دستورية القوانيف، والتي انصبت في الغالب في إطار عقمنة وترشيد 
 النشاط التشريعي لمبرلماف )الفصؿ األوؿ(.

       إذا كاف المجمس الدستوري الفرنسي قد تمكف مف االنعتاؽ مف بوتقة البرلمانية المعقمنة
ي، وجنح في العديد مف المرات إلى توسيع مجاؿ التشريع لصالح التي وضعو فييا المؤسس الدستور 

       البرلماف، فما ىو التطور الذي حدث في فقو المجمس الدستوري الجزائري لتساىـ اجتياداتو
  .؟ )الفصؿ الثاني(في تطوير األداء التشريعي لمبرلماف

 

 الفصؿ األوؿ

 عقمنة النشاط التشريعي لمبرلماف مساىمة اجتيادات المجمس الدستوري في

الجزائري مف أجؿ التدخؿ إلعماؿ رقابتو  عمى الرغـ مف تقييد إخطار المجمس الدستوري
ـ، 2016بعض المؤسسات الرسمية قبؿ تعديؿ الدستور لسنة  وتركيزه في يد عمى دستورية القوانيف

                    الميمة التي أرادىاضي في إال أف المجمس استطاع أف يجد لنفسو ىامشا مف الحرية لمم  
 لو المؤسس الدستوري ابتداء.

يمكنيا تنبني الحرية المذكورة مف كوف المجمس الدستوري إحدى المؤسسات الدستورية التي 
                        ساسيسيره، ولممجمس الدستوري الدور األتفسير الدستور، فتطبيؽ ىذا األخير ينطوي عمى تف

مية التفسير، باعتباره الجية الوحيدة المكمفة بالرقابة عمى دستورية القوانيف، وباعتبار آرائو في عم
               راجعة،مف طرؽ الطعف والم ي طريؽفي الدولة وغير قابمة أل وقراراتو ممزمة لجميع السمطات

 .تكتسي أىمية خاصة في القانوف الدستوري الحديثذلؾ ما يجعؿ عممية تفسيره 

                  إذا استثنينا صبلحية المؤسس الدستوري في تجاوز آراء وقرارات المجمس الدستوري،
عممية تفسير الدستور بمناسبة رقابتو لدستورية  خير فيأف مساىمة ىذا األفإنو يمكف التأكيد 

                 ساسيةالمبنات االستؤدي إلى تكوف القوانيف باعتباره صاحب الكممة األخيرة في ىذا الشأف، 
                  ساسيةثابة الضابط األعمى والمرجعية األالقانوف الدستوري االجتيادي الذي سيكوف بمفي 

 .في التشريع النتظاـ السمطة التشريعية في ممارسة دورىابعد الدستور 
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                   إلى ما سبؽ، ت ساىـ اجتيادات المجمس الدستوري مف خبلؿ وظيفتو الرقابية استنادا
عمميا خبلؿ في عقمنة النشاط التشريعي لمبرلماف، ليس فقط مف خبلؿ التقنيات واألساليب التي ي  

اني ، ولكف أيضا مف خبلؿ إقرار ضوابط لمتشريع البرلم)المبحث األوؿ( ممارستو ليذه الرقابة
ساسيا أنيا قوانيف ينتظـ عمى تحافظ عمى االنتظاـ العاـ لممنظومة القانونية برمتيا، التي ينتج ع

 أداء مختمؼ المؤسسات الدستورية في الدولة )المبحث الثاني(.

 المبحث األوؿ
 عقمنة المجمس الدستوري لمنشاط التشريعي لمبرلماف أساليب

الجزائري توسيعو بشكؿ ممحوظ لمجاؿ رقابتو  المجمس الدستوري آراء وقراراتي ي ظير تقص  
ساىمت في مزيد مف العقمنة لمنشاط  تقنيات وأساليبلمنصوص المعروضة عميو باستعماؿ 

أساسية في رقابة ة نصوص الدستور مرجعيعمى الرغـ مف اتخاذه لأنو  التشريعي لمبرلماف، ذلؾ
                     ما دوف الدستورية، إلى النصوص ىذه الرقابة يضا فيأ ويبلحظ احتكام إال أنوالتشريع، 

سيع لمكتمة الدستورية ما يمكف أف يترتب عنو تقييد لممشرع وتضييؽ لمجالو التشريعي، وتو وىو 
 وؿ(.)المطمب األ

 سموبأإلى  تفاديا لبعض سمبيات توسيع الكتمة الدستورية تمجأ جيات القضاء الدستوري
عف طريؽ سمح بتجاوز اإلدانة المتكررة لممشرع وتبلفي النزاعات معو، الذي يالتحفظات التفسيرية 

            وقد استعمؿ المجمس الدستوري إجازة النصوص التشريعية مع إبداء تحفظات عمى أحكاميا،
ا آخر لعقمنة يجابياتو أـ لكونو أسموبمو، فيؿ يستعمؿ ىذا األسموب إلىذا األسموب مف بدايات عم

 النشاط التشريعي لمبرلماف )المطمب الثاني(. 

 المطمب األوؿ

 توسيع الكتمة الدستورية

التي مف الواجب  يقصد بالكتمة الدستورية مجموعة المبادئ والقواعد ذات القيمة الدستورية
شمؿ عمى كؿ السمطات أالتشريعية أو التنفيذية، وبصورة أف تحتـر وتفرض أحكاميا عمى السمطتيف 

 .1حتى القضائية واإلدارية منيا

                                                             
1 -  Olivier Duhamel, Yves Mény, Dictionnaire constitutionnel, PUF, Paris, 1992, p87. 
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مف المعمـو أف القاضي الدستوري ىو الذي تناط بو ميمة رقابة احتراـ ىذه المبادئ 
والقواعد مف طرؼ السمطتيف التشريعية والتنفيذية، ومف المتعارؼ عميو في الفقو الفرنسي أف أبوة 

     1نسؽ "الكتمة الشرعية" الشائعة في القانوف اإلداريوالتي صيغت عمى -عبارة "الكتمة الدستورية" 
      يعود الفضؿة فاعمة لكف إطبلقيا بصور  Claude Emeri"تعود لمفقيو الفرنسي "كبلود امري" " -

، والذي يرى أف الكتمة الدستورية ىي )مجموع القواعد Louis Favoreu"2"فيو إلى العميد فافوري 
 .3الدستوري كمرجع لممارسة رقابة الدستورية(التي يشير إلييا القضاء 

منيا ما ىو محدد في نص الدستور ذاتو، ومنيا ما نجد المذكورة القواعد والمبادئ  إف
ما مف االتفاقات  ،جذوره في مبادئ عامة ذات قيمة دستورية مستقاة إما مف إعبلنات الحقوؽ وا 

يجعؿ الكتمة الدستورية ذات أبعاد متحركة ، مما والمعاىدات الدولية، أو نصوص القوانيف األساسية
مف خبلؿ ىذا اإلطار و  ليس لجية تفسير مضموف قواعدىا فقط، بؿ لجية تحديد إطارىا أيضا.

         الذي تختمؼ النظرة إليو مف قاض دستوري إلى آخر في القانوف المقارف، نبلحظ خصوصية
 .4ىذه النظرة إلى ىذه الكتمة ما بيف دولة وأخرى

في توسيعو  فيـو الكتمة الدستورية قد اعتمده المجمس الدستوري الفرنسي، وسعىإف م
استجابة لمحاجة الممحة لتأميف حماية منظومة الحقوؽ والحريات األساسية ضد تزايد خطر 

    ، إذ إلى جانب الدستور بالمعنى الحصري اعتمد المجمس5السمطات العامة عمى ىذه المنظومة
عبلف حقوؽ عماؿ السمطة التشريعية عمىفي مرجعيتو لرقابة أ اإلنساف والمواطف  ديباجة الدستور وا 

ساسية المعترؼ بيا في قوانيف ، ثـ ابتدع مفيـو المبادئ األ1946ـ، ومبادئ دستور 1789لسنة 
          لمجمس الدستوري نفسوالجميورية، وىي مبادئ غير واضحة وغير محددة، إال حسبما يراه ا

                                                             
 .57ص، 2001ىنري روسيوف، ترجمة محمد وطفة، المجمس الدستوري، المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر، لبناف،  - 1

2-Charlotte Doniseau, Existe-t-il un bloc de constitutionalité, L.G.D.J, Paris, 1997, 
p.p14.15. 
3-Benoit  Delaunay, l'indispensables  au droit constitutionnel, Studyrma, 2 éme édition, 
Paris, 2004, p.p 42,43. 

 .242أميف عاطؼ صميبا، مرجع سابؽ، ص  - 4
 .206عبد العزيز برقوؽ، مرجع سابؽ، ص  - 5
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ضاؼ إلى ذلؾ المبادئ ذات القيمة الدستورية، والتي يستخمصيا مف روح القوانيف، بكؿ حرية، وأ
 .1واألىداؼ ذات القيمة الدستورية والتي ىي عبارة عف توجيات وخيارات سياسية واجتماعية

ظير تقصي أحكاـ المجمس الدستوري أنو يجعؿ أما بالنسبة لمجزائر، فاألمر مختمؼ، إذ ي  
      األساسية في رقابة التشريع، رغـ ذلؾ يبلحظ رجوع المجمس أحيانا نصوص الدستور مرجعيتو

إلى المعاىدات الدولية والنصوص التشريعية، األمر الذي يثير التساؤؿ حوؿ التوسيع في الكتمة 
 الدستورية.

 الفرع األوؿ

 كمرجعية أساسية لمقاضي الدستوري الدستور

إنيا التأشيرة األولى التي يستعمميا المجمس )بناء عمى الدستور، ال سيما المواد...(،  
 رائو.لدستوري بشكؿ نظامي في قراراتو وآا

          إف الدستور ىو المعيار المرجعي لمقاضي الدستوري، باعتبار أف قواعده تسمو
            2رنا إلى الدستور مف زواية شكميةعمى التنظيـ القانوني في الدولة، وال يكوف ذلؾ إال إذا نظ

نما يكوف االعتبار األال تتقيد بمضموف القواعد التي فص   وؿ فييا عائدا أوال إلى تدوينيا، ميا، وا 
وثانيا إلى صدورىا عف الجية التأسيسية التي تعمو بحكـ موضعيا مف السمطتيف التشريعية 

 .3والتنفيذية عمييما جميعا، فيما ينبثقاف عنيا، ويمتزماف دوما بالقيود التي فرضتيا

        رغـ تمتع نصوص الدستور بالسمو عمى ما عداىا مف نصوص في القانوف الوضعي،
إال أف أولى العقبات التي اعترضت مسيرة الدستور لجية اعتباره المرجعية األولى لمقاضي 

         حياؿ موقع ديباجة الدستور، خصوصاالدستوري، ىي اإلشكالية التي طرحيا النقاش الفقيي 
                                                             

 .18األميف شريط، مكانة البرلماف في اجتياد المجمس الدستوري الجزائري، مرجع سابؽ، ص  - 1
        تكتسب القواعد صفة الدستورية بناء عمى أحد معياريف: األوؿ أف ينص عمييا في صمب الوثيقة الدستورية، وىذا  - 2

لثاني أف تكوف القاعدة متصمة بأحد األسس التي يقـو عمييا نظاـ الحكـ في الدولة، وتنظيـ الحقوؽ ىو المعيار الشكمي، وا
والحريات األساسية، سواء تـ التنصيص عمى ذلؾ في الوثيقة الدستورية أـ ال، وىذا ىو المعيار الموضوعي، انظر: سميماف 

، 1996فكر اإلسبلمي، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، الطماوي، السطات الثبلث في الدساتير العربية المعاصرة وال
 .336ص

 .17عبد المجيد إبراىيـ سميـ، مرجع سابؽ، ص  - 3
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        لتي تكتفي باإلشارة إلى موضوع حقوؽ وحريات المواطنيف في ديباجة الدستور، في الدوؿ ا
دوف تفصيميا في المواد المرقمة في النص الدستوري، مثمما ىو الحاؿ في فرنسا، وىذا ما أشار 

ـ لوجدنا 1956مف دستور  ولىدة األإليو بعض الفقو الفرنسي بقولو )إذا ما استثنينا المقدمة، والما
               عمى السمطات أكثر بكثير أف االىتماـ منصب عمى تنظيـ الدولة، وتوزيع الصبلحيات

 .1مف االىتماـ بحقوؽ اإلنساف وحرياتو(

في صياغة  الذيف بدو وكأنيـ قد أنيكوا 2في الواقع أف المؤسسيف الدستورييف الفرنسييف
متجاىميف مف عمؿ مماثؿ،  ة لممستقبؿبالنسب إعبلنات حقوؽ العصر الثوري ظنوا أنفسيـ معفوف

مف كؿ ضمانة فعمية في وجو القوانيف  أنيـ بذلؾ قد أسيموا وبشكؿ خاص في حرماف المواطنيف
 الجائرة.

لـ يخطط لو إال ليكوف حارس حدود )إف المجمس الدستوري عمى حد تعبير أحد الفقياء 
الحدود أصبحت بفضؿ إراداتو ذاتيا، قابمة تافو بيف القانوف والنظاـ، تافو ألنو سرعاف ما تبيف أف 

ذلؾ أف إرادة المجمس الدستوري الفرنسي في البداية لـ تكف حاسمة لجية اعتبار  .3لبلختراؽ(
              .4ـ1971يوليو  16الديباجة جزءا ال يتجزأ مف الدستور إال بعد القرار الشيير لممجمس في 

، 5س القيمة الدستورية التي تتمتع بيا بقية أحكاـ الدستورإذ بموجب ىذا القرار أصبح لمديباجة نف
 .6وبالتالي أصبحت جزءا مف مجموعة قواعد اإلسناد أو الكتمة الدستورية

                                                             
 .245أميف عاطؼ صميبا، مرجع سابؽ، ص  - 1
             مة الدستور جزءا مف ىذا الدستور، بؿ مجرد إعبلف يعبردلـ يكف واردا لدى المؤسس الدستوري الفرنسي أف تشكؿ مق - 2

 1958خبلؿ األعماؿ التحضيرية لدستور  tmnaayd omyawعف تطمعات وتوجيات الشعب الفرنسي، ذلؾ ما أكده ريموند جانو 
أو مقدمة الدستور وفقا لبلجتياد الحالي قيمة دستورية، إف إعطاءىما قيمة دستورية في الوقت الذي ننشئ  1789بقولو )ليس إلعبلف 

توجو إلى حد كبير باتجاه حكومة القضاة التي يخشاىا الكثير منكـ(، انظر: زىير شكر، النظرية العامة فيو مجمسا دستوريا يعني ال
 .436-462لمقضاء الدستوري، مرجع سابؽ، ص 

 .60ىنري روسيوف، مرجع سابؽ، ص  - 3
4www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-
date/decisions-depuis-1959/1971/71-44-dc/decision-n-71-44-dc-du-16-juillet-1971.7217.html   

25/03/2018تاريخ التصفح:   
   انظر التعميؽ عمى ىذا القرار: - 5

Dominique Rousseau, droit du contentieux constitutionnel, Montchrestien, Paris, 7em édition, 2006, 
pp 66.101. 

 .463زىير شكر، النظرية العامة لمقضاء الدستوري، الجزء األوؿ، مرجع سابؽ، ص  - 6

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1971/71-44-dc/decision-n-71-44-dc-du-16-juillet-1971.7217.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1971/71-44-dc/decision-n-71-44-dc-du-16-juillet-1971.7217.html
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ؼ منذ ذلؾ ك  والدة ثانية لممجمس الدستوري، ذلؾ أنو لـ ي  المذكور  القرار   بعض الفقياء عد  
 .1عف يكوف الحارس اليقظ لمحقوؽ والحريات في وجو المشر  أمى الوقت ع

الحد الفاصؿ ما بيف النظرة القديمة إلى دور مقدمات الدساتير وقيمتيا  ؿ  ث  إف ىذا القرار م  
، بحيث أصبح الدستور بكامؿ نصوصو االنقبلبالدستورية، والنظرة الجديدة التي أحدثت ىذا 

 .2لممجمس الدستوري عند نظره في دستورية القوانيف واألولى األساسيةالمرجعية 

أما عف واقع ىذه المسألة في الجزائر، فقد استعمؿ المجمس الدستوري ما يفيد التأسيس 
، 2002اسبة تعديؿ الدستور لسنة العتماد الديباجة كجزء ال يتجزأ مف الكتمة الدستورية، وذلؾ بمن

 ـ.2008عديمو لسنة وت

ـ بخصوص 2002أفريؿ  03مؤرخ في  02-01 رقـتحت ممجمس الدستوري لورد في رأي 
واعتبارا أف دسترة تمازيغت لغة وطنية... كونيا عنصرا مف عناصر ، أنو )3مشروع تعديؿ الدستور

المطة  08االمازيغية التي تشكؿ إحدى المكونات األساسية لميوية الوطنية، المذكورة في المادة 
           والمبينة دة ضمف المبادئ العامة التي تحكـ المجتمع الجزائري،مف الدستور ... الوار  02

 (.في ديباجة الدستور، تعد تدعيما لممكونات األساسية لميوية الوطنية

 استعمؿ صيغة االرتباط بيف المبادئ العامة أف المجمس الدستوري يظير مف الرأي المذكور
                والمبينة" عبارة الدستور، حيث استعمؿنصوصا في صمب التي تحكـ المجتمع باعتبارىا 

         فيد االرتباط" وىو ما يعد تدعيما لممكونات األساسية لميوية الوطنيةفي ديباجة الدستور ت  
مصدرا لمتفسير الستنتاج  يعني اعتبار الديباجة الذيبيف النصيف، خاصة استعماؿ كممة )المبينة( 

 .4واستنباط أحكاـ ذات طبيعة دستورية مف طرؼ المجمس الدستوري

                                                             
 .60ىنري روسيوف، مرجع سابؽ، ص  - 1
مية وليد الشناوي، دور مقدمات الدساتير في التفسير الدستوري دراسة مقارنة، مجمة البحوث القانونية واالقتصادية، ك - 2

 .587-586، ص 2013، مصر، 53الحقوؽ، جامعة المنصورة، العدد 
ـ بخصوص مشروع تعديؿ الدستور، الجريدة الرسمية لمجميورية 2002أفريؿ  03مؤرخ في  02-01رأي رقـ  - 3

 .2002أفريؿ  03، مؤرخة في 22الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
 .120-119الجزائر، مرجع سابؽ، ص  سعيد بوالشعير، المجمس الدستوري في - 4
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       المؤرخ 08-01يو رقـ ري أيضا صراحة إلى الديباجة في رأاستند المجمس الدستو 
 ؿ فيووؿ استعموورد ذلؾ في موضعيف األ، المتعمؽ بتعديؿ الدستور، 20081نوفمبر  07في: 

          "المطمب الديمقراطي"، حيث اعتبرأو القاعدة وىو مصطمح  مصطمحا ال يرقى إلى المبدأ
)أف توسيع تمثيؿ المرأة في المجالس المنتخبة يستمد مف المطمب الديمقراطي المذكور في الفقرة 

            نى المؤسسات حتما عمى مشاركة جميع المواطنيف بمف ديباجة الدستور الذي يقضي بأف ت  الثامنة 
 (.عةفي تسيير الشؤوف العمومية وتحقيؽ العدالة االجتماعية والمساواة وحرية الفرد والجما

          إلى الديباجة بطريقة أكثر وضوحا معتبراالمجمس الدستوري في موضع آخر أشار 
لمناشئة ضمف الدستور ييدؼ في غايتو إلى حفظ الذاكرة و وتعميمالتاريخ كتابة ترقية أف إدراج 

الجماعية لمشعب الجزائري وتعزيز المبادئ التي تقـو عمييا األمة الجزائرية والمستمدة في جوىرىا 
 وؿ مف الدستور.وؿ مف الباب األصؿ األمف ديباجة الدستور والف

            ، وبالتدقيؽرغـ اإلشارات المذكورة مف طرؼ المجمس الدستوري إلى الديباجة
         مة الجزائرية المستمدة مف ىذه الديباجة، وذلؾ بمناسبة نظرهإلى المبادئ التي تقـو عمييا األ

إلى الديباجة كجزء  في التعديبلت الدستورية، إال أنو ليس ىناؾ ما يفيد استناد المجمس الدستوري
    عيا البرلماف، خصوصا إذا أضفناشر  ف التي ي  مف الكتمة الدستورية عند نظره في دستورية القواني

ة التي تحكـ المجتمع ح المبادئ العاموض  إلى ما سبؽ أف الدستور الجزائري يتضمف بابا كامبل ي  
. لذلؾ يرى بعض رد فصؿ كامؿ لمحديث عف الحقوؽ والحرياتمف ىذا الباب ي  الجزائري، وض
المجمس الدستوري لـ يحسـ موضوع اعتبار ديباجة الدستور مف الكتمة الدستورية  المختصيف أف  

في الرأييف المذكوريف أعبله، ىذا بخبلؼ نظيره الفرنسي الذي  بشكؿ قاطع، رغـ اعتماده عمييا
 .1971حسـ ىذا األمر سنة 

اعتبار الديباجة بشكؿ  شعير أف المجمس الدستوري الجزائري قد أقر  الستاذ سعيد بو يرى األ
في اعتمادىا كمما استدعى  غير مباشر جزءا مف الكتمة الدستورية، ويعتقد أف المجمس لف يتردد

 .2األمر ذلؾ، ما يزيد مف تأكيد موقفو مف طبيعتيا

                                                             
، 63، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 2008نوفمبر  07مؤرخ في:  08-01رأي رقـ  - 1

 .2008نوفمبر  16مؤرخة في 
 .121سعيد بوالشعير، المجمس الدستوري في الجزائر، مرجع سابؽ، ص  - 2
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لعؿ السبب في عدـ االستناد المباشر إلى المقدمة مف قبؿ المجمس الدستوري الجزائري 
في ىذه المقدمة مكرسة  القوانيف يعود إلى كوف أف أغمب المبادئ المقررة بمناسبة نظره في دستورية

 ساسية.ألمر بالنسبة لمحقوؽ والحريات األفي مواد الدستور ذاتو، كما ىو ا

            كاف ىذا ىو األمر السائد فيما يخص موقع ديباجة الدستور مف الكتمة الدستورية
ر إثر ىذا التعديؿ، إذ تـ توسيع ـ، لكف األمر تغي  2016في الجزائر قبؿ تعديؿ الدستور سنة 

ضافة العديد مف الفقرات1ديباجة الدستور بتعديؿ بعض الفقرات السابقة التي تتضمف مبادئ  ، وا 
 أضيفت إلى متف الدستور، أو بتعديؿ مواد موجودة 2وقيـ جديدة تـ تكريس بعضيا بمواد جديدة

 .3سابقا

في معرض  مف التفسير والتدقيؽ برسيكوف لممجمس الدستوري ىامش أك يعني أنو ما سبؽ
       مع المبادئ المقررة في الديباجة، خصوصا تمؾتحققو مف دستورية القوانيف، وعدـ تعارضيا 

 التي لـ يتـ التنصيص عمييا في متف الدستور، أي في صورة مواد.

فقد حرص المؤسس الدستوري الجزائري في التعديؿ الدستوري المذكور  ذكر،إضافة إلى ما 
    عمى حسـ كؿ نزاع حوؿ موقع ديباجة الدستور مف الكتمة الدستورية بأف نص في الفقرة األخيرة

ؿ ىذه الديباجة جزءا ال يتجزأ مف ىذا شك  ت  بس فيو عمى أف )مف الديباجة بشكؿ واضح ال ل  
المتعمؽ بمشروع القانوف  16-01ما اعتبره المجمس الدستوري في رأيو رقـ  وىو (.الدستور

 عمى الديباجة. المتضمف التعديؿ الدستوري إضفاء لمقيمة الدستورية
                                                             

وىو متمسؾ بسيادتو واستقاللو مف الديباجة التي تتحدث عف نضاؿ الشعب الجزائري، بعبارة ) 10أ ثريت مثبل الفقرة  - 1
 (.الوطنييف(، وعبارة )في إطار دولة ديمقراطية وجميورية

برفع   صمب االلتزاـ الوطني  يف بابشلا ) إلى ديباجة الدستور، والتي تنص عمى أف 15فقد تـ مثبل إضافة الفقرة  - 2
 امك ،( مف ىذا االلتزاـ   ويظؿ إلى جانب األجياؿ القادمة المستفيد األساسي  االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التحديات

  يف ةيح ةو ق بابشلا) فأ ىمع تصنو  73 ـقر  تحت ةديدج ةدام ةفاضإب رو تسدلا داو م يف اضيأ بايشلا رو د ةر تسد تمت
                                                                                                                                                                                                         (.وط الكفيمة بتنمية قدراتو وتفعيؿ طاقاتوتسير الدولة عمى توفير كؿ الشر  . بناء الوطف

متمسكا بخياراتو مف أجؿ الحد مف   يظؿ الشعب الجزائريالتي تنص عمى أف ) 14الديباجة الفقرة أضيفت إلى  - 3
إطار التنمية   في   ويعمؿ عمى بناء اقتصاد منتج وتنافسي  الفوارؽ االجتماعية والقضاء عمى أوجو التفاوت الجيوي،

 ينطو لا داصتقالا ةيامح ىمع صنت يتلا ةر يخألا ايتر قف يف (9) ةعساتلا ةداملا فتم يفو  ،(. المستدامة والحفاظ عمى البيئة
 ؿاكشألا هذى ىلإ تفيضأ ،ةعو ر شملا ريغ رداصملا وأ ذاو حتسالا وأ سبلتخالا وأ بعبلتلا ؿاكشأ فم ؿكش يأ فم
                                                                                                                              .ؼسعتلا وأ ةعو ر شملا ريغ ةر اجتلا ،ةو شر لا
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بما تضمنتو مف وضع المبادئ التي تؤسس لمدولة والمجتمع، -رأى المجمس أف الديباجة 
قانونيا ومرجعا دستوريا لباقي أبواب الدستور، أصبحت "إطارا  -وتطور لمسيرورة التاريخية لمجزائر

         ، ومؤدى ىذا القوؿ1مما يجعميا جزءا مف المبادئ األساسية التي تنظـ المجتمع الجزائري"
أف الديباجة أصبحت تشكؿ مفتاحا لفيـ الدستور، وتفسير بنوده، بعد أف حدد المؤسس الدستوري 

عوة ضمنية لممجمس الدستوري لمقياـ بميامو في ىذا الوضع القانوني ليا، وفي ىذا التحديد د
 الشأف، واعتبار المقدمة جزءا مف الكتمة الدستورية.

تشريع  أي   معنى ذلؾ أف المجمس الدستوري لف يتواف مستقببل في القرار بعدـ دستورية
 التفسير يخالؼ المبادئ أو القيـ التي تشير إلييا ديباجة الدستور، وىو ما سيعطيو حرية كبيرة في

 شكؿ قيدا إضافيا عمى المشرع مف جية اخرى.مف جية، وي  

      إف اعتبار المجمس الدستوري الديباجة بمثابة المرجعية الدستورية لباقي أبواب الدستور
، وبالتالي 2قد يفيـ منو أف الديباجة تمتمؾ قيمة قانونية أعمى مف قيمة النصوص الدستورية ذاتيا

حتى لمسمطة التأسيسية ذاتيا حيف تتجو  والقواعد المشتممة عمييا الديباجة ممزمةتكوف المبادئ 
إلى تعديؿ الدستور، فضبل عف إلزاميا لمسمطات العامة المؤسسة التشريعية والتنفيذية  إرادتيا

بو المؤسس الدستوري، ولعؿ اجتيادات المجمس الدستوري  حوالقضائية، وىو األمر الذي لـ يصر  
 تشير إلى ىذا األمر بطريقة أوضح تتفادى المبس والغموض الحالي.ة المستقبمي

 

 

 

                                                             
ىذا التفسير يفيد بأف أي تعديؿ يمس مواد الدستور مستقببل يجب أف يتقيد بالديباجة، وأف ال يخالفيا، باعتبارىا جزءا  - 1

 210قة المنصوص عمييا في المادة إذا تـ اعتماد التعديؿ تبعا لمطري سية التي تنظـ المجتمع الجزائري،مف المبادئ األسا
 مف الدستور اي بدوف المرور عمى االستفتاء، وىو ما يثير التساؤؿ عف مدى إمكانية تعديؿ الديباجة باتباع ىذه الطريقة.

                        اختمؼ الفقو إلى عدة اتجاىات في تحديد القيمة القانونية لمقدمات الدساتير، ومدى تساوييا مع متف الدستور، - 2
           ومف ذلؾ اتجاه يرى أف لمقدمات الدساتير قيمة قانونية أعمى مف قيمة النصوص الدستورية، ألنيا تتضمف األسس
التي يجب أف تقـو عمييا ىذه النصوص، انظر ىذا الرأي وغيره مف اآلراء في: حناف محمد القيسي، النظرية العامة في 

 وما بعدىا. 69، ص 2005لقومي لئلصدارات القانونية، القاىرة، القانوف الدستوري، المركز ا
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 الفرع الثاني

 المعايير ما دوف الدستوريةاالستناد إلى 

 

إف النظرة إلى أولوية الدستور واعتباره المرجعية األولى لممجمس الدستوري بمناسبة فصمو 
المعاىدات الدولية والتشريع العضوي في دستورية النصوص المخطر بيا لـ تمنعو مف االستناد إلى 

 والعادي، فيؿ يعني ذلؾ اعترافا تاما بإدراجيا ضمف نصوص الكتمة الدستورية؟

 االستناد إلى المعاىدات الدولية -أوال

منح المؤسس الدستوري الجزائري لممعاىدات الدولية التي يصادؽ عمييا رئيس الجميورية 
حسب الشروط المنصوص عمييا في الدستور، مكانة أسمى مف القانوف، وذلؾ في نص المادة 

 .1مف الدستور 150

إف منح المعاىدات ىذه القيمة يثير إشكالية مدى اعتبارىا مف ضمف القواعد المرجعية 
 بة القاضي الدستوري أي كضابط لمعمؿ التشريعي.لرقا

الدولية وفقا ألشكاؿ وتطبيقات  وؿ األوربية اف تستخدـ المعاىداتيمكف في بعض الد
في إسبانيا مثبل،  مختمفة كنصوص اسناد مف قبؿ المحاكـ الدستورية لمنظر في دستورية القوانيف.

المحكمة الدستورية إلى استخداـ القواعد مف الدستور تبدو وكأنيا تدعو  10فإف صياغة المادة 
في مجاؿ الحقوؽ والحريات، إذ تنص ىذه  الناجمة عف ىذه المعاىدات في الرقابة، وبالخصوص

يجب أف يتـ  القواعد الخاصة بالحقوؽ األساسية والحريات التي يعترؼ بيا الدستورأف المادة عمى 
         تفسيرىا وفقا لئلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف وغير ذلؾ مف المعاىدات واالتفاقيات الدولية

 .2التي ليا نفس الموضوع والمصدقة مف قبؿ اسبانيا

                                                             
المعاىدات ال تي يصادؽ عمييا رئيس الجميوري ة، حسب الش روط مف الدستور الجزائري عمى أف ) 150تنص المادة  - 1

                          .( المنصوص عمييا في الد ستور، تسمو عمى القانوف
مف التجارب المقارنة في ىذا المجاؿ ينظر: زىير شكر، النظرية العامة لمقضاء الدستوري، الجزء لبلطبلع عمى مزيد  - 2

 .322-320األوؿ، مرجع سابؽ، ص 
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ـ كاف اجتياد المجمس الدستوري مستقرا عمى عدـ اعتبار 1992ما في فرنسا، وحتى سنة أ
ا مف الكتمة الدستورية، وقد بدا ذلؾ واضحا في قرار لو تحت رقـ المعاىدات المصدؽ عمييا جزء

فيما بعد في عدة مناسبات، كاف  سمؾ مسمكو، 1حوؿ اإلجياض 15/01/1975بتاريخ:  54/74
      المجمس قد رفض أف يعتبر قانونا مخالفا لمعاىدة أف يكوف مخالفا لمدستور، ورفض أف يماثؿ

مف الدستور التي تنص عمى سمو المعاىدة المصدؽ  55ادة بيف مراقبة ممكنة عمى قاعدة الم
     المتعمقة بإحالة القوانيف 61مف المادة  2عمييا عمى القانوف، مع مراقبة يجرييا بفضؿ الفقرة 

 .2عمى المجمس الدستوري

استند المجمس في ذلؾ إلى ذريعتيف، الذريعة األولى ىو أف ليذا المعيار الدولي  وقد
والذريعة الثانية تؤكد  )المعاىدة( صفة النسبية واالحتماؿ، ألنو يخضع إلى شرط المعاممة بالمثؿ.

 .3عمى الصعوبة التي يواجييا المجمس في اإللماـ بمادة بالغة االتساع في أقصر وقت ممكف

في حاؿ  ع أف قيمة الذريعة األولى ىي جزئية، يمكف القوؿ بإمكاف تطبيقياالواقفي 
، ذلؾ أف ليا صفتي النسبية واالحتماؿ ألنيا تخضع لشرط المعاممة بالمثؿ، المعاىدات الثنائية

       والذي ال يكوف دائما واضحا ومؤكدا، حيث يختمؼ باختبلؼ الدوؿ والحكاـ والزماف، وبالتالي
          بة الدستورية التي يجباال يصح أف تكوف المعاىدات الثنائية قاعدة ثابتة، ويستند إلييا لمرق

. لكف ذريعة المعاممة بالمثؿ 4أف تؤدي إلى قرارات ثابتة وغير معرضة لمتغيير بتغيير قواعد اإلسناد
 قيمتيا بموقؼ موقع التي ال ترتبط األطراؼال يمكف توسيع إطارىا ليطاوؿ المعاىدات متعددة 

مف الدستور الفرنسي اشترطت لسمو المعاىدة عمى القانوف أف يطبقيا  55مشارؾ، كما أف المادة 
 الطرؼ اآلخر مستعممة كممة "الطرؼ" بصيغة المفرد.

                                                             
أكد المجمس الدستوري الفرنسي في ىذا القرار عمى عدـ صبلحيتو لمنظر في مبلءمة القانوف الذي يجيز اإلجياض  - 1

        االتفاقية األوروبية لحقوؽ اإلنساف، ولكنو لـ يرد المراجعة شكبل، بؿ أسند القانوفاإلرادي مع أحكاـ المادة الثانية مف 
لى مقدمة دستور   ـ ليؤكد عمى دستوريتو.1946إلى أحكاـ المادة الثانية مف إعبلف حقوؽ اإلنساف والمواطف، وا 

 .71ىنري روسيوف، مرجع سابؽ، ص  - 2
 .71ىنري روسيوف، مرجع سابؽ، ص  - 3
 .322زىير شكر، النظرية العامة لمقضاء الدستوري، الجزء األوؿ، ص  - 4
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نو بشكؿ خاص ال يمكف توسيع الذريعة المذكورة لتطاؿ االتفاقيات المتعمقة إضافة إلى أ
 .1لحقوؽ اإلنساف األوربيةبالحقوؽ كما ىو الحاؿ بالنسبة لبلتفاقية 

اصبح  األقؿـ، وعمى 1992لكف ىذا األمر تغير بعد التعديؿ الدستوري الذي حصؿ سنة 
يا في الدستور كمعاىدة باريس الخاصة المجمس الدستوري يستند إلى المعاىدات المنصوص عمي

 .2مثبل األوربيبالنظاـ الخاص لممحكمة الجنائية الدولية، ومعاىدة ماستريخت المتعمقة باالتحاد 

فإف المجمس الدستوري لـ يتواف في أوؿ قرار لو عف مد يده أما عف الوضع في الجزائر، 
         150لـ يجد في نص المادة خارج صمب الدستور إلى االتفاقيات الدولية، خصوصا وأنو 

 مف الدستور أي تقييد بمبدأ المعاممة بالمثؿ، عمى خبلؼ ما ىو موجود في الدستور الفرنسي.

           86إلى دستورية حكـ المادة  01/89لقد تعرض المجمس الدستوري في قراراه رقـ 
المترشحيف النتخاب المجمس  مف قانوف االنتخابات الذي يشترط الجنسية الجزائرية االصمية في

          الشعبي الوطني وأزواجيـ، وارتأى المجمس الدستوري عدـ مطابقة ىذا الشرط لمدستور، وكاف
، والميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ 3مف بيف ما استند إليو المجمس في ىذا الشأف ميثاؽ األمـ المتحدة

تي تمنع منعا صريحا كؿ تمييز ميما كاف ، باعتبارىما مف األدوات القانونية ال4اإلنساف والشعوب
 نوعو.

بعض الباحثيف أف استناد المجمس الدستوري إلى المواثيؽ الدولية المذكورة يعد  رأى وقد
غير أف ىذا الرأي كما يذىب أحد الباحثيف في حاجة إلى تمحيص  توسعيا في الكتمة الدستورية.

 .5عمى عدة معاف الدستورية( تعبير مفتوحمف حيث نتيجتو تحديدا، فتعبير )توسيع الكتمة 
                                                             

 .72ىنري روسيوف، مرجع سابؽ، ص  - 1
 .471زىير شكر، مرجع سابؽ، ص  - 2
أبريؿ سنة  25المؤرخ في  08-89ـ المصادؽ عميو بالقانوف رقـ 1966ذكر القرار "ميثاؽ األمـ المتحدة لسنة  - 3

 16عيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية، الصادر عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بتاريخ: "، وكاف يقصد بذلؾ ال1989
 ـ.1976مارس  23ـ، والذي دخؿ حيز التنفيذ في 1966ديسمبر 

، 1986أكتوبر  21، ودخؿ حيز التنفيذ في 1981يونيو  27الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب في  اعتمد - 4
 .03/02/1987المؤرخ في  37-87صادقت عميو الجزائر بموجب المرسـو رقـ 

سياسة عبد العزيز برقوؽ، مقاربة في رصد منيج المجمس الدستوري في توسيع الكتمة الدستورية، مجمة دفاتر ال - 5
 .5، ص 2013والقانوف، جامعة قاصدي مرباح بورقمة، العدد التاسع، 
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عمى القانوف بعد  ينبغي بداية اإلشارة إلى أف القوة اإللزامية لممعاىدة أو االتفاقية، وسموىا
التصديؽ عمييا طبقا لمدستور، ال يتعدياف إلى إضفاء القيمة الدستورية عمييا، ذلؾ أف الدستور 

ىـر التنظيـ القانوني باعتبار أف حدوده قيد عمى كؿ فوؽ كؿ معيار قانوني آخر، فيو يعتمي قمة 
 .1قاعدة تدنوه، بما يحوؿ دوف خروجيا عمييا

إلى المواثيؽ الدولية المذكورة أعبله  01/89ه رقـ ولقد أشار المجمس الدستوري في قرار 
مف دستور  123إعماال لمبدأ دستوري ىو "سمو المعاىدة عمى القانوف" الذي صرحت بو المادة 

)ونظرا لكوف أية اتفاقية بعد المصادقة عمييا ـ، حيث عبر المجمس عف ذلؾ بالعبارة التالية: 1989
       مف الدستور سمطة السمو 120ونشرىا تندرج في القانوف الوطني، وتكتسب بمقتضى المادة 

 (..عمى القوانيف..

لـ يكف مباشرا إنما  ف االستناد إلى المعاىدات )المواثيؽ(المذكورة دليؿ عمى أالعبارة  إف
غير مباشر عف طريؽ رابط دستوري، سمو المعاىدة عمى القانوف، إضافة إلى أنو جاء كتبرير 

                   86ف يثري تبريرات عدـ دستورية المادة اعتبار أف المجمس الدستوري أراد أإضافي فقط، ب
مف الدستور،  47مف قانوف االنتخابات المذكور، والتي بدأىا بمخالفة ىذه المادة ألحكاـ المادة 

                      التي تعترؼ لجميع المواطنيف الذيف تتوفر فييـ الشروط القانونية أف ينتخبوا أو ينتخبوا، 
التي تقر مبدأ تساوي  لدستورمف ا 28وكذا ألحكاـ قانوف الجنسية، باإلضافة إلى أحكاـ المادة 

المواطنيف أماـ القانوف، وتمنع كؿ تمييز يعود سببو إلى المولد أو العرؽ أو الجنس أو الرأي أو أي 
 شرط آخر شخصي أو اجتماعي.

لممواثيؽ المذكورة  86أنيى المجمس الدستوري ىذه التبريرات باإلشارة إلى مخالفة المادة 
وبمبدأ كوف الناخبيف يممكوف حؽ تقدير أىمية كؿ مترشح نوعو، التي تمنع كؿ تمييز ميما كاف 

 لبلضطبلع بمياـ عمومية.

                 86وبناء عمى التبريرات المذكورة صرح المجمس الدستوري بعدـ مطابقة نص المادة 
 مف قانوف االنتخابات لمدستور، وليس لممواثيؽ الدولية.

                                                             
 .81أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية لمحقوؽ والحريات، الطبعة الثانية، مرجع سابؽ، ص  - 1
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التي صادقت  القرار المحاكـ لتطبيؽ االتفاقياتيبلحظ أف المجمس قد دعا بمقتضى ىذا 
عمييا الجزائر، إذ رأى أف ىذه االتفاقيات تخوؿ لكؿ مواطف جزائري أف يتذرع بيا أماـ الجيات 

 .1القضائية

        توضح ممارسات القضاء الوطني استجابة ليذا النداء، فقد قامت مثبل محكمة غرداية
اتفاقية دولية عمى قانوف مخالؼ ليا، إذ قضت بعدـ  بترجيح أحكاـ 2002في حكـ ليا سنة 

مف قانوف  407في المادة  تطبيؽ اإلكراه البدني في قضايا العقود المدنية والتجارية الواردإمكانية 
مف العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية  11اإلجراءات المدنية، لترجح المحكمة أحكاـ المادة 

 .2، وىو ما ذىبت إليو أيضا المحكمة العميا في قضية مماثمة ـ1966ديسمبر  16المؤرخ في 

يشير أصحاب الرأي السابؽ ايضا إلى توسيع آخر لمكتمة الدستورية باتجاه إدراج األعراؼ 
ـ حوؿ القانوف األساسي لمنائب، 1989الدولية، سجمو المجمس الدستوري في قراراه الثاني لسنة 

مف أسفار النواب تحت  تنص عميومف ىذا القانوف، وما  43وذلؾ لدى تطرقو إلى أحكاـ المادة 
)نظرا لكوف الجواز الدبموماسي يسمـ حسب غطاء جواز سفر دبموماسي، حيث ورد في القرار أنو 

االعراؼ الدولية، لكؿ سمطة تابعة لمدولة ممزمة بميمة دائمة أو وقتية او تمثيمية أو في إطار نشاط 
 74و 67ة فيو يسمـ حسب إرادة السمطة التنفيذية وحدىا طبقا لممواد دولي ييـ الدولة، وبيذه الصف

 مف الدستور(. 116و 

                                                             
دارية، وىو أيضا ما فعمو المجمس الدستوري الفرنسي مف قبؿ، مف خبلؿ اقتراحو عمى المحاكـ الفرنسية مف عادية وا   - 1

نما بقابمية التطبيؽ، أو أيضا  بأنو يعود الختصاصيا أمر إجراء الرقابة، "لكف ىذه الرقابة ليست رقابة تتعمؽ بالدستورية، وا 
          بمدى االنسجاـ مع اتفاقية قانوف مخالؼ لمعاىدة، بمعنى أف الرقابة ىنا ىي ذات طبيعة عارضة ونسبية، تتفؽ جدا 

 .72ىنري روسيوف، مرجع سابؽ، ص  مع المعيار المرجعي".
نبالي فطة، دور المجمس الدستوري في حماية الحقوؽ والحريات العامة مجاؿ ممدود وحوؿ محدود، مرجع سابؽ،  - 2
 .137ص

، 2002فيفري  11، صادر في 12/2002فيرس  06/2002المثاؿ األوؿ حكـ محكمة غرادية، الفرع االستعجالي، ممؼ 
فيفري  26، جمسة 196، فيرس 295653المحكمة العميا، الغرفة المدنية، القسـ األوؿ، ممؼ رقـ المثاؿ الثاني: قرار 

 وما يمييا. 118، ص 2005، منشور في مجمة المحاماة، العدد الثالث،، منظمة المحاميف تيزي وزو، ديسمبر 2003
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                  فسر حاالت منح الجواز الدبموماسي، وتضيؼت   المذكورة العباراتواضح أف مف ال
إلى مواد  أف تسميـ الجواز يكوف حسب إرادة السمطة التنفيذية وحدىا، واستند المجمس في ذلؾ

 الدستور.

          مف القانوف األساسي لمنائب 43عدـ دستورية المادة  الدستوري بعد ذلؾ بنى المجمس
عمى مخالفتيا لقواعد توزيع االختصاص، مؤكدا أف مسألة التنصيص عمى كيفيات تسميـ وثائؽ 
             االسفر أو وضعيا حيز التداوؿ، أو استعماليا تدخؿ في مجاؿ السمطة التنظيمية وحدىا، كم

 مف الدستور المحددة لمجاؿ التنظيـ. 116ىي موضحة في المادة 

 43انتيى المجمس الدستوري أخيرا إلى أف القانوف األساسي لمنائب تجاوز ىدفو في المادة 
 منو، ولـ يبف إطبلقا عدـ دستورية ىذه المادة عمى مخالفة مضمونيا لؤلعراؼ الدولية.

لمجمس الدستوري أي إشارات واضحة لممعاىدات واالتفاقيات يسجؿ ا ومنذ ذلؾ الحيف لـ
الدولية في قراراتو وآرائو، ما يعني عدـ استقراره عمى إدراجيا ضمف الكتمة الدستورية، لكف ال يوجد 

ف بطريقة غير مباشرة أي عف طريؽ   الرابطما يمنعو مف االستناد إلى ىذا المعيار الدولي وا 
 "سمو المعاىدة عمى القانوف". الدستوري، المتمثؿ في مبدأ

 :االستناد إلى القوانيف العضوية والقانوف العادي -ثانيا

مف الثابت في قضاء المجمس الدستوري الجزائري أنو وظؼ أكثر مف مرة "القانوف 
العضوي"، وحاكـ إليو النصوص القانونية المخطر بيا، وأحيانا رجع إلى القانوف العادي ليفحص 

 .1النصوص المراقبة حتى ولو كانت في درجة "القانوف العضوي"

الكتمة الدستورية لتشمؿ ىذه النصوص ع فيؿ يعني ذلؾ أف المجمس الدستوري قد وس  
 التشريعية الصادرة عف البرلماف؟

لمتعمؽ باالنتخابات بمناسبة رأيو رقـ القد استند المجمس الدستوري إلى القانوف العضوي 
الخاص بمراقبتو لمطابقة النظاـ الداخمي  2000مايو  13المؤرخ في: المؤرخ في  10-2000

                                                             
 .219سة مقارنة، مرجع سابؽ، ص عبد العزيز برقوؽ، دور الرقابة الدستورية في حماية الحريات العامة درا - 1
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مف ىذا النظاـ صرح بعدـ  52، حيث عند فحصو لممادة 1لممجمس الشعبي الوطني لمدستور
ساس االنتماء السياسي أتشكيؿ المجموعات البرلمانية عمى ) ت  ن  مطابقتيا لمدستور، ىذه المادة ب  

 األصمي لؤلحزاب الممثمة في المجمس الشعبي الوطني(.

إلى كونيا  وقد استند المجمس الدستوري في تصريحو بعدـ مطابقة ىذه المادة لمدستور
 .2مف الدستور 105، و31، 29، 07خالفت المواد 

وقبؿ أف يشير المجمس الدستوري في حيثيات رأيو إلى القانوف العضوي المتعمؽ بنظاـ 
أنو ال حدود لتمثيؿ الشعب عدا تنص عمى مف الدستور التي  10، أشار إلى المادة 3االنتخابات

والتي تفيد بأف الحدود الوحيدة لتمثيؿ الشعب ىي  تمؾ التي حددىا الدستور وقانوف االنتخابات،
 الحدود التي يمكف العثور عمييا في نص الدستور أو في قانوف االنتخابات.

فإف المجمس الدستوري يقع عميو عبء التأكد مف أف الشروط المتعمقة بتشكيؿ  وعميو
وىو ما ذكره المجمس المجموعات البرلمانية يجب أف ال تتعارض مع المبادئ التي أقرىا الدستور، 

 صراحة في الحيثية الثانية مف النقطة السابعة.

مف الدستور إلى قانوف االنتخابات فيما يخص "وضع حدود  10وال شؾ أف إحالة المادة 
في ىذا مبدأ المساواة تطرقو إلى عمى تمثيؿ الشعب" تقود المجمس الدستوري إلى البحث عف كيفية 

ينشئ تمييزا بيف النواب، ويصرح بعدـ  52اإلطار، ليصؿ في النياية إلى إقرار أف نص المادة 
و لمدستور بناء عمى مساسو بمبدأ المساواة بيف النواب، وليس لمساسو بأحكاـ قانوف مطابقت

 االنتخابات.
                                                             

يتعمؽ بمراقبة مطابقة النظاـ الداخمي لممجمس الشعبي الوطني  2000مايو  13، مؤرخ في: 2000-10رأي رقـ  - 1
 .2000جويمية  30، مؤرخة في 46لمدستور، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

واعتبارا بذلؾ أنو ال يمكف المجمس الشعبي الوطني وضع شروط )ات رأيو المذكور أنو حيث ورد في إحدى اعتبار  - 2
مف الدستور  105خاصة لمنواب عمى أساس انتمائيـ الحزبي األصمي كوف ميمة النائب وطنية استنادا إلى أحكاـ المادة 

السيادة الوطنية كممثميف منتخبيف وبغض مف الدستور في ممارسة  7ويشاركوف جميعا بيذه الصفة، وبمقتضى أحكاـ المادة 
ال وقع تحت طائمة مخالفة مبدأ المساواة المقرر في المادة   31مف الدستور وأحكاـ المادة  29النظر عف أي اعتبار آخر وا 

 مف الدستور التي توكؿ المؤسسات ميمة ضماف ىذه المساواة(.
االنتخابات، الجريدة الرسمية  العضوي المتعمؽ بنظاـيتضمف القانوف  1997مارس  06مؤرخ في  07-97أمر رقـ  - 3

 .1997مارس  06، مؤرخة في 12لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
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لمحاكمتو النصوص المعروضة تحمؿ اجتيادات المجمس الدستوري الجزائري أمثمة أخرى 
، غير أنيا في مجمميا ليس إال مرجعا لرقابة الدستورية عبر رابط 1عميو إلى قوانيف عضوية

)نص أو مبدأ(، يوظفيا المجمس الدستوري لموصوؿ إلى المقتضى الكامؿ والسميـ لتحقيؽ دستوري 
         رغـ ذلؾ الشرعية الدستورية، دوف أف يضفي عمى ىذه النصوص الدنيا القيمة الدستورية.

فإف البرلماف يقع عميو عبء عدـ مخالفة أحكاـ أي قانوف عضوي، يحيؿ إليو نص أو مبدأ 
 دستوري.

            د المجمس الدستوري الجزائري ايضا في آرائو وقراراتو في العديد مف المراتاستن
المتعمؽ بمراقبة  97-01فمثبل في رأيو رقـ  .2إلى القوانيف العادية، وبالضبط إلى "قانوف الجنسية"

 مطابقة األمر المتضمف القانوف العضوي المتعمؽ باألحزاب السياسية لمدستور، إرتأى المجمس
 مف ىذا القانوف لمدستور، لمخالفتيا لقانوف الجنسية. 13الدستوري عدـ مطابقة المادة 

إف القراءة المتفحصة ليذا الرأي تبيف أف المجمس الدستوري استند إلى "قانوف الجنسية" 
)الجنسية أف  تنص عمىمف الدستور التي  30بإعماؿ النص الدستوري المتمثؿ في المادة 

، ومف ثـ استنتج المجمس أف أي تشريع يتضمف أحكاما ليا عبلقة بالقانوف(الجزائرية معرفة 
 .3بموضوع الجنسية يجب أف تتقيد بأحكاـ قانوف الجنسية

                                                             
في ذلؾ: عبد العزيز برقوؽ، دور الرقابة الدستورية في حماية الحريات العامة دراسة مقارنة، مرجع سابؽ،   ينظر - 1
 .173-172. محمد منير حساني، أثر االجتياد الدستوري عمى دور البرلماف الجزائري، مرجع سابؽ، ص 222-221ص
المذكورة لمدستور، وكاف مف بيف اعتبارات ىذا  86المادة صرح المجمس الدستوري بعدـ مطابقة  89-01في رأيو رقـ  - 2

شواؿ عاـ  17المؤرخ في  86 -70)نظرا لكوف األمر رقـ  التصريح مخالفتيا لقانوف الجنسية، حيث صرح المجمس أنو
سقاطيا  و المتضمف قانوف الجنسية الجزائرية، قد حدد شروط الحصوؿ عمييا 1970ديسمبر سنة  15الموافؽ  1390 وا 

وبيف عمى الخصوص بدقة أثار الحصوؿ عمى الجنسية الجزائرية و أقر حقوقا كاف مف أخصيا حؽ تقمد ميمة انتخابية بعد 
خمس سنوات مف الحصوؿ عمى الجنسية الجزائرية ، مع أنو باإلمكاف إلغاء ىذا األجؿ مف جية أخرى بموجب مرسـو 

ونظرا لكوف الجنسية الجزائرية  . يخضع لتطبيؽ انتقائي وال جزئي ونظرا إلى أف ىذا الحكـ القانوني ال يسعو أف .التجنس
 .األصمية ال تشترط في المرشحيف لميمة انتخابية في المجالس الشعبية البمدية و الوالئية(

ضانا أف الدستور يخولو وضع الشروط التي يراىا مناسبة  89-01لـ يقتنع المشرع بقرار المجمس الدستوري رقـ  - 3
 19/07/1995مف األمر الصادر في  168الحؽ االنتخابي، لذلؾ أعادة الكرة مرة أخرى في نص المادة لممارسة 

المتضمف تعديؿ قانوف االنتخابات، واشترط عمى المترشحيف لرئاسة الجميورية تقديـ الجنسية األصمية ليـ ولزوجاتيـ، 
، لكنو جوبو 1997تعمؽ باألحزاب السياسية لسنة وحاوؿ المشرع مرة ثالثة طرح نفس المسألة في القانوف العضوي الم
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مف الدستور اختصاصا حصريا لمقانوف لتعريؼ الجنسية وبياف شروط الحصوؿ  30المادة أعطت 
الجنسية يكوف ألحكاـ "قانوف ذلؾ ما يفيد أنو في مسائؿ عمييا، وآثارىا وكيفيات إسقاطيا. 

، وبالتالي فإف المشرع ممـز باحتراـ ىذه 1الجنسية" قيمة مميزة تعمو عمى سائر نصوص التشريع
األحكاـ بمناسبة تشريعو ألي نص ذي عبلقة بمسائؿ الجنسية سواء كاف قانونا عاديا أو عضويا، 

 رلماف.أو نظاما داخميا إلحدى غرفتي الب

 المطمب الثاني

 التحفظات التفسيرية تقنية

يمتمؾ المجمس الدستوري بمناسبة رقابتو ألي حكـ في النص القانوني المخطر بو خياريف، 
لـ يبؽ المجمس حبيس  ومع ذلؾ، اتفاؽ ىذا الحكـ مع أحكاـ الدستور، أو مخالفتيا ليا،إما إعبلف 

وسط تمثؿ في إجازة ىذيف الخياريف إلى خيار وجد حبل يسمح لو باليروب مف ىذيف الخياريف بؿ 
النص القانوني محؿ رقابتو شريطة أف تفسر أو تطبؽ بعض أحكامو كما يشير المجمس، أي إجازة 

 النص مع إبداء تحفظات عمى بعض أحكامو، وسمي ىذا الحؿ بتقنية التحفظات التفسيرية.

ضاء ىذه التقنية ليست مف ابتداع المجمس الدستوري الجزائري بؿ ىي معروفة في فقو الق 
سبانيا، وتستعمؿ لحمؿ جيات التشريع الدستوري في العديد مف الدوؿ، كف يطاليا وألمانيا وا  رنسا وا 

 والتنفيذ عمى التقيد بأحكاـ الدستور دوف الحاجة إلبطاؿ القانوف. 

     إف أحكاـ القضاء الدستوري المتضمنة لمتحفظات التفسيرية ىي أحكاـ مشروطة مبنية
مف قبؿ الكافة، ويرتكز  لذي يتعيف مراعاتوعمى التفسير أو التحفظ الذي يراه القاضي الدستوري، وا

التفسير التحفظي عمى مبدأ "قرينة الدستورية" الذي يقتضي حرص المشرع عمى احتراـ الدستور، 
عطائو معاني ال ت ضعو في وىو ما يستدعي مف جيات الرقابة الدستورية تفسير الحكـ التشريعي وا 

 تعارض مع الدستور.

                                                                                                                                                                                              

بموقؼ صاـر مف المجمس الدستوري، لتفاصيؿ أكثر حوؿ موقؼ المجمس الدستوري مف ىذه المسألة، واالنتقادات التي 
، وأيضا: 139-138تعرض ليا ودحضيا، ينظر: سعيد بوالشعير، المجمس الدستوري في الجزائر، مرجع سابؽ، ص 

 .21-20انة البرلماف في اجتياد المجمس الدستوري، مرجع سابؽ، ص األميف شريط، مك
 .225عبد العزيز برقوؽ، دور الرقابة الدستورية في حماية الحريات العامة دراسة مقارنة، مرجع سابؽ، ص  - 1
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رغـ اإليجابيات المذكورة لمتفسير التحفظي إال أف بعض أنواعو يمكف أف تشكؿ مساسا 
 خطيرا بسيادة البرلماف، وتؤدي إلى حموؿ إرادة جيات الرقابة الدستورية محؿ إرادة المشرع.

التفسيرية في  تقنية التحفظاتوبالنسبة لممجمس الدستوري الجزائري، يبلحظ أنو قد استعمؿ 
ـ، وفي العديد مف آرائو وقراراتو المتعمقة بالرقابة، وسمؾ في ذلؾ سبيؿ 1989أوؿ قرار لو سنة 

التفسير التحفظي بمختمؼ أنواعو، البنائي )الفرع األوؿ(، والتحييدي )الفرع الثاني(، والتوجييي 
لدعمو إلصدار نصوص ال  )الفرع الثالث(، فيؿ مست ىذه األنواع بإرادة المشرع، أـ شكمت وسيمة

 تخالؼ الدستور؟  

 الفرع األوؿ

 1األحكاـ التفسيرية المنشئة

أف التفسير المنشئ لمنص  uaxovamyauoxستاذ الفرنسي العميد لويس فافورويرى األ
القانوني يكمف في اإلضافة إلى النص ما ينقصو حتى يصبح مطابقا لمدستور، وذلؾ بمناسبة 

 .2تفسيره

السعيد بوالشعير التفسير المنشئ بما يقرب مف ىذا المعنى، إذ يرى أنو وعرؼ الدكتور 
التفسير الذي يؤدي إلى إضافة صيغة مف شأنيا أف تجعؿ النص مطابقا لمدستور، أو تكممة ذلؾ 

 .3بما يعطي المعنى المقصود دستوريا لمنص محؿ المراقبة

ص عمى مضموف القانوف، معنى ذلؾ أف القاضي الدستوري في ىذه الحالة يزيد وال ينق
بإدخاؿ كؿ تفسير ضروري عمى المضموف مف شأنو استبعاد أية مجازفة يترتب عنيا تطبيؽ 
القانوف فيما بعد بشكؿ غير دستوري، وىذه التقنية توضح أكثر فأكثر ميمة القاضي الدستوري 

ت كافية لجية صبلحيتو في تفسير الدستور، السيما عندما يكوف القانوف غير متضمف تفسيرا

                                                             
 تسمى أيضا التحفظات البنائية، التركيبية، اإلنشائية، الموسعة لمضموف النص. -1

2 - "ajouter au texte ce qui lui manque pour être conforme  à la constitution sous couleur de 
l'interpréter" Louis Favoreu, La décision des constitutionalité, revue internationale de droit 
comparé, vol38, n°2, 1986, p222. 

 .103سابؽ، ص سعيد بوالشعير، المجمس الدستوري في الجزائر، مرجع  -3
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           لتجعؿ مف التطبيؽ متوافقا مع الضمانات الدستورية، عند ذلؾ يفترض بالقاضي الدستوري
، 1النواقص لكي يعتبر القانوف مطابقا لمدستورأف يعمؿ مف خبلؿ تفسيره لمدستور عمى إضافة ىذه 

 ويتـ االحتفاظ بو في النظاـ القانوني.

كماؿ النقص إف التفسير المنشئ يساىـ في إثراء ا لمضموف القاعدي لمنص توسيع نطاقو، وا 
 .2الذي يعتريو، والنأي بالنص الخاضع لمرقابة عف السقوط في حمأة عدـ الدستورية

فالتدخؿ االيجابي لمقاضي باستعماؿ ىذه التقنية ال يمس بحرفية الحكـ المعيب، نظرا 
نما العيب الذي يشوبو يكمف في غموض معناه، أما االحتفاظ بو فيبرر بتبني  لسبلمة صياغتو، وا 

القاضي الدستوري في رقابتو لفرضية مطابقة النصوص لمدستور، إال أنو في حالة الشؾ حوؿ 
 ره بشكؿ مطابؽ لمدستور أمرا واجبا.المعنى المعطى لمحكـ يجعؿ تفسي

             إف القضاء الدستوري في معرض بتو في دستورية القانوف ال يمجأ إلى مثؿ ىذ النوع
مف التفسير إال إذا كاف ضروريا، وكما يرى العبلمة جورج فيداؿ فإف تفسير النص يكوف ضروريا 

مع قاعدة دستورية  إذا شاب النص الغموض، أو كاف مف الممكف تفسيره بطريقة تجعمو متعارضا
 .3أو غير متبلئـ معيا

سييف ىما احتراـ الدستور واحتراـ وال يجوز ليذا النوع مف التفسير أف يتجاوز اعتباريف أسا
                 إرادة المشرع عند وضع النص، فبل يجوز أف يتحوؿ القاضي الدستوري مف خبلؿ ىذا التفسير

 .4إلى مشرع دستوري أو مشرع عادي

ذا كاف اليدؼ مف االحكاـ التفسيرية المنشئة ىو إكماؿ النقص الذي يعتري النص،  وا 
مف خبلؿ إضافة  فقط يكوفستورية ىذا األخير، فإف بموغ ىذا اليدؼ ال وتجنب التصريح بعدـ د

في معنى النص، ولكف كذلؾ مف خبلؿ إعادة تصويب معنى النص المخالؼ  واستدراؾ ما نقص
 لمدستور، واستبدالو بمعنى آخر يرى القاضي الدستوري أنو أكثر مبلءمة وتوافقا مع الدستور.

                                                             
 .277أميف عاطؼ صميبا، مرجع سابؽ، ص -1
 .277أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية لمحقوؽ والحريات، الطبعة الثانية، ص  -2
 .181، ص مرجع سابؽعصاـ سميماف، حدود صبلحيات القضاء الدستوري في الرقابة عمى دستورية القوانيف،  -3

 .278رية لمحقوؽ والحريات، الطبعة الثانية، مرجع سابؽ، ص أحمد فتحي سرور، الحماية الدستو  -4
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المنشئ قد يكوف حكما تفسيريا مضيفا، وقد يكوف حكما تفسيريا ويعني ذلؾ أف الحكـ التفسيري 
 استبداليا.

ونظرا لخطورة ىذه األحكاـ عمى عبلقة القاضي الدستوري بالمشرع فإف لجوء القاضي إلييا 
يتـ عادة بالرجوع إلى النصوص والمبادئ الدستورية التي تحكـ مزاولة المشرع الختصاصو 

 .1خاضع لمرقابةالتشريعي بشأف موضوع النص ال

مف سنة  وقد لوحظ أف المجمس الدستوري الفرنسي قد لجأ إلى ىذا النوع مف التفسير
وتميز منيجو في ذلؾ بالحذر مف ىذا التفسير فأبدى في الغالب حرصو عمى عدـ ، 2ـ1959

لمقواعد بمجرد تقديـ تفسيرات تدعيمية المساس ببنية النص، ومحاولة تحقيؽ نتائج التفسير البنائي 
المعروضة عميو، بخبلؼ المجمس الدستوري الجزائري الذي كاف منيجو في توظيؼ ىذا النوع مف 

لـ يتردد في مراجعة صياغة النصوص المراقبة بالتعديؿ  التفسير أكثر جرأة وايجابية، حيث
 .3واإلضافة والبتر

 األحكاـ التفسيرية المضيفة: -أوال

التدخؿ المباشر مف جانب القاضي الدستوري ينطوي الحكـ التفسيري المضيؼ عمى 
لمعالجة حاالت اإلغفاؿ التشريعي "امتناع المشرع"، حيث ال يكتفي بمجرد تنبيو المشرع إلى نقص 

نما يقـو بنفسو بتضمينو         قاعدة -بواسطة التفسير- النطاؽ القاعدي لمحكـ التشريعي المعني، وا 
عمى معالجة موضوعو بصورة كاممة، وحتى يتفؽ مع أو عدة قواعد إضافية بيدؼ جعمو قادرا 

 .4أحكاـ الدستور، وبالتالي ال يضطر القاضي إلى الحكـ يعدـ دستوريتو

فالقاضي الدستوري يفسر النص التشريعي مف أجؿ أف يصدر حكمو عمى مدى دستوريتو، 
يعي يعتبر ويفسر النص الدستوري مف أجؿ تطبيقو، والتفسير الذي يعتمده القاضي لمنص التشر 

حوؿ الفقرة االولى  99-08يو رقـ:ؾ ما أورده المجمس الدستوري في رأ، ومثاؿ ذل5شرطا لدستوريتو
                                                             

 .290ص،2013عيد أحمد إبراىيـ سبلمة الغفموؿ، فكرة عدـ االختصاص السمبي لممشرع، دار الفكر العربي، مصر،  -1
 .278أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية لمحقوؽ والحريات، الطبعة الثانية، مرجع سابؽ، ص  -2
 .269عبد العزيز برقوؽ، دور الرقابة الدستورية في حماية الحريات العامة دراسة مقارنة، مرجع سابؽ، ص  -3

 .290عيد أحمد إبراىيـ سبلمة الغفموؿ، مرجع سابؽ، ص  - 4
 .278أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية لمحقوؽ والحريات، الطبعة الثانية، مرجع سابؽ، ص  - 5
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مة ـ المجمس الشعبي الوطني ومجمس األمف القانوف العضوي الذي يحدد تنظي 65مف المادة 
كاآلتي:  ، حيث كانت ىذه الفقرة محررة1الوظيفية بينيما وبيف الحكومةوعمميما وكذا العبلقات 

يمكف أعضاء البرلماف استجواب رئيس الحكومة بخصوص مسألة تكوف موضوع الساعة وفقا )
، وقد نبو المجمس الدستوري إلى إغفاؿ المشرع اإلشارة إلى أف مف الدستور( 133ألحكاـ المادة 

أعضاء الحكومة اآلخريف يمكف أيضا استجوابيـ مف طرؼ أعضاء البرلماف، حيث فسر نص 
مف الدستور، وصرح بأنيا تفيد بإمكانية استجواب جميع أعضاء  133األولى مف المادة الفقرة 

الحكومة وليس رئيس الحكومة فقط نيابة عنيـ كما ذكر المشرع، ومخالفة ىذا التفسير يعد إخبلال 
 مف الدستور. 133بأحكاـ الفقرة األولى مف المادة 

             منطوؽ الرأي المشار إليو أعاد المجمس الدستوري صياغة الفقرة األولى وفي
استجواب الحكومة )يمكف أعضاء البرلماف مف القانوف العضوي المذكور، كاآلتي:  65مف المادة 

 مف الدستور(. 133بخصوص مسألة تكوف موضوع الساعة وفقا ألحكاـ المادة 

عند الحديث عف أخذه بالمنيج التفسيري المضيؼ يكوف أماـ والواقع أف المجمس الدستوري 
 خياريف:

           الخيار األوؿ: إذا قضى بعدـ دستورية الحكـ المفحوص، فمعنى ذلؾ أف ىذا الحكـ ينطوي
 عمى استخبلص ضمني لقاعدة سمبية )امتناع( تستفاد مف سكوت المشرع.

المفحوص، انطوى ذلؾ عمى تفسير امتناع المشرع بوجود الخيار الثاني: إذا قضى بدستورية الحكـ 
 .2القاعدة التي أغفميا التشريع بما يؤدي إلى اتفاؽ النص مع الدستور

وبعد الموازنة بيف الخياريف يختار المجمس الخيار الثاني، مع اعتبار تفسيره لمنص التشريعي شرطا 
 لدستوريتو.

                    لتحفظ التفسيري المضيؼ قد يتـ بالتدخؿإف عمؿ المجمس الدستوري الجزائري بتقنية ا
عمى مستوى داللة النص دوف مساس ببنيتو وصياغتو، وىو ما يمكف تشبييو بما يسمى باألحكاـ 

                                                             
، والذي 2016أوت  25مؤرخ في:  12-16يحمؿ رقـ  بيذا الشأف الساري المفعوؿ حالياضوي المتعمؽ القانوف الع - 1

 .1999مارس  08المؤرخ في:  02-99ألغى القانوف العضوي رقـ 
 .279أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية لمحقوؽ والحريات، الطبعة الثانية، مرجع سابؽ، ص  - 2
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المضيفة الخالصة في فقو المحكمة الدستورية االيطالية، والتي تكتفي فييا بإعادة تشكيؿ داللة 
أي المفظي، بمعنى أف القاضي  المساس ببنيانو الخارجي النص الخاضع لمرقابة، ولكف دوف

            الدستوري يقـو مف خبلؿ ىذا النوع مف األحكاـ بالمعب عمى المعنى الذي يحممو النص
 . 1في األلفاظ المستخدمة لصياغة النص دوف المساس بالوعاء الذي يحمؿ ىذا المعنى، والمتمثؿ

أف الحكـ  عادة إلى ىذا النوع مف التحفظات كمما وجديمجأ المجمس الدستوري الجزائري 
أف يحممو وفقا لمنص  الخاضع لرقابتو يحمؿ نقصا في نطاقو القاعدي، يجعمو أقؿ بكثير مما ينبغي

المجمس الدستوري تحت رقـ  رأيأو المبدأ الدستوري الذي صدر عمى أساسو، ومثالو ما ورد في 
           لمدستور، حيث أف الفقرة األخيرة األمةالمتعمؽ بمراقبة مطابقة النظاـ الداخمي لمجمس  02/17

تحاؿ الحاالت المتحفظ عمييا عمى لجنة مف المادة الثالثة مف النظاـ المذكور تنص عمى أنو )
          ـ اإلقميمياإلنساف والتنظيـ المحمي وتييئة اإلقميـ والتقسي واإلدارية وحقوؽالشؤوف القانونية 

             التي تعرض عمى المجمس تقريرا في الموضوع، وذلؾ في أجؿ أقصاه خمسة عشر يوما
 (.مف تاريخ اإلحالة

مع أحكاـ  ولدى تفسير المجمس الدستوري ليذه المادة عمؿ عمى توسيع مضمونيا لتتفؽ
       الفقرة االخيرة مف المادة الثالثة"يفيـ مف نص ، معتبر أنو 2مف الدستور 130ـ 121المادتيف 

مف النظاـ الداخمي أف الحاالت المتحفظ عمييا المحالة عمى لجنة الشؤوف القانونية واإلدارية 
وحقوؽ اإلنساف والتنظيـ المحمي وتييئة اإلقميـ والتقسيـ اإلقميمي يبت فييا في جمسة عامة بع 
 عرض تقرير المجنة، بإثبات أو عدـ إثبات عضوية األعضاء المتحفظ عمييـ، بما يتطابؽ مع

فإف الفقرة المذكورة مف النظاـ  مف الدستور... واعتبارا بالنتيجة 130و 121أحكاـ المادتيف 
 الداخمي موضوع اإلخطار تعد مطابقة لمدستور شريطة احتراـ التحفظ المثار".

                                                             
 .293-292عيد احمد إبراىيـ سبلمة الغفموؿ، مرجع سابؽ، ص  - 1
                          .( إثبات عضوي ة الن و اب وأعضاء مجمس األم ة مف اختصاص كؿ  مف الغرفتيف عمى حػدة)   121المادة  - 2

  مس ػػػإعالف المج  اريخ ػػت   يمي  الذي (51)  شرػػالفترة الت شريعي ة، وجوبا، في اليوـ الخامس ع    )تبتدئ  130المادة 
ينتِخب المجمس الش عبي  الوطني  مكتبو  . تحت رئاسة أكبر الن و اب سن ا، وبمساعدة أصغر نائبيف منيـ  النتائج،  الدستوري

                                                                                                                                                                                                                                                                                    . تطب ؽ األحكاـ الس ابقة الذ كر عمى مجمس األم ة( . ويشك ؿ لجانو
 



 فقه اجمللس الدستوري اجلزائري  حول الربملان املشرع الثاني الباب  

 

 
165 

المذكورة مطابقة لمدستور شريطة أكد المجمس الدستوري في منطوؽ رأيو عمى أف الفقرة 
 أعبله، وذلؾ دوف أف يعيد صياغة الفقرة.مراعاة التحفظ المثار 

لذلؾ فإف لجوء المجمس الدستوري إلى التحفظ المضيؼ يكوف بغرض إدانة إغفاؿ المشرع 
         تضميف الحكـ قاعدة أو قواعد معينة كاف ينبغي أف يتضمنيا، فيضيؼ المجمس ىذه القاعدة

 عمى المعنى المطموب وفقا لمدستور.أو القواعد الناقصة إلى داللة الحكـ أو النص حتى تكتمؿ 

بتاريخ:  257/89ومف قضاء المجمس الدستوري الفرنسي في ىذا الشأف قراره رقـ: 
ـ المتعمؽ بالقانوف المعدؿ لتقنيف العمؿ والوقاية مف التسريح ألسباب اقتصادية، 25/07/1989

التنظيمات النقابية  أفمف ىذا القانوف التي تنص فقط عمى ) 29وذلؾ لدى رقابتو لنص المادة 
بشرط إعالمو بخطاب موصى  -دوف توكيؿ منو-تممؾ الصالحية في رفع دعوى لصالح العامؿ 

مف قراره المذكور  26(، حيث ذكر المجمس الدستوري في االعتبار عميو مصحوب بعمـ الوصوؿ
 التحفظات التالية:أف نص ىذه المادة يعد غير مخالؼ لمدستور شريطة مراعاة 

تتضمف الرسالة الموجية لمعامؿ المعني بالضرورة كؿ البيانات والتفصيبلت البلزمة المرتبطة  أف -
 بطبيعة وموضوع الدعوى، وأف يكوف لو الحؽ في قبوليا أو االعتراض عمييا في أي لحظة.

أال يؤخذ القبوؿ الضمني لمعامؿ بالدعوى إال إذا برىنت النقابة أف العامؿ عمـ بصفة شخصية  -
 طاب المشتمؿ عمى كؿ البيانات السابقة.بالخ

ورغـ أف التحديدات والضوابط المذكورة لـ تظير في منطوؽ القرار، وال في نص القانوف 
مف مقتضيات النص وشرطا  -مف خبلؿ التفسير-بعد صدوره، إال أف المجمس الدستوري اعتبرىا 

 .1لدستوريتو

 النصفالو تسوية المسألة موضوع إف التحفظات المضيفة حيف تديف سكوت المشرع أو إغ
إذا كاف األمر متعمقا بالرقابة السابقة عمى صدور القانوف، قد تجد ما يبررىا  القانوني بصورة كاممة

وبالتالي يكوف مف السيؿ تنفيذىا، لكف األمر يزداد صعوبة عندما يتعمؽ بالرقابة البلحقة لصدور 
 .القانوف

                                                             
 .270عبد العزيز برقوؽ، دور الرقابة الدستورية في حماية الحريات العامة دراسة مقارنة، مرجع سابؽ، ص  - 1
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قد سجؿ المجمس الدستوري الجزائري تحفظا تفسيريا مضيفا في ىذا الشأف بمناسبة أوؿ ل 
قرار لو والمتعمؽ بقانوف االنتخابات، حيث الحظ المجمس أف ىذا القانوف خاؿ مف أي شرط مف 

)نتيجة إغفاؿ، ألنو في الحالة شروط عدـ قابمية االنتخاب لممجمس الشعبي الوالئي، واعتبر ذلؾ 
ف لممجالس الشعبية يفضي تحميمو إلى تمييز بالمقارنة مع ما ىو مشترط في المترشحي العكسية

حجـ المجمس في ىذا القرار عف إضافة شروط عدـ قابمية االنتخاب لممجمس وقد أاألخرى(، 
الشعبي الوالئي، بعد أف سجؿ إغفاليا مف قبؿ المشرع. ذلؾ اف المجمس ال يممؾ السمطة المعيارية 

 إلطار، إال أنو أداف ىذا اإلغفاؿ.ا المشرع في ىذا االتي يممكي

خمو عدـ قابمية )إذا لـ يكف أنو في الحالة العكسية  المجمس في ذات القرار وصرح 
          يعد تمييزا مخالفا لمدستور. نتيجة إغفاؿ( االنتخاب لممجمس الشعبي الوالئي مف أي شرط 

تماـ ذلؾ ما حدا          ـ بموجب القانوف رقـ1989قانوف االنتخابات لسنة بالمشرع إلى تعديؿ وا 
          مكرر نصت 83، حيث أضاؼ مادة تحت رقـ 1ـ1990مارس  27المؤرخ في:  90-06

         عمى شروط عدـ قابمية االنتخاب لممجمس الشعبي الوالئي، وىو ما يمثؿ تطبيقا لمتحفظ المثار
 مف قبؿ المجمس الدستوري.

 األحكاـ التفسيرية االستبدالية: -ثانيا

إلييا  أاالنشائية التي يمجتمثؿ األحكاـ التفسيرية االستبدالية النوع الثاني مف األحكاـ 
القاضي الدستوري إلكماؿ النقص الذي يعتري التشريع الخاضع لرقابتو بيدؼ تفادي الحكـ بعدـ 

 .2دستوريتو

فرانسيس ىامو ىو تغيير شيء بآخر ليمعب نفس إذا كاف االستبداؿ كما يشير البروفيسور 
، فإف الحكـ االستبدالي يفترض إذف أف القاضي الدستوري يتصرؼ في نفس الوقت كمشرع 3الدور

 سمبي "ألنو يتجاىؿ معيارا أو حكما" وكمشرع ايجابي "ألنو يضيؼ بنفسو معيارا أو حكما".

                                                             
 1989أوت  7المؤرخ في  13-89، يعدؿ ويتمـ القانوف رقـ 1990مارس  27المؤرخ في  06-90القانوف رقـ  - 1

مارس  28، مؤرخة في 13المتضمف قانوف االنتخابات، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
 .1990سنة  

 .315عيد احمد إبراىيـ سبلمة الغفموؿ، مرجع سابؽ، ص  - 2
3 -F.Hamonet; C.Wiener, la loi sous surveillance, édition Odile Jacob, France, 1999, p124. 
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ف متتالييف، األوؿ ىو رقابة المعيار وتبعا ليذا التعريؼ فإف القاضي الدستوري يتبع إجراءي
 في شكؿ إلغاء، أما الثاني فيو اإلجراء الحاسـ المتمثؿ في توصيؼ وجود حكـ أو معيار بديؿ.

فالقاضي ال يكتفي في ىذه الحالة باستبعاد حكـ غير قانوني، بؿ يستبدلو مباشرة بسف حكـ 
المرحمة الثانية ال يمكف الحديث عف أي ييدؼ إلى القياـ بنفس الدور تحقيقا لمدستورية، وفي غياب 

 .1استبداؿ

      وقد عرؼ ىذا النوع مف األحكاـ في إيطاليا، حيث عممت المحكمة الدستورية ىناؾ
مف خبلؿ التفسير عمى تكممة بعض النصوص بمبادئ جديدة مستخمصة مف القواعد العامة، 

 .2با لمحكـ بعدـ الدستوريةالذي تدؿ عميو، وذلؾ تجنإلعطائيا معنى جديدا غير المعنى 

إف منيج التفسير االستبدالي يتميز باستيفاء متطمبات مبدا الدستورية، فيتصؼ بيدؼ 
مزدوج، إذ ييدؼ إلى سحب قاعدة مخالفة لمدستور أو جزء منيا، مف النص التشريعي المطعوف 

دخاؿ قاعدة أخرى تتفؽ مع المتطمبات الدستورية مف ناحية   .3ثانيةعميو مف ناحية، وا 

          ويرجع اعتبار الحكـ التفسيري االستبدالي مف وسائؿ مراقبة االمتناع التشريعي الجزئي
إلى حالة النقص التشريعي التي تصيب النص الخاضع لمرقابة، ىذا النقص الذي يستنتج مباشرة 

قصاء القاعدة التي يحتوييا بسبب مخالفتيا لمدستور، ث ـ التدخؿ بعد تفسير القاضي لمنص، وا 
 إلبداليا بقاعدة أخرى تتفؽ مع أحكاـ الدستور.

وعمى ىذا النحو يتميز التفسير اإلنشائي االستبدالي عف التفسير اإلنشائي المضيؼ، فيذا 
االخير يعالج مف خبللو القاضي الدستوري حالة فراغ أو إغفاؿ في النص )قاعدة سمبية(، منطمقا 

                                                             
1 -Olivier Bonnefoy, les relations entre parlement et conseil constitutionnel: les incidences 
de la question de constitutionalité sur l'activité normative du parlement, thèse de doctorat, 
école doctorale de droit, université de Bordeaux, France, 2015, p165. 

 .302أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية لمحقوؽ والحريات، الطبعة الثانية، مرجع سابؽ، ص  - 2
يرجع اعتبار الحكـ التفسيري االستبدالي مف وسائؿ مراقبة االمتناع التشريعي الجزئي إلى حالة النقص التشريعي التي  - 3

قصاء القاعدة التي يحتوييا تصيب النص الخاضع لمرقابة، ىذا النقص الذي  ينتج مباشرة بعد تفسير القاضي لمنص، وا 
أخرى تتفؽ مع نصوص الدستور، انظر: عيد احمد إبراىيـ سبلمة بسبب مخالفتيا لمدستور، ثـ التدخؿ إلبداليا بقاعدة 

 .317الغفموؿ، مرجع سابؽ، ص 
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تدراؾ األمر وسد الفراغ )تدعيـ معنى النص(، مؤثرا مف عدـ دستورية صمت النص، فيقـو باس
 االحتفاظ بالنص بدال مف إعدامو.

فإف القاضي يكوف أماـ قاعدة ايجابية مخالفة لمدستور، أما في حالة التفسير االستبدالي 
               فيعمؿ عمى تقويميا بآلية مزدوجة، بحيث يسحب القاعدة المعيبة، ويبدليا بأخرى سميمة، 

ف اضطر إلى تعديؿ بعض عبارات النص وألفاظو  .1وا 

 :يو رقـالدستوري الجزائري، ما ورد في رأ ومف تطبيقات ىذا التفسير في قضاء المجمس
 01-98: المتعمؽ بمراقبة مطابقة القانوف العضوي المعدؿ والمتمـ لمقانوف العضوي رقـ 02-11

 الدولة وتنظيمو وعممو، لمدستور.المتعمؽ باختصاصات مجمس  1998ماي  30المؤرخ في: 

حيث أكد المجمس في ىذا الرأي عمى مخالفة بعض العبارات المستعممة في القانوف 
مف القانوف  08( الواردة في نص المادة وجوباالعضوي المذكور لمدستور، ويتعمؽ األمر بكممة )

الواردة  1مكرر  41( التي تضمنيا نص المادة يتعيف عميوالعضوي موضوع اإلخطار، وعبارة )
 معا التحادىما في العمة. المأخوذتيفمف نفس القانوف  39في المادة 

( وجوبا(، ولكممة )يتعيف عميوحيث استنتج المجمس الدستوري بأف إيراد المشرع لعبارة )
يعني تحمؿ إلزامية الحضور عمى التوالي مف الوزير المعني أو ممثمو، وأصحاب الوظائؼ العميا 

مى األقؿ رتبة مدير اإلدارة المركزية حسب الحالة، ألشغاؿ مجمس الدولة وجمسات الذيف ليـ ع
 لجمعية العامة والمجنة الدائمة في القضايا التابعة لقطاعاتيـ.

واعتبر المجمس الدستوري أف مبدأ الفصؿ بيف السمطات يقتضي أف تمارس كؿ سمطة 
صبلحياتيا في الحدود المنصوص عمييا في الدستور، كما يمنع ىذا المبدأ أية سمطة أف تفرض 
عمى سمطة أخرى التزامات تدخؿ ضمف مجاؿ اختصاص سمطة أخرى. وأنو بالنتيجة فإف المشرع 

الوزير المعني أو مف يمثمو، وأصحاب الوظائؼ العميا يكوف قد أخؿ بمبدأ بإقراره التزامات عمى 
لذلؾ قاـ المجمس الدستوري باستبعاد ىذا الحكـ غير المطابؽ لمدستور،  الفصؿ بيف السمطات.

                                                             
 .271العامة دراسة مقارنة، ص عبد العزيز برقوؽ، دور الرقابة الدستورية في حماية الحريات  - 1
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مكرر  41و 39واضطر إلى تعديؿ بعض عبارات النص وألفاظو، حيث أعاد صياغة المادتيف 
 .1لؼ الدستورالمذكورتيف أعبله بشكؿ ال يخا

وكمثاؿ آخر عف لجوء المجمس إلى التفسير االستبدالي، والذي يضمنو إشارات تفسيرية 
 89-03استبدالية تتوقؼ دستورية الحكـ المفسر عمى مراعاتيا أثناء تنفيذه، ما ورد في قراره رقـ 

، حيث اعتبر المجمس 1989أكتوبر  29المتعمؽ ببلئحة المجمس الشعبي الوطني المؤرخة في 
لممجمس الوطني مف البلئحة المذكورة عمى منح المجاف الدائمة  49الدستوري أف تنصيص المادة 
مف شأنيا أف تشكؿ مساسا بمبدأ الفصؿ بيف السمطات، وباالستقبللية  2أو ألعضائيا سمطة تفتيشية

ف استند المجمس الشعبي الوطني مف  94في ذلؾ إلى المادة  البلزمة لمييئة التنفيذية، حتى وا 
يجب عمى المجمس الشعبي الوطني في إطار ـ والتي تنص عمى أنو )1989دستور الجزائر لسنة 

 (.اختصاصاتو الدستورية أف يبقى وفيا لثقة الشعب ويظؿ يتحسس تطمعاتو

حيث استبعد المجمس الدستوري التفسير الذي أخذ بو المجمس الشعبي الوطني ليذه المادة 
داده لنظامو الداخمي، واعتبره غير مطابؽ لمدستور، ووضع تفسيرا آخر بدال لو يستخمص في إع

مف الدستور في ىذه الحالة ال تعطي لمجاف الدائمة  94قاعدة مطابقة لمدستور، فاعتبر أف "المادة 

                                                             
 مكرر قبؿ التعديؿ كاآلتي:  41و 39حيث كانت صياغة المادتيف  - 1
في جمسات الجمعية العامة والمجنة الدائمة في القضايا التابعة  وجوباً : "ي عي ف  ممثمو كؿ وزارة الذيف يحضروف  39المادة  -

 لقطاعاتيـ، مف بيف أصحاب الوظائؼ العميا برتبة مدير إدارة مركزية عمى األقؿ".
عميو حضور  يتعيف: "يحدد رئيس مجمس الدولة تاريخ دراسة المشروع ويخطر الوزير المعني الذي 1مكرر 41المادة 

 أعبله" 39يعيف مف ينوب عنو وفقا ألحكاـ المادة  أشغاؿ مجمس الدولة أو
 وبعد إعادة الصياغة لممادتيف مف طرؼ المجمس الدستوري أصبحتا كاآلتي: 

: يعيف ممثمو كؿ وزارة الذيف يحضروف جمسات الجمعية العامة والمجنة الدائمة في القضايا التابعة لقطاعاتيـ،  39" المادة 
 برتبة مدير إدارة مركزية عمى األقؿ "مف بيف أصحاب الوظائؼ العميا 

 الذي يعيف مف ينوب عنويحدد رئيس مجمس الدولة تاريخ دراسة المشروع ويخطر الوزير المعني   :1مكرر 41" المادة 
 أعبله "  39وفقا ألحكاـ المادة  لحضور أشغاؿ مجمس الدولة

ى المجمس الدستوري تنص عمى أنو )يمكف مف الئحة المجمس الشعبي الوطني لدى عرضيا عم 49كانت المادة  - 2
المجاف الدائمة أف تقدـ سنويا في إطار صبلحياتيا بيانا إلى المجمس الشعبي الوطني... كما يمكف ليا كذلؾ أف تكمؼ 

             مواضيع ىامةفي الميداف حوؿ مواضيع مطروحة في دراسة القوانيف أو حوؿ  بجوالت استطالعيةأعضاءىا بالقياـ 
 ...(.في الساحة متعمقة بالقطاعات التي تدخؿ في صالحياتيا
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سوى الحؽ في الزيارات اإلعبلمية التي تساعدىا عمى حسف تقدير المسائؿ التي تطرح لدى دراسة 
 لقوانيف.ا

يتضح مما سبؽ أف األحكاـ االستبدالية تمثؿ أقصى درجات استخداـ القاضي الدستوري 
 .1في الرقابة عمى دستورية القوانيف القياـ بميمتولسمطتو في التفسير، وىو بصدد 

إف الفرؽ بيف الحكـ التفسيري المضيؼ والحكـ التفسيري االستبدالي ىو أف األوؿ مف شأنو 
أف يستخدـ كأداة لمرقابة عمى االمتناع التشريعي الجزئي، وذلؾ لسد  -وضحناكما سبؽ وأف -

النقص الذي يعتري النص الخاضع لمرقابة مف خبلؿ تضمينو قاعدة غير مذكورة تجعمو مطابقا 
 لمدستور.

أما الثاني، فيو ال ييدؼ أساسا إلى سد نقص تشريعي معيف اصاب النص، بؿ النص 
، يقصييا القاضي الدستوري مستبدال إياىا بقاعدة أخرى دستوريا مخالفة لميحتوي قاعدة ايجابية لكن

 .2تنقذ النص مف الحكـ بعدـ الدستورية

نو في المنيج المضيؼ يستخمص القاضي عدـ دستورية التشريع مف النص ألنو لـ بمعنى أ
لقاضي يستبدلو يذكر شيئا معينا فيضيفو، بينما في المنيج االستبدالي يكوف الشيء مذكورا، لكف ا

 .3النص مف عيب عدـ الدستورية إلنقاذ

وقد استطاع كبار فقياء القانوف العاـ االيطاليوف التمييز بيف الحكـ االستبدالي والحكـ 
المضيؼ بتأكيدىـ عمى أف األوؿ يحمؿ في طياتو خاصيتيف االولى وىي "الخاصية االستئصالية"، 

         قاعدة أو جزء مف قاعدة يحتوييا النص بما يؤدي وتتجسد في قياـ القاضي الدستوري باستبعاد
في النياية إلى خمؽ حالة مف الفراغ التشريعي، أما الثانية فيي "الخاصية البنائية" وتتمثؿ في قياـ 
القاضي باستكماؿ النقص أو مؿء الفراغ التشريعي الناجـ عف عممية االستئصاؿ التي أجراىا، 

أما الحكـ المضيؼ فيتضمف "الخاصية  الحكـ االستبدالي ذاتو.ويمكف استخبلصيا مف صياغة 

                                                             
 .280-279أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية لمحقوؽ والحريات، الطبعة الثانية، مرجع سابؽ، ص  - 1
 .316عيد احمد إبراىيـ سبلمة الغفموؿ، مرجع سابؽ، ص  - 2
 .280، الطبعة الثانية، مرجع سابؽ، ص والحرياتأحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية لمحقوؽ  - 3
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البنائية" فقط دوف "االستئصالية"، باعتبار أف النقص سابؽ عمى تدخؿ القاضي الدستوري، وناتج 
 .1عف عدـ تحوط المشرع أو اكتراثو

 الفرع الثاني

  التحفظات التفسيرية التحييدية

أف قرارات المطابقة تحت التحفظ التفسيري التحييدي تمحو األثر الضار  يرى العميد فافرو
لبعض األحكاـ مف خبلؿ التأكيد عمى أنيا تممؾ المعنى المستمد مف النص أو أنيا ليس ليا أثر 

 .2قانوني

، 3وتوصؼ ىذه التحفظات بكونيا تحييدية ألنيا تحيد تفسيرا ممكنا يتعارض مع الدستور
وترمي  .4لمفقيو دومنيؾ روسو فإف القاضي الدستوري يفرغ النص مف السـوحسب تعبير مجازي 

ىذه التحفظات إلى حرماف الحكـ التشريعي محؿ النزاع مف بعض اآلثار القانونية أو استبعاد 
 .5لمخالفة لممبادئ الدستورية، وتخميصو مف آثارىا السمبيةالمعاني ا

يتمكف مف تنقية النص التشريعي مف أجؿ إف القاضي الدستوري بإعمالو ليذه التقنية 
        استخبلص ما يحتويو مف قواعد قانونية، ويتـ ىذا االستخبلص عمى درجات متفاوتة، فيو إما
ما أف يحدد المضموف القاعدي  أف يفرغ النص مف أي مضموف قاعدي )التفسير المعدـ لؤلثر(، وا 

في نطاؽ ضيؽ غير مخالؼ لمدستور  بطريقة محايدة تتجنب اإلفراط في استخبلصو، وتقصره
 )التفسير المقمؿ لؤلثر(.

 

 

                                                             
 .319عيد احمد إبراىيـ سبلمة الغفموؿ، مرجع سابؽ، ص  - 1

2 -Louis Favoreu, La décision des constitutionalité,op-cit, p23. 
3 -Sophie Cacciaguidi-Fahy; Anne Wagner, legal language and the search for clarity: 
practice and tools, Peta lang, AG, 2006, p183. 

 .286أميف عاطؼ صميبا، مرجع سابؽ، ص  - 4
 .102سعيد بوالشعير، المجمس الدستوري في الجزائر، مرجع سابؽ، ص  - 5
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 التحفظات المزيمة لألثر القاعدي: -أوال

      إف التحفظات المزيمة لؤلثر تجعؿ الحكـ المرتبط بيا خاؿ مف أي مضموف قاعدي، 
إزالة ، أو كما عبر عنيا األستاذ "يمس شاوش بشير" ىي التحفظات التي يتـ بموجبيا 1وغير منتج

اآلثار الضارة لبعض األحكاـ أو إفراغيا مف محتواىا القانوني، بحيث يصرح القاضي الدستوري 
 ال يحتوي المعنى المنتظر مف النص القانوني، أو أنيا عديمة األثر. أنيا

والواقع، أنو رغـ أف النص لـ يمحقو مساس في الحكـ إال أف تفسيره بيذه الطريقة يجعمو 
 مضموف قاعدي، وبذلؾ يتفؽ ىذا التفسير مع الحكـ بالبطبلف في عدـ إمكانية عديـ الجوىر، وببل

ال يرد إال عمى نص يتضمف قاعدة  البطبلفبالمعني الحقيقي، ألف  بطبلناالتطبيؽ، إال أنو ال يعد 
 قانونية، باعتبار أف ىذه القاعدة ىي التي يرد عمييا عدـ الدستورية.

ىناؾ مف يرى أف ىذا المنيج في التفسير أقؿ قسوة مف الحكـ بعدـ دستورية النص،  لذلؾ
ألف إفراغ النص مف المضموف القاعدي ينطوي عمى نقد أخؼ مف اعتبار التشريع مخالفا 

 لمدستور.

ومف ىنا فإف ىذا المنيج يؤدي إلى إفبلت التشريع مف وصفو بعدـ الدستورية، ألنو ال يمكف بحث 
 تو الدستورية متى كاف خاليا مف المضموف القاعدي.مدى عبلق

تبعتو المحكمة الدستورية اإليطالية، إذ دأبت عمى رفض الدعاوى كمما تعذر عمييا ذلؾ ما ا
    استخبلص القواعد القانونية مف النصوص المطعوف فييا، ومف ذلؾ ما قضت بو ىذه المحكمة

ـ التشريعي الذي ينص عمى مد العمؿ بقانوف بأف الحك 29/12/1992بتاريخ  487في الحكـ رقـ 
          معيف يتضمف قاعدة قانونية بالنص عمى واقعة مد العمؿ بقانوف معيف، غير أنو ال ينطوي
عمى أي مضموف قاعدي لو آثار قانونية منفصمة عف القانوف الذي يحيؿ إليو، وبالتالي فإف 

 .2نصوص القانوف المحيؿنصوص ىذا األخير ىي التي يجب الطعف ضدىا، وليس 

                                                             
1 - Denis Broussolle , les lois déclares inopérantes par le juge constitutionnel; R.D.P, 
France, 1985, p751 
2 -Di Manno Thierry, le juge constitutionnel et la technique des décisions interprétatives en 
France et Italie, Economica, France, 1997, p142. 
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بخصوص  لمجمس الدستوريوفي فرنسا، يمكف العثور عمى بعض األمثمة في اجتيادات ا
 27/07/1982الصادر بتاريخ  142/82قراره رقـ التحفظات المزيمة لؤلثر القاعدي، ومف ذلؾ 

       رة األخيرةالمتعمؽ بتعديؿ قانوف التخطيط، وذلؾ في الحيثية الثامنة مف القرار، إذ أكد أف الفق
    مف المادة الرابعة مف القانوف المذكور تخمو مف أي أثر قانوني، وال يمكف بأي حاؿ مف األحواؿ
أف تحد مف حؽ المبادرة الذي تممكو الحكومة، او أعضاء البرلماف، كما أنو ال يمنع مف التصويت 

طابعيا غير النافذ ال داعي في المستقبؿ عمى قوانيف مخالفة لتمؾ األحكاـ، في حيف أنو بحكـ 
 .1لجعميا موضوع إعبلف عدـ التطابؽ مع الدستور

المتعمؽ بقانوف تييئة  26/01/1995بتاريخ  358/94قرار المجمس رقـ وكمثاؿ آخر، 
مف القانوف محؿ  65مف ىذا القرار أف المادة  56وتنمية اإلقميـ، حيث اعتبر المجمس في الحيثية 

           التشريعية، وتخمو مف أي أثر قانوني، وال يمكف بأي شكؿ مف األشكاؿالرقابة ال تمـز الييئة 
 .2أف تحد مف حؽ المبادرة الممنوح لمحكومة وألعضاء البرلماف قانونا

                 أما بالنسبة لممجمس الدستوري الجزائري، فإف المتمعف في آرائو وقراراتو ال يكاد يعثر
عمى مثاؿ وضاح لمتحفظات المزيمة لؤلثر القاعدي، إال أنو يمكف القوؿ أف ما ورد في رأيو رقـ 

ف كاف ذلؾ عف طريؽ  02/11 يمكف أف يقترب مف مسمى التحفظ المزيؿ لؤلثر القاعدي، وا 
ويتعمؽ ىذا الرأي بمراقبة مطابقة القانوف العضوي المعدؿ والمتمـ لمقانوف التمميح ال التصريح، 

لعضوي المتعمؽ باختصاصات مجمس الدولة وتنظيمو وعماه لمدستور، فقد أشار المجمس ا
مف القانوف المذكور تشير  11و 10و 9الدستوري في ىذا الرأي إلى اف الفقرات االخيرة مف المواد 

إلى اعتماد اختصاصات أخرى لمجمس الدولة باإلحالة إلى "نصوص خاصة" بدوف تحديد طابع 
نصوص، وبذلؾ يكوف المشرع العضوي قد أغفؿ مجاؿ اختصاصو في ىذا ومضموف ىذه ال

مف الدستور تنص عمى أف يحدد قانوف عضوي تنظيـ المحكمة  153الموضوع، باعتبار أف المادة 
 العميا ومجمس الدولة ومحكمة التنازع وعمميـ واختصاصاتيـ األخرى.

                                                             
1 - Dominique Rousseau, droit du contentieux constitutionnel, Montchrestien, France, 7e  
édition, 2006, p161. 
2 - Alexandre VIALA ; les réserves  d’interprétation dans la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel, thèse de doctorat, Montpellier I,L.G.D.T, France, 1999, p77. 
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" كما ىي، بعد أف أفرغيا وقد آثر المجمس الدستوري اإلبقاء عمى عبارة "نصوص خاصة
مف محتواىا، إذ أوقؼ مطابقتيا لمدستور عمى شرط أف تكوف ىذه النصوص تكتسي نفس طابع 
      القانوف موضوع الرقابة، أي طابع القانوف العضوي، وأف يكوف موضوعيا ذو عبلقة معو، ولذلؾ

 الدولة.لـ يصدر إلى حد اآلف أي قانوف عضوي آخر يتضمف اختصاصات أخرى لمجمس 

 التحفظات المقممة لألثر القاعدي: -ثانيا

إف التحفظات المقممة لؤلثر القاعدي تعمؿ عمى تنقية النص التشريعي مف خبلؿ تحييد 
عطاء ىذا النص المعنى الحقيقي الموافؽ لمدستور ألحكاـالتفسيرات الممكنة المخالفة  ، 1الدستور، وا 

النص الطعيف مف المعاني المستخمصة  تجريدإنيا تنقية ييدؼ القاضي الدستوري مف ورائيا إلى 
ببساطة مف مبناه المفظي، بافتراض أف المشرع يسعى دائما إلى احتراـ الدستور، ومف ثـ استنتاج 

 .2التفسير المطابؽ الذي سيسود خبلؿ تطبيؽ القانوف

           المجمس الدستوري الفرنسي ىذه التقنية عف مجمس الدولة، الذي كاف لو السبؽ أخذ
في استخداميا لتفادي إلغاء القرار اإلداري بتجريده مف األثر الضار، وتوضيح أف المعنى الضار 

 الذي يفسره بو الطاعف ال يستفاد مف نص القرار.

المتعمؽ بقانوف  25/12/1984بتاريخ  184/84ففي قرار المجمس الدستوري تحت رقـ 
الضرائب، أكد المجمس الدستوري أف الحكـ الذي يرتب امتيازات ضريبية لممؤسسات بشرط تقديـ 
تبرعات لممشاريع والجمعيات المعتمدة مف طرؼ الييئات الوزارية فقط، ال يستفاد منو أف ىذه 

مف الدستور في تحديد مجاؿ تطبيؽ  34لسمطة الممنوحة لمقانوف بموجب المادة االخيرة تممؾ ا
االمتياز الضريبي، بؿ يفسر عمى أنو يخوؿ الوزراء وحدىـ سمطة التحقؽ مما إذا كانت المشاريع 

، أي إذا كانت ليا مصمحة عامة 79أو الجمعيات تستوفي الشروط المنصوص عمييا في المادة 

                                                             
        غير دستوري مف اجتيادات القضاء الدستوري المقارف )المحكمة الدستورية في ألمانيا مثبل( أف القانوف ال يعتبر - 1

ذا استمرت الجدوى مف القانوف عند اختيار ىذا التفسير، انظر: أحمد فتحي  إذا أمكف تفسيره بما يتفؽ مع الدستور، وا 
 .246سرور، الحماية الدستورية لمحقوؽ والحريات، الطبعة الثانية، مرجع سابؽ، ص 

2 - Mathieu Bertrand. Le Conseil constitutionnel “législateur positif” ou la question des 
interventions du juge constitutionnel français dans l’exercice de la fonction legislative, Revue 
internationale de droit comparé. Vol. 62 N°2,2010, p524. 
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ف أف الحكـ الذي انتقد ييدؼ فقط إلى إصدار تعميمات لموزراء المعنييف وطابع ثقافي، في حي
 .1مف الدستور 34باتخاذ التدابير الفردية البلزمة لتطبيؽ القانوف ال يتجاىؿ المادة 

القاعدي لمحكـ تـ إنقاذ الحكـ مف حالة عدـ  لؤلثروتبعا ليذا التفسير التحفظي المقمؿ 
 .2الدستورية

      أف المجمس الدستوري يمجأ إلى ىذا النوع مف التحفظات كمما الحظوفي الجزائر، نجد 
أف النص الخاضع لرقابتو مفتوح عمى تأويبلت غير دستورية، وفي األخير يقرر المجمس دستورية 

 .3النص بشرط مراعاة التحفظات التي يحددىا

رار لو سنة وقد سجؿ المجمس الدستوري الجزائري أوؿ تحفظ لو في ىذا الشأف في أوؿ ق
مف اآلثار السمبية، واستبعاد  85و 82المتعمؽ بقانوف االنتخابات، وذلؾ لتخميص المادتيف  1989

)نظرا ألف المشرع عندما نص  ، حيث جاء في ىذا القرار أنوأي معاف مخالفة لممبادئ الدستورية
مف قانوف االنتخابات  85و 82عمى أف األشخاص الذي يمارسوف المياـ المذكورة في المادتيف 

غير قابميف لبلنتخاب... كاف يقصد منعيـ مف الترشح لميمة انتخابية مدة ممارستيـ مياميـ، 
ابية في دائرة االختصاص وطواؿ سنة واحدة بعد انياء مياميـ، ومف تقديـ ترشيحيـ لميمة انتخ

 األخيرة التي مارسوا وظائفيـ فييا، والقوؿ بمقتضى أية قراءة أخرى تفضي إلى توسيع ىذا المطمب
       إلى كؿ دوائر االختصاص التي سبؽ أف مارسوا فييا وظائفيـ قوؿ تمييزي ال يستند األخير

المذكورتيف ال مساس ليما بأي  85و 82إلى أساس، وبعد ىذا التحفظ يتبيف أف أحكاـ المادتيف 
 .4حكـ دستوري(

                                                             
مف الدستور الفرنسي عمى أف يحدد القانوف القواعد المتعمقة بأساس الضرائب بجميع أنواعيا وكيفية  34المادة  تنص - 1

 تحصيميا ونظاـ إصدار النقود....
يرى الدكتور أحمد فتحي سرور أف األصؿ ىو دستورية التشريع حتى يقضي القضاء الدستوري بعكس ذلؾ،  - 2

في حالة الشؾ في التفسير يؤخذ بالتفسير الذي يجعؿ النص التشريعي المطعوف عميو واستصحابا عمى ىذا األصؿ فإنو 
 .247مطابقا لمدستور، انظر: أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية لمحقوؽ والحريات، الطبعة الثانية، مرجع سابؽ، ص 

 .266مقارنة، مرجع سابؽ، صعبد العزيز برقوؽ، دور الرقابة الدستورية في حماية الحريات العامة دراسة  - 3
 62أكد المجمس الدستوري في منطوؽ قراره المذكور أنو تحت طائمة التحفظات المعبر عنيا أعبله يصرح بأف المواد  - 4
 مف قانوف االنتخابات مطابقة لمدستور. 85و 82و
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والمقصود ىنا ىو إعطاء مفيـو دقيؽ ومحدد لمنص المتعمؽ بعدـ القابمية لبلنتخاب لبعض 
                االشخاص الممارسيف لوظائؼ مؤثرة عمى العممية االنتخابية وصدقيتيا، لما يتمتعوف

 .1بو مف سمطات ونفوذ عمى مستوى الدائرة اإلدارية التي يمارسوف فييا مياميـ اإلدارية وغيرىا

مف التحفظات ما جاء في رأيو رقـ وكمثاؿ آخر الستخداـ المجمس الدستوري ليذا النوع 
المتعمؽ برقابة مطابقة القانوف العضوي المحدد لتنظيـ المجمس الشعبي الوطني ومجمس  08/99

 وعمميما والعبلقات الوظيفية بينيما وبيف الحكومة. االمة

مف القانوف العضوي المذكور،  20حيث اعتبر المجمس الدستوري في رقابتو لنص المادة 
المشرع قد أضاؼ شروطا أخرى لقبوؿ اقتراح أو مشروع قانوف إلى جانب الشروط المنصوص أف 

 .2المذكورة 20صياغة المادة مف الدستور، كما يتبيف ذلؾ مف  119عمييا في المادة 

          وبعد أف أكد المجمس الدستوري أنو ليس مف اختصاص المشرع إضافة شروط أخرى
في ىذا المجاؿ، ما لـ يؤىمو المؤسس الدستوري لذلؾ صراحة، فسر ما أضافو المشرع في نص 

مف القانوف العضوي المذكور، بأنو ال يعد في حد ذاتو شرطا إضافيا لمشروط  20المادة 
مف الدستور، لتعمقو بتحديد الشكؿ الذي يأخذه مشروع أو اقتراح  119المنصوص عمييا في المادة 

وخمص المجمس  مرتبطة بتطبيؽ ىذه الشروط.كوف مقبوال، وبالتالي يشكؿ إحدى الكيفيات القانوف لي
أف تكوف سوى نتيجة استعماؿ  الدستوري بالنتيجة إلى أف الصياغة التي اعتمدىا المشرع ال يمكف

 .3لتعبير غير مبلئـ

ري رقـ يضا حوؿ ىذا النوع مف التحفظات ما جاء في رأي المجمس الدستو أومف األمثمة 
مة مطابقة النظاـ الداخمي لمجمس األ المتعمؽ بمراقبة 25/07/2017المؤرخ في:  02/17

                                                             
 .103سعيد بوالشعير، المجمس الدستوري في الجزائر، مرجع سابؽ، ص - 1
 .بالقوانيف المبادرة حؽ والنواب الحكومة رئيس مف لكؿمف دستور الجزائر عمى أنو ) 119تنص المادة  - 2

 .نائبا ( 20 ) عشروف قدميا إذا لممناقشة، قابمة القوانيف اقتراحات تكوف
 لسلمجا مكتب رئيس الحكومة يودعيا ثـ الدولة، مجمس برأي األخذ بعد الوزراء، مجمس عمى القوانيف مشاريع تعرض
 .(الوطني الشعبي

زيادة عمى الشروط المنصوص عمييا في المادة مف القانوف العضوي المذكور كما يمي: ) 20تمت صياغة المادة  - 3
       مف الدستور، يشترط في كؿ مشروع أو اقتراح قانوف ليكوف مقبوال، أف يرفؽ بعرض أسباب، وأف يحرر نصو 111

 (.في شكؿ مواد
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مف ىذا النظاـ وباقي المواد والفقرات التي تحيؿ إلى مكتب  13وذلؾ بخصوص المادة  لمدستور.
 مجمس االمة لتحديد كيفيات تطبيقيا.

      يضع بكؿ سيادة القواعد حيث اعتبر المجمس الدستوري أنو إذا كاف لمجمس االمة أف
التي تعود لمجاؿ نظامو الداخمي، فإنو يعود بالمقابؿ لممجمس الدستوري أف يتأكد أف تمؾ اإلحالة 

 تدخؿ في إطار توزيع االختصاصات بيف مجاؿ القانوف ومجاؿ النظاـ الداخمي لغرفة البرلماف.

مقمبل آلثارىا، بحيث اعتبرىا مقبولة بشرطيف  وبالتالي فسر اإلحالة المذكورة تفسيرا تقييديا
       صارميف، شرط سمبي يتمثؿ في أال يكوف اليدؼ منيا إنشاء قواعد جديدة، وشرط ايجابي يتمثؿ

 في أف يتقيد مكتب مجمس االمة بكؿ صرامة بمجاؿ التطبيؽ وبموضوع األحكاـ المحالة.

الدستوري  بالمبدأوف اإلحالة قد أخمت واعتبر المجمس الدستوري أنو في الحالة العكسية تك
المتعمؽ بتوزيع االختصاصات، وبالنتيجة اعتبر أنو في ظؿ احتراـ ىذا التحفظ تعد الفقرات 
المذكورة مف النظاـ الداخمي لمجمس األمة مطابقة لمدستور، وأعاد التذكير بالتحفظ في منطوؽ 

 الرأي.

الجزائري وعمى خبلؼ نظيره الفرنسي  تجدر اإلشارة بالمقابؿ إلى أف المجمس الدستوري
شرع منذ أوؿ قرار لو في العمؿ بتقنية أخرى لتصويب النص غير الدستوري وىي تقنية استئصاؿ 
وبتر الجزء المخالؼ لمدستور، واإلبقاء عمى الجزء السميـ الموافؽ لمدستور، والقضاء في النياية 

 .1كؿ ال يظير فيو الجزء المستأصؿبالمطابقة الدستورية الجزئية مع إعادة الصياغة، بش

    استعماؿ ىذه التقنية في أغمب آرائو وقراراتو،ب المجمس الدستوري الجزائري عمى كما دأ
ال سيما عندما ال يحدث بتر الجزء المخالؼ لمدستور فراغا في النص، ويستفاد ذلؾ مف ايراده 

 .2لمفصؿ عف باقي األحكاـ األخرى"لعبارة "تعتبر االحكاـ غير المطابقة لمدستور جزئيا قابمة 

حيث يقـو المجمس  "التفسير التحييدي"التقنية شكبل مف أشكاؿ وقد عد بعض الباحثيف ىذه 
     الدستوري مف خبلليا باستبعاد المعاني الضارة بالنص عمى نحو مختمؼ، ىو التدخؿ المادي

                                                             
 .266دور الرقابة الدستورية في حماية الحريات العامة دراسة مقارنة، مرجع سابؽ، ص عبد العزيز برقوؽ،  - 1
  ، مرجع سابؽ.2000-10، مرجع سابؽ، والرأي رقـ 98-06ينظر الرأي رقـ  - 2
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       ذلؾ تضييؽ وتقميصفي بنية النص عف طريؽ استئصاؿ الجزء غير الدستوري، وينتج عف 
 .1في المضموف القاعدي لمنص

حتو و ي وندعـ ما ذىب إليو الباحث عبد العزيز برقوؽ في أطر أغير أننا نخالؼ ىذا الر 
، مف أف ىذه التقنية قريبة مف مفيـو التفسير البنائي االستبدالي، باعتبار أف تقنية 2لمدكتوراه

مع إعادة الصياغة الجزئية تجعؿ القاضي الدستوري يتدخؿ في حالة ال تنطوي  القضاء بالدستورية
عمى أي عمة معنوية أو خمؿ معنوي في النص، فيناؾ جزء سميـ دستوريا، إلى جانب جزء ثاف 

 تعتريو عدـ دستورية مادية أو صريحة ال تقبؿ التقويـ، فيو بمثابة نص بزائدة غير دستورية.

ضي الدستوري أماـ خياريف إما الحكـ بعدـ دستورية النص، أو بتر ويضيؼ الباحث أف القا
الجزء غير الدستوري، والقضاء بالدستورية الجزئية لمنص مع إعادة الصياغة، كما يفعؿ المجمس 

وىذا دليؿ عمى أف ىذا النوع مف القضاء ىو طريقة الدستوري عادة تجنبا لبلصطداـ مع المشرع، 
 ية تختمؼ عف التحفظات التفسيرية التحييدية.خاصة لمعالجة عدـ الدستور 

ف القاضي الدستوري مف المساس باالتساؽ الداخمي مك  وبدورنا نضيؼ أف ىذه التقنية ت  
غة أخرى غير التي تبناىا صدر النص في صيالممواد ولمنص المراقب عموما، وفي األخير ي  

الحدود بيف مختمؼ التفسيرات التي يمجأ كما أف التقنية المذكورة يمكف أف تؤكد عمى أف  المشرع.
 .3إلييا القضاء الدستوري غير واضحة بصورة كاممة، بؿ متداخمة أحيانا

          مثبل قد زاوج 02/894وفي ذلؾ نجد أف المجمس الدستوري الجزائري في قراره رقـ 
بيف تقنية القضاء بالدستورية الجزئية لمنص مع إعادة الصياغة، وتقنية التحفظ التفسيري التحييدي 

سعيد بوالشعير أف التحفظات بر رئيس المجمس الدستوري سابقا المقمؿ لؤلثر القاعدي، وقد اعت
           33و 17التفسير التحييدي، ويتعمؽ األمر بالمادتيف المدرجة في القرار المذكور مف قبيؿ 

                                                             
1 -Bachir Yelles Chaouch, le conseil, Constitutionnel en Algérie, O.P.U Alger, 1999, p158. 

 .267وؽ، دور الرقابة الدستورية في حماية الحريات العامة دراسة مقارنة، مرجع سابؽ، ص عبد العزيز برق - 2
3 - Mathieu Bertrand, op-cit,pp 516-518 

، يتعمؽ بالقانػػوف األساسػػي لمنائػػب، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية 1989أوت  30مؤرخ في  89 -2قرار  رقـ  - 4
 .1989سبتمبر  04، المؤرخة في 37العدد  الديمقراطية الشعبية،
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      المتيف قضى فييما المجمس الدستوري بالمطابقة الجزئية لمدستور 1مف القانوف األساسي لمنائب
 مع إعادة الصياغة تحت التحفظات.

فحتى بعد حذؼ كؿ ما ىو غير مطابؽ لمدستور مف كؿ مادة فإف تطبيؽ المادتيف مرىوف 
)مبدأ الفصؿ بيف السمطات يحتـ أف تمارس بمراعاة التحفظات التي أبداىا المجمس حيف ذكر أف 

كؿ سمطة صبلحياتيا في الميداف الذي أوكمو إياىا الدستور، وأنو يجب عمى كؿ سمطة أف تمـز 
 اختصاصاتيا لتضمف التوازف التأسيسي المقاـ(.دائما حدود 

 الفرع الثالث

 التحفظات التفسيرية التوجييية

أف القاضي الدستوري ييدؼ مف خبلؿ قرارات المطابقة تحت التحفظات  يرى العميد فافورو
التفسيرية التوجييية إلى رسـ خط سير ألولئؾ الذيف سيطبقوف القانوف بمعنى الييئات اإلدارية 

 .2أساساوالقضائية 

ويطمؽ الفقو عمى ىذا النوع مف التوجييات تسمية "توجييات التطبيؽ" وتتميز بنوع مف الدقة 
 .3لتعمقيا بشيء معيف بالذات ىو كيفية تطبيؽ النص

                                                             
مف القانوف المذكور قبؿ إعادة صياغتيا كانت تخوؿ النائب أف يتابع في الدائرة التي انتخب فييا تطور  11المادة  - 1

الحياة السياسية، و االقتصادية، و االجتماعية، و الثقافية، و خاصة المسائؿ المتعمقة بتطبيؽ القوانيف و األنظمة، وممارسة 
عند نفاذ ، فنصت عمى أنو )33المادة اط مختمؼ المصالح العمومية. أما الرقابة الشعبية، و كذلؾ المسائؿ المتعمقة بنش

جدوؿ أعماؿ المجمس، يتػفرغ النػائب لدائػرتو االنتػخابية، و في ىػذا االطػار، يجػب عميػو أف يسػير عمى تطبيؽ القوانيف 
إعادة الصياغة مف طرؼ المجمس (، أما بعد واألنظمة، كما يتولى ممارسة الرقابة الشعبية وفقا لمتشريع المعموؿ بو

يتابع النائب في دائرتو االنتخابية تطور الحياة السياسية، ):  11المادة الدستوري فقد صيغت المادتاف كما يمي: "
 (.واالقتصادية، واالجتماعية ، والثقافية

  (.يتفرع النائب لدائرتو االنتخابية عند نفاد جدوؿ أعماؿ المجمس):  33المادة "
2 - Vincent THIBAUD, Le raisonnement du juge constitutionnel: Jalons pour une 
structuration herméneutique du discours juridique, these doctorat en droit, Université 
Lumière Lyon 2,France, 2011, p106. 
3 - Di Manno Thierry, op-cit, p275. 
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تتضمف التحفظات التفسيرية التوجييية توجييات تتعمؽ بكيفية تطبيؽ النص الذي حكـ 
 .1القاضي الدستوري بدستوريتو، وحتى تكتمؿ درجة اتفاقو مع الدستور

           فإف تفحص أحكاـ القضاء الدستوري يظير أف التحفظات التفسيرية التوجييية يمك
 .2أف تخاطب المشرع أيضا، وتمفت انتباىو إلى ضرورة االلتزاـ باحتراـ إطار التشريع

 السمطات المكمفة بتطبيؽ القانوف التحفظات التفسيرية التوجييية الصادرة إلى -أوال

فائدة ىذا النوع مف التحفظات في توجيو القائـ عمى تطبيؽ القانوف إلى تفسير  ترتكز
 القانوف المحكـو بدستوريتو عمى نحو معيف، حتى تكتمؿ درجة اتفاقو مع الدستور.

بمعنى أف التحفظ التفسيري التوجييي في ىذه الحالة يفترض قياـ القاضي الدستوري 
إقرار تطابقو مع الدستور، ومعمقا في نفس الوقت دواـ  منتييا إلىبفحص النص موضوع الرقابة 

دستوريتو عمى ضرورة التزاـ الجيات المكمفة بتطبيؽ القانوف بجممة مف الضوابط التي يحددىا 
عماؿ مقتضياتيا شرطا لدواـ بقاء النص في حالة تطابؽ  القاضي الدستوري، ويمثؿ االلتزاـ بيا وا 

 .3مع الدستور

التحفظ التفسيري ال يتعمؽ بتحديد المضموف القاعدي لمنص موضوع وبالتالي فإف ىذا 
نما بتحديد كيفية تطبيؽ القواعد القانونية المستخمصة مف النص عف طريؽ بيا ف المبادئ الرقابة، وا 

التي تحكـ ىذا التطبيؽ، فالقاضي الدستوري ال يصادر السمطة التقديرية لمسمطات القامة عمى 
نما يعمؿ عمى إبقائيا تبعا لتوجيياتوتطبيؽ القانوف بتفسير   .4النص، وا 

دستوري،  بمبدأوىذه التوجييات يصيغيا القاضي الدستوري باإلشارة إلى ضرورة االلتزاـ 
فتسمى "تفسيرات دستورية بسيطة"، أو باإلشارة إلى ضرورة االلتزاـ بقاعدة دستورية محددة فتسمى 

 "تفسيرات دستورية مدعمة".

 
                                                             

 .338مة الغفموؿ، مرجع سابؽ، ص عيد احمد إبراىيـ سبل - 1
 .103أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية لمحقوؽ والحريات، الطبعة الثانية، مرجع سابؽ، ص  - 2
 .340عيد احمد إبراىيـ سبلمة الغفموؿ، مرجع سابؽ، ص  - 3
 .152، ص 2008الدستوري دراسة مقارنة، دار النيضة العربية،  محمد فوزي نويجي، التفسير المنشئ لمقاضي - 4
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 التوجييي البسيط: التفسير -أ

         في ىذا النوع مف التفسير يوجو القاضي الدستوري السمطات المكمفة بتطبيؽ القانوف
إلى ضرورة االلتزاـ بمبدأ دستوري يتمتع بالعمومية في مضمونو، حيث تحتفظ ىذه السمطات 

 .1بيامش كبير مف حرية التقدير

مبدأ عاـ، وال يبيف كيؼ يجب أف يكوف  إف التفسير التوجييي البسيط يفرض غالبا احتراـ
فيـ ىذا المبدأ، بؿ في بعض األحياف يأخذ شكؿ دعوة موجية إلى السمطات العامة المكمفة بتطبيؽ 
          القانوف، وباألخص السمطة القضائية، وذلؾ مف أجؿ ممارسة اختصاصيا الكامؿ في التفسير،

 .2في إطار المتطمبات الدستورية التي وضعيا

 التفسير التوجييي المدعـ: -ب

         في ىذا النوع مف التفسير يوجو القاضي الدستوري السمطات المكمفة بتطبيؽ القانوف
 إلى ضرورة االلتزاـ بقاعدة دستورية دقيقة ومحددة عند تطبيقيا لمنص الذي حكـ بعدـ دستوريتو.

حرية الجيات المكمفة  وعمى خبلؼ التفسير البسيط، يؤدي التفسير المدعـ إلى انحسار
بتطبيؽ النص، حيث يتوجب عمييا االلتزاـ بالمعالـ التي يحددىا القاضي الدستوري، دوف أف تفقد 

 .3تماما ىذه الجيات سمطتيا في التقدير والتفسير

            يمجأ المجمس الدستوري الفرنسي بصورة متكررة إلى استعماؿ التفسيرات التوجييية،
المتعمؽ بالقانوف  05/01/1982المؤرخ في:  134/81ومف أمثمة ذلؾ ما ورد في حكمو رقـ 

اذ تدابير ذات طابع اجتماعي، مف الدستور اتخ 38التوجييي الذي يجيز لمحكومة تطبيقا لممادة 
          استنادا–أف الفقرة السادسة مف المادة االولى مف ىذا القانوف تخوؿ الحكومة أف تقـو حيث 

         الشخص الخاضع لمضريبة  بحرماف -إلى معايير تتعمؽ بالسف والدخؿ واألشخاص المكفوليف
مف إمكانية الجمع بيف تعويض التقاعد ودخؿ النشاط الميني أثناء حساب الضريبة، وقد رأى 

ب المجمس الدستوري أف ىذا النص ال يعفي الحكومة خبلؿ ممارستيا السمطات المخولة إلييا بموج
                                                             

 .286أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية لمحقوؽ والحريات، الطبعة الثانية،  - 1
 .162محمد فوزي نويجي، مرجع سابؽ، ص  - 2
 .350عيد احمد إبراىيـ سبلمة الغفموؿ، مرجع سابؽ، ص  - 3
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                مف الدستور مف احتراـ المبادئ الدستورية المتعمقة بالحرية والمساواة والحؽ 38المادة 
 .1في الممكية

والواضح مف اجتيادات المجمس الدستوري أنو يتدخؿ عف طريؽ التفسيرات التوجييية كمما 
ذلؾ مف تعديؿ أحكاـ ترؾ المشرع لجيات تطبيؽ القانوف سمطة تقديرية واسعة، بحيث يمكنيا 

القانوف بالحذؼ أو باإلضافة، مما يفيـ منو في النياية تخمي المشرع عف ممارسة بعض 
اختصاصاتو التشريعية، ويكوف مف شأف الخطاب التوجييي في ىذه الحاالت تذكير جيات تطبيؽ 

 .2القانوف بضرورة االلتزاـ بمبادئ وقواعد الدستور

عف التحفظات في قضاء المجمس الدستوري أمثمة كثيرة  أما بالنسبة لمجزائر، فبل توجد
، ويمكف اإلشارة ىنا إلى الرأي رقـ التفسيرية التوجييية التي تخاطب الجيات المكمفة بتطبيؽ القانوف

المتعمؽ بمراقبة مطابقة القانوف العضوي المتعمؽ باإلعبلـ  18/01/2012المؤرخ في  02/12
ي في ىذا الرأي تفسيرا تحفظيا توجيييا، وذلؾ حوؿ نص لمدستور، حيث سجؿ المجمس الدستور 

، والتي خولت سمطة ضبط الصحافة المكتوبة الحؽ في تحديد قواعد 3مف ىذا القانوف 45المادة 
 سيرىا وتنظيميا بموجب أحكاـ داخمية، دوف توضيح طبيعة ىذه األحكاـ.

             ليذه المادة بماوقد تدخؿ المجمس الدستوري بتوجيو ىذه السمطة لمتطبيؽ الصحيح 
ال يخالؼ الدستور، بأف فسر ىذه األحكاـ الداخمية بكونيا نظاـ داخمي يتضمف تحديد قواعد سير 
وتنظيـ سمطة ضبط الصحافة المكتوبة، بحيث ال يتضمف عند إعداده أحكاما تمس بصبلحيات 
مؤسسات أو سمطات أخرى، وال يتضمف تطبيقو إقحاـ ىذه األخيرة، أو تدخميا تطبيقا لممبدأ 

، وقضى في االخير بمطابقة المادة المذكورة لمدستور ي القاضي بتوزيع االختصاصاتالدستور 
 شريطة مراعاة التحفظ المثار.

                                                             
1 http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-
par-date/decisions-depuis-1959/1982/81-134-dc/decision-n-81-134-dc-du-5-janvier-
1982.7988.html  :23/05/2018تاريخ التصفح   

 .375ؽ، ص عيد احمد إبراىيـ سبلمة الغفموؿ، مرجع ساب - 2
يحدد سير سمطة ضبط الصحافة المكتوبة وتنظيميا بموجب أحكاـ داخمية تنشر في الجريدة الرسمية : )45المادة  - 3

 (.لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
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 إلى المشرع التوجييية الصادرةات التفسيرية التحفظ -ثانيا

          باألساسيمكف القوؿ أف التحفظات التفسيرية التوجييية المذكورة سابقا غير موجية 
نما إلى السمطات المعنية بتطبيؽ القانوف، وخصوصا المحاكـ، ومع ذلؾ فإف  إلى المشرع، وا 

اختصاصو التشريعي بصورة  لتطرقيا إلىمثؿ إدانة غير مباشرة لو، ا تألني االمشرع يكوف معنيا بي
  .1معيبة، وفي ذلؾ دعوة غير مباشرة لممشرع بضرورة التدخؿ لتنظيـ المسألة بتشريعات جيدة

        أما التحفظات التفسيرية التوجييية الصادرة إلى المشرع فتتضمنيا األحكاـ الندائية،
والتي تأتي لمعالجة اإلغفاؿ التشريعي التاـ، وتصدر في صورة أساليب متعددة، فقد تتضمف توجيو 
طمبات لممشرع، أو توصيات أو نصائح، أو تأنيبا أو تتضمف نداء لمسمطة التشريعية، وىذه الصيغ 

يا، تجمع تحت مسمى األحكاـ الندائية، وىو ما عرفتو اجتيادات المحكمة الدستورية في إسبان
 .2والمجمس الدستوري في فرنسا، أو األحكاـ المنبية أو المرشدة في إيطاليا

ة أساسا إلى المشرع بضرورة يإف الخطاب التفسيري الذي تحممو األحكاـ الندائية موج
التدخؿ لتنظيـ مسألة أو مسائؿ معينة في ضوء المبادئ التي يحمميا، بما يقود إلى وضع حد 

عي سابقة عمى وجودىا عمى تدخؿ القاضي الدستوري، أو ناتجة عف تدخمو، مف الفراغ التشري لحالة
 .3والحكـ بعدـ دستورية التشريع الخاضع لرقابتو

           تختمؼ صورة تدخؿ المشرع إعماال لمحكـ الندائي بحسب مطمب القاضي الدستوري،
فقد يحدد القاضي الدستوري لممشرع المتطمبات التشريعية التي كاف يجب عمى المشرع أف يتضمنيا 

 .4بمناسبة معالجتو لموضوع معيف، أو يمنحو مدة زمنية معقولة لمعالجة اإلغفاؿ التشريعي

نما  ،عمى مجرد اإليعاز بوجود إغفاؿفي بعض النظـ  الندائيةاألحكاـ  ال تقتصر يورد وا 
           المشرع خبلؿ مدة معقولة لمعالجة ىذا اإلغفاؿ يؤدي ما يفيد أف عدـ تدخؿ الدستوري القاضي

                                                             
 .363عيد احمد إبراىيـ سبلمة الغفموؿ، مرجع سابؽ، ص  - 1
 .190محمد فوزي نويجي، مرجع سابؽ، ص  - 2
 .364عيد احمد إبراىيـ سبلمة الغفموؿ، مرجع سابؽ، ص  - 3

4 - Didier Ribes, Existe-t-il un droit à la norme ? Contrôle de constitutionnalité et omission 
législative, Revue belge de droit constitutionnel, 1999/3, p 265. 
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لزاـ المشرع بسد ثغرات ، وتستخدـ ىذه الطريقة إلإلى بطبلف النص المتضمف ىذا القصور
 .اتشريعي النصوص التشريعية المتضمنة إغفاال

بحيث  ىذه الطريقة، إعماؿواأللمانية إلى  واإلسبانيةالدستورية اإليطالية  اكـوقد لجأت المح
وفي ذات الوقت تخطر  ،تكوف القوانيف المنطوية عمى اإلغفاؿ التشريعي دستورية بصورة مؤقتة

ولـ يتدخؿ المشرع خبلؿ فترة زمنية معقولة  ،المشرع وتنذره بأنو إذا ظمت القاعدة القانونية كذلؾ
، ؤدي بيا إلى الحكـ بعدـ دستوريتو في المرة القادمةلتفادي ىذا اإلغفاؿ التشريعي فإف ذلؾ سوؼ ي

      لكف في النياية ليس ىناؾ إلزاـ عمى السمطة التشريعية بأف تستجيب ليذا األمر أو حتى النداء
 .1أو التوجيو

عمى رغبة القاضي الدستوري في عدـ مصادرة  في الغالب األعـ تنطوي األحكاـ الندائية  
ضيح أرضية التحرؾ المستقبمي لممشرع عف طريؽ تحديد  السمطة التقديرية لممشرع، ألنو يكتفي بتو

المبادئ أو القواعد الدستورية التي ينبغي لممشرع مراعاتيا عند التدخؿ لتسوية مسألة أو مسائؿ 
 .2معينة

تفسير التوجييي الموجو لممشرع بعدة أشكاؿ، كمفت وظؼ المجمس الدستوري الجزائري ال
               انتباه المشرع إلى تدارؾ إغفاؿ تشريعي، أو توجييو إلى التطبيؽ الصحيح لمبدأ دستوري عاـ،

رصة لممشرع في كؿ ذلؾ الف -عمى خبلؼ عادتو–أو إلى استعماؿ مصطمحات بعينيا، ويترؾ 
 .3إليو المجمس الدستوري لتدارؾ بنفسو ما أشار

  يتعػمؽ بمراقبة 05/11مف قضاء المجمس الدستوري في ىذا الشأف، ما ورد في رأيو رقـ 
، حيث 5المنتخبة تمثيؿ المرأة في المجالس الذي يحد د كيفيات توسيع  4مطابقة القانوف العػضوي

                                                             
، 15العزيز سالماف، رقابة اإلغفاؿ في القضاء الدستوري، مجمة الدستورية، المحكمة الدستورية المصرية، العدد  عبد - 1

 .62، ص 2009
 .364عيد احمد إبراىيـ سبلمة الغفموؿ، مرجع سابؽ، ص  - 2
 .278سابؽ، ص عبد العزيز برقوؽ، دور الرقابة الدستورية في حماية الحريات العامة دراسة مقارنة، مرجع  - 3
، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية 2012يناير  12، بتاريخ 03-12صدر ىذا القانوف العضوي تحت رقـ:  - 4

 .2012يناير  14، بتاريخ 46الديمقراطية الشعبية، العدد 
د كيفيات ، يتعػمؽ بمراقبة مطابقة القانوف العػضوي الذي يحد  2011ديسمبر  22مؤرخ في:  11-05رأي رقـ  - 5

 14، بتاريخ 46المنتخبة، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد  تمثيؿ المرأة في المجالس توسيع
 .2012يناير 
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نبو المشرع إلى ضرورة التدخؿ لتدارؾ القصور في المادتيف الثانية والثالثة مف القانوف العضوي 
ر عمى أف   35الدستوري بتنصيصو في المادة   المذكور، إذ اعتبر أف المؤسس   الدولة" مكر 

في المجالس   تمثيميا  حظوظ  بتوسيع لممرأة   السياسية  الحقوؽ  عمى ترقيةالدولة تعمؿ 
كما نص عميو المشرع،  االنتخابية  المرأة في القوائـ تسجيؿ   " فإنو ال ييدؼ إلى مجرد المنتخبة

لتمثيميا   كافيا  ضمانا  ذاتو  ال يشكؿ في حد   ىذا التسجيؿ الذي رأى فيو المجمس الدستوري أنو
 .المنتخبة  الفعمي في المجالس

  االنتخابية  دد مف النساء ضمف القوائـوقد أكد المجمس الدستوري عمى أف إلزامية إدراج ع
سياسية، ال تسمح في حد ذاتيا بتوسيع   أحزاب  حزب أو عد ة  مف  المقدمة  وتمؾ  لؤلحرار
         المرأة في المجالس المنتخبة، بالنظر إلى نمط االقتراع الذي اعتمده المشر ع، تمثيؿ   حظوظ
 طابعا  بلئما، وأف كيفيات توزيع المقاعد ال يكتسيافالقوائـ م  ىذه  في  ترتيبيا  كاف  إال إذا
                 3و  2حتى تكونا المادتاف   إلى مراعاة ىذا التحفظ  إزاءىا، وبالنتيجة، دعا المشرع  تمييزيا

 .لمدستور  مطابقتيف  اإلخطار،  مف القانوف العضوي، موضوع

 المبحث الثاني

 ضوابط لمتشريع البرلمانيدور المجمس الدستوري في إقرار 

آنفا قد مكنت المجمس الدستوري الجزائري  تـ استعراضياساليب التي إذا كانت الوسائؿ واأل
                    مف المساىمة في عقمنة النشاط التشريعي لمبرلماف، وأدت إلى توسيع نطاؽ ومجاؿ الرقابة
عمى دستورية القوانيف، مع الظيور بمظير المحافظة عمى إرادة المشرع شرط مطابقتيا لمدستور 

ساليب، بؿ تعداىا وفقا لما يمميو المجمس الدستوري، إال أف ىذا األخير لـ يكتؼ بيذه الوسائؿ واأل
 قرار ضوابط لمتشريع البرلماني.إإلى 

ا اإلطار، والتي قيدت البرلماف في عممو إف مف الضوابط التي يمكف اإلشارة إلييا في ىذ
التشريعي، والمستفادة مف اجتيادات المجمس الدستوري المتعددة، ضرورة احتراـ أصوؿ الصياغة 

ـ ضابط شكمي )المطمب األوؿ(، وضرورة احتراـ الحقوؽ والحريات المكفولة دستوريا التشريعية كأى
 كضابط موضوعي )المطمب الثاني(.
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 المطمب األوؿ

 قييد المشرع باحتراـ أصوؿ الصياغة التشريعية ت

إذا كاف جوىر ومضموف القواعد القانونية يشكمو واقع الحياة بالمجتمع تبعا لتطور ىذا 
المجتمع وتغير حاجاتو، فإف الصياغة ىي التي تحيؿ جوىر ومضموف حاجة المجتمع إلى التنظيـ 

            .1المجتمع الذي توجد ىذه القواعد لتنظيموالقانوني إلى قواعد صالحة لمتطبيؽ الفعمي في 
إف صبلحية تطبيؽ النصوص ودقتيا مرتينة بكماؿ الشكؿ أو الصياغة، وحينئذ يتناسب مستوى 

 .2وسبلمة تطبيقيا تناسبا طرديا مع دقة صياغتيا وسبلمة شكميا فيـ النصوص

نما ىي أوال وقبؿ إف           صياغة التشريعات ليست إفراغا لمنصوص في قوالب شكمية، وا 
يندرج المنطقية، ومف ثـ  باألصوؿكؿ شيء فكر قانوني يرد النصوص لضوابطيا القانونية التزاما 

 التثبت مف اتفاؽ نصوص التشريع المقترح مع مواد الدستور. تحتيا

المساف الناطؽ بجوىر النص القانوني، وبقدر نجاح  ال شؾ أف الصياغة التشريعية ىي
         الصياغة أو فشميا يكوف موقع ىذا النص مف النجاح والفشؿ، لذلؾ تحرص الدوؿ في عصرنا
ىذا عمى توفير مقومات الصياغة الجيدة لتشريعاتيا المختمفة، إدراكا منيا لقيمة الصياغة ودورىا 

 .3بمستوى ىذه التشريعات االرتقاءالمتعاظـ في 

ذا كاف الفقو القانوني  يضع مبادئ وأصوؿ يرى أف بإتباعيا تكوف صياغة التشريعات وا 
، 4مثمى أو سميمة عمى األقؿ، وتنتج عنيا نصوص صالحة لمتطبيؽ وواضحة لمفيـ ودقيقة المعنى

 سميمة.فإنو في الكثير مف االحياف تصدر النصوص التشريعية مجانبة ألصوؿ الصياغة ال

لذلؾ فإف القضاء الدستوري يبسط رقابتو عمى مختمؼ الجوانب الشكمية والموضوعية 
                لمنصوص التي يفحصيا لمتأكد مف سبلمة الصياغة مستندا في ذلؾ إلى أحكاـ الدستور

                                                             
 .182، منشأة المعارؼ، االسكندرية، دوف تاريخ، ص 4حسف كيرة، المدخؿ إلى القانوف، ط - 1
 .9سابؽ، ص عمي ىادي عطية ىبللي، مرجع  - 2
خالد جماؿ أحمد حسف، مبادئ الصياغة التشريعية، مجمة القانونية، ىيئة اإلفتاء والتشريع القانوني، البحريف، العدد  - 3

 .17، ص2015الرابع، 
 .21، ص2003، 116مفمح الزعبي، صياغة التشريعات، مجمة العدالة، وزارة العدؿ، اإلمارات العربية المتحدة، العدد  - 4
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لى األ سس المتعارؼ عمييا في مجاؿ الصياغة القانونية، وبتفحص قرارات وآراء ولو ضمنيا، وا 
             لمجمس الدستوري الجزائري نجده قد اىتـ بمبادئ وأصوؿ صياغة أحكاـ التشريع، بؿ أكثرا

مف ذلؾ عمؿ عمى تقييد البرلماف بالعديد مف المبادئ التي أنشأىا لموصوؿ بالتشريعات إلى دقة 
 المعنى وسيولة الفيـ، وتفادي الغموض وااللتباس.

شيرات وتبويب التشريع مف جية، وبصياغة عبارات ارتبطت ىذه المبادئ باستعماؿ التأ
 التشريع مف جية ثانية.

 وؿالفرع األ 

 تقييد البرلماف بمبادئ استعماؿ التأشيرات وتبويب التشريع وتقسيمو

                         ي الجزائري بمسألة تأشيرات القوانيف إال بعد مرور عقدلـ ييتـ المجمس الدستور 
يتعمؽ بمراقبة  21/02/1999المؤرخ في  99-08رقـ عمى إنشائو، وبالضبط ابتداء مف رأيو 

مطابقة القانوف العضوي الذي يحدد تنظيـ المجمس الشعبي الوطني ومجمس األمة، وعمميما، وكذا 
والذي بدأ فحصو مف حيث الموضوع بعبارة  ،العبلقات الوظيفية بينيما وبيف الحكومة لمدستور

(، وىو ما يمثؿ بداية االىتماـ فيما يخص تأشيرات القانوف العضوي موضوع اإلخطار أوال:)
ليشكؿ بموضوع تأشيرات القانوف،  والذي توسع مع كؿ رأي أو قرار يصدره المجمس الدستوري 

 مجموعة قواعد في ىذا المجاؿ يمكف تقسيميا إلى قسميف:

إليو مف نصوص قانونية، وأخرى متعمقة  قواعد متعمقة بمضموف التأشيرات وما يمكف أف يستند
 بطريقة ترتيب ىذه التأشيرات.

 أوال: القواعد المتعمقة بمضموف الػتأشيرات:

يحكـ الدستور المنظومة القانونية في الدولة بكامميا، ليس ألنو القانوف األسمى فييا 
نما لكونو القاعدة التأسيسية التي تقـو عمييا ىذه المنظومة، وىذا ما يميز القواعد  وحسب، وا 

                     الدستورية عف غيرىا مف القواعد القانونية، وال يتصور أف يصدر البرلماف قانونا وال يستند
 في إصداره إلى الدستور.
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تبدأ تأشيرات أي نص قانوني باالستناد إلى مواد الدستور التي تشكؿ مرجعا أساسيا  لذلؾ
           لؤلحكاـ الواردة في ىذا النص، وذلؾ بذكر أرقاـ ىذه المواد، وأرقاـ فقراتيا عند االقتضاء، 

سارية (، كما يمكف االستناد في الػتأشيرات إلى نصوص قانونية بناء عمى الدستور...بعد عبارة )
 المفعوؿ، وأقؿ مرتبة مف الدستور، ولممجمس الدستوري الجزائري اجتياداتو في ىذا اإلطار.

 :ردستو االستناد إلى أحكاـ ال -1 

يراقب المجمس الدستوري الجزائري النصوص القانونية التي يخطر بيا مف ناحية الشكؿ 
صحة  والتي يراقبيا بداية مف حيثومف ناحية المضموف، ويبدأ رقابتو لمموضوع مف التأشيرات، 

 االستناد إلى أحكاـ الدستور، وقد ارسى المجمس في ذلؾ قاعدتيف أساسيتيف:

 ضرورة االستناد إلى مواد الدستور المرجعية لمنص القانوني: -

              إف تتبع اجتيادات المجمس الدستوري في ىذا المجاؿ يظير حرصو عمى ضرورة
أف تتضمف تأشيرات النصوص القانونية جميع مواد الدستور التي تشكؿ مرجعا أساسيا لموضوع 

 النص القانوني الذي يحوييا، أو لؤلحكاـ الواردة في ىذا النص.

والذي  1999فيفري  21مؤرخ في:  99-08رقـ تحت ممجمس ومثاؿ ذلؾ ما ورد في رأي ل
ضمف تأشيرات القانوف العضوي محؿ  1ف الدستورم 123اعتبر فيو أف عدـ ذكر المشرع لممادة 

إخطار المجمس، سيو مف المشرع يتعيف تداركو بإدراج ىذه المادة ضمف تأشيرات القانوف 
 العضوي.

كما يحرص المجمس الدستوري عمى التأكد مف أف المشرع ذكر ضمف تأشيرات النص مواد 
صدار أي قانوف كالمادة المتعمقة بكيفيات الدستور الضرورية، والتي تعد ركنا أساسيا في إجراءات إ

                                                             
لؾ أف المجمس الدستوري يتأكد عند إخطاره بالقوانيف العضوية، وقبؿ الفصؿ في مطابقتيا شكبل وموضوعا لمدستور ذ - 1

         123مف أف المصادقة عمى ىذه القوانيف قد تمت مف حيث الشكؿ وفؽ اإلجراءات المنصوص عمييا في المادة 
 (.2016مف الدستور )قبؿ تعديمو سنة 
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مصادقة البرلماف عمى القانوف العضوي أو العادي، والمادة المتعمقة بإصدار القانوف مف طرؼ 
 ، وكالمادة المتعمقة بالرقابة الوجوبية لمطابقة القوانيف العضوية لمدستور.1رئيس الجميورية

التي تشكؿ سندا أساسيا ألي قانوف وعموما يفرؽ المجمس الدستوري بيف مواد الدستور 
       مف الدستور التي تنص 8عضوي، والمواد ذات الصمة بموضوع القانوف العضوي، كالمادة 

         الذي يمارس سيادتو بواسطة المؤسسات الدستوريةعمى أف السمطة التأسيسية ممؾ لمشعب، 
تخبيف. فيذه المادة ذات صمة بنظاـ أو عف طريؽ االستفتاء وبواسطة ممثميو المنالتي يختارىا، 

االنتخابات، معنى ذلؾ أف عمى المشرع أف يذكرىا ضمف تأشيرات القانوف العضوي المتعمؽ 
 باالنتخابات.

حيث اعتبر أف المادة المذكورة تشكؿ سندا  ،2ذلؾ ما أكد عميو المجمس الدستوري الجزائري
 دستوريا أساسيا ليذا القانوف، كونيا مرتبطة بشكؿ واسع بمواده.

ذىب المجمس الدستوري أبعد مف ذلؾ حيف اشترط ضرورة عدـ االكتفاء بذكر رقـ المادة 
ختبلؼ الدستورية، بؿ أوجب تحديد رقـ الفقرة ذات الصمة بموضوع القانوف، خصوصا إذا كاف اال
 173-01واضح بيف مواضيع مختمؼ فقرات المادة، ذلؾ ما نجده مثبل في رأي المجمس تحت رقـ 

مف الدستور،  160ىذا القانوف العضوي إلى المادة  تأشيراتحيث اعتبر أف المشرع استند ضمف 
 .4لكنو لـ يحدد أف الفقرة الثانية منيا ىي التي تخص ىذا القانوف العضوي

                                                             
مف الدستور،  120فيما يخص عدـ استناد المشرع إلى المادة  12-01المجمس الدستوري تحت رقـ انظر مثبل رأي  - 1

 مف الدستور. 126والمادة 
،  يتعمؽ بمراقبة مطابقة القانوف العضوي المتعمؽ بنظاـ االنتخابات، 2016أوت سنة  11مؤرخ في  16-02رأي رقػـ  -2

 .2016اوت  28،  50ية الديمقراطية الشعبية، العدد لمدستور، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائر 
يتعمؽ بمراقبة مطابقة القانوف العضوي المعدؿ لمقانوف العضوي  2017مارس سنة  16مؤرخ في  2017-01رأي رقـ  - 3

الجزائرية الجريدة الرسمية لمجميورية والمتعمؽ بالتنظيـ القضائي، لمدستور،  2005يوليو سنة  17المؤرخ في  11-05رقـ 
 .2017مارس  29، المؤرخة في: 20الديمقراطية الشعبية، العدد 

عمى  يضمف القانوف التقاضي . تخضع العقوبات الجزائي ة إلى مبدأي الش رعي ة والش خصي ة مف الدستور: ) 160المادة  - 4
                                                                                   .( المسائؿ الجزائية ويحدد كيفيات تطبيقيا  درجتيف في
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ضمف ؽ، فإف المشرع تبعا الجتيادات المجمس الدستوري يجب أف ي  إضافة إلى ما سب
تأشيرات القانوف، المادة الدستورية التي تسمح لو باإلحالة إلى التنظيـ، كمما أحاؿ عمى التنظيـ 

 .1كيفيات تطبيؽ مادة أو مواد مف ىذا القانوف

 عدـ االستناد إلى مواد الدستور التي ال تشكؿ مرجعا أساسيا لمواد القانوف: ضرورة -

 التأشيراتيفحص المجمس الدستوري في إطار رقابتو لتأشيرات القوانيف مدى العبلقة بيف 
            وبيف موضوع القانوف ومواده، فإذا وجد أف المشرع عمد إلى ذكر مواد مف الدستور ال عبلقة

ضمف  ليا بموضوع القانوف ومواده، فإنو يصرح بأنيا ال تشكؿ مرجعا أساسيا لبلستناد إلييا
، وبالتالي ينص المجمس 2مقتضيات ىذا القانوف، طالما أف مضمونيا ال يدخؿ ضمف مجالو

        الدستوري في منطوؽ رأيو أو قراره عمى حذؼ المقتضيات التي ال عبلقة ليا بالنص المراقب
فو، ذلؾ أف بقاء المقتضيات ضمف التأشيرات يمكف أف يضفي غموضا عمى النص مف طر 
 القانوني.

 االستناد إلى النصوص القانونية األخرى: -2

ال يفيـ مف اجتيادات المجمس الدستوري بخصوص التأشيرات بأنو ال يرى مانعا مف ذكر 
التي يشرعيا، وقد أرست المشرع لنصوص قانونية غير نصوص الدستور ضمف تأشيرات القوانيف 

 اجتيادات المجمس الدستوري في ىذا اإلطار جممة قواعد نذكر منيا:

 إمكانية االستناد إلى النصوص التشريعية وما فوقيا عند االقتضاء: -
                     ي نص قانوني صادرأوري الجزائري أف المشرع ممـز في يرى المجمس الدست

الدستور، وأنو عند االقتضاء يمكنو االستناد إلى النصوص التشريعية التي ليا بأف يستند إلى  عنو
 عبلقة بموضوع النص المصادؽ عميو.

                                                             
يتعمؽ بمراقبة مطابقة القانوف العضوي المتضمف القانوف األساسي  04-02ينظر: رأي المجمس الدستوري تحت رقـ:  - 1

 مف الدستور. 125لمقضاء، لمدستور، فيما يخص عدـ االستناد إلى الفقرة الثانية مف المادة 
 156إلى  141، مرجع سابؽ، فيما يخص االستناد إلى المواد مف 04-02ينظر: رأي المجمس الدستوري تحت رقـ:  - 2

 مف الدستور.
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عدة أشكاؿ فقد تكوف  -التي يرى المجمس امكانية االستناد إلييا-تتخذ ىذه النصوص 
ف رئيس صادرة ع 1قوانيف عضوية، وقد تكوف قوانيف عادية، كما يمكف أف تكوف أوامر تشريعية
 .2الجميورية في حالة شغور المجمس الشعبي الوطني أو خبلؿ العطؿ البرلمانية

        كما يمكف لممشرع أف يستند إلى النصوص التي تحتؿ مرتبة أدنى مف الدستور، وأعمى
           حيث اعتبر 12-01مف القوانيف العادية والعضوية، ومثاؿ ذلؾ ما جاء في رأي المجمس رقـ 

أف عدـ إدراج المشرع لميثاؽ السمـ والمصالحة الوطنية ضمف تأشيرات ىذا القانوف العضوي يعد 
         سيوا يتعيف تداركو، بترتيب ىذا النص بعد مواد الدستور مباشرة، وبرر المجمس ىذا األمر
ت بأف المشرع أدرج ضمف تأشيرات القانوف العضوي موضوع اإلخطار األمر الذي يحدد اجراءا

 مر.ساس القانوني ليذا األؿ األ، دوف اإلشارة إلى الميثاؽ الذي يشك3تنفيذ ميثاؽ السمـ والمصالحة

وقد رتب المجمس الدستوري ىذا الميثاؽ في مرتبة أسمى مف القوانيف العادية والعضوية، 
تمت ورقابة الدستورية، ذلؾ أف الميثاؽ  والمصادقة اإلعداد إجراءاتوذلؾ بالنظر إلى اختبلؼ 

 تزكيتو في استفتاء شعبي، وبعد التعبير المباشر عف اإلرادة السيدة لمشعب.

 عدـ إمكانية االستناد إلى النصوص التنظيمية: -

في تأشيرات  يرى المجمس الدستوري الجزائري أف استناد المشرع إلى النصوص التنظيمية
التنفيذية، ومخالفة لمبدأي القوانيف يشكؿ تعديا عمى المجاالت التنظيمية المخصصة لمسمطة 

  04-02يو رقـ ذلؾ ما ورد في رأ جاالت االختصاص،الفصؿ بيف السمطات، والتوزيع الدستوري لم

 

 
                                                             

 1997يناير  11المؤرخ في  04-97سابؽ الذكر، فيما يخص عدـ االستناد إلى األمر  04-02انظر الرأي رقـ  - 1
 والمتعمؽ بالتصريح بالممتمكات.

مسائؿ عاجمة في حالة شغور   لرئيس الجميوري ة أف يشر ع بأوامر في )مف الدستور  142مادة نصت عمى ذلؾ ال - 2
يمكف رئيس الجميوري ة أف يشر ع بأوامر  .... مجمس الدولة   بعد رأي  أو خالؿ العطؿ البرلمانية،   المجمس الش عبي  الوطني  

                                                                                                                                                                                                 .( مف الد ستور  101  في الحالة االستثنائي ة المذكورة في الماد ة
تنفيذ ميثاؽ المصالحة الوطنية، الجريدة الرسمية لمجميورية  والمتضمف 2006فبراير  27المؤرخ في  01-06األمر  - 3

 .2006فبراير  28، 11الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
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عف السمطة  المراسيـ الصادرة ص االستناد إلى بعضتفيما يخ ـ، 2004 أوت 22المؤرخ في 
 .1التنفيذية

 السارية المفعوؿ:عدـ إمكانية االستناد إلى النصوص القانوني غير  -

      االستناديتبيف مف اجتيادات المجمس الدستوري الجزائري أف عمى المشرع التقيد بعدـ 
ي طالما أي نص قانوني غير ساري المفعوؿ، أالنصوص القانونية الصادرة عنو إلى  تأشيراتفي 

تأشيرة تتضمف  042-03لـ يصدره رئيس الجميورية، حيث حذؼ المجمس الدستوري في رأيو رقـ 
استناد المشرع إلى القانوف العضوي رقـ... المؤرخ في... والمتضمف القانوف االساسي لمقضاء، 

 باعتبار أنو ال يمكف االستناد إلى ىذا القانوف الذي لـ يصدر بعد.

        رغـ ذلؾ فإف المجمس الدستوري يرى أنو مف حؽ المشرع أف يحيؿ في صمب القانوف
      إلى قانوف نص عميو الدستور ولـ يصدر بعد، لكنو يرى بالمقابؿ أنو ال يمكنو اإلحالة إلى مادة

 .3مف مواده ما لـ يصبح ىذا القانوف ساري المفعوؿ

 النظاميف الداخمييف لغرفتي البرلماف: تأشيراتاالستناد إلى التحفظات التفسيرية ضمف 

الجزائري، وفي سابقة غير معيودة في اجتياداتو، اعتبر في رأي حديث لممجمس الدستوري 
 4أف التحفظات التفسيرية التي يبدييا عند رقابتو لمطابقة النظاـ الداخمي إلحدى غرفتي البرلماف

لمدستور يجب أف تدرج في تأشيرات ىذا النظاـ، مؤكدا أف ىذا اإلدراج يعد ضمانا اساسيا لمتطبيؽ 
 قضي فيو.الكمي لمبدأ حجية الشيء الم

                                                             
اعتبارا أف المؤسس الدستوري، تكريسا لمبدأ الفصؿ بيف السمطات، خوؿ )أكد المجمس الدستوري في رأيو المذكور  - 1

خصصة لو حصرا في الدستور، دوف أف يتعداىا إلى المجاالت التنظيمية المشرع صبلحية التشريع في المجاالت الم
واعتبارا أنو إذا كاف المشرع ممزما باالستناد إلى الدستور، وعند االقتضاء، إلى النصوص ، المخصصة لمسمطة التنفيذية

إلى نصوص تنظيمية صادرة ال يمكنو االستناد التشريعية التي ليا عبلقة بموضوع النص المصادؽ عميو، فإنو بالمقابؿ 
 (.عف السمطة التنفيذية

 ، مرجع سابؽ.2004أوت  22مؤرخ في:  04-03رأي رقـ  - 2
     68، فيما يخص إحالة المشرع إلى المادة 2004أوت  22مؤرخ في  04-03رأي المجمس الدستوري تحت رقـ  - 3

 بعد حينيا. مف القانوف العضوي المتضمف القانوف األساسي لمقضاء الذي لـ يصدر
 ، مرجع سابؽ.2017يوليو سنة  25مؤرخ في  17 -02رأي رقـ  - 4
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معنى ذلؾ أف نص النظاـ الداخمي يعرض عمى المجمس الدستوري لرقابة مدى مطابقتو 
لمدستور بتأشيرات ال تتضمف التحفظات الدستورية طبعا، لكف إثر انتياء المجمس مف الرقابة 
بدائو لمتحفظات التفسيرية، يجب أف تضاؼ إلى ىذه التأشيرات أرقاـ مواد وفقرات النظاـ الداخم ي وا 

، وذلؾ بعد أف تسبؽ بعبارة )وبعد األخذ التي قيد المجمس مطابقتيا لمدستور بتحفظات تفسيرية
برأي المجمس الدستوري، مع مراعاة التحفظات التفسيرية الواردة بشأف األحكاـ والمواد...(، ويجسد 
      ىذا العمؿ حرص المجمس الدستوري عمى تسييؿ تطبيؽ ىذه التحفظات التي ال يمكف فصميا

 . 1عف األحكاـ التشريعية أو التنظيمية المعنية بيا

 :التأشيراتالقواعد المتعمقة بترتيب  -ثانيا

استقر العمؿ التشريعي في الجزائر عمى أف تأشيرات القانوف العضوي، وعبارات اإلصدار 
 التي تسبؽ مواده، تأخذ الشكؿ التالي:

 ، 2)إف رئيس الجميورية
 ساسيا ليذا القانوف العضوي"... "ذكر المواد التي تعد مرجعا أعمى الدستور، السيما المواد بناء -
 بمقتضى القانوف ... "تذكر جميع القوانيف التي تعد مف مقتضيات ىذا القانوف العضوي" -
 .3وبناء عمى رأي مجمس الدولة -
 .4وبعد مصادقة البرلماف -
 وبعد األخذ برأي المجمس الدستوري. -

                                                             
، مرجع سابؽ، فيما يخص ضرورة اإلشارة إلى التحفظات التفسيرية 17-02انظر رأي المجمس الدستوري تحت رقـ  - 1

 ضمف تأشيرات النظاـ  الداخمي لمجمس االمة.
 مف الدستور الجزائري(. 144الدستوري إصدار القانوف، )المادة باعتباره الجية الوحيدة التي خوليا المؤسس  - 2
مف الدستور: ...  136وذلؾ لكوف رأي مجمس الدولة سابؽ عمى مصادقة البرلماف عمى القانوف العضوي )المادة  - 3

رأي مجمس الد ولة...(. نشير إلى المجمس الدستوري سبؽ وأف قضى بعدـ  تعرض مشاريع القوانيف عمى مجمس الوزراء، بعد
دستورية إقرار المشرع عرض مشاريع األوامر والمراسيـ الرئاسية والتنفيذية عمى مجمس الدولة إلبداء رأيو فييا، لمخالة ذلؾ 

ؽ بمراقبة مطابقة القانوف يتعم 98-06، وذلؾ في رأي لممجمس الدستوري تحت رقـ 1996مف دستور  119لنص المادة 
العضوي المتعمؽ باختصاصات مجمس الدولة وتنظيمو وعممو لمدستور، وقد تـ تجاوز ىذا الرأي بموجب التعديؿ الدستوري 

الذي مدد االختصاص االستشاري لمجمس الدولة ليشمؿ إبداء رأيو في مشاريع األوامر الرئاسية قبؿ إصدارىا  2016لسنة 
 ستور(.مف الد 142)المادة 

 باعتباره الجية الدستورية المختصة بالتصديؽ عمى القوانيف. - 4
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 يصدر القانوف العضوي اآلتي نصو: ...(.
           القانوف العادي وعبارات إصداره عف الشكؿ المذكور  تأشيراتوال يختمؼ شكؿ 

إال مف ناحية عدـ ذكر رأي المجمس الدستوري كوف الرقابة عمى ىذا النوع مف القوانيف اختيارية 
 فقط. العضوي" بكممة "القانوف" وليست إجبارية، باإلضافة إلى استبداؿ عبارة "القانوف

استطاع المجمس الدستوري الجزائري مف خبلؿ رقابتو لمنصوص التشريعية التي تحاؿ عميو 
في ترتيب تأشيرات القوانيف وأف يقيد المشرع باتباعيا، وىو أسموب  اف يستقر عمى أسموب واضح

 ترتيب التأشيرات تبعا لقاعدة تدرج القوانيف.

، 20071يوليو  23المؤرخ في  01/07مس الدستوري في رأيو رقـ ذلؾ ما صرح بو المج
حيث اعتبر أف المشرع اعتمد ترتيب تأشيرات القانوف العضوي موضوع اإلخطار حسب التسمسؿ 
الزمني لصدور النصوص التشريعية خبلفا لما تقتضيو قاعدة تدرج القوانيف، ولـ يكتؼ المجمس 

 عاد أيضا في منطوؽ رأيو ترتيب تأشيرات ىذا القانوف.بالنص عمى ضرورة تصحيح الترتيب، بؿ أ

أجاز لممشرع أف يعتمد مف ناحية عمى تاريخ الصدور  01/12غير أنو في رأيو رقـ 
كطريقة في ترتيب القوانيف مف نفس الفئة القانونية، أي فئة القوانيف العضوية، أو فئة القوانيف 

ف ناحية أخرى بضرورة االعتماد في الترتيب العاـ العادية، أو فئة األوامر التشريعية، وألزمو م
 لمنصوص مف مختمؼ الفئات عمى مبدا تدرج القواعد القانونية حرصا عمى جودة التأشيرات.

وذلؾ ىو األمر المستقر عميو في عمؿ العديد مف التشريعات المقارنة، إذ ينبغي ترتيب 
في اإللزاـ، فبل يوضع تشريع أدنى  النصوص القانونية التي تذكر في التأشيرات حسب مراتبيا

، فيكوف في مقدمتيا الدستور، ثـ المواثيؽ التي يتـ إقرارىا 2مرتبة سابقا عمى ما ىو أعمى منو مرتبة
 ، ثـ القوانيف العضوية، ثـ القوانيف العادية.االستفتاءعف طريؽ 

                                                             
يوليو سنة  17 المؤرخ في 11-05يتعمؽ ىذا الرأي بمراقبة مطابقة القانوف العضوي المعدؿ لمقانوف العضوي رقـ  - 1

 29، 20طية الشعبية، العدد والمتعمؽ بالتنظيـ القضائي لمدستور، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقرا 2005
 .2017مارس 

صحح المجمس الدستوري ما أقدـ عميو المشرع مف ترتيب قانوف عادي )قانوف العقوبات( قبؿ القوانيف العضوية، وذلؾ  -2
يحد د حاالت  يتعمؽ بمراقبة مطابقة القانوف العػضوي الذي 2011ديسمبر 22المؤرخ في  11-04في رأي لو تحت رقـ: 

 مع العيدة البرلمانية لمدسػتور.التنافي  
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يا تاريخيا عمى البلحؽ وبالنسبة لمتشريعات التي مف ذات المرتبة الواحدة في اإللزاـ فيقدـ أسبق
 .1عميو

 القواعد المتعمقة بترتيب وتقسيـ وتبويب التشريع: -ثالثا

ال يقؿ ترتيب مواد التشريع أىمية عف صياغة عباراتيا، فالمادة التي توضع في غير 
أثر في استنباط  موضعيا تصدـ كؿ مف يقرأىا، وتشعره بالخمؿ في ترتيبيا، بؿ إف موضع المادة لو

ويقتضي المنطؽ في ترتيب المواد أف ترتب تبعا ألىمية موضعيا، فاألىـ  حكاـ.ما تدؿ عميو مف أ
        موضوعيا، فالمواد التي تأتي بحكـ عاـ تكوف سابقة يكتب قبؿ األقؿ اىمية، وتبعا لعمومية

 عمى المواد التي تأتي بحكـ خاص.

وضوعي قبؿ المواد التي تأتي بحكـ إجرائي، باإلضافة كما ترتب المواد التي تأتي بحكـ م
، واألمر نفسو ينطبؽ عمى 2إلى ترتيبيا حسب مسارىا الزمني كما يتسمسؿ فعبل في الواقع العممي

 ترتيب فقرات المادة الواحدة.

إف تتبع اجتيادات المجمس الدستوري الجزائري يظير حرصو الواضح عمى ضماف انسجاـ 
ي، فيو يتدخؿ في ترتيب مواد التشريع بالطريقة الصحيحة كمما وجد األمر مواد النص القانون

تدخؿ المجمس ليبيف الطريقة الصحيحة لترتيب مواد الفرع األوؿ  02/04خبلؼ ذلؾ، ففي رأيو رقـ 
 مف الفصؿ األوؿ مف الباب الثاني مف القانوف العضوي المخطر بو.

ترتيب مواد أحد أبواب النظاـ الداخمي لمجمس  أعاد 3وفي رأي حديث لممجمس الدستوري
األمة حيث رتب المادة التي أتت بحكـ موضوعي )عدـ تضميف المسائؿ والقضايا التي ال تدخؿ 

مجمس األمة في جدوؿ األعماؿ الذي تقدمو المجموعة أو المجموعات  ضمف اختصاصات
                 )إجراءات تقديـ المجموعةالبرلمانية مف المعارضة(، قبؿ المادة التي أتت بحكـ إجرائي 

 أو المجموعات البرلمانية لجدوؿ األعماؿ(.

                                                             
عميوة مصطفى فتح الباب، الوسيط في سف وصياغة وتفسير التشريعات، الكتاب الثاني، صياغة وتفسير التشريعات،  - 1

 .78، ص2012دار الكتب القانونية، مصر، 
 .282-281نفس المرجع، ص  - 2
 لممجمس الدستوري الجزائري، مرجع سابؽ. 17-02انظر الرأي  - 3
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تقسيـ موضوع أي نص قانوني إلى األقساـ التي تناسب  أما بالنسبة لتقسيـ التشريع، فينبغي
           كما ىو الحاؿ في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية قسـ-حجمو، فإذا كاف التشريع كبيرا 

                إلى كتب، وكؿ كتاب إلى أبواب، وفي الحالة األخرى يتـ تقسيـ التشريع إلى أبواب، واألبواب
 إلى فصوؿ، والفصوؿ إلى فروع أو أقساـ، وكؿ قسـ إلى مواد، والمواد إلى بنود أو فقرات. 

إلى تحقيؽ ويمكف القوؿ أف تقسيـ متف مشروع القانوف إلى التقسيمات المذكورة آنفا يؤدي 
 العديد مف األىداؼ منيا:

 .يتطرؽ إليياتسييؿ التعرؼ عمى عناصر مشروع القانوف والمواضيع التي  -

 تسييؿ فيـ القانوف عف طريؽ زيادة ووضوح أحكامو وتقسيميا. -

 التي يمكف أف تظير فيو. التأكد مف شمولية مشروع القانوف، ومف ثمة تبلفي الثغرات -

 .1نصوص القانوف تسييؿ اإلحالة إلى -

               ، 02/04وقد سجؿ المجمس الدستوري رقابتو لتقسيـ التشريع وترتيبو في رأيو رقـ 
حيث اعتبر أف "المشرع عند ترتيبو لمراحؿ سير مينة القضاء في الفصؿ األوؿ مف الباب الثالث، 

 تدرج مف التوظيؼ إلى التكويف، ثـ التعييف، وأخيرا الترسيـ.

واعتبارا أف ىذا التدرج انعكس عمى عنواف الفرع األوؿ مف الفصؿ والباب المذكوريف أعبله، 
مف القانوف العضوي  38ونتج عنو التشريع لمرحمة التوظيؼ قبؿ التكويف، لذلؾ جاءت المادة 

تشترط أف يكوف توظيؼ القضاة مف بيف حاممي شيادات المدرسة العميا موضوع اإلخطار  
 أف يسبقو الحكـ القاضي بتحويؿ المعيد الوطني لمقضاء إلى مدرسة عميا لمقضاء".لمقضاء، دوف 

وفي النياية أعاد المجمس الدستوري صياغة عنواني الفصؿ األوؿ والفرع األوؿ مف الباب 
 الثالث في منطوؽ رأيو، ليجعؿ مصطمح التكويف قبؿ التوظيؼ مراعاة لمتسمسؿ الفعمي والمنطقي.

 

                                                             
محمد محمود عمي صبرة، االتجاىات الحديثة في إعداد وصياغة مشروعات القوانيف، مكتب صبرة لمتأليؼ والترجمة،  - 1

 .145، ص 2009مصر، 
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 الفرع الثاني

 بادئ وأصوؿ صياغة عبارات التشريعتقييد البرلماف بم

إف الصياغة القانونية عمـ لو مبادئ وأصوؿ خاصة تحكـ بناء القانوف، وتنظيمو، وترتيب 
مواده، وكتابة عنوانو، ومواد اإلصدار والتعريفات، كما تحكـ أسموب الكتابة، واستخداـ األلفاظ 

           ناء الفقرات والجمؿ، ووضع العبارات المفيدة لممعنىوالعبارات، وبناء القاعدة القانونية، وب
، عمى أف تكوف عبارات النص والمصطمحات المستعممة فيو واضحة وسيمة 1في مكانيا الصحيح

 الفيـ، وتمثؿ بحؽ إجراء تطبيقيا لمحكـ الدستوري الذي جاء نص القانوف تطبيقا لو.

الدستوري تؤكد اىتمامو الواضح بالعبارات إف نظرة فاحصة آلراء وقرارات المجمس 
              ويمكف حصر ىذا االىتماـ والمصطمحات التي يستخدميا المشرع في صياغة النص القانوني،

 في جممة مف األمور منيا:

 ضرورة التعبير بأمانة عف المصطمحات السائدة في العرؼ التشريعي بالدولة: -أوال

المتعارؼ عميو أف التشريع يصاغ بمغة ومصطمحات الدولة التي سيطبؽ فييا، وبالتالي  مف
يجب أف تكوف ىذه الصياغة منسجمة مع السياؽ القانوني، ثـ مع المصطمحات السائدة في باقي 

 .التباسلكؿ تداخؿ أو  وتجنباالتشريعات األخرى السارية المفعوؿ، حفاظا عمى وحدة المصطمحات 

                    بر عنو المجمس الدستوري الجزائري بضرورة تعبير المشرع بأمانةذلؾ ما ع
، فيما يخص عنواف وبعض أحكاـ 06/98عف المصطمحات السائدة في الدستور، ففي رأيو رقـ 

القانوف العضوي، اعتبر أف المشرع باستعمالو في عنواف ىذا القانوف العضوي، وفي بعض أحكامو 
"، فإنو لـ يعبر بأمانة عف المصطمحات المقابمة ليا تسيير"، و"سير"، و"ياتصالحمصطمحات "

 ".عمؿ"، و"اختصاصات، والمتمثمة في "2مف الدستور 153الواردة في نص المادة 

                                                             
 .56محمد محمود عمي صبرة، مرجع سابؽ، ص  - 1
نازع، وعمميـ مف الدستور: )يحدد قانوف عضوي تنظيـ المحكمة العميا، ومجمس الدولة، ومحكمة الت 153المادة  - 2

 واختصاصاتيـ األخرى(.
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ذلؾ ما جعؿ المجمس الدستوري يتدخؿ في منطوؽ رأيو المذكور ليعيد صياغة عنواف 
صياغة بعض القانوف العضوي باستعماؿ مصطمح "اختصاصات" بدال مف "صبلحيات"، كما أعاد 

 المواد التي تتضمف المصطمحات المذكورة آنفا، وصياغة بعض عناويف األبواب والفصوؿ أيضا.

لمشرع أيضا إلى ضرورة التقيد الحرفي في صياغة عناويف وجو المجمس الدستوري ا
اعتبر أف عنواف القانوف العضوي  01/11القوانيف بالتسمية الواردة في الدستور، ففي رأيو رقـ 

موضوع اإلخطار جاء فيما يتعمؽ بكممة "االختصاص" في صيغة المفرد، وىو ما عده سيوا يتعيف 
مف الدستور، التي ورد فييا مصطمح  153لنص المادة يتداركو بجعؿ عنواف القانوف مطابقا 

 ".االختصاص" وليس "االختصاصات"

قيد المجمس الدستوري المشرع أيضا في صياغتو لمنظاـ الداخمي لكؿ غرفة بضرورة 
استعماؿ المصطمحات الواردة في القوانيف العضوية ذات الصمة بعمؿ البرلماف، فمثبل عندما 

"، رأى المجمس حزبمصطمح " 1صياغة إحدى مواد نظامو الداخمياستعمؿ مجمس األمة في 
" المكرس في الدستور، حزب سياسيالدستوري أف مجمس األمة لـ يعبر بأمانة عف مصطمح "

الذي  12-16باألحزاب السياسية، والقانوف العضوي رقـ  المتعمؽ 12-04والقانوف العضوي رقـ  
األمة، وعمميما، وكذا العبلقات الوظيفية بينيما  يحدد تنظيـ المجمس الشعبي الوطني، ومجمس

 وبيف الحكومة.

يتضح مما سبؽ أف المجمس الدستوري يسعى مف خبلؿ رقابتو لصياغة مصطمحات القانوف 
            إلى توحيد لغة القانوف، فإذا ورد مصطمح معيف في نص الدستور لمعنى معيف وجب صرفو

 إلى معناه في كؿ نص آخر يرد فيو حفاظا عمى سمو أحكاـ الدستور أيضا.

 

 

 
                                                             

نوفمبر   22مؤرخ في: 99-09ظر ايضا: رأي رقـ لممجمس الدستوري الجزائري، مرجع سابؽ، ان 17-02انظر الرأي  - 1
بمراقبة مطابقة النظاـ الداخمي، المعدؿ و المتمـ، لمجمس األمة لمدستور، وذلؾ فيما يخص استعماؿ  يتعمؽ 1999سنة 

 مف النظاـ المذكور. 20ت( الوارد في المادة مصطمح )اختصاصا
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 تجنب المصطمحات غير المعروفة في العرؼ التشريعي لمدولة: -ثانيا

دعا المجمس الدستوري المشرع إلى تجنب المصطمحات غير المعروفة والغريبة عف العرؼ 
أف استعماؿ المشرع عبارة  1حد آرائوالتشريعي الجزائري في صياغتو لمقوانيف، فاعتبر في أ

"الجنايات غير العمدية" مف شأنو أف يخؿ بحقوؽ المتقاضيف المكرسة دستوريا، ذلؾ أف ىذه العبارة 
غير مكرسة ال في الدستور الجزائري، وال في التشريع المعموؿ بو، لذلؾ قضى لذلؾ قضى 

 رة، وأعاد صياغتيا.بالمطابقة الجزئية لمدستور لؤلحكاـ التي تحوي ىذه العبا

استعماؿ المشرع لعبارة "الييئات السياسية السامية"،  02/89كذلؾ رفض المجمس في رأيو رقـ 
 مبررا ذلؾ بكوف العبارة غريبة عف المصطمحات الدستوري المعموؿ بيا.

 ضرورة تحري الدقة والوضوح في صياغة التشريعات: -ثالثا

يقصد بالدقة في الصياغة استخداـ األلفاظ حسب معناىا الصحيح، وفي موضعيا 
الصحيح، ويقصد بالوضوح أف تعبر الكممات والعبارات المستعممة عف المقصود منيا بسيولة 

 .2ويسر

 مف ناحيتيف:أىمية كبيرة لمدقة والوضوح في صياغة القوانيف إف 

شريع ألحكامو، فقد يؤدي اإلبياـ إلى عدـ تطبيؽ الناحية االولى، سيولة فيـ المخاطبيف بالت
       ،التشريع عمى الوجو المنشود، والناحية الثانية وحدة تطبيؽ النص التشريعي عمى المخاطبيف بو

وليذا األمر بالغ  .3إذ يقؿ االختبلؼ بيف القائميف عمى تطبيؽ النص بسبب دقة ووضوح العبارات
األثر في الواقع العممي، ففي الكثير مف األحياف يكوف سبب اختبلؼ المحاكـ حوؿ تفسير النص 
القانوني الواحد ىو عدـ دقة صياغتو وغموض عباراتو، األمر الذي قد يؤدي إلى عدـ االستقرار 

                                                             
، يتعمؽ بمراقبة مطابقة القانوف العضوي المتعمؽ بنظاـ االنتخابات، 2016أوت سنة  11مؤرخ في  16-02رأي رقػـ  - 1

 لمدستػور، مرجع سابؽ.
 .117سابؽ، صعميوة مصطفى فتح الباب، الوسيط في سف وصياغة وتفسير التشريعات، الكتاب الثاني، مرجع  - 2
سمطاف ناصر السويدي، محمد ياسيف، دور ىيئة التشريع في مجاؿ الصياغة التشريعية، مجمة القانونية، ىيئة اإلفتاء  - 3

 .224، ص2015والتشريع القانوني، البحريف، العدد الرابع، 
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صورة المشرع أماـ والتبايف في تحديد الحقوؽ وااللتزامات عند إعماؿ التشريع، وبالتالي ىز 
 .1المخاطبيف بالتشريع مف جية، والقائميف عمى تطبيقو مف جية أخرى

         إف مف يتتبع اجتيادات المجمس الدستوري الجزائري يستطيع أف يتحقؽ مف حرصو
رسائو لمعديد مف القواعد في ىذا المجاؿ منيا:  عمى صياغة عبارات التشريع ووضوحيا، وا 

 اظ والعبارات الغامضة:ضرورة تفادي األلف -

، يتعم ؽ 1998مايو سنة  24، مؤرخ في 98-07اعتبر المجمس الدستوري في رأيو رقـ 
، باختصاصات محكمة الت نازع وتنظيميا وعمميا لمد ستوربمراقبة مطابقة القانوف العضوي  المتعم ؽ 

التي تنص عمى أنو )يحدد النظاـ الداخمي قواعد سير محكمة  14أف المشرع في صياغتو لممادة 
            المجمس أف القراءة الوحيدة ورأىالتنازع...(، يكوف قد أدخؿ غموضا عمى معنى ىذه المادة، 

كيفيات عمؿ محكمة التنازع، مضيفا أنو في حالة العكس يكوف  ليا أف نية المشرع ىي تحديد
 .2المشرع قد أحاؿ مواضيع مف اختصاص القانوف العضوي عمى النظاـ الداخمي لمحكمة التنازع

إضافة إلى تصحيح المجمس الدستوري لؤللفاظ والعبارات التي مف شأنيا اف تدخؿ غموضا 
          تصدى ايضا المجمس إلى المصطمحات والعباراتعمى معاني األحكاـ التي يريدىا المشرع، 

         التي يمكف أف تؤدي إلى إضفاء معنى مغاير لممقصود مف محتوى المادة التي تحوييا، ومثاؿ ذلؾ
            حيث صحح المجمس العديد مف العبارات 02/17ما ورد في رأي المجمس الدستوري رقـ 

مف النظاـ الداخمي  140 فيما يخص نص الفقرة الثالثة مف المادة التي ىي مف ىذا القبيؿ، فمثبل
    لمجمس األمة، اعتبر المجمس الدستوري أف مجمس األمة في صياغتو ليذه الفقرة أسقط عبارة
"عمى المجمس" في بداية الفقرة المذكورة "يعرض المكتب المسألة... مف أجؿ البت فييا"، ووضح 

ا المصطمح يكوف مجمس األمة قد أضفى معنى مغايرا لممعنى أنو في حالة عدـ إضافة ىذ
 المقصود مف محتوى ىذه الفقرة، األمر الذي عده المجمس الدستوري سيوا، وتداركو بالتصحيح.

 

                                                             
 .118رجع سابؽ، صعميوة مصطفى فتح الباب، الوسيط في سف وصياغة وتفسير التشريعات، الكتاب الثاني، م - 1
انظر أيضا تصحيح المجمس الدستوري لممصطمحات والعبارات التي تضفي غموضا عمى المعنى المقصود في رأيو  - 2

 فيما يخص مصطمح "عبلوة"، ومصطمح "بأعضاء". 2000-10رقـ 

http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/154-avis-ar/506-07-98-27-1419-24-1998
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/154-avis-ar/506-07-98-27-1419-24-1998
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/154-avis-ar/506-07-98-27-1419-24-1998
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 ضرورة تفادي استعماؿ التعابير غير المالئمة: -

الحكـ يمكف أف تكوف الصياغة التي يستعمميا المشرع لحكـ ما سببا في مخالفة ىذا 
لمدستور، نتيجة استعماؿ المشرع لتعبير غير مبلئـ، ومف ذلؾ ما ورد في رأي المجمس رقـ 

مف القانوف العضوي، والتي كانت محررة كاآلتي "زيادة عمى الشروط  20حوؿ المادة  08/99
مف الدستور يشترط في كؿ مشروع أو اقتراح قانوف ليكوف  119المنصوص عمييا في المادة 

        ف يرفؽ بعرض اسباب وأف يحرر نصو في شكؿ مواد"، يبدو مف صياغة ىذه المادةمقبوال، أ
       أنيا تضيؼ شروطا أخرى لقبوؿ اقتراح أو مشروع قانوف إلى جانب الشروط المنصوص عمييا

مف الدستور، وىو ما يعد مخالفا ليذه المادة التي تحدد الشروط عمى سبيؿ  119في المادة 
 الحصر.

     تحديد الشكؿ الذي يأخذه مشروع أو اقتراح قانوف ليكوف مقبوال،"أف  اعتبر المجمسلذلؾ 
نما مف الدستور 119ال يعد في حد ذاتو شرطا إضافيا لمشروط المنصوص عمييا في المادة  ، وا 

يشكؿ إحدى الكيفيات المرتبطة بتطبيؽ ىذه الشروط"، واعتبر بالنتيجة أف الصياغة التي اعتمدىا 
 ع ال يمكف أف تكوف سوى نتيجة استعماؿ لتعبير غير مبلئـ.المشر 

 عدـ إغفاؿ تقييد المصطمح إذا كاف يحتمؿ معاف قانونية أخرى: -

، إذ حيف استعمؿ المشرع 02/16ي المجمس الدستوري رقـ في رأتجسيد ىذه القاعدة  تـ
    التي تنص عمى أنومف القانوف العضوي كممة )الحجز( في المطة الخامسة مف المادة الخامسة 

 ."ال يسجؿ في القائمة االنتخابية كؿ مف تـ الحجز والحجر عمييـ"

اعتبر المجمس الدستوري أف القصد مف "الحجز" في ىذه المادة ىو "الحجز القضائي" 
       -اي بدوف تقييد-، وأنو بالصياغة التي ورد فييا 1مف قانوف العقوبات 21المعروؼ وفقا لممادة 

                                                             
    ع الشخص بناءالحجز القضائي في مؤسسة استشفائية لألمراض العقمية ىو وض)مف قانوف العقوبات:  21المادة  - 1

       عمى أمر أو حكـ أو قرار قضائي في مؤسسة مييأة ليذا الغرض بسبب خمؿ في قواه العقمية قائـ وقت ارتكابو الجريمة
 ...(..أو اعتراه بعد ارتكابيا
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، 1يكوف إال عمى العقارات والمنقوالت، وىو ما يجعؿ الصياغة غير دقيقة وغير واضحةقد ال 
 وبذلؾ أعاد المجمس الصياغة بالنص عمى "الحجز القضائي" بدال مف كممة "الحجز" فقط.

 عدـ تضميف التشريع أحكاما ومضاميف تعود دستوريا لمجاالت نصوص أخرى: -رابعا

حكاما ومضاميف تعود دستوريا لمجاالت نصوص أخرى تعد قاعدة عدـ تضميف التشريع أ
مجمس الدستوري الجزائري في مجاؿ سياسة الصياغة مف القواعد اليامة التي استقر عمييا اجتياد ال

التشريعية، ألف ىذا التضميف ىو ترديد ال طائؿ وال فائدة منو، ومخالفة لممبدأ الدستوري لتوزيع 
 االختصاصات.

وىذا الترديد إما أف يكوف نقبل حرفيا لحكـ أو أحكاـ مف تشريع إلى آخر، أو نقبل ضمنيا، 
المتعمؽ بالرقابة عمى دستورية  12/1رقـ  رأيومثاؿ األوؿ ما أشار  إليو المجمس الدستوري في 

ف القانوف المتضمف القانوف األساسي لعضو البرلماف، حيث اعتبر أف قياـ المشرع بإدراج أحكاـ م
الدستور والقانوف العضوي والقانوف العادي والنظاـ الداخمي لكؿ مف غرفتي البرلماف و/أو نقؿ 
مضمونيا، ال يشكؿ في حد ذاتو تشريعا عمى أساس إحالة مف الدستور أو القانوف العضوي، بؿ 

 يعود فييا االختصاص لعدة نصوص ال تخضع لنفسيعد في حقيقة األمر نقبل إلى القانوف ألحكاـ 
إجراءات اإلعداد والمصادقة والتعديؿ المقررة في الدستور، وعد المجمس الدستوري ىذا النقؿ إخبلال 

 بالمبدأ الدستوري لتوزيع االختصاصات.

، التي تتضمف األحكاـ المنقولة ال تدخؿ 2وصرح في منطوؽ رأيو بأف مواد ىذا القانوف
 ضمف مجاؿ ىذا القانوف محؿ رقابة المجمس الدستوري.

أف المشرع قد تجاوز  3لنقؿ مع اإلضافة: اعتبر المجمس الدستوري في رأي آخر لوا
مف القانوف العضوي  31مف الدستور حرفيا إلى المادة  48صبلحياتو حينما قاـ بنقؿ نص المادة 

وصرح المجمس الدستوري أف ىذا المتعمؽ بالتنظيـ القضائي، وأضاؼ إلييا مصطمح "وحياده"، 
                                                             

المجمس الدستوري أف المشرع استخدـ كممة "الحجز" مجردة مف طابعيا القضائي، وبذلؾ يكوف قد أغفؿ النص  اعتبر - 1
عمى إجراء قضائي جوىري مف شأنو إضفاء طابع الشرعية القانونية عمى الحجز الذي دونو يعد اعتداء عمى الحريات 

 الفردية.
 مف القانوف المذكور. 40، 39، 24، 22إلى  19، مف15، 9المواد المعنية  - 2
 ، مرجع سابؽ.04-02رأي المجمس الدستوري تحت رقـ:  - 3
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المذكورة غير مطابقة  31طمح ال يشكؿ في حد ذاتو عمبل تشريعيا، وأف المادة النقؿ بإضافة مص
 لمدستور.

النقؿ الضمني: أعمؿ المجمس الدستوري نفس النظرة لقياـ المشرع بنقؿ حكـ مف الدستور 
 03/04.1نقبل ضمنيا إلى القانوف العضوي، وذلؾ في رأيو رقـ 

          أف نقؿ بعض أحكاـ القانوف العضوي 2اعتبر المجمس الدستوري في رأي حديث لو
إلى النظاـ الداخمي لمجمس األمة حرفيا و/أو نقؿ مضمونيا، ال يشكؿ في حد ذاتو إجراءات 

 تطبيقية لحكـ دستوري أو حكـ مف القانوف العضوي.

ورأى المجمس أف ىذا النقؿ ما ىو إال تضميف لمنظاـ الداخمي لمواد ىي مف اختصاص 
ضوي التي تخضع إعدادىا والمصادقة عمييا لئلجراءات المقررة في الدستور، وبالتالي القانوف الع

 فإف إدراجيا في النظاـ الداخمي يسمح بتعديميا وفؽ إجراءات تعديؿ النظاـ الداخمي.

عمؿ المجمس الدستوري بعد ذلؾ عمى توجيو المشرع إلى كيفية إيجاد مرجعية إلجراءات 
وأكد أنو يعد في حد ذاتو كافيا في ذلؾ مجرد االستناد إلى األحكاـ ي، تطبيقية مف النظاـ الداخم

 المرجعية المعنية في الدستور، والقانوف العضوي بذكر أرقاميا.

 المطمب الثاني

 المشرع باحتراـ الحقوؽ والحريات تقييد

يكفؿ الدستور حماية الحقوؽ والحريات عادة إما كفالة مباشرة مف خبلؿ قواعده، أو غير 
مباشرة مف خبلؿ مبادئو، وذلؾ بأف يترؾ لممشرع تحديد إطار ىذه الحماية في ظؿ مبادئ عامة 

                                                             
مف القانوف العضوي المتعمؽ بتشكيؿ المجمس األعمى لمقضاء وعممو و صبلحياتو، حيث  35وذلؾ فيما يخص المادة  - 1

عمى استشارة المجمس األعمى لمقضاء  35اعتبارا أف المشرع حيف نص في المادة )و ورد في رأي المجمس الدستوري أنو 
               156فيما يتعمؽ بطمبات و اقتراحات و إجراءات العفو، يكوف قد نقؿ مضموف الحكـ الدستوري الوارد في المادة 

        نيا إلى القانوف العضوي، موضوع اإلخطار،اعتبارا بالنتيجة، فإف  نقؿ المشر ع لحكـ مف الدستور نقبل ضممف الدستور. و 
 ال يشكؿ عمبل تشريعيا في حد  ذاتو، بؿ تجاوزا لمجاؿ اختصاصو(.

 ، مرجع سابؽ.17-02رأي رقـ  -2
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          ، فالتشريع يضمف ممارسة الحقوؽ والحريات التي يحمييا الدستور1يقررىا ويوفر ضماناتيا
 .2ى وجو معيف في حدود سمطتو التقديريةعم

لقد تطور بداية مف النصؼ الثاني مف القرف العشريف دور البرلماف بخصوص الحقوؽ 
بوصفو أكثر السمطات قدرة عمى استجبلء جوانب المصمحة -والحريات، بحيث أصبح عميو 

أف يوفي بالتزاـ مزدوج يتمثؿ في االمتناع عف وضع العراقيؿ، أو السماح بوضع العراقيؿ  -العامة
           -مف خبلؿ ما يصدره مف تشريعات-فراد لمحقوؽ والحريات، والعمؿ في سبيؿ ممارسة األ

عمى حث مختمؼ ىيئات الدولة عمى التدخؿ في حياة األفراد بصورة ايجابية مف أجؿ إشباع 
 .3حاجاتيـ االقتصادية واالجتماعية والثقافية

يات، تطور عددىا لقد أفردت دساتير الجزائر المتتالية مواد عدة لموضوع الحقوؽ والحر 
ومضمونيا باطراد، وأحالت في مجمميا إلى القانوف موضوع حمايتيا، وتحديد كيفيات وشروط 
ممارستيا دوف المساس بجوىرىا، بؿ ذىب المؤسس الدستوري الجزائري أبعد مف ىذا فمنع السمطة 

ض تمكيف الػتأسيسية المشتقة المساس بالنصوص المنظمة لمحقوؽ والحريات األساسية إال بغر 
األفراد مف التمتع بيا وممارستيا وليس العكس،  فنص صراحة عمى عدـ إمكانية المساس 

 .4بالحريات األساسية وحقوؽ اإلنساف والمواطف في أي تعديؿ دستوري

           رغـ ذلؾ فإنو ال يكفي تأكيد النصوص الدستورية والقانونية عمى الحقوؽ والحريات
حمايتيا مف االنتياؾ مف قبؿ السمطات الدستورية ذلؾ أف الحؽ أي حؽ  تؤمفما لـ توجد اجراءات 

 .5ال قيمة فعمية لو بدوف اجراءات وضمانات تؤمف احترامو

يزداد خطر انتياؾ ىذه الحقوؽ والحريات مع إمكانية حدوث تناقض فيما بينيا في الوثيقة 
الدستورية الواحدة، وكذلؾ بينيا وبيف غيرىا مف القيـ الدستورية التي تتطمبيا حماية المصمحة 

                                                             
 .85أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية لمحقوؽ والحريات، الطبعة الثانية، مرجع سابؽ ، ص  -1

2- François luchaire, le conseil constitutionnelle, Tome2, Jurisprudence, première partition, 
L'individu, Economica, 1998, p 63. 

عيد أحمد الغفموؿ، فكرة النظاـ الدستوري وأثرىا في تحديد نطاؽ الدعوى الدستورية، دراسة مقارنة، دار النيضة العربية،  -3
 .93، ص 2004

 مف الدستور. 212المادة  -4
 .493شكر، النظرية العامة لمقضاء الدستوري، الجزء األوؿ، ص  زىير -5
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ة العامة، إف حؿ ىذا التناقض يتـ بتحقيؽ التوازف بيف الحقوؽ والحريات مف جية، والمصمحة العام
مف جية أخرى تحت مظمة الشرعية الدستورية، وبإعماؿ مبدأ المساواة الذي يفترض تحقيؽ 

 .1التناسب في المعاممة مف أجؿ ضماف ىذا التوازف

لقد أثبتت أغمب المحاكـ الدستورية األوربية عمى اختبلفيا دورىا المتميز في مجاؿ حقوؽ 
عماؿ مبدأ المساواة.اإلنساف، وفي الرقابة عمى مدى التزاـ المشرع بتحق  يؽ التوازف المذكور، وا 

رغـ ذلؾ مثؿ المجمس الدستوري الفرنسي االستثناء في ىذا اإلطار، نتيجة نشأتو في سياؽ 
تميز بسعي الفرنسييف إلى وضع حد لتحكـ وتسمط البرلماف، وىو سياؽ لـ يستيدؼ إطبلقا حماية 

ضعا ؼ البرلماف، رغـ ذلؾ فإف المجمس الدستوري حقوؽ اإلنساف بؿ فقط تقوية السمطة التنفيذية وا 
          تخمص مف الوظيفة التي حاوؿ المؤسس الدستوري الفرنسي حصره فييا، أي كقوة موجية 
ضد البرلماف، وجزء مف تدابير العقمنة البرلمانية، ليصبح ساىرا أيضا عمى حماية حقوؽ اإلنساف، 

             استيدفو واضعو أنظمة الرقابة الدستوريةذي ولينصير في النياية في نفس النسؽ الحمائي ال
 .2في أوروبا

وفي الجزائر، تواتر عمؿ المجمس الدستوري عمى تقييد المشرع بصبلحياتو الدستورية، 
لزامو بالتطبيؽ السميـ بما كرسو الدستور مف مبادئ لجية إقرار اي قانوف ألحكاـ تتعمؽ بحرية        وا 

محاوالت التعدي  كؿجتياداتو المختمفة وقوفو في وجو أو حؽ ما، كما سجؿ المجمس مف خبلؿ ا
 غير المقبوؿ عمى مبدأ المساواة.

 الفرع األوؿ

 تقييد المشرع بالتطبيؽ السميـ لألحكاـ الدستورية لمحقوؽ والحريات

المعاصرة عمى مبدأيف تقـو الحماية الدستورية لمحقوؽ والحريات في االنظمة الدستورية 
حالة تحديد كيفيات ممارستيا                      متبلزميف: تكريس ىذه الحقوؽ في النصوص الدستورية وا 

                                                             
 .86-85أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية لمحقوؽ والحريات، الطبعة الثانية، مرجع سابؽ ، ص -1
اشحاح نور الديف، المجمس الدستوري المغربي: أىمية الدور الحقوقي ومعوقاتو، المجمة المغربية لئلدارة المحمية  -2
 .40-39، ص 2007المغرب،  ،74التنمية، العدد و 
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إلى التشريع العادي مف جية، ووجود أجيزة لمقضاء الدستوري تسير عمى مطابقة التشريع العادي 
 .1مع ىذه النصوص مف جية ثانية

ذا كاف سبؽ وأف وضحنا ال  تتبعوضع في الجزائر بالنسبة لممبدأ األوؿ، فإنو يمكف اآلف وا 
 اجتيادات المجمس الدستوري الجزائري فيما يخص المبدأ الثاني.

إف تتبع اجتيادات المجمس الدستوري المتعمقة بالحقوؽ والحريات يتبيف أف المجمس أرسى 
 مف خبلؿ ىذه االجتيادات ثبلثة مبادئ أساسية:

الدستوري عمى مطابقة إقرار شروط ممارسة الحقوؽ والحريات سير المجمس  -أوال
 لممبادئ الدستورية:

لـ يعتمد المجمس الدستوري الجزائري في تحديد الحقوؽ والحريات عمى قواعد الدستور 
          الصريحة فقط، بؿ اعتمد ايضا عمى مبادئو العامة التي يستخمصيا مف الدستور ذاتو، ذلؾ

، فبعد أف اعترؼ بالسمطة التقديرية التي أعطاىا المؤسس 04/992ه رقـ ما صرح بو في قرار 
الدستوري الجزائري لممشرع في تحديد الشروط القانونية الخاصة بممارسة الحريات والحقوؽ 
ف كاف ال يممؾ مكنة التدخؿ في ىذا التحديد إال أنو يعود إليو  االساسية لممواطنيف، أكد أنو وا 

 مطابقة الشروط المذكورة لممبادئ الدستورية.بصفة خاصة السير عمى 

مف قانوف االنتخابات التي تتيح  54ووضح المجمس الدستوري أف الفقرة الثانية مف المادة 
ف كانت في شكميا ومضمونيا ال تقيد حؽ المرأة  ألحد الزوجيف إمكانية التصويت عف اآلخر، وا 

بالتبادؿ لمزوجيف، وىو ما رآه المجمس  المتزوجة في التصويت، لكنيا أنشأت إمكانية التصويت
الدستوري تعارضا واضحا مع مبدأ الممارسة الشخصية لمحؽ االنتخابي، ومف ثـ حكـ بعدـ مطابقة 

 الفقرة المذكورة ألحكاـ الدستور.

                                                             
عبد الرحماف السحمودي، مكانة حقوؽ اإلنساف في الدستور المغربي مف خبلؿ الفقو والقضاء الدستورييف، المجمة  -1

 .94، ص 2005، ماي يونيو 56المغربية لئلدارة المحمية والتنمية، العدد 
المؤرخ  17-91مف القانوف رقـ  54يتعمؽ بالفقرة الثانية مف المادة  1991أكتوبر سنة  28مؤرخ في  91-4 قرار  رقـ -2

، والمتضمف قانوف 1989غشت سنة  7المؤرخ في  13-89، الذي يعدؿ ويتمـ القانوف رقـ 1991أكتوبر سنة  15في 
 .1991أكتوبر  30، المؤرخة في 53شعبية، العدد الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية ال .االنتخابات
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ذىب المجمس الدستوري إلى أبعد مف االحتكاـ إلى المبادئ الدستورية، بأف اتخذ المستوى 
الذي تمتـز بو الدوؿ الديمقراطية في قواعدىا القانونية، وفي احتراـ حقوؽ المواطنيف والحريات 

 .1معيارا وضابطا لرقابتو الدستورية لمقواعد التشريعية المتعمقة بيذه الحريات والحريات

المتعمقة بقابمية  86أوؿ قرار لممجمس الدستوري الجزائري، ولدى فحصو لنص المادة في 
االنتخاب لممجمس الشعبي الوطني، اعتبر أنو إذا كاف شرط السف المطموب ال يثير أية مبلحظة 
خاصة، فإف األمر ليس كذلؾ بالمرة فيما طمب مف المترشحيف وأزواجيـ مف أف يكونوا مف جنسية 

 مية.جزائرية أص

وبعد أف أقر المجمس بأف األحكاـ القانونية التي يتخذىا المشرع في ىذا المجاؿ إلعماؿ 
أحكاـ الدستور يمكف أف تفرض شروطا لممارسة حؽ الترشح، بمعنى أنيا تندرج ضمف السمطة 
التقديرية لممشرع، وضع المجمس حدا موضوعيا ليذه السمطة بأف رأى أنو ليس بإمكاف األحكاـ 

نية المذكورة أف تحذؼ حؽ الترشح تماما بالنسبة إلى فئة مف المواطنيف الجزائرييف بسبب القانو 
 أصميـ.

وألف ىذا الحد الذي وضعو المجمس الدستوري يرتبط بحالة الخطر المطمؽ واليدر الكمي 
لحؽ أساسي، وخشية أف يفيـ مف ذلؾ أف الحد الوحيد لتدخؿ المشرع في مجاؿ الحقوؽ والحريات، 

         ف ما استدرؾ المجمس وأضاؼ حدا موضوعيا آخر يرتبط مباشرة بموضوع الشروط سرعا
          التي يمكف أف يفرضيا المشرع لمممارسة حؽ أساسي، بأف صرح المجمس بأنو "وبعبارة أخرى

بغية ال يمكف أف تكوف ممارسة ىذا الحؽ موضوع تضييقات ضرورية فقط في مجتمع ديمقراطي 
 يات والحقوؽ الواردة في الدستور، ثـ ضماف أثرىا الكامؿ".حماية الحر 

ويمكف تشبيو ىذا الحد أو المعيار الموضوعي الذي وضعو المجمس الدستوري ألي تقييد 
مف العيد الدولي لمحقوؽ المدنية  21والحريات مف طرؼ المشرع، بما ورد في المادة  لمحقوؽ

             ، مف أنو ال يجوز أف يوضع1األوربية لحقوؽ اإلنساف، وقبؿ ذلؾ في االتفاقية 2والسياسية

                                                             
 .63أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية لمحقوؽ والحريات، الطبعة الثانية، مرجع سابؽ ، ص  -1
 الجمعية العامة لؤلمـ المتحدةمتعددة األطراؼ اعتمدتيا  معاىدةالعيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية ىو  -2

 ـ.1976مارس  23ـ، ودخمت حيز النفاذ في 1966ديسمبر  16في 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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مف القيود عمى ممارسة بعض الحقوؽ إال تمؾ التي تفرض طبقا لمقانوف، وتشكؿ تدابير ضرورية 
لصيانة األمف القومي أو السبلمة العامة أو النظاـ العاـ أو حماية الصحة  في مجتمع ديمقراطي

 .2و حماية حقوؽ اآلخريف وحرياتيـالعامة أو اآلداب العامة أ

مف المشرع لمحقوؽ والحريات  يبلحظ مف االجتياد المذكور لممجمس الدستوري أف اي تقييد
 يجب أف يراعي المعايير التالية:

 أف يكوف التقييد ضروريا. -

 أف يكوف اختبار الضرورة في ضوء احتياجات مجتمع يستند إلى نظاـ دستوري ديمقراطي. -

ييدؼ التدبير المقيد إلى أمريف األوؿ: حماية الحقوؽ والحريات الواردة في الدستور )لمطرؼ  أف -
 .اف األثر الكامؿ لمحقوؽ والحرياتالمعني ولآلخريف(، والثاني: ضم

نتاج يبيف بوضوح ما أواله المجمس الدستوري الجزائري منذ البداية مف حرص تىذا االس
ف لـ يعمؿ عمى تسطير المعايير المذكورة في اجتياداتو عمى حماية الحقوؽ والحريات، وحت ى وا 

تيا لجميع سلمحقوؽ التي يضمف الدستوري ممار  البلحقة، إال أنو دائما كاف يرفض كؿ تقييد
المواطنيف، سواء كاف التقييد صريحا أو ممتويا، ومثاؿ األوؿ اعتبار المجمس الدستوري في رأيو رقـ 

           يتعارض3التراب الوطني لمعضو المؤسس لمحزب السياسي أف اشتراط اإلقامة عمى 01/12
مف الدستور التي تؤكد حؽ كؿ مواطف يتمتع بحقوقو المدنية والسياسية  44مع مقتضيات المادة 

 أف يختار بحرية موطف إقامتو.

 35لدى فحصو لممادة  2/4ومثاؿ الثاني )التقييد المعنوي( ما ورد في رأي المجمس رقـ 
، لكنيا أجبرت القاضي القانوف العضوي التي نصت عمى االعتراؼ بالحؽ النقابي لمقاضيمف 

                                                                                                                                                                                              
 واختصارًا European Convention on Human Rights  باإلنكميزية)االتفاقية األوروبية لحقوؽ اإلنساف  -1

ECHR   دأوروبااألساسية في قارة  والحريات حقوؽ اإلنسافىي معاىدة دولية تيدؼ لحماية مجمس تيا ، حيث وضع مسو 
ف حديثًا آنذاؾ - أوروبا  .1953سبتمبر سنة  3، وبدأ تطبيقيا في 1950سنة  -الم كو 

مف االتفاقية األوربية  11، 10مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية، المادتيف  22، 21 انظر المادتيف -2
 لحماية حقوؽ اإلنساف.

مف القانوف العضوي المذكور، والتي تشترط شيادة اإلقامة  20وذلؾ في معرض فحصو لممطة األخيرة مف المادة  -3
 حزب سياسي، والذي يودع لدى الوزارة المكمفة بالداخمية.لؤلعضاء المؤسسيف في ممؼ التصريح بتأسيس 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
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عمى التصريح بذلؾ لوزير العدؿ حتى يتمكف عند االقتضاء مف اتخاذ التدابير الضرورية لممحافظة 
 عمى استقبللية وكرامة القاضي.

رسة الحؽ النقابي ورأى المجمس الدستوري أنو إذا كاف لممشرع الحؽ في وضع شروط لمما
 نظرا لخصوصية مينة القاضي إال أنو ال يستطيع تقييد ىذا الحؽ الدستوري.

            واعتبر المجمس بالنتيجة "أف تصريح القاضي بنشاطو النقابي لوزير العدؿ لمسماح
 لو باتخاذ تدابير في الموضوع مف شأنو المساس بإرادة المؤسس الدستوري الضامنة لممارسة جميع
المواطنيف لمحؽ النقابي"، لذلؾ عمؿ المجمس الدستوري في منطوؽ رأيو ىذا عمى إعادة صياغة 

 المادة المذكورة بحذؼ شرط تصريح القاضي بنشاطو النقابي.

 تدخؿ المشرع في مجاؿ الحقوؽ والحريات مرىوف بضماف ممارستيا الفعمية: -ثانيا

         ىو تطبيؽ المبدأ الدستوري بالنصيرى المجمس الدستوري الجزائري أف دور القانوف 
عمى اجراءات وكيفيات ممارستو وليس تقميصو أو إفراغو مف محتواه بفرض قيود عميو، كما يرى 

الفردية والجماعية أف ييدؼ  أنو مف البلـز عمى المشرع عندما يتدخؿ في مجاؿ الحقوؽ والحريات
، ذلؾ أف الدستور الجزائري 1رؼ بيما دستوريافقط إلى ضماف ممارسة فعمية لمحؽ أو الحرية المعت

يعتبر الحريات األساسية وحقوؽ اإلنساف والمواطف تراثا مشتركا بيف جميع الجزائرييف والجزائريات 
 .2واجبيـ أف ينقموه مف جيؿ إلى جيؿ كي يحافظوا عمى سبلمتو وعدـ انتياؾ حرمتو

ض الحقوؽ األساسية بضرورة أف تتـ لقد ربط المجمس الدستوري الجزائري فعالية ممارسة بع
              ىذه الممارسة بصفة شخصية، وبدوف تدخؿ طرؼ آخر قد يؤدي إلى إفراغ ىذه الحقوؽ

 54لدى فحصو لنص المادة  913-04ذلؾ ما نجده مثبل في قرار المجمس رقـ  محتواىا.مف 

                                                             
 ، مرجع سابؽ.97-01رأي رقـ  -1
 ـ.1996مف دستور الجزائر لسنة  32المادة  -2
مف القانوف رقـ  54ـ يتعمؽ بالفقرة الثانية مف المادة 1991أكتوبر سنة  28مؤرخ في  91ؽ ؽ . ـ د/  - 4قرار رقـ  -3

ـ، 1989أوت سنة  7المؤرخ في  13-89ـ، الذي يعدؿ ويتمـ القانوف رقـ 1991ر سنة أكتوب 15المؤرخ في  91-17
أكتوبر  30، مؤرخ في 53والمتضمف قانوف االنتخابات، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

 ـ.1991
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المدرجة في بابو المتعمؽ بالتصويت بالوكالة، حيث استعمؿ  1( مف قانوف االنتخاباتالثانية )الفقرة
المجمس فحصو ليذه المادة بتثميف ما أقدـ عميو المشرع مف تعديبلت متتالية لقانوف االنتخابات، 

صفة بحيث خفض عدد الوكاالت المسموح بيا لكؿ موكؿ مف خمس وكاالت إلى واحدة، كما أقر ب
         الوكالة، وحصرىا فقط في حالة واحدة ىي قياـ المانع محددة األوضاع التي تبرر الحؽ في

عف الحضور الشخصي لمناخب عف االقتراع، ذلؾ ما اعتبره المجمس الدستوري يساير ما لموكالة 
 مف طابع استثنائي، ويجسد التطبيؽ الفعمي لممبدأ الدستوري في االقتراع العاـ المباشر والسري.

( المذكورة أعبله إمكانية 2)الفقرة  54ى أف إنشاء المادة لكف المجمس رأى مف جية أخر 
أو المواطنة في التصويت، التصويت بالتبادؿ لمزوجيف ال يضمف الممارسة الفعمية لحؽ المواطف 

والتي يجب أف تتـ بصفة شخصية، تحقيقا لمبدأ الممارسة الشخصية لمحؽ االنتخابي الذي يتكرس 
أف التصويت شخصي تنص عمى التي  132-89نتخابات مف قانوف اال 28بدقة في المادة 

أ المجمس الدستوري عف تكريسو لمبدأي تراجع مف قبؿ وسري، وبالتالي رفض المجمس الدستوري 
الممارسة الشخصية ليذا الحؽ، وأضاؼ أف ىذه الممارسة ال يمكف أف تقيد إال بالوكالة في طابعيا 

 الشخصي لمناخب عند االقتراع فقط. االستثنائي أي حالة قياـ المانع عف الحضور

 إلزاـ المشرع بإعماؿ مبدأ التوازف في مجاؿ الحقوؽ والحريات. -ثالثا

         ال تقـو الدساتير الديمقراطية المعاصرة عمى مبدا واحد لو مفعوؿ شامؿ، وتستنتج منو
         كؿ القواعد الحقوقية، فيذه الدساتير تستوعب عادة المتطمبات المعقدة لممجتمعات المعاصرة،
          في شكؿ مبادئ مختمفة، يقع عمى المشرع واجب العمؿ عمى تكريس تعايشيا في إطار

بيف  مف المبلءمة وعدـ التعارض فيما بينيا مف جية، كما يتعيف عميو االلتزاـ بإحداث توازف
الحقوؽ والحريات المستخمصة مف ىذه المبادئ، وبيف المصمحة العامة مف جية أخرى، وىو في 

 ذلؾ يخضع لرقابة المجمس الدستوري متى كاف ذلؾ ممكنا.

                                                             
أوت  7المؤرخ في  13-89يتمـ القانوف رقـ ـ، الذي يعدؿ و 1991أكتوبر سنة  15المؤرخ في  17-91القانوف رقـ  -1

 ة           ، مؤرخ53ـ، والمتضمف قانوف االنتخابات، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 1989سنة 
 ـ.1991أكتوبر  30في 

الجريدة الرسمية لمجميورية ، والمتضمف قانوف االنتخابات، 1989أوت سنة  07المؤرخ في  13-89القانوف رقـ  -2
 ـ.1989أوت سنة  07في  ة، مؤرخ32الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
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 إقرار التوازف بيف الحقوؽ والحريات: -1

 أساسييف: مبدأيففي الواقع يحكـ التوازف بيف الحقوؽ والحريات 

 يات:نسبية الحقوؽ والحر  -أ

ال يجوز أف تكوف مف خبلؿ  يست مطمقة ال حدود ليا، فممارسة أي منياإف الحقوؽ والحريات ل
، ذلؾ أف إطبلقيا قد يؤدي إلى حالة مف الفوضى، يمارس فييا كؿ فرد مطمؽ 1التضحية بغيرىا

حرياتو ويسعى لمحصوؿ عمى كافة حقوقو بغض النظر عف حقوؽ اآلخريف وحرياتيـ، لذلؾ فإنو 
، فحرية 2الضروري وجود ضوابط لمموازنة بيف حقوؽ وحريات األفراد في أي مجتمع ديمقراطيمف 

التعبير مثبل ال يجوز ممارستيا اعتداء عمى اآلخريف في الحياة الخاصة أو الحؽ في الشرؼ 
 واالعتبار لآلخريف.

     أكد المجمس الدستوري بدوره عمى ىذا المبدأ بما مؤداه أف أىـ حد لممارسة أي حؽ ولقد
أو حرية ىو ضرورة ضماف الحقوؽ والحريات األخرى كما سبؽ وأف أسمفا عند الحديث عف أوؿ 

 قرار لو.

كؿ ما سبؽ يتطمب تفسير حدود ممارسة الحقوؽ والحريات بكؿ دقة حتى تكوف متناسبة 
 .3اعاة الغاية التي تستيدفيا وسائؿ حمايتياومعقولة بمر 

 عدـ وجود تراتبية واضحة بيف الحقوؽ والحريات: -ب

           ال يعرؼ الدستور الجزائري أية تراتبية واضحة وصريحة، سواء بيف الحقوؽ والحريات،
األساسي  المبدأألخرى، إنما أو بيف المبادئ التي تكرسيا، وليس ثمة مبدأ موجو لغيره مف المبادئ ا

أف كؿ ىذه المبادئ يجب أف تتعايش مع بعضيا، بحيث يفسر الدستور ككؿ ال يتجزأ، بيدؼ فيـ 
االنسجاـ والتوافؽ بيف ىذه المبادئ، وفي أسوأ الحاالت بيدؼ فيـ تعايشيا في إطار مف المبلءمة 

 وعدـ التعارض.

                                                             
 .94أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية لمحقوؽ والحريات، الطبعة الثانية، مرجع سابؽ ، ص  -1
 .239-238، ص 2008أيمف أحمد الورداني، حؽ الشعب في استرداد سيادتو، مكتبة مدبولي، مصر،  -2
 .94أحمد فتحي سرور، نفس المرجع، ص  -3
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       رجح الحقوؽ الفردية رغـ ذلؾ فإنو وفي ظؿ الدستور نفسو يمكف أف تتعاقب مراحؿ ت
عمى حساب الحقوؽ االجتماعية أو العكس، ومراحؿ توسع نطاؽ تدخؿ الدولة في المجاؿ 
االقتصادي أو تقمصو، وبالتالي يمكف لصراع القوى السياسية أف يحدد األولويات، لكف في إطار 

انحبلؿ المنظومة الحدود الدستورية التي ال تسمح بتحوؿ ىذا الصراع إلى فوضى مدمرة، وال ب
، ويسير القضاء الدستوري عمى حماية القانونية وتحوليا إلى قواعد متناقضة مع بعضيا البعض

 .1ىذه الحدود

حوؿ  01/04ومف قضاء المجمس الدستوري الجزائري في ىذا الشأف ما ورد في رأيو رقـ 
نص الفقرة الثالثة مف المادة الرابعة مف القانوف العضوي المتعمؽ بنظاـ االنتخابات، والتي مكف 
   فييا المشرع المترشحيف ولجاف المراقبة منف االطبلع عمى القائمة االنتخابية البمدية والحصوؿ 

 عمى نسخة منيا.

مة االنتخابية، وأخذ ئعمى القا االطبلعحيث اعتبر المجمس أنو عمى المشرع حيف قرر حؽ 
نسخة منيا لمفئات المذكورة أف يأخذ بعيف االعتبار أنو ال يمكف ممارستو دوف التقيد باحتراـ 

حياة الخاصة ، واحتراـ مبدأ عدـ انتياؾ ال2الحقوؽ المعترؼ بيا لمغير بموجب أحكاـ الدستور
 لممواطف المكرس دستوريا، والحماية المقررة قانونا لمحقوؽ والحريات.

 إلزاـ المشرع بمراعاة إقرار التوازف بيف الحقوؽ والحريات والمصمحة العامة: -2

 لفقيي حولو إال أف الدساتير عبرتإف مفيـو الحقوؽ والحريات عمى الرغـ مف الجداؿ ا
            والحريات المحددة، أما المصمحة العامة فميس ليا مفيـو محدد،  عنو بمجموعة مف الحقوؽ

        فيي معتمدة مف طرؼ القضاء مف دوف أف تعطى تعريفا واضحا، وكأنيا معروفة مف الجميع بدوف
 أف تكوف بحاجة إلى التعريؼ.

بطة بشكؿ لذلؾ يعتبر الدستور مف القيـ األساسية التي تحمي المصمحة العامة والمرت
قامة العدالة وتنظيـ  نشاء وتنظيـ المرافؽ العامة وا  مباشر بواجبات الدولة وسمطاتيا، مثؿ الضبط وا 

                                                             
 .32-31عصاـ سميماف، تفسير الدستور وأثره عمى المنظومة الدستورية، مرجع سابؽ،  ص  -1
ـ عمى أف يمارس كؿ واحد جميع حرياتو في إطار احتراـ الحقوؽ 1996مف دستور الجزائر لسنة  63نصت المادة  -2

 الدستور، ال سيما احتراـ الحؽ في الشرؼ وستر الحياة الخاصة وحماية األشرة والشبيبة والطفولة.المعترؼ بيا لمغير في 
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االقتصاد، بجانب ذلؾ يقرر الدستور مختمؼ الحقوؽ والحريات، ويحيؿ غالبا أمر تحديد نطاقيا 
 .1إلى المشرع

ىذا التناقض مبني عمى إقامة توازف يقتضي وجود نظاـ قانوني تتوازف فيو الحقوؽ  وحؿ
والحريات والمصمحة العامة وفقا لعبلقة التناسب بيف القيـ التي تحمييا كؿ مف القواعد القانونية 

 التي يتكوف منيا ىذا النظاـ.

في القانوف المدني ويحفؿ النظاـ القانوني بتطبيقات عديدة لمعيار التناسب، مثاؿ ذلؾ 
نظرية التعسؼ في استعماؿ السمطة، وفي قانوف العقوبات تناسب العقوبة مع الجريمة، كما يصمح 
ىذا المعيار منيجا لممشرع وىو بصدد إعداد التنظيـ التشريعي لمحقوؽ والحريات ليوازف بينيا وبيف 

لقانوف متمثبل في ذلؾ المصمحة العامة، بإيجاد عبلقة منطقية متماسكة بيف مختمؼ عناصر ا
 .2المنطؽ والتجانس والتوازف وعدـ التحكـ

وقد اعتبر المجمس الدستوري الفرنسي أف التناسب بيف تقييد الحريات مف جية ومقتضيات 
  حماية النظاـ العاـ مف جية أخرى، ىو شرط لدستورية الموازنة أو التحكيـ الذي يجريو المشرع 

                      المؤرخ 76/75ف، وذلؾ ما يستشؼ مف قراره رقـ بيف ىذيف االعتباريف المتنازعي
ف كاف  12/01/1977في  يجوز تحديد الحرية المتعمؽ بتفتيش السيارات، الذي أكد فيو أنو وا 

الشخصية لتحقيؽ بعض األىداؼ كصيانة النظاـ العاـ، إال أنو يجب أف تكوف حاالت المساس 
 .3مكف فحص ما إذا كاف التشريع لـ يتجاوز ما ىو ضروريبالحرية معرفة بشكؿ دقيؽ حتى ي

           أما بالنسبة لممجمس الدستوري الجزائري فميس مف السيولة العثور عمى مثاؿ واضح
               في اجتياداتو المتصمة بموضوع الحقوؽ والحريات عمى قمتيا، والمثاؿ الوحيد الذي يمكف

إلى قيمة اساسية  02/04، إشارة المجمس الدستوري في قراره رقـ أف يستخمص منو معيار التناسب
             تحمي المصمحة العامة، أثناء فحصو لممادة التي تقر الحؽ النقابي لمقاضي، حيث اعتبر أنو
           إذا كاف لممشرع الحؽ في وضع شروط لممارسة الحؽ النقابي لخصوصية مينة القاضي إال أنو

 ال يمكنو تقييد ىذا الحؽ الدستوري.
                                                             

 .370عبد العزيز برقوؽ، دور الرقابة الدستورية في حماية الحريات العامة دراسة مقارنة، ص  -1
 .91ؽ، ص أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية لمحقوؽ والحريات، الطبعة الثانية، مرجع ساب -2
 .370عبد العزيز برقوؽ، نفس المرجع،  ص  -3
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 نيالفرع الثا

 إلزاـ المشرع بالتقيد بمبدأ المساواة كأساس ثابت في تنظيـ الحقوؽ والحريات

يعد مبدأ المساواة مف المبادئ العامة لمقانوف، ويرتكز عمى اساس مف الفمسفة السياسية 
فبل ديمقراطية بغير حرية، ليذا  لمجميعلمديمقراطية، باعتبار أف الحرية ال توجد ما لـ تكف متاحة 

يعد مبدا المساواة اساسا ثابتا لتطور دولة القانوف، باعتبار أف سيادة القانوف ال تعمو ما لـ يطبؽ 
 .1عمى قدـ المساواة

انتقؿ مبدأ المساواة مف اإلطار النظري الفكري الفمسفي إلى اإلطار القانوني، وخبلؿ ىذا 
في الشكؿ والمضموف مف القاعدة العرفية إلى القانونية، وأخيرا أصبح  المبدأاالنتقاؿ تطور ىذا 

نما تحتؿ  احترامو مكرسا بقواعد ذات صبغة دستورية ال تخضع ألىواء السمطات التشريعية، وا 
المقاـ االوؿ في التراتبية القانونية في الدولة، وقد ذىبت الديمقراطيات المعاصرة إلى ابعد مف ذلؾ 

             باالحتكاـ، وبذلؾ  اصبح المشرع ممزما 2بمبدأ المساواةصياغة الدساتير اصبل  حيف ربطت
في التشريع لمقواعد القانونية المتعمقة بالحقوؽ والحريات، وذلؾ تحت رقابة  إلى ىذا المبدأ السيما

القضاء الدستوري الذي اىتـ بيذا المبدأ ووضحو وبمور مسألة تطبيقو مف طرؼ المشرع وخط 
 أبعادىا.

 أىمية مبدأ المساواة واالحتكاـ إليو في التشريع الحقوقي: -أوال

األىمية البالغة في حياة البشر، نادت بو الشرائع يعد مبدأ المساواة مف المبادئ ذات 
السماوية قبؿ أف يأخذ موقعو ضمف التشريعات الوضعية، ليدخؿ دائرة التدويف، وتتمقفو اإلعبلنات 
والمواثيؽ الدولية لتدرجو في موادىا األولى، ويتبوأ بعد ذلؾ أعمى السمـ القانوني في الدولة 

عاصرة وتؤكد عمى ضرورة احترامو، واالحتكاـ إليو مف طرؼ المعاصرة، لتنص عميو الدساتير الم
 المشرع في مختمؼ التشريعات الحقوقية.

                                                             
 .113أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية لمحقوؽ والحريات، الطبعة الثانية، مرجع سابؽ، ص -1
ماري تريز عقؿ كورؾ، القضاء الدستوري ومبدأ المساواة، الكتاب السنوي، المجمس الدستوري المبناني، المجمد الثامف،  -2

 .294، ص 2015
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وبالنسبة لمجزائر فقد نص أوؿ دستور ليا بعد االستقبلؿ في المادة العاشرة منو عمى أنو 
وخاصة مف األىداؼ األساسية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مقاومة كؿ نوع مف التمييز 

نيف عمى المساواة بيف المواط 1976التمييز العنصري والديني، كما نص دستور الجزائر لسنة 
 .1ومنع اي تمييز بسبب الجنس أو العرؽ أو الحرفة

عمى أف "كؿ المواطنيف سواسية أماـ  1989مف دستور الجزائر لسنة  28كما نصت المادة 
سببو إلى المولد أو العرؽ أو الجنس أو الرأي أو أي القانوف، وال يمكف أف يتذرع بأي تمييز يعود 

 .2شرط أو ظرؼ آخر شخصي أو اجتماعي" وىو النص ذاتو الموجود في دستور الجزائر الحالي

    يتضح مف النصوص المذكورة ما يتمتع بو مبدأ المساواة مف قيمة دستورية في الجزائر، 
         في مواجية صور التمييز التي تناؿ منيا وما لو مف أثر في صوف حقوؽ المواطنيف وحرياتيـ 

   المساواة كضماف دستوري يعبر عنو بالمساواة كما يتضح مما سبؽ أف مبدأ  أو تقيد ممارستيا.
 أماـ القانوف.

بعض الفقياء إلى أف المساواة القانونية تحمؿ ثبلثة معاف ىي: المساواة أماـ القانوف،  ذىب
 المساواة داخؿ القانوف، والمساواة بواسطة القانوف.

قيؿ بأف المعنى األوؿ ىو الذي استيدفتو الثورة الفرنسية، وأريد بو وضع حد لنظـ عدـ 
ويقصد بو أف القانوف يجب تطبيقو مف مختمؼ المساواة العميقة بيف المواطنيف أماـ القانوف، 

الجيات المعنية بنفس الطريقة عمى الجميع، أما المساواة داخؿ القانوف فيي مبدا موجو لممشرعيف، 
يقصد منو تقرير القانوف معاممة واحدة لممراكز القانونية المتماثمة، وتقرير معاممة مختمفة لذوي 

طة القانوف، فيقصد بيا إمكاف تقرير معاممة واحدة لمراكز المراكز المختمفة، أما المساواة بواس
 مختمفة، أو معاممة مختمفة لمراكز متماثمة إذا اقتضى ذلؾ سبب موضوعي منطقي.

                                                             
 تضمف الحريات األساسية و حقوؽ اإلنساف و المواطنيف. : ) 39المادة  -1

 كؿ المواطنيف متساووف في الحقوؽ و الواجبات.  
 (. يمغى كؿ تمييز قائـ عمى أحكاـ مسبقة تتعمؽ بالجنس أو العرؽ أو الحرفة 
          ذات الطابع االقتصادي واالجتماعي والثقافي تكفؿ الدولة المساواة لكؿ المواطنيف، وذلؾ بإزالة العقبات: ) 41المادة 

        التي تحد في الواقع مف المساواة بيف المواطنيف وتعوؽ ازدىار اإلنساف، و تحوؿ دوف  المشاركة الفعمية لكؿ المواطنيف
 (. في التنظيـ السياسي، واالقتصادي، واالجتماعي، والثقافي

 مف الدستور الحالي. 32المادة  -2
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والواقع أف المساواة داخؿ القانوف تتطمب تبريرا لمتمييز بيف األفراد او المجموعات، وعندما 
         سطة القانوف تنتج قواعد لصالح الفئات المميزة، يكوف ليذا التمييز ما يبرره فإف المساواة بوا

 .1وىو القانوف نفسو الذي يسمح بيذا التمييز والذي يسمى تمييزا ايجابيا

يفيـ مما سبؽ أف المساواة أماـ القانوف تعبر عف العدالة الشكمية، أما المساواة داخؿ 
بواسطة القانوف عف العدالة االيجابية  القانوف فتعبر عف العدالة الفعمية، بينما تعبر المساواة

 .2المرحمية

       ، يعبر عادة عف مبدأ المساواة كحؽ دستوري جامعالمذكور التمييز الفقييعف  بعيدا
باصطبلح "المساواة أماـ القانوف"، كما تستخدـ الوثائؽ الدستورية والمواثيؽ لكؿ أوجو المساواة 

 مى ىذا المبدأ أو الحؽ.الدولية أيضا ذات الصيغة في تنصيصيا ع

، مستوى المساواة في المزايا، كالمساواة في مختمؼ 3مستوييف اثنيف فيويتجسد ىذا المبدأ 
الحقوؽ والحريات، والمساواة في تولي الوظائؼ العامة، والمساواة في االنتفاع بخدمات المرافؽ 

األعباء والتكاليؼ العامة كالمساواة المساواة في مستوى العامة، والمساواة أماـ العدالة، إلى جانب 
 .4أماـ الضرائب، والمساواة أماـ الخدمة العسكرية

 المساواة تراـ المشرع لمبدأرقابة المجمس الدستوري عمى اح -ثانيا

يرى المجمس الدستوري الجزائري في تعاممو مع مبدأ المساواة أف المشرع ممـز طبقا لمدستور 
بأف يخضع األشخاص المتواجديف في أوضاع مختمفة لقواعد مختمفة، وأف يخضع األشخاص 

 .5المتواجديف في أوضاع مماثمة لقواعد مماثمة

                                                             
1-Gilles Pellissier, Le principe d'égalité en droit public, L.G.D.J,  France, 1996, p30. 

 . 116-114لممزيد: أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية لمحقوؽ والحريات، الطبعة الثانية، مرجع سابؽ، ص  -2
، المؤتمر الدولي 2005ستور العراقي لعاـ عمي حمزة الخفاجي، عمي ىادي حميدي الشكراوي، مبدأ المساواة في الد -3

 .157-150، ص 2014الثاني مبدأ المساواة بيف التشريعات الوطنية والمواثيؽ الدولية، جامعة اإلسراء، األردف، 
 .379-378عبد العزيز برقوؽ، دور الرقابة الدستورية في حماية الحريات العامة دراسة مقارنة، ص  -4
، يتعمؽ بالرقابة عمى دستورية القانوف رقـ 2001يناير سنة  13، المؤرخ في 12-01تحت رقـ رأي المجمس الدستوري  -5

مؤرخ في... الموافؽ... يتضمف القانوف األساسي لعضو البرلماف، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية   ...
 ـ.2001فبراير  04، المؤرخة في 09الشعبية، العدد 
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 أليحرص المجمس في مختمؼ اجتياداتو عمى الفحص الدقيؽ لكؿ تشريع يؤسس  لذلؾ
 تمييز في المعاممة غير مضبوط بمعايير مبررة.

 كف إضفاء صفة اإلطبلؽ عمى أي مبدأإذا كاف مف المتفؽ فقيا واجتيادا أنو ال يم
، ذلؾ 1ه مبدأ مطمقافكذلؾ مبدأ المساواة ال يمكف اعتبار دستوري، إال أف الواقع العممي يفرض ذلؾ، 

أف ىناؾ معايير تفرض التسميـ بتصنيؼ المجتمع إلى شرائح ومجموعات مختمفة، وبالتالي مراكز 
أصبح محكوما فقط بتقدير المشرع، بؿ ىناؾ  إطبلؽ مبدأ المساواة ال يعني أنومختمفة، لكف عدـ 

 .2ضوابط مختمفة رسميا القضاء الدستوري بيذا الشأف

القاضي الدستوري أف مبدأ المساواة ال يمنع المشرع مف أف يعامؿ بتشريعات قرر  في فرنسا
         مختمفة مواقع مختمفة، وال حتى الوقوؼ بوجو تحقيؽ المصمحة العامة، وفي كمتا الحالتيف يجب

 .3أف يكوف التمييز في المعاممة متناسبا مع اليدؼ الذي رسمو القانوف

        ية العميا أف مبدأ المساواة بيف المواطنيف ال يعنيوفي مصر، أكدت المحكمة الدستور 
أف تعامؿ فئاتيـ عمى ما بينيا مف تبايف في مراكزىـ القانونية معاممة قانونية متكافئة، كذلؾ ال يقوـ 

ستند إلى اسس موضوعية، يعمى معارضة صور التمييز جميعيا ذلؾ أف مف بينيا ما  المبدأىذا 
مخالفة الدستور، بما مؤداه أف التمييز المنيي عنو ىو ذلؾ الذي يكوف  بالتالي عمىوال ينطوي 

 .4تحكميا

البمجيكي التي يفيـ  التي رسميا القاضي الدستوري االستراتيجيةوتندرج ضمف ىذا السياؽ 
                  المساواة ليس مطمقا، إذ الواضح مف خبلؿ اجتياداتو أف التمايز في المعاممة منيا أف مبدأ

                                                             
1 - Michel Fromont, la justice constitutionnelle dans le monde, Dalloz, Paris, 1996, p123. 

 .399-398عاطؼ صميبا، مرجع سابؽ، ص  -2
3- Louis Favoreu,  LoïcPhilip, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, Dalloz, 
Paris, 8ème éd, 1995, p285. 
4-hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-27-Y8.html  30/03/2018تاريخ التصفح: 
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مف خبلؿ القانوف ال يمكف أف يقبؿ إال إذا كاف مقرونا بتبريرات تكوف موضوعية وعقبلنية في ذات 
 .1الوقت

سار المجمس الدستوري الجزائري عمى ىذا المنطؽ في اجتياداتو بخصوص مبدأ المساواة،  
بخصوص القانوف المتضمف لنظاـ التعويضات والتقاعد لعضو البرلماف،  04/98إذ في رأيو رقـ 

مع إقرار أحكاـ تراعى فييا خصوصيات بعض  ىاعتبر أنو إذا كاف مبدأ المساواة ال يتناف
ختبلؼ الظروؼ التي يتواجدوف فييا، السيما ما تعمؽ في ىذه الحالة بالنواب الممثميف البرلمانييف ال

لمجالية الوطنية المقيمة بالخارج، فإنو يتعيف عمى المشرع إال يحدث أوضاعا متباينة بيف البرلمانييف 
مكرس يا أف تمس بدورىا بمبدأ المساواة الغير موضوعية، وغير عقبلنية مف شأنتقـو عمى معايير 

 .2مف الدستور 29في المادة 

        يتضح مف ىذا الرأي أف المجمس الدستوري يرى أف التمايز في المعاممة ال يمكف قبولو
 إال إذا قاـ عمى معايير منطقية وعقبلنية.

             إف تتبع اجتيادات المجمس الدستوري الجزائري بخصوص مبدأ المساواة لدى نظره
في مطابقة القوانيف لمدستور أو في دستوريتيا يظير اىتمامو أساسا بالمساواة السياسية، وبالمساواة 
بيف الفئات الخاصة كالقضاة في بعض الحقوؽ، كما سجؿ المجمس مجموعة مف االجتيادات فيما 

رفتي يخص المساواة بيف أعضاء البرلماف بمناسبة نظره في مدى مطابقة النظاميف الداخمييف لغ
 البرلماف لمدستور.

وفيما يخص المساواة في مجاؿ الحقوؽ والحريات السياسية يبلحظ اىتماـ المجمس 
الدستوري في أوؿ قرار لو بموضوع المساواة في الحقوؽ السياسية، كالحؽ في الترشح، حيث 

لمتعمقة بحقوؽ المساواة بالنص الدستوري، واالتفاقيات الدولية واإلقميمية ا لمبدأاستعاف في تفسيره 
 اإلنساف التي صادقت عمييا الجزائر، والتي تمنع منعا صريحا كؿ تمييز ميما كاف نوعو.

                                                             
 .400عاطؼ صميبا، مرجع سابؽ، ص  -1
أساسيتيف مختمفتيف إحداىما لعضو البرلماف،  اعتبر المجمس الدستوري في ىذا الراي أف بإقرار المشرع تعويضتيف -2

 واألخرى لمنائب الممثؿ لمجالية المقيمة بالخارج، يكوف قد أخؿ بمبدأ المساواة.
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        كما سجؿ المجمس الدستوري في ذات القرار تدخمو لصالح مبدأ التساوي في التعامؿ
بعض  المشرع لرئيس الجميورية الممارس والنائب الممارس مف إعفاءمع المترشحيف، إذ اعتبر أف 

 .1وبة لمترشح يحتمؿ أف يقدر عمى أنو يمثؿ نقيضا لممبدأ المذكورالشروط المطم

       اعتبر المجمس الدستوري في نفس السياؽ أف إلزاـ المشرع لمقوائـ الحرة بشرط إضافي
يعد إخبلال بمبدأ المساواة، ويضع عقبة تحوؿ  2عما أقره بالنسبة لقوائـ ترشيحات األحزاب السياسية

           دوف ضماف مساواة المواطنيف والمواطنات في المشاركة الفعمية في الحياة السياسية خبلفا
 .3أحكاـ الدستور تقتضيلما 

وبالنسبة لحرية تأسيس االحزاب السياسية أكد المجمس الدستوري عمى ضرورة مراعاة 
اعتبر أف اشتراط المشرع في األعضاء المؤسسيف  01/97ة، إذ في رأيو رقـ المشرع لمبدا المساوا

لحزب سياسي باف يكونوا حاصميف عمى الجنسية الجزائرية األصمية أو المكتسبة منذ عشر سنوات، 
مف الدستور التي تؤكد  29ومف إقامة منتظمة عمى التراب الوطني، يعد إخبلال بمقتضيات المادة 

سية أماـ القانوف، وأنو ال يمكف أف يتذرع بأي تمييز يعود سببو... أي شرط آخر أف المواطنيف سوا
 شخصي أو اجتماعي.

                                                             
             مف قانوف االنتخابات، بسبب كوف األولى تعفي رئيس الجميورية الممارس 91و 111يتعمؽ األمر بالمادتيف  -1

ال تخضع النائب الممارس لوجوب   91مف ذات القانوف، وكوف الفقرة الثالثة مف المادة  110مف الشروط المحددة في المادة 
               توقيع مف منتخبي )بكسر الخاء( 500% مف منتخبي )بفتح الخاء( دائرتو االنتخابية أو بػ  10دعـ ترشيحو بتوقيع 

 ؾ في حالة إذا ما إذا كاف ال يترشح مف جديد تحت رعاية جمعية ذات طابع سياسي.ىذه الدائرة االنتخابية، وذل
مف قانوف االنتخابات المذكور ألـز قوائـ الترشيحات لبلنتخابات  82ذلؾ أف المشرع وبموجب الفقرة الثالثة مف المادة  -2

األقؿ مف توقيعات الناخبيف المسجميف داخؿ %( عمى 3أف تدعـ بثبلثة في المائة ) -حيف تقدـ بعنواف قوائـ حرة–المحمية 
توقيع باستثناء البمديات التي يقؿ عدد الناخبيف  400الدائرة االنتخابية المعنية، عمى أف ال يقؿ ىذا العدد عف أربعمائة 

         المسجميف فييا عف ألؼ ناخب مسجؿ، والتي تبقى خاضعة إلى نسبة ثبلثة في المائة فقط، وىو ما لـ يشترطو المشرع
 في قوائـ األحزاب السياسية.

يتعػمؽ بمراقػبة مطابقػة الػقانػوف  2011ديسمبر 22مؤر خ في  11-03قدـ المجمس الدستوري نفس التبرير في رأيو رقـ -3
       ( 3)المطة  90( و3)المطة  78العػضوي المتعػمؽ بنظػاـ االنتخابات، لمػدستػور، حيث أف المشرع اشترط في المادتيف 

            في المترشح لعضوية المجمس الشعبي البمدي أو الوالئي، وفي المترشح لعضوية المجمس الشعبي الوطني أف يكوف 
سنوات عمى األقؿ، وىو ما عده المجمس الدستوري مساسا واضحا بمبدأ  08ذا جنسية جزائرية أصمية أو مكتسبة منذ 

 المساواة.
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مف الدستور التي تجعؿ مف ىدؼ  31كما رأى في ىذا االشتراط إخبلال بمقتضيات المادة 
          العقباتالمؤسسات ضماف مساواة كؿ المواطنيف والمواطنات في الحقوؽ والواجبات بإزالة 

 .التي تحوؿ دوف مشاركة الجميع في الحياة السياسية

ىذا حيف اشترط األخير الجنسية الجزائرية كما ذكر المجمس الدستوري المشرع برأيو 
كؿ ذلؾ يعكس مدى حرص المجمس عمى التزاـ  ،1األصمية في األعضاء المؤسسيف لحزب سياسي

 .2المشرع بمبدأ المساواة فيما يتعمؽ بالحقوؽ والحريات السياسية

 التقيد بمبدأ المساواة في األنظمة الداخمية لمبرلماف:

ف كاف يرى أف مبدأ المساواة  ال يتعارض أشرنا آنفا إلى أف المجمس الدستوري الجزائري وا 
             تراعى فييا خصوصيات بعض البرلمانييف الختبلؼ الظروؼ مع إمكانية إقرار أحكاـ

             التي يتواجدوف فييا، فإنو بالمقابؿ يرى أنو يتعيف عمى المشرع أف ال يحدث أوضاعا متابينة
 بيف البرلمانييف تقـو عمى معايير غير موضوعية وغير عقبلنية مف شأنيا أف تمس بمبدأ المساواة.

يرفض ما ورد في النظاـ الداخمي  10/20003د المجمس الدستوري في رأيو رقـ لذلؾ نج
       إمكانية تشكيؿ مجموعات برلمانية مف قبؿ النواب  مجمس الشعبي الوطني مف أحكاـ تقرلم

عمى اساس االنتماء الحزبي السياسي األصمي لؤلحزاب فقط، مما يستنتج منو أف النواب اآلخريف 
 ال ينتموف إلى أي حزب( ال تشمميـ ىذه اإلمكانية.)األحرار الذيف 

وقد اعتبر المجمس الدستوري أنو ال يمكف لممجمس الشعبي الوطني أف يضع شروطا 
خاصة لمنواب عمى أساس انتمائيـ الحزبي األصمي، وبرر ذلؾ بكوف ميمة النائب وطنية وليست 

                                                             
المتعمؽ باألحزاب السياسية،  يتعمؽ بمراقبة مطابقة القانوف العضوي 2012يناير سنة  08المؤرخ في  12-01رأي رقـ  -1

 لمدستور، مرجع سابؽ.
، جامعة 12، دفاتر السياسة والقانوف، العددبوحنية قوي، ىبة لعوادي، إصبلح قانوف األحزاب السياسية الجزائري -2

 .173ـ، ص 2015قاصدي مرباح، ورقمة، جانفي 
، يتعمؽ بمراقبة مطابقة النظاـ الداخمي لممجمس الشعبي الوطني، 2000مايو سنة  13مؤرخ في  2000-10رأي رقـ  -3

 لمدستور، مرجع سابؽ.
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فإف تمثيؿ  1وأضاؼ أنو طبقا لمدستور حزبية، وجميع النواب يشاركوف في ممارسة السيادة الوطنية،
 ال حدود لو غير تمؾ التي حددىا الدستور، وقانوف االنتخابات.الشعب 

يقتصر  2وقضى المجمس الدستوري في األخير بأف "إقرار أف تشكيؿ المجموعات البرلمانية
سواىـ  عمى النواب المنتميف أصبل لؤلحزاب السياسية الممثمة في المجمس الشعبي الوطني دوف

ينشئ وضعا تمييزا بيف النواب ما يعد مساسا بمبدأ المساواة بيف النواب، ويستوجب بالنتيجة 
 التصريح بعدـ مطابقتو لمدستور".

         رغـ أف المجمس الدستوري الجزائري أسيب في تبرير رأيو المذكور آنفا حرصا منو 
عمى عدـ مخالفة أحكاـ النظاـ الداخمي لممجمس الشعبي الوطني لممبادئ التي أقرىا الدستور، 

     الغرفة الثانية لمبرلماف أقرت أحكاما تبدو مخالفة لمبدأ المساواةوباألخص مبدأ المساواة، إال أف 
األمة  منو عمى إمكانية إنشاء أعضاء مجمس 58، حيث نصت المادة 3في النظاـ الداخمي ليا

لمجموعة برلمانية عمى اساس االنتماء الحزبي، كما مكنت األعضاء المعينيف بعنواف الثمث 
 الرئاسي مف إنشاء مجموعة برلمانية واحدة.

ويبدو أف ىذه المادة ال تشير إلى حؽ أعضاء المجمس االحرار في إنشاء مجموعة 
تحفظو حوؿ ىذه المادة، ورأى أنو يجب ، وسجؿ بذلؾ 4برلمانية، وىو ما الحظو المجمس الدستوري

      أف ال تنشئ وضعا تمييزا بيف أعضاء مجمس االمة، مراعاة لمبدأ المساواة بينيـ الذي يستشؼ
 .5مف الدستور 34و 32مف نص المادتيف 

                                                             
 .1996مف دستور الجزائر لسنة  10المادة  -1
، والمتضمف القانوف العضوي المتعمؽ بنظاـ 1997مارس سنة  6المؤرخ في  07-97مف األمر  109نصت المادة  -2

ما كقائمة مترشحيف أحرار(.عمى أف: ) باتاالنتخا  تقدـ كؿ قامة مترشحيف إما تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر، وا 
 22المؤرخة في  49الصادر في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية  رقـ  2017النظاـ الداخمي لمجمس األمة لسنة  -3

 ـ.2017أوت 
، يتعمؽ بمراقبة مطابقة النظاـ الداخمي لمجمس األمة، لمدستور، 2017يوليو سنة  25مؤرخ في  17-02رقـ  رأي -4

 مرجع سابؽ.
وال يمكف أف ي تذر ع بأي  تمييز يعود سببو إلى الموِلد، أماـ القانوف.  سواسيةكؿ المواطنيف  مف الدستور: ) 32المادة  -5

 (.و أي  شرط أو ظرؼ آخر، شخصي  أو اجتماعي  أو الِعرؽ، أوالِجنس، أو الر أي، أ
 



 فقه اجمللس الدستوري اجلزائري  حول الربملان املشرع الثاني الباب  

 

 
222 

 الفصؿ الثاني

 مساىمة اجتيادات المجمس الدستوري في تطوير األداء التشريعي لمبرلماف
 

       األنظمة السياسية الحديثة عمى أساس ىيمنة وغمبة السمطة التنفيذيةت بنى الكثير مف 
منيا الخشية مف تخطي السمطة عمى السمطة التشريعية، ويقؼ وراء ىذا األمر مبررات عديدة، 

      التشريعية لمحدود المرسومة ليا دستوريا، نتيجة توسع وظائؼ الدولة وتحوليا إلى دولة رعاية،
 ى ذلؾ مف زيادة التشريع لتغطية ىذه الوظائؼ.وما يترتب عم

كأجيزة رقابة سياسية عمى دستورية  المجالس الدستوريةأغمب استنادا إلى ذلؾ نشأت 
لجيات التنظيمي العائد القانوني العائد لجيات التشريع، و في خضـ الصراع بيف المجاليف  القوانيف
المجاليف، ورسـ الحدود بيف االختصاصيف التشريعي لتجد نفسيا مطالبة لمفصؿ بدقة بيف ، التنفيذ

 والتنظيمي.

لـ يكف المجمس الدستوري الجزائري ىو اآلخر بعيدا عف ىذا الصراع، وقد وضع بصماتو 
االجتيادية في ىذا الشأف منذ البدايات األولى لعممو الرقابي، لتظؿ حاضرة في اجتياده الدستوري 

 فيما بعد.

التعديبلت الدستورية في الجزائر، والتي أدت أحيانا إلى تجاوز الحقا، وبعد العديد مف 
برشادة،  مبرلمافليمارس دوره كحارس ىذا األخير أصبح بعض آراء وقرارات المجمس الدستوري، 

تفادي الدخوؿ في صراعات سياسية قدر مف خبلؿ  بشكؿ فيو بعض المرونة والتوازف واالىتماـ،و 
ظيار حرصو عمى ممارستو اإلمكاف مع البرلماف، و   مف جية بنفسوالدستورية الختصاصاتو ا 

المساس بالحدود الفاصمة بيف صبلحيات المجمس الدستوري وصبلحيات ، وتجنب )المبحث األوؿ(
 التشريعية مف جية ثانية )المبحث الثاني(. والبرلماف واحتراـ خيارات

 

                                                                                                                                                                                              

كؿ  المواطنيف والمواطنات في الحقوؽ والواجبات بإزالة العقبات ال تي  مساواةتستيدؼ المؤس سات ضماف  : )34المادة 
ة، تعوؽ تفت ح شخصي ة اإلنساف، وتحوؿ دوف مشاركة الجميع الفعمي ة في الحياة الس ياسي ة، واالقتصادي ة، واالجتماعي  

 (.والث قافي ة
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 المبحث االوؿ

 البرلماف الختصاصاتو بنفسوحرص المجمس الدستوري عمى ممارسة 

يرتبط حرص المجمس الدستوري عمى ضرورة تدخؿ البرلماف لممارسة اختصاصاتو بنفسو       
برقابتو عمى الدستورية الخارجية لمتشريع قبؿ الدستورية الداخمية، أي التحقؽ مف مدى التزاـ المشرع 

صحة التشريع وحدود والية المشرع بالقواعد الشكمية واالجرائية التي حددىا المؤسس الدستوري ل
 خصوصا ما تعمؽ بقواعد توزيع االختصاص وذلؾ قبؿ البحث في العيوب الموضوعية لمتشريع.

ساسا عمى ركف أإف رقابة المجمس الدستوري لمدستورية الخارجية لمتشريع تنصب 
تعمقاف االختصاص وركف الشكؿ واالجراءات، فبيما يتشكؿ المظير الخارجي لمتشريع، وىما ي

ية سمطة تقديرية أبكيفية ممارسة السمطة، وال ينصرفاف إلى مضمونيا أو جوىرىا، وال يممؾ المشرع 
فيما يتعمؽ بيذيف الركنيف، فكؿ منيما محدد بموجب النصوص الدستورية المنظمة لنشاط السمطة 

 .1التشريعية

العامة في الدولة، يحدد الدستور عادة قواعد توزيع االختصاص لكؿ سمطة مف السمطات 
                    ويضع الحدود الضابطة لنشاطيا، بما يحوؿ دوف تدخؿ أي منيا في اختصاصات األخرى

فإذا خالفت السمطة التشريعية مثبل ىذه أو مزاحمتيا إال وفقا لما أراده ورسمو المؤسس الدستوري، 
عدـ االختصاص االيجابي،  الحدود كاف عمميا غير دستوري، ووقعت بذلؾ فيما يسمى بعيب

، لذلؾ يعمؿ المجمس الدستوري رقابتو عمى ىذا لقياميا بعمؿ لـ يورده الدستور ضمف اختصاصاتيا
النوع مف عدـ االختصاص بمناسبة فصمو في دستورية القوانيف وذلؾ حماية لصبلحيات السمطات 

 .العامة في الدولة والمكفولة دستوريا )المطمب األوؿ(

           ـ التقاعس عف ممارسة اختصاصاتو، عمى المشرع أيضا في ىذا اإلطار عدكما ينبغي 
ال وقع في أ و االمتناع عف ذلؾ، أو تفويض بعضيا لغيره إال في الحدود التي أنشأىا الدستور، وا 

، الوجو اآلخر لعيب عدـ االختصاص، قصدنا بذلؾ ما يسميو الفقو بعدـ االختصاص السمبي
لدستوري رقابتو عمى ىذا النوع مف عدـ االختصاص حرصا منو عمى تطوير وي عمؿ المجمس ا

 .التشريع وفعاليتو )المطمب الثاني(
                                                             

 .549عصاـ سعيد عبد أحمد، مرجع سابؽ، ص  - 1
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 عمؿ المجمس الدستوري رقابتو عمى الدستورية الخارجية لمتشريع حمايةوفي الحالتيف ي  
وره دلبلختصاصات كما وزعيا الدستور، ومساىمة في تطوير التشريع، وحرصا عمى قياـ المشرع ب

 الدستوري.

 وؿالمطمب األ 

 رقابة عدـ االختصاص االيجابي حماية لصالحيات السمطة العامة

الدستوري بمناسبة رقابتو لمدستورية الخارجية لمتشريع عمى فرض احتراـ  يسير القضاء
ي عمى رقابة عدـ االختصاص االيجابي حيات المنصوص عمييا في الدستور، أتوزيع الصبل

                     يمكف اختزالو فقط في تجاوز المشرع لحدود واليتو الدستورية والتعدي لممشرع، والذي ال
 عمى اختصاصات سمطات أخرى كالمشرع الفرعي مثبل )التنظيـ(.

                 إذ أف المجمس الدستوري كما يسير في إطار رقابتو عمى التوزيع األفقي لمصبلحيات،
حتراـ المشرع لؤلشكاؿ الدستورية لمتشريع، فيما يمكف تسميتو بالرقابة فإنو يسير أيضا عمى فرض ا

عمى الدستورية العمودية، أي رقابة التوزيع العمودي الختصاصات المشرع تبعا لكؿ شكؿ تشريعي 
حدده الدستور، كما فرض رقابة الدستورية في الحالتيف مف شأنو المساىمة في توجيو البرلماف 

 ور، وممارسة اختصاصو التشريعي تبعا لؤلشكاؿ التي حددىا لو.لمعمؿ في إطار الدست

 الفرع األوؿ

 ع األفقي لالختصاصات بيف السمطاتفرض احتراـ قواعد التوزي

                   تعني فكرة االختصاص في المجاؿ الدستوري أف ال يباشر االختصاص إال مف الجية
التي عينيا الدستور لممارستو، وبالتالي فإف كؿ سمطة تباشر األعماؿ التي خوليا المؤسس 

ال عد عمميا غير دستوري،  الدستوري، وتحتـر قواعد التوزيع األفقي لبلختصاصات بيف السمطات وا 
وبالتالي يظير االرتباط الوثيؽ بيف توزيع االختصاصات ومبدأ الفصؿ بيف السمطات الذي يمكف 

عتباره وفقف لنزرة النظـ الديمقراطية الحديثة بأنو فصؿ أفقي ال يمكف مف خبللو أف تدعي أية ا
سمطة توفقيا عمى غيرىا، وذلؾ عمى حد تعبير الفقو بأنو )مف خبلؿ ىذه اآللية الدستورية لتوزيع 
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يعود جائزا السمطات يمكف أف يخمؽ فيما بينيا توازنا وتساويا، فتراقب الواحدة األخرى، وبذلؾ ال 
 .1التفكير بانتياؾ الدستور، إذ يحتـ ذلؾ اتباع آلية متوازنة في التشريع تخضع لممبادئ الدستورية(

لقد كمؼ المؤسس الدستوري القاضي الدستوري بالسير عمى احتراـ المشرع في تشريعو 
األفقي الذي يراقب مدى احتراـ المشرع لقواعد التوزيع لمدستور وخضوعو لو، وبذلؾ فيو 

لبلختصاصات بيف السمطات، فكمما خالؼ المشرع ىذه القواعد عد عممو مشوبا بعيب عدـ 
 االختصاص االيجابي.

ويبدو أف فقياء القانوف الدستوري قد تأثروا في نظرتيـ لتصنيفات عيب عدـ االختصاص 
ي بإمكانو رقابة ، فرأوا أف القاضي الدستور 2االيجابي بما ىو معموؿ بو في الفقو والقضاء اإلداري

 .3ىذا العيب الذي يتخذ عدة أشكاؿ، فقد يكوف عيبا عضويا أو موضوعيا أو زمانيا أو مكانيا

فبالنسبة لمعنصر العضوي أو الشخصي لعدـ االختصاص فإنو يتحقؽ في حالة صدور 
التشريع مف غير العضو التشريعي الذي يحدده الدستور، أما العنصر الموضوعي لعدـ 

يرتبط بحالة خروج التشريع عف نطاؽ الموضوع الذي حدده الدستور، أو عدـ التزامو االختصاص ف
بالحدود الموضوعية التي رسميا، بالرغـ مف صدوره عف السمطة أو العضو الذي عيد إليو 

 الدستور بيذا االختصاص.

وبالنسبة لمعنصر المكاني والعنصر الزماني لعدـ االختصاص فيرتبطاف بمخالفة الحدود 
 .4المكانية أو الزمنية التي يحددىا الدستور إلصدار التشريع

 

 

                                                             
 .164أميف عاطؼ صميبا، مرجع سابؽ، ص  - 1
وذلؾ عمى ضوء عناصر االختصاص في القرار اإلداري، والتي ىي أربعة: الشخصي، الموضوعي، المكاني،  - 2

ال عد معيبا بعيب عدـ االختصاص. انظر: سميماف الطماوي،  والزماني، إذ ينبغي أف يصدر القرار اإلداري متوافقا معيا، وا 
 .284، ص 1984النظرية العامة لمقرارات اإلدارية، دار الفكر العربي، الطبعة الخامسة ، القاىرة، 

 .787، ص 1997معارؼ، االسكندرية، عبد الغني بسيوني، النظـ السياسية والقانوف الدستوري، منشأة ال - 3
 .551عصاـ سعيد عبد أحمد، مرجع سابؽ، ص  - 4
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 رقابة عيب عدـ اختصاص المشرع مف الناحيتيف العضوية والموضوعية -أوال

 رقابة عدـ االختصاص العضوي: -1

        االختصاص العضوي أو الشخصي أف تباشر كؿ سمطةقواعد توزيع يقتضي تطبيؽ 
في الدولة االختصاصات التي عيد إلييا الدستور بمباشرتيا، ففي معظـ النظـ  مف السمطات العامة

الدستورية تختص السمطة التشريعية بوظيفة التشريع، وبالتالي يتعيف عمييا أف تمارس اختصاصاتيا 
           اـ الدستور، وال يجوز ليا أف تفوضيا لغيرىا مف السمطاتفي ىذا الشأف بنفسيا وفقا ألحك
 .1إال عمبل بنص صريح في الدستور

تتحقؽ أىـ صور عدـ االختصاص العضوي عندما تتجاوز السمطة التشريعية إطار 
 .2تدخؿ في اختصاص السمطة التنفيذية مسائؿ لتنظيـاختصاصاتيا، وتشرع 

الدستور حالة انتياؾ قواعد توزيع االختصاص فقضت  مف 41وفي فرنسا، نظمت المادة 
بأنو )إذا تبيف أثناء تطبيؽ االجراء التشريعي إف اقتراحا أو تعديبل ال يدخؿ ضمف نطاؽ اختصاص 

              مف الدستور، يجوز لمحكومة 38القانوف، أو أنو يتعارض مع تفويض منح بموجب المادة 
 ض عميو بعدـ القبوؿ.أو لرئيس المجمس المختص أف يعتر 

يفصؿ المجمس الدستوري وفي حالة حدوث خبلؼ بيف الحكومة ورئيس المجمس المعني 
 بناء عمى طمب اي منيما في ىذا الخبلؼ، وذلؾ خبلؿ ثمانية أياـ(.

يمكف لمحكومة إذا رأت أف مشروع قانوف أو اقتراح بتعديؿ قانوف قائـ وبناء عمى ىذا النص 
طاؽ اختصاص القانوف أف تدفع أماـ المجمس الذي يعرض أمامو ىذا سوؼ يؤدي إلى تجاوز ن

المشروع بعدـ قبولو، فإف استجاب المجمس انتيى الخبلؼ، أما إذا رفض فممحكومة أف تخطر 
المجمس الدستوري بموضوع الخبلؼ، ليفصؿ في طبيعة الموضوع، ىؿ يدخؿ في إطار القانوف، 

                                                             
 .354، ص 2000شعباف أحمد رمضاف، ضوابط وآثار الرقابة عمى دستورية القوانيف، دار النيضة العربية، مصر،  - 1
 .42لزرؽ حبشي، مرجع سابؽ، ص  - 2
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دخؿ في إطار التنظيـ، وبالتالي تختص بو السمطة وبالتالي يكوف مف اختصاص المشرع، أـ ي
 .1التنفيذية

السمطة قياـ أعطى الدستور الفرنسي أيضا لمسمطة التنفيذية وسيمة ثانية لمحد مف آثار 
ذات  التي تجيز تعديؿ النصوص 37/2بتجاوز اختصاصاتيا، وذلؾ بموجب المادة التشريعية 

الطابع التشريعي التي تصدر بعد سرياف الدستور، وذلؾ عف طريؽ األوامر إذا قرر المجمس 
 الدستوري أنيا تكتسب صفة البلئحية.

سمى ىذه الوسيمة المنصوص عمييا في ىذه المادة بالحماية ورغـ أف بعض الباحثيف 
ادات المجمس الدستوري ، إال أنو وخبلفا ليذه التسمية تبيف اجتي2المصححة لممجاؿ البلئحي

الفرنسي في ىذا اإلطار أف استخداـ ىذه الوسيمة غالبا ما يكوف في صالح حماية وتوسيع المجاؿ 
جانبا مف الفقو الدستوري  اؿ البلئحي الحكومي، وىذا ما دفعالقانوني لمبرلماف أكثر مف حماية المج

إلى القوؿ بأف ىذه الوسيمة ال تشكؿ سبلحا بيد الحكومة في مواجية البرلماف، بؿ يمكف  3الفرنسي
 اعتبارىا وسيمة دفاعية عف مجاؿ القانوف ضد االدعاءات التعسفية لمسمطة التنفيذية.

             إف المجمس الدستوري بموجب االختصاصيف المذكوريف آنؼ ال يمارس رقابة 
      الدقيؽ لمكممة، إنما ينصب عممو في الحالتيف في تحديد طبيعة النص،  عمى الدستورية بمعنى

أي التأكد مف أنو ذو طبيعة تشريعية أو ذو طبيعة الئحية، وىو ما يرتبط بالحرص عمى سبلمة 
 التوزيع األفقي لبلختصاصات بيف السمطتيف التشريعية والتنفيذية.

المعموؿ  4ـ ينص عمى الوسيمتيف المذكورتيفأما في الجزائر، ورغـ أف المؤسس الدستوري ل
            كما ال يحتوي الدستور أي نص صريح عمى مبدأ الفصؿ بيف السمطات، بيما في فرنسا، 

                                                             
1 -Jean Gicquel, droit constitutionnel et Institutions politiques, 12e édition, Montchrestien, 
Paris, 1993, p187.  

إبراىيـ محمد صالح الشرفاني، رقابة المحكمة الدستورية عمى السمطة التقديرية لممشرع، منشورات الحمبي الحقوقية،  -2
 .241، ص 2016لبناف، 

 .255 -254عصاـ سعيد عبد أحمد، مرجع سابؽ، ص  -3
)إف الد ستور فوؽ الجميع، ... ويضفي الش رعي ة عمى أنو:  1996، ودستور 1989إال أنو نص في مقدمة دستور  -4

بينما  الحماية القانوني ة، ورقابة عمؿ الس مطات العمومي ة في مجتمع تسوده الش رعي ة...(، عمى ممارسة الس مطات، ويكفؿ
 )يكفؿ الدستور الفصؿفي ديباجة الدستور  2016تـ تكريس مبدأ الفصؿ بيف السمطات صراحة في التعديؿ الدستوري لسنة 
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، مؤكدا عمى 1إال أف المجمس الدستوري استند عمى روح النص الدستوري بداية مف قراراتو األولى
الختصاصاتيا وعدـ اعتدائيا عمى اختصاصات السمطات دوره في الرقابة عمى احتراـ السمطات 

 .األخرى

             المؤرخ 02/89بوضوح في قراره رقـ  استناد المشرع إلى روح الدستوريظير  
      43المتعمؽ بالقانوف األساسي لمنائب، حيث أكد في رقابتو لنص المادة  1989أوت  30 في

واز سفر دبموماسي عمى ضرورة التمييز بيف ما يندرج أسفار النواب تحت غطاء ج تنص عمىالتي 
         في إطار القانوف أي اختصاص المشرع، وما يندرج في إطار اختصاص السمطة التنفيذية،
     إذ وضح أف التنصيص عمى كيفيات تسميـ وثائؽ السفر أو وضعيا حيز التداوؿ أو استعماليا 

نما يدخؿ في اختصاص  115المادة  ال يعود لمقانوف المحدد مجالو خاصة بنص مف الدستور، وا 
مف الدستور، ومف ثمة صرح المجمس  116كما ىو محدد في المادة  ،2السمطة التنظيمية وحدىا

 مف القانوف األساسي لمنائب غير دستورية. 43الدستوري أف المادة 

           الحكومةعود لرئيس يعمى حماية المجاؿ التنظيمي الذي كما حرص المجمس الدستوري 
حوؿ دستورية بعض مواد  04/98مف اعتداء السمطة التشريعية، ىذا ما يعكسو مثبل رأيو رقـ 

 05القانوف المتضمف نظاـ التعويضات والتقاعد لعضو البرلماف، والذي أكد فيو أف أحكاـ المواد 
عمى كؿ مف مكتب مف ىذا القانوف والتي تحيؿ كيفيات تطبيؽ أحكاميا بموجب تعميمة  12و 07و

المجمس الشعبي الوطني، ومكتب مجمس األمة، تشكؿ اعتداء عمى المجاؿ التنظيمي المحجوز 
خبلال بمقتضيات المادة  مف الدستور التي تؤكد أف تطبيؽ القانوف  125لرئيس الحكومة، وا 

 "يندرج... في المجاؿ التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة".

                                                                                                                                                                                              

         (، الش رعي ة بيف السمطات واستقالؿ العدالة والحماية القانوني ة، ورقابة عمؿ الس مطات العمومي ة في مجتمع تسوده
تقوـ الد ولة عمى مبادئ الت نظيـ الد يمقراطي  والفصؿ بيف السمطات والعدالة  منو ) 15ادة وفي نص الفقرة األولى مف الم

 .)االجتماعي ة
عمار عباس، دور المجمس الدستوري الجزائري في ضماف مبدأ سمو الدستور، مجمة المجمس الدستوري، العدد األوؿ،  -1

 .83، ص2013الجزائر، 
الجواز الدبموماسي، يسمـ حسب األعراؼ الدولية، لكؿ سمطة تابعة لمدولة ممزمة بميمة نظرا لكوف )مبررا ذلؾ بأنو  - 2

دائمة أو وقتية تمثيمية أو في إطار نشاط دولي ييـ الدولة، و بيذه الصفة فيو يسمـ حسب إرادة السمطة التنفيذية وحدىا 
 مف الدستور(. 116و  74و  67طبقا لممواد 
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         الدستوري عمى رقابة عدـ االختصاص االيجابي لممشرعوكمثاؿ آخر لحرص المجمس 
            المتعمؽ بالرقابة  2001يناير  13المؤرخ في  12/01ما ورد في رأي المجمس تحت رقـ 

عمى دستورية القانوف المتضمف القانوف األساسي لعضو البرلماف، حيث بيف المجمس أف المواضيع 
مف القانوف المذكور ال تندرج ضمف مجاؿ  29والمادة  12المادة  الواردة في الشطر األخير مف

نما  ضمف اختصاصات رئيس  الجميورية، باعتبار أف المؤسس الدستوري ينص صراحة القانوف، وا 
مف الدستور أف المسائؿ غير المخصصة لمقانوف يعود  125بموجب الفقرة األولى مف المادة 

 يس الجميورية.االختصاص فييا لمسمطة التنظيمية لرئ

امتدت حماية المجمس الدستوري لمجاالت السمطة التنظيمية ورفض أي تعد عمييا مف قبؿ 
المشرع إلى رقابتو عمى مقتضيات تأشيرات القوانيف الصادرة عف السمطة التشريعية، واعتبار 

لدستوري استنادىا إلى النصوص التنظيمية مخالفا لمدستور، ذلؾ ما نجده مثبل في رأي المجمس ا
المتعمؽ بمراقبة مطابقة القانوف العضوي المتضمف  2004وت أ 22المؤرخ في  02/04رقـ 

 617-83القانوف األساسي لمقضاء لمدستور، والذي كاف مف ضمف تأشيراتو االستناد إلى المرسـو 
في الحزب والدولة المعدؿ المتعمؽ بتقاعد اإلطارات السامية  1983أكتوبر  10المؤرخ في 

لى المرسـو وال المتعمؽ بصندوؽ تقاعد اإلطارات  30/09/1986المؤرخ في  264-88متمـ، وا 
المتعمؽ بتنظيـ المعيد  19/05/1990المؤرخ في  139-90السامية لؤلمة، والمرسـو التنفيذي 

 الوطني لمقضاء وسيره وحقوؽ الطمبة وواجباتيـ المعدؿ والمتمـ.

)أف المؤسس الدستوري تكريسا لمبدا الفصؿ بيف السمطات  المجمس الدستوري حيث اعتبر
                       خوؿ المشرع صبلحية التشريع في المجاالت المخصصة حصرا في الدستور، دوف اف يتعدىا

 إلى المجاالت التنظيمية المخصصة لمسمطة التنفيذية.

وعند االقتضاء إلى النصوص واعتبارا أنو إذا كاف المشرع ممزما باالستناد إلى الدستور 
                     التشريعية التي ليا عبلقة بموضوع النص المصادؽ عميو، فإنو بالمقابؿ ال يمكنو االستناد

 إلى نصوص تنظيمية صادرة عف السمطة التنظيمية.

واعتبارا بالنتيجة فإف المشرع حيف استند في مقتضيات القانوف العضوي موضوع اإلخطار 
لى  المراسيـ المذكورة أعبله، يكوف قد خالؼ مبدأ الفصؿ بيف السمطات والتوزيع الدستوري وا 

 لمجاالت االختصاص(.
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إف الدور الموكوؿ لممجمس الدستوري في مجاؿ حماية صبلحيات كؿ السمطات الدستورية، 
جزائري واحتراـ توزيع االختصاصات كما حدده الدستور، امتد أيضا في اجتياد المجمس الدستوري ال

أيضا رقابة مدى احتراـ غرفتي البرلماف ليذا المبدأ لدى إعداد كؿ غرفة منيما لنظاميا ليشمؿ 
 ( مف الدستور الحالي.3)الفقرة  132الداخمي طبقا لممادة 

 25/07/2017 المؤرخ في 02/17ذلؾ ما نستشفو مف رأي المجمس الدستوري رقـ 
                      148المتعمؽ بمطابقة النظاـ الداخمي لمجمس األمة لمدستور، وذلؾ لدى رقابة المجمس لممادة 

مف ىذا النظاـ التي تيدؼ إلى تصنيؼ الوظائؼ العميا في مجمس األمة ضمف الوظائؼ العميا 
عمييا، وال سيما ما يتعمؽ منيا بمجالي المماثمة في الييئات السيادية لمدولة، وتطبيؽ نفس االحكاـ 

 األجور والتقاعد.

                   140الفقرة الثالثة والمادة  132حيث اعتبر المجمس الدستوري أنو وطبقا لممواد 
)التي تحدد مجاالت القانوف العضوي(، والمادة  141)التي تحدد مجاالت القانوف العادي(، والمادة 

ة التنظيمية والمجاؿ التنظيمي( مف الدستور، فإف المؤسس الدستوري ميز )المتعمقة بالسمط 143
                   بوضوح بيف المجاالت التي تعود لمقانوف، وتمؾ التي تعود لمسمطة التنظيمية لرئيس الجميورية، 

كما أخضع الدستور الجزائري  إلى كؿ غرفة مف غرفتي البرلماف. وبيف االختصاصات التي تعود
 لنصوص الصادرة عف ىذه الجيات المختمفة إلى قواعد إعداد ومصادقة ورقابة مختمفة.ا

أشار بعد ذلؾ المجمس الدستوري إلى أف التوزيع المذكور لبلختصاصات أساسو مبدأ 
          مف الدستور، والذي يقضي بأف كؿ سمطة 15الفصؿ بيف السمطات المكرس صراحة في المادة 

 ال في المجاؿ الذي حدده ليا بدقة المؤسس الدستوري.ال يمكنيا التدخؿ إ

ضاؼ المجمس الدستوري اعتبارا آخر رأى فيو أف المؤسس الدستوري أقر لكؿ غرفة في أ
البرلماف صبلحية إعداد نظاميا الداخمي والمصادقة عميو بكؿ سيادة، وبنى ذلؾ عمى االستقبللية 

مف مبدأ الفصؿ بيف السمطات، شريطة احتراـ  التنظيمية لكؿ مف غرفتي البرلماف، والمستنبطة
 الفقرة الثالثة. 132توزيع االختصاصات بيف ىذه السمطات كما حددىا الدستور في المادة 

لذلؾ اعتبر المجمس الدستوري أف النظاـ الداخمي لمجمس األمة قد أخؿ بمبدأ توزيع 
ث إعدادىا أو مف حيث االختصاصات إلقراره أحكاما تتطمب تدخؿ سمطات أخرى سواء مف حي

 المصادقة عمييا.
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         وأكد المجمس أف التصنيؼ في الوظائؼ العميا لمدولة ونظاـ التقاعد الخاص بيذه الفئة 
 مف الموظفيف ال يدخؿ في النظاـ الداخمي لمجمس األمة.

مف ىذا النظاـ  148واعتبارا بالنتيجة صرح المجمس في منطوؽ رأيو ىذا أف المادة 
ي غير مطابقة لمدستور، وبالتالي فإف مجمس األمة لـ يحتـر في نظامو الداخمي مبدأ توزيع الداخم

 االختصاصات كما حدده الدستور.

 رقابة عدـ االختصاص الموضوعي: -2

أف تباشر السمطة المختصة عضويا  يقتضي العنصر الموضوعي في االختصاص
 .1اختصاصاتيا الدستورية في نطاؽ الدستور، ووفقا لمحدود التي رسميا

بمفيـو المخالفة تقع السمطة المختصة بالتشريع في عيب عدـ االختصاص عندما تخرج بالتشريع 
اص فكأف عيب عدـ االختصعف النطاؽ الذي حدده الدستور ليا لتمارس اختصاصيا مف خبللو، 

 الموضوعي يتعمؽ بماىية التشريع وموضوعو.

وقد أكد المجمس الدستوري الجزائري في العديد مف المرات أنو إذا كاف مف اختصاص 
مف الدستور فإنو يعود لممجمس  98المشرع إعداد القانوف والتصويت عميو بكؿ سيادة طبقا لممادة 

             راـ المشرع األحكاـ الدستورية الدستوري بمقتضى اختصاصاتو الدستورية أف يسير عمى احت
 .2حيف ممارسة سمطتو التشريعية

 رقابة عدـ اختصاص المشرع مف الناحيتيف المكانية والزمانية -ثانيا

 رقابة عدـ االختصاص المكاني: -1

ي يحدده الدستور، صيا التشريعي في النطاؽ المكاني أتمارس السمطة التشريعية اختصا
االلتزاـ بذلؾ، فإذا مارست والية التشريع خارج ىذا النطاؽ كاف التشريع مشوبا بعيب  عميياويتعيف 

 عدـ االختصاص المكاني.

                                                             
 .789سابؽ، ص عبد الغني بسيوني، مرجع  - 1
 ، مرجع سابؽ.98-04رأي رقـ  - 2
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لـ يحدد المؤسس الدستوري الجزائري صراحة االختصاص المكاني لمبرلماف، بؿ ترؾ 
             مف الدستور،  115بموجب المادة  لممشرع ميمة تحديد تنظيـ غرفتي البرلماف وعمميما
 1999مارس  08المؤرخ في  02-99وقد تـ تحديد االختصاص المذكور بالقانوف العضوي رقـ 

الذي يحدد تنظيـ المجمس الشعبي الوطني ومجمس األمة وعمميما وكذا العبلقات الوظيفية بينيما 
دستور، يكوف مف ال 13 ةمع مراعاة أحكاـ المادوبيف الحكومة، فورد في المادة الثانية منو أنو )

 (.مقر المجمس الشعبي الوطني ومقر مجمس األمة في مدينة الجزائر

وقد كانت ىذه المادة قبؿ إخضاع القانوف العضوي الذي يحتوييا لرقابة المجمس الدستوري 
     (، يكوف مقر المجمس الشعبي الوطني ومقر مجمس األمة في مدينة الجزائرتنص عمى أف )

      ي اعتبر أف ىذه الصياغة أغفمت السمطة المخولة لرئيس الجميوريةإال أف المجمس الدستور 
، وأعاد الصياغة بإضافة 1مف الدستور 93في الحالة االستثنائية بمقتضى الفقرة الثالثة مف المادة 

        (، وبالتالي إذا لـ تتوافر الحالة االستثنائيةمف الدستور 13مع مراعاة أحكاـ المادة عبارة )
         تحدث عنيا النص، وباشر البرلماف اختصاصو في مدينة أخرى غير مدينة الجزائرالتي 

فإف ما يصدره مف تشريعات يكوف باطبل لمخالفتو لنص المادة الثانية مف القانوف العضوي 
كما أف عقد االجتماع في غير مدينة  مف الدستور. 115وجوده مف المادة المذكور، والذي يستمد 

 .2عمى استدعاء مف رئيس الجميورية يكوف إال في الحالة االستثنائية، وبناء الجزائر ال

نشير إلى أف بعض الدوؿ يمكف فييا عقد جمسات مجالسيا التشريعية في مكاف آخر غير الذي 
ينص عميو الدستور في حالة الظروؼ االستثنائية بناء عمى طمب مف رئيس الدولة، أو مف أغمبية 

             ، وىو توجو يؤدي إلى تكريس نوع مف التوازف3مس التشريعيمجموصوفة مف أعضاء ال
 بيف السمطتيف التنفيذية والتشريعية.

                                                             
ؿعمى ) 1996مف دستور الجزائر لسنة  93مف المادة  3نصت الفقرة  - 1  أف الجميورية رئيس االستثنائية الحالة تخو 

 تمعويج  الجميورية. في الد ستورية والمؤسسات األمة استقالؿ عمى المحافظة تستوجبيا التي االستثنائية اإلجراءات يت خذ

  (.وجوبا البرلماف
 ، مرجع سابؽ.02-99 العضوي القانوف مف 98 المادة نص عمى بناء - 2
       ويجوز القاىرة، مدينة النواب مجمس )مقر أف عمى 2014 لسنة مصر دستور مف 114 المادة تنص مثبل، مصر في - 3

 المجمس، أعضاء ثمث أو الجميورية، رئيس مف طمب عمى بناء آخر، مكاف في جمساتو عقد االستثنائية الظروؼ في لو
 باطؿ(. قرارات مف عنو يصدر وما ذلؾ، خبلؼ عمى المجمس واجتماع



 فقه اجمللس الدستوري اجلزائري  حول الربملان املشرع الثاني الباب  

 

 
233 

 رقابة عدـ االختصاص الزمني -2

عدـ االختصاص الزمني في حالة صدور التشريع عف سمطة ليس ليا حؽ إصداره  يتحقؽ
نظرا النتياء صبلحيتيا الدستورية لمتشريع، ومثاؿ ذلؾ حالة انتياء العيدة التشريعية أو حالة حؿ 

 البرلماف.

ذلؾ أف الزمف يمثؿ قيدا عمى سمطة التشريع، فيمزميا ممارسة اختصاصاتيا في اإلطار 
      ي حدده الدستور، سواء مف ناحية نفاذ صبلحيتيا لممارسة اختصاصاتيا الدستورية،الزمني الذ

أو تحقؽ الظروؼ التي تطمبيا الدستور لذلؾ، ويراقب المجمس الدستوري مدى التزاـ سمطة التشريع 
 .1بيذا القيد

              المؤرخ  13/02مثاؿ ذلؾ في عمؿ المجمس الدستوري، ما جاء في رأيو رقـ 
المتعمؽ بمطابقة القانوف العضوي المتضمف القانوف األساسي لمقضاء  2002نوفمبر  16في 

لمدستور، والذي اعتبر فيو المجمس أف ىذا القانوف جاء مخالفا لمدستور لعدـ احترامو إلجراء 
، حيث قاـ 1996انتقالي زمني متعمؽ بتنصيب المؤسسات التي جاء بيا تعديؿ الدستور لسنة 

يت عمى القانوف العضوي المذكور قبؿ تنصيب ىذه المؤسسات، والتي منيا مجمس الدولة، بالتصو 
مف الدستور الذي يؤكد أنو )ريثما يتـ تنصيب المؤسسات  180مخالفا بذلؾ لنص المادة 

                 المنصوص عمييا في ىذا الدستور، يستمر سرياف مفعوؿ القوانيف التي تتعمؽ بالمواضيع
عمييا  خضع لمجاؿ القوانيف العضوية إلى أف تعدؿ أو تستبدؿ وفؽ االجراءات المنصوصالتي ت

المشرع بإرجاء تعديؿ أو استبداؿ القوانيف المذكورة إلى حيف وبالتالي تمـز ىذه المادة  في الدستور(.
 تنصيب المؤسسات المنصوص عمييا في الدستور.

وقد قضى المجمس الدستوري في منطوؽ ىذا الرأي بعدـ مطابقة القانوف العضوي 
المتضمف القانوف األساسي لمقضاء لمدستور، وأدلى بالمنطوؽ ذاتو فيما يتعمؽ بالقانوف العضوي 

 .20032مارس  23المؤرخ في  14/03المتعمؽ بالتنظيـ القضائي في رأيو رقـ 

                                                             
 .575عبد المجيد إبراىيـ سميـ، مرجع سابؽ، ص  - 1
مراقبة مطابقة القانوف العضوي المتعمؽ بالتنظيـ القضائي ، يتعمؽ ب2003مارس  23مؤرخ في  03-14رأي رقـ  - 2

 ـ.2003مارس  30، مؤرخ في 22لمدستور، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
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 الفرع الثاني

 لقواعد التوزيع العمودي الختصاصاتوفرض احتراـ المشرع 

رسـ المؤسس الدستوري الجزائري لموظيفة المعيارية لممشرع شكميف دستورييف تفرغ فييما، 
ووصؼ لكؿ شكؿ مجاالت يختص بتنظيميا، وخوؿ البرلماف حؽ تنظيـ عممو وقواعد ممارستو 

 بنظاـ داخمي تعده كؿ غرفة وفقا لمبدأ توزيع االختصاصات.

شكاؿ النظر في مدى التزاـ المشرع ليذه األ أعطى المؤسس الدستوري صبلحية كما
 الدستورية، وذلؾ بغرض فرض احتراـ المشرع لقواعد التوزيع العمودي الختصاصاتو.

وتوضح اجتيادات المجمس الدستوري الجزائري في ىذا اإلطار حرصو عمى تدخؿ المشرع 
، التي حددىا لو المشرع، وبالشكؿ الذي رسمو الدستورلمممارسة اختصاصاتو بنفسو في المجاالت 

ودوف تجاىؿ لمصورة التي ارتأى ظيوره فييا تبعا ليذا الشكؿ أي كمشرع عضوي أو كمشرع 
كما حرص المجمس الدستوري أيضا عمى رقابة كؿ تداخؿ بيف شكمي التشريع )العضوي  عادي.

 .والعادي( والنظاـ الداخمي لكؿ غرفة مف غرؼ البرلماف

 فرض احتراـ الحدود الدستورية بيف شكمي التشريع -أوال

    شكبل جديدا مف التشريع لـ يكف معيودا 1996أقر التعديؿ الدستوري في الجزائر لسنة 
مف قبؿ في الدساتير السابقة لمجزائر سمي بالقانوف العضوي، ومنح حؽ التشريع بموجبو لمبرلماف 

 مف الدستور. 123في مجاالت محددة بنص المادة 

يختمؼ القانوف العضوي عف القانوف العادي مف ناحية موضوعاتو واجراءات إقراره وكيفيات 
ف كاف يجتم  ع معو في صدورىما عف البرلماف.خضوعو لرقابة المطابقة لمدستور، وا 

               إف المعتمد في توضيح الفرؽ بيف القوانيف العضوية والقوانيف العادية في الجزائر
 .1ىو المعيار المختمط الذي يجمع بيف الناحية المادية العضوية والناحية الشكمية االجرائية

                                                             
 .149عبد الوىاب مخموفي، ىنيدة قاسمي، مرجع سابؽ، ص  - 1
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حالي لمجزائر الذي يؤكد أنو مف الدستور ال 141يبدو ذلؾ واضحا مف تفحص نص المادة 
)إضافة إلى المجاالت المخصصة لمقوانيف العضوية بموجب الدستور، يشرع البرلماف بقوانيف 

 عضوية في المجاالت التالية: ...(.

جرائية فتنص الفقرة األخيرة ىذا مف الناحية المادية العضوية، أما مف الناحية الشكمية اال
ا أف )تتـ المصادقة عمى القانوف العضوي باألغمبية المطمقة والتي قبميا مف نص المادة نفسي

 .1لمنواب وألعضاء مجمس األمة

 ه(.ؿ صدور يخضع القانوف العضوي لمطابقة النص مع الدستور مف طرؼ المجمس الدستوري قب

مؤدى ىذا النص أف المصادقة عمى القانوف العضوي تتطمب أغمبية موصوفة أكبر مما 
المصادقة عمى القانوف العادي، كما يخضع األوؿ لمرقابة السابقة الوجوبية لمطابقة نصو  تتطمبو

 .2مع الدستور، عمى خبلؼ الثاني، كؿ ذلؾ يجعؿ القانوف العضوي يسمو عمى القانوف العادي

        إف تحديد مكانة أي معيار قانوني في اليـر القانوني لمدولة مرتبط بأىمية المجاالت
ظميا، وتقدير مدى اليالة االجرائية المرتبطة بو، وباالستناد إلى ما سبؽ فإف القانوف التي ين

العضوي والذي يعد مكمبل لمدستور يوجد في مرتبة وسطى في اليـر القانوني بيف الدستور والقانوف 
 العادي، فيو أدنى درجة مف الدستور وأعمى درجة مف القانوف العادي.

       بيا الدستور القانوف العضويبالمواضيع والمسائؿ التي خص  وبالتالي ال يجوز النزوؿ
      ، كما يعد مخالفا لمدستور االرتقاء بمسائؿ القانوف العادي3يإلى تنظيميا في شكؿ قانوف عاد

 إلى القانوف العضوي حرصا عمى احتراـ الحدود التي فرضيا الدستور بيف شكمي التشريع.

                                                             
مف األغمبية المطموبة لممصادقة عمى القوانيف العضوية،  2016خفؼ المؤسس الدستوري في تعديؿ الدستور لسنة  - 1

 تتـ) أفمف الدستور، التي كانت تنص في فقرتيا األخيرة عمى  123عمى خبلؼ ما كاف معموال بو قبؿ ذلؾ، أي المادة 

  (.األمة مجمس أعضاء (4/3) أرباع ثالثة  وبأغمبية وابلمن المطمقة باألغمبية العضوي، القانوف عمى المصادقة
 .39لزرؽ حبشي، مرجع سابؽ، ص  - 2
المعدؿ والمتمـ، أطروحة دكتوراه في القانوف  1996نوفمبر  28أوصيؼ سعيد، البرلماف الجزائري في ظؿ دستور  -3

 .224، ص 2014، 1العاـ، جامعة الجزائر 



 فقه اجمللس الدستوري اجلزائري  حول الربملان املشرع الثاني الباب  

 

 
236 

المؤرخ  2000-10في بعض آرائو وقراراتو، إذ في رأيو رقـ ذلؾ ما أكده المجمس الدستوري 
 ،لمدستور الشعبي الوطنيلممجمس  الداخميالمتعمؽ بمراقبة مطابقة النظاـ  2000ماي  13في 

 أف:اعتبر 

      مجاؿ تدخؿ القانوف العادي ومجاؿ تدخؿ القانوف العضوي محدداف عمى التوالي كؿ مف -
 .1واألحكاـ االخرى مف الدستور 123والمادة  122في المادة 

لكمييما اجراءات مصادقة مختمفة كوف القانوف العضوي عمى عكس القانوف العادي  تتـ   -
مف الدستور باألغمبية المطمقة لمنواب،  123مف المادة  3و 2المصادقة عميو وفؽ الفقرتيف 

 تور.ويخضع قبؿ صدوره لمراقبة مطابقتو مع الدس

           وخمص المجمس الدستوري إلى أف ىذا التوزيع الدستوري لبلختصاصات بيف ما يدخؿ
مصادقة  إلجراءاتفي مجاؿ القانوف العضوي وما يدخؿ في مجاؿ القانوف العادي واخضاعيما 

         مختمفة مستمد مف مبدأ تدرج النصوص في النظاـ القانوني الداخمي، وفسر المجمس الدستوري
يقضي بأف القانوف العضوي بحكـ مركزه في النظاـ القانوني والقانوف العادي ىذا المبدأ معتبرا بأنو "

 ".ال يمكف أف يتدخؿ أي منيما إال في المجاؿ ووفؽ االجراءات التي حددىا وأقرىا ليما الدستور

دأ الدستوري القاضي المشرع طبقا لممبكما ثبت مف اجتيادات المجمس الدستوري بأنو يرى أف "
        بتوزيع االختصاصات، مطالب بأف يراعي كمما مارس صبلحية التشريع، المجاؿ المحدد

ضمنو أحكاما ومضاميف تعود دستوريا في الدستور لمنص المعروض عميو، بحيث ال يدرج 
 .2"لمجاالت نصوص أخرى مما يستوجب استثناءىا مف النطاؽ الذي يعود ليذا القانوف

حوؿ حرصو عمى احتراـ المشرع لمحدود إف المتمعف في اجتيادات المجمس الدستوري 
 الدستورية بيف شكمي التشريع ، يمكنو تصنيؼ رقابة المجمس في ىذا اإلطار إلى ثبلثة أصناؼ:

 

                                                             
 مف الدستور الحالي. 141و 140ـ، تقابميما المادتاف 1996الجزائر لسنة المادتاف المذكورتاف مف دستور  - 1
مطابقة تعديؿ النظاـ الداخمي لمجمس األمة   يتعمؽ بمراقبة 2000ديسمبر سنة  6مؤرخ في:  2000-11رأي رقـ  - 2

        ـ.2000ديسمبر  17، المؤرخة في 77لمدستور، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
 ، مرجع سابؽ.05-01رأي رقـ  -
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 الرقابة عمى تسمية شكؿ التشريع مف حيث االصطالح الدستوري -1

ضرورة تقييد المشرع بتسمية شكؿ  يحرص المجمس الدستوري في رقابتو لمتشريع عمى
التشريع تبعا لما فرضو الدستور أي ضرورة تمييز القوانيف العضوية عف القوانيف العادية مف حيث 

 االصطبلح الدستوري سواء في عنواف التشريع أو في مضمونو.

وقد اعتبر المجمس الدستوري أف عدـ احتراـ المشرع لبلصطبلح الدستوري المرتبط بعنواف 
التشريع يعد إخبلال بالمبدأ الدستوري القاضي بتوزيع االختصاصات، بينما إذا كاف عدـ احتراـ 
االصطبلح الدستوري مرتبطا بأحكاـ واردة في مضموف التشريع فإنو يعد في فقو المجمس الدستوري 

 إغفاال أو سيوا يتعيف تداركو.

 2006أوت  11مؤرخ في ال 04/16ومثاؿ الحالة األولى ما ورد في رأي المجمس رقـ 
المتعمؽ بمراقبة مطابقة القانوف العضوي الذي يحدد تنظيـ المجمس الدستوري ومجمس األمة 

 وعمميما وكذا العبلقات الوظيفية بينيما وبيف الحكومة لمدستور.

المجمس والذي حرره المشرع كما وذلؾ فيما يخص عنواف القانوف العضوي الذي أخطر بو 
.. مؤرخ في... الموافؽ ... المتضمف القانوف العضوي... يحدد تنظيـ المجمس يأتي "قانوف رقـ .

الشعبي الوطني..."، حيث اعتبر المجمس الدستوري أف مصطمح "قانوف" يشير إلى القانوف العادي 
، وخمص الذي يختمؼ عف القانوف العضوي في اجراءات إعداده والمصادقة عميو وتعديمو ومراقبتو

بارة "القانوف المتضمف القانوف العضوي" التي استيؿ بيا المشرع عنواف القانوف المجمس إلى أف ع
العضوي تقضي بنقؿ مجاؿ ىذا القانوف إلى القانوف العادي، وىو ما عده المجمس الدستوري إخبلال 

 بمبدأ توزيع االختصاصات بيف النصوص القانونية المستمد مف الدستور.

لمشرع في مواد القانوف العضوي مصطمح "ىذا القانوف" دوف ومثاؿ الحالة الثانية استعماؿ ا
في الدستور، حيث اعتبر المجمس الدستوري أف ىذا أف يضفي عميو صفة "العضوي" المكرسة 

يتعمؽ  2004أوت  22المؤرخ في  04-02، وذلؾ في رأيو رقـ 1األمر يعد سيوا يتعيف تداركو
                                                             

فبراير  05، المؤرخ في 04-01كما اعتبره إغفاال لممصطمح المكرس في الدستور يتعيف تداركو، وذلؾ في رأيو رقـ  - 1
 1417شواؿ عاـ  27المؤرخ في  07-97، يتعمؽ بمراقبة مطابقة القانوف العضوي المعدؿ والمتمـ لؤلمر رقـ 2004
والمتضمف القانوف العضوي المتعمؽ بنظاـ االنتخابات، لمدستور، الجريدة الرسمية لمجميورية  1997مارس سنة  6الموافؽ 

 ـ.2004فبراير  11، المؤرخة في 09الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
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وف األساسي لمقضاء لمدستور، وكذا رأيو رقـ بمراقبة مطابقة القانوف العضوي المتضمف القان
يتعمؽ بمراقبة القانوف العضوي المتعمؽ بتشكيؿ المجمس  2004أوت  22المؤرخ في  03/04

 األعمى لمقضاء وعممو وصبلحياتو لمدستور. 

 الرقابة عمى االعتداء عمى المجاالت المحددة دستوريا لكؿ شكؿ تشريعي -2

المؤسس الدستوري الجزائري مجاالت معينة لممشرع يشرع فييا بنصوص قانونية تأخذ  حدد
 شكؿ )القانوف العضوي(، ومجاالت أخرى يشرع فييا بنصوص قانونية تأخذ شكؿ )القانوف العادي(

وقد اعتبر المجمس الدستوري أف ىذا التوزيع الدستوري لمجاالت كؿ شكؿ مف شكمي 
ال عد عممو غير دستوريالتشريع يجب أف يحترمو ا  لمشرع وال يخالفو، وا 

 الرقابة عمى تعدي القانوف العضوي عمى المجاالت المحددة دستوريا لمقانوف العادي - أ

             أناط الدستور الجزائري ميمة التشريع بقانوف عاد بالبرلماف، ومكنو مف ممارستيا
 (29)في المياديف التي خصصيا لو في مختمؼ مواده، وكذلؾ في المجاالت التسعة والعشريف 

مف الدستور، لذلؾ فإف كؿ محاولة مف المشرع إلضفاء الطابع العضوي  140التي عددتيا المادة 
عمى أحكاـ تؤوؿ إلى المجاالت التي حددىا الدستور لمقانوف العادي تعد غير دستورية، سواء 

ىذه المجاالت منظمة بقوانيف عادية سارية المفعوؿ أـ لـ تكف صادرة بعد، ومثاؿ الحالة كانت 
يتعمؽ بمراقبة  2011يوليو  06المؤرخ في  01/11األولى ما أكده المجمس الدستوري في رأيو رقـ 

مطابقة القانوف العضوي الذي يحدد تنظيـ المحكمة العميا وعمميا واختصاصاتيا لمدستور، وذلؾ 
مف القانوف العضوي  04تعميقو عمى عبارة "تحت طائمة البطبلف" الواردة في المادة الرابعة  في

المذكور، حيث رتب المشرع البطبلف كجزاء عمى قرارات المحكمة العميا في حاؿ عدـ إصدار ىذه 
ة في األخيرة قراراتيا بالمغة العربية، وقد أشار المجمس الدستوري إلى أف بطبلف األحكاـ القضائي

المؤرخ في  08/09المشرع في القانوف العادي رقـ  نص عميوحاؿ عدـ إصدارىا بالمغة العربية 
، وبالتالي فإف المشرع لما أدرج 1المتضمف قانوف االجراءات المدنية واإلدارية 2008فبراير  25

بع مسألة بطبلف أحكاـ المحكمة العميا في القانوف العضوي محؿ رقابتو يكوف قد اضفى الطا

                                                             
تصدر األحكاـ القضائية بالمغة عمى أف ) تنص الفقرة الرابعة مف المادة الثامنة مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية - 1

 العربية، تحت طائمة البطبلف المثار تمقائيا مف القاضي(.
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سالفة الذكر ولذلؾ ارتأى المجمس أف المادة الرابعة  العضوي عمى أحكاـ تؤوؿ لمقانوف العادي،
 غير مطابقة جزئيا لمدستور في تضمينيا عبارة "تحت طائمة البطبلف".

يونيو  17المؤرخ في  05-01ومثاؿ الحالة الثانية ما أكده المجمس الدستوري في رأيو رقـ 
         مطابقة القانوف العضوي المتعمؽ بالتنظيـ القضائي لمدستور، وذلؾيتعمؽ بمراقبة  2005

مف ىذا القانوف العضوي، التي تنص عمى إمكانية إنشاء أقطاب قضائية  24في فحصو لممادة 
متخصصة ذات اختصاص إقميمي موسع لدى المحاكـ، وقد اعتبر المجمس الدستوري أف المشرع 

             مبدأ الدستوري القاضي بتوزيع مجاالت االختصاصات المستمدقد أخؿ في نص ىذه المادة بال
مف الدستور، ذلؾ أف المؤسس الدستوري حيف أقر لممشرع إمكانية إنشاء  123و 122مف المادتيف 

مف الدستور نص عمى اف يكوف ذلؾ بقانوف عادي وليس  122/6ىيئات قضائية بموجب المادة 
 بقانوف عضوي.

 عدي القانوف العادي عمى المجاالت المحددة دستوريا لمقانوف العضويالرقابة عمى ت - ب

مف الدستور المجاالت التي يشرع فييا البرلماف بقانوف عضوي إضافة  141حددت المادة  
إلى المجاالت المخصصة لمقوانيف العضوية بموجب مواد أخرى في الدستور، كما وضحت الفقرة 

خضاعو لرقابة األخيرة مف المادة المذكورة وما ق بميا كيفية المصادقة عمى القانوف العضوي وا 
المطابقة مع الدستور، وبالتالي فإف أي تنظيـ ليذه المجاالت بموجب القانوف العادي يعد نزوال بيا 
، بتنظيميا بقانوف يحتؿ مرتبة أدنى في النظاـ القانوني الداخمي، ذلؾ أف المؤسس الدستوري قصد 

 يحتؿ مرتبة وسطى في ىذا النظاـ بيف الدستور والقانوف العادي.تنظيميا بقانوف عضوي 

لذلؾ فقد تصدى المجمس الدستوري لحاالت تعدي القانوف العادي عمى المجاالت المحددة  
 2001يناير  13المؤرخ في  01-12دستوريا لمقانوف العضوي، ومثاؿ ذلؾ ما ورد في رأيو رقـ 

ف المتضمف القانوف األساسي لعضو البرلماف، حيث اعتبر بالرقابة عمى دستورية القانو المتعمؽ 
المجمس في ىذا الرأي أف المشرع أخؿ بالمبدأ الدستوري لتوزيع االختصاصات بإدراجو بعض 

باعتبار أف القانونيف ال يخضعاف لنفس اجراءات  1أحكاـ القانوف العضوي في ىذا القانوف العادي
 ي الدستور.اإلعداد والمصادقة والتعديؿ المقررة ف

                                                             
 ، مف القانوف المذكور.39، و24، 22، 21، 20، 19، 18، 15، 9وذلؾ فيما يخص المواد:  - 1
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 رقابة احتراـ المشرع لمتوزيع الدستوري لمجاالت التشريعات مف شكؿ واحد -3

تظير اجتيادات المجمس الدستوري حرصو عمى االحتراـ الصاـر مف طرؼ المشرع لمبدأ  
       توزيع مجاالت التشريع كما حددىا الدستور ، وقد امتد ىذا الحرص إلى بسط رقابة المجمس
عمى توزيع المجاالت التي يدخؿ فييا كؿ قانوف عضوي تبعا لؤلساس الدستوري لكؿ مجاؿ، 

             ،1فاعتبر دمج موضوعيف فأكثر لشكؿ واحد في نص مفرد سببا كافيا إلعبلف عدـ الدستورية
 إذا كاف األساس الدستوري لكؿ موضوع منيما مختمؼ عف اآلخر.

 2002نوفمبر  16المؤرخ في  13/02لدستوري في رأيو رقـ ومثاؿ ذلؾ ما أورده المجمس ا 
 القانوف األساسي لمقضاء لمدستور.المتعمؽ بمطابقة القانوف العضوي المتضمف 

حيث وضح أف المشرع حيف أدرج في نص واحد المواضيع التي يعود مجاليا لقانونيف  
فإنو يكوف قد أخؿ بمبدأ توزيع المجاالت التي يدخؿ فييا كؿ قانوف عضوي،  عضوييف منفصميف

ذلؾ أف المشرع أدرج في القانوف العضوي محؿ رقابة المجمس موضوع )القانوف األساسي لمقضاء( 
وموضوع )األحكاـ المتعمقة بتشكيؿ المجمس األعمى لمقضاء وعممو وصبلحياتو األخرى(، رغـ 

مف الدستور بينما  123ري لكؿ منيما، فالموضوع األوؿ أساسو المادة اختبلؼ األساس الدستو 
 مف الدستور. 157الموضوع الثاني أساسو المادة 

 فرض احتراـ الحدود الدستورية بيف التشريع والنظاـ الداخمي لكؿ غرفة في البرلماف -ثانيا

وذلؾ في الفقرة خوؿ المؤسس الدستوري غرفتي البرلماف صبلحية إعداد نظاميا الداخمي،  
يعد المجمس الشعبي الوطني ومجمس مف الدستور التي تنص عمى أنو ) 123الثانية مف المادة 

 األمة نظاميما الداخمي ويصادقاف عمييما(.

أف غرفتي البرلماف تتمتعاف باالختصاص  2تفسيره ليذه الفقرةاعتبر المجمس الدستوري في  
المستقؿ في إعداد نظامييما الداخمييف والمصادقة عمييما، وأف المؤسس الدستوري بتكريسو ىذه 
االستقبللية يقصد أف المجاالت التي أقر تدخؿ سمطات فييا تكوف مستثناة مف النظامييف الداخمييف 

                                                             
 .204 محمد منير حساني، أثر االجتياد الدستوري عمى دور البرلماف الجزائري، مرجع سابؽ، ص - 1
 .2016مف الدستور قبؿ تعديمو سنة  115تقابميا الفقرة الثالثة مف المادة  -2
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      ند وضع قواعد عمميا الداخمي محصورا، وأف يكوف اختصاص كؿ غرفة ع1لغرفتي البرلماف
المجمس الشعبي الوطني ومجمس في النطاؽ الذي ال يدخؿ ضمف القانوف العضوي المتعمؽ بتنظيـ 

        االمة وعمميما وكذا العبلقات الوظيفية بينيما وبيف الحكومة أو مجاالت القانوف األخرى، 
سمطات أخرى، يتطمب بالتالي تدخؿ تمؾ وكؿ مخالفة ليذا الحصر يعد مساسا باختصاصات 
 2السمطات في إعداد ىذه النصوص والمصادقة عمييا.

رفض المجمس الدستوري تجعؿ أي غرفة في نظاميا الداخمي مواد تكوف مف اختصاص  لذا 
 .3خؿ ضمف نطاؽ قواعد عمميا الداخميالقانوف العضوي، وال تد

ف تضمف اجراءات تطبيقية كما اعتبر المجمس الدستوري أف النظاـ   الداخمي لكؿ غرفة وا 
      ألحكاـ دستورية أو ألحكاـ مف قوانيف عضوية إال أف ذلؾ ال يمنع الغرفة المعنية مف أف تحدد
في نظاميا الداخمي اجراءات تطبيقية ألحكاـ أخرى ليا عبلقة بعمميا الداخمي شريطة أف ال تمس 

 ىذه االجراءات باختصاصات سمطات اخرى.

       لذلؾ أكد المجمس الدستوري في أكثر مف رأي لو أف نقؿ بعض أحكاـ القانوف العضوي 
إلى النظاـ الداخمي حرفيا و/أو نقؿ مضمونيا ال يشكؿ في حد ذاتو اجراءات تطبيقية لحكـ 

نقبل إلى النظاـ الداخمي لمواد دستوري أو لحكـ مف القانوف العضوي المعني، بؿ عد المجمس ىذا 
مف اختصاص القانوف العضوي، وبالتالي فإف إدراجيا في النظاـ الداخمي سيسمح بتعديميا ىي 

 .4وفؽ إجراء تعديؿ ىذا النظاـ، وىو ما رأى فيو المجمس إخبلال بمبدأ توزيع االختصاصات

                                                             
 يتعمؽ بمراقبة مطابقة النظاـ الداخمي لمجمس األمة لمدستور، مرجع سابؽ. 98-04رأي رقـ  -1
 يتعمؽ بمراقبة مطابقة النظاـ الداخمي لمجمس األمة لمدستور، مرجع سابؽ. 17-02رأي رقـ  -2
واعتبارا أف المجمس )، مرجع سابؽ، والذي جاء فيو أنو 2000-10لؾ مثبل في رأي المجمس الدستوري تحت رقـ ورد ذ -3

مف القانوف العضوي،  5و  4الشعبي الوطني حيف بي ف أف افتتاح دورات المجمس الشعبي الوطني يكوف طبقا لممادتيف 
يخوليا إياه القانوف العضوي، وبالنتيجة، يكوف قد أدرج في النظاـ لـ   لنفسو صبلحية  المذكور أعبله، فإنو يكوف قد أسند

 .(الداخمي موضوعا مف اختصاص القانوف العضوي، المذكور أعبله
واعتبارا أنو إذا كانت ني ة مجمس األمة إيجاد مرجعية  ) أنو ، مرجع سابؽ،  ورد فيو99-09رأي لممجمس الدستوري تحت رقـ  -4 

مف النظاـ الداخمي فإف االستناد إلى األحكػػػػاـ المرجعية المعنية في الدسػتػػػور والقانوف العضوي، المذكور أعبله، إلجراءات تطبيقية ىي 
ور أعبله، إلى النظاـ الداخمي، المذك يعد  في حد ذاتو كافيا، ألنو في حالة العكس يكوف قد نقؿ مواد مف مجاؿ القانوف العضوي،

 مف الدستور في فقرتييا األولى و الثالثة(. 115االختصاصات كما حددتو المادة  بالتالي يكوف قد أخؿ بتوزيعو 
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ف لـ يؤكد المجمس أف نية المشرع ىي تسييؿ تعديؿ ىذه األحكاـ بإدراجيا          وحتى وا 
في النظاـ الداخمي، فإنو أكد أنو إذا كانت المشرع ايجاد مرجعية إلجراءات تطبيقية ىي مف النظاـ 

في الدستور والقانوف العضوي وذكر أرقاميما الداخمي فإف االستناد إلى األحكاـ المرجعية المعنية 
، وىذا ما يعد توجييا واضحا مف المجمس لممشرع، وبالمقابؿ وفيما يخص 1ذاتو كافيايعد في حد 

يعود  موادالقانوف العادي فإف المجمس الدستوري أقر تضميف النظاميف الداخمييف لغرفتي البرلماف 
االختصاص فييا لمقانوف مبررا ىذا اإلقرار بضماف السير العادي لياتيف المؤسستيف، مشترطا 

 . 2إعداد ىذه النصوص التوزيع الدستوري ليذه االختصاصات احتراـ المشرع عند

 المطمب الثاني

 تطوير التشريع في ظؿ رقابة عدـ االختصاص السمبي لممشرع

بخبلؼ الصورة السمبية التي قدمناىا عف تجاوز المشرع لنطاؽ اختصاصو الدستوري بشكؿ  
 سند إليوأمباشرة ما لمشرع عف عدـ االختصاص أيضا في صورة تخؿ مف قبؿ ا ايجابي قد يتحقؽ

تو، تسمى ىذه الصورة بعدـ باب خارجة عف إرادتو أو ألسبإراد 3الدستور مف اختصاص تشريعي
 االختصاص السمبي لممشرع.

وكما يستطيع المشرع أف يخالؼ الدستور عمى نحو إيجابي بسف قواعد تشريعية متعارضة  
مع األحكاـ الدستورية، يستطيع بالمقابؿ أف يخالؼ الدستور عمى نحو سمبي بامتناعو عف سف 

 .4بعض القواعد التشريعية التي تتطمبيا األحكاـ الدستورية

                                                             

)واعتبارا أنو إذا كانت ني ة مجمس األمة إيجاد ، مرجع سابؽ، ورد فيو أنو 17-02رأي لممجمس الدستوري تحت رقـ:  -1 
األحكاـ المرجعية المعنية في الدستور والقانوف مرجعية إلجراءات تطبيقية تعد  مف النظاـ الداخمي، فإف مجرد االستناد إلى 

 العضوي وذكر أرقاميا يعد  في حد  ذاتو كافيا(.
واعتبارا أف  المجمس الد ستوري ، حينما أقر   )، مرجع سابؽ، ورد فيو أنو 98-04رأي لممجمس الدستوري تحت رقـ:  -2 

ختصاص فييا لمقانوف، كاف ييدؼ إلى ضماف الس ير العادي تضميف الن ظاميف الد اخمي يف لغرفتي البرلماف، مواد  يعود اال
 لياتيف المؤس ستيف شريطة احتراـ المشر ع، عند إعداده ىذه الن صوص، الت وزيع الد ستوري ليذه االختصاصات(.

ار النيضة دعبد الحفيظ عمي الشيمي، رقابة اإلغفاؿ التشريعي في ر رقابة المحكمة الدستورية العميا: دراسة مقارنة،  - 3
 .24العربية، القاىرة، دوف تاريخ نشر، ص 

 .339برقوؽ عبد العزيز، دور الرقابة الدستورية في حماية الحريات العامة دراسة مقارنة، مرجع سابؽ، ص  -4 
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ر التشريعية البلزمة لوضع القواعد الدستورية موضع ف امتناع المشرع أو إغفالو اتخاذ التدابيإ 
التطبيؽ سواء كاف امتناعا تاما أو جزئيا يشكؿ الصورة األولى مف صور عدـ االختصاص السمبي 

، بينما تنازؿ المشرع عف اختصاصو التشريعي لصالح السمطة التنظيمية صراحة أو ضمنا لممشرع
 ي لممشرعنية لعدـ االختصاص السمبيشكؿ الصورة الثا

 الفرع األوؿ

 مساىمة الرقابة عمى االمتناع التشريعي في فعالية األحكاـ الدستورية

لى قضاة   تعود فكرة الرقابة عمى االمتناع التشريعي إلى الفقياء الدستورييف األلماف، وا 
ـ 1953حيث واجيت ىذه المحكمة منذ نشأتيا سنة المحكمة الدستورية األلمانية الذيف تأثروا بيـ، 

مشكمة ىامة تمثمت في حالة الفراغ التشريعي الناجمة عف إحجاـ البرلماف عف ممارسة 
ـ، 1948اختصاصاتو التشريعية نتيجة عدـ االستقرار السياسي بعد وضع الدستور األلماني لسنة 

إذ كثيرا ما كاف حؿ أحد مجمسي البرلماف ىو المخرج الوحيد لعدـ اتفاقيما عمى قراءة مماثمة 
 شروعات القوانيف المقدمة إلييما.لم

ونتيجة ليذ الوضع كثيرا ما كاف البرلماف يحجـ عف ممارسة اختصاصاتو التشريعية،  
 .1وبالتالي يترؾ لمسمطة التنفيذية مجاال واسعا لمتدخؿ في الوظيفة التشريعية

         محاوالتوحتى خارج ألمانيا، فإف كثير مف البمداف تظير ممارسات السمطة التنفيذية فييا  
موضوعات  دراسةال تيدأ لمتأثير عمى أولويات البرلماف التشريعية، وذلؾ مف خبلؿ حثو عمى عدـ 

              ، أو اإلسراع في معالجة موضوعات معينة بالذات، ويساعدىا في ذلؾدراستيامعينة أو تأخير 
ما ليا مف سيطرة عمى جداوؿ أعماؿ البرلمانات، وما تتمتع بو مف مزايا بشأف إجراءات اقتراح 

ف كانت ىذه المزايا تتفاوت مف دولة إلى أخرى.  التشريعات أو التصويت عمييا، وا 

كؿ ما سبؽ يستدعي ضرورة البحث عف وسيمة تتضمف عودة المشرع إلى ممارسة وظيفتو  
 .2االمتناع التشريعيرقابة لماف ىي الدستور، وىذه الوسيمة حسب الفقياء األالتشريعية كما حددىا 

                                                             
 .115عيد أحمد إبراىيـ سبلمة الغفموؿ، مرجع سابؽ، ص  - 1
 .198وائؿ محمد يوسؼ، مرجع سابؽ، ص  - 2
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لكف أمر ىذه الرقابة لـ يمر بسيولة، إذ اختمفت المواقؼ الفقيية داخؿ إيطاليا وخارجيا حوؿ  
مدى اعتبار حاالت امتناع المشرع عف تنظيـ موضوع معيف وجيا مف وجوه عدـ الدستورية، 

 لرقابة القاضي الدستوري.وخضوعيا بالتالي 

، كما اختمفت ممارسات 1انقسـ الفقو بيف مؤيد ومعارض لمرقابة عمى االمتناع التشريعي 
          القضاء الدستوري في ىذا اإلطار حوؿ فروض االمتناع التشريعي ومدى إمكانية الرقابة

           ى الصورة الجزئية منوعمى الصورة التامة منو التي ينتج عنيا فراغ تشريعي تاـ، والرقابة عم
والتي تؤدي إلى فراغ تشريعي جزئي، وقد كاف لممجمس الدستوري الجزائري اسياماتو في ىذا 

 المجاؿ.

 الخالؼ الفقيي حوؿ الرقابة عمى االمتناع التشريعي -أوال

الدستورية اختمؼ فقياء القانوف العاـ حوؿ مدى اعتبار االمتناع التشريعي سندا لمقضاء بعدـ  
جاه تإلى اتجاىيف متعارضيف أحدىما يرفض رقابة االمتناع التشريعي أما اآلخر فيقرىا، ولكؿ ا

         حججو وبراىينو وأسانيده القانونية، وكما أسمفنا فقد بدا ىذا الخبلؼ داخؿ الفقو اإليطالي 
ع توسع حاالت االمتناع إال أنو سرعاف ما انتقؿ إلى بقية فقو القانوف العاـ المقارف، خصوصا م

التشريعي في العديد مف الدوؿ، وما خمفتو مف آثار سمبية عمى إعماؿ األحكاـ الدستورية وفعاليتيا، 
        وتعدي السمطات التنفيذية في ىذه الدوؿ ببل رادع عمى االختصاصات التشريعية، وما ترتب

 حكامو.عنو مف مساس بالحقوؽ والحريات بشكؿ يخالؼ روح الدستور وأ

 االتجاه الفقيي الرافض لمرقابة عمى االمتناع التشريعي -1

قدـ الفقو المعارض لخضوع امتناع المشرع لرقابة القاضي الدستوري مجموعة مف الحجج  
تتعمؽ في مجموعيا بنوع أو ماىية القاعدة الخاضعة لمرقابة في حالة االمتناع، ثـ بطبيعة العبلقة 

 ، ومف ىذه الحجج ما يأتي:2والمشرعالقائمة بيف القاضي الدستوري 

                                                             
 .114عيد أحمد إبراىيـ سبلمة الغفموؿ، مرجع سابؽ، ص  - 1
محمد ماىر أبو العينيف، االنحراؼ التشريعي والرقابة عمى دستوريتو، دراسة تطبيقية في مصر، الجزء األوؿ، دار أبو  - 2

 .78، ص2006المجد، القاىرة، 
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وليس آثار  ،األصؿ في الدعاوى الدستورية أنيا دعاوى عينية تختصـ النص القانوني ذاتو -
تطبيقو، ومف ثـ فإف مناط وجود الدعوى يستوجب وجود نص قانوني يتـ اختصامو فييا، أما 
عندما يسكت المشرع عف تنظيـ مسألة معينة، وال يصدر عنو تصرؼ فإنو ال يمكف نسبة 

، وتطبيقا لذلؾ ذىب أحد الفقياء اإليطالييف إلى القوؿ أف رقابة 1قاعدة غير موجودة إليو
اع تبدو أمرا غريبا ألف مف شأنيا إدانة ما سكت النص عف قولو، أو ما لـ تذىب إليو االمتن

، وبالتالي تكوف ىذه الرقابة ببل قيمة ألنيا تؤدي إلى إبطاؿ قاعدة أو قواعد 2إرادة المشرع أصبل
           افتراضية وال وجود ليا في الواقع، وال يمكف عمى أي حاؿ نسبة قواعد ال وجود ليا

ال مجاؿ لمقوؿ بصبلحية االمتناع التشريعي كسبب مف أسباب عدـ  وبالتالي .3المشرع لىإ
 .4الدستورية

كما أشار أحد الفقياء يستطيع أف ييدـ ما أقامو المشرع بالمخالفة  إف القاضي الدستوري 
 ألحكاـ الدستور، ولكنو ال يستطيع إقامة ما لـ يقمو المشرع.

يبدو واضحا مف التبرير المذكور تخوؼ أصحاب االتجاه الرافض لمرقابة عمى االمتناع  
التشريعي مف شبح "حكومة القضاة" التي حذر منيا الفرنسي "ادوار المبير" في كتابو الذي يحمؿ 
ىذا االسـ، والتي يحذر بعض الفقياء مف خطورتيا كمما صدرت عف القضاء الدستوري أو اإلداري 

د يفيـ منيا تدخؿ القضاء في توجيو دفة العمؿ التشريعي لمبرلماف، أو العمؿ اإلداري أحكاـ ق
 .5لمسمطة التنفيذية

يعد االمتناع التشريعي مف الشؤوف التي تدخؿ في صميـ االختصاص الداخمي لسمطة المشرع  -
ء ، وبذلؾ يكوف االمتناع مسألة سياسية يساؿ عنيا المشرع سياسيا فقط في ضو 6التقديرية

                                                             
 .201وائؿ محمد يوسؼ، مرجع سابؽ، ص  - 1

2 - Di Manno Thierry, Le Conseil constitutionnel et les moyens et conclusions soulevés 
d'office, Presses universitaires d'Aix-Marseille, France, 1992, p48.  

 .274إبراىيـ محمد صالح الشرفاني، مرجع سابؽ، ص  - 3
 .201وائؿ محمد يوسؼ، مرجع سابؽ، ص  - 4
 .117مة الغفموؿ، مرجع سابؽ، ص عيد احمد إبراىيـ سبل - 5
عادؿ الطبطبائي، الحدود الدستورية بيف السمطتيف التشريعية والقضائية، مجمس النشر العممي ولجنة التأليؼ والترجمة،  - 6

 .445، ص 2000جامعة الكويت، الطبعة األولى، 



 فقه اجمللس الدستوري اجلزائري  حول الربملان املشرع الثاني الباب  

 

 
246 

      توجيات الراي العاـ الذي يستطيع ممارسة الضغط عميو عندما يكوف المجتمع في حاجة
يزف بنفسو وبمعاييره ما إذا كاف القانوف إلى تشريع معيف، وال يخوؿ ذلؾ لمقاضي الدستوري أف 

ال انتيى بو األمر إلى تجاوز حدود وظيفتو  الزما، وما إذا كانت الظروؼ مبلئمة إلصداره، وا 
 .1وممارسة دور سياسي لـ يمكنو الدستور منو

والخبلصة أف ىذا االتجاه يربط وجود الرقابة عمى دستورية القوانيف بوجود النص الذي  -
 سيراقب، فإف لـ يوجد النص فبل معنى لمرقابة، ألنيا سوؼ تؤدي إلى إلغاء قاعدة ال وجود ليا.

 ريعياالتجاه الفقيي الغالب المؤيد لرقابة االمتناع التش -2

ذىب أنصار ىذا االتجاه خصوصا في كؿ مف إيطاليا وفرنسا إلى إمكانية رقابة القاضي           
لى ضرورة ىذه الرقابة لمحفاظ عمى أحكاـ الدستور ومكانتيا،  الدستوري لبلمتناع التشريعي، بؿ وا 

مف الرقابة  ووضعيا موضع التنفيذ، وعدـ تركيا حبرا عمى ورؽ، وقد التـز المؤيدوف ليذا النوع
 بتنفيذ حجج المنكريف ليا معتبريف:

أف رقابة االمتناع التشريعي ليست رقابة عمى قواعد غير موجودة، ألف مف البلـز تفسير  -       
سكوت المشرع عف تسوية مسألة معينة عمى أنو "قاعدة سمبية"، وليس "انعداـ قاعدة"، والقاعدة 

لى وضع بعض القيود عمى استعماؿ حؽ معيف أو رخصة إالسمبية يفيـ منيا اتجاه نية مصدرىا 
معينة مف جانب األفراد، أو ترؾ مسألة أو مسائؿ معينة دوف تنظيـ، وفي الحالتيف يكوف مف حؽ 
القاضي الدستوري التدخؿ لمراقبة ىذه القاعدة السمبية بالعودة إلى أحكاـ الدستور التي توجب تدخؿ 

 .2خصة، أو تسوية المسائؿ التي تركت دوف معالجةالمشرع لتنظيـ مباشرة الحؽ أو الر 

كما أكد أصحاب ىذا االتجاه أنو ال يوجد تبلـز بيف القاعدة والنص القانوني، فقد تكوف   -       
القاعدة دوف النص، والعكس قد يوجد النص الذي ال يحمؿ أي قاعدة قانونية، ومثاؿ الحالة االولى 

           ، أما الحالة الثانية فمثاليا النصوص التوجييية،3لمقانوف القواعد العرفية والمبادئ العامة

                                                             
التشريعي في القانوف الوضعي، مجمة حيدر محمد محسف عبد اهلل، معالجة امتناع المشرع عف ممارسة اختصاصو  - 1

 .568، ص 2015المحقؽ الحمي لمعمـو القانونية والسياسية، العدد الرابع، السنة السابعة، 
 .122عيد احمد إبراىيـ سبلمة الغفموؿ، مرجع سابؽ، ص  - 2
 .586عبد المجيد إبراىيـ سميـ، مرجع سابؽ، ص  - 3



 فقه اجمللس الدستوري اجلزائري  حول الربملان املشرع الثاني الباب  

 

 
247 

والتي تحمؿ خطابا سياسيا معينا، أو يعبر واضعوىا مف خبلليا عف حسف نواياىـ، دوف أف تحمؿ 
 .1قواعد قانونية معينة

القواعد إف إعماؿ الرقابة عمى االمتناع التشريعي يؤدي إلى المحافظة عمى مبدأ تدرج  -        
القانونية، ومف ثمة سمو الدستور، وذلؾ بإخضاع المشرع لمدستور، وفرض احتراـ قواعد تنظيـ 
االختصاص وممارسة اختصاصو التشريعي، بعد أف عاشت المجتمعات عيودا طويمة تحت سيطرة 

شاء، شاء ويمتنع عف التدخؿ وقتما يالبرلماف بوصفو المعبر عف اإلرادة الوطنية، والذي يقرر ما ي
أو يفوض اختصاصاتو التشريعية لمسمطة التنفيذية كيفما شاء، خاصة مع انعداـ نظـ لمرقابة 

 .2الدستورية تفرض عمى السمطات العامة وخاصة التشريعية منيا احتراـ الدستور
إف التزاـ المشرع بأداء وظيفتو وممارستيا تبعا ألحكاـ الدستور شرط سابؽ عمى تمسكو  -       

         السمطة التقديرية، ذلؾ أف البرلماف ليس ىو المنشئ الختصاصو التشريعي، بؿ يتمقاهبامتبلؾ 
       مف المؤسس الدستوري بغرض ممارستو فعميا، وعمى الوجو األكمؿ، تعبيرا عف اإلرادة العامة، 
وكؿ امتناع عف ممارستو يعد إنكارا الختصاصو التشريعي، األمر الذي يستوجب خضوعو 

 .3ابةلمرق
إف النظرة المتطورة لبلختصاص تفيد أنو ال يعني فقط أف تمتمؾ سمطة معينة اختصاصا  -       

معينا فحسب، بؿ يعني في الوقت ذاتو، وبنفس المقدار مف األىمية بأنو يقع عمى عاتؽ ىذه 
السمطة واجب يتمثؿ في التزاميا بممارسة ذلؾ االختصاص، فاختصاص المشرع "سمطة وواجب" 

 .4آف واحد في
وكخبلصة فإنو بعد أف انتقؿ الجدؿ الفقيي الموضح آنفا مف سطح النقاش الفقيي إلى           

عمى إمكانية  مف التجارب العديدممارسات القضاء الدستوري في مختمؼ النظـ القانونية، استقرت 
ف بصور ودرجات مختمفة، تتحكـ ف ي ذلؾ عدة رقابة القاضي الدستوري لبلمتناع التشريعي، وا 

اعتبارات منيا طبيعة السمطة التقديرية التي يتمتع بيا كؿ مشرع ومداىا، وطبيعة االختصاص 
التشريعي المسند إلى المشرع، وكوف اإلسناد في شكؿ أوامر توجب تدخؿ المشرع، أو رخص تترؾ 

                                                             
1- Di Manno Thierry, Le Conseil constitutionnel et les moyens et conclusions soulevés 
d'office, op-cit, p236. 

 .276إبراىيـ محمد صالح الشرفاني، مرجع سابؽ،  - 2
 .571 -570حيدر محمد حسف عبد اهلل، مرجع سابؽ، ص  - 3
 .277إبراىيـ محمد صالح الشرفاني، مرجع سابؽ،  - 4
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أي كونو  لو الخيرة في التدخؿ بالتشريع مف عدمو، باإلضافة إلى اعتبار آخر ىو درجة االمتناع
 كميا أو جزئيا.

 رقابة االمتناع التشريعي في اجتيادات المجمس الدستوري الجزائري -ثانيا       
أقرت بعض الدساتير صراحة اعتبار امتناع المشرع عف ممارسة اختصاصو التشريعي 
          وجيا مف وجوه عدـ الدستورية حاسمة بيذا الموقؼ الجدؿ الفقيي حوؿ ىذا الموضوع، وال شؾ
أف ىذا التكريس الدستوري لمرقابة عمى االمتناع التشريعي يسيؿ عمؿ القضاء الدستوري ويكسبو 

 الشرعية الدستورية.
خصوصا وأف النتائج المترتبة عف ىذا النوع مف الرقابة جسيمة، رغـ ذلؾ فإف موقؼ           

ف لـ يجد ما يدعموالقضاء الدستوري مف ىذه المسألة في الدوؿ األخرى تميز باإل            قداـ، وا 
مف نصوص دستورية، إال أنو تـ األخذ برقابة االمتناع التشريعي في كثير مف األحياف كوسيمة لرد 
يطاليا  اعتداء المشرع السمبي عمى الدستور، وقد كاف مثبل ألجيزة القضاء الدستوري في ألمانيا وا 

 .1ؿوالنمسا وفرنسا دورىا المتميز في ىذا المجا
قؿ شأنا في ىذا اإلطار، خصوصا أماـ المجمس الدستوري الجزائري أ ولـ يكف موقؼ          

                     مسألة أو مسائؿ معينة تدخؿحاالت االمتناع الجزئي مف طرؼ المشرع عف تنظيـ 
 في اختصاصو.

         لحالة امتناع المشرعلقد سجؿ المجمس الدستوري الجزائري في أوؿ قرار لو تصديو           
القانوف المعروض ، وىي خمو نص 89/13عف تنظيـ مسألة ىامة تتعمؽ بقانوف االنتخابات رقـ 

 عميو مف كؿ شرط مف شروط قابمية االنتخاب لممجمس الشعبي الوالئي.
ف لـ يصرح المجمس الدستوري بعدـ دستورية ىذا االمتناع إال أنو قضى باعتباره  إغفاال وحتى وا 

عف غير قصد، ورأى أنو في الحالة العكسية يفضي تحميمو إلى تمييز بالمقارنة مع ما ىو مشترط 
 في المترشحيف لممجمس الشعبية األخرى.

             -بصورة ضمنية-أوعز  2ويبلحظ أف المجمس الدستوري بعد أف كشؼ عف حالة اإلغفاؿ
            .1ؿ منعا ألي وضع تمييزي مخالؼ لمدستورالمشرع بضرورة التدخؿ لتدارؾ ىذا اإلغفا إلى

                                                             
 .214حمد يوسؼ، مرجع سابؽ، ص وائؿ م - 1
           يعد الحكـ الكاشؼ أسموبا يستعممو القاضي الدستوري لمعالجة امتناع المشرع، يقتصر فيو عمى مجرد الكشؼ - 2

خطار السمطة التشريعية بوجوده، )برقوؽ عبد العزيز، دور الرقابة الدستورية في حماية  عف وجود إغفاؿ تشريعي، وا 
 (.343دراسة مقارنة، مرجع سابؽ، ص الحريات العامة
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لعؿ ىذا ما جعؿ المشرع يقدـ عمى تدارؾ اإلغفاؿ المشار إليو بمناسبة أوؿ تعديؿ لو لقانوف 
مكرر التي تنص عمى شروط عدـ قابمية االنتخاب  83االنتخابات المذكور، بإضافة المادة 

 لممجمس الشعبي الوالئي.
تقديرنا فإف ىذ المثاؿ يثبت إقداـ المجمس الدستوري الجزائري في باكورة اجتياداتو وفي          

عمى رقابة االمتناع التشريعي، بحيث لـ يتخؿ تماما عف ىذا النوع مف الرقابة غير التقميدية، والذي 
 بدأ يستقر العمؿ بو في بعض التجارب المقارنة، كما لـ يعمؿ في نفس الوقت عمى التدخؿ بنفسو
لسد الفراغ الحاصؿ، ولـ يوجو أوامر إلى المشرع قد ينظر إلييا كتعد عمى سمطتو، بؿ اتخذ موقفا 

 متوازنا اسيـ في االستجابة السريعة مف طرؼ المشرع.
غير أف الطريقة المذكورة التي انتيجيا المجمس الدستوري في رقابتو لئلغفاؿ التشريعي           

بؿ نجده في بعض االحياف وبعد أف كشؼ عف حالة اإلغفاؿ تدخؿ لـ تستمر عمى المنواؿ ذاتو، 
              عف طريؽ تقنية "األحكاـ المضيفة"بنفسو لتداركو بتصحيح في منطوؽ رأيو أو قراره، وذلؾ 

في فقرتيا  98فيما يخص المادة  08/99التي تطرقنا إلييا سابقا، ومثاؿ ذلؾ ما ورد في رأيو رقـ 
باستدعاء مف رئيس مجمس األمة في الحالة عمى أف "يجتمع البرلماف وجوبا  الثانية التي نصت

مف الدستور"، حيث وبعد أف كشؼ المجمس الدستوري  5الفقرة  88المنصوص عمييا في المادة 
مف المادة  3و 2إغفاؿ المشرع لحالتيف يجتمع فييما البرلماف أيضا وجوبا مذكورتيف في الفقرتيف 

ية لنص المادة ئؿ المجمس بنفسو في منطوؽ رأيو مشيرا إلى المطابقة الجز مف الدستور، تدخ 88
مف القانوف العضوي لمدستور معيدا صياغتيا )... يجتمع البرلماف وجوبا باستدعاء مف رئيس  98

 مف الدستور(. 5، و3، 2الفقرات  88مجمس االمة في الحاالت المنصوص عمييا في المادة 
المجمس الدستوري عمى المنواؿ المذكور في التصريح بأف المواد التي يسجؿ وقد سار            

              فييا إغفاال جزئيا تعد مطابقة جزئيا فقط لمدستور، ومف ثـ يعيد صياغتيا في منطوؽ قراره
 .2أو رأيو

                                                                                                                                                                                              
يعد الحكـ اإليعازي أسموبا يستعممو القاضي الدستوري لمعالجة االمتناع، يمتد فيو دور القاضي مف الكشؼ عف وجود  - 1

        االمتناع، أو اإلغفاؿ التشريعي إلى اإليعاز إلى المشرع بتداركو، بأساليب عديدة منيا: توجيو طمب مباشر، أو توصية،
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ي يستنتج مف اجتيادات المجمس الدستوري أنو كمما تعمؽ االمر بحالة إغفاؿ تشريع          
ألحكاـ مذكورة في الدستور، ال سمطة تقديرية لممشرع فييا، فإف المجمس ال يعتبر االحكاـ المعنية 

 باإلغفاؿ غير مطابقة لمدستور بصورة كمية، إنما يعدىا مطابقة جزئية ويضيؼ االحكاـ الناقصة.
ممارسة غير أنو إذا تعمؽ األمر بامتناع المشرع عف التنصيص عمى أمور ضرورية ل          

              حؽ ما، أو لتطبيؽ حكـ دستوري مجمؿ، وكاف لو في ذلؾ سمطة تقديرية بما ال يتعارض
           مع الدستور، وكانت ممارسة ىذا الحؽ أو تطبيؽ ىذا الحكـ موقوفة عمى ىذا التنصيص،

لنص محؿ االمتناع افإف المجمس الدستوري يعتبر ىذا االمتناع فراغا قانونيا، ويصرح بعدـ مطابقة 
 لمدستور. ،الجزئي

حيث سجؿ  05/02/2004المؤرخ في  04-01ىذا ما يبدو مف رأي المجمس رقـ            
 166مف القانوف العضوي موضوع إخطاره، والتي عدلت المادة  28وجود فراغ قانوني في المادة 

ممثمو القانوني في االنتخابات المذكور، وىذا الفراغ يمس بحؽ المترشح أو  97/07مف األمر رقـ 
الرئاسية، والناخب في حالة االستفتاء، لمطعف في صحة عمميات التصويت، نظرا لعدـ التنصيص 

 .1عمى كيفية تقديـ االحتجاج والجية التي يرفع أماميا
بيف تسجيؿ المجمس إلغفاؿ آخر لممشرع ومعالجتو ي المذكور لممجمس ي  أإف تتبعنا لمر           

مف القانوف العضوي المذكور،  4/3ة مختمفة تماما عما سبؽ ذكره، يتعمؽ االمر بنص المادة بطريق
والتي قررت حؽ االطراؼ المشاركة في االنتخابات االطبلع عمى القائمة االنتخابية البمدية 

أغفمت تقييد ىذا الحؽ باحتراـ  -وكما وضح المجمس الدستوري–والحصوؿ عمى نسخة منيا، لكنيا 
منو، كما أغفؿ المشرع  63وؽ المعترؼ بيا لمغير بموجب أحكاـ الدستور، وال سيما المادة الحق

تضميف القانوف العضوي المراقب أحكاما جزئية لمعاقبة استعماؿ المعمومات الخاصة بالناخبيف 
                                                                                                                                                                                              

الذي يحد د تنظيـ  بصدد مطابقتو القانوف العضوي وأيضا ما تعمؽ باإلغفاؿ الجزئي المسجؿ مف طرؼ المجمس الدستوري
، الجريدة الرسمية 2011يوليو سنة  6المؤرخ في:  11-01المحكمة العميا وعمميا واختصاصاتيا، لمدستور، في رأيو رقـ 

 ـ.2011يوليو سنة  31، المؤرخة في 42لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
المتضمف القانوف العضوي لنظاـ االنتخابات الممغى، وفي تفصيميا  07-97مف األمر رقـ  166يبلحظ أف المادة  - 1

لطريقة تقديـ االحتجاجات في نتائج مكاتب التصويت في االنتخابات الرئاسية، نصت في فقرتيا الثانية عمى أف )ي خطر 
         القاصرة ىي التي دعت المجمس الدستوريالمجمس الدستوري فورا بواسطة البرؽ بيذا االحتجاج(، ولعؿ ىذه الصياغة 

بتقديـ بياف وضح فيو كيفية الطعف في صحة عمميات التصويت  2009إلى التدخؿ قبيؿ االنتخابات الرئاسية لسنة 
الخاصة بانتخاب رئيس الجميورية، حيث بيف أف إخطار المجمس الدستوري باالحتجاج يكوف في أجؿ أقصاه الثانية عشر 

 لبلنتخاب، ووضح العناصر التي يجب أف يتضمنيا اإلخطار. مف اليـو
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ألىداؼ غير تمؾ المقررة بموجب القانوف العضوي المتعمؽ باالنتخابات، ولـ يضبط شروط ومجاؿ 
 يات استعماؿ القوائـ االنتخابية.وكيف

نما اشترط فقط            رغـ ذلؾ فإف المجمس الدستوري لـ يصرح بعدـ دستورية ىذه المادة، وا 
 مراعاة تحفظو عمييا لتكوف غير مخالفة لمدستور.

السؤاؿ إف ىذا التحفظ ال يمكف تنفيذه ما داـ نص المادة خاليا مف األحكاـ المغفمة، لذلؾ           
المطروح ىو لماذا اختار المجمس الدستوري تقنية التحفظ مع أنو كاف بإمكانو التصريح بمخالفة 
ىذه المادة ألحكاـ الدستور، أو عمى األقؿ التصريح بعدـ مطابقتيا الجزئية لمدستور، ومف ثـ إعادة 

 .1مف الدستور( 63و 39و 35صياغتيا بإضافة عبارة )... مع مراعاة المواد 
حزاب الصراعات السياسية، فقد كانت األ مر يتعمؽ بقانوف تحتدـ فيوربما ألف األ          

واألطراؼ السياسية تنادي بمزيد مف الضمانات والحقوؽ، وبالتالي تحاشى المجمس المساس بحؽ 
ف أغفؿ عند صياغتو ما ذكرناه آنفا، فاختار المجمس إبدا ء أراده المشرع إعماال ليذا األمر، حتى وا 

 التحفظات بدال مف الحكـ بعدـ مطابقة المادة التي تتضمف ىذا الحؽ لمدستور.
أخيرا، نشير إلى حصوؿ تطور ممحوظ في رقابة المجمس الدستوري الجزائري لموضوع           

يتعمؽ بمراقبة النظاـ  25/07/2017المؤرخ في  17-02االمتناع التشريعي، وذلؾ في رأيو رقـ 
      مف ىذا النظاـ 100مة لمدستور، حيث صرح المجمس في رقابتو لممادة الداخمي لمجمس األ

أف مجمس األمة قد تخمى عف ممارسة اختصاصات خولو إياىا الدستور، ذلؾ أنو لـ يوضح 
بخصوص إجراء إخطار المجمس  2مف الدستور في النظاـ الداخمي 114كيفيات تطبيؽ المادة 

مف النظاـ الداخمي لمجمس األمة نصت عمى إيداع  100 فالمادة عضوا. 30الدستوري مف قبؿ 
رسالة اإلخطار لدى المجمس الدستوري وفقا لئلجراءات المنصوص عمييا في النظاـ المحدد لقواعد 

 عمؿ المجمس الدستوري.
اعتبر المجمس الدستوري أف صياغة ىذه المادة ال تعبر عف اجراءات تطبيقية لمحكـ            

مف الدستور، ذلؾ مجمس األمة امتنع عف توضيح  114صوص عميو في المادة الدستوري المن
عضوا، أي عف ممارسة اختصاص خولو إياه  30كيفيات إخطار المجمس الدستوري مف طرؼ 

                                                             
مف الدستور أسستا لمبدأ عدـ انتياؾ الحياة الخاصة لممواطف، وأقرتا حمايتو بموجب القانوف، لتكوف  39و 35المادتاف  - 1

 بذلؾ المخالفات المرتكبة ضد الحقوؽ المكرسة استنادا إلى ىذا المبدأ معاقبا عمييا قانونا.
ح النظاـ الداخميمف الدستور في فقرتيا األخيرة عمى أف ) 114تنص المادة  - 2 البرلماف   غرفتي  غرفة مف  لكؿ  يوض 

                                                                                      .( كيفيات تطبيؽ ىذه المادة
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مف النظاـ  100، وبالتالي حكـ المجمس في األخير بعدـ مطابقة المادة 1المؤسس الدستوري
ي منطوؽ رأيو بإمكانية فصؿ الحكـ الوارد في ىذه المادة الداخمي لمجمس األمة لمدستور، وصرح ف

 مع األحكاـ األخرى غير المطابقة لمدستور مف النظاـ الداخمي لمجمس األمة.
وبالتالي صدر النظاـ الداخمي لمجمس االمة متضمنا فراغا قانونيا مف شأنو تعطيؿ حكـ           

ار المجمس الدستوري بخصوص القوانيف دستوري يتعمؽ بحؽ عدد مف أعضاء مجمس األمة إخط
 التي صوت عمييا البرلماف.

 الفرع الثاني
 المشرع عف اختصاصو في فعالية التشريع عمى تنازؿرقابة المساىمة 

 

                 ؿ تخمي المشرع عف اختصاصو التشريعي لصالح السمطة التنفيذية الصورة الثانيةث  م  ي            
                   األخير متخذا موقفا ايجابيامف صور عدـ االختصاص السمبي لممشرع، حيث يبدو 

عف اختصاصو التشريعي بأف يتدخؿ بالفعؿ لممارستو ولكف ليس بالطريقة التي حددىا المؤسس 
الدستوري، بحيث يبدو وكأنو يتخفؼ مف ىذا االختصاص ويتنازؿ عنو لمسمطة التنفيذية في غير 

 .2الحاالت التي يسمح فييا القانوف بذلؾ
            إف متابعة اجتيادات المجمس الدستوري تبيف أف المشرع يمكف أف يتنازؿ           

عف اختصاصو التشريعي بمناسبة قيامو بإحالة بعض المسائؿ التي تدخؿ في اختصاصو بصورة 
يا بطريقة توعز لمسمطة التنفيذية غير صريحة عندما يفرط في العمومية أو الغموض في صياغت

 بالتدخؿ إلضافة االحكاـ والقواعد التفصيمية.

 الرقابة عمى التوسع في اإلحالة إلى التنظيـ: -أوال          

ينتيج في ذلؾ أحد إف المشرع عندما يتدخؿ لتنظيـ مسألة معينة تدخؿ في اختصاصو            
أف ينظـ بشكؿ كامؿ المسألة مف جميع جوانبيا بموجب االجراءات التشريعية  أسموبيف، األوؿ

ىو مصدر االعتيادية، ويستبعد بذلؾ كؿ تدخؿ مف السمطة التنظيمية، بحيث يكوف التشريع وحده 

                                                             
           مف الدستور كرست في فقرتيا الثالثة مبدأ استقبللية مجمس األمة 132دة ورد في نفس الرأي المذكور أف الما - 1

في إعداد نظامو الداخمي والمصادقة عميو، وأف ىذا المبدأ يستوجب عمى كؿ غرفة مف غرفتي البرلماف ممارسة 
 االختصاصات التي خوليا إياىا المؤسس الدستوري بدقة دوف زيادة او نقصاف.

 .173عيد أحمد الغفموؿ، مرجع سابؽ، ص  - 2
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ىذه المسألة، أما االسموب الثاني فيكتفي فيو بوضع اإلطار العاـ لممسألة ويحيؿ أمر تفصيؿ 
 .1يذ ما أقره القانوف إلى السمطة التنظيمية عف طريؽ الموائحكيفيات تطبيؽ وتنف

منو بأف "يمارس رئيس الجميورية السمطة  143يقضي الدستور الجزائري في المادة           
التنظيمية في المسائؿ غير المخصصة لمقانوف. يندرج تطبيؽ القوانيف في المجاؿ التنظيمي الذي 

 يعود لموزير االوؿ".
ال يختمؼ الفقو حوؿ أىمية الموائح التنفيذية كوسيمة فنية لتنفيذ القوانيف، وتحديد           

         تفصيبلتيا الجزئية، لكف ىذا االتفاؽ ال يخوؿ لممشرع أف يجعؿ مف ىذه الوسيمة مدخبل يترؾ
ية عف طريؽ مف خبللو ليذه الموائح مساحات كبيرة لتتدخؿ في القانوف، وتؤثر في بنيتو االساس

اإلفراط في اإلحالة، بؿ يقع عمى المشرع عبء االلتزاـ بالضوابط الدستورية لتوزيع االختصاصات 
ال ع  2مر برمتو لمسمطة التنفيذية بذريعة تنفيذ القوانيفالة، فبل يترؾ األكمما أراد المجوء إلى اإلح  د  ، وا 

التفويض التشريعي الضمني  متنازال عف اختصاصو التشريعي، وتحولت اإلحالة إلى نوع مف
 ، وىو ما يوقع المشرع في مخالفة عدـ االختصاص السمبي.3المخالؼ ألحكاـ الدستور

 تتـ اإلحالة التشريعية عف طريؽ دعوة السمطة التنفيذية إلى التدخؿ بإجراءات الئحية          
ما عف طريؽ تعميؽ نفاذ معينة لتسييؿ تنفيذ القوانيف التي سبؽ لمبرلماف تنظيـ بنيتيا االساسية ، وا 

ما يصدره البرلماف مف تشريعات عمى صدور قرارات تنفيذية مف السمطة التي عينيا الدستور ليذا 
            الغرض، أو لسمطة أخرى يعينيا المشرع بنفسو، لذلؾ فإف المجمس الدستوري يبسط رقابتو
في الحالتيف عمى مدى احتراـ المشرع في اإلحالة لقواعد توزيع االختصاص التي حددىا المؤسس 
الدستوري، وكمما المس المجمس الدستوري مخالفة ليذه القواعد مف طرؼ المشرع عدىا مخالفة 

 صريحة لمدستور.
يتعمؽ  2005يونيو  17بتاريخ  05-01في رأي المجمس الدستوري الجزائري تحت رقـ           

بمراقبة مطابقة القانوف العضوي المتعمؽ بالتنظيـ القضائي لمدستور، ولدى رقابة المجمس المادة 
في ىذا تصنؼ الجيات القضائية المنصوص عمييا مف ىذا القانوف والمحررة كاآلتي " 29

القانوف العضوي، يتـ التصنيؼ بموجب قرار مف وزير العدؿ حافظ األختاـ، بعد أخذ رأي 

                                                             
 .582عبد المجيد سميـ، مرجع سابؽ، ص  - 1
 .272إبراىيـ محمد صالح الشرفاني، مرجع سابؽ، ص - 2
 .211عيد أحمد الغفموؿ، مرجع سابؽ، ص  - 3
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"، أكد المجمس الدستوري إف إحالة المشرع مسألة تصنيؼ الجيات لمقضاء عمىالمجمس األ
القضائية إلى وزير العدؿ حافظ األختاـ مخالفة صريحة لمدستور، وبالضبط لمحكـ الوارد في المادة 

منو، والتي أسس بموجبيا المؤسس الدستوري لمتشريع بقانوف عادي يحدد القواعد المتعمقة  122/6
المذكورة عف اختصاصو بالتشريع  29بالتنظيـ القضائي، فالمشرع يكوف قد تنازؿ في نص المادة 

بقانوف عاد في المسألة المذكورة لصالح السمطة التنفيذية، لذلؾ نص المجمس الدستوري في منطوؽ 
 رأيو عمى عدـ دستورية ىذه المادة.

يتعمؽ  2001يناير  13بتاريخ  01-12تحت رقـ وفي رأي آخر لممجمس الدستوري           
        بالرقابة عمى دستورية القانوف االساسي لعضو البرلماف، وفي رقابتو اإلحالة المنصوص عمييا

مف القانوف المذكور، والتي تمنح صبلحية تقدير المنحة الشيرية الخاصة  34و 32في المادتيف 
ة بالخارج، وتعويضة البحث والتوثيؽ التي يتقاضاىا التي تدفع لمنائب الممثؿ لمجالية الوطنية المقيم

عضو البرلماف عمى التوالي لمكتب المجمس الشعبي الوطني والمجمسيف، أكد المجمس الدستوري 
، ذلؾ أف المشرع يكوف بيذا 1مف الدستور 115مخالفة ىذه اإلحالة ألحكاـ الفقرة الثانية مف المادة 

لو الدستور لمفصؿ في المسألتيف المذكورتيف عف طريؽ التنصيص قد تنازؿ عف اختصاص خولو 
 التشريع بقانوف.

      باإلضافة إلى الرفض الصريح مف المجمس الدستوري ألي تنازؿ مف طرؼ المشرع          
     2عف اختصاصو الدستوري، ثبت مف اجتيادات المجمس أيضا استعمالو لتقنية التحفظ التفسيري

ي أر اإلحالة التشريعية غير المحكومة بضوابط، ومف ذلؾ ما ورد في في رقابتو لبعض حاالت 
     53مكرر 41، حيث اعتبر في تفسيره لممادة 2011يونيو  6المؤرخ في  11-02المجمس رقـ 

        المشر ع إذا كاف"مف القانوف العضوي المتعمؽ باختصاصات مجمس الدولة وتنظيمو وعممو أف 
        لـ يقصد بإحالتو تحديد قواعد اإلجراءات األخرى إلى النظاـ الداخمي لمجمس الدولة، تمؾ 

            والتي تدخؿ بالنتيجة  التي يتطمب إعدادىا والمصادقة عمييا تدخؿ وتعاوف سمطات أخرى
                                                             

ية الغرفتيف، يحدد القانوف ميزانعمى أف ) 1996مف دستور الجزائر لسنة  115تنص الفقرة الثانية مف المادة  - 1
 (.والتعويضات التي تدفع لمنواب، وأعضاء مجمس األمة

           إف اليدؼ مف استعماؿ تقنية التحفظ التفسيري، أو التطابؽ المشروط ىو حمؿ البرلماف عمى عدـ التنازؿ - 2
 عف اختصاصو التشريعي لمسمطة التنفيذية دوف أف يصؿ األمر إلى درجة الصداـ المباشر معو. 

              تحدد قواعد اإلجراءات األخرى المطبقة أماـ مجمس الدولة في المجاؿ االستشاريتنص ىذه المادة عمى أف ) - 3
 (.في نظامو الداخمي
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         5كرر م 41في مجاؿ القانوف العضوي، في ىذه الحالة، وبمراعاة ىذا التحفظ، فإف المادة 
  .مف القانوف العضوي موضوع اإلخطار تعد مطابقة لمدستور"

      ويفيـ مف ىذا أف المجمس الدستوري عمؽ مطابقة المادة المذكورة لمدستور عمى شرط          
أال تتطمب القواعد المحاؿ تحديدىا إلى النظاـ الداخمي لمجمس الدولة في إعدادىا والمصادقة عمييا 

 تدخؿ وتعاوف سمطات أخرى.
لـ يكتؼ المجمس الدستوري في اجتيادات أخرى لو قبولو إحالة المشرع عممية تحديد           

عميقيا عمى شرط واحد، بؿ أضاؼ بعض المسائؿ إلى سمطة يعينيا بالتحفظ عمى ىذه اإلحالة بت
            في بعض آرائو شرطا آخر يتمثؿ في أال يتطمب تطبيؽ القواعد المحالة إقحاـ سمطات أخرى

 أو تدخميا.
يتعمؽ بمراقبة  2012يناير  08بتاريخ  12-02ما ورد في رأي لممجمس تحت رقـ  ذلؾ          

         45مدستور، حيث أوقؼ المجمس مطابقة المادة ل 1مطابقة القانوف العضوي المتعمؽ باإلعبلـ
 مف ىذا القانوف العضوي لمدستور عمى الشرطيف المشار إلييما آنفا.

امتدت رقابة المجمس الدستوري لئلحالة مف ناحية اخرى إلى فحصو لتأشيرات النصوص           
     اركو عدـ اإلشارة في التأشيراتالقانونية التي يخطر بيا، واعتباره أنو مف السيو الذي يتعيف تد

      إلى المادة الدستورية التي تدرج تطبيؽ القوانيف في المجاؿ التنظيمي الذي يعود لموزير األوؿ، 
 .112-02رقـ  تحتممجمس لفي رأي  وىو ما ورد مثبل

إف الضوابط التي ذكرناىا، والتي كرسيا المجمس الدستوري بمناسبة رقابتو عمى اإلحالة           
التشريع التي خصو بيا المؤسس الدستوري،  بأمورالبرلماف تيدؼ في النياية إلى حماية انفراد 

لى تنبيو المشرع إلى تحمؿ عبء المحافظة عمى اختصاصاتو التشريعية، وعدـ اتخاذ عممية  وا 

                                                             
يحدد سير سمطة ضبط الصحافة المكتوبة وتنظيميا بموجب أحكاـ داخمية مف ىذا القانوف عمى أف ) 45تنص المادة  - 1

 (.الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةتنشر في الجريدة 
، يتعمؽ بمراقبة مطابقة القانوف 2011يوليو سنة  6الموافؽ  1432شعباف عاـ  4مؤرخ في  11/ ر.ـ د /02رأي رقـ  - 2

 1998مايو سنة  30الموافؽ  1419صفر عاـ  4المؤرخ في  01-98العضوي المعد ؿ والمتمـ لمقانوف العضوي رقـ 
، 43لمتعمؽ باختصاصات مجمس الدولة وتنظيمو وعممو، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد وا

 .2011أوت  03مؤرخة في 
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باح فييا الدستور صاصات في غير الحاالت التي أتنفيذ القوانيف فرصة لمتخفؼ مف ىذه االخت
 .1ذلؾ

لقد عالج المجمس الدستوري في اجتياد حديث لو مسألة إحالة النظاـ الداخمي بإحدى          
، حيث وضع 2غرفتي البرلماف إلى مكتبيا ميمة تحديد كيفيات تطبيؽ بعض أحكاـ ىذا النظاـ

لمجمس شروط محددة لتفادي إخبلؿ ىذه اإلحالة بالمبدأ الدستوري المتعمؽ بتوزيع االختصاصات، ا
    حيث اشترط أوال أال يكوف اليدؼ مف اإلحالة إنشاء قواعد جديدة لمتنظيـ الداخمي لمغرفة، وثانيا

يات أف يتقيد مكتب الغرفة بكؿ صراحة بمجاؿ التطبيؽ وبموضوع األحكاـ المحالة إليو كيف
 تطبيقيا، بحيث ال يتخذ منيا فرصة لتعديميا أو تعطيميا أو اإلعفاء منيا.

      مف نظامو الداخمي 52مة في المادة ض المجمس الدستوري تنازؿ مجمس األكما رف          
      مكتبو،  عف اختصاصو الدستوري بتحديد اجراءات تشكيؿ البعثات االستعبلمية المؤقتة لصالح

           منو أحاؿ صراحة لمنظاـ الداخمي لكؿ غرفة 134الدستور في الفقرة الثالثة مف المادة ذلؾ أف 
األحكاـ التي تخضع ليا البعثة اإلعبلمية، واعتبارا بالنتيجة ارتأى مف غرفتي البرلماف تحديد 

 مف النظاـ الداخمي لمجمس االمة لمدستور. 52المجمس الدستوري مخالفة المادة 
           وفي ذلؾ دعوة ضمنية لمجمس األمة لتدارؾ ىذا النقص في نظامو الداخمي،           

ومف ثـ العمؿ الحقا عمى التنصيص عمى اجراءات تشكيؿ البعثات االستعبلمية المؤقتة عند تعديمو 
 لنظامو الداخمي.

المشرع في اإلحالة إلى التنظيـ توسع المجمس الدستوري عمى رقابة أخيرا يمكف القوؿ أف           
        تيدؼ في األساس إلى المحافظة عمى فعالية التشريع، ذلؾ أنو مف الخطورة بمكاف التوسع
                في اعتبار صدور الموائح التنفيذية ضروري لنفاذ القوانيف، لما يترتب عمى ذلؾ مف تعطيؿ

ة، بحيث يكوف في استطاعتيا دائما الحيمولة دوف تنفيذ ىذا النفاذ، وتعميقو بإرادة السمطة التنفيذي
 القوانيف التي أصدرتيا السمطة التشريعية باالمتناع عف إصدار لوائح التنفيذ.

المجمس الدستوري في رقابتو لئلحالة يحافظ عمى األصؿ العاـ في اعتبار صدور إف           
                مطة التنظيمية بموائح التنفيذ االستثناء التشريع قاببل لمتنفيذ بذاتو، وفي اعتبار تدخؿ الس

                                                             
 .227عيد أحمد الغفموؿ، مرجع سابؽ، ص  - 1
مف النظاـ  13، مرجع سابؽ، وذلؾ فيما يخص تعميؽ المجمس عمى المادة 17-02المجمس الدستوري تحت رقـ:  رأي - 2

 الداخمي لمجمس األمة.
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نما تبرره  عف ىذا األصؿ، استثناء ال تبرره رغبة المشرع في التنازؿ عف اختصاصو التشريعي، وا 
 الطبيعة الخاصة لبعض التشريعات.

 الرقابة عمى اإلحالة الغامضة -ثانيا          
     ، سواء ارتبط بالمفظ المستخدـ، 1التشريعية تجنب الغموضإف األصؿ في الصياغة           

 .2أو بالنص التشريعي بمجممو بصرؼ النظر عف بعض أو أحد الفاظو
وبالنسبة أللفاظ النص فإف المتعارؼ عميو أنو يجب أف تكوف مساعدة لفيـ النص           

قحامو في النص ليس إال بمجممو، وحينئذ يكوف اختيار لفظ غامض أ رباكا لفيـ النص إو أكثر وا 
         بمجممو، باعتبار أف فيمو مرتكز عمى فيـ ألفاظو المكونة لو، وال يغني فيـ أغمب ألفاظو

 عف فيمو.
وقد يكوف غموض النص بسبب احتوائو عمى تزيد أو عبارات ال لزـو ليا، بؿ وجودىا           

تكوف الصياغة مبيمة عندما يضع المشرع عبارات ال يمكف معرفة  ، وقد3يثير المبس واإلبياـ
 .4معناىا بيسر، أو تكوف محؿ خبلؼ بسبب عدـ تحديد إرادة المشرع منيا

         ونظرا لآلثار السمبية لمصياغة الغامضة والمبيمة فإنو ال بد عمى المشرع أف يعمد          
 وانيف مستعينا في ذلؾ بعنصريف أساسيف ىما:والوضوح في صياغتو لنصوص القإلى السيولة 

         العنصر األوؿ: وضوح العبارة المستعممة، ويكوف ذلؾ مف خبلؿ اعتماد صائغ التشريع 
 عمى العبارات ذات الدالالت المألوفة، واألكثر تداوال بيف جميور المخاطبيف بيا.

في القانوف، واالبتعاد عف األسموب  العنصر الثاني: األخذ بالصياغة االيجابية لؤلحكاـ الوارد
 .5السمبي في الصياغة قدر اإلمكاف

إف تفحص اجتيادات المجمس الدستوري الجزائري يبيف حرصو عمى ضرورة وضوح           
          النص التشريعي وابتعاده عف اإلبياـ والغموض، ورقابتو لكؿ مصطمح يستعممو المشرع يمكف

                                                             
 .261عمي يوسؼ الشكري، مرجع سابؽ، ص  - 1
 .16عمي ىادي عطية ىبللي، مرجع سابؽ، ص  - 2
 .59اء، مكتبة دار الثقافة والتوزيع، عماف، د.ت، صعبد القادر شيخمي، فف الصياغة القانونية تشريعا وفقيا وقض - 3
 .22عمي ىادي عطية ىبللي، مرجع سابؽ، ص  - 4
عيد أحمد الحسباف، عبير بشير دبابنة، الصياغة التشريعية لمقانوف المؤقت النتخاب مجمس النواب دراسة تحميمية  - 5

 . 376، ص2012، 50مقارنة، مجمة الشريعة والقانوف، كمية القانوف، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، العدد 
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، كما يعتبر المجمس أنو مف السيو الذي يتعيف 1ي الذي يقصدهأف يضفي غموضا عمى المعن
تداركو أف يستعمؿ المشرع مصطمحات قد تضفي معنى مغايرا لممعنى المقصود مف محتوى الحكـ 

 .2الواردة فيو
          أما بخصوص رقابة المجمس الدستوري لكؿ إحالة غامضة مف طرؼ المشرع           

      ليا المجمس كمما تبيف لو أنو مف الممكف أف ينجر عنيا تنازؿ ضمنيإلى التنظيـ، فيتصدى 
 مف المشرع عف اختصاصاتو المنصوص عمييا في الدستور.

     144 أف المشرع في صياغتو لممادة 983-07في رأيو رقـ  تورياعتبر المجمس الدس          
المادة التي يستشؼ مف قراءتيا قد "أدخؿ غموضا عمى معنى ىذه مف القانوف العضوي المذكور 

الوحيدة أف نيتو ىي تحديد كيفيات عمؿ محكمة التنازع، ألنو في حالة العكس يكوف قد أحاؿ 
         مواضيع مف اختصاص القانوف العضوي عمى النظاـ الداخمي لمحكمة التنازع، ويكوف بذلؾ

 مف الدستور". 153قد أخؿ بمقتضيات المادة 
المذكورة بعد إعبلنو  14أعاد المجمس الدستوري في األخير صياغة المادة وقد            

 بدؿ عبارة "قواعد سير". 5مطابقتيا جزئيا لمدستور، حيث استعمؿ عبارة "كيفيات عمؿ"
     سجؿ المجمس الدستوري أيضا تحفظا تفسيريا عمى إحالة غامضة مف قبؿ المشرع،          

مف القانوف  11، 10، 9خيرة مف المواد الفقرات األ حوؿ 116-02وذلؾ في رأي لو تحت رقـ 

                                                             
" بدال مف مصطمح تأسيسوؿ استعماؿ المشرع مصطمح "، مرجع سابؽ، ح98-06مثاؿ ذلؾ ما ورد في رأيو رقـ  - 1
 ".تنصيب"

 ، مرجع سابؽ، وذلؾ فيما يخص مصطمح "تشريع".2000-10انظر مثاؿ ذلؾ في رأي لممجمس تحت رقـ  - 2
، يتعم ؽ بمراقبة مطابقة القانوف العضوي  المتعم ؽ باختصاصات 1998مايو سنة  24، مؤرخ في 98-07رأي رقـ  - 3

، المؤرخة 39نازع و تنظيميا و عمميا لمد ستور، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد محكمة الت  
 ـ.1998يونيو  07في 

يحدد النظاـ الداخمي قواعد سير محكمة التنازع، السيما كيفية استدعاء المذكورة أعبله عمى أف ) 14تنص المادة  - 4
 (.ت، وكيفية إعداد التقاريراألعضاء، وتوزيع الممفا

 اعتبر المجمس الدستوري أف عدـ ذكر المشرع لعبارة "كيفيات عمؿ" ال يمكف أف يكوف سوى نتيجة سيو منو. - 5
، يتعمؽ بمراقبة مطابقة القانوف العضوي المعد ؿ والمتمـ لمقانوف 2011يوليو سنة  6مؤرخ في  11-02رأي رقـ  - 6

والمتعمؽ باختصاصات مجمس الدولة وتنظيمو وعممو، الجريدة  1998مايو سنة  30ي المؤرخ ف  01-98العضوي رقـ 
 .2011أوت  03، مؤرخة في 43الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
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         ، والتي تعتمد اختصاصات أخرى لمجمس الدولة باإلحالة إلى نصوص خاصة1العضوي
 بدوف تحديد طابع ومضموف ىذه النصوص.

ورأى المجمس الدستوري أنو إذا كانت عبارة "نصوص خاصة" المستعممة مف طرؼ            
لقصد منيا ىو نصوص تكتسي طابع القانوف موضوع اإلخطار، وأف موضوعيا ذو عبلقة المشرع ا

مدستور المذكورة تعد مطابقة ل 11و 10و 9بيذا القانوف العضوي، فإف الفقرات األخيرة مف المواد 
بعد أف حدد -ذلؾ أف الجية الوحيدة التي مكنيا المؤسس الدستوري شريطة مراعاة ىذا التحفظ. 

مف تحديد اختصاصات أخرى ىي المشرع عف طريؽ القانوف  -صات مجمس الدولةبعض اختصا
 العضوي. 

 المبحث الثاني

 عقمنة القضاء الدستوري كوسيمة لرفع أداء البرلماف

ـ جاء بيدؼ تقييد 1958الخامسة لسنة مف المعروؼ في فرنسا أف دستور الجميورية            
والرقابي، وتمثمت أىـ معالمو في تحديد وحصر المجاؿ  البرلماف في ممارستو لنشاطو التشريعي

التشريعي، واستبعاد مبدأ المشرع األوحد، وتأصيؿ نظرية البرلماف المشرع بمشاركة السمطة التنفيذية 
        لقد نص الدستور المذكور .في كامؿ اإلجراءات التشريعية، فيما سمي بعقمنة النظاـ البرلماني

ستوري بغية ضماف حسف تنفيذ العقمنة البرلمانية، بمنع البرلماف مف تجاوز عمى إنشاء المجمس الد
، وبالتالي اكتسب ىذا الجياز مف البداية شرعيتو مف أحكاـ الدستور الذي حدد 2اختصاصاتو

 ميامو واختصاصاتو.

إف شرعية أجيزة القضاء الدستوري تترسخ، وتتخذ مكانا ساميا في النظـ الديمقراطية           
           بقدر ما تقـو بمياميا ودورىا بفاعمية وحيادية وتجرد واحتراـ لمدستور، وتضعؼ وتتبلشى بقدر

 .3ما تتقاعس وتتنكر لرسالتيا السامية
                                                             

 (.ويختص أيضا بالفصؿ في القضايا المخولة لو بموجب نصوص خاصةالمادة التاسعة: )...  - 1
 (.ويختص أيضا كجية استئناؼ في القضايا المخولة لو بموجب نصوص خاصةالعاشرة: )...  المادة
 (.ويختص أيضا بالنظر في الطعوف بالنقض المخولة لو بموجب نصوص خاصة: )... 11المادة 

 .13األميف شريط، مكانة البرلماف في اجتياد المجمس الدستوري الجزائري، مرجع سابؽ، ص  - 2
 .381ماف، العبلقة بيف القضاء الدستوري والبرلماف، مرجع سابؽ، ص عصاـ سمي - 3
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               لذلؾ مف المفترض في ىذه األجيزة أف تمتـز بحدود الصبلحيات المعطاة ليا          
          مطة المعيارية لمبرلماف، ذلؾ أف الغرض مف وجودىا السفي الدستور، وأف ال تعتدي عمى 

ليس االنتقاص مف قيمة البرلماف كما ذكر ميشاؿ دوبريو رئيس المجنة االستشارية المكمفة بإعداد 
ـ ووزير العدؿ حافظ األختاـ أثناء تمؾ الفترة، مؤكدا )إننا بصدد عقمنة النظاـ 1958دستور 

 .1قيمة البرلماف( البرلماني وليس اإلنقاص مف

           ، وقد تؤدي2إف العبلقة بيف القضاء الدستوري والبرلمانات دقيقة ومعرضة لمتوتر          
إلى خبلفات ال سبيؿ لحميا إال بتعديؿ الدستور، لذلؾ كاف مف البلـز ضبط أجيزة القضاء 
نما نتاج  الدستوري أو عقمنتيا أيضا، وىذه العقمنة في الحقيقة لـ تكف بفعؿ المؤسس الدستوري، وا 

ألنيا ، و 3تقييدي ذاتي تتبعو وتنتيجو ىذه األجيزة تبلفيا لمصراعات السياسية مع السمطات العامة
ترى نفسيا بحاجة إلى تبرير سمطتيا في الرقابة، لذلؾ تعكؼ دائما عمى طمأنة خصوميا، 

قد وفرت عمى الجميع المطالبة بتقييد  -بما تضعو مف قيود ذاتية–والمشككيف في شرعيتيا إلى أنيا 
مف خبلؿ سمطتيا عف طريؽ الدستور، لذلؾ فيي تحدد لنفسيا نطاقا، تكوف فيو الرقابة وال تتعداه، 

 الضوابط التي تسطرىا في اجتياداتيا، وىو يشكؿ عقمنة ذاتية ليا.

ولعؿ أبرز معالـ ىذه العقمنة في تجارب العديد مف ىذه األجيزة عموما، وفي تجربة           
)المطمب  المجمس الدستوري الجزائري بوجو خاص، ىي إعماؿ قرينة الدستورية لمصمحة التشريع

 .)المطمب الثاني( د الرقابة إلى مبلءمة التشريع، وعدـ امتدااألوؿ(

 

 

 

                                                             
1 - Louis Favoreu, Le Domaine de la loi et du règlement, Economica, 2e éd, Paris, 1981, 
p67. 

 .379عصاـ سميماف، العبلقة بيف القضاء الدستوري والبرلماف، مرجع سابؽ، ص  - 2
ضوابط الرقابة عمى دستورية القوانيف في الفقو الدستوري المقارف النموذج المصري، مجمة مسالؾ عبد اهلل المنصوري،  - 3

 .101، المغرب، ص 37/38في الفكر والسياسة واالقتصاد، العدد 
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 المطمب األوؿ

 إعماؿ قرينة الدستورية لمصمحة التشريع

يتمتع البرلماف بالوالية العامة في التشريع باعتباره ممثؿ األمة والمعبر عف إرادتيا، ولو          
في ذلؾ سمطة تقديرية واسعة، واألصؿ أف أي تشريع يصدر عف البرلماف يأتي موافقا ألحكاـ 

المعتمد  الدستور، واالستثناء ىو العكس، وعميو فإف القاضي الدستوري حيف يراقب النص التشريعي
 مف طرؼ البرلماف يقتضي بو المقاـ أف يفسر كؿ قرينة ممكنة لصالح ىذا النص الخاضع لرقابتو

 ، ألف األصؿ في التشريع السبلمة.ما لـ تنقض ىذه القرينة بدليؿ قطعي

يفيـ مما سبؽ أف القانوف المعتمد مف طرؼ البرلماف يتمتع بقرينة الدستورية بمجرد اعتماده، ويأتي 
 ومتطابقا مع الدستور نصا وروحا، وتشكؿ ىذه القرينة ضمانا لمبرلماف في المجاؿ التشريعي. متفقا

قرينة الدستورية لمصمحة التشريع، ينبغي التطرؽ إلى مفيوميا )الفرع وبغية الوقوؼ عمى محددات 
 األوؿ( ثـ إلى تطبيقيا )الفرع الثاني(.

 الفرع األوؿ

 لصالح التشريع مفيـو قرينة الدستورية

 تعريؼ القرينة الدستورية  -أوال

  :القرينة لغة -1

، مف الفعؿ ق ر ف بمعنى جمع، تقوؿ: قرنت  بيف الحج والعمرة: أي جمعت بينيما بإحراـ واحد
وقرف الشيء إلى الشيء أي وصمو إليو، ويقاؿ أيضا: اقترنا أي تبلزما وتصاحبا، ويفيـ مف ذلؾ 

عمى ارتباط شيئيف أو أمريف ارتباطا وثيقا عمى سبيؿ التبلـز والتصاحب، أف القرينة إنما تدؿ لغة 
 .1بحيث يكوف وجود أحدىما مرتبطا بوجود اآلخر

 
                                                             

ت رضواف عبيدات، أحمد أبو شنب حجية القرائف القانونية البسيطة في اإلثبات بيف الفقو والقانوف األردني، مجمة دراسا - 1
 .207، األردف، ص 2013، 01، العدد 40عمـو الشريعة والقانوف، المجمد 
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 القرينة في االصطالح القانوني: -2

عرؼ بعض القانونييف القرينة عمى أنيا دليؿ يقـو عمى استنباط أمر مجيوؿ مف أمر 
أو نتيجة  ،ؿاثابت بناء عمى الغالب مف األحو ، أو استنباط أمر غير ثابت مف أمر 1معمـو

 ،2تستخمص بحكـ القانوف أو تقدير القاضي، مف واقعة معروفة لبلستدالؿ عمى واقعة غير معروفة
    فالقرائف دالئؿ وأمارات متى وجدت، وجدت داللتيا عمى وجود الواقعة المدعى بيا، أو انتفائيا 

 . 3في أغمب األحواؿ

ف كاف نظـ احكاميا في المواد مف   337أما بالنسبة لممشرع الجزائري فمـ يعرؼ القرينة، وا 
عمى خبلؼ ما فعمو المشرع الفرنسي الذي أعطى تعريفا عاما مف القانوف المدني،  340إلى 

    مف القانوف المدني الفرنسية، التي تنص عمى أف القرينة ىي النتيجة 1349لمقرينة في المادة 
 .4التي يستخمصيا القانوف أو القاضي مف واقعة معمومة لمعرفة واقعة مجيولة

 أف عناصر القرينة ثبلثة: مما سبؽيفيـ 

 األوؿ: أمر مجيوؿ، وىو الواقعة المطموب إثباتيا.

 ، أو أمارة تقـو عمييا القرينة.الثاني: أمر معمـو

 .5قياـ األمر المجيوؿالثالث: استخبلص األمر المجيوؿ مف األمر المعمـو يفيد 

                                                             
، 1983ابراىيـ بف محمد الفائز، اإلثبات بالقرائف في الفقو اإلسبلمي دراسة مقارنة، المكتب اإلسبلمي، الرياض،  - 1
 .64ص

 .260، ص 1996ناف، جرجس جرجس، معجـ المصطمحات الفقيية والقانونية، الشركة العالمية لمكتاب، لب - 2
ىادي محمد عبد اهلل، الطبيعة القانونية لمقرينة المعصومة وداللتيا عمى الحقيقة القضائية، مجمة جامعة تكريت لمعموـ  - 3

 .403، ص 2007،العراؽ، 10، العدد 14اإلنسانية، المجمد 
رحاؿ عبد القادر، اإلثبات الجزائي بقرائف األحواؿ وتطبيقاتو القضائية في الفقو اإلسبلمي والتشريع الجزائري، مجمة  - 4

الحوار المتوسطي مخبر البحوث والدراسات االستشراقية في حضارة المغرب اإلسبلمي جامعػة الجيبللي اليابس سيدي 
 .343، ص2016، 14-13الجػزائػر، العدد  -بمعباس

 .64ابراىيـ بف محمد الفائز، مرجع سابؽ، ص  - 5
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تأسيسا عمى ما سبؽ يمكف التأكيد عمى التقارب بيف المدلوؿ المغوي والمدلوؿ القانوني 
، والقوؿ أف القرينة نتيجة يمكف الوصوؿ إلييا مف خبلؿ عممية االستنباط المنطقي المبني 1لمقرينة

 .2عمى وجود أمر ثابت مف أجؿ إثبات أمر آخر مجيوؿ وغير ثابت

القاضي الدستوري أف كؿ  نة الدستورية لصالح التشريع فيمكف تعريفيا بأنيا افتراضأما قري
نطاؽ الحدود التي رسميا  ما يصدر مف سمطة التشريع مف تشريعات مطابقة لمدستور، وصادرة في

 .3المؤسس الدستوري لتمؾ السمطة

إلييا المؤسس ىناؾ مف عرؼ قرينة الدستورية بأنيا النتيجة أو الخبلصة التي يتوصؿ 
     الدستوري، مف أجؿ إضفاء صفة الدستورية عمى القانوف مف النواحي الموضوعية والشكمية،

 .4والتي يتوجب عمى القاضي الدستوري أف يأخذىا بالحسباف عند فحصو لدستورية القانوف

 أف لقرينة الدستورية ثبلثة عناصر:فيـ مما سبؽ ي  
 ، كؿ تشريع يصدر عف البرلماف صحيح ومطابؽ لمدستور.األوؿ عنصر داؿ: وىو األمر المعمـو

الثاني عنصر مدلوؿ عميو: وىو الواقعة المجيولة غير الثابتة، وىي مدى دستورية التشريع الذي 
 يفحصو القاضي الدستوري.

 الثالث عممية االستنباط التي يقـو بيا القاضي الدستوري.
 مقتضيات قرينة الدستورية: -ثانيا

 :فرض ثبلثة أمور عمى جيات القضاء الدستورييقتضي إعماؿ قرينة الدستورية  

إال إذا كاف ذلؾ واضحا وقاطعا، بحيث ال يبقى  األمر األوؿ: أال تقضي بعدـ الدستورية
 مجاؿ لمشؾ في احتماؿ دستورية ىذا القانوف، وىو ما تسميو المحكمة العميا األمريكية بمبدأ الشؾ

                                                             
، 1974انظر تعريؼ القرينة القانونية ودورىا في: سمير تناغو، النظرية العامة لمقانوف، منشأة المعارؼ، االسكندرية،  - 1
 .387ص
اإلمارات العربية عيد أحمد الحسباف، قرينة الدستورية كأساس لعمؿ القاضي الدستوري، مجمة الشريعة والقانوف،   - 2

 172، ص 2011، أكتوبر 84المتحدة، العدد 
 .619عصاـ سعيد عبد أحمد، مرجع سابؽ، ص  - 3
 .172عيد أحمد الحسباف، مرجع سابؽ، ص  - 4
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، بمعنى أنو يوجد مجاؿ معقوؿ لمحكـ بدستورية القانوف، وذلؾ مف أجؿ تجنب 1المعقوؿ الدستوري
     ، كما جرت عادة ىذه المحكمة في بعض القضايا عند إعماؿ ىذا المبدأبعدـ الدستورية وسمو

بأنو إذا جاء النص التشريعي عاما أو مطمقا في مسألة ينص الدستور فييا عمى إلزاـ المشرع 
بتخصيص التشريع أو تقييده، فإف عمى المحكمة أف تحمؿ عمـو التشريع عمى نصوص الدستور 

 . 2توفيقا بينيما

كية، مفاده يوجد استثناء نادر ووحيد عمى المقتضى المذكور، تأخذ بو المحكمة العميا األمري
كحرية  3أف األصؿ في التشريع عدـ دستوريتو إذا تضمف تقييدا أو تحديدا إلحدى الحريات المفضمة

، االجتماع والصحافة وحرية األدياف، بمعنى أف أي تشريع يقيدىا تمحقو قرينة عدـ الدستورية
 .4وبالتالي ينتقؿ عبء إثبات العكس وتقديـ األدلة إلى الجية مصدرة التشريع

 األوؿ لسببيف: وذلؾ بعدـ المعقولية، تسـي المعقوؿ الشؾ مبدأ يشير بعض الباحثيف إلى أف
 مخالفةً  الدستور تخالؼ التي تجعميا بالسذاجة تعد لـ التشريعية السمطة أف وىو واقعي سبب

 الوقوؼ وليس النص أعماؽ بحث في إلى يحتاج والكشؼ عف ىذه المخالفات واضحة وصريحة،
 وقوؼ مف عنو ينتج بما الشؾ المعقوؿ بقاعدة األخذ أف مفاده قانوني سبب والثاني الظاىر، عمى

المشرع لمعدواف عمى الحريات العامة  ـأما مجاال واسعا وخطرا يفتح النص ظاىر عند القضاء
والحقوؽ الفردية، وىو في مأمف مف الرقابة الدستورية، لذلؾ عمى أجيزة الرقابة أف تطرح ىذه 
    القاعدة جانبا فبل تأخذ بيا، وعمييا أف تسبر أغوار النصوص القانونية المطعوف عمييا لمكشؼ 

                                                             
 .720رمزي الشاعر، مرجع سابؽ، ص  - 1
 .620عصاـ سيد عبد أحمد، مرجع سابؽ، ص  - 2
أف ىناؾ حريات معينو فى الدستور األمريكى ب  "Preferred Freedoms"والممتازة"  المفضمة " الحريات يقضى مبدأ - 3

       صنوىى أىـ مف غيرىا، كما أف ليا أىميو فى الحياه االجتماعية أكثر مف غيرىا، وأنيا ليذا السبب يجب أف تكوف مح
أحمد العزي النقشبندي، سمو  أف تتمتع بحماية المحكمة العميا أكثر مف سواىا. لممزيد: يمف تدخؿ السمطة التشريعية، أ

، العدد 13النصوص الدستورية دراسة مقارنة، مجمة النيضة، كمية االقتصاد والعمـو السياسية، جامعة القاىرة، المجمد 
 .94، ص 2012 مصر، الثاني،

 .625عصاـ سيد عبد أحمد، مرجع سابؽ، ص  - 4
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، 1داخميا عمى مخالفة لحكـ مف أحكاـ الدستورعف الطبيعة الحقيقة ليا، وما إذا كانت تنطوي في 
 ذلؾ أف ميمة ىذه األجيزة ىي التخمص مف النصوص القانونية المخالفة لمدستور.

     األمر الثاني: أف تأخذ بالتفسير الذي يجعؿ القانوف متوافقا مع الدستور، ومؤدى ىذا أنو
إذا امكف تفسير القانوف عمى أكثر مف وجو، وكاف أحد ىذه الوجوه يجعمو متفقا مع الدستور، فيجب 
االلتزاـ بتفسير القانوف عمى ىذا الوجو، ما دامت عباراتو تحتممو دوف تكمؼ عناء البحث عف نية 

 المشرع الحقيقية، وفي المدلوؿ الذي أراد أف يعطيو لمتشريع.

إعمالو قرينة الدستورية يعطي لمقانوف تفسيرا يتجنب بو إثارة مسألة بالقاضي الدستوري إف 
     الدستورية، بأف يفترض أف المشرع أراد ضمنا أف يجعؿ النص الصادر عنو داخبل في الحدود

 .بوال ومعقوالالتي رسميا الدستور ال خارجا عنيا، متى كاف ىذا التفسير مق

ستوريتو وصياغتو ال تحتمؿ أي لبس في فيـ أما إذا كانت عبارات النص المطعوف في د
 .2معناىا، فيجب تفسيرىا عندئذ وفقا لممقصود الحقيقي منيا

إف الرقابة الدستورية ليست موطئا إلبطاؿ نصوص قانونية يحتمؿ مضمونيا تأويبل ي جنبيا 
كمما الوقوع في مخالفة الدستور، ذلؾ أف ىذه الرقابة تباشر لضرورة تقتضييا، وىي تكوف كذلؾ 

 .3ائـ بيف مضمونيا وأحكاـ الدستوركانت النصوص المطعوف عمييا عصية عمى كؿ تفسير يو 

أف ال تقرر عدـ الدستورية بالنسبة لمتشريع المطعوف فيو إال بالنسبة ألجزائو األمر الثالث: 
يرىا، المخالفة لمدستور فقط، إال إذا كانت بعض أجزائو الصحيحة مرتبطة بيا، وال يمكف أف تقـو بغ

 .4فينا تتقرر عدـ دستورية التشريع برمتو

ال تتطرؽ الدساتير عادة إلى مسألة تفسير القوانيف الصادرة عف السمطة التشريعية، ومدى 
سند إلييا الدستور ىذا األمر، رغـ ذلؾ تمتعيا بقرينة الدستورية، بغض النظر عف الجية التي ي  

                                                             
 لمقوانيف الدستورية رقابتيا في العميا المحكمة الدستورية منيج" الدستورية الرقابة وقيود سالماف محمد عبد العزيز ضوابط - 1

 .244، ص 2011 الجامعي، القاىرة، الفكر دار والموائح، 
 .720رمزي الشاعر، مرجع سابؽ، ص  - 2
 .219، مرجع سابؽ ، ص 2أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية لمحقوؽ والحريات، ط - 3
 .721ع سابؽ، ص رمزي الشاعر، مرج - 4
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القوانيف بقرينة الدستورية، فدستور دولة جنوب ىناؾ بعض الدساتير تنص في صمبيا عمى تمتع 
، لمقوانيف قرينة الدستورية منو 232منح في الفقرة الثالثة مف المادة  1993إفريقيا المؤقت لسنة 

           وأكد عمى أنو إذا كاف القانوف عرضة لتفسيرات مختمفة، قد يكوف أحدىا غير قابؿ لمتوافؽ 
 وأخرى قابمة لذلؾ، يجب تفضيؿ ىذه األخيرة. مع أي حكـ مف أحكاـ الدستور، 

      ىو أف القوانيف التي تـ تفسيرىا بطريقة يمكف النص الدستوري المذكور أف مؤدىويبدو 
بحيث تستطيع الوفاء بشروط  -إذا لـز األمر-فسر أف تؤدي إلى تناقض مع الدستور يجب أف ت  
وفقا بأي شكؿ مف األشكاؿ مع تفسيره  منياأي حكـ دستوريتيا. ومع ذلؾ، في حالة عدـ تطابؽ 

 .1لمتطمبات الدستور، فإنو سيكوف باطبلً 

حكـ مف أحكامو، رغـ ذلؾ أي ال يشير الدستور الجزائري إلى مبدأ قرينة الدستورية في 
ليس ىناؾ شؾ في أف مثؿ ىذه القرينة، تكوف قابمة لمتطبيؽ، حتى في حالة عدـ وجود حكـ 

 تور.صريح ي درجيا في الدس

 الفرع الثاني

 لقضاء الدستوري لقرينة الدستوريةاتبني 

حكاـ األ رسختيا ف المبادئ اليامة التييعد مبدأ قرينة الدستورية لصالح التشريع م
 فيؼ بلػػػتػػػػمى اخػع الـ،ػػالع دوؿ فػم دػػػػػديػػػػالع في ةػػالدستوري والمجالس المحاكـ فع رةػػػػالمتوات

 لمنظاـ الرقابي الذي تتبعو كؿ دولة.التطبيؽ تبعا 

 قرينة الدستورية في نظاـ الرقابة القضائية عمى دستورية القوانيف -أوال

                     إف المبدأ المذكور شائع االستخداـ في الدوؿ التي تأخذ بنظاـ الرقابة القضائية
عمى دستورية القوانيف، ففي الواليات المتحدة األمريكية أرست المحكمة االتحادية العميا قرينة 
الدستورية كوسيمة فنية تمنعيا مف اإلفراط في الرقابة، وتشكؿ ضمانة حقيقية لتعزيز الثقة بالبرلماف 

                                                             
1 - Tobias Van Reenen, Tendances actuelles dans l'interprétation de la Constitution de 
l'Afrique du Sud, Revue française de droit constitutionnel, n 50° , Presses Universitaires de 
France, 2002,p360. 
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عمى عدـ خروجيا في العديد مف القضايا المحكمة أكدت فقد  ،يصدرىا التي القانونية واألعماؿ
عمى قرينة الدستورية إال إذا كاف التعارض بيف التشريع المطعوف فيو والدستور واضحا كؿ الوضوح 
بحيث يتعذر السبيؿ إلى التوفيؽ بينيما، أو يكوف تعارض التشريع مع الدستور فوؽ مستوى الشؾ 

 .1المعقوؿ

غير دستوري إذا أمكف تفسير  كما قضت المحكمة الدستورية األلمانية بأف القانوف ال يعتبر
ذا استمرت الجدوى مف القانوف عند اختيار التفسير، وىو ذات  القانوف بما يتفؽ مع الدستور، وا 

النيج الذي اتبعتو المحكمة الدستورية اإليطالية التي أكدت أنو مف الخطر الجسيـ إلغاء قاعدة 
          واعد المرتبطة بيذه القاعدةتشريعية مطبقة دوف أف تممؾ المحكمة سمطة التوفيؽ بيف الق

مع نصوص الدستور، والتجأت إلى رفض طعوف بعدـ الدستورية مف خبلؿ تفسير النصوص 
          التشريعية المطعوف عمييا بعدـ الدستورية عمى نحو يمكنيا مف استخبلص قواعد قانونية تتفؽ

 .2مع نصوص الدستور

الدستورية في العديد مف أحكاميا عمى قرينة الدستورية المحكمة  استندتأما في مصر فقد 
الذي أوضحت المحكمة مفيـو  04/05/1994لمصمحة التشريع، ومف بينيا الحكـ الصادر بتاريخ 

 قرينة الدستورية والنتائج التي تترتب عمييا في العبارات التالية:

يناؿ مجرد الطعف مف نفاذىا، )إف النصوص القانونية جميعيا... تعمؿ دوما بافتراض صحتيا، وال 
          الزما منذ العمؿ بيا، -في نطاقيا–وال يجردىا بالتالي مف قوتيا اإللزامية، بؿ يظؿ تطبيقيا 

فبل يعطؿ سريانيا عائؽ، وال يرجأ أعماليا ليكوف متراخيا، وأف صحتيا ىذه تستصحبيا وال تزايميا 
ا بمخالفتيا لمدستور، سواء في اوضاعيا الشكمية إال إذا صدر قضاء مف المحكمة الدستورية العمي

أو بالنظر إلى مضمونيا.... بما مؤداه أف الفصؿ في دستورية النصوص القانونية إما أف يؤكد 
... والقوؿ بغير ىذا يعد عدوانا عمى السمطة صحتيا عمى إطبلؽ، أو يقرر بطبلنيا عمى إطبلؽ

                                                             
 .619عصاـ سعيد عبد أحمد، مرجع سابؽ، ص - 1
 .219أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية لمحقوؽ والحريات، الطبعة الثانية، مرجع سابؽ، ص  - 2
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نتحؿ عمى المحكمة الدستورية العميا بغير سند التشريعية، ويتمخض عنو كذلؾ اسباغ الختصاص م
 . 1مف الدستور أو القانوف(

قرينة الدستورية يمقي عمى عاتؽ القاضي الدستوري واجب تفسير نصوص  إف مبدأ
عمى الوجو الموافؽ لمدستور، وعدـ القضاء بمخالفتيا لمدستور  -كمما كاف ذلؾ ممكنا–التشريعات 

المحكمة أكدت  إال إذا كاف مف غير الممكف تأويميا عمى الوجو الذي يوافؽ أحكامو، ذلؾ ما
والذي ورد فيو أنو )مف المقرر ـ 14/08/1994كميا الصادر بتاريخ: الدستورية المصرية في ح

           أف الرقابة عمى الشرعية الدستورية ال تستقيـ موطنا إلبطاؿ نصوص تشريعية يمكف تأويميا
عمى وجو يعصميا مف المخالفة الدستورية المدعى بيا، بؿ يجب  -بمختمؼ طرؽ الداللة المعتبرة–
أف تكوف مبررة  -وزانة ال يجوز التدخؿ بيا إال لضرورة ممحة تقتضيياوبوصفيا رقابة مت–

 .2بدواعييا، كي ال يكوف المجوء إلييا اندفاعا أو اإلعراض عنيا تراخيا(

 قرينة الدستورية في نظاـ الرقابة السياسية عمى دستورية القوانيف -ثانيا

                عمى دستورية القوانيفأما فيما يتعمؽ بموقؼ الدوؿ التي تأخذ بالرقابة السياسية 
         فإف أجيزتيا المكمفة بميمة الرقابة الدستورية ال ت عمؿ مبدأ قرينة الدستورية لصالح التشريع
إال في نطاؽ ضيؽ، وبأساليب وتقنيات تختمؼ عما ىو معموؿ بو في الدوؿ التي تأخذ بنظاـ 

 الرقابة القضائية عمى دستورية القوانيف.

 المخالفة مجرد عند تتوقؼ القوانيف دستورية عمى الدستوري القاضي رقابة بأف لقوؿا إف
إلصدار  التشريعية السمطة أماـ المجاؿ يفتح أف شأنو الدستور مف ألحكاـ الواضحة والصريحة

 بعدـ دستورية يحكـ ال الدستوري القاضي أف القوؿ بأف تشريعات تستبطف مخالفة الدستور، كما
الدستور قوؿ  أحكاـ عمى وواضحا صريحا خروجا يتضمف األخير ىذا كاف إذا إال معيف، تشريع

                                                             
قضائية دستورية، مجموعة  15لسنة  11ـ، القضية رقـ 1994ماي سنة  7حكـ المحكمة الدستورية العميا الصادر في  - 1

 .277أحكاـ المحكمة الدستورية العميا، الجزء السادس، ص 
              مد العصار، واجب القاضي الدستوري في التقييد الذاتي لسمطتو في الرقابة عمى الدستورية دراسة يسري مح - 2

 .39، ص 2007، مصر، 201في القانونيف المصري والكويتي، مجمة ىيئة قضايا الدولة، العدد رقـ 
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 واضحة مخالفة تتضمف تشريعات بسف يقوـ أف بالسذاجة ليس ي خالؼ الواقع، ألف المشرع
 .1الدستور ألحكاـ وصريحة

باإلضافة إلى ذلؾ، فإف الرقابة السياسية عمى دستورية القوانيف تقـو عمى نظاـ إجرائي 
           يختمؼ عما ىو معموؿ بو في إطار الرقابة القضائية، ومف ذلؾ ما تعمؽ بإجراء اإلخطار

إذ ال ي مقي ىذا اإلجراء عمى عاتؽ المخطر عبء تقديـ الدليؿ ضد النص أو تحريؾ الرقابة، 
موضوع اإلخطار، كما أف بعض المعايير التشريعية تخضع لئلخطار الوجوبي، دوف أف ي كمؼ 

 خطر بتوضيح أوجو عدـ الدستورية في التشريع المعني.الم  
ما ذ كر، عمؿ المجمس الدستوري الجزائري عمى األخذ بمبدأ قرينة الدستورية  عمى تأسيسا

لصالح التشريع في نطاؽ ضيؽ، تأسيا بنظيره الفرنسي، وذلؾ بإعماؿ التفسير الي يجعؿ التشريع 
متوافقا مع الدستور في حالة تعدد التفسيرات، وعدـ المجوء إلى تقرير عدـ دستورية التشريع 

ويتعمؽ األمر األوؿ لنسبة ألجزائو المخالفة ألحكاـ الدستور متى كاف ذلؾ ممكنا، المفحوص إال با
، أما األمر الثاني فيتعمؽ بعدـ بتطبيؽ مبدأ الشؾ الدستوري المعقوؿ بطريقة التحفظات التفسيرية

 الدستورية الجزئية.
يعي في مجاؿ عقمنة العمؿ التشر  ذي تؤديو التحفظات التفسيريةإضافة إلى الدور ال

    فإف لبعض أشكاؿ ىذه التقنية دور واضح أيضا في عقمنة رقابة المجمس الدستوريالبرلماني، 
بتحاشي إبطاؿ القانوف كمما أمكف تفسيره بطريقة تجعمو موافقًا ألحكاـ  عمى دستورية القوانيف،

الدستور حفاظًا عمى وحدة النظاـ القانوني وضرورة خضوع القاعدة الدنيا لمقاعدة األعمى منيا 
 . والتقيد بأحكاميا، مع ما يقتضيو ذلؾ مف توفيؽ بينيما

يمثؿ خروجًا عف اإلطار المعتاد  التي ينشا عنيا نمط جديد مف األحكاـتقنية إف ىذه ال
فترض تمتع القانوف ويتجنب الخيار الخاص بعدـ مطابقة القانوف لمدستور، لرقابة الدستورية، ي

تو لمدستور، شريطة أف يتـ تفسير قعمف مطابية، فيفسر الشؾ لصالح القانوف، ويبقرينة الدستور 
 بالشكؿ الذي يشير إليو المجمس الدستوري. القانوف

يعد التفسير التحفظي البناء مف أخطر أنواع التحفظات التفسيرية التي يمجأ إلييا القاضي 
               اعتداءالدستوري، نظرا ألنو قد يؤدي إلى خمؽ قواعد جديدة بدال عف المشرع، وىو ما يمثؿ 

                                                             
وراه في القانوف العاـ، كمية الحقوؽ والعموـ بالجيبللي خالد، السمطة التقديرية لممشرع دراسة مقارنة، أطروحة دكت - 1

 .254، ص 2017السياسية، جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف، 
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بناء وفقا ال بد أف يجري التفسير ال االعتداءعمى مبدأ الفصؿ بيف السمطات، وألجؿ تجنب ىذا 
 إلرادة المشرع وقصده.

     إف مجرد سكوت المشرع أو قصوره ال يبرر لمقاضي الدستوري أف يصنع قاعدة تشريعية 
لـ تتجو إرادة المشرع وقصده إلييا ضمنيا، فإذا استنبط القاضي الدستوري مضمونا قاعديا معينا 

كممة، بؿ يحافظ بذلؾ عمى قرينة بما يتفؽ وقصد المشرع ال يكوف بذلؾ مشرعا بالمعنى الدقيؽ لم
 .1الدستورية، ويحكـ بدستورية التشريع وفقا لما استنبطو مف قواعد اتجو إلييا قصد المشرع

              أما فيما يخص أخذ المجمس الدستوري الجزائري بقرينة الدستورية لصالح التشريع
وىو األسموب الذي ينصب فيو في الجانب المرتبط بإعمالو ألسموب عدـ الدستورية الجزئية، 

. منطوؽ رأي أو قرار المجمس الدستوري بعدـ الدستورية عمى جزء مف النص التشريعي المفحوص
و في بعضيا تبيف أف في جزء مف أجزائو أذ قد ينتيي المجمس مف فحصو لمقانوف إلى أف يإ

مًا مف كؿ مخالفة ف سائر أجزائو خالية تمامع ذلؾ أ تعارضًا مع نص مف نصوص الدستور، ويرى
 لمدستور.

إال القضاء بعدـ دستورية األجزاء المتعارضة مع الدستور فالمجمس ال يممؾ في ىذه الحالة 
إذ يجب  ،وحدىا، مف دوف أف يمس حكميا سائر أجزاء القانوف المتفقة مع الدستور أو يتعرض ليا

ة، بحيث ال تتأثر اطبلقًا اإلبقاء عمى النصوص الصحيحة المطابقة لمدستور والتي تقبؿ التجزئ
متى كانت وحدىا تستطيع أف تحقؽ فعاليتيا ، بالنصوص المقضي بعدـ دستوريتيا، واالعتداد بيا

            فيما تنطبؽ عميو مف وقائع أو منازعات موضوعية ولو كاف إعماليا يتـ عمى نحو جزئي،
  .بتطبيقيا وتفسيرىاوفي حدود ما شرعت لو ، ومف دوف الخروج عف القواعد المتعمقة 

ما تعذر فصؿ العمؿ التشريعي بتمامو يكوف في إحدى حالتيف، إ فمف المقرر أف بطبلف
النصوص التي أبطمتيا المحكمة عما سواىا أو قصور النصوص المتبقية عف الوفاء بمقاصد 

 .2التشريع وغاياتو

                                                             
 .626عصاـ سعيد عبد أحمد، مرجع سابؽ، ص  - 1
، 2001منير عبد المجيد، أصوؿ الرقابة القضائية عمى دستورية القوانيف والموائح، منشأة المعارؼ، االسكندرية،  - 2
 .11ص
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وقد عبرت المحكمة االتحادية العميا في الواليات المتحدة االمريكية عف ىذه القاعدة  
ف الجزء : "أإذ أكدت Dorchy v. Kansasفي قضية  1924بوضوح في حكميا الصادر عاـ 

 :لمدستور إال إذا تحقؽ فيو شرطاف جزاء المخالفةوف ال يعتبر قاببل لبلنفصاؿ عف األالسميـ مف القان

يظير أف المشرع لو عمـ بسقوط  ، والثاني: أفنو يستطيع وحده إنتاج أثر قانونيف يتضح أأأوليما: 
 ختار مع ذلؾ بقاء ىذا الجزء ".األجزاء المخالفة لمدستور ال

               تبعت المحكمة الدستورية العميا في مصر ذات النيج واتخذت ذات المعيار، إذ تقوؿا
 : 1993يناير  2في حكـ ليا صادر في 

مف زاوية  –، وكانت النصوص التي ينتظميا العمؿ التشريعي ال تعتبر وحيث إنو إذ كاف ما تقدـ"
: إذا كاف فصؿ النصوص التي والىمافي إحدى حالتيف: أ  يدرة بتماميا إالم –العيوب الموضوعية 

عند إقرار المشرع لمنصوص جميعيا ما بينيا  ، وكاف ممحوظاً طمتيا المحكمة عما سواىا متعذراً أب
: قانونية ال مراء فييا. ثانيتيما، حقيقة رابطيا معًا واتصاؿ اجزائيا ببعضمف صمة حتمية تجعؿ ت

المتبقية الوفاء  إذا كاف متعذرًا بعد إبطاؿ المحكمة لمنصوص المخالفة لمدستور، أف تكفؿ النصوص
 .1"، وغاياتوبمقاصد التشريع

شرع في تبني تقنية التصريح بعدـ الدستورية الجزئية  مس الدستوري الجزائري فقدأما المج
في مادتو الثالثة  2ـ2000ابتداء مف أولى قراراتو، كما تضمف النظاـ المحدد لقواعد عممو لسنة 

تكريسا صريحا إلمكانية إصدار قانوف مصرح بمخالفة بعض احكامو لمدستور، حيث نصت ىذه 
)إذا صرح المجمس الدستوري أف القانوف المعروض عميو يتضمف حكما غير المادة عمى أنو 

مطابؽ لمدستور، دوف أف يالحظ في ذات الوقت بأف الحكـ المعني ال يمكف فصمو عف باقي 
أحكاـ ىذا القانوف، يمكف رئيس الجميورية أف يصدر ىذا القانوف، باستثناء الحكـ المخالؼ 

ف قراءة جديدة لمنص، وفي ىذه الحالة يعرض الحكـ المعدؿ لمدستور، أو أف يطمب مف البرلما
 .دستوري لمراقبة مطابقتو لمدستور(عمى المجمس ال

                                                             
ميا بيجت يونس الصالحي،  الحكـ بعدـ دستورية نص تشريعي و دوره في تعزيز دولة القانوف : دراسة مقارنة،  - 1

 .48، ص 2006أطروحة دكتوراه، كمية القانوف، جامعة بغداد، العراؽ، 
ئرية، العدد ـ، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزا2000يونيو  28النظاـ المحدد لعمؿ المجمس الدستوري، مؤرخ في  - 2
 ـ.2000أوت  6، 48
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يفيـ مف نص ىذه المادة أف المدى الذي تبمغو مسألة عدـ الدستورية يمكف أف يطاوؿ 
فقط،  مجمؿ القانوف، أو أف يطاوؿ بعض أحكامو فقط، وفي ىذه الحالة يكوف عدـ الدستورية جزئيا

ذا اعترؼ المجمس الدستوري بصفة )قابمية انفصاؿ( األحكاـ المخالفة لمدستور عف سائر أحكاـ  وا 
    القانوف المعني فبإمكاف رئيس الجميورية أف يتبنى خيارا مف عدة خيارات، أوليا إصدار القانوف
بعد فصؿ األحكاـ غير الدستورية إذا تـ االفتراض بأف لما تبقى فائدة، أما ثاني الخيارات فيتمثؿ 
في عدـ إصدار القانوف الذي جرى تشوييو بيذا الشكؿ، أما الخيار الثالث فيتمثؿ بإمكانية طمب 

فع رئيس الجميورية مف البرلماف إجراء مداولة جديدة، وذلؾ بغية كسب الوقت، أو بغرض د
 .1البرلماف باتجاه تبني قانوف جديد يأخذ بالحسباف قرار المجمس الدستوري

مف الناحية العممية يبدو أف رئيس الجميورية كاف ي فضؿ عمى الدواـ أف يصدر القانوف 
عادة الصياغة  المصرح بعدـ دستوريتو جزئيا بعد بتر األحكاـ المعمف عدـ مطابقتيا لمدستور، وا 

 يا المجمس الدستوري ذلؾ.لؤلحكاـ التي قرر ل

إف المجمس الدستوري عندما يحكـ بعدـ مطابقة مادة مف القانوف المعروض أمامو لمدستور، 
ال يمكنو أف يضيؼ أي مادة بدليا إلى النص الذي صوت عميو البرلماف، فيو ال يتمتع بالسمطة 

                              ا لمحكومة أف تضيؼالمعيارية التي يتمتع بيا البرلماف في مجاؿ التشريع، كما ال يمكف أيض
 أي شيء إلى النص الذي اعتمده البرلماف وراقبو المجمس الدستوري.

البطبلف الجزئي حبل توفيقيا حقيقيا، يجنب القانوف البطبلف تأسيسا عمى ما سبؽ، يشكؿ 
ويحفظ لمبرلماف شرعيتو وسمطتو المعيارية مف كؿ تدخؿ  الكمي الذي يشكؿ جزاء جسيما لمغاية،
 لمجمس الدستوري.سواء مف قيؿ الحكومة، أو مف قبؿ ا

 المطمب الثاني

 عدـ امتداد الرقابة إلى مالءمة التشريع

    يتمتع المشرع عادة بسمطة تقديرية واسعة في اختيار سبب التشريع، إذ أف الدستور يترؾ
ذا كاف لركف السبب  لو عادة ىذه السمطة، وال يقيدىا إال في حاالت محددة تتطمب ذلؾ التقييد، وا 

                                                             
 .43ىنري روسيوف، مرجع سابؽ، ص  - 1
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في التشريع عناصر متعددة فإف أىميا عنصر التناسب في التشريع سواء بيف سبب التشريع نفسو 
    ،الوؿ(، وقد اختمؼ الفقو حوؿ خضوع ىذا التناسب لمرقابة )الفرع اواإلجراء الذي اختاره المشرع

فاألغراض التي يستيدفيا أو بيف ىذا اإلجراء والغاية التي استيدفيا مف إصدار ىذا التشريع، 
القانوف قد تناقض حكما في الدستور، ومف ىنا ظيرت نظرية رقابة الخطأ الظاىر في التقدير كحد 

 أدنى لرقابة السمطة التقديرية لممشرع )الفرع الثاني(. 

 الفرع األوؿ

 تناسب في التشريع بيف القبوؿ والرفضرقابة ال

انتقمت العديد مف المبادئ القانونية التي ابتدعيا القضاء اإلداري إلى القضاء الدستوري، 
ستوري، وتحدد مفيومو في نطاؽ القضاء الدويعد مبدأ التناسب مف أبرز ىذه المبادئ، وقد ظير 

، ولدقة وحساسية الرقابة عمى التناسب في التشريع اختمؼ )أوال( في صورة التناسب في التشريع
 بشأف قياـ القاضي الدستوري بيذه الرقابة )ثانيا(.الفقو الدستوري 

 مفيوـ الرقابة عمى التناسب في التشريع: -أوال

يقصد بو "مدى التوافؽ والتناسؽ بيف الحالة الواقعية أو القانونية التي جعمت  التناسب في التشريع 
مطة المختصة تفكر في إصدار تشريع معيف لتنظيـ وحكـ ىذه الحالة، وبيف محؿ أو موضوع الس

 .1التشريع ذاتو، أي األثر القانوني المراد تحقيقو مف وراء إصدار مثؿ ىذا التشريع"

يفيـ مف التعريؼ المذكور أف رقابة التناسب في التشريع تنصب عمى جوىر السمطة 
التقديرية لممشرع، حيث يراقب القاضي الدستوري مف خبلليا الصمة بيف النص التشريعي وأحكاـ 

 .2الدستور، عف طريؽ رقابة الصمة بيف الوسائؿ المستخدمة، والغاية المستيدفة مف التشريع

مف وجوه الطعف بعدـ كاف التشريع يمكف أف يتصؿ بو عيب يشكؿ وجيا إف كؿ ركف مف أر 
األركاف الداخمية لمتشريع والتي ىي السبب والمحؿ والغاية، تتصؿ فيما بينيا الدستورية، كما أف 

                                                             
، 2000جورج شفيؽ ساري، رقابة التناسب التشريعي في نطاؽ القانوف الدستوري، دار النيضة العربية، مصر،  - 1
 .17-16ص
 النيضة ة مقارنة، دارلممشرع: دارس التقديرية السمطة عمى الرقابة في الدستوري القاضي دور حسيف، السيد عبير - 2

  .254، ص 2000القاىرة،  العربية،
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اتصاال وثيقا، إذ توجد عبلقة متبادلة بينيا، فالبرلماف عندما يشرع قانونا تكوف ىناؾ أسباب واقعية 
تدفعو لمتدخؿ مف خبلؿ سنو لتشريع ما، ويجب أف يستيدؼ تحقيؽ الغاية األساسية أو قانونية 

وىي المصمحة العامة، أو قد يستيدؼ تحقيؽ غاية يحددىا الدستور، والتي تكوف صورة مف صور 
 .  1المصمحة العامة

إف التناسب عممية مركبة تتعمؽ أوال بالصمة بيف موضوع النص التشريعي والمبادئ 
ـ األساسية التي نص عمييا الدستور، وىي تتعمؽ ثانيا بالوسائؿ المستخدمة والغايات واألحكا

المستيدفة، وبذلؾ تنصب رقابة التناسب عمى تقدير السمطة المصدرة لمتشريع لمثؿ ىذه الصمة، 
 .2ومدى تحقؽ التوافؽ بيف التشريع والمعاني التي يقصدىا الدستور نصا وروحا

دوره في رقابة مدى التناسب بيف سبب التشريع ومحمو، برقابة يقـو القضاء الدستوري ب
             الوجود المادي لموقائع ثـ صحة التكييؼ القانوني ليا، ومف ثـ مدى تناسؽ وتوافؽ التشريع
مع الوقائع، أي مدى تناسب السبب مع المحؿ، فإذا وجد القضاء أف ىناؾ تفاوتا كبيرا بيف السبب 

 .3النعداـ التناسبوالمحؿ جاز لو أف يحكـ بعدـ دستورية التشريع 

 اختالؼ الفقو الدستوري حوؿ الرقابة عمى التناسب في التشريع -ثانيا

ية القوانيف منذ مطمع ظيورىا، وعبر مراحؿ كاف التصور الفقيي السائد لمرقابة عمى دستور 
تطورىا المختمفة أنيا رقابة مشروعية وليست رقابة تناسب، ومف ىذا المنطمؽ اختمؼ الفقو 

 الدستوري حوؿ ىذه المسألة إلى اتجاىيف رئيسييف:

         ستند أصحابوا، و 4: يناىض رقابة القضاء الدستوري عمى التناسب في التشريعاالتجاه األوؿ
 إلى بعض الحجج واألسانيد، ومف أىميا:

                                                             
، 41مرواف المدرس، رقابة المحكمة الدستورية في مممكة البحريف عمى مبدأ التناسب، مجمة الحقوؽ، الكويت، المجمد  - 1

 .177، ص 2017العدد األوؿ، 
 .23جورج شفيؽ ساري، مرجع سابؽ، ص  - 2
 .177مرواف المدرس، مرجع سابؽ، ص  - 3
عبد الحميد  -  123، ص 1993نبيمة عبد الحميـ كامؿ، الرقابة عمى دستورية القوانيف، دار النيضة العربية، مصر،  - 4

 . 670-667متولي، الوسيط في القانوف الدستوري، الجزء األوؿ، دوف مكاف نشر، دوف تاريخ، ص 
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      أف مبلءمة التشريع ومدى صبلحيتو مف أخص مظاىر السمطة التقديرية لممشرع، وبالتالي -
فإف رقابة التناسب والتي تمتد إلى ىذه السمطة التقديرية تمس المشرع في أخص خصوصياتو، 

 وتمثؿ عدوانا عمى سمطتو، وخروج عمى مبدأ توزيع االختصاصات.
أف السماح لممحكمة الدستورية بفرض رقابتيا عمى مبلءمة التشريع يؤدي إلى تخمؼ التشريع  -

 .1ات، لما يتسـ بو القضاء مف محافظة وجمود تقميديوجموده عف مسايرة التطورات والمستجد
ف كانت تستيدؼ منع تعسؼ واستبداد جيات التشريع، فإف السماح -          أف رقابة المبلءمة وا 

حبلؿ تقديرىا الشخصي محؿ تقدير المشرع،  بيا يؤدي لتعسؼ واستبداد جية الرقابة، وا 
ائؿ التي يستخدميا القاضي الدستوري باإلضافة إلى صعوبة عممية تتعمؽ بالمعايير والوس

 .2لمباشرة رقابتو
أف الرقابة القضائية عمى دستورية القوانيف بحسب األصؿ، ىي رقابة فنية ذات طابع قانوني  -

          مجرد، ومف ثـ فإف نطاقيا يتحدد بالمسائؿ الدستورية، وال يمتد إلى المسائؿ التي تدخؿ
ريعية، والسيما فيما يتعمؽ بمبلءمة التشريع، وآثاره في االختصاص التقديري لمسمطة التش

 السياسية واالجتماعية واالقتصادية بوصفيا مف عناصر السياسة التشريعية.
أف سمطة المشرع في التشريع أبعد مف أف تقاس عمى سمطة اإلدارة في التنفيذ، ألف األصؿ  -

تقييد األخيرة، في حيف حرية المشرع ىي األصؿ، واالستثناء ىو تقييدىا بنصوص دستورية 
 .3صريحة، قمما يتضمنيا الدستور

أف رقابة الدستورية رقابة مشروعية، فإذا تجاىؿ القضاء الدستوري طبيعتيا، وتجاوزىا إلى رقابة  -
          ظر في مسألة دستورية القانوفالمبلءمة أو لـ يقتصر عمى الناحية الفنية القانونية عند الن

النظر في الناحية السياسية، أي النظر في مدى  -أيضا–اختصاصو مف عدميا، بؿ جعؿ مف 
مبلءمة القانوف لمظروؼ االجتماعية والسياسية، فإف القضاء يخرج في ىذه الحالة عف ميمتو 

 . 4في الرقابة عمى دستورية القوانيف

                                                             
 .340 -339إبراىيـ محمد صالح الشرفاني، مرجع سابؽ، ص - 1
 .166وائؿ محمد يوسؼ، مرجع سابؽ، ص  - 2
 .340إبراىيـ محمد صالح الشرفاني، مرجع سابؽ، ص  - 3
المنصوري عبد اهلل، ضوابط الرقابة عمى دستورية القوانيف في الفقو الدستوري المقارف النموذج المصري، مجمة مسالؾ  - 4

 .107، ص2016، المغرب، 38-37في الفكر والسياسة واالقتصاد، العدد 
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امتداد الرقابة عمى دستورية القوانيف لبحث مبلءمة أصحاب ىذا االتجاه يرى االتجاه الثاني: 
 بتبريرات عديدة منيا: ، ويبرروف ذلؾ التشريعات

أف إخضاع السمطة التقديرية لممشرع إلى رقابة القضاء الدستوري يقـو عمى أساس تأكد  -
دستورية األعمى القاضي الدستوري مف مدى تناسب القاعدة التشريعية األدنى مع القاعدة ال

والقاعدة التي وضعيا درجة، فإذا وجد القاضي عدـ تناسب في العبلقة بيف القاعدة الدستورية 
المشرع، حكـ بعدـ دستورية القاعدة التشريعية، بؿ أف القاضي الدستوري يمد رقابتو لتشمؿ 

 .1أحكاـ الدستورمدى تناسب األركاف الداخمية لمقاعدة القانونية فيما بينيا، ومدى تناسبيا مع 
أف امتداد الرقابة عمى دستورية القوانيف إلى مبلءمة التشريعات أصبح ضرورة تستدعييا حماية  -

ف مجرد قياـ الرقابة بمراجعة توافؽ التشريعات مع الدستور              الحقوؽ والحريات الفردية، وا 
ال يحقؽ أىداؼ الرقابة عمى الدستورية، ألف المشرع قد يمبس مخالفتو الدستورية ثوب 

 .2المشروعية بميارة
أف القاضي الدستوري حينما يجري رقابتو عمى التناسب في التقدير، ال يقـو بتعديؿ مضموف  -

           القاضيالقانوف الخاضع لرقابتو، كما أنو ال يقـو بإحبلؿ تقديره محؿ تقدير المشرع، ألف 
ال يقـو بيذا التقدير ابتداء، فالتقدير التشريعي قائـ وموجود أصبل، ثـ يأتي القاضي ليباشر 

 .3رقابتو الموضوعية عمى ىذا التقدير الموجود، وفي الحدود التي جرى فييا مف جانب المشرع

           في خضـ النزاع الفقيي السابؽ تبيانو، ذىب القضاء الدستوري في العديد مف الدوؿ 
إلى االلتزاـ برقابة  -ال سيما تمؾ التي تتبع نظاـ الرقابة السياسية عمى دستورية القوانيف-

الخطأ الظاىر في التقدير، محاوال بذلؾ االنتقاؿ مف دائرة المبلءمة السياسية إلى نطاؽ 
 لمشروعية الدستورية باعتبارىا مف الجوانب المحيطة بالسمطة التقديرية لممشرع.  ا

 

 

                                                             
 .185مرواف المدرس، مرجع سابؽ، ص  - 1
 .167وائؿ محمد يوسؼ، مرجع سابؽ، ص  - 2
 .341إبراىيـ محمد صالح الشرفاني، مرجع سابؽ، ص  - 3
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 الفرع الثاني

 االلتزاـ برقابة الخطأ الظاىر في التقدير

تعد نظرية الخطأ الظاىر مف إبداعات مجمس الدولة الفرنسي في إطار سعيو الحثيث نحو 
            حقوؽ األفراد وحرياتيـ، وكوسيمة لمحدوايجاد نوع مف التوازف بيف تكريس مبدأ المشروعية، 

 .مف نطاؽ السمطة التقديرية لئلدارة التي باتت تتحكـ في سائر أوجو الحياة اليومية

        الحاالتفي –في محاولة لمواجية حاالت امتناعو عف رقابة التكييؼ القانوني لموقائع 
لموضوعية عمى القرارات بوصفيا أساس الرقابة ا -ارة بسمطة تقديرية واسعةدالتي تتمتع فييا اإل

    اإلدارية، اتجو مجمس الدولة الفرنسي إلى إعماؿ رقابة الخطأ الظاىر في التقدير، كوجو مستقؿ
       مف أوجو عدـ المشروعية، وأحد عناصر الحد األدنى لمرقابة، ذلؾ القدر الذي يراقبو القاضي

بل ي عمؿ رقابتو عمى تقدير اإلدارة ذاتو، ولكنو يمد ، فوى تجاوز لمسمطة ترفع أماموفي كؿ دع
رقابتو عمى الخطأ الذي يشوب ىذا التقدير متى كاف الخطأ جسيما أو فاحشا تتجاوز بو اإلدارة 

 .1حدود المعقوؿ

استطاع بعد أف استقرت نظرية الخطأ الظاىر في التقدير في قضاء مجمس الدولة الفرنسي 
)أوال(، ومف ثـ  ضاء اإلداري إلى القضاء الدستوريالق أف ينقميا مف الفرنسي القاضي الدستوري

استميميا المجمس الدستوري الجزائري، لكف بتطبيؽ خاص، يختمؼ عما ىو مألوؼ في فقو نظيره 
 الفرنسي )ثانيا(.

 رقابة المجمس الدستوري الفرنسي لمخطأ الظاىر في التقدير -أوال 

بعد أف استميـ المجمس الدستوري الفرنسي فكرة الخطأ الظاىر في التقدير مف تجربة   
أعمؿ مضمونيا كسبب موضوعي لمرقابة عمى مبلءمة خيارات المشرع  مجمس الدولة الفرنسي،

، ليقضي بعدـ دستورية 2لمحموؿ التي يمجأ إلييا لموفاء بمتطمبات المسألة محؿ التدخؿ التشريعي

                                                             
 .653-641عبد المجيد إبراىيـ سميـ، مرجع سابؽ، ص  - 1
 .318ابراىيـ محمد صالح الشرفاني، مرجع سابؽ، ص  - 2
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            كمما شاب تقدير المشرع خطأ ظاىر، أدى إلى عدـ المبلءمة أو عدـ التناسب الظاىرالتشريع 
 .1بيف األغراض التي استيدفيا ووسيمة تحقيقيا

تسمح فكرة الخطأ الظاىر في التقدير لممجمس الدستوري أف يوازف بيف المصمحة العامة 
، وبيف االنتياكات التي يمكف إلحاقيا لتحقيقيا مف ناحية -محؿ الرقابة–التي يسعى القانوف 

باألحكاـ والمبادئ الدستورية مف ناحية ثانية، وطبقا لمنتيجة التي يتوصؿ إلييا المجمس اعتبار 
التعديات المدعى بيا غير مبلئمة ومفرطة بالنسبة لممصمحة العامة التي يسعى المشرع لتحقيقيا 

 .2ألحكاـ الدستورمف عدمو، فإف القانوف يكوف أو ال يكوف مطابقا 

لقد ظيرت فكرة الخطأ الظاىر في التقدير في قضاء المجمس الدستوري الفرنسي ألوؿ مرة 
ـ بصدد قانوف األمف والحرية، حيث ذىب المجمس 1981يناير  20-19في قراره الصادر بتاريخ 

والتقرير مماثمة مف الدستور ال تمنح المجمس الدستوري سمطة عامة في التقدير  61إلى أف )المادة 
لتمؾ التي يتمتع بيا البرلماف، ولكف تمنحو اختصاصا في مدى مطابقة القوانيف المعروضة عميو 

 .3لمدستور(

، أوليما 4عمؿ المجمس الدستوري الفرنسي عمى تطبيؽ ىذه الفكرة في مجاليف شييريف
مثؿ التأميـ، وضرورة  التي يعتمد عميو المشرع في تنظيمو لبعض المواضيع 5تقديره لمبدأ الضرورة

ـ، وبشكؿ عاـ 1789العقوبات، والمجاؿ الثاني ىو كفالة مبدأ المساواة وفقا إلعبلف الحقوؽ لعاـ 
 .6وظفيا في رقابة القوانيف ذات الصمة بالمجاالت االقتصادية والمالية والعقابية واالنتخابية

         التقدير، فإنو يبلحظعمى رقابة الخطأ الظاىر في وبعد أف استقر المجمس الدستوري 
منذ التسعينات، أنو استبدؿ مصطمح الخطأ الظاىر بمصطمح عدـ التناسب البيف والذي يحمؿ 

                                                             
 .653-641رجع سابؽ، ص عبد المجيد إبراىيـ سميـ، م - 1
     محمد ماىر أبو العينيف، االنحراؼ التشريعي والرقابة عمى دستوريتو دراسة تطبيقية، الكتاب الثاني تطورات الرقابة - 2

 .19، ص 2013عمى السمطة التقديرية لممشرع واالنحراؼ التشريعي، المركز القومي لئلصدارات القانونية، القاىرة، 
 .657عبد المجيد إبراىيـ سميـ، مرجع سابؽ، ص  - 3
 .330برقوؽ عبد العزيز، مرجع سابؽ، ص  - 4
، دار النيضة العربية، 2004- 1999محمد محمد عبد المطيؼ، القضاء الدستوري في فرنسا في خمس سنوات  - 5

 .101-100، ص 2005القاىرة، 
 .330برقوؽ عبد العزيز، مرجع سابؽ، ص  - 6
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تقريب نفس المعنى، وذلؾ نظرا لمحساسية التي يثيرىا المصطمح األوؿ لدى البرلماف ألنو يرتبط 
 .1دائما بتقدير الوقائع

ترحابا مف جانب الفقو الفرنسي، الذي اعتبرىا بمثابة القت فكرة الخطأ الظاىر في التقدير 
ارسة سمطتو تقدـ في الرقابة عمى دستورية القوانيف، والتي بموجبيا ال يجوز ترؾ المشرع لمم

التقديرية بدوف رقابة، خاصة عندما يؤدي تدخمو التشريعي إلى المساس بمبدأ دستوري، أو يتجاوز 
  .2الحرياتإطار التنظيـ إلى المساس بالحقوؽ و 

 خصوصية رقابة المالءمة في فقو المجمس الدستوري الجزائري -ثانيا

فإف القضاء اإلداري قد تأخر في تبني رقابة المبلءمة مقارنة أما عف الوضع في الجزائر،  
        بنظيره الفرنسي، واتسـ تبنيو ليا باالحتشاـ، والنطاؽ الضيؽ، فمـ يخرج تطبيقو ليذه الرقابة

 .3عف مجاالت معدودة كالمجاؿ التأديبي، ومجاؿ نزع الممكية لممنفعة العامة

ألوؿ مرة في قراره رقـ  البيف الخطأ نظرية بتطبيؽ الجزائري الدولة مجمس قضى لقد
المتعمؽ بقضية الطعف في قرار العزؿ الصادر عف المجمس  27/07/1998بتاريخ  172994

التقدير"  في استعمؿ مجمس الدولة عبارة "الغمط الصارخ وقد األعمى لمقضاء ضد أحد القضاة، 
األفعاؿ )المرتبكة مف طرؼ  ىذه كانت لو لمتعبير عف النظرية المذكورة، مصرحا أنو: حتى

 ىذا مف بالرغـ ارتكب قد لمقضاء فإف المجمس األعمى التأديبية، العقوبة يبرر طابع ذات القاضي(
 .4األشد بةالعقو  بتسميط التقدير في صارخا غمطا

         أما بالنسبة لممجمس الدستوري، فقد أعمؿ رقابة المبلءمة عمى تقديرات المشرع، ولكف
 المشرع تقدير محؿ تقديره أف يحؿ يممؾ البعد أف بيف حدود اختصاصو، كجية رقابية، فأكد أنو 

 العمؿ مطابقة رقابة عمى اختصاصو يقتصر إنما يضعيا، التي األحكاـ مبلءمة في ينظر أف أو

                                                             
 .633سعيد عبد أحمد، مرجع سابؽ، ص عصاـ  - 1
 .661عبد المجيد إبراىيـ سميـ، مرجع سابؽ، ص  - 2
 .336برقوؽ عبد العزيز، مرجع سابؽ، ص  - 3
خميفي محمد، الضوابط القضائية لمسمطة التقديرية لئلدارة دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في القانوف العاـ، كمية الحقوؽ  - 4

 .265، ص 2016معة أبي بكر بمقايد، تممساف، والعمـو السياسية، جا
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فقد صرح المجمس الدستوري مثبل في ثاني ، 1الدستور، أو التأكد مف عدـ دستوريتو مع التشريعي
)ال يسعو أف يجعؿ تقديره موضع تقدير المجمس الشعبي الوطني، فيما قرار لو بعد إنشائو عمى أنو 

 أف جوىريايخص جدوى التصريح بتنافي ىذه الحالة أو تمؾ مع عضوية النائب، لكف يعود إليو 
  2(.لمدستور لرقابتو معروض قياسي قانوني حكـ مطابقة في يبت

بخصوص القانوف المتضمف نظاـ  1998في رأي لو سنة  أكد المجمس الدستوري
         عميو التشريع والتصويت إعداد في السيادة لممشرع أفالتعويضات والتقاعد لعضو البرلماف 

ليذه  المشرعاحتراـ  عمى السير في المجمس دور يتمثؿ بينما الدستور، احتراـ أحكاـ إطار في 
)إذا كاف مف اختصاص المشرع إعداد القانوف والتصويت عميو  أنو ، فقد ورد في ىذا الرأياألحكاـ

الفقرة األخيرة مف الدستور، فإنو يعود لممجمس الدستوري، بمقتضى  98بكؿ سيادة طبقا لممادة 
اختصاصاتو الدستورية، أف يسير عمى احتراـ المشرع األحكاـ الدستورية حيف ممارستو سمطتو 

 .3التشريعية(
نما يتأكد أف ىذه  وأكد في رأي آخر لو أنو ال يراقب مدى مبلءمة اختيارات المشرع، وا 

)أنو إذا كاف  02/07االختيارات ال تتعارض مع أي حكـ أو مبدأ دستوري، حيث ورد في رأيو رقـ 
مف صبلحية المشرع أف يضمف القانوف العضوي موضوع اإلخطار ما يراه مبلئما مف شروط عند 

ـ الترشيحات، فإنو يعود بالمقابؿ لممجمس الدستوري، عند إخطاره، التأكد مف أف ىذه إعداد قوائ
 .4الشروط ال تتعارض مع أي حكـ أو مبدأ دستوري(

 وضعو فيالمجمس الشعبي الوطني حرية عمى ، في رأي آخر لو المجمس الدستوري أكد
نظامو الداخمي وسمطتو التقديرية في تضمينو الشروط واالختيارات التي يراىا مناسبة، لكف المجمس 

لممبادئ الدستورية، حيث ورد الدستوري يبسط رقابتو عمى مدى مطابقة ىذه الشروط أو االختيارات 
مؽ )إذا كاف مف اختصاص المجمس الشعبي الوطني وضع شروط تتعأنو  10/2000يو رقـ: في رأ

 مف القانوف العضوي الذي يحدد 10المجموعات البرلمانية باالستناد إلى أحكاـ المادة  بتشكيؿ
                                                             

 .319نبالي فطة، مرجع سابؽ، ص  - 1
 ، مرجع سابؽ.89-02قرار  رقـ  - 2
 ، مرجع سابؽ.98-04رأي رقـ  - 3
، يتعمؽ بمراقبة مطابقة القانوف العضوي المعدؿ و المتم ـ لؤلمر رقـ 2007يوليو سنة  23 مؤرخ في 07-02رأي رقـ  - 4

والمتضمف القانوف العضوي المتعمؽ بنظاـ االنتخابات، لمدستور،   1997مارس سنة  6المؤرخ في الموافؽ   07 -97
 ـ.2007يوليو  29، المؤرخة في 48الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
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تنظيـ المجمس الشعبي الوطني ومجمس األمة وعمميما وكذا العبلقات الوظيفية بينيما وبيف 
مع الحكومة، إال أنو يعود لممجمس الدستوري مقابؿ ذلؾ، أف يتأكد مف أف ىذه الشروط ال تتعارض 

 .1المبادئ التي أقرىا الدستور(
إلى سيادة مجمس األمة في وضع قواعد  17-02رقـ  كما أشار المجمس الدستوري في رأيو

نظامو الداخمي، وبالمقابؿ صبلحية المجمس الدستوري في رقابة مدى مطابقة ىذه القواعد لمدستور 
التي تعود لمجاؿ نظامو الداخمي، )إذا كاف لمجمس األمة أف يضع بكؿ سيادة القواعد مصرحا أنو 

فإنو يعود بالمقابؿ لممجمس الدستوري أف يتأكد مف أف تمؾ القواعد تتطابؽ مع أحكاـ الدستور 
 .2وتحتـر مبدأ توزيع االختصاصات(

إف التصريحات المذكورة الصادرة عف المجمس الدستوري، بقدر ما تعزز مف شرعية عممو، 
فإنيا تشكؿ قيودا ذاتية ع بعدـ تحوؿ المجمس إلى حكومة قضاة، وتبعث روح االطمئناف لدى المشر 

 لرقابة المجمس الدستورية، واكتفاء بالحد األدنى في رقابة السمطة التقديرية لممشرع.
 األدنى الحد تمثؿ التقدير في الظاىر الخطأ رقابة بأف القوؿ سبؽ، يمكف ما عمى وترتيبا

 تمتد أف دوف معينة، حرية أو معينة لمسألة تنظيمو عند المشرع يتبناىا التي عمى الحموؿ لمرقابة
 ذلؾ أف تحقيقو، باعتبار إلى الرقابة محؿ التشريع يسعى الذي الغاية أو اليدؼ إلى الرقابة تمؾ

 .3التقديرية لممشرع السمطة مظاىر أىـ مف يعتبر
اكتفى المجمس الدستوري برقابة الخطأ الظاىر في التقدير كبديؿ لرقابة السمطة التقديرية 

ولكف بطريقة مختمفة ومصطمحات مختمفة أيضا، وقد كاف لرأيو رقـ لممشرع، أسوة بنظيره الفرنسي، 
في ممارستو لرقابة اليد الطولى في إرساء ىذه الطريقة، واتباع تقنية رقابية غير معتادة  04-98

مف القانوف المتضم ف  7إلى  4الدستورية، حيث وفي معرض فحصو لمدى دستورية المواد مف 
)ن ية المؤسس الدستوري حيف أقر بموجب نظاـ التعويضات والتقاعد لعضو البرلماف، أكد عمى أف 

 يبقى وفيا لثقة مف الدستور أف "واجب البرلماف، في إطار اختصاصاتو الدستورية، أف 100المادة 

                                                             
 ، مرجع سابؽ.2000-10رأي رقـ  - 1
 ، مرجع سابؽ.17-02رأي رقـ  - 2
 .375الجيبللي خالد، مرجع سابؽ، ص ب - 3
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، ىي أف يجسد البرلماف "المجمس الشعبي الوطني و مجمس 1الشعب، و يظؿ يتحسس تطمعاتو "
األمة"، حيف س نو النصوص القانونية وفاءه لمشعب مصدر سمطتو وأف يسير، في نفس الوقت، 

 .2عمى تجسيد آمالو و تطمعاتو(
المطابقة الدستورية التي يريدىا المجمس الدستوري مف العمؿ يوضح ىذا التفسير نوعية 

نما يبيف الطبيعة التي يجب        التشريعي، وىو تفسير ال يتعمؽ بالجانب القانوني لعمؿ البرلماف، وا 
أف يكوف عمييا ىذا العمؿ، بأف يكوف ممبيا إلرادة الشعب وآمالو وتطمعاتو، فالمجمس الدستوري 

، منف مقتضيات سياسية مبنية عمييا الوظيفة السياسية ألعضاء البرلمافينطمؽ في رقابتو لمقانوف 
 .3ال مف مقتضيات قانونية

يرية لممشرع ال يمكف أف تظؿ لقد رأى المجمس الدستوري في الرأي المذكور أف السمطة التقد
بغير قيد أو ضابط، فزيادة عمى وجوب التزاـ األحكاـ والمبادئ الدستورية عند ممارسة ىذه 

 .السمطة، فإنو يتعيف عميو أيضا أف يراعي في تقديراتو المعايير الموضوعية والعقبلنية
ا إلى إعماؿ إف المعايير المذكورة تبدو غير واضحة وغير دقيقة، وتحتاج في حد ذاتي

             وفي رقابتو لممادة الرابعة مف ذات القانوف موضوع رأيو المذكور،السمطة التقديرية، لذلؾ 
أساسيتيف مختمفتيف إحداىما لعضو البرلماف  فإف المجمس الدستوري أكد أف إقرار المشرع تعويضتيف

واألخرى لمنائب الممثؿ لمجالية الوطنية المقيمة بالخارج، والقائـ عمى معايير غير موضوعية وغير 
عقبلنية يمس بمبدأ المساواة، وقضى بعدـ دستورية المادة المذكورة ليذا السبب، وليس بسبب عدـ 

قبلنية في التقدير الذي انبنى عميو المساس بمبدأ المساواة، اتباع المشرع لممعايير الموضوعية والع
ذلؾ أف االستناد إلى مخالفة مبدأ دستوري، أولى مف االستناد إلى حد غير واضح يضعو المجمس 

 الدستوري بنفسو.

                                                             

تنص  التي ـ1989مف دستور سنة  94سبؽ لممجمس الدستوري الجزائري أف ذكر المجمس الشعبي الوطني بالمادة  - 1
عمى أنو يجب عمى المجمس الشعبي الوطني في اطار اختصاصاتو الدستورية أف يبقى وفيا لثقة الشعب و يظؿ يتحسس 

     يتعمؽ ببلئحة المجمس الشعبي الوطني المؤرخة  1989ديسمبر سنة 18مؤرخ في  89-3رقـ  تطمعاتو، وذلؾ في قراره
 ، مرجع سابؽ.1989أكتوبر سنة  29في 

 ، مرجع سابؽ.98-04رأي رقـ  - 2
قوي، محمد منير حساني، حدود مساىمة المجمس الدستوري الجزائري في العمؿ التشريعي، مجمة دراسات  بوحنية - 3

 .39، ص 2011، 18قانونية، كمية الحقوؽ، جامعة صفاقس، تونس، العدد 
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والتي إرتأى -رغـ ذلؾ نجد المجمس الدستوري في رقابتو لممادة السابعة مف ذات القانوف
 .1ح بعدـ استنادىا إلى معايير موضوعية وعقبلنيةيصر  -عدـ دستوريتيا

إف المتتبع الجتيادات المجمس الدستوري في ىذا الشأف، يجده قد ألـز المشرع باتباع حدود 
، وتخضع في حد ذاتيا إلى تقدير المجمس الدستوري، ومف ذلؾ 2غير واضحة، وغير دقيقة أحيانا

عمى معايير موضوعية وعقبلنية، وأف يطابؽ نية إلزاـ المشرع أف يؤسس تقديره ما ذكرناه مف 
          المؤسس الدستوري، واألىداؼ التي تعبر عف إرادتو، وفي كؿ األحواؿ أال يتعارض التشريع

 .3مع روح الدستور

     نجده بعد أف يعترؼ بالسمطة التقديرية لممشرع بالرجوع إلى أوؿ قرار لممجمس الدستوري
مع التشديد عمى ضرورة استجابة تقدير رية تنظـ الحكـ التشريعي، في حاؿ غياب أحكاـ دستو 

)بما أنو ليست ىناؾ أية أحكاـ في الدستور تحدد المشرع ليدؼ ونية المؤسس الدستوري، مصرحا 
قواعد خاصة تتعمؽ بطريقة االقتراع، فيعود اختيار طريقة االقتراع حينئذ إلى اختصاص المشرع 

بما أف نية محرر الدستور تستيدؼ تحقيؽ و  مف الدستور. 115المادة مف  10رة وحده طبقا لمفق
  أوسع تمثيؿ لئلرادة الشعبية، عمما بأف أية طريقة اقتراع، قد تثير في تفاصيميا تحفظات مبدئية(.

كما أكد المجمس الدستوري أف تقديرات المشرع يجب أف تخضع لروح الدستور، حيث ورد 
، تطرحاف 91دستوري يعتبر أف الفقرتيف األولى والثانية مف المادة )المجمس الفي ذات القرار أف 

شروط تقديـ المترشحيف لبلنتخابات التشريعية، وأف االختيار المتروؾ لممترشحيف ليس مف طبيعتو 
، وعميو فإف الفقرتيف األولى والثانية مف المادة لروح الدستور ونصوأف يحدث أوضاعا مخالفة 

)كؿ قانوف، السيما العضوي منو، أف  97/ 02كما ورد في رأيو رقـ  لمدستور(،، مطابقتاف 91
 ذاتو(. روح الدستوريجب أال تتخطى أحكامو الحدود الدستورية حتى ال تتعارض مع 

مما سبؽ يتبيف أف رقابة الخطأ الظاىر كما ىو معروؼ في فرنسا، أو ما استحدثو المجمس 
، ىي بعيدة كميا عف رقابة مبلءمات القانوف، ولقد أظير الدستوري الجزائري مف حدود رقابية

                                                             
رسة )واعتبارا بالنتيجة أف إقرار تعويضة عف الحضور لعضو البرلماف تتنافى ومماحيث ورد في رأيو المذكور أنو  - 1

 (.معايير موضوعية وعقالنية االختصاصات الدستورية لمبرلماف، فضبل عف كونيا ال تستند عمى
 .320نبالي فطة، مرجع سابؽ، ص  - 2
 .337برقوؽ عبد العزيز، مرجع سابؽ، ص  - 3
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المجمس الدستوري الجزائري حرصو عمى حماية السمطة التقديرية لممشرع، فيو في كؿ مرة يضع 
فييا حدا ليذه السمطة كالمعايير الموضوعية والعقبلنية، أو روح الدستور، أو األىداؼ التي تعبر 

ة ىذا األخير، وغيرىا مف الحدود ذات الصمة، فإنو يقرف ىذه عف إرادة المؤسس الدستوري، أو ني
و ال يممؾ سمطة عامة الحدود بتعبيرات تؤكد عمى أنو ال يممؾ سمطة تقديرية كسمطة المشرع، أو أن

 في التقدير أو قرار مماثؿ لقرار المشرع.
الدستوري رقابة الخطأ الظاىر في التقدير بالنسبة لممجمس ترتيبا عمى ما سبؽ فإف 

الجزائري تمثؿ الحد األدنى مف الرقابة عمى تقدير المشرع لسببيف، أوليما أف رقابة المجمس ستكوف 
  مقيدة بنصوص الدستور، وىو ما يمنع المجمس مف مباشرة رقابة معمقة، أما السبب الثاني فيو

                 تقديره  بناء ناجـ عفالمشرع خطأ أف ىذه الرقابة لف تؤدي إلى عدـ الدستورية إال إذا كاف 
                  ا لنية أو إرادة المؤسس الدستوري،عمى أسباب غير موضوعية أو غير عقبلنية، أو كاف مخالف

ف لـ يستخدـ المجمس الدستوري الجزائري اصطبلح أو يتعارض مع روح الدستور ونصو ، وحتى وا 
 .مونو بصورة ال يقاربيا شؾ كما أسمفناالخطأ الظاىر صراحة، إال أنو عادة ما ي عمؿ مض

 طريؽ عف يصححيا أف الدستوري لممجمس فيمكف البسيطة، باألخطاء األمر أما إذا تعمؽ
 تقنية مثؿ تحافظ عمى التشريع مف جزاء عدـ الدستورية، والتي األخرى، الرقابية التقنيات بعض

      .التفسيرية التحفظات
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 الثاني خالصة الباب

ت ظير التجربة االجتيادية لممجمس الدستوري الجزائري مساىمتو الفاعمة في عقمنة النشاط 
التشريعي لمبرلماف، مف خبلؿ التقنيات التي استعمميا ابتداء مف قراراتو األولى، وطورىا عبر 

 مسيرتو االجتيادية، عمى الرغـ مف الحدود الدستورية المترتبة عف طرؽ تدخؿ المجمس.

المجمس الدستوري تقنيات ساىمت في إرساء فقو دستوري جدير باالىتماـ، السيما لقد طور 
ما تعمؽ منيا باستعماؿ التحفظات التفسيرية، والتي استميميا مف نظرائو مف أجيزة القضاء 
الدستوري، السيما في فرنسا، واستعمؿ ىذه التحفظات بجميع أنواعيا  البناءة والتحييدية 

حرص المجمس عمى عدـ الحكـ بعدـ الدستورية ما أمكف ذلؾ جعمو يستخدـ والتوجييية، إال أف 
ت شكؿ مساسا بسيادة البرلماف، وترتفع بالمجمس إلى منزلة المشرع أحيانا تحفظات تفسيرية قد 

 الثانوي.

             حاوؿ المجمس الدستوري أيضا خبلؿ مسيرتو العمؿ عمى توسيع الكتمة الدستورية، 
   ىذا الشأف كاف أقؿ مف جرأتو في التوسع في استعماؿ التحفظات التفسيرية، ذلؾ لكف جرأتو في

لى بعض القوانيف العضوية،  ف  استند أحيانا إلى المواثيؽ والمعاىدات الدولية، وا  أف المجمس وا 
وحتى العادية، وحاكـ إلييا النصوص التي راقبيا، إال أنو كاف دائما يرجع إلييا عبر رابط دستوري 

 اء كاف نصا أو مبدأ، ولـ ينشئ مبدأ دوف أف يستند إلى نص دستوري.سو 

بعضيا ذات بإقراره ضوابط لمتشريع البرلماني،  يضا دورا آخرسجؿ المجمس الدستوري أ
صمة بشكؿ التشريع، وأخرى ذات صمة بمضمونو، إذ قيد المشرع باحتراـ أصوؿ الصياغة 

ويب والتقسيـ، ومبادئ صياغة عبارات النص التشريعية، كمبادئ استعماؿ التأشيرات والتب
 التشريعي.

بوتقة حماية المجاؿ التنظيمي لمسمطة  الدستوري أيضا الخروج مفاستطاع المجمس 
في ىذا الشأف،  التنفيذية مف اعتداءات المشرع إلى فضاء الحقوؽ والحريات، وسجؿ دوره الحمائي

مف خبلؿ تقييد المشرع بضرورة التطبيؽ السميـ لؤلحكاـ الدستورية الناظمة لمحقوؽ والحريات، 
لزامو بالتقيد بمبدأ المساواة كأساس ثابت في تنظيـ الحقوؽ والحريات.  وا 
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              لقد سجؿ المجمس الدستوري في مجاؿ الحقوؽ والحريات فقيا دستوريا نوعيا وجريئا، 
وقد أثار ذلؾ انتقادات العديد مف األطراؼ المعنية، إلى درجة أف فكرت جديا في تجاوز اجتيادات 

 المجمس عف طريؽ تعديؿ الدستور، ونفذت ذلؾ أحيانا.

ذا كانت العبلقة بيف المجمس الدستوري والبرلماف قد تكتنفيا أحيانا بعض  مف جانب آخر، وا 
مواجية المكشوفة، فقد فيـ المجمس الدستوري الدرس، الحساسية، ويطبعيا بعض التوتر أو ال

في صوف البرلماف، مف خبلؿ  -بفقيو الحريص عمى احتراـ إرادة المؤسس الدستوري-فساىـ 
تأكيده عمى ضرورة ممارسة ىذا األخير الختصاصاتو بنفسو، إذ أعمؿ رقابتو عمى عدـ 

ر لقواعد التوزيع العمودي االختصاص االيجابي لممشرع مف خبلؿ فرض احتراـ ىذا األخي
 الختصاصاتو، فضبل عف احتراـ قواعد التوزيع األفقي لبلختصاصات بيف السمطات.

                    مف خبلؿ رقابتو  تطوير التشريع وفعاليتو حرصو عمىالمجمس الدستوري  أبدىكما 
              و بالتنازؿ عمى عدـ االختصاص السمبي لممشرع، سواء تعمؽ ذلؾ باالمتناع التشريعي، أ

 عف االختصاص.

                فرض المجمس الدستوري أيضا عمى رقابتو عمى دستورية القوانيف قيودا ذاتية، أسيمت
               في التعايش مع ممثمي الشعب تحت أدنى مستوى مف التوتر، إيمانا منو بضرورة المحافظة 

وذلؾ مف خبلؿ رفض المجمس الدستوري امتبلؾ سمطة تقديرية عمى سيادة البرلماف ورفع أدائو، 
  كتمؾ التي يممكيا المشرع، وتقيده بقرينة الدستورية، وعدـ امتداد رقابتو إلى مبلءمة التشريع،
                   والتزامو بأدنى التقنيات الرقابية في رقابتو لتقدير المشرع، كاكتفائو برقابة الخطأ الظاىر

في ذلؾ بنية المؤسس  ير، وفقا لمعايير أسسيا كالموضوعية والعقبلنية، مستيديافي التقد
 الدستوري، وروح الدستور.

 

 



 
خامتة            

 
287 

 خامتة

نا من اإلحاطة بفقو المجمس الدستوري نا تمك  عي القول بأن  في ختام ىذه الدراسة، ال ند  
الجزائري في مجال رقابتو عمى دستورية القوانين الصادرة عن السمطة التشريعية، وآثار ذلك 

موضوع ىذه الدراسة متعدد المداخل، ويمكن مقاربتو  متيا، ذلك أن  التشريعية بر  عمى الوظيفة 
                   من زوايا متعددة، إال أننا حاولنا مقاربتو عن طريق تتبع ما تسنى لنا االطالع عميو
من اجتيادات المجمس الدستوري، ومن عمل تشريعي صادر خالل الفترة التي شمميا نطاق 

  وتمت االستعانة في ذلك أحيانا بالفقو المقارن وتجارب العدالة الدستورية، خصوصا الدراسة،
 في تحميل العناصر التي غاب فييا موقف المجمس الدستوري الجزائري، أو َندر فييا اجتياده.

 نتائج الدراسة:

لقد سعينا من خالل ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مدى مساىمة فقو المجمس الدستوري 
زائري في إطار الرقابة الدستورية في انتظام العمل المعياري لممؤسسة التشريعية، ورفع الج

 مستوى أدائيا، ووصمنا في ذلك إلى نتائج عدة أىميا:

و، تجسيد تطمعاتلممثمي الشعب التشريع أحد أىم المنافذ التي يمكن من خالليا  أن   -
في عممية ترجمة السياسات العامة ، واألداة االساسية والوفاء بالثقة التي وضعيا فييم
 إلى نصوص في قوالب محددة.

المؤسس الدستوري لم يترك العممية التشريعية تدار وفقا لمشيئة البرلمان، بل استيدى  أن   -
بالتفسير الحديث لمبدأ سيادة البرلمان، وتأثر بحركة العقمنة البرلمانية، فجعل لمعممية 

اءات وضوابط حددىا في صمب الدستور، وجعل التشريعية مراحل متعددة، تحكميا اجر 
المجال التشريعي محصورا ومقيدا، وأطمق مجال التنظيم، وجعل لمسطمة التنفيذية اليد 

 ى في أغمب مراحل العممية التشريعية.ولَ الط  
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المجمس الدستوري الجزائري نشأ في ظرف خاص، سبقو توتر سياسي، وغميان  أن   -
جديد لمجميورية، وفتح لمتعددية السياسية، ودعم  اجتماعي، وصحبو إقرار دستور

 لمحقوق والحريات من جية، وتخوف من البرلمان التعددي من جية ثانية.
ن كان يقصد بإنشائو المجمس الدستوري كفالة سمو الدستور  أن   - المؤسس الدستوري وا 

أيضا من وراء و كان يريد في المنظومة القانونية الجزائرية، وفرض سيادة القانون، إال أن  
               ذلك وضع إطار محدد لممارسة السمطة التشريعية لنشاطيا التشريعي، والتأكد

لمدستور، قبل دخول التشريعات حيز التنفيذ وبعده، إمعانا في عقمنة ىذه  امن احترامي
 السمطة ومنعا ليا من تجاوز اختصاصاتيا.

               عمى دستورية القوانين سير في إطار ممارستو لمرقابة يالمجمس الدستور  أن   -
عمى ضمان احترام المبادئ الدستورية المكرسة صراحة في الدستور، وعمى إثراء 

، 6991اجتياداتو باستنباط مبادئ أخرى من الدستور، السيما بعد تعديل الدستور لسنة 
الحياة السياسية لو مطابقة القوانين العضوية لمدستور، وبالتالي مسؤولية تأطير الذي خو  

 والمؤسساتية لمجزائر.
مارسيا المجمس الدستوري عمى القوانين العضوية، والنظام رقابة المطابقة التي ي   أن    -

مت جانبا ىاما من العمل الرقابي لممجمس الدستوري، ث  الداخمي لكل غرفة برلمانية، مَ 
لداخمي، لكن رقابة وساىمت بالفعل في ضبط العمل التشريعي لمبرلمان، وعقمنة نظامو ا

الدستورية والتي يمارسيا عمى القوانين العادية أثبتت فشميا الذريع، نتيجة قصور نظام 
في ظل غياب اإلخطار الذاتي لممجمس وغياب أي دور إخطار المجمس الدستوري، 

 لممواطن في ىذا الشأن.
 اجيسير المجمس الدستوري عمى ضمان استقالليتو عن السمطات التي يراقب إنتا -

واتضح دوره كفاعل في العممية التشريعية، بحيث المعياري، كما فرض احترام اجتياداتو، 
بمراعاة قرارات وآراء المجمس  تشريعية نصوصا ملدى سني اقتنع القائمون عمى التشريع

س حجية عممو ، وكر  التقيد بيا واحتراميا مبأنيا ممزمة يتوجب عميي ينالدستوري، مقتنع
ممزمة لكافة  ووقرارات هآراءالذي أكد فيو أن  0222لسنة  المحدد لقواعد عمموفي النظام 

 السمطات العمومية والقضائية واإلدارية، وغير قابمة ألي طعن.
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ل محطة ميمة في مسيرة القضاء الدستوري، شك   0261التعديل الدستوري لسنة  أن   -
ري لة لممجمس الدستو ة االختصاصات المخو عَ سمحت بتدارك االختالل الحاصل بين سَ 

 وحصر الجيات المؤىمة إلخطاره.
سمح التعديل المذكور أيضا بالتخمص من قصور الرقابة الدستورية عمى القوانين  -

                      العادية، وبالتوسع في مراجعة المجمس الدستوري من طرف فاعمين آخرين
 ضاءـــوأع ،الوطنيفي المؤسسات الرسمية عن طريق اإلخطار )نواب المجمس الشعــبي 

ومن خارجيا )األفراد المتقاضون بشروط معينة(، بواسطة  ،(األول الوزيرو  ،األمة سممج
عطييا غني اجتيادات المجمس الدستوري، وت  آلية الدفع بعدم الدستورية، والتي نأمل أن ت  

 س مالمح فقو دستوري حقوقي مواطني.كر  دينامية جديدة، وت  
قرارات وآراء المجمس الدستوري كل لبس وجدل حول تمتع  التعديل المذكور رفعَ  أن   -

نيائية وممزمة لجميع السمطات العمومية والسمطات بتأكيده عمى أنيا  بالحجية المطمقة،
 .اإلدارية والقضائية

ري أثبتت حرصو عمى قيامو بعقمنة المسيرة االجتيادية لممجمس الدستوري الجزائ أن   -
النشاط التشريعي لمبرلمان، كما أراد منو المؤسس الدستوري بداية، ومحاولتو توسيع 

ن كان ذلك الكتمة الدستورية التي يَ  حتكم إلييا لقياس مدى دستورية النص التشريعي، وا 
 بطريق غير مباشر، باستعمال رابط دستوري في شكل نص أو مبدأ.

الدستوري حرص طيمة مسيرتو عمى تفادي الدخول في نزاع مع البرلمان، المجمس  أن   -
واتخذ في ذلك تقنية التحفظات التفسيرية وسيمة، واستعان بكافة أنواع ىذه التحفظات 
عمى تفاوت في استعماليا، ذلك ما جعل ىذه التقنية وسيمة أخرى لمتأثير عمى البرلمان، 

 انا، واإلمعان في عقمنتو.ومزاحمتو في صميم العمل التشريعي أحي
ضوابط شكمية لمتشريع البرلماني، ألزم المشرع باتباعيا،  المجمس الدستوري أقر   أن   -

ن من الخروج من دور حماية حرصا عمى جودة الصياغة التشريعية، كما تمك  
صالحيات جيات التنفيذ من اعتداء المشرع إلى دور حامي الحقوق والحريات، أين كان 

                 قرارات وآراء جريئة، جمبت لو الكثير من التوتر في عالقتو مع البرلمان،لممجمس 
 لم تخمد حدتو إال بعد تجاوز بعض اجتياداتو في ىذا الشأن عن طريق تعديل الدستور.
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نما  أن   - فقو المجمس الدستوري لم ينحصر في عقمنة النشاط التشريعي لمبرلمان فقط، وا 
اىمة في صون البرلمان، من خالل التأكيد عمى ضرورة ممارستو منو مس طر  ل شَ شك  

               رقابتو عمى عدم االختصاص االيجابي لممشرع عملَ الختصاصاتو الدستورية، إذ أَ 
                           من خالل فرض احترام ىذا األخير لقواعد التوزيع العمودي الختصاصاتو، فضال

 توزيع األفقي لالختصاصات بين السمطات.عن احترام قواعد ال
أن المجمس الدستوري حرصا عمى تكامل أدواره مع البرلمان في الجانب التشريعي،  -

عقمنة رقابتو، بالتزامو  رَ وتالفيا ألي صراعات سياسية مع السمطات العامة في الدولة، آثَ 
يبعث بيا  -د الدستوركانت نتاجا لتجربتو الرقابية والتزامو ىو اآلخر حدو -بقيود ذاتية 

لى المشككين في شرعيتو، كان أىميا التزام قرينة  رسائل طمأنة إلى البرلمان، وا 
الدستورية لصالح التشريع ما أمكن ذلك، وااللتزام بالحدود الدنيا في رقابتو لتقديرات 

 المشرع.
 اقتراحات:

في سياق تختمف  ضرورة االستعداد لممرحمة القادمة التي سيعمل فييا المجمس الدستوري -
اجتياداتو في ظمو، وىي مرحمة جديدة  رَ و  طبيعتو وأبعاده عن السياق الذي نشأ فيو، وطَ 

التي يمكن أن تمس ايير القانونية تتعمق بالنظر في دفوعات المواطنين في مواجية المع
 حقوقيم وحرياتيم.

جرا -               ءات مغايرةتتطمب المرحمة المقبمة من المجمس الدستوري العمل وفق منيجية وا 
لما سبق، وتتطمب منو مزيدا من االجتيادات، وغربمة وتنقية لممنظومة التشريعية 
عماال أفضل لمقيود الذاتية التي فرضيا عمى نفسو، واستيداء بالتجارب  الحقوقية، وا 
المقارنة، من أجل بمورة فقو دستوري واضح، قادر عمى نقمو إلى دور الحامي لمحقوق 

يات، وتشكيل لبنة أساسية لكتمة دستورية حقوقية، ال بد أن تأخذىا الجيات القائمة والحر 
عمى التشريع بعين االعتبار، كما تتطمب ىذه المرحمة من البرلمان استعدادا لما ستفرزه 
اجتيادات المجمس في ىذا الشأن، ومزيدا من التدقيق والتمحيص والمناقشة المثمرة 

              اما ألصول التشريع، والتزاما صارما لحدود الدستور السيمالمشاريع القوانين، واحتر 
 في جانبيا الحقوقي، قبل اعتماد أي تشريع. 

                   ي بالدستور عن الخالفات بين المجمس الدستوري والبرلمان، والبحثأ  ضرورة النَ  -
عن آلية لتجاوز ىذه الخالفات بدال من تعديل الدستور لتجاوز اجتيادات المجمس 
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ن عرفت خالفات أحيانا، إال أنيا تتطمب  الدستوري، ذلك أن العالقة بين الطرفين وا 
تكامال بين األدوار، وحرصا عمى إعالء كممة الدستور، وبناء دولة القانون والمؤسسات، 

 اللتزام باحترام الدستور.وال شرعية ألي مؤسسة خارج ا
خطار المجمس  - إعطاء امكانية لممحاكم في إثارة عدم الدستورية من تمقاء نفسيا، وا 

الدستوري، عندما تكون بصدد تطبيق قانون عمى نزاع معروض أماميا، وينتابيا شك 
  في دستورية لمساسو بحق أو حرية من الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، وال بأس

 ىذا الحق بداية لممحاكم ذات التشكيالت الجماعية، وفي المسائل الجزائية.من منح 
         ضرورة تغيير النظرة إلى المجمس الدستوري من طرف أعضاء البرلمان، خصوصا  -

       بعد أن فتح ليم المؤسس الدستوري باب اإلخطار المشروط لممجمس، وبالتالي بدال 
         الشرعية الدستورية عمى مشاريع القوانين من اعتبار المجمس مرحمة إلضفاء 

التي حظيت بتصويت األغمبية، يجب أن ي نظر إليو كفضاء مؤسساتي لمواصمة ممارسة 
حق المعارضة، والبحث عن حل لالختالف خارج البرلمان بعيدا عن التصويت،                 

التي يتطمب منيا النضال  وفي ىذا اإلطار  ينجمي الدور الحقيقي لألحزاب السياسية
 الحقيقي التخمي عن النظر لممجمس الدستوري كوسيمة لشرعنة التراضيات السياسية.

اجتياداتو  الرقابية لممجمس الدستوري، وقمة وتأسيسا عمى ما سبق، فإنو ورغم قصر التجربة
الوظيفة في عقمنة  من أن يمعب دورا فاعال نَ لألسباب التي وضحناىا، إال أن المجمس تمك  

التشريعية لمبرلمان من جية، ودورا آخر في الحرص عمى انتظام العمل البرلماني، ورفع مستوى 
ن كان المجمس الدستوري ليس المسؤول الوحيد في ىذا  أدائو، وجودة منتجو التشريعي، وا 
الشأن، فاألمر يتطمب موازنة وتكامال بين األدوار التي تقوم بيا مؤسسات الدولة الفاعمة، 
والمواطن الواعي، باإلضافة إلى أن التجربة الرقابية لممجمس الدستوري تتطمب وقتا أطول لتؤتي 

فتح الباب أمام المعارضة، وأمام المواطن لموصول إلى العدالة  كميا، وتنتج ثمارىا، ونأمل أن  أ  
مواطن، الدستورية سيكون لو عظيم األثر في تعزيز ىذه التجربة، وتحقيقيا لمرامييا، خدمة لم

 وتطمعاتو الديمقراطية، وتجسيدا لدولة القانون والمؤسسات.
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 قائمة املصادر واملراجع

 باللغة العربية -

 املصادر: -أوال

 الدساثير والقواهين الدستورية:/1

ت السًملطاطُت ، 1963ػبخمبر  10زػخىض الجعائط  -01 سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط الجٍط

 .1963 ػبخمبر 10، ماضدت في 64الـػبُت، الػسز 

ت السًملطاطُت ، 1976هىفمبر  22زػخىض الجعائط  -02 سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط الجٍط

 .1976هىفمبر  24، ماضدت في 94الـػبُت، الػسز 

ت السًملطاطُت ، 1989فبراًط  28زػخىض الجعائط  -03 سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط الجٍط

 .1989ماضغ  01ماضدت في ، 09الـػبُت، الػسز 

ت السًملطاطُت ، 1996هىفمبر  28زػخىض الجعائط  -04 سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط الجٍط

 .1996زٌؼمبر  08، ماضدت في 76الـػبُت، الػسز 

ل  10في  ماضخ 03-02كاهىن ضكم  -05 سة الطػمُت  ًخومً 2002ؤبٍط حػسًل السػخىض، الجٍط

ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز  ل  14، ماضدت في 25للجمهىضٍت الجعائٍط  .2002ؤفٍط

سة ً 2008هىفمبر  15ماضخ في  19-08 ضكم كاهىن  -06 خومً الخػسًل السػخىضي، الجٍط

ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز   .2008هىفمبر  16، ماضدت في 63الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط

سة ، ًخومً الخػسًل السػخىضي،  2016 غماض  06ماضخ في  01-16كاهىن ضكم  -07 الجٍط

ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز   .2016 ماضغ 07، اإلااضدت في 14الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط

 / الاثفاقيات واملواثيق الدولية:2

السولي الخاق بالخلىق اإلاسهُت والؼُاػُت اللازض غً الجمػُت الػامت لألمم  الػهس -01

ر:  اإلالازق  م.1976ماضغ  23م، والصي زدل حيز الخىفُص في 1966زٌؼمبر  16اإلاخحسة بخاٍض

ل ػىت  25اإلااضخ في  08-89غلُه مً ططف الجعائط باللاهىن ضكم   .1989ؤبٍط

لي لخلىق ؤلاوؼان و  -02  21، وزدل حيز الخىفُص في 1981ًىهُى  27الـػىب في اإلاُثاق ؤلافٍط

 .03/02/1987اإلااضخ في  37-87، كازكذ غلُه الجعائط بمىحب اإلاطػىم ضكم 1986ؤهخىبط 

ر الاجفاكُت ألاوضوبُت لخلىق ؤلاوؼان  -03 ر 1950هىفمبر  04بخاٍض ، زدلذ حيز الخىفُص بخاٍض

 .1953ػبخمبر ػىت  03
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 القواهين العضوية:/ 3

م بادخلاً 1998ماًى  30في ماضخ  01-98ضكم  غوىي  كاهىن  -01
 
ولت خػل كاث مجلؽ الس 

ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز وجىظُمه و غمله سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط ، 37، الجٍط

 م.1998ًىهُى  01اإلااضدت في 

م بادخلاكاث ً 1998ًىهُى  03ماضخ في  03-98ضكم  كاهىن غوىي   - 02
 
ىاظع محىمت خػل الخ 

ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز ، وجىظُمها و غملها سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط ، 39الجٍط

 م.1998ًىهُى  07اإلااضدت في 

ًحسز جىظُم اإلاجلؽ الـػبي الىطني  1999ماضغ  08ماضخ في  02-99ضكم  غوىي كاهىن  -03

سة الطػمُت الخيىمتاث الىظُفُت بُنهما وبين ومجلؽ ألامت، وغملهما، وهصا الػالك ، الجٍط

ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز   .1999ماضغ  09، ماضدت في 15للجمهىضٍت الجعائٍط

 07- 97مط ضكم ألا خمم ًػسٌ و ، 2004ٌفبراًط  07ماضخ في  01-04ضكم كاهىن غوىي  -04

سة واإلاخومً اللاهىن الػوىي اإلاخػلم بىظام الاهخذاباث، الج 1997ماضغ ػىت  6اإلااضخ في  ٍط

ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز  فبراًط  11، اإلااضدت في 09الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط

 م.2004

، خومً اللاهىن ألاػاس ي لللواءً 2004ػبخمبر  06ماضخ في  11-04ضكم  كاهىن غوىي  -05

ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز  سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط  08، ماضخ في 57الجٍط

 م.2004 ػبخمبر

ألاغلى خػلم بدـىُل اإلاجلؽ ً 2004 ػبخمبر 06في  ماضخ 12-04 ضكم غوىي كاهىن  -06

ت السًملطاطُت الـػبُت، لللواء وغمله و كالحُاجه سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط ، الجٍط

 ، 2004ػبخمبر  08، ماضدت في 57الػسز 

سة الخىظُم اللوائيخػلم ب، 2005ًًىلُى  17ماضخ في  11-05ضكم غوىي كاهىن  -07 ، الجٍط

ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز   .2005ًىلُى  20، ماضدت في 51الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط

م لألمط ضكم ػسٌ و م 2007ًىلُى  28ماضخ في  08-07ضكم غوىي كاهىن  -08  07 -97مخم 

وىي لػواإلاخومً اللاهىن ا 1997ماضغ ػىت  6اإلاىافم  1417ؿىاٌ غام  27اإلااضخ في 

ت السًملطاطُت الـػبُت، اإلاخػلم بىظام الاهخذاباث سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط ، الجٍط

 م.2007ًىلُى  29، اإلااضدت في 48الػسز 
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ز جىظُم اإلا، 2011ًىلُى  26ماضخ في  12-11ضكم غوىي كاهىن  -09 حىمت الػلُا وغملها ًحس 

ت وادخلاكاتها سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط ، 42السًملطاطُت الـػبُت، الػسز ، الجٍط

 م.2011ًىلُى ػىت  31اإلااضدت في 

ٌ و ، 2011ًٌىلُى  26ماضخ في  13-11ضكم كاهىن غوىي  -10 للاهىن الػوىي ضكم اخمم ٍػس 

واإلاخػلم بادخلاكاث  1998ماًى ػىت  30اإلاىافم  1419كفط غام  4اإلااضخ في  98-01

سة الطػم ت السًملطاطُت الـػبُت، مجلؽ السولت وجىظُمه وغمله، الجٍط ُت للجمهىضٍت الجعائٍط

 .2011ؤوث  03، ماضدت في 43الػسز 

سة ، خػـلم بىظـام الاهخذاباث، 2012ًًىاًط  12 ماضخ 01-12ضكم  كاهـىن غـوىي  -11 الجٍط

، ماضدت في  ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز ألاٌو ًىاًط  14الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط

 م.2012

ز حاالث ال، 2012ًىاًط  12 ماضخ 02-12ضكم وىي غـ كاهىن  -12 ـخـىـافي مؼ الػـهـسة ًحس 

، ماضدت البرإلااهُت ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز ألاٌو سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط ، الجٍط

 م.2012ًىاًط  14في 

ز هُفُاث جىػُؼ جمثُل اإلاطؤة ، 2012ًىاًط  12 ماضخ 03-12ضكم غـوىي كاهىن   -13 في ًحس 

ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز  سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط ، 46اإلاجالؽ اإلاىخذبت، الجٍط

ر   .2012ًىاًط  14بخاٍض

سة اإلاخػلم باألحعاب الؼُاػُت، 2012ًىاًط  12 ماضخ 04-12ضكم غوىي كاهىن  -14 ، الجٍط

ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز   .2012ًىاًط  15ي ، ماضدت ف02الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط

سة الطػمُت خػلم باإلغالم، 2012ًًىاًط  12 ماضخ 05-12ضكم غوىي كاهىن  -15 ، الجٍط

ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز   .2012ًىاًط  15، ماضدت في 02للجمهىضٍت الجعائٍط

سة ، خػلــم بىظــام الاهخذابـاثً ،2016ؤوث  25ماضخ في  10-16ضكم  غوــىي كاهــىن  -16 الجٍط

ت السًملطاطُت ا  .2016اوث  28، 50لـػبُت، الػسز الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط

لت إلاطاكبت خػلم بالهُئت الػلُا اإلاؼخلً ،2016ؤوث  25ماضخ في  11-16ضكم  كاهىن غوىي  -17

ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز الاهخذاباث سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط ، ماضدت 50، الجٍط

 .2016ؤوث  28في 
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الصي ًحسز جىظُم اإلاجلؽ الـػبي   ،2016ؤوث  25ماضخ في  12-16ضكم  غوــىي كاهــىن  -18

سة ث الىظُفُت بُنهما وبين الخيىمتالىطني ومجلؽ ألامت، وغملهما، وهصا الػالكا ، الجٍط

ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز   .2016ؤوث  28، ماضدت في 50الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط

-05للاهىن الػوىي ضكم اػسٌ ٌ  ،2017ماضغ  27ماضخ في  06-17ضكم ىي كاهىن غو -19

واإلاخػلم بالخىظُم  2005ًىلُى ػىت  17اإلاىافم  1426حمازي الثاهُت غام  10اإلااضخ في  11

ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز اللوائي سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط ، ماضدت 20، الجٍط

 .2017ماضغ  29 في

ـخمم لللاهىن الػوىي ٍػـسٌ و ٌ   ،2018ماضغ  14ماضخ في  02-18ضكم  غـوىي كاهىن  -20

واإلاخػلم بادخلاكاث  1998ماًى ػىت  30اإلاىافم  1419كفط غام  4اإلااضخ في  01-98ضكم 

ت ا وجىظُمه وغمله،مجلؽ السولت  سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط لسًملطاطُت الـػبُت، الجٍط

 م.2018غ ماض  07ماضدت في ، 15الػسز 

 القواهين العادية/ 4

سة الطػمُت ًخومً كاهىن  1989 ؤوث 7ماضخ في  13-89كاهىن ضكم  -1 الاهخذاباث، الجٍط

ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز  للجمهىضٍت  .1989ؤوث  30، ماضدت في 36الجعائٍط

خمم اللاهىن ضكم 1990ماضغ  27ماضخ في  06-90كاهىن ضكم  -2          اإلااضخ  13-89، ٌػسٌ ٍو

ت  ،اإلاخومً كاهىن الاهخذاباث 1989 ؤوث 7في  سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط الجٍط

 .1990 ػىت  ماضغ 28، ماضدت في 13السًملطاطُت الـػبُت، الػسز 

خمم اللاهىن ضكم، الصي 1991ؤهخىبط ػىت  15في  ماضخ 17-91كاهىن ضكم  -3              ٌػسٌ ٍو

سة الطػمُت للجمهىضٍت  ،اإلاخومً كاهىن الاهخذاباث 1989 ؤوث 7اإلااضخ في ، 13 -89 الجٍط

ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز   .1991 ؤهخىبط 30ماضدت في  ،53الجعائٍط

 ألاوامر الرئاسية /5

 الػلىباث، اإلاػسٌ واإلاخمم.خومً كاهىن ً ،1966ًىهُى ػىت  8ماضخ  156-66ؤمط ضكم  -01

، اإلاػسٌ خومً كاهىن ؤلاحطاءاث الجعائُتً ،1966ًىهُى  8اضخ في م 155-66 ؤمط ضكم -02

 واإلاخمم.

خمم 1995ًىلُى ػىت  19اإلاىافم  1416كفط غام  21ماضخ في  21-95ضكم  ؤمط -03 , ٌػسٌ ٍو

إلاخمم وا اإلاػسٌ  1989 غـذ ػىت  7اإلاىافم 1410محطم غام  5اإلااضخ في  13-89اللاهىن ضكم 
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ت ا، واإلاخومً كاهىن الاهخذاباث سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط لسًملطاطُت الـػبُت، الجٍط

 .1995 ًىلُى 23، ماضدت في 39الػسز 

إلاخػلم بىظام خومً اللاهىن الػوىي اً 1997ماضغ  06 ماضخ في 07-97 ضكم ؤمط  -04

سة الطػمُت للجمهىضٍت ، الاهخذاباث ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز الجٍط ، ماضدت 12الجعائٍط

 .1997ماضغ  06في 

لػوىي اإلاخػلم باألحعاب خومً اللاهىن اً 1997ماضغ  06 ماضخ في 09-97ضكم ؤمط  -05

ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز ، الؼُاػُت سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط ، ماضدت 12الجٍط

 .1997ماضغ  06في 

خػلم بالخلؼُم اللوائي اإلالازق غلُه مً ً 1997ماضغ  19 ماضخ في 11-97 ضكم ؤمط  -06

ر ططف اإلاجلؽ الىطني الا  سة الطػمُت للجمهىضٍت ، 1997ًىاًط ػىت  6هخلالي بخاٍض الجٍط

ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز   .1997ماضغ  19، ماضدت في 15الجعائٍط

جىفُص مُثاق اإلالالخت الىطىُت، خومً ً ،2006فبراًط  27ماضخ في  01-06ضكم  ؤمط  -07

ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز  سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط  .2006فبراًط  28، 11الجٍط

 

 ألاهظمة الداخلية وهظم عمل املؤسسات الدستورية:/6

 أهظمة غرفتي البرملان:

الـػبي  واإلاخػلم باللاهىن السادلي للمجلؽ 1977ؤوث  15اإلااضخ في  01-77اللاهىن  -01

ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز  الىطني، سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط              ، ماضدت66الجٍط

 .1977 ػبخمبر 04في 

سة الطػمُت ، 1989ؤهخىبط ػىت  29الئحت اإلاجلؽ الـػبي الىطني اإلااضدت في  -02 الجٍط

ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز   .1989زٌؼمبر  20في ، ماضدت 54للجمهىضٍت الجعائٍط

ت ، الىظام السادلي للمجلؽ الـػبي الىطني -03 سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط الجٍط

 .1997 ؤوث 13، ماضدت في 53السًملطاطُت الـػبُت، الػسز 

ت،  -04 ادلي إلاجلؽ ألام  ظام الس  ت السًملطاطُت الى  سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط الجٍط

 .1998فُفطي  18اضدت في الـػبُت، الػسز الثامً، م
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ت ، الىظام السادلي، اإلاػسٌ و اإلاخمم، إلاجلؽ ألامت -05 سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط الجٍط

 .1999 هىفمبر 28، ماضدت في 84السًملطاطُت الـػبُت، الػسز 

ت  -06 سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط الىظام السادلي للمجلؽ الـػبي الىطني، الجٍط

 .2000حىٍلُت  30، ماضدت في 46السًملطاطُت الـػبُت، الػسز 

ت السًملطاطُت  -07 سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط حػسًل الىظام السادلي إلاجلؽ ألامت، الجٍط

 .      2000 زٌؼمبر 17، اإلااضدت في 77الـػبُت، الػسز 

ت السًملطاطُت  -08 سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط الىظام السادلي إلاجلؽ ألامت، الجٍط

 .2017ؤوث  22، ماضدت في 49الـػبُت، الػسز 

 هظم عمل املجلس الدستوري:

سة الطػمُت ، 1989ؤوث  07هظام ًحسز بحطاءاث غمل اإلاجلؽ السػخىضي ماضخ في  -01 الجٍط

 .1989ؤوث  07، ماضدت في 32ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز للجمهىضٍت الجعائٍط

سة ، 2000ًىهُى  28الىظام اإلاحسز للىاغس غمل اإلاجلؽ السػخىضي ماضخ في  -02 الجٍط

ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز   .2000ؤوث  06، ماضدت في 48الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط

ل  16ماضخ في  الىظام اإلاحسز للىاغس غمل اإلاجلؽ السػخىضي -03 سة ، 2012ؤفٍط الجٍط

ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز   .2012 ماًى 03، ماضدت في 26الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط

ل  06الىظام اإلاحسز للىاغس غمل اإلاجلؽ السػخىضي ماضخ في  -04 سة ، 2016ؤفٍط الجٍط

ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز   .2016 ماًى 11، ماضدت في 29الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط

 آراء وقرارات املجلس الدستوري الجزائري:/6

ًخػلم باللاهىن اإلاخومً الىظام  1989ؤوث  28ماضخ في  1989 –ض.ق.م ز  - 1ضؤي ضكم  -

ت ؤحيام الفله السػخىضي الجعائطي، اللازضة                 السادلي للمجلؽ الـػبي الىطني، وـٍط

، غً اإلاجلؽ السػخىضي ال  .1997جعائطي، الػسز ألاٌو

ًخػلم بسػخىضٍت اللاهىن الصي  1989زٌؼمبر  9ماضخ في  1989 –ض . ق . م ز  - 2ضؤي ضكم  -

و اإلاخومً جإحُل اهخذاباث ججسًس  1989زٌؼمبر  5كازق غلُه اإلاجلؽ الـػبي الىطني في 

ت ؤحيام الفله السػخىضي الجعائطي، اللازضة غً اإلاجلؽ  اإلاجالؽ الـػبُت البلسًت، وـٍط

 ،  .1997السػخىضي الجعائطي، الػسز ألاٌو
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سة الطػمُت 1989ؤوث  20ماضخ في:  89-01كطاض  ضكم  - ، ًخػلم بلاهىن الاهخذاباث، الجٍط

ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز  للجمهىضٍت  .1989ؤوث  30، ماضدت في 36الجعائٍط

غـذ ػىت  30اإلاىافم  1410محطم غام  28ماضخ في  89 -م ز  -ق  -ق  - 2ضكم  كطاض  -

ت ا، ًخػلم باللاهــىن ألاػاػــي للىائــب، 1989 سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط لسًملطاطُت الجٍط

 .1989ػبخمبر  04ماضدت في ، 37الـػبُت، الػسز 

زٌؼمبر ػىت  18اإلاىافم  1410غام حمازي ألاولى 20ماضخ في  89م ز/-ق.ن.ز - 3كطاض ضكم  -

سة ، 1989ؤهخىبط ػىت  29ًخػلم بالئحت اإلاجلؽ الـػبي الىطني اإلااضدت في  1989 الجٍط

ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز   .1989زٌؼمبر  20، ماضدت في 54الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط

ؤهخىبطػىت  28ىافم اإلا 1412ضبُؼ الثاوي غام  20ماضخ في  91ق ق . م ز/  - 4كطاض ضكم  -

ؤهخىبط ػىت  15في  اإلااضخ 17 - 91مً اللاهىن ضكم  54ًخػلم بالفلطة الثاهُت مً اإلاازة  1991

خمم اللاهىن ضكم 1991 ت ،  13 - 89، الصي ٌػسٌ ٍو سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط الجٍط

 .1991 ؤهخىبط 30ماضدت في  ،53السًملطاطُت الـػبُت، الػسز 

، 1995غـذ ػىت  6اإلاىافم  1416ضبُؼ ألاٌو غام  9ماضخ في  95 -م.ز  -ق.ؤ -01كطاض ضكم  -

سة الطػمُت مً كاهىن ؤلاهخذاباث،  108ًخػلم بسػخىضٍت البىس الؼازغ مً اإلاازة  الجٍط

ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز   .1995ؤوث  08، ماضدت في 43للجمهىضٍت الجعائٍط

حٌى  1997فبراًط ػىت  19اإلاىافم  1417ٌ غام ؿىا 12م ز ماضخ في  -ضؤ  4ضؤي ضكم  -

مً ألامط اإلاخػلم بالخلؼُم اللوائي اإلالازق غلُه مً ططف اإلاجلؽ الىطني  2زػخىضٍت اإلاازة 

ر الا  ت السًملطاطُت ، 1997ًىاًط ػىت  6هخلالي بخاٍض سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط الجٍط

 .1997ماضغ  19، ماضدت في 15الـػبُت، الػسز 

، 1997ماضغ ػىت  6اإلاىافم  1417ؿىاٌ غام  27ض.ؤ.ق غوـ / م.ز اإلااضخ في  01ي ضكم ضؤ -

ًخػلم بمطاكبت مطابلت ألامط اإلاخومً اللاهىن الػوىي اإلاخػلم باألحعاب الؼُاػُت للسػخىض، 

ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز  سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط ماضغ  06، ماضدت في 12الجٍط

1997. 

ماضغ  6اإلاىافم  1417ؿىاٌ غام  27ض.ؤ.ق غوـ / م.ز اإلااضخ في  01اػخسضان للطؤي ضكم  -

، ًخػلم بمطاكبت مطابلت ألامط اإلاخومً اللاهىن الػوىي اإلاخػلم باألحعاب 1997ػىت 

 الؼُاػُت للسػخىض.
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، 1997ماضغ ػىت  6اإلاىافم  1417ؿىاٌ غام  27ض.ؤ.ق غوـ / م.ز اإلااضخ في  02ضؤي ضكم  -

، إلاخػلم بىظام الاهخذاباث للسػخىض خػلم بمطاكبت مطابلت ألامط اإلاخومً اللاهىن الػوىي اً

ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز  سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط ماضغ  06، ماضدت في 12الجٍط

1997. 

ًىلُى ػىت  31اإلاىافم  1418ضبُؼ ألاٌو غام  26ماضخ في  97ض.ن.ز / م ز /  03ضؤي ضكم  -

سة ، ، ًخػلم بمطاكبت مطابلت الىظام السادلي للمجلؽ الـػبي الىطني للسػخىض 1997 الجٍط

ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز   .1997 ؤوث 13، ماضدت في 53الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط

 1998ًىهُى ػىت  13اإلاىافم  1419كفط غام  18ماضخ في  98/ ض. ق / م. ز / 04ضؤي ضكم  -

مً اللاهىن ضكم .... اإلااضخ في .....  23و  15، 14، 12، 11و  7بلى  4ىاز مً حٌى زػخىضٍت اإلا

واث و الخلاغس لػوى البرإلاان ً هظام الخػٍى سة الطػمُت ، اإلاىافم ..... و اإلاخوم  الجٍط

ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز   .1998 ًىهُى 16، ماضدت في 43للجمهىضٍت الجعائٍط

خ في  98/ / ض.ن.ز / م.ز  04ضؤي ضكم  - اٌ غام  13ماض  فبراًط ػىت  10اإلاىافم  1418ؿى 

ػخىض، 1998 ت للس  ادلي إلاجلؽ ألام  ظام الس  م بمطاكبت مطابلت الى 
 
سة الطػمُت ، ًخػل الجٍط

ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز الثامً، ماضدت في   .1998فُفطي  18للجمهىضٍت الجعائٍط

م غام  22في  ماضخ 98/ ض. ق. ع / م. ز /  06ضؤي ضكم  - ماًى ػىت  19اإلاىافم  1419محط 

ولت وجىظُمه 1998 م بادخلاكاث مجلؽ الس 
 
م بمطاكبت مطابلت اللاهىن الػوىي  اإلاخػل

 
، ًخػل

ػخىض  ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز و غمله للس  سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط ، 37، الجٍط

 م.1998ًىهُى  01اإلااضدت في 

م غام  27، ماضخ في  98/ ض. ق. ع / م. ز /  07ضكم  ضؤي -  ماًى ػىت  24اإلاىافم  1419محط 

ىاظع 1998 م بادخلاكاث محىمت الخ 
 
م بمطاكبت مطابلت اللاهىن الػوىي  اإلاخػل

 
، ًخػل

ػخىض  ت السًملطاطُت الـػبُت، ،  وجىظُمها و غملها للس  سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط الجٍط

 م.1998ًىهُى  07دت في ، اإلااض 39الػسز 

فبراًط ػىت  21اإلاىافم  1419شو اللػسة غام  05ماضخ في  99/ض.ق.ع / م.ز /08ضؤي ضكم -

ًخػلم بمطاكبت مطابلت اللاهىن الػوىي الصي ًحسز جىظُم اإلاجلؽ الـػبي الىطني  1999

سة ومجلؽ ألامت، وغملهما، وهصا الػالكاث الىظُفُت بُنهما وبين الخيىمت للسػخىض، ال جٍط

ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز   .1999ماضغ  09، ماضدت في 15الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط
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 1999هىفمبر ػىت  22اإلاىافم  1420ؿػبان غام  14ماضخ في 99/ض.ن.ز/م ز/09ضؤي ضكم -

سة ، ًخػلم بمطاكبت مطابلت الىظام السادلي، اإلاػسٌ و اإلاخمم، إلاجلؽ ألامت للسػخىض  الجٍط

ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز الطػمُت   .1999 هىفمبر 28، ماضدت في 84للجمهىضٍت الجعائٍط

، 2000ماًى ػىت  13اإلاىافم  1421كفط غام  9ماضخ في  2000/ض.ن ز/م ز/ 10ضؤي ضكم  -

سة الطػمُت  ًخػلم بمطاكبت مطابلت الىظام السادلي للمجلؽ الـػبي الىطني، للسػخىض، الجٍط

ت  .2000حىٍلُت  30، ماضدت في 46السًملطاطُت الـػبُت، الػسز  للجمهىضٍت الجعائٍط

زٌؼمبر ػىت  6اإلاىافم  1421ضموان غام  10ماضخ في  2000/ض.ن ز/م ز/ 11ضؤي ضكم  -

سة الطػمُت  2000 ًخػلم بمطاكبت مطابلت حػسًل الىظام السادلي إلاجلؽ ألامت للسػخىض، الجٍط

ت السًملطاطُت الـػبُت  .      2000زٌؼمبر  17، اإلااضدت في 77، الػسز للجمهىضٍت الجعائٍط

 

 2001ًىاًط ػىت  13اإلاىافـــم  1421ؿىاٌ غام  18ماضخ في  01/ض. ق / م ز /12ضؤي ضكم  -

اإلاىافم....... ًخومً اللاهىن  ...... ماضخ في 2000ًخػلم بالطكابت غلى زػخىضٍت اللاهىن ضكم 

سة الطػمُت ل ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز ألاػاس ي لػوى البرإلاان، الجٍط لجمهىضٍت الجعائٍط

 م.2001فبراًط  04، اإلااضدت في 09

ل ػىت  3اإلاىافـــم  1423محطم غام  20/ ض. ث ز / م ز / ماضخ في  01ضؤي ضكم  - ، 2002ؤبٍط

ت السًملطاطُت  سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط ًخػلم بمـطوع حػسًل السػخىض، الجٍط

ل  03ماضدت في  ،22الـػبُت، الػسز   .2002ؤفٍط

هىفمبر ػىت  16اإلاىافم  1423ضموان غام  11اإلااضخ في  02/ض. ق ع / م ز / 13ضؤي ضكم  -

ً اللاهىن ألاػاس ي لللواء للسػخىض  2002 سة ، ًخػلم بمطابلت اللاهىن الػوىي اإلاخوم  الجٍط

ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز     .2002 هىفمبر 24، ماضخ في 76الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط

ماضغ ػىت  23اإلاىافم  1424محطم غام  20في  اإلااضخ 03/ ض.ق.ع / م.ز /  14ضاي ضكم  -

سة  2003 ًخػلم بمطاكبت مطابلت اللاهىن الػوىي اإلاخػلم بالخىظُم اللوائي للسػخىض، الجٍط

ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز   م.2003ماضغ  30، ماضخ في 22الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط

فبراًط ػىت  05اإلاىافم  1424 شي الدجت غام 14ماضخ في  04/ض.ق ع/ م ز/01ضؤي ضكم  -

               اإلااضخ 07- 97، ًخػلم بمطاكبت مطابلت اللاهىن الػوىي اإلاػسٌ و اإلاخمم لألمط ضكم 2004

واإلاخومً اللاهىن الػوىي اإلاخػلم  1997ماضغ ػىت  6اإلاىافم  1417ؿىاٌ غام  27في 
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ت ال سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط ، 09سًملطاطُت الـػبُت، الػسز بىظام الاهخذاباث، الجٍط

 م.2004فبراًط  11اإلااضدت في 

، 2004غـذ ػىت  22اإلاىافـم  1425ضحب غام  6ماضخ في  04/ض.ق ع/ م ز/ 02ضؤي ضكم  -

، ًخػلم بمطاكبت مطابلت اللاهىن الػوىي اإلاخومً اللاهىن ألاػاس ي لللواء، للسػخىض 

ت السًملطاط سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط  08، ماضخ في 57ُت الـػبُت، الػسز الجٍط

 م.2004 ػبخمبر

 2004غـذ ػىت  22اإلاىافم  1425ضحب غام  6ماضخ في  04/ض.ق ع/ م ز/03ضؤي ضكم  -

ُل اإلاجلؽ ألاغلى لللواء وغمله ًخػلم بمطاكبت مطابلت اللاهىن الػوىي اإلاخػلم بدـى

ت او  سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط لسًملطاطُت الـػبُت، الػسز كالحُاجه، للسػخىض، الجٍط

 ، 2004ػبخمبر  08، ماضدت في 57

ًىهُى  17اإلاىافـم  1426حمازي ألاولـى غـام  10ماضخ فــي  05 –م ز  –ض.ق.ع  – 01ضؤي ضكم  -

ًخػلم بمطاكبت مطابلت اللاهىن الػوىي اإلاخػلم بالخىظُم اللوائي، للسػخىض،  2005ػىـت 

سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائ ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز الجٍط ًىلُى  20، ماضدت في 51ٍط

2005. 

، ًخػلم 2007ًىلُى ػىت  23اإلاىافم  1428ضحب غام  8ماضخ في  07/ ض. م ز/  01ضكم  ضؤي -

بمطاكبت مطابلت اللاهىن الػوىي اإلاخومً جإحُل الاهخذاباث لخجسًس اإلاجالؽ الـػبُت 

 24و الاهخذاباث الجعئُت لُىم  2002ؤهخىبط ػىت  10البلسًت والىالئُت، اإلاىبثلت غً اهخذاباث 

ت السًملطاطُت الـػبُت، 2007ػىت  هىفمبر سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط ، للسػخىض، الجٍط

 .2007حىٍلُت  29، ماضدت في 48الػسز 

، ًخػلم 2007ًىلُى ػىت  23اإلاىافم  1428ضحب غام  8ماضخ في  07/ ض. م ز/  02ضؤي ضكم  -

م لألمط ضكم  ؿىاٌ غام  27اإلااضخ في  07 -97بمطاكبت مطابلت اللاهىن الػوىي اإلاػسٌ و اإلاخم 

واإلاخومً اللاهىن الػوىي اإلاخػلم بىظام الاهخذاباث،  1997ماضغ ػىت  6اإلاىافم  1417

ت سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط ، اإلااضدت 48السًملطاطُت الـػبُت، الػسز  للسػخىض، الجٍط

 م.2007ًىلُى  29في 

http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/154-avis-ar/521-02-07-8-1428-23-2007
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هىفمبر ػىت  7اإلاىافم   1429شي اللػسة غام  9ماضخ في  ض. ث ز/ م ز  01/08ضؤي ضكم  -

سة الطػمُت للجمهىضٍت 2008 ، ًخػلم بمـطوع اللاهىن اإلاخومً الخػسًل السػخىضي، الجٍط

ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز   .2008هىفمبر  16، ماضدت في 63الجعائٍط

، ًخػلم 2011ًىلُى ػىت  6اإلاىافم  1432ؿػبان غام  4ماضخ في  11/ ض. م ز/01ضؤي ضكم  -

ز جىظُم اإلاحىمت الػلُا وغملها وادخلاكاتها،  بمطاكبت مطابلت اللاهىن الػوىي الصي ًحس 

ت السًملطاطُت الـػبُت، سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط ، اإلااضدت 42الػسز  للسػخىض، الجٍط

 م.2011ًىلُى ػىت  31في 

، ًخػلم 2011ًىلُى ػىت  6اإلاىافم  1432ؿػبان غام  4ماضخ في  11/ ض.م ز /02ضؤي ضكم  -

ٌ واإلاخمم لللاهىن الػوىي ضكم              اإلااضخ  01-98بمطاكبت مطابلت اللاهىن الػوىي اإلاػس 

واإلاخػلم بادخلاكاث مجلؽ السولت  1998ماًى ػىت  30اإلاىافم  1419كفط غام  4في 

ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز  سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط ، 43وجىظُمه وغمله، الجٍط

 .2011ؤوث  03ماضدت في 

خ في 11/ ض. م . ز / 03ضؤي ضكـم  - ًخػـلم  2011زٌؼمبر 22اإلاىافم  1433محطم  27ماض 

سة الطػمُت ، م بىظـام الاهخذاباث، للـسػخـىض بمطاكـبت مطابلـت الـلاهـىن الػـوىي اإلاخػـل الجٍط

ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز  ٌ للجمهىضٍت الجعائٍط  .2012 ًىاًط 14، ماضدت في ألاو

ًخػلم بمطاكبت  2011زٌؼمبر 22اإلاىافم  1433محطم  27اإلااضخ في 11/ ض.م.ز/  04ضؤي ضكم  -

ز حاالث الـخـىـ سة مطابلت اللاهىن الػـوىي الصي ًحس  افي مؼ الػـهـسة البرإلااهُت للسػـخىض، الجٍط

، ماضدت في  ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز ألاٌو ًىاًط  14الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط

 م.2012

خ في  11/ ض. م . ز /  05كم ضؤي ض  - ًخػـلم  2011زٌؼمبر 22اإلاىافـم  1433محطم  27اإلااض 

ز هُفُاث جىػُؼ جمثُل اإلاطؤة في اإلاجالؽ  بمطاكبت مطابلت اللاهىن الػـوىي الصي ًحس 

ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز اإلاىخذبت سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط ر 46، الجٍط  14، بخاٍض

 .2012ًىاًط 

 2012ًىاًط ػىت  08اإلاىافم  1433كفط غام  14اإلااضخ في  12/ ض. م . ز /  01ضؤي ضكم  -

سة  ًخػلم بمطاكبت مطابلت اللاهىن الػوىي اإلاخػلم باألحعاب الؼُاػُت، للسػخىض، الجٍط

ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز   .2012ًىاًط  15، ماضدت في 02الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط

http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/154-avis-ar/528-05-11-27-1433-22-2011
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/154-avis-ar/528-05-11-27-1433-22-2011
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/154-avis-ar/528-05-11-27-1433-22-2011
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/154-avis-ar/528-05-11-27-1433-22-2011
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،  2012ًىاًط ػىت  08غام اإلاىافم  1433كفط  14اإلااضخ في 12ض. م . ز /  / 02ضؤي ضكم  -

سة الطػمُت  ًخػلم بمطاكبت مطابلت اللاهىن الػوىي اإلاخػلم باإلغالم، للسػخىض، الجٍط

ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز   .2012ًىاًط  15، ماضدت في 02للجمهىضٍت الجعائٍط

، ًخػـلم 2016ًىاًط  28اإلاىافم  1437ضبُؼ الثاوي  18ض.ث ز/م ز اإلااضخ في  16/01ضؤي ضكم 

ت  سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط بمـطوع اللاهىن اإلاخومً الخػـسًل السػخىضي، الجٍط

 .2016فبراًط  03السًملطاطُت الـػبُت، الػسز الؼازغ، اإلااضدت في 

غـذ ػىت  11 اإلاىافـم 1437شي اللػسة غـام 8ماضخ في  16/ض.ق.ع/م. ز/ 02ضؤي ضكـم  -

، ًخػلـم بمطاكبـت مطابلت اللاهــىن الػوــىي اإلاخػلــم بىظــام الاهخذابـاث، للسػخـــىض، 2016

ت السًملطاطُت ا سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط  .2016اوث  28، 50لـػبُت، الػسز الجٍط

غـذ ػىت  11اإلاىافم  1437شي اللػسة غام  8ماضخ في  16/ /ض.ق.ع/م.ز03ضؤي ضكم  -

، ًخػلم بمطاكبت مطابلت اللاهىن الػوىي اإلاخػلم بالهُئت الػلُا اإلاؼخللت إلاطاكبت 2016

ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز  سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط الاهخذاباث، للسػخىض، الجٍط

 .2016ؤوث  28، ماضدت في 50

غـذ ػىت  11اإلاىافـم  1437شي اللػـسة غــام  8ماضخ في  16/ض. ق.ع/ م. ز/ 04ضؤي ضكـم  -

، ًخػلـم بمطاكبـت مطابلت اللاهــىن الػوــىي الصي ًحسز جىظُم اإلاجلؽ الـػبي الىطني 2016

سة  ومجلؽ ألامت، وغملهما، وهصا الػالكاث الىظُفُت بُنهما وبين الخيىمت، للسػخـــىض، الجٍط

ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز الطػمُت للجمه  .2016ؤوث  28، ماضدت في 50ىضٍت الجعائٍط

 

لثاهُت غام  17ماضخ في  2017/ض.ق.ع./م.ز/01ضؤي ضكم  -
َ
ماضغ  16اإلاىافم  1438حمازي ا

 11-05ًخػلم بمطاكبت مطابلت اللاهىن الػوىي اإلاػسٌ لللاهىن الػوىي ضكم  2017ػىت 

واإلاخػلم بالخىظُم  2005ًىلُى ػىت  17اإلاىافم  1426 حمازي الثاهُت غام 10اإلااضخ في 

ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز  سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط ، 20اللوائي، للسػخىض، الجٍط

 .2017ماضغ  29ماضدت في: 

ًىلُى ػىت  25اإلاىافم  1438ماضخ في ؤٌو شي اللػسة غام  17/ ض. ن.ز/ م.ز/ 02ضؤي ضكم  -

سة الطػمُت ، ًخػلم بمط 2017 اكبت مطابلت الىظام السادلي إلاجلؽ ألامت، للسػخىض، الجٍط

ت السًملطاطُت الـػبُت، الػسز   .2017ؤوث  22، ماضدت في 49للجمهىضٍت الجعائٍط
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فبراًط  13اإلاىافم  1439حمازي ألاولى غام  26ماضخ في  18/ ض.ق.ع / م.ز /  01ضؤي ضكم  -

لاهىن الػـوىي اإلاػـسٌ والـمـخمم لللاهىن الػوىي ضكم ، ًخػلم بمطاكــبت مطابلت ال2018ػىت 

واإلاخػلم بادخلاكاث  1998ماًى ػىت  30اإلاىافم  1419كفط غام  4اإلااضخ في  98-01

ت ا سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط لسًملطاطُت مجلؽ السولت وجىظُمه وغمله، للسػخىض، الجٍط

 م.2018ماضغ  07ماضدت في ، 15الـػبُت، الػسز 

 املراجع: -ياثاه

 :املعاجم/1

ؤولُفُه زوهامُل وؤًف مُني، جطحمت: مىلىض اللاض ي، اإلاعجم السػخىضي، الطبػت الاولى،  -1

 .1996اإلااػؼت الجامػُت للسضاػاث واليـط والخىظَؼ، بيروث، 

حطحؽ حطحؽ، معجم اإلالطلخاث الفلهُت واللاهىهُت، الـطهت الػاإلاُت للىخاب، لبىان،  -2

 .1996بيروث، 

 .1992البػلبيي، معجم ؤغالم اإلاىضز، زاض الػلم للمالًين، الطبػت ألاولى، بيروث، مىير  -3

 الكتب: /2

ابطاهُم بً محمس الفائع، ؤلازباث باللطائً في الفله ؤلاػالمي زضاػت ملاضهت، اإلاىخب  -1

ان،   .1983ؤلاػالمي، الٍط

ت للمـطع، ببطاهُم محمس كالح الـطفاوي، ضكابت اإلاحىمت السػخىضٍت غلى  -2 الؼلطت الخلسًٍط

 .2016ميـىضاث الخلبي الخلىكُت، لبىان، 

ت، الطبػت الثاهُت،  -3 ؤحمس الجىسوبي، حؼين بً ػلُمت، ؤكٌى اإلاطافػاث اإلاسهُت والخجاٍض

 .2011ؤوضبِؽ للطباغت، جىوؽ، 

ؤحمس غبس اللطُف الؼُس، زوض ضئِؽ السولت في الىظام الؼُاس ي السًملطاطي الىُابي  -4

 .2014رإلااوي: زضاػت ملاضهت، مىخبت اللاهىن والاكخلاز، ملط، الب

اث، زاض الـطوق، ملط، الطبػت  -5 ؤحمس فخحي ػطوض، الخماًت السػخىضٍت للخلىق والخٍط

 .1999الاولى، 

اث، زاض الـطوق، ملط، الطبػت ، ؤحمس فخحي ػطوض -6 الخماًت السػخىضٍت للخلىق والخٍط

 .2000الثاهُت، 
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ت الػامتازمىن ضباط -7                ، الىػُط في اللاهىن السػخىضي الػام، الجعء الثاوي، الىظٍط

 .1971في السولت وحىمها، زاض الػلم للمالًين، لبىان، 

بهطامي بؼُىوي دطاب، اللواء السػخىضي: زضاػت جحلُلُت ملاضهت، زاض الجامػت الجسًسة،  -8

 .2011ملط، 

غاطف كلُبا، زوض اللواء السػخىضي في بضػاء زولت اللاهىن زضاػت ملاضهت،  ؤمين -9

 .2002اإلااػؼت الخسًثت للىخاب، لبىان، 

 .2008ؤًمً ؤحمس الىضزاوي، حم الـػب في اػترزاز ػُازجه، مىخبت مسبىلي، ملط،  -11

عي في هطاق اللاهىن السػخىضي، زاض  -13 النهوت حىضج ؿفُم ػاضي، ضكابت الخىاػب الدـَط

 .2000الػطبُت، ملط، 

ر4حؼً هيرة، اإلاسدل بلى اللاهىن، ط -14 ت، زون جاٍض  .، ميـإة اإلاػاضف، الاػىىسٍض

حؼين غثمان محمس غثمان، الىظم الؼُاػُت واللاهىن السػخىضي، الساض الجامػُت،  -15

 .1988بيروث، 

اإلاػاضف، ، ميـإة 2014حمسي غلي غمط، الىظام السػخىضي اإلالطي وفم زػخىض  -16

ت ،   .2016الاػىىسٍض

ػُت، مجلت اللاهىهُت، هُئت ؤلافخاء  -17 دالس حماٌ ؤحمس حؼً، مبازئ اللُاغت الدـَط

ً، الػسز الطابؼ،  ؼ اللاهىوي، البحٍط  .2015والدـَط

 .2014زغاء اللاوي ًىػف، اللواء السػخىضي، زاض النهوت الػطبُت، اللاهطة،  -18

ت، ؤلاػىىسٍض ، اإلاػاضف ميـإة البرإلاان ؤغماٌ غلى الخىفُصًت الؼلطت هُمىت ،زػىقي ضؤفذ -19

2006. 

زضاػت ملاضهت مؼ زضاػت جحلُلُت لللواء  -ضمعي الـاغط، ضكابت زػخىضٍت اللىاهين -20

 .2004السػخىضي في ملط، زاض الخِؼير، اللاهطة، 

، زاض بالٌ ل -21 ت الػامت لللواء السػخىضي، الجعء ألاٌو لطباغت واليـط، ظهير ؿىط، الىظٍط

 .2014لبىان، 

ع هىابط -22  اإلاحىمت السػخىضٍت مىهج" السػخىضٍت الطكابت وكُىز ػاإلاان محمس غبس الػٍع

 .2011 الجامعي، اللاهطة، الفىط زاض واللىائح،  لللىاهين السػخىضٍت ضكابتها في الػلُا
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الادخلاكاث وؤلاحطاءاث، ػامي غبس الخلُم ػػُس، اإلاحىمت السػخىضٍت في الؼىزان:  -23

 .2008ؿطهت مطابؼ الؼىزان للػملت اإلاحسوزة، الخططىم، 

، زًىان  -24 ػػُس بىالـػير، اللاهىن السػخىضي والىظم الؼُاػُت اإلالاضهت، الجعء ألاٌو

 .2009اإلاطبىغاث الجامػُت، الطبػت الػاؿطة، الجعائط، 

طبىغاث الجامػُت، الجعائط، ىان اإلاػػُس بىالـػير، اإلاجلؽ السػخىضي في الجعائط،  زً -25

2012. 

ػفُان غبسلي، زوض اللاض ي الىطني في جطبُم وجفؼير الاجفاكُاث السولُت، زاض اليـط هىض،  -26

 .2017ؤإلااهُا، 

ػلُمان الطماوي، الؼطاث الثالر في السػاجير الػطبُت اإلاػاكطة والفىط ؤلاػالمي، زضاػت  -27

 .1996ملاضهت، زاض الفىط الػطبي، 

ت، زاض الفىط الػطبي،  -28 ت الػامت لللطاضاث ؤلازاٍض ، الطبػت الخامؼتػلُمان الطماوي، الىظٍط

 .1984اللاهطة، 

ت،  -29 ت الػامت لللاهىن، ميـإة اإلاػاضف، الاػىىسٍض  .1974ػمير جىاغى، الىظٍط

هت، زاض زضاػت ملاض  -ؿػبان ؤحمس ضموان، هىابط وآزاض الطكابت غلى زػخىضٍت اللىاهين -30

 .2000النهوت الػطبُت، اللاهطة، 

ػُت واللوائُت، مجلؽ اليـط  -31 غازٌ الطبطبائي، الخسوز السػخىضٍت بين الؼلطخين الدـَط

 .2000الػلمي ولجىت الخإلُف والترحمت، حامػت اليىٍذ، الطبػت ألاولى، 

ر اللاهىن، الطبػت الثاهُت، زون زاض وـط، الػطاق، -32  .1997 غباغ الػبىزي، جاٍض

طي، زوض اللواء في جفؼير اللاهىن زضاػت في فلؼفت اللاهىن، بسون  -33 غباغ مبرون الغٍع

 .2006زاض وـط، ملط، 

غبس الخفُظ غلي الـُمي، الخحٌى في ؤحيام اللواء السػخىضي: زضاػت ملاضهت، زاض  -34

 .2008النهوت الػطبُت، ملط، 

، زون ميان وـط، زون  -35 غبس الخمُس مخىلي، الىػُط في اللاهىن السػخىضي، الجعء ألاٌو

ر.  جاٍض

 .1993غبس الطظاق الفحل وآدطون، اإلاسدل لسضاػت ألاهظمت، زاض ألامان، حسة،  -36

ع محمس ػاإلاان، ضكابت زػخىضٍت اللىاهين، زاض الفىط الػطبي،  -37  .1995غبس الػٍع
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الؼالم غبس الخمُس، الطكابت غلى زػخىضٍت اللىاهين: زضاػت ملاضهت، غبس الػظُم غبس  -38

 .1991الىالء للطبؼ والخىظَؼ، ملط، 

ت،  -39 غبس الغني بؼُىوي، الىظم الؼُاػُت واللاهىن السػخىضي، ميـإة اإلاػاضف، الاػىىسٍض

1997 . 

 زاض ،ملاضهت زضاػت :الجعائطي  الؼُاس ي الىظام في الؼلطت مماضػت ؤػالُبغبس هللا بىكفت،  -40

 . 2002 ، الجعائط هىمت،

ت للمـطع زضاػت ملاضهت، زاض الجامػت  -41 غبس اإلاجُس ببطاهُم ػلُم، الؼلطت الخلسًٍط

ت  .2010ملط، -الجسًسة، ؤلاػىىسٍض

ت، اإلاطهع اللىمي لإلكساضاث  -42 غبس الىاكط غبس هللا ؤبى ػمهساهت، بحطاءاث الخلىمت ؤلازاٍض

 .2014اللاهىهُت، ملط، 

ت طتلالؼ ىلغ الطكابت في السػخىضي اللاض ي زوض  حؼين، الؼُس غبير -43 : مـطعلل الخلسًٍط

 .2000 طة،هاللا الػطبُت، وتهالن زاضملاضهت،  زاضػت

غع السًً السهاكىضي، غبس الخمُس الـىاضبي، السغىي السػخىضٍت، وـإة اإلاػاضف،  -44

ت،   .2001الاػىىسٍض

غلام ػػُس غبس ؤحمس، الطكابت غلى زػخىضٍت اللىاهين زضاػت ملاضهت، اإلااػؼت  -45

 . 2013الخسًثت للىخاب، لبىان، 

، زاض الثلافت لليـط والخىظَؼ،  -46 غلام غلي السبؽ، اللاهىن السػخىضي: اللؼم ألاٌو

 .2011ألاضزن، 

 .2007الخلسوهُت، الجعائط، غلُلت دطباش ي، الػالكت الىظُفُت بين الخيىمت والبرإلاان، زاض  -47

غلي الؼُس الباظ، الطكابت غلى زػخىضٍت اللىاهين في ملط، زضاػت ملاضهت، زاض الجامػاث  -48

ت، ز ث. ت، الاػىىسٍض  اإلالٍط

غلي هازي غطُت هاللي، اإلاؼدىير مً ؤحيام السػاجير زضاػت زػخىضٍت فلهُت كوائُت  -49

ً الخلىكُت، بيروث  .2016ان، لبى -ملاضهت، ميـىضاث ٍظ

ً الخلىكُت، بيروث -50  -غلي ًىػف الـىطي، الىػُط في فلؼفت السػخىض، ميـىضاث ٍظ

 .2017لبىان، 
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ػاث، الىخاب الثاوي،  -51 غلُىة ملطفى فخح الباب، الىػُط في ػً وكُاغت وجفؼير الدـَط

ػاث، زاض الىخب اللاهىهُت، ملط،   .2012كُاغت وجفؼير الدـَط

، 2000-1962اللواء ؤلازاضي في الجعائط بين هظام الىحسة والاظزواحُت غماض بىهُاف،  -52

حاهت، الطبػت ألاولى، الجعائط،   .2000زاض الٍط

ػُت لطئِؽ السولت في الىظامين الطئاس ي والبرإلااوي، زاض  -53 غمط حلمي فهمي، الىظُفت الدـَط

 .1980الفىط الػطبي، 

يُه -54 حان زبىي  -غىن اإلاط، الطكابت غلى زػخىضٍت اللىاهين في مالمحها الطئِؼُت، مطهع ٍض

 .2003لللاهىن والخىمُت، 

، فىطة غسم الادخلاق الؼلبي للمـطع، زاض الفىط  -55 غُس ؤحمس ببطاهُم ػالمت الغفلٌى

 .2013الػطبي، ملط، 

، فىطة الىظام  ببطاهُم ػالمت غُس ؤحمس -56 السػخىضي وؤزطها في جحسًس هطاق الغفلٌى

 .2004السغىي السػخىضٍت، زضاػت ملاضهت، زاض النهوت الػطبُت، 

 .2004غالب غلي الساوزي، اإلاسدل بلى غلم اللاهىن، زاض وائل، ألاضزن،  -57

فىظي ؤوكسًم، الىافي في ؿطح اللاهىن السػخىضي، الؼلطاث الثالر، الجعء الثالث،  -58

 .1994امػُت، الطبػت ألاولى، الجعائط، زًىان اإلاطبىغاث الج

ع غلل وىضن، اللواء السػخىضي ومبسؤ اإلاؼاواة، الىخاب الؼىىي، اإلاجلؽ  -59 ماضي جٍط

 .2014السػخىضي اللبىاوي، 

اللاغسة اللاهىهُت، ميـىضاث الخلبي  -محمس حؼين مىلىض، اإلاسدل بلى اللاهىن  -60

 .2010الخلىكُت، لبىان، 

ت اللاهىن، زون زاض وـط، زون ميان وـط،  محمس -61  .2001حؼين مىلىض، هظٍط

ت والخطبُلاث  -62 محمس ضفػذ غبس الىهاب، ضكابت زػخىضٍت اللىاهين اإلابازئ الىظٍط

ت ت، زاض الجامػت الجسًسة، ؤلاػىىسٍض  .2011ملط، -الجىهٍط

ضزهُت الهاؿمُت، محمس ػلُم غعوي، الىحيز في الخىظُم الؼُاس ي والسػخىضي للملىت الا  -63

 .1994الطبػت الثالثت، مىخبت زاض الثلافت لليـط والخىظَؼ، ألاضزن، 

س، مبسؤ اإلاـطوغُت وهمان جطبُله: زضاػت ملاضهت، اليؼط  -64 محمس غبس الخمُس ؤبى ٍظ

 .2002الصهبي للطباغت، اللاهطة، 
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ت الػامت لللاهىن السػخىضي والىظم  -65 الؼُاػُت محمس غبس الػاٌ الؼىاضي، الىظٍط

 اإلاػاكطة، زضاػت ملاضهت، مطبػت ؤلاػطاء، ز.ث.

محمس فىظي هىٍجي، الخفؼير اإلايص ئ لللاض ي السػخىضي زضاػت ملاضهت، زاض النهوت  -66

  .2008الػطبُت، 

عي والطكابت غلى زػخىضٍخه زضاػت جطبُلُت،  -67 محمس ماهط ؤبى الػُىين، ؤلاهحطاف الدـَط

عي، اإلاطهع  الىخاب الثاوي جطىضاث الطكابت ت للمـطع والاهحطاف الدـَط غلى الؼلطت الخلسًٍط

 .2013اللىمي لإلكساضاث اللاهىهُت، اللاهطة، 

عي والطكابت غلى زػخىضٍخه، زضاػت جطبُلُت -68                   محمس ماهط ؤبى الػُىين، الاهحطاف الدـَط

، زاض ؤبى اإلاجس، اللاهطة،   .2006في ملط، الجعء ألاٌو

- 1999محمس محمس غبس اللطُف، اللواء السػخىضي في فطوؼا في دمؽ ػىىاث  -69

 .2005، زاض النهوت الػطبُت، اللاهطة، 2004

محمس محمىز غلي كبرة، الاججاهاث الخسًثت في بغساز وكُاغت مـطوغاث اللىاهين،  -70

 .2009مىخب كبرة للخإلُف والترحمت، ملط، 

ان، محمس هلط محمس، ؤزلت ؤلازباث ف -71 ي ألاهظمت اإلالاضهت، مىخبت اللاهىن والاكخلاز، الٍط

2012. 

س ؤبى ملطفى -72  اإلاػاضف، ميـإة ،اإلاخحسة الػطبُت الجمهىضٍت في السػخىضي الىظام ، فهمي ٍظ

ت رؤلاػىىسٍض  .، زون جاٍض

ملطفى الػىجي، اللاغسة اللاهىهُت في اللاهىن اإلاسوي، ماػؼت بحؼىن لليـط والخىظَؼ،  -73

 .1992لبىان، 

ػاث، مجلت الػسالت، وظاضة الػسٌ، ؤلاماضاث الػطبُت اإلاخحسة،  -74 مفلح العغبي، كُاغت الدـَط

 .2003، 116الػسز 

مىير غبس اإلاجُس، ؤكٌى الطكابت اللوائُت غلى زػخىضٍت اللىاهين واللىائح، ميـإة  -75

ت،   .2001اإلاػاضف، الاػىىسٍض

ت، ميـإة اإلاػاضف، ملط، هبُل اػماغُل غمط، ؤكٌى  -76  .1986اإلاطافػاث اإلاسهُت والخجاٍض

هبُلت غبس الخلُم وامل، الطكابت غلى زػخىضٍت اللىاهين، زاض النهوت الػطبُت، ملط،  -77

1993. 
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، مفهىم  -78 وؼِب محمس اضظقي، ؤكٌى اللاهىن السػخىضي والىظم الؼُاػُت، الجعء ألاٌو

 .1998ػخىض، ؿطهت زاض ألامت، الجعائط، اللاهىن السػخىضي ظاهطة السولت والس

الىػُط في الىظم الؼُاػُت واللاهىن السػخىضي، الطبػت ، وػمان ؤحمس الخطُب -79

 .2011الؼابػت، زاض الثلافت لليـط والخىظَؼ، ألاضزن، 

الىػُط في الىظم الؼُاػُت واللاهىن السػخىضي، الطبػت ألاولى، ، وػمان ؤحمس الخطُب -80

 .2004لليـط والخىظَؼ، الجعائط، زاض الثلافت 

هنري ضوػُىن، جطحمت محمس وطفت، اإلاجلؽ السػخىضي، اإلااػؼت الجامػُت للسضاػاث  -81

 .2001واليـط، لبىان، 

وائل محمس ًىػف، الطكابت غلى زػخىضٍت اللىاهين وـإتها جطىضها مىحباتها وػائلها  -82

 .2014الفىُت، اإلاىخب اإلالطي الخسًث، ملط، 

ع ًحي  -83  .2000الجمل، اللواء السػخىضي في ملط، زاض النهوت الػطبُت، ملط، غبس الػٍع

ت الػامت في اللاهىن السػخىضي، اإلاطهع اللىمي لإلكساضاث -84 حىان محمس اللِس ي، الىظٍط

 اللاهىهُت، اللاهطة، 

ؼ اللىاهين زضاػت زػخىضٍت ملاضهت، زاض ضػالن للطب-85 اغت وػمان غطا هللا الهُتي، حـَط

 .2007واليـط والخىظَؼ، ػىضٍا، 

 ألاطروحات:/3

اإلاػسٌ واإلاخمم،  1996هىفمبر  28ؤوكُف ػػُس، البرإلاان الجعائطي في ظل زػخىض  -01

 .2016، 1زهخىضاه في اللاهىن الػام، ولُت الخلىق، حامػت الجعائط ؤططوحت

ت للمـطع زضاػت ملاضهت، ؤططوحت زهخىضاه في اللاهىن  -02 بالجُاللي دالس، الؼلطت الخلسًٍط

 .2017الػام، ولُت الخلىق والػلىم الؼُاػُت، حامػت ؤبي بىط بللاًس، جلمؼان، 

بىلىم محمس ألامين، الػمل البرإلااوي في الجعائط بين الىم السػخىضي والخطبُم، ؤططوحت  -03

 .2015بللاًس جلمؼان، الجعائط،  الػام، ولُت الخلىق، حامػت ابي بىط  زهخىضاه في اللاهىن 

دطباش ي غلُلت، مطهع مجلؽ ألامت في الىظام السػخىضي الجعائطي، ؤططوحت زهخىضاه،  -04

 .2010ولُت الخلىق والػلىم الؼُاػُت، حامػت الخاج لخوط باجىت، 
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ت ل -05 إلزاضة زضاػت ملاضهت، ضػالت دلُفي محمس، الوىابط اللوائُت للؼلطت الخلسًٍط

زهخىضاه في اللاهىن الػام، ولُت الخلىق والػلىم الؼُاػُت، حامػت ؤبي بىط بللاًس، جلمؼان، 

2016. 

             ضابحي احؼً، جسضج اإلاػاًير اللاهىهُت في الىظام اللاهىوي الجعائطي، اططوحت زهخىضاه -06

 .2008، 1في اللاهىن، ولُت الخلىق، حامػت الجعائط 

اث وزولت اللاهىن، ؤططوحت  -07 في اللاهىن الػام، ولُت زهخىضاه كالح زحاٌ، حماًت الخٍط

 .2009، 1الخلىق، حامػت الجعائط 

اث الػامت زضاػت ملاضهت،  -08 ع بطكىق، زوض الطكابت السػخىضٍت في حماًت الخٍط غبس الػٍع

بً ًىػف بً دسة، الجعائط،  1ولُت الخلىق، حامػت الجعائطؤططوحت زهخىضاه في الخلىق، 

2016. 

ػُت في الجعائط، ؤططوحت زهخىضاه في اللاهىن، ولُت  -09 فاضوق حمُسش ي، اإلاماضػت الدـَط

ت، حامػت الجعائط ،   .2004الخلىق والػلىم ؤلازاٍض

اث -10 ؼ غلى الخٍط                الػامت وهماهاتها، ؤططوحت زهخىضاه لعضق حبص ي، ؤزط ػلطت الدـَط

 .2013في اللاهىن الػام، ولُت الخلىق والػلىم الؼُاػُت، حامػت ؤبي بىط بللاًس، جلمؼان، 

ػُت في السػخىض الجعائطي لؼىت  -11 ، ؤططوحت زهخىضاه 1996لىهاس ي حُجلت، الؼلطت الدـَط

 .2007جيزي وظو، الجعائط، في اللاهىن، ولُت الخلىق، حامػت مىلىز مػمطي 

ت للىظام الؼُاس ي الجعائطي، ؤططوحت زهخىضاه،  -12 محمس ؤوماًىف، غً الطبُػت الطئاػٍى

 .2013جيزي وظو، -ولُت الخلىق، حامػت مىلىز مػمطي 

ؤططوحت زهخىضاه  ،ؤزط الاحتهاز السػخىضي غلى زوض البرإلاان الجعائطي محمس مىير حؼاوي،  -13

 .2015، ولُت الخلىق والػلىم الؼُاػُت، حامػت محمس دُوط بؼىطة، في الػلىم اللاهىهُت

ع زولت  -14 عي و زوضه في حػٍع مها بهجذ ًىوؽ اللالحي،  الخىم بػسم زػخىضٍت هم حـَط

 .2006اللاهىن : زضاػت ملاضهت، ؤططوحت زهخىضاه، ولُت اللاهىن، حامػت بغساز، الػطاق، 

اث الػامت مجاٌ ممسوز هبالي فطت -15 ، زوض اإلاجلؽ السػخىضي في حماًت الخلىق والخٍط

وحٌى محسوز، ؤططوحت زهخىضاه في اللاهىن، ولُت الخلىق، حامػت مىلىز مػمطي، جيزي وظو، 

2011. 
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ػُت مً دالٌ الخطىض السػخىضي الجعائطي، ؤططوحت  -16 ط، الؼلطت الدـَط ولُس ؿٍط

الخلىق والػلىم الؼُاػُت، حامػت ابي بىط بللاًس جلمؼان، زهخىضاه في اللاهىن الػام، ولُت 

 .2012الجعائط، 

 :املقاالت/4

ؤحمس الػعي الىلـبىسي، ػمى الىلىق السػخىضٍت زضاػت ملاضهت، مجلت النهوت، ولُت  -01

 .2012 ملط، ، الػسز الثاوي،13الاكخلاز والػلىم الؼُاػُت، حامػت اللاهطة، اإلاجلس 

هىض السًً، اإلاجلؽ السػخىضي اإلاغطبي: ؤهمُت السوض الخلىقي ومػىكاجه، اإلاجلت  اشخاح -02

 .2007اإلاغطب، ماي ، 74اإلاغطبُت لإلزاضة اإلاحلُت والخىمُت، الػسز 

ت فيها -03 ط، واكؼ البُياميرالُت في الػالم ومياهت الخجطبت الجعائٍط ، مجلت الفىط ألامين ؿٍط

 .2002الجعائط، ، ، ٌو الػسز ألا مت، البرإلااوي، مجلؽ ألا 

ط، حم الخػسًل في الىظام اللاهىوي الجعائطي زضاػت ملاضهت، مجلت الىػُط،  -04 ألامين ؿٍط

 .2013، الجعائط، 10وظاضة الػالكاث مؼ البرإلاان، الػسز 

ط، مياهت البرإلاان في احتهاز اإلاجلؽ السػخىضي الجعائطي، مجلت اإلاجلؽ  -05 ألامين ؿٍط

ٌ السػخىضي، الػسز ألا    .2013، ، الجعائطو

الصهبي بسض، حم السفؼ بػسم السػخىضٍت بين السػخىض اإلاغطبي والىمىشج ألاإلااوي، مجلت  -06

 .2016اإلاغطب،  ،38-37الػسز  مؼالً في الفىط والؼُاػت والاكخلاز،

ت إلاجلؽ السولت الجعائطي،  -07 الطاهط ظواكطي، ؿػُب محمس جىفُم، الىظُفت الاػدـاٍض

،ُاػُت، حامػت غباغ لغطوض بذيـلتالخلىق والػلىم الؼمجلت    ، اإلاجلس الثالث، الػسز ألاٌو

 .2016 ،الجعائط

        16/01الػمطاوي محمس إلاين، ؤزط الخػسًل السػخىضي في الجعائط بمىحب اللاهىن ضكم  -08

اث، مجلت الاحتهاز  الجامعي ؤمين اإلاطهع للسضاػاث اللاهىهُت والاكخلازًت، غلى الخلىق والخٍط

ٌ  الػلاٌ الخاج مىس ى ؤق ؤدمىن لخمنراػذ،  .2018الجعائط، ،اإلاجلس الؼابؼ، الػسز ألاو

اإلاىلىضي غبس هللا، هىابط الطكابت غلى زػخىضٍت اللىاهين في الفله السػخىضي اإلالاضن  -09

، اإلاغطب، 38-37الىمىشج اإلالطي، مجلت مؼالً في الفىط والؼُاػت والاكخلاز، الػسز 

2016. 
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اهطىان مؼطة، اإلاىاطً والػسالت السػخىضٍت، الىخاب الؼىىي، اإلاجلؽ السػخىضي  -10

 .2012، 6اللبىاوي، اإلاجلس 

ؤهىض غـِبت، الطكابت البػسًت غلى زػخىضٍت اللىاهين، ػلؼلت السضاػاث السػخىضٍت  -11

 .2014سز الثاوي، الػ  اإلاغطب، الػسز الثاوي، ، ميـىضاث مجلت الػلىم اللاهىهُت والؼُاػُت،

بـير ًلؽ ؿاوؾ، مجلؽ ألامت في كواء اإلاجلؽ السػخىضي، مجلت الفىط البرإلااوي،  -12

 .2003، ماضغ 02مجلؽ ألامت الجعائطي، الػسز 

محمس، ؤلاطاض اإلاىظم لخم اإلابازضة باللىاهين في السػخىض  بً ػهلت زاوي بً غلي، حمىزي - 13

م، مجلت زفاجط الؼُاػت واللاهىن، حامػت 2011م واإلاغطبي لؼىت 1996الجعائطي لؼىت 

 .2013 الجعائط، كاكسي مطباح وضكلت، الجعائط، الػسز الثامً،

فاجط الؼُاػت بىحىُت كىي، هبت لػىازي، بكالح كاهىن ألاحعاب الؼُاػُت الجعائطي، ز -14

 .2015، حامػت كاكسي مطباح، وضكلت، حاهفي 12واللاهىن، الػسز

بىحىُت كىي، محمس مىير حؼاوي، حسوز مؼاهمت اإلاجلؽ السػخىضي الجعائطي في الػمل  -15

عي، مجلت زضاػاث كاهىهُت، ولُت الخلىق، حامػت كفاكؽ، جىوؽ، الػسز   .2011، 18الدـَط

ت إلاجلؽ السولت في الجعائط، اإلاجلت الىلسًت بىػخت هاػُمت، كىضٍت الىظ -14 ُفت الاػدـاٍض

لللاهىن والػلىم الؼُاػُت، اإلاجلس الثاوي، الػسز الثاوي، حامػت مىلىز مػمطي، جيزي وظو، 

 .2016الجعائط، 

بىغالم طاطاح، مماضػت حم الخػسًل في اإلاجلؽ الـػبي الىطني، ودالٌ الفترجين  -16

ػُخين الخامؼت والؼاز ، مجلت الىػُط، وظاضة الػالكاث مؼ البرإلاان، 2012-2002ػت الدـَط

 .2013، الجعائط، 10الػسز 

ت وضؤًا اإلاجلؽ السػخىضي  -17 حباض غبس اإلاجُس، الطكابت السػخىضٍت لللىاهين الػوٍى

اإلاخػللان بلاهىن ألاحعاب الؼُاػُت والاهخذاباث، مجلت بزاضة، اإلاسضػت الىطىُت لإلزاضة، 

 .2000سز الثاوي، الجعائط، ، الػ10اإلاجلس 

حيري هجُب، جطبُلاث اللواء السػخىضي اإلالاضن وهماهاث احترام مبسؤ ػمى السػخىض:  -18

ؤي همىشج مغطبي غلى هىء الخجاضب اإلالاضهت، اإلاحىمت السػخىضٍت باإلاغطب هحى ضئٍت 

الػسز  اػدـطافُت، ػلؼلت اإلاػاضف اللاهىهُت واللوائُت، ميـىضاث مجلت الخلىق، اإلاغطب،

21 ،2014. 
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ؼ،  -19 حؼً غبس الطحُم الؼُس، هل ًملً مجلؽ الـىضي اللططي اإلاطجلب ػلطت الدـَط

 .2007مجلت الخلىق، حامػت اليىٍذ، الػسز الثاوي، 

عي -20             حُسض محمس محؼً غبس هللا، مػالجت امخىاع اإلاـطع غً مماضػت ادخلاكه الدـَط

م الخلي للػلىم اللاهىهُت والؼُاػُت، الػسز الطابؼ، الؼىت في اللاهىن الىهعي، مجلت اإلاحل

 .2015الؼابػت، 

دالس السن، السفؼ بػسم السػخىضٍت والخُاض ألاوؼب للمغطب، مجلت الفله واللاهىن،  -21

 .2016، اإلاغطب، 48الػسز 

 ؤحمس فخحي ػطوض، الطكابت غلى زػخىضٍت اللىاهين الحلت ؤم ػابلت؟، مجلت السػخىضٍت، -22

ت، ملط،   .2005الػسز الثالث، الؼىت الثالثت، اإلاحىمت السػخىضٍت اإلالٍط

ػُت، مجلت اللاهىهُت، هُئت ؤلافخاء  -23 دالس حماٌ ؤحمس حؼً، مبازئ اللُاغت الدـَط

ً، الػسز الطابؼ،  ؼ اللاهىوي، البحٍط  .2015والدـَط

جلؽ السػخىضي دالس ؿبلي، حم مجلؽ ألامت في الخػسًل زضاػت في هىء احتهاز اإلا -24

(، مجلت اإلاجلؽ السػخىضي الجعائطي، الػسز 2016الجعائطي واإلاطاحػت السػخىضٍت لؼىت 

 .2016الؼازغ، 

ضحاٌ غبس اللازض، ؤلازباث الجعائي بلطائً ألاحىاٌ وجطبُلاجه اللوائُت في الفله ؤلاػالمي  -25

ؼ الجعائطي، مجلت الخىاض اإلاخىػطي مذبر البحىر والسضاػاث الاػدـطاكُت في حواضة  والدـَط

 .2016، 14-13الجـعائـط، الػسز  -اإلاغطب ؤلاػالمي حامػـت الجُاللي الُابؽ ػُسي بلػباغ

ضؿُس اإلاسوض، الىظام السػخىضي إلاجلؽ الىىاب: زضاػت وحػلُم، ميـىضاث مجلؽ  -26

 .2005الىىاب، اإلاغطب، 

           ضؿُس اإلاسوض، دلائم الطكابت غلى زػخىضٍت ألاهظمت السادلُت للبرإلاان ومىهجها -27

ٌ ألا ، الػسز 32زضاػت جحلُلُت ملاضهت، مجلت الخلىق، اإلاجلس -في الخطبُم اإلاغطبي  ، حامػت و

 .2008اليىٍذ، اليىٍذ، 

ضهىان غبُساث، ؤحمس ؤبى ؿيب حجُت اللطائً اللاهىهُت البؼُطت في ؤلازباث بين الفله  -28

ػت واللاهىن، اإلاجلس  ٌ ، الػسز 40واللاهىن ألاضزوي، مجلت زضاػاث غلىم الـَط ، 2013، ألاو

 .ألاضزن
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ػُت غلى هىء الخػسًل السػخىضيػػاز غمير، زوض الغطفت الثاهُت في الػملُت  -29          الدـَط

م، مجلت الػلىم اللاهىهُت والؼُاػُت، 2011م والسػخىض اإلاغطبي لؼىت 2016في الجعائط لؼىت 

 .2016، ؤهخىبط 14حامػت الىازي، الجعائط، الػسز 

ػُت،  -30 ؼ في مجاٌ اللُاغت الدـَط ػلطان هاكط الؼىٍسي، محمس ًاػين، زوض هُئت الدـَط

ً، الػسز الطابؼ، مجل ؼ اللاهىوي، البحٍط  .2015ت اللاهىهُت، هُئت ؤلافخاء والدـَط

ؿٍطف ًىػف حلمي داطط، اإلاؼإلت السػخىضٍت الاولُت في فطوؼا زضاػت ملاضهت بالىهؼ  -31

في ملط، مجلت البحىر اللاهىهُت والاكخلازًت، ولُت الخلىق، حامػت اإلاىلىضة، ملط، 

 .2014، 55الػسز 

ػػىزاي، مسي فػالُت اإلاجلؽ السػخىضي في الطكابت غلى زػخىضٍت اللىاهين، كسًم  -32

ت، ملط، الػسز الثاوي،  مجلت الخلىق للبحىر اللاهىهُت والاكخلازًت، حامػت ؤلاػىىسٍض

2013. 

ؤػامت ؤحمس الجىاهُت، حم اللواء الػازي في الطكابت غلى زػخىضٍت، الىالًاث اإلاخحسة  -33

ىُت ؤهمىشحا، م ػت والألامٍط ٌ ، الػسز 40لاهىن، اإلاجلس جلت زضاػاث غلىم الـَط  .2013، ألاو

غاطف البىا، الطكابت اللوائُت الؼابلت غلى زػخىضٍت اللىاهين هل جخفم مؼ هظامىا  -34

السػخىضي واللاهىن واللوائي؟، مجلت السػخىضٍت، الػسز الثامً، الؼىت الثالثت، اإلاحىمت 

ت، ملط،   .2005السػخىضٍت اإلالٍط

غاطف البىا، الطكابت اللوائُت الؼابلت غلى زػخىضٍت اللىاهين هل جخفم مؼ هظامىا  -35

ت، ملط،  اللاهىوي واللوائي، مجلت السػخىضٍت، الػسز الثامً، اإلاحىمت السػخىضٍت اإلالٍط

2005. 

غبس الطحمان السخمىزي، ميان حلىق ؤلاوؼان في السػخىض اإلاغطبي مً دالٌ الفله  -36

 .2004، ماي ًىهُى 65خىضٍين، اإلاجلت اإلاغطبُت لإلزاضة اإلاحلُت والخىمُت، غسز واللواء السػ

غبس الطظاق ظوٍىت، الطؤي الاػدـاضي إلاجلؽ السولت والزة واملت ومهمت مبخىضة، مجلت  -37

 ،  .2000مجلؽ السولت، الجعائط، الػسز ألاٌو

ع بطكىق، ملاضبت في ضكس مىهج اإلاجلؽ السػخىضي في -38 جىػُؼ الىخلت السػخىضٍت،  غبس الػٍع

 .2013مجلت زفاجط الؼُاػت واللاهىن، حامػت كاكسي مطباح بىضكلت، الػسز الخاػؼ، 
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ع ػاإلاان، الطكابت غلى الالئحت البرإلااهُت، مجلت السػخىضٍت، اإلاحىمت السػخىضٍت  -39 غبس الػٍع

ت، الػسز   .2012، ملط، 21اإلالٍط

ع محمس ػاإلاان، الطكابت ا -40 لؼابلت في السػخىض الجسًس، مجلت السػخىضٍت، غبس الػٍع

ت، الػسز   .2013، ملط، 23اإلاحىمت السػخىضٍت اإلالٍط

غبس هللا اإلاىلىضي، هىابط الطكابت غلى زػخىضٍت اللىاهين في الفله السػخىضي اإلالاضن  -41

 .، اإلاغطب37/38الىمىشج اإلالطي، مجلت مؼالً في الفىط والؼُاػت والاكخلاز، الػسز 

بس هللا غبس الغني بؼُىوي، ادخلاق اإلاحىمت السػخىضٍت الػلُا بطكابت زػخىضٍت غ -42

ً السغىي السػخىضٍت وؤوحه غسم السػخىضٍت وحجُت  اللىاهين واللىائح: بحث في هُفُت جحٍط

وآزاض اإلاحىمت السػخىضٍت الػلُا، مجلت الخلىق للبحىر اللاهىهُت والاكخلازًت، اإلاجلس الطابؼ، 

 ،  .1996الػسز ألاٌو

ان  -43 غبس الىهاب مذلىفي، هىُسة كاػمي، مجلت الخلىق والػلىم ؤلاوؼاهُت، حامػت ٍظ

 .2013، الجعائط، 13غاؿىض بالجلفت، الػسز 

غلام ػلُمان، الػسالت السػخىضٍت وحىم اللاهىن، الىخاب الؼىىي، اإلاجلؽ السػخىضي  -44

 .2011اللبىاوي، 

السػخىضي والبرإلاان، الىخاب الؼىىي، اإلاجلؽ غلام ػلُمان، الػالكت بين اللواء  -45

 .2014السػخىضي اللبىاوي، اإلاجلس الثامً، 

  .غلام ػلُمان، الػالكت بين اللواء السػخىضي والبرإلاان، مطحؼ ػابم - 46

غلام ػلُمان، جفؼير السػخىض وؤزطه غلى اإلاىظىمت السػخىضٍت، الىخاب الؼىىي،  -47

 .2012، الؼازغجلس اإلاجلؽ السػخىضي اللبىاوي، اإلا

غلام ػلُمان، حسوز كالحُاث اللواء السػخىضي في الطكابت غلى زػخىضٍت اللىاهين،  -48

 .2015، الثامًالىخاب الؼىىي، اإلاجلؽ السػخىضي اللبىاوي، اإلاجلس 

اث، الىخاب الؼىىي، غلام ػلُمان -49 ، زوض اللواء السػخىضي في مجاٌ الخلىق والخٍط

 .2013، الؼابؼاإلاجلؽ السػخىضي اللبىاوي، اإلاجلس 

غلي حمعة الخفاجي، غلي هازي حمُسي الـىطاوي، مبسؤ اإلاؼاواة في السػخىض الػطاقي  -50

ػاث الىطى2005ُلػام  ت واإلاىازُم السولُت، ، اإلااجمط السولي الثاوي مبسؤ اإلاؼاواة بين الدـَط

 .2014حامػت ؤلاػطاء، ألاضزن، 
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          السػخىضي وؤزطه في جطىض الطكابت  2008جمىظ  23غلي غِس ى الُػلىبي، حػسًل  -51

، الػسز 27غلى زػخىضٍت اللىاهين في فطوؼا، مجلت الػلىم اللاهىهُت، حامػت بغساز، اإلاجلس 

 .2012الثاوي، 

ػاث، الىخاب الثاوي، غلُىة ملطفى فخح الباب -52 ، الىػُط في ػً وكُاغت وجفؼير الدـَط

 .مطحؼ ػابم

غماض غباغ، اهفخاح اللواء السػخىضي غلى اإلاخلاهين ومؼاهمخه في جىلُت الىظام  -53

اث في السػاجير الػطبُت الجعائط جىوؽ واإلاغطب  اللاهىوي مً اللىاهين اإلااػت بالخلىق والخٍط

 .2016ي، الػسز الؼابؼ، الجعائط، همىشحا، مجلت اإلاجلؽ السػخىض 

غماض غباغ، زوض اإلاجلؽ السػخىضي الجعائطي في همان مبسؤ ػمى السػخىض، مجلت  -54

، الجعائط،   .2013اإلاجلؽ السػخىضي، الػسز ألاٌو

غماض غىابسي، فىطة اللاهىن الػوىي وجطبُلاتها في اللاهىن الىاظم للبرإلاان والػالكاث  -55

الخيىمت، مجلت الفىط البرإلااوي، مجلؽ ألامت، الػسز الثاوي، الجعائط، الىظُفُت بِىه وبين 

2003. 

غمط الػبس هللا، الطكابت غلى زػخىضٍت اللىاهين، زضاػت ملاضهت، مجلت حامػت زمـم،  -56

 .2001، الػسز الثاوي، 17اإلاجلس 

ػُت لللاهىن اإلااكذ -57 الهخذاب  غُس ؤحمس الخؼبان، غبير بـير زبابىت، اللُاغت الدـَط

ػت واللاهىن، ولُت اللاهىن، حامػت  مجلؽ الىىاب زضاػت جحلُلُت ملاضهت، مجلت الـَط

 .2012، 50ؤلاماضاث الػطبُت اإلاخحسة، الػسز 

ىت السػخىضٍت هإػاغ لػمل اللاض ي السػخىضي، مجلت  -58 غُس ؤحمس الخؼبان، كٍط

ػت واللاهىن، ؤلاماضاث الػطبُت اإلاخحسة، الػسز   .2011ىبط ، ؤهخ84الـَط

غبس الطحمان السخمىزي، مياهت حلىق ؤلاوؼان في السػخىض اإلاغطبي مً دالٌ الفله  -59

 .2005، ماي ًىهُى 56واللواء السػخىضٍين، اإلاجلت اإلاغطبُت لإلزاضة اإلاحلُت والخىمُت، الػسز 

اث وآلُاث همانها وجطكُتها في الخػسًل السػخىضي -60  هطهِف بغساز، حسًس الخلىق والخٍط

، مجلت البحىر والسضاػاث اللاهىهُت والؼُاػُت، الػسز الثامً، حامػت 2016الجعائطي لؼىت 

 .2016، 2البلُسة 
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، حامػت 24لسغف ػلُمت، حماًت السػخىض، مجلت الخلىق والػلىم ؤلاوؼاهُت، الػسز  -51

 .2015الجلفت، 

 2016ىضي لؼىت لُلى بً بغُلت، زغىي ازفؼ بػسم السػخىضٍت في ظل الخػسًل السػخ -61

ػت والاكخلاز، حامػت ألامير غبس اللازض للػلىم  اػخئىاػا بالخجطبت الفطوؼُت، مجلت الـَط

 .2017، 12ؤلاػالمُت، كؼىطُىت، الػسز 

ع غلل وىضن، اللواء السػخىضي ومبسؤ اإلاؼاواة، الىخاب الؼىىي، اإلاجلؽ  -62 ماضي جٍط

 .2015اإلاجلس الثامً، السػخىضي اللبىاوي، 

ػين اإلالاضن واإلاغطبي، اإلاجلت م -63 حمس الػلىي، السفؼ بػسم زػخىضٍت اللىاهين في الدـَط

 .2013، 109/110اإلاغطبُت لإلزاضة اإلاحلُت والخىمُت، اإلاغطب، الػسز 

محمس ؤوػىغ، حم اإلاىاطىين في الىلىج بلى الػسالت السػخىضٍت، زضاػت كاهىهُت ملاضهت،  -64

ت، الػسز الؼابؼ، اإلاغطب، مجلت اإلاىاضة للسضاػاث اللاهىهُ  .2014ت وؤلازاٍض

ت حسًسة، مجلت اإلاجلؽ  -65 محمس بىػلطان، بحطاء السفؼ بػسم السػخىضٍت آفاق حعائٍط

 .2017السػخىضي، الػسز الثامً، الجعائط، 

محمس هُف، ؤزط كطاضاث وآضاء اإلاجلؽ السػخىضي: الىاكؼ وآلافاق، مجلت اإلاجلؽ  -66

 .2016، الجعائط، 06ز السػخىضي الجعائطي، الػس

محمس طُب زهُمي، حم الفطز في الخمؼً بػسم زػخىضٍت اللىاهين ؤمام الجهاث  -67

ؼ الفطوس ي، مجلت الػلىم اللاهىهُت والؼُاػُت، حامػت  اللوائُت زضاػت جطبُلُت في الدـَط

 .الجعائط غماض زلُجي، ألاغىاط، اإلاجلس الثالث، الػسز الثاوي، 

ػُت واإلابازضة البرإلااهُت مطاحػت محمس غباغ محؼً،  -68 اكتراح اللىاهين بين اإلابازضة الدـَط

للىلىق السػخىضٍت وللطاضاث اللواء الاجحازي الػطاقي، مجلت ألاوازًمُت للسضاػاث 

 .2014، 11الاحخماغُت وؤلاوؼاهُت، حامػت ؿلف، الػسز 

            23ػخىضي في محمس محمس غبس اللطُف، اإلاجلؽ السػخىضي في فطوؼا والخػسًل الس -69

 .2010، الػسز الثالث، 34، مجلت الخلىق، حامػت اليىٍذ، اإلاجلس 2008مً ًىلُى 

              محمس مىير حؼاوي، حجُت الاحتهاز السػخىضي ؤػاغ مؼاهمت اإلاجلؽ السػخىضي -60

عي، مجلت زفاجط الؼُاػت واللاهىن، حامػت كاكسي مطباح وضكلت، ال ػسز في الػمل الدـَط

 .2011الخامؽ، 
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ً غلى مبسؤ الخىاػب، مجلت  -70 مطوان اإلاسضغ، ضكابت اإلاحىمت السػخىضٍت في مملىت البحٍط

، 41الخلىق، اليىٍذ، اإلاجلس   .2017، الػسز ألاٌو

ؼ في الجعائط بين الوىابط اللاهىهُت وهُمىت  -71 مؼطاحي ػلُمت، اإلابازضة البرإلااهُت بالدـَط

اللاهىن اإلاجخمؼ والؼلطت، مذبر اللاهىن اإلاجخمؼ والؼلطت، حامػت الؼلطت الخىفُصًت، مجلت 

 .2014وهطان، الػسز الثالث، 

مذلىفي غبس الىهاب، كاػمي هىُسة، مياهت اللاهىن الػوىي في الىظام السػخىضي  -72

ان غاؿىض، الجلفت13الجعائطي، مجلت الخلىق والػلىم ؤلاوؼاهُت، الػسز   .، حامػت ٍظ

ت، مؼػىز ؿيهىب -73 ، اإلابازضة باللىاهين بين الخيىمت والبرإلاان في اإلاىظىمت اللاهىهُت الجعائٍط

 .2013، 10مجلت الىػُط، وظاضة الػالكاث مؼ البرإلاان، الجعائط، الػسز 

مؼػىز ؿيهىب، اإلابازضة باللىاهين بين اإلاجلؽ الـػبي الىطني والخيىمت، مجلت الىائب،  -74

 .2002الػسز الثاوي،  اإلاجلؽ الـػبي الىطني، الجعائط،

ػاث، مجلت الػسالت، وظاضة الػسٌ، ؤلاماضاث الػطبُت اإلاخحسة،  -75 مفلح العغبي، كُاغت الدـَط

 .2003، 116الػسز 

مُثم حىظل ؿٍطف، كبُح حؼين اللباح، ؤزط جفؼير السػخىض غلى جحٌى احيام  - 76

، الػسز الثالث، الػطاق، 25اللواء السػخىضي، مجلت الػلىم ؤلاوؼاهُت، حامػت بابل، اإلاجلس 

2017. 

غلى اإلاجلؽ السػخىضي في مجاٌ  2016مِؼاوي حىان، ؤزط الخػسًل السػخىضي لؼىت  - 77

الطكابت السػخىضٍت، مجلت حُل الابحار اللاهىهُت اإلاػملت، مطهع حُل البحث الػلمي، الػسز 

 .2016الطابؼ، الجعائط، 

م ألا  -78 ؼ غً طٍط وامط، مجلت الىائب، اإلاجلؽ الـػبي الىطني، هلط السًً مػمطي، الدـَط

 .2004الػسز الطابؼ، 

وػمان ؤحمس الخطُب، الىػُط في الىظم الؼُاػُت واللاهىن السػخىضي، الطبػت  -79

 .2011الؼابػت، زاض الثلافت لليـط والخىظَؼ، ألاضزن، 

ت  -70 ألاغواء هألُت لخل هىاٌ بً الـُر ، بً محمس ؤحمس، ػلطت اػخسغاء اللجىت اإلادؼاٍو

عي بين غطفتي البرإلاان في الجعائط، مجلت زفاجط الؼُاػت واللاهىن، ولُت الخلىق  الخالف الدـَط

 .2017، 16والػلىم الؼُاػُت، حامػت بؼىطة، الػسز 
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هىض السًً اشخـاح، اإلاجلؽ السػخىضي اإلاغطبي: ؤهمُت السوض الخلىقي ومػىكاجه، اإلاجلت  - 80
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 .2013، ملط، 53البحىر اللاهىهُت والاكخلازًت، ولُت الخلىق، حامػت اإلاىلىضة، الػسز 

اللواء السػخىضي في ؤوضوبا ولبىان وجإزيره في اللاهىن السػخىضي، ولُس غبال، وـإة  -84

 .2016، 10الىخاب الؼىىي، اإلاجلؽ السػخىضي اللبىاوي، اإلاجلس 
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، 21الخلىق، ؤلاكساض  البرإلااهُت، ػلؼلت اإلاػاضف اللاهىهُت واللوائُت، ميـىضاث مجلت

2014. 

ٌؼطي محمس الػلاض، واحب اللاض ي السػخىضي في الخلُُس الصاحي لؼلطخه في الطكابت  -86

تي، مجلت هُئت كواًا السولت، الػسز ضكم  غلى السػخىضٍت زضاػت في اللاهىهين اإلالطي واليٍى

 .2007، ملط، 201

هىوي في كواء اإلاحىمت السػخىضٍت، ٌؼطي محمس الػطاض، الخماًت السػخىضٍت لألمً اللا -87

ت، ملط،   . 56-51، ق 2003مجلت السػخىضٍت، الػسز الثالث، اإلاحىمت السػخىضٍت اإلالٍط

ؼ  - 88 ٌػِف جمام ؿىقي، اللطاضاث اللوائُت اللابلت للطػً ؤمام مجلؽ السولت في الدـَط

الػسز الخامؽ، الجعائطي، مجلت الخلىق والػلىم الؼُاػُت، حامػت غباغ لغطوض، ديـلت، 

2016. 

ط هظام  -89 ان، جىػُؼ بدطاض اإلاجلؽ السػخىضي وزوضه في جطٍى ٌػِف ؿىقي جمام، زوف ٍض

، مجلت 2016الطكابت السػخىضٍت، ملاضبت جحلُلُت في هىء الخػسًل السػخىضي الجعائطي لؼىت 

 .2016، ؤهخىبط 14الػلىم اللاهىهُت والؼُاػُت، الػسز 
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 18 مجاالت التشريع بموجب قانونية عضوية -ثانيا

 21 الثاني9 تباين أدوار غرفتي البرلمان في اعتماد التشريع المطمب
 22 األول دراسة المجمس الشعبي الوطني لمنص التشريعيرع ـــــــــــالف
 22 حق التعديل في مشاريع واقتراحات القوانين -أوال

 24 الشروط الشكمية لمتعديل -0     
 25 الشروط الموضوعية لمتعديل -1     
 27 إجراءات المناقشة والتصويت في المجمس الشعبي الوطني  -ثانيا

 27 إجراء التصويت مع المناقشة العامة -0     
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 31 إجراء التصويت مع المناقشة المحدودة -1     
 30 الثاني9 دراسة مجمس األمة لمنص التشريعيرع ـــــــــــالف
 31 أمام مجمس األمةإجراءات تقديم التعديالت، ودراستيا  -أوال
 33 والمصادقة وتسوية الخالف المحتملإجراءات التصويت  -ثانيا

 33 ويت والمصادقة من طرف مجمس األمةإجراءات التص -0     
 35 إجراءات تسوية الخالف المحتمل بين غرفتي البرلمان -1     

 41 الثاني: مساهمة العدالة الدستورية في رقابة التشريع البرلماني المبحث
 41 المطمب األول9 العدالة الدستورية مميز حديث لمنظام الديمقراطي 

 40 األول9 نشأة وتطور القضاء الدستوري في العالمرع ـــــــــــالف
 40 المرحمة األولى -أوال
 43 المرحمة الثانية -ثانيا
 45 الثاني9 شرعية العدالة الدستوريةرع ـــــــــــالف
 45 المسوغات االولى لشرعية العدالة الدستورية -أوال

 45 مساىمة تطور مفيوم القانون في تكوين شرعية العدالة الدستورية -0     
 47 ىرمية المنظومة القانونية كأساس شرعي لمعدالة الدستورية -1     
 48 الحديثة لشرعية العدالة الدستوريةالمسوغات  -ثانيا

 48 الشرعية المؤسسية لمعدالة الدستورية -0     
 51 الشرعية الحقوقية لمعدالة الدستورية -1     

 51 المطمب الثاني9 أنواع الرقابة عمى دستورية القوانين
 51 الرقابة الدستورية بواسطة ىيئة سياسية 9األولرع ـــــــــــالف
 51 مفيوميا -أوال
 53 صورىا -ثانيا
 55 الرقابة الدستورية بواسطة ىيئة قضائية 9الثانيرع ـــــــــــالف
 55 مفيوميا -أوال
 57 صورىا -ثانيا

 58 نموذج الرقابة القضائية الالمركزية -0     
 60 نموذج الرقابة القضائية المركزية -1     
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 63 المنتج التشريعي لمبرلمانالرقابة عمى دستورية  الفصل الثاني:
 64 المبحث األول: تجربة الجزائر في الرقابة عمى دستورية التشريع 

 65 المطمب األول9 مساىمة رقابة المطابقة في ضبط العمل التشريعي
 66 األول9 مميزات رقابة المطابقةرع ـــــــــــالف
 66 رقابة المطابقة رقابة سابقة ومجردة -أوال
 70 رقابة المطابقة رقابة إلزامية شاممة -ثانيا
 70 الثاني9 إجراءات إعمال رقابة المطابقةرع ـــــــــــالف
 71 رقابة القوانين العضوية -أوال
 73 رقابة النظام الداخمي -ثانيا

 77 المطمب الثاني9 إقرار آلية الدفع بديال عن الرقابة الدستورية الالحقة
 78 رقابة دستورية القوانين العادية األول9رع ـــــــــــالف
 81 الثاني9 إقرار آلية الدفع بعدم الدستوريةرع ـــــــــــالف
 81 مفيوم الدفع بعدم الدستورية وأىميتو -أوال

 81 مفيوم الدفع بعدم الدستورية -0     
 83 أىمية الدفع بعدم الدستورية -1     
 86 بعدم الدستوريةالمعالم الرئيسية آللية الدفع  -ثانيا

 87 إثارة الدفع بعدم الدستورية بمناسبة محاكمة أمام القضاء -0     
 88 إثارة الدفع من أحد أطراف المحاكمة -1     
 011 انتياك الحكم التشريعي لمحقوق والحريات المضمونة دستوريا -2     
 011 تأطير عممية اإلحالة بالدفع بعدم الدستورية -3     

 013 المبحث الثاني: القيمة القانونية آلراء وقرارات المجمس الدستوري الجزائري
 014 المطمب األول9 حجية األحكام الصادرة في الدعوى الدستورية

 014 األول9 حجية أعمال القضاء الدستوري بين النص واالجتيادرع ـــــــــــالف
 002 وقرارات المجمس الدستوريالثاني9 حجية عناصر آراء رع ـــــــــــالف

 007 المطمب الثاني9 الحدود القانونية لحجية الشيء المقضي فيو
 008 األول9 آثار حجية الرأي أو القرار الصادر بعدم الدستورية رع ـــــــــــالف
 008 آثار الفصل بعدم دستورية القوانين العضوية -أوال



 
فهرس            

 
328 

 011 البطالن الكمي -0     
 010 البطالن الجزئي -1     
 013 أثر الفصل بعدم دستورية القانون العادي -ثانيا

 013 1105قبل التعديل الدستوري لسنة  -0     
 015 1105لسنة  يتعديل الدستور البعد  -1     

 017 الثاني9 تجاوز آراء وقرارات القضاء الدستوريرع ـــــــــــالف
 017 وقرارات القضاء الدستوريالتجاوز اإلجباري ألحكام  -أوال

 128 تعديل الدستور لتجاوز قرارات القضاء الدستوري -0     

 132 إقرار النصوص غير الدستورية بأغمبية برلمانية موصوفة -1     

 022 ثانيا9 التحول اإلرادي في أحكام وقرارات القضاء الدستوري
 023 القبول الصعب بالخطأ المادي وتصحيحو -0     
 024 التحول في االجتياد الدستوري -1     

 028 خالصة الباب األول
 :الباب الثاني

 فقه المجمس الدستوري الجزائري حول البرلمان الُمشّرع 
030 

 031 مساهمة اجتهادات المجمس الدستوري في عقمنة النشاط التشريعي لمبرلمان: الفصل األول
 032 أساليب عقمنة المجمس الدستوري لمنشاط التشريعي لمبرلمان :المبحث األول
 032 توسيع الكتمة الدستورية 9المطمب األول

 034 الدستور كمرجعية أساسية لمقاضي الدستوري 9األولرع ـــــــــــالف
 040  المعايير ما دون الدستوريةاالستناد إلى  9الثانيرع ـــــــــــالف
 040 إلى المعاىدات الدوليةاالستناد  -أوال
 045 لقوانين العضوية والقانون العادياالستناد إلى ا -ثانيا

 048 تقنية التحفظات التفسيرية 9المطمب الثاني
 051 األحكام التفسيرية المنشئة 9األولرع ـــــــــــالف
 051 األحكام التفسيرية المضيفة -أوال
 055 اليةاألحكام التفسيرية االستبد -ثانيا
 060 التحفظات التفسيرية التحييدية  9الثانيرع ـــــــــــالف
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 061 التحفظات المزيمة لألثر القاعدي -أوال
 061 التحفظات المقممة لألثر القاعدي -ثانيا
 068 التحفظات التفسيرية التوجييية 9الثالثرع ـــــــــــالف
 071 إلى السمطات المكمفة بتطبيق القانون التحفظات التفسيرية التوجييية الصادرة -أوال
 072 التحفظات التفسيرية التوجييية الصادرة إلى المشرع -ثانيا

 074 دور المجمس الدستوري في إقرار ضوابط لمتشريع البرلماني :المبحث الثاني
 075 تقييد المشرع باحترام أصول الصياغة التشريعية  9المطمب األول

 076 تقييد البرلمان بمبادئ استعمال التأشيرات وتبويب التشريع وتقسيمو 9األولرع ـــــــــــالف
 076 واعد المتعمقة بمضمون الـتأشيراتالق -أوال

 077 االستناد إلى أحكام الدستور -0     
 081 ناد إلى النصوص القانونية األخرىاالست -1     
 082 قواعد المتعمقة بترتيب التأشيراتال -ثانيا
 084 قة بترتيب وتقسيم وتبويب التشريعالقواعد المتعم -ثالثا
 086 تقييد البرلمان بمبادئ وأصول صياغة عبارات التشريع 9الثانيرع ـــــــــــالف
 086 سائدة في العرف التشريعي بالدولةضرورة التعبير بأمانة عن المصطمحات ال -أوال
 088 مدولةالمصطمحات غير المعروفة في العرف التشريعي ل تجنب -ثانيا
 088 لدقة والوضوح في صياغة التشريعاتضرورة تحري ا -ثالثا
 111 تعود دستوريا لمجاالت نصوص أخرى عدم تضمين التشريع أحكاما ومضامين -رابعا

 112 تقييد المشرع باحترام الحقوق والحريات 9المطمب الثاني
 114 تقييد المشرع بالتطبيق السميم لألحكام الدستورية لمحقوق والحريات 9األولرع ـــــــــــالف
 115 حقوق والحريات لممبادئ الدستوريةسير المجمس الدستوري عمى مطابقة إقرار شروط ممارسة ال -أوال
 118 ات مرىون بضمان ممارستيا الفعميةتدخل المشرع في مجال الحقوق والحري -ثانيا
 210 إلزام المشرع بإعمال مبدأ التوازن في مجال الحقوق والحريات -ثالثا

 211 إقرار التوازن بين الحقوق والحريات -0     
 212 إلزام المشرع بمراعاة إقرار التوازن بين الحقوق والحريات والمصمحة العامة -1     

 214 إلزام المشرع بالتقيد بمبدأ المساواة كأساس ثابت في تنظيم الحقوق والحريات 9رع الثانيـــــــــــالف
 214 أىمية مبدأ المساواة واالحتكام إليو في التشريع الحقوقي -أوال
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 216 رقابة المجمس الدستوري عمى احترام المشرع لمبدأ المساواة -ثانيا

 222 في تطوير األداء التشريعي لمبرلمانمساهمة اجتهادات المجمس الدستوري : الفصل الثاني

 223 حرص المجمس الدستوري عمى ممارسة البرلمان الختصاصاته بنفسه :ولالمبحث األ 

 224 رقابة عدم االختصاص االيجابي حماية لصالحيات السمطة العامة 9المطمب األول

 224 فرض احترام قواعد التوزيع األفقي لالختصاصات بين السمطات 9األولرع ـــــــــــالف

 226 رقابة عيب عدم اختصاص المشرع من الناحيتين العضوية والموضوعية -أوال

 226 رقابة عدم االختصاص العضوي -0     

 231 رقابة عدم االختصاص الموضوعي -1     

 132  المكانية والزمنيةرقابة عيب عدم اختصاص المشرع من الناحيتين  -ثانيا

 231 رقابة عدم االختصاص المكاني -0     

 233 رقابة عدم االختصاص الزمني -1

 234 فرض احترام المشرع لقواعد التوزيع العمودي الختصاصاتو 9رع الثانيـــــــــــالف

 234 فرض احترام الحدود الدستورية بين شكمي التشريع -أوال

 237 الرقابة عمى تسمية شكل التشريع من حيث االصطالح الدستوري -0

 238 الرقابة عمى االعتداء عمى المجاالت المحددة دستوريا لكل شكل تشريعي -1

 240 رقابة احترام المشرع لمتوزيع الدستوري لمجاالت التشريعات من شكل واحد -2

 240 فرض احترام الحدود الدستورية بين التشريع والنظام الداخمي لكل غرفة في البرلمان -ثانيا

 242 تطوير التشريع في ظل رقابة عدم االختصاص السمبي لممشرع 9المطمب الثاني

 243 مساىمة الرقابة عمى االمتناع التشريعي في فعالية األحكام الدستورية 9رع األولـــــــــــالف

 244 الخالف الفقيي حول الرقابة عمى االمتناع التشريعي -أوال

 244 االتجاه الفقيي الرافض لمرقابة عمى االمتناع التشريعي -0

 246 االتجاه الفقيي الغالب المؤيد لرقابة االمتناع التشريعي -1

 248 رقابة االمتناع التشريعي في اجتيادات المجمس الدستوري الجزائري -ثانيا

 141 مساىمة الرقابة عمى تنازل المشرع عن اختصاصو في فعالية التشريع 9رع الثانيـــــــــــالف
 141 الرقابة عمى التوسع في اإلحالة إلى التنظيم9 -أوال
 الرقابة عمى اإلحالة الغامضة -ثانيا
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 148 عقمنة القضاء الدستوري كوسيمة لرفع أداء البرلمان :المبحث الثاني
 150 إعمال قرينة الدستورية لمصمحة التشريع 9المطمب األول

 150 مفيوم قرينة الدستورية لصالح التشريع 9رع األولـــــــــــالف
 150 تعريف القرينة الدستورية  -أوال

 150 القرينة لغة -0     
 151 القرينة في االصطالح القانوني -1     
 152 مقتضيات قرينة الدستورية -ثانيا
 155 تبني القضاء الدستوري لقرينة الدستورية 9رع الثانيـــــــــــالف
 155 قرينة الدستورية في نظام الرقابة القضائية عمى دستورية القوانين -أوال
 157 قرينة الدستورية في نظام الرقابة السياسية عمى دستورية القوانين -ثانيا

 161 عدم امتداد الرقابة إلى مالءمة التشريع 9المطمب الثاني
 162 رقابة التناسب في التشريع بين القبول والرفض 9رع األولـــــــــــالف
 162 مفيوم الرقابة عمى التناسب في التشريع -أوال
 163 اختالف الفقو الدستوري حول الرقابة عمى التناسب في التشريع -ثانيا
 166 االلتزام برقابة الخطأ الظاىر في التقدير 9الثانيرع ـــــــــــالف
 166 رقابة المجمس الدستوري الفرنسي لمخطأ الظاىر في التقدير -أوال
 168 خصوصية رقابة المالءمة في فقو المجمس الدستوري الجزائري -ثانيا

 174 خالصة الباب الثاني
 176 خاتمة 

 181 قائمة المصادر والمراجع 
 214 المحتوياتفهرس 



 
          

 :ملخص

نشأ المجمس الدستوري الجزائري في ظرف خاص، عمى المستوى الداخمي سبقو توتر 
رساء لمتعددية السياسية،  سياسي، وغميان اجتماعي، وصحبو إقرار دستور جديد لمجميورية، وا 

وعمى المستوى  والجماعية، وتبني لمبدأ الفصل بين السمطات، ودعم عميق لمحريات الفردية
اليادفة لمحد من سمطات البرلمان، وتقوية السمطة لحركة البرلمانية المعقمنة  شارالدولي، انت

 .التنفيذية

بميمة السير عمى كفالة سمو الدستور، وفرض الجزائري بداية مف المجمس الدستوري ك  
                 طة التشريعية في ممارستيا لصالحياتيا التشريعية، والتأكدسيادة القانون، وتأطير السم

 . ، باإلضافة إلى صالحيات أخرىمن احتراميا لمدستور

أدت العوامل المذكورة إلى حدوث اختالل بين سعة االختصاصات المخولة لممجمس 
قدر اإلمكان  الدستوري وحصر الجيات المؤىمة إلخطاره، رغم ذلك استطاع المجمس السير

بمور فقيا دستوريا كان لو أثره في الوظيفة ومة القانونية في الجزائر، فعمى تنقية وغربمة المنظ
 تتبع ىذا الفقو، واستنباط ىذا األثر.لىذه الدراسة  لذلك جاءتالمعيارية لمبرلمان، 

 وقد خمصت الدراسة إلى التصريح بأن عمى الرغم من  قصر التجربة الرقابية لممجمس
الدستوري، وشح اجتياداتو، إال أنو تمكن من أن يمعب دورا فاعال في عقمنة الوظيفة التشريعية 
لمبرلمان من جية، ودورا آخر في الحرص عمى انتظام العمل البرلماني، ورفع مستوى أدائو، 
ن كان المجمس الدستوري ليس المسؤول الوحيد في ىذا الشأن،  وجودة منتجو التشريعي، وا 

                        يتطمب موازنة وتكامال بين األدوار التي تقوم بيا مؤسسات الدولة، باإلضافةفاألمر 
 .إلى أن التجربة الرقابية لممجمس الدستوري تتطمب وقتا أطول لتؤتي أكميا، وتنتج ثمارىا

أثره في الوصول إلى عدالة دستورية  6102نأمل أن يكون لمتعديل الدستوري لسنة 
لمواطن، وتضمن وفاء ممثيمو، وتجسيدىم لتطمعاتو الديمقراطية، في إرساء دولة القانون تخدم ا

 والمؤسسات.



 
          

Abstract: 
          The Algerian Constitutional Council was created in special circumstances. 
At the internal level, it was preceded by a political tension and a social boiling.               
It was accompanied by the adoption of a new constitution for the Republic, the 
establishment of political pluralism, a deep support for individual and collective 
freedoms, and the adoption of the principle of separation of powers. At the 
international level, there was a spread of a rationalized parliamentarianism system 
that wanted to limit the powers of the parliament and strengthen the executive 
branch. 
         The Algerian Constitutional Council was initially mandated to ensure the 
supremacy of the Constitution, to impose the rule of law, to frame the legislative 
branch in exercising its legislative powers, and ensuring its respect for the 
Constitution, as well as other powers. 
         The factors mentioned above led to a discrepancy between the powers 
vested in the Constitutional Council and the restriction of those eligible to be 
notified. Nevertheless, the Council was able, as far as possible, to purify and filter 
the legal system in Algeria. As a result, it has generated a constitutional 
jurisprudence which has had an effect on the normative function of the parliament. 
This study was devoted to follow this jurisprudence and to deduce this effect. 
         The study concluded that despite the limited monitoring experience of the 
Constitutional Council and the lack of its jurisprudence, it was able to play an 
effective role in rationalizing the legislative function of the parliament on one hand, 
and another role in ensuring the regularity of the parliamentary work and raising 
the level of its performance and the quality of its legislative producer, although the 
Constitutional Council is not the sole official in this regard, and this requires a 
balance and an integration between the roles played by the state’s institutions, in 
addition to that the supervisory experience of the Constitutional Council requires 
more time to bear its food, and to produce its fruit. 
         We hope that the constitutional amendment of 2016 will have the effect of 
reaching a constitutional justice that serves the citizen, guarantees the fulfillment of 
his representatives and embodies hid democratic aspirations in establishing the 
rule of law and institutions. 

 


	1
	كلية: الحقوق والعلوم السياسية
	قسم :الحقوق
	أثر اجتهادات المجلس الدستوري
	أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم، في العلوم القانونية
	تخصص: قانون دستوري


	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

