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 داءـــــــــــــــإه
 إىل 

 وانديُا انكرميني ..

 انهذيٍ يعجز انهساٌ وختىٌ انكهًاث عٍ انىفاء حبقهى

 إىل يشاخيُا انعظاو ...

 أيديهى  وَههُا يٍ ادبهى قبم عهًهىانذيٍ تتهًذَا عهى 

 حتيت اجالل و تقدير

 واخِلاّلٌ مجعيا..اخىة و اخىاث انعائهت  كهها، إىل 
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 ادلقدمة 2

األعلى الذي حيوي بُت دفتيو ذلكم بنعتو ادليثاق  قانون القوانُت وحقيق لئن كان الدستور حبق
و لشرعية أ وزلكومُت ادلؤسس اً العقد السياسي التأسيسي لألمة الناظم للعالقة بُت طرفيو حكام

، وأبعادىاادلؤطر للظاىرة شلارسة السلطة أو احلكم يف شىت جتلياهتا  دولةلمشروعية النظام القانوين ل
مع غَتىا  والضابط لعالقتها حلدودىا،احلاد  واختصاصاهتا،ادلنشئ دلؤسستها، ادلخول لصالحيتها 

 مجاعية.ة كانت أم حقوقا واجبات وحريات فرديمرمساً وإزاء اإلفراد بتحديد ماذلم وعليهم اجتاىها 

فهو إمنا جيوز ىذا احلظوة وينال تلكم القدسية من كونو نابعا من اإلرادة السيدة و التأسيسية  
لصاحب السلطة احلقيقي ومصدرىا األصلي ) الشعب ( الذي خيتار بنفسو مبطلق حريتو ادلؤسسات 

النهوض  ر  ذلذه ادلؤسساتالدستورية اليت يرتضيها  ويفوضو دلمارستها بامسو وحلسابو، ولكي يتيس
ة إىل إصدار ترسانة من القواعد  )تشريعية أو تنظيمية ( تباشر من خالذلا جابأعباء ادلوكلة ذلا ىي حب

صالحياهتا ، ىذه القواعد  تشكل يف رلموعها ما اصطلح على تسميتو بادلنظومة القانونية و اليت 
أسفلها مكونا وحدة متجانسة  حيكمها مبدأ تنتظم يف قالب سلم ىرمي يتدرج من أمسى قاعدة إىل 

حتمية خضوع القاعدة االدىن إىل القاعدة األعلى درجة باعتبارىا تستمد مشروعيتها و صحتها منها  
كوهنا منتجة وفقها وصوال إىل قمة اذلرم و القاعدة األم أي الدستور ، ولكل ىذه االعتبارات السابقة 

 وعلوه. و ألجلها مت إقرار مبدأ مسو الدستور

وجد اتفاقا قد أ القانون،الذي دتسك بو منظرو دولة  –تدرج القواعد القانونية -إن إقرار مبدا 
فقهيا و استقرار قضائيا على بناء ىرم قانوين توضع مبوجبو القواعد الدستورية يف سنام اذلرم ، حبيث 

ريعية اليت يضعها الربدلان من القوانُت الوضعية األخرى فهي تسمو على القواعد التش اىاما عدتعلو 
واليت بدورىا تعلو على القرارات و اللوائح العامة الصادرة على السلطة التنفيذية  ويستمر التدرج 

 ادلقررات الفردية الصادرة على اذليئات اإلدارية الدنيا  اىل  ليصل

 صلب يف ونظرا الن إقرار ادلبدأ وعلويتو،وبعد ان ترسخت القناعة مببدأ مسو الدستور  
األنظار اىل البحث عن الوسائل الكفيلة بضمان احًتامو و تكريس  اجتهتحده ،و  يالدستور ال يكف

وىذا االحًتام  مضمونو نص و روحا ، يف مجيع اعمال السلطة العامة ، وباألخص يف رلال التشريع ،
ان يتحقق مامل يكن ىناك جزاء يفرض على القواعد القانونية ادلخالفة للدستور ، فتفتقت  نال ديك



 ب
 

قرحية الفكر القانوين لنتج ما يتواضع عليو بالرقابة على دستورية القانونُت كألية عملية وضمانة لتحقيق 
 ادلبدأ و االلتزام بقواعده وعدم سلالفة نص الدستور ورحو .

إال اهنا اختلفت يف  الدستورية،الغالبية العظمة لألنظمة على تبٍت فكرة الرقابة ىذا وان اتفقت       
بلد وما يتبعها  والقانوين لكلفلسفة وأسلوب الرقابة ادلعتمد والذي يرتد اىل اختالف ادلناخ السياسي 

قابة من تعدد لنماذج القضاء الدستوري، وبناء عليو فقد درج الفقو الدستوري اىل تصنيف أنظمة الر 
 والنموذج الفرنسي.مها النموذج األمريكي  اساسُت2الدستورية إىل منوذجُت 

على الرغم من التخوف من دتكُت القضاء من وظيفة الرقابة على دستورية القوانُت دلا فيو من       
مساس مببدأ الفصل بُت السلطات، حيث تتحول السلطة القضائية اىل رقيب على السلطة التشريعية، 

ما من شأنو إىدار سيادة الربدلان بانتهاك مبدا اإلرادة اجلماعية اجملسدة يف سلطة التشريع ، و  وىذا
التأسيس دلا مسى باحلكومة القضاة ، إال ان القضاء يف و.م.أ ، اعترب نفسو صاحب االختصاص 

و احملكمة األصيل يف الرقابة على دستورية القوانُت ، دون احلاجة لنص دستوري صريح ، وىو ما اكدت
بتأكديها  3081العليا الفدرالية  برئاسة القاضي جون مارشال يف قضية ماربوري ضد ماديسون سنة 

انو من واجب القضاء استبعاد القانون الذي يتعارض مع الدستور وقد خلدت حكمها بنقشو على 
 جدارىا.

ائمة على فكرة التمركز حول لتقاليدىا الق ة الدول األوربية بقيت فرنسا وفيةوعلى خالف بقي        
ومن مث مل يكن مستساغا عقب الثورة  العامة،القانون وتقديسو ألنو من صنع الربدلان ادلعرب عن اإلرادة 

 ادللكي،نظرا لفساده وارتباطو بالنظام  دستوريتو،أن يعهد للقضاء بالرقابة على  3101الفرنسية 
تتكفل بو ىيئة مشكلة من أعضاء ديثلون  ،الدستوريةفاستعيض عن ذلك بنموذج متميز للرقابة 

جو يف اجمللس وقد جتسد ىذا التو  سياسي،طابع  وكأهنا ذاتشلا جعلها  والتنفيذية،السلطتُت التشريعية 
 .3190مبقتضى دستور  الدستوري الذي أنشئ

فلقد تبدت أوىل مالمح ظهور فكرة الرقابة على الدستورية مع ميالد باكورة يف اجلزائر اما         
لكنها عاودت الظهور مرة  3199مث مت الًتاجع عنها يف دستور  3191دساتَتىا إال وىو دستور 

شكل رللس دستوري شهد  آخذة 3119و3110أخرى أين كرست نظريا وعمليا يف دستوري 
 6839تنظيمو عرب مراحل زمنية سلتلفة إىل غاية آخر تعديل سنة  تباينا متعاقبا من حيث تشكيلتو و

 الذي يعترب نقطة حتول جدري يف تارخيو.
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عن ادلتتبع فضاًل عن الدارس،  أن ادلؤسس الدستوري اجلزائري على غرار جل دول  ىال خيف
سبتمرب  0تورادلغرب تأثر إىل حدا بعيد بالنظام و ادلدرسة الفرنسية  )الشاىد( حيث تبٌت واضعو دس

نفس نظام وفلسفة الرقابة بالنص على إنشاء ىيئة تدعى اجمللس الدستوري وذلك مبوجب   3191
" يفصل اجمللس الدستوري يف دستورية القوانُت و األوامر التشريعية  بانومنو اليت نصت  96ادلادة

 91ها أحكام ادلادة عن تشكيلتو فقد تناولت الوطٍت"، مابطلب من رئيس اجلمهورية أو رئيس اجمللس 
2 "يتألف اجمللس الدستوري من الرئيس األول للمحكمة العليا ، ورئيسي  يما يلبنصها على 

احلجرتُت ادلدنية و اإلدارية يف احملكمة العليا ، وثالثة نواب يعينهم اجمللس الوطٍت و عضو يعينو رئيس 
 صوت مرجح "اجلمهورية ينتخب أعضاء اجمللس الدستوري رئيسهم الذي ليس لو 

فأن تفحص أحكامو يكشف جبالء  3199إىل ثاين الدساتَت اجلزائري أي دستور  وانتقاال
الدستورية مجلًة وتفصيال ، ذلك إهنا  أو تبٍت واضعوه أو لنقل جتنبهم مبدء  الرقابة اعتناقحقيقة عدم 

تأثرا بالفكر  –حسب البعض  -مل يعهد بتلك ادلهمة أي جهة سياسية أو قضائية ، كان ىذا 
االشًتاكي من جهة ،ولكون نظام احلكم القائم على احلزب الواحد قد جتسد بصورة قوية يف ىذا 

 .سلطات وتكريس وحدة السلطةالدستور ، الذي ابتعد نسبيا عن العمل مببدأ الفصل بُت ال

، طفت فكرة الرقابة على دستورية القوانُت على  3100وعلى خلفية تداعيات أحداث أكتوبر       
 اعتناقوذلك بتزامن مع  3101سطح رلددًا و جبدية ، أين جسدت فعليا يف التعديل الدستوري ال

حقوق واحلريات الفردية منها و  احًتامو التعددية ،  ةوالدديقراطيادلؤسس الدستوري للمبادئ االنفتاح 
العامة ، يف كنف مبدء الفصل بُت السلطات  و ضمانًا لتكريس ىذه اإلصالحات و نظرًا للنظام 
السياسي اجلديد عمد ادلؤسس الدستوري إىل إنشاء رللس دستوري حتت تأثَت النظام الفرنسي  ، 

أو القضائية تعمل حدود اختصاصاهتا  عيةوالتشريوذلك لإلبقاء مجيع السلطات سواء التنفيذية ، 
 3101فرباير  61ووفق للمبادئ العامة أو ادلذىب الوطٍت ادلنصوص عليو يف دستور 

على أنو 2 يتكون اجمللس الدستوري من سبعة  396فقد جاء يف ادلادة  بتشكليوأما فيما يتعلق     
و اثنان تنتخبهما  الشعيب الوطٍتاجمللس أعضاء اثنان منهم يعينهم رئيس اجلمهورية و اثنان ينتخبهما 

احملكمة العليا من بُت أعضائها ... يعُت رئيس اجلمهورية رئيس اجمللس الدستوري لفًتة واحدة مدهتا 
 ست سنوات غَت قابلة لتجديد .
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 جد أُنيطت بو صالحيات 3101تور والتفوتنا اإلشارة إىل أن اجمللس الدستوري يف ظل دس      
، فهو يسهر على صحة عمليات االستفتاء و الدستور احًتامواسعة ففضاًل على السهر على ضمان 

االنتخابات الرئاسية و التشريعية و يعلن نتائجها ، وىم ماينم على القيمة العظيمة اليت حيوزىا ىذا 
 اجلهاز  .

عمل  تإجراءاالذي أحدث تغَتات يف تشكيلة ومهام و  3119ووصواًل لتعديل دستوري 
اجمللس الدستوري ، كان ذلك مبناسبة إعادة النظر يف التنظيم ادلؤسسايت اذليكلي لسلطات  الذي 

رللس االمة كمؤسسة جديدة إىل جانب اجمللس الشعيب الوطٍت ، و إنشاء رللس  باستحداثترجم 
وانُت العضوية ألول القضائية ، باإلضافة إىل االخذ مبفهوم الق ةاالزدواجيالدولة كالنتيجة االخذ بنظام 

 .مرة يف التاريخ الدستوري اجلزائري

من  يالدستور فإنو يتكون اجمللس  396فمن حيث التشكيلة وطبقاً دلا جاء يف مضمون ادلادة     
2 ثالثة أعضاء من بينهم الرئيس يعينهم رئيس اجلمهورية ، اثنان ينتخبهما اجمللس الشعيب الوطٍت و 

 .، و عضو تنتخبو احملكمة العليا و عضو ينتخبو رللس الدولة اثنان ينتخبهما رللس االمة

 :اسباب اختيار الموضوع  

لرقابة على دستورية القوانُت  اختيار موضوع ا رسوالباعث الدافع و احملرك من وراء  إن الواقع    
 أوذلماحبت ، فأما  يموضوع األخرسببُت أحدمها ذايت شخصي و  إىلكموضوع للبحث يعزى 
ادلنبعث من ذائقة دتيل والفضول ادلعريف و العلمي النهم  لإلشباع العارمُتفيكمن يف الرغبة والتوق 

وما لو من أثر بالغ يف  بطبيعتها إىل مواضيع خيتلط ويتالقح يف ثناياىا ما ىو سياسي مع ما ىو قانوين
، أما ثانيهما فيتأتى من القيمة  من انتصار للحقوق واحلريات حيققوحياة األفراد واجلماعات وما 

اليت ينفرد  هبا إذ لطادلا شغل موضوع الرقابة على دستورية القوانُت حيزا  األمهيةالعلمية ادلتناىية يف 
واسع ومعتربا من اىتمام الباحثُت و اخلرباء يف حقل الفقو الدستوري ، كما ال ننكر ان عنصر اجلدة  

بالنظر للمتجسدات اليت طرأت على الرقابة  االختيارا كان لو عظيم االثر يف ترجيح كفة ىذ
 .6839الدستورية فاجلزائر عقب تعديل دستوري لسنة 
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 : الدراسة  موضوع  أهمية

النشغاذلا بأحد أىم فروع ادلعرفة القانونية  ،ادلوضوع زلل البحث مكانة جد متميزة يتبوأ     
و العالمة  واليت باتت اليوم تشكل السمة البارزةإال وىي الرقابة الدستورية على اإلطالق الدستورية 

ادلشروعية مبدأ كيف ال وىي تعد صمام أمان لألنظمة الدديقراطية ادلعاصرة و العادلة   الفارقة 
أو خروجها  العامة السلطات القانون و احلائل دون تعدي واضلرافاحلق و الدستورية ادلكرس لدولة 

، والشك أن تناول مثل ىذا ذلا ، الصائن للحقوق ادلواطنُت وحرياهتم  ادلقررة  اختصاصاهتا حدود عن
ادلوضوع بالدراسة سيفضي إىل تعميق البحث و الكشف عن اجلوانب اجلديدة فيو يف ظل التجربة  

 اجلزائرية شلا يرجى منو ان يعود بالنفع العميم .

 أهداف دراسة الموضوع : 

فًتمي ىذه البحثية  األىدافزلاولة تالمس العديد من  إىلالل ىذا الدارسة من خ و نبتغي    
و أبرز   6839الدراسة كأول ما ترمي إليو إىل استقصاء أىم ادلستجدات اليت كشف عنها تعديل 

للوقوف على مدى صلا عتها يف اإلصالحات اليت طالت اجمللس الدستوري اجلزائري واليات عملو 
بداية باستقراء واقع التشكلية اجلديدة للمجلس  تصويب ومعاجلة االختالالت اليت ظل يعاين منو ، 

مرورا بتتبع الضمانات الدستورية ادلستحدثة ومدى   ،داخلو  ادلنشودومقدرهتا على احلفاظ على التوازن 
لى دراسة جدوى التحسينات اليت أدخلت على بتعريج ع اعضائو،كفايتها يف تكريس االستقاللية 

و البحث ختصيص جانب معترب من الدراسة ، وصوال اىل  وانعكاسها على فعلية الرقابة نظام االخطار
للوقوف على مدى حتقيقها  لأللية الدفع بعدم الدستورية يف شقيها النظري والتطبيقي ادلعمقُت
 اليت يتوخاىا ادلؤسس من وراء اعتمادىا. فلألىدا

 2 الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع البحث

بل سبقتنا اليو ايدي  ،األول من نوعو يف ىذا اجملال دال يعكما ىو معلوم فان موضوعنا ىذا    
ال  ان نشَت ىنا اىل بعضها على سبيل ادلثال والبأسالبحث واليت عبدت لنا الطريق اىل ولوجو ، 

 ، 6102لسنة  الدستوري التعديل ظل   في القوانين دستورية على الرقابة في التجديد  احلصر2
، وىي وعلى قلتها تشًتك يف نقطة جامعة  6102على ضوء تعديل  الدستوريةالية الدفع بعدم 

 واحدة 



 و
 

التامة و الكاملة باجلوانب ادلستجدة يف الرقابة على الدستورية القوانُت ، دوهنا اإلحاطة النظرية  ىيو 
ان تتعداىا اىل الدراسة التطبيقية الىم مستجد نقصد ىنا الية الدفع بعدم الدستورية ، وىذا راجع 

عا طبعا للتأخر صدور االطار االجرائي الناظم ذلذه االلية و احملدد لكيفيات تطبيقها ، وىو ماسنس
جاىدين اىل تداركو  و الًتكيز عليها من خالل ىذه البحث ادلتواضع آملُت تقدًن اإلضافة ادلرجوة 

 ألثراء ادلوضوع .

 البحثية :الصعوبات و العراقيل 

ودراستنا ىاتو ال تشد عن ىذه  وصعوبات،انو ال خيلو أي حبث علمي من عراقيل  طبيعي     
واإلكراىات نوجزىا نا إلعداد ىذا البحث مجلة من ادلثبطات االقاعدة فلقد اعًتضت سبيلنا يف مسع

ينجر خارج الوالية وما  ضرورة التنقلاىل  اما دفعن راجع اجلديدة ادلتخصصة يف ادلوضوعندرة ادل يف
 عنها من حتمل للتكاليف ومشقة السفر.

 إشكالية البحث : 

على ضوء كل ما سبق، دارت إشكالية ىذا البحث موضوع الدراسة ودتحورت فصوذلا  تأسيساً     
 الدستوري  ت مؤسسة المجلس الدستوري طبقا للتعديلالتي مس   تطوراتما أهم ال حول 2

الدستورية؟في مجال الرقابة  هذه الهيئةب المنوط دورالفي تفعيل  هم ستسا ، وهل6102سنةل
  

وذلك وفقا دلا تفتضيو  علميُت ،ُت هجمن اعمال تطلب األمر ،اإلشكالية عاجلة ىذه و دل    
جيدي فيو ويقرب منو ضرورات البحث وسَت بقدر اتفاق ادلنهج مع خصوصية ادلادة ، فما كان 

عليو النسق التطور عرب الزمن طرقنا فيو سبيل ادلنهج  الوصف اتبعنا فيو ادلنهج الوصفي ، و ما غلب
ادلفاىيم وادلضامُت ادلنضوية  لإلحاطة و االدلام مبختلفكوهنما األنسب و األكثر مالئمة التارخيي ،  

 .حتت ىذا ادلوضوع

وأخَتًا و ليس اخرا قسمنا موضوعنا ىذا اىل فصلُت تناول أوذلما ادلستجدات ذات الصلة     
ة بالرقابة على دستورية بالتشكيلة اجمللس الدستوري والية عملو كما عنون ثانيهما بادلستجدات ادلتعلق

 القوانُت وما تفرع عن كاليهما من عناوين ثانوية عديدة و متشعبة .

 



 ز
 

 

 الكلمات المفتاحية 

القوانين  دستورية ، 6102الدستوري  ، التعديلالدستوريالمجلس  المستجدات،
 الدستوريالقضاء ، االستقاللية، توسيع االخطار، الضمانات، الدفع بعدم الدستورية  الرقابة ،،
 . الدستور ، دولة القانون سمو، الدستورية ،
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 الفصل األول

  بجشكيلة اجمللس الاسجوري وآلية عمله ذا  الصلة تسجداا امل

دستوري تعديل الالآخرها يف  ندرجا، إصالحات مرحليةو  اجمللس الدستوري يعرف تطوراتظل       
 ه ودوره الرقايبز من مكانتوعز   ،عميقاا يف طبيعة اجملس الدستوري اجلزائري لا ل حتو  الذي شك   ؛2016

ضمن  جتندر  ،واعدةوهو خطوة أخرى  ،قو  اومواطن وحرتاته اسأساسيةامن حلالض  و  ،احلامي للشرعية
 مساعي تكريس دولة القانون.

 ث مواد دديدة ت إضافة ثالحكام اخلاصة ابجمللس الدستوري، أين ت  تفصيل أكثر يف اسأال إذ ت        
( مواد )من اومادة 10( مواد إىل عشر)7إخطاره من )و  اومتعلقة بكيفية عمله وتشكيلتهلينتقل عدد اومواد 

 ،ةدستوريال لىت لتعزز الدور الرقايب عاءديالت دهذه التع أن  يف من شك  وما .(191إىل اومادة  182
 أدلها.مبا خيدم الغاتات اليت أودد من  ،الدستوري وأداء اجمللسوترفع من فعالية 

لسنة الدستوري  ت ابلتعديلمس   ، اليت2016من أبرز مستجدات التعديل الدستوري لسنة و      
لدستوري، اوالقانوين للمجلس   ث تغيريات دوهرية على مستوى البناء اومؤسسايتاحدإ هي ؛1996

ت ماهي أهم املتسجداا  اليت متس   :التاليةالشكالية  هذه التعديالت تبلورت فكرة طرح وحبكم
يال  االجع هم هذهاسجتس ، وهل2016ل سنةالاسجوري  اجمللس الاسجوري طبقا للجعايلمؤستسة 

  ؟الاسجوريةيف جمال الرقابة  ذه ايهيةةهب املنوط اوراليف تفعيل 

على  دابةواإل ،تهاالتوصل حللحل لتقرب من وكمحاولةاإلشكالية ومعاجلة هذه  منا وسعياا       
 مبحثني:ىل الذي بدوره ادتزئ إهذا الفصل و ، رصدان هلا التساؤلت اليت تطرحها

 .جهالاسجوري وانعكاساهتا على اسجقالليلمدلس جوليفة البشرية لالتطور  األول:املبحث   

 ومعوقاهتا. 2016لية اخطار اجمللس الاسجور على خليفة تعايل تطور آ الثاين:املبحث   
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 املبحث األول

 سجقالليجه اوأتررياهتا على  2016لس الاسجوري ثرر تعايل تطور توليفة اجمل

 تارخيي، فخالفاا قها الا، وابلعودة إىل سيمتواصل ددل مثار ة اجمللس الدستورييلتشكت لطاوما كان       
بارها غري عتا، أفظت إىل التحفظاتثري من النتقادات و الك ل  واليت كانت حم ،1996توليفة دستور ل

، أو اء اجمللسختيار أعضاء من حيث طريقة اسو  ؛التوازن بني السلطات أغفاهلا للمبدإ نتيجة ؛قةموف  
 من حيث التمثيل العددي لكل سلطة.

تجانس و نعدام الال اجمللس من حيث ك  شعلى خلفية هذه النتقادات اليت طالت طبيعة تو        
دولة القانون  ةسيد احلثيثة يف درب إرساء أساجلهو و  ،اإلصالحات السياسية ستكمالا لورشةا، و التوازن

ة تشكيلالت عت اللمثالب اليت  اا ستدراكاو 1 ،مسايرة لتحولت الدميقراطية اليت عرفتها اسأنظمة اومقارنة
ودب تعديل مب، عمد اومشرع الدستوري إىل القيام مبرادعة دستورية عميقة للوضع السابقة وتصحيحاا 

اومؤشرات اليت  هم  أ كوهنا من  ؛توليفة البشريةالات دذرية على مستوى ري دراء تغيإب عنها ، ترت  2016
وعليه  ؛ده اومطلوبأدائه ومهامه على الو   إمكانية قيا  ثأثريها علىوابلتايل ،ستقالليتهاتفصح عن مدى 

ة تشكل سجقاللية صوريأم أنه جمرد تكريس ال ،ى ذلك دفعا جاياًا يف عمل اجمللسعطفهل سي
    جها ؟يلعجها وفاعادون جن عائقا حائالً 

ديدة للمجلس التشكلية اجلحقيقة  لىوللوقوف ع ،التساؤل اومطروح دابة على هذااإلويف سبيل        
تصاصات لالخ هذا اسأخري ومالئمتها ةتما  مدى تعزيزها لستقالليلا، و ()اومطلب اسأول الدستوري
  يلي: ام ،التقدمي إليهسبق اإلشارة و  م كل ماضسنستعرض يف خ )اومطلب الثاين( اومنوطة به

 

                                                
اليت ترادعت عن خيار بعض اسأنظمة العربية اومقارنة و  ى خالفلع، 2011لسنة  يباومؤسس الدستوري اجلزائري ابحلراك العر يتأثر  مل- 1

بتغيري لبة الفقه ، رغم مطاغرباومكما هو عليه احلال ابلنسبة لدستور تونس و ة،  إىل دهة قضائي اا داا هذا اومهمة حصر نمس ،الرقابة السياسية
ختالف يف امع  ،ة الرقابة يف النظام الفرنسيعتماد نفس طريقامل يتحقق، بل اجته اومؤسس إىل إل أن ذلك  ؛تسمية تلك اومؤسسة مثل غريان

اجلامعية، ان اومطبوعات ديو  اجلزائر،اجمللس الدستوري يف  بوشعري،: سعيد يف ذلك )أنظر .مدة العضوية فيهو  ،طريقة تشكيل اجمللسدهات و 
   (. 51ص ،2017اجلزائر، 
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 املطلب األول

 على توليفة اجمللس الاسجوري 2016الجعايل الاسجوري  أرر

 مكانة اجمللس الاسجوري( تقويةو  )تعزيز

شكيلة اجمللس الدستوري، ثر البالغ على تاسأ 2016لقد كان لإلصالح الدستوري اسأخري لسنة        
اجلوهرية  طياته العديد من التعديالت ، فقد دلب يف أحكامه أن نتلمس فحواهستقراء امكاننا الذي إبو 

 ،ريعن نية اومؤسس الدستو  كل ذلك يفصح حبق    ،وكذا إضافة مواد دديدة ،ت دوانب عدةاليت مس  
مكانة اجمللس الدستوري، إضافة إىل حماولة حتاشيه مجلة من النتقادات و  ورغبته يف تدعيم وتعزيز

ح اجلديد إىل بعث وهلذا عمد اإلصال ؛ستقالليتهامذ نشأته، وغلبت على فعاليته و  يت طالتهالنقائص ال
وره بصورة كافية وتفعيل د ،اجمللس الدستوري قيمته احلقيقة اءإعطإىل  مجلة من احللول اوملموسة، تعمد 

لس اجمل ننصبت هذه اإلصالحات اومقامة عاد ووافية لتحقيق اسأغراض اليت أودد من أدلها، وق
 الدستوري على مجلة من احملاور ميكن تلخيصها فيما يلي:
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 الفرع األول 

 توسيع عضوية اجمللس الاسجوري كمحاولة لإلعادة الجوازن الشكلي املؤستسايت

نصت جندها منه  183لسيما اومادة  ،2016ابلردوع إىل أحكام التعديل الدستوري لسنة        
وانئب ( أعضاء من بينهم الرئيس، 4أربعة) :( عشر عضواا 12لس الدستوري من )" يتكون اجمل :على أنه
( ينتخبهما 2اثنان )، و خبهما اجمللس الشعيب الوطين( ينت2، واثنان )رئيس اجلمهوريةيعينهم  الرئيس

   1.، واثنان ينتخبهما جملس الدولة( تنتخبهما احملكمة العليا2ثنان)، واجملس اسأمة

توخي   شكبال اسأمر الذي يعكس ،للمادة اومذكورة أعاله الحظ الصياغة اوموفقةوشكالا ي  اا مبدئي      
 موضوعاا  أما .للقراءات اومتضاربة للنصيدع أي جمال للتأويل و  بشكل ل لالزمنيالوضوح احمرريها للدقة و 

هيئة لل  ننياومكو   اسأعضاء  إىل الرفع من تعداد ،أعاله 183س الدستوري مبودب اومادة فلقد عمد اومؤس  
 حيث أقر   ؛أي بزتادة ثال ث أعضاء ،عضواا ( 12)، إىل اثنا عشر( أعضاء9) تسعة اومكلفة ابلرقابة من
ومنصب ا ووه ،ئبهانل السلطة التنفيذية أبربعة أعضاء من بينهم الرئيس و ن تث  التعديل اجلديد أب

ستمرارية  لشغور منصب الرئيس ضماانا  حالة يفخاصة  ؛دةب الختاللت الوار لتجن  -اومستحد ث 
 حني ، يفعلى الربومان بنفس عدد ممثليهاإلبقاء ، و 1996بدل ثال ث أعضاء يف ظل دستور  -اجمللس

؛ سلطة القضائية اليت أضحت ممثلة أبربعة أعضاء، قاضيني عن كل ولية قضائية عليالالعتبار ل رد  ت 
عضوين  لعدما كانت أضعف السلطات تثيالا من خالب ،الذي يعزز توادد السلطة القضائيةمر اسأ

 .فقط

لتعبري بني ا صح   نإستثنائي ا تركييبو وسط أموقف  تبين  يف ذات الوقت مبحاولة يوحي  ما وهو       
كونه جيمع رة؛  ذاا يف اسأنظمة اومعاصهذا الجتاه اجلديد الذي أصبح حمب   .القضائيةالرقابتني السياسية و 

طبيعة  ن  م خاصة وأسهيتيح الستعانة خبربة ودراية القضاة وتر  ، و الرقابة السياسية من دهةبني مزاتا 
     2.يغلب عليها الطابع القانوين الصرفيف جمال الرقابة عمل اجمللس الدستوري 

 

                                                
  .، السالف الذكر.2016اومتضمن التعديل الدستوري  18/16من القانون  183اومادة  رادع-1 
  .249، ص:2019جملة الدراسات القانونية، اجلزائر،  ،2016مزاري، اجمللس الدستوري اجلزائري على ضوء التعديل الدستوري  تامسني-2 
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كما هو معمولا به يف جملس  ،magistratمن القاضي  ن استعمال تسمية العضو بدلا مث إ      
ائي بشكل ضفاء الطابع القضمسألة إيفصل يف اومؤسس الدستوري مل  على أن   ، ينم  1995منذ  احملاسبة

لسيما  ، جمال إثبات ذلك من خالل أعمالههلذا اسأخري اتركاا  ،على اجمللس الدستوريهنائي حاسم و 
مية لقرارته عة اإللزاعلى الطبيفقرة اسأخرية من التعديل اليت تنص 194 اومادةز هذا التوده إبقراره وأنه عز  

لس سايره يف ذلك اومشرع حني أضفى على أعمال اجملرها على النصوص اومعروضة عليه، و آاث، و آرائهو 
 الطابع القضائي يف جمال النتخاابت.

لسيما بعد أن أضاف التعديل مجلة شروط  لصاحل الكفاءةة قد ردحت تكون الكف   ك وبذل        
عتبار الى ع ؛من شأهنا  أن ترفع من دودة أدائه -السن و اومؤهل العلمي التخصصي-أخرى للعضوية 

فإهنم حيملون   ث نون يف اجمللس إن حدذوي الوظائف العليا الذين يعي   أن  و  ،الغالبةاخلربة القانونية هي  أن  
 لعتباربعني ا اومايلالتخصص القانوين أو  حتماا  سيأخذمن يتوىل اختيارهم  أن  ، و من دهةعليا شهادات 

انب القانوين على غريه لسيما و ترديح اجليسمح بتجانس اسأفكار اسأعضاء  من دهة أخرى، ما
إن احلجج و اومربرات القانونية اومقدمة من طرف اومختصني من أساتذة و قضاة  وحمامني  السياسي بل 

رهتا ومنطقيتها و ترابطها و مسايض حنادر ما تقبل الدإنه من ال تكون من القوة و الصالبة حبيث 
  .1إلحكام الدستور

من دهة، إىل تعميق استقاللية   -إبقرار رأي اجمللس ذاته - هذه التعديالت هتدفولئن كانت      
اجمللس الدستوري، ابعتباره مؤسسة تسهر على احتام القانون اسأساسي للبالد ومحاية احلقو  واحلرتات 

 هة أخرى، ضمان تثيل متوازن للسلطات الثال ث اوممثلة يف تشكيلته، بغرضالفردية واجلماعية، ومن د
ا ومهام الدستورية اجلديدة اوموكلة له واومتتبة عن توسيع اإلخطار، فضال عن أهنابتكينه من التكفل 

ضمان استقرار اجمللس الدستوري وتدعيم اومركز القانوين سأعضائه، لسيما من خالل أداء  هدفستت
 .2والتزامهم ابلتحلي ابلنزاهة واحلياد وحفظ سرية اومداولت اليمني

                                                
 .65السعيد بو الشعري، اومردع السابق، ص:  -1
،يتعـلق مبشروع القانون اومتضمن التعـديل 2016يناير  28اوموافق  1437ربيع الثاين  18ر.ت د/م د اومؤرخ يف  16/01الرأي رقم  -2

  . 2الدستوري
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لس الدستوري جملفاومتأمل لتكيبة اري على النقيض من تطلعات اجمللس، جييبدو انه ن احلال بيد أ       
إشراك  ي ومبدأدل للحصص التمثيلية اومراعللوهلة اسأوىل مدى اومساواة يف التوزيع العااجلديدة يتاء له و 

مشرع ، فيحسب لل-نه ليس ابومستطاع إنكاره بصورة ددية والذي حنسب أ-السلطات الثال ث 
د أمراا زن الكمي وهو ما يعنه راعى وحافظ على التوا؛ إل أابلرغم من رفع عدد اسأعضاء الدستوري أنه

ن تنال اإلشادة و رتاا أوح، يف اتريخ اجمللس منذ أول دستور للجزائر اومستقلةمسبوقة غري  ابدرةو إجيابياا، 
 1.التثمني

جمرد إشراك السلطات  ، ذلك أنهذا اسأمر ل يعكس حبق واقع الستقاللية اومنشودةولكن        
تعدى حدود ت يف الواقع هذه اومساواة ف  ،الثال ث مناصفةا ل يكفي وحده إلضفاء الستقاللية الالزمة

معادلة حبقيقة ل لنقاسأردح  على، فالعارف خبباتا أو الفعلية ل النيةالشكة يصاحلصوعتبة اومساواة 
من  البتة  يغريليتكشف ان هذا التعديل ل اكبري   ا، ليس عليه أن يبدل دهدالسياسية فاجلزائرالتوازانت 

عالقة القائمة لابلنظر لطبيعة ا ،كفة توازن القوى داخل هذا اجلهاز احلسا ختالل  استمرارية  امعضلة 
بارها تصدح وتفصح ابلولء لسلطة واحدة ابعتواليت  ،طات يف ظل معطيات الوضع الراهنبني السل

بيعة النظام يرتد إىل طبل  مجلس الدستوري لليعود  ، وهذا ليمنة على ابقي السلطات يف الدولةمه
وليفة كل ت فصلالدستوري اجلزائري قد  ؤسساومسواء، ابعتبار أن  السياسي والدستوري على حد   

 ؛ صةخدمة السلطة التنفيذية  عامة ورئيس اجلمهورية خالة صوب السلطات و اومؤسسات اومركزية يف الدو 
 .2الفصل بني السلطات ومهاا وخيالا من الناحيتني النظرية و العملية معاا  وبذلك أضحى مبدأ

لجهات راا لومع ذلك كله وابلرغم من ان اختيار العضاء قد يطغى عليه الطابع السياسي نظ      
يف مؤسسات الدولة  لونهاومتأتني منها وحىت النفسي نتيجة لطبيعة البشر مهما كان اومنصب الذي حيت

، فأن اومعني أو اومنتخب يكون بعد ذلك يف مركز مستقر خيوله أداء وظيفته دون خضوع أو الدستورية
ة الرقابية اليت ينتمي واومالية للمؤسس اإلدارية ستقالليةتبعية تذكر للجهة اومعينة أو اومنتخبة ، بسبب ال

إليها وعدم إمكانية عزله من موليه طيلة اومدة احملددة دستورتاا إل إذا أخل ابلتزاماته الوظيفية أخالل 
زاهة نبضمائر هؤلء اسأعضاء يف ثأديتهم ومهامهم بكل موضوعية و  وعليه فإن المر يبقى معقوداا 3خطريا 

                                                
  1- عيسى طييب، اجمللس الدستوري اجلزائري يف ظل تعديل الدستوري 2016، جملة التا ث، العدد 49، اجلزائر، 2018، ص: 65.

  2- عبيد رمي، واقع الرقابة الدستو رية يف ظل التعديل الدستوري 2016، جملة الفكر، العدد: 15، اجلزائر ،2018، ص: 255. 
  3- سعيد بو الشعري، اومردع السابق، ص: 68.
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ووفائهم  ولا أ حىت يكون ولءهم للوطنمهية مبا كان عاتقهم من الاوملقاة على ياد خاصة وان اومهام ح و
 .ا أيدي القمعهومواطن وحرتاته من أن تطلاللقيم واومبادئ العليا اليت حتكم اجملتمع والدود عن احلقو  

  الفرع الثاين

 ماة العهاة ووحاهتا متايا

طار الزمين للعضوية ل هي من اومقتضيات اليت ينبغي إيالها اسأمهية اومعلوم أن مسألة حتديد اإل      
ه الالزمة نظراا لتعلقها اومباشر وارتباطها الوثيق بفعلية أداء اجمللس ومهامه وانعكاسها البادي على استقالليت

قصراا ة فيه العهدحددت ي والذ 1996خالفا وما كان عليه احلال يف دستور و  ،لكل هذه العتباراتو 
قد مدد  2016من خالل تعديل و جند أن اومؤسس الدستوري  ،غري قابلة لتجديد سنوات فقط 6 ب

ى اخلامسة عل( يف فقرتيها الرابعة و 183، حيث نصت اومادة )إبضافة سنتني اجمللس الدستوري يف عهدة
 إنه:

( سنوات 8ا )"يعني رئيس اجلمهورية رئيس وانئب رئيس اجمللس الدستوري لفتة واحدة مدهت    
أعضاء اجمللس  وجيدد نصف ،( سنوات8هامهم مرة واحدة مدهتا )اجمللس الدستوري مب ويضطلع أعضاء
 . 1( سنوات"4الدستوري كل )

( سنوات وهي مدة 8وحسن فعل اومؤسس الدستوري برفعه مدة العضوية يف احلالتني لتصل اىل )      
ور أن تؤيت فالعضوية فاجمللس ل يتص، تها أفضل من سبقكيف ما كان احلال فهيا معقولة و مقبولة و  

ل بني عشية وضحاها بل تتطلب دربة و ممارسة طويلة حىت تؤه -تقدمي اإلضافة اومردوة يف -اكلها 
ل خيدم جناعة ان كاإلبقاء على اومدة القصرية   وابلتايل  يف إثراء عمل اجمللس يف  للمشاركة الفعليةالعضو 
نظام السياسي اوملقاة على هاته اومؤسسة احليوية يف ال توري مبا يستجيب للمهام العظمةلفقه الدسوتطور ا

 .2مسة يف تكوين دولة احلق  القانونو اليت تعد من العناصر احلا

النقيصة اليت كانت  عندئذ 2016قد تدارك مبودب تعديل وبذلك يكون اومؤسس الدستوري       
الدستوري من دهة أخرى فقد حافظ اومؤسس و    ،تعتي النصوص السابقة ذات الصلة مبدة العضوية

                                                
  1- رادع اومادة 183 من القانون العضوي 16/18 اومتضمن التعديل الدستوري 2016، السالف الذكر.

  2- سعيد بو الشعري، اومردع السابق، ص: 87.
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يستعي النتباه يف هذا الصدد هو أن التعبري الصطالحي عن  ماأشد ، لكن على نظام أحادية العهدة
" لفتة  عبارة: فستعمل ؛عضاءلألللرئيس وانئبه عنه مفهوم اسأحادية للعهدة مل يكن سيان ابلنسبة 

ظني اوموظفني هل اللفهو: بقوة ، فالسؤال الذي يفرض نفسه و" ومرة واحدة " للثانني ،واحدة " لألولني
 فلماذااته ذاومدلول أهنما حيمالن كان المر كذلك فما دام وإذا   ،يفيدان اومعىن نفسهمن دانب اومؤسس 

ث وما يزكي هذا القول ويبع خر؟اعتباطاا أم للمؤسس رأي آداء فهل هذا  ،؟مغايرة داءت صياغتهما
ز الذي أن ت إعادة تعني السيد طيب بلعي –وإىل وقت ليس ببعيد -عن الشك والريبة هو أنه حد ث 

لى رأ  اجمللس الدستوري للمرة الثانية ع 2013إىل سبتمرب  2012سبق له أن ترأ  اجمللس من مار  
 2005كان عضواا سابق يف اجمللس من مار    هحبشي الذي بدور  وانئبه السيد حممد ،2019سنة 

فتة العهدة هي ومرة أو لفهل يستقيم على ضوء ما سبق أن نفهم استنباطاا أن  ،20121إىل مار  
كان   هذه الثغرة للخالف و سد  درى و لذلك  ؛؟لة لتجديد مبرور مدة زمنية حمددةلكنها قابواحدة، و 

عضوية ن ينص صراحة على أن مدة الأب يعيد النظر يف صياغة هذه اومادة أن حرتاا ابومؤسس الدستوري
مع توحيد الصيغة لكل من الرئيس و اسأعضاء على حد  ،فاجمللس هي مرة واحدة غري قابلة لتجديد

 .1989كما كان عليه احلال يف دستور سواء  

   :ناستثناءيأنه يرد عليها  سنوات غري قابلة للتجديد، إل (8)ن مثاأن مدة العهدة  سأصلاف       
 (04 )عالدستوري للتجديد النصفي كل أرب مرتبط خبضوع نصف أعضاء اجمللس االسجثناء األول:

 من الدستور بنصه: ''...و جيدد نصف عدد5/183اسأخري من اومادة  سنوات، وهو ما أكده السطر
اجلديد اومعني أو اومنتخب يف أن يقوم العضو  على، ''سنوات4  أعضاء اجمللس الدستوري كل أربع

 مرور يوم كامل على اسأكثر من اتريخ النتهاء العادي لعضوية سلفه ممارسة مهامه بعد

دائم له جيري  استقالته أو حصول مانع الستثناء الثاين: مرتبط حبالة وفاة عضو اجمللس الدستوري، أو-
الشعيب  لسية، وحسب احلالة، إىل رئيس اجملنسخة منها إىل رئيس اجلمهور  اجمللس الدستوري مداولة تبلغ

 ذلك كما اشارت إىل  ،رئيس جملس الدولة الوطين، أو رئيس جملس اسأمة، أو رئيس احملكمة العليا، أو

                                                
    22، ت الطالع عليه يوم: -constitutionnel.dz/index.php/ar/-http://www.conseil :نقال عن الرابط التايل -1  

 .15-44على الساعة ، 2019فرباير 

http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/-
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 .1عمل اجمللس الدستوري لقواعد من النظام الداخلي احملدد (82) اومادة
ص اومستخلف رغم عدم ودود الن يبقى أن نشري أن العضو اومستخلف يكمل مدة عضوية العضو    

 .تسنوا (4) كل أربع  الذي حيدد ذلك سأن التجديد يكون

 و احلقيقة أن عدم جتديد عضوية أعضاء اجمللس الدستوري لعهدة أخرى يتماشى و استقاللية       
ل موضوعية، ه مطلب أبداء مهمته بك، أبناجمللس حبيث يكون العضو على علم، مبجرد توليه اومنصب

 حملددة لهانصب بعد انتهاء العهدة ابلبقاء يف ذلك اوم يةستمرار حتقق له ال جماملة أي دهة لأن و 
إل أن  إلغراء؛هتم وابلتايل عدم تعرضهم لهنم غري معنني بتجديد عهددستورتاا، ما جيعلهم يشعرون أب

ف مغرية بعد ئينفي احتمال التأثري على ضعفاء النفس منهم من خالل وعد السلطة هلم بوظا ل كذل
لذلك فإن ودوب إقرار استفادهتم من حقوقهم الكاملة يف التقاعد يعد ضمانة دوهرية  ؛انتهاء عهدهتم

 2تحقيق استقاللية عضو ونزاهة موقفة.وأساسية ، إن كانت غري قطعية ل

مع  ة، إل ان اومدة لزالت ينقصها شيئاا من الضبط ابومقارنوعلى الرغم من تعدد اإلجيابيات       
والتجربة اليت  ةفحفاظ على ودوب التجديد من ده ،نت الرقابة على دستورية القواننياسأنظمة اليت تب

 ، فقد كان من اسأفضل دعلها أطول أسوةمن دهة أخرىحادة العضو اجلديد إليها يكتسبها العضو و 
دعة خدمة لرقابة ان سنوات[ وهي اومدة اليت تضمن فعالية التجربة9مثال مبا هو معتمد يف فرنسا أي ]

 مع إقرار التجديد ابلثلث كل ثال ث سنوات.

 

 

 

 

 

                                                
،  1:العدد  ،نون الدستوري واومؤسسات السياسية، جملة القاتوري اجلزائري عن السلطات الثال ثعبا  بلغول، استقاللية اجمللس الدس- 1

  .159.  2018  ،اجلزائر

 .08الشعري، اومردع السابق، ص :  سعيد بو -2
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 الفرع الثالث 

 الجخصص القانوين املمارسايتاشرتاط التسن و 

نظراا خلطورة و  ،يطابع الفين التقين التخصصلابمصطبغة اجمللس الدستوري عمل وما كانت طبيعة        
 ؛اصلة وحامسةمن آاثر ف قرارهتادستورتاا، وما لالدولة  سلطاتيف تقييم سلوكات وحساسية تدخالته 

أبعباء تلك  تؤهلهم للقيام ،خاصة و دقيقة لقائمون عليها مبوصفات ومعايرلذلك  كان لبد أن يتسم ا
فباستقراء الحكام  ،الدساتري اجلزائرية اومتعاقبةأغفلته الذي  الشيء  وهو  ،اومسؤوليات على الوده اومراد

جند أن اومؤسس و اومشرع الدستوري مل يضع سابقاا أدىن عنصر  ،مجلس الدستوريوالنصوص الناظمة لل
ه أعلى خيضع هلا اختيار أعضاء اجمللس الدستوري حبسبانينبغي أن قانوين حيدد بعض  الشروط اليت 

ية وفلسفة مغايرة وما  والذي داء برؤ  ،2016وصولا للتعديل الدستوري  ،اجملالس السيادية يف الدولة
، سداا للنقائص و مواكبة للتطورات اليت تشهدها الدساتري اومقارنة يف هذا اجملال ، وذلك سابقاا كان 

 ما هوو   ،جمتمعتني يف مادة واحدة ذتنيو مأخ من خالل النص صراحة على شرط السن مث الكفاءة
 سوف نتطر  له تباعاا :

 صراحة على أنه :  و اليت أشارت 184حتديداا اومادة ابلعودة إىل أحكام الدستور 

 : ني ما أييتجيب على أعضاء اجمللس الدستوري اومعينني أو اومنتخب   

 ة كاملة يوم تعيينهم أو انتخاهبمبلوغ سن اسأربعني سن. 
   لقانونية ا العلوم ( سنة على اسأقل يف التعليم العايل يف15خبربة مهنية مدهتا مخس عشرة )  التمتع

 .1احملكمة  العليا  أو  لدى  جملس  الدولة  أو  يف  وظيفة  عليايف مهنة حمام لدى  يف القضاء أو أو

يالحظ أن اومؤسس استعمل صيغة الودوب اليت تفيد اإللزامية ، ، ابستنطا  نص اومادة أعاله       
ذا اومقتضيات أن تراعي ه ل خمرية  جمربة وهو ما جيعل السلطات اومخولة صالحية التعيني أو النتخاب 

ما يغلق  حتما  هوو  عضوية اجمللسيف حني  اختيارها لشخصيات اليت ترغب يف منحها شرف تثيلها 
عضوية الدستوري لشروط الد هذا التحدي، ا  دخالء و اومتطفلني على اجملالاحتمال التح الباب دون

                                                
  1- اومادة 184 من القانون 01/16، السالف الذكر.
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لس بكفاءات ويندرج يف اطار تدعيم تشكيلة اجملالدستورية،  ةيف جمال اوممارسطفرة واعدة يعترب مبثابة 
مبهامها بصورة  مدراية الكافية اليت تؤهلها للقياوخربات أكادميية تتميز ابومهنية العالية وال صصةمتخ

  1.حسنة، تتالءم مع طبيعة عمل اجمللس الدستوري وخصوصا الرقابة الدستورية

ولها يت لقوانني ورقابة النتخاابت تقتضي ابلضرورة أنفمن اومعلوم أن مهمة الرقابة على دستورية ا      
ة أنه من من خالل اوممارس كشفت  جتربة اسأستاذ سعيد بو الشعريو ، خمتصون ابسأسا  يف القانون

ة وع اومطروح للمناقشنظرا لربطه اوموض يفيد اجمللس يف شيء ليست لديه اوملكة القانونية ومتمر  فيها ل
أن  كما  ،ه. فما ابلك بغري حمل النظرالقانونية اخلوض يف مناقشة اومسائل ابجلوانب السياسية دون 

نظرا  ؛ل يؤهل صاحبه للقيام ابومهمة اومسندة للمجلس على أكمل ودهالقانون وحده  التخصص يف
أثر ذلك ، و اودقة وحساسية اوموضوعات اومطروحة عليها للفصل فيه ،لطبيعة اخلاصة لعمل هذه اهليئة

لم م ضليع ، وهذا لن يتأتى إل من متخصصتكامل أحكامها مع أحكام الدستور على جتانس و
أو  ،اخلاص، وسواء كان ذي صلة ابجلوانب الدارية أو اوماليةوانب القانون العمومي و مبختلف د

لتحليل و يا من ا، وأن يكون متمكناا نظرتا وعمللية وغريها من اجلوانب ذات الصلةالقتصادية و الدو 
قيق الغرض من شأهنا حتوهي الشروط واومؤهالت اليت لشك  ،التأصيل العميقني يف القانون الدستوري

  2.من إقرارها

ل لنا أن هو مبا أننا اثران موضوع السن ف ،رتبط مباشرة مع الكفاءة اومطلوبةوشرط السن أيضا ا م      
ددير   .؟اسأربعني حتديداا دون غريه اشتاط سنمن وراء وخاة أو اومقصد الباعث نتساءل عن احلكمة اومت

ومتشح  ايفنفسها  اليت اعتمدها اومؤسس الدستوري ضمن شروط الوادب توافرها   لسنابلذكر  أهنا  ا
دع إىل ابلذكر راسن اسأربعني اختصاص  ولعل تفسري ذلك مرده أن  للمنصب رائسة اجلمهورية ،

ا جيعل مم-كيف ل وهي سن النبوة –استفاء كمال العقل وذروة تام الدراك و الفهم سن اعتبارها 
العضو أبعد ما يكون عن الزيغ و الطيش و الزلل وابلتبعية أقدر على حتمل مشا  اومسؤولية وأدعى إىل 

 . ودسامتها  استشعار ثقلها

                                                
  1 - عيسى طييب، اومردع السابق، ص:456.

  2-  سعيد بو الشعري، اومردع السابق، ص 78.
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 س الدستورياومؤس هو إدراج -يف معرض قراءتنا للمادة السالفة الذكر-ما يلفت  النتباه أيضا         
ذي ابإلمكان المر الاومشروطة  كأسا  لالختيار ، وهو  اومؤهالت  يف تعداديف الدولة  علياال ائفظلو ل

 ذه اسأخرية واحتمالية  أن تكون هاجمللس  تشكيلةاستغالله كمنفذ لتسهيل التحا  شخصيات بركب 
ني ل خصوصاا من دانب رئيس اجلمهورية الذي حيوز سلطة التعي ،الرقابة الدستوريةجال مبمنبتة الصلة 

تبارات القانونية الععلى الثقة والولء السياسي  أولوتات النتخاب عرب اختيار أعضاء جماملة من منطلق 
 أداء اجمللس.ضماانا للتبعية اومواقف وهو ما ينعكس ل حمالة بسلب على والدستورية 

أهنا   ،2016 ما ميكن مالحظته على هذه الشروط اومتضمنة يف التعديل الدستوري لسنةعموما ا        
اء تتوفر فيهم الدستوري، ابختيار أعضس ستوري يف الرتقاء بتشكيلة اجمللعن نية اومشرع الدتفصح 

 و تماد معايريالعشوائية والولء، من خالل اعات اومتميزة بطابع ءنتقالال عناصر اخلربة و التجربة تفادتا
يعة اجمللس تتماشى مع طب مواصفات منطقية ومعقولة قائمة على اسا  اومؤهالت العلمية والسن احملدد،

راء أثناء عمل آلا الذي يساهم يف انسجام التصورات و المر ؛ى القواننيوخصوصية الرقابة الدستورية عل
هامهم، م منأى عن المالءات السياسية والتأثريات احلزبية خالل ممارسةالعضاء يف  اومؤسسة، وجيعل

نونية اومطلوبة للقيام حتتاج للكفاءة القا وهو ما تقتضيه متطلبات وأهداف تفعيل الرقابة الدستورية اليت
  1.رحكام الدستو لأل كد من عدم خمالفة القواننيأمبهمة الت

ي ر من شأنه أن يؤصل ويرفع من قيمة عمل اجمللس الدستو مبا سبق خذ وما من شك يف أن اسأ       
فرض خضوع ، وهو ترسيخ مسو الدستور و ويفحم اومتبصني به ومبهامه وأهدافه وحيقق ما أنشئ سأدله

اجلميع مؤسسات وأفراد سأحكامه وتكريس دولة احلق والقانون اليت تصبو الشعوب إىل حتقيقها والعيش 
 يف كنفها.

 

 

 

 

                                                
  1- سعيد بوالشعري، اومردع السابق، ص: 54. 
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 املطلب الثاين 

 اسجقاللية الجوليفة اجلاياة للمدلس الاسجوري بني القانون والواقع 

 نذ ولدتهممتجددة، لزمت اجمللس الدستوري  ةإن مسألة الستقاللية هي إشكالية قدمي  احلقيقة       
موض  اومتجلي الغ منا وما خياجله هلذا اهليئة  طبيعة اومتفردةالهو  يولعل مبعثها الرئيس ،وستظل ولزالت
لنقل  ن صح التعبري  نوع من اسأدهزة اوفهي إ، متناقضني ودهنينيها لابني ظهر يف مجعها أساساا 

انه  يف الوقت آنه ، فدورها شبيه اىل ابعد حد بدور القاضي بيدالسلطة السياسية و القضائية العليا 
حتقيق مآرب  دة، اسأحيان عف هديستو بل  -ابلنظر اىل تكوينته وصالحياته -ميار  يف حقل سياسي 

 نع حني احلديث  –بوصفها قيمة قانونية اثبتة  -عليه تغدو الستقالليةبناء  ، حبتة سياسيةو أغراض 
ي اومنبئ ابعتبارها احملك احلقيقي و اومؤشر الرئيس ،لذاهتا غاية مقصودة اومؤسسات السيادية يف الدولة 

بنجاحها يف أداءها ومهامها ، فما ابلك إذ اكان المر يتعلق بوكيل الشرعية والعدالة الدستورية و حامي 
ن بلوغ لاحلقو  و احلرتات الساسية ، فمطلب الستقاللية هنا يضحى حينئذ يكتسي قيمة مضافة ، 

 اوزدى او خر  او جتكل اعت  ضدمهمة السهر على ضمان احتام  الدستور وصونه من  واومقصد  الغاية
ا حياد ونزاهة و  على مدى تتع هذه اهليئة مبقومات و ضماانت الستقاللية يبقى مرهوان ومتوقفا إمنا 

ومنعها من كل  اعماهلا و ممارساهتا القانونية وتقدير وتقرير بتحري اومكلفة  لسلطات احيال  وحتصينهم 
 .1ما من شأنه ان ميس بسيادة و علوية أحكام الدستور 

 تحيص وضبط السلطتني اللتني يتوىل انطالقا من هذا تنبع أمهية استقاللية اجمللس الدستوري إزاء       
يق هذه ، ولعل ان أجنع السبل الكفيلة بتحقحال تنازعهما الختصاصات والتحكيم بينهماانشطتهما 

ني التشريع أي من السلطت الستقاللية هو اعتماد كيفية لنتقاء اسأعضاء اجمللس تكون دديرة حبرمان
 2 .كم يف مواقفهاالتح الدستورية واحليلولة دون حماولة والتنفيذ من إحكام قبضتها على هيئة الرقابة

   

                                                
حرص " كلسن " أحد واضعي أسس الرقابة على دستورية القوانني على عامل الستقاللية وذلك لتجسيد اهلدف اومتوخى من الرقابة -1

 .وريةالدست
صص: حتولت الدولة،  العام، ختمجام عزيز، عدم فعالية الرقابة عمى دستورية القوانني يف اجلزائر، مذكرة لنيل شهادة اومادستري، فرع القانون -2
  .232ص: ،2014/2015 ية احلقو  والعموم السياسي، دامعة مولود معمري، تيزي وزو،لك
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لدستوري عتمدها اومؤسس ايبدو انه ليست مثة من وسيلة أمثل لتحقيق هذا الغرض من تلك اليت ا  
ع والتنفيذ شرياجمللس الدستوري بني سلطيت الت انتخاب أعضاءاجلزائري، وذلك بتوزيع صالحية تعيني و 

مبا يضمن  ،يستور ، يضاف اليها دهاز القضاء اوممثل هو الخر يف اجمللس الدأسوة بنظريه الفرنسي
سياسي لكن هل يوفر النظام ال القوى اومشكلة للمجلس الدستوري  نوعا من التوازن الس لطايت بني 

لطتني الغرض اومتوخى من منع استئثار أي من الس لسلطات مبا خيدممكاان ومبدأ توازن ا حقيقة اجلزائري
  الدستوري؟ حبق تعيني أعضاء اجمللس

 ية اجمللس الاسجور يلكفجها داخل تشكغلبة التسلطة الجنفيذية ورجحان  : الفرع األول

 )الالتوازن الفعلي ابلرغم من الجوازن العادي(

يقتضي 1شكيلته ت استنادا إىل التوازن القائم على مستوىإن التسليم ابستقاللية اجمللس الدستوري    
ال ث اوممثلة فيه قصد السلطات الث ابلضرورة، ويف تقديران، الوقوف على طبيعة وواقع العالقة الرابطة بني

ح والستقاللية، مما يفضي لإلقرار مبصداقية الطر  التأكد إذا ما كانت هذه العالقة قائمة على التوازن
بدأ الفصل أو ومالدستوري، أم أن الوضع على النقيض ليس فيه  تقاللية العضوية للمجلسالقائل ابلس

 .2كثر من مكانة صورية ونظرية حبتةتوازن السلطات أ

والتبعية هي  الدمج يبدو أن الطرح اسأخري هو من ينطبق على النظام السياسي اجلزائري، فظاهريت    
قضاء من دهة وهيئيت التشريع وال السلطة التنفيذية من دهةالضابطة للصلة اليت جتمع بني كل من 

       3نفيذيةجمرد مرفق من اومرافق التابعة للسلطة الت أخرى، تبعا لذلك ل يعدو اجمللس الدستوري أن يكون
وانئبه جمللس الدستوري ا صالحية تعيني رئيس نوعي يؤكده لمتياز  ففضال عن امتالك السلطة التنفيذية

لوهنا، إن قبضتها على بقية أعضائه، كنتيجة لتبعية اهليئة اليت ميث ماحكاليس مثة ما مينعها من  ،(أولا )
 )اثنياا(.أو الوظيفي  على اومستوى العضوي

                                                
فت اومصطلحات مجعوا وان اختلأإذ  ،ن كانت هلم دراسات عن مؤسسة الرقابة على الدستوريةمم شكل هذا اجلانب موضوع توافق بني غالبية الباحثني-1

 (.11مجام عزيز، اومردع السابق، ص: . )مىت كانت السلطات الثال ث ممثلة فيه اليت وظفوها على الستقاللية التامة للمجلس الدستوري،
، مذكرة مكملة ومقتضيات لنيل شهادة اوماست يف احلقو  ختصص 2016التعديل الدستوري حيياتن سفيان، اجمللس الدستوري اجلزائري على ضوء  -2

  .53، ص: 2015/2016دولة و مؤسسات عمومية ،  كلية احلقو  و العلوم السياسية ،قسم احلقو  ، دامعة حممد بوضياف اومسيلة ، 

  3 - مجام عزيز اومردع السابق، ص: 233.
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 ملركز املجميز()صاحب اأواًل: االمجياز النوعي للرئيس اجلمهورية يف تعيني انئب ورئيس اجمللس 

سر هذا المتياز يف ل ،كمي ونوعي على مستوى اجمللس الدستوريحيظى رئيس اجلمهورية ابمتياز        
إمنا ومن ضمن هذه و  ،اهليئة فقط أعضاء يف هذهأربعة بكون قائد السلطة التنفيذية ممثال مبا ل يقل عن 

      .1ومتفو  عن سائر اسأعضاء، أل وهو رئيس اجمللس الدستوري احلصة يتوادد عضو ذو مركز متميز
شكيلة اجمللس ت جلزائري بقدر ما رعى مقتضيات الفصل والتوازن بني السلطات يف حتديدإن اومؤسس ا

 ،مبدأ مسو الدستور هبا جتسيد الدستوري، من خالل تكني السلطات الثالثة من اومسامهة يف اهليئة اومنوط
لسياسي اجلزائري ا للسلطة التنفيذية يف النظام بقدر ما حرص على عدم اومسا  ابومكانة اومتفوقة واومهيمنة

 2..الدستوريجبعل هذا التفو  ميتد إىل اجمللس 

 من خالل استقراء النص الدستوري الناظم لتشكيلته استجالؤه بوضوحالذي ميكن هو التفو  و      
هذا ن أ بيد ،فقد عمد اومؤسس اىل اشراك السلطات العامة الثال ث يف الدولة مناصفة ،[183اومادة ]

ية تفو  سلطة تب ابلتبعمما ر  ؛التوازن واومساواة يف ميكانيزمات الختيار مراعياا ومبدأالشراك مل يكن 
 :يما يلوالذي ميكن إبرازه من خالل على أخرى 

 :اد رئيس اجلمهورية بتسلطة الجعينينفر : اأ(  

أعضاء  4" عينيتطبقاا للمادة اومذكورة أعاله فأنه حيق لرئيس اجلمهورية اوممثل لسلطة التنفيذية "        
، مربط الفر  هنا هو أن رئيس اجلمهورية ميلك سلطة التعيني مبودب مراسيم عضواا  12من أصل 

 .كلية" وما يف ذلك من اثر كبري على مصداقية هذه التش تنجخب رائسية يف حني ان السلطات اسأخرى"
ة ان خيتار من يراه مناسباا الشخصيمبطلق سلطته التقديرية ان التعيني سيتيح لرئيس اجلمهورية  فاومعلوم

ولرمبا دون الخذ بعني العتبار مسألة الهلية و اومالئمة للمنصب، وهو الختيار الذي غالباا ما يطغى 
على أن  نؤكدو مواقف اوممثلني اومعينني، ك من التأثري علىعليه الطابع السياسي وما يتتب على ذل

إهناء اومهام   سلطة لكميالذي  نيللشخص اومع نيواخلضوع من اومع   التبعية ثيمن ح ثأثرياأكثر  ينيالتع

                                                
 فار ، اجمللس الدستوري بني اومهام والختصاص، مذكرة لنيل شهادة اوماست يف احلقو ، شعبة: القانون العام، ختصص: اجلماعات اإلقليمية بوزيدي -1

51، ص: 2014/2015واهليئات احمللية، كلية احلقو  والعلوم سياسية، قسم احلقو ، دامعة عبد الرمحان مرية،  .  
قو  و ، كلية احلةاإلقليميختصص اجلماعات احمللية و اهليئات  احلقو ،مذكرة لنيل شهادة اوماست يف  الدستوري،جمللس استقاللية ا سامية،لطرش  بن-2

17، ص 2014/2015العلوم السياسية ، قسم احلقو  ، دامعة عبد الرمحان مرية جباية ،  .  
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 نييف نظر اومختص يةاجلمهور  رئيسقبل  من أعضاء يف اجمللس الدستوري ينيفإن تع وابلتايل كقاعدة عامة،
 . 1سيعطى دفعا لتفو  السلطة التنفيذية يف التشكيلة احلالية على حساب السلطتني الخرتني

ماانت ض مما توفره نصوص الدستور وكذا النظام الداخلي للمجلس الدستوري منهذا وابلرغم     
بادئ الضابطة واوم منتهاها كفالة استقاللية أعضاء اسأخري واختاذ اومواقف وفقا وما تقتضيه اسأحكام

ة وده العام للسلطالدستوري ابلت للمنازعة الدستورية، إل أنه من اومستعصي استبعاد ثأثر أعضاء اجمللس
بقى مرد ذلك يف يعدم الدستورية اومثارة  اومعينة هلم وابلتايل جتنب النصياع لرأي اسأخري إزاء مسألة

 .الغالب طبيعة البشر وبناؤهم التفكريي

ذه ى الذي تتخاومنح ليس هناك ما مينع رئيس اجلمهورية من أن يكون له ثأثري يف من هذا اومنطلق       
على ضمان عدم ولوج نصوص  سيا  اضطالعه مبهمة السهر يف ،الدستوري أراء وقرارات اجمللس

 2.تشريعية وتنظيمية خمالفة سأحكام القانون اسأساسي للدولة

مهورية اجل مة اومميزة لعالقة رئيسا الحتمال حني يكون التعارض الستقوم حظوظ وقوع هذ       
ندما يكون التوافق ع فيما يغيب هذا الحتمالابلسلطتني اسأخريني اوممثلتني يف اجمللس الدستوري، 

أن يكون أغلب اسأعضاء الذين تداولوا على العضوية يف  ل غرابة إذا  3.والتجانس عنواان لتلك العالقة
نهم ع الدستوري وفضال عن كوهنم ينتمون إىل مكاتب وزارية ووظائف سامية يف الدولة يشهد اجمللس

سياسية وأعضاء ال الوطين، مما يبني هذا الندماج بني السلطة نضاهلم يف صفوف حزب دبهة التحرير
 .4اجمللس الدستوري

  

                                                
 .20، ص: 2012، هومه، اجلزائرعلى دستورية القوانني يف اجلزائر، دار سليمة مسرايت، نظام الرقابة -1

  2- مجام عزيز، اومردع السابق، ص: 15.
هذا و  مل يشهد النظام السياسي اجلزائري عرب خمتلف التجارب الدستورية اليت مر هبا، سواد مرحلة ميزها قيام أغلبية برومانية معارضة للرئيس، -3

إذ دأب الربومان على لعب دور اومساند اومطلق للسلطة التنفيذية، ما ؛ 1989اسية يف أعقاب اعتماد دستور حىت بعد اعتنا  التعددية السي
اته ر ألقى بظالله على ممارسة اجمللس الدستوري، الذي وبشهادة من كان هلم الظفر بعضوية فيه يعمد وبصورة مطلقة على إبداء أرائه واختاذ قرا

 :، ص1996 الثاين،العدد  إدارة، ، جملةائري، تقدمي وحوصلة لتجربة قصريةاجمللس الدستوري اجلز  ،طه طيار:  ابإلمجاع، أنظر يف ذلك مثال
35. 

 .54، سفيان، اومردع السابقحيياتن  -4
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 :تعيني رئيس اجلمهورية لرئيس اجمللس الاسجوري ذي املركز املجميز ب( 

دستوري فكال من  الدولة اومؤسس اجلزائري رئيس اجلمهورية بسلطة تعيني الشخصية الثالثة يف خص       
هذا المتياز أييت  البالد كرسا هذا المتياز لفائدة القاضي اسأول يف2016وتعديل 1996و 1989

الدستوري يف صفه يف اجمللس  ليشكل إحدى اومنافذ اسأكيدة اليت تكن رئيس اجلمهورية من دعل
رئيس  هايتبوؤ مة اليت تلك اومكانة اهلا ، وابلتايل اإلبقاء على تفوقه، وهذا ابلتعويل علىتنيموادهة السلط

  .1الدستور وصيانة احلقو  واحلرتات اهليئة اومكلفة حبماية

اليت تنطوي على و  قرأ تلك اومكانة من زاوية الصالحيات اومرتبطة بسري عمل اجمللس الدستوريل ت       
 فحسب، إمنا على دستورية القوانني ثأثري أكيد يف اومنحى الذي ثأخذه آراؤه وقراراته يف جمال الرقابة

ة يف حالة اجمللس الدستوري، إذ يتوىل هذا اسأخري رائسة الدول ها أيضا اومهام الدستورية اومخولة لرئيستربز 
 يسكما يستشار رئيس اجمللس الدستوري من قبل رئ  ،اجلمهورية ورائسة جملس اسأمة اقتان شغور رائسة

 .2اجلمهورية حني قراره إعالن حالة الطوارئ أو احلصار

إسناد مهمة  معه يستودب يف هذا اومركز السامي لرئيس اجمللس الدستوري مربرا كافيايرى البعض       
رية رئيس اجلمهو  مفاده أن ل شك أن هذه الرؤية أمالها العتقاد السائد والذي ،3تعيينه لرئيس اجلمهورية

ة من أصوات قلوالسري وابسأغلبية اومط كونه خيتار عن طريق القتاع العام اومباشر  ؛حيوز شرعية أقوى
ة، إذ ينتخبون التشريعية على مستوى أقل من الشرعي يف حني يتوفر نواب السلطة ،الناخبني اومعرب عنها

 . من قبل اهليئة الناخبة لدوائرهم النتخابية

 ن تعيينه من قبل رئيس اجلمهورية أفضل لحتمال تغلبيذهب اسأستاذ سعيد بوالشعري اىل أو      
ؤهالت العلمية اء يف اختيار الضعيف للتحكم فيه أو ومعرفته الشخصية على حساب اومالنزعة الاننية سو 

  4.ههو ممثل منتخبي اخلاردية ما يعجل رأ  اهليئة ليس ممثال هلا بقدر ماأو خضوعا للضغوط 

                                                
  1 .- مسري خاضر، حمدودية استقاللية اجمللس الدستوري اجلزائري، جملة القانون الدستوري و اومؤ سسات السياسية، العدد 2، اجلزائر، 2018ص: 546.

  2- مجام عزيز، اومردع السابق، ص: 18
  3 .- وايف أمحد وبكرى إدريس، النظرية العامة للدولة والنظام السياسي اجلزائري يف ظل دستور1989، اومؤسسة اجلزائرية للطباعة، اجلزائر  ،1992ص:34

  4- السعيد بو الشعري، اومردع السابق، ص: 114
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يف  اومنتهجة دةابلقاع لكن أل يشكل هذا اخليار اومعتمد يف اختيار رئيس اجمللس الدستوري مساساا     
 ث ني السلطات الثالب حتديد نظام تعيني أو انتخاب أعضائه، واليت ترتكز كما أسلفنا على مبدأ اومساواة

 سواها؟نفراد سلطة معينة حبق التعيني دون ايف الدولة وهذا لتاليف تبيعات 

على  لساهرةا من اومؤكد أن هذه اومفاضلة سيكون هلا وقعها السليب على مقومات استقاللية اهليئة   
شغل هذا اختيار العضو الذي سي عدم اومسا  مببدأ مسو الدستور، مما يستدعي اعتماد صيغة أخرى يف

سهم الدستوري يف منح أعضاء اجمللس الدستوري أنف اومنصب. يكمن احلل حسب غالبية فقهاء القانون
زائرية اسأول هذه اجل تبىن حمررو دستور اجلمهورية .لتويل مهمة الرائسة صالحية اختيار واحد من بينهم

 .اختيار رئيس اجمللس الدستوري الطريقة يف

نصب رئيس م ل أب  فيما يلي أن نربز تلك اجلوانب اليت تضفي طابع المتياز والتفو  على     
ر أعضاء بنفس احلقو  كسائ اجمللس الدستوري، هذا اسأخري وإن كان خيضع لذات اللتزامات ويتمتع

قابل مبهام يف غاية يتمتع ابوم إل أنه ،إضافية يعين عدم خصه بضماانت استقاللية اجمللس الدستوري، مما
ع خالف بينها حالة وقو  ،الكفة لصاحل السلطة التنفيذية اسأمهية قد يكون استعماهلا حامسا يف ردحان

ك لتشريعي أو تنظيمي قيد مراقبة أمام اجمللس الدستوري. تتمثل ت وبني السلطة التشريعية حول نص
 :اآليت الصالحيات يف

:خجيار رئيس اجمللس الاسجوري للعضو املقررا-1   

بعد تلقيه لرسالة  الدستوري يعد تعيني العضو اومقرر أوىل اإلدراءات اليت يقدم عليها رئيس اجمللس     
اسأمانة  أن تسجل تلك الرسالة لدى اإلخطار من إحدى اجلهات اومخول هلا هذا احلق، وهذا بعد

ابلتحقيق يف اوملف وإعداد مشروع الرأي أو القرار  . يكلف العضو اومقررالعامة للمجلس الدستوري
 .اومعاهدة الدولية أو النص التشريعي أو التنظيمي موضوع اإلخطار حول مدى مطابقة أو دستورية

ئق اومتعلقة والواث علوماتيسبق إعداد العضو اومقرر ومشروع الرأي أو القرار ذلك عمله على مجع اوم     
 1.واستشارته من يراهم مؤهلني لذلكابوملف اوموكل إليه 

                                                
  1 - رادع اومواد من 14 اىل 17 من النظام احملدد لقواعد عمل اجمللس الدستوري، السالف ذكره.
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و الرأي الذي القرار أ مدى التأثري الذي ميكن أن ميارسه العضو اومقرر يف يتجلى من خالل ما سبق     
عده يعادة ما يكون مشروع القرار الذي  سيتخذه اجمللس الدستوري بشأن النص موضوع اإلخطار، إذ

 اجمللس الدستوري الذين تتكون لديهم فكرة أقل حول .اومقرر نفس القرار الذي يصوت عليه أعضاء
 .1بصدد التداول حوهلا اومنازعة الدستورية اليت هم

تقاء واحد من الدستوري يف ان هذا ومثة مسألة عدم ودود أية قيود أو معايري، يلتزم هبا رئيس اجمللس    
عتمد الوضع أن جيعل رئيس اجمللس الدستوري ي وملف حمل اإلخطار. من شأن هذازمالئه للتحقيق يف ا

معيار دردة الولء له ولرئيس اجلمهورية، وهو احتمال وارد خاصة  على معيار واحد دون سواه أل وهو
ماد عتا والصراع يف التوده العام بني السلطات اوممثلة يف اجمللس الدستوري. لذا نرى يف يف حالة التباين

 أعضاء صادقةالعضو اومقرر وم معياري التخصص والتعيني عن طريق التداول، ووما ل إخضاع قرار اختيار
 .2سياسياكتساء أراء وقرارات اجمللس الدستوري للطابع ال كفيل ابستبعاد احتمال  الا اجمللس الدستوري ح

 :الطابع املرجح لصو  رئيس اجمللس الاسجوري- 2 

صوت رئيس اجمللس ل الرقابة على دستورية القوانني يف اجلزائر على آلية الطابع اومردحعتمد نظام ي       
نتظر مشروع الرأي اومزمع إبداءه أو القرار اوم الدستوري يف حالة تساوي اسأصوات، حني التصويت على

 أو دستورية النص حمل اومداولة. إصداره والفاصل يف مسألة مدى مطابقة

 اسأمهية، قد يؤدي إعماله إىل جتريد أراءمن  عال  تياز الصوت اومردح على قدر يظل اموبذلك        
يس اجمللس نتصور رئ ذلك أنه من الصعب أن، وقرارات اجمللس الدستوري من طابعها احليادي والقانوين

سة اجمللس اسأعضاء لتويل منصب رائ رته من بني سائراالدستوري يتخذ موقفا معادتا للجهة اليت اخت
رئيس  أعضاء اجمللس الدستوري أنفسهم صالحية تعيني الدستوري، مما جيعلنا نعود للقول بضرورة منح

 .3اجمللس الدستوري

  

 
                                                

  1 - حيياتن سفيان، اومردع السابق، ص: 57.
  2.- مجام عزيز، اومردع السابق، ص: 21.

  3.- بن لطرش سامية، اومردع السابق، ص: 19.
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:اسجقالليجه رئيس اجلمهورية يهاد مقوما ل عضواي وسياسياً  للربملانتبعية ممثلو  اثنياً:  

اهليمنة جلزائري على ا النظام السياسيكشف واقع العالقة بني السلطة التنفيذية والتشريعية يف ي       
ل تشكل  .الصعيد العضوي أو الوظيفي وهذا إن على ،لشبه مطلقة لألخرية إزاء احلكومةأو التبعية ا

اليت  ،لسلبيةابلتما  النتائج ا معاجلة هذه اومسائل أولوية ضمن دراستنا هذه إل يف احلدود اليت تسمح
ني للهيئة ستوري اوممثلأعضاء اجمللس الد اقع على استقالليةميكن أن تتمخض عن هذا الوضع أو الو 

دستوري يف منأى لألخرية غري كفيل جبعل ممثليها يف اجمللس ال ذلك أن اومركز الضعيف والتبعي ،التشريعية
 .ممارستها من قبل احلكومة من الضغوطات احملتمل

و تمالت الواردة، كل الحسيأيت إبراز ذلك من منطلق دراسات   من خالل ما وعليه سنحاول 
 :لس الدستوري يف كل حالة على حدىة اجمليلانعكاساهتا على تشك
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 :النجماء احلزيب للعضوين املنجخبني من طرف جملس األمةا -أ(  

لرائسي كما امن الثلث  ميكن ان يكون العضوان اومنتخبان عن جملس المة يف اجمللس الدستوري      
يكوان من الثلثني اومنتخبني عن اجملالس احمللية او ان يكون احدمها ينتمي للطائفة اسأوىل واسأخر ميكن ان 

 للطائفة الثانية.

ميكن ان يكون العضوان اومنتخبان عن جملس المة يف اجمللس الدستوري من الثلث  :احلالة األوىل-1
 الكفاءات داخل اجمللس لكن يف اومعني من قيل رئيس اجلمهورية وهو ما يفتض ان يعزز من ودود

ني وظ الولء للرئيس اجلمهورية صاحب الفضل السابق يف تعيظاحلقيقة امنا يعمل على توسيع من ح
لس جمل الليته العضو أو العضوين اوممثلنيالذي قد حيد من استق ذلك العضو يف جملس المة وهو المر

 .اسأمة بعنوان الثلث الرائسي

لية ن يكون العضوان اومنتخبان عن جملس المة من الثلثيني اومنتخبني عن اجملالس احملإ  :احلالة الثانية-2
ويف هذه احلالة من اسأكيد يكوان من اجلزب الفائز ابسأغلبية وهنا حيتمل ودود فرضني ومها : أما اتكون 

ليه احلال اليوم ع اسأغلبية الفائزة فالنتخاابت احمللية من نفس الطيف السياسي لرئيس اجلمهورية كما هو
لرئيس وهو   ناوئما خيدم ويزكي الولء لرئيس أو ان يكون اجلزب الفائز ابسأغلبية من تيار سياسي م

ن حيد ث انسجام ينفي ا ما جيعل صوات هذين العضوين يف الكفة اومخالفة لتوده الرئيس ال ان ذلك ل
 1.و وفا  بني الطرفني يف بعض اومسائل

ذه احلالة خر من اومنتخبني ويف هميكن ان يكون أحد الطرفني من الثلث الرائسي واآل: الة الثالثةاحل
معارضة للرئيس  لبيةكون العضو اومنتخب عن ينتمي إىل أغيكون هناك نوع من توازن القوى شريطة ان ي
لفريق ضوين لهذين العسياسي للرئيس فهذا معناها إضافة اما إذ كانت تنزع اىل نفس الزمرة والعائلة ال

ذا خنلص إىل القول هب  .اومعاضد للرئيس اجلمهورية ومنه للسلطة التنفيذية على حساب ابقي السلطات
لف الدستوري، ل ميكن أبي حال من اسأحوال أن خيت أن دور العضوين اوممثلني جمللس اسأمة يف اجمللس

 . مواقفهيف خدمة رئيس اجلمهورية ومسايرة  عن دور اهليئة اليت ميثلوهنا اومتمثل

 

                                                
 . 456: ردع السابق، ص، اومطييب عيسى-1
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 السجقاللية:رره على اوأ االنجماء احلزيب للعضوين املنجخبني عن اجمللس الشعيب الوطين( ب

ن هذين العضوين يعتربان اجلهة الوحيدة اليت ميكن ان تكون خمالفة يف تصويتها لتوده الرئيس إ      
ة ذو توده سياسي التشريعيولكن يف حالة واحدة وهي ان يكون اجلزب  الفائز ابسأغلبية يف النتخاابت 

أما إذا كان الوضع على نقيض من ذلك كما هو عليه يف الوقت الراهن  ،ينسجم مع تيار رئيس ل
اجلمهورية  إزاء رئيس 1اجمللس الدستوري سيعكس ل حمالة اومكانة التابعة للهيئة اليت ميثلوهنا فمركزمها يف

لبالد يف عهد شاهدهتا ا نتخاابت التشريعية اليتدرت العادة على أن تسفر ال ، من الناحية العضوية
تبوؤه سابقيه  خيتلف عن ذلك الذي التعددية السياسية على نتائج تضع رئيس اجلمهورية، يف وضع ل

ذي أغلبية برومانية مطلقة من الطيف السياسي ال يف مرحلة احلزب الواحد، وهذا ابستناده الدائم إىل
سياسية  اتعلى أن ل ينتمي ممثلوها يف اجمللس الشعيب الوطين إىل تيار  حترص هذه اسأغلبية ،ينتمي إليه

ثلي اجمللس ب مماخنتا أخرى، وهذا حىت و إن اقتضى اسأمر خر  النصوص التنظيمية الضابطة لعملية
 2.الشعيب الوطين

 اجمللس يف إمكانية خلو اجمللس الشعيب الوطين ممن تتوفر فيهم شروط العضويةولتفوتنا اإلشارة اىل    
ال السياسي رة اومهنظرا لنتشار ظا لكستوى العلمي وذواوم ابلتخصصاومتعلقة  لسيما تلك الدستوري

لس الشعيب اجمل يردح احتمالية افتقاد امم ،ع العام من دهة أخرىا بدأ القتا اعتماد اجلزائر وممن دهة و 
  3.حالة حدوثهوهو ما يشكل مشكل عويص يف تلك الشروط  هر فيمن تتوف ينالوط

 ح لسلطة التنفيذية يس وترديح واضفهذا يعين اكتمال تعدد فريق اجمللس الدستورية لصاحل الرئوعليه     
صورة  ات داء مهامه علىيف سأعضاء اجمللس الدستوري الستقالل الالزم و الكايعطى حتماا سأ وهو ما ل

                                                
وضع قد يتخطى ذلك بل ان ال ،يتأثرون مبواقف اومؤسسات اليت ينتمون إليهافقد لحظنا يف مناسبات عدة ان اسأعضاء يف بعض اومواقف -1

ومل يتوقف  ،اىل حد خر  اللتزام ابلتحفظ وسرية اومداولت وتسريبها بطريقة غري مباشرة لوسائل العالم للضغط على موقف اجمللس الدستوري
اع عن حضور بعض نمن خالل المتمآرب شخصية وتصفية حساابت تحقيق تكتل بعض اسأعضاء لعرقلة عمل اجمللس ل بل على ذلك، احلال

 .رارات اجمللسء الراي وأثر ذلك على قات مع رفض إبدااقتناعهم أبن ذلك يف غري صاحلهم قرروا العودة لالدتماعمث بعد  ،ةياجللسات الرمس
   (.134و133، ص:ك سعيد بوالشعري، اومردع السابقذل رادع يف)
إثر التجديد اجلزئي سأعضاء اجمللس الدستوري، أين رشح حزب دبهة التحرير الوطين  2007حد ث يف شهر نوفمربلى النحو الذي ع-2

اآلدال القانونية احملددة لذلك، ما دفع ابلتجمع من أدل الثقافة والدميقراطية إىل مقاطعة دلسة انتخاب العضو اوممثل  خارج حمما عبو السيد
 .(45 :، صك: مجام عزيز، اومردع السابق ذلانظر يف)للمجلس الشعيب الوطين، 

  .456: عيسى طييب، اومردع السابق، ص-3
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إل توازن عددي ل خيدم استقاللية 2016و ما التوازن الذي داء بو التعديل الدستوري لسنة   ممكنة
 .السلطات و التوازناضمحالل مبدأ الفصل يف اختاد قرارته  يف خضم  اجمللس الدستوري 

 للرئيس اجلمهورية على ممثلي التسلطة القضائية : أترري املركز القوياثلثا

قتاحات صاحب ا على مستوى اجمللس الدستوري أمهية معتربة، فهو يتماشى معميثل توادد القضاة     
، أو ما مساه قضائية غري عادية الفضل يف بلورة فكرة الرقابة على دستورية القوانني من طرف دهات

رية بقضاة، ضرورة تزويد هيئات الرقابة الدستو  ابحملاكم أو اجملالس القضائية الدستورية الذي يركز على
  تورية.ومعارفهم اليت تتالءم واومهام اومرتبطة ابومنازعة الدس صد هنا "كلسن"، وهذا ابلنظر لتكوينهمنق

ة سياسية ددير ابلتخفيف من اومخاوف الناشئة عن احتمالت تسييس اهليئ كما أن انتمائهم هليئة غري
 ن خطر علىل ما ميثله ذلك مدنوحها إىل رقابة اومالئمة ل الرقابة الدستورية، مع ك الرقابية وابلتايل

 .1حقو  أفراد اجملتمع وحرتاهتم

 حتريك أعاله يف ل نقصي إمكانية مسامهة العتبارات اليت أوردانها كنا   إن اومؤسس اجلزائري، وإن     
اللية اجمللس الدستوري، أراد تعميق استق إرادته يف تكني اجلهاز القضائي من اومسامهة يف عمل اجمللس

لس يف ذلك نظريه الفرنسي الذي حصر التمثيل يف اجمل متجاوزاإبشراك السلطات الثال ث  الدستوري
 .2والتشريعي الدستوري بني السلطتني التنفيذية

ف، ذلك من أوصا ل يهم الوصف الذي يلحق ابلقضاء سواء أكان سلطة، دهازا، مرفقا عاما وما إىل  
تقال، يتوفر يفتض أن يكون مركزا مس السياسي للدولة والذيبقدر ما يهم اومركز الذي حيتله يف النظام 

ية أكثر وظيفته بعدالة، ويف حالنا هذا تبدو تلك الستقالل على اومقومات الضرورية اليت تكنه من أداء
   .3أمهية

                                                
 يديولودإييبقى الطرح ددير ابلنتقاد، إذ ل ميكن أبي حال، أن نسلم أن القضاة أو ردال القانون بصفة عامة جمردون من أي انتماء -1

خاصة أن جتربة اجمللس الدستوري الفرنسي الذي ل تتضمن تشكيلته أعضاء ممثلني للجهاز القضائي، أثبتت أن اومراحل اليت شهدت  ؛سياسي
سواد أغلبية مشكلة من أعضاء ذوي تكوين قانوين و خاصة القضاة، اتسمت ابلتسييس اومفرط لعمل اجمللس الدستوري، مقارنة بتلك اومراحل 

فراد السياسيون على مناصب العضوية يف اهليئة الرقابية الفرنسية اليت طبعتها الفعالية واحلرص الكبري على صيانة حقو  اسأ اليت استحوذ فيها
 .56: مجام عزيز، اومردع السابق، ص ه:كما ذهب إلي1980إىل1977وحرتاهتم، وذلك يف الفتة اوممتدة من 

 .62حيياتن سفيان، اومردع السابق، ص: -2

  3 - مسية خاضر، اومردع السابق، ص: 354
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تقاللية اسأخري ضمان اس ذلك أن الغرض اومتوخى من تثيل القضاء يف اجمللس الدستوري، كما أشران إليه
اجلزائر مركزا  هل حيتل القضاء يف حياد أعضائه بتمكني السلطات الثال ث من حق التمثيل فيه، لكنو 

 القضائية؟ة من التأثري يف العضوين اوممثلني للهيئ دديرا خبدمة هذا اهلدف، مما حيرم السلطة التنفيذية

لقضائية إل ا لطةأن القضاء حيتل مركزا ضعيفا ل ميكن معه وصف الس يبقى الثابت لألسف      
لقضاء على الدستورية اومقررة ل ابلرغم من الضماانت ،بذلك اجلهاز التابع واخلادم للسلطة التنفيذية

بقى رئيس القضاء عن ثأثري السلطة السياسية، ي مستوى النصوص والرامية إىل إجياد أجنع الصيغ إلبعاد
 1هدعل القضاء جمرد هيئة اتبعة لفعالة تكنه من  اجلمهورية حائزا على آليات دستورية دد

ثلة يف مم تكمن أهم آليات التحكم يف اهليئة القضائية يف تلك اليت جتعل من السلطة التنفيذية      
 رأ  رئيسيحيث  اومهين رئيس اجلمهورية، اجلهة اومهيمنة على عملية تعيني القضاة وإدارة مسارهم

لقضاة ونقلهم حيددها القانون تعيني ا طبقا للشروط اليتالذي يقرر و  ،اجلمهورية اجمللس اسأعلى للقضاء
ى القانون عل يف أعقاب التعديل الذي طرأ تكون تلك اهليمنة قد تنامت .يفيوسري سلمهم الوظ

صالحية حتديد شروط التشح ومسابقة التوظيف لفائدة  الذي خول، 2004 اسأساسي للقضاء سنة
 2السلطة التنفيذية.

ه ونفوذ ركزومتيجة ن ؛اجلمهورية لسلطة تعيني القضاة والتحكم يف مسارهم اومهين حيد احتكار رئيس    
جيعلهم التأديبية للقضاة من استقالل القضاة و  على مستوى اجمللس اسأعلى للقضاء، الذي ميثل اجلهة

حييدون عن أداء دورهم يف إحقا  العدالة، وهو الوضع الذي  ما جيعلهم عرضة لضغوطاته ومساوماته،
 .3تثبته اوممارسة

                                                
  1- بن لطرش سامية، اومردع السابق، ص:27

  2- مسية خاضر، اومردع السابق، ص: 123

در  ما  2008خالل دورته العادية لسنة أن اجمللس اسأعلى للقضاء و ، 2008،دويلية13لـ  5371يف دريدة اخلرب يف عددها ، داء-3
طلب استقالة، تقدم هبا قضاة، عربوا من خالهلا عن استحالة الستمرار يف وظيفتهم يف ظل الوضع الذي تشهده اهليئة القضائية 50يقارب  

الل عملية عيار اجملاملة والولء، خوالذي يطبعه التدخل يف صالحياهتم والتعرض لضغوطات خاردية، كما كشفت ذات الدورة على استمرار العمل مب
 . النقل والتقية اليت شهدهتا ذات الدورة
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لذين تدفعهم رغبة ا ينطبق هذا الوضع على عضوي اجمللس الدستوري الذين انتخبتهما اهليئة القضائية  
ات السلطة الستسالم لضغوط الستمرار يف الوظيفة وكسب دردات إضافية يف سلمهم الوظيفي إىل

 .س الدستورياجملل التنفيذية والسري وفق تودهها، وابلتايل اومسا  ابستقاللية

 الفرع الثاين

 ماى كفاية الضماان  الاسجورية املتسجحارة لكفالة اسجقاللية اجمللس 

تندرج  ضماانت دديدة غاية يف اسأمهية ،2016خريزائري إثر تعديل اسأاستحد ث اومؤسس اجل       
ضمن مسعى تعميق استقاللية اجمللس الدستوري وتدعيم مركز أعضاءه وحتصينهم ضد كل اشكال 

 :هو ما سنناوله ابلتفصيل فيما يلي، و الضغوطات واومؤثرات الذاتية و اخلاردية

 أوال: أداء اليمني الاسجورية:

إبقرار ودوب أداء  وذلكآلية دديدة  2016استحد ث اومؤسس اجلزائري إثر تعديل الخري       
وذلك  ؛اليمني من قبل أعضاء اجمللس الدستوري أمام رئيس اجلمهورية قبل الشروع يف ممارسة مهامهم

"يؤدي أعضاء اجمللس الاسجوري اليمني أمام رئيس  :هاواليت داء في 183/6قتضى أحكام اومادة مب
وظائفي  يم أن أمارسأقتسم ابهلل العلي العظ يت:مباشرة مهامهم، حتسب النص اآلاجلمهورية قبل 

أحفظ سرية املااوال ، وأمجنع عن اختاد موقف علين يف أي قضية ختضع  ،بنزاهة وحياد
 1."لالخجصاص اجمللس الاسجوري

وهل تعد  رهااثذه اومادة بدء بطبيعتها وآنقف هنا لنثري العديدة من التساؤلت اليت تطرحها ه      
؟ وما هامه بصفة رمسيةوم وابلتايل مباشرة العضو ،تويل اومنصب مبثابة أسا  يتغدر دونهما يعترب لز  شرطا

   .؟ى من أدائها أمام رئيس اجلمهوريةاحلكمة تا تر 

لثقلة ا داء ثأكيدا على الدور اومتعاظم واومسؤوليةإن ترسيم إلزامية أداء اليمني الدستورية شك من  ل  
ا، إذ غالبا ما يتضمن النص الدستوري الذي ينظم أحكام اليمني دائهاوملقاة على شخص اومكلف أب

 .هااوملتزم أبدائعلى عاتق للوادبات واومهام اليت تقع  حتديدا واضحاا 

                                                
  1- اومادة 183 /6 من القانون 01/16 اومتضمن تعديل دستور 2016، السالف الذكر.
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عكاسا وثأيت ان ،ني الدستورية أبن هلا طابع ديينيذهب دانب من الفقه إىل تكييف طبيعة اليم      
 من دستور اجلزائري   90وعلى سبيل اومثال اومادة  ،را لهها الدستور مصدشريعة السالمية اليت يتخذلل

فسر أبنه ي ومن مث فإن أداء القسم ابلصيغة الدينية ل  ،اومعدل "أقسم ابهلل العايل العظيم ..."1996
 تضاها ر ة اليت اتودب معه اللتزام ابلغايب عضو جملس الدستوري وإمنا يينصتجمرد عمل شكلي ضروري لل

عهد به عن الدولة ،وهي تقييد احلالف مبا ت ةنالدستور من وضع اليمني ابلصيغة الدينية تناغماا مع دتا
أو اومنتخبة ان  ينةفإنه يتودب على السلطة اومععليه  ، ثأسيساا طريق إميانه الديين وحماكاة شرفه وضمريه 

 ام شخصيةفما ددوها ان كنا ام،  داء اليمنيلشروط يف شخص اومتشح وأهليته لألتتحقق من توافر ا
وابومقابل ذهب دانب اخر من الفقه اىل القول أبن أداء اليمني الدستورية هي ذات طابع  ، ملحدة 

 1سياسي لنطوائها على الوعد ابلوفاء واإلخالص للدستور. 

حيث  ؛يةوسياس ،قانونية ،ن اليمني الدستورية هي ذات طبيعة مركبة دينيةمنيل اىل أكموقف مردح       
، وأما الطبيعة منه وضع احلالف أمام هللا وضمريهوالغرض  ؛تتمثل الطبيعة الدينية ابتداء ابحللف ابهلل

لطبيعية السياسية لليمني ا يف معاجلتها مبقتضى نصوص الدستور، فيما حتتويالقانونية لليمني فتتمثل 
 .دهات سياسية فضال عن اداءها أمامعلى مجلة مهام وصالحيات ذات أبعاد سياسية 

اما عن احلكمة اومتوخاة من إقرار أداءها أمام رئيس اجلمهورية فهي حسب اسأستاذ سعيد بو الشعري   
 رمسية على اهليئةالفة رمسية وعلنية إلضفاء اهليبة و نطالقا من كونه حامي الدستور وتكون بصتى اثأ

لذلك كان ومن اومستحسن أن 3 ،يزكي يف نظران من حظوة الولء لشخص الرئيس وهو ما2 ،وأعضاءها
 .سيسية اومنشئة لدستور يف حد ذاتهالسلطة التأ ون أمام الشعب مباشرة بوصفه مالكتك

 : ثقرار احلصانة القضائية اثنياً 

 لدستوري،ا من اهم الضماانت اليت استحدثها اومؤسس ةيئاز يف اومسائل اجل ةيتعترب احلصانة القضائ    
وعليه فإن إقرار  2016الدستوري   ليالتعد تضمناوم 01-16قانون رقم  من 185ادة  مبودب اوم

                                                
 .231 :، ص2017اجلزائر،  ،05اليمني الدستورية، جملة الدراسات القانونية، العدد  ،دوادي إليا -1  
  .137، ص:اجمللس الدستوري، اومردع السابق ،عريبوالشسعيد - 2  
  راحة مبا يفيد صول ادل على ذلك من مراسيم أدى رئيس اجمللس الدستوري الطيب بلعيز اليمني الدستورية أمام رئيس اجلمهورية، أين عرب  -3  

ولوطين، فيًا لكم" و أنتم جتددون يفًّ الثقة كرئيس للمجلس الدستوري، أقدم لكم شكري وعرفاين وأعاهدكم أن أبقى صادقا يلي: واليوم و  ما
                                               فالوفاء للرئيس مقدماا أول عن الوفاء للوطن اثنياا.
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التعديل للحصانة القضائية لكل أعضاء اجمللس يف اومسائل اجلنائية حبيث " ل ميكن أن يكونوا حمل 
بتخيص  ول صريح عن احلصانة من اومعين ابسأمر، أمتابعات بسب ارتكاب دناية أو دنحة ، إل بتناز 

تدخل  ومحايته من أي بكل راحة وطمأنينة ، يضمن لعضو الستقرار يف منصبه1"لدستوريمن اجمللس ا
م  طاوما حتلى يف عمله ابلنزاهة و اومسؤولية واخليطة واحلذر واللتزام أبحكا ،أو ختويف من أية دهة كانت

لعدل اىل رئيس ا، واومعروف أن احلصانة القضائية ل ترفع إل بطلب من وزير ام الداخليالدستور و النظ
اجمللس الدستوري  الذي يدعو اجمللس لالنعقاد والستماع للعضو اومعين ويدر  الطلب تفصيال للتأكد 

 مجاع  كما اشارة اىل ذلكدرة اجللسة للفصل يف اوموضوع ابإلك يطلب من العضو مغا، وبعد ذل
 ،أما إذ ارثأى أبن ل مربر لذلك لعدم توافر المجاع ،النظام احملدد لقواعد عمل اجمللسمن  83اومادة

 2 .فيبقى العضو متمتع ابحلصانة أي حني فقد صفة العضوية

جمللس ا استقالليةلضمان  ارارهإقت  دستوريةقاعدة  القضائيةتعد احلصانة من هذا اومنطلق      
إىل  ؤدييعن كل ما  بعيدا ،يف أحسن الظروفعمله  ريو س هيترار استمضمان  خالل الدستوري، من

إىل اومسا   ؤديي القضائيةمهامه، لذا فان السماح للعضو ابلتنازل عن احلصانة  ثأدية يف دوره تعطيل
 نازلتدارك هذه اهلفوة من خالل عدم السماح للعضو ابلت ستلزمياجمللس الدستوري، مما  استقاللية يف

 من سي، فلالتنازل عنها مىت أ ارد العضو كنمي اشخصيحقا  ستيابعتبار أهنا ل ،القضائيةاحلصانة  عن
 للمجلس قةهذا التنازل للموافقة اومسب ضعخيأن  جبباومنفردة، و إمنا  رادتهإبعنها  تنازلياومعقول أن 
 الدستوري.

على  تودبي اليت القانونيةاومدة  حتديدعدم تعمد  وأ قد اغفل اومؤسس الدستوريف اىل دانب ذلك    
على  تتبي  قد ماو  ددها،حيرفع احلصانة، كما ان النظام الداخلي مل  طلب للفصل يف مهااجمللس احت 

 ر.لمهذا ا على اومؤسس الدستوري تدارك كان من الددى  لذا ،اجلنائيةالعدالة  تعطيلمن ذلك 

  اثلثاً: عام القابلية للعزل

 منأى عن يفهليئة اومكلفة ابلرقابة ضمانة كبرية جتعله اومؤسس الدستوري اجلزائري لعضو القد منح       
ل فلم يتكلم  ،رغم انه هي من تتوىل تعينه أو انتخابه ،ية سلطة سياسية يف عزلهلتهديد أاخلضوع 

                                                
 ، السالف الذكر.ستورياومتضمن التعديل الد 01-16من القانون  185اومادة -1
  .143، ص: سعيد بوالشعري، اجمللس الدستوري، اومردع السابق -2
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خالفه ستلس الدستوري، وإمنا بني حالت اعن امكانية عزل عضو اجملل نظام الداخلي الدستور و 
 الدستوري فقط.واقالته من قبل أعضاء اجمللس 

فبمجرد انتخاب أو تعيني العضو ل ميكن للجهة اومعينة أو اومنتخبة عزله طيلة اومدة احملددة دستورتاا،      
ح فيها ، وكذلك يف احلالة اليت تصبل خطري نتيجة ارتكابه للخطأ دسيمإل إذ أخل بوادباته اخال

 دستوري غري متوفرة، وعندها يتوىل اجمللسداخل اجملس ال الشروط الالزمة للممارسة مهمة أحد أعضاء
لة قانوان من داو دراءه اومإ ،لالستماع للعضو اومعينبعد عقده ادتماعا حيضره مجيع اسأعضاء  ،الدستوري

 1 .القضية واختاد القرار اومناسب مجاع يف  دون حضور ليفصل ابإل

خل ومويتتب عن هذا الخالل اخلطري لحد أعضاء اجمللس الدستوري طلب هذا اسأخري من العضو ا 
 2 استحالفه.شعار السلطة اومعنية بذلك قصد بوادباته تقدمي استقالته وإ

انئب الرئيس  ةجيتمع اجمللس الدستوري برائس ،ئيس اجمللس الدستوري أو استقالتهويف حالة وفاة ر 
 ًا 3، ويبلغ إىل رئيس اجلمهورية فورابذلكويسجل إشهادا 

اما عند استقالة أو وفاة أو حصول مانع دائم لعضو من اسأعضاء، فبعد ادراء مداولة وتبليغ نسخة     
منها اىل رئيس اجلمهورية يقرر اجمللس شغور اومنصب وتبلغ اىل اجلهة اومعنية حسب احلالة قصد استخالفه 

 4ابلنتخاب أو التعيني 

الدستوري وأعضائه، مل يبقى سأعضاء اجمللس  من الضماانت الدستورية للمجلسهذا الكم فأمام 
ة واندعة على فعال يتسموا ابلشجاعة واإلخالص والنزاهة والشرف سأداء رقابة دستورية الدستوري إل أن

 .اومنشود دستورية القوانني لبناء دولة القانون، وهو اهلدف

 

 

                                                
  .من النظام احملدد لقواعد عمل اجمللس الدستوري 79رادع اومادة -1 
 .من النظام احملدد لقواعد عمل اجمللس الدستوري 80رادع اومادة -2 
  .اجمللس الدستوريمن النظام احملدد لقواعد عمل  81رادع اومادة -3 
  من النظام احملدد لقواعد عمل اجمللس الدستوري 82رادع اومادة -4 



29 
 

 املبحث الثاين

 ومعوقاهتا 2016ة تعايل خلفي اخطار اجمللس الاسجوري علىتطور آلية 

سلطة اإلخطار ذات أمهية كبرية و اسأنظمة العاملة بصيغة الرقابة الدستورية عن طريق اإلخطار،       
نقطة توازن تضمن التوفيق بني انشغالني ،اسأول ضمان قدر كاف من  حترص عموما على إجياد

رص على نشغال الثاين حيلاومعارضة خاصة ،و ا إىل اإلخطار حق توسيع ضييقت الدميقراطية و هو ما
على اهليئة اليت تقوم  وابلتايل احليلولة دون توسيع دائرة اإلخطار مبا يؤدي إىل تشديد الرقابة على القانون

  بسنه ،وهي اليت يفتض فيها أهنا تعرب عن اإلرادة الشعبية بسيادة ذلك أن إفساح اجملال أمام دهات
كثرية لتحريك الرقابة الدستورية مسا  هبذا اومبدأ، و هو من انحية أخرى يؤدي إىل وضعية يتحول 

ني التشريعية ل تدخالته الكثيفة يف مراقبة القوانني إىل سلطة أخرى فو  السلطتعبف فيها اجمللس الدستوري
 .دستوريةمها الفقط التحقق من بقاء السلطتني يف حدود و التنفيذية يف حني أن اومقصود هو

على صعيد اإلصالح  هاماا  حداثا 2016 التعديل الدستوري اجلزائري لسنة ولقد شكل       
ا الوظيفي ،ولعل من أبرز اإلصالحات الدستورية اليت محله سواء يف دانبه اهليكلي أو ؛اومؤسسايت

تلك  ارتكزت،وبقدر ما  التعديل الدستوري اسأخري ، تلك اليت ختص دهاز اجمللس الدستوري
  اإلصالحات على حتديث تشكيلة اجمللس و شروط العضوية فيه ، بقدر ما ارتكزت كذلك حول مرادعة

كيفيات تدخل اجمللس الدستوري و هو يقوم بدوره اسأصيل يف مراقبة مدى دستورية القوانني و 
دف توسيعها هب اسأمر الذي يتجلى بوضوح من خالل تعديل آلية اإلخطار التنظيمات واومعاهدات و هو

 عمله و على يف اجمللس الدستوري فتور حلصيلة نشاطاومعاين ،خاصة بعدما كشف الواقع الدستوري 
يف 2016عن ماى ثسهام الجعايل الاسجوري اجلزائري لتسنة نتساءل يف هذا اومقام : هذا اسأسا  

طلبة لجطوير نظام لية املجاجمللس الاسجوري من حالة اجلمود اليت كان عليها حنو احلركية والفعا ثخراج
 مثلما عليه احلال يف األنظمة الاسجورية املقارنة؟ الرقابة الاسجورية

لى مطلبني عالل وضوع من خاإلشكالية ارثأينا تناول اومهاته حىت نتوصل تدرجييا إىل اإلدابة على و     
 :النحو التايل
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 املطلب األول

 مؤستسة الجشريع والجنفيذنفجاح االخطار على جها  جاياة داخل مكوان  ا

 (االنفجاح احملمود)

إن اختصاص اجمللس الدستوري برقابة دستورية القوانني ل ينعقد تلقائيا، وإمنا يتعني إخطاره       
صورة حمانت ك  وقد ذا احلقهارسة مخولة دستورتا وممن قبل اجلهات اوم هرئيس إىل هودب رسالة تودمب

س س اسأمة و رئيس اجمللجملجلمهورية، ورئيس يف رئيس ا 1996لسنة يف ظل التعديل الدستوري اجلزائري
ط، دهات اإلخطار يف ثال ث دهات فق ؤسس الدستوري حصرنا يتبني أن اومه،، و طينالو   يبالشع

ة السابقة يف ياسأمر الذي يؤدي إىل إفالت الكثري من النصوص القانونية والتنظيمية من الرقابة الدستور 
لدستوري ا بتفحص أحكام التعديل هلس الدستوري، غري أنك دهات اإلخطار اجمل حترحالة ما إذا مل 

، 1ص من خالل توسيع دهات اإلخطارؤسس الدستوري قد تدارك تلك النقائيبدو أن اوم2016لسنة  
 : ، حيث داء فيها ما يليمن187  ادةيتجلى من نص اوم ذا ماهو 

ين رئيس جملس اسأمة أو رئيس اجمللس الشعيب الوط خيطر اجمللس الدستوري رئيس اجلمهورية أو»      
 .الوزير اسأول أو

  »2عضوا يف جملس اسأمة( 30)أو ثالثني (50)كما ميكن إخطاره من مخسني انئب

ذكورتني أعاله، أن دهات إخطار اجمللس الدستوري لرقابة دستورية القوانني ني اومادتيفهم من نصي اوم
أعضاء ( و وللارع الفثلي السلطة التنفيذية )ممتتوزع تلقائيا بني 2016،التعديل الدستوري لسنة  يف ضوء

 .(اثينالفرع من السلطة التشريعية )

 

 

                                                
يعيش تام شوقي ،توسيع إخطار اجمللس الدستوري ودوره يف تطوير نظام الرقابة الدستورية ،جملة العلوم القانونية و السياسية ، العدد   -1  

  .156،ص:2016، اجلزائر ، 14
  ، السالف ذكره.2016اومتضمن التعديل الدستوري  01-16من القانون رقم  187 اومادة -2 
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 الفرع األول

 سلطة االخطار على الوزير األول انفجاح

ليوسع من دائرة اجلهات اليت  16/01لقد داء التعديل الدستوري اسأخري الصادر مبقتضى القانون     
اجمللس  رحيق هلا حق الخطار ، بعنوان لسلطة التنفيذية ماحنا قطبها الثاين أي الوزير اسأول مكنة إخطا

ا يف إطار ية ،وهذيف رئيس اجلمهور  1996ستور ا احلق حمصور يف ظل دالدستوري ، بعدما كان هذ
  ،نادية بضرورة توسيع دهات الخطارسعي اومؤسس الدستوري لالستجابة لعديد  من اومطالب اوم

ددير ابلذكر  أن اومؤسس اجلزائري قد حد حدو نظريه الفرنسي ، حيث حدد الدستور الفرنسي 
لني اسأول كممثاجلهات اومخول هلا حق الخطار يف رئيس اجلمهورية والوزير 1974وتعديل   1958

( عضوا يف أحد 60لسلطة التنفيذية ، ابإلضافة اىل رئيس اجلمعية الوطنية ورئيس جملس الشيوخ ، أو )
غرفيت الربومان ، وفتح اجملال مؤخرا أما اومواطنني لدفع بعد الدستورية بطريق غري مباشر من خالل اإلحالة 

 : حينهوهوما سنتناوله يف1من احملكمة العليا أو جملس الدولة 

عتف اومؤسس الدستوري اجلزائري حسب التعديل اسأخري للوزير اسأول وسأول مرة حبقه يف إخطار ا     
يا مع مطالب تاش ،وهذا دستورية القوانني العادية و اومعاهدات والتنظيمات اجمللس الدستوري لرقابة

دب اومنطق يستو » بقوهلا  «مةيمسرايت سل» سأستاذة  واقتاحات العديد من الكتاب حيث اقتحت
الوزير اسأول دون  إىل اإلخطار بتدعيم وتوسيع سلطات تفعيل عملية الرقابة على دستورية القوانني،

 حيث خمالفا "ا شاوش بشري لسي" وداء اقتاح اسأستاذ نزعها لرئيس اجلمهورية ابعتباره حاميا لدستور،
ستاذ قال أيضا اسأ  وكما،لرئيس احلكومة  نزع صالحية اإلخطار من رئيس اجلمهورية لتمنح اقتح

  ا هإخطار  ائرةدأن التعديل اجلديد ينبغي أن يشمل توسيع صالحيات اجمللس « » شيهوب مسعود   »
 إخطار اسأول للوزير نميك ل كيف  وتساءل الربومان، غرفيت ييسصر حاليا على رئيس اجلمهورية ورئاومقت

 2.اجمللس

    

                                                
، 2016، اجلزائر ،  2جملة الفكر القانوين و السياسي، العدد  ،2016، آلية إخطار اجملا  الدستوري وفقا للتعديل محادو دمحان-1

  .39ص:
. 151ص:  ، اومردع السابق،فسارة بن حفا- 2  
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لطة   الس    أصبح حيتلها على مستوىاإلخطار للوزير اسأول ابلنظر للمكانة اليتيوضح امتداد حق        
 اية ابإلشكالت اليت ميكن أن حتد ث بسبب عدم الدستورية،اسأكثر در  التنفيذية ولكونه الشخص

ادقة عليها من قبل  والربامج احلكومية بعد اومص   ابعتباره مسؤول على تنفيذ خمتلف القوانني والتنظيمات
إن منح صالحية ذلك ف كما يوقع على اومراسيم التنفيذية بعد موافقة رئيس اجلمهورية على  الربومان،

ابة آلية وسالح يعترب وابلنتيجة مبث« مسرايت سليمة»اإلخطار للوزير اسأول    على حد تعبري اسأستاذة 
 يدافع هبا أيضا الطريقة اليتع القوانني اقتحتها احلكومة يف موادهة الربومان و رييدافع به عن مشا الذي

 .1ة للدستورابإلضافة أنه يعترب ضمانة لتقليص القوانني اومخالف رئيس اجلمهورية، عن جماله التنظيمي أمام

ن إسناد هذا الختصاص للشخص الثاين يف السلطة التنفيذية يعد تطورا مقبول حبكم انه شكل إ     
ضمانة إضافية وتوسيعا كان لبد منه من قبل ، على اسأقل من الناحية النظرية لكن هل ميكن تصور 

وزير اسأول لمبعىن اخر هل ميكن لاعمال الوزير اسأول هلذا احلق عمليا خاصة مع وضعه الدستوري احلايل 
فهو اتبع للرئيس  2016وحىت 2008استعمال هذه اللية مع تقلص اختصاصاته يف ظل تعديل 

اجلمهورية حبكم التعني والختصاص فكيف يكون احلال إذا كان المر متعلقا ابللجوء اىل إدراء خطري 
وزير اسأول هو وهام كإخطار اجمللس الدستوري وإذا كان البعض رأى ان عدم إسناد حق الخطار لل

حتصيل حاصل لن اختصاصاته تنفيذية حبتة ،كما انه منفذ لسياسة رئيس اجلمهورية واتبع له مباشرة 
 .  2لذلك فإن إسنادها هلو يف ظل هذه اومعطيات يغذو مفتقرا اىل أسا  واقعي ومنطقي

نبغي ة اإلخطار ل يكنف للوزير اسأول مبنتمسك ابلقول أن العتا و  ،ذا الرأيهولو أننا خبالف      
دف إىل خطار بقدر ما نراه يهحقا موازتا لسلطة أو حق رئيس اجلمهورية يف اإل سلطة أو هتصوره أبن

تحريك عمل ل ه، أو كثرة مهامالظروف همل تسعف اإلخطار مىت مكمال حلق رئيس اجلمهورية يف هدعل
الرقابة رج يف إخطار اجمللس الدستوري خا هسلطت مكن تصور أن يستعمل الوزير اسأولاجمللس، بل من اوم

 .3قضية معينة استشارة اجمللس يف ف بشأهنا، أوخمتلاسبة تفسري مسألة دستورية نالدستورية وذلك مب

إبخطار  وم  يقمث  ،قانون ليدخل حيز النفاداجلمهورية ال على انه ليس من اومنطق أن يصدر رئيس  
رية  ومهما بدل من رئيس اجلمهو  مينح هذا احلق للوزير اسأوليفضل أن ، لذلك اجمللس الدستوري حوله 

                                                
  .158 :تام شوقي، اومردع السابق، ص يعيش -1
  .435، ص: 2018اجلزائر ، التاسع، العدد ، جملة احلقو  و العلو السياسية،خطار اجمللس الدستوري يف اجلزائر، آلية إعمار كوسة-2

  .151سارة بن حفاف، اومردع السابق، ص:-3
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عتباره اب يكن من أمر يتضح أن اومؤسس الدستوري اجلزائري قد وسع دهات اإلخطار إىل الوزير اسأول
 .العضو الثاين الفعال داخل اجلهاز التنفيذي

 الفرع الثاين 

 تكمني نواب وأعضاء الربملان من حق االخطار

 حبق رئيس اجلمهورية والوزير اسأول يف إخطار اجمللس الدستوري لرقابة دستورية افهعلى اعتا عالوة     
ارسة احلق ممحبق أعضاء السلطة التشريعية يف أيضا ؤسس الدستوري ف اوموالتنظيمات اعتا  القوانني،

 دديد  هكتود  انغرفيت الربوم وأعضاء نواببعلق اسأمر ت، ويهذات

يف سابقة هي اسأوىل يف اتريخ الرقابة الدستورية يف اجلزائر ، مسح اومؤسس الدستوري مبقتضى       
لنواب وأعضاء الربومان ، حبق الخطار اجمللس الدستوري فيما يتعلق بدستورية  2016التعديل اسأخري 

 ان يف ذلك إثراء لتجربة الدميقراطية يف اجلزائر ، لسيما وان هذه اخلطوة تفتح علىخالف  القوانني ،ل
اجملال أمام اومعارضة اليت ل حتوز اسأغلبية يف الربومان أو الغري منضوية حتت لواء التحالفات السياسية 

لسياسي وامنا يف ابتمكينها من القيام بدورها الرقايب يف هذا اجملال وموادهة اسأغلبية ليس يف اجملال ،1
        جمال احتام الدستور ، والوقوف يف وده اسأغلبية اومتعودة على ترير ما تراه خيدم برانجمها دون إعارة 

اومعارضة بشأن التشريعات والتنظيمات اليت ترى فيها مساسا أبحكام الدستور وانتهاك   الهتمام لرأي 
ة مجاح اسأغلبية اليت ة اومقبليلحمالة يف الفتات التشريع احلقو  و احلرتات اليت يكفلها وهو ما يكبح

تصغي خطارات اومعارضة ابخلصوص ،أن تتأىن و ل إلغاء أحكام تشريعية بناء على إعليها جتنبا لحتما
لرأي اومعارضة لدى سن أي نص قانوين مبا يدفع الطرفني اىل العمل بتعاون يف كنف  بصرب وتقدير 

ناء لخر وتبنيه اقتناعا خدمة لفعالية التشريع ومسايرة وجتسيدا ومطالب الشعب وبالتشاور وقبول الرأي ا
 .2دولة القانون

كما ان هذا الدراء اجلديد يساعد على إخراج اجمللس الدستوري من دوامة اجلمود والركود و         
خر، لكن رمبا حتديده د اولو ان حتديد العدد قد يفهم على انه قي القيود اليت كانت مفروضة عليه سابقاا،

                                                
  1- محادو دمحان ، اومردع السابق، ص: 41و43 
  2-- سعيد بوالشعري ،اومردع السابق، ص: 206. 
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يهدف اىل دعل هذه اآللية ذات طابع ددي وليس جمرد ادراء والدليل على ذلك هو ان الدساتري 
  1.اومقارنة كان هلا اوموقف نفسه من حتديد نصاي معني لقبوله

نظريه ه وما ذهب إلي حماكاة من دانب اومؤسس اجلزائري ولشك ان هذا الجتاه اجلديد كان مبثابة       
بينما ف الخطار،مكانية تفعيل نصاب اومشروط إللكن مع الختالف يف ال ،1974يف تعديل  الفرنسي

 ( عضو من جملس60ية الوطنية، أو )( عضوا من أعضاء اجلمع60يتطلب النظام الخطار الفرنسي )
 . 187ادة وميشتط الدستور اجلزائري طبقا لنص ا تنفيذه،الشيوخ إلاثرة عدم دستورية قانون قبل 

وهنا نتساءل 2.جملس  اسأمة ( عضوا  يف30) نيثالثئبا أو ان (50) نيمخس من إخطاره كنمي كما        
طالع احلالية للربومان ميكن اسأقلية اومعارضة من الض عما اذا كان هذا النصاب اومطلوب يف ظل التكبية

 ن التشريعات؟الخطار  مبناسبة س حبقها يف ممارسة الرقابة  على الدستورية وابلتايل إمكانية تفعيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
  1- عمار كوسة، اومردع السابق، 436.
  2- محادو دمحان، اومردع السابق، 43.
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 املطلب الثاين

 ومعوقا  عام فعاليجه  لإلخطار كللية لجحريك الرقابة النظام القانوين

 هيكل عتربي و اختصاصاته، لكن هيانشاءه و اومهام اومسندة ال بطريقةاجمللس الدستوري قوي  ظهري      
 ،الدستورية ةالرقاب لتحريك ئيةار اإلد الوحيدة الوسيلةاإلخطار، فاإلخطار هي  ةيال بغياببدون روح 

من قبل دهات  طارهاخ الدستور شتطيمن تلقاء نفسه بل  الدستوريةله التصدي للرقابة  كنميلكن ل 
 .1ءات الالزمةار لدا اتباع بعد دستوريته فصليخمتصة تقوم ابلطعن احكام النص اومخالف للدستور ل

ذلك الدراء  هابنوإذا حبثنا موضوع الخطار يف اجلزائر القائم على الرقابة اجملردة ميكننا القول       
ريعي شالذي تقوم به اجلهة اومخولة دستورتا بطلب موقف اجمللس الدستوري حول مدى دستورية نص ت

يس اجمللس خطار إىل رئوديه رسالة من اجلهة اومخولة ابإل، ويكون ذلك بتأو تنظيمي مستقل أو معاهدة
إلصدار بشأن ر أو قراره بعد االدستوري مرفقة ابلنص بغرض إبداء اجمللس الدستوري لرأيه قبل اإلصدا

 2 .مدى مطابقة أو دستورية النص اومعروض عليه كليا أو دزئيا

 الفرع األول 

 خطار النظام القانوين لإل

طار اإل لته وصوره كما سنعرج ضمن نفسحتت مسمى النظام القانوين لألخطار جماسنتناول ابلدراسة   
الرد عليها، ال د، وصول اىل مواعيد و آمعاجلته موضوع الخطارعلى كل الدراءات اليت تر هبا عملية 

 وذلك على الشكل التايل:

 وجماالته: اإلخطار-أوالً 

ختتلف الدساتري فيما بينها من حيث طبيعة الخطار ، الذي قد يكون إدبارتاا  كما هو احلال        
، ويف هذه احلالة رمهالغرفيت الربومان قبل نشليني ابلنسبة للقوانني العضوية قبل صدورها و النظامني الداخ

اسأخرية جند بعض الدساتري ختول  سلطات حمددة حق الخطار ،كما قد تقره لإلفراد ذوي اومصلحة، 
حني يكون abstraitويف كل هذه احلالت تسى الرقابة على دستورية القوانني إما رقابة جمردة  

                                                
  1- مجام عزيز، اومردع السابق، ص : 154.

  2- سعيد بو الشعري، اومردع السابق، ص:119. 
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مرتبطة concretدون اشتاط اومصلحة ، وإما رقابة ملموسة الخطار من اومؤسسات الدستورية احملددة 
 .ستورية النص اومشكوك يف دستوريتهبتوافر اومصلحة حيث يطعن صاحب اومصلحة يف د

ي أين ميكن الدستور ي ممارسة من طرف القاضي العادي و وه ؛Diffusوقد تكون الرقابة منتشرة   
م تطبيق قانون أمام احملكمة اومثار أمامها النزاع القائ[ أو مؤسسة العتاض على للمواطن ]اومدعى عليه

  1.على اومصلحة لبحث الدعوى الفرعية قبل الفصل يف الصلية

 االخطار الوجويب:-أ

ني العضوية نظرا القوانطائفة موضوع حبث وفحص الدستورية بالخطار إدبارتاا حينما يتعلق يكون     
الخطار هبذه  ،للمجلس الشعيب الوطين أو جملس اسأمةللمسائل اهلامة اليت تعاجلها أو النظام الداخلي 

وهو الخطار الذي يكون سابقاا على الشروع يف الصفة هو حق حمصور قصراا يف رئيس اجلمهورية 
 ، بعد أن خيطره رئيس اجلمهورية رأيهري: "يبدي اجمللس الدستو 186/2بيق النص طبقاا لنص اومادة تط

س الدستوري يف ." كما يفصل اجملل"ودوابا يف دستورية القوانني العضوية بعد ان يصاد  عليها الربومان
 2مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفيت الربومان للدستور حسب الدراءات اومذكورة السابقة ".

ه بني مصطلحي رقابة اومطابقة ورقابة الدستورية ، حيث جند اومالحظ أن واضع الدستور مل مييز       
استعمال اومصطلح اسأول لدى تناوله النظام الداخلي لغرفيت الربومان ، يف حني استعمال اومصطلح الثاين 

ظيمات و اومصطلح يف رقابة القوانني والتن لقوانني العضوية مثلما استعمل نفسأثناء تناول رقابة ا
ومعلوم ان القوانني العضوية ختضع للرقابة اومطابقة كما اكدت على ذلك اومادة اسأوىل من اومعاهدات ،و ا

النظام احملدد لقواعد عمل اجمللس الدستوري مم يستدعي ضرورة إعادة ضبط صياغة اومادة لتحقيق 
 . 3النسجام و التكامل بني أحكام الدستور وقواعد النظام الداخلي للمجلس الدستوري

كما قد يكون الخطار اختيارتاا دون قيد والذي قد يكون سابقاا على  االخطار االخجياري: -ب
ومعاهدات اجمال صدور النص أو بعد صدوره ودخوله حيز التنفيذ ، ويكون هذا النوع من الخطار يف 

ة عو القوانني و التنظيمات حيث ترك اومؤسس الدستوري المر اختيارتا للجهات اليت هلا حق مراد

                                                
  1 سعيد بو الشعري، اومردع السابق، ص: 201.

  2- اومادة 186 من القانون 16-01 اومتضمن التعديل الدستوري 2016. 
  3- سعيد بو الشعري، اومردع السابق، ص: 202. 
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اجمللس الدستوري عن طريق آلية الخطار، حبيث حيوز هلا ان ختطر اجمللس وتطلب رأيه يف مدى دستورية 
ان تتنع عن ذلك ،فاإلخطار فيما يتعلق ابلقوانني العادية و التنظيمات و اومعاهدات  أو  هذه النصوص

 187.1مباح جلميع اسأطراف اومخولة حق الخطار والواردة يف نص اومادة  

حبث موضوع االخطار: ثجراءا -اثنيا  

بواسطة  187و186حكام اومادتني يف إطار الرقابة القبيلة طبقا سأ يتم إخطار اجمللس الدستوري      
الذي  نص اومعينلى ان يرفق الخطار ابلعار وطبيعة الطلب توده إىل رئيسه نة وموضوع الخطاومبيرسالة 

 بداء الراي فيه.ض على اجمللس إليعر 

 هلمة، فإناشعيب الوطين أو أعضاء جملس اجمللس الدستوري من قبل نواب اجمللس الغري انه إذا اخطر   
، كما اومقدمة بشأهناار و التربيرات جيب ان تتضمن رسالة الخطار احلكم أو الحكام موضوع الخط

مني ابإلخطار القائ جيب ومعرفة صاحب احلق يف الخطار ، أن يرفق الخطار أبمساء والقاب وتوقيعات
مع إثبات صفتهم إبرفا  الخطار بنسخة من  بطاقة العضوية يف أحد اجمللسني  ويودع احد اومخطرين 

 اومفوضني الخطار لدى كتابة ضبط اجمللس الدستوري  .

يعلم اجمللس الدستوري رئيس اجلمهورية ورئيس جملس المة ورئيس اجمللس الشعيب الوطين و الوزير اسأول  
حلكم أو الحكام اليت أخطر بشأهنا من قبل نواب اجمللس الشعيب الوطين أو أعضاء جملس المة و اب

ون  طبقا  للمادة  القان كما  يعلم  رئيس  اجلمهورية  ابإلخطار  قبل  صدورالتربيرات اومقدمة من قبلهم   
نية جلهات اومعويف هذا الصدد ميكن للمجلس الدستوري أن يطلب مالحظات ا من  الدستور 144

 .بشأن موضوع الخطار أو الستماع إىل ممثلني عنها 

م  حكااسأ نفس احلكم أو بشأن إخطار الدستوري أبكثر من لسلمجاإذا أخطر ددير ابإلشارة إىل انه 
 .2موضوع  اإلخطار  يف يصدر  رأتا  واحدا فإنه 

   

                                                
هياليل صالح الدين، مدى استقاللية اجمللس الدستوري اجلزائري، مذكرة مكملة ومقتضيات نيل شهادة اوماست يف احلقو ، ختصص دولة -1  

  1ومؤسسات عمومية، كلية احلقو  و العلوم السياسية، قسم احلقو ، دامعة حممد بوضياف اومسيلة، ص : 33
  2- اومواد: 12،11،10،9،8من النظام احملدد لقواعد عمل اجمللس الدستوري.
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إشعار   ويسل م اإلخطارالعامة للمجلس الدستوري يف سجل  اسأمانة لدى تسجل رسالة اإلخطارو   
من 189، ويشكل التاريخ اومبني يف الشعار ابلستالم بداية سرتان الدل احملددة يف اومادة ابستالمها 

الدستور ،بناء عليه يشرع اجمللس الدستوري مبجرد إخطاره ، يف مراقبة مطابقة النص اومعروض عليه 
 دستوريته ويتابع ذلك . لدستور ، أو مراقبة

ء اجمللس امقررا أو أكثر من بني أعض ،دستوري مبجر تسجيل رسالة الخطاريعني رئيس اجمللس ال   
الواثئق  ، الذي خيول مجع كل اومعلومات ويتكفل بتحقيق يف اوملف، وحتضري مشروع الرأي أو القرار

عند النتهاء من  خيتاره بعد ذلك يسلم اومقرر، وميكنه ان يستشري أي خبري وموكل إليهاومتعلقة ابوملف ا
عمله ، إىل رئيس اجمللس الدستوري وإىل كل عضو يف اجمللس نسخة من اوملف موضوع الخطار ،مرفقة 

 ابلتقرير أو مشروع الرأي أو القرار .

يستدعى اجمللس الدستوري لالدتماع بطلب من رئيسه الذي إبمكانه يف حالة غيابه أو حصول     
ع له أن يفوض انئبه لرائسة اجللسة ابلنيابة أما يف حالة إقتان اومانع للرئيس وانئبه يرأ  اجللسة مان

 العضو اسأكرب سناا. 

عضائه ،دون أبغلبية أ قراره  تخذويعطي رأيه  أو  يالد ستوري  يف دلسة مغلقة  لسلمجيتداول ا    
ان يفصل اجمللس الدستوري يف أي مسألة إل حبضور  من الدستور وليصح 102اومسا  ابحكام اومادة 

 ( من أعضائه على اسأقل ، ويف حالة تساوي اسأصوات يردح صوت الرئيس أو رئيس اجللسة .10)

أقر النظام ودوب توقيع الرئيس و اسأعضاء على اآلراء و القرارات  وحفاظا على قيمة عمل اجمللس ، 
    ستوري.قلم دلسات اجمللس الد ابعتبارهوتسجيلها و حفظها حتت مسؤولية اسأمني العام للمجلس 

 ربية  خالل  اسأدل  احملدد  يفابلل غة  الع  وتصدر  الدستوري  وقراراته  لسلمجتعل ل  آراء  اواخرياا    
  وريةللجمه العام  للحكومة  لنشرها  يف  اجلريدة  الرمسية اسأمني إىلترسل  وو الدستور    من189ة اوماد

 1.الشعبية  قراطيةمياجلزائرية  الد 

 

 
                                                

  1 - اومواد من 13 إىل 27 من النظام احملدد لقواعد عمل اجمللس الدستوري
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 جال الفصل يف اإلخطارا  آ-اثلثا 

    إىل2016حيث ت تديد اومدة يف تعديل  ؛ ار قرارات واراء اجمللس الدستوريت وضع أدلني إلصد
للفصل يف اإلخطارات اومودهة إليه ،على أن خيفض هذا اسأدل لعشرة  يوما ،ومنحه مهلة كافية(30 )
  .1اجلمهورية على طلب من رئيس أتام يف حالة ودود طارئ ،بناء(10)

ونظرا سأمهية قرار أو رأي اجمللس الدستوري يف اومنظومة القانونية إحدا ث آاثره واعتماده مستقبال من    
ذ ختقضى إبن اجمللس يت 1995دثة منذ مبا فيه اجمللس ، فإن اوممارسة العملية اومستحطرف اجلميع 

قرارته أو آرائه قبل إنتهاء الدل بيومني قصد تكني اسأعضاء من التفكري اوملي يف اوموقف و تقدمي 
لطات ساومالحظات ذات البعاد اومختلفة و على رأسها الدستورية قبل إرسال القرار أو الرأي إىل ال

اومعنية و هي رئيس اجلمهورية يف كل احلالت وكذا اجلهات اومخطرة اسأخرى ، واحلكمة من ختصيص 
 2.ذلك الدل للتفكري بروية تتمثل يف انه من العسري على اجمللس التادع عن مواقفه اومبداة رمسياا 

 الفرع الثاين 

 معوقا  عام فعلية االخطار يف ايهناسة الاسجورية اجلزائرية 

رتاهتم اليت يضمنها وح يتوقف حترك اجمللس الدستوري لوضع حد للخروقات احملتملة حلقو  اسأفراد       
مي بعرض النص القانوين أو التنظي هلم الدستور، على مبادرة إحدى اجلهات اومخول هلا حق اإلخطار

اد وإقصاء ، فضال عن استبعدودية جمال اإلخطارحم رية عليه. إمنا يزيد هذا العائق حدةاومقدر عدم دستو 
 .3 .ة الرقابة على دستورية القواننيومعنيني مبؤسسا تكون هي أول دهات يفتض أن

حسم يف لي يساهم الكشف عن اجلهات اليت هلا احلق دون سواها يف إخطار اجمللس الدستوري       
ئة الرقابة على هي حول دستورية نص قانوين ما، يف تفسري الشلل الذي أصاب تأثري الشبهات اليت 

 .دستورية القوانني وعجزها عن صد محالت اخلر ، اليت تطال الدستور

                                                
  1- اومادة 189من القانون 16-01 اومتضمن التعديل الدستوري 2016.

  2-  سعيد بو الشعري، اجمللس الدستوري، الردع السابق، ص:250. 
  3-هاليلي صالح الدين، اومردع السابق، ص: 51 
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لطبيعة  إمنا، فحسبدهات حمددة ضيق جمال اإلخطار حبصره يف ل يقتصر سبب هذا الشلل يف        
رقابة التصرفات القانونية اليت ختضع ل هذه اجلهات كما يظهر، إذ لكل منها دور يف اختاذ اسأعمال أو

دود صالحياهتا كل يف ح  فاده: كيف هليئات سامهتتساؤل م اجمللس الدستوري. جير هذا العتبار لطرح
 .وريته؟ما أن تبادر هي نفسها إىل إاثرة عدم دست اومبينة دستورا يف سن قانون

ضفاء إ يتحقق هذا الحتمال يف حالت معينة فقط، كأن تصبو إحدى هذه اجلهات مثال إىل        
ايل وضع حد القوانني وابلت شرعية مدعمة لنص من النصوص اليت حيتويها جمال الرقابة على دستورية

يشة، أبن تكون حالة اومعا بصفة عامة أويف لالنتقادات اليت طالته من اومعارضة السياسية أو الرأي العام
 .1السلطة التنفيذية من لونني سياسيني متعارضني اسأغلبية الربومانية واسأغلبية على مستوى

 

  اودية جها  اإلخطار رغم توسيعهاحم –البنا األول 

 ةالسلطداخل دهات دديدة  الخطار اىل الحيةصاومؤسس الدستوري من  توسيعابلرغم من      
 القضائيةللسلطة  ابستبعادهوذلك لبعض اجلهات،  هتميشهال انه ابت واضحا  ،والتنفيذية التشريعية

، (يااثن)الخطار صالحيةبصفة مباشرة من  فرادكذلك حرمان ال، و )أول( ابسأصالةالخطار  حق من
 )اثلثا( الذايت للمجلس الدستوري كييف عدم منح حق التحر راره واستم

 :حق االخطار بصفة مباشرة التسلطة القضائية من اسجبعاد-أوال 

لقضاء ا  إقصاء السلطة القضائية من حق إخطار اجمللس الدستوري، على هتميش دهازيعرب        
بدأ توازن السلطات، الضرب مب ومكانته التابعة يف النظام السياسي اجلزائري. يشري هذا التوده أيضا، إىل

ستودب تكني إخطار اجمللس الدستوري، مما ي والتشريع يتمتعان بصالحيةلكون كال من سلطيت التنفيذ 
م بني قياسا هبذا التوازن الظاهري القائ ،دستورية القوانني اهليئة القضائية من حق إاثرة مسألة عدم

 .تشكيلة اجمللس الدستوري السلطات الثال ث اوممثلة يف

د تكني جمر  خطار مؤسسا، غري أننا نرى أنيبدو مطلب دعل اجلهاز القضائي يتمتع حبق اإل      
ي ابعتبار إليه أعاله، أ اسأفراد اومتقاضني من حق الدفع بعدم دستورية قانون ما، على الشكل اومشار

                                                
  1- مجام عزيز، اومردع السابق، ص:61. 
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ن توفر مباشرة، حني يقومون ابلتثبت م الدفع بعدم الدستورية يؤدي إىل إشراك القضاة بصورة غري
اية الدستوري، ددير ابلسماح للقضاء ابومسامهة يف مح إىل اجمللسالشروط اومطلوبة إلحالة ذلك الدفع 

 .1واحلرتات العامة، مبودب آلية إخطار اجمللس الدستوري مبدأ مسو الدستور وصيانة احلقو 

 اومعقول استبعاد ريهلما حق ممارسة الخطار، فمن غ التنفيذيةو  التشريعيةان السلطة  طاوماف وعليه       
 ابإلضافة السلطات الثال ث، نيومبدا التوازن ب تكريساعن ممارسة هذا احلق، و هذا  يةالفضائ السلطة

حق  لقضائيةا ، فبالتايل منح السلطةاجمللس  تشكيلةيف  اىل ودود اربعة اعضاء من اجلهاز القضائي
مبدأ  تدعيم وكذلك فعالة على اعمال و تصرفات احلكومة و الربومان، قانونية  لةيالخطار تعترب وس

 .2العامة تتااحلقو  و احلر  ةيالسلطات و محا نيالفصل ب

 :اسجمرارية عام متكني اجمللس الاسجوري من االخطار الذايت – ااثنيً 

لقاء نفسه، ت ل يتصدى اجمللس الدستوري سأي تصرف قانوين أو يفحص مدى دستوريته من       
ريته. إباثرة عدم دستو  تبادر إحدى دهات اإلخطاروهذا على غرار اهليئات القضائية العادية، ما مل 

ل منه سلطة اإلخطار الذايت سيجع يربر هذا الستعباد بعدة أسباب، فتمكني اجمللس الدستوري من حق
 القانونية اليت تتوقف عند حدود ضبط العمل فو  كل السلطات، مما يغري حتما من طبيعة مهامه

واحلرتات  لتنفيذ، محاية ومبدأ مسو الدستور وصيانة احلقو وا التشريعي والتنظيمي لسلطيت التشريع
وابلتايل إلباسها صبغة سياسية. لن يبقى اجمللس الدستوري حينها، جمرد حكما  اسأساسية اليت كرسها

س الفرنسي تقف هذه العلل وراء استعباد اومقتح، الذي تقدم به الرئي ،الدستوريةأيضا يف اومنازعة  بل طرفا
 السابق

 Giscard d’Estaingوالذي داء يف منطوقه ضرورة إعمال صالحية، 1974،يف أكتوبر 
 .3اإلخطار الذايت للمجلس الدستوري الفرنسي

                                                
  1 - مجام عزيز ، اومردع السابق ، ص 91.

اهليئات و  ات احمللية، ختصص اجلماعاحلقو  يف اوماست شهادةصونية، عوائق فعلية الرقابة على دستورية القوانني ، مذكرة لنيل  بوعزيز -2
 .40، ص: 2016/2017،-جباية -، دامعة عبد الرمحن مرية اسية، قسم احلقو يالس ماحلقو  والعلو ، كلية اإلقليمية

  3- مجام عزيز، اومردع السابق، ص: 93-92.
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ستورية نص لعدم د ميار  اجمللس الدستوري اجلزائري نوع من اإلخطار الذايت، عندما ميتد فحصه       
أهنا  أحكام يتضمنها ذلك النص، غري حلق إىلقانوين ما، حمل إخطار إحدى اجلهات اومخول هلا هذا ا

اعتبار هذا اإلدراء مبثابة إخطار ذايت للمجلس  ل ميكن رغم ذلك ،1مل يشملها منطو  اإلخطار 
سأحكام واردة ضمن نص أخطر به، بيد أن اإلخطار التلقائي  الدستوري، ففي كل اسأحوال هو تصدى

ن نص قانوين ما أو التصريح بعدم دستورية بعض م الدستوري يف إلغاء الكامل يعين أهلية اجمللس
 .ينتظر عرضه عليه من لدن إحدى اجلهات اوماسكة آبلية اإلخطار أحكامه دون أن

 نصي أابلردوع اىل الدستور ل جند دا، و حمدو  بقىيز، كما ان دوره من اجمللس عاد علجيهذا ما       
ال  التحرك عيستطيله ابلتدخل التلقائي عند ظهور اي اعتداء على الدستور، فهو ل  سمحيقانوين 

 .2ابإلخطار نيمن قبل اومكلف يتأيبناء على حمرك خاردي 

يف بعض  سهنف من تلقاءلس الدستوري من التدخل مباشرة و اجمل نيتك تميابلتايل من اومنطق ان و 
امي هلذه هو ح ريخاسأ ابعتبار ان هذا تتااحلقو  و احلر  ةياحلالت و اليت هلا عالقة مباشرة حبما

 احلقو .

هذا ما حدا ابلبعض من الفقهاء واومختصني يف الفقه الدستوري ابومنادات إبلزامية العتاف        
علويته ور و اسأصيل يف صيانة سيادة الدستختصاصه دستوري حبقه الطبيعي اومنبثق من اللمجلس ال

د شيهوب لى غرار اسأستاذ مسعو ئيا كلما اقتضت ضرورات الرقابة عنفسه تلقا ربتمكنيه من الخطا
لصالحية ا الذايت، عرب رئيسه مع إخضاع تلك ضرورة إسناد اجمللس الدستوري حق اإلخطار رأىالذي 

 .معينة كأن تكون خمالفة النص القانوين للدستور صارخة ل لبس فيها إىل قيود وضوابط

ضرورة السماح لكل السلطات واومؤسسات العمومية ابل "كلسن"فقيه فيينا  ذلك ذهب إاىل كما 
ى شبهات عدم أي تصرف قانوين ينطوي عل اومسامهة يف تطبيق القاعدة القانونية، ابلطعن يف دستورية

 بفضال عن ذلك كله لنا يف صريح الدستور ما يكفي كحجة  لتأسيس أردحية  هذا اومطل 3.الدستورية

                                                
  1 اومادة 7 من النظام احملدد لقواعد عمل اجمللس الدستوري. 

  2-  بوعزيز صونية، اومردع السابق، ص: 41.  
  3  - مجام عزيز ، اومردع السابق ، ص:93
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الدستوري   هيئة  مستقلة  تكل ف ابلس هر على احتام  لسلمجا " 182 نطو  اومادة نطالقا من ما
 1"الد ستور

متنبه  متيقظايظل  أن فمهمة السهر على احتام الدستور تقتضى فيما تقتضى منطقاا و طبيعتاا        
هبا خدمة  لنأي عن أية حماولة رامية إىل اختا  أحكامه أو تروم استغالهلا  دفن حبيث ل يغمض له

للمصاحل و أغراض شخصية، وهذا يف حد ذاته  مربر ما بعده مربر يسوغ ضرورات ان مل نقل حتميات 
تكينه من الخطار نفسه ذاتيا  .عالوة على ان  يف  سابقة التذكري اجمللس الدستوري ابلشروط التشح 

ر اليت قد تقف حج تددات ال مجيع التودسات و ينفض عن عبارما  1989اجلمهورية سنة  لرائسة
 .هخلروقات الدستور سوء اجمللس ذات ، فليس هناك ما مينع اجمللس من التصدي عثرة أمام حتركه 

 25ادتمع يف ثيوبذلك فقد سجل اجمللس الدستوري سابقة واحدة من اإلخطار التلقائي ح      
 من ارذلك بناء على إخط كونيإىل نص دستوري، وبدون أن  ستنديبدون أن  ايتلقائ1995 ،ةيليدو 

بشهادة  جلمهوريةا ابلتشح لرائسة التصريحشرط إرفا   راجإداومخولة هذا احلق، اثر إعادة  اهليئاتقبل 
سبق للمجلس  ثيح النتخاابت، لزوج اومتشح، يف اسأمر اومعدل واومتمم لقانون ةياسأصل ئريةاز اجل اجلنسية

أصدر اجمللس ابلقانون اومعدل، و  اومتعلق رار هذا الشرط مبقتضى الق دستوريةال دستوري أن فصل بعدم 
بل ابدر من تلقاء  ةالرمسي اهليئاتمن  إخطاره تميحىت  نتظرير "، فهو مل  ار " ق سي" ول اانيالدستوري" ب

  .2خمالفتها وزجيل  هيالشيء اومقضي ف لقوة  وحائزة ر ارته ملزمةن قه يف هذه احلالة على أسا  أنفس

 :االفراد بصفة مباشرة من صالحية االخطار حرمان-ااثلث

جمللس الدستوري اخطار ايف خصومة قضائية حبقه يف  واطن اومتنازعللم يعتفان الدستور احلايل مل   
سس الدستوري اومؤ رغم من منح الفب .دستورتااومكفولة  حرتاهتمو قوقهم يرهن ح قد ما بصفة مباشرة،

جملس  أو االعلياحملكمة  اللجوء اىل القضاء طريق عن مباشرة و هذا ريبصفة غالخطار مكنة  رادلألف
 دفعيدستوري ف تعديلمن 188الوارد يف نص اومادة   الدستورية ابلدفع بعدمفيما يصطلح عليه الدولة 

                                                
  1- اومادة 182من القانون 16-01 اومتضمن التعديل الدستوري.  

  2- سليمة مسرايت، اومردع السابق،ص: 35.
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 تصدىيي ذلك اىل القاضي الذ عتقديالقانون عندما  دستوريةاحلكم بعدم  هعلي سيطبقالطرف الذي 
 .1تطبيقهعن  تنعميدستوري  ريالقاضي ان القانون غ أرى هلذا الدفع، و اذا

 ليةآ هميءات تصعب علار اد وذلك لشتاطداد،  ريمسعى غ عتربياللجوء اىل القضاء إل ان      
دساتري من تقر بل هناك من ال. وحرتاهتم اسأساسيةاومشكلة خرقا حلقوقهم  نيالقوان دستوريةالدفع بعدم 

اللجوء مباشرة إىل احملكمة الدستورية لبحث مدى دستورية قانون حىت قبل تنفيذه عليهم على  لألفراد
 .كثريوغريهم   والنمسا وبلجيكاغرار أومانيا 

 :لإلخطاراملجصلة ابلنظام االجرائي  العوائق-البنا الثاين 

 ل ا الختصاصلكن منحه هذ ،القبلية الدستوريةاجمللس الدستوري ابلفصل يف الرقابة  تمتعي       
ء ار هو اد لذيا  قواعد عمله بتحديدت اومقدمة بشأهنا، كما انه ملزم ار انه حر يف معاجلته الخطا عيني

ذا فاجمللس الدستوري ل بصفة عامة الدستوريةممارسة اجمللس الدستوري لختصاصاته  ةيفيك  نيبيداخلي 
الخطار وفق  ةيمبودب ال حتريكه التحرك من تلقاء نفسه، و امنا هناك دهات حمددة تتوىل  هل ميكن

هناك  الدستوري و لكنها تبقى اومؤسس و عاجلها ،التعديلشروط كانت حمل نقد يف الدستور قبل 
 .الدستوري اجمللسميارسها   الرقابة اليت ةيت و نقائص حتد من فعالار ثغ

 

 

 

  

 

 

 

                                                
  1-- بوعزيز صونيه، اومردع السابق، ص: 40. 
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 املرتبطة بشكليا  آلية االخطار :  املعوقا  -أوال

:عام حتايا ميعاد تقامي االخطار -(أ    

 تقدمي عاديجند م القبلية الدستوريةالرقابة إطار  يف سأخطاراباخلاصة الدرائية من اهم القواعد       
على  توريةالدس الخطار ان حتتم ادال الخطار يف الرقابة ةيفعلى اجلهات اليت تتوىل ال الخطار

 1.و اومعاهدات قبل صدورها التنظيماتاومعاهدات و 

احملدد  من النظام05من الدستور، و كذا اومادة  01فقرة  186لكن ابلعودة اىل نص اومادة  و        
 نيعامة مل تب داءت الخطار، فهي تقدمي عاديحة مار لس الدستوري جند اهنا مل حتدد صلقواعد عمل اجمل

 نيىل ان القوانابلنظر ا اشكال هذا الخطار، و بتفحص نصوص الدستور جند هناك تقدمي عاديمبتدقيق 
ابلنسبة  الخطار ، اما144طبقا للمادة  2السابقة إلصدار النص ومي30حددت اومدة ب   العادية

ار اجمللس خطا اومعنية اجلهات لصدورها حىت تتمكن الزمنيةاومدة  ددحيفلم  التنظيماتللمعاهدات و 
 الدستوري قبل صدورها.

 

 :اقجصار تتسبيب رسالة االخطار على اعضاء الربملان -ب 

ند هلا ضمن اجلهات اومساعضاء جملس المة النواب و  اجلديد تعديلالاحلق كما سبق الذكر فقد         
مالحظته  كنميلكن ما  ،لتقدميه دةيدد ئيةار إدوضع هلم شروط الدستوري و  اجمللس اخطار صالحية
 يسرئذلك اومقدم من  نيبو  ،ينيمن الغموض حول الخطار اومقدم من طرف الربومان نوع ان هناك
اومقدمة  يراتوالترب  احلكم حتديد ميةاز إل ثيغرفيت الربومان خاصة من ح رئيسيالول و  الوزيرو  اجلمهورية

كان من   منهو  .الذكر الخرى السالفة اهليئاتاهنا مل تشتط على ابقي  تضحيبشان الخطار ما 
 جبديةالنظر  تمي حىت الخطار دهات صاحبة مجيعاىل  يراتالترب  تقدميشرط  دياومستحسن لو ت توح

 .3كذا التحقق من صحتهيف الخطار اومقدم و 

                                                
  1-بوعزيز صونية، اومردع السابق، ص: 49. 

  2 - اومادة 144 من القانون 16-01 اومتضمن التعديل الدستوري 2016.
  3 - بوعزيز صربينة، اومردع السابق ، ص: 50.
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 فرضي ما ددحيابلردوع إىل الدستور والنظام احملدد لقواعد عمل اجمللس ال دستوري جند أ نه مل و      
 رسالة اإلخطار حسب صيغة، بل تبقى رسم او طابع سأيأو دفعا لرسالة اإلخطار  صيغةشكال أو 

لى هلا ثأثرياا يذكر ع ىل نر فعلى عكس الشكليات اسأخرى اليت ؛ 1ةاومخطر  اهليئة الشكل الذي حررته
يف  شتاطهااملزمة ابحتامها بصفة الية دون  ابسأخطارإدراءات الرقابة الدستورية كون السلطات اخلولة 

النصوص اومردعية ، كضرورة تقدمي الخطار يف شكل رسالة مكتوبة و مؤرخة وممضاة من طرف السلطة 
الية ودقة وصواب ث التأثري يف فعاومخولة بذلك، فإن مسألة تسبيب الخطار تكتسي أمهية ابلغة من حي

 دتهاد اجمللس.ا

ية احلجج اليت استندت عليها لطعن يف دستور لطات الخطار على ذكر اسأسباب و سفعدم إدبار       
نص حمل الرقابة من شأهنا ان تشكل أحد العوامل اومؤثرة سلباا يف فعالية الرقابة الدستورية وعلى القيمة 

ل رسالة عوعليه فإن غياب احلجج و اومربرات من شأنه ان جي ،عماله اومتمجة يف آرائه وقرارتهاحلقيقة إل
 .2الخطار جمرد طلب شهادة مطابقة خبصوص النص موضوع الخطار

 ريغ.ةأن تكون القاعدة العام من دةيواختصار احلجج هي بع تار الخطا بين عدم تسبوبذلك فإ         
موضع  القانون إلعداد ريةالكبحل ار اوم وتبنياليت ترسم  الطويلةئض ار العل تتطابق مع  الفعليةن اوممارسة أ

ابة فهذه الطعون تطورات على ضوء القضاء الدستوري لرق مبادة،بطريقة دقيقة مادة  ول تعرض اإلخطار
 3الدستورية

 :عام نشر رسائل اإلخطار -ج

 ،رسائل الخطار أو الطالع عليها جتدر اإلشارة إىل انه وبنظر اىل عدم إمكانية السماح بنشر      
و احلالت اليت  ا ضموهننا معرفة مإبمكان سيل لنتيجة ، وابمعرفة حمتوي هذه الرسالة   فإنه من اومتعذر

جلاء فيها وكالء الدستور اىل تسبيب رسائل الخطار وكيفية تعاطي  أعضاء اجمللس الدستوري مع تلك 
ن م اإلخطار نشر رسائل عليه  تويحيوما  ار وأسس بناءها نظ،4اخذهم هبا  ومدىاسأسباب و اومربرات 

لس اجمل عمل ميياجلمهور من التأكد أو تق بتمكني ،ومصداقيتهااومؤسسات  ريس شفافيةأثر على 
                                                

  1 - سليمة مسرايت، اومردع السابق، ص: 36.
  2-هالميي صالح الدين، اومردع السابق، ص: 54 

  3- سليمة مسرايت، اومردع السابق، ص:38.
  4-هالميي صالح الدين، اومردع السابق، ص: 54.
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ت ار اإلخطا ةيدد هلم نيارت اجمللس، وهكذا تتبقر و  راء على أ ةيئد الرمسار ال دستوري عند اطالعهم ابجل
الذي  ةيشفافومبدأ ال جةيكنت  أو مسار مؤسسات الدولة وأدهزة الرقابة، ةيمصداق همياومقدمة وتتسخ لد

 . ودولة القانون طيةاالدميقر مقوما ومسار  عتربي

 1983ذ سنة ،من ةيئد الرمسار رسائل اإلخطار ابجل نشري اصبح  خالفا للنظام الفرنسي الذي وهذا      
حىت  لهايتفصو  ئضار من خالل اإلطالة يف الع نازعاهتمم ةيدد نوايبيئض لار الذي شجع مقدمي الع اسأمر

 .1أنه إبمكاهنم بعد إيدع رسالة إخطارهم أن يتودهوا اىل اجمللس الدستوري مبذكرة تكميلية

 :حرية اجمللس يف الجقييا مبضمون رسالة االخطار ماى-اثنيا

م أو حكظل يعتض اجمللس الدستوري إشكالا رئيس يتمحور حول اقتصار الخطار على        
أحكام حمددة يف القانون دون غريها وكذا احتمال إخطار مقصور على نص يعدل أو يتمم نصا قانونيا 

  182 ": القاضية أبنه182ى حكم اومادة سابقا ، ويف هذا الصدد يثور تساءل حول مفهوم ومد
"يفصل  186 هيئة  مستقلة  تكل ف ابلس هر على احتام الد ستور وكذا اومادة  الدستوري   لسلمجا

ور بتلك فهل واضع الدست ،"اومعاهدات والقوانني و التنظيماتاجمللس الدستوري .....يف دستورية 
الصياغة كان يسعى إىل تقييد أو توسيع جمال تددل اجمللس و اإلدابة على هذا الشكال تقتضي 

  :2بني جمالني من الرقابة تمييزال

 نيالقوان دسجوريةعلى  اريةاالخجيأ ـــ الرقابة 

ر يف فإن سلطة اجمللس الدستوري للنظ ،توالتنظيماومعاهدات و القوانني يكون جماهلا ا واليت       
ينظر إل يف النص موضوع الخطار والحكام الواردة  فهو ل دستورية النص اومعروض عليه مقيدة،

الد ستوري    لسلمجإذا  صر ح  ا  ": واليت داء فيها 6يفهم من نص اومادة  برسالة الخطار ، وهو ما
غري  قابل  للفصل  عن   الوقت حكم  أ خطر  بشأنه  وكان  هذا  احلكم  يف  نفس  دستورية بعدم

  ةاجله عين  ي عاد  إىلاومفإن   النص الذي  ورد  ضمنه  احلكم   بشأنه طرلمخابقي  أحكام  الن ص ا
 3."ط رةلمخا

                                                
  1 .- بن لطرش سامية اومردع السابق، ص: 50

  2 - سعيد بو الشعري، اومردع السابق، ص: 204. 
  3- اومادة 6 من النظام احملدد لقواعد عمل اجمللس الدستوري 
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 اومادة تصنأما خبصوص إمكانية تصدي اجمللس الدستوري لالحكام غري واردة يف الخطار فقد        
ط ر  ا حكمإذا اقتضى الفصل يف دستورية  07  لد ستوريا  لسلمجالت صدي  سأحكام  أخرى  مل  خي 

طر  يت  أخبعدم  دستورية  اسأحكام  ال  التصريح  فإن وهلا  عالقة  ابسأحكام  موضوع  اإلخطار  بشأهنا
يؤدي  يف  هذه    كاملة   ببنيته  سا وم هلا  وترتب  عن  فصلها  عن  بقية  النص ا  تصدى  هبا أو

 ." 1خطرةوما  اجلهة احلالة  إىل  إعادة  النص إىل

رقابة اجمللس الدستوري ل ميتد مداها لينبسط  على عموم  يفهم من فحوى النص السابق  أن      
 وإمنا يقصر ابلضرورة  على أدزاء منه فقط ،الشاهد يف تنظيمالنص أبكمله ، قانون كان أو معاهدة او 

 ذلك استعماله لفظة  "حكم أو احكام "ما يستبعد  معه فرضية الرقابة ابومعىن الشامل للنص .

استدعت مقتضيات التحقيق و الرقابة يف ما مفاده انه إذا  هذه اومادة مامن دهة أخرى تضمنت      
  ابلذكر   التعريج على نصوص أخرى مل يتناوهلا الخطار معرض الفصل يف دستورية نص حمل نظر اجمللس

 ، فإن للمجلساو الحكام موضوع الخطار أصالة الصلة ابحلكمة غري منبت ةاسأخري  ت هذهوكان
ماله ستوريته ولكن ذلك يقع حتت مشروط يتعذر دونه إعالتصدي بتصريح بعدم د الدستوري سلطة

إل ينجم عن ذلك الفصل إثر التصريح ابلالدستورية ختلخل تاسك البنية المجالية للنص ، وإذا  وهو
 ما ت ذلك فإنه يصار إىل إعادة النص إىل اجلهة اومخطرة ودوابا.

صوص إىل أنه  وما كان اومبدا العام الذي حيكم صياغة النيف هذا الصدد  ولتفوتنا اإلشارة والتنويه       
ه ترابط أحكامه و انسجامها بشكل يكمل بعضها بعض فإنعمومياهتا هو الوحدة العضوية و القانون يف 

من النادر ددا ما ميكن فصل أحكامه دون أن يتأثر البنيان العام للنص ولو نسبياا بناءا عليه فإن 
حتت حتميات  وتضمحلارج الخطار او داخله تتضائل  صدي اجمللس الدستوري سأحكام خإمكانية ت

 هذه العتبارات .

رية هذه الحكام قابة دستو تتب على هذا الوضع عدم تكني اجمللس الدستوري من ر وعليه فإنه ي       
حمالة اىل فهذا الوضع يؤذي ليعيد اجمللس هذا النص إىل أصحابه، ، بل يقتصر المر على أن اسأخرى

 تقييد سلطة نظر اجمللس الدستوري برسالة الخطار ، وغلق إمكانية التصدي 

                                                
  1-سليمة مسرايت، اومردع السابق، ص: .40
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يعيد  ددوى من ان وهذا طبعاا يؤثر على فعالية الرقابة وأثرها و السؤال الذي يطرح هو هنا ما     
فقد  ىل اجلهة اومخطرة ؟اجملس الدستوري يف هذه احلالة النص الوارد ضمنه احلكم موضوع الخطار إ

يعاد النص إىل اجلهة اومخطرة، دون أن تعيد النظر يف الحكام اسأخرى للنص اومرتبطة ابحلكم موضوع 
الخطار، هذا اسأخري الذي يتطلب الفصل يف دستوريته فحص أحكام أخرى منه أو من نصوص أخرى 

هتا من حكام اسأخرى وابلتايل إفالابسأإعادة إخطار اجمللس الدستوري المر الذي قد يتتب عليه عدم 
 1 .قبضة الرقابة

لطته ، ويتك له احلرية ليوسع س ساجملللذلك كان على اومؤسس الدستوري أن يفتح اجملال أمام      
بنص دستوري صريح وواضح عند النظر يف دستورية كل احكام نصوص القانونية اومتعلقة ابلنص موضوع 

عن  وان كان يف الواقع اجمللس الدستوري هو من قيد نفسه بذلك عرب الخطار واليت ليست حمل لط
 .إدراده هذه اومادة ضمن نظامه الداخلي 

 :نيالقوان ةيعلى دسجور  ةيب ـــ رقابة املطابقة الوجوب

 اسأحكام صخي مايابلنظر ف ديمق ريغاومطابقة ن سلطة اجمللس ال دستوري أثناء ممارسته للرقابة إ      
 لعضويا فحص كل اسأحكام اسأخرى اومتعلقة ابلنص القانوين القانون كنهميبل ، اإلخطار فقط  موضوع
وبذلك  النفاذ، زين هذه الرقابة سابقة تكون قبل دخول اسأحكام حام الداخلي لغرفيت الربومان، سأأو النظ

 ت يف ات اليتءار اإلد ثيقبة مدى مطابقة القانون للدستور سواء من حار للمجلس ال دستوري م قحي
 .هتايف ح د ذا عهيإطارها إعداد النص أو مواض

ن فإ الودويب ارواإلخط ةيزمدة، سأ نه يف حالة الرقابة اإللمادة مبا هيللمجلس ال دستوري النظر ف كنمي   
لنظر يف  ا كوني النظر يف حكم دون اآلخر، بل هايف طلبيرسالة إخطار  قدميل  ةياجلمهور  سيرئ

 .2للرقابة أمام اجمللس ال دستوري كامال عرضهيكامل النص فهو 

وخنلص يف اسأخري إىل أنه من اسأفضل لو ان اومؤسس الدستوري واجمللس الدستوري يف حد ذاته من   
ة ، حيث مل يقيد اجمللس الدستوري برسالإليه النظام الفرنسي باعتمد ما ذهخالل نظامه الداخلي 

  إىل تفحص ابلتطر  ،ند فحص دستورية نص موضوع الخطارع الخطار اتركا له حرية وسلطة تقديرية
                                                

  1- سليمة مسرايت، اومردع السابق، ص:41و42.
  2- - بن لطرش سامية، اومردع السابق، ص: 56
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از أن وهذا حيت يتسىن هلذا اجله رتبطة ابحلكم موضوع الخطار،دستورية الحكام اسأخرى للنص اوم
 1 .تتوقف رقابته إبعادة النصوص إىل اجلهات اومخطرة يقوم مبهامه على أكمل وده وأن ل

 اد لقواعا عمل اجمللس الاسجوري النظام احملالجعارض بني نصوص الاسجور و –اثلثا 

الدستوري  لساجمل فصلياليت تنص على انه:"  التعديلمن الدستور قبل 165لعودة اىل نص اومادة  اب     
اومعاهدات  ةيور يف دست الدستور، حة احكام اخرى يفار ص هتا ابإلضافة اىل الختصاصات اليت خولتها ا

 2 .ةيكسيف احلالة الع قرار ب او ذيي قبل ان تصبح وادبة التنفار اما ب ماتيالتنظ و نيو القوان

 سابقة هبا اجمللس الدستوري هي رقابة قومياليت  ةين الرقابة الدستور يبدو دليا امن خالل هذا       
 ختصاصا فاومؤسس الدستوري قد حدد ة،ياو لحقة يف احلالة العكس ذ،يالتنف زيدخول النص ح على

 عةيطب ثيمن ح نهمايب زيو م ة،يو البعد ةيالقبل ةييف الرقابة الدستور وواضحة  ةحياجمللس بصفة صر 
 .3راري او القابلرالصادر بشأهنا احلكم ا

      الدستوري لسنة، ليهبذا الشكل بعد التعد تميمل  نيالرقابت نيب حيالصر  زييالتم هذا بيد أن         
 " ابإلضافة اىل الختصاصاتواليت داء فيها  2016 ليمن التعد186ابلردوع اىل نص اومادة  2016

 اومعاهدات ةيدستور  يف راي اجمللس الدستوري ب فصليحة احكام اخرى يف الدستور، ار ص هتاخولتها ا اليت
و بقرار يف أ حيث نالحظ هنا إلغاء عبارة " قبل أن تصبح وادبة التنفيذ ، ".ماتيو التنظ نيو القوان

عن الغموض  واحلالة العكسية " مبقيا فقط على الرأي دون القرار وهو ما يطرح الكثري من التساؤلت 
جندها تنص  190طبيعة الرقابة اومعتمدة مبودب هذا التعديل الذي ابلردوع إىل احكامه حتديدا اومادة 

 ."عليها  الت صديق فال يتم   أو ات فاقي ة  الد ستوري  عدم دستوري ة معاهدة أو ات فا لسلمجإذا ارثأى ا" 
قد أقصر الرقابة  2016دون حتوير ماينفي عنها الرقابة الالحقة وبذلك يكون التعديل الدستوري لسنة 

السابقة على دستورية اومعاهدات والتفاقيات فقط دون الرقابة الالحقة أسوة ابلقوانني العضوية و 
  4.انالنظامني الداخليني لغرفيت الربوم

                                                
  1- بن لطرش سامية، اومردع السابق، ص: 56.

  2- اومادة 165من دستور 1996، السالف الذكر.
  3-بوعزيز صونية، اومردع السابق، ص: 47.   
  4- سعيد بو الشعري ، اومردع السابق ، ص : 226و227  
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وهذا 186يبقى الشكال يف إلغاء الرقابة الالحقة على القوانني العادية والتنظيمات مبودب اومادة        
يفهم من قراءة اومادة اخلامسة من النظام احملدد لقواعد عمل اجمللس الدستوري اليت تعتمد فقط على  ما

من الدستور إبقرار الرقابة السابقة على اومعاهدات و القوانني و التنظيمات ، مهملة بشكل  186اومادة 
د اومؤسس اعتمد من الدستور و اليت بقراءهتا جن 144وحىت 191و 189داءت به اومواد  صريح ما

 . 1.الرقابتني السابقة والالحقة على دستورية القوانني العادية و التنظيمات

 : يفصل اجمللس الدستوري يف دستورية اومعاهداتاومادة اخلامسة من النظام ما يلي فقد داء يف       
 2 .من الدستور 186،والقوانني والتنظيمات برأي طبقا لفقرة اسأوىل من اومادة 

بفقرتيها الثالثة جندها تتحد ث عن الرقابة السابقة اليت ختض  186وابلردوع إىل نص اومادة       
  .النظامني الداخليني لغرفيت الربومانوالتنظيمات والقوانني العضوية و  اومعاهدات والقوانني

"  :ةة و الالحقجندها ترسم الرقابتني بنوعيها السابق 189انتقلنا للمادة  لكن اومفارقة هي إذا ما     
تتحد ث عن  رة لفهذه الفق 3،"قراره أو يصدررأيه يتداول اجمللس الدستوري يف دلسة مغلقة ويعطي 

 عبارة وعليه فإن استعمال؛ 187الخطار غري ذلك الذي تقوم هبا اسأطراف اومنصوص عليها يف اومادة 
، اما ورهاالنصوص الواردة قبل صد ة علىيفيد أن الرأي نتيجة للرقابة السابق "رأيه أو يصدر قراره "

القرار فال ميكن أن حيمل نفس اومعىن إل فلماذا التكرار ، ما يعين ان اومقصود هو الرقابة الالحقة على 
، وما يدعم هذا التفسري والتمييز بني الرأي و القرار هو ان الدستور صدور القانون العادي أو التنظيم 

أما القرار فقد  ،ة ]اومعاهدات والقوانني العضوية و النظامني الداخليني[استعمل الرأي يف الرقابة السابق
من الدستور ، فاستعمال مصطلح القرار يف  188استعمل يف رقابة الدفع اومنصوص عليها يف اومادة 

هذا النوع من الخطار يؤكد ان اومقصود ابلقرار هو ما يصدر بعد الخطار بشأن نص ساري اومفعول 
 .4لرقابة الالحقة. وهم ما ينم عن تناقض صارخ بني نصوص الدستور احلايلوابلتايل ا

     

                                                
  1 سعيد بو الشعري، اومردع السابق، ص: 227

  2- رادع اومادة 5 من النظام احملدد لقواعد عمل اجمللس الدستوري. 
  3- اومادة 189 من القانون 16-01 اومتضمن التعديل الدستوري 2016.

  4 - سعيد بو الشعري، اومردع أعاله، ص: 229.



52 
 

اما الشكال الثاين فيتجلى يف اومادة اخلامسة و الثامنة من النظام احملدد لعل اجمللس الدستوري اليت      
 186ة دتدرج القوانني العادية و التنظيمات ضمن الرقابة الدستورية السابقة اليت تتماشى مع اوما

، ولكنها تتناقض بصفة مطلقة مع الحكام الدستورية اسأخرى ذات الصلة قبعة ومبدا عام ابعتبارها
ابلرقابة على دستورية القوانني العادية و التنظيمات وعلى التوده الواضح من واضع الدستور حنو الخذ 

 .رقابة السابقةالالحقة أيضا إىل دانب اليف جمال الرقابة الدستورية على القوانني و التنظيمات ابلرقابة 
1 

 طرخيتنص:"  من النظام احملدد لقواعد عمل اجمللس الدستوري اليت 08ابلردوع اىل نص اومادة و         
برسالة توده  الدستور، من 187و 186 اومادتنيطبقا سأحكام  القبليةطار الرقابة إاجمللس الدستوري يف 

 2.يف النص موضوع الخطار تاأر  صدريو  ،رئيسهاىل 

 تعديلال من 186يف اومادة  هاياومنصوص عل الدستوريةلنا ان هذه اومادة حددت الرقابة  نيبيما      
 ومطابقةا فقط، اي تكون سابقة على صدور النص، اىل دانب رقابة القبليةابلرقابة  ،2016دستوري 

و هلذا فان  ،قبلية رقابة أيضااليت تكون و  ،186والثالثة من اومادة  الثانيةيف الفقرة  هاياومنصوص عل
للنظام احملدد  كنميهل  ولكن ،القبليةفقط على الرقابة  كونيالخطار اومقدم من طرف اجلهات احملددة 

اي  لعموميةاداء بصفة  الذي نص دستوري ديقيئي داخلي ان ار دواعد عمل اجمللس ابعتباره نص الق
 3.؟ البعديةاو  القبليةرقابة ال ددحيمل 

رقابة اجمللس الدستوري تكون  نأب 186نص اومادة رادع اومؤسس لو حسن اومستكان من هلذا        
 لدستوريةاكايف للدللة على ان الرقابة   ريي غأر لن مصطلح ال ،التنفيذ زيدخول النص ح على سابقة
 .قبليةتكون  التنظيماتو واومعاهدات  نيللقوان

 

 

                                                
  1- سعيد بو الشعري، اومردع السابق، ص: 231.

  2- اومادة 8 من النظام احملدد لقواعد عمل اجمللس الدستوري. 
  3-بوعزيز صونية، اومردع السابق، ص: 48. 
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 الفصل الثاين

  املتسجداا  ذا  الصلة ابلرقابة على دسجورية القوانني

ية ترق يفعاليته يف سيا  مساعذي اندردت الو  2016ديل الدستوري اسأخري لسنة سفر التعأ       
لت مكوانت ات ددرية معن تغري   ،إصالح اجمللس الدستوريوجتديد و  ،طر الناظمة ومسار الدميقراطيةاسأ

ماانت ، تفرقت هذه التعديالت لتجتمع حول حماور أمهها تعزيز ضاهليئة اومكلفة ابلرقابة ترية مس  دوه
ألية عمله اومتمثلة  كم طالت  ،ه ووضع شروط صارمة ودقيقة للعضوياستقاللية اجمللس برفع تعداد تشكلي

 .خطاريف توسيع اإل

اسأوىل سابقة فريدة من نوعها و والذي يعد أهم تعديل دوهري مس هذه اومؤسسة، بيد انه يبقى       
يف اتريخ التجربة  الدستورية اجلزائرية هو إقرار آلية الدفع بعدم الدستورية القوانني للصاحل الفراد  وذلك 

كضمانة حلمايتهم من أي اعتداء أو تضييق او تعسف يطال حقوقه 188مبودب أحكام اومادة  
 تدعيم ستجد الذي سيتحول اومواطن مبودبه إىل مساهم يفوحرتاته  اسأساسية اومكفولة دستورتاا، وهو اوم

الشرعية الدستورية و تعزير دولة القانون ، حيث سيصبح العني الساهرة اليت حتر  حقوقه وحرتاته 
 .ا من دانب الكافةمهحتااستورتا وابلتايل ضمان صيانتها و اومضمونة د

ثورة حقوقية ونقلة نوعية  2016وري لعام يف ضوء التعديل الدست 188يعترب استحدا ث اومادة       
ة اجمللس الدستوري وتعزير مكان ،وانني يف اجلزائروخطوة حامسة يف جمال تفعيل الرقابة على دستورية الق

"  ، إذ تثل هذه اومادة التجسيد الفعلي وما يسمى " ابحلماية القانونيةعتباره الضامن لسمو الدستوراب
اليت يقصد هبا اومؤسس الدستوري ضمان و ،1989اجلزائرية منذ دستور  الواردة يف ديبادة الدساتري

حرتاته ستقرار توقعاته القانونية اومشروعة محاية حلقوقه و ا، وذلك ابحلفاظ على وين للمواطنالمن القان
 .اسأساسية

من دهة أخرى يكشف هذا التطور عن التأسيس لعالقة قانونية دديدة يف سري العدالة تربط بني       
لنظام الرقابة فاعلية أكثر ليت ستفضي لحمالة خللق دينامية و الدستوري والواجمللس مؤسسة القضاء 

طفاا، يتجه به علنظام الدستوري اجلزائري مناحلد ث يف مسار الرقابة الدستورية أيخذ ا وهبذا .الدستورية
تورية مبقابل اسأوريب يف الرقابة القضائية الدس حدا ما إىل النموذج اسأمريكي و نسقاا يقتب اىلحنو تبين 

 .ذلك حافظ على مركزية هذا الدراء امام اجمللس الدستوري



54 
 

للرقابة ام القانوين للنظعلما انه ل خيفى عن اومتتبع حقيقة استنساخ اومؤسس الدستوري اجلزائري       
ي ذريه الفرنسي الية القوانني من نظالية الدفع بعدم دستور  هذا الخريالدستورية يف فرنسا حيث استلهم 

 61اومادة  قتضىمب 2008دويلية  23ي اومؤرخ يف تعديله الدستور  ودبيف جتربته الدستورية مببتدعها ا
لتصبح وسيلة بيد اومتقاضني  (La QPC) من الدستور ماحناا إتاها تسمية اومسألة الدستورية اسأولية 1-

 .القضاءمام أدستورية القوانني بواسطة الدفع  وممارسة الرقابة على

، وممعل بعدم الدستورية كما هويفوتنا أن نشري أيضا يف السيا  ذاته على أن آلية الدفع  ول      
ليست ابتداع أو ختليق قانوين تعود دذوره اىل اومدرسة الفرنسية بل يعد نظام دخيل ان صح التعبري 

من صميم الرقابة  أيتتعتبار الدفع أسلوب ماب فرنسا،دستورية يف العلى  الرقايباإلر ث و  على التقاليد
لفقهاء  نظر اذلك يعترب يف، بل اسأكثر من ةسأجنلوسكسونياالدستورية القضائية الشائعة يف اسأنظمة 

 .الرقابة القضائية على الدستورية يف تكوين نواة حجر اسأسا البذرة اسأم و 

ونظرا لنجاعة و الفاعلية الكبريين اليت حققها هذا اسأسلوب ، يف اسأنظمة اليت تبنته خاصة يف       
سية يف فرنسا ياالرقابة السيتعلق حبماية احلقو  و احلرتات ، وامام التحجر الذي ظل يعاين من نظام 

عة اليت ودهت له ، ودد اومؤسس الفرنسي نفسه جمربا على اللتحا  بركب بقية ذوالنتقادات الال
 ومنظومةاستجالب الية الدفع من اومدرسة القضائية وادراده يف اب ،الوربية الدستورية اومقارنة اسأنظمة

قدمي ة لنظام الرقابة وذلك بنية احلفاظ على اإلر ث الالرقابة السياسية مع اإلبقاء على البنية اهليكل
 . للمدرسة الفرنسية يف الرقابة الدستورية

ومقاربة ا وصول إىل تبنيها من دانب النظام الدستوري اجلزائري بقصد تلمس مفهومها من زاوية    
 ني ثمبحاىل الفصل ، ويف سبيل معاجلة كل هذه النقاط قسمنا هذا الدستورانية اجلزائرية

 لدستوريةلولوج اىل العدالة اة حنو إشراك ااستحدا ث آلية الدفع بعدم الدستورية كخطو : اسأولاومبحث 

 الطار اوممارسايت لأللية الدفع بعدم الدستورية : الثايناومبحث 
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  املبحث األول 

 حنو العاالة الاسجورية الاسجورية كخطوة ماسجحااث آلية الافع بعا

 وميالدستور ل التعديل( من  188يف اجلزائر مبودب اومادة )  الدستوريةثأسس الدفع بعدم  لقد      
ثخطار اجمللس الاسجوري ابلافع بعام  كنمی"  أنه على اومادة  هذه نصت ثيح 2016 مار 6

 احملاكمة احا األطراف يف اعيي، وجملس الاولة عناما  العلياعلى ثحالة من احملكمة  بناء الاسجورية
اليت  احلراي و احلقوق  جهكنيملل النزاع  يهعل جوقفيالذي  الجشريعيأن احلكم  قضائيةجهة أمام 

 الدستوريةع بعدم الدف قيتطب اتيفيشروط وك ددحيوأحالت اومادة على قانون عضوي  "الاسجور يضمنها
على ان اتريخ سرتانه يبدا  26ونص يف مادته  18/16حتت رقم  2018سبتمرب 2والذي صدر يوم 

 .2019مار   7من 

 وهي اجمللس ىإدارية( عل، قضائية، سياسةاومختلطة ) يئةاهل طابع الدستوري اومؤسس أصبغ كذاوه      
 بيستجت تشكيلة هناإ ولشك الفرنسي،اجمللس الدستوري  تشكيلةخمتلفة تاما عن  تشكيلة

مار   6ستسند للمجلس مبودب اإلصالح الدستوري الصادر يف  القضائية، اليت لالختصاصات
 التنظيماتو  نيعلى القوان القبليةالرقابة  لسيماالسابقة )  الختصاصات دون التخلي عن 2016

 .(اتاهدواومع

 سنوات ومرور هيقإل بعد الشروع يف تطب ،موضوعيا كوني لن الذي النظام هذا مييعن تق وبعيدا     
 إلصالحا من املرجوة االهااف حتقيق فاعليجه يف عن ماىنجتساءل أن  ناكنمي هفإن ذلك،على 

الافع  طريقعن  يةالاسجور الرقابة  يف من املشاركة املواطنني متكني يف أساسا واملجمثلة ، الاسجوري
مباأ  ةيمان محاللاسجور؟ ويف ض املناقضة الجشريعيةمن النصوص  القانونيةاملنظومة  طهري؟ ويف ت

على  لاسجوريةاالافع بعام  آلية أترري وما ماى ؟القانونيةعلى املنظومة  هيمنجهقااسة الاسجور و 
 ؟؟ وانعكاسها على محاية احلقوق واحلراي  الاسجوريةوتوسع الرقابة على  تعميق
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 املطلب األول

  من منظور املقاربة اجلزائرية   بعام الاسجوريةقراءة يف ماهية آلية الافع 

ديداا دستور اومغرب ، وحتضاء الدستوري يف الدول اومغاربيةيف سيا  تطور لفت لتنظيم وعمل الق       
حول إىل الت، و لي عن الرقابة بواسطة اجمللس الدستوريةأين ت التخ ،2014تونس دستور ، و 2011

دويلية 23ما عرفته فرنسا من قبل مبودب تعديل ويف خضم  ،الدستوريةرقابة عن طريق احملكمة ال
ي لسنة ، فقد داء التعديل الدستور بة الدستورية الالحقة )العالدية(، من تبين سأول مرة للرقا2008
  .ع بعد الدستوريةلية الدفدستوري؛ وذلك ابستجالبه لآليف اجلزائر معلنا مواكبته هلذا احلراك ال 2016

اومشرع الدستوري اجلزائري ابسأمهية احليوية هلذه اآللية من الرقابة يف حتقيق  دانب  إدراكا منو       
 التعديل فقد نص يف ،ويف بناء دولة عصرية ،ت لألفراداحلقو  واحلرتا وكفالة ،العدالة الدستورية
     أبسلوب الدفع بعدم الدستورية، على اسأخذ 2016 الدستوري لسنة،

اء ضمن ديعترب الدفع بعدم دستورية القوانني آلية دديدة للرقابة يف اومنظومة القانونية اجلزائرية،   
 ،الباب الثالث حتت عنوان الرقابة ول منيف الفصل اسأ 2016ر من دستو 188مقتضيات اومادة 

 .ا، واومانيايواسبان وفرنسا،، اومتحدة المريكية الدول كالولتات متأخرة بذلك قياسا مع العديد من

ن منظور مقاربة مرتكزة م 2016 سنةمن التعديل الدستوري ل188ومن خالل حتليل للمادة       
ن اومشرع الدستوري حدد للمجلس الدستوري مهمة أواحلرتات، ميكن استخالص  على محاية احلقو 

رة آليات سأول م وذلك عرب ادراج اومشرع الدستوري ؛الدستوري اوموضوعي تتجاوز جمرد محاية النظام
ن طراف يف حال نزاع قضائي متكني اسأ عرب ؛طرف احملكمة تكن من محاية احلقو  واحلرتات من

 النزاع، ذا كان القانون الذي سيطبق يفإدستورية، ال الولوج اىل اجمللس الدستوري يف حال الدفع بعدم
رية يف مفهوم وعليه فما اومقصود ابلية الدفع بعدم الدستو . ميس ابحلقو  واحلرتات اليت يضمنها الدستور

، هلذه اآللية اذا عن الطبيعة القانونية، ومعلى الصعيدين النظري والعملي وما أمهيتهااومقاربة اجلزائرية 
الدستورية  ، كيف داء ترمجتها العملية يف اهلندسةمات الفنية اليت تتميز هباوماهي أهم اخلصائص والس

 :دابة عنه من خالل اومطلب التايلسنحاول اإل وهو ما ؟،ةاجلزائري
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األولالفرع   

ة لغة واصطالحاً آلية الافع بعام الاسجوريمفهوم   

 البنا األول 

 لغة يف قاموس الالافع 

، أي حنيته فعاا : فيقال دفعته د: التنحية والزالة بقوةماا عدة معاين يف اللغة نذكر منهاللدفع عمو        
ر أحد إزالة العذاب يقد ومؤدى ذلك أنه ل ميلك أي ل 1،للكافرين ليس له دافع (تعاىل )قال  فاندفع،

( ( النتصار) :، وأيضارددته ابحلجةومنه دفعت القول أي  (،الرد  على الكافرين، ومن معانيه أيضا: ا
يقال دفع عنه  ،نع، كذلك يراد به اوممنه الدفاع يف القضاء، و دافع عنه أي حامى عنه وانتصر له ومنها

   2.ذى مبعىن منعه عنهاسأ

 البنا الثاين 

 الافع يف االصطالح االجرائي القضائي 

صم مجيع وسائل الدفاع اليت جيوز للخ " :وأما عن تعريف الدفع اصطالحاا فهناك من رأي أبنه       
كانت هذه سواء أ ،، بقصد تفادي احلكم له مبا يدعيهيستعني هبا ليجيب على دعوى خصمه أن

 إىل أصل احلق اومدعى به، أو إىل سلطةدهة ، أو مو أو لبعض إدراءاهتا ،الوسائل مودهة إىل اخلصومة
فاع يف رة عن وسيلة سلبية للداعب ":أنهوهناك من ذهب إىل  ، "صم يف استعمال دعواه منكراا إتاهااخل

 ."ئي أو دزئياالدعوى ويهدف من وراءها اخلصم التخلص من الدعوى إما بشكل هن

 ،هو ما جييب به اخلصم عن طلب خصمه قصد تفادي احلكم به" :يف حني قد عرفه البعض أبنه      
، يومدعى عليه للرد  على دعوى اومدعوسيلة يف يد ا –كقاعدة عامة -أو ثأخري هذا احلكم ويعترب 

 3العتاض عليه أو على إدراءاهتا". وتكينه من

                                                
  1- رادع: اآلية 02 من سورة اومعارج.

  2-رادع: معجم اللغة العربية، اومعجم الوسيط، اجلزء اسأول، الطبعة الرابعة، مكتبة الشرو  الدولية، القاهرة، 2004، ص: 289.
م القانونية ، جملة العلو 2016يف اجلزائر بعد التعديل الدستوري  يبة، الدفع بعدم الدستورية كآلية حلماية اومكلفني ابلضر عادل ذوادي -3

 .333ص: ، 2016، اجلزائر، دوان 16والسياسية، العدد 
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 الفرع الثاين

 الفقه والجشريع الاسجوريالافع بعام الاسجورية يف 

 افع بعام الاسجورية لل تعريف الفقهي :البنا األول

 :يلي عرض مانست ،فع بعد الدستوريةاليت سيقت لتعريف ابلد وفيما خيص احملاولت الفقهية

  "ة به اومدعي يف دعوى موضوعية أمام أحد احملاكم اوموضوعي مالدفع بعد الدستورية إدراء يتقد
كورة نصوص قانونية هلا ارتباط ابلدعوى الرائجة أمام احملاكم اومذ يطعن مبقتضاه بعدم دستورية نص أو و 

 ."يعوفقاا للمسطرة القانونية اومعمول هبا حسب كل تشر 
 " ابلدفع مام حماكم اوموضوعأور نزاع منظ وأ ،ثناء قضيةأوسيلة تسمح للخصوم اومتضررين  هو 

هنا إف ؛يدفع دد  ن الأللمحكمة  ذا تبنيإف ،الذي يراد تطبيقه يف هذه القضية بعدم دستورية القانون
 1".نالقضية اسأصلية حلني تقرير دستورية القانو  توقف النظر يف

   :د اخلصوم حنوين تلك الطعون اليت يتوده هبا أ" يقصد ابلدفع بعد الدستورية نص قاويعرف
 .2"وابطصة بشروط وضقضائي أمام حماكم خمصو بصدد نزاع 

 :الدفع بعدم الدستورية هو وسيلة من وسائل الدفاع اليت يسعى أحد اخلصوم من  ويعرف "
 القضائية نظراا  حدى اجلهاتومزمع تطبيقه على النزاع بواسطة إخالهلا العتاض على النص التشريعي ا

 ."ومخالفته أحكام الدستور

ومتعلقة ابلدفع ا ابلعديد من اومسائل اومهمة م  ل  ن من أن ي  ويتميز هذا التعريف اسأخري بكونه تك         
وحدد من  ،واستطاع أن حيدد ماهية الدفع على أسا  أنه وسيلة من وسائل الدفاع، بعدم الدستورية

اض على تطبيق ، وهو العت وموضوعه حمل الدفع مث بني   ،أل وهم اخلصوم ميكنه إبداؤه والتمسك به؛
ها ماميقدم أ وحدد اجلهة اليت يتعني أن ، كمازمع تطبيقه لكونه خمالفاا لدستورالنص التشريعي اوم

  .، وهي اجلهات القضائيةالدفع

                                                
، اجلزائر 9، جملة العلوم القانونية والدتماعية، العدد 2016يكمال، الدفع بعدم دستورية القوانني يف التعديل الدستوري اجلزائر   محريط-1

 .448:ص ،2016
، ص: 2013، اجلزائر،02عليان بوزتان، آلية الدفع بعدم الدستورية وأثرها يف تفعيل العدالة الدستورية، جملة اجمللس الدستوري، العدد  - 2 

71     . 
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ضاها للخصوم وسية دفاعية حيق مبقت": تعريف الدفع بعدم الدستورية أبنهوعلى ضوئه ميكن        
لتطبيقه يف ه عي أمام اجلهة القضائية اليت تتجالنص التشري واومصلحة الطعن يف دستوريةالصفة ذوي 

و احلال ه، إما عن طريق إلغائه )كما هم بهوذلك هبدف استبعاد احلكم علي النزاع اومعروض عليها؛
الفته خمأو المتناع عن تطبيقه مثلما هو معمول به يف الو.م.أ ( مىت ثبتت  عليه يف فرنسا واجلزائر،

  1.دستورلل

قاربة اجلزائرية من منظور اوم ة كمقتضى قانوينميكن تعريف الدفع بعدم الدستوري ،خالصة القول     
 وأشأن نص  يفيثريها احد خصوم اومنازعة ن ميكن أاليت  ،البعديةللرقابة  نه الوسيلة القانونيةأعلى 

ع النص ة أحكامه ممطابق بعدممتحججاا كمة احملقائمة أمام أنظار  دعوىمبناسبة  ،مقتضى قانوين
رتات اومكفولة أو حبرية من احل ،سيمس حبق من احلقو نزاع الدستوري إذا ما كان تطبيقه يف موضوع ال

 الدستور. بضمانة

 الثاينالبنا 

 الجعريف الجشريعي للافع بعام الاسجورية 

 نصا صرحياا  مل جند ،على خمتلف النصوص القانونية يف التشريع اجلزائري طالعالمن خالل        
حول تعريف الدفع بعدم الدستورية، لكن من خالل استقراء نص اومادة الثانية من القانون العضوي 

م ل احد أطراف الدعوى الذي يدعي أن احلكنستنتج تعريفا هلذا اإلدراء أبنه حق خيو    ،18-16
 وقف عليه مآل النزاع ينتهك احلقو  واحلرتات اليت يضمنها الدستور، رفع دعوىالتشريعي الذي يت

أما اجلهات القضائية اخلاضعة لنظام القضاء العادي أو اإلداري، وقد ت العتماد على عملية اإلحالة 
القضاء  وذلك بقيام احملكمة العليا أو جملس ؛أو كما اصطلح عليها يف التشريع الفرنسي التصفية

 2.راسة الدفع بعدم الدستورية قبل إرساله إىل اجمللس الدستوريبد

                                                
  1-عادل ذوادي، اومردع السابق، ص: 333

 ورقة حبثية مقدمة ضمن اوملتقى، 16-18مقراءة يف القانون العضوي رق –آلية الدفع بعدم الدستورية  ،عسري أمحد وكحالوي عبد اهلادي-2
  .20، ص :2018 ،، اجلزائرنوفمرب 08و 07يومي: ، ات الرقابة على دستورية القواننيمستجد الوطين:
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ة )حق خيول كل طرف يف رفع دعوى أمام احملكم :اجمللس الدستوري الفرنسي أبنهوعرفه  اكم      
عوى دمطابقة القانون الذي سيطبق عليه يف ال ،-رادأذا إ – اجلنائية أبن يطلب اومدنية أو اإلدارية أو
 .1ميكنه أن يثري تلقائيا هذا الدفع أن القاضي ل ذكرة مستقلة، طاوماللدستور بواسطة م

 

 املطلب الثاين

 لية الافع بعام الاسجورية الطبيعة القانونية لأل

باينت اآلراء واختلفت وت ،غطل  اثرت مسألة الطبيعية القانونية للدفع بعدم الدستورية الكثري من الأ       
هل  :، مدار هذا اخلالف تحور حول ثال ث نقاط أساسية وهيوالدارسنيها بني مجهور الفقهاء ازائ
مث هل هو  ،وعيوضالشكلي أو اوموهل هو من قبيل الدفع  ،اثنويةدفع بعد الدستورية مسألة أولية أو ال

                             بة عليه من خالل ما يلي:وهو ما سنحاول اإلدا ،من النظام العام أو ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
، دانفي، 18العدد  ،، دفاتر السياسة والقانون2016 ظل التعديل الدستوري اجلديد لسنةمحيداتو خدجية، الدفع بعدم الدستورية يف -1

  332، ص: 2018اجلزائر، 
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 األول  الفرع

 من حيث كون الافع بعام الاسجورية متسألة أولية أم فرعية 

نزاع معروض عليها ودود دفع من أحد  يفهات القضائية حال نظرها جلإحدى اض ت إذا اع       
مل معه: هل على ستتعا فهذا النزاع، فكي يفد تطبيقه للفصل اومراالقانون  طراف بعدم دستوريةاسأ

ا، ثها والبت فيهحبنطا  اختصاصها  يفيدخل  préalable Question - أسا  أنه مسألة أولية
م ستتعامل أ قاضي الدفع ) أو قاضي الدعوى هو ،(صل هو قاضي الفرعلاقاضي )وهذا تطبيقا لقاعدة 

 ا عدم التطر  إليهاعليه نييتع préjudicielle Question - معه على أسا  أنه مسألة فرعية
 1.؟(لوحدها مسألة نظرها والفصل فيها هلامن اختصاص دهة أخرى يؤول  سأهنا 

عديدة هي اسأسئلة اليت تطرح بشأن الطبيعة القانونية للدفع بعدم الدستورية، فهل هي فعال من         
لوية  ن اومسألة اسأو يرى الفقه الفرنسي أ  ؛؟أو مسألة أولية للفصل يف النزاع قبيل الدفع الفرعي اإلدرائي،
 10من القانون العضوي اومنظم للدفع بعدم الدستورية، الصادر يف  23 كما مساها اومشرع يف اومادة

وى إذ يفتض أن القاضي اومختص ابلنظر يف الدع ؛أهنا ليست دفع بعدم الدستورية ،2009ديسمرب 
يف حني أن اسأمر  ،ا هو احلال يف التجربة اسأمريكيةورية كماسأصلية خمتص أيضا ابلبث يف اومسألة الدست

يتعلق مبسألة فرعية يتوقف القاضي مبودبها عن البث يف الدعوى اسأصلية، وانتظار صدور قرار اجمللس 
الدستورية يف  بعدم إضافة إىل أنه يشتط أن يقدم اومدعي دفعه، الدستوري اومختص يف حسم النزاع

زاع السماح  للقاضي إباثرهتا من تلقاء نفسه، فهي دعوى قانونية و ل ترتبط ابلن، وعدم وثيقة منفصلة
 2.اسأصلي، وهذا ما يتتب عنه ودود مسافة بني الدعوى اومرفوعة يف اوموضوع و مراقبة دستورية القوانني

ة ة دستوريراء فرعي لرقابمن الدستور إبد 188إذن اسأمر يتعلق مبقتضى التعديل الدستوري يف اومادة    
فصل يف إل إذا كان قاضي اوموضوع ي ، فتعبري الدفع بعدم الدستورية ل يستقيم استخدامهالقانون

 .دستورية القانون

                                                
  .336، ص:ذوادي، اومردع السابق عادل-1
دمة ضمن كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستوري، ورقة حبثية مقو  قراءة أولية يف القانون العضوي احملدد لشروط حيلة حنان،سعاد و  رحلي-2
 .07، ص:2018 ،، اجلزائرنوفمرب 08و  07ات الرقابة على دستورية القوانني، يومي: مستجد :اومعنون الوطين لتقياوم
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عناية  ب ان حيظى به الدفع بعدم الدستورية منجي إلبراز ماأن اومشرع الفرنسي و  مر إىلغاية ما يف اسأ 
 الدستورية ، وللتأكيد على أن مسألة الفصل يفيثار أمامهاجلهات القضائية اليت واهتمام ابلغني من قبل ا

 ؛ا بدون إبطاءالنظر فيهطعون فيه تعترب مقدمة على سواها من اومسائل، وجيب معاجلتها و القانون اوم
 constitutionnalité de ذا  أولوية متسألة الاسجوريةلذلك استخدم مصطلح 

prioritaire question La1:صارا بـواليت يرمز إليها اختQPC 

 

 الثاينالفرع 

 أو موضوعياً  من حيث كون الافع بعام الاسجورية دفعا شكلياً 

يف البحث عن طبيعة الدفع بعدم  ،18/16لقد غر  البعض فور صدور القانون العضوي رقم       
لى أسا  ع ففي حني ذهب البعض على اعتباره دفعا موضوعياا  ،أم موضوعياا  الدستورية إن كان شكلياا 

من قانون إ.م.إ  48انه ميكن إاثرته يف أي مرحلة كانت عليها الدعوى كما نصت على ذلك اومادة 
ليه يف إبرداء الفصل الذي ورد النص ع اا شكليا لكونه دفعخر إىل اعتباره دفعفقد ذهب البعض اآل

 لشكلية". وان: "الدفوع االيت داء التنصيص عليها أبحد أقسام الفصل الذي حيمل عن .إ.م.إ  59اومادة 

يبدو عقم هذا اجلدل من خالل وضوح النصوص اومنظمة لكل من الدفع الشكلي واوموضوعي       
من  .إ.م.إ إمنا  48وتطبيقاهتا على الدفع بعدم الدستورية، فالدفع اوموضوعية كما نصت عليه اومادة 

م مهما كان احلكم ، يهدف إىل دحض مزاعم اخلص(Moyen de défens)هو وسيلة دفاع 
التشريعي اومطبق، ودون النشغال بطبيعته دستورتاا كان أم ل، ويكون فيه قاضي الدفع هو قاضي 
اوموضوع؛ بينما الدفع بعدم الدستورية يهدف إىل الطعن يف دستورية النص التشريعي احلاسم يف النزاع، 

 2وقاضي اسأصل فيه هو قاضي الدفع.

بعدم الدستورية دفعاا شكلياا إبرداء الفصل؛ سأن  هذا اسأخري يقوم طبقاا  كما ل ميكن اعتبار الدفع  
من  .إ.م.إ يف احلالة اليت مينح فيها القانون أدالا للخصم الذي يطلبه، بينما الدفع  59لنص اومادة 

                                                
  1- عادل ذوادي، اومردع السابق، ص: 336.

، توريةاثرة الدفع بعدم الدسإاومعنون  ،من فعليات اليوم التكويين للقضاة، ورقة حبثية مقدمة ضمني، آلية الدفع بعدم الدستوريةأشريط  بن-2
.04، ص: اجلزائر ،2019دانفي 23يوم:    
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طر به اجمللس الدستوري عند صحته عن طريق اإلحالة من احملكمة العليا، أو جملس  بعدم الدستورية خي 
دد له القانون أدالا لرفعه.  الدولة، وليس من قبل اخلصم مباشرة الذي أاثر هذا الدفع؛ ولذلك ل حي 

يتضح مما سبق أن  الدفع بعدم الدستورية هو دفع من نوع خاص، ومنظ م وفق نص خاص، وهو        
لس الدولة، بغية جم يتضمن طلباا من صاحبه موده إىل القاضي، سأن ي رسل الدفع إىل احملكمة العليا، أو

الفصل يف إحالته إىل اجمللس الدستوري، ليبدي رأيه وقراره فيه، وأن  اجلدل القائم حول إعطاء تكييف 
                    1.له ل طائل من ورائه

 الثالث الفرع 

 من حيث كونه يجعلق ابلنظام العام 

م وهو عدم إمكانية إاثرة الدفع بعد ،نفس منحى اومشرع الفرنسي يلقد حنى اومشرع اجلزائر       
 .ظام العاممدى كونه من النومن هذا اومنطلق نتساءل عن  ،رية بصفة تلقائية من قبل القاضيالدستو 

 إن دعوى الدفع بعدم الدستورية ليست من النظام العام بل هي متوقفة على إرادة أطراف اخلصومة    
اومتضمن  إىل غاية صدور قرار اجمللس الدستوري ةيتوقف عن البت يف الدعوى اسأصلي وعليه فالقاضي

 2.البث يف دستورية النص التشريعي دون اخلصومة

 املبحث الثاين

 لية الافع بعام الاسجورية آلطار الجطبيقي اإل

 188ومادةاحـكام اسأتعلــق ابلدفــع بعــدم الدسـتورية تطبيقـا وما 18/16لقــد دــاء القانــون العضــوي      
اوموطنني ى حـق لوالتــي نصــت عـ ،2016لتعديــل الدســتوري لعــام تضمــن اوما 01-16مـن القانـون رقـم 

لفـرد ا أمام اجلهـات القضائيـة، ودـاء هـذا النـص بغـرض التأسـيس حلق نيالدفـع بعـدم دسـتورية القوانـ يف
، هـا دسـتورتاا علينصوص اومحلقــو  واحلريــات اوماسة اب، شريعيةى النصـوص التلحتريـك الرقابـة البعديـة عـ يف

 أمبـدـان مإرســاء دولــة القانــون وضـ فيهــا الفــرد دهــة فاعلــة يفدديـدة يكـون  ومرحلةوهـو بذلـك يؤسـس 
 اشرةـر مبـيبطريقـة غه كرا ـإشمن خالل  ؛ماعيةواجلحلريـات الفرديـة احلقـو  وا تام واحـ ،سـمو الدسـتور

                                                
  1- بن شريط أمني، اومردع السابق، ص: 04.

  2 - عسري أمحد وكحالوي عبد اهلادي، اومردع السابق، ص: 05.
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كذلـك إعطـاء حـق   ،ـر دسـتوريةيمـن مقتضيـات غ وينطريـق تصفيـة النظـام القانعن  شريععمليـة الت يف
ــوج غــر الول اللوذلــك مــن خــ ؛دســتورتاا  ومضمونةا محقوقــهمـن الدفـاع عـن  اومتقاضني نك   مي  دديـد 

 .القضـاء الدسـتوري إىل ومباشر ا

 نيبـ روط وكيفيـات تطبيـق الدفـع بعـدم الدسـتوريةشــدد لــاحملالقانــون العضــوي زاوج مضمــون وقد        
 تعود له صاحب الختصاص اسأصيل واليت لـس الدسـتورياجمل على مبقياا  ،الرقابة السياسية حماسـن نظام

، ، واإلحالةه آلية الدفع، والتصفيةمنمستوحياا قضائية الرقابة النظـام وبني  ،الكلمة الفصل واحلسم
 اومعروفة يف بقيةة نظمـسأعـن تلـك ا دزائري متميـز ومنفـرد   شريع  تل اا برتـ  مو  ،ــنيمســاوئ النظام اا ســتبعدم

 الدول.

، وهي مادة 27ول اشتملت يف طياهتا على مخسة فص 18/16هذا القانون العضوي  تضمنو        
بط لدراءات اليت تنظم وتضوا ،والكيفيات ،وحددت الشروط ،حكام واومبادئاليت وضعت اسأاومواد 

 أي نجتساءل ثىل أن اوعلى ضوء ذلك فلن، دستورية وممارستها واقعا ملموساا لية الدفع بعدم التفعيل آ
ع بعام الاسجورية لية الافعطاء آإب املكانيزما  العملية الكفيلة رسم املشرع العضوي يف ق  ف   ماى و  
 ؟.من أجلهااليت شرعت   احلقيقي على حنو الذي حيقق الغااي بعاها

 املطلب األول 

 شروط وضوابط حتريك آلية الافع بعام الاسجورية 

 ية جبملةاومقارنة ذات الصلة، مسألة الدفع بعدم الدستور رار التشريعات د اومشرع اجلزائري على غقي         
سواء  ،، تراوحت يف جمملها بني الشكلية الدرائية واوموضوعيةستيفاءهامن الشروط والضوابط الوادب ا

ت به أحكام القانون من الدستور، أو ما داء 188يف إطارها العام ضمن ما تقرره مقتضيات اومادة 
ي تفادي تعطيل اجلهاز القضائالتحكم يف هذه العملية وثأطرها لأدل وذلك من  ؛18/16العضوي 

 :هلا ابلدراسة من خالل مطلبنا هذاسنحاول تناو  ، وهي ماسةبدفوع غري مؤس
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 الفرع األول 

 ثاثرة الافع بعام الاسجورية من قبل أحا أطراف الاعوى

عندما " :واليت داء فيها 188لسيما اومادة  ،حكام الضابطة للدفع بعدم الدستوريةابلردوع إىل أ       
قضائية ظورة أما اجلهة اليعين طريف اخلصومة أو الدعوى اومن امميدعي أحد اسأطراف يف احملاكمة ...." 

ميكن بصريح العبارة: " 18/16ون العضوي من القان 02، وهو ذات احلكم الذي أكدته اومادة اومختصة
الحكام  أقرته يستشف من خالل ما ،.من قبل أحد أطراف الدعوى "إاثرة الدفع بعدم الدستورية ...

 دعوىبل هو مقصور على أطراف ال ،اجلميع مأعاله أن الدفع بعد الدستورية ليس مفتوحاا أما الواردة
 ،د العموميفي امم ؛ديري تقي، ويالحظ أيضا أن صيغة أطراف الدعوى وردت على إطالقها من غحصراا 

ن دعوى اوموضوع بغض النظر ع ومؤسس الدستوري قد انصرفت إىل كل أطرافأن نية ايفهم منه و 
 هل لكل طرف يف الدعوى مهما كانت صفتعليه فإن الدفع بعدم الدستورية خمو   ءا بنا1،صفتهم فيها

متدخل  ،ركزه القانوين مدعى أو مدعى عليهأو م ،طبيعية أو اعتبارية )شركة مثال( اا سواء كانت أشخاص
ضحية، أو مسؤول مدين إن كانت و أ ،، أو متهمل فيها إن كانت الدعوى مدنيةدخ  أو م   ،يف اخلصومة

ين ع، أي وبصفة عامة كل طرف يف الدعوى القضائية شريطة قيام مصلحة شخصية للمالدعوى دزائية
 2.، أي يكون لديه صفة اومتقاضييف اخلصومة أو النزاع القائم

القضائية جلهة اقبول ثأسيسه من قبل  تالدعوى و  يفدخل فيه كل شخص ثأسس ليكون طرفا في 
هي أن يكون  -ي حال ما إذا أثر  يف-قبول الدفع بعدم الدستورية -يفعربة الدعوى. ومنه فال يفالناظرة 

 ريكون غفإن الدفع ي لالدعوى بطريقة قانونية، وإ يفوأن ثأسس  الشخص الذي تقدم به قد سبق
 .3صلحةاومو  مقدمه الصفة يفولو توافرت  ىت، حالا مقبول شك

 ة ، سواءعليه أو اومتدخل يف اخلصومففي الدعوى اومدنية يثار الدفع من قبل اومدعي أو اومدعى       
اكان ذلك بصفة شخصية أو عن طريق التمثيل بوكيل خاص أو مبحامي ، من دهة أخرى ختول إاثرة 

د تثار إشكالية اومدين و اومسؤول اومدين، إل أنه ق الدفع بعدم الدستورية يف اومادة اجلزائية للمتهم و الطرف
                                                

  1- عادل دوادي، اومردع السابق، ص: 341.
 ،دفع بعدم الدستوريةلمة ضمن الندوة اجلهوية للتعريف اب، ورقة حبثية مقددك الدستورية أمام قاض ي اوموضوع، الدفع بعبلجياليل برامهي-2

 .06، ص:اجلزائر ،وهران، 2019 فرباير، 03 :اومنعقدة يف
  3-  كمال ذوادي ، اومردع السابق ، ص:341
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.إ.ج  قبول الدفع من قبل الضحية اليت مل تعلن ثأسيسها طرفا مدنيا طبقا لإلدراءات  اومقررة لذلك يف 
و اجلواب عن ذلك هو أن الضحية اليت مل تتأسس طرفا مدنيا امام القاضي اجلزائي ل تكون طرفا يف 

ة للدعوى العمومية لكنها طرف يف الدعوى العمومية بصفتها ضحية وهي خمول الدعوى اومدنية التبعي
 .1هلا هبذه الصفة إاثرة دفع بعدم الدستورية يف الدعوى اليت هي الضحية فيها

لنيابة العامة ا فع بعدم الدستورية من دانب قد يثار تساؤل بل و أثري فعالا حول دواز إاثرة الد       
يف الدعاوى اجلزائية و الدعاوى اومدنية اليت تكون النيابة طرفا اصليا فيها كقضاتا شؤون السرة و اجلنسية 

هناك من يتمسك حبرفية النص الدي مفاده أن حق الدفع بعدم الدستورية خمول لكل  ،وغريها أم ل 
ة ل ميكنها هلا ذلك ، وهناك من يرى أن النياب طرف يف الدعوى القضائية و النيابة مىت كانت طرفا جيوز

الدفع بعدم الدستورية ومرد ذلك أنه من غري اومعقول أن تثري النيابة العامة الدفع بعدم الدستورية يف نص 
 تشريعي هي من اختذته كأسا  للمتابعة اجلزائية .

نه وسيلة دفاع جند أب  ،الدستوريةمفهوم الدفع بعدم يف هذا الصدد أنه إذا ردعنا إىل وميكن القول       
منحت للمتقاضني حلماية احلقو  واحلرتات اليت يضمنها الدستور وما يرى نت أن النص التشريعي 
اومؤسس عليه الدعوى مس أو سيمس حبقوقه وحرتاته لو طبق عليه وابلنتيجة لبد ان تكون له مصلحة 

ىت ولو كانت تكمن اومصلحة الشخصية للنيابة حشخصية يف إاثرة الدفع بعدم الدستورية ، وعليه فأين 
 .2 طرفا أصليا يف الدعوى القضائية ابعتبارها ممثلة احلق العام وتضطلع بسلطاهتا ابسم اجملتمع

جند أن اومشرع اجلزائري خول النيابة العامة  16/ 18من دهة أخرى وابلردوع إىل القانون العضوي 
س النهج وهو نف الدفوع إىل اجلهات القضائية العليا من عدمه مسألة إبداء اآلراء حول إمكانية إرسال

ولعل  1532-20009من القانون العضوي 23اومعمول به يف ظل القانون الفرنسي على إثر اومادة 
اومشرع كان فطنا يف هذه النقطة فلم يرد تكليف دهاز النيابة مبهمتني اسأوىل إاثرة الدفع والثانية إبداء 

ال يعقل أن تدفع النيابة العامة بعدم دستورية قانون مث تبدى رايها حوله مم جيعل قرارات اآلراء حوهلا ، ف
 . 3هذه اسأخرية متعارضة

                                                
  1- بن شريط أمني ، اومردع السابق ، ص 7

  2- برامهي بلجياليل ، اومردع السابق ، ص:6
  3 -صايف محزة ، الضوابط القانونية للدفع بعدم الدستورية، حوليات دامعة اجلزائر 1، العدد 33 ،اجلزائر، مار  2019، ص: 117
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وقد شكلت هذه القضية مثار ددل واسع يف  ظل التجربة الفرنسية ، ورغم أن العمال التحضرية   
نت دفع بعدم الدستورية إذا كاذهبت يف اجتاه حق النيابة يف إاثرة ال 2009للقانون العضوي لسنة 

طرفا أصليا يف الدعوى ونفس الشيئ ابلنسبة ومشروع احلكومة إل أنه مل يسجل يف اوممارسة العملييت يف 
كن وعليه ومهم ي ، فرنسا أي دفع من طرف النيابة ول ودود  سأي ادتهاد قضائي  حول اومسالة

يصدرها  ىت رأي اجمللس الدستوري أو القرارات اليتفالدتهاد القضائي للمحكمة العليا وجملس الدولة وح
 .1يف اومسألة سيوضحها ويقدم اجلواب الفاصل واحلاسم 

أن اومشرع اجلزائري قد استثىن فئة القضاة احلكم  18/16كما يتضح من نصوص القانون العضوي    
صص لطراف ع خممن نطا  اسأشخاص اخلول هلم إاثرة الدفع بعدم الدستورية بصفة تلقائية لنه دف

 .2الدعوى 

جمال التساؤل  حما يفتكما مل مييز اومشرع اجلزائري بني اومواطنني و اسأدانب يف مباشرة حق الطعن   
لجميع القاطنني أم أنه مقرر ل فقط دون اسأدانب  ، اجلزائرينيالتايل هل هذا احلق يقتصر على اومواطنني 

 لقد طرح هذا الشكال يف فرنسا إل ان اجمللس داخل التاب اجلزائري بغض النظر عن دنسياهتم ؟؟
  وآءاسالدستوري الفرنسي قد تصدى هلذا المر وأقر مبودب احد قراراته على أحقية كافة أفراد الدولة 

ر الفرنسي اء احلقو  واحلرتات اليت يقتصرها الدستو أو أدانب  ابلدفع بعدم دستورية ابستثن مواطنني
 .3على اومواطنني كاحلق يف النتخاب 

 الفرع الثاين : 

 وجود نزاع قائم أمام احاى اجلها  القضائية

يقتضى إاثرة الدفع بعدم الدستورية أن يكون هناك نزاع معروض على إحدى اجلهات القضائية        
من الدستور اليت نصت على إنه ميكن إاثرته أثناء احملاكمة  188وهو ما يستشف من منطو  اومادة 

أنه ميكن إاثرة هذا الدفع  18/16من القانون العضوي  2أمام أي دهة قضائية ، وقد أوضحت اومادة 
العضوي  قانونأمام كل دهة قضائية خاضعة للنظام القضائي العادي أو اإلداري وابلردوع إىل أحكام ال

                                                
  1- برامهي بلجياليل ، اومردع السابق ، ص: 7

  2- اومادة 4 من القانون العضوي 16/18
  3- صايف محزة اومردع أعاله ، ص : 116
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اومتضمن التنظيم القضائي فإن دهات قضاء اوموضوع يف النظام القضائي العادي هي احملاكم  05/11
و اجملالس القضائية و احملكمة العليا ويضاف إىل دهات اوموضوع يف النظام القضائي العادي حمكمة 

 ن القضاءومنظمة مبودب قانو اجلناتات اومنعقدة على مستوى اجملالس القضائية و احملاكم العسكرية ا
 العسكري .

 ،ي جملس الدولة واحملاكم اإلداريةأما دهات قضاء اوموضوع يف النظام القضائي اإلداري فه       
 .19981ماي  30اومؤرخني يف  99/2و 98/01 العضوين على التوايل اومنشأين مبودب القانونني

الطعن  يف اوموضوع الرحلة البتدائية، الستئناف،وي ويثار هذا الدفع يف أي مرحلة كانت عليها الدع 
أو  ،سأول مرة أمام دهة الستئنافلحة إاثرة الدفع بعدم الدستورية ، أي ميكن لصاحب اومصابلنقض

من القانون  03و إداري طبقا للنص اومادة س الدولة حسب طبيعة النزاع عادي، أو جمل، أاحملكمة العليا
  2.العضوي

القانون العضوي حمكمة اجلناتات البتدائية من دهات قضاء اوموضوع  من 03ت اومادة ولقد استثن      
كمة رت صراحة أنه ل ميكن إاثرة هذا الدفع أمام حم، وقر  ثار أمامها الدفع بعدم الدستوريةاليت ميكن أن ي

 3 .غري أنه ميكن إاثرته أمام حمكمة اجلناتات الستئنافية ؛اجلناتات البتدائية

    

عن إمكانية إاثرة الدفع يف أية  قد أوردت استثناء 18/16ن العضوي من القانو  3ويبدو أن اومادة    
ع اومادة اليت قررت أن إاثرة هذا الدفمرحلة كانت عليها الدعوى كما يستشف من سيا  حترير هذه 

 حكم حمكمة اجلناتات البتدائية تتم مبودب مذكرة مكتوبة ترفق ابلتصريح ابإلستئناف عند إستئناف
ينظر فيه من حمكمة اجلناتات الستئنافية قبل فتح ابب اومناقشة ، ويف كل اسأحوال ل ميكن إاثرة الدفع 

 . 4 تبعدم الدستورية أمام حمكمة اجلناتات الستئنافية بعد البدء يف اومناقشات و اومرافعا

                                                
  1 - بن شريط آمني ،اومردع السابق ، ص: 4

  2- برامهي بلجياليل ، اومردع السابق ، ص: 5
  3- اومادة 3 من القانون العضوي 16/18

  4-  اومادة 3 من القانون العضوي 16/18



69 
 

 18/16قانون  2هذا وإذا أثري الدفع بعدم الدستورية أثناء التحقيق اجلزائي فتنظر فيه غرفة اإلهتام اومادة  
وهنا يتعني التوضيح أن التحقيق اجلزائي اومقصود يف هذه احلالة هو حينما تكون الدعوى اجلزائية جيري 

من الومر  وهي تنتظر إستئنائفاا يف امر غرفة الهتامفيها التحقيق من طرف قاضي التحقيق أو أمام 
القضائية اليت يصدرها قاضي التحقيق أو كدردة اثنية للتحقيق اجلنائي بعد أمر إرسال مستندات القضية 

، ول يقصد به التحقيق الذي ثأمر به دهات احلكم اجلزائية يف إطار التحقيقات ،  إىل النائب العام
ذه خالل التحقيق التكميلي الذي ثأمر به دهة احلكم تفصل فيه هحبيث إذا أثري الدفع بعدم الدفع 

 . 1اسأخرية وليس غرفة الهتام

وإذا كانت التشكيلة الناظرة يف الدعوى اوموضوع اليت يثار امامها الدفع بعدم الدستورية تتشكل من  
فع دون دقضاة حمتفني ومن مساعدين غري قضاة ، فإن القضاة وحدهم الذين يفصلون يف قبول ال

 .2حضور اومساعدين غري القضاة 

قد يثور التساؤل عما إذا كان جيوز إاثرة الدفع بعدم الدستورية امام حمكمة التحكيم أثناء خصومة 
حتكمية ، سواء كان التحكيم داخلي أو يف إطار التحكيم التجاري الدويل ؟ اجلواب بطبيعة احلال هو 

من القانون العضوي قد نصت على ان إاثرة  2و اومادة  من الدستور 188ل جيوز ذلك لن اومادة 
الدفع بعدم الدستورية يكون أمام دهة قضائية وأن احملكمة التحكمية ليست كذلك وما التحكيم إل 

 .  3طريق بديل عن اللجوء إىل القضاء حلل النزاعات

 

 :الفرع الثالث

 م تشريعي يجوقف عليه ملل النزاع حك

، فإن نطا  18/16من القانون العضوي  02ادة من الدستور و اوم 188اومادة طبقاا للنص        
اها احلق يف ممارسة هذا إعمال الدفع بعدم الدستورية أي  تلك احلدود القانونية اليت ل ميكن أن يتعد 

ه ويالحظ يف هذا الصدد ثأثر اومشرع اجلزائري بنظري  ،"احلكم التشريعي" ... ب: حمدداا حصراا  الدفع
                                                

  1- بن شريط آمني، اومردع السابق ، ص: 5
  2- اومادة 7 من القانون العضوي16/18

  3- بن شريط آمني ، اومردع السابق ، ص: 6
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غريب على يف حني فضال كل من اومشرع التونسي و اوم ،لفرنسي يف اختياره ومصطلح احلكم التشريعيا
ود اومراد من وإزاء سكوت اومشرع عن التحديد الدقيق للمقص1 ،سبيل اومثال استعمال مصطلح قانون

فتح  امم ؛من احلقل الفقهي و القضائي احلكم التشريعي شكل هذا اسأخري موضع نقاش واسع يف كل
 وري.ل إىل الوقوف على اومعىن اومتوخى من دانب اومشرع الدستالباب أمام الدتهادات يف سبيل التوص  

د أن نواب جن ليحسم فيها أين ويبدو ان هذا النقاش قد استطال حىت وصل اىل قبة الربومان       
أمهها  اومصطلحات، ولعلاجمللس الشعيب الوطين أاثروا من خالل مناقشة تلك الشروط غموض بعض 

 .احلكم التشريعي

و معروف " أن احلكم التشريعي كما ه :أكد وزير العدل وحافظ اسأختام ؛فبالنسبة للحكم التشريعي  -
نص صادر  كل " :فاحلكم التشريعي هو .وليس تنظيم ،يف قانون، حكم قانون هو احلكم اومتعلق بنص  

واسأوامر  ،عاديةاسأحكام التشريعية هي مجيع القوانني ال  فإن  عن سلطة التشريع ابومعىن الضيق"، وابلتايل
عدا ما صدر بشأهنا  ؛لإلدراءات التشريعية العادية التشريعية اليت يصاد  أو يوافق عليها الربومان وفقاا 

إل إذا  ،سابقةطبقا لنظام الرقابة اجلوازية ال حكم سابق من اجمللس الدستوري يقضي مبطابقتها للدستور
 فنجد أن   ،لة ما كان هناك تعديل تشريعأو يف حا ،ت الظروف اليت صدر بشأهنا حكم الدستوريةري  تغ

الوزير قد استبعد صراحة التنظيمات واومعاهدات من الدفع بعدم الدستورية واقتصرها على القانون 
 .2مبفهومه الضيق، الصادر عن السلطة التشريعية

فبالنسبة للتنظيمات فأمام اسأفراد القضاء اإلداري إللغائها يف حالة عدم مشروعيتها، أما اومشكل      
اومثار هو ابلنسبة للمعاهدات اليت مل يتم إخطار اجمللس الدستوري اختيارتا بواسطة اهليئات السياسية 

 .3 توريةبعدم الدسمبراقبة دستوريتها، فأصبحت مبنأى عن الرقابة البعدية عن طريق الدفع 

استخدام اومؤسس الدستوري اجلزائري لعبارة " احلكم التشريعي" الذي يتوقف عليه  لإلشارة فإن    
اليت أسست جلواز دفع اسأشخاص بعدم دستورية الحكام التشريعية اليت  188مآل النزاع يف اومادة 

                                                
  1- صايف محزة ، اومردع السابق ، ص: .199

ثية حبزتان امحد طالب،  حمطة تصفية الدفع بعدم الدستورية يف القضاء الدستوري اومقارن وكيفية تطبيقها يف ظل مشروع القانون العضوي ، ورقة  بن -2
مرب ، سبت 6مقدمة ضمن ملتقى وطين بعنوان:" مستجدات تطور الرقابة على دستورية القوانني يف اجلزائر وانعكاساهتا على ضمان محاية الدستور، 

5اجلزائر ، الصفحة  -أدرار "  
  3 - بن زيان احمد طالب ، المرجع السابق ، ص: 6
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 منه أن ل تلتفت احملكمة اوموضوعيرون فيها انتهاك حلقو  واحلرتات اليت يضمنها الدستور يستفاد 
للدفع بعدم الدستورية يف حال إاثرته إذا رأت أبهنا تستطيع الفصل يف النزاع اومعروض عليها دون 

احلادة للردوع إاىل احلكم التشريعي اومدفوع بعد دستوريته وهو ما يفهم من قول اومؤسس الدستوري 
  اجلزائري :" الذي يتوقف عليه مآل النزاع".1

من النصوص القانونية اليت  هناك جمموعةانطالقا مما تقدم فإن مفهوم اسأحكام التشريعية يوضح أبن و 
:يليل تكون حمال للدفع بعدم الدستورية نوضحها فيما   

: النصوص القانونية املشمولة بقرينة الاسجوريةأوال  

 الرقابة الدستورية النظر يفنقصد بذلك أنه ل ميكن الدفع بعدم دستورية حكم تشريعي سبق لسلطة  
، 16-18مدى دستوريته، وهو ما نص عليه البند الثاين من اومادة الثامنة من القانون العضوي 

اليت أخضعها اومؤسس الدستوري لرقابة اومطابقة الدستورية   وتتمثل هذه القوانني يف القوانني العضوية
ة الدستورية بعد صدورها، ونفس اسأمر ينطبق على اإللزامية قبل إصدارها، وهو ما جيعلها متمتعة بقرين

ابقي القوانني العادية واليت ختضع للرقابة الدستورية الختيارية، و ذلك ابعتبار أن قرارات وآراء  احملاكم 
  .أو اجملالس الدستورية ملزمة للكافة2.

واالتفاقيا  الاوليةاثنيا: املعاهاا     

بارة النصوص ل تندرج حتت ع ال هنأما اومعاهدات فإهنا ل ختضع للرقابة بطريق الدفع الفرعي نظراا 
من الدستور بقيمة أعلى من قيمة التشريع،  55حيث تتمتع وفقا للمادة  التشريع،القانونية اليت هلا قيمة 

من  54ومادة  ري حيث جتيزمن دهة أخرى فإهنا ختضع للرقابة السابقة اليت ميارسها اجمللس الدستو 
الدستور إحالتها على اجمللس الدستوري قبل التصديق عليها ليفحص من توافقها مع أحكام الدستور 

 .  3من عدمه

 

 
                                                

  1- عادل ذاودي المرجع السابق ، ص: 344
  2 - تيغيوارت فريد ، المرجع السابق ، ص: 8

  3- صافي حمزة ، المرجع السابق ، : 120
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  اثلثا : النصوص الجنظيمية

واليت مل تعترب النص  2016من التعديل الدستوري اجلزائري لسنة  2فقرة  191طبقا وما تقضي به اومادة 
ال للدفع بعدم الدستورية بقوهلا " إذا اعترب نص تشريعي ما غري دستوري على أسا  اومادة التنظيمي حم

أعاله ، فان هذا النص يفقد أثره ابتداء من اليوم الذي حيدده قرار اجمللس الدستوري ".فإن  188
ية اومستقلة مالنصوص التنظيمية اومنضوية داخل اختصاص السلطة التنفيذية سواء اومتعلقة ابلسلطة التنظي

لرئيس اجلمهورية أو السلطة التنظيمية اومشتقة للوزير اسأول وكذا اسأوامر الرائسية اليت مل يصاد  عليها 
ومشروعية ا الربومان، واومراسيم والقرارات الفردية لن تكون حمال للدفع بعدم الدستورية سأهنا ختضع لرقابة

  .1.القضاء اإلداري اومنضوية حتت ولية 

: النصوص اليت يها صفة األعمال التسياسية رابعا   

ابعتبار أن أعمال السيادة يف أصلها الفرنسي قضائية اومنشأ، إل أهنا تعد يف معظم اسأنظمة السياسية 
ذات طابع تشريعي يرتد إىل بداية التنظيم القضائي احلديث حيث أقرها اومشرع بشكل صريح يف 

ء الدستوري يف الدول اآلخذة به اسأعمال السياسية من نطا  التشريعات اومتعاقبة وقد استبعد القضا
  .اختصاصه

" ...و إذا كانت الرقابة  1993دوان  19وقضت احملكمة الدستورية العليا يف حكمها اومؤرخ يف 
يف مبدأ الشرعية و سيادة  –كأصل عام   –القضائية على دستورية القوانني و اللوائح جتد أساسها 

ولة له، إل أنه يرد على هذا اسأصل وفقا وما درى عليه قضاء هذه احملكمة القانون وخضوع الد
استبعاد اسأعمال السياسية من جمال هذه الرقابة القضائية؛ ثأسيسا على أن   طبيعة هذه اسأعمال ثأىب 

  ...أن تكون حمالا  لدعوى قضائية.2

: القوانني االسجفجائيةخامتسا   

إن القوانني اليت يوافق عليها الشعب عن طريق الستفتاء ونظرا وما هلا من قيمة قانونية، فال ميكن      
اومسا  هبا ال بقانون استفتائي آخر طبقا لقاعدة توازي اسأشكال، وذلك هو سبب ادراج اجمللس 

                                                
  1- سعوداوي صديق، آلية الدفع بعدم الدستورية كضمانة إلعالء الدستور، جملة صوت القانون العدد السابع ، اجلزائر ، 2017 ، ص:165

  2-  تيغيوارت فريد ، اومردع السابق ، ص:10
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ها فق عليالدستوري الفرنسي على القضاء عدم اختصاصه يف النظر يف دستورية القوانني اليت وا
.الشعب عن طريق الستفتاء   

غري أن اجمللس الدستوري الفرنسي أخضع التفسريات القضائية لألحكام التشريعية إلمكانية الطعن      
 2010أكتوبر  6فيها بعدم الدستورية، ولقد وافق اجمللس الدستوري الفرنسي يف حكمه الصادر يف 

ألحكام لدستورية فيما يتعلق ابلتفسريات القضائية لعلى إعطاء احلق لكل متنازع يف الدفع بعدم ا
التشريعية مىت تضمنت انتهاكا للحقو  واحلرتات اليت يتضمنها الدستور ، ولعدم استقرار الدتهاد 
القضائي يف اجلزائر فإن اسأمر يصعب فيما يتعلق يف الطعن بعدم دستورية التفسريات القضائية لألحكام 

 1التشريعية

 

 الفرع الرابع

 نجهاك احلقوق واحلراي  اليت يضمنها الاسجور الوجه الوحيا لقبول الافع بعام دسجوريةا

 احلكم الجشريعي

أبن  ادعاءا  اليت تتضمن قرر استبعاد وعدم قبول إل الدفوعقد  ،اومؤسس الدستوري اجلزائرين إ      
 مبعىن هو ل الدستور ، أيحكام التشريعية اومطعون فيها تنتهك احلقو  و احلرتات اليت يضمنها اسأ

رية من الناحية مبدئيا على رقابة الدستو  إل الدفوع اليت تنصب   ،ن حيال على اجمللس الدستورييقبل أ
ع بعدم حيق هلم الدف ، ما مؤداه أن اسأشخاص لم التشريعية دون الناحية الشكليةحكاوعية لألاوموض

كقواعد –صدارها القواعد الشكلية ها وإعي يف سن  دستورية الحكام التشريعية على أسا  أهنا مل ترا
 .2اليت أودب الدستور احتامها  -توزيع الختصاص مثالا 

حرص اومشرع واومؤسس الدستوري اجلزائري على التضييق من أوده الدفع بعدم الدستورية وبذلك       
وذلك أسوة  ؛وريكفلها الدستواقتصارها فقط على اسأوده اومرتبطة ابومسا  ابحلقو  واحلرتات اليت 

وهذا ، 2008ابومؤسس الدستوري الفرنسي الذي سار على نفس النهج على إثر التعديل الدستوري 
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وذلك  ؛قام هذا احلوالتقييد من استخد ،ترك الباب مفتوحا أما كل صور اومخالفات الدستورية ملعد
 .1ستقرار النصوص التشريعية يف هاته الدولب اومسا  ابلتجن  

ن احلقو  و احلرتات الدستورية ليست ابلضرورة تلك اومنصوص عليها وددير ابلذكر و التنويه أ      
بل  73إىل  32تضمن اومواد من الذي  ،يف الفصل الرابع من الباب اسأول من الدستور اا تنصيصاا صرحي

ستور يبادة الدستورية أخرى، مبا فيها ما داء يف دقد تستمد هذه احلقو  واحلرتات من أحكام د
من الدستور على أن كل  78، فعلى سبيل اومثال نصت اومادة تبارها دزء ل يتجزأ  من الدستورابع

لك فقد تضمنت ومع ذ ،"الوادبات" :اومواطنني متساوون يف أداء الضريبة قد وردت يف فصل حتت عنوان
مقارنة بغريهم ، وميكن  واطننيزية مضرة بفئة من اومير من نص تشريعي يفرض ضريبة تيحقوقا ومن تضر  

 .2بةهك احلق اومساواة يف فرض الضريهلؤلء الدفع بعد دستورية ذلك النص التشريعي سأنه ينت

"  :بدل عبارة ،"اليت يضمنها الدستور" :ولإلشارة فإن  استخدام اومؤسس الدستوري اجلزائري لعبارة    
ذا كان التمسك إباثرة الدفع بعدم الدستورية، إ اليت ينص عليها الدستور"، قد يطرح مسألة احلق يف

منصوص عليه يف معاهدة  احلق أو احلرية مكفولة من خالل نص يودد خارج الدستور؛ كأن يكون
 . دولية

والذي يهم  ابلنسبة للوضع يف اجلزائر، هو أن  نطا  احلماية اليت سيوفرها اجمللس الدستوري للحقو    
وقف الذي على حسب اوم -أو اتساعاا ضيقاا  -عدم الدستورية؛ سيتحدد واحلرتات، وفق آلية الدفع ب

، فهل يفس ره وفقاا 188، وحول ما جيب أن يفسر به مصطلح الدستور الوارد ابومادة سيتبناه اجمللس
للنظرة الشكلية، واليت حتصره يف القواعد واسأحكام الواردة يف الوثيقة الرمسية السارية النفاذ، أم أيخذ 

أن  رة اوموضوعية اليت ثأىب تقييد الدستور فيما تضمنته أحكام الوثيقة الرمسية، وترى أبنه ينبغيابلنظ
 .3يشمل كافة اومبادئ والقواعد الدستورية، سواء تضمنتها الوثيقة أم ل

 

 

                                                
  1- حمزة صافي ، المرجع السابق ، ص: 120
  2- بن شريط آمين ، المرجع السابق ، ص: 8

  3 حمزة الصافي ، المرجع السابق ، ص: 345و346



75 
 

 املطلب الثاين 

 كيفيا  وثجراءا  معاجلة الافع بعام الاسجورية 

لى إاثرة من قبل ع ، وإمنا بناء يتم بصفة تلقائيةالدفع بعدم الدستورية كما اسلفنا سابقاا ل إن        
أحد أطراف الدعوى وفقاا وما هو مقرراا قانوانا ، على ان تقوم اجلهة القضائية اليت يثار أمامها ابتدائنا 

ة ( ومىت لس ، احملكمة اإلداريإبخضاعه لغربلة يف مرحلة أوىل أمام دهة قضاة اوموضوع ) احملكمة ، اجمل
توافرت الشروط وتقرر إرسال الدفع إىل اجلهات القضائية العليا ) احملكمة العليا ، جملس الدولة ( أين 
خيضع الدفع لغربلة اثنية على مستوى هاتني اهليئتني لتبت من دديد أم ابلرفض أو  إبحالة الدفع إىل 

نهائي يف الدفع وفقا لآلدال واإلدراءات اليت حيددها اجمللس الدستوري الذي يعود سلطة البت ال
 القانون .

 :الفرع األول

 جورية املجبعة أمام اجلها  القضائية الانيا ثجراءا  معاجلة الافع بعام الاس

 ثاثرة الافع بعام الاسجورية شكالً  :البنا األول

يقام الافع بعام الاسجورية حتت طائلة عام "  :على أنهقانون العضوي لمن ا 6نصت اومادة        
جيوز للطرف يف الدعوى الذي يثري الدفع  وذلك فأنه ل 1و متسببة " ومنفصلة القبول مبذكرة مكجوبة 

بعدم الدستورية ان يقدم هذا الدفع ضمن مذكرة وحيدة جيمع فيها بني إاثرة الدفع وبيان أسبابه و بني 
اليت  أن تكون اومذكرة منفصلة عن ابقي العرائض و اومذكرات أنه جيباومناقشة يف موضوع الدعوى مبعىن 

يطرحها صاحب الدفع بعدم الدستورية و اليت تتضمن دفوع أخرى أو طلبات أي ل جيمع بني الدفع 
وية دون . كما ل جيوز الكتفاء إباثرة الدفع يف اومرافعة الشفسأخرىبعدم الدستورية والدفوع والطلبات ا

 2 .ذكرة مكتوبة ومستقلةدعم ذلك مب

طعن مبعىن أن من يثري الدفع عليه أن حيدد احلكم التشريعي الذي ي كما جيب أن تكون اومذكرة مسب بة؛   
أيضا أن الدفع يهمه  ، وأن يبني  فيهفيه وماهي احلقو  واحلرتات اليت انتهكها احلكم التشريعي اومطعون 
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ضرر إثبات أن ضرراا أصابه أو حيتمل أصابته ب بشكل شخصي أي أن يثبت مصلحته وذلك من خالل
لو طبق القانون عليه وبصفة عامة أن يبني و يربز الشروط اوموضوعية اومطلوبة ابهنا متوفرة يف الطلب 

 .1وهو الشروط اليت سنتطر  هلا تباعاا 

جيب يف كل اسأحوال مراعاة هذه الشكليات يف أية مرحلة من مراحل الدعوى اليت يقدم فيها الدفع     
بعدم الدستورية سواء مع عريضة افتتاح الدعوى كما هو احلال أمام احملاكم اإلدارية أو جملس الدولة 

دت فيه اإلدارة اري استنحينما يفصل كجهة موضوع ويتعلق النزاع بتظلم أو اومنازعة يف عمل أو قرار إد
اومدعى عليها على حكم تشريعي مطعون فيه بعدم الدستورية ، أو يف عريضة الطعن مبناسبة طعن يف 
حكم أو قرار أو أمر قضائي طبق حكم تشريعيا معتض عليه بعدم الدستورية ) معارضة ، إستئناف ، 

ناء ابلنقض ( أو سواء تقدمي الدفع أثالتما  إعادة النظر ، اعتاض الغري خارج على اخلصومة ، طعن 
خل يف اخلصومة أو من مطعون ضده يف خصومة بتدائية من طرف اومدعى عليه أو مدا ىسري دعو 

 .2الطعن

تفيد الحكام السابقة ان إاثرة الدفع يتيح لطرف اومعىن اخليار بني توقيعه شخصيا على مذكرة      
من القانون  6من أدل حتقيق النسجام التشريعي بني ما ورد اومادة  الدفع أو رفعها من قبل حمامي ،

واومقتضيات اإلدرائية العامة اومنصوص عليها ضمن قانون اإلدراءات اومدنية و  18/16العضوي 
 . 3اإلدارية و الدراءات اجلزائية و اومتبعة أمام اجلهات القضائية اليت يثار أمامها الدفع بعدم الدستورية

ني معه تفسري الطرح الوارد أعاله إبن الدفع بعدم الدستورية يتبع الدعوى الصلية خبصوص ما يتع   
تتطلبه يف موضوع الستعانة مبحامي فتكون إدبارية الستعانة يف احلالة اليت تودب الدعوى الصلية ، 

يت أثري مبناسبتها لاحلق يف توقيع مذكرة الدفع إذا كانت الدعوى الصلية ا ابسأمريف حني يكون ومعين 
 معفية من تطبيق قاعدة  الستعانة الودوبية مبحامي .
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كما اعفى اومشرع اجلزائري الطاعن بعدم الدستورية من دفع قيمة الرسوم القضائية مثل ماهو معمول     
به يف بعض الدول كالولتات .م.أ ولعل السبب يف جلوء اومشرع اجلزائري إىل إعفاء اسأطراف من دفع 

 .1سوم يكمن يف عدم إثقال كاهل اومتقاضي الر 

 البنا الثاين :

 الشروط الالزم توافرها إلرسال الافع بعام الاسجورية 

تقوم اهليئات القضائية على مستوى أول واثين دردة على حسب اهليئة اومثار أمامها الدفع مبراقبة    
ومشرع اجلزائري فقد اشتط ا إلاثرته، أولية لدفوع للتأكد من مدى ددية الدفع وتوفر الشروط اومطلوبة

قبل إرسال الدفع أمام اهليئات القضائية العليا يف البالد ان تعمل اهليئات القضائية الدنيا على التحقق 
 :من توافر الشروط التالية 

 ثال ث شروط جيب أن يستوفيها الدفع بعدم الدستورية وهي  من القانون العضوي 8دت اومادة فقد أور 

   عة.اومتابأن يتوقف على احلكم التشريعي اومعتض عليه مآل النزاع أو أن يشكل أسا 
  أن ل يكون احلكم التشريعي قد سبق التصريح مبطابقته للدستور من طرف اجمللس الدستوري

 الظروف.حالة تغيري  ابستثناء
  لية خيضع توافر هذه الشروط لسلطة القاضي الناظر يف الدعوى الص إذابجلدية أن يتسم الوده اومثار

اليت أثري فيها الدفع ويفصل يف صحته و من مثة القرار إبرساله إىل احملكمة العليا او جملس الدولة أو 
 .2رفضه إذا قرار عد توافر هذه الشروط أو بعضها 

 عة ل النزاع أو يشكل أساس املجابأوالً : أن يجوقف على احلكم الجشريعي املعرتض عليه مل  

أي أن يكون النص الذي تثور حوله الشكوك يف خمالفته لدستور لزماا للفصل يف الدعوى       
مبعىن أن يكون احلكم التشريعي اومطعون فيه هو اومؤسسة عليه الدعوى الصلية ويف هذا  ،  3اوموضوعية

الصدد إما ان يكون النص التشريعي هو النص الذي حيتج به اخلصوم أي النص الذي بىن عليه الداعي 
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 ى)يف الدعاوى اومدنية ( وقد يكون النص الذي حركت علدعواه أو ذلك الذي يدفع به اومدعى عليه 
 1أساسه الدعوى العمومية ) يف القضاتا اجلزائية( 

إىل النص  ن دهةم وهلذا فالرادح أن مفهوم النص التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع إمنا ينصرف
التشريعي الذي حيتج به كل خصم يف الدعوى يف موادهة خصمه سواء يف الدعاء اسأصلي الذي يقدمه 

دعاء من طرف اومدعى عليه كما قد يتعلق الدفع بعدم الدستورية بنص اومدعي أو يف الرد على هذا ال
 الدعوى.اخلصومة لدم موقفه يف  ومتدخل يفتشريعي حمتج به من مدخل 

أيضا النص الذي طبقه القاضي على الدعوى على ومن دهة أخرى قد يكون النص التشريعي     
ر من قبل أطراف النص اومثا أن القاضي اومدين قد يفصل يف النزاع بناء على نص تشريعي غري اعتبار

 .الدعوى

وبذلك فإن اومآل احلقيقي للدعوى سواء أكانت مدنية أو دزائية قد يكون هو غري اسأسا  القانوين     
راف الخرى اسأطالذي أسست عليه دعوى اومدعي أول وغري تلك اسأسس التشريعية اليت تسك هبا 

لدعم مواقفهم يف الدعوى إلسقاط ادعاءات اومدعي و اليت كانت حمل الدفع بعدم الدستورية ، حبيث 
قد ينتهي القاضي اومدين إىل حل النزاع استناداا إىل نصوص تشريعية غري تلك اليت أسس عليها اومدعي 

بتطبيقها  وص التشريعية اليت دفعدعواه وكانت حمل دفع بعدم دستورية من اخلصم الخر أو غري النص
 أي طرف من أطراف الدعوى الخرين يف موادهة اومدعي وأاثر هذا اسأخري بشأهنا دفع بعدم 

 .2الدستورية

و يف الدعوى العمومية قد يقض القاضي بتطبيق نص تشريعي آخر غري النص الذي كان أساسا        
عة على بناء ورية وذلك إبعادة تكييف الوقائع حمل اومتابللمتابعة، والذي أثري بشأنه الدفع  بعدم الدست

و و إن فصل القاضي يف الدعوى اومدنية كانت أ هذا ،3اسأول  لألسا على مقتضى تشريعي مغاير 
دزائية مطبقا حكم تشريعي غري الذي كان يتوقف عليه مآل النزاع أو غري الذي كان شكل أسا  
للمتابعة ، فإن احلكم التشريعي الذي طبقه القاضي يف حكمه ومل يسبق إاثرة الدفع يف شأنه من قبل 
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لة الطعن يف  حايف  يف الدعوى قبل الفصل فيها ، فإنه ميكن أن يكوم حمل دفع بعدم الدستورية كذلك
احلكم أما اجلهة القضائية اومختصة ، على أسا  أن احلكم التشريعي الذي طبقه القاضي مصدر احلكم 

 اومطعون فيه غري دستوري .

إن كان سابقا للتعديل الدستوري  ،ول يهم اتريخ صدور احلكم التشريعي اومعتض عليه 
أو ل حقا هلما ،بل كل حكم  02/08/2018أو اتريخ صدور القانون العضوي  06/03/2016

تشريعي صادر منذ الستقالل مؤسسة عليه الدعوى أو يشكل أسا  اومتابعة فيها حىت ولو كان ملغى 
ولكن قابل للتطبيق يف الدعوى على أسا  أن الوقائع أو النزاع نشأ حينما كان احلكم التشريعي ساري 

 1اومفعول ميكن أن يكون حمل دفع بعدم الدستورية 

 ياً: أال  يكون احلكم الجشريعي قا سبق الجصريح مطابقجه للاسجور ابسجثناء حالة تغري  الظروفاثن

لقرينة الدستورية يف هذه احلالة، فاومقصود هبذا الشرط أل يكون هذا القانون اومدفوع  أي استبعاد      
ستوري، سواء لس الدبعدم دستوريته من قبل أحد أطراف الدعوى، قذ ت  الفصل من ق بل من طرف اجمل

يف اسأدلة، أو منطو  احلكم الصادر عن هذه اهليئة؛ وابلتايل اسأحكام التشريعية اليت سبق للمجلس 
الدستوري أن راقب مدى دستوريتها، سواء عن طريق آلية الرقابة القبلية، أو الرقابة البعدية بواسطة 

ع بعدم كن العتاض عليها عن طريق الدفالدفع بعدم الدستورية، وصر ح أهنا مطابقة للدستور، ل مي
 .2الدستورية

غري أنه يف حالة حصول تعديل دستوري، رفع من سقف احلقو  واحلرتات، وقام بتوسيعها إىل       
جمالت أخرى، مما دعل نصاا تشريعياا سبق التصريح بدستوريته يف ظل  النص القدمي، قد يصبح غري 
ذلك على ضوء التعديل الدستوري؛ فإنه ميكن أن يكون حمل دفع بعدم الدستورية، بناء على النص 

ت عنه اومادة  يف الشرط الثاين بعبارة:" ابستثناء  18/16من القانون العضوي  08اجلديد، وهو ما عرب 
حال تغري  الظروف"، وهو احلال ذاته إذا حصل تعديل يف نص تشريعي سبق التصريح بدستوريته؛ إل  
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لدفع بعدم ا يمكن حينهافأن هذا النص أصبح ينتهك احلقو  واحلرتات اليت ينص عليها الدستور، 
 .1دستوريته

 اثلثا : أن يجتسم الوجه املثار ابجلاية :  

" ومل حيدد للقاضي الضوابط  و للافع  الطابع اجلايمفهوم " 18/16مل يوضح القانون العضوي   
اومعايري اليت  يتفحص من خالهلا ددية الدفع بعدم الدستورية ومل يضع اومقاييس اليت يستنبط على 

لدفع ، اتركا ذلك إىل تقدير القاضي ووما جيود به مستقبال الدتهاد القضائي عند ضوئها مدى ددية ا
 احملاكم ومبناسبة النظر يف الدفوع اومرسلة إليها من احملاكم واجملالس القضائيةدخول النص حيز التطبيق 

 2لتقرر يف دديتها أبن ختطر هبا اجمللس الدستوري . اإلدارية

لثالثة قد أعطت للقاضي  سلطة واسعة يف تقدير وداهة الدفع اومثار أمامه من يف فقرهتا ا 8فاومادة     
خالل التأكد من عالقة النص التشريعي اومعتض عليه ابلدعوى يف اوموضوع مم جيعله ددير ابومناقشة 

أن يكون الفصل  ماأويه ولعل ددية الدفع تتجلى من خالل مسألتني رئيسيتني،   يف تسبيب احلكم 
يف اومسألة الدستورية منتجا أي أن يكون القانون اومطعون فيه متصال مبوضوع النزاع و أن احلكم بعد 

م ودود تبني هلا عدم ودود عدا الدستورية سيستفيد منه صاحب الشأن يف الدعوى اومنظورة فإذا م
وضوع دون التفات فصل يف دعوى اوموثيق بني النزاع اومعروض والنص اومطعون فيه استمرت يف ال ارتباط

تالف خأن مطابقة القانون لدستور حتمل ا احملكمة من ق أن تتحق :اثنيهما ومسألة عدم الدستورية 
ودهة نظر أي احتمال ودود شبهة عدم دستورية هذا القانون اومطعون فيه فيفسر الشك دائما لصاحل 

 3اجلدية الدفع يف مثل هذه احلالت.

يف  وضوابطه الدستوريةار أنه من الصعب دداا حتديد مفهوم الطابع اجلدي للدفع بعدم جيب اإلقر      
الوقت الراهن فوضعية القاضي اومخطر هبذا الدفع مشاهبة للقاضي الستعجايل اإلداري الذي أعطت 

من  .إ.م.إ سلطة وقف تنفيذ قرار إداري " إذا ظهر له من التحقيق ودود وده خاص  919له اومادة 
من هذا النص ميكن التعبري عن مفهوم  وأخذا»شأنه احدا ث شك ددي حول مشروعية القرار  من

                                                
  1- بلجياليل منصورية ، اومردع السابق ، ص : 11

  2- بن شريط ، أمني اومردع السابق ، ص : 12

  3 - محزة الصايف ، اومردع السابق ، ص : 124
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ددية الدفع بعدم الدستورية " بودود أسباب من شاهنا احدا ث شك ددي حول دستورية احلكم 
 . 1التشريعي اومطعون فيه "

الذي  الدفعومهم يكن من أمر فإن ددية الدفع تتجلى من خالل التسبيب الذي يقدمه صاحب   
هو كما سبق الذكر ملزم بتسبيب مذكرته اومتضمنة الدفع بعدم الدستورية حتت طائلة عدم القبول وهو 
التسبيب الذي من شأنه إقناع القاضي بودود شك حول دستورية احلكم التشريعي اومطعون فيه أي أن 

الدستور  اليت يضمنها رتاتيقتنع القاضي ابحتمال ودود مقتضيات يف النص التشريعي تس احلقو  واحل
ومن شأهنا أن تؤدي إىل التصريح بعدم دستوريته ويستبعد القاضي اومربرات الواهية اليت يكون الغرض 

 الصلية.منها التسويف واومماطلة وتعطيل سري العوى 

وددير ابإلشارة إىل أن إقرار اومشرع للجهات القضائية بصالحية تقدير مدى توافر شروط قبول     
 للدفع بعدم الدستورية من عدمه مع دراسة الطابع اجلدي للوده اومثار من طرف أحد أطراف النزاع ا

منه منح هذه اجلهات القضائية سلطة تقديرية مماثلة لتلك اومخولة حصرتا للمجلس الدستوري   ديقص
قتضي تقيد ي اومؤسس الدستوري ود الذي يعود هلذه اهليئة وإبرادةكون ان ممارسة الختصاص الذي يع

 8القضاة عند ممارستهم ابحلدود اليت تسمح فقط بتقدير مدى توافر الشروط اومنصوص عليها يف اومادة 
 .2من القانون العضوي دون أن ميتد ذلك لتقديرهم لدستورية احلكم التشريعي اومعتض عليه

 البنا الثالث:

 كيفيا  معاجلة الافع بعام الاسجورية أمام قاضي املوضوع 

اسأصل أن اجلهة القضائية اليت يثار أمامها الدفع بعدم الدستورية هي اليت تنظر فيه وتقرر إما إرساله      
و حالة له استثناء وحيد وه رفضه، وهذه القاعدةإىل احملكمة العليا أو جملس الدولة حسب احلالة أو 

من القانون  2فإن غرفة الهتام هي اليت تنظر يف الدفع اومادة  اجلزائي،إاثرة الدفع يف مرحلة التحقيق 
 .3العضوي

                                                
  1- بن شريط أمني ، اومردع السابق ، 13 

سبتمرب  05اومؤرخة يف 54لدستور، ج.ر.عدد  18/16اومتعلق مبطابقة القانون العضوي 2018أوت 02اومؤرخ يف 03/18رأي اجملا  الدستوري رقم 2-
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  3-  المادة 2 من القانون العضوي 16/18 
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وان كانت دهة اوموضوع اومثار أمامها الدفع مشكلة من مساعدين غري قضاة كما هو احلال يف     
صل بعدم فإن الف الستئنافية، وحمكمة اجلناتاتالتجارية، والحدا ث ابحملكمة  الدتماعية،اسأقسام 

  .لفنيواحملالدستورية يكون من اجلهة القضائية اومعنية مشكلة من القضاة فقط دون اومساعدين 

العضوي  علما أن القانون الدعوى،يتلقى القاضي عرائض ومذكرات الرد على الدفع من ابقي أطراف -  
لدفع اومثار امام قاضي مة إلدراءات معاجلة اص على هذا صراحة ضمن أحكامه اومنظمل ين 18/16

منه يف ابب ال حكام اومطبقة أما احملكمة العليا و جملس  15به اومادة  تما داءاوموضوع على عكس 
 .1هتم اومكتوبة اظمن تقدمي مالحالدولة واليت تنص على تكني اسأطراف 

       

اليت مفادها "أنه مع مراعاة الحكام  18/16من القانون العضوي  5لكن وابلردوع إىل نص اومادة      
اومنصوص عليها يف هذا القانون ، تطبق أحكام قانون اإلدراءات اومدنية واإلدارية وقانون اإلدراءات 

ون .م.إ و قانرا أن قانون إاجلزائية أمام اجلهات القضائية اليت يثار أمامها الدفع بعدم الدستورية ، ونظ
من  .إ.م.إ  3الفرص للخصوم لعرض طلباهتم ووسائل دفاعهم اومادة  إ.ج كرسا مبدا الوداهية وتكافؤ

من قانون.إ.ج فإنه ومن خالل هذين النصني ميكن القول أنه يتودب  1ومبدا احملاكمة العادلة اومادة 
 ناقشة الدفع و تقدمي دفوعهم بشأنه .على القاضي اوموضوع تكني ابقي أطرافا الدعوى من م

  يسري القاضي اخلصومة كأي خصومة عادية حسب طبيعتها مدنية دزائية أو إدارية مطبقا قانون
 .2اومسطرة اجلارية على كل نزاع حسب احلالة 

  جيب على قاضي اوموضوع اومثار أمامه الدفع بعدم الدستورية ، بعد التأكد من توافر الشكليات
أن  موضوعه شروط اليت يتعني أن يستوفيها الدفع يفل تقدمي الدفع و تفحص مدى توافر ااومفروضة يف
 وبعد استطالع رأي النيابة ابلنسبة للجهات القضاء العادية أو حمافظ الدولة بقرار مسبب يفصل فورا

ب احلالة سح ي بقبول إرسال الدفع إىل احملكمة العليا أو جملس الدولةار دابلنسبة للجهات القضاء اإل
  3.أو رفضه

                                                
  1- بلجياليل منصورية ، اومردع السابق، ص: 13

  2-  بلجياليل منصورية ، اومردع السابق ، ص : 14
  3- بن شريط أمني ، اومردع السابق ، ص :14
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رأي اجمللس  أن   ل  إيف الدفع واكتفى بعبارة فوراا؛  اومشرع مل حيدد أدل للقاضي للفصل الالفت أن       
 :لبسا قد رفع ال18/16الدستوري اومتضمن مدى مطابقة القانون العضوي 

ص  اومادة من خالل نواعتبارا أن كلمة "فورا" تفيد معىن "يف احلني" كما هو مكر  يف الدستور       
 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، 22و 16( منه وكذا من خالل اومادتني 3)الفقرة  111

واعتبارا أن اومشر ع ابستعماله هذه الكلمة يقصد أن اجلهة القضائية اليت يثار أمامها الدفع بعدم الدستورية 
 9ليها يف اومادة شروط قبوله اومنصوص عتفصل فيه بصفة أولوية ومستعجلة بعد التأكد من مدى توفر 

 .1من القانون العضوي، موضوع الخطار
أنه جيب أن يكون قرار اجلهة القضائية اومدفوع  18/16من القانون العضوي  7ونصت اومادة         

أمامها سواء بقبول إرساله أو برفضه مسبباا وتسبيب القرار يقتضي أن تتوافر فيه كل البياانت الوادب 
الدعوى  عتوافرها يف احلكم الفاصل يف الدعوى من بياانت اسأطراف ، اتريخ اجللسة ، ملخص لوقائ

،وفحوى الدفع بعدم الدستورية و الطرف الذي ااثره واسأسباب اليت أسس عليها الدفع مث اومربرات 
واسأسباب اليت اعتمدها القاضي وبىن عليها قراره  كما جيب عليه اإلشارة يف حكمه إىل توافر أو عدم 

  عضوي .من القانون ال8و  6توافر الشروط القانونية اومنصوص عليها يف اومادة 
  وبعد أن يفرغ من ذلك كله يفصل القاضي إما برفض إرسال الدفع أو إبرساله إىل اجلهات وأخرياا

 2.القضائية العليا 
  احملكمة العليا أو جملس الدولة، حسب احلالة؛إذا قرر القاضي اوموضوع رفض إرسال الدفع إىل  
نه م.إ، أو سأطبقاا  .إ.اليت جيوز تصحيحها ، و ن الدفع مل يقدم ضمن الشكليات اومشار إليها آنفاسأ

فإن قراره  18/16من القانون العضوي  8 للشروط اوموضوعية اومنصوص عليها ابومادة يفغري مستو 
ابلرفض يبلغ لألطراف ويواصل فصله يف الدعوى الصلية سواء ابعتماد احلكم التشريعي اومطعون بعدم 

ع ميكن العتاض على قرار القاضي برفض إرسال الدف ول دستوريته أو ابعتماد أسا  قانوين آخر، ،
اومشار إليها  حتام الشكلياتمع اإل مبناسبة الطعن يف اومقرر القضائي الفاصل يف الدعوى اوموضوع 

 .3من القانون العضوي 9أعاله اومتعلقة بشكل تقدمي الدفع الواردة يف اومادة 

                                                
  1- رأي اجمللس الدستوري رقم 18/03 ، اومردع السابق 

  2- بلجياليل منصورية ، اومردع السابق ، ص : 15
  3- بن شريط أمني ، اومردع السابق ، ص: 14
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ختاد ا مبجرد االقاضي القيام بذلك فور  قرار الرفض ولكن علىومل حيدد القانون العضوي أدل لتبليغ     
يه يف آدال ن هو من الفصل فالقرار حىت يتيح الفرصة لألطراف لالستمرار يف إدراءات الدعوى ويتمك

 .معقولة
  أما إذا رأى القاضي صحة الدفع شكالا وتوافر شروطه موضوعا فإنه يقضي إبرساله مع عرائض

أتام من صدور قراره  10 احملكمة العليا أو جملس الدولة وذلك خالل مدة اسأطراف ومذكراهتم إىل
 .1يقبل الطعن  اومسبب وهو القرار الذي ل

     
مل يبني القانون العضوي شكل القرار الذي يصدره القاضي أن كان أمرا أو حكما إذا كانت الدعوى و    

ية او الدعوى على مستوى اجلهة القضائية الستئنافأمام اجلهات القضائية البتدائية أو قرار إذا كانت 
احملكمة اإلدارية، اومردح أن القاضي يصدر يف هذه احلالة حكما أو قرارا قبل الفصل يف اوموضوع إبرداء 

جيب من دهة أخرى أن يتضمن حكم كما   .ى مع إرسال الدفع بعدم الدستوريةالفصل يف الدعو 
لس دعلته يردح ددية الدفع وقبول إرساله إىل احملكمة العليا أو جمالقاضي إبرسال الدفع اسأسباب اليت 

 .2طر به اجمللس الدستوري للفصل فيهالدولة حىت خي
ل شكل التبليغ؛ إل  و  ،يف الدفع بعدم الدستورية كذلك مل حيدد اومشرع كيفية تبليغ القرار البات         

 406أنه ميكن القول أن  التبليغ ل يقتضي ابلضرورة أن يكون ابلشكل الرمسي اومنصوص عليه يف اومادة 
من  .إ.ج اليت حتيل على اإلدراءات اومدنية، أي بواسطة حمضر قضائي؛  439من  .إ.م.إ، واومادة 

ليغ، أو اف أمام القاضي، وحترير حمضر تبعند حضور اسأطر  وإمنا يكفي التبليغ بواسطة أمني الضبط
بتوديه إخطار عن طريق الربيد اومضمون وإرفا  ما يفيد التبليغ ابوملف خاصة يف حالة رفض إرسال 

 .3الدفع؛ وذلك حتسباا سأي  اعتض على ذلك

 

 

                                                
  1- اومادة 9 من القانون العضوي 16/18

  2- بن شريط أمني ، اومردع السابق ، ص: 15
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 الرابع : البنا

 مصري الاعوى بعا قرار ثرسال الافع بعام الاسجورية 

o  ددية الدفع و إرساله إىل احملكمة العليا أو جملس الدولة فإنه يردى الفصل يف إذا قرار قاضي اوموضوع
 بقرار احملكمة العليا أو جملس الدولة أو اجمللس الدستوري عند إحالة عوى الصلية إىل غاية توصله الد

 . 1استثناءات على هذه القاعدة العامة  11وقد أوردت اومادة هذا  ،كأصل عام   الدفع إليه

ن وقف سري التحقيق يف موضوع الدعوى م يتتب عن ذلك  الفإرداء الفصل غري أنه إذا قرار       
مساع الشهود وإدراء اخلربات الضرورية من إدراءات التحقيق اسأخرى هذا وإذا كانت الدعوى يف 
اوموضوع تتعلق بشخص حمبو  أو مهدد ابحلبس سواء أكان هو صاحب الدفع بعدم الدستورية ، أو 

ريه من اسأطراف يف الدعوى فإن اجلهة القضائية اومخطرة يف القضائية ل تردى الفصل يف الدعوى ول غ
تنتظر قرار احملكمة العليا أو جملس الدولة أو قرار جملس الدستوري يف حالة إخطاره هبذا الدفع ، وتستمر 

 .2اجلهة القضائية اومثار أمامها الدفع بعدم الدستورية الفصل يف الدعوى 

القضائية الفصل يف دعوى اوموضوع إذا كان القانون يقتضي الفصل يف أدل اجلهة  كما ل تردئ      
بنصها " ل  18/16من القانون العضوي  11حمدد و على سبيل الستعجال وهو ما عربة عنه اومادة 

و عندما أ تردى اجلهة القضائية الفصل يف الدعوى عندما يكون شخص حمروم من احلرية بسب الدعوى
هتدف هذه اسأخرية إىل وضع حد للحرمان من احلرية وعندما ينص القانون علو ودوب فصل اجلهة 

  3.القضائية يف أدل حمدد أو على سبيل الستعجال

وعليه فإن اجلهات القضائية الفاصلة يف اومواد الستعجالية اليت أثري أمامها الدفع بعدم الدستورية      
تني اجلهتني رار هااومرسل إىل احملكمة العليا او جملس الدولة ل تردى الفصل يف الدعوى و تنتظر ق

قضائية اسأخرى دى اجلهات القرار اجمللس الدستوري يف حالة إخطاره ابلدفع ، كما ل تر  القضائيتني او
الفصل يف الدعوى إذا كان اومشرع يلزمها ابلفصل يف أدل حمدد  كما غري دهات القضاء الستعجايل 

                                                
  1-   اومادة 10 من القانون العضوي 16/18

  2- رادع اومادة 1/11 من القانون العضوي 16/18
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 632يوما) اومادة  15هو احلال وما حدد اومشرع لرئيس احملكمة الفصل يف إشكالت التنفيذ أدل 
 1. .إ.م.إ( 

ستئناف تظار القرار اومتعلق ابلدفع بعدم الدستورية وت اوإذا فصلت اجلهة القضائية البتدائية دون ان
 .2قرارها، تردئ دهة الستئناف الفصل فيه ، إل يف احلالت اومنصوص عليها يف الفقرة السابقة 

وإذا ت تقدمي طعن ابلنقض وكان قضاة اوموضوع قد فصلوا يف القضية دون انتظار قرار احملكمة العليا    
أو جملس الدولة أو قرار اجمللس الدستوري عند إحالة الدفع إليه ، يتم إرداء الفصل يف الطعن ابلنقض 

مة العليا أو جملس من طرف احملكإىل غاية الفصل يف الدفع بعدم الدستورية غري أنه ل يتم إرداء الفصل 
الدولة عندما يكون اومعين حمروما من احلرية بسبب الدعوى أو عندما هتدف هذه اسأخرية إىل وضع حد 

 .3للحرمان من احلرية أو إذا كان القانون يلزمها ابلفصل يف أدل حمدد أو على سبيل الستعجال 

ا ل يف موضوع الدعوى يف انتظار قرار احملكمة العليكما انه إذا قررت اجلهة القضائية ، إرداء الفص    
و التحفظية أ ختاذ التدابري اومؤقتةلدولة يف حالة إخطاره ، فيمكنها اأو جملس الدولة أو قرار اجمللس ا

ابة له يف دعوى احليازة حتت احلراسة القضائية أو اللجوء إىل تدابري الرقكوضع اومال اومتنازع حو   الالزمة 
 . 4حجز أدلة القناع وغريها من اإلدراءات الحتازية القضائية أو

 انونية قاذا قررت احملكمة العليا او جملس الدولة يف الدفع اومرسل اليها انه غري مستويف لشروط ال أما
يودد مودب إلحالتها على اجمللس الدستوري يتم اخطار اجلهة القضائية اومثار امامها  ل وبتايل 

ويف هذه احلالة اما ان تكون دعوى اوموضوع ل تزال سارية ومل يفصل فيها بعد فإنه يتم الفصل فيها 
 . 5وفق ما يقتضيه القانون ولو ابعتماد النص التشريعي الدي طعن فيه بعدم الدستورية 

  ارداء الفصل فيها و يتم إعادة السري فيها من طرف النيابة إنا ان تكون اخلصومة موقوفة بسبب وام  
كانت الدعوى دزائية او من الطرف الدي يهمه التعجيل إن كانت الدعوى مدنية و يفصل فيها  

 .كذلك وفقا للقانون ولو ابعتماد النص التشريعي اومعتض عليه
                                                
  1  -  بن شريط أمني ، اومردع السابق ، ص16
  2- اومادة 11 /2 من القانون العضوي 16/18

  3 - رادع اومادة 12 من القانون العضوي 16/18
  4 -رادع اومادة 2/12 من القانن العضوي 16/18

  5- بن شريط أمني ، اومردع السابق ، ص: 17
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فيها و يف هذه احلالة ل ثأثري لقرار احملكمة العليا أو جملس الدولة وإما أن تكون الدعوى قد فصل  
 1.عليها و ل ضرر ومن أاثر الدفع

 

 الفرع الثاين :

 ثجراءا  معاجلة الافع بعام الاسجورية أمام اجلها  القضائية العليا

 )الجصفية الثانية (

إن توصل اجلهات القضائية العليا )احملكمة العليا أو جملس الدولة ( ابلدفوع الواردة إليه من طرف       
اجلهات القضائية حيتم عليها الفصل يف أمر إحالتها على اجمللس الدستوري من عدمه إدراء تصفية اثنية 

على 18/16ون العضوي من القان 8لتلك الدفوع للتأكد من مدى توافر الشروط الواردة يف اومادة 
النحو الذي تت عيه العملية يف التصفية اسأولية على مستوى اجلهات القضائية ، فإذا ت التحقق من 

 وريتها من عدمه.وري للفصل يف دستتوافر الشروط القانونية اومطلوبة قررت إحالهتا على اجمللس الدست

ية والغربلة قضائيتان يف البالد بعملية التصفلقد أانط اومؤسس الدستوري اجلزائري أعلى هيئتان      
للدفوع اليت حتال إليهما من احملاكم الدنيا قبل إحالتها على اجمللس الدستوري وهي نفس احملطة اليت 

، اومتعلق ابجمللس 1523اعتمدها اومؤسس الدستوري الفرنسي حيث نص عليها يف القانون العضوي رقم 
 .2الدستوري

القانون العضوي اجلزائري نص أن احملكمة العليا وجملس الدولة يقومان بفحص معمق فنجد أن      
 :للدفع اومثار وشروط قبوله قبل الفصل يف إرساله إىل اجمللس الدستوري وفق الدراءات التالية

 
 
 
 

                                                
  1- ابدياليل منصورية ، اومردع السابق ،ص : 21

  2- بن زتان أمحد ، اومردع السابق ، ص : 7 
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 األول:البنا 
ةبعام الاسجوري الاولة ابلافعاحملكمة العليا وجملس  طرق ثخطار  

يا أو جملس طريق إحالة من احملكمة العل طر ابلدفع بعدم الدستورية عناجمللس الدستوري خيإذا علمنا أن 
 اومذكور؟ني ابلدفع هاتني اجلهتني القضائيتني العليي الدولة فما هي طر  إخطار

 :العليا احملكمة-(1
 :التالية اسأربع احلالت إحدى يف ابلدفع العليا احملكمة ختطر
 اومادة تنص ابلفعل. قضائي جملس أو حمكمة عن صادر إليها الافع إبرسال حكم طريق عن :أوال

 متسبب بقرار و فورا القضائية اجلهة تفصل أن "على 18/16العضوي  القانون من اسأوىل فقرهتا7
 النيابة رأي اسجطالع بعا الاولة جملس أو العليا احملكمة ثىل الاسجورية بعام الافع ثرسال  يف

 1."الاولة حمافظ أو العامة
 مبناسبة حمكمة أو قضائي جملس عن صادر الدفع إرسال برفض حكم على اعرتاض طريق عن : اثنيا

 فقرهتا 9 اومادة تنص الصدد هذا يف و.منه دزء يف أو النزاع يف الفاصل القرار أو احلكم ضد الطعن
 ال و األطراف ثىل الاسجورية بعام الافع ثرسال رفض قرار يبلغ" : العضوي القانون من الثانية
 و منه جزء يف النزاع أو يف الفاصل احلكم ضا الطعن مبناسبة ثال اعرتاض حمل أن يكون میكن
 .2"متسببة و منفصلة مكجوبة مذكرة مبوجب يقام أن جيب

 نص يف ورد وما وفقا ابلنقض أمامها الطعن مبناسبة األوىل للمرة أمامها يقام دفع طريق عن:  اثلثا
 للمرة الافع هذا يثار أن میكن كما :يلي كما اومصاغ العضوي القانون من الثانية فقرهتا 2 اومادة

 الافع يثار عناما :يلي كما الوارد منه 14 اومادة نص و ابلنقض الطعن أو االسجةناف يف األوىل
 يف األولوية سبيل على يفصالن مباشرة الاولة جملس أو العليا احملكمة أمام الاسجورية بعام

 .3أعاله  31املادة يف عليها املنصوص اآلجال ضمن الاسجوري اجمللس على ثحالجه

                                                
  1- رادع اومادة 7 من القانون العضوي 16/18 
  2- رادع اومادة 9 من القانون العضوي 16/18

  3- رادع اومادة 2 و 14 من القانون العضوي 16/18
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 و دردة آخر و أول يف فيها تنظر خصومة خالل مباشرة العليا احملكمة أمام الدفع يقدم أن : رابعا
 الافع ثاثرة میكن: أنه تنص اليت العضوي القانون من اسأوىل فقرهتا 2 اومادة أبحكام عمال ذلك
 و العادي القضائي للنظام اخلاضعة القضائية اجلها  أمام حماكمة كل يف الاسجورية بعام

 أن ياعي الذي الاعوى أطراف أحا قبل من اإلداري القضائي للنظام اخلاضعة القضائية اجلها 
 الاسجور يضمنها اليت احلراي  و احلقوق ينجهك النزاع ملل عليه يجوقف الذي الجشريعي احلكم

 1هأعال اومذكور القانون نفس من 14 اومادة لنص وفقا كذلك و

ض دردة مثل دعوى طلب التعوي ر هبا احملكمة العليا كجهة أول و آخرابلفعل هناك دعاوى ختط   
وص عليها يف الشروط اومنص تنظر فيها كجهة قضائية مدنية ضمن عن احلبس اومؤقت غري اومربر اليت

تني دزائية حيقق فيها على درد اإلدراءات اجلزائية أو مثل دعوىمكرر و ما يليها من قانون  847اومادة
 ضمن عون مباشرة أمام احملكمة العلياتابالقضاة أو اوموظفني الذين ي ضد أحد أعضاء احلكومة أو بعض
 .2و ما يليها من نفس القانون 374الشروط اومنصوص عليها يف اومادة 

 :الاولة جملس/2

 أعاله اومذكورتني الوليني الطريقتني بنفس اثنيا و أوال الدستورية بعدم ابلدفع الدولة جملسخيطر    
 يكوانن عليه اومعتض اإلرسال برفض القاضياحلكم  و الدفع إبرسال القاضي احلكم أن فار  مع

 .إدارية قضائية دهة عن صادرين

 902م ) أو طعن ابلنقض مقدم أمامه ابلدفع سأول مرة مبناسبة استئناف اثلثاو خيطر جملس الدولة    
اومتعلق  98/01من القانون العضوي  11و اإلدارية و اومادة ة من قانون اإلدراءات اومدني 903و 

 مباشرة الدستورية بعدم الدفع تقدمي ميكن أخريا و، 3ابختصاصات جملس الدولة و تنظيمه و عمله
 2 اومادتني - سأحكام وفقا ذلك و دردة آخر و أول يف فيها ينظر خصومة مبناسبة الدولة جملس أمام

 آنفيت الذكر. 18/16 العضوي القانون من 14 و اسأوىل فقرهتا
                                                

  1-  رادع اومادة 2 من القانون العضوي 16/18
الدفع بعدم الدستورية ، عرض مقدم خالل الندوة الوطنية حول الدفع حممد رواحبي ، اإلدراءات اومطبقة أمام احملكمة العليا أو جملس الدولة يف مادة  -2

  7، ص : 2018ديسمرب، 00و  01بعدم الدستورية، اومنعقدة ابجلزائر يومي 

اومتضمن قانون اإلدراءات اومدنية واإلدارية  09-08من قانون  903و  902رادع اومواد    -3
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 مباشرة خيطران ابلدفع  عندما الدولة جملس و العليا احملكمة من كال أن هنا التذكري ينبغي و      
 القانون من 14ة اوماد أبحكام عمال اسأولوية سبيل على فيه يفصالن عليهما مطروحة دعوى مبناسبة

 إل الدستوري اجمللس على الدفع إحالة حالة يف الدعوى يف الفصل يردئان و أعاله ومذكورةا العضوي
 تتعلق احلالت هذه أن علما ،العضوي القانون نفس من 11 اومادة يف عليها اومنصوص احلالت يف
 أو احلرية من للحرمان حد وضع إىل ترمي قضية أو احلرية من حمروم شخص فيها يودد بقضية إما

      1. الستعجال سبيل على أو حمدد أدل يف فيها الفصل ينبغي قضية

اومالحظ يف هذا المر أن اومشرع اجلزائري قد أعفى اجلهات القضائية العليا من النظر يف الشروط  
الشكلية لصحة الدفع كاستفاء الدفع لشرطي الصفة واومصلحة مثلما سار عليه اومشرع الفرنسي يف 

ى هذه و اجلدي لدفع على مست من الطابعاومقابل عمد إىل تكرير مسألة التأكد  النقطة، يفهذه 
قط إىل اومؤسسة فاهليئات ولعل الدافع من وراء هذا الجتاه يكمن يف حرصه على الوصول الدفوع 

 .اجمللس الدستوري

 البنا الثاين:

 :الافع يف فصلهما آجال

 الاسجورية بعام الافع ثحالة يف الاولة جملس أو العليا احملكمة تفصل "ن أ على 13اومادة تنص  
 9 املادة يف ثليه املنصوص اإلرسال اسجالم اتريخ من ابجااء شهرين أجل يف الاسجوري اجمللس ثىل
 من 8 املادة يف عليها املنصوص الشروط اسجيفاء مت ثذا اإلحالة تجم و .العضوي القانون هذا من
 2".العضوي القانون هذا

 :الجاليجني املالحظجني املادة هذه نص يتسجاعي

 جملس و العليا احملكمة إخطار طر  من اسأوىل ابلطريقة يتعلق فيها اومذكور اسأدل أن :أوالمها 
 الدفع إلرسال القضائيتني اجلهتني هاتني استالم اتريخ من يسري و أعاله هي موضحةكما الدولة
 بطر  اومتعلقة اسأخرى احلالت يف كذلك يطبق احلقيقة يف لكنه و دنيا قضائية دهة من الوارد

                                                
  1- رادع اومواد 2 . 11 . 14 من قانون العضوي 16/18 

  2- رادع اومادة 13 من القانون العضوي 16/18
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 طعن مبناسبة سواء ابلدفع مباشرة إخطارمها طريقة هي و الدولة جملس و العليا احملكمة إخطار
 حكم على اعتاض مبناسبة حىت و أمامهما مباشرة مقامة دعوى مبناسبة أو ابلنقض أو ابلستئناف

 .1منه دزء يف أو اوموضوع يف فاصل حكم ضد طعن مبناسبة مرفوع اإلرسال برفض

 عناما : يلي كما اومصاغة العضوي القانون من14 اومادة يف عليها اومنصوص احلالة يف أما واثنيهما: 
 األولوية سبيل على يفصالن مباشرة الاولة جملس أو العليا احملكمة أمام الاسجورية بعام الافع يثار
 ، 2أعاله 13املادة يف عليه املنصوص األجل ضمن الاسجوري اجمللس على ثحالجه يف

 سبيل على الدولة جملس أو العليا احملكمة أمام مباشرة اومقدم الدستورية بعدم الدفع يف الفصل فيتم    
 احلالة هذه يف  وردتو  اإلرسال طريق عن الوارد الدفع حالة يف ترد مل أولوية كلمة أن علما .اسأولوية

 أدل من ابلدفع سوى اإلرسال حالة يف الدولة جملس أو العليا احملكمة إخطار عدم هو السبب و فقط
 يتم أعاله اومذكورة 83 اومادة يف عليها اومنصوص احلالة يف بينما اوموضوع دعوى دون وحده فيه الفصل
 أي اسأولوية سبيل على يكون أن الدفع هذا يف الفصل يتطلب لذلك و دعوى مبناسبة الدفع تقدمي

 .3الدفع تقدمي اتريخ من شهرين يتعدى ل أدل خالل و الدعوى يف الفصل قبل

التها إىل إح الدفوع قبل( اوممنوح للمحكمة العليا وجملس الدولة لتصفية 02جند أن أدل شهرين )   
اجمللس الدستوري، يعترب دد معقول ويبدد التخوف الذي أثري بشأن ثقل الدراءات على هذا اومستوى 
ومسألة تعطيل الفصل يف النزاع اسأصلي، ويعترب أقل حىت من اسأدل الذي منحه اومشرع الفرنسي حملكمة 

 4( أشهر(.03النقض وجملس الدولة) ثالثة )

على انه  من القانون العضوي 02تنص اومادة :  حالة جتاوز أجل شهرين  

حيال  31املنصوص عليها يف املادة  يف حالة عام فصل احملكمة العليا أو جملس الاولة يف اآلجال"
 ".اجمللس الاسجوري الافع بعام الاسجورية تلقائيا ثىل

                                                
  1- حممد رواحبي ، اومردع السابق ، ص : 7 

  2- رادع اومادة 14 من القانون العضوي 16/18
  3- حممد رواحبي ، اومردع السابق ، ص: 7 
  4 - بن زتان أمحد، اومردع السابق ، ص : 8
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لى أن تلقائيا للدللة عورود كلمة  ين للمجهول و اثنيايالحظ يف هذا النص أول أن فعل حيال بو 
ما جتاوز احملكمة العليا أو جملس الدولة شهرين من اتريخ تلقيه اإلحالة إىل اجمللس الدستوري يف حالة

طريقة إدارية من أمانة ب بعدم الدستورية دون الفصل فيه ليست متوكة لتقديرمها و إمنا تتم ودواب للدفع
 .1ضبطهما إىل أمانة ضبط اجمللس الدستوري

ري أن اومشرع مل حيدد كيفية تطبيق هذا الدراء ، هل تتكفل اجلهة القضائية بنفسها إبرسال اوملف غ 
إىل اجمللس الدستوري أم ختول للطرف اومثري للدفع بعدم الدستورية هذه الصالحية وأمام هذ الصمت 

 .التشريعي نتك المر للتجربة العملية لكشف عن ذلك

 البنا الثالث :

 الافع يف الفاصلة الجشكيلة

 عليه املنصوص الاسجورية بعام الافع ثرسال قرار يوجه : "العضوي القانون من 15 اومادة تنص
 الاولة جملس رئيس أو العليا للمحكمة األول الرئيس ثىل العضوي القانون هذا من 9 املادة يف

 ".الاولة حمافظ أو العام النائب رأيفورا  يتسجطلعانالذين 

 2.األطراف من تقامي مالحظاهتم املكجوبةيجم متكني 

علقة العليا خالل كل اإلدراءات اومت و ل حادة إىل اإلشارة إىل أن التمثيل مبحام معتمد لدى احملكمة   
 الواردة ابلقانونني ني أمر بديهي ابلنظر إىل اسأحكامالقضائيتني العلي ابلدفع بعدم الدستورية أمام اجلهتني

تنصان على ودوب تثيل  من قانون اإلدراءات اومدنية و اإلدارية 906و  558فاوماداتن  .اومذكورين
ستثىن من ذلك الدولة و الولية و البلدية و الدولة. وي اخلصوم مبحام أمام احملكمة العليا و جملس

 اإلدارية العمومية ذات الصبغة  اومؤسسات

ومودعة على ودوب توقيع اومذكرات ا دراءات اجلزائيةفقرهتا الثالثة من قانون اإل 505كما نصت اومادة 
 .معتمد لدى هذه اجلهة القضائية أمام احملكمة العليا من طرف حمام

                                                
  1 - حممد رواحبي ، اومردع أعاله ، ص : 7

  2 - رادع اومادة 15من القانون العضوي 16/18 
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و بصفة عامة تراعى قواعا احملاكمة العادلة يف كل ثجراءا  معاجلة الافع بعام الاسجورية و 
 الفصل فيه1.

و من دهة اثنية سأمهية قرار رفض اإلحالة   صدورهو نظرا من دهة أوىل سأمهية قرار اإلحالة يف حالة 
 : من القانون العضوي على تشكيلة خاصة تنظر يف اومسألة كما يلي16كذلك فقد نصت اومادة 

ا تعذر رئيس كل جهة قضائية و عن يصار قرار احملكمة العليا أو جملس الاولة بجشكيلة يرأسها"
متسجشارين يعينهم حتسب ( 3)من رئيس الغرفة املعنية و رالرة  ذلك يرأسها انئب الرئيس و تجشكل

 2".الرئيس األول للمحكمة العليا أو رئيس جملس الاولة احلالة

 بناء مطالبة الدستورية بعدم الدفع يف الفاصلة الدولة جملس أو العليا احملكمة تشكيلة فإن عليهو     
 أثري مبناسبتها اليت الدعوى عناصرو  اخلصومة أطراف مالحظاتو  للدفع اومثري الطرف وسائل على

 من الدفع قبول مدى من أوالوتفحص  ابلتحقق الدفع إرسال حكم أسباب القتضاء عندو  الدفع
 الشكلي الشرط هلذا استيفائه حالة يف مث مسببةو  منفصلة مكتوبة مذكرة شكل يف تقدميه حيث
 3العضوي القانون من 8 اومادة يف عليه اومنصوص الثالثة الشروط توفر مدى من ابلتحقق اثنيا مطالبة

 

 البنا الرابع 

 سري اخلصومة: وآاثره على قرار اإلحالة

إذا استوىف  إىل اجمللس الدستوري وأما يف ما خيص منطو  القرار فهذا اسأخري يقضي إما إبحالة الدفع    
 الشروط ذهحالة عدم استيفائه هلواوموضوعية و إما أبن ل وده إلحالته يف  هذا الدفع شروطه الشكلية

 القانون أو اومثار أمامهما شروطه اومذكورة يف فإذا استوىف الدفع اومرسل إىل احملكمة العليا أو جملس الدولة
و أ قضيا إبحالته على اجمللس الدستوري و إذا ختلف فيه أحد هذه الشروط العضوي و اومفصلة آنفا

 القانون العضوي اثنيا ا لنص الدستور أول و نصأكثر قضيا بعدم اإلحالة امتثال منهم

                                                
  1- حممد رواحبي ، اومردع السابق ، ص:6

  2- رادع اومادة 16 من القانون العضوي 16/18
  3- حممد رواحبي ، اومردع السابق ، ص : 8
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  :يف حالة صاور قرار اإلحالة بناء على حكم إبرسال الافع:  أوال 

ر إرداء أو جملس الدولة استمرا يف هذه احلالة يتتب على قرار اإلحالة الصادر عن احملكمة العلياو    
 ع عمالمبجرد صدور احلكم إبرسال الدفقاضي اوموضوع قد أ مر به  فتض أنلذي يالفصل يف النزاع ا

ة الافع بعام الاسجوري يف حالة ثرسال ":من القانون العضوي اومصاغة كما يلي 10أبحكام اومادة 
لاولة أو توصلها بقرار احملكمة العليا أو جملس ا ترجئ اجلهة القضائية الفصل يف النزاع ثىل غاية

 1."عنا ثحالة الافع ثليه اجمللس الاسجوري

 11 اوموضوع عمال أبحكام اومادة مع التنبيه إىل أنه يف حالة عدم إرداء الفصل من طرف حمكمة      
عوى ال ترجئ اجلهة القضائية الفصل يف الااومصاغة كما يلي:  فقرهتا اسأوىل من القانون العضوي

حا  األخرية ثىل وضع يكون شخص حمروما من احلرية بتسبب الاعوى أو عناما هتاف هذه عناما
 وجوب فصل اجلهة القضائية يف أجل حماد أو على للحرمان من احلرية و عناما ينص القانون على

  .2سبيل االسجعدال

و ل يتخذ  الدفع من عدمه احملكمة العليا أو جملس الدولة ينظر يف هذه احلالة يف مدى ثأسيس فإن    
ى إل إذا كان م خطرا ابلدفع مع ملف النزاع عرب طريقة الدعو  أي إدراء بشأن إرداء الفصل يف موضوع

عوى ينظر أو د  (عليا حسب اختصاص كل دهة قضائية) سواء كانت استئنافا أو طعنا ابلنقض أخرى
 3.هفيها كجهة أول و آخر دردة كما سنرى أدان

 

 

 

 

 
                                                

  1-اومادة 10 من القانون العضوي 16/18 
  2-رادع اومادة 1/11 من القانون العضوي 16/18   

  3- حممد رواحبي ، اومردع السابق ، ص : 10و11
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 :خرىاالخطار اال قاثنيا: يف حالة صاوره بناء على طر 

 : يليعلى ما 18/16فقرهتا الثانية من القانون العضوي  11تنص اومادة    

جورية و مت ابلافع بعام الاس ثذا فصلت اجلهة القضائية االبجاائية دون انجظار القرار املجعلق"
رة الفصل فيه ثال يف احلاال  املنصوص عليها يف الفق اسجةناف قرارها ترجئ جهة االسجةناف

 1"التسابقة.

تردئ فيها اجلهة القضائية الفصل  حتدد احلالت اليت ل11علما أن الفقرة اسأوىل من نفس اومادة     
 الدستورية. يف الدعوى رغم إرسال الدفع بعدم

تصور تطبيقها أمام جملس الدولة  فقرهتا الثانية ميكن 11كما أن احلالة اومنصوص عليها يف اومادة 
الصادرة عن احملاكم اإلدارية و ليس أمام احملكمة العليا  مابعتباره حاليا دهة استئناف لألحكا

 .طعن ابلنقض ابعتبارها دهة

القانون العضوي الوارد نصها كما  من 12أما يف ما خيصها أي احملكمة العليا فتطبق أحكام اومادة 
 الدولة ابعتباره دهة طعن ابلنقض يف بعض اومواد: أدانه و اليت تسري أيضا على جملس

احملكمة  القضية دون انجظار قرار ثذا مت تقامي طعن ابلنقض و كان قضاة املوضوع قا فصلوا يف"
 اجمللس الاسجوري عنا ثحالة الافع ثليه يجم ثرجاء الفصل يف الطعن العليا أو جملس الاولة أو قرار

 ابلنقض ثىل غاية الفصل يف الافع بعام الاسجورية.

 املعين يكون عناما الاولة جملس أو العليا احملكمة طرف نم الفصل ثرجاء يجم ال أنه غري   
 احلرية من للحرمان حا وضع ثىل األخرية هذه هتاف عناما أو الاعوى بتسبب احلرية من حمروما

 ".2االسجعدال سبيل على أو حماد أجل يف ابلفصل يلزمهما القانون كان ثذا أو

من اومنصوص عليه يف نص هذه اومادة ض احلرية مع اومالحظة أنه ينبغي تصور ودود احلرمان من     
حلرية ا العليا وحدها دون جملس الدولة. فاومشرع إمنا أورد هنا احلرمان من ملف دزائي خيص احملكمة

                                                
  1-رادع اومادة 2/11 من القانون العضوي 16/18  

  2- رادع اومادة 12 من القانون العضوي 16/18
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لنوعي لكل مع احتام الختصاص ا فيها الفصل يف الدعوى ئدمن ابب تعداد احلالت اليت ل ير  فقط
 .1من احملكمة العليا و جملس الدولة

فقرهتا الثانية أمام جملس الدولة  12فقرهتا اسأوىل و  11و يف كل اسأحوال ل تطبق أحكام اومادتني 
من القانون 18و أخريا تنص اومادة  للفصل أو يف حالة الستعجال سوى يف حاليت حتديد القانون أدال

و جملس أ العلياعنا ثحالة الافع ثىل اجمللس الاسجوري يجعني على احملكمة ": العضوي على أن
 احلرية من حمروما املعين كان ثذا ثال  الاولة ثرجاء الفصل ثىل حني البت يف الافع بعام الاسجورية

 ملزمني كاان ثذا أو احلرية من للحرمان حا وضع ثىل األخرية هذه هتاف عناما أو الاعوى بتسبب
 ."االسجعدال سبيل على أو حماد اجل يف ابلفصل قانوان

اجمللس الاسجوري القرار املتسبب للمحكمة العليا أو جملس الاولة عنا ثحالة الافع ويرسل ثىل "
 .2 "ثليه مرفقا مبذكرا  و عرائض األطراف

ع و من كتاابت متعلقة مبناقشة الدف و اومقصود هنا ابومذكرات و العرائض ما قدمه أطراف اخلصومة   
الدستور  احلطر بدفع موضوعي يف صالدستوري خمالدعوى سأن اجمللس  ليس الكتاابت اومتعلقة مبوضوع

منها الدستور من للحقو  و احلرتات اليت يض ليقول رأيه يف مدى انتهاك احلكم التشريعي اومعتض عليه
 .فهو قاضي الافع و ليس قاضي الاعوىمبوضوع النزاع.  عدم ذلك دون اهتمامه

من أن انقضاء الاعوى اليت متت " من القانون العضوي 23و الدليل على ذلك ما ورد يف نص اومادة 
 اسجوريةالاسجورية ألي سبب كان ال يؤرر على الفصل يف الافع بعام ال مبناسبجها ثاثرة الافع بعام

 3."الذي مت ثخطار اجمللس الاسجوري به

بعدم  فعأدل عشرة أتام إلعالم اجلهة القضائية اليت أرسلت الدحدد القانون العضوي و أخريا    
الدستورية و تبليغ اسأطراف بقرار احملكمة العليا أو جملس الدولة. و ذلك لتمكني اسأطراف و اجلهة 

                                                
  1- حممد رواحبي، اومردع السابق، ص:12.

  2 - اومادة 17. 12. 11 من القانون العضوي 16/18، السالف الذكر.
  3- حممد رواحبي، اومردع السابق، ص: 15.
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القضائية اومرسلة للدفع من معرفة مآله و أثره يف ابقي إدراءات اخلصومة و اختاذمها ابلتايل ما يلزم بشأن 
 .1هذه اإلدراءات

 قد السبب و اإلحالة رفض بقرار الدستوري إعالم اجمللسمل ينص على  العضوي القانون أن صحيح  
 من اومادة من اسأوىل الفقرة تطبيق كيفيات و لشروط حتديده عند العضوي اومشرع دتقي إىل يردع

 بعام ابلافع الاسجوري اجمللس ثخطار میكن :يلي كما اومصاغ الفقرة هذه بنص  ورالدست188
 حالة على تنص مل أهنا الحظي  إذ ... الاولة جملس أو العليا احملكمة من ثحالة على بناء الاسجورية

 .2اإلحالة عدم

 الدستوري اجمللس إىل القرار هذا إرسال مينع ما اومذكور العضوي القانون أحكام يف يودد ل لكن   
 الواردة الدفوع بعدد أوىل دهة من علم على جيعله أن شأنه من به اسأخري هذا إعالم كون عن فضال

 اثنية دهة من و دستوريتها يف اومطعون القانونية اسأحكام طبيعة و الدولة جملس و العليا احملكمة إىل
 .الدستورية بعدم الدفع مادة يف العليني القضائيتني اجلهتني ابدتهاد علم على

 الفرع الثالث 

 الفصل على متسجوى اجمللس الاسجوري

ياملطبقة أمام اجمللس الاسجور ءا  املالمح األساسية لإلجرا :ولالبنا األ  

تورية أمام اجمللس الدستوري أبطر دس بعدم الدستوريةتتحدد اومالمح اسأساسية إلدراءات الدفع     
واومواد اسأخرى ذات الصلة من الدستور بعد تعديله يف  188وتشريعية وتنظيمية، حيث تشكل اومادة 

للقانون العضوي حتديد  188وأحالت اومادة  ،ا هلذه اآللية القانونية اجلديدة، أساس2016مار  
كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية ويعكف اجمللس الدستوري حاليا على إعداد تعديل النظام شروط و 

من الدستور.  189احملدد لقواعد عمله اليت خوله إتاها اومؤسس الدستوري طبقا للفقرة اسأخرية من اومادة 
اسأساسية لإلدراءات اومتبعة أمام اجمللس الدستوري يف الدفع بعدم  هذه اسأطر هي احملددة للمالمح

 :يما يليوتتلخص فالدستورية 

                                                
  1- اومادة 19 من القانون العضوي 16/18

  2- رادع اومادة 188 من القانون 01/16 اومتضمن تعديل دستور 2016
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 :اإلحـــــالة

حددت أبن هذا النوع من اإلخطار ل يتم آللية الدفع بعدم الدستورية و  188لقد أسست اومادة  
فعلى العكس من جتارب دول إمنا عن طريق إحالة من احملكمة العليا او من جملس الدولـة، مباشرة و 

ية كبلجيكا احملكمة الدستور  أخرى اليت ميكن فيها للمتقاضي مثل اسبانيا او لقاضي اوموضوع إخطار
 ، فإن اومؤسس الدستوري اجلزائري، على غرار ما هو مقرر يف فرنسا وبعض التجارب اإلفريقية،مثال

( أشكال 03ميكن تييز ثالثة )و ، 1لدولةجملس الس الدستوري يف احملكمة العليا و حصر اإلحالة للمج
  :لإلحالة

من  17هو اإلحالة العادية و يتلقى اجمللس الدستوري اإلحالة، طبقا سأحكام اومادة الشكل األول   -
القانون العضوي ، يف حالة قبول احملكمة العليا أو جملس الدولة الدفع ، وذلك بقرار معلل أو مسبب 

  .2رافمصحوب مبذكرات وعرائض اسأط

لإلحالة فتتمثل يف حالة انقضاء اسأدل احملدد للمحكمة العليا أو جملس الدولة الشكل الثاين  - 
يف اومادة  هذه احلالة أقر القانون العضوي إىل اجمللس الدستوري، ففي وإحالة الدفعللفصل يف الدفع 

 13 املادة عليها يف "يف حالة عام فصل احملكمة العليا أو جملس الاولة يف اآلجال املنصوص 20
 ."3أعاله، حيال الافع بعام الاسجورية تلقائيا ثىل اجمللس الاسجوري

ول شك أن اجمللس الدستوري سيفصل يف النظام احملدد لقواعد عمله إدراءات اإلحالة التلقائية و     
لس الدستوري اجملذلك سأن القانون العضوي مل يشر إىل كيفيات معاجلة اإلحالة التلقائية و هو ما حاول 

 20إباثرته حتفظ تفسريي حول اومادة  16-18تداركه يف رأيه حول رقابة دستورية القانون العضوي 
رسال قصد اومشرع العضوي يف حالة اإلحالة التلقائية هو ضرورة إمها اجلديد، حيث فسر اومادة أبن بتقي

  4.ىل اجمللس الدستورياجلهة القضائية العليا اومعنية وملف الدفع بعدم الدستورية إ

                                                
ة القوانني ، دستوري، إدراءات الدفع بعدم الدستورية امام اجمللس الدستوري،  مداخلة مقدمة للندوة الوطنية حول موضوع، "الدفع بعدم حممد ضيف -1

   .04، اجلزائر ، ص :2018، ديسمرب  11و10يومي 
 ، السالف الذكر.18/16من القانون العضوي  17/1اومادة  -2

  3- اومادة 20 من القانون العضوي 16/18، السالف الذكر.
  4- حممد ضيف، اومردع السابق، ص: 05.
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حالة رفض احملكمة العليا أو جملس الدولة اإلحالة فإن ذلك يقتضي إرسال نسخة من  الشكل الثالث
 القرار اومسبب اومتضمن الرفض الصادر عن احملكمة العليا أو جملس الدولة إىل اجمللس الدستوري.

إرسال نسخة إىل اجمللس  يودبمل يتضمن حكما  16 - 18واحلقيقة أن القانون العضوي       
من ذات النص، تنص على أن اإلحالة إىل اجمللس  13من اومادة  2، حيث أن الفقرة الدستوري

، دون النص على ما يتودب فعله يف حالة 8الدستوري يف حالة استيفاء الدفع للشروط الواردة يف اومادة 
رية اجمللس الدستوري و من خالل رقابته لدستو  إل أن ، رفض اإلحالة من احملكمة العليا أو جملس الدولة

من القانون العضوي ، رأى أنه اعتبارا للمهمة اليت خوله إتاها الدستور ابلسهر  13من اومادة  2الفقرة 
على احتام الدستور، و ما تقتضيه هذه اومهمة من احتام اومبدأ الدستوري القاضي بتوزيع الختصاصات 

كم جمللس الدستوري ابعتباره هيئة مستقلة مكلفة ابلفصل يف دستورية احلبني السلطة القضائية و ا
التشريعي اومعتض عليه يف الدفع بعدم الدستورية، و انطالقا من هذه اومهمة اليت تنص عليها اومادة 

من الدستور و متطلبات الشفافية، تقتضي إرسال نسخة للمجلس الدستوري من القرار اومسبب  182
ه تقرر احملكمة العليا أو جملس الدولة عدم إحالة الدفع بعدم الدستورية إىل اجمللس الذي من خالل

 .1الدستوري

 :ثشعار التسلطا  املخولة حق االخطار 

فع مبعدم العادية أو تلقائية ابلد ابإلحالةيلزم اومشرع العضوي اجمللس الدستوري ومبجرد إخطاره     
رئيس جملس  كما يعلم يف نفس الطار  الدستور،الدستورية أن يعلم فورا رئيس اجلمهورية بوصفه حامي 

ية ، والوزير اسأول ابعتبارهم خمولني أصال إبخطار اجمللس الدستور لمة ورئيس اجمللس الشعيب الوطينا
بداء مالحظاهتم للمجلس الدستوري حول الدفع بعدم توديه واوهدف من اعالمهم هم تكينهم من 

 2.الدستورية

 

 

                                                
  1- رأي اجمللس الدستوري رقم 18/03، اومردع السابق.

  2- رادع اومادة 21 من القانون العضوي 16/18، السالف الذكر.
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غري ان الفقرة اسأوىل من نفس اومادة اكتفت ابلنص على ودوب إعالم رئيس اجلمهورية ابلدفع دون  
النص على إمكانية تقدمي مالحظات لقد حتفظ اجمللس الدستوري على هذا الغفال حيث داء يف 

لدستور أن  18/16اومتعلق مبطابقة القانون العضوي  03/18حتت رقم الراي الدستوري الصادر عنه 
رئيس اجلمهورية بوصفه حامي الدستور يتمتع من ابب أوىل إبمكانية تقدمي مالحظات حول الدفع 

 1الدستورية.بعدم 

 :علنية اجللتسا 

مبدأ علنية اجللسات حيث نصت فقرهتا  22يف اومادة  16-18لقد أقر القانون العضوي       
"تكون جلتسة اجمللس الاسجوري علنية ثال يف احلاال  االسجثنائية احملادة يف النظام احملاد اسأوىل 

فهذه الفقرة أكدت على أمهية مبدأ العلنية اليت تتيح لألطراف و السلطات عن    لقواعا عمله"
 نص القانونداخل اجللسة اليت ينظمها اجمللس الدستوري،  شفاههيق ممثليهم تقدمي مالحظاهتم طر 

 ةعلى أن تكون دلسات اجمللس الدستوري علنية، ما عدا احلالت الستثنائية احملددة يف النظام احملدد
من 20ادة  ن و اوم18_16من القانون رقم 22لقواعد عمله،  اومالحظ أن هناك تعارض بني اومادة  

النظام احملدد لقواعد عمل اجمللس الدستوري حيث أن هذه اسأخرية نصت على أن دلسات اجمللس 
 الدستوري تكون مغلقة .2

 والنص علىمن النظام الداخلي لعمل اجمللس الدستوري 20للمادة إضافة فقرة اثنية  يستدعي امم      
يت ة البعدم الدستورية، وحتديد احلالت الستثنائيالبث يف الدفع  أن تكون اومداولة علنية يف حالة

 تستودب أن تكون اجللسات مغلقة

عدم الدستورية، الدفع ب وتالوة مذكرةاجمللس الدستوري حتديد طريقة سري اجللسات  ويبقى على       
لنية، ع الستثناءات أو احلالت الستثنائية اليت ل تكون فيها اجللسة وكذا حتديد، وإدراءات اجللسة

إذا كان ذلك يف مصلحة النظام العام أو إذا تطلبت ذلك مصلحة القصر أو سرية احلياة اخلاصة لألفراد. 
من القانون العضوي نصت على هذه  10-23اومادة للمقارنة فنجد يف فرنسا مثال أن  وإذا عدان

                                                
  1- راي اجمللس الدستوري 16/18، اومردع السابق 

، 2019، دفاتر السياسية والقانون ، العدد اسأول ،اجلزائر  18/16رمحوين حممد ، حق الفراد يف الدفع بعدم الدستوري يف ظل القانون العضوي  -2
 79ص : 
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ريه سأطراف أو يثإما بطلب من ا ويكون ذلكالستثناء جيب أن يكون معلال  وأضافت أنالقاعدة، 
توري الذي اجتهت إليه أغلبية التجارب وفقا للقضاء الدس هو اومنحىن، و نفسهرئيس اجمللس من تلقاء 

 .1اومقارن

 :االسجعانة مبحامي

أبرز اسأهداف  ولعل أحدمن ضمن قواعد احملاكمة العادلة هو تكني اسأطراف من الدفاع،     
ه اومكفولة ني اومواطن من الدفاع عن حقوقه وحرتاتاومستوحاة من إقرار آلية الدفع بعدم الدستورية هي تك

 :مبحامي الستعانةأوهلا و استخدام كل آليات الدفاع دستورتا، و 

وجملس  االعلي) احملكمة  العليا القضائية اهليئاتأمام  هواسأطراف مبحام الزامي كما  تثيل و      
تقد ان أمام اجمللس الدستوري ، فإننا نع اومقبولني احملامنيالدولة(وإذا كان القانون مل ينص على دردة 

اسأطراف مبحام  لتثيفنشتط  العليا القضائية يئاتاهلاسأطراف أمام  تثيلعلى  القيا من اسأصوب 
 الغرفتني رؤساء اسأول( ول الوزيراحلكومة )  لتثيمقبول لدى احملكمة وجملس الدولة ، ومل يشتط القانون 

اومذكرات  تحريرب الكفيلةتتوفر على الكفاءات  الرمسية السلطات  هذه مبحام ، سأن هوريةول رائسة اجلم
 2 .حمامنياومالحظات دون حادة إىل  وتقدمي

يف إدراءات التقاضي أمام قضاء اوموضوع أين يشتط قانون اإلدراءات  اومتبع اومنطق نفس هإن     
ع استثناءات م اإلداريةواحملاكم  القضائيةاسأطراف مبحام لدى اجملالس  تثيلضرورة  واإلدارية اومدنية
 يئاتام اهلاسأطراف أم تثيلابلنسبة للعمال، وضرورة  والعمايل اسأسرة،شؤون  قضاتاختص  طفيفة

 ومعنويةاوجملس الدولة، مع إعفاء الدولة واسأشخاص  العليامبحام مقبول لدى احملكمة  العليا القضائية
 لعاديةاعلى مستوى احملاكم  اختياري احملامي شرط وبقاء الشرط،هذا من    اإلداريةالعامة ذات الصبغة 

 3.(واإلدارية اومدنيةمن قانون اإلدراءات .  826، 904538،. 558. ،815. 10.)م  البتدائية

                                                
  1- حممد ضيف، اومردع السابق، ص: 08.

، 2019 ، اجلزائر،ديسمرب11و10لوطنية حول الدفع بعدم الدستورية، ، مداخلة مقدمة ضمن الندوة اشيهوب، ااثر الدفع بعدم الدستورية مسعود-2
.10ص :    

  3- حممد ضيف، اومردع السابق، ص: 10.
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خنتم أبنه ابلنسبة للمساعدة القضائية، أن اسأمر يقتضي قبل دخول هذه اآللية حيز النفاذ، تعديل       
 اجمللس الدستوري يف دعاوى الدفع القانون اومتضمن اومساعدة القضائية ليشمل اومرافعات أمام

:قاعاة الوجاهية  

العادلة، وذلك بتواده مالحظات اسأطراف والسلطات  ن أهم مالمح احملاكمةتعد قاعدة الوداهية م   
الدعوى الدستورية، و لقد نص  اسأخرى يفتعقيب و دواب كل طرف على مالحظات اسأطراف و 

منه على اومبدأ من  2الفقرة  22على قاعدة الوداهية حيث أكدت اومادة  16-18القانون العضوي 
  .حظاهتم كتابياخالل تكني اسأطراف و ممثل احلكومة من تقدمي مال

حيصر مبدأ الوداهية يف شقه تظهر أن اومشرع  من القانون العضوي 22إن القراءة اسأولية للمادة    
الشفهي أثناء اجللسات حيث داء النص على ذلك يف الفقرة الثانية بينما نصت الفقرة اسأوىل من اومادة 

مل اجمللس. اليت حيددها النظام احملدد لقواعد ع الستثنائيةعلى مبدأ علنية اجللسات إل يف احلالت  22
لنظام أثناء اجللسة فقط؟ ل شك أن ا شفاههفهل يفهم من ذلك أن الوداهية تتم بتواده اومالحظات 

احملدد لقواعد عمل اجمللس الدستوري سيحدد ذلك، حيث أنه ابلردوع إىل اومقارنة مع التجربة الفرنسية 
حظ أن الوداهية تنصرف إىل موادهة الدفوع و اومالحظات و الواثئق و كذا البلجيكية و غريها، نال

 1.فاهيةالوداهية العلنية أو الش و الوداهية الكتابية الثبوتية بني اسأطراف و تتم على صورتني

:عام قابلية الجنازل عن الاعوى الاسجورية  

عروضة عليه الدعوى الدستورية اومإن إحالة الدفع على اجمللس الدستوري تقتضي منه البت يف        
بغض النظر عن مآل الدعوى اسأصلية وصور سقوطها اومختلفة، فبمجرد مسك اجمللس الدستوري وملف 
الدفع، فإنه لن يعود من تلك اللحظة شأن لألطراف فيه وإمنا تصبح الدعوى الدستورية دعوى موضوعية 

يعي اومطعون فيه، هنايتها مبدى دستورية احلكم التشر بل تتحول عمليا إىل مراقبة جمردة، يتم التصريح يف 
 .2دون احلسم أو النظر يف النزاع القائم بني اسأطراف على مستوى اجلهات القضائية

ولقد أكد القانون العضوي هذه اومسألة من ضمن اومبادئ اليت حددها لألحكام اومطبقة أمام        
قرت استمرار الدعوى الدستورية رغم انقضاء الدعوى اليت أ 23اجمللس الدستوري، من خالل اومادة 

                                                
  1- حممد ضيف، اومردع السابق، ص:07.

  2- مسعود شيهوب، اومردع السابق، ص: 12.
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من القانون  9 - 23اسأصلية، وهو نفس اومنحى الذي أخذه اومشرع العضوي الفرنسي يف اومادة 
 . 1من الدستور الفرنسي 61العضوي اخلاص بتطبيق اومادة 

وري يف مدى تخنلص إىل أن الدعوى الدستورية هي دعوى مستمرة إىل أن يفصل اجمللس الدسوعليه 
دستورية احلكم التشريعي موضوع الدفع، بغض النظر عن سقوط الدعوى اسأصلية اليت أثري مبناسبتها 

 .غري ذلك من اسأسباب الدفع، ومهما كانت أسباب سقوطها سواء ابلتنازل أو وفاة أحد أطرافها أو

 البنا الثاين: اجال الفصل يف الافع بعام الاسجورية

من الدستور  ويصدر اجمللس الدستوري  188اجمللس الدستوري على أسا  اومادة عندما خيطر       
قراره يف الدفع بعدم الدستورية خالل أربعة أشهر اليت تلي اتريخ إخطاره، وميكن تديد هذا اسأدل مرة 

( أشهر بناءا على قرار مسبب من اجمللس و يبلغ إىل اجلهة القضائية 04واحدة ومدة أقصاها أربعة) 
احبة اإلخطار، وهذه اومدة طويلة من شأهنا تعطيل فعالية آلية الدفع و ما ينعكس سلبا على حقو  ص

إضافة إىل أن هذه اآلدال ل تعدو أن تكون جمرد آدال تنظيمية، حيث ل ودود سأية  اومتقاضني،
 .2عقولةمدزاءات مقررة يف حالة خمالفتها، إذ إبمكان اجمللس الدستوري جتاوزها سأسباب مربرة و 

 تبليغ قرار اجمللس الاسجوري

من القانون العضوي حددت  24النقطة اسأخرية تتعلق بنشر وتبليغ قرار اجمللس الدستوري فاومادة        
أبن تبليغ قرار اجمللس الدستوري يكون للمحكمة العليا أو جملس الدولة إلعالم اجلهة القضائية اليت أثري 

يغ الدستورية، وما يالحظ على نص هذه اومادة ابلنسبة للتبليغ أهنا مل تتعرض إىل تبلأمامها الدفع بعدم 
اسأطراف ول السلطات، كما أهنا أقرت أبن تبليغ اجلهة القضائية اومعنية ابلدفع بطريقة غري مباشرة أي 

 11 - 23 عن طريق احملكمة العليا أو جملس الدولة، وهذا خالفا للتجربة الفرنسية حبيث أن اومادة
أقرت أبن يشمل التبليغ حمكمة النقض أو جملس الدولة وعند القتضاء احملكمة اليت أثريت أمامها اومسألة 
الدستورية ذات اسأولوية رغم أنه يف جمال اإلحالة ل تودد عالقة بني قاضي اوموضوع واجمللس الدستوري،  

 .3اسأربعةطراف والسلطات كما أقرت بتبليغ قرار اجمللس الدستوري لأل

                                                
  1- رادع اومادة 23 من القانون العضوي 16/18، السالف الذكر.

  2- رمحوين حممد، اومردع السابق، ص: 79
  3 - مسعود شيهوب، اومردع السابق، ص: 12.
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 احلكم الصادر عن اجمللس الاسجورياثر آ :البنا الثالث

 شريعيالتأغفل النص على آاثر احلكم يف الدفع على النص  18/16فإن القانون العضوي  وأخريا       
( من  190( من اومادة ) 3إذ نصت الفقرة ) هذا  ، سأن اومؤسس الدستوري قد فصل يف حمل الدفع

س املادة ) دسجوري على أسا غريما  ايتشريع نصا أن الاسجوري اجمللس ارأتى ثذا هعلى أن الدستور
لس قرار اجمل هحياد" يفقا أرره " ابجااء من اليوم الذي  النص هذا الاسجور فإن ( من 188

ى النزاع اومعروض القاضي عل قهطب،ول ي التشريعيةلغيا وغري مودود ابومنظومة  ، أي يصبح الاسجوري
 تهمص حيتفظ بقيفإن الن الدستوريةعند ما يرفض اجمللس الدستوري الدفع بعدم  نهأاهة ، ومن البد ليهع

 1.القاضي على النزاع هقطبوي التشريعية يف اومنظومة

فإنه يصبح إبمكان اجمللس الدستوري حتديد اتريخ آخر لنفاذ قراراته اليت تتضمن إلغاء وعليه        
وري شك أن اجمللس الدست وعليه لسأحكام تشريعية، خيتلف عن اتريخ نشرها كما درت العادة، 

ل، ابإلضافة أدت إىل هذا احل واسأسباب اليتسيحرص يف مثل هذه القرارات على حتديد اتريخ اإللغاء 
ها مينع مع ضرورة التأكيد على أثر تصريح اجمللس بعدم دستوريت للتحديد الدقيق لألحكام اوملغاة،بعا ط

 على احملاكم واجلهات القضائية تطبيق تلك اسأحكام ليس فقط على الدعوى حمل الدفع اجلاري معاجلته 
ع حكم قصد تدخله لوض و إمنا كل الدعاوى اجلارية، و إذا كانت اآلدال اليت يتكها اجمللس للمشرع

تشريعي دديد ت وصفه ابومنطقي يف فرنسا، و إن تباينت اومواقف حول حتديد مدة التأديل من حيث 
 الزمان سأثر التصريح بعدم الدستورية، فإن إختيار اتريخ اإللغاء الفعلي ل يتم اعتباطا وإمنا أيخذ ابإلعتبار

ار مدة لى قوانني اومالية، أو اسأخذ بعني اإلعتبمقتضيات معينة مثل اسأدل اومسموح به للتصويت ع
  .2الدورة العادية للربومان.... اخل

أنه على اجمللس الدستوري أن يكون متحكما يف إدارة آاثر قراراته عرب الزمان من  إىلوخنلص        
ة عدم نظرا وما يتطلبه تنوعها من أحكام، حىت يتدارك معاجل خالل تقديره للمدة اليت يتكها للمشرع،

                                                
  1- اومادة 188 من القانون 01/16 اومتضمن التعديل الدستوري 2016، السالف الذكر.

  2- حممد ضيف، اومردع السابق، ص : 14.
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الالزمة على النص، ومن مث ضرورة اسأخذ بعني العتبار  وتصحيحها وإدراء التعديالتالدستورية 
 .1علصعوابت اليت قد تعتض عمل اومشر ا

د أثره النص احملكوم بعدم دستورية إذ يفق أثراخلصوص هو النص الصريح على  واجلديد يف هذا       
يعية ليس فهو يفقد اثره أي يلغى من اومنظومة التشر  الدستوري.ابتداء من اليوم الذي حيدده قرار اجمللس 

الردعي  اسأثر)من يوم صدور قرار اجمللس الدستوري )اسأثر اومباشر للقرار( ول من يوم صدور ذلك النص 
ل يرتئي فيه اجمللس الدستوري ذلك فبعدما يكون قد قام إبدراءاته يف سبيللقرار( بل من اليوم الذي 

يختار اجمللس س وعليه كيف قراره.حيدد اليوم الذي يراه مناسبا يف مضمون  النص،فحص دستورية هذا 
  الردعي؟ أثرهبني تطبيق اسأثر اومباشر لقرار او 

 ق اجمللس الدستوري مهمة دديدة تتمثل يفأفال يفهم من سيا  هذه اومادة أهنا تضع على عات       
ر حتقيق نوع من اوموازنة بني سلطته يف احلكم بعدم دستورية النصوص القانونية وما تتضمنه من أثحتريه 

انونية واحتام الق والستقرار ومراكزهموحق الفراد يف التمتع بقدر كاف من الثبات  انحية،ردعي من 
وككل قرارات اجمللس الدستوري فإن القرار   2أخرى؟من انحية  لقانوين(ااسأمن  )مبدأحقوقهم اومكتسبة 
 .3  .ع(. 25م. ة )الشعبيينشر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدمقراطية الفاصل يف الدفع 
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 اخلامتة : 

 :لتايلعلى النحو انوردها  ،التوصياتمجلة من النتائج و  مت التوصل إىلتام هذه الدراسة خيف و  

  كانت  رة بعدماسرتهتا ألول مستوري بدّ اجمللس الدّ  استقالليةبصريح النص كرس املؤّسس الّدستوري 
 .عمله اختصاصاته ونتائج طبيعةستور أو من من خالل بعض أحكام الدّ  ايمستمد ضمن

  إىل الرفع من تعداد األعضاء املكونني  للهيئة املكلفة 2016تعديل  عمد املؤسس الدستوري مبوجب
ه من بغرض متكين وتمثيل متوازن للسلطات الثالث ،لضمان  ( عشر عضوا  12( أعضاء إىل )9ابلرقابة من )

عضاء إا ملشرع الدستوري إنه  ابلرغم من رفع عدد األ فيحسب، التكفل ابملهام الدستورية اجلديدة املوكلة له
 اء، ومبقيا عن قاعدة املزج بني التعيني و اانتخاب كأساس اختيار ااعض انه راعى وحافظ على التوازن الكمي

وابدرة غري مسبوقة يف اتريخ اجمللس منذ أول دستور للجزائر املستقلة و حراي  ان تنال وهو ما يعد أمر إجيايب 
 .اإلشادة و التثمني

  خاصة  مكنةللتجنب ااختالات املاستحداث املؤسس الدستوري اجلزائري ألول مرة منصب انئب الرئيس
 . يف حالة شغور منصب الرئيس ضماما استمرارية اجمللس

 مت رد ااعتبار لسلطة القضائية اليت أضحت ممثلة أبربعة أعضاء، قاضيني عن كل واية قضائية عليا اامر 
 بعدما كانت أضعف السلطات متثيال  من خالل عضوين فقط . الذي يعزز تواجد السلطة القضائية ،

  سنوات أي 8إىل  اجمللس الدستوريقد مدد يف عهدة  2016خالل تعديل جند أن املؤسس الدستوري ومن 
( سنوات    وحسن فعل املؤسس الدستوري 4أعضاء اجمللس الدستوري كل ) صفوجيدد ن، إبضافة سنتني

 تستجيب لطبيعة املهام امللقاة على عاتق اهليئة،( سنوات وهي مدة معقولة 8اىل ) برفعه مدة العضوية لتصل
ة يتماشى و استقاللي و الذي  و من جهة أخرى فقد حافظ املؤسس الدستوري على نظام أحادية العهدة

 .ساجملل
  ستوري شروط املؤسس الد واحرتافيتها وضعيف خطوة منه لرفع من جودة املمارسة الرقابية على الدستورية

 مسبقة تتضمن معاير موضوعية وتقنية ينبغي توافرها يف الشخص املراد تعيينه أو انتخابه لعضوية اجمللس وهي
 سنة كاملة يون التعيني أو اانتخاب  40ضرورة بلوغ سن 

ة  يف  التعليم  العايل  يف  العلوم القانوني  على األقل سنة( 15عشرة )مخس مدهتا مهنية خبربة التمتع    و 
   ا س  الدولة  أو  يف  وظيفة  عليأو يف  القضاء أو  يف  مهنة  حمام  لدى  احملكمة  العليا  أو  لدى  جمل



 املوضوعي  ادالذاتية واحلي وموجبات النزاهةى ضرورات وأتكيدا علستقاللية اجمللس الدستوري لال ا  تعميق
أداء  وجوب تتمثل يف يف األمهية جديدة غايةبضمانة  2016خريااتعديل املطلوب توافرمها يف أعضاءه جاء 

 من إن شكا مهامهماليمني من قبل أعضاء اجمللس الدستوري أمام رئيس اجلمهورية قبل الشروع يف ممارسة 
مبا  ألعضاء للوفاءلان يقوي من رابط االتزام الشخصي والديين من شأنه مية أداء اليمني الدستورية ترسيم إلزا

 وجه.تعهدو القيام به على اكمل 
  ضاءتدعيم مركز أعجديدة و اليت تصب يف خانة دستورية كذلك عن ضمانة   2016كشف التعديل األخري 

ص الصريح على بتنصي الضغوطات واملؤثرات الذاتية و اخلارجيةكل اشكال من   محايتهم  و اجمللس الدستوري 
صانة القضائية يف املسائل اجلنائية يحي    ا كمكن أن يكونوا حمل حلاب   اهنم مشملون طيلة مدة عهدهتم

متابعات بسب ارتكاب جناية أو جنحة ، إا بتنازل صريح عن احلصانة من املعين ابامر او برتخيص من 
توري  ، يضمن لعضو ااستقرار يف منصبه بكل راحة وطمأنينة ومحايته من أي تدخل أو ختويف اجمللس الدس

 .من أية جهة كانت طاملا حتلى يف عمله ابلنزاهة و املسؤولية واخليطة واحلذر
 منأى عن اخلضوع يف مجتعله واليت ينضاف إىل مجلة الضماانت املقررة للفائدة أعضاء اجمللس الدستوري 

املعينة أو  فبمجرد انتخاب أو تعيني العضو ا كمكن للجهة وهي عدم القابلية للعزل لتهديد أية سلطة سياسية
املنتخبة عزله طيلة املدة احملددة دستوراي ، إا إذ أخل بواجباته اخالل خطري نتيجة ارتكابه للخطأ جسيم ، 

ط الالزمة للممارسة مهمة أحد أعضاء داخل اجملس الدستوري غري وكذلك يف احلالة اليت تصبح فيها الشرو 
 .متوفرة
  ىل جهات إ اجمللس الدستوري فسجلنا قيام املؤسس بتوسيع دائرة ااخطار الية حتريك رقابةاما على صعيد

قه يف يحهلذا ااخري اعرتف لتطال وألول مرة الوزير األول حي  جديدة داخل مكوانت اجلهاز التنفيذي 
ن إف ، وعليهكان حمصورا يف رئيس اجلمهورية سابقا  بعدما القواننيطار اجمللس الدستوري لرقابة دستورية إخ

شكل ضمانة إضافية ييحكم انه  مودلسلطة التنفيذية يعد تطورا حمإسناد هذا ااختصاص للشخص الثاين يف ا
 .، على األقل من الناحية النظريةكان ابد منه من قبل  وتوسيعا

  سابقة هي األوىل يف اتريخ الرقابة الدستورية يف اجلزائر ، مسح املؤسس الدستوري مبقتضى التعديل األخرييف 
دستورية ، يحق ااخطار اجمللس الدستوري فيما يتعلق ب )األقلية الربملانية ( لنواب وأعضاء الربملان 2016
ثراء لتجربة الدكمقراطية يف اجلزائر ، ،ا خالف على ان يف ذلك إ عضو 30انئبا و  50يف حدود  القوانني

اسيما وان هذه اخلطوة تفتح اجملال أمام املعارضة اليت ا حتوز األغلبية يف الربملان أو الغري منضوية حتت لواء 



التحالفات السياسية  ،بتمكينها من القيام بدورها الرقايب يف هذا اجملال ومواجهة األغلبية ليس يف اجملال 
 .ا يف جمال احرتام الدستورالسياسي وامن

ادقة تكشف جبالء عن النية الص امنا اليت أدخلت على اجمللس الدستوري ا مراء من  ان هذه ااصالحات    
 وفاعلية  رقية أداء، والدفع ابجتاه تطوير وت دستورية حقةللمؤسس الدستوري يف املضي قدما حنو جتسيد عدالة 

قانوين للنهوض األمثل ابملهام املوكولة إليه يحسبانه العني الساهرة  و الصائنة  للشرعية البناء الاجمللس الدستوري 
إا انه وبنظرة موضوعية بعيدا عن املنطق اجملامالت و أتسيسا على ضوء ما اسفرت عنه نتائج للدولة ، 

 تصويبهاىل  يصل املؤسس بعد  االدراسة يتبني انه ازالت مثة العديد من ااختالات اليت ظلت عالقة و مل
ابلنظر ملا   -واليت حنسب انه ابملستطاع تداركها وسد ثغراهتا  -والكثري من النقائص اليت تعرتي هذا التعديل 

 تعوق جناعة وفاعلية اجمللس الدستوري ، وحىت ا نكون سلبيا  سنحاول بعد مطبطة كمكن تشكلها من عوامل 
 حسب -نظن  اليت ااقرتحاتمن التوصيات و  شيئص و الثغرات اقرتاح ان  استعراض بعض تلكم النقائ

 اهنا من املمكن ان تقوم هذه ااختالات و تسد بعض النقائص :  -تقديران املتواضع
   فاء ا يكفي وحده إلضيف تشكلية اجمللس الدستوري أن جمرد إشراك السلطات الثالث مناصفة

ة الشكالنية  تتعدى حدود وعتبة املساواة احلصيص ا،  فهذه املساواة يف الواقع ني الالزمالتوازن  و ااستقاللية 
 ظل يف هذا التعديل ا يغري البتة من معضلة استمرارية  اختالل كفة توازن القوى داخل هذا اجلهاز  ا الفعلية

فيذية  على بقية سلطة التن طبيعة العالقة اليت  حتكم السلطات و القائمة على هيمنة والسيطرة  املطلقة  للسلطة
 .دستوري احمالة واقع ملموس على توازن واستقاللية اجمللس ال تشريعية و التنفيذية و اليت تلقى بظالهلا ال

ا يعكس  2016ومنه خنلص على ضوء هذه املعطيات اىل ان التوازن العددي الذي جاء به تعديل  
 . يف أداء عمله   استقاللية اجمللسالبتة التوازن الفعلي بني السلطات و املفضي اىل

اجمللس قاللية ستللخروج من هذه اازمة وللوصول اىل حتقيق التوازن املنشود مبا خيدم او وعليه     
 الدستوري نوصي ابلضرورة :

 الدستوري اجمللس اختيار أعضاء أسلوب توحيد خالل منتوازن ال مبدأ جانب إىل املساواة مبدأ إعمال 
 واانتخاب، التنفيذية السلطة لصاحل نييالتع بني ظلت مزيج الذي اجمللس أعضاء اختيار طريقة على اإلبقاء ألنّ 
 ستقالليةا على سليب آثر له سيكون السلطات بني يزيالتم من النمط والقضائية، هذا التشريعية السلطتني لصاحل
 .الّدستوري اجمللس وأداء



 رئيس قبل من نهماتعيي من بدا، اجمللس أعضاء طرف من وانئبه الّدستوري اجمللس رئيس انتخاب 
 .تنفيذيةال الّسلطة طرف من هماعلي التأثري عدم لضمان اجلمهورية
 و جاري ه إضافة فئة جديدة للمجلس كرؤساء اجلمهورية السابقني بقوة القانون كجهة مستقلة مثل ما

 الدستوري.للضمان توازن القوى داخل قبة اجمللس به العمل يف فرنسا 
      لكفاءات اممثلي السلطة التشريعية من خارج أسوار الربملان من بني الشخصيات و النص على إمكانية اختيار

اللية مملثي هاته من استق ن يدعم؛ وهو ما من شأنه أنيالتنخندق السياسيالتكنوقراطية البعيدة عن التحزب و 
 . السلطة

      املدة ازالت ينقصها شيئا  من الضبط ، ، فقد كان من األفضل  إا انابلرغم من متديد مدة العضوية
سنوات[ وهي املدة اليت تضمن فعالية التجربة خدمة 9جعلها أطول أسوة مثال مبا هو معتمد يف فرنسا أي ]

د بنص ، مع احلسم يف مسألة عدم قابليتها لتجديلرقابة انجعة مع إقرار التجديد ابلثل  كل ثالث سنوات
 1998صريح الدستور كما كان عليه احلال يف دستور 

     يف جملس   لعضويةا طول مّد ة اخلربة ا تتناسب مع شرط السّن الواجب توفره يف ممثلي الشعب ومتويلن إ
ام املؤّسس ذات الصدد حبذ لو ق ويف انيف الربمل للتمثيلاألمة ألن قانون اانتخاابت شجع فئة الشباب 

 الربملان. خارج من هايابنتخاب ممثل التشريعيةالّسلطة  ديالّدستوري تق
       ملناصب اد اعليا يف الدولة يف تعدإدراج املؤسس الدستوري للوظائف الفيما خيص شروط العضوية فإن 

يلة عن امليدان دخ كمنفذ لتسهيل التحاق شخصيات، وهو اامر الذي ابإلمكان استغالله  للعضوية  املؤهلة 
من التحاق ذو تضلذلك كان من ااجدى حتديد هذه الوظائف بصورة دقيقة  اجمللس تشكليهبركب  الرقابة 

 التخصص دون سواهم  .
  مبقدورهم  سيل وخيش تعينيملنع  تجاوزهايلعّضو اجمللس الّدستوري أن  ينبغيالسّن األقصى اليت ا  حتديد

 .اجمللس ةيو يالعطاء دعم ا حل
  وهو ة وجوب أداء اليمني أمام رئيس اجلمهورييف خيار  – حسب تقدير الدراسة-مل يوفق املؤسس الدستوري

 الشعب ممثليلذلك كان ومن املستحسن أن تكون أمام  ظران من حظوة الواء لشخص الرئيسما يزكي يف ن
 .العامة اإلرادةممثل  مباشرة بوصفه

       ابعتبار أهنا  ، القضائيةللعضو ابلتنازل عن احلصانة  من السماحنثمن ما ذهب إليه املؤسس الدستوري
 ته.يزيد من مصداقية اجمللس و يقوي من هيبمن شأنه  ما العضو، رادأمىت  التنازل عنها كنكم ايحقا شخص



  واجلنح  اجلناايت يف متابعة أعضاء اجمللس الّد ستوري تميحصر املؤّسس الّدستوري األفعال اليت من شأهنا ا
لى أن املخالفات، مع وجوب النص ع حىت نطاق احلصانة لتشمل توسيعدون املخالفات وهلّذا من الضروري 

  للحصانة. التلقائي واجلنحة املتلبس هبا سبب ا للّسقوط ةياجلنا
 دعما قواي –التعويضات املادية  –التعويضي  ل املؤسس الدستوري او تعمد عدم التطرق اىل النظامااغف

 هلا.  كمكن ان يتعرضوا واملساومات اليتط استقالليتهم وكذا ابعادهم من كل الضغو 
  حة اختصاص اجمللس الّدستوري وضمان ص لتفعيجل أل حمدودا وبرغم من توسيع دائرة ااخطار إا انه ازال

 نيساواة بملبدأ التوازن وامل تكريسا   القضائيةسلطة اإلخطار إىل الّسلطة  توسيع من ابد وترقيته التشريعيالعمل 
الّد  لمجلسل التدخل التلقائي إمكانيةإقرار  إىل جانب لطات، وكذا منح هذا احلق للفرد بصفة مباشرة ،السّ 

 إلخراجه من الركود واجلمود بوصفه الساهر على احرتام الدستور و ستوري 
  دون اجلهات ،نيةالربملا األقليةاإلخطار على  بياقتصار إخضاع مبدأ الواجهة وتسباإلشارة إىل ان  اا تفوتنو 

 .احبة اإلخطارص اجلهات على ابقي توحيدهاحبذا لو مت  ودياإلخطار رغم حماسن هذه الق صالحيةاليت هلا  األخرى
  لدستور و النظام ا نوع من الغموض خاصة ابلنظر بني نصوص التنظيماترقابة املعاهدات و القوانني و يكتنف

 ارر ي او قأو ر حیدد هذا احلكم ه ومل احلكم الصادر بشان هذه الرقابة، طبيعةاحملدد لقواعد عمله، يحي  مل كميز 
نصوص الدستور من جهة و النظام احملدد لقواعد  بصفة واضحة، ما أدى إىل إحداث تناقض و عدم انسجام بني

 .من جهة أخرى عمله
 الدستورية لرقابةا اختصاص اجمللس الّدستوري مبناسبة الدقيق التحديديف املؤسس الدستوري  مل يوفق 
 2016الّدستوري  التعديلمن  186يف صلب الفقرة األوىل يف املادة  والتنظيمات نيللمعاهدات والقوان القبلية

 ومتيزها القبلية وريةالدستيف رقابة  دقيقةاختصاص اجمللس بصفة قبل التعديل اليت حددت   165/1خالفا للمادة 
 الفقرة األوىل، رغم إخطار 191و  189 املادتني  بني أدى إىل احداث تناقض ا ماوهذّ  ،البعديةعن الرقابة 
 تصدىيإىل أ نه مل 2016من قبل الربملان سنة  عليهالّدستوري قبل املوافقة  التعديلالّدستوري مبشروع  اجمللس

 هلذه الثغرة.
 لدستورية ا كمكن القول أبن املؤسس الدستوري اجلزائري قد خطى خطوة معتربة إبدخال آلية الدفع بعدم

ألهداف  حتقيقا منها إىل املنظومة القانونية اجلزائرية و ابلتايل جتاوز عقبة يف موضوع الرقابة الدستورية يتوخى
           :التالية

 



 من املقتضيات املخالفة للدستور، منح حق جديد للمتقاضني ، إرجاع مكانة تطهري النظام القانوين 
قمة النظام القانوين ، جتاوز اإلطار الضيق للمراقبة القبلية و النواقص املرتبطة هبا ، متمثلة يف كوهنا  الدستور يف
 .و إاثرهتا حمصورة يف الدائرة السياسية مراقبة جمردة

 الشأن إىل أن الدفع بعدم الدستورية يف النظام الدستوري اجلزائري تتميز يف هذا  كما ختلص الدراسة
عوى إىل حني البت فيها من قبل اجمللس الدستوري عن ابقي مكوانت الد أبهنا دعوى مستقلة منذ حلظة إاثرهتا

جيوز للقاضي ا  و دعوى ا تتعلق ابلنظام العام ، بل حق لألطراف األصلية ، كما يعترب الدفع بعدم الدستورية
م اإلحالة على اجمللس حينما تت رئيسية ، بل أصبح نزاعا رئيسيا ، إاثرته من تلقاء نفسه ، كما انه ليس بدعوى

توري حي  اللجوء إىل اجمللس الدسدفع ذو طبيعة خاصة ،الدستوري و أخريا إن الدفع بعدم الدستورية ، 
، دون احلسم يف ابقة املقتضيات التشريعية للدستورملدى مط يبقى على مراقبة جمردة للنص ، ابقتصار فحصه

الطابع  الناجتة عن التصريح بعدم الدستورية ، تتجاوز النزاع القائم بني األطراف، و اجلدير ابلذكر أن اآلاثر
طبق امللغى تطال أاثره كل الذين من شأهنم أن ي الفردي للدعوى احملالة على اجمللس الدستوري ، إذ أن النص

 .ملقتضى التشريعي املطعون فيهعليهم ا
  اخل املؤسسات الدستوري د ومكانة اجمللسا شك أن اعتماد آلية الدفع بعدم الدستورية سيعيد النظر يف موقع

لتنفيذية كانت تقتصر عالقاهتا على املؤسستني التشريعية و ا  من مؤسسة ذات خصوصيةالدستورية، و ستنقله 
من و  ،القضائية، ويصبح خماطبه الرئيسي هو احملكمة العليا أو جملس الدولةإىل مؤسسة ستقود حوارا مع السلطة 

جعل ذلك اجمللس سييبة من تلك املتبعة يف القضاء، و خالهلما قضاة املوضوع. سيقود هذا احلوار إبجراءات قر 
جمال ضبط  الدستوري وألول مرة منذ أتسيسه يدخل يف قاموسه قواعد احملاكمة العادلة، ابإلضافة إىل رصيده يف

 .نتخايبوضبط توازن املؤسسات وجتربته يف البت يف النزاع اا ،العمل التشريعي
  باإلضافة املؤسس الدستوري، فأن آلية الدفع ستكرس الصفة القضائية للمجلس الدستوري كما أرادها
إجراءات الدفع  نشرتطها يف أعضاء اجمللس، فإااملقضي فيه، والشروط اليت  يءكتساب قراراته حلجية الشا إىل 

 .ه اخلاصة واملتفردةمع احتفاظه بطبيعت لكن ؛على اجمللس الدستوري بعدم الدستورية ستضفي الصفة القضائية
  اءاتمن خالل اإلجر  الدستوريةالدفع بعدم  تعلق بتطبيقامل16/18وقد حاول القانون العضوي رقم 

األطراف  كني مجيعومتالعادلة  احملاكمة شروط حتقيق مقدمتها يف فااهدا من مجلة حتقيق ، نهاوالشروط اليت ضم
ينتقل من خالهلا من نظام  ، حضوري اهيذات طابع وج قضائيةق إجراءات وف كاملة  قهامن ممارسة حقو 

ابلطعن  وعدم السماح ياان اآلجال أح قصري حاول من خالل ت كمااجللسات املغلقة إىل نظام اجللسات العلنية،



عرقلة مسار الدعوى اطلة ولللمم دستورية كوسيلةاءات الدفع بعدم الإجر  املنفصل يف بعض القرارات منع استعمال
 ستورية.الفصل يف الدفع بعدم الد ايةغ املؤجلة حكما إىل صليةاأل

 نم املرجوة دافهلألجيب تستفعالة  آليةوإذا كان التساؤل عما إذا كان املشرع قد جنح يف وضع      
 ائجنت معاينة على معلقا   يبقى عليه اجلواب فإن ،مشروعا   التساؤل كان  إذا الدستوري، اإلصالح هذا
 السلبياتو  حتققت اليت اإلجيابيات نرصد نأ نستطيع نها، وحيانون خالل السنوات القادمةالق قيطبت

لكن  نظومة جديدة.ابلنسبة إىل أي م احلال هو كما  اإلصالح تتطلب واليت ،العملي التطبيق زهااليت يفر والنقائص 
 :يات هبذا اخلصوصالتوصنعنا من أن نورد بعض املالحظات و ذلك ا كم

 دون امتداد هذا احلق ليشمل قضاة احلكم او النيابة من  ،ر حق الدفع على أطراف الدعوى فقطاقتصا
لنظام القضاء حامي احلرايت وابألخص ما تعلق منها ابا ابعتبار خالل متكنيها من إاثرة الدفع من تلقاء نفسه

 .العام
  اعتماده ملدد قانونية طويلة من اجل الفصل يف الدفوع احملالة على ال جملس الدستوري فضال عن السماح

بتمديدها اامر الذي من شأنه تعطيل عمل اجلهات القضائية وفصلها يف النزاعات املعروضة عليها يف اجال 
 .ؤثر على مصاحل املواطننيددة مم يحم

 : ليت نوصي مبا ياحلرايمحاية أكرب للحقوق و  وكفالةهلذه االية  أجنعه وضماان لسري وعلي 

  جاء البتّ ر الفصل يف النزاع املطروح عليها وعدم إتبين استثناءات أخرى توجب على اجلهة القضائية 
 جاء الفصل مثال  ر جماس الدولة أو اجمللس الدستوري؛ كأن يكون إ فيه إىل غاية توصلها ابلقرار احملكمة العليا أو
 غري قابلة لالستدراك على حقوق أحد األطراف النزاع.من شأنه أن يؤذي إىل إحداث آاثر وخيمة و 

 زاع ابلقرار راف النكذا أطو  ،إلزام اجمللس الدستوري مبدة قانونية حمددة من أجل إعالم اجلهات القضائية
 .الفاصل يف الدفع بعدم الدستوريةو الصادر عنه، 

  وكذلك اجلزائية مبا يتماشى وينسجم  ،العمل على تعديل قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية
 ددمر ذاته ينطبق على النظام الداخلي احملاأل ،18/16املنصوص عليها يف القانون العضوي املتبعة و  واإلجراءات

 .لقواعد عمل اجمللس الدستوري



ار سن يف اخلتام املطالبة لدى تعديل الدستور مستقبال مثلما هو عليه احلال يف املانيا وغريها إبقر ويستح
حق الفرد يف الطعن أمام اجملاس الدستوري يف أحكام القضاء النهائية حفاظا على احلقوق األساسية 

 املضمونة دستوراي 
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 .2018، ديسمرب 11و10 :، يومينني"الدفع بعدم دستورية القوا :الوطنية حول موضوع

 سادساً: المواقع االلكترونية:

، 2019فرباير  22، اطُّلَع عليو يوم: constitutionnel.dz/-http://ww.conseil الرابط االلكرتوين: -
 .15-45على الساعة 

 

 

 

 

 

http://ww.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1060-18-16-22-1439-2-2018w


 الفهرس                                                            

 

       ز - أ................................................................................................................... :املقدمة

 01...................عمله ري وآليةة بتشكيلة ا4لس الدستو : املستجدات ذات الصلالفصل األول   

  02  ................... ستقالليتهاى وMثرياKا عل 2016إثر تعديل : تطور توليفة ا4لس الدستوري املبحث األول       

   03 ............................................................ على توليفة ا4لس الدستوري 2016الدستوري  أثرا لتعديل املطلب األول:           

 04.............................................توسيع عضوية ا4لس الدستوري كمحاولة لإلعادة التوازن الشكلي املؤسسايت :الفرع األول             

 07.............................................................................................الفرع الثاين: تطويل مدة العهدة ووحدKا             

                           10............................................................................التخصص القانوين املمارسايتالفرع الثالث: اشرتاط السن و             

       13............................................................اجلديدة للمجلس الدستوري بني القانون والواقع: استقاللية التوليفة املطلب الثاين      

   14.....................................................ة ا4لس الدستوريلتنفيذية ورجحان كفتها داخل تشكيلغلبة السلطة ا :الفرع األول            

 15............................................أوًال: االمتياز النوعي للرئيس اجلمهورية يف تعيني qئب ورئيس ا4لس (صاحب املركز املتميز)             

      15..........................................................................................رئيس اجلمهورية بسلطة التعيني  إفرادأ):                  

 17...............................................................رئيس اجلمهورية لرئيس ا4لس الدستوري ذي املركز املتميز ب) تعيني                 

 20.........................................................استقالليته اتاجلمهورية يهدد مقوم عضوy وسياسيا لرئيس للربملانممثلو  ةvنيًا: تبعي         

 21.......................................................................النتماء احلزيب للعضوين املنتخبني من طرف جملس األمةا-أ)                   

 22............................................وأثره على االستقاللية  للعضوين املنتخبني عن ا4لس الشعيب الوطيناالنتماء احلزيب-ب)                   

 M.........................................................................23ثري املركز القوي للرئيس اجلمهورية على ممثلي السلطة القضائية vلثا:      

 24...................................................الفرع الثاين: مدى كفاية الضماqت الدستورية املستحدثة لكفالة استقاللية ا4لس الدستوري       

 25..........................................................................................................أوال: أداء اليمني الدستورية              

 26........................................................................................................إقرار احلصانة القضائية  vنيًا:              

 v.............................................................................................................27لثًا: عدم القابلية للعزل              



 29..................................ومعوقا9ا 2016املبحث الثاين: تطور آلية اخطار ا,لس الدستوري على خلفية تعديل 

 30...................................االنفتاح احملمود)(والتنفيذ داخل مكوJت مؤسسة التشريع نفتاح االخطار على جهات جديدة ا ملطلب األول:ا    

 31......................................................................................نفتاح سلطة االخطار على الوزير األولا :الفرع األول        

 33................................................................................تكمني نواب وأعضاء الربملان من حق االخطار :الفرع الثاين        

 34.................................................................ومعوقات عدم فعاليته لإلخطار كآلية لتحريك الرقابة املطلب الثاين: النظام القانوين

 35.....................................................................................................: النظام القانوين لإلخطار الفرع األول       

 35.............................. .................................................................................وجماالته االخطار-أوال            

 37..................................................................................................حبث موضوع االخطار إجراءات-fنيا           

 38..............................................................................ستوريةالدفوع بعدم الدو  االخطاراتجال الفصل يف آ-fلثا          

 39..................................................................... معوقات عدم فعلية االخطار يف اهلندسة الدستورية اجلزائرية الثاين:الفرع     

 40....................................................................................... ية جهات اإلخطار رغم توسيعهاحمدود –البند األول     

 40..............................................................................السلطة القضائية منحق االخطار بصفة مباشرة استبعاد-أوال        

 41........................................................................استمرارية عدم متكني ا,لس الدستوري من االخطار الذايت –fنيًا         

 43..................................................................................رمان االفراد بصفة مباشرة من صالحية االخطارح-fلثا        

 44...................................................................................املتصلة }لنظام االجرائي لإلخطار العوائق-البند الثاين        

 44.........................................................................................املرتبطة بشكليات آلية االخطار املعوقات-أوال        

 45..............................................................................حرية ا,لس يف التقييد مبضمون رسالة االخطار مدى-fنيا        

 50......................................................لنظام احملدد لقواعد عمل ا,لس الدستوري التعارض بني نصوص الدستور وا –fلثا         

 53....................................القوانني ذات الصلة }لرقابة على دستورية املستجدات :الفصل الثاين

 55.....................................ة حنو العدالة الدستوريةاستحداث آلية الدفع بعدم الدستورية كخطو  :املبحث األول     

 56...........................قراءة يف ماهية آلية الدفع بعدم الدستورية من منظور املقاربة اجلزائرية   :ولألاملطلب ا

 57.............................................مفهوم آلية الدفع بعدم الدستورية لغة واصطالحا الفرع االول:     



 57..............................لبند األول الدفع يف قاموس اللغة..........................................ا   

 57........................................................البند الثاين الدفع يف االصطالح االجرائي القضائي    

 58...............................................الدفع بعدم الدستورية يف الفقه والتشريع الدستوري :الثاين الفرع

 58.....................................................الدفع بعدم الدستورية يف الفقه الدستوري البند األول:   

 59.....................................................بعدم الدستورية التعريف التشريعي للدفع  :الثاين البند   

 60.................................................الطبيعة القانونية لأللية الدفع بعدم الدستورية  :املطلب الثاين

 61....................................األول من حيث كون الدفع بعدم الدستورية مسألة أولية أم فرعية الفرع    

 62..................................الثاين من حيث كون الدفع بعدم الدستورية دفعا شكليا أو موضوعياً الفرع    

 63..........................................................الثالث من حيث كونه يتعلق Yلنظام العام  الفرع   

  63............................................طار التطبيقي لأللية الدفع بعدم الدستوريةث الثاين اإلاملبح

 64....................................................املطلب األول شروط وضوابط حتريك آلية الدفع بعدم الدستورية 

 65.......................................قبل أحد أطراف الدعوى الفرع األول إcرة الدفع بعدم الدستورية من   

 67..................................................الفرع الثاين وجود نزاع قائم أمام احدى اجلهات القضائية    

 69.......................................................الفرع الثالث حكم تشريعي يتوقف عليه مآل النزاع     

 71.........................................................: النصوص القانونية املشمولة بقرينة الدستوريةأوال    

 71.....................................................................االتفاقيات الدوليةcنيا: املعاهدات و     

    c72................................................................................: النصوص التنظيميةلثا 

 72............................................................رابعا: النصوص اليت هلا صفة األعمال السياسية    

 72...............................................................................خامسا: القوانني االستفتائية    

 73..............نتهاك احلقوق واحلرrت اليت يضمنها الدستور الوجه الوحيد لقبول الدفع بعدم دستوريةالفرع الرابع ا

 75...............................................ءات معاجلة الدفع بعدم الدستوريةكيفيات وإجرا  :املطلب الثاين

  75 ......................الفرع األول إجراءات معاجلة الدفع بعدم الدستورية املتبعة أمام اجلهات القضائية الدنيا  

 75..............................................................إcرة الدفع بعدم الدستورية شكالً  البند األول:         



 77....................................................البند الثاين الشروط الالزم توافرها إلرسال الدفع بعدم الدستورية    

 77.......................: أن يتوقف على احلكم التشريعي املعرتض عليه مآل النزاع أو يشكل أساس املتابعة أوالً            

 79.................أّال يكون احلكم التشريعي قد سبق التصريح مطابقته للدستور Kستثناء حالة تغّري الظروف Fنياً:           

 80.........................................................................أن يتسم الوجه املثار Kجلدية  :Fلثا           

 81...............................................تورية أمام قاضي املوضوععدم الدسكيفيات معاجلة الدفع ب  :الثالث البند 

 85....................................................البند الرابع مصري الدعوى بعد قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية  

 87......................................الفرع الثاين إجراءات معاجلة الدفع بعدم الدستورية أمام اجلهات القضائية العليا

 88............................................ورKلدفع بعدم الدستاحملكمة العليا وجملس الدولة  طرق إخطارالبند األول: 

 90..................................................................................البند الثاين آجال الفصل يف الدفع

 92............................................................................الدفع يف الفاصلة التشكيلة :البند الثالث

 93....................................................................على سري اخلصومة وآFره قرار اإلحالةالبند الرابع 

 97...............................................................ل على مستوى اfلس الدستوريالفرع الثالث الفص

 103ي.............................................املالمح األساسية لإلجراءات املطبقة أمام اfلس الدستور  :البند االول

 103.................................................................الفصل يف الدفع بعدم الدستوريةجال آ: البند الثاين

 104.............................................................آFر احلكم الصادر عن اfلس الدستوري :لثالبند الثا

 105...امتة................................................................................خ

 قائمة املصادر واملراجع

 

 

 

 

 



 الملخص:
تعد الرقابة على دستورية القوانني أحد أهم ضمانات دولة القانون ورافد مهم حلماية الدستور من كل 

وضمان للممارسة احلقوق واحلريات ،وحاجزًا يف مواجهة القوانني اليت قد تسن مبا خيالف أحكام ، خرق
 الدستور أو تنتهك حقوق األفراد وحرياهتم.

الدستوري اجلزائري تبىن نظام الرقابة على دستورية القوانني يف أول دستور ومن املعلوم أن املؤسس 
الذي تبىن التعددية  3696،وظهرت من جديد يف دستور  3699،وأغفل هذه الرقابة يف دستور 3691
 .3669يف دستور ومت تطويرها ، السياسية

لى دستورية القوانني يف نقطة حتول كربى يف جمال الرقابة ع 6139ويعد التعديل الدستوري لسنة 
اجلزائر،حيث طالت هذه التعديالت كل جوانب هذه الرقابة مع استحداث آليات مل قباًل يف الدساتري السابقة 
،إن على مستوى إعادة النظر يف إعادة البناء املؤسسي للجهاز املكلف هبذه الرقابة ،أو من خالل توسيع 

 ء يف هذه الرقابة.نطاق دائرة اإلخطار ،فضاًل عن إشراك القضا
،اجمللس الدستوري ،الرقابة على دستورية القوانني  التعديل الدستوري، املستجداتالكلمات المفتاحية:

    ،اإلخطار ،الضمانات ،الدفع بعدم الدستورية ،مسو الدستور ،العدالة الدستورية ،دولة احلق و القانون. 
Résumé: 

Le contrôle de la constitutionnalité des lois est l’une des garanties les plus importantes de 

l’état de droit et une étape importante dans la protection de la constitution contre toute 

violation, la garantie de l’exercice des droits et libertés, et une barrière contre les lois 

susceptibles de violer les dispositions de la constitution ou les droits et libertés des 

personnes. 

Il est bien connu que la Constitution constitutionnelle de l’Algérie a été adoptée par 

l’institution constitutionnelle algérienne dans la première constitution de 1963, qui avait 

été ignorée dans la Constitution de 1976 et réintroduite dans la Constitution de 1989, qui 

adoptait le pluralisme politique et était développée dans la Constitution de 1996. 

L’amendement constitutionnel de 2016 marque un tournant décisif dans le domaine du 

contrôle de la constitutionnalité des lois en Algérie, qui étend tous les aspects de ce 

contrôle en introduisant des mécanismes qui n’existaient pas dans les précédentes 

constitutions.Au niveau du réexamen de la reconstruction institutionnelle de l’organe 

chargé de ce contrôle, En élargissant la portée du service de notification et en faisant 

participer le pouvoir judiciaire à un tel contrôle. 

Mots clés: développements, amendement constitutionnel, conseil constitutionnel, censure 

de la constitutionnalité des lois, notification, garanties, promotion de l 'inconstitutionnalité, 

constitutionnalité, justice constitutionnelle, état de droit et droit. 


