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 مقدمة
 التعريف بالموضوع-1

فهي اجراء قانوني  ،الدستور حصن منيع لسمو تعتبر الرقابة على دستورية القوانين      
همة لحماية الدستور من أي أداة م وتعد ،للدستور ى منع صدور أي قانون مخالفتهدف ال
 مصدرها حيث تفرض واقع أساسه مبدأ سموا الدستورت أو خروقات مهما كان اعتداءا

لحفاظ لالقوانين  احترام تدرجدورها فعال في  نجد أن  وعدم مخالفته، لذلك تهمطابقتستوجب و 
بموجب خضوع سلطاتها وافرادها الى مبدأ  على الدولة ومؤسساتها وديمومة استمراريتها

 المشروعية وسيادة القانون .
ق وبالرجوع الى االنظمة السياسية المقارنة نجد أن هذه االنظمة قد تأسيسا على ما سب     

الى قسمين، بعضها بالرقابة السياسية عن طريق هيئة سياسية والبعض األخر أخذ  انقسمت
غرفة داخل المحكمة العليا، بالرقابة القضائية عن طريق المحكمة الدستورية أو عن طريق 

 القوانين.توكل لها مهمة مراقبة مدى دستورية 
للمؤسس الدستوري الجزائري نجده قد تأثر بنظيره الفرنسي وهذا من خالل  أما بالنسبة      

تبنيه لخيار الرقابة السياسية على دستورية القوانين عن طريق المجلس الدستوري وقد تم 
والذي توقف العمل به بعد  1963تكريس هذا الخيار بداية من أول دستور للدولة سنة 

المشرع الجزائري لتغيير  اضطرت 1988ق العمل بالدستور كليا، فبعد أحداث أكتوبر تعلي
حامال لهذا التغيير المنشود والمتمثل في انشاء  1989النظام القانوني للدولة، فجاء دستور 

 المجلس الدستوري.

احكامه  ةضرورة مراجع طرحو  الذعنقد  محل فقد كانالمتواضع  ألدائهونظرا       
 ةف الضمانات واالستقاللية الناتجوضع جة القصور الناتج عن تضييق حدود الرقابةومعال
مما أدى الى هيمنة السلطة التنفيذية على حساب  ،التوازن بين السلطات اختاللعن 

  ا.والحد من فعاليته اتقييدهالسلطات االخرى والعمل على 
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للرقابة الدستورية تبنى المؤسس الدستوري  جل العمل على اعطاء فعالية كبيرةومن أ      
 نصوص قانونية ال سن لكونجم عن ذ ،اجراء مراجعة شاملة مست معظم أحكام المجلس

وحقق التوازن بين السلطات وفرض  توسيع االخطار وحمل مضمونه ،سابقيهاتقل اهمية عن 
جميع بها يتمتع  الشروط التي يجب توفرها في العضو وزيادة مدة العضوية و الحصانة التي

وهذا تطور مستحدث لم نعهده في الدساتير ،اعضاء المجلس بما فيهم الرئيس ونائبه 
 السابقة.

 الدراسة  أهمية-2
ول معرفة مضمون فكرة الرقابة والهيئة المخ هذه الدراسة تتجلى من خاللان أهمية     

كذلك من خالل لفت أنتباه وتبدوا أهميتها  ،والضوابط التي تحكمها لها القيام بهذا العمل
للدستور  اك هيئة تعمل على مراقبة مطابقة القوانينأن هن ونظر القائمين على سن القوانين،

 .ن تمة الحرص على سن قوانين فعالةوم
ملحا خاصة وأنه يكرس ما يمكن تسميته احترام  وتكمن أهمية هذه الدراسة باعتبارها   

 هرمية القوانين وعلى رأسها الدستور باعتباره أسمى القوانين. 
 أهداف الدراسة -3
هذا من جهة تهدف تسليط الضوء على مضمون هذه الرقابة وعن كيفية ممارستها و   

كما تهدف هذه  ،االبحث في حدود ممارسة هذه الرقابة والعوائق المحيطة بهومن جهة أخرى 
  .النظر في فعالية هذه الرقابة على أرض الواقعالدراسة كذلك الى 

 الدراسة  موضوعاسباب اختيار -4
 هذا الموضوع يرجع الى سببين أحاهما ذاتي واألخر موضوعي. اختياران 

 اسباب ذاتية-أ
بمجال القانون الدستوري عامة، ورغبتي الملحة في الشخصي  اهتمامي تكمن في و  

معرفة كل ما يتعلق بموضوع الرقابة على دستورية القوانين خاصة ، وذلك من أجل البحث 
 خبايا ممارستها . واكتشاففي واقع هذه الرقابة 
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 األسباب الموضوعية-ب
ضرورة االطالع على المستجدات  اضافة الى االسباب الذاتية هناك أسباب موضوعية

هذا من جهة  في مجال الرقابة على دستورية القوانين 16/01جاء بها التعديل االخير  التي
فعالية ممارستها على أرض الواقع خاصة وأن تحقيق فعاليتها يجسد تقييم من جهة أخرى و ،

 القانون . الحق و بادرة  لتكريس دولة
 ت السابقةالدراسا-5

 ثمة دراسات ذات صلة بموضوع الدراسة أذكر منها:
ي ر الرقابة على دستورية القوانين في القانون المص ، بعنوان:ريرسالة ماجست -

، حيث أن هذه المذكرة تتعلق ابراهيم عبدالقادر خليل الطهراوي، للباحث والفلسطيني 
 بالحديث عن القانون المصري والفلسطيني.

رقابة على دستورية القوانين وتطبيقها في بعنوان: ال سترمذكرة نيل شهادة الما - 
حيث ان هذه الذكرة تم اعدادها قبل تعديل  ،بوقرة أحسن، للباحث التشريع الجزائري 

 .2016الدستور 

 صعوبات  الدراسة-6
لقد واجهتني صعوبات على مستوى المراجع ذات الصلة بموضوع الدراسة اذ ان     

الموضوع بالشكل المطروح به بعد التعديل نظرا لكونها سابقة عنه أغلبيتها لم تتطرق الى 
ي وباء ظهور وتفش ،هذا على المستوى النظري ، أما على المستوى العملي لقد نتج عن

المستجد ،وما أدى اليه من شلل للحركة وغلق للمكتبات الخاصة  (19كورونا )كوفيد 
 ة بشكل ميسر خاصة الوصول الىوالعمومية هذا االمر سبب في عرقلة اعداد المذكر 

 .فتقر للتوسع والتنوع ي، باعتبار هذا الموضوع حديث العهد و صصةالمراجع المتخ
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 الدراسة  شكاليةا-7
ما مدى فعالية الرقابة  :االشكالية االتية طرح ان دراستنا لهذا الموضوع تقتضي من    

، وبعبارة أخرى ما مدى 16/01على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري األخير 
 ؟فعالية هذه الرقابة في ظل االليات واالجراءات الجديدة التي كرسها المؤسس الدستوري

 منهج البحث -8
 في ما يتعلق وذلك المنهج التاريخيولإلجابة على اشكالية الدراسة تم االعتماد على     

باإلضافة الى المنهج التحليلي في ما ، الرقابة على دستورية القوانين تطور فكرةنشأة و ب
 يتعلق بتحليل النصوص القانونية وكذا االفكار والمواقف الفقهية التي لها عالقة بالموضوع.

 في الفصل االولوفي األخير تم تقسيم موضوع الدراسة الى فصلين حيث تم التطرق     
 لدراسة فصل الثاني ال، كما تخصيص للرقابة على دستورية القوانين االطار المفاهيمي

 تضمن مبحثين. كل فصل و فعالية الرقابة على دستورية القوانين

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 الفصل االول

على دستورية  االطار المفاهيمي للرقابة

 القوانين
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 الفصل االول
 دستورية القوانين للرقابة علىاالطار المفاهيمي 

فنظرا لمجالها الخاص  اإلطالقع الرقابة على تبر الرقابة الدستورية أسمى أنواتع      
التشريعية أو  ات الصادرة عن السلطةمورية القوانين والمعاهدات والتنظيستوالمتعلق بد

هي عماد التنظيم السياسي أن هذه النصوص تعتبر  اضافة الى، السلطة التنفيذية 
هيئة والية تقوم بالحرص األمر الذي يتطلب ايجاد ، واالجتماعي والتربوي والثقافي للدولة 

والسهر على احترام البرلمان والحكومة للدستور عند اعداد القوانين والتنظيمات والمصادقة 
 1عليها .
 فالرقابة الدستورية تستلزم تطبيق مبدأ الدستورية الذي يترجم قبول التفوق القانوني      

طار تعني سياسيا أن القانون فالدستورية في هذا اال ؛رالسياسي للدستور على أي معيار اخ
تماسك االكثرية  وهو بذلك يجسد الدولةمكونات االساسي ترجمة للميثاق االجتماعي بين 

ب المفاهيمي لموضوع الدراسة تم الحديث عن بالجان ولإلحاطة 2الجسم االجتماعي. لعنصر
) مبحث ر فكرة الرقابة الى التطرق الى نشأة وتطو  إضافة، (ول)مبحث أمفهوم هذه الرقابة 

  ثان(.
 المبحث االول

 مفهوم الرقابة على دستورية القوانين
على المشروع  عتداءخرق أو ا إي منابة الدستورية الى حماية الدستور تهدف الرق      

ام السلطة من اجل ضمان التز و ، القانوناو العادي في الحدود التي رسمها له الدستوري 
ال تصدر قوانين مخالفة ض الرقابة عليها حتى ر من الضروري ف، التشريعية بتلك الحدود

                                                           
 .35،ص2014الجزائر ،اسة قانون الرقابة الجزائري ،)د، ط( ، دار القصبة للنشمدخل الى در  بوسعدية، محمد سعيد -1
،المؤسسة الجامعية  1996ايف ميني،  المعجم الدستوري ، ترجمة منصور القاضي ،الطبعة االولى  ،أوليفة دوهاميل -2

 .19للدراسات والنشر والتوزيع،ص
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 سنحاول بحثومن خالل هذا الم ،لقوانيناكل هذا في اطار الرقابة على دستورية 1،للدستور
 نواع أ ،ثم(ولأمطلب ) للرقابة على دستورية القوانين طرق الى التطور التاريخيتن نأ
 .(ثان مطلب)لقوانينستورية ادالرقابة على حوال وأ

 المطلب االول
 على دستورية القوانين للرقابة التطور التاريخي

ان دراسة التطور التاريخي للرقابة على دستورية القوانين التي تكتمل اال من خالل    
ري والنظام الدستو ، (ولفرع أ)معرفة تطورها التاريخي في كل من النظام الدستوري االمريكي

 .فرع ثاني()الفرنسي
 االول الفرع

 للرقابة على دستورية القوانين في الواليات المتحدة االمريكية التطور التاريخي
أن  ، االالقضائيةلرقابة ات المتحدة االمريكية األسبقية في األخذ بيالوالكان للقد     

 هذا االمر كانورغم ذلك  ،الدستور االمريكي لم ينص صراحة على مبدأ الرقابة القضائية
وكانت بداية تطبيق هذا المبدأ أمام ، رهذا الدستو  مهندسيومتوقعا ومقبوال لدى  مرحبا به

كما رفضت محكمة والية بنيو جيرسي 2اليات االمريكية كوالية فيرجينيا،المحاكم لبعض الو 
تطبيق قانون ينص على تشكيل هيئة محلفين من بينه قضاة سبب مخالفة  1780سنة 

ثم أعقبه حكم صادر عن  ، هيئة من اثني عشر عضوارض تشكيل هذه الف ،لعرف دستوري
بعدم دستورية أحد القوانين حيث رفضت المحكمة  1786سنة  )انليند(محكمة مقاطعة رود 

وبعد قيام الدولة ، ها نظرا لمخالفته لقواعد الدستورتطبيقه على النزاع المعروض علي
ة العليا بوضوح حكمة االتحاديتصدت الم 1887ت المتحدة االمريكية عام يااالتحادية الوال

سنة (ماديسون)ضد ( ماريوري )وحكمها الشهير الصادر في قضيته ، تام لهذا الموضوع
                                                           

جراءات زئي الى االصالح الدستوري الشامل، دراسة إلالجزائر من التعديل الجالتعديالت الدستورية في عمار عباسي ، -1
 ،جامعة حسيبة بن بوعلي، الجزائر،12العدد مجلة االكاديمية للدراسات االجتماعية واالنسانية، التعديل القادم ومضمونه،

       .98ص ،2014جوان 
 .168،ص2015طبعة االولى ،القاهرة ،الدستوري ، الحنان محمد القيسي ،النظرية العامة في القانون  -2
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الذي يرجع اليه الفضل في ، ا المبدأ باسم القاضي جون مارشالوقد أرتبط هذ، 1803
الرائع اظهاره في حكمه في هذه القضية واعتبره النص المنشأ لهذا المبدأ ذلك أن الموقف 

مع العلم ان نفس 1ل القضاء،للقاضي مارشال قد فتح السبيل للسلطة الحاكمة الحترام استقال
نين االتحادية منذ حكمها في المحكمة قد أقرت بمبدأ الرقابة على دستورية القوا

ضد  (كالدر)وحكمها في قضية  1796ت المتحدة االمريكية سنة ياضد الوال (هيلتون)قضية
 2.بحث في دستورية القوانين فيهمااال أنها لم ت 1798سنة ( بول )

نتخاب رئيس جديد للواليات المتحدة االمريكية اوقائع هذه القضية تتلخص على اثر ف    
صلية لعدد من القضاة لداخلية لتسليم قرارات التعين األقام بإصدار أوامر الى وزير ا

رات لكن وزير الداخلية سلم القرا، عات االخيرة من فترة والية سلطتهوالصادرة في السا
مام المحكمة فطعن أ، ممن تجاهلهم )مارببوري(وكان ، رلبعض القضاة دون البعض االخ

، قرار تعيينه )ماديسونبتسليم( وبإصدار أمر الى الوزير، التحادية مطالبا لحقه في التعيينا
 بإصدار ختصاصااليمكنه ممارسة مثل هذا  )وسكسونينجلاأل(ومن المعلوم بأن القضاة 

 )مايبوري(حيث قضت المحكمة االتحادية بأحقية ، وامر الى المسؤولين والموظفيناأل
بالتعيين لكنها لم تصدر أمرا الى وزير الداخلية بتسليمه قرار التعيين لعدم دستورية القانون 
 الذي منحها سلطة اصدار االوامر وكل ما يهمنا في هذا الحكم هو قرار المحكمة بحق

القاضي في تصنيف  ومما جاء في حكمها تمكن وظيفة، القضاء في بحث دستورية القوانين
، القانون االعلى واستبعاد االدنى ولكن عند تعارض قانوني يتعين عليه تطبيق، القانون

تشريعية أن وعليه يجب على السلطة ال، مشروعية وتدرج القواعد القانونيةترسيخا لمبدأ ال
الن مخالفتها لها يعتبر التشريع غير دستوري وللقاضي أن يمنع ، ستورتتقيد بأحكام الد

وبعدها انتقلت ، م في الواليات المتحدة االمريكيةتطبيقه وقد أخذ لهذا االتجاه سائر المحاك

                                                           
 .357،ص2007 ،االردن ،الثقافة والنشر والتوزيع ،لنظم السياسية والقانون الدستوريا ،هاني علي الطهراوي -1
 .175ص ،المرجع السابق ،حنان محمد القيسي -2
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الذي انعكس  ، وساعد المفهوم االمريكي للفصل بين السلطات 1دول العالم.الفكرة الى شتى 
فاالستقالل التام ، القيام بمراقبة دستورية القوانينب في على طرق تطبيق هذا االسلو 

واذا كان الدستور يعلوا جميع ، التشريعية للسلطات يجعل القاضي غير خاضع للسلطة
يتعين على القاضي أن يفصل في مدى مطابقة ، السلطات باعتباره مؤسسة المؤسسات

بين القوانين العاجية تعارض  القوانين مع الدستور ويعطي التفوق لهذا االخير عندما يجد
 .ك مساسا بمبدأ الفصل بين السلطاتدون أن يشكل ذل، مع الدستور

كل القوانين بما فيها  ومن كل ما سبق فان القاضي يعتبر نفسه مؤهال لتطبيق   
وفي حالة الخالف بين القوانين العامة والقوانين الدستورية يتعين عليه الفصل ، الدستورية

 2.الدستورية واستبعاد المخالفة لهالصالح القوانين 
 الفرع الثاني

 فرنساللرقابة على دستورية القوانين في  التطور التاريخي
جوزيف سيي(، وذلك خالل  )ايمانيالابة الدستورية الى الفقيه الفرنسي تعود فكرة الرق    

حيث اقترح خالل خطاب شهير له احدث لجنة دستورية ،  1795أوت سنة 12اعداد دستور
تتمثل مهمتها في النظر فيمدى تطابق القوانين للدستور ومن ثم الزام النظام السياسي 

ئة السلطة من قبل الهي محاربة التعسف في استعمال في اطار باحترامه ويندرج هذا االقتراح
غير أن االقتراح لم يتم ، خاصة في ظل النظام المطلق للعهد القديم ما قبل الثورة التنفيذية، 

والذي علل  (أنطون كالرتيودو)قبوله ولقي معارضة شديدة من قبل بعض الفقهاء من بينهم 
حيث ال أنها أن تتعسف في استعمال السلطة، الرفض بعدم الثقة في لجنة دستورية من ش

ول مرة في أل( سييزوقد طبقت أفكار)3.تقوم هذه اللجنة باحترام الدستورأن  أحد يضمن
لمجلس وفوض هذا االختصاص حينها  1799ية الجمهور  إلعالندستور السنة الثامنة 

                                                           
 .357ص ،هاني علي الطهراوي، مرجع سابق -1
 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 06، الطبعة مة للقانون الدستوري والنظم السياسيةبوكرا ادريس ، المبادئ العا -2

 .215ص، 2016
 .37-36ص  مرجع سابق،محمد السعيد بوسعدية ،  -3
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على تشكيلة  )فايليون بونايرت(المحافظ ولكنه لم ينجح في أداء مهامه لهيمنة وسيطرة 
مبراطور رغم ثبوت عدم بذلك تحول المجلس الى جهاز لتكريس رغبات اال المجلس،
  1.دستوريتها
وعهد بمهمة الرقابة الى مجلس  1852كما أحذت فرنسا بهذه الرقابة في دستور      
همة لم يوفقا في هذه الم)يبدأ ذكال المجليين( المجلس المحافظ ومجلس الشيوخ، الشيوخ 

بة استمرت محاوالت الرقا ، 1946أما في ظل دستور ، 2يهابسبب سيطرة االمبراطور عل
ولم )اللجنة الدستورية(هذه المهمة لهيئة تسمى  فأسندتالدستورية بواسطة هيئة سياسية، 

تكلل هذه التجربة بالنجاح الن نطاق الرقابة كان مقصورا على المسائل الواردة من الباب 
لم تدخل مقدمة الدستور في الرقابة مع أنها و ، االول الى الباب العاشر من الدستور فقط 

 .ى حقوق وحريات االفراد وضماناتهااالكثر أهمية الحتوائها عل
الحالي فقد أخذ بنظام الرقابة الدستورية بواسطة هيئة سياسية  1958بينما في دستور    

 3يرة،لسابقة أثبت المجلس فعالية كبولكن وبخالف التجارب ا يطلق عليها المجلس الدستوري
ينتسبون الى المحكمة العليا في الواليات  ومن المفيد االشارة بالرغم من أن أغلب الفقهاء

اال أن جانب من على دستورية القوانين، المبادرة في ايجاد نظرية الرقابة المتحدة االمريكية، 
هذه الفقه ينازع هذه الحقيقة مستندا الى أن اجتهادات المحكمة العليا التي كانت مصدر 

وهو ما 1799سنوات من صدور الدستور لعام ( 4أي بعد ابع ) 1703نظرية قد تم عام ال
رئيس المحكمة العليا كان مطلعا على ( مارشالء الفقهاء الى افتراض أن القاضي)دفع بهؤال

تجهة الى فرنسا ين ميالدستور الفرنسي ومحتواه في ذلك الوقت اذ كانت أنظار االمريك
 4.وثورتها وأفكارها

                                                           
 .494،ص2014، الوسط في القانون الدستوري ، الطبعة الثانية ،دار هومة للنشر والتوزيع ،الجزائر ،رابحي أحسن -1
 .176ص ،مرجع سابق،  محمد الفيسحنان  -2
 494، مرجع سابق ،صسنرابحي أح -3
 .177ص ،ي، مرجع سابقحنان محمد الفيس-4
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عقلنة النظام البرلماني والعمل ، 1958ونتج عن كل ذلك كان انشغال محرري دستور 
على وضع حد لهيمنته وذلك من خالل تأسيس مجلس دستوري لتولي السهر على حصر 

 1البرلمان في حدود اختصاصه.
فيعتبر المجلس الدستوري سالحا فعال ضد الهيمنة المطلقة وانحراف البرلمان عن     

( ميشال دوبرية )وهذا ما أكد عليه رئيس الحكومة الفرنسية  ، االهداف المسطرة له دستوريا 
  2مام الجمعية العامة لمجلس الدولة،أ لبدأ عهد الجمهورية الخامسة في الخطاب الذي القاه

عندما أنشأ نعون ان المؤسس الدستوري الفرنسي، ثين الفرنسين مقتفمعظم الباح   
كان ، بطريقة مختلفة عن المحاكم الدستورية في أوروبا  ،1958المجلس الدستوري سنة 

وكانت مهمة المجلس  البرلمان، يهدف الى تدعيم وتقوية السلطة التنفيذية إلضعاف
 3.جهازا ذا طبيعة سياسية دى الى اعتبارهالشيء الذي أ حماية و حراسة البرلمان، الدستوري

 المطلب الثاني 
 أنواع وأحوال الرقابة على دستورية القوانين

الرقابة  )فرع أول(، ثم أحوالسنعالج هذا المطلب من خالل التطرق الى أنواع الرقابة   
 )فرع ثان(.

 االولالفرع 
 انواع الرقابة على دستورية القوانين

لقد تباينت األنظمة الدستورية في الطريقة أللتي باشرت بها الرقابة على دستورية     
القوانين وهذا من خالل تحديد الجهة التي يعهد لها ممارسة هذه الوظيفة، فمن هذه االنظمة 
من خولها للقضاء ومنها من خولها الى هيئة سياسية، في حين أن بعض األنظمة جعلتها 

                                                           
 .33ص،  2013، الجزائر ،01العدد، مجلة المجلس الدستوري، انتخاباتشهوب مسعود ، المجلس الدستوري قاضي  -1
، جامعة النهرين، العراق ، مجلة كلية الحقوق، اشكالية استقالل المجلس الدستوري في فرنسا، ساجد محمد الزاملي -2

 .72ص ،2008 ،10،العدد 20المجلد 
3 -  Dominique Rousseau.Droit du contentieux constitutionnel,édition 

Delta,Beyrouth,LIBAN , 2006 ,(26 -56). 
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يناقشه من  رقابة دستورية ذاتية على ماعبرها  يمارس ،مانخالصا للبرل اختصاصا
 بند أول(ثم الرقابة القضائية)بند ثان(.على هذا سنتطرق الى الرقابة السياسية)و 1قوانين،
  الرقابة السياسية :االولىالبند 

، وهي عادة ما تكون رقابة وقائية، هيئة ذات طابع سياسي هذه الرقابة تسند الىن إ    
 2اذا كان مخالفا للدستور،  دون صدورهوتحول تمنعها أي تكون سابقة على صدور القانون 

 ،)أوال(مارسة هذا النوع من الرقابة فانه يمارس اما عن طريق المجلس الدستوريموبالنسبة لل
 )ثانيا(.أو عن طريق هيئة سياسية

 الرقابة عن طريق المجلس الدستوري :أوال
متابعة والهدف من انشائها ، لهذه الهيئة السياسية في فرنساكان اول ظهور لقد    

مطابقة التشريعات التي تصدرها الهيئة المختصة بأحكام الدستور تطبيقا لمبدأ مدى  مراقبةو 
سبيل الحفاظ على الحقوق  .فيالفصل بين السلطات والوقوف دون تعدي سلطة على اخرى 

 والحريات لألفراد في مواجهة السلطة العامة لذا تعرف بأنها سلطة وقائية.
يمنع  وال، أومن كالهماعموما من أعضاء معينون أو منتخبون  الهيئةوتتشكل هذه    

اذ عادة ما يشرك البرلمان والسلطة التنفيذية في تركيبة هذه ، من اشراك السلطة القضائية
 . بعد نهاية عهدتهم جزئيا أعضائهمع تجديد 3،ئةالهي
 
 
 
 

                                                           
 01العدد ،مجلة المجلس الدستوري الدستوري الجزائري في ضمان مبدأ سموا الدستور ،، دور المجلس  عمار عباس -1

 .62ص ،2013،الجزائر،
 .104،ص2003،)د.ط( ،دار العلوم ، الجزائرالوجيز في القانون الدستوري ، ،د يارحسني  بو  -2
ديوان المطبوعات الجامعية ي والمؤسسات السياسية المقارنة ،الطبعة الثانية،  ر األمين شريط ،الوجيز في القانون الدستو  -3

  .149، ص 2002الجزائر،بن عكنون
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 الرقابة عن طريق هيئة نيابية :ثانيا
فهذا النوع  ،أالشتراكيةوهي ميزة األنظمة  ،الى الجهة المصدرة للقانون اذ يعهد بهذه  

اآلراء وسوء اذ يمنع التضارب بين  ،الدولةالتشريعي في  االستقرارمن الرقابة يضمن 
 1.السلطاتالتفاهم بين 

بحيث ، التشريعاته اصدار مهمتضعيفة الفعالية ألن البرلمان  تعد الرقابة اال ان هذه
 .بنفسه نفسه ان يراقب له تخضع للرقابة فال يمكن

 الرقابة القضائية  :البند الثاني
النظر في مدى ال تخت ب هيئةال ، فهذه قضائي طابع هيئة ذاتة الرقابتقوم بهذه    

بل يتعدى ذلك الى مرافقة مدى مطابقة القانون ،فقط تطابق القرارات االدارية للقانون 
 2للدستور.

ألنه يقوم بتطبيق حكم وظيفة القاضي ت اليةساسا على تدخل القاضي وهي أ تقومف  
يكون ملزما عند التعارض بين قانون و ، مامه من منازعات ض أر القانون على كل ما يع

وهذا االصل في الرقابة  عادي والدستور باستبعاد القانون العادي ويترك حكم الدستور
 3.القضائية

رقابة قضائية عن طريق الدعوة  ان تكون ماأنوعين ففالرقابة القضائية لها   
 . ا(ي)ثانأو رقابة قضائية عن طريق الدفع  )أوال(األصلية

 الدعوى األصلية  الرقابة القضائية عن طريق :والأ
طالب فيها بالغاء دعوى ي رفعل للشخص الحق الدستورمنح  تتمثل هذه الرقابة فيو    

اذا اشترط  ،ر القانونتكون رقابة االلغاء سابقة على صدو وقد ، ته للدستورالقانون لمخالف

                                                           
ديوان )د.ط( ،: النظرية العامة للدولة والدستورالجزء االول القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، ،السعيد بوشعير -1

 .200ص،،1999الجزائر،بن عكنون، المطبوعات الجامعية ،
 .105ص ،2010الجزائ، ،)د.ط(، دار بلقي ،لقانون الدستوري والنظم السياسية، مباحث في امولود ديدان -2
 ،2000، مصر،للطباعة والنشر ،سعد سمكظم الرقابة على دستورية القوانين، )د.ط( ،ن ،عبد العزيز محمد سالمان -3

 .58ص
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وعادة ما يوكل امر  ،مدى مطابقتها للدستور عرضها على هيئة قضائية للتحقيق في
أن تكون بعد  اذا تقرر كون رقابة الحقةكما قد ت ،قابة الى الهيئات العامةتحريات هذه الر 

رية القانون أمام هيئة قضائية بحيث يجوز الطعن في عدم دستو ، اصدار القانون فعال
محكمة انشاء على فان الدساتير التي تأخذ بهذا األسلوب تنص عادة ، تفاديا للنقد إللغائه

 1قضائية خاصة.
 الرقابة القضائية عن طريق الدفع  :اثاني

 رفع دعوى  عندوذلك لدفع القضاء الرقابة على دستورية القوانين عن طريق ايمارس    
في مدى  يركزففي هذه الحالة القاضي ، فع فيها بعدم دستورية قانون معينيد2،أمامه

القانون مطابق ألحكام الدستور فيقضي هذا  فان اتضح له أن، دستورية القانون محل الدفع 
أما اذا تبين له ، بأحكام هذا القانونوى ويستمر في نظر الدع، برفض الدفع بعدم الدستورية 

القانون غير مطابق ألحكام الدستور فيمتنع عن تطبيق القانون في النزاع المعروض أن 
 3عليه.

 نيالثاالفرع 
 القوانين دستوريةعلى الرقابة  أحوال

ن األحوال فهي اما أ صنفين من تأخذ دستورية القوانينعلى  الرقابةمن المعلوم ان     
يكفي أن يشوب وضع القانون أو صدوره أو  حيث4ارجية،خ رقابة تكون رقابة داخلية او

هذه التشريعات غير  اعتبارثم يكون ، فيعتبر حينها محل رقابةهذه الحاالت تنفيذه احدى 
أو مدعاة ، رقابة القضائيةلعن تنفيذها في ا االمتناعة من الوجهة القانونية أو دموجو 

 .بة السياسيةالهيئة المختصة بالرقابة في الرقا ألخطار

                                                           
 .104،صمرجع سابق، ،حسين بوديار -1
 .108 مرجع سابق، صمولود ديدان،  -2
 .82مرجع سابق، ص ،عبد العزيز محمد سالمان -3

4 - Dominique Rousseau.Droit. opcit, p 131 
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وهناك من يرى أن الرقابة على دستورية القوانين تقتصر فقط على مدى مطابقة    
،  إلصدارهمن الجانب المادي دون الجانب الشكلي الذي حدده الدستور  القانون الدستور

وهو رأي يتماشى مع النظم التي تأحذ ي االلغاء أ 1ي هذه الحالة يكون في حكم العدم.فف
حيث يمتنع القضاء عن تطبيقه بما  االمتناعبالرقابة القضائية في أحد نوعيها وهي رقابة 

، ع أن تكون هناك الرقابة الشكلية والموضوعية ية فال يمنأما الرقابة السياس، حقيملكه من 
وكونها سابقة فهي تشمل أيضا الجانب الشكلي ، هي رقابة سابقة على صدور القانونألنها 
 منه.
 :التالية لألسبابوتعرف أيضا بالشكلية  ى: الرقابة الخارجيةاالول البند

 االختصاص قواعد  ةراعاعدم م :والأ
هذا  ويسند اصدار، يي صاحبة االختصاص التشريعهالتشريعية  السلطة أناذ     
ألخر ما دام ا اختصاصعدم تدخل أي منهما في  فاألصل، التنفيذية  سلطةالى ال التشريع

التنفيذية حق التشريع أو يعطي  سلطةكأن ينص على تفويض ال، الدستور لم يقيد ذلك
رها رئيس الدولة خالل فترة لم يصدالقوانين التي  رئيس السلطة التشريعية حق اصدارل

 2.تأسيسية ويعتبر عمل غير دستوريفان عملها يعد خروجا عن ارادة السلطة ال معينة،
 هذا هو الفصل بين السلطات الفعلي.و 

 القانونيةت اخرق االجراء :ثانيا
البرلمان قانونا  كإصدار، القانونية اإلجراءاتكل  امستوفي يكون صدور التشريععند  

ورده المجلس بناء على موافقة أغلبية ثلثي الحاضرين ، اعترض عليه رئيس الجمهورية
 3وليس ثلثي األعضاء أو بتطبيق القانون قبل انقضاء المدة المقررة دخوله حيز التنفيذ.

  :وتسمى الموضوعية وتأخذ الحاالت التاليةالرقابة الداخلية  :البند الثاني
                                                           

 .204،ص2006، ، مصرمنسأة المعارف )د.ط(،،ابراهيم عبد العزيز شيحا، المبادئ الدستورية العامة -1
 .191مرجع سابق،ص  السعيد بوشعير ، -2
، الطبعة نظرية القانون :، المدخل لدراسة القانون في ضوء الفقه وأحكام القضاء ، الكتاب االول حسام لطفرمحمد  -3

 .107ص ،1994-1993الثانية، 
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  حرق أحكام الدستور  حالة : البند االول
يجب مراعاة فعند صدور التشريعات يجب مراعاة المبادئ االساسية في الدستور    

وفيه  تشريع فاذا صدر ، والحريات الحقوق المتمثلة فيالمبادئ االساسية في الدستور 
االولى  وهذا الخرق له صورتان،، تشريعا غير دستوري  يكون، عن روح الدستور خروج

، حريات التي جاء الدستور لحمايتهاة المشرع للمبادئ والويكون عند اساء، القانونخطأ في 
خطأ في الواقع عند ما ال يوفق في تقدير قواعد الدستور في  وذلك بالخروج عنها والثانية

الدور االساسي للرقابة على  فهنا يبرز1.التي تخضع عادة للسلطة التقديريةالمجاالت 
مختلف الدستور لمواجهة  جاء بهاالتي  والحريات االساسية دستورية القوانين وحماية الحقوق

ما يعرف  الحفاظ علىو  ،بالتشريع السلطة المختصة االعتداءات ومن أي جهة كانت ولومن
الن هذا المبدأ  علىتشريع االللالتشريع االدنى  ةخالفويتم ذلك بعدم م تدرج القوانينبمبدأ 

ال بالنسبة للتشريعات الفردية عند صدورها كما هو الحال و .اسست له هذه الرقابة الدستورية 
 .أولى من باب  ال تخالف الدستور فهذا تكون مخالفة للتشريع واالهم

 اساءة استعمال السلطة حالة  :اثاني
ألهداف غير التي السلطة والمال  يستغل  البرلمان فالمقصود من هذه االساءة هو أن   

، التي تقدم الى الجهات المختصة ىوتتم الرقابة بالتحقيق في الشكاو  اسندت له بسببها،
لغايات غير التي رسمها ت اي استعمال اجراءأ، تاتجاوز في االجراءويكون موضوعها 

 .رالدستو  له وسطرها
 79/587رقم  السلطة التنفيذية بموجب القانون يلزم ففي فرنسا مثال التشريع الفرنسي   

االسباب في  ،بدون تأخير لألفراد أو الهيئاتو  شرحبال وذلك، بشأن دافع التصرفات االدارية
التي دفعتها الى اتخاذ اجراء اداري معين أو اصدار لوائح أو انظمة ادارية معينة اذا ما 

أو تلك ، في صالح هؤالء االفرادتائج ليست نترتب على ذلك االجراء أو تلك الوائح 
وال شك بأن الغاية من مثل هذا القانون هو أن تكون االسباب التي دفعت السلطة ، الهيئات

                                                           
1 - . DOMINI que rousseau,opcit ,p 11 
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يطمئنوا الى عدم تجاوز تلك  حتىالتنفيذية الى اتخاذ قرار معين تحت سمع وبصر االفراد 
 1.حقوقهم لتالي عدم اعتدائها علىالسلطات لحدودها المقررة بموجب القانون وبا

 المبحث الثاني
 في الجزائرالقوانين دستورية على طور الرقابة ت

فاستعمل المؤسس الدستوري الجزائري  منذ االستقالل خمسة دساتيرالجزائر عرفت لقد    
 البرلمانيط نفس الطرق واالساليب التي تضمنها دستور الجمهورية الخامسة لعقلنة النشا

فالطرق واالساليب التي تضمنها الدستور ،  فكنا نسير على خطى النموذج الفرنسي
قبل  حيث مرت بمرحلتين هامتين،مرت بمراحل عدة في فكرة الرقابة الدستورية  2ألجزائري

 .)مطلب ثان(16/01وفي ظل التعديل الدستوري ، )مطلب أول(16/01التعديل الدستوري 
 المطلب االول

 16/01قبل التعديل الدستوري  القوانين دستوريةعلى الرقابة 
، (ول)فرع أر ثم اغفال الرقابة الدستورية فيفي هذا المطلب التطرق الى ظهو ويتم    

 ()فرع ثانوتكريس الرقابة الدستورية في 
 االول الفرع

 اغفال الرقابة الدستوريةثم ظهور 
الرقابة الدستورية في دستورها االول الدستورية في الجزائر عرفت ظهور فكرة ان التجربة 

بسبب توقيف العمل وذلك غير أنه لم يطبق عمليا ، 1963ستقالل من خالل دستوربعد اال
قابة الدستورية من النص اختفت فكرة الر غابت و   1976وبعد اقرار دستور، تماما بالدستور
 3.الدستوري

 
                                                           

، مجلة االجتهاد (الجزائريحورية مدور ، مبدأ الرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاته في التشريع  ،يلة بوسط شهرة زاد -1
 .347ص، 2008الجزائر ،مارس  جامعة محد خيضر بسكرة ،،04القضائي ، العدد

 .12، ص مرجع سابقشريط االمين،  -2
 وما بعدها. 511، صمرجع سابق ،رابحي أحسنللتفصيل أكثر راجع:  -3
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 1963دستور  ظل لقوانين فيالرقابة على دستورية ا :البند األول
 لجمهورية الجزائريةا عرفته مع صدور أول دستور فكرة الرقابة الدستورية تظهر    

قد نصت المادة ق1963،1ديسمبر 10االستقالل حيث صدر في  بعد الديمقراطية الشعبية
 :أعضاء هم (7)مجلس دستوري يتكون من سبعة على انشاء من 63
 .االول للمحكمة العليا الرئيس -
 الغرفة المدنية واالدارية للمحكمة العليا.رئيسي  -
 .لس الوطني يختارهم المجلس الوطنيثالث نواب أعضاء في المج -
 .عضو يعينه رئيس الجمهورية -

 .ينتخب رئيس المجلس بين أعضائه
الدستوري في دستورية  المجلسيفصل » 1963من دستور  64نصت المادة كما   

حيث  »القوانين واالوامر التشريعية بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الوطني 
دستورية القوانين واالوامر التشريعية بعد حددت مهمة المجلس الدستوري في القيام بمراقبة 

تور .حيث ان تجربة الدساخطاره من طرف رئيس الجمهورية أو من رئيس المجلس الوطني 
لم ترى النور الكثير من أحكامه فان فكرة الرقابة الدستورية على القوانين التي ادخلها 

رغم قلة المهام التي أنيطت  للدستور اعطاء السمو المؤسس الدستوري دليل على الرغبة في
العمليات االنتخابية  بالمجلس الدستوري فلم تمنح له صالحيات الفصل في صحة

 2.فصل في مطابقة المعاهدات للدستوروكذا ال، واالستفتاء
  1973دستور  ظل دستورية للقوانين فيعلى الرقابة  :البند الثاني

 أي، 1976في دستور  القوانين دستوريةالرقابة على  أن ما يميز هذه المرحلة غياب  
س الجمهورية يسندت لرئأفان مهمة حماية الدستور  الدستورية للقوانين خذ بالرقابةلم يأ أنه

لكن دون  « ...هو حامي الدستور»...الفقرة الثانية  111حسب ما جاء في نص المادة 

                                                           
 .108ص ،مرجع سابق، مولود ديدان -1
 .224ص مرجع سابق، ،بوكرا ادريس -2
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في هذه المهام التي أنيطت  يتخذها أن رئيس الجمهوريةيمكن لتفصيل في الية الحماية التي 
 1اليه.
يصوت عليها المجلس االعتراض على القوانين التي  حق س الجمهوريةيسند لرئكما أ   

يوما من ( 30)وأن يطالب قراءة ثانية لنص القانون خالل أجل ثالثون  ،الشعبي الوطني
من دستور  155كما جاء في نص المادة  ،تاريخ استالمه من المجلس الشعبي الوطني

، ثانية حول قانون تم التصويت عليهلرئيس الجمهورية سلطة طلب اجراء مداولة  » 1976
س الجمهورية انيطت يحظ ان رئفالمال « من تاريخ اقراره( 30)وذلك في ظرف ثالثين يوما 

 حماية الدستور. وهي أالوصعبة هامة  له مهمة
ومناقشة الميثاق ، 1976ثناء اعداد دستور الجزائر لسنة اليه أنه أ اإلشارةومما تجب     
 ،لرقابة على دستوريةمهمته ا مجلس دستوري بإنشاءكانت هناك اصوات تطالب ، الوطني
وا التي استندالحجج البراهين و  نظرا للعديد من، رفضال هذا الطلب فكان مصيرالقوانين 

من رأى أن  ، ومنهماالختصاصفي تداخل الزة الرقابة لتفادي هعدم اكثار اج، ومنها اليها
اخرون ان تأسيس الرقابة الدستورية يقيد حرية  ورأى،  االجهزة الرقابية الموجودة كافية

يعمل بمفهوم عن شعار الثورة المجيدة و  شيء ال يعلوا ة الن النظام كانالسلطة الثوري
فكان ال سموا  2للرقابة، ال حاجةيصدر عنها ثوري وصحيح اذن  الشرعية الثورية وكل ما

 ألي سلطة على السلطة الثورية.
 الفرع الثاني

 ى دستورية القوانينلتكريس الرقابة ع
اجتماعية وسياسية  صعوباتبمرت الجزائر في نهاية الثمانينات من القرن الماضي    

، لتي كادت تعصف بالدولةوا 1988أدت الى انفجار أحداث أكتوبر سنة ، جمة واقتصادية
وتمخض عن هذه االحداث جملة من االصالحات هذه االصالحات غلب عليها الطابع 

                                                           
 .225.صمرجع سابق، ،بوكرا ادريس -1
د.ط(، ديوان المطبوعات  )،الجزائر من االستقالل الى اليوم ، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري فيصالح بالحاج -2

 .309، ص2010الجامعية بن عكنون، الجزائر، 
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وترجمت  ،القانونو من أجل ارساء دعائم دولة الحق ، ياسي في النظام السياسي الجزائريالس
 ، 1989ين بواسطة مجلس دستوري في ديسمبرعلى القوانذلك بتكريس الرقابة الدستورية 

 1996.1هذا المسعى من خالل دستور  وتم تدعيم
 1989دستور  ظل لقوانين فيالرقابة على دستورية ااالول : البند

 قام بتفعيل  1989فيفري 23في الدستور الصادر قي الجزائري  ان المؤسس الدستوري   
من الدستور السالف الذكر على  153المادة  ألحكاموفقا  كرة الرقابة الدستورية للقوانين،ف

 للقيام بهمة الرقابة على دستورية القوانين.2،اء المجلس الدستوريانش
أعضاء  (7)من الدستور تشكيلة المجلس حيث يتكون من سبعة  154كما تناولت المادة 

 وهم كاالتي :
  .عضوان يعينهما رئيس الجمهورية-
 .جلس الشعبي الوطني من بين أعضائهعضوان ينتخبهما الم-
 .ف المحكمة العليا من بين أعضائهاعضوان ينتخبان من طر -

رئيس الجمهورية لفترة واحدة مدتها  اختصاصويبقى تعيين رئيس المجلس الدستوري من 
 .سنوات (6)ست 

من دستور  153المجلس الدستوري كما جاء في نص المادة  فحددت اختصاصات    
واالختصاص  ،بة دستورية القوانين والتنظيمات والمعاهداتبالسهر على مراق، 1989

  1989من دستور 152كما تمنح المادة  ،االستثنائيةاالستشاري في بعض الظروف 
  3.للدستورخلي للمجلس الشعبي الوطني صالحية التحقق في مدى مطابقة النظام الدا

يتم اخطار المجلس الدستوري من طرف رئيس الجمهورية أو رئس المجلس الشعبي     
صدور  واذا كان االخطار بعد ، الوطني قبل صدور القانون وهنا يدلي برأي غير ملزم 

                                                           
 .227، صبوكرا ادريس، مرجع سابق -1
 .15، صمرجع سابق، سعيد بوشعير -2
، العدد الثاني، 06، المجلد مجلة االدارة المجلس الدستوري الجزائري تقديم حوصلة لتجربة قصيرة، طه طيار، -3

 .39، ص1996،الجزائر
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من النص ابتداء من المخالفة للدستور  لألحكامالقانون فانه يصدر قرار ينتج عنه الغاء 
 1.رمن الدستو  159المادة كما جاء في تاريخ قرار المجلس 

في مجال الرقابة  1989ت المجلس الدستوري في اطار دستورياصالح حظ انفالمال   
 تضييق سلطة االخطار لشخصين فقط هما رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي

الى منع المجلس من الولوج في  التضييقالوطني وحسب بعض المعلقين يرجع سبب هذا 
  2نشاط مكثف ومفقد للتوازن السياسي نظرا لحداثة التجربة الديمقراطية في الجزائر انذاك.

   1996 يةر دستو  ظل على دستورية القوانين في الرقابة الثانية: البند
تشكيلة  كبير من خالل تطور 1996في دستور  يةالرقابة الدستور لقد عرفت  

 .ان المجلس الدستوري يتكون من تسعة أعضاء حيث 3،واختصاص المجلس الدستوري
  .ثالث أعضاء بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية - 
 .اثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني من أعضائه -
  .اثنان ينتخبهما مجلس االمة من بين أعضائه -
  .العليا من بين أعضائهاعضوا واحد تنتخبه المحكمة  -
  .عضوا واحد ينتخبه مجلس الدولة من بين أعضائه -

 سنوات ( 6)يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست 
سنوات مرة واحدة (6)المجلس الدستوري ست  ألعضاءوحددت مدة العضوية بالنسبة   

  .سنوات (3)ويجدد نصف أعضاء المجلس كل ثالث 
لكن التوازن بينهما  ان السلطات الثالث ممثلة فيهخالل هذه التشكيلة أ يالحظ من   

( 4)بأربعة  ممثلة والسلطة التشريعية ،أعضاء (3)التنفيذية لها ثالث  فالسلطة ،غير محقق
  .في المجلس تمثيال األقلوهي  ،عضوان (2)أما القضائية فيمثلها  ،أعضاء

                                                           
 .228ص ، مرجع سابق،بوكرا ادريس -1
 .40،41مرجع سابق، ص، طه طيار -2
 .1996من دستور  164أنظر المادة  -3
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ممثليها في  اختيارومن جهة اخرى فان كل سلطة مستقلة في كيفية تعيين او    
 1.المجلس الدستوري

المجلس  بإخطاراالطراف المخول لهم قانونا  1996من دستور  166وتناولت المادة   
لشعبي الوطني هذا الحق الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس االدستوري فاسند 

 2ورئيس مجلس االمة.
يبقى العجز قائم عن تحقيق  ،االخطار لرئيس مجلس االمة ع حقيتوسم أنه تورغم    

ي التوازن فهو لم يحقق االخطار للسلطة القضائية ولم يوسع االخطار لمجموعة النواب ف
كما أن المجلس الدستوري يمارس الرقابة الدستورية على 3،البرلمان من اجل تحقيق التوازن

 والتنظيمات.المعاهدات والقوانين 
 المطلب الثاني

 16/01 الدستوري التعديل ظل في لقوانينا دستورية على الرقابة
 تلفةرت التطورات في مراحل مخمرت الرقابة الدستورية بالجزائر بعدة تطورات حيث ظه  

كما أوضحنا ذلك سابقا، حيث وجهت لهذه  1996ستور الى د1963ابتداء من دستور 
وتحقيق من أجل تلبية  2016فجاء التعديل االخير  ،االنتقاداتالرقابة مجموعة من 

وإلبراز ما جاء به هذا المطالب المتمثلة في تعزيز فعالية واداء المجلس الدستوري الجزائري 
خطار،(فرع أول)الدستوري  المجلس التعديل من مستجدات البد من التطرق الى تشكيلة  وا 

 .(فرع ثان)لمجلس الدستوريا
 االولالفرع 

 تشكيلة المجلس الدستوري 
الى ادخال تعديالت  16/01لقد عمد المؤسس الدستوري الجزائري من خالل التعديل    

جوهرية على تشكيلة هذا المجلس من عدة أوجه، حيث زاد من عدد األعضاء والذي أصبح 
                                                           

 .230ص ،بوكرا ادريس، المرجع السابق -1
 .1996من دستور  166المادة  -2
 ,232ص ،مرجع سابقبوكرا ادريس ،  -3
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 يسأعضاء من بينهم رئيس المجلس الدستوري ونائب رئ (4)أربعة  عضوا( 12)عشرأثني 
( 2)واثنان ، واثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني ، المجلس يعينهم رئيس الجمهورية

 1ينتخبهما مجلس االمة.
 نشير الى أن تشكيلة المجلس الدستوري قد تعرضت النتقادات الذعة قبل التعديل   

 تم تحقيق 2016لدستوري افبصدور التعديل  عدام التوازن بين السلطات الثالث،بسبب ان
 2توازن بين السلطات الثالث.ال

فيما يتعلق بشروط العضوية طالت المجلس الدستوري عدة انتقادات في الدساتير أما   
فمهام المجلس الدستوري  ،المجلس الدستوري ألعضاءبالنسبة  الكفاءةالسابقة بسبب قلة 

والذي أشترط  16/01الدستوري  جاء التعديلالى أن  تتطلب االختصاص في مجال القانون
( كاملة يوم 40ربعين)على أعضاء المجلس الدستوري المنتخبين أو المعينين بلوغ سن األ

سنة على االقل في  (15)التمتع بخبرة مهنية مدتها خمسة عشر نتخابهم، تعيينهم أو ا
كمة العليا أو أوفي مهنة محام لدى المح، في القضاء ، التعليم العالي في العلوم القانونية 

 3.أو في وظيفة عليا في الدولة ، لدى مجلس الدولة 
كل  نماية و حصانة لتحريرها مبح تشكيلة المجلس الدستوريالمؤسس كما خص     

، يتمتع رئيس المجلس ونائب الرئيسحيث أوجب أن الضغوطات خالل اداء مهامهم ، 
وال يمكن أن يكونوا ، الجزائية نة القضائية في المسائلبالحصا ،ل عهدتهم وأعضاؤه، خال

 باألمرمحل متابعات أو توقف بسبب ارتكاب جريمة أو جنحة اال بتنازل صريح من المعني 
  4.من المجلس الدستوري بتخصيصأو 

                                                           
 .16/01من التعديل الدستوري  183أنظر المادة  - 1

 .16/01من التعديل الدستوري  183انظر المادة  - 2

 .16/01 يمن التعديل الدستور  184المادة  انظر - 3

 .16/01من التعديل الدستوري  185المادة  انظر - 4
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 اجابي علىأثر  الشروط فهي شروط مقبولة وهادفة بحيث يكون لها وبعد استقراء   
 . فعالية المجلس الدستوري

يضطلع اعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها وبالنسبة لمدة العضوية   
 1.سنوات (4)ويجدد نصف أعضاء المجلس الدستوري كل أربع ، سنوات  (8)ثماني 
حيث نالحظ تمديد مدة العضوية وهذا تطور اجابي حيث ان هذه المدة لم نعهدها في   

  .الدساتير السابقة
 الفرع الثاني

 جلس الدستوريماخطار ال
محدودية جهات االخطار بب سبالمجلس الدستوري  بعد االنتقادات التي تعرض لها     
 187وسع من دائرة جهات االخطار كما جاء في نص المادة م 2016 يتعديل دستور جاء ال

مجلس االمة أو  ورئيسيخطر المجلس الدستوري رئيس الجمهورية »، يالدستور  التعديل من
نائبا أو  (50)كما يمكن اخطاره من خمسين ، س الشعبي الوطني أو الوزير االولرئيس الجل
ال تمتد ممارسة االخطار المبين في الفقرتين ، عضوا في مجلس االمة (30)ثالثين 

  «أدناه 188بالدفع بعدم الدستورية المبين في المادة السابقتين الى االخطار 
لكن  لألفرادحق االخطار قد أعطى  16/01ومما هو جدير بالذكر أن هذا التعديل   

   ي تنص على أنهمن الدستور الت 188بطريقة غير مباشرة ويتجلى ذلك في نص المادة 
يمكن اخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على احالة من المحكمة العليا  »

أن الحكم  ،دعي أحد االطراف في المحكمة أمام جهة قضائيةعندما ي ، أو مجلس الدولة
، وق والحريات التي يضمنها الدستورالتشريعي الذي يتوقف عليه مال النزاع ينتهك الحق

 نغير كافي لكهذا فيعتبر  «طبيق هذه الفقرة بموجب قانون عضوي تحديد شروط وكيفيات ت
 .أجل حماية الحقوق والحرياتري من المجلس الدستو  فعالية يساهم في الرفع من 

                                                           
 .16/01من التعديل الدستوري  183المادة  أنظر -1
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 المجلس الدستوري  اختصاص هي منان رقابة المطابقة على القوانين العضوية    
 وهو يمارس2نظامين الداخلين لغرفتي البرلمانالفي  كذلك كما يفصل، 1وذلك قبل صدوره

رئيس على اعتبار أن القوانين العضوية يتولى ، وجوبا قبل صدورها أو نشرهاهذه الرقابة 
لغرفتي  الداخليةتخضع االنظمة  الجمهورية اصدارها ونشرها بالجريدة الرسمية بينما ال

حيث يتم ، االصدار تطبيقا لمبدأ استقاللية البرلمان والفصل بين السلطات  إلجراءالبرلمان 
.كما تكون الرقابة على دستورية القوانين سابقة أو الحقة على 3الموافقة عليها نشرها بمجرد

يتم ذلك برأي يصدره المجلس الدستوري في حالة الرقابة السابقة وبقرار في  القوانين،دور ص
الدولية سابقة عن  الرقابة الدستورية بالنسبة للمعاهداتوتكون ، الالحقةحالة الرقابة 
 4.التصديق عليها

                                                           
)يخضع الفانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع على أنه:  16/01من التعديل   3الفقرة  141المادة  حيث تنص -1

 الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره(
الدستوري في مطابقة النظام  )كما يفصل المجلسعلى أنه : 16/01من التعديل  2الفقرة  186مادة لحيث تنص ا -2

 الداخلي  لكل من غرفتي البرلمان للدستور حسب االجراءات المذكورة في الفقرة السابقة (
 ,233ص ،مرجع سابق ،بوكرا ادريس -3
 )يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم . على أنه: 16/01التعديل  من 111المادة حيث تنص  -4

 لمجلس الدستوري في االتفاقيات المتعلقة بهما( ويتلقى رأي ا



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

القوانين بعد  ةدستوري فعالية الرقابة على

 16/01الدستوري  تعديلال
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 الفصل الثاني
 16/01 الدستوري في ظل التعديلالقوانين  ةدستوري فعالية الرقابة على

هيئة  سندت مهمتها الىفي الجزائر أ التي تكتسيها الرقابة الدستورية لألهميةنظرا     
مشاورات واسعة  بإجراء يةقامت السلطات الجزائر ، حيث الدستوري  المجلس سمىتسياسية 

 إلعطاء 2016جادة حول التعديل الدستوري االخير مقترحاتتقديم ل جميع االطيافمع 
 ، والتحسين من أداءه ،المجلس الدستوري تقوية فعاليةدفعة قوية من أجل العمل على 

وضمانات  ،استقاللية كاملة له ظروف توفير و، الحد من التأثيرات السياسية  والعمل على
 أداء مهامه على أحسن وجه. منعه منوت تواجههالتي  العراقيل لقيود ول وتدليال كافية

مدى تحقيق ذلك ال بد من التطرق الى ضمانات فعالية الرقابة على  ولمعرفة ما    
 .)مبحث ثان(، وكذا حدود فعالية الرقابة على دستورية القوانين)مبحث أول(دستورية القوانين

 المبحث األول 
 ضمانات فعالية الرقابة على دستورية القوانين

الرقابة على دستورية القوانين اسندت الى المجلس الدستوري فهمي مهمة صعبة للغاية 
ومن أجل تفعيلها يستوجب توفير استقاللية كاملة لتحسين آدائها ولدراسة ذلك يجب التطرق 
 الى استقاللية المجلس الدستوري )مطلب أول(، اضافة الى توسيع االخطار) مطلب ثان(.

 األولالمطلب 
 الدستوري استقاللية المجلس

ولتأديتها والقيام بها على  ،تم تكليف المجلس الدستوري بمهام صعبة لقدكما هو معلوم    
سلطات الممثلة للدولة.  عن سائر وغير منقوصة ،يتمتع باستقاللية كاملة وجه البد أن كملأ

ال بد من بارها ضمانة لفعاليته توللوقوف على حقيقة استقاللية المجلس الدستوري باع
 استقاللية باإلضافة الى ول(فرع أ)التطرق الى استقاللية المجلس كجهاز رقابي 

 .(فرع ثان)أعضائه
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 الفرع االول
 استقاللية المجلس كجهاز رقابي

البد من توفر وللقيام بذلك  ،دستورية القوانين مدى  فيالجهاز هي النظر  هذاان مهمة   
ن تقنن بنصوص ، فيجب أفي التمتع باالستقاللية الكاملة ةتمثلالمالظروف المالئمة، 

 1.وجزء من النظام الدستوري ،يدستور  جهازدستورية يفرض وجوده ك
 2.بموجب نص دستوري لقد تم تأسيس المجلس الدستوري الجزائري

ولمعرفة هذه االستقاللية سنتناول االستقالل التنظيمي )بند أول(،وكذا االستقالل المالي 
  الى االستقالل االداري )بند ثالث(. باإلضافة)بند ثاني(، 
 االستقالل التنظيمي  البند االول:

 للمجلس الدستورية استقالليته نظريا فال تتدخل أي سلطةالمؤسس الدستوري لقد منح    
 3ع او تعديل قواعد عمله.في وض
بنظام كان أوله النظام  هوبناء على النص السابق حدد المجلس الدستوري قواعد عمل   

اال 2012.5ات عديدة، حيث ألغي بموجب النظام الصادر فعدل مر 1989،4الصادر سنة 
بالنسبة م القواعد التي يتناولها الدستور، عكس ما قام به انه في المقابل لم يبين كيفية تنظي

،  143-89المرسوم الرئاسي رقم ير تم تنظيم هذه القواعد عن طريق وفي االخ6للبرلمان،

                                                           
المجلس الدستوري اللبناني ، فصل السلطات واستقاللية المحاكم والمجالس الدستورية ،تقرير مقدم للمؤتمر العالمي  - 1

 .2011جانفي  18-16الثاني للعدالة الدستورية ،ريو د يجينيرو ،البرازيل ، 
 .16/01الدستوري  التعديلمن 191الى 182اد منالمو  -2
 .16/01التعديل الدستوري من  3الفقرة 189المادة  -3
المجالس الدستورية في دول المغرب العربي ،مذكرة الماجستير في الحقوق ،قرع الدولة والمؤسسات ، براهيم مهديبل-4

 .50،،ص2009/2010العمومية، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة ، الجزائر،
الصادر  32العدد الجريدة الرسمية، ، المحدد إلجراءات عمل المجلس الدستوري ، 07/08/1989المؤرخ في النظام  -5
7/08/1989. 
في  الصادر 26العدد  اعداد قواعد عمل المجلس الدستوري،ج.ر.ج.ج، ، 16/04/2012النظام المؤرخ في  -6

03/05/2012 . 
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ري والقانون المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستو ، 07/08/1989المؤرخ في
 1.االساسي لبعض موظفيه، المعدل والمتمم

في كذلك  تور بل تدخلفهذا المرسوم لم ينظم فقط القواعد التي سكت عنها الدس   
 .محدد لقواعد عمل المجلس الدستوريالقواعد التي هي من اختصاص النظام ال

يترتب »على أنه  من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 4كما تنص المادة   
اجراء المجلس ، على وفاة رئيس المجلس الدستوري أو استقالته او حصول مانع دائم له

وتبلغ نسخة منها الى رئيس  سننا،برئاسة العضو الحاضر األكبر لة الدستوري مداو 
 .«الجمهورية 

يشرع المجلس الدستوري  »على أنه من النظام السابق الذكر  05كما تنص المادة   
بعد مرور يوم كامل على تاريخ ، في ممارسة مهامه  الجديد الذي عينه رئيس الجمهورية،

وفي هذا من الدستور، 154اطار أحكام المادة وذلك في سلفه، االنتهاء العادي لعضوية 
خالل الخمسة عشر يوما، التي تسبق انتهاء العضوية،  الفاالستخاالطار يتم التجديد أو 

 .«السابقة  04التي تعقب التبليغ المنصوص عليه في المادة 
س من هذا المرسوم تنظمان حالة وفاة أو استقالة رئيس المجل 05، 04فنجد المادة 

  .، أو حدوث مانع  دائم لهالدستوري 
  تورية واالجراءات المتبعة أمامه.أن تنظيم المجالس الدس، فنجد في دول أخرى 

أن االستقاللية التنظيمية للمجلس الدستوري ناقصة نتيجة عدم اهتمام المؤسس      
ا رغم م ،لمجلس الدستوري بموجب قانون عضويالدستوري بالنص على ضرورة تنظيم ا

وعدم النص على ضرورة  ،يمثله هذا االجراء من ضمانة دستورية هامة الستقاللية المجلس

                                                           
يتعلق بالقواعد الخاصة  07/08/1989المؤرخ في ،  07/08/1989، المؤرخ في 143-89المرسوم الرئاسي رقم  -1

 .07/08/1989الصادر في  32والقانون االساسي لبعض موظقيه، ج،ر،ج،ج، العدد 
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 مما فتح المجال لتدخل 1في جميع النصوص الصادرة في حقه، اشراك المجلس الدستوري
 .رئيس الجمهورية عن طريق التنظيم

 االستقالل المالي: البند الثاني
ية تعمل على لوهذه االستقال 2،االدارية والماليةيتمتع المجلس الدستوري باالستقاللية 

مل ايجابي يمكن المجلس الدستور من اداء مهامه وهذا عا ،تحرير المجلس من الضغوطات
 .وفعالية في ظروف افضل وأكثر دقة

 االستقالل االداري : البند الثالث
وصعوبة المهام  ونظرا ألهمية ،بهياكل عدة لضمان استقالله المجلس الدستوريلقد زود 

التي يقوم بها فهذه الهياكل االدارية تتولى التسيير االداري لهذا الجهاز لقطع الطريق عن 
 اسناد هذه المصالح إلدارة خارجية كالسلطة التنفيذية وتتمثل هذه الهياكل في مايلي :

 مانة العامةاأل: أوال
زمة لتحضير وبرمجة ات الهمته االساسية اتخاذ االجراءفيتولى تسيرها االمين العام فم

التحضيرية استالم  وضمن تلك االجراءاتفي مجال المنازعات، أعمال المجلس الدستوري 
خطارات مة تسجيل االخطار في سجل خاص باإلفتتولى االمانة العارسائل االخطار، 

وتودع كذلك تصريحات الترشح النتخاب رئيس ، وتسليم اشعار للجهة التي تقدمت باألخطار
يسجل لدى االمانة العامة عامة والتي تثبت تسليمها بوصل، الجمهورية لدى االمانة ال

ختص المجلس الدستوري مختلف االحتجاجات بالطعون الخاصة بمختلف االنتخابات التي ي
يقوم االمين العام كذلك اثناء الجلسات الدستورية بتنسيق االعمال وهو 3.بالبث في صحتها

                                                           
، لية الحقوق، كطروحة دكتوراه  في القانون العاممجال التشريع ومجال التنظيم في النظام الجزائري ، أ ،لدرع نبيلة  -1

 .234ص  ،2014/2015جامعة الجزائر ، 
 . 16/01من التعديل  3الفقرة  182المادة  - 2

 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. 2016أفريل  06المؤرخ في من النظام  65و13المواد  -3
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ء المجلس الدستوري وقراراته كما يتولى ادراجها في االرشيف بذلك يقوم بتسجيل أرا
 1والمحافظة عليها طبقا للتشريع المعمول به.

 مراكز الدراسات والبحوث والمصلحة االدارية :ثانيا
حيث يتولى  ،المجلس الدستوري يتضمن مركز الدراسات والبحوث ومصلحة اداريةف  

 .قتراح في مجال القانون الدستوريلتفكير واالادارة هذا المركز مديرا هيكليا داخليا ل
عمال المجلس البحوث والدراسات التي لها صلة بأاعدد  مكنت منالدراسات هذه   

الدستوري ويمكنه االستعانة باي شخص أو هيئة لها كفاءة في مجال القانون الدستوري لهذا 
الدستوري المرتبطة  المركز الخاص بالدراسات له أهمية كبيرة قياسا بصالحيات المجلس

 .ة والرقابة على دستورية القوانينبالمنازعات الدستوري
 الفرع الثاني

 استقاللية أعضاء المجلس الدستوري
يتضح جليا أن المؤسس الدستوري الجزائري وان كان هيئة ينطوي على اسهام مختلف    

فقد حاول ل سلطة، بواسطة أعضاء ينتمون الى كالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية 
ختيار أعضاء المجلس لكن المكونة للدولة في عملية إ اشراك أهم المؤسسات الدستورية
ومهيمنة  قد تكون في أغلب االحيان هي الممثلة أكثر، و  االزال ميوله للسلطة التنفيذية قائم

  2.على المجلس الدستوري
اال باستقاللية أعضائه  ققوال يمكن أن تح ستقاللية المجلس الدستوري ال تتمن افا  

 :يليبما  ذلك ويتعلق  
 كيفية اختيار أعضاء المجلسالبند االول: 

تشكيلة المجلس الدستوري الجزائري، أن تمثيل السلطات الثالث فيها  من خالل  يتضح   
الدساتير السابقة الذي لم يجسد بخالف  بنفس عدد االعضاء أي تحقق توازن بين السلطات

                                                           
 .المرجع نفسهمن  23المادة  -1
الدستوري الجزائري ، مذكرة المدرسة قادة واخرون ، الرقابة على دستورية القوانين وعوائقها في النظام  رعصمان مرا -2

 .29، ص2008 - 2007لعليا للقضاء الجزائر ،العليا للقضاء ، وزارة العدل ،المدرسة ا
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 وهذا يحسب للمؤسس الدستوري الن ذلك يصب بوضع المجلس في خدمة القانون ذلك،
وتم تحقيق توازن 1ال في خدمة السلطة الن كل السلطات ممثلة فيه. وبالتالي خدمة الدولة

 . مقبول بينهما
في تشكيلة المجلس  هذا التوازن المحققواالشكال الذي شغل المختصين هو أن     

عمل على تكريس تفوق  ألنه ،نعتبره توازن فعلي بل هو توازن شكليال يمكن ان الدستوري 
وهيمنة السلطة التنفيذية في تكوين وبناء بنية المجلس مقارنة بالسلطتين التشريعية 

 2والقضائية.
سلبا على استقاللية  الذي ينتهجه رئيس الجمهورية قد يؤثر فأسلوب التعين المباشر   

خاصة بتطبيق الية التعيين على  السياسية،الت الميو المجلس ويؤدي الى وقوعه تحت تأثير 
هناك مدافعين عن هذا ، وفي المقابل من طرف رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري

وافق في الجزائر حيث ي ن أسلوب تعيين أعضاء المجلس الدستوريرهم لذلك أاالسلوب وتبري
تتم تسمية أعضائها من  كالمحكمة االمريكية  تلف كثيرا عن محاكم دستورية اخرى،و ال يخ

روبية من قبل المجالس و أو المحاكم اال س الجمهورية بموافقة مجلس الشيوخطرف رئي
عضاء من ن األالمنتخبة وأحيانا من قبل المحاكم العليا حيث ان من البديهي أن يتم تعيي

 الن الشفافية والحيادية ال يتمتع بها حتى من اخذ باألغلبية نفس الجناح السياسي،
 3اومات بين القوى السياسية الكبرى،الن نتيجة التصويت تتحدد على اساس المساالنتخابية، 
 .يمكن نكرانه وواقع ال وهذا بديهي

                                                           
، قانون الدستوري والتنظيم السياسي، المجلس الدستوري واالنتخابات الرئاسية ، مذكرة ماجيستير في الدوايسية كريمة -1

 .25،ص 2002-2001كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ،

ج للرقابة على دستورية القوانين في الجزائر: مسار مؤسسة ،مداخلة في ذأوكيل محمد االمين ، المجلس الدستوري كنمو  -2
في انتظار الممارسة ، كلية  اصالحات مقررة2016مارس 6اطار ملتقى وطني حول: المجلس الدستوري في ضوء تعديل 

 .14ص 2017افريل  27، يوم رحمان ميرة ،بجايةة ،جامعة عبدالالحقوق والعلوم السياسي
ات والنشر والتوزيع، االولى ،الجامعية للدراسوطفة، الطبعة  محمد ، ترجمةهنري روسيون، المجلس الدستوري -3

 وما بعدها. 13، ص2001لبنان،
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السياسية على عمل المجلس  والتبعية ما سبق نرى جليا مدى تأثير الميوالتم   
 من خالل شخص رئيسه وذلك لالعتبارات االتية : ، الدستوري

يكون صوت رئيسه ، تعادل االصوات بين أعضاء المجلس الدستوري  حيث أنه في حالة
والوثائق  بجمع المعلومات كذلك يقومو  2المقرر. الرئيس هو يقوم بتعيين ، كما أن1مرجحا

بمهمة قاضي التحقيق مما شبيهة ويعد مشروع الرأي والقرار الن مهمته بالملف الموكل اليه 
المقرر في القرار أو الرأي الذي يتخذه المجلس  رسه العضوالتأثير الذي يما يدل على

 3المقرر. أو ضوابط في اختيار الرئيس للعضور يتوجد معاي الن ال الدستوري، 
لحصول مانع وهو من يختار من  يابيرأس اجتماعات المجلس في حالة الغكما     
يرجح صوته في حالة  وبالتالي هذا العضو4سة االجتماعات،ئابين االعضاء في ر  يخلفه

قبل تقرير حالة يقوم رئيس الجمهورية باستشارته دون بقية االعضاء و 5.تعادل االصوات
  6.الطوارئ أو الحصار

،  بل يمكنه ان ان تأثير رئيس الجمهورية ال يقتصر على رئيس المجلس الدستوري فقط  
وذلك باستدعائه ، عضاء المجلس ولو أنتخب من سلطة اخرى أي عضو من أ يتخلص من

فمن كل هذا نرى أن ، لمهام أخرى او تعيينه في وظائف أخرى الن هذا يتنافى مع العضوية
وذلك من خالل التبعية  ، رئيس الجمهورية يسيطر على المجلس بصفته المهيمن عليه

 7المجلس. ا يؤثر سلبا على عمل ومردود نشاطوهذ، مطلقة ألغلب االعضاء المشكلين لهال

                                                           
 . 16/01من التعديل الدستوري  02الفقرة  183المادة  -1
 .النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري من 36الماادة  -2
تخصص تحوالت الدولة ، كلية وانين في الجزائر ، مذكرة ماجستير، ، عدم فعالية الرقابة على دستورية القجمام عزيز-3

 .وما بعدها 20، ص  2010/2011الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة تيزي وزو، 
 عمل الجلس الدستوري . من النظام المحدد لقواعد 18المادة  -4
 .المرجع نفسهمن  20المادة  -5
 . 16/01من التعديل الدستوري  105المادة  -6
تخصص: في القانون العام ، بوكربوعات أحمد ، حماية المجلس الدستوري للحقوق والحريات االساسية ،مذكرة ماجيستير -7

 .95،ص ، 2015-2014،معة ورقلة كلية الحقوق، جا حقوق االنسان و الحريات العامة،
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 ونستخلص مما سبق ان المؤسس الدستوري البد ان يعمل على التخلي عن الية    
من طرف أعضاء المجلس  انتخابه وفرض الية س المجلس الدستوري،التعيين بالنسبة لرئي

السلطة التنفيذية الن ذلك يسهم في الحد من هيمنة 1جتماع لهم بعد التعيين،د اول ابعوذلك 
 . ركيبة أو تشكيلة المجلس الدستوريممثلة في رئيس الجمهورية على ت

 شروط العضوية  :البند الثاني
حيث أشترط  ،جاء التعديل الدستوري بشروط جديدة للعضوية في المجلس الدستوري لقد 

فأكد على بلوغ هذا  ،ة كاملة يوم تعيينهم أو انتخابهمسن (40)بلوغ سنو عنصر الكفاءة 
السن بسبب توحيد الشخصيات التي تقود البالد نظرا لسن المحددة لرئيس الجمهورية ولرئيس 

ن فما فوق يعتبر سن الن من هذا الس2سنة كاملة. (40)مجلس االمة المحددة ب أربعون 
  3.النضج العقلي

فأكد على بلوغ هذا السن بسبب توحيد الشخصيات التي تقود البالد نظرا لسن المحددة 
الن من هذا 4سنة كاملة. (40)لرئيس الجمهورية ولرئيس مجلس االمة المحددة ب أربعون 

  5.ن فما فوق يعتبر سن النضج العقليالس
م العالي في سنة على االقل في التعلي (15)التمتع بخبرة مهنية مدتها خمس عشرة و 

ولة أو في أو مهنة محام لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الد، أو القضاء، لعلوم القانونيةا
 .«وظيفة عليا في الدولة

                                                           
بول مرقص وميراي نجم شكر اهلل ،المجلس الدستوري اللبناني في القانون واالجتهاد، مشروع دعم االنتخابات التابع  -1

 .11، ص2011لبرنامج االمم المتحدة االنمائي ، بالتعاون مع المجلس الدستور اللبناني ، 
 :لمال، مداخلة في اطار ملتقى وطنينونية وسياسية في الحال وا،قراءة قا 2016خوالدية فؤاد ،المجلس الدستوري  -2

 ،اصالحات مقررة في انتظار الممارسة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2016مارس6المجلس الدستوري في اطار تعديل 
 .07، ص2017افريل27يوم  بجاية، جامعة عبد الرحمان ميرة ،

 .15، صأوكيل محمد أمين ، مرجع سابق -3
 .07، صمرجع سابق خوالدية فؤاد ، -4
 .15، صأوكيل محمد أمين ، مرجع سابق -5
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فلم يحدد )أو وظيفة عليا في الدولة(لكن يعاب على المشرع الجزائري أنه أستعمل عبارة 
فهذا قد يفتح المجلس،  فةوظيب أن تكون مناسبة مع تلك الوظيفة وبالتالي تجاهلها فيج

 ، المجال للسلطتين التشريعية والتنفيذية الختيار ممثليها في المجلس دون التقيد بشرط الخبرة 
س ال عالقة لهم بالمجال وبالتالي يؤدي ذلك الى وصول وجوه وشخصيات الى المجل

 1.القانوني
 مدة العضوية: البند الثالث

ويجدد ، سنوات( 8)بمهامهم مرة واحدة مدتها ثمانييضطلع أعضاء المجلس الدستوري 
فكانت مدة العضوية قصيرة في  ،2(سنوات4)نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل ابع 

سنوات فقصر هذه المدة يساهم في اضعاف 6مدتها  1996الدساتير القديمة ففي دستور 
  3استقاللية المجلس في أداء مهامه.
من الدستور  183المجلس الدستوري كما يتضح في المادة حددت مدة العضوية ألعضاء 

ينتج عنه  فهذا االمرجديد نصف االعضاء كل أربعة سنوات، بثماني سنوات مرة واحدة مع ت
ومن جهة أخرى يجدد ، فيقول مدة العضوية ثمانية سنوات  تعارض في المادة اعاله،

ض االعضاء الذين يمسهم مما يؤدي ذلك الى عدم استفادة بعاربع سنوات،  النصف كل
التجديد من المدة الكاملة للعضوية ويترتب عن هذا االخالل بمبدأ المساوات بين اعضاء 

 .المجلس الدستوري
وتوفير االستقاللية بعدم تجديد  ،زه الطريقة تضمن استمرارية الجهابالرغم من ان هذ

في عضوية المجلس  الجزئي اللجوء الى التجديدف ومن جهة اخرى ن جهة،العضوية هذا م
                                                           

المجلس  ملتقى وطني حول: تعزيز ضمانات استقاللية المجلس الدستوري ،مداخلة في اطار سليماني سعيد ، نحو -1
السياسية ،جامعة اصالحات مقررة في انتظار الممارسة ، كلية الحقوق والعلوم 2016مارس06الدستوري في ضوء تعديل 

 .05، ص 2017افريل 27رة ،بجاية، يوم عبدالرحمان مي
 . 16/01ن التعديل الدستوري م  183المادة  -2

، بين النصوص المبتورة وفعالية محدودة ، مذكرة بيدة ، المجلس الدستوري الجزائريحرزي زهر النجوم ، خيمة ع -3
قسم القانون العام ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الماستر في الحقوق ، تخصص الجمعات االقليمية ، 

 .51، ص2012/2013عبدالرحمان ميرة ، بجاية ،
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جيال وديمومة حقق تواصل بين االوان كان ي، ال يحقق المساواة بين أعضائه الدستوري
 .تغييرات الدستورية

 المطلب الثاني
 طارــــــــــــــــختوسيع األ

السابقة نظرا لمحدودية  وجهت انتقادات الذعة الى المجلس الدستوري في الدساتير 
تم توسيع االخطار استجابة للمطالب   16/01التعديل الدستوري طار فبعد جهات االخ

)فرع  الملحة له ولمعرفة ذلك نتطرق الى تقديم االخطار من طرف السلطة التنفيذية
، وكذلك تقديم االخطار من طرف )فرع ثان( من طرف البرلمان ،وتقديم االخطارأول(

 )فرع ثالث(. االفراد
 ولالفرع اال 

 طرف السلطة التنفيذيةتقديم االخطار من 
يسهر على  حامي الدستور،يعتبر رئيس الجمهورية االخطار من رئيس الجمهورية   (1

اليه مشروع حق االخطار  فإسناد ستور وحمايته من أي خرق أو تجاوز،ضمان احترام الد
 ، االخطار بخصوص القوانين العضوية يحتكر رئيس الجمهورية سلطةحيث 1.نطقيوم

والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان نظرا لحساسية المجاالت التي تسن فها القوانين العضوية 
على خالف ما كرسه المشرع الفرنسي الذي 2من تهديد سير عمل غرفتي البرلمان،وخوفا 

منح حق االخطار بالنسبة للقوانين العضوية لرئيس الجمهورية امام النظام الداخلي لغرفتي 
  3.سه الوزير االولر البرلمان يما

                                                           
 .59، صمرجع سابقة عيدة ، يمحرزي زهرة النجوم خ -1
حسين سعيد،  المجلس الدستوري بين المهام واالختصاص، مذكرة ماستر في الحقوق ،تخصص دي فارس ، يوزي -2

مية والهيئات المحلية، قسم القانون العام، كلية الحقوق والعلم السياسية، جامعة عبدالرحمان ميرة، الجماعات االقلي
 .59ص ،2014/2015بجاية،

3  - GIQUEL jean ,Droit constitutionnel ,institution politique ,édition montchrestien ,16 eme 

éd ,paris 1999.p… 
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وانين فمن الناحية العملية منحت لرئيس الجمهورية ادوات قانونية لالعتراض على الق   
امتناع رئيس الجمهورية من  ، كطلب اجراء مداولة ثانية ، دون اخطار المجلس الدستوري

 1الفتوا. االعتراض أي  امكانية استعمال رئيس الجمهورية لحق ،اصدار القانون ونشره 
وهذا توسع جهاته  من رغمبالد االخطار يقت يمارس مما سبق ان رئيس الجمهورية فنستنتج

 له أثر سلبي على عمل المجلس الدستوري.
لقد خول المؤسس الدستوري للوزير االول صالحية  الخطار من طرف الوزير االولا(2

المعاهدات في ما يخص دستورية ، 16/01لتعديل الدستوري االخيربالنسبة لاالخطار 
االول مرتبط وتابع لرئيس ، ولكن باعتبار الوزير الدولية والقوانين العادية والتنظيمات

وبالتالي تظهر  ،ما يستلزم أخذ موافقة  األخير،فان كل صالحياته مرهونة بهذا  الجمهورية
بين السلطات أكثر مما  وسيلة ألحداث توازنهي االخطار الممنوحة للوزير االول صالحية 

اذ يجب ان تكون هذه  ،لحماية الدستور ألنها مقيدة بموافقة رئيس الجمهورية  وه
  2مكملة .الصالحيات 

 الفرع الثاني
 اء البرلمانالخطار عن طريق اعضاتقديم 

 نائبا و( 50)المجلس الدستوري من طرف  حتى وان اتاح المؤسس الدستوري أحقية اخطار 
كان  ، عضوا من مجلس االمة في مجال المعاهدات والقوانين العادية والتنظيمات ( 30)

من ممارسة هذا من النواب من المستحسن لو تم خفض العدد حتى يتسنى لألقلية المعارضة 
  3االختصاص .

                                                           
شوقي عبد الحميد ، مجال سلطة اخطار المجلس الدستوري بين التضيق والتوسع مداخلة ألقيت في اطار الملتقى  -1

جامعة ، اصالحات مقررة في انتظار الممارسة ، كلية الحقوق ، 2016الوطني حول المجلس الدستوري في ضوء تعديل 
 .06ص ،2017افريل  27بجاية ، يوم 

 .16بق صرجع ساخوالدية فؤاد ، م -2
 .08رجع سابق صشوفي عبد الحميد ، م -3
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اال أن استمرارية سيطرة السلطة التنفيذية في تعيين اعضاء المجلس تحول دون امكانية 
 وهذا القيد يكمن في كون أعضاء، ك رقابة المجلس الدستورييالبرلمانية من تحر االقلية 

  1.المجلس موالين للسلطة التنفيذية
 الثالثالفرع 

 تقدبم االخطار من طرف االفراد 
وهذا عن طريق  ،اد الية االخطار بصفة غير مباشرةمنح المؤسس الدستور لألفر لقد    

 نظرا صعب يعتبر  فاللجوء للقضاء، اللجوء للقضاء وهذا ما يسمى بالدفع بعدم الدستورية 
 تصعب عليه الدفع بعدم دستورية القوانين . معقدة الشتراط اجراءات

حق ممارسة االخطار فمن غير  لقد منح المشرع الجزائري للسلطة التشريعية والتنفيذية   
تبعاد السلطة القضائية عن ممارسة الحق وهذا تكريسا لمبدأ التوازن اس تهميش و المعقول

  .بين السلطات الثالث

                                                           
برازة وهيبة ، عن فعالية توسيع  دائرة اخطار المجلس الدستوري الى البرلمان والقضاء مداخلة في اطار ملتقى وطني  1

، اصالحات مقررة في انتظار الممارسة، كلية العلوم السياسية ،   2016مارس6حول :المجلس الدستوري في ضوء تعديل 
 .07، ص2017افريل  27جامعة عبد الرحمان ميرة ،بجاية ،يوم 
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 المبحث الثاني
 حدود فعالية نظام الرقابة على دستورية القوانين

 يمكن الحديث عن حدود فعالية الرقابة على دستورية القوانين دون التطرق الى ال   
شكاالت تنفيذ قرارات وأراء ، وكذا إول(الدستوري )مطلب أات امام المجلس فعالية االجراء

  المجلس الدستوري )مطلب ثان(.
 المطلب االول

 فعالية االجراءات امام المجلس الدستوريحدود 

المهام البد  الرقابة الدستورية وللقيام بهذه فالمجلس الدستوري له مهام تتمثل في    
يتم ويكون من الجهة المعنية ف ،هي االخطار ول مرحلة، فأالمرور بعدة مراحل وخطوات

جال ه يكون برأي أو قرار وفي اآلثم الفصل فيالتحقق في الموضوع المخطر به، 
فان هذه الدراسة لن تكتمل اال من خالل  المنصوص عليها في الدستور ومن هذا المنطلق

، وحدود فعالية آجال )فرع أول(التطرق الى حدود فعالية جهات الطعن في المادة االنتخابية
 . )فرع ثان(خطارات ودراستها الطعن واإل

 الفرع االول
 فعالية جهات الطعن في المادة االنتخابيةحدود 

بالنسبة لمجال  لمنازعة بحسب مجال اختصاص المجلس،يعالج المجلس الدستوري ا   
وتباشر هذا الطعن جهات معينة نص عليها يكون اثارة النزاع عن طريق الطعن، االنتخابات 

قانون االنتخابات لكن هذه الجهات محدودة حيث شكلت قيدا على المجلس ونفس الشئ 
لكن محدودية حيث يثار النزاع عن طريق االخطار،  لمجال رقابة الدستور، يقال بالنسبة

 1.ا بالغا على عمل المجلس الدستوريونوعية االخطار أثرت أثر 
في االنتخابات خولت الى جهات محددة  الطعن في صحة النتائج والتصويت ان حق    

المجالس الشعبية البلدية والوالئية فانه  ، بالنسبة النتخاب أعضاءاالنتخابات  حسب نوعية
                                                           

 .115كربوعة أحمد ، مرجع سابق ، ص -1
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أعضاء المجلس  انتخابأما في  1ألن يطعن في صحة عملية التصويت، حق لكل ناخب
لمترشح أو الحزب السياسي المشارك في الشعبي الوطني فان الطعن يحق لكل من ا

 2.االنتخابات بالدائرة االنتخابية
رشح تقدم للعضوية مجلس االمة فان حق الطعن مقرر فقط لكل مت نتخاباتاوعن     

كل مترشح أو ممثله المؤهل في االنتخابات الرئاسية يحق الطعن لو 3في مجلس االمة،
 4.قانونا
 5.لكل ناخب فتاء الطعن حقفي االست   

ن االجراءات السياسية تم اقصائها من الطعن في كل فالمالحظ من كل ما سبق أ   
أنواع االنتخابات ما عدا االنتخابات التشريعية التي يسمح فيها لألحزاب بالطعن ولكن مقيدة 

 .بالحزب المشارك فقط
تحوزه من امكانات فاألحزاب السياسية تلعب دور فعال في مراقبة االنتخابات نظرا لما    

االنتخابات وتسجيل  مادية وبشرية باإلضافة الى التأثير السري الذي يمكنها من متابعة سير
 ا يؤثر على حق ونتائج االنتخابات.فان حرمانه ،الخروقات والتجاوزات التي تحدث 

 كما نالحظ كذلك ان االفراد الناخبين تم اقصائهم من الطعن في كل أنواع االنتخابات   
حيث أن المشرع سبق وان  ،ما عدا في انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالية

-89عية في قانون رقم اعطى الفرد الناخب الحق في الطعن في نتائج االنتخابات التشري
13.6 

                                                           
الموافق  1437عام ذي القعدة 22لق بنظام االنتخابات. المؤرخ عيت ،10-16من القانون العضوي رقم  170المادة  -1

 .2016غشت سنة 25
 .من المرجع نفسه 171المادة  -2
 .المرجع نفسهمن  130المادة  -3
 .من المرجع نفسه 172المادة  -4
 .من المرجع نفسه 172المادة  -5
 32العدد  ، المتضمن قانون االنتخابات ،ج.ر.ج.ج،07/08/1989، المؤرخ في  13-89قم من القانون ر 100المادة  -6

 .07/08/1989الصادر في 
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الغرض منه تخفيف الضغط  ، لعل هذا التحديد لجهات الطعن من المشرع الجزائري     
غير أن المبرر غير ، توري من خالل التقليل من حجم الطعون المقدمة لهعلى المجلس الدس

 1مقنع لكون المشرع سبق له وان مكن الناخب من هذا الحق كما ذكرنا منذ قليل.
لحة المعنيين مباشرة لكن هناك من يرى أن حق الطعن أعطي ألهل المص    

  .الحق في الطعن في كل االنتخابات لها فيمكن القول ان االحزاب ليس 2،تباالنتخابا
يؤدي بنا الى القول  (المشرع)وفي المقابل نرى أن الحق أعطي لصاحب المصلحة     

بان المشرع أعطى للمصلحة هنا مفهوما ضيقا وهو أنها المنفعة العملية الشخصية العائدة 
انون العام أوسع اال أن مفهومها في القهذا هو مفهومها في القانون الخاص، على الطاعن و 

بل بتعداده الى تحقيق  ى أي منفعة شخصية لمن يرفع الطعن،من ذلك وال يقتصر عل
 3الطعن. حماية المصلحة العامة من وراء هذاو 

وبعد ان أعطى المشرع الحق للمترشح في الطعن لم يجعله مطلقا بل قيده بينما نجد أن 
لطعن لكل شخص مسجل أنظمة أخرى وسعت من حق الطعن ففي فرنسا يمنح حق ا

 4.كل مترشحبالقوائم االنتخابية بالدائرة االنتخابية المعنية وكذا ل
سبق نستنتج ان محدودية جهات الطعن في االنتخابات لها تأثير كبير  ومن كل ما    

على أداء المجلس الدستوري وأن الطعون تودع بصفة مباشرة لدى الجهة المختصة من 
  .لكن هذا اإليداع ليس مفتوح بل مقيد بآجال معينة يجب احترامها ، طرف أصحاب الصفة 

 

                                                           
أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلية  دول المغرب العربي،الطعون في انتخاب المجالس النيابية في شوقي يعيش تمام ،  -1

 .348،349ص  ، 2013/2014الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة ، 
 ، 2011/2012، 01المنازعات االنتخابية، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائربن سنوسي فاطمة ، -2

 .265ص
أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم  ،ة في الجزائرلرئاسيبن مالك بشير ، نظام االنتخابات ا -3

 .610، ص 2010/2011السياسية، جامعة تلمسان، 
 .349، ص مرجع سابقشوقي يعيش تمام ،  -4
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 الفرع الثاني
 خطارات ودراستهاالية آجال الطعون االنتخابية واإلفعحدود 

القيود الواردة على ف تعتبر العملية االنتخابية عامل اساسي لبناء دولة الحق والقانون   
وعلى الجهات المخولة بالطعن في عمليات  المجلس الدستوري للحقوق والحريات ،حماية 

أو الجهات المخولة بإخطاره للرقابة الدستورية بل ، التصويت في االنتخابات أو نتائجها
لها تأثير سلبي على مردوده فتنقسم  اءات المتبعة امام المجلس،تعدى االمر ذلك الى االجر 

وقيود متعلقة بدراسة الطعون  (اوال)خطارات الى قيود متعلقة بآجال الطعن واإلهذه القيود 
 1(ثانيا)خطارات واإل

 16/08ضوي لقد حدد القانون العالطعون االنتخابية  القيود المتعلقة بآجال البند االول:
 المتضمن نظام االنتخابات آجال الطعن في عمليات التصويت في نتائج االنتخابات.

حق في خب اللكل نا فان يوالوالئنتخابات أعضاء المجلس الشعبي البلدي وبالنسبة ال   
 أما 2وضع احتجاجه في المكتب الذي صوت فيه.صحة عمليات التصويت  االعتراض على

ساعة الموالية ( 48)جال الطعن خالل الثماني واالربغين االنتخابات التشريعية فتكون آ
 3.إلعالن النتائج

ليات التصويت نتخابات مجلس االمة فان ميعاد االعتراض على صحة عماوعن    
ي عن النتائج المؤقتة ساعة من تاريخ اعالن المجلس الدستور ( 24)محددة بأربعة وعشرون 

 4.لالنتخابات
لمترشح أو ممثله ان يطعن في صحة عملية بالنسبة لالنتخابات الرئاسية فيحق ل   

 .حتجاجه في المحضر الموجود في مكتب التصويتا داعيبإالتصويت 

                                                           
 .130كربوعة احمد، مرجع سابق ، ص -1
 سابق. ، مرجعالمتعلق بنظام االنتخابات10-16من القانون العضوي 170المادة  -2
 نفسه.المرجع  من171المادة  -3
 المرجع نفسه.من  130المادة  -4
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لكل مترشح ان يدرج احتجاجه في المحضر الموجود في  يمكن كما ان في االستفتاء   
 1المكتب.

االنتخابات الرئاسية واالستفتاء  فان آجال الطعون قصيرة جدا فيوحسب ما سبق   
تقريبا وفي  معدومة وغير موجودة وبالنسبة النتخاب اعضاء المجالس البلدية والوالئية فهي 

 2،وسائل وأوجه دفاعهلوهي غير كافية لتحضير الطاعن  ،يعية قصيرة جدااالنتخابات التشر 
في  3،وخصوصا ان المجلس الدستوري شرط في الطعن ان يرفق وجوبا بالوسائل التي تبرره

ات وانتخابات اعضاء المجالس البلدية الستفتاءنفس اليوم بالنسبة لالنتخابات الرئاسية وا
بالنسبة لالنتخابات التشريعية الن الطاعن يودع طعنه لدى ساعة ( 48)وحتى ، والوالئية

كما هو معروف تباعد و  4ري الكائن مقره بالجزائر العاصمة،كتابة ضبط المجلس الدستو 
الى العاصمة لتسجيل يستطيع اهل الجنوب مثال التنقل  اطراف الواليات في الجزائر ال

 .طعنه
قد يوجد لها مكتب في  لألفرادبالنسبة  ألنهر، الح ويزداد االمر سوءا بالنسبة للمترشح    

 5.الطعن بإيداعوهو من يقوم  العاصمة
 ، جال الى الطابع االستعجالي والخاص للنزاع االنتخابي ربما يبرر البعض قصر اآل  

واالختالل رجة االضرار بحقوق الطاعنين، ا لدجال كان كبير لكن هذا التضييق في اآل
 ويقلل من مصداقيتها. 6ارسة حق االنتخاب،القانونية لمم بالضمانات
 جال االخطار للرقابة الدستورية آالقيود المتعلقة ب البند الثاني:

في اطار الرقابة القبلية هو اجال تقديم  باألخطارهم القواعد االجرائية الخاصة ان أ    
فيتوجب على الجهات التي تمتلك الية االخطار ان تحترم اجال االخطار في  ،االخطار

                                                           
  لمرجع نفسه.من ا 172المادة  -1
 .98ص  ، وب مسعود ، مرجع سابقشه -2
 .2019من النظام المحدد لقواعد المجلس الدستوري  74المادة  -3
 .131ص  ،مرجع سابق، قربوعة احمد  -4
 .132 ، صقربوعة احمد ، مرجع سابق -5
 .98ص ،شيهوب مسعود ، مرجع سابق -6
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وبالنظر الى نص  1،الرقابة على دستورية القوانين والمعاهدات والتنظيمات قبل صدورها
من النظام المحدد  05وكذلك المادة  16/01من التعديل الدستوري  01فقرة  186المادة 

تحدد صراحة اجال تقديم االخطار حيث جاءت  انها لملقواعد عمل المجلس الدستوري نجد 
وبعد االطالع على النصوص الدستورية نجد هناك  لم تبين بدقة اجال تقديم االخطار،عامة 

 النص طبقا إلصداريوم السابقة  30 اشكال بالنظر الى ان القوانين العادية حددت بمدة
  .144للمادة 

لكي تتمكن  فلم يحدد آجال معينة لصدور االخطارظيمات هدات والتناعمما بالنسبة للأ   
وهذا يعتبر اشكال قائم فيجب  2.االجهات المعينة اخطار المجلس الدستوري قبل صدوره
 .معالجته على المؤسس الدستوري النظر لهذا االشكال والعمل على

 القيود المتعلقة بدراسة الطعون واإلخطارات  البند الثالث:
ان دراسة الطعون االنتخابية من أول   المتعلقة بدراسة الطعون االنتخابية القيود :والأ

ي في مجال دراسة الطعون حيث نالحظ عليها قيود تعرقل ر مرحلة يبدأ بها القاضي الدستو 
  .عمل القاضي الدستوري

يضمن تنظيم دراسة  ، نجدهلقانون العضوي المتضمن قانون االنتخاباتبالنسبة ل    
لكن  التي هي أول مرحلة يبذأ بها القاضي الدستوري في هذا المجال،نتخابية الطعون اال

محدد لقواعد عمل حيث أن النظام الود تعرقل عمل المؤسسة الدستورية، نالحظ عليها قي
نتخابات الرئاسية او التشريعية أو االستفتاء أن تحتوي المجلس الدستوري قد فرض على اال

وتعتبر 3،كاالسم واللقب والعنوان والتوقيع والصفة  ، لضروريةعريضة الطعن على البيانات ا
وهو ، وعرض الوقائع والوسائل المدعمة للطعن وهي شروط موضوعية، هذه شروط شكلية 

                                                           
وعزيز صونية ، بوعزة كاهينة ، عوائق فعلية الرقابة على دستورية القوانين في النظام الدستوري الجزائري ، مذكرة لنيل  -1

 .49ص ، 2016/2017جاية ، السنة الجامعية شهادة الماستر في الحقوق ، قانون عام ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، ب
العلوني نذير، جديد الرقابة الدستورية القبلية للمجلس الدستوري بين نصوص الدستور والنظام المحدد لقواعد عمل  -2

،  2016مارس  06المجلس الدستوري ، مداخلة ألقيت في اطار الملتقى الوطني حول المجلس الدستوري في ضوء تعديل 
 .10ص 2017افريل  27، جامعة بجاية ، يوم اصالحات مقررة في انتظار الممارسة ، كلية الحقوق 

 .2019من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  62المادة  -3
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وهو الذي فرض وجود احترام شروط الدعوى وبياناتها ،  لإلجراءاتما يثبت الطابع القضائي 
ق االنتخاب باعتباره مبدأ الطعن وحماية لحكونه سن لحماية حقوق أطراف مقبول وهو أمر 
 1.دستوري
ال يمكن  جوهريةاساسية و فنالحظ أن المجلس أعتبر البيانات المذكورة سالفا     

وبالتالي يكون الطعن 2تب على مخالفة عدم ذكرها البطالن،ويتر التغاضي عنها او اغفالها، 
راجعة ن الطاعنين من أجل معلى الكثير ميفوت الفرصة س ألنهمرفوض شكال وهذا عائق 
فال ، ولمجرد اغوبالتالي ضمان سالمة العملية االنتخابية  ،وتصحيح النتائج االنتخابية
 يتحصل على خصوصا اذا كان بإمكان المجلس الدستوري أن ،بعض البيانات البسيطة 

 3.ات وقرائنتلك البيانات من محاضر النتائج أو مما يقدمه الطاعن من سند
يات البسيطة الغير مؤثرة على يتوقف المجلس الدستوري عند حدود الشكل ن الفيجب أ

 4.جوهر موضوع الطعن
أضطر  في االنتخابات السابقة ،الطعون المرفوضة شكال  ونظرا للكم الهائل من    

المجلس الدستوري قبيل كل انتخابات رئاسية أو تشريعية الى اصدار بيانات صحفية يشرح 
 5.ة من شكليات وبيانات واجال وغيرهافيها الشروط الواجب توفرها في الطعون االنتخابي

ن يصدر قرارته الفاصلة في منازعات جزائر أيجب على المجلس الدستوري في ال    
الخاصة باالنتخابات الرئاسية واالستفتاء في حدود اجل عشرة ايام  صحة عمليات التصويت

                                                           
 .100.ص مرجع سابق، شيهوب مسعود ، -1
 .626بن مالك بشير ، مرجع سابق ، ص -2
 .135كربوعة أحمد ، مرجع سابق ،ص  -3
 .354شوقي يعيش تمام ،مرجع سابق ص -4
وفي  07/04/2009وفي 12/05/2007على سبيل المثال بيانات المجلس الدستوري المؤرخة على التوالي في  انظر -5

 ، المنشور على موقعه على الرابط:14/04/2014وفي  07/05/2012
  http//www.conseil-constitutionnel.dz/lndexArab.htm                                                                                            
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وبالنسبة النتخابات مجلس االمة في حدود اجل ال يتعدى  1،كاملة ابتداء من تاريخ التصريح
 2.عية ففي حدود اجل ثالث ايام كذلكأما في ما يخص االنتخابات التشري ،ثالث ايام 

لدستوري في غاية الصعوبة والتعقيد فتولى مراقبة عمل المجلس افنستنتج مما سيق أن    
الطعون من الجوانب الشكلية والموضوعية وفي اجال قصيرة نوعا ما نظرا للعمل الذي يقوم 

 دقة.به أعضاء المجلس فهي في غاية الصعوبة والحساسية وال
 مدة زمنية  إلعطاءالن هناك ضرورة ملحة تفرض ذلك  فيتوجب تمديد اجال الطعن  
مهامه بصورة  تأديةحية لكي يستطيع واري تأنيكافية للمجلس الدستوري للعمل بكل ون تك

تحتاج الى جهد جهيد من اجل القيام بها  دية هذه المهمة صعبة وشاقةأدق الن تافضل وأ
 حسب ما يفرضه القانون على وتأديتها
تسليم اي وثيقة مرتبطة بعمليات  منه ي شخص وأن يطلبللمقرر ان يستمع أل فيحق

 3.االنتخابات للمجلس الدستوري
 القيود المتعلقة بدراسة اخطارات الرقابة على دستورية القوانين ثانيا: 
 فهناك قصور في الشكليات المتبعة امام المجلس الدستوري حيث انه لم يرد ألي   

دستوري شيء عن تسبيب نصوص الدستور وال في النظام المحدد لقواعد عمل المجلس ال
  .رسائل االخطار ونشرها وجميع جلساته مغلقة

 عدم تسبيب رسائل االخطار(1
لم يفرض نظام الرقابة الدستورية في الجزائر شكال أو صفة محددة لرسالة االخطار    

ها جلس الدستوري أكبر حرية في تحرير وهذا ما يمنح للهيئات المخولة دستوريا بإخطار الم
الرسالة فلم تعرض على السلطات المعنية باألخطار بذكر االسباب والحجج والبراهين لهذه 

 نص قانوني محل الرقابة من شأنه أن يؤثر في دستورية ،التي استندت عليها في الطعن
                                                           

) يقصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية 10-16من القانون العضوي 1الفقرة 141المادة  -1
 .( أيام كاملة من تاريخ ايداع التصريح بالترشح(10بقرار في أجل أقصاه عشرة )

 .(أيام كاملة (3لمجلس الدستوري في الطعون في أجل ثالث )يبث ا ) 10-16من قانون  1الفقرة  131المادة  -2
 .2016من النظام المحدد لقواعد المجلس الدستوري لسنة  37المادة  -3
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فاذا  والتي تترجم في شكل أراء وقرارات، س وعليه القيمة الحقيقية لعملهعلى فعالية المجل
ابقة الوجوبية التي تنصب على القوانين العضوية واالنظمة الداخلية استثنينا رقابة المط

بل يكفي الصيغة  ها صيغة محددة لرسائل االخطار،لغرفتي البرلمان والتي ال يتطلب طبيعت
البسيطة لطلب االخطار لكون هذه الرقابة تنصب على كامل النص المعروض عليه دون 

 1الطعن.أن تحتاج الى أسانيد 
الرقابة الدستورية االختيارية المرتبطة بالمعاهدات ب بيب رسائل االخطاريكون لتس  

همية كونه يبرر الدالئل التي اعتمد عليها صاحب ألوالقوانين والتنظيمات دور بالغ ا
، في الطعن في حدود دستورية النص الذي تم عرضه امام المجلس الدستوري ،االخطار

  2.ضعف الحجج المعتمدة وهو ما يظهر جدية الطعن وقوة أو
سباب اال دستورية ضمن لس الدستوري الى البحث بنفسه عن االمما دفع بالمج   

حيث يقوم بجملة من الدراسات التوثيقية والتدقيق في ، النصوص القانونية المعروفة عليه 
ن دور المجلس ، حيث أاالجراءات واالعمال التحضيرية والمصادقة على النصوص القانونية

لدستوري يزداد صعوبة ألنه مقيد بمدة زمنية للفصل في مدى دستورية النصوص القانونية ا
فرض هذا االلزام على جهات االخطار  دستوريوالتنظيمية مما يستوجب على المجلس ال

 3.على الجهاز الرقابي لتخفيف العبء
محال عليه في وضع مريح نظرا لغنى الملف ال مثال نجد المجلس الدستوري فرنسا ففي   

وانما أيضا جهد االطراف  ،باألدلة والمستندات التي ال يكون مصدرها من هذه المؤسسة فقط
 4في المنازعة الدستورية التي تتولى بنفسها الدفاع عن أرائيها.

 
                                                           

 .68، ص مرجع سابقموساوي عزيز،  -1
الجزائر، ، ار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، د)د.ط( ،على دستورية القوانين في الجزائرمسراتي سليمة ،نظام الرقابة  -2

 .36ص  2012
 .69،صمرجع سابق،موساوي عزيز ، -3
، مساهمة المجلس الدستوري في تكريس دولة القانون ، مذكرة التخرج لنيل شهادة الماستر ، كلية الحقوق  حداري محمد -4

 .67ص 2011-2010جامعة الجزائر 
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 انتقاء الطابع الوجاهي للمنازعة الدستورية(2
الدستوري يتميز بالسرية ان إجراءات دراسة االخطار والفصل فيها من طرق المجلس   
ومحاضر الجلسات ال يطلع عليها  1،حيث ان مداوالت المجلس يتم في جلسة مغلقة ، التامة

ويرجع ذلك الى أن الرقابة الدستورية ليست نزاع بين طرفين مدعى  ،2المجلس اال أعضاء
ف بل هو طعن ضد القانون وليس ضد شخص معين من اجل تحقيق هد ،ومدعى عليه

وبإمكان المؤسس الدستوري أن ينص 3،ل هو طعن يهدف الى حماية الدستورب شخصي،
م وان يتيح لها أن تقد ،على ضرورة اعالم السلطات الثالث ألنها معينة باألخطار هي ايضا

 ون فيه. اذا كانت صاحبة النص المطوع 4مذكرات جوابية على هذا االخطار،
بتبليغ االخطار الى الهيئات االخرى التي لها في فرنسا فيقوم رئيس المجلس الدستوري   

الحق االخطار وذلك لتمكينهم من تقديم حجج أخرى لتدعيم االخطار أو تقديم اجابة على 
 5االخطار أي للدفاع النص أو االحكام محل الرقابة .

 قصر اجال الفصل في النزاع الدستوري( 3
فان المجلس الدستور مهلة مقدرة  16/01من التعديل الدستوري  189بعا لنص المادة ت  

 10ا اآلجال الى عشرة أن يخفف هذ يوما للفصل في رسالة االخطار كما يمكن30بثالثين 
 6ايام فقط في حال وجود طارئ وبطلب من رئيس الجمهورية.

                                                           
 ،مرجع سابق.من النظام المحدد لقواعد المجلس الدستوري 16المادة  -1
 المرجع نفسه.من 18المادة  -2
عراش نور الدين ، آليات تدخل المجلس في مجال حماية الحقوق والحريات العامة، مذكرة ماجيستير في القانون  -3

 .30،31، ص2012/2013الدستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، 
 .351مرجع سابق ص النظام الدستوري الجزائرمصراتي سليمة ، مدى تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في  -4
مجال ممدود وول محدود،  نبالي فاطمة، دور المجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة،نبالي فطة ،  -5

 .296ص، 2010 أطروحة دكتورة في القانون العام ، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو،
 . ،مرجع سابقل المجلس الدستوري من النظام المحدد لقواعد عم 13المادة  -6
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من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري فان رسالة االخطار 10وحسب المادة   
ويسلم اشعار باستالمها  الخطار،لعامة للمجلس الدستوري في سجل اتسجل لدى االمانة ا

 جال المحددة.ي اشعار االستالم بداية سريان اآلبحيث يشكل الناتج المبين ف
( يوم غير كافية الن المقرر الذي يعينه رئيس المجلس الدستوري مجبر على 30مدة شهر )

مشروع الراي أو القرار وجمع المعلومات التكفل بالتحقيق الدقيق بالملف، ويتولى تحضير 
وكافة الوثائق واستشارة خبير اذا اقتضى االمر ذلك، كل هذه االجراءات يطول سعيها 

يوم مدة غير كافية الستكمال هذه االجراءات، وخاصة وانه بعد تسليم  30وبالتالي فان 
 1ذ القرار.خير باستدعاء االعضاء من أجل اتخاالملف لرئيس المجلس يقوم هذا األ

 المطلب الثاني
 اشكاالت تنفيذ قرارات وأراء المجلس الدستوري

خاصة في ظل السكون ، االجتهاد الدستورييتمتع بها  الدستورية التيالحجية  ان   
الشبه الكلي للمؤسس الدستوري عن تنظيم هذه الحجية االمر الذي يحفز بالوقوق على 

اال ان هذا الدور ال ، ستوري في تمام العملية التشريعيةطبيعة الدور الذي يلعبه المجلس الد
التنفيذ في مواجهة  يتحقق اال اذا أرفقت هذه المساهمة بحجية قانونية كافية تضمن لها

اذ من دون حجية دستورية كافية تجعل من قرارات المجلس الدستوري مجرد  اطين بها،المخ
 2.سسات االستشاريةالتي تقدمها المؤ شبيهة بتلك  قانونيةاستشارات 

واشكاالت  ،)فرع أول(االمر الذي يدفعنا الى دراسة اشكاالت اعالن عدم الدستورية   
 .)فرع ثان( تنفيذ التحفظات التفسيرية

                                                           
 من المرجع نفسه. 13المادة  -1
، مجلة دفاتر أساس مساهمة المجلس الدستوري في العمل التشريعي حجية االجتهاد الدستوري ،  محمد منير حساني ، -2

 .329ص ، 2011، جوان  5، العدد السياسة والقانون 
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 الفرع االول
 اشكاالت تنفيذ اعالن عدم الدستورية

توري ان حجية اعالن عدم الدستورية مرتبط بالحجية التي تتمتع بها أراء المجلس الدس   
عدم المجلس لوقراراته وفي هذا الصدد تكفل المؤسس الدستوري بتأمين حجية اعالن 

 ، أرتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيما غير دستوري  »الدستورية بقرار، فاذا 
 1« من يوم قرار المجلس لنص اثره ابتداءيقود هذا ا

 بقرار، يةعدم الدستور  إلعالنمنح حجية واضحة  قد يكون المؤسس الدستوري وبهذا  
لم اال انه  ،اصدار القراريوم من المنظومة التشريعية من  وذلك باستئصال القانون المعيب
ر ايقاف صدو بنص الدستور على عدم الدستورية  يتضمنيتطرق لحجية الرأي الذي قد 

يعزز من دور  دقك برأي طار المجلس الدستوري الى حين فصله في ذلالقانون في حالة اخ
  2.للرأي بعدم الدستورية واضحة قانونيةحجة  ية لكنه يبنيالمجلس في العملية التشريع

أما عن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم فقد تضمن مادة    
اراء وقرارات المجلس الدستوري ملزمة لكافة السلطات »والتي تنص  54وحيدة وهي المادة 

أن يتضمن غير أنه كان البد من  «طعن  أليالعمومية والقضائية واالدارية وغير قابلة 
 .الدستور أحكام هذا النص

فهي  ،فعلى مر القرارات واراء المجلس حاول هذا االخير التأكد على هذه الحجية   
فتعد بمثابة أحكام قضائية نهائية حيث أنه الى جانب  ،المقضي به الشيءتتوفر على ضوء 

 3.كافة مما يقضي امتثال الجميع لهاتسري كذلك في مواجهة ال فأنهافيها الطعن  قابيليهعدم 
 

                                                           
 .16/01من التعديل الدستوري  01الفقرة  191المادة  -1
 .331ص ،محمد منير حساني ، مرجع سابق -2
 .14صمرجع سابق، بلمهدي ابراهيم ،  -3
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ونظرا لحداثة العدالة الدستورية في الجزائر فان مسالة تنفيذ اعالن عدم الدستورية    
 أمام رئيس الجمهورية والبرلمان دون غيرها وباألخصعمومية يمكن أن تثار أمام السلطات ال

 1.من الهيئات الوطنية
البتة ترك الخيار للسلطات العمومية في  ال يعنيالدستور استعمل كلمة أرتأى اي و    

 ال يجوزطالما أن النتيجة محددة دستوريا بحيث ، قراره خذ برأي المجلس أوعدم األ االخذ أو
 2.جابة لمالحظات المجلست أو التنظيمات االبعد االستن أو المعاهداالتصديق على القواني

 تنفيذ اعالن عدم الدستورية من طرف رئيس الجمهورية :األول البند
أول متحكم في و  3،القانون بإصداررئيس الجمهورية هو المؤسسة الوحيدة المختصة     

في  رائيهمسألة تنفيذ أراء المجلس الدستوري فنظم المجلس تعامل رئيس الجمهورية مع 
اعالن عدم الدستورية بتميزه في نظام عمله بين حالتين بخصوص القوانين العضوية 

  .وبخصوص القوانين العادية
  الزام الرئيس على تنفيذ اعالن عدم دستورية القوانين العضوية: أوال

الرئيس مع رقابة  النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري موقفين لتعامليبرز    
ففي مسألة تنفيذ االلغاء الكلي أعتبر المجلس انه اذا صرح بان القانون ، النصوص العضوية

ي أحكام هذا المعروض عليه يتضمن حكما غير مطابق للدستور وال يمكن فصله عن باق
 4.لطة الرئيس في اصدار هذا القانونبهذا الحكم يحد المجلس من س ه،ر ايتم اصد القانون ال

                                                           
 .332ص ،محمد منير حساني ، مرجع سابق -1
   .73مرجع سابق، ص ، المجلس الدستوري في الجزائر،سعيد بوشعير -2
يصدر رئيس الجمهورية القانون في اجل  ) على أنه: 16/01التعديل الدستوري من  1الفقرة  144المادة حيث تنص  -3

 .(...بتداء من تاريخ تسلمه اياه ا( يوما 30ثالثين )
 .333ص ،مرجع سابق ،محمد منير حساني -4
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ة بعض أحكام النص لن المجلس الدستوري عدم دستوريفي حالة ما اذا أعيثار النقاش    
أمام الرئيس  ما يكونففي هذه الحالة  االخرى، باألحكام ارتباطهصاح عن العضوي دون االف

 1.قراءة ثانية أوطبالحكم الغير دستوري  بإنشاءاال أن يخير بين اصدار القانون 
 محاولة ضمان تنفيذ اعالن عدم دستورية القوانين العادية : اثاني

ذ منه نظام عمل المجلس موقف تعامل رئيس الجمهورية من أراء المجلس لم يتخ   
 ألحكاملى االلغاء الكلي ااال من خالل تنظيمه لحالة عدم الدستورية الجزئية المؤدية واضح، 
ولم يتطرق لحالة عدم الدستورية الجزئية التي ال تقضي الى امكانية الفصل أي تلك ، القانون
 .ال تؤدي الى االلغاء الكلي للنص التي
 تنفيذ اعالن عدم الدستورية الجزئي دون امكانية الفصل : اثالث

وكان هذا الحكم  ،حكم أخطر بشأنهبعدم دستورية  بتنفيذ رأيهالمجلس الدستوري  جعل    
فان النص الذي  ،بشأنه2النص المخطر في نفس الوقت غير قابل للفصل عن باقي أحكام
بعدم الدستورية االحكام كما ان التصريح  ورد ضمنه الحكم المعني يعاد الى الجهة المخطرة

ببنية كاملة ر بها أو تصدى لها وكان فصلها عن بقية النص يؤدي الى المساس التي أخط
 3فانه في هذه الحالة يعاد النص الى الجهة المخطرة.

يعاد الى )فعبارة  اعالن عدم الدستورية لتنقيدأي ضمان  ال يعطي ،غير أن هذا الحكم  
كما أنها ال  ، عدم اصدار الحكم المخالف أو اصدار القانون بكامله  ال يفيدالجهة المخطرة(

تحدد الغرض من اعادة النص الى الجهة المخطرة وفي هذا تعارض مع الحجية التي اوالها 
 بإعالنهالقانون  إلصدارمنع المجلس  هو احتماالالمجلس الجتهاده ويبقى التفسير االكثر 

 .للجهة المخطرة فرغم غموضه وعدم صراحته اال أنه يبقى التفسير الراجح

                                                           
خدة،  ، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بنالدول المغاربية ،أطروحة دكتورة ، القضاء الدستوري فيبن سالم جمال -1

 .210،ص  2015-2014،الجزائر
 ، مرجع سابق.من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 8المادة  -2
 .334ص ،محمد مير حساني ، مرجع سابق -3
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فتطبيقا لهذا الحكم  ، الجتهادهلتفسير هو الحجية التي يريدها المجلس وما يرجح هذا ا  
النص المتضمن نظام التعويضات والتقاعد  بإعادة 04/1998صرح المجلس في رأيه رقم 

على هذا االجراء لم  وبناء ، لعضوا البرلمان الى مجلس االمة صاحب االخطار بهذا القانون
 1.ه من جديدصدر القانون بل أعيد التصويت عليي

 تنفيذ اعالن عدم الدستورية الجزئي مع امكانية الفصل  :ارابع
لم يتناول المجلس في نظامه مسألة اصدار الحكم المخالف للدستور والقابل للفصل    

من النظام المحدد لقواعد ( 54)وفقا للمادة  اجتهادهويحتم هذا الرجوع الى المبدأ العام لحجة 
القانون المتضمن نظام التعويضات والتقاعد لعضوية البرلمان فبخصوص دستورية عمله، 

أبدى المجلس محاولة لضمان تنفيذ اعالن عدم دستورية بعض االحكام القابلة للفصل عن 
التدخل ،9،15،19،20،21،22،24،39،40وذلك بتصريحه أن المواد ، اقبالنص المر 

 38و12،13،23،25،29،32،34،35،36ضمن مجال هذا القانون والتصريح بان المواد
ه وفق موضوعاتوتبويبه  44الى9فانه يعاد ترقيم هذا القانون في مواده منغير دستورية 

 2.مادة 25وبذلك يكون عدد مواده 
 تنفيذ عدم الدستورية من طرف البرلمان :بند الثانيال

 بآراءرغم ان البرلمان يتعامل بطريقة مرضية مع هذه االراء اال أنه باعتباره معني    
الخير تختلف عن تنفيذه لعدم المجلس لمطابقة النظام الداخلي فان طبيعة تنفيذه لهذه ا

 3.ود ذلك الختالف طبيعة العملينويع ـ،دستورية الحكم التشريعي
 حكام التشريع ألاعالن عدم دستورية : أوال

بالعيب  يرتبط تنفيذ البرلمان لرأي المجلس الدستوري بعدم دستورية كامل النص،  
اذا جاء في رايه بخصوص مطابقة القانون  ، الدستوري الذي بني عليه المجلس حكمه 

...البرلمان لم يحترم االجراء »أن  من القانون االساسي للقضاء للدستورالعضوي المتض
                                                           

 .334ص محمد مير حساني، نفس المرجع،  -1
 .336ص ،محمد مير حساني ، مرجع سابق -2
 .336ص ،، مرجع سابق محمد مير حساني -3
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وعليه فان  «.لقد تشكل المؤسسات الدستورية ... 180االنتقالي المنصوص عليه في المادة 
دستوري انتقالي  إلجراءم دستورية النص جاء بناء على تجاوز البرلمان حكم المجلس لعد

عيد وأعيب لممارسة التشريع في هذا المجال زاول هذا التظر البرلمان ان الرأيوكتقييد لهذا 
 1.التصويت على مشرعه من جديد من طرف غرفتي البرلمان

اما اذا كان االلغاء جزئي فان دور البرلمان في التشريع ينتهي بالمصادقة على النص   
غيرانه في  ، عدم الدستورية الجزئي  بإعالنالتشريعي لذا فهو غير معني براي المجلس 

تطبيق رئيس الجمهورية لحقه في طلب قراءة ثانية فان النص يعاد للبرلمان لتكييفه حال 
 بإخضاعالمجلس ضمانة اضافية لتنفيذ رأيه وذلك  تبنىهذه الحالة حسب رأي المجلس وفي 

 2.الحكم المعدل لرقابة المطابقة للدستور
 دستورية النظام الداخلي للبرلماناعالن عدم البند الثاني: 

عالن المجلس لمطابقة النظام الداخلي يمتاز ببعض الخصوصية تنفيذ البرلمان إل ان
 صاحب اعداده والمخاطب الوحيد به ، فالنظام الداخلي ال والتي تأتي من كون البرلمان

 رئيس الجمهورية بل يطبق مباشرة من طرف الغرفة المنظم له، فتصدى إلصداريخضع 
نظام الغرفتين لمطابقة وجوبية مسبقة وعزز  بإخضاعالمؤسس الدستوري لهذه الخطورة 

 إلعالنالبرلمان  امتثالون يك المجلس ذلك بمنعه تطبيق الحكم الذي يرى عدم دستوريته.
 من طرف الغرفة المعنية. عدم الدستورية الجزئي للنظام الداخلي باالمتناع عن العمل به

الحكم المخالف في ظل غياب الية االصدار فان هذا االمثال يترجم في عدم اظهار 
االلغاء لحكم ولضمان امتثال البرلمان  ،ضمن الصيغة النهائية للنظام الجديد يقيد الرقابة

شيرات التعديل على الرجوع الى هذا الرأي ضمن تأالمجلس الدستوري درج  ي،الجزئي برأ
أستند المجلس الى رأيه  للنظام الداخلي لمجلس االمة، رقابتهالالحق للنظام الداخلي فعند 

ضع وزيادة على هذا الحرص فقد أخ، لنسخة االولى كمرجع لرقابتهرقابة ابخصوص 

                                                           
 .336، صمحمد مير حساني ، مرجع سابق -1
 ، مرجع سابق.من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  3المادة  -2
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غرفي البرلمان لرقابة المطابقة  نكل تعديل يدخل على نظام داخلي ال المجلس الدستوري
 1.عليها نظامه المحدد لقواعد عمله التي نص

 الفرع الثاني
 اشكاالت تنفيذ التحفظات التفسيرية

أتسعت الكتلة الدستورية كلما كانت النصوص المعروضة على يمكن القول أنه كلما    
فتصبح  ، ا أو عدم انسجامها مع هذه الكتلةبعدم دستوريته الرقابة الدستورية عرضة للقضاء

بذلك المجالس الدستورية الة لرفض النصوص القانونية كما تتحول الى مؤسسة مهيمنة 
وتستطيع الغاء بعض االحكام ، غير قابلة للدحض او اثبات العكس تتمتع بسلطة تعديل

قانونية وتجديد الشروط التي يطبق التشريعية والتصريح بتجريد البعض االخر من أنه اثار 
كتابة النص  إلعادةأو اعطاء توجيهات ونصائح  ،ا القانون بموجب تحفظ تفسيري امرفيه

 2الذي ترفضه.
ذلك ، تفادي االدانة المتكررة للبرلمانالى التحفظات التفسيرية يسمح ب اللجوءلذا فان    

ان  تحفظات على بعض أحكامها،مع ابداء يجيز هذه النصوص لكن أن المجلس الدستوري 
توري هذه التحفظات التفسيرية تلقى قبوال واسعا في مجال التشريع باعتبار أن المجلس الدس

كما تمتاز هده التحفظات بالصفة االمرة ، صارما للدستوربرز من خاللها معننا دقيقا و 
وهذا باستعمال  أي تفسير غير الذي يريده في تحفظاته، الستبعاد المجلس الدستوري الحكم 

ل فيها كيفية اعمال هذه صيغ تقيد ذلك وقد يستعمل المجلس صياغة أمرته مباشرة يفص
كما ، معينة أو حذفها الصياغة أو أمره باستبدال مصطلحات بإعادة بأمرهاما ، التحفظات
 3.كلية ة تحرير المادةيمكنه اعاد
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 البند األول: الطبيعة اآلمرة للتحفظات التفسيرية

فالمجلس  ستور،اعالن بالمطابقة بتحفظ ال يعني ذلك أن القانون مخالفا للد ان  
 اذ تعد اعالنات المطابقة بتحفظ شرط ،الدستوري يقوم بالتفسير ليذكر بشروط صحة االحكام

وبهذا الشكل تتميز التحفظات التفسيرية عن غيرها من  ،الدستورية النص التشريعي
من االجتهادات الدستورية يمكن التمييز بين التحفظات التفسيرات التي يعلنها المجلس ف

 .للدستورية أو لعدم الدستورية كأسبابالتفسيرية والتفسيرات التي يستعملها المجلس 
 بين تفسيرات السببية والتفسيرات الشرطية التمييز :والأ 

حكمه في مدى دستورية  دائما تفسير القانون ليعطي فرض على المجلس الدستوريي   
عدم ل ط تفسير الحكم يفرض على القاضي الدستوريفشر  ،تطبيق أحكامهدستور للل هكتفسير 
يجري الخيار بين  تجعل المجلس قراءاتتمل عدة ح النص التشريعي والذي قد يحوضو 

الى جانب النص المطبق  (القانون)فيفسر النص المراقب ، الممكنة له  دياتمختلف التح
وهو امر يجري عليه عمل المجلس الدستوري حتى في الحالة الخاصة التي  (الدستور)

 .مطابقة بتفسيراتتجتاز فيها ال
ة ة لدستوريية تختلف عن تلك التفسيرات المسببغير ان طبيعة التحفظات التفسير    
التحفظات للقانون ليكون مطابقا للدستور وهذا ما يضفي على بل أنه تعتبر اجازة  ، القانون

فان التطبيق الدستوري لصحيح القانون يكون باحترام التحفظات  صفة المعيارية وعليه
التفسيرية بل أكثر من ذلك فان أداة تفسيرية المطابقة للدستور ليست منهجية خاصة لتفسير 

فيدل التفسير على ، حتفاظ بحكم في االصل غير دستورياال ألجلالقانون وانما هي أداة 
والقانون العادي قبل مقابلتهما فان الرقابة قد تحولت الى كل من القانون الدستوري انفراد ل

ر حيث ان المسألة أصبحت أبعد من معرفة ما اذا كان القانون مالئم مع خمقياس ا
وفي ، التفسير عند مقابلته مع الدستور الى معرفة ما اذا كان القانون يحتمل ،رالدستو 
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بوضوح التميز بين  ص فقط بل لشروط صحة النص التي تظهريرجع لمعنى الن المقياس ال
 1سيرية.وتقنية التحفظات التفمناهج التفسير 

ره من التفسيرات هو صيغته طابق عن غيموفي حقيقة االمر ما يميز التفسير ال   
ته للدستور مطابقلس الدستوري القانون ليحكم على ففي السياق العادي يفسر المج ، االمرة

اطار تفسيرات المطابقة فيعلن الشروط التي بموجبها سيكون القانون في المستقبل أما في 
ة أوامر تفسيرية لمطابقة في هذا السياق الخاص تعد التحفظات التفسيري ، مطابقا للدستور

 .القانون
 التمييز بين التفسير واالوامر التفسيرية :ثانيا
قة بطبيعة المخاطبين التفسيرية له عالان االختالف بين التفسير العادي واالوامر   

المراقب التخاذ حكم ففي اطار التفسير العادي يحدد الجلس لنفسه معنى النص ، بالتفسيرات
بينما يوجه بالتحفظات التفسيرية للسلطات العمومية المكلفة بتطبيق ، على مدى صحته

تلك الشروط للدستورية لنص المعلن مطابقته للدستور مع دمج  القانون والتي عليها تطبيقا
التحفظات التفسيرية اذا ليست طريقة خاصة لتفسير القانون فحسب وانما هي نفسه فتقنية 

 .المجلس في االصل أنه غير دستوري االحتفاظ بحكم يرى
تقدير  ألجلالحالية وعليه يمكن القول بان التفسير العادي يكيف القانون للحاجيات    

حيث أنها تبعث  يرية فتعطي دروسا لتفسير القانون،ت التفسأما التحفظا، دستورية النص
التحفظات خاصية االوامر  فتحوز هذه طبين بالعمل القانوني،بتفسيرات في شكل أوامر للمخا

التفسيرية ذلك أن التفسير الذي يبديه المجلس للقانون هو رسالة تفرض احترامه على 
المجلس في ضبطه لتفسير النص يتجاوز  ر الذي يجعلاالم، نونالمعنين بتطبيق هذا القا

 2.ةفي قصده المشرع ليحكم السلطات تحت التشريعي
 

                                                           
 .338ص ،مرجع سابق ،محمد منير حساني -1
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 تنفيذ أحكام التحفظات التفسيرية :البند الثاني

يعطي المجلس الدستوري من خالل التحفظات التفسيرية المعنى الذي يضمن حلوال    
فالسلطات المكلفة بتطبيق ، أو تطبيق القانون للنزاعات التي قد تتولد الحقا عند تفسير

ان التحفظات التفسيرية هي تعبير  حضار هذا المعنى بمناسبة التطبيق،القانون عليها است
توري ملزمة لكافة السلطات ات المجلس الدسوكأصل عام تعد اجتهاد طة العامة،عن السل
 .العامة
ة التي اوردها ان تنفيذ السلطات العامة صاحبة العمل المراقب للتحفظات التفسيري   

ي ترد لمطابقة المجلس الدستوري لمطابقة التشريع يختلف في طبيعته عن تنفيذ تلك الت
 .التي تحكم صدور كل منهارفتي البرلمان حسب طبيعة القواعد النظام الداخلي لغ

  التحفظات التفسيرية لمطابقة التشريع :أوال

مطابقا للدستور وبالتالي فان مسألة حقيقة التحفظات التفسيرية هي اعطاء النص معنا   
دة هي عبارة عن شها المجلس الدستوري فإعالنات يقها ال تثير مشكل أمام البرلمان،تطب

ومطابقة هذه االعالنات للنص بتحفظات تفسيرية تجعل ، مطابقة النص التشريعي للدستور
من تلقاء  بتصحيحهالدستوري  وذلك لتكفل المجلس ،مسألة ارجاعه للبرلمان دون فائدة

 :ات التفسيرية في حالتين اثنتينير انه نظريا قد تثار مسألة تطبيق البرلمان للتحفظغ، نفسه
رية من قبل دستو حالة طلب رئيس الجمهورية اجراء قراءة ثانية للنص بعد رقابة    

 .ى تكييف هذا النص حسب رأي المجلسعندها يكون البرلمان مجبرا علالمجلس الدستوري، 
امل البرلمان مع التحفظات التفسيرية هي حالة أما في حالة ما أذا صادق فيها تع    

 لإلنتاجمرة التي تشكل تدخال في شكل أوامر أو وصايا للمشرع اآلالتفسيرات ذات الطبيعة 
  .المعياري في المستقبل

 التحفظات التفسيرية لمطابقة النظام الداخلي : اثاني

البرلمان مكلفتان مباشرة لتنفيذ التحفظات التي يوردها المجلس حول  غرفتي تعد   
 ال يمكنهاكما ، المخاطبان الوحيدان بهذه النصوص مطابقة نظامها الداخلين باعتبارهما
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مطابقته للدستور فتكونان بذلك مجبرتان على االخذ باجتهاد  بإعالنمباشرة التطبيق اال 
 اجتهاداتهوقد عزز المجلس الدستوري لتنفيذ 1يريةلس بما في ذلك من تحفظات تفسالمج

 لمطابقة النظام الداخلي بنصه على اخضاع كل تعديل الحق لهذا النظام لمطابقة المجلس.
التي يطابقها المجلس بتحفظات حيادية فان تطبيقها موقوف على  لألحكامفبالنسبة     

أما مطابقة أحكام النظام الداخلي للدستور  التحفظاتاعادة صياغتها وفقا لما تقدمه هذه 
وضمان هذا التنفيذ هو رقابة النظام  تنفيذه مرتبط بموضوع التدخل ذاته،بتدخل في انتاجه ف

أما تنفيذ التحفظات ، الذي يؤهل له هذا التدخل الداخلي الذي يجمل االنتاج المعياري
تبقى ومن ارادة  فإنهااخلي لغرفتي البرلمان التفسيرية االمرة والبناءة الواردة لمطابقة النظام الد

لظهور في صناعة تسمح لها با ذلك أن طبيعتها االجتهادية ال ،اصحاب الرقابة السياسية 
يفية نصبه من طرف أعضاء نها تستهدف التنفيذ الفعلي للحكم المراقب وكالنظام الداخلي أل

 2.البرلمان

                                                           
)اذا كان النظام الداخلي الحد  مايلي : من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 05المادة حيث جاء في نص  -1

يمكن العمل به من طرف الغرفة المعنية اال  غرفتي البرلمان المعروض عليه يتضمن حكما مخالفا للدستور فان الحكم ال
 .بعد تصريح المجلس الدستوري بمطابقته للدستور(

 .341،342محمد منير حساني، مرجع سابق، ص -2
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 خاتمة
نحرافات البرلمان عن سالحا فعال ضد الهيمنة المطلقة وايعد المجلس الدستوري 

المسطرة له دستوريا ،وخاصة في مجال مراقبة مدى مطابقة النصوص القانونية األهداف 
ألحكام الدستور ومن أجل تكريس ذلك البد من تحقيق االستقاللية لهذا المجلس األمر الذي 
سينعكس باإليجاب على فعالية أعمال هذا المجلس ولذلك يكمن اجمال أهم النتائج 

 والتوصيات فيما يلي :
 النتائج   أوال :
  ان استمرارية سيطرة السلطة التنفيذية في تعيين أعضاء المجلس تحول دون امكانية

األقلية البرلمانية من تحريك رقابة المجلس الدستوري وهذا القيد يكمن في كون أعضاء 
 المجلس موالين للسلطة التنفيذية .

  وهذا عن طريق لقد منح المؤسس الدستوري لألفراد حق االخطار بصفة غير مباشرة
اللجوء الى القضاء، وهو ما يسمى بالدفع بعدم الدستورية اال أن اللجوء الى القضاء 

 يعتبر صعب نظرا الشتراط اجراءات معقدة.

  لقد منح المؤسس الدستوري السلطة التشريعية والتنفيذية حق ممارسة االخطار فمن غير
هذا الحق تكريسا لمبدأ التوازن ستبعاد السلطة القضائية عن ممارسة االمعقول تهميش و 

 .بين السلطات الثالث

  توفير الحصانة القضائية لرئيس ونائب رئيس المجلس الدستوري ولجميع االعضاء أثناء
 ستقاللية  المجلس.امدة العضوية وهو ما يعزز من 

  استمرار عدم استقاللية المجلس الدستوري بسبب آلية التعيين التي بقيت كما كانت سابقا
ث أن رئيس الجمهورية له صالحية تعيين نائب ورئيس المجلس الدستوري فنظرا حي

للمهام الصعبة والهامة الموكلة لنائب ورئيس المجلس الدستوري فبتعيينهم من رئيس 
 الجمهورية قد يسلب منهم استقاللهم وينتج عن ذلك عدم استقاللية المجلس ككل.
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 في جهات الطعن في المادة االنتخابية وجهات االخطار في مجال  هناك محدودية
في بعض الرقابة على دستورية القوانين حيث تم تسجيل حرمان االحزاب واالفراد 

الحاالت من حق الطعن في االنتخابات الرئاسية والتشريعية وهذا له أثر على صحة 
مجلس الدستوري وبقي حق ومصداقية العمليات االنتخابية ، وهي اساسية بالنسبة لل

االخطار على دستورية القوانين تقريبا في جهة معينة )سياسية(رغم أن التعديل الجديد 
عضوا من أعضاء مجلس االمة فيبقى 30نائبا برلمانيا أو 50تضمن حق االخطار الى 

هذا العدد مرتفع ويؤدي الى حرمان األقلية البرلمانية من حق األخطار ، وحرم االفراد 
الغير مباشر وهذا ال يكفي من أجل  باألخطارفسمح لهم حق االخطار المباشر  من

 حماية الحقوق والحريات.

  قصر مدة آجال الطعن في المنازعات االنتخابية وكذلك في مدة الفصل فيها مع غياب
 الوجاهية وهذا له أثر سلبي على العملية.

  اال أنه يحسب له أنه قد خطى فبالرغم من وجود عدة عراقيل تواجه المجلس الدستوري
   خطوة كبيرة من أجل تحسين أداء مهامه. 

  عضوا في  30 برلمانيا أو نائبا 50الى الوزير االول و االخطار من دائرة جهات وسع
  .بطريقة غير مباشرة  كما أعطى لألفراد ممارسة هذا الحق لكنمجلس االمة 

  سابقا مع تجديد النصف  06بعد ما كانت  سنوات مرة واحدة 08تمديد مدة العهدة الى
 تتم  الالذين يشملهم التجديد  ان بعض االعضاء مما ينتج عنهكل اربع سنوات 

بمبدأ المساواة بين أعضاء المجلس  االمر الذي يشكل اخالال استفادتهم من المدة كاملة 
 .الدستوري

 جميع االعضاء أثناء توفير الحصانة القضائية لرئيس ونائب رئيس المجلس الدستوري ول
 مدة العضوية.

 جلس موالء أعضاء الالدستوري وذلك من خالل تبعية و  التأثير الذي يالزم المجلس
الدستوري للسلطة التنفيذية مما يسمح للرئيس الجمهورية بهيمنته المطلقة على هذا 

 .ما يعرقل مسار عملهمالمجلس 
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 التعيين التي بقيت كما كانت سابقا  استمرار عدم استقاللية المجلس الدستوري بسبب الية
مهام للفنظرا  المجلس الدستوري حيث رئيس الجمهورية له صالحية تعيين نائب ورئيس

المجلس الدستوري فبتعيينهم من رئيس الجمهورية  نائب ورئيسلالصعبة والهامة الموكلة 
 .عن ذلك عدم استقاللية المجلس ككلينتج و هم يتقد يسلب منهم استقالل

  سنة كاملة يوم االنتخاب  40ي اعضاء المجلس الدستوري بلوغ سنط المشرع الجزائر اشتر
او التعيين هذا مرحب به الن هذا السن الشخص يكون يتمتع بكامل قواه الصحية 
والعقلية ولكن ما يأخذ عن المشرع الجزائري انه لم يحدد السن االقصى للعضو فمن 

والعقلية اي ئا قواه الصحية يأ يفقد شيئا فشالبديهي الشخص عند يصل الى سن معين يبد
 .يضعف وهذا طبيعي

 في جهات الطعن في المادة االنتخابية وجهات االخطار في مجال  هناك محدودية
الرقابة على دستورية القوانين حيث تم تسجيل حرمان االحزاب واالفراد في بعض 

على صحة  هذا له أثرالحاالت من حق الطعن في االنتخابات الرئاسية والتشريعية و 
 ومصداقية العمليات االنتخابية وهي اساسية بالنسبة للمجلس الدستوري وبقي حق

رغم انه ان  «سياسية»تقريبا محصور في جهة معية  على دستورية القوانين االخطار
عضوا من أعضاء 30أو  نائبا برلمانيا 50التعديل الجديد تضمن حق االخطار الى 

ويؤدي الى حرمان االقلية البرلمانية من حق  هذا العدد مرتفعمجلس االمة فيبقى 
حق االخطار المباشر فسمح لهم باألخطار الغير مباشر  االخطار. وكذلك حرم االفراد

 . من اجل حماية الحقوق والحريات كفيوهذا ال ي

 صر في مدة اجال الطعن في المنازعات االنتخابية وكذلك في مدة الفصل فيها مع ق
 .الوجاهية هذا له اثر على العمليةغياب 

  فبالرغم من وجود عدة عراقيل تواجه المجلس الدستوري اال انه يحسب له انه قد خطى
 .من اجل تحسين اداء مهامه ةخطوة كبير 
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 - فتولى مراقبة الطعون من أن عمل المجلس الدستوري في غاية الصعوبة والتعقيد
يقوم به  قصيرة نوعا ما نظرا للعمل الذيالجوانب الشكلية والموضوعية وفي اجل 

  أعضاء المجلس فهي في غاية الصعوبة والحساسية والدقة.

 التوصيات ثانيا:
  ضرورة التخلي عن آلية التعيين لرئيس ونائب رئيس المجلس الدستوري وفرض آلية

 صفة العضوية. اكتسابهماالنتخاب بين األعضاء بعد اليوم األول من 
 ة لكي يمكن جل اعادة هيكللنصوص المنظمة للمجلس الدستوري من أاعادة النظر في ا

 من التخلص من التأثيرات والهيمنة السياسية وتحقيق االستقاللية.
  العمل على توفير وضمان استقاللية المجلس الدستوري من خالل سن نصوص تساهم

وازن فعلي أكثر في االستقالل التنظيمي واالداري والمالي للمجلس الدستوري ويضمن ت
 للسلطات.

 نها قصيرة وغير كافية وهذا نازعات االنتخابية والفصل فيها ألتوسيع آجال الطعن في الم
 يؤدي للتقليل من مصداقية االنتخابات.

 عطاء مدة زمنية تكون يتوجب تمديد أجال الطعن الن هناك ضرورة ملحة تفرض ذلك إل
لكي يستطيع تأدية مهامه بصورة كافية للمجلس الدستوري للعمل بكل تأني وأريحية 

   أفضل الن مهامه صعبة وشاقة.
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 قائمة المصادر والمراجع
  :غة العربية_بالل:أوال
  :راد_ المص1
 :النصوص القانونية  -أ
 :النصوص التشريعية-1-أ
 الدساتير:1-1-ا 
-96الرئاسي رقم  ،الصادر بموجب الملرسوم 26/11/1996،المؤرخ 1996دستور  .1

.المعدل  08/12/1996الصادر في  76،ج.ر.ج.ج،العدد 07/12/1996،المؤرخ في 438
الصادر في  25،ج.ر.ج.ج،العدد  10/04/2002المؤرخ في  03-02ب:القانون رقم 

العدد  ،ج.ر.ج.ج، 15/11/2008، المؤرخ في  19-08.وبالقانون رقم  14/04/2002
 .16/11/2008في  الصادر 63

مارس 6، المؤرخ في 01-16الصادر بموجب القانون رقم  2016ردستو  .2
 .2016/مارس 07ىالصادر بتاريخ 14،ج،ر،ج،ج،د،ش،العدد2016

 :يم ساالمر  2-1-ا
، المؤرخ في  07/08/1989، المؤرخ في 143-89الرئاسي رقم  المرسوم .1

موظقيه،ج،ر،ج،ج،العدد يتعلق بالقواعد الخاصة والقانون االساسي لبعض  07/08/1989
مكرر  102- 01، والمعدل ب :المرسوم الرئاسي رقم 07/08/1989في  الصادر 32

.وبالمرسوم  10/10/2001الصادر  58،ج.ر.ج.ج، العدد  21/04/2001مؤرخ في 
الصادر في  36،ج،ر،ج،ج،العدد 16/05/2002المؤرخ في  157-02الرئاسي رقم 

 ،ج.ر.ج.ج، 05/04/2004المؤرخ في  105-04م.وبالمرسوم الرئاسي رق 19/05/2002
 07/04/2004الصادر في   21العدد 

  :القوانين-3-1-ا
، المتضمن قانون االنتخابات 07/08/1989، المؤرخ في  13-89القانون رقم  .1

  07/08/1989الصادر في  32العدد  ،ج.ر.ج.ج،
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غشت 25الموافق  1437 ذي القعدة عام22، مؤرخ 10-16العضوي رقم القانون  .2
 لق بنظام االنتخابات.يتع  2016سنة

  :ظيميةنالنصوص الت-2-أ

جراءات عمل المجلس الدستوري ،العدد ، المحدد إل 07/08/1989المؤرخ في النظام  .1
 7/08/1989الصادر  32

 ج.ر.ج.ج، ،اعداد قواعد عمل المجلس الدستوري، 16/04/2012المؤرخ في  النظام .2
 .  03/05/2012الصادر في  26العدد 

 29،ج.ر.ج.ج،د،ش،العدد 2016النظام المحدد لقواعد المجلس الدستوري لسنة  .3
 .2016ماي 11الصادر في 

 42،ج.ر.ج.ج،د،ش،العدد 2019لقواعد المجلس الدستوري لسنة  النظام المحدد .4
 .2019يونيو  30الصادر في

 :التقارير -ب
الدستوري اللبناني ، فصل السلطات واستقاللية المحاكم والمجالس الدستورية المجلس  .1

-16،تقرير مقدم للمؤتمر العالمي الثاني للعدالة الدستورية ،ريو د يجينيرو ،البرازيل ، 
 .2011جانفي  18

 :المراجع -2
 :الكتب -ا
 ة المعارف،عبد العزيز شيحا ، المبادئ الدستورية العامة ،)د.ر.ط(،، منسأ ابراهيم .1

 .2006االسكندرية مصر ،

ي والمؤسسات السياسية المقارنة ،الطبعة ر ،الوجيز في القانون الدستو  األمين شريط .2
 .2002الجزائر،-الثانية،  ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون

االول :النظرية العامة  القانون الدستوري والنظام السياسي المقارنة،الجزء سعيد بوشعير، .3
 .1999ط( ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون ، الجزائر، للدولة والدستور ،)د.

سعيد بوشعير،المجلس الدستوري في الجزائر،)د.ط(،ديوان المطبوعات الجامعية  .4
 .2003،الجزار،
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دوهاميل ، ايف ميني،  المعجم الدستوري ، ترجمة منصور القاضي ،الطبعة أوليفة  .5
 .1996المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ولى،اال

، ديوان  06بوكرا ادريس ، المبادئ العامة للقانون الدستوري والنظم السياسية، الطبعة  .6
 . 2016الجزائر، –بن عكنون  المطبوعات الجامعية،

واالجتهاد،  بول مرقص وميراي نجم شكر اهلل ، المجلس الدستوري اللبناني في القانون  .7
مشروع دعم االنتخابات التابع لبرنامج االمم المتحدة االنمائي، بالتعاون مع المجلس 

 .2011الدستور اللبناني ،  

 .2003الوجيز في القانون الدستوري ،)د.ط( ،دار العلوم ،الجزائر ، حسني  بود يار، .8

االولى ،القاهرة حنان محمد القيسي ،النظرية العامة في القانون الدستوري ، الطبعة  .9
،2015 . 

 . 2012،الوسيط في القانون الدستوري ، دار هومة ، الجزائر ،  رابحي أحسن .10

النظرية  الجزء االول: سعيد بوشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، .11
 ديوان المطبوعات الجامعية ،بن عكنون _الجزائر، )د.ط( العامة للدولة والدستور،

1999. 

بالحاج، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من االستقالل الى صالح  .12
 .2010، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون _الجزائر ) د.ط(، اليوم،

،سعد سمك  نظم الرقابة على دستورية القوانين، )د.ط( ، عبد العزيز محمد سالمان، .13
 .2000للطباعة والنشر، القاهرة ، مصر،

حسام لطفر، المدخل لدراسة القانون في ضوء الفقه وأحكام القضاء، الكتاب محمد  .14
 .1994-1993االول: نظرية القانون، الطبعة الثانية، 

ط( ، دار القصبة .اسة قانون الرقابة الجزائري ،)دمدخل الى در  ،محمد سعيد بوسعدية .15
 .2014الجزائر  للنشر،

 دار بلقيس، لنظم السياسية، )د.ط(،مولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري وا .16
 .2010، الجزائر

 ،الثقافة والنشر والتوزيع النظم السياسية والقانون الدستوري، هاني علي الطهراوي، .17
 .2007 االردن،
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الجامعية  وطفة، الطبعة االولى، محمد ي، ترجمةهنري روسيون، المجلس الدستور  .18
 .2001 لبنان، والتوزيع، للدراسات والنشر

سليمة ،نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، )د.ط(، دار هومة  مسراتي .19
 .2012للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر، 

 االطروحات ،الرسائل والمذكرات العلمية -ب
 اطروحات الدكتوراه-1-ب
، ية ،أطروحة دكتورة ، كلية الحقوقبن سالم جمال ، القضاء الدستوري في الدول المغارب .1

 . 2015-2014عة بن يوسف بن جدة ، الجزائر ،جام
جامعة  بن سنوسي فاطمة ،المنازعات االنتخابية، أطروحة دكتوراه في القانون العام، .2

 .2011/2012، 01الجزائر
أطروحة دكتوراه في القانون  نظام االنتخابات الرئاسية في الجزائر، بن مالك بشير، .3

 .2010/2011جامعة تلمسان،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، العام،

مجال ممدود  نبالي فاطمة، دور المجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة، .4
وول محدود، أطروحة دكتورة في القانون العام ، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، 

2010. 
 شوقي يعيش تمام، الطعون في انتخاب المجالس النيابية في دول المغرب العربي، .5

 وحة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة،أطر 
2013/2014. 

لدرع نبيلة،  مجال التشريع ومجال التنظيم في النظام الجزائري، أطروحة دكتوراه  في  .6
 .2014/2015القانون العام، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر، 

ية الحقوق والحريات العامة، عراش نور الدين، آليات تدخل المجلس في مجال حما .7
اتنة، بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  مذكرة ماجيستير في القانون الدستوري،

2012/2013. 
مسراتي سليمة، مدى تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري الجزائري  .8

-2009ة الجزائر، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، في القانون العام، كلية الحقوق، جامع
2010 . 
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 :الرسائل والمذكرات العلمية -2-ب 
 :رسائل ومذكرات الماجيستير– 1-2ب
بلمهدي براهيم، المجالس الدستورية في دول المغرب العربي ،مذكرة الماجستير في   .1

يوسف بن خدة، كلية الحقوق، جامعة  الحقوق ،قرع الدولة والمؤسسات العمومية،
 .2009/2010 الجزائر،

دوايسية كريمة، المجلس الدستوري واالنتخابات الرئاسية ، مذكرة ماجيستير في القانون  .2
 .2002-2001 الدستوري والتنظيم السياسي ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر،

مذكرة  ، حماية المجلس الدستوري للحقوق والحريات االساسية،دبوكربوعات أحم .3
الحقوق، جامعة  كلية و الحريات العامة، ماجستير في القانون العام ،حقوق االنسان

 .2015-2014ورقلة ،

جمام عزيز، عدم فعالية الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر ، مذكرة ماجيستير ،  .4
 جامعة تيزي وزو، تخصص تحويالت الدولة، كلية الحقوق والعلوم السياسية،

2010/2011. 

  :مذكرات الماستر-2-2ب
سعيد، المجلس الدستوري بين المهام واالختصاص، مذكرة ماستر بوزيدي فارس، حسين  .1

كلية  في الحقوق ،تخصص الجماعات االقليمية والهيئات المحلية، قسم القانون العام،
 . 2014/2015جامعة عبدالرحمان ميرة، بجاية، الحقوق والعلم السياسية،

مذكرة التخرج لنيل  حداري محمد، مساهمة المجلس الدستوري في تكريس دولة القانون ، .2
 . 2010/2011شهادة الماستر، كلية الحقوق جامعة الجزائر 

حرزي زهر النجوم ، خيمة عبيدة، المجلس الدستوري الجزائري ، بين النصوص المبتورة   .3
وفعالية محدودة، مذكرة الماستر في الحقوق، تخصص الجمعات االقليمية، قسم القانون 

 .2012/2013 السياسية، جامعة عبدالرحمان ميرة، بجاية،العام ، كلية الحقوق والعلوم 
عن فعالية الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري  موساوي عزيز،  .4

الجزائري لسنة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة العقيد 
 أكلي محند أولحاج، البويرة.
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كاهينة، عوائق فعلية الرقابة على دستورية القوانين في النظام  وعزيز صونية، بوعزة .5
الدستوري الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، قانون عام، جامعة عبد 

 .2016/2017الرحمان ميرة، بجاية، السنة االمعية 

 :مذكرة تخرج 3_2ب
واخرون، الرقابة على دستورية القوانين وعوائقها في النظام الدستوري  عصمان مرا رقادة .1

 مذكرة المدرسة العليا للقضاء، وزارة العدل ،المدرسة العليا للقضاء، الجزائري
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 ملخص المذكرة:
من طرف ، هاته االخيرة تمارس الرقابة على دستورية القوانينيتعلق موضوع هذه المذكرة ب   

منع صدور قوانين مخالفة للدستور وتعمل على حمايته من كل  المجلس الدستوري ومؤداها
 الخروقات وتفرض واقع مبدأ سموه

، حيث أسندت مهمة هذه بالرقابة السياسية فمرت بمراحل عدة الى األخذ  الجزائرلقد عمدت    
عديدة مما جعل نتقادات االخير عرضة ال، لكن كان هذا المجلس الدستوري تدعىالى هيئة  الرقابة 

مستجدات  ،ليطرح بموجبه2016االخير  الدستوري التعديل المؤسس الدستوري يبادر الى اجراء 
ه الهيئة هذتزال  هناك تأثيرات وقيود تمارس على  الذلك من رغم ،وبالمهمة لتكون أكثر فعالية 

  وتحد من فعاليتها
 الدستوري المجلس القوانين، دستورية ، الرقابة :المفتاحية الكلمات

 

Résumé de la note: 
   L'objet de ce mémorandum porte sur le contrôle de la constitutionnalité des lois, 

cette dernière étant exercée par le Conseil constitutionnel et son effet est 

d'empêcher la promulgation de lois contraires à la constitution et de travailler à la 

protéger de toutes violations et imposer la réalité du principe de Son Altesse. 
   L'Algérie a délibérément introduit la censure politique et est passée par plusieurs 

étapes, en confiant la tâche de ce contrôle à un organe appelé le Conseil 

constitutionnel, mais ce dernier a fait l'objet de nombreuses critiques, qui ont poussé 

le fondateur constitutionnel à initier le dernier amendement constitutionnel en 2016, 

afin de présenter des développements importants afin d'être plus efficace malgré 

cela. Il y a encore des effets et des restrictions exercés sur cet organisme et qui 

limitent son efficacité 

Mots clés: contrôle, constitutionnalité des lois, Conseil constitutionnel 
 


