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ة ــدمـــمق
لة دولسياسي في  اميظلتند ادتحالتي نية ولقان ادعاولقاعة ومجمر وستدل يعتبر ا

ت اطلسلاسة رمما كيفية ظملتي تنانية ولقان ادعاولقاعة ومجم هو ربمعنى آخ أو  معينة
ود دلحد واولقيا على لتشتمت ولجماعاات األساسية  لألفراد وايرلحق واولحق التكفو
ن هذسة صالحياتها  رفي ممااها دتتعت أن اطللسلوز لتي ال يجا  دعاولقاه ، وا 
في  (نية ولقان ادعاولقا )ني ولقانم ااظمي للنرلهرج ادلتلم اية تقع في قمة سروستدلا
: ت ثالثجادر في لتتسلس (ت يعارلتشا )نية ولقان ادعاولق اف مختلثحي، لةودلا
 (ديلعاايع رلتشا)صلخاابمعناه ن ولقان، ثم يليه ا(األساسي يع رلتشا )روستدلها اعالأ

نى دألايع رلتش ادتقيب وجولى رج إدلتدي هدا اؤيو (عي رلفايع رلتشا )ها التنظيم ناوأد
 كل، وكذاليخالفه ر ووستد بالديتقي أن بيجن وفالقان، مخالفتهم دعوألعلى ايع ربالتش
.   لفهما يخاال ن وولقانر واوستدلم ابأحكاالتنظيم  أن يتقيد  على بيج

 دعاولق افعلى مختل (لويع )مو يسر وستدلأن ايعني ر وستدل اوسمان عليه فو
ن لةودلافي ى رألخانية ولقانا نتيجة عيا وضومن ويك أن نيمكر وستدل اوسم،هذا وا 

ر وستدلابه ر ديصي ذل الشكليًا نتيجة للشكر ، أو وستدلايتضمنه ي ذلع اوضوللم
 كتلأن ية دلعا اننياولقاعلى ر وستدلمو ا سنينتج عو، واإلجراءات المتبعة في تعديله

لتي م األحكا وادعاولقق ااطيعية في نرلتشاة طلسل انعر دتص أن بيجة رألخيا
م حكا أفتخالأن ية دلعاين اناوللقز وَّ ال يجم َثنم، ويةروستدل اننياولقاتتضمنها 

 .روستدلام احك أت خالفوفيما لرية وست درتصبح غي، إذ أنها  يةروستدل اننياولقا
  لها مخالفتهم دعر ووستدلام احكأية مع دلعا اننياولقق اتفاب اوجو على قلطيو

 " Le Principe de la Constitutionnalité des Lois " "انينولقاية روستأ ددمب"
سها رأعلى ت واطلسلا جميع ل قبنمر وستدلام احكام أرحتب اوجويقضي بي ذلا



 المقدمة
 

2 
 

ال عد هذا ز وعليه ال يج و،يعيةرلتشاة طلسلا إصدار قانون مخالف ألحكام الدستور وا 
 .القانون غير دستوري

مبدأ سمو الدستور يغدو مجرد لفظ أجوف لو استطاعت مختلف إن هذا و 
.  السلطات في الدولة انتهاك حرمته دون أن يترتب على ذلك االنتهاك أي جزاء

لدلك فقد أخذت عديد الدول باليات وضمانات تكفل دستورية القوانين والتنظيمات 
 تمثلت في إنشاء هيئات سياسية أو قضائية  مهمتها الرقابة ،وعدم مخالفتها للدستور
 . على دستورية القوانين

وقد تباينت  النظم الدستورية المقارنة  التي تبنت الرقابة على دستورية القوانين 
في مسالة تنظيم هده الرقابة وفي الجهة المختصة بها  فهناك من أخد بالرقابة 

فرنسا ، ) حيث عهد لهيئة سياسية بهده الرقابة ومثالها المجلس الدستوري ،السياسية
وهناك من أخد بالرقابة القضائية حيث عهد لهيئة قضائية بهده الرقابة ، (الجزائر

  . (أمريكا)المحاكم العادية  (مصر)ومثالها المحكمة الدستورية العليا 
و إذا كان الدستور هو حامي الحقوق والحريات  العامة  لإلفراد والجماعات  من 
خالل النص على هده الحقوق والحريات فان الرقابة على دستورية القوانين  تعد وسيلة 

 .هامة وضمانة كبيرة لحماية الحقوق والحريات
 حيث أنشا ،أخد النظام الجزائري بالرقابة السياسية على دستورية القوانينو  

 ، مجلس دستور مكلف بالسهر على احترام الدستور1989 فيفري 23بموجب دستور 
لك  ذ فقد سبقه ل،إال انه لم يكن الدستور األول الذي نص على إنشاء مجلس دستوري

ث نص على إنشاء ي ح1963 سبتمبر 10األول للجمهورية الجزائرية في  الدستور
مجلس دستوري أوكلت إليه مهمة رقابة دستورية القوانين واألوامر التشريعية وخص 

المادة ) رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني بحق إخطار المجلس الدستوري
 .إال أن هذا المجلس لم يرى النور بسبب تعليق العمل بالدستور ، (64و63
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لك ذ فلم يأخذ بالرقابة على دستورية القوانين  و1976 نوفمبر 22أما دستور 
. يعود إلى تكريس النظام االشتراكي 

 اعتنق المؤسس الدستوري مبدأ التعددية 1989 فيفري 23وبصدور دستور 
واحترام  ومبدأ الفصل بين السلطات، وتقرير مسؤولية الحكومة أمام البرلمان ، الحزبية،

يؤسس مجلس دستوري يكلف "  على أن 153 ونص في المادة ،الحقوق والحريات
 ...."بالسهر على احترام الدستور 

ي تبنى ما جاء في المادة ذ صدر الدستور الحالي وال1996 نوفمبر 28وبتاريخ 
 . حرفيا1989 من دستور 153

وفي إطار الرقابة على دستورية القوانين وما تطرحه من تساؤالت تبرز األسباب 
ه الدراسة معبرة عن مدى أهمية الرقابة على دستورية القوانين في حماية ذالداعية له

. الحقوق والحريات
وعليه فان سبب اختيارنا للموضوع يكمن في أسباب ذاتية وأخرى موضوعية 

: األسباب الذاتية
  . في البحث في موضوع الرقابة على دستورية القوانينالملحةالرغبة  -
محاولة دراسة مشروع التعديل الدستوري الجديد وما أضافه في مجال الرقابة  -

   .على دستورية القوانين
: األسباب الموضوعية

أهمية موضوع الرقابة على دستورية القوانين باعتبارها  ضمانة لحماية الحقوق  -
 .والحريات
محاولة معرفة مدى فاعلية الرقابة على دستورية القوانين في التشريع الجزائري   -

 .تفي حماية الحقوق والحريا
   .وجود رصيد معرفي حول الموضوع -
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تتمثل  ونظرا لالعتبارات المتقدمة يكتسي موضوع الدراسة ميزة وأهمية بالغة
: فيمايلي
إن الرقابة على دستورية القوانين تعد وسيلة هامة وضمانة كبيرة لحماية الحقوق  -

والحريات العامة وبالتالي فان إي خلل في تطبيقها قد يعرض األفراد إلى ضياع 
 .حقوقهم  وانتهاك حرياتهم 

كما ان الرقابة على دستورية القوانين تكفل  مبدأ سمو الدستور وعدم إصدار  -
 أي نصوص تخالفه

 

ونرمي من وراء طرح اإلشكالية التي يتمحور حولها موضوع الدراسة البحث 
ما مدى فعالية الرقابة على دستورية القوانين في التشريع الجزائري : باألساس عن

كضمانة حقيقية لحماية الحقوق والحريات ؟ 
 البد لنا من اإلجابة على األسئلة  كانومحاولة منا لإلجابة على هده اإلشكالية

: الفرعية التالية 
ما المقصود  الرقابة على دستورية القوانين ؟ وما هي أحوالها و صورها؟ - 

 وكيف يمكن تقييم كل صورة ؟
بماذا اخذ المشرع الدستوري الجزائري في مجال الرقابة على دستورية القوانين؟ - 

ه الرقابة في حماية الحقوق والحريات؟ ذوما مدى فاعلية ه
 

 وللتوصل اإلشكالية المطروحةسنعتمد في بحثنا هذا من اجل اإلجابة على 
: لألهداف المتوخاة من هذه الدراسة على المناهج التالية 

المنهج التاريخي  والدي يمكننا من معرفة أصل نشأة الرقابة على دستورية  -
 القوانين وتطور هده الرقابة عبر دساتير الجمهورية الجزائرية

 في تحليل  النصوص الدستورية  نا الوصفي الذي يفيد المنهجالمنهج التحليلي و -
 . لفهم محتواها  ومدلولهااوالتعليق عليه
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تم التطرق في الفصل ،   تتكون من فصلين خطة ثنائيةإلىا ذبحثنا هولقد قسمنا 
 .األول إلى بيان ماهية الرقابة على دستورية القوانين من خالل بيان مفهومها  وصورها

بينما في الفصل الثاني فقد تمت دراسة الرقابة على دستورية القوانين في التشريع 
الجزائري ودلك من خالل تطور هده الرقابة في الدساتير المتعاقبة للجمهورية الجزائرية 
جراءات عمله واختصاصاته  وكدا دراسة المجلس الدستوري الحالي من خالل تشكيلته وا 
وفي خاتمة البحث توصلنا إلى مالحظات ونتائج على إثرها قدمنا اقتراحات وتوصيات 

. لجعل هده الرقابة أكثر فاعلية  وضمان لحماية الحقوق والحريات
 
 
 
 
 
 
 



 القوانين دستورية على الرقابة ماهية :............................................األول الفصل
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 :الفصــل األول 
ماهية الرقابة عمى دستورية القوانين 

ن ولقانانه وكر وستدلأ سمو ادمبترسيخ  على الدستوريةمة ظألن مختلف  ارتسه
لة ودللت األساسية اطلسل اميظعلى تنر وستدل في اصلنافال يكفي ولة دلفي األساسي ا

 يجب أن توجد ضمانات تكفل تقيد السلطات ل بتهمجبااد ووارألفق اوحقوتحديد 
باختصاصاتها ، وعدم تجاوزها وال يتحقق ذلك إال بمراقبة مدى مطابقة القوانين العادية 

. والتنظيمات للدستور 
ويعتبر مبدأ الرقابة على دستورية القوانين مبدأ متفرع عن مبدأ سمو الدستور 

وعن مبدأ تدرج القوانين  وقد تبنت الدول الحديثة هدا المبدأ  وجعلته من أركان النظام 
. الدستوري في بناء دولة القانون

وتظهر أهمية الرقابة على دستورية القوانين  في الدور الذي تلعبه في كفالة 
احترام الدستور ، وتجسيد سموه ، وذلك من خالل حمايته من جميع التجاوزات  

. واالنتهاكات التي يكون مصدرها القانون أو التنظيم 
كما تظهر األهمية البالغة لهده الرقابة في حماية الحقوق والحريات ، حيث ال 
يكفي النص عليها في الدستور وتخويل البرلمان سلطة تنظيم ممارستها  لالطمئنان 
على عدم االعتداء عليها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية ، بل البد من تدعيم 

دلك بالية  قانونية تكون كفيلة  بإلغاء ما يتعارض مع أحكام الدستور  
: المبحث األول 

مفهوم الرقابة عمى دستورية القوانين 
تعتبر الرقابة على دستورية القوانين من أنجع السبل  التي ابتكرها العلم الدستوري 
لفرض مبدأ الشرعية ولحماية الحقوق والحريات ، بالرغم من اختالف الفقه الدستوري 
من مؤيد ومعارض لهده الرقابة وهو األمر الذي يدفعنا إلى البحث عن تعريف شامل 

 1لهده الرقابة وكذا البحث عن أسباب ظهورها
 

                                                           
1

حٕبغٍخ اثطا١ُ٘ ، اٌزٕٛع اٌطلبثٟ وعّبٔخ ٌؽ١بزح حىُ اٌمبْٔٛ ، جبِؼخ اٌحبط ٌرعط ثبرٕخ ،و١ٍخ اٌحمٛق  

 72 ، ص2013-2012ٚاٌؼٍَٛ اٌؽ١بؼ١خ ، لؽُ اٌحمٛق ، اٌؽٕخ اٌجبِؼ١خ 
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: المطمب األول 
 تعريف  الرقابة عمى دستورية القوانين

يقصد بالرقابة على دستورية القوانين منع صدور نصوص قانونية مخالفة 
للدستور، فهي وسيلة لحماية الدستور من إي اعتداء أو خرق  تطبيقا لمبدأ سمو 

كما يقصد بها وجوب  حماية الدستور من أي خرق محتمل من قبل  1،الدستور
السلطتين التشريعية أو التنفيذية ، ولو أن القصد األساسي  هو السلطة التشريعية  الن 

 2. السلطة التنفيذية يمكن إخضاع قراراتها المشوبة بعدم المشروعية للرقابة القضائية
يقصد بالرقابة على دستورية القوانين التزام سلطات الدولة الثالث بأحكام و

الدستور باعتباره القانون األسمى في الدولة ، حيث إن مبدأ سمو الدستور يكون غير 
ذي قيمة إذا لم يحترم من قبل السلطات ، وبالتالي فالرقابة على دستورية القوانين تعني 

  .التأكد من احترام  القوانين للقواعد الدستورية شكال وموضوعا
والمالحظ أن  الرقابة على دستورية القوانين ال تثار في حال الدساتير المرنة 

حيث بمقدور السلطة التشريعية أن تعدل القواعد الدستورية بنفس اإلجراءات المتبعة في 
تعديل القوانين العادية بينما في الدساتير الجامدة  التي يلزم لتعديلها إجراءات خاصة 
تختلف عن اإلجراءات المتبعة لتعديل التشريعات العادية فان الرقابة على دستورية 

 3.القوانين تحتل أهمية بالغة حيث يبرز السمو الشكلي والموضوعي للدستور 
 

: المطمب الثاني 
 أحوال الرقابة عمى دستورية القوانين
: تأخذ الرقابة على دستورية القوانين احد األحوال التالية 

ما أن تكون رقابة داخلية  (شكلية )فهي إما أن تكون رقابة خارجية  ، وا 
. 4(موضوعية)

                                                           
1

 ، 2002 ،ز ض ط ،اٌجعائط ،2اال١ِٓ شط٠ػ ، اٌمبْٔٛ اٌسؼزٛضٞ ٚاٌّإؼؽبد اٌؽ١بؼ١خ اٌّمبضٔخ ،غ 

 .142ص
2

،جٍخ إٌبئت ،اٌؼسز اٌربِػ ،  (إٌّٛزط اٌجعائطٞ  )ِؽؼٛز ش١ٙٛة ، اٌطلبثخ ػٍٝ زؼزٛض٠خ اٌمٛا١ٔٓ  

 . 30 ، ص2005
3

، ينٌفٍؽط١ْ اٌّصطٞ ٚاٌمبٔٛ ايف نئاٌمٛا٠خ ضؼزٛزٌطلبثخ ػٍٝ اٚٞ، اٌطٙطاذ١ًٍ زض ٌمبا١ُ٘ ػجس اثطئ 

 .8ْ ، ص . غ . ، ز ِصط ، ٌؼطث١خ د اؼبضاٌسس ٚاٌجحٛاِؼٙس ، ريؼبٌخ ِبجؽزض
4

 .204 ،ص2006  اثطا١ُ٘ ػجس اٌؼع٠ع ش١حب ،اٌّجبزب اٌسؼزٛض٠خ اٌؼبِخ ،ِٕشبح اٌّؼبضف ، االؼىٕسض٠خ ، 
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فيكفي أن يشوب وضع القانون أو صدوره أو تنفيذه إحدى هده الحاالت ، فيعتبر 
حينها محل رقابة ، ومن ثم اعتبار هده التشريعات غير دستورية من الوجهة القانونية 

بالتالي  االمتناع عن تنفيذها في الرقابة القضائية  ، أو مدعاة إلخطار الهيئة 
. المختصة بالرقابة في الرقابة السياسية 

: كما تسمى الرقابة الشكلية  وتكون لألسباب التالية :  الرقابة الخارجية -أوال
: عدم مراعاة قواعد االختصاص – 1

فإذا منح الدستور  اختصاصات معينة لسلطة معينة دون سواها فال يمكن 
أن يمنح هده االختصاصات لسلطة أخرى الن دلك يعد  (العادي أو الفرعي)للتشريع 

اعتداءا على اختصاصات سلطة أخرى  وهو مخالف للدستور وبالتالي يعد خروجا 
  1على اإلرادة التأسيسية  ويعتبر عمل غير دستوري 

:   خرق اإلجراءات  – 2
إذا ما نص الدستور على إجراءات معينة في إصدار تشريع ما ،وصدر هدا 

التشريع دون اتخاذ  اإلجراءات المنصوص عليها في الدستور ، عدت هده المخالفة 
سبب قوي وحكم صريح بعدم دستوريته  وعلى سبيل المثال نص الدستور الجزائري 

على وجوب عرض القوانين العضوية  على المجلس الدستوري  قبل إصدارها  وبالتالي 
ال عدت غير دستورية .  يجب القيام بهذا اإلجراء وا 

: كما تسمى الرقابة الموضوعية  وتكون لألسباب التالية :  الرقابة الداخمية -ثانيا
: خرق أحكام الدستور – 1

إن التشريعات إذا ما صدرت يجب أن تراعي المبادئ األساسية في الدستور 
ونعني بها الحقوق والحريات ، فادا ما صدر تشريع  فيه خروج عن روح ومقتضى 

: الدستور اعتبر تشريع غير دستوري  ، ولهذا الخرق صورتان 
  إما أن يكون خطا في القانون ، كان خالف المشرع المبادئ والحريات التي جاء

 .بها الدستور ، إما بالخروج عنها أو إنكارها 
  ما أن يكون خطا في الواقعة  عندما ال يوفق في تقدير قواعد الدستور في وا 

 .المجاالت التي تخضع عادة للسلطة التقديرية
                                                           

1
 ،إٌظط٠خ اٌؼبِخ ٌٍسٌٚخ ٚاٌسؼزٛض 1 ؼؼ١س ثٛشؼ١ط ،اٌمبْٔٛ اٌسؼزٛضٞ ٚإٌظُ اٌؽ١بؼ١خ اٌّمبضٔخ ، ط

 .191 ، ص1999،ز٠ٛاْ اٌّطجٛػبد اٌجبِؼ١خ ، اٌجعائط ، 
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لدلك كان الدور األساسي للرقابة هو حماية الحقوق والحريات التي ينص عليها 
. الدستور في مواجهة أي اعتداء ، حتى وان كان من السلطة التشريعية

: إساءة استعمال السمطة  – 2
ويقصد بها أن توظف السلطة لغايات غير التي تقررت بسببها ، وتتقرر الرقابة 
بالتحقيق في الشكاوى التي تقدم إلى الجهات المختصة والتي يكون موضوعها  تجاوز 

. في اإلجراءات 
: المطمب الثالث 

 أسباب ظهور  الرقابة عمى دستورية القوانين
لتاسع ن ارلقال اطويكية رمية أصوخصانين  ولقاية روستظلت الرقابة على  د

 المحكمة نلك وصمتخصري وستء دقضاد وجم ود عمغ رنيرلعشن ارلقت اياادب ورعش
لنفسها  ت رقد ألبال اكتلفي لقضائي  اميظلتناقمة العليا األمريكية  و التي هي بمثابة 

ضي لقااه ردصي أذلهير الش  في الحكم ا1803م  عاذمنانين ولقاية روستدقابة  رقح
. ال شرما

المية  لعب الحرب اعقاات في أذبال ونيرلعشن ارلقا في اذ هكريستم لم رألم انلك
تير سادل اضبعإلى يقه طرانين  يجد ولقاية روستعلى دقابة رلأ ادمب بدا ثحيولى ألا
لثانية المية  الع الحرب ادبع المبدأ  رنتشبين الحربين ثم  اما رت في  فترة دصتي لا
على قابة رلأ ادمبنى غلبها تتبتير الحديثة في  أسادلر المستقرة  أن اوألم انصبح موأ
. انين ولقاية روستد

في  ية روست أول محكمة  د1920سنة سا  لنموفي فترة ما بين الحربين أنشأت ا
ت د شهكلذك. المحكمةه ذهء نشابير كلسن وراء إلكالفقيه ن اكاو . با أور

 تنشئ أُأ 1931م عاوفي . ء ذاته لشي ا1920سنة م أي لعا اسنففي فاكيا وسلوتشيك
 .سبانيا في   أية روستمحكمة د

ت فان المحكمتين األخريين قد رستمت وارستقإذا كانت المحكمة النمساوية قد ا
. مستهما تغييرات النظم السياسية

وقد بدا التطور الحقيقي والكبير في تبني الدساتير الحديثة لمبدأ الرقابة على 
 2948دستوري القوانين في أعقاب الحرب العالمية الثانية ،حدث دلك في  ايطاليا سنة 
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 ، حيث توجد في كال البلدين أقوى المحاكم 1949في جمهورية ألمانيا االتحادية سنة 
. الدستورية 

 تنظيما خاصا للرقابة 1958 وفي فرنسا تضمن الدستور الفرنسي الصادر سنة 
 نظاما للرقابة على 1975السابقة على دستورية القوانين ، كما تبنت اليونان سنة 

دستورية القوانين ، وكذلك فعلت اسبانيا بعد عودة النظام الديمقراطي إليها،  و أنشأت 
 محكمة دستورية ، كما تبنت بلجيكا الرقابة على دستورية القوانين سنة 1978سنة 

.  وهكذا أنشئت الرقابة على دستورية القوانين في غالبية الدول األوروبية1980
أما بالنسبة لدول القارة اإلفريقية فبعد حصولها على استقاللها فقد تبنت في 

. دساتيرها الحديثة مبدأ الرقابة على دستورية القوانين 
: ويمكن رد مبررات األخذ بهده الرقابة إلى ما يلي 

إن القاعدة القانونية الدنيا يجب أن تحترم  وتخضع للقاعدة القانونية العليا   -
استنادا لمبدأ تدرج القواعد القانونية  ، وبالنظر إلى  أن الدستور يحتل دارة الهرم 

القانوني  فال يعقل أن تكون القواعد القانونية األخرى مخالفة له  ومن اجل منع حدوث 
 .دلك ينبغي القيام بمراقبة مدى دستورية القوانين 

بما أن الدستور يتضمن قواعد قانونية صادرة عن صاحب السيادة في الدولة  -
وهو صاحب السلطة التأسيسية  ، والقواعد القانونية األخرى تصدر  (الشعب ،األمة)

عن سلطات مؤسسة من طرف صاحب السيادة نفسه بموجب الدستور ، وبناءا على 
دلك فال يمكن للسلطة المؤسسة أن تخالف إرادة صاحب السلطة المسيطرة في 

 .الدستور
رغم قوة وسالمة هده المبررات ، فان الرقابة على دستورية القوانين ليست  لكن و

نظاما حتميا  أو معموال به في كافة دول العالم ،فمعظم الدول االشتراكية سابقا لم تأخذ 
 . 1976بهده الرقابة في دساتيرها  ومثاله الجزائر في دستور 

كما أن البلدان النامية لم تأخذ بهده الرقابة ودلك راجع غالى الطبيعة التسلطية 
. ألنظمة الحكم  ورفض الحكام أي رقابة على أعمالهم تصرفاتهم 

والواقع أن حداثة الدول النامية ، وعدم استقرارها االجتماعي والثقافي واالقتصادي 
بسبب المرحلة االستعمارية أدى إلى عدم استقرارها السياسي وحاجتها إلى وجود سلطة 
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صالحات واسعة وهو األمر الذي أدى إلى انعدام الرقابة على  سياسية مركزية قوية وا 
دستورية القوانين أو عدم فاعليتها وقد يتعدى األمر دلك إلى عدم وجود دستور أصال 

. أو عدم فاعليته إن وجد 
 

: المبحث الثاني 
 صور الرقابة عمى دستورية القوانين

 

  إذا ما رجعنا إلى األنظمة الدستورية المقارنة نجد أن صور الرقابة على 
وتسلك النظم ، وتعدد اتجاهاتها، دستورية القوانين قد اختلفت باختالف هذه األنظمة

فمنها ما يجعل مهمة رقابة الدستورية منوطة ، الدستورية سبًال متعددة في هذا الصدد
هيئة قضائية ومنها ما يوكل تلك المهمة إلى ، L'organe politique بهيئة سياسية

L'organe juridictionnel، وهو األمر الذي يدعونا إلى القول بأن الرقابة على 
وذلك تبعًا الختالف طبيعة ، أو رقابة قضائية، دستورية القوانين قد تكون رقابة سياسية

. 1الجهة القائمة بالرقابة 
سنتناول بالدراسة فيما يلي ــ وبإيجاز ــ كًال من الرقابة السياسية ، وبناء عليه

 وذلك من خالل مطلبين رئيسيين وفقًا لما ،والرقابة القضائية على دستورية القوانين
 :يلي

: المطمب األول 
 الرقابة  السياسية عمى دستورية القوانين

 (سابقة )تعرف الرقابة السياسية على دستورية القوانين على أنها  رقابة وقائية 
تسبق صدور القانون ومن ثم فإنها تحول دون إصداره إذا ما كان مخالفا لنص 

، تعهد بمهمة الرقابة على دستورية القوانين لهيئة سياسية ، سواء كانت هيئة 2دستوري 
المجلس  )او كانت هيئة سياسية خاصة أنشئت أساسا لهدا الغرض  (البرلمان )نيابية 

 .(الدستوري 
                                                           

1
حؽٓ ٔبصط غب٘ط اٌّحٕخ ، اٌطلبثخ ػٍٝ زؼزٛض٠خ اٌمٛا١ٔٓ ، اٌؼطاق ّٔٛزجب ، زضاؼخ ِمبضٔخ ، ضؼبٌخ  

ِبجؽز١ط ، األوبز١ّ٠خ اٌؼطث١خ اٌّفزٛحخ فٟ اٌسّٔبضن ، و١ٍخ اٌمبْٔٛ ٚاٌؼٍٛ َ  اٌؽ١بؼ١خ  اٌؽٕخ اٌجبِؼ١خ 

 29 ص2008
2

 70 ، ص1995 ،زاض اٌفىط اٌؼطثٟ ، اٌمب٘طح ،2ػجس اٌؼع٠ع ِحّس ؼبٌّبْ ، ضلبثخ  زؼزٛض٠خ اٌمٛا١ٔٓ ، غ 
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: الفرع األول 
 نشأة الرقابة  السياسية عمى دستورية القوانين

 

إلى ،  على دستورية القوانين controle politiqueترجع نشأة الرقابة السياسية 
" خاصا" عهد الثورة الفرنسية عندما أنشأ أول دستور في السنة الثامنة للجمهورية مجلسا

وقد ، واستمرت فرنسا في تطبيق الرقابة السياسية حتى اليوم ، للقيام بهذه المهمة 
، وتعد الرقابة السياسية ، الدول االشتراكية " أخذت بعض الدول بهذه الصورة وخاصة

وتعمل على ،  ألنها سابقة على صدور القوانين controle preventifرقابة وقائية 
 1 .توقي وقوعها في مخالفة الدستور

 

مع االختالف ، وقد أخذت العديد من الدول عن فرنسا هذه الصورة من الرقابة 
( 1977)بين دستور وآخر فأخذ االتحاد السوفيتي السابق بهذه الرقابة في دستور عام 

كما أخذ دستور ألمانيا الديمقراطية ، وجعل الرقابة من اختصاص السلطة التشريعية ، 
والصين في دستورها لعام ،  (1947)وبلغاريا في دستورها لعام ،  (1949)لعام 

مهمة الرقابة ، ( 1958)وقد أناط الدستور الفرنسي الحالي الصادر عام ،  (1954)
 2.إلى هيئة أسماها المجلس الدستوري

 

وقد دفع فرنسا إلى األخذ بهذه الرقابة التفسير الذي ساد الفقه الفرنسي في فهم 
 وكذلك بوصف البرلمان هو المعبر عن سيادة األمة وأن ،نظرية الفصل بين السلطات 

القانون هو التعبير عن هذه اإلرادة فهذان األمران حاال بين فرنسا وبين األخذ بالرقابة 
 وقد ظهرت فكرة الرقابة السياسية على دستورية ،القضائية على دستورية القوانين 

 وكان بين أعضاء ،القوانين أول األمر خالل إعداد دستور السنة الثالثة للثورة الفرنسية 
وقد اقترح  ( sieyesسيز  )الجمعية التأسيسية المناط بها وضع ذلك الدستور الفقيه

                                                           
1

، 1992ِطجؼخ اٌساض اٌجبِؼ١خ – ، إٌظُ اٌؽ١بؼ١خ ٚاٌمبْٔٛ اٌسؼزٛضٞ ، ػجس اٌغٕٟ ثؽ١ٟٛٔ ػجس هللا  

  551 – 550اٌمب٘طح  ص 

 
2

األوبز١ّ٠خ اٌؼطث١خ اٌّفزٛحخ فٟ ، ظّبٔبد احزطاَ اٌمٛاػس اٌسؼزٛض٠خ فٟ اٌؼطاق ،  ِبظْ ١ٌٍٛ ضاظٟ 

 ، اٌسّٔبضن

  www.ao-academy.org  َٛ20:00 ػٍٝ اٌؽبػخ 21/02/2016  شٛ٘س ٠ 
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 ،هذا الفقيه إنشاء هيئة محلفين دستورية تكون مهمتها رقابة أعمال السلطة التشريعية 
 1.ولقي هذا االقتراح معارضة شديدة ولم يكتب له أن يرى النور

( sieyes )عاد الفقيه (نابليون )وعند إعداد مشروع دستور السنة الثامنة في عهد
وطرح اقتراحه مرة أخرى واستطاع إقناع واضعو الدستور بسالمة مقترحه وبذلك انشأ 

 ووفقا لدستور " le senat conservateur"مجلس أطلق عليه المجلس المحافظ 
السنة الثامنة تكون مهمته فحص مشروعات القوانين للتحقق من عدم مخالفتها 

وعهد بمهمة الرقابة  (1852)كما أخذت فرنسا بهذه الرقابة في دستور عام ، للدستور
 لم ،ومجلس الشيوخ ، المجلس المحافظ ، بيد أن كال المجلسين ، إلى مجلس الشيوخ 

 .2يوفقا في هذه المهمة بسبب سيطرة اإلمبراطور عليها حيث كان المجلسان أداة بيده
وهذه المسألة أثيرت أمام القضاء الفرنسي في أكثر من مناسبة ولكن ذلك القضاء 

وقد حكمت ، سواء اإلداري أم العادي انتهى دائما إلى رفض رقابة دستورية القوانين 
 بأن القانون الذي تمت ،( 1833نيسان /  أبريل 11)محكمة النقض الفرنسية في 

مناقشته وصدر بالطرق المرسومة ال يمكن أن يكون محل مهاجمة أمام المحاكم 
 وقد استمرت محكمة النقض الفرنسية دائما في هذا االتجاه من ،بدعوى عدم الدستورية 

وان أختص برقابة مشروعية   ومن ناحية أخرى فان القضاء اإلداري في فرنسا،ناحية 
القرارات اإلدارية ومدى اتفاقها مع القانون فانه حكم بعدم قبول الدعاوى التي تستند إلى 

 .عدم دستورية القانون 
لم يكن ، فالقضاء الفرنسي عندما حجب نفسه عن مراقبة دستورية القوانين 

في أداء مهمته ولكنه وجد نفسه في مواجهة بعض النصوص التشريعية التي " مقصرا
 أما من ،عن بعض الحجج التاريخية والفلسفية" فضال، الرقابة  تحول بينه وبين هذه

من قانون تنظيم  (11)حيث النصوص فقد وجد القضاء الفرنسي أمامه نص المادة 
والتي تمنع المحاكم من أن تشترك على نحو مباشر أو  (1790)القضاة الصادر عام 

غير مباشر في ممارسة السلطة التشريعية أو أن تعرقل قرارات الهيئة التشريعية أو أن 
                                                           

1
- ثحش ِٕشٛض فٟ اٌّٛلغ االٌىزطٟٚٔ ٌٍجٛاثخ اٌمب١ٔٛٔخ– اٌمعبء اٌسؼزٛضٞ فٟ ِصط –  ٠ح١ٝ اٌجًّ  

شٛ٘س ٠َٛ   www.tashreaat.comشطوخ ذسِبد اٌّؼٍِٛبد اٌزشط٠ؼ١خ ِٚؼٍِٛبد اٌز١ّٕخ 

 .20:30 ػٍٝ اٌؽبػخ 05/01/2016
2

زضاؼخ ِٕشٛضح فٟ اٌّٛلغ االٌىزطٟٚٔ ٌّطوع لٕس٠ً ،اٌطلبثخ ػٍٝ زؼزٛض٠خ اٌمٛا١ٔٓ ،  ز٠ٕساض ش١ربٟٔ 
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من قانون العقوبات التي تؤثم القضاة الذين  (127)توقف نفاذها وكذلك المادة 
تشريعية أو " يتدخلون في ممارسة السلطة التشريعية سواء بإيجاد لوائح تتضمن أحكاما

بمنع أو إيقاف قانون أو أكثر أو بالتداول فيما إذا كان يجب نشر القوانين أو نفاذها 
عالوة إلى هذين النصين ألواضحي الداللة في الحيلولة بين القضاء الفرنسي والنظر 

فهناك الحجة التاريخية التي أوجدتهما تصرفات المحاكم ، في دستورية القوانين 
والتي كانت تعرقل ، قبل الثورة  (البرلمانات) والتي كانت تسمى  ،الفرنسية القديمة 

من الحذر والريبة لدى رجال " بل وتلغي بعض نصوصها مما ولد ميراثا، تنفيذ القوانين 
الثورة الفرنسية ضد القضاة بوصفهم معوقين وراغبين في التغول على اختصاصات 

وأدى هذا كله إلى تيار قوي رافض إلعطاء القضاة حق رقابة ، السلطات األخرى 
  .1دستورية القوانين

 استحدثت الرقابة السياسية على ،( 1946)وفي دستور الجمهورية الرابعة لعام 
 وقد تألفت اللجنة الدستورية من ثالث ،( 93 و 91)في المواد ، دستورية القوانين 

رئيس ، عشر شخصا يكون رئيس الجمهورية على رأسهم وعضوان بحكم منصبهما 
والعشرة أعضاء الباقون هم من يختارهم ،  ورئيس مجلس الشيوخ ،مجلس النواب 

 وفي الجمهورية ، وعلى أساس التمثيل النسبي لألحزاب ،البرلمان من غير أعضائه 
 .الخامسة تبنى الدستور الفرنسي الرقابة على دستورية القوانين أيضا

 

: الفرع الثاني 
  صور الرقابة  السياسية عمى دستورية القوانين

نصت بعض الدساتير ومنها دساتير الدول االشتراكية على الرقابة على دستورية 
 فمنها ما جعل هذه المهمة من اختصاص المجلس ،بواسطة هيئة سياسية ، القوانين 

المجلس )ومنها ما أنشأ هيئة خاصة تتولى مهمة الرقابة   (البرلمان )التشريعي 
. (الدستوري 
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 (البرلمان )على ذلك سنبحث في إسناد مهمة الرقابة إلى الهيئة التشريعية وتفريعا
 .و تكوين هيئة خاصة للرقابة على دستورية القوانين

 :(البرلمان)إسناد مهمة الرقابة إلى الهيئة التشريعية - أوال 
تلك الجهة التي تملك الحق في  )يعرف الفقه الدستوري السلطة التشريعية بأنها 

.  إصدار القواعد
 وفي الدولة 1(العامة الملزمة التي تحكم تصرفات الجماعة في نطاق الدولة

الحديثة ، تعود سلطة التشريع للشعب ، يمارسها مباشرة في حالة الديمقراطية المباشرة، 
عن طريق نواب عنه في حالة الديمقراطية غير المباشرة ، أو بالطريقتين معًا في  أو

وتعود أهمية السلطة التشريعية لما . حالة الديمقراطية المباشرة أو شبه  المباشرة
تضطلع به من قيامها نيابة عن الشعب بتمثيله في وضع القوانين وسنها ومراقبة 

. تنفيذها ، فضًال عن المهام األخرى كالوظيفة الرقابية والمالية واالقتصادية 
 على ،(1936)وفي ذلك عمل دستور االتحاد السوفيتي السابق الصادر عام 

إسناد مهمة الرقابة على دستورية القوانين إلى الهيئة التشريعية إذ جعل مجلس السوفيت 
 واتخاذ اإلجراءات التي ،األعلى المختص بالرقابة على تنفيذ الدستور االتحادي 

 وأسند الدستور اليوغسالفي الصادر عام ،تضمن توافق دساتير الجمهورية مع أحكامه 
 إلى المكتب اإلداري للمجلس الشعبي مهمة التحقيق من عدم مخالفة قوانين ،( 1946)

كما نص الدستور الصيني ، الدويالت للقوانين االتحادية أو ألحكام الدستور االتحادي 
 على اختصاص الجمعية الصينية لممثلي الشعب بالرقابة ،( 1954)الصادر عام 

بنفس الطريقة ،  (1948)وأخذ الدستور البلغاري الصادر عام ، على تطبيق الدستور 
إذ جعل الهيئة التشريعية هي المختصة بالتأكد من مراعاة الشروط الدستورية عند 

ومن الدساتير من منح رئيس ، إصدار القوانين من عدم مخالفة هذه القوانين للدستور 
كما في ، المجلس النيابي الحق في منح التصويت على مشروع قانون غير دستوري 

    2( 1906)دستور السويد الصادر عام 
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 557 - 556ِطجغ ؼبثك ص – إٌظُ اٌؽ١بؼ١خ ٚاٌمبْٔٛ اٌسؼزٛضٞ – ػجس اٌغٕٟ ثؽ١ٟٛٔ ػجس هللا  
2

 ، 5غ، اٌؽٍطبد اٌضالس فٟ اٌسؼبر١ط اٌؼطث١خ اٌّؼبصطح ٚفٟ اٌفىط اٌؽ١بؼٟ اإلؼالِٟ ،  ؼ١ٍّبْ اٌطّبٚٞ 

 .  57ص ،  َ 1986اٌمب٘طح ، ،جبِؼخ ػ١ٓ شّػ 
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 :تكوين هيئة خاصة لمرقابة عمى دستورية القوانين- ثانيا 
تلجأ معظم دساتير الدول التي تختار طريق الرقابة السياسية إسنادها إلى هيئة 

خاصة مستقلة تتولى الرقابة على دستورية القوانين على وجه الخصوص قبل صدورها 
" في الغالب األعم لتكون رقابة وقائية تستهدف منع صدور القانون إذا كان مخالفا

وقد يتم تشكيل هذه الهيئة أما بطريقة التعيين من جانب البرلمان أو السلطة ، للدستور 
أو بطريق االنتخاب من القاعدة الشعبية أو من خالل ، " أو منهما معا، التنفيذية 

 ويستمد هذا االتجاه أساسه من مبدأ ،أعضاء اللجنة ذاتها بعد تشكيلها ألول مرة 
الفصل بين السلطات بتنفيذه على نحو يمنع تدخل السلطة القضائية في أعمال السلطة 

ولتفادي احتمال سيطرة أو هيمنة القضاء على البرلمان بما يهدد استقالله ، التشريعية 
 ومن الدساتير العربية التي تبنت هذه الطريقة من الرقابة الدستور الجزائري  الذي 1

 وقد أنشئ المجلس الدستوري الجزائري وفق ،أوكل الرقابة إلى المجلس الدستوري 
) المعدل بالقانون رقم  (1993/( )7/ 14 الصادر بتاريخ 250)القانون رقم 

 . (1999/ 30/10الصادر بتاريخ 150
 ومن الدساتير األخرى التي أخذت بهذه الرقابة الدستور اإليراني الصادر عام 

 (مجلس صيانة الدستور ) حيث اسند مهمة الرقابة إلى مجلس اسماه ،( 1979)
:  الفرع الثالث 

 تطبيقات الرقابة  السياسية عمى دستورية القوانين
لعل أهم تطبيقات الرقابة السياسية على دستورية القوانين هي تلك الواردة في 

وسنتناول مضمون هذه الرقابة  (1958)دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة لعام 
. وتحريكها وطبيعة القرارات الصادرة عنها

مهمة الرقابة إلى هيئة ، ( 1958)أناط الدستور الفرنسي الحالي الصادر عام 
 تسعة أعضاء يتم ، تتكون من نوعين من األعضاء ،(*)أسماها المجلس الدستوري 

، ورئيس مجلس الشيوخ ، ورئيس الجمعية الوطنية ، تعينهم من قبل رئيس الجمهورية 
كما يضم المجلس رؤساء الجمهورية السابقون لالستفادة من خبراتهم التي اكتسبوها من 

                                                           
1

  2005ِٕشب ح اٌّؼبضف ، ا الؼىٕسضٞ ح ، ، اٌمبْٔٛ اٌسؼزٛضٞ ٚاٌشطػ١خ اٌسؼزٛض٠خ ،  ؼبِٟ جّبي اٌس٠ٓ 

 .145ص 
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أما رئيس المجلس فيعن من بين أعضاء المجلس من قبل رئيس ، خالل سني خدمتهم 
 1الجمهورية 

من الدستور أن اختصاصات المجلس تتركز في فحص  (61)وأوضحت المادة 
 وانتخاب ، والمنازعات المتعلقة باالنتخابات البرلمانية،دستورية القوانين والمعاهدات

 "les lois  ةـ ويجب أن تعرض القوانين األساسي،رئيس الجمهورية واالستفتاءات الشعبية
 "organiques  ولوائح مجلس البرلمان قبل تطبيقها على المجلس ليقرر مدى

 أو ، ويجوز أن يعرض رئيس الجمهورية أو الوزير األول ،مطابقتها مع الدستور 
رئيس أي من المجلسين النيابيين القوانين العادية والمعاهدات الدولية على المجلس 

/ 10/ 29)للتعديل الدستوري الصادر في " لفحص دستوريتها قبل إصدارها وطبقا
من "  أو لستين شيخا،من أعضاء الجمعية الوطنية " فانه يجوز لستين نائبا ( 1974

 التقدم بطلب إلى المجلس لفحص دستوريـة  قانـون من ،أعضاء مجلس الشيوخ 
. 2القوانين 

 والذي تناول إمكانيات ،( 1974/ 10/ 29)ويعد التعديل الدستوري الذي تم في 
من الدستور أحد أهم التعديالت  (61)من المادة " مراجعة المجلس الدستوري انطالقا

 ولقد أكمل ،التي حصلت خالل الجمهورية الخامسة في اتجاه تحصين دولة القانون 
ذات الصلة بمراجعة  (54) الذي عدل المادة ،( 1992/ 25/6)بالتعديل الذي تم في 

( 60)أو " نائبا (60) وأصبح بإمكان 000مدى انسجام المعاهدات مع الدستور 

                                                           
1

أٗ اٌؼسز ٔفؽٗ ،  ِٓ اٌسؼزٛض اٌفطٔؽٟ ٠56زأٌف اٌّجٍػ اٌسؼزٛضٞ ِٓ رؽؼخ أػعبء ِؼ١ٕ١ٓ ٚفك اٌّبزح  

ٚ٘ٛ أزٔٝ ثم١ًٍ ِٓ اٌؼسز اٌصٞ رزأٌف ِٕٗ اٌّجبٌػ ، اٌصٞ رزأٌف ِٕٗ اٌّحىّخ االرحبز٠خ اٌؼ١ٍب األِط٠ى١خ 

ٚضغُ ،  ػعٛا 16 ػعٛا ٚفٟ أٌّب١ٔب االرحبز٠خ 15 ػعٛا ٚفٟ ا٠طب١ٌب 12ففٟ اؼجب١ٔب ، األٚضث١خ اٌّّبصٍخ 

شٌه فبْ ػسز أػعبء اٌّجٍػ اٌسؼزٛضٞ ٠رعغ ٌٍزغ١١ط ثاظبفخ األػعبء اٌحى١١ّٓ اٌص٠ٓ ُ٘ لساِٝ ضؤؼبء 

فٟٙ رصوط ثشىً ِب ثظب٘طح ، 1958ٚرّضً ٘صٖ اٌطط٠مخ اٌزٟ رُ رج١ٕٙب ألؼجبة ظطف١خ ػبَ ، اٌجّٙٛض٠خ 

ٚلس ذٍمذ ٚظؼ١بد لب١ٔٛٔخ ، اٌش١ٛخ غ١ط اٌمبث١ٍٓ ٌٍؼعي اٌزٟ وبٔذ لبئّخ ِغ ثسا٠بد اٌجّٙٛض٠خ اٌضبٌضخ 

ِؼبٚزح اٌؼًّ فٟ اٌحمً  (ج١ؽىبض ز٠ؽزبْ )ػٕسِب أضاز اٌطئ١ػ ، 1981وّب وبْ األِط ثؼس ػبَ ، ِؼمسح 

وبْ ػٍٝ ضئ١ػ اٌّجٍػ اٌسؼزٛضٞ أْ ٠زسذً ح١ٕصان ِٓ أجً رحس٠س حمٛق ٚٚاججبد ، اٌؽ١بؼٟ اٌفؼبي 

ٚحزٝ ٘صا اٌزبض٠د ٌُ ٠مُ أٞ ِٓ لساِٝ ضؤؼبء اٌجّٙٛض٠خ اٌربِؽخ  ، 1984/ 7/11اٌؼعٛ اٌحىّٟ فٟ 

ٚال حزٝ اٌطئ١ػ ، ٚال اٌطئ١ػ ج١ؽىبض ز٠ؽزبْ ، ال اٌجٕطاي ز٠غٛي ، االجزّبع زاذً اٌّجٍػ اٌسؼزٛضٞ 

ٌُٚ ٠مُ ثشغً ٘صٖ ، فطأؽٛا ١ِزطاْ اٌصٞ أظٙط ذالي ح١برٗ ػٓ ١ٔزٗ ثؼسَ االجزّبع فٟ اٌّجٍػ اٌسؼزٛضٞ 

األٚي ثشىً ِزمطغ ٌٍّع٠س  (v.auriol أٚض٠ٛي 0ٚف )(ض١ٕ٠ٗ وٛرٟ  )اٌٛظ١فخ ؼٜٛ ضئ١ػ اٌجّٙٛض٠خ 

اٌّإؼؽخ اٌجبِؼ١خ –  ِحّس ٚغفخ 0رطجّخ ز– اٌّجٍػ اٌسؼزٛضٞ اٌفطٔؽٟ – ٠ٕظط ٕ٘طٞ ضٚؼ١ّْٛ 

 .30 ص 2001 1غ- ٌٍسضاؼبد ٚإٌشط ٚاٌزٛظ٠غ
2

 .555ِطجغ ؼبثك ص – إٌظُ اٌؽ١بؼ١خ ٚاٌمبْٔٛ اٌسؼزٛضٞ – ػجس اٌغٕٟ ثؽ١ٟٛٔ ػجس هللا  
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( 577) تضم الجمعية الوطنية ،( 1986)ومنذ عام ، مراجعة المجلس " سيناتورا
 و تتم هذه المراجعة بواسطة رسالة تجمع ،" عضوا (325)عضوا ومجلس الشيوخ 

رسالة تحمل تواقيع منفصلة عن بعضها  (60)توقيعا ويمكن أن تحصل بواسطة  (60)
 أما ما يتعلق بالمهل القانونية التي تحصل خاللها المراجعة فإنها تتغير بتغير ،البعض 

هي مهلة  (61) فالمهلة التي تحصل خاللها المراجعة على قاعدة المادة ،اإلجراءات 
أما الرقابة التي تحصل على قاعدة المادة ، يوما كحد أقصى  (15)إصدار القانون أي 

 فقد حددها المجلس في القرار الصادر بتاريخ ،في مادة المعاهدات الدولية  ( 54)
تبقى إمكانية المراجعة قائمة مادام لم يتم التصديق بعد على  )) (2/9/1992)

 المتعلقتين ، (41 و 40)أما المراجعة التي تتم انطالقا من المادتين ( (المعاهدة 
 أما على المستوى العملي فان ،باألصول التشريعية فإنها مبدئيا غير محددة بمهل 

  1مهلها هي فترة النقاشات البرلمانية 
 :تحريك الرقابة- " أوال

وتحريك الرقابة يعود ، يمارس المجلس الدستوري الرقابة على القانون قبل إصداره
 ، ورئيس الوزراء ، وهي رئيس الجمهورية،تارة إلحدى الجهات التي ذكرها الدستور

 أو ،من مجلس النواب "  وستون عضوا،ورئيس مجلس الشيوخ ، ورئيس مجلس النواب 
ويكون ذلك بالنسبة للقوانين العادية والمعاهدات ، من مجلس الشيوخ " ستون عضوا

. من الدستور  (61 و 54)المادتين ، الدولية 
 وكذلك ،2وهي القوانين المكملة للدستور، أما فيما يتعلق بالقوانين األساسية

فان المجلس الدستوري ينظر في دستورية مشروعاتها ، األنظمة لمجلسي البرلمان
 أي أن مشاريع هذه القوانين يجب أن تمر على المجلس الدستوري قبل ،"تلقائيا

  .إصدارها وكذلك كجزء من متطلبات تشريعها
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والمجلس الدستوري يراقب مبدئيا النصوص القانونية الالحقة لصدور دستور 
 ويؤكد أنه ال يراقب النصوص السابقة لصدوره إال إذا كانت هذه النصوص ،1958

 فال يعد المجلس الدستوري الفرنسي أن القانون ،السابقة تم تعديلها بنصوص الحقة 
 ،الالحق الذي يرمي فقط إلى تطبيق قانون سابق قد يخوله مراقبته للقانون السابق 

بمعنى أن مراقبة القانون السابق ال يمكن أن تتم إال إذا كان القانون الالحق قد طال 
 .النصوص السابقة لتعديلها وليس لتطبيقها 

 :طبيعة قرارات المجمس الدستوري-  ثانيا
إال باكتمال النصاب أي بحضور سبعة " ال يمكن للمجلس الدستوري أن يتخذ قرارا

 وما يحصل ،حضور سبعة أعضاء من تسعة أعضاء " أعضاء وما يقتضيه ذلك غالبا
 وحتى المرضى منهم ،هو حضور األعضاء التسعة المعينين " في كل الحاالت تقريبا

يجتهدون في االنتقال إلى المجلس حينما يكون للقضية المفروض حسمها الكثير من 
 وفي حالة تساوي األصوات يرجح ، ويتم تبني القرار بأغلبية بسيطة ،الطابع السياسي 

 .صوت رئيس المجلس 
 : مضمون القرار-"ثالثا

 ،أن ما يحمله قرار المجلس الدستوري دائما عندما يتعلق األمر بمراقبة الدستورية
 وأما القبول بهذه المراجعة وبإمكان المجلس أن ،وهو أما رد المراجعة لعدم دستوريتها 
 وعلى امتداد الحيثيات بان مشروع القانون الذي ،يقرر في سياق تحليل قانوني موسع 
 وال ترد ، و يتم ذلك بواسطة قرار بالمعنى ألحصري ،أخضع لمراقبته هو غير دستوري 

نما يستخدم القرار عبارتين تحمالن نفس المعنى مثل مشروع القانون ،عبارة دستوري   وا 
 1أو أحكام مشروع القانون ذات الصلة مخالف للدستور ، مع الدستور " أعلن منسجما

فان قرر أن مشروع القانون ال يخالف الدستور فان عملية تشريعه تستمر 
 وأما أن يقرر أن مشروع القانون يخالف ،ويصدق عليه من قبل رئيس الجمهورية 

 ففي الحالة األولى ،الدستور فهو أما أن يخالفه في كل أجزائه أو في بعض أجزائه 
 أما الحالة الثانية فالمجلس ،يصرف النظر عن مشروع القانون بحيث ال يمكن إصداره 

وفي هذه ،  أما أن يقرر أن األجزاء المخالفة ال يمكن فصلها عن المشروع ،الدستوري 
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 أي ال يمكن ،الحالة يأخذ المشروع حكم المشروع المخالف للدستور في جميع أجزائه 
 وأما أن يقرر المجلس الدستوري أن أجزاء القانون المخالف للدستور قابلة ،إصداره 

للفصل فعند ذلك لرئيس الجمهورية الخيار بين أن يصدر القانون في أجزائه الموافقة 
 وال تعرض القوانين ،فقط وبين أن يطلب من البرلمان مناقشة ثانية لمشروع القانون 

من الدستور على المجلس  (11)للمادة " الصادرة عن طريق االستفتاء العام طبقا
وال ، على اعتبار أن هذه القوانين تمثل التعبير المباشر للسيادة الوطنية، الدستوري 

                                 .يمكن ألي هيئة أن تراقب هذه السيادة
    كما أن المجلس الدستوري قد أيد ذلك بطريقة غير مباشرة عندما قضى في

 هي التي ، بأن القوانين األساسية التي يجب إرسالها إليه ،( 1962) نوفمبر سنة 06
 وهذا يعني وجود نوع آخر من القوانين األساسية التي ،يتم إقرارها عن طريق البرلمان 

 وهي التي تصدر نتيجة االستفتاء الذي يتم وفقا ،ال تعرض على المجلس الدستوري 
 . 1من الدستور (11)للمادة 

  : نشر القرار-"رابعا
يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية وبشكل عام في اليوم التالي لتبنيه إذا أعلن 

 وهناك ، أو القانون الذي اجتزأت منه األحكام غير الدستورية ،انسجامه مع الدستور 
للمجلس نفسه  وهذا السجل ينشر بإشراف القيادات العليا، سجل سنوي لقرارات المجلس 

لى رؤساء  باستثناء ذلك يتم وبشكل أكيد تبليغ القرار إلى من قاموا بالمراجعة وا 
 2.المجالس النيابية 

  : حجية األحكام الدستورية-"خامسا
من الدستور الفرنسي وان كانت تتعلق بالقوانين  (62 و 61)تنص المادتان 

العضوية قبل إصدارها وباللوائح البرلمانية قبل تطبيقها للفصل في اتفاقها أو تعارضها 
مع الدستور إال أن النصوص التي تتضمنها هذه القوانين أو اللوائح ال يجوز إصدارها 

  بل أن،أو تطبيقها إذا قرر المجلس الدستوري بعد عرضها عليه مخالفتها للدستور 
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، ولكل سلطة غيرها ، وللسلطة القضائية ذاتها ، لكل جهة إدارية " قراره بشأنها ملزما
   1فال يجوز أن ينقض أو يعاد النظر فيه 

: الفرع الرابع 
  تقدير الرقابة  السياسية عمى دستورية القوانين

ان الرقابة السياسية على دستورية القوانين بما لها من مزايا باعتبارها رقابة وقائية  
 .فان عليها مأخذ جمة وفيما يلي نتطرق للمزايا والمأخذ

من  أهم مزايا الرقابة السياسية :   مزايا الرقابة السياسية عمى دستورية القوانين-أوال 
: أنها 

تتفق مع طبيعة عمل السلطة التشريعية والذي تتداخل فيه االعتبارات السياسية   -
 ، الن الرقابة على الدستورية هي مسألة قانونية في موضوعها،مع االعتبارات القانونية 

وسياسية في آثارها فانه من األوفق أن تباشره هيئة سياسية يقوم بتشكيلها البرلمان 
وتتكون من أعضائه أساسا تالفيا لعوامل الحساسية والتحدي ومحاولة السيطرة المتبادلة 

 .بينهما
نما تمتد لتشمل   - ال تقتصر الرقابة السياسية على الجوانب القانونية فحسب وا 

وتقدير مدى اآلثار المترتبة على ، الجوانب السياسية المحيطة بالعمل محل الرقابة 
. مته ءالرقابة سواء من حيث دستورية هذا العمل أو من حيث مال

الرقابة السياسية رقابة وقائية غالبا فهي تحول أصال دون صدور العمل غير  -
الدستوري وتمنع بعد صدوره الجدل حول دستوريته وتتفادى خطر تضارب األحكام 
القضائية الذي يحدث في حالة األخذ برقابة االمتناع مما يضاعف من فعالية هذه 

 .2 الرقابة الن الوقاية خير من العالج
وجهت للرقابة السياسية :   مأخذ عمى الرقابة السياسية عمى دستورية القوانين-ثانيا 

                                     :على دستورية القوانين انتقادات عدة نذكر منها
إن الرقابة على دستورية القوانين  ذات طبيعة قانونية هده الطبيعة تتطلب في من   -
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يتولى مهمة الرقابة مواصفات فنية خاصة وكفاءة قانونية عالية ، ال  تتوفران عادة لدى 
 .أعضاء الهيئة السياسية

الهيئة السياسية تخضع بطبيعتها لألهواء والنزوات السياسية والحزبية التي   -
وهو األمر الذي يؤدي في األصل ، تسيطر على عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية 

ومن ثم فان الطريق السياسي للرقابة لن يعني سوى إحالل ، إلى الخروج على الدستور 
هذه الهيئة بنزعاتها محل أهواء ونزعات الهيئات السياسية األخرى فتغدو الرقابة غير 

  .على الدستور ومبادئه" سياسيا" منتجة أو مؤثرة بما يشكل خطرا
مما يضعف هذه ، عدم تمتعها بضمانات الحيدة واالستقالل التي تتوفر للقضاء  -

الرقابة خاصة مع تأثر أغلبية هؤالء األعضاء باتجاهات السلطة التي تقوم بتعينهم 
وحتى إذا تم انتخابهم بواسطة الشعب فانه سيسيطر على ، وخضوعهم لتعليماتها 

عالوة على إحساسهم ، عملها نفس االتجاهات السياسية التي تسيطر على البرلمان 
بالعلو عليه مما يؤدي إلى تفاقم الصراع بين السلطات وبث االضطراب السياسي في 

 .1الدولة
األخذ بالرقابة السياسية  يؤدي إلى حرمان األفراد من حق الطعن بعدم   -

دستورية  التشريعات ويجعل هدا الحق مقصورا على الهيئات العامة األمر الذي يؤدي  
  .2التقليل من شانها كضمانة لحماية الحقوق والحريات وكفالة مبدأ سمو الدستور

 

:  المطمب الثاني 
 الرقابة  القضائية عمى دستورية القوانين

تعني الرقابة القضائية وجود هيئة قضائية تتولى الرقابة على دستورية القوانين ، 
ولما كان موضوع الرقابة الدستورية والمسائل التي ترها تؤلف مسالة قانونية ، وهي 

التحقق من مدى تطابق القانون  أو عدم تطابقه مع أحكام الدستور ، فمن المنطقي أن 
يعهد بهده الرقابة إلى هيئة قضائية ، يكون في التكوين القانوني ألعضائها ، وما 
تقدمه من ضمانات الحياد والموضوعية واالستقالل ضمانة أكيدة الحترام الدستور 

. وسالحا فعاال لحمايته من محاولة االعتداء علـى أحكـامه 
                                                           

1
 .147ٔفػ اٌّطجغ ، ص ، اٌمبْٔٛ اٌسؼزٛضٞ ٚاٌشطػ١خ اٌسؼزٛض٠خ ،  ؼبِٟ جّبي اٌس٠ٓ 

2
 .188 ػجس اٌغٕٟ ثؽ١ٟٛٔ ، اٌمبْٔٛ اٌسؼزٛضٞ ، ِطجغ ؼبثك ، ص 



 ِب١٘خ اٌطلبثخ ػٍٝ زؼزٛض٠خ اٌمٛا١ٔٓ:............................................اٌفصً األٚي 
 

24 
 

:  الفرع األول  
 نشأة الرقابة  القضائية عمى دستورية القوانين

 من أقدم التجارب ،لتجربة األمريكية في الرقابة القضائية على دستورية القوانين ا
 وقد ظلت هذه التجربة طوال القرن التاسع عشر وبدايات ،" وأكثرها ثراء وأبعدها تأثيرا

 إلى أن بدأت في ،القرن العشرين التجربة الوحيدة في الرقابة على دستورية القوانين 
وبعد ذلك بدأت في االنتشار الواسع في النصف . أوربا عقب الحرب العالمية األولى 

 ويكاد الفقهاء يجمعون على أن الدستور األمريكي لم ينظم ،الثاني من القرن العشرين 
الرقابة على دستورية القوانين ولم يتحدث عن مثل تلك الرقابة صراحة في نص من 

 ولكن في المقابل ال يوجد في نصوص الدستور األمريكي ما يفهم منه ،نصوصه 
 ومثل هذه الرقابة  بل إن في الدستور ما "الحيلولة بين القضاء " صراحة أو ضمنا

    من الدستور األمريكي التي تنص  (2 / 6م  )يشجع على األخذ بها ومن ذلك أن 
هذا الدستور وقوانين الواليات المتحدة ستكون هي القانون األساسي للبالد والقضاة  )

في كل البالد سيتقيدون بذلك بصرف النظر عن أي حكم مخالف في دستور الوالية أو 
من الدستور التي تتحدث عن االختصاص  (2 /3م ) فضال عن نص  (قوانينها 

أن الوظيفة القضائية تمتد إلى كل القضايا المتعلقة بالقانون  )القضائي التي جاء فيها 
  .(أو العدالة التي تثور في ظل هذا الدستور 

هذان النصان من نصوص الدستور األمريكي وان كانا ال ينظمان وسيلة معينة 
لمراقبة دستورية القوانين إال إنهما بغير شك يفتحان الباب عن طريق التفسير أمام 

  .1المحاكم للنظر في مدى اتفاق القوانين الصادرة مع الدستور 
 وتنهض ،ويعد النظام القضائي األمريكي أكثر النظم القضائية قوة في العالم 

أسس هذه القوة على حقيقة أن المحاكم األمريكية تفسر القانون وأن للمحكمة الحكم 
سلطة المراجعة  (1803) وقد مارست المحكمة منذ عام ،النهائي في تفسير الدستور 

 . 2القضائية أي سلطة إعالن عدم دستورية أحد القوانين 
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الذي قضى  (1789)والمقصود بأحد القوانين هو قانون القضاة االتحادي لعام 
 (ماربوري ضد ماديسون )في القضية المشهورة  (جون مارشال)بعدم دستوريته القاضي 

والذي أصبح قرار الحكم بعدم دستورية القانون سابقة قضائية أخذت المحكمة العليا 
 وتتلخص قضية عدم دستورية قانون ،على عاتقها الرقابة على دستورية القوانين 

االنتخابات ، الديمقراطي حاليا ، أنه عندما خسر الحزب االتحادي  (القضاة االتحادي)
وفاز بها الحزب الجمهوري الذي كان يدعو إلى تقوية سلطات الواليات  (1800)عام 

قلق االتحاديون على مصير االتحاد فسارعوا في عام ، على حساب السلطة االتحادية 
قبل تخليهم عن مناصبهم إلى تعيين قضاة يؤمنون بالفكرة االتحادية وفي  (1801)

 وعندما تسلم الرئيس، رئيس المحكمة االتحادية العليا  (مارشال )مقدمتهم القاضي 
بصرف النظر عن تعيين  (ماديسون)مهام منصبه أمر وزير الداخلية  (جيفرسون)

 (ماربوري ) ومن بينهم القاضي ،بعض القضاة الذين لم تصدر أوامر تعينهم بعد 
فأسرع األخير إلى المحكمة االتحادية العليا طالبا تطبيق الباب الثالث عشر من قانون 

الذي كلف فيه الكونغرس المحكمة االتحادية العليا  (1789)القضاة االتحادي لعام 
 (ماربوري)بإصدار أوامر إلى األشخاص العاملين في الخدمة المدنية األمريكية وطلب 

 إال أن  المحكمة االتحادية العليا رفضت ،إصدار مثل ذلك األمر إلى وزير الداخلية 
إلى " وأعلنت المحكمة استنادا، طلبه ألنه يخالف الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات 

الفقرة الثانية من المادة الثالثة من الباب الثاني من الدستور أن الباب الثالث عشر من 
 .1 قانون القضاة االتحادي غير دستوري

:  الفرع الثاني  
صور الرقابة  القضائية عمى دستورية القوانين 

إذا كانت غالبية الدول قد أخذت بأسلوب الرقابة القضائية على دستورية القوانين، 
إال أنها لم تتفق على نموذج واحد في هدا الشأن ، فبعضها أخد برقابة اإللغاء ، 

. والبعض األخر أخد برقابة االمتناع 
: وعليه فان الرقابة القضائية لها صورتان 
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رقابة اإللغاء والتي تعني إبطال القانون غير الدستوري في مواجهة الجميع  أي  -
إعدامه واعتباره كأن لم يكن ، وهي رقابة يمكن أن تكون سابقة على إصدار القانون 

 .،كما يمكن أن تكون الحقة على إصداره
أما رقابة االمتناع  فتعني امتناع القاضي عن تطبيق القانون غير الدستوري في  -

القضية المعروضة عليها  إذا ما دفع احد األطراف بعدم دستوريته ، دون أن يكون 
لحكمه اثر إال في مواجهة الطرفين فقط ، وفي نطاق القضية التي صدر فيها ، أي أن 

 .حكم القاضي ال يحول دون استمرار نفاد القانون  بالنسبة للمنازعات األخرى 
: ين النوعين بشيء  من التفصيلذوسنتناول ها

: رقابة اإللغاء– اوال 
وتسمى الرقابة عن طريق الدعوى األصلية وتعني حق القضاء المختص بالرقابة 
الدستورية بإلغاء القانون المخالف للدستور في مواجهة الجميع  واعتباره كأن لم يكن ، 

. وال يجوز االستناد إليه بعد ذلك 
وتتم هده الرقابة بموجب دعوى ترفع إلى المحكمة المختصة بالنظر في الطعون 
المتعلقة بدستورية القوانين ، ويكون حكمها ملزما لبقية المحاكم ، كما انه يحق لإلفراد  

. رفع الطعن كما يحق للسلطة العامة دلك 
وتأخذ رقابة اإللغاء صورة الهجوم إللغاء القانون غير الدستوري قبل تطبيقه ، 
 1.فيمكن أن تكون سابقة على إصدار القانون كما يمكن أن تكون الحقة على إصداره 

: رقابة اإللغاء السابقة – 1
من )تمارس هده الرقابة على القانون أثناء تكوينه ، أي في الفترة ما بين إقراره 

صداره  (السلطة التشريعية  ، حيث يقوم رئيس الدولة فبل إصدار ( من رئيس الدولة) وا 
القانون بعرضه على هيئة قضائية مختصة بالنظر في دستورية القوانين ، فإذا كان 
ذا كان مخالفا للدستور امتنع الرئيس عن  موافقا للدستور قام الرئيس بإصداره ، وا 

 2.إصداره 
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ؼؼس ػصفٛض، اٌّجبزب اٌمب١ٔٛٔخ فٟ اٌمبْٔٛ اٌسؼزٛض٠خ ٚإٌظُ اٌؽ١بؼ١خ ، ِٕشأح اٌّؼبضف ،اإلؼىٕسض٠خ  

 74،ص1980،
2

اٌّمصٛز ثبٌطلبثخ اٌؽبثمخ ٕ٘ب  ٟ٘ اٌطلبثخ اٌزٟ رمَٛ ثٙب ١٘ئخ لعبئ١خ ١ٌٚؽذ اٌطلبثخ اٌؽبثمخ اٌزٟ رمَٛ ثٙب  

 ١٘ئخ ؼ١بؼ١خ ًِ ضلبثخ اٌّجٍػ اٌسؼزٛضٞ فٟ فطٔؽب 
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 1937وخير مثال عن رقابة اإللغاء السابقة ما اخذ به الدستور االيرلندي لسنة 
الذي أعطي لرئيس الدولة خالل سبعة أيام من تقديم القانون إليه وبعد استشارة مجلس 

الدولة الحق في إحالة أي قانون إلى المحكمة العليا لفحص دستوريته ، وعلى هذه 
األخيرة أن تصدر حكمها خالل  ستين يوما من تاريخ إحالة القانون إليها ، فادا صدر 
الحكم بعدم دستورية القانون أصبح هدا القانون الغيا وامتنع رئيس الدولة عن إصداره 

.  ، أما إذا صدر حكم المحكمة بدستورية هذا القانون  عندئذ لرئيس الدولة إصداره 
: رقابة اإللغاء الالحقة – 2

تمارس هذه الرقابة على القانون بعد إصداره ودخوله حيز التنفيذ ، وهي تتم 
. بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

فتكون مباشرة إذا أثيرت مسالة عدم دستورية قانون معين،وجرى تقديم الطعن 
بعدم دستوريته بشكل مباشر إلى المحكمة المختصة ، ويكون الطعن في هده الحالة 

من فبل السلطات العامة المحددة في الدستور ، كما هو الشأن في الدستور النمساوي 
 الذي قصر حق الطعن في اإللغاء على الحكومة االتحادية وحكومات 1920لسنة 

.   الواليات 
وتكون هده الرقابة بصورة غير مباشرة إذا أثيرت مسالة عدم دستورية قانون معين 
يراد تطبيقه في دعوى منظورة أمام القضاء ، فإذا اقتنعت المحكمة الناظرة في الدعوى 

بصحة الطعن المقدم من الشخص فإنها تحيل الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة 
المختصة للبت فيه ، وفي هده الحالة توقف إجراءات الدعوى األصلية لحين  بت 
المحكمة الدستورية في الدفع بعدم الدستورية  وهو األمر الذي نص عليه الدستور 

. 1971المصري لسنة 
فإذا ما انتهت المحكمة المختصة بالرقابة إلى عدم دستورية القانون المطعون فيه  

سواء كان دلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة  فيتم إلغاء هدا القانون بأثر رجعي 
واعتباره كأن لم يكن ، أو تجعل  اثر حكم اإللغاء مقتصرا على المستقبل وذلك حسب 

   1.ما تقرره نصوص الدستور 
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إن الدول التي أخذت بالرقابة الالحقة لم تجعله من اختصاص جميع المحاكم بل 
       جعلته من اختصاص محاكم عليا معينة سواء كانت من محاكم القضاء العادي

، أو محاكم ذات 1972مثل المغرب في دستور  (المحكمة العليا ، محكمة النقض )
 .1971مثل مصر في دستور (المحكمة الدستورية  )تشكيل خاص 

: رقابة االمتناع – ثانيا 
يقصد برقابة االمتناع  أو كما يطلق عليها أحيانا بالرقابة عن طريق الدفع بعدم 
الدستورية امتناع المحكمة عن تطبيق القانون المخالف للدستور بناء على دفع يقدمه 

صاحب المصلحة او بمبادرة منها في قضية منظورة أمامها إعماال بمبدأ سمو 
 . 1الدستور

وعليه فان رقابة االمتناع تفترض ن يكون هناك دعوى منظورة أمام المحكمة أيا 
بهدف الحصول على حق معين  عن  (مدنية ، جنائية او إدارية)كانت طبيعة الدعوى 

طريق تطبيق القانون ، فيدفع صاحب الشأن بعدم دستورية ذلك القانون المخالف 
 2. للدستور ، بهدف منع المحكمة من تطبيقه في الدعوى المنظورة أمامها

ذا كانت رقابة اإللغاء عن طريق الدعوى األصلية توصف بأنها هجومية ، فان  وا 
رقابة االمتناع  أو الدفع بعدم الدستورية وسيلة دفاعية الهدف منها ليس إلغاء القانون 

نما هو عدم تطبيق القانون المخالف للدستور على موضوع  المخالف للدستور ، وا 
النزاع المنظور أمام محكمة معينة ، فحيث تتحقق المحكمة من صحة دفع صاحب 
الشأن بعدم دستورية القانون المراد تطبيقه في نزاع معين،فإنها تمتنع عن تطبيقه في 

. 3الدعوى بناء على تغليب القاعدة الدستورية على القاعدة العادية 
وبناء عليه فان المحكمة التي تمتنع عن تطبيق قانون معين لمخالفته الدستور ال 

تلغي دلك القانون ، ألنها ال تملك تلك السلطة ، فيقتصر قرارها على االمتناع دون 
اإللغاء ، بحث ان قرار هده المحكمة ال يقيد أي محكمة أخرى وال يكون حجة عليها، 
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 137، ص1964صطٚد ثسٚٞ ،إٌظبَ اٌسؼزٛضٞ اٌؼطثٟ ، زاض إٌٙعخ اٌؼطث١خ ، اٌمب٘طح ، 
2

ػٍٝ اٌجبظ ، اٌطلبثخ ػٍٝ زؼزٛض٠خ اٌمٛا١ٔٓ ٞ ِصط،،زضاؼخ ِمبضٔخ ،زاض اٌجبِؼبد اٌّصط٠خ ،  

  .330ص1982االؼىٕسض٠خ ،
3

ش٘ت ثؼط اٌفمٙبء أٗ ال ٠جٛظ ٌٍّحىّخ  أْ رزؼطض ألِط زؼزٛض٠خ لبْٔٛ ِؼ١ٓ  ِٓ رٍمبء ٔفؽٙب  ثً ئْ  

حمٙب فٟ االِزٕبع ػٓ رطج١ك لبْٔٛ ِربٌف ٌٍسؼزٛض ٠زمطض ثّٕبؼجخ ئصبضح ٘سا اٌسفغ ِٓ غطف احس اٌرصَٛ 

، ث١ّٕب اٌجؼط األذط ُِٕٚٙ اٌسوزٛض ٔؼّبْ احّس اٌرط١ت ٠طٜ ثبْ ٌٍّحىّخ أْ رزؼطض ٌجحش زؼزٛض٠خ 
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بل ال يقيد نفس المحكمة التي أصدرته في قضية أخرى ، ما لم تكن الدولة تأخذ بنظام 
. السوابق القضائية 

: ولرقابة االمتناع صور متعددة وهي 
 :الرقابة بطريق الدفع بعدم الدستورية - 1

 هي أول وأقدم الصور التي عرفها القضاء األمريكي  حتى قبل إنشاء المحكمة 
العليا ، ثم ترسخت أسسها واتضحت ببدء المحكمة العليا لعملها في الفصل في 

المنازعات وتعرضها لدستورية بعض القوانين ، وامتناعها عن تطبيق ما هو غير 
دستوري ، خاصة تلك المتعلقة بحقوق حريات المواطنين، إذ يفترض فيها وجود منازعة 
قضائية فيدفع صاحب المصلحة بان القانون المراد تطبيقه على الدعوى غير دستوري 

، فتقوم المحكمة بفحص دستورية ذلك القانون ، فان وجدته غير دستوري أهملته 
وامتنعت عن تطبيقه  وفصلت في الدعوى ، إن الحكم بعدم دستورية قانون ما ال 

نما يقتصر اثر هذا الحكم  يترتب عليه إلغاء هذا القانون وسقوطه بالنسبة للجميع ،وا 
على استبعاد تطبيق هذا القانون في الدعوى المنظورة أمام المحكمة ، أما القانون فيظل 

. باقيا حتى تعدله السلطة التشريعية أو تلغيه 
إن طريق الدفع بعدم الدستورية فقد أهميته وفسح المجال لتطبيق أسلوبي المنع 
القضائي و الحكم التقريري ، وذلك سبب أن عيبه الرئيسي هو أن هذا األسلوب  ال 

يمكن ممارسته إال بعد تنفيذ وتطبيق القانون ، إي إال إذا كانت هناك دعوى قائمة أثير 
. فيها الدفع بعدم دستورية القانون المراد تطبيقه 

 :القضائي   (المنع)الرقابة بطريق األمر  -02
األمر القضائي بالمنع هو صيغة قضائية تتضمن نهيا صريحا توجهه المحكمة 
إلى جهة ما لمنعها من تنفيذ قانون معين ألنه مخالف للدستور ويتم ذلك بناء على 

طلب من صاحب المصلحة الذي يستشعر وقوع ضرر معين إذا ما طبق عله قانون 
مخالف للدستور ، لذلك فان األمر القضائي بالمنع وقائي ، وفي هذه الحالة يجب على 
ال عد مرتكبا لجريمة  الموظف المعني بالمنع تنفيذ األمر الصادر إليه من المحكمة ، وا 

  1.احتقار المحكمة 
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تنقسم أوامر المنع إلى أوامر مؤقتة  وأخرى دائمة تصدرها المحكمة بناء على 
دعوى مرفوعة أمامها  آو بناء على دعوى مباشرة ، وتعتبر هذه األوامر المؤقتة 
.  والدائمة ضمانة هامة من ضمانات حقوق األفراد وحمايتها في كافة المجاالت 

 :الرقابة بطريق الحكم التقريري- 3
مقتضى هذه الطريقة  أن يلجا الفرد  إلى المحكمة يطلب منها إصدار حكم يقرر 

مدى دستورية قانون معين  يراد تطبيقه عليه ، وفي هذه الحالة يجب على الجهة 
المخولة بتطبيق القانون التريث في تنفيذ القانون  إلى أن يصدر حكم يقرر مدى 
دستورية ذلك القانون ، فإذا حكمت المحكمة بدستوريته قامت الجهة المسئولة عن 

التطبيق بتطبيقه وتنفيذ اإلجراءات المطلوبة ، أما إذا حكمت المحكمة بعدم دستوريته  
. فانه ال يجوز تطبيقه وتلتزم الجهة المعنية بهذا الحكم 

أسلوب الحكم  (الواليات المتحدة األمريكية)لقد استخدمت محاكم الواليات 
 ، أما المحكمة العليا التي رفضت 1918التقريري في مجال الرقابة الدستورية منذ عام 

هذا األسلوب في البداية بحجة أنها ال تختص إال بالنظر في المنازعات ، فقد عدلت 
 سن 1934 ، وفي عام 1933عن موقفها السابق وأخذت بهذا األسلوب في عام 

الكونغرس قانون األحكام التقريرية الذي منح المحاكم االتحادية سلطة إصدار أحكام 
. تقريرية في المسائل المتعلقة بدستورية القوانين 

وبعد دراسة األساليب الثالث لرقابة االمتناع في الواليات المتحدة األمريكية 
يالحظ تفضيل أسلوبي األمر القضائي والحكم التقريري على طريقة الدفع بعدم 

الدستورية ، الن األفراد يستطيعون الطعن في القانون فور صدوره ، ويتمكن من تفادي 
الضرر الذي قد ينجم عن تطبيقه 

 

  :الرقابة عن طريق المزج بين اإللغاء واالمتناع– ثالثا 
في هده الطريقة ال يتقدم صاحب الشأن بدعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة 

بل يدفع بعدم دستورية قانون (المحكمة الدستوري، المحكمة العليا)بدستورية القوانين 
معين في قضية أو نزاع منظور أمام إحدى المحاكم اإلدارية أو العادية ، وفي هذه 
الحالة يتعين على المحكمة أن تتحقق من جدوى هدا الدفع ، فإذا اتضح أن القانون 
مطابق للدستور  قضت برفض الدفع واالستمرار في نظر النزاع األصلي ، أما إذا 
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تبين لها جدية هذا الدفع  فإنها توقف النظر في الدعوى األصلية وتحدد ميعادا 
للخصوم لرفع دعوى أصلية بعدم الدستورية أمام المحكمة المختصة بالنظر في 

دستورية القوانين ، وال تفصل المحكمة األولى في النزاع األصلي حتى تقول المحكمة 
المختصة بالنظر في دستورية القوانين كلمتها في الدفع ،ويجوز لهده األخيرة في جميع 

الحاالت أن تقضي بعدم دستورية نص  أو قانون أو تنظيم  يتعلق بالنزاع المطروح 
. عليها في حدود اختصاصها

: الفرع الثالث  
  تطبيقات الرقابة  القضائية عمى دستورية القوانين

. سنتناول في هدا الفرع الرقابة القضائية على دستورية القوانين في مصر
 فقد أصر مجلس ،عرفت مصر الرقابة على دستورية القوانين منذ زمن بعيد 

على حقه في إجراء هذه الرقابة دون نص خاص  (1946)الدولة منذ إنشائه في عام 
أنشأت في مصر ألول مرة محكمة خاصة للرقابة  (1969) وفي عام ،يبيح له ذلك 

الدستورية والتي كانت تجري عن طريق الدفع حيث يتقدم به صاحب المصلحة أمام 
جدية حول دستورية " محكمة الموضوع فإذا رأت أن الدفع جدي وان هناك شكوكا

النص الذي يراد تطبيقه أوقفت الدعوى أمامها وحددت للخصم صاحب المصلحة مدة 
فانشأ  (1971) ثم صدر دستور عام ،معينة يرفع الدعوى خاللها أمام المحكمة العليا 

. المحكمة الدستورية العليا وأصبحت هذه المحكمة االمتداد الطبيعي للمحكمة العليا
 :تكوين المحكمة الدستورية العميا-  أوال 

على أن ينظم القانون  (1971)من الدستور المصري لعام  ( 176)تنص المادة 
 ويبين الشروط الواجب توافرها في أعضائها وحقوقهم ،تشكيل المحكمة الدستورية العليا 

تتكون ) و ،ولقد بين قانون المحكمة الدستورية العليا كيفية تشكيلها ، وحصانتهم 
المحكمة من رئيس وعدد كاف من األعضاء وتصدر أحكامها وقراراتها من سبعة 

 ويرأس جلساتها رئيسها أو أقدم أعضائها عند خلو منصب الرئيس أو غيابه ،أعضاء 
. 1(أو وجود مانع لديه يقوم األقدم من أعضائها في جميع اختصاصاتها
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وقد اشترط القانون فيمن يعين عضو في المحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة 
 وأال يقل عمره عن خمسة ،الالزمة لتولي القضاء طبقا ألحكام قانون السلطة القضائية 

:   ويكون اختياره من بين الفئات التالية ،وأربعين سنة ميالدية 
أي أعضاء المحكمة العليا التي حلت محلها  )أعضاء المحكمة الحاليين - 1

   .(المحكمة الدستورية العليا 
أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن أمضوا في وظيفة مستشار - 2

.  أو ما يعادلها خمس سنوات متصلة على األقل
أساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية ممن امضوا في - 3

. وظيفة أستاذ ثماني سنوات متصلة على األقل
المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض والمحاكم اإلدارية العليا عشر - 4

 1.سنوات متصلة على األقل
ويعين عضو المحكمة بقرار ، ويعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية 

من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس األعلى للهيئات القضائية وذلك من بين 
 ويجب ، ويرشح اآلخر رئيس المحكمة ،اثنين ترشح احدهما الجمعية العامة للمحكمة 

 ،أن يكون ثلثا عدد أعضاء المحكمة على األقل من بين أعضاء الهيئات القضائية 
 2.ويحدد قرار التعيين وظيفة العضو وأقدميته بها

اقسم باهلل  ): ويؤدي رئيس وأعضاء المحكمة قبل مباشرة أعمالهم اليمين التالية 
ويكون أداء اليمين بالنسبة  (العظيم أن احترم الدستور والقانون وأن احكم بالعدل 

 ويكون أداء اليمين بالنسبة لألعضاء أمام ،لرئيس المحكمة أمام رئيس الجمهورية 
 3.الجمعية العامة للمحكمة

 4.وأعضاء المحكمة غير قابلين للعزل وال ينقلون إلى وظائف أخرى إال بموافقتهم
أما إذا نسب إلى أحد أعضاء المحكمة أمر من شأنه المساس بالثقة أو االعتبار 

يتولى رئيس المحكمة عرض األمر ، أو اإلخالل الجسيم بواجبات أو مقترحات وظيفته 
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 فإذا قررت اللجنة بعد دعوة العضو لسماع أقواله ،على لجنة الشئون الوقتية بالمحكمة 
أن هناك محال للسير في اإلجراءات ندبت أحد أعضائها أو لجنة من ثالثة منهم 

 ويعتبر العضو المحال إلى التحقيق في إجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ ،للتحقيق 
 ،القرار ويعرض التحقيق أو االتهام لتصدر بعد سماع دفاع العضو وتحقيق دفاعه 

... تصدر حكمها بالبراءة أو بإحالة العضو إلى التقاعد من تاريخ صدور الحكم 
 1."غير قابل للطعن بأي طريق"  ويكون الحكم نهائيا

ولدى المحكمة هيئة تسمى هيئة المفوضين تتكون من رئيس وعدد كاف من 
 ويحل محل الرئيس عند غيابه األقدم من ،والمستشارين المساعدين ، المستشارين 
 2. ويتولى رئيس الهيئة تنظيم العمل بها واإلشراف عليها،أعضائها 

ويشترط فيمن يعين رئيسا لهيئة المفوضين ذات الشروط المقررة لتعيين أعضاء 
 3. من قانون المحكمة4المحكمة في المادة 

 وتسري ،وهم غير قابلين للعزل وال يجوز نقلهم إلى وظائف أخرى إال بموافقتهم 
جازاتهم والمنازعات  حالتهم إلى التقاعد وا  في شان ضماناتهم وحقوقهم وواجباتهم وا 

 4. واألحكام المقررة بالنسبة ألعضاء المحكمة،المتعلقة بترقياتهم ومرتباتهم 
 :اختصاصات المحكمة الدستورية العميا- ثانيا 

للمحكمة اختصاصات متعددة خصها القانون دون غيرها بذلك  
. الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح- 1
الفصل في تنازع االختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات - 2

القضاء أو الهيئات ذات االختصاص القضائي وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع 
. واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها

" الفصل في النزاع الذي يقوم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرا- 3
أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي واآلخر من 

  5.جهة أخرى منها
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وتتولى المحكمة تفسير النصوص والقوانين الصادرة من السلطة التشريعية 
" إذا أثارت خالفا، والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا ألحكام الدستور 

  1.في التطبيق وكان لها من األهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها
ويجوز للمحكمة في جميع الحاالت أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون 

أو الئحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليه 
 2.وذلك بعد إتباع اإلجراءات المقررة لتحضير الدعوى الدستورية

 :إجراءات رفع الدعوى الدستورية- ثالثا 
: تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي

إذا تراءى إلحدى المحاكم أو الهيئات ذات االختصاص القضائي أثناء - 1
النظر بإحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو الئحة الزم للفصل في النزاع 

أوقفت الدعوى وأحالت األوراق بغير رسوم إلى المحكمة العليا للفصل في المسألة 
. الدستورية
إذا دفع احد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات - 2

ورأت المحكمة أو ، االختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو الئحة 
ال يجاوز " الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا

 فإذا لم ترفع في الميعاد ،ثالثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا 
  3.اعتبر الدفع كان لم يكن

ويجب أن يتضمن القرار الصادر باإلحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو 
بيان النص التشريعي المطعون  (29)صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقا لحكم المادة 

 4.والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة، بعدم دستوريته
ولكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء 

 من 25المختصة بنظر الدعوى في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 
قانون المحكمة ويجب أن يبين في الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التي نظرته 
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ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعوى القائمة ، وما اتخذته كل منها في شأنه 
 1.المتعلقة به حتى الفصل فيه

الفصل في النزاع القائم ، ولكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا 
من المادة " بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين في الحالة المشار إليها في الفقرة ثانيا

 ويجب أن يبين في الطلب النزاع القائم حول التنفيذ ووجه التناقض بين الحكمين 25
 2.أو أحدهما حتى الفصل في النزاع

، أما بخصوص تفسير النص التشريعي فانه يقدم طلب التفسير من وزير العدل 
أو المجلس األعلى ، أو رئيس مجلس الشعب ، وبناء على طلب رئيس الوزراء 

ويجب أن يبين في طلب التفسير النص التشريعي المطلوب تفسيره ، للهيئات القضائية 
 3.تحقيقا لوحدة تطبيقه

ويجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التي تقدم إلى المحكمة الدستورية 
العليا موقعا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بإدارة قضايا الحكومة 
بدرجة مستشار على األقل حسب األحوال وان يرفق بالطلب المنصوص عليه في 

صورة رسمية من الحكمين الذين وقع في شانهما التنازع أو  (32 و 31)المادتين 
ال كان الطلب غير مقبول  4.التناقض وا 

ويقدم قلم الكتاب قرارات اإلحالة الواردة إلى المحكمة والدعاوى والطلبات المقدمة 
إليها في يوم ورودها أو تقديمها في سجل يخصص لذلك وعلى قلم الكتاب إعالن ذوي 
الشأن عن طريق قلم المحضرين بالقرارات أو الدعاوى أو الطلبات سالفة الذكر في مدة 

خمسة عشر يوما من ذلك التاريخ وتعتبر الحكومة من ذوي الشأن في الدعاوى 
  5.الدستورية
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تحدد فيه المسائل الدستورية " وتودع هيئة المفوضين بعد تحضير الموضوع تقريرا
ويجوز لذوي الشأن أن يطلعوا على هذا " والقانونية المثارة ورأي الهيئة فيها مسببا

 1.التقرير بقلم المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم
ويحدد رئيس المحكمة خالل أسبوع من إيداع التقرير تاريخ الجلسة التي تنظر 

  ويجب حضور أحد أعضاء هيئة المفوضين جلسات 2...فيها الدعوى أو الطلب 
 .المحكمة ويكون من درجة مستشار على األقل 

ويقبل للحضور أمام المحكمة المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة النقض 
 ويكون الحاضر عن الحكومة من درجة مستشار على األقل ،والمحكمة اإلدارية العليا 
 3.بإدارة هيئة قضايا الدولة

وتحكم المحكمة في الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بغير مرافعة فإذا رأت 
 وفي هذه الحالة ،ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع الخصوم وممثل هيئة المفوضين 

 وليس للخصوم ،ال يؤذن للخصوم أن يحضروا أمام المحكمة من غير محام معهم 
 الحق في أن ينيبوا عنهم 4 (37)الذين لم تودع بأسمائهم مذكرات وفقا لحكم المادة

  5.في الجلسة" محاميا
 :حجية األحكام الدستورية- رابعا 

إن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات 
ويترتب على الحكم بعدم دستورية النص في قانون أو الئحة عدم ، الدولة وللكافة 

جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص 
 ،إلى ذلك النص كأن لم تكن " جنائي تعتبر األحكام التي صدرت باإلدانة استنادا

 6.ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به إلجراء مقتضاه
 6.مقتضاه

                                                           

 .1979 ٌؽٕخ 48 ِٓ لبْٔٛ اٌّحىّخ اٌسؼزٛض٠خ اٌؼ١ٍب اٌّصط٠خ ضلُ 40 اٌّبزح 1

 .1979 ٌؽٕخ 48 ِٓ لبْٔٛ اٌّحىّخ اٌسؼزٛض٠خ اٌؼ١ٍب اٌّصط٠خ ضلُ 41 اٌّبزح 2

 .1979 ٌؽٕخ 48 ِٓ لبْٔٛ اٌّحىّخ اٌسؼزٛض٠خ اٌؼ١ٍب اٌّصط٠خ ضلُ 43 اٌّبزح 3

ٌىً ِٓ رٍمٝ ئػالٔب ثمطاض ئحبٌخ أٚ ثسػٜٛ أْ ٠ٛزع لٍُ وزبة "  ِٓ لبْٔٛ اٌّحىّخ 37 ٔصذ اٌّبزح 4

اٌّحىّخ ذالي ذّؽخ ػشط ٠ِٛب ِٓ ربض٠د ئػالْ ِصوطح ثّالحظبد ِشفٛػخ ثبٌّؽزٕساد ٌٚرصّٗ اٌطز 

فاشا اؼزؼًّ اٌرصُ حمٗ فٟ اٌطز وبْ ٌألٚي ... ػٍٝ شٌه ثّصوطح ِٚؽزٕساد ذالي اٌرّؽخ ػشط ٠ِٛب

. اٌزؼم١ت ثّصوطح ذالي اٌرّؽخ ػشط ٠ِٛب اٌزب١ٌخ

 .1979 ٌؽٕخ 48 ِٓ لبْٔٛ اٌّحىّخ اٌسؼزٛض٠خ اٌؼ١ٍب  اٌّصط٠خ ضلُ 44 اٌّبزح 5

 .1979 ٌؽٕخ 48 ِٓ لبْٔٛ اٌّحىّخ اٌسؼزٛض٠خ اٌؼ١ٍب اٌّصط٠خ ضلُ 49 اٌّبزح 6
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وتفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ األحكام والقرارات 
الصادرة منها وتسري هذه المنازعات األحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية 
والتجارية بما ال يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة واألوضاع المقررة أمامها 

ويترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل في 
 1.المنازعة

 2.وأحكامها وقراراتها نهائية غير قابلة للطعن
 

 :أهم الضوابط التي تتقيد بها المحكمة الدستورية العميا- خامسا
سارت المحكمة الدستورية العليا المصرية على خطى المحكمة االتحادية العليا 

ى  ـلــــة عـــة الرقابــي ممارسـا فـــط تلتزمهـــن الضوابـــة مـــا بمجموعــــدت نفسهــــة فقيـــــاألمريكي
 : 3دستورية القوانين 

للفصل في " عدم تعرض المحكمة للمشكلة الدستورية إال إذا كان ضروريا- 1
. الخصومة األصلية 

، أن يقيم المدعي وفي حدود الصفة التي اختصم بها النص المطعون عليه - 2
" ويتعين أن يكون هذا الضرر مباشرا، قد الحق به " واقعيا" الدليل على أن ضررا

بالعناصر التي يقوم " عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور مستقال" منفصال
.  عليها ممكنا تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية آلثاره 

" متوهما" وليس ضررا، إلى النص المطعون فيه " أن يكون هذا الضرر عائدا- 3
على من ادعى " فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصال، " أو مجهوال" أو منتحال

مخالفته للدستور أو كان من غير المخاطبين بأحكامه أو كان اإلخالل بالحقوق التي 
والمصلحة ، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، يدعيها وال يعود عليه 

 الشخصية المباشرة شرط ضروري لقبول الدعوى الدستورية 
 .استبعاد المسائل السياسية من نطاق الرقابة على دستورية القوانين- 4
 

                                                           

 .1979 ٌؽٕخ 48 ِٓ لبْٔٛ اٌّحىّخ اٌسؼزٛض٠خ اٌؼ١ٍب اٌّصط٠خ ضلُ 50 اٌّبزح 1

 .1979 ٌؽٕخ 48 ِٓ لبْٔٛ اٌّحىّخ اٌسؼزٛض٠خ اٌؼ١ٍب اٌّصط٠خ ضلُ 48 اٌّبزح 2

ِطجغ ؼبثك ، زٚض اٌّحىّخ اٌسؼزٛض٠خ اٌؼ١ٍب اٌّصط٠خ فٟ حّب٠خ اٌحمٛق ٚاٌحط٠بد ،   فبضٚق ػجس اٌجط 3

 .  25 – 22ص 
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:  الفرع الرابع 
 تقدير الرقابة  القضائية عمى دستورية القوانين

مهما يكن من أمر الخالف في " يقول األستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري 
شأن رقابة القضاء لدستورية القوانين ، فمن الواضح أن تشريعا يصدر من جهة غير 
مختصة أو دون مراعاة األوضاع الدستورية ال يستطيع القضاء أن يصبر عليه وال 

 1"يستسيغ لنفسه أن يطبقه فيما يعرض له من األقضية 
إن الرقابة القضائية على دستورية القوانين تقوم على أساس قانوني سليم ، حيث 

، ومما 2أضحت ضرورة الزمة  لضمان القواعد الدستورية ولحماية الحقوق والحريات 
ال ريب فيه أن إسناد مهمة التحقق  من مدى مطابقة التشريعات المختلفة للدستور إلى 

 3.القضاء يحقق رقابة أفضل مما تحققها الرقابة السياسية  
 :  مزايا الرقابة القضائية عمى دستورية القوانين- اوال 

  تمتاز الرقابة القضائية بكل ما يمتاز به الجهاز القضائي من حياد وبعد عن  -
التيارات السياسية والتأثيرات الحزبية التي ال تألو جهدا للتدخل في سير العمل ذي 

 الطبيعة السياسية 
كما  تمتاز بوجود قضاة متخصصين في تطبيق القوانين لهم تكوينهم القانوني  -

وهو أمر الزم لمباشرة هده المهمة ، فالرقابة على الدستورية  في التشريع مهمة ذات 
طابع فني متميز ينبغي أن تتوفر في من يتوالها معرفة ودراية الدستور والقانون وله 

قدرة على تفسير النصوص ومعرفة باختصاصات السلطة المشرعة وهي أمور قانونية 
 .بحتة 

باإلضافة إلى ما يتميز به النظام القضائي من ضمانات للمتقاضين هدفها  -
الوصول إلى الحقيقة المجردة وهو ما يكفله نظام اإلجراءات القضائية التي تكفل حق 
الدفاع  ومواجهة الخصوم وتحديد طرق اإلثبات و تسبيب األحكام بما يحمي المصالح 

 .المختلفة في النزاع المنظور
                                                           

1
،اٌٍٛاء ٌٍطجغ ٚاٌزٛظ٠غ ، شج١ٓ  (زضاؼخ ِمبضٔخ)ػجس اٌؼظ١ُ ػجس اٌؽالَ ، اٌطلبثخ ػٍٝ زؼزٛض٠خ اٌمٛا١ٔٓ  

 .11 ، ص 1991اٌىَٛ ، 
2

، زاض إٌٙعخ اٌؼطث١خ ،اٌمب٘طح " زضاؼخ ِمبضٔخ رطج١م١خ " ِحّس أػ لبؼُ ،اٌطلبثخ ػٍٝ زؼزٛض٠خ اٌمٛا١ٔٓ  

  .27 ، ص1998،
3

 .197 ، ص1985 ػجس اٌغٕٟ ثؽ١ٟٛٔ ، اٌّجبزب اٌؼبِخ ٌٍمبْٔٛ اٌسؼزٛضٞ ، اٌساض اٌجبِؼ١خ ،  
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كونها تستند إلى جهة قضائية فهذا يعني وحدة الحلول القضائية  بشأن دستورية  -
 .القوانين وبالتالي االستقرار في المعامالت القانونية 

إذا كانت السلطة التشريعية مختصة بالتشريع دستوريا فان مخالفتها للدستور  -
فيما تصدره  ال يمتد ليشمل تطبيق القانون المخالف للدستور ومنه فان الرقابة 

 .القضائية تمنع تنفيذه لما تراه من مخالفة لقواعد دستورية 
أنها تعطي األفراد حق الطعن بعدم دستورية القانون المراد تطبيقه ، ومن ثم  -

 .فهي تعتبر سالحا لحماية الدستور وما يتضمنه من حقوق وحريات 
 :مأخذ عمى الرقابة القضائية عمى دستورية القوانين- ثانيا 

المعترضين على الرقابة القضائية يوجهون لها جملة من االنتقادات المتمثلة فيما 
:   يلي 

الرقابة القضائية على دستورية القوانين  تعد خروجا على  مبدأ الفصل بين  -
 .السلطات  وتدخال في أعمال السلطة التشريعية 

الرقابة القضائية تعطي القاضي الحق في إبطال القانون الذي سنه البرلمان ،  -
 . وهذا يتعارض مع وظيفته المتمثلة في تطبيق القانون وليس الحكم عليه 

الرقابة القضائية على دستورية القوانين  تغلب إرادة السلطة التنفيذية على إرادة  -
األمة  وذلك الن القانون يمثل إرادة األمة ألنه صادر عن ممثلي و نواب األمة  بينما 

 .القضاة تعينهم السلطة التنفيذية
: ويمكننا الرد على المعترضين على الرقابة القضائية بما يلي 

ال تعد تدخال في أعمال السلطة  الرقابة القضائية على دستورية القوانين -
التشريعية بل هو من صميم عمل السلطة القضائية التي تلتزم بتطبيق القانون تطبيقا 
 سليما ، فحين يكون ثمة تعارض بين الدستور والقانون وجب التدخل لحماية الدستور 

ممارسة الرقابة القضائية على دستورية القوانين ال تعد خروجا على مبدأ الفصل  -
بين السلطات ، بل هي تأكيدا له ، الن هذه الرقابة تحقق التوازن بين السلطات في 

 . الدولة 
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إذا كان القانون الذي أصدره نواب األمة يمثل إرادة األمة المفترضة  فان  -
الدستور يمثل إرادة األمة الحقيقية الن مصدره السلطة التأسيسية  وال يمكن لإلرادة 

. المفترضة أن تخالف اإلرادة الحقيقية 
 
 
 



 

 الجزائري التشرٌع فً القوانٍن دستورٌة على الرقابة... ........ :..........الثانً الفصل
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 :الفصل الثاني 
  الرقابة عمى دستورية القوانين في التشريع الجزائري

شيد نظاـ الرقابة عمى دستكرية القكانيف  ركاجا غير مسبكؽ ، حيث كرست 
معظـ دساتير دكؿ العالـ ىدا النظاـ  لدكره الياـ كالمحكرم في إرساء قكاعد كمقكمات 
دكلة القانكف كالتي تقتضي إخضاع سمطة الدكلة لسمطة القانكف ، حيث بمغت أىمية 
ىده الرقابة لحد اعتمادىا معيار تصنيؼ النظاـ السياسي في الدكلة  ديمقراطي أك 

. شمكلي 
كتختمؼ طرؽ كأساليب الرقابة عمى دستكرية القكانيف مف نظاـ ألخر  ، غير إف 

كىذا  (السياسية ، القضائية  )الفقو الدستكرم درج  عمى تقسيميا إلى صكرتيف رئيستيف 
. بالنظر لمييئة التي عيد إلييا بتكلي ىذه الرقابة

بعض األنظمة  الدستكرية تسند ميمة حماية سمك الدستكر إلى القضاء العادم  
ممثال بكؿ المحاكـ لمشكمة لو ، حيث تعد الكاليات المتحدة األمريكية ميدا ليذا النكع 

. مف الرقابة 
فيما عكفت بعض الدكؿ عمى إنشاء محاكـ خاصة تختص بالرقابة عمى دستكرية 
القكانيف  عادة يطمؽ عمييا المجالس القضائية الدستكرية أك المحاكـ الدستكرية  كما ىك 
الحاؿ في مصر كألمانيا كالنمسا كاسبانيا ، كيطمؽ عمى النكعيف السالفيف الذكر بالرقابة 

. القضائية عمى دستكرية القكانيف 
بينما أخذت دكؿ أخرل بنظاـ الرقابة السياسية عمى دستكرية القكانيف حيث 

 (مثالو االتحاد السكفياتي سابقا )ق الرقابة إلى ىيئة سياسية  سكاء البرلماف ذأسندت ق
. (المجمس الدستكرم )أك إنشاء ىيئة سياسية تختص بيده الرقابة 

أخد المشرع الجزائرم بالرقابة السياسية عمى دستكرية القكانيف حيث عيد إلى 
 .المجمس الدستكرم باالضطالع بميمة الرقابة عمى دستكرية القكانيف كالتنظيـ
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:  المبحث األول
 الرقابة عمى دستورية القوانين في الدساتير الجزائرية

عرفت الرقابة عمى دستكرية القكانيف تطكرا منذ  االستقالؿ إلى يكمنا ىذا  فقد 
مرت بمراحؿ عدة ميزت الساحة التشريعية في الدكلة  كيمكف تقسيميا إلى مرحمتيف  

: أساسيتيف 
 (1989 إلى سنة1962مف سنة )مرحمة األحادية الحزبية 
 (1989بعد سنة  )مرحمة التعددية الحزبية 

:  المطمب األول
 مرحمة األحادية الحزبية

دستكر  )   خالؿ ىذه المرحمة عرفت الجزائر كفي أكؿ دستكر ليا بعد االستقالؿ
إنشاء مجمس دستكرم يتكلى ميمة الفصؿ في دستكرية القكانيف كاألكامر  (1963

 ـ يظير لمرقابة عمى دستكرية القكانيف أم 1976التشريعية إال أف الدستكر الذم لحقو  
 الدستكرم بإسناد  رعاثر ككف أف الدكلة آنذاؾ تبنت النظاـ االشتراكي حيث اكتفى المش

 1.(164المادة )ميمة المحافظة عمى الحريات كالحقكؽ  لمقضاء 
: الفرع األول

 1963 الرقابة عمى دستورية القوانين في دستور 
بعد االستقالؿ اتجو النظاـ السياسي الجزائرم إلى اعتماد فكرة تجسيد القانكف 

الذم عبر عنيا الدستكر األكؿ لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ديباجتو ثـ 
 غير أف ىده المبادئ المعمنة كالحريات األساسية 15 إلى 10كرسيا في المكاد مف 

.   لممكاطنيف كردت بغطاء فمسفي برزت فيو االشتراكية بمفاىيميا السياسية كالقانكنية 
 فانو قد نص عمى إنشاء مجمس دستكرم 1963كرغـ االتجاه االشتراكي لدستكر 

يتكلى ميمة الفصؿ في دستكرية القكانيف ، إال انو لـ تكرس ليذه الرقابة في ىذا 
   :الدستكر سكل مادتيف اثنتيف

                                           

1
 .213 انسؼٛض تٕضؼٛغ ، انمإٌَ انضسرٕع٘ ٔانُظى انسٛاسٛح ، يغجغ ساتك ، ظ 
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 األخيركالتي تضمنت تشكيمة المجمس الدستكرم حيث يتشكؿ ىذا :  63المادة 
 :أعضاء  ىـ  (07)مف سبع 
 رئيس المحكمة العميا  -
 رئيسا الغرفتيف المدنية كاإلدارية -
  نكاب يعينيـ المجمس الكطني03 -
 عضك يعينو رئيس الجميكرية  -

. حيث يقـك ىؤالء األعضاء بانتخاب رئيس المجمس الدستكرم
 كالتي تضمنت مكضكع إخطار المجمس الدستكرم ، حيث انحصر : 64المادة 

حؽ اإلخطار في رئيس الجميكرية كرئيس المجمس الكطني دكف سكاىما ، كقد أثارت 
ىذه الكضعية شكككا حكؿ جدكل دكر المجمس في الرقابة عمى دستكرية القكانيف ، ما 
داـ إف الجية الكحيدة التي تممؾ حؽ اإلخطار ىي  رئيس الجميكرية كرئيس المجمس 

 .الكطني 
كفي الكاقع أف المجمس الدستكرم لـ ينشا عمميا كلـ يرل النكر كذلؾ بسبب إلغاء 

 .العمؿ بالدستكر بعد فترة كجيزة مف دخكلو حيز التنفيذ 
:  الفرع الثاني

 1976الرقابة عمى دستورية القوانين في دستور 
 تماما فكرة الرقابة عمى دستكرية القكانيف  1976 نكفمبر22لقد تجاىؿ دستكر 

حيث انو لـ يشر إلييا صراحة كال ضمنا كيعكد ذلؾ إلى تكريسو لمبادئ النظاـ 
نيطت ميمة احتراـ الدستكر برئيس الجميكرية بمكجب نػػػص المادة أاالشتراكي ، فقد 

. إال انو  لـ يبيف آليات الحماية  لذلؾ " كىك حامي الدستكر  " الفقرة الثانية  111
 فاف بإمكاف رئيس الجميكرية 1976 مف دستكر 115 نص المادة إلىكبالرجكع 

حؽ االعتراض عمى القكانيف التي صكت عمييا البرلماف ، فمو أف يطمب قراءة ثانية  
إال كانو   يـك مف تاريخ استالمو مف المجمس الشعبي الكطني ،30لنص القانكف خالؿ 

.  ليذا اإلجراءأكمف خالؿ االطالع لـ يتبيف أف رئيس الجميكرية لج
:  عمى ثالث أنكاع مف الرقابة 1976كقد نص دستكر 
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 .الرقابة السياسية كتقـك بيا األجيزة القيادية في الدكلة كالحزب
  .الرقابة الشعبية كتقـك بيا  المجالس المنتخبة

 .الرقابة  الخاصة كتتكالىا أجيزة متخصصة  كمجمس المحاسبة
: المطمب الثاني

  مرحمة التعددية الحزبية
 منعرجا حاسما في اتجاه المشرع الدستكرم 1988 أكتكبر 05لقد شكمت حكادث 

 كالذم دفع إلى ضركرة إعادة النظر ،الجزائرم الذم شعر بالتطكر الطارئ في المجتمع
في النظاـ السياسي  برمتو ، حيث أضحت فكرة دكلة القانكف الشغؿ الشاغؿ لمرأم 

 سيطرة الحرب الكاحد مدة طكيمة عمى مقاليد الحكـ ، كليذا فقد جاء دستكر دالعاـ ، بع
 استجابة لرغبة المجتمع مف التخمص مف كصاية الحزب الكاحد ، 1989 فيفرم 23

كالدخكؿ  في مرحمة  التعددية الحزبية كالفصؿ بيف السمطات مع إقامة آليات تحفظ 
 1.لمدستكر سمكه كتحمي حقكؽ كحريات األفراد  في النظاـ القانكني لمدكلة 

 

:  الفرع األول
 1989الرقابة عمى دستورية القوانين في دستور 

 صراحة فكرة 1989 فيفرم 23لقد تبنى المؤسس الدستكرم الجزائرم  في دستكر 
 منو عمى إنشاء مجمس 153الرقابة عمى دستكرية القكانيف حيف نص في المادة 

يتككف المجمس  " عمى تشكيمة ىذا المجمس 154دستكرم ، كما نص في المادة 
 كاثناف ينتخبيما المجمس ،الدستكرم مف سبعة أعضاء ، اثناف يعينيما رئيس الجميكرية

الشعبي الكطني ، كاثناف تنتخبيما المحكمة العميا مف بيف أعضائيا ، كما يعيف رئيس 
 2"الجميكرية رئيس المجمس الدستكرم لفترة كاحدة مدتيا ست سنكات غير قابمة لمتجديد
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 نجد 1989 كفي دستكر 1963كعند المقارنة بيف المجمس الدستكرم في دستكر 
أعضاء ، كما أنيـ يعينكف مف نفس الجيات ، إال  (07)ليما نفس عدد التشكيمة سبعة 

  .أف االختالؼ يكمف في العدد الذم يمكف لكؿ جية تعيينو أك انتخابو
كالقضائية  ( أعضاء03) مف تمثيؿ السمطتيف التشريعية 1963فحيف كسع دستكر

  1989، نجد أف دستكر (عضك كاحد) عمى حساب السمطة التنفيذية  (أعضاء03)
 ( أعضاء مف بينيـ رئيس المجمس الدستكرم 03 )قاـ بتكسيع تمثيؿ السمطة التنفيذية 
 .(عضكيف )كالقضائية  (عضكيف )عمى حساب السمطتيف التشريعية 

 كميـ معينكف ، كينتخبكف رئيس 1963أعضاء المجمس الدستكرم في دستكر 
 فييـ 1989، بينما أعضاء المجمس الدستكرم في دستكر  المجمس مف بينيـ

 . المنتخبكف  كالمعينكف ، كرئيس المجمس الدستكرم معيف مف قبؿ رئيس الجميكرية 
كقد أنيطت بيذا المجمس مياـ متعددة أىميا تمؾ المرتبطة بالسير عمى رقابة 
دستكرية القكانيف  كالتنظيمات ، كيتـ إخطار المجمس مف طرؼ رئيس الجميكرية أك 

أك بعد  (رقابة سابقة )رئيس المجمس الشعبي الكطني  سكاء قبؿ إصدار القانكف 
 .فيصدر قرار(رقابة الحقة )إصداره 

:  الفرع الثاني 
 1996الرقابة عمى دستورية القوانين في دستور 

 حيث حاكؿ 1996 نكفمبر 28 بالمرسـك الصادر في 1989عدؿ دستكر 
 ، كقد كانت ىذه 1989المشرع الدستكرم تدارؾ النقائص التي جاءت في دستكر 

التعديالت تيدؼ إلى تحقيؽ التكازف كذلؾ بإحداث نظاـ الثنائية في تشكيؿ البرلماف  
بإنشاء مجمس األمة ، كنظاـ االزدكاج القضائي ، باإلضافة إلى األخذ بمفيـك القكانيف 

. العضكية
كما احدث ىذا التعديؿ تكسيعا في تشكيمة المجمس الدستكرم  كفي جية 

 عمى يتككف 1996 مف دستكر 164اإلخطار كفي مياـ المجمس ،فقد نصت المادة 
:  المجمس الدستكرم مف تسعة أعضاء

 ثالثة أعضاء يعينيـ رئيس الجميكرية مف بينيـ رئيس المجمس  -
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 اثناف ينتخبيـ المجمس الشعبي الكطني مف بيف أعضائو -
 اثناف ينتخبيـ مجمس األمة مف بيف أعضائو -
 عضك كاحد تنتخبو المحكمة العميا مف بيف أعضائيا -
 عضك كاحد ينتخبو مجمس الدكلة مف بيف أعضائو -

يعيف رئيس المجمس الدستكرم مف طرؼ رئيس الجميكرية لفترة كاحدة مدتيا ست 
 1.سنكات غير قابمة لمتجديد ، عمى أف يجدد نصؼ أعضاء المجمس كؿ ثالث سنكات 

ق التشكيمة عدـ تكازف تمثيؿ السمطات العامة فييا فالسمطة ذكيالحظ عمى ق
التنفيذية يمثميا ثالثة أعضاء مف بينيـ رئيس المجمس ، كالسمطة التشريعية يمثميا 
أربعة أعضاء ، كالسمطة القضائية يمثميا عضكاف ، كما أف إجراء التعييف في ىذا 

. المجمس يفقده استقالليتو السيما بالنسبة لرئاسة المجمس 
أما بالنسبة لإلخطار فقد تكسع ليشمؿ كؿ مف رئيس الجميكرية  كرئيس المجمس 

. الشعبي الكطني  كرئيس مجمس األمة
  2016مع العمـ انو يكجد مشركع قانكف يتضمف تعديؿ دستكرم جديد في سنة 

تمت المصادقة عميو مف طرؼ غرفتي البرلماف إال انو لـ يتـ إصداره في الجريدة 
 الرسمية  سيتـ الحديث عنو في المبحث المكالي 
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: المبحث الثاني
 المجمس الدستوري الجزائري 

تختمؼ الجيات المختصة بالرقابة عمى دستكرية القكانيف كذلؾ الختالؼ   
. األنظمة المقارنة الممارسة ليده الرقابة 

فيناؾ مف أسندىا إلى ىيئة قضائية سكاء أسندت القضاء العادم  كأمريكا  
. كمصر" المحكمة الدستكرية" كسكيسرا كالياباف ، أك إلى محكمة مختصة 

كىناؾ مف أسندىا إلى ىيئة سياسية سكاء كانت داخؿ البرلماف نفسو كمثالو 
المجمس "انجمترا ، أك إلى ىيئة سياسية أخرل مستقمة عف البرلماف يطمؽ عمييا 

 متبعة" المجمس الدستكرم "كمثاليا فرنسا كالجزائر بالتسمية األخيرة أال كىي  "الدستكرم
النمكذج الذم أخذت بو فرنسا كبالتالي فقد أخذت بالرقابة السياسية عمى دستكرية 

القكانيف كقد رأينا في المبحث األكؿ أف الجزائر قد نصت في اغمب دساتيرىا  عمى ىده 
. الييئة 

أنشئ المجمس الدستكرم بمكجب نص دستكرم ككمؼ بمياـ جكىرية بنص 
ككاف اليدؼ مف إنشائو ىك حماية الدستكر  (1996 مف دستكر 63المادة  )دستكرم 

، كمراقبة السير  كضماف سمكه كصكف الحريات كالحقكؽ الدستكرية لممكاطف
الديمقراطي لمسيادة الشعبية كذلؾ مف خالؿ مراقبتو لعممية االستفتاء كاالنتخابات 

الرئاسية كالتشريعية ، كما يتدخؿ في مراقبة دستكرية المعاىدات كالقكانيف التنظيمات 
كالنظاـ الداخمي لغرفتي البرلماف كىك بذلؾ يعمؿ عمى مراقبة السمطتيف التشريعية 

  .كالتنفيذية، إضافة إلى مياـ استشارية منحيا إياه الدستكر
: المطمب األول

 تنظيم المجمس الدستوري الجزائري 
إف طبيعة اختصاصات المجمس الدستكرم ، كأىمية قراراتو التي يمكف أف يتخذىا 

كنكع مف التدخؿ في سير األجيزة السيادية كنشاطيا يقتضي دلؾ أف يكفر تنظيـ 
المجمس الدستكرم كسيره كافة ضمانات االستقاللية كالحياد كالمكضكعية بعيدا عف كؿ 

   .االعتبارات الذاتية كاألىكاء السياسية
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:  الفرع األول
تشكيمة  المجمس الدستوري الجزائري 

يتككف " ؽ ا ت عمى 1996 مف دستكر 164نصت  الفقرة األكلى مف المادة 
أعضاء مف بينيـ رئيس المجمس ( 3)ثالثة: أعضاء(9)المجمس الدستكرم مف تسعة 

( 2)ينتخبيـ المجمس الشعبي الكطني ، كاثناف (2)يعينيـ رئيس الجميكرية ، اثناف 
( 1)تنتخبو المحكمة العميا، كعضك كاحد  (1)ينتخبيـ مجمس األمة ، كعضك كاحد 

 ..."ينتخبو مجمس الدكلة 
 السمطات العامة الثالث ممثمة في أفق الفقرة يتضح لنا ذمف خالؿ نص ق

السمطة )المجمس الدستكرم ، لكف بصفة غير متكازنة ، فمقابؿ تعييف رئيس الجميكرية
 السمطة التشريعية أف أعضاء مف بينيـ رئيس المجمس ، نجد (3)ػ ثالثؿ  (التنفيذية

 أعضاء ، بينما (4)أربعة تقـك بانتخاب  (المجمس الشعبي الكطني ك مجمس األمة )
تقـك بانتخاب عضكييف  فقط ،  (المحكمة العميا ، مجمس الدكلة )السمطة القضائية 
ق التشكيمة  ىيمنة رئيس الجميكرية  عمى المجمس مف خالؿ تعيينو  ذكما يؤخذ عمى ق

. ك المركز المتميز  ذ أعضاء  مف بينيـ رئيس المجمس الدستكرم(3)ػ ثالث ؿ
 كالمتضمف التعديؿ 2016 مارس 06 المؤرخ في 01-16كبصدكر القانكف رقـ 

  ، عضك12اعضاء إلى  9الدستكرم  نجده قد رفع مف تشكيمة المجمس الدستكرم  مف 
يتككف "  ب ا ت  1996  مف دستكر 183حيث نصت الفقرة األكلى مف  المادة 

أعضاء مف بينيـ رئيس ( 4)أربعة : عضك(12)المجمس الدستكرم مف اثنا عشر 
ينتخبيـ المجمس  (2)المجمس كنائب رئيس المجمس  يعينيـ رئيس الجميكرية ، كاثناف 

تنتخبو المحكمة العميا،  (2)ينتخبيـ مجمس األمة ، كاثناف  (2)الشعبي الكطني ، كاثناف
 ..."ينتخبو مجمس الدكلة  (2)كاثناف 

يالحظ مف خالؿ ىده الفقرة أف المؤسس الدستكرم يحاكؿ أف يعيد التكازف في 
لؾ مف خالؿ ذتمثيؿ السمطات العامة في المجمس كلك أف ىد التكازف يعد شكميا فقط ك

 أعضاء مف بينيـ 4الييمنة الكاضحة لمسمطة التنفيذية عمى المجمس مف خالؿ تعييف 
رئيس المجمس دك المركز المتميز كنائبو ، كيرل كثير مف الفقياء كمف اجؿ إعطاء 
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استقاللية اكبر لممجمس  كاف مف األجدر أف يتـ انتخاب رئيس المجمس الدستكرم مف 
. 1963بيف أعضاء المجمس كما كاف مقرر في دستكر 

  :شروط العضوية في المجمس الدستوري- أوال
 كعمى غرار 2016 قبؿ التعديؿ األخير لسنة 1996إف دستكر الجزائر لسنة 

 لـ يتطمب تكافر أم شركط في أعضاء المجمس 1958الدستكر الفرنسي لسنة 
أك الخبرات المينية ،  الدستكرم ، سكاء ما تعمؽ بشرط السف ، أك التككيف الجامعي ،

ككؿ ما اشترطو ىك التكقؼ أك التخمي عف كظائفيـ كما كانكا مكمفيف بو مف مياـ 
 )ككاجبات ميما كاف نكعيا بمجرد تعيينيـ أك انتخابيـ  لعضكية المجمس الدستكرم 

 . ( ؽ ا ت1996 مف دستكر 2 ؼ164المادة 
يؤخذ عمى ىدا المجمس أف غالبية أعضائو مف الطبقة السياسية كىك ما يؤدم 

إلى تبايف  كاختالؼ كجيات النظر في مدل دستكرية نص معيف مف عدمو نتيجة لعدـ 
 1.االختصاص ، مما يضعؼ فعالية ىده الرقابة 

 مف الدستكر عمى الشركط 184 نصت الماد 2016بعد التعديؿ الدستكرم لسنة 
يجب عمى أعضاء المجمس الدستكرم  " الكاجب تكفرىا في عضكية المجمس الدستكرم  

:  المعينيف ما يمي أكالمنتخبيف 
 سنة كاممة يـك تعيينيـ أك انتخابيـ (40)بمكغ أربعيف 

سنة عمى األقؿ في التعميـ العالي  (15)التمتع بخبرة مينية مدتيا  خمس عشرة 
في العمـك القانكنية ، أك في القضاء ، أك في مينة محاـ لدل المحكمة العميا أك لدم 

 "مجمس الدكلة  ، أك في كظيفة عميا في الدكلة
مف خالؿ ىدا التعديؿ يالحظ أف المؤسس الدستكرم يريد التحسيف مف أداء 

 انو في إالالمجمس الدستكرم كدلؾ مف خالؿ اشترط سف معينة  كخبرة مينية قانكنية  
إذ أف اعتبار الكظيفة " أك في كظيفة عميا في الدكلة " رأم لـ يكفؽ في الجممة األخيرة 

 يككف لشاغميا خبرة قانكنية قد يككف لو تككيف عالي كخبرة في غير أفالعميا ال يعني 

                                           

1
 .181 ، ظ 2004اتغاْٛى صعٔٚص ، انمإٌَ انضسرٕع٘ ، صاع انُٓضح انؼغتٛح ، انماْغج ،  
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لؾ نرل أف يتخمي المشرع الدستكرم عف ىده الجممة  ألنيا ال تحقؽ ذالمجاؿ القانكني ؿ
. اليدؼ مف ىدا التعديؿ 

 :مدة العضوية- ثانيا
مدة العضكية في المجمس الدستكرم عنصر ميـ في مدل استقاللية العضك ، 

فادا كانت مدة العضكية قصيرة جعمت األعضاء خاضعيف مباشرة لتحرؾ لعبة 
االنتخابات ، مما يؤدم إلى تككيف مجمس شبيو بالييئة المعينة ، كما أف التغييرات 
المتكررة لألعضاء تكقؼ تطكر األحكاـ ، كبالنتيجة تضر بسمطة المجمس ، أما إذا 

. طالت المدة يمكف أف تدفع المجمس إلى قطع تطكر المجتمع  
"  ؽ ا ت 1996 مف دستكر 164نصت الفقرتيف الثالثة ك الرابعة مف المادة 

 سنكات   (6)يعيف رئيس الجميكرية  رئيس المجمس الدستكرم لفترة كاحدة مدتيا   ست 
سنكات ،  (6)يضطمع أعضاء المجمس الدستكرم بمياميـ مرة كاحدة مدتيا ست 

" سنكات (3)كيجدد نصؼ عدد أعضاء المجمس  الدستكرم كؿ ثالث 
 سنكات 6مف خالؿ الفقرتيف يتضح إف مدة العضكية في المجمس الدستكرم ىي 

غير قابمة لمتجديد ، إف مدة العضكية كعدـ تجديدىا تتماشى مع استقاللية المجمس 
 .الدستكرم ، الف أم مجاممة ألم جية كانت ال تتحقؽ لمعضك استمرارية في المنصب

 فقد تـ تعديؿ مدة العضكية في المجمس 2016بعد التعديؿ الدستكرم لسنة 
 ب 1996 مف دستكر 183الدستكرم حيث نصت الفقرتيف الثالثة ك الرابعة مف المادة 

الدستكرم لفترة كاحدة مدتيا    يعيف رئيس الجميكرية رئيس كنائب المجمس" ا ت 
   ".سنكات (8)ثماني 

  ،سنكات (8)يضطمع أعضاء المجمس الدستكرم بمياميـ مرة كاحدة مدتيا ثماني 
" سنكات (4)كيجدد نصؼ عدد أعضاء المجمس  الدستكرم كؿ أربع 

 المشرع الدستكرم قد مد في فترة العضكية فجعميا ثماف سنكات بعد ما إفنالحظ 
. كانت ست سنكات  كىي فترة مالئمة ليست بالقصيرة كال بالطكيمة جدا كحسف فعؿ 
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 مدة العضكية كعدـ قابميتيا لمتجديد كالتجديد النصفي  يضمف االستمرارية إف
كتفاعؿ التجربة مع التجديد عف طريؽ التكاصؿ بيف األجياؿ ، كما يضمف استقاللية 
. ىده المؤسسة كىي طريقة معمكؿ بيا في كؿ مف فرنسا ، اسبانيا ، بمغاريا كركمانيا 

  :القانون األساسي ألعضاء المجمس الدستوري- ثالثا
بمجرد انتخاب " ؽ ا ت 1996 مف دستكر 164نصت الفقرة الثانية مف المادة 

أعضاء المجمس الدستكرم أك تعيينيـ  يتكقفكف  عف ممارسة أم عضكية أك كظيفة أك 
 ."تكميؼ أك ميمة أخرل 

كأم نشاط "  ب ا ت 1996  مف دستكر 183ضافة الفقرة الثالثة مف المادة أك
" أخر أك مينة حرة 

كما كضع النظاـ المحدد لقكاعد عمؿ المجمس الدستكرم القكاعد العامة التي 
  :تخص  المجمس الدستكرم كىي

 :تنافي الجمع بين عضوية المجمس الدستوري والوظائف األخرى -1
الف العضكية في المجمس الدستكرم تتعارض مع الكظائؼ األخرل ليذا يتفرع 

أعضاء المجمس الدستكرم كمية لالضطالع بمياميـ كيتحرركف مف تأثير الكتؿ 
. البرلمانية  كااللتزامات الحزبية  كمف أم ضغكطات ميما كاف شكميا 

 سرية المداوالت وواجب التحفظ -2
مف دستكر ) 189ك ( ؽ ا ت1996مف دستكر )167:  نصت كؿ مف المكاد

 عمى أف 1 مف النظاـ المحدد لقكاعد عمؿ المجمس الدستكرم 17ك ( ب ا ت1996
يتداكؿ المجمس الدستكرم في جمسة مغمقة ، كمنو التزاـ سرية التداكؿ  كىك ما يضمف 
استقاللية  المجمس الدستكرم ككتمة ك كاحدة كلألعضاء منفرديف ، كما ترتبط سرية 

                                                                                                                                                                                   مف ف ـ ؽ ع ـ د 54ا أكدت المادة ذالمداكالت ارتباطا كثيقا بكاجب التحفظ  كلو
عمى انو يتعيف عمى أعضاء المجمس الدستكرم أف يتقيدكا بإلزامية التحفظ ، كاالمتناع 

                                           

1
 .2012 يا٘ 03 ،انػاصعج  فٙ 48انُظاو انًذضص نمٕاػض ػًم انًجهس انضسرٕع٘ ،ض ع ض ض ،انؼضص  
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عف اتخاذ أم مكقؼ عمني في المسائؿ المتعمقة بمداكالت المجمس الدستكرم  كىدا 
 1.التحفظ يحمي حرية كاستقالؿ أعضاء المجمس مف التأثير الحزبي 

: الفرع الثاني
 إجراءات عمل المجمس الدستوري الجزائري 

نظرا لالختصاصات المتعددة كالمختمفة لممجمس الدستكرم كجدت إجراءات 
المقررة في الدستكر كالنظاـ - مختمفة تالئـ كؿ اختصاص ، فيؿ تكفر ىده اإلجراءات 

                                 –الدستكرم الذم يضعو المجمس المحدد لقكاعد عمؿ المجمس
اإلمكانيات الكافية لممجمس مف اجؿ االضطالع بالميمة المككمة إليو كالمتمثمة في 
السير عمى حماية الدستكر مف كؿ تجاكز كصكف الحقكؽ كالحريات األساسية  

؟ المكفكلة في الدستكر 
: تكمف إجراءات عمؿ المجمس الدستكرم في ما يمي 

 :اإلخطار- أوال
يقصد باإلخطار ىك الكيفية أك الطريقة التي يضع فييا المجمس الدستكرم يده 

. عمى النص المراد مراقبة دستكريتو 
 ؽ ا ت نالحظ أف المجمس 1996 مف دستكر 166كمف خالؿ نص المادة 

الدستكرم ال يتحرؾ مف تمقاء نفسو بؿ بناء عمى إخطار مف رئيس الجميكرية أك رئيس 
 2.المجمس الشعبي الكطني أك رئيس مجمس األمة 

 مف ف ـ ؽ ع ـ د  عمى إف إخطار المجمس الدستكرم يككف 8كما نصت المادة 
برسالة تكجو إلى رئيسو مرفقة بالنص الذم يعرض عمى المجمس إلبداء الرأم أك اتخاذ 

 .قرار بشأنو كيكجد نكعاف مف اإلخطار ، إخطار اختيارم كأخر كجكبي 
 
 

                                           

1
،يظكغج نُٛم ضٓاصج انًاجسرٛغ فٙ " ذُظًّٛ ٔطثٛؼرّ"تٕسانى عاتخ ، انًجهس انضسرٕع٘ انجؼائغ٘  

 .20 ،ظ 2005-2004انذمٕق ، جايؼح يُرٕع٘ لسُطُٛح ،انسُح انجايؼٛح 
2

 .189،190 فٕػ٘ أغضٚك ، يغجغ ساتك ، ظ  
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  :اإلخطار االختياري -1
 

ا الحؽ أف يخطر بو المجمس ذكيقصد بو اإلخطار الذم يجكز لمف يممؾ ق
الدستكرم  أم أف صاحب الحؽ في اإلخطار مخير بيف اإلخطار مف عدمو  كلمحديث 

: عف اإلخطار االختيارم يتطمب التطرؽ إلى المسائؿ التالية 
 النصكص المرتبطة باإلخطار -
 مف يممؾ حؽ اإلخطار -
 مكاعيد اإلخطار -

 

 :النصوص المرتبطة باإلخطار- أ
يتبيف مف النصكص المختمفة لمدستكر أف  اإلخطار االختيارم يتعمؽ فقط 

بالفصؿ في دستكرية المعاىدات كالقكانيف العادية كالتنظيمات، كالصفة االختيارية  فيما 
يخص ىده النصكص تعكد إلى أنيا أعماؿ كثيرة ، فادا ما أخضعت لمرقابة الكجكبية 

فإنيا تثقؿ كاىؿ المجمس الدستكرم ، كتؤدم إلى التأخر كالعجز في مسايرة كتيرة 
 1.التشريع كالتنظيـ  

 

 :من يممك حق اإلخطار- ب
 

يخطر رئيس الجميكرية أك " ؽ ا ت  1996 مف دستكر 166نصت المادة 
" رئيس المجمس الشعبي الكطني أك رئيس مجمس األمة  المجمس الدستكرم 

 2المالحظ مف خالؿ نص المادة أف المشرع الدستكرم قد قصر حؽ إخطارك
رئيس الجميكرية ، رئيس المجمس الشعبي :المجمس الدستكرم عمى أشخاص ثالث ىـ 

الكطني ك رئيس مجمس األمة ، كليذا يرل كثير مف الكتاب أف ىذا بالغ التأثير عمى 

                                           

1
يجهح جايؼح نؼْاع٘ تٕػٚض ،انغلاتح ػهٗ صسرٕعٚح انمٕاٍَٛ فٙ انرجغتح انضسرٕعٚح انجؼائغٚح ،  

 .45 ،ظ1992 ،3 ، انؼضص لسُطُٛح نهؼهٕو اإلَساَٛح
2

 يمػٕع فمظ ػهٗ عئٛس انجًٕٓعٚح صٌٔ ٘ ٚمػض تّ اإلسطاع االسرٛاع٘  الٌ اإلسطاع انٕ جٕب 

 . ق ا خ1996 يٍ صسرٕع 165 يٍ انًاصج 2ٔ3سٕاِ  اَظغ انفمغذٍٛ 



 

 انغلاتح ػهٗ صسرٕعٚح انمٕاٍَٛ فٙ انرطغٚغ انجؼائغ٘:.................. انفػم انصاَٙ 

 

55 

 

خالؿ لمتكازف بيف السمطات ، كاف ىذا سيحد  حقكؽ كحريات المكاطف كاحتراـ الدستكر كا 
 . 1مف فعالية ىذه المؤسسة الدستكرية ، كذلؾ لضعفيا في مكاجية السمطات األخرل

 المتضمف التعديؿ 2 2016 مارس 06 المؤرخ في 16-01كقد تدارؾ القانكف 
 187الدستكرم ذلؾ ، فقد كسع  حؽ اإلخطار ليشمؿ فئات أخرل ، فقد نصت المادة 

يخطر المجمس الدستكرم رئيس الجميكرية أك رئيس "  ب ا ت 1996مف دستكر 
. المجمس الشعبي الكطني أك رئيس مجمس األمة  أك الكزير األكؿ 

عضك مف مجمس  (30)نائبا  أك ثالثكف  (50)كما يكف إخطاره مف  خمسيف 
..." األمة 

نالحظ أف المشرع الدستكرم مف خالؿ التعديؿ  قد اخذ باالقتراحات كالتكصيات 
التي نادل بيا الكثير مف الكتاب  باف منح كؿ مف الكزير األكؿ كعدد مف نكاب 
المجمس الشعبي الكطني كعدد مف أعضاء مجمس األمة حؽ إخطار المجمس 

الدستكرم  كحسف فعؿ الف تكسيع دائرة اإلخطار مف شانيا  تحقيؽ فعالية اكبر في 
. حماية الدستكر ك حماية الحقكؽ كالحريات األساسية

يمكف إخطار المجمس "  ب ا ت 1996 مف دستكر 188كما نصت المادة 
الدستكرم  بالدفع بعدـ الدستكرية بناء عمى إحالة  مف المحكمة العميا أك مجمس الدكلة  
عندما يدعي احد األطراؼ في المحاكمة أماـ جية قضائية أف الحكـ التشريعي  الذم 

" يتكقؼ عميو ماؿ النزاع ينتيؾ الحقكؽ كالحريات التي يتضمنيا الدستكر 
يتضح مف خالؿ ىده المادة أف المشرع الدستكر قد منح الحؽ في إخطار 

المجمس الدستكرم لإلفراد بصفة غير مباشرة  مف خالؿ الدفع بعدـ  الدستكرية  في 
. حالة تطبيؽ نصكص غير دستكرية عمييـ  في منازعات يككنكف احد أطرافيا 

                                           

1
ذُظًّٛ ٔطثٛؼرّ ،يظكغج نُٛم ضٓاصج انًاجسرٛغ فٙ :تٕساو عاتخ ،انًجهس انضسرٕع٘ انجؼائغ٘ 

لسُطُٛح ، انسُح انجايؼٛح - انذمٕق ، لسى انذمٕق ،كهٛح انذمٕق ٔانؼهٕو انسٛاسٛح تجايؼح يُرٕع٘ 

 .27 ، ظ2004-2005
2

 .14 ، انؼضص 07/03/2016ض ع ض ض  ، انػاصعج تراعٚز  
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كيعتبر ما فعمو المشرع  الدستكرم عيف الصكاب  كىك انجاز حقيقي ككبير  ك 
يعتبر الدفع بعدـ الدستكرية  كسيمة في يد األفراد كضمانة لحماية حقكقيـ كحرياتيـ 

. األساسية 
 :مواعيد اإلخطار- ج

نما ترؾ المجاؿ كاسعا لمف يممؾ  لـ يحدد الدستكر الجزائرم مكاعيد اإلخطار ، كا 
المعاىدات  )الحؽ في اإلخطار فيمكف أف تحاؿ النصكص الخاضعة لمرقابة االختيارية 

. قبؿ أك بعد دخكليا حيز التنفيذ (، القكانيف العادية ، التنظيمات
 مف 5 ؽ ا ت ك المادة 1996 مف دستكر 186كطبقا لمفقرة األكلى مف المادة 

ف ـ ؽ ع ـ د  فالرقابة السابقة تككف بيف فترتي  مصادقة البرلماف عمى النص ك 
 يكما ابتداء مف 30إصداره مف طرؼ رئيس الجميكرية  الذم يصدر القانكف في اجؿ 

 ، أما الرقابة الالحقة فيي مفتكحة ابتداء مف تاريخ دخكؿ النص 1تاريخ تسممو اياه 
 .2حيز التنفيذ 

 
 :اإلخطار اإلجباري- 2

كيقصد بو اإلخطار الذم ال يممؾ صاحبو الخيار في اإلخطار مف عدمو بؿ 
 186 مف المادة 3 ك2كقد نصت الفقرتيف  ، يجب عميو  أف يخطر المجمس الدستكرم

يبدم المجمس الدستكرم بعد أف يخطره : " ب ا ت عمى ما يمي 1996مف دستكر 
رئيس الجميكرية  رأيو كجكبا في دستكرية القكانيف العضكية بعد أف يصادؽ عمييا 

. البرلماف 
كما يفصؿ المجمس الدستكرم في مطابقة  النظاـ الداخمي لكؿ مف غرفتي 

                                       3"البرلماف لمدستكر  حسب اإلجراءات المذككرة في الفقرة السابقة  

                                           

1
 . ب ا خ1996 يٍ صسرٕع 144 انًاصج  
2

ٚالدظ اٌ انًطغع انجؼائغ٘ اسض تانغلاتح انساتمح ٔانالدمح تشالف انًطغع انفغَسٙ انظ٘ اسض تانغلاتح  

 .انساتمح صٌٔ انالدمح دٛس الػال انفمّ انفغَسٙ ٚطانة تٓظِ األسٛغج
3

 .1996انضسرٕع انجؼائغ٘ نسُح  



 

 انغلاتح ػهٗ صسرٕعٚح انمٕاٍَٛ فٙ انرطغٚغ انجؼائغ٘:.................. انفػم انصاَٙ 

 

57 

 

   1 الثالثةيتضح لنا مف  خالؿ نص الفقرتيف السابقتيف كمف المكاد األكلى  ك 
مف ف ـ ؽ ع ـ د  أف ىدا اإلخطار يختص بو رئيس الجميكرية دكف سكاه  كما يككف 

ىد اإلخطار  في القكانيف العضكية أك في النظاـ الداخمي لغرفتي البرلماف   كىك 
نظاـ داخمي )أك الشركع في تطبيؽ (قانكف عضكم)إخطار كجكبي كسابؽ عمى إصدار

.  النص محؿ اإلخطار  (لغرفتي البرلماف 
ك ألنيا رقابة سابقة فاف ميعاد اإلخطار يككف في الفترة مابيف مصادقة البرلماف 

صدار النص أك الشركع في تطبيقو  . عمى النص  كا 
 

 :التحقيق والمداوالت- ثانيا
 مف الدستكر ب ا ت إلى اإلجراءات التي يتبعيا المجمس 189أشارت المادة 

 2 30الدستكرم  باف يتداكؿ في جمسة مغمقة كيعطي رأيو أك يصدر قراره  في ظرؼ 
 أياـ  كذلؾ في حالة 10يكما مف تاريخ اإلخطار كما يمكف أف يقمص ىذا األجؿ إلى 

، كما ترؾ لممجمس حرية تحديد قكاعد 3كجكد طارئ كبطمب مف رئيس الجميػكرية 
: عممو بمكجب ف ـ ؽ ع ـ د كيمكف تكضيح اإلجراءات المتبعة كما يمي 

 :التحقيق- 1
يخطر المجمس الدستكرم مف طرؼ رئيس الجميكرية  أك رئيس المجمس الشعبي 

المجمس الشعبي  نائبا مف نكاب 50 أك الكطني أك رئيس مجمس األمة أك  الكزير األكؿ
. ( مف الدستكر ب ا ت187المادة ) عضك مف أعضاء مجمس األمة 20 اكالكطني

                                           

1
ٚفػم انًجهس انضسرٕع٘ فٙ يطاتمح انمٕاٍَٛ انؼضٕٚح  نهضسرٕع فثم : "دٛس ذُع انًاصج األٔنٗ ػهٗ اَّ 

 يٍ انضسرٕع  تغأ٘ ٔجٕتٙ  تؼض أٌ ٚشطغِ عئٛس انجًٕٓعٚح 123غضٔعْا طثك نهفمغج األسٛغج يٍ انًاصج 

يٍ 167 يٍ انضسرٕع سالل األجم انًذضص فٙ انفمغج األٔنٗ يٍ انًاصج 165طثما نهفمغج انصاَٛح يٍ انًاصج 

 ".انضسرٕع 

ٚفػم انًجهس انضسرٕع٘ فٙ يطاتمح انُظاو انضاسهٙ نكم يٍ غغفرٙ :"كًا ذُع انًاصج انصانصح ػهٗ اَّ

 يٍ انضسرٕع 165انثغنًاٌ نهضسرٕع لثم انطغٔع فٙ ذطثٛمّ  تغأ٘ ٔجٕتٙ طثما نهفمغج انصانصح يٍ انًاصج

 " . يٍ انضسرٕع 167سالل األجم انًُػٕظ ػهّٛ  فٙ انفمغج األٔنٗ  يٍ انًاصج 
2

 يضص فٙ انًضج انرٙ ًٚكٍ نهًجهس انضسرٕع٘  أٌ ٚثض٘ 2016انًالدظ اٌ انرؼضٚم انضسرٕع٘ األسٛغ نسُح  

  ٕٚيا لثم انرؼضٚم 20 ٕٚيا تؼض يا كاَد 30عأّٚ أٔ ٚػضع لغاعِ فأغثذد 
3

 .أضٛفد تًٕجة انرؼضٚم األسٛغ 
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كما يمكف أف يخطر المجمس الدستكرم بالدفع بعد الدستكرية  بناء عمى دفع 
 مف 188األفراد ك إحالة المحكمة العميا أك مجمس الدكلة كىك ما نصت عميو المادة 

. الدستكر ب ا ت
 

اإلخطار ىك عبارة عف رسالة تكجو إلى رئيس المجمس الدستكرم مرفقة بالنص ك
المراد مراقبة دستكريتو ، فتسجؿ لدل األمانة العامة لممجمس الدستكرم في سجؿ 

، يشكؿ تاريخو بداية سرياف اجؿ إبداء الرأم أك 1اإلخطار ، كيسمـ إشعار باستالميا 
بمجرد  تسجيؿ رسالة  اإلخطار يعيف رئيس المجمس الدستكرم مقررا ، إصدار القرار

، حيث يجمع المقرر 2أك أكثر مف بيف أعضاء المجمس يقـك بالتحقيؽ في الممؼ 
 ،كيتكلى 3المعمكمات كالكثائؽ المتعمقة بالممؼ ، كما يمكنو استشارة أم خبير يختاره 

. تحضير مشركع الرأم أك القرار
 

بعد أف ينتيي المقرر مف أشغالو يسمـ إلى رئيس المجمس الدستكرم ، كالى كؿ 
عضك مف أعضاء المجمس نسخة مف الممؼ مكضكع اإلخطار مرفقة بالتقرير كمشركع 

. 4الرأم أك القرار
 

مما سبؽ يمكننا  أف نتصكر التأثير الذم يمكف أف يمارسو العضك المقرر في ك
الرأم أك القرار الذم سيتخذه المجمس الدستكرم  بخصكص النص مكضكع اإلخطار ، 
إذ عادة ما يككف التقرير الذم يعده المقرر ىك نفسو الرأم أك القرار الذم يصكت عميو  

أعضاء المجمس الدستكرم الديف تتككف لدييـ فكرة  اقؿ حكؿ ىدا المنازعة الدستكرية 
التي ىـ بصدد التداكؿ حكليا ، كما نالحظ عدـ كجكد أية معايير لتعييف المقرر مف 
شانو أف يدفع رئيس المجمس الدستكرم في اعتماد معيار الكالء لو كلرئيس الجميكرية 

                                           

1
 .2012 يا٘ 03 ، انػاصعج  فٙ 48  يٍ ٌ و ق ع و ص ، ض ع ض ض ،انؼضص 9انًاصج  
2

 .2012 يا٘ 03 ، انػاصعج  فٙ 48 يٍ ٌ و ق ع و ص، ض ع ض ض ،انؼضص 11انًاصج  
3

 .2012 يا٘ 03 ، انػاصعج  فٙ 48 يٍ ٌ و ق ع و ص، ض ع ض ض ،انؼضص 12انًاصج  
4

 .2012 يا٘ 03 ، انػاصعج  فٙ 48 يٍ ٌ و ق ع و ص، ض ع ض ض ،انؼضص 13انًاصج  
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الذم عينو  ، لذلؾ نرل كجكب تحديد معيار التخصص أك آلية التعييف بالتداكؿ حال 
 1. كفيال باستبعاد احتماؿ اكتساء أراء كقرارات المجمس الدستكرم الطابع السياسي 

  :المداوالت- 2
بعد تسمـ كؿ عضك مف أعضاء المجمس الدستكرم نسخة مف الممؼ مكضكع 

اإلخطار كالتقرير كمشركع الرأم أك القرار يجتمع المجمس الدستكرم بناء عمى استدعاء 
    2مف رئيسو، كما يمكف لمرئيس أف يختار عضك يخمفو في حالة حصكؿ مانع لو 

 مف أعضائو عمى 7كال يصح أف يفصؿ  المجمس الدستكرم في قضية إال بحضكر 
يتداكؿ المجمس في جمسة مغمقة يبدم رائو كيتخذ قراراتو بأغمبية  أعضائو ، ك3األقؿ

في حالة تساكم األصكات  ، ك4(ؽ ا ت) مف الدستكر 88دكف المساس بأحكاـ المادة 
يعتبر صكت الرئيس مرجحا ، كىي مف بيف الحاالت التي يتضح فييا المركز المتميز 

 .لرئيس المجمس الدستكرم 
يكقع الرئيس كاألعضاء الحاضركف أراء المجمس الدستكرم كقراراتو ، كما يجب ك

 )تعمؿ ىده القرارات ك اآلراء  كتصدر بالمغة العربية خالؿ األجؿ المحدد في الدستكر 
 .( مف الدستكر ب ا ت 187المادة 

يبمغ الرأم أك القرار إلى رئيس الجميكرية  كما يبمغ إلى رئيس المجمس كما 
. الشعبي الكطني  أك رئيس مجمس األمة إذا صدر اإلخطار مف احدىما

كـ ترسؿ أراء المجمس الدستكرم  كقراراتو إلى األميف العاـ لمحككمة لنشرىا في 
 .الجريدة الرسمية 

                                           

1
جًاو ػؼٚؼ ، ػضو فاػهٛح انغلاتح ػهٗ صسرٕعٚح انمٕاٍَٛ فٙ انجؼائغ ، يظكغج نُٛم ضٓاصج انًاجسرٛغ  

ذٛؼ٘ ٔػٔ ، انسُح -  فٙ انمإٌَ ، لسى انذمٕق ،كهٛح انذمٕق ٔانؼهٕو انسٛاسٛح تجايؼح يٕنٕص يؼًغ٘ 

  .21 ، ظ2012- 2011انجايؼٛح 
2

 .2012 يا٘ 03 ، انػاصعج  فٙ 48 يٍ ٌ و ق ع و ص، ض ع ض ض ،انؼضص 14انًاصج  
3

 يغ انًالدظ اٌ 2012 يا٘ 03 ، انػاصعج  فٙ 48 يٍ ٌ و ق ع و ص، ض ع ض ض ،انؼضص 15انًاصج  

 9ْظا انؼضص لض ٚغذفغ سالل ذؼضٚم ٌ و ق ع و ص  الٌ ْض انؼضص كاٌ فٙ دانح ػضص أػضاء انًجهس 

 ػضٕ سٛغذفغ  انُػاب انظ٘ ذػخ تّ يضأالخ 12أػضاء  ٔتاعذفاع ػضص أػضاء انًجهس إنٗ 

 .انًجهس 
4

ْضِ انًاصج ذرذضز ػٍ لٛاو انًاَغ نغئٛس انجًٕٓعٚح دٛس ٚمرغح تاإلجًاع ػهٗ انثغنًاٌ ترػغٚخ  

 . شثٕز انًاَغ 
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 :(نتائجها)اثر الرقابة - ثالثا
يترتب عمى إخضاع  إم نص إلى رقابة المجمس الدستكرم  إلى  إبداء رأم  

كىذا قبؿ أف يدخؿ النص الخاضع لمرقابة حيز التنفيذ  أك إلى صدكر قرار في الحالة 
. العكسية 

 :الـــــــــــــرأي -1
يفصؿ المجمس الدستكرم في مطابقة القكانيف العضكية كالنظاميف الداخمييف 

 186 مف  المادة 3 ك2الفقرتيف )لغرفتي البرلماف لمدستكر  قبؿ صدكرىا برأم كجكبي 
،كما يفصؿ في دستكرية المعاىدات  كالقكانيف العادية  (مف الدستكر ب ا ت

الفقرة األكلى  مف  المادة )كالتنظيمات قبؿ أف تصبح كاجبة التنفيذ  إذا اخطر بيا 
. ( مف الدستكر ب ا ت186

إف الرأم الذم يصدر عف المجمس الدستكرم في ىذا المجاؿ ال يثير أم إشكاؿ 
 مف الدستكر ب ا ت كالتي 144في مدل الزاميتو ، كيتضح اإللزاـ مف نص المادة 

يكما ابتداء مف تاريخ  (30)يصدر رئيس الجميكرية القانكف في اجؿ ثالثيف "تنص 
 .تسممو  إياه 

 187غير انو إذا أخطرت سمطة مف السمطات المنصكص عمييا في المادة 
اآلتية  المجمس الدستكرم  قبؿ صدكر القانكف ، يكقؼ ىذا األجؿ  حتى تفصؿ في 

 . 188ذلؾ المجمس الدستكرم  كفؽ الشركط التي تحدده المادة 
 أف اإلخطار يكقؼ إصدار القانكف فمك أف رأم المجمس كتجدر اإلشارة إلى

 4 ك2الدستكرم  غير ممـز  لما كانت ىناؾ حاجة لكقؼ األجؿ  ، كما نصت المكاد 
مف ف ـ ؽ ع ـ د كذلؾ بعدـ إصدار النصكص التي يصرح المجمس الدستكرم بعدـ 

أراء كقرارات المجمس " مف ف ـ ؽ ع ـ  54مطابقتيا لمدستكر ، ككذلؾ  نصت المادة 
" الدستكرم نيائية كممزمة لمكافة 

 :الـــــــــــــقرار- 2
يفصؿ المجمس الدستكرم في دستكرية المعاىدات كالقكانيف كالتنظيمات بقرار إذا 

. اخطر بيا  بعد أف أصبحت كاجبة التنفيذ 



 

 انغلاتح ػهٗ صسرٕعٚح انمٕاٍَٛ فٙ انرطغٚغ انجؼائغ٘:.................. انفػم انصاَٙ 

 

61 

 

إذا ارتأل " مف الدستكر ب ا ت 191كنصت  الفقرتيف األكلى كالثانية مف المادة 
المجمس الدستكرم أف نصا تشريعيا أك تنظيميا  غير دستكرم يفقد ىذا النص أثره ، 

. ابتداء مف يـك قرار المجمس 
 أعاله فاف ىذا 188إذا اعتبر نص تشريعي ما غير دستكرم عمى أساس المادة 

" النص يفقد أثره ابتداء مف اليـك الذم يحدده قرار المجمس الدستكرم 
مما سبؽ يتضح لنا أف لقرار المجمس الدستكرم فيما يخص رقابة النصكص 

التشريعية كالتنظيمية حجية ك إلزامية إذ أف النص الغير دستكرم يفقد أثره مف يـك قرار 
. 1المجمس أك مف اليـك الذم يحدده قرار المجمس 

إذا فاف ألراء كقرارات  المجمس الدستكرم حجية ممزمة لجميع السمطات العمكمية 
 مف 191كالسمطات اإلدارية كالقضائية  كىك ما نصت عميو الفقرة األخيرة مف المادة 

الدستكر ب ا ت   
 مف الدستكر ب ا ت عمى 186نصت الفقرة األكلى مف المادة : مالحظة 

باإلضافة إلى االختصاصات األخرل التي خكلتيا إياه صراحة أحكاـ أخرل في "
الدستكر ، يفصؿ المجمس الدستكرم برأم في دستكرية المعاىدات ك القكانيف 

..." كالتنظيمات  
يتبيف مف نص الفقرة ىده ككأف المؤسس الدستكرم قد عدؿ عف الرقابة الدستكرية 

 مف الدستكر قبؿ أخر 165الالحقة بعد إف كانت مقررة بنص الفقرة األكلى مف المادة 
يفصؿ المجمس الدستكرم باإلضافة إلى " تعديؿ حيث نصت عمى ما يمي 

االختصاصات التي خكلتيا إياه صراحة أحكاـ أخرل في الدستكر ، في دستكرية 
المعاىدات كالقكانيف كالتنظيمات ، إما برأم قبؿ أف تصبح كاجبة التنفيذ أك بقرار في 

. " الحالة العكسية 
كمف خالؿ المقارنة  بيف النصيف نجد أف المشرع الدستكرم قد تعمد ىذا التعديؿ 
كليس مجرد خطا ككأنو يأخذ بما اخذ بو المشرع الفرنسي مف اعتماد الرقابة السابقة 

                                           

1
ٚغٖ تؼض انكراب  ضغٔعج ذػذٛخ ْظا انُع تاٌ ٚفمض انُع أشغِ  يٍ ذاعٚز غضٔعِ ٔنٛس يٍ  

 .ذاعٚز لغاع انًجهس ألَّ غٛغ صسرٕع٘ 
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دكف الالحقة ، إال أننا نالحظ التضارب كالخمط بيف النصكص فتارة نجده يسكت عف 
الرقابة الالحقة كتارة نجده يبيف األثر الذم ينتجو قرار المجمس الدستكرم في المادة 

إذا ارتأل المجمس الدستكرم أف نصا تشريعيا أك تنظيميا  " مف الدستكر ب ا ت   191
. غير دستكرم يفقد ىذا النص أثره ، ابتداء مف يـك قرار المجمس 
 أعاله فاف ىذا 188إذا اعتبر نص تشريعي ما غير دستكرم عمى أساس المادة 

" النص يفقد أثره ابتداء مف اليـك الذم يحدده قرار المجمس الدستكرم 
ذا قمنا سابقا أف التعديؿ الدستكرم لسنة   الذم صادؽ عميو البرلماف جاء 2016كا 

بضمانة حقيقة لحماية حقكؽ كحريات األفراد كالمتمثمة في منح حؽ اإلخطار لألفراد 
 مف 188بصفة غير مباشرة مف خالؿ الدفع بعد الدستكرية المنصكص عميو في المادة 

الدستكر ب ا ت  فإننا نقكؿ أف ىذا التعديؿ ألغى الرقابة الالحقة  لممعاىدات كالقكانيف 
كالتنظيمات قد ىدـ ركف ركيف كدعامة أساسية لفاعمية الرقابة عمى دستكرية القكانيف 

  .كألغى ضمانة فاعمة لحماية الحقكؽ كالحريات
: المطمب الثاني 

 اختصاصات المجمس الدستوري الجزائري 
إف الميمة األساسية لممجمس الدستكرم ىك النظر في مدل دستكرية  النصكص 
القانكنية كالتنظيمية الصادرة عف األجيزة المختصة في الدكلة ، كىده الرقابة إما أف 

تككف سابقة عمى صدكر ىده النصكص أك الحقة ، كما قد تككف كجكبيو أك جكازيو  ، 
كما يسير المجمس الدستكرم عمى السير الحسف  لمعمميات االنتخابية  ، كلو مياـ 

استشارية محددة دستكريا كينص عمييا النظاـ المحدد لقكاعد عمؿ المجمس الدستكرم  
  :، يمكف حصر اختصاصات المجمس الدستكرم فيما يمي

:  الفرع األول 
اختصاصات المجمس الدستوري الجزائري في المجال الرقابة عمى دستورية القوانين 
إف الرقابة عمى دستكرية القكانيف اختصاص أصيؿ لممجمس الدستكرم ، كلقد كاف 

منو 165 كاضحا في تحديد مياـ المجمس الدستكرم حيث نصت المادة 1996دستكر 
يفصؿ المجمس الدستكرم باإلضافة إلى االختصاصات التي " عمى ما يمي (ؽ ا ت)
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خكلتيا إياه صراحة أحكاـ أخرل في الدستكر ، في دستكرية المعاىدات كالقكانيف 
. كالتنظيمات ، إما برأم قبؿ أف تصبح كاجبة التنفيذ أك بقرار في الحالة العكسية 

كيبدم المجمس الدستكرم بعد أف يخطره رئيس الجميكرية رأيو كجكبا في دستكرية 
. القكانيف العضكية بعد أف يصادؽ عمييا البرلماف 

كما يفصؿ المجمس الدستكرم في مطابقة النظاـ الداخمي لكؿ مف غرفتي 
 "البرلماف لمدستكر حسب اإلجراءات المذككرة في الفقرة السابقة

كما اف ف ـ ؽ ع ـ د  عنكف  الفصؿ األكؿ مف الباب األكؿ  برقابة مطابقة 
القكانيف العضكية كالنظاميف الداخمييف لغرفتي البرلماف  بينما أكرد في الفصؿ الثاني 

. مف نفس الباب رقابة دستكرية المعاىدات كالقكانيف كالتنظيمات 
رقابة : مف خالؿ ما سبؽ يمكف تقسيـ الرقابة عمى دستكرية القكانيف إلى قسميف 

 المطابقة كرقابة الدستكرية 
 (الرقابة الكجكبية )كما يطمؽ عمييا : رقابة المطابقة- أوال

يبدم المجمس "  مف الدستكر ب ا ت 186 مف المادة 3 ك2نصت الفقرتيف 
الدستكرم بعد أف يخطره رئيس الجميكرية رأيو كجكبا في دستكرية القكانيف العضكية 

. بعد أف يصادؽ عمييا البرلماف 
كما يفصؿ المجمس الدستكرم في مطابقة النظاـ الداخمي لكؿ مف غرفتي 

" البرلماف لمدستكر حسب اإلجراءات المذككرة في الفقرة السابقة 
مف خالؿ الفقرتيف السابقتيف يتبيف لنا أف المؤسس الدستكرم قد اخضع القكانيف 
العضكية كالنظاميف الداخمييف لغرفتي البرلماف إلى  رقابة المطابقة  كىي رقابة كجكبيو 
سابقة إلصدار النصكص  كىده الرقابة يقتصر اإلخطار فييا عمى رئيس الجميكرية  

 .دكف سكاه 
 :رقابة المطابقة لمقوانين العضوية -1

القكانيف العضكية ىي قكانيف صادرة عف البرلماف ذات مكضكع دستكرم يتعمؽ 
ذا كاف مف الثابت أف القكانيف العضكية  تختمؼ عف  بالنظـ أك بالييئات الدستكرية ، كا 
القكانيف العادية مف حيث المجاالت كاإلجراءات التي تتبع في كضعيا كتعديميا ، فإنيا 
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صدارىا   ، فإذا كاف بإمكاف رئيس 1تختمؼ كذلؾ مف حيث شركط تنفيذىا  كا 
الجميكرية إصدار القكانيف العادية فكر مصادقة البرلماف عمييا ،فال يمكنو ذلؾ مع 

 2القكانيف العضكية إذ يجب إخضاعيا لرقابة المطابقة قبؿ إصدارىا  
: كقد نصت المادتيف األكلى كالثانية مف ف ـ ؽ ع ـ د عمى ما يمي

يفصؿ المجمس الدستكرم  في مطابقة القكانيف العضكية لمدستكر : "المادة األكلى 
 مف الدستكر برأم كجكبي بعد أف 123قبؿ صدكرىا طبقا لمفقرة األخيرة مف المادة 

 مف الدستكر خالؿ األجؿ 165يخطره رئيس الجميكرية طبقا لمفقرة الثانية مف المادة 
"  مف الدستكر167المحدد في الفقرة األكلى مف المادة 

إذا صرح المجمس الدستكرم أف القانكف المعركض عميو يتضمف  : "2المادة 
حكما غير مطابؽ لمدستكر ، كال يمكف فصمو عف باقي أحكاـ ىذا القانكف  ال يتـ 

. إصدار ىذا القانكف 
غير انو إذا صرح المجمس الدستكرم أف القانكف المعركض عميو يتضمف حكما 

غير مطابؽ لمدستكر ، دكف أف يالحظ في ذات الكقت أف الحكـ المعني ال يمكف 
فصمو عمى باقي أحكاـ ىذا القانكف ، يمكف لرئيس الجميكرية أف يصدر ىذا القانكف 

باستثناء الحكـ المخالؼ لمدستكر ، ا كاف يطمب مف البرلماف قراءة جديدة لمنص ، كفي 
 "   ىذه الحالة يعرض الحكـ المعدؿ عمى المجمس الدستكرم لمراقبة مطابقتو لمدستكر 
مف خالؿ استقراء ىاتيف المادتيف يتضح لنا أف القكانيف العضكية ال يمكف 

إصدارىا ما لـ يتـ خضكعيا لرقابة المطابقة التي يقـك بيا المجمس الدستكرم بناء عمى 
إخطار رئيس الجميكرية ، كما ال يمكف إصدار القانكف العضكم الذم يصرح المجمس 
الدستكرم انو يتضمف حكما مخالفا لمدستكر حيث أف ىذا الحكـ ال يمكف فصمو عف 

 في الحالة العكسية يمكف لرئيس الجميكرية إصدار القانكف العضكم إماالقانكف ، 
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المتضمف لحكـ مخالؼ لمدستكر متى أمكف فصؿ ىذا الحكـ المخالؼ لمدستكر عف 
. القانكف  فيصدر القانكف باستثناء الحكـ المخالؼ لمدستكر

كما يمكف لرئيس الجميكرية أف يطمب مف البرلماف قراءة جديدة لمقانكف العضكم 
المتضمف حكـ مخالؼ لمدستكر عمى أف يعرض القانكف المعدؿ عمى المجمس 

 .   الدستكرم لمراقبة مطابقتو لمدستكر
 :لمنظامين الداخميين لغرفتي البرلمان رقابة المطابقة- 2

النظاـ الداخمي لكؿ مف غرفتي البرلماف تمؾ القكاعد الخاصة إف المقصكد ب 
بنظاـ سير غرفتي البرلماف، كتعتبر رقابة المطابقة لمنظاـ الداخمي لكؿ غرفة ضركرية  
حيث أف النظاـ الداخمي يحدد اإلجراءات المتعمقة بتنظيـ كتسيير كؿ غرفة  كقد أثبتت 

التجارب أف الغرؼ البرلمانية بكاسطة تنظيميا قد تتجاكز في مجاؿ التشريع كتأخذ 
صالحيات لـ يمنحيا إياىا الدستكر ، كلتفادم ذلؾ كجب تقرير الرقابة عمى النظاـ 

.  الداخمي لكال غرفتي البرلماف
كما يفصؿ "  مف الدستكر ب ا ت 186كقد نصت الفقرة الثالثة مف المادة 

المجمس الدستكرم في مطابقة النظاـ الداخمي لكؿ مف غرفتي البرلماف لمدستكر حسب 
" اإلجراءات المذككرة في الفقرة السابقة 

:  مف ف ـ ؽ ع ـ د عمى 4 ك3كما نصت المادتيف 
يفصؿ المجمس الدستكرم في مطابقة النظاـ الداخمي لكؿ مف غرفتي  "3المادة 

البرلماف  لمدستكر قبؿ الشركع في تطبيقو برأم كجكبي طبقا  لمفقرة الثالثة مف المادة 
 " 1مف الدستكر 165

إذا صرح المجمس الدستكرم أف النظاـ الداخمي إلحدل غرفتي البرلماف   "4المادة 
المعركض عميو يتضمف حكما مخالفا لمدستكر ، فاف ىذا الحكـ ال يمكف العمؿ بو مف 
طرؼ الغرفة المعنية ، إال بعد عرضو مف جديد عمى المجمس الدستكرم  كالتصريح 

. بمطابقتو لمدستكر 

                                           

1
 . يٍ انضسرٕع انجؼائغ٘ ق ا خ165انًاصج :اَظغ  
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يعرض كؿ تعديؿ لمنظاـ الداخمي إلحدل غرفتي البرلماف عمى المجمس الدستكرم 
. لمراقبة مطابقتو لمدستكر

مف خالؿ النصكص السابقة يتضح لنا أف النظاـ الداخمي لكال غرفتي البرلماف 
يخضع كجكبا لرقابة المطابقة لمدستكر حيث يخطر المجمس الدستكرم  مف طرؼ 

رئيس الجميكرية بيذا الخصكص  كيتداكؿ المجمس الدستكرم  يقدـ رأيو خالؿ األجؿ 
.  مف الدستكر ب ا ت  189المحدد في المادة 

ف النظاـ الداخمي بو حكما مخالفا لمدستكر فال بأإذا ما صرح المجمس الدستكرم 
يمكف العمؿ بو مف طرؼ الغرفة التي أعدتو بؿ عمييا تعديمو حتى يككف مطابقا 

، إذا ما تـ تعديؿ النص مف طرؼ الغرفة صاحبة  لمدستكر في كؿ أحكامو
االختصاص فال يمكف العمؿ بو إال عرض مف جديد عمى المجمس الدستكرم  لمراقبة 

 .  مطابقتو لمدستكر
 (: الرقابة االختيارية)رقابة الدستورية - ثانيا

باإلضافة إلى " مف الدستكر ب ا ت عمى 186نصت الفقرة األكلى مف المادة 
االختصاصات األخرل التي خكلتيا إياه صراحة أحكاـ أخرل في الدستكر، يفصؿ 

..." المجمس الدستكرم برأم في دستكرية المعاىدات ك القكانيف كالتنظيمات
فبالتالي فاف بإمكاف الييئات كاألشخاص  المخكلة دستكريا حؽ إخطار المجمس 

خطار المجمس الدستكرم إذا تعمؽ األمر بدستكرية  الدستكرم تحريؾ ىذه الرقابة كا 
. المعاىدات كالقكانيف كالتنظيمات 

      بأنيا رقابة جكازيو  (رقابة المطابقة) كتتميز الرقابة الدستكرية عف سابقتيا 
 مف الدستكر ب ا ت كقد كانت 186ىي رقابة سابقة حسب نص المادة  (اختيارية  )

سابقة قبؿ أف تصبح النصكص نافذة  ( مف الدستكر ؽ ا ت165المادة  )قبؿ التعديؿ 
كيفصؿ المجمس الدستكرم فييا برأم، كالحقة بعد أف تصبح النصكص نافذة كيفصؿ 

. المجمس الدستكرم فييا بقرار
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ذا كاف اإلخطار في رقابة المطابقة مقصكر عمى رئيس الجميكرية  ، فاف  كا 
اإلخطار في رقابة الدستكرية يمكف  يباشره  كؿ مف منحو الدستكر الحؽ في اإلخطار  

.  مف الدستكر ب ا ت 188 ك187حسب نص المادتيف 
 .كما تختص  الرقابة الدستكرية عمى دستكرية المعاىدات كالقكانيف كالتنظيمات 

 :رقابة دستورية المعاهدات -1
 يشير صراحة إلى الرقابة الدستكرية 186إف نص الفقرة األكلى مف المادة 

االختيارية التي قد تنصب عمى المعاىدات كالتي تككف سابقة عف دخكؿ المعاىدات 
إذا ارتأل المجمس "  مف الدستكر ب ا ت 190حيز التنفيذ كبالرجكع إلى نص المادة 

يتبيف لنا " الدستكرم عدـ دستكرية معاىدة أك اتفاؽ ، أك اتفاقية فال يتـ التصديؽ عمييا 
األثر مف التصريح بعدـ دستكرية معاىدة أك اتفاؽ أك اتفاقية كىك عدـ التصديؽ عمييا 

 مف الدستكر ب ا ت حددت المعاىدات التي تخضع إلجراء 149كما أف المادة 
: التصديؽ كىي 

 اتفاقيات اليدنة      -
 معاىدات السمـ كالتحالؼ كاالتحاد -
 المعاىدات المتعمقة بحدكد الدكلة    -
 المعاىدات المتعمقة بقانكف األشخاص -
 المعاىدات التي تترتب عمييا نفقات غير كاردة في ميزانية الدكلة -
االتفاقات الثنائية أك المتعددة األطراؼ المتعمقة بمناطؽ التبادؿ الحر كالشراكة  -

 .كبالتكامؿ االقتصادم
نالحظ أف المؤسس الدستكرم سكت عف المعاىدات التي ال تخضع إلجراء 

التصديؽ  مف المعاىدات الغير مذككرة في المادة أعاله  فمـ يبيف األثر مف التصريح 
بعدـ دستكريتيا  كىذا ما يجعؿ فراغ دستكرم  يمكف أف تمرر مف خاللو  السمطة 
التنفيذية  بعض المعاىدات كاالتفاقيات الغير دستكرية  مف شانيا أف تمس الحقكؽ 

. كالحريات األساسية
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 :رقابة دستورية القوانين  -2
في ىذا المجاؿ يتعرض المجمس الدستكرم لرقابة  نكعيف مف القكانيف  ىي ك

بالنسبة لمقكانيف العادية ىي تمؾ  القكانيف العادية  كالقانكف المتضمف التعديؿ الدستكرم
 مف 140المادة )النصكص التي يشرع فييا البرلماف في مجاالت محددة دستكريا 

فاف الرقابة التي تنصب عمييا ىي رقابة اختيارية  سابقة لصدكر  (الدستكر ب ا ت
 مف الدستكر ب ا ت ، 186القكانيف  حسب ما نصت عميو الفقرة األكلى مف المادة 

 187 يباشر ىده الرقابة كؿ مف يممؾ الحؽ في اإلخطار حسب المادتيف أفيمكف 
.  مف الدستكر ب ا ت 188ك

إذا "  مف الدستكر ب ا ت 210أما بالنسبة لمتعديؿ الدستكرم  فقد نصت المادة 
ارتأل المجمس الدستكرم أف مشركع أم تعديؿ دستكرم ال يمس البتة المبادئ العامة 
التي تحكـ المجتمع الجزائرم ، كحقكؽ اإلنساف كالمكاطف كحرياتيما ، كال يمس بأم 
كيفية  التكازنات األساسية  لمسمطات كالمؤسسات الدستكرية كعمؿ رأيو  أمكف رئيس 

الجميكرية أف يصدر القانكف الذم يتضمف  التعديؿ الدستكرم مباشرة دكف أف يعرضو 
أصكات أعضاء غرفتي  (3/4)عمى االستفتاء الشعبي  متى أحرز ثالثة أرباع 

 "البرلماف 
مف خالؿ نص ىذه المادة يتضح لنا أف بإمكاف رئيس الجميكرية المبادرة ك

بالتعديؿ الدستكرم دكف أف يعرضو عمى االستفتاء الشعبي بعد أف يعرضو عمى 
المجمس الدستكرم إلبداء رأيو حكؿ عدـ مساس ىذا التعديؿ بمكاضيع  محددة دستكريا 

. أصكات أعضاء غرفتي البرلماف مجتمعة (3/4)متى أحرز 
رقابة التعديؿ الدستكرم ىي رقابة مف نكع خاص محددة بمكاضيع معينة كىي إف 

 .  سابقة  ، اإلخطار فييا مقصكر عمى رئيس الجميكرية كجكبيورقابة 
 :رقابة دستورية التنظيمات  -3

التنظيمات ىي األداة الممنكحة لمسمطة التنفيذية لمتشريع في المكاضيع الخارجة 
 مف الدستكر 143المادة )عف نطاؽ القانكف ، كىذه مف اختصاص رئيس الجميكرية 

 ؿأما التنظيمات التي  تسف لتطبيؽ القكانيف  فيي مف اختصاص الكزير األك (ب ا ت
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 1كالرقابة الدستكرية عمى التنظيمات تنحصر في تمؾ التي يصدرىا رئيس الجميكرية 
أما المجاؿ  (ب ا ت)143كالتي تستمد قكتيا مف الدستكر بنص صريح في المادة 

التنظيمي لممخصص لمكزير األكؿ تمارس عميو رقابة المشركعية مف طرؼ مجمس 
 . 2الدكلة 

 مف الدستكر ب ا ت يتضح لنا أف 186مف خالؿ الفقرة األكلى مف نص المادة 
التنظيمات  تخضع لرقابة الدستكرية مف طرؼ المجمس الدستكرم اذا اخطر بذلؾ مف 

 مف الدستكر ب ا ت كىي 188 ك 187طرؼ جيات اإلخطار المحدد في المادتيف 
. رقابة اختيارية سابقة 

 لـ 1989كالجدير باإلشارة أف المجمس الدستكرم منذ إنشائو بمكجب دستكر 
يمارس اختصاصو في إطار رقابة دستكرية التنظيمات كذلؾ بسبب عزكؼ مف يممؾ 

 (رئيس الجميكرية ، رئيس المجمس الشعبي الكطني ،رئيس مجمس األمة )حؽ اإلخطار
 . مف الدستكر ؽ ا ت166حسب نص المادة 

:  الفرع الثاني 
اختصاصات المجمس الدستوري الجزائري في المجال االنتخابي واالستفتاء 

المؤسسات الدستكرية الرئيسية في أم نظاـ سياسي ، كالتي يبيف الدستكر كيفية 
رئيس الجميكرية كالبرلماف أم السمطتيف التنفيذية : تككينيا كممارسة مياميا ىي 

براـ المعاىدات ،  كالتشريعية كىما السمطتيف المتيف تقكماف بسف القكانيف كالتنظيمات  كا 
كأثناء قياميما بيذه االختصاصات تطبقاف الدستكر باعتباره المنظـ ليذه الصالحيات ، 
فاألجدر لياتيف السمطتيف أف تككنا شرعيتيف  ، ليذا كاف مف الضركرم  تكلي المجمس 

الدستكرم ميمة  السير عمى  صحة انتخاب رئيس الجميكرية كالسير  عمى صحة 
. انتخاب البرلماف كالسير عمى  صحة االستفتاء 
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 .57 ، ظ2002- 2001لسى انؼمٕق ، كهٛح انذمٕق ٔانؼهٕو اإلصاعٚح تٍ ػكٌُٕ ، انسُح انجايؼٛح 
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 :السهر عمى صحة انتخاب رئيس الجمهورية- أوال
بالنظر إلى الدكر الياـ الذم يقـك بو رئيس الجميكرية فيك بحاجة الى كسائؿ 

. لتقكية شرعيتو كال يككف ذلؾ إال إذا كاف منتخبا انتخابا صحيحا
كما يسير "  مف الدستكر ب ا ت  182نصت الفقرة الثانية  كالثالثة مف المادة 

المجمس الدستكرم  عمى صحة عمميات االستفتاء ، كانتخاب رئيس الجميكرية ، 
كينظر في جكىر الطعكف التي ، كاالنتخابات التشريعية ، كيعمف نتائج ىده العمميات

يتمقاىا حكؿ النتائج المؤقتة لالنتخابات الرئاسية كاالنتخابات التشريعية  كيعمف النتائج 
 ." النيائية  لكؿ العمميات  المنصكص عمييا في الفقرة السابقة 

مف خالؿ نص الفقرتيف يتبيف أف المجمس الدستكرم يختص بالسير عمى  صحة 
انتخاب رئيس الجميكرية  كأثناء قيامو بيذه الميمة عميو تطبيؽ القانكف العضكم 

المتضمف قانكف االنتخابات السارم المفعكؿ ، كالنظاـ المحدد لقكاعد عمؿ المجمس 
. الدستكرم 
يسير المجمس الدستكرم عمى صحة عممية انتخاب رئيس الجميكرية  ابتداء ك

مف إيداع  تصريحات الترشح  كالى غاية إعالف نتائج االقتراع  مركرا بتمقي الطعكف 
كدراستيا ، كتبميغ قراره إلى المعنييف ، كما يقـك بعد ذلؾ بالبت في حساب الحممة 

. 1االنتخابية 
عمى المجمس الدستكرم كخالؿ ىذه المراحؿ السابؽ الذكر أف يككف حياديا  

. كيطبؽ نفس اإلجراءات كالشركط عمى كؿ المترشحيف 
 :السهر عل صحة انتخاب أعضاء البرلمان- ثانيا 

باعتبار أف السمطة التشريعية ممثمة بالمجمس الشعبي الكطني كمجمس األمة  
تمثؿ الشعب  كتمارس باسمو سمطة التشريع فمف الضركرم حماية إرادة الشعب  

كحريتو في اختيار ممثميو مف المصادرة كال يتـ ذلؾ إال مف خالؿ قياـ مؤسسة دستكرية 
بالسير عمى صحة  أعضاء السمطة التشريعية  كقد منح الدستكر ىذه االختصاص 

                                           

1
 2012 يا٘ 03 ، انًؤعسح فٙ 26 يٍ ٌ و ق ع و  ،ض ع ض ض ، انؼضص 34 إنٗ 23اَظغ انًٕاص يٍ  

 .5،6،7ظ
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 مف الدستكر ب ا ت السالفة 182لممجمس الدستكرم بمكجب الفقرة الثانية مف المادة 
. الذكر 

المجمس الدستكرم ال يتدخؿ في المراحؿ األكلى في العممية  فال يعايف قائمة ؼ
نما يأتي دكره في المرحمة  المترشحيف ، كال يراقب مجريات العممية االنتخابية ، كا 

األخيرة حيث يتمقى محاضر المجاف الكالئية ، كما يتمقى الطعكف في صحة عمميات 
 .1التصكيت ، كيعمف النتائج ، كما يبت في حساب الحممة االنتخابية 

 :السهر عل صحة االستفتاء- ثالثا 
االستفتاء ىك أداة يمارس بيا الشعب سيادتو باإلضافة إلى ممثميو المنتخبيف ك 

الفقرة )يمكف لرئيس الجميكرية أف يمتجأ إلى الشعب مباشرة الستفتائو في أمر ميـ 
 .( مف الدستكر ب ا ت8الرابعة مف المادة 

 مف قانكف 148في حالة االستفتاء يتدخؿ المجمس الدستكرم  كفؽ المادة  ك
، فبعد إتماـ المجنة الكالئية الساىرة عمى تنظيـ االستفتاء أعماليا يجب أف 2 االنتخابات

ترسؿ محاضرىا في المكالي كأقصى حد في أظرفة مختكمة ، عندىا يعيف رئيس 
 لفتح تمؾ االظرفة كمعاينة محتكياتيا  كفي 3المجمس الدستكرم مقررا  أك عدة مقرريف

. األخير يعرض عمى المجمس لتحرير اإلعالف النيائي لنتيجة االستفتاء 
 

:  الفرع الثالث 
اختصاصات المجمس الدستوري الجزائري في الحاالت الخاصة 

لقد منح الدستكر لممجمس الدستكرم مياـ أخرل في حاالت محددة كخاصة  
: يمكف إجماليا في مايمي 

 

                                           

1
 2012 يا٘ 03 ، انًؤعسح فٙ 26 يٍ ٌ و ق ع و  ،ض ع ض ض ، انؼضص 44 إنٗ 35اَظغ انًٕاص يٍ  

 .7،8ظ
2

 انًرؼهك تُظاو االَرشاتاخ ، ض ع ض ض ، انؼضص   2012 ُٚاٚغ 12 انًؤعر فٙ 12/01انمإٌَ انؼضٕ٘ على  

  .2012 ُٚاٚغ 12،انًؤعسح فٙ 
3

  .2012 يا٘ 03 يٍ ٌ و ق ع و ص انًؤعر فٙ 47اَظغ انًاصج  
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  :شغور منصب رئيس الجمهورية- أوال
قد يحدث أف يشغر منصب رئيس الجميكرية ألم سبب مف األسباب  لفترة مؤقتة 

أك نيائية كلتفادم أم اضطراب في سير مؤسسات الدكلة  تجنبا ألم اعتداء عمى 
. 1الدستكر كعمى الحقكؽ كالحريات فقد اىتـ الدستكر بيذه الحاالت  كأخضعيا لمرقابة  

إذ استحاؿ عمى رئيس "  مف الدستكر ب ا ت عمى 102نصت المادة ك
الجميكرية أف يمارس ميامو بسبب مرض خطير كمزمف ، يجتمع المجمس الدستكرم 

كجكبا ، كبعد أف يتثبت مف حقيقة ىذا المانع  بكؿ الكسائؿ المالئمة ، يقترح باإلجماع 
. عمى البرلماف   التصريح بثبكت المانع 

يعمف البرلماف المنعقد بغرفتيو المجتمعتيف معا ، ثبكت المانع  لرئيس الجميكرية ك
أعضائو ، كيتكلى رئاسة الدكلة  بالنيابة مدة أقصاىا خمسة  (2/3)بأغمبية ثمثي 

يكما رئيس مجمس األمة  الذم يمارس صالحياتو  مع مراعاة المادة  (45)كأربعكف 
.  مف الدستكر 104

يكما ، يعمف   (45)في حالة استمرار المانع بعد  انقضاء خمسة كأربعكف ك
الشغكر باالستقالة كجكبا حسب اإلجراءات المنصكص عمييا في الفقرتيف السابقتيف 

. كطبقا ألحكاـ الفقرات اآلتية مف ىذه المادة
في حالة استقالة رئيس الجميكرية أك كفاتو ، يجتمع المجمس الدستكرم كجكبا  ك

. كيثبت الشغكر النيائي لرئاسة الجميكرية 
، كتبمغ فكرا شيادة التصريح بالشغكر النيائي  إلى البرلماف الذم يجتمع كجكبا

يكما ، تنظـ  (90)يتكلى رئيس مجمس األمة مياـ رئيس الدكلة  لمدة أقصاىا تسعكف ك
كال يحؽ لرئيس الدكلة المعيف بيده الطريقة أف يترشح لرئاسة ، خالليا انتخابات رئاسية 

. الجميكرية
ذا اقترنت  استقالة رئيس الجميكرية أك كفاتو بشغكر رئاسة مجمس األمة  ألم  كا 
سبب كاف ، يجتمع المجمس الدستكرم كجكبا ، كيثبت باإلجماع الشغكر النيائي لرئاسة 

                                           

1
 .179، ظ2006 ، صاع انفجغ نهُطغ ٔانرٕػٚغ ،انماْغج ،1عضٛضج انؼاو ،انًجهس انضسرٕع٘ انجؼائغ٘ ،ط 
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كفي ىذه الحالة يتكلى رئيس المجمس . الجميكرية كحصكؿ المانع لرئيس مجمس األمة 
يضطمع رئيس الدكلة المعيف حسب الشركط المبينة . الدستكرم مياـ رئيس الدكلة 

 104أعاله بميمة رئيس الدكلة طبقا لمشركط المحددة في الفقرات السابقة  كفي المادة 
 ."كال يمكنو أف يترشح لرئاسة الجميكرية . مف الدستكر 

مف خالؿ نص المادة السابقة يتضح لنا انو تتحدث عف حاالت ثالث  
 :حالة قيام المانع لرئيس الجمهورية -1

طبقا لمفقرتيف األكلى كالثانية مف المادة أعاله في حالة قياـ مانع يمنع رئيس 
الجميكرية مف ممارسة ميامو حيث ذكرت المادة حالة كاحدة لقياـ المانع  إال كىي 

بسبب مرض خطير كمزمف كاغفؿ ذكر حاالت أخرل قد ال يستطيع رئيس الجميكرية 
ممارسة ميامو بسببيا كىي حالة االختطاؼ أك الفقداف  ككاف مف األحرل إف يحيط 

. الدستكر بكؿ الحاالت التي  ال يمكف لرئيس الجميكرية أف يمارس ميامو خالليا 
إذا قاـ المانع لرئيس الجميكرية يجتمع المجمس الدستكرم كجكبا ، كبعد التثبت 

. مف حقيقة المانع يقترح باإلجماع عمى البرلماف  التصريح بثبكت ىذا المانع 
ينعقد البرلماف بغرفتيو  كيعمف ثبكت المانع لرئيس الجميكرية بأغمبية ثمثي 

.  يكما 45أعضائو، حيت يتكلى رئيس مجمس األمة رئاسة الدكلة بالنيابة لمدة 
 45إذا زاؿ المانع لرئيس الجميكرية خالؿ المدة المذككرة أعاله أم قبؿ انقضاء  
يكما يمكف لرئيس الجميكرية استئناؼ ميامو ، أما إذ استمر ىذا المانع بعد انقضاء 

. ىده المدة يجتمع المجمس الدستكرم كجكبا كيعمف الشغكر باالستقالة كجكبا 
 :حالة شغور رئاسة الجمهورية  -2

 أك 2كجكبية )  أك االستقالة 1 في حالة شغكر رئاسة الجميكرية إما بسبب الكفاة
يستدعي ذلؾ خضكع ىده الكضعية لمرقابة  كالتأكد مف تطبيؽ أحكاـ  (3اختيارية

الدستكر ، حيث يجتمع المجمس الدستكرم كجكبا ليثبت الشغكر النيائي لرئاسة 

                                           

1
 .سٕاء انٕفاج انطثٛؼٛح أٔ انذكًٛح 
2

 . ٕٚيا45كًا فٙ دانح إطا اسرًغ انًاَغ تؼض اَمضاء  
3

 . يٍ انضسرٕع ب ا خ110ٔفك نُع انًاصج  
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الجميكرية  كيبمغ فكرا البرلماف بشيادة التصريح بيذا الشغكر ، حيث يجتمع البرلماف 
بدكره كجكبا  كيعمف شغكر رئاسة الجميكرية بأغمبية ثمثي أعضائو، حيت يتكلى رئيس 

. تنظـ خالليا انتخابات رئاسية  1يكما  90مجمس األمة رئاسة الدكلة مدة 
. ال يمكف لرئيس الدكلة المعيف بيذه الطريقة أف يترشح لرئاسة الجميكرية 

  :حالة اقتران شغور رئاسة الجمهورية بشغور رئاسة  مجمس األمة -3
أف يقترف شغكر  (استقالة ، كفاة ، قياـ مانع  )قد يحدث لسبب مف األسباب

رئاسة  الجميكرية بشغكر رئاسة مجمس األمة فقد نص الدستكر عمى أف يجتمع 
المجمس الدستكرم كجكبا  كيثبت الشغكر النيائي لرئاسة الجميكرية  كحصكؿ المانع 
لرئيس مجمس األمة حيث  يتكلى رئيس المجمس الدستكرم مياـ رئيس الدكلة  لمدة 

 يكما تجرل خالليا انتخابات رئاسية ،كما ال يمكف لرئيس الدكلة المعيف بيذه 90
 . الطريقة أف يترشح لرئاسة الجميكرية  

  :حالتي الطوارئ والحصار- ثانيا
قد تستدعي الضركرة الممحة  لجكء رئيس الجميكرية إعالف حالة الطكارئ أك 

الحصار لمدة معينة ، كيتخذ كؿ التدابير الالزمة الستتباب الكضع ، كقد ربط المؤسس 
 مف 105المادة )2الدستكرم بيف ىاتيف الحالتيف دكف أف يميز بينيما بالضركرة الممحة 

اشترط المؤسس الدستكرم قبؿ تقرير حالة الطكارئ أك الحصار ،  (الدستكر ب ا ت 
 .  استشارة رئيس المجمس الدستكرم إلى جانب استشارة ىيئات أخرل 

 :الحالة االستثنائية- ثالثا
الحالة االستثنائية تقرر إذا ما تيدد استقالؿ الدكلة ككحدتيا الترابية ، كتخكؿ ىذه 
الحالة لرئيس الجميكرية أف يتخذ كؿ اإلجراءات الالزمة لممحافظة عمى استقالؿ الدكلة 
كسالمة ترابيا ، بحيث أف األعماؿ كاإلجراءات التي يقـك بيا  رئيس الجميكرية خالؿ 

                                           

1
 لض ػاص فٙ انًضج انرٙ ٚرٕنٗ سالنٓا عئٛس يجهس األيح فٙ دانح 2016ٚالدظ أٌ انرؼضٚم انضسرٕع٘ نسُح  

انًاصج ) ٕٚيا 90أغثذد ( يٍ انضسرٕع ق ا خ 88انًاصج ) ٕٚيا 60ضغٕع عئاسح انجًٕٓعٚح ، فثؼضيا كاَد 

 (يٍ انضسرٕع  ب ا خ102
2

يجهح دٕنٛاخ ٔدضج يسؼٕص ضٕٛٓب ، انذًاٚح انمضائٛح نهذغٚاخ األساسٛح  فٙ انظغٔف االسرصُائٛح،  

 .38 ، ظ1998لسُطُٛىح ،- ،جايؼح يُرٕع٘ انثذس إفغٚمٛا ٔانؼانى انؼغتٙ 
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قياـ ىذه الحالة ال تخضع لمرقابة ألنيا تعتبر مف أعماؿ السيادة ، كحتى ال تنجر عف 
ىذه الحالة  أثار خطيرة اكجب الدستكر عمى رئيس الجميكرية قبؿ اتخاذ ىذا اإلجراء 

 . مف الدستكر ب ا ت107استشارة المجمس الدستكر كىيئات أخرل حددتيا الماد 
  :حالة إعالن الحرب- رابعا

إذا كقع عدكاف  فعمي "  مف الدستكر ب ا ت 109نصت الفقرة األكلى المادة 
عمى البالد أك يكشؾ أف يقع حسبما نصت عميو الترتيبات المالئمة لميثاؽ األمـ 

المتحدة، يعمف رئيس الجميكرية الحرب ، بعد اجتماع مجمس الكزراء كاالستماع إلى 
المجمس األعمى لألمف كاستشارة رئيس مجمس األمة كرئيس المجمس الشعبي الكطني 

" كرئيس المجمس الدستكرم 
يتبيف مف نص ىده الفقرة  أف رئيس الجميكرية ال يمكنو إعالف الحرب نظرا 

لخطكرة ما ىك مقدـ عميو إال باتخاذ إجراءات كاستشارة ىيئات مف بينيا  استشارة رئيس 
 مف الدستكر ؽ ا ت لـ تكف تشترط استشارة 95المجمس الدستكرم كيالحظ أف المادة 

المجمس الدستكرم أك رئيسو في حالة إعالف الحرب  إال انو كبعد التعديؿ الدستكرم 
 المذككرة أعاله عمى اشترط استشارة رئيس المجمس 109األخير نصت المادة 

 .الدستكرم  
   :حالة تمديد مهمة البرلمان- خامسا

( 5) مف الدستكر ب ا ت مدة عيدة البرلماف بمدة خمس 119حددت المادة 
سنكات لمجمس األمة  عمى أف تجدد  (6)سنكات  لممجمس الشعبي الكطني ، كست 

. تشكيمة ىذا األخير بالنصؼ كؿ ثالث سنكات
كال يمكف تمديد ميمة البرلماف لمدة أطكؿ مما ىي محددة في الدستكر ، إال انو 
استثناءا كلظركؼ خطير ة يتعذر معيا  إجراء انتخابات عادية ، اقر الدستكر إمكانية 
تمديد ميمة البرلماف بعد استشارة المجمس الدستكرم  كيثبت البرلماف المنعقد بغرفتيو 

 .  ىده الحالة  بقرار
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 خـــــــــــاتمة
 :يمكننا استنتاج مايميلموضوع الرقابة عمى دستورية القوانين  من خالل دراستنا

ذا كانت  أن الرقابة تتراوح بين أسموبين رقابة سياسية ورقابة قضائية-  ، وا 
الرقابة الدستورية  تعد الوسيمة المثمى لكفالة احترام الدستور وضمانة لحماية الحقوق 
والحريات ، فان طبيعة الرقابة الزالت تشكل جدال مثار بين النظم التي أخذت بنظام 

. الرقابة السياسية وتمك التي أخذت بنظام الرقابة القضائية 
 تتصدى لمنصوص قبل إصدارىا ، ،الرقابة السياسية رقابة وقائية سابقةتعتبر - 

أما ه، تمارسيا ىيئة سياسية أنشاىا الدستور لمتأكد من مدى مطابقة القوانين ألحكام
الرقابة القضائية فتعني قيام ىيئة قضائية يعيد إلييا بميمة رقابة دستورية القوانين 
وىي رقابة الحقة إلصدار القوانين تحقق مميزات ال تتوفر في الرقابة السياسية ، 

باألىواء السياسية نظرا لحيادىا واستقالليا ، وىي  فيي رقابة بعيدة عن التأثر
متمرسة في الفصل في ما يعرض عمييا نظرا لمتكوين القانوني ألعضائيا، كما انو 

تتمتع بقواعد تكفل تحقيق العدالة كعمنية المحاكمة وكفالة حق الدفاع وضرورة تسبيب 
. األحكام مما يجعميا رقابة فاعمة 

تبنى المؤسس الدستوري الجزائري الرقابة السياسية عمى دستورية القوانين لقد - 
 ، دستور 1989 ، دستور 1963 دستور )من خالل النص في دساتيره الثالث 

. عمى تأسيس  مجمس دستوري يكمف بالسير عمى حماية الدستور  (1996
 ال تحقق الفعالية الالزمة لضمان سمو  عمى دستورية القوانينأن الرقابة- 
 كما أنيا ال تشكل ضمانة حقيقية لحماية الحقوق والحريات خاصة في فترة ،الدستور
:  وذلك ألسباب عدة نذكر منيا1991ما بعد 
عدم تحقيق التوازن الفعمي والحقيقي لمسمطات الثالث في المجمس الدستوري  -

 .2016رغم وجود التوازن الشكمي الذي اقره التعديل الدستوري األخير لسنة 
الييمنة عمى المجمس الدستوري من طرف السمطة التنفيذية ممثمة في رئيس  -

الجميورية من خالل عديد الصالحيات منيا تعيين رئيس المجمس ذو المركز المتميز 
 .ونائبو  حسب أخر تعديل 
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 وبذلك يبقى المجمس مكبل التمقائي،عدم تمكين المجمس من اإلخطار الذاتي  -
عن نظر أي نصوص مخالفة لمدستور إال بموجب إخطار من احد الييئات المحدد 

 .دستوريا
أدت التبعية الوظيفية والعضوية والسياسية لمسمطة التشريعية إزاء السمطة  -

التنفيذية  إلى امتناع رئيس غرفتي البرلمان من إخطار المجمس الدستوري في مجال 
 .الرقابة عمى دستورية المعاىدات والقوانين والتنظيمات

إن عدم فاعمية الرقابة عمى دستورية القوانين وعدم اعتبارىا كضمانة جدية 
 والتطابق بين اإلطار القانوني التالؤموحقيقة لحماية الحقوق والحريات مرده إلى عدم 

المنظم لمؤسسة الرقابة عمى دستورية القوانين مع الواقع السياسي والتنظيم المؤسساتي 
. في الجزائر 

وحتى تشكل الرقابة عمى دستورية القوانين في الجزائر ضمانة حقيقية لحماية 
الدستور البد من إيجاد حمول كفيمة بإرساء  الحقوق والحريات وكفالة احترام سمو

:   أسس ىيئة رقابة مستقمة ذات أداء فاعل وال يكون ذلك إال باتخاذ ما يمي 
تحقيق استقاللية المجمس الدستوري  خاصة من خالل إلغاء آلية تعيين رئاسة  -

المجمس  ونائبو من طرف رئيس الجميورية  وجعل رئيس المجمس منتخب من طرف 
 .أعضاء المجمس 

إقامة توازن فعمي حقيقي وليس شكمي بين السمطات من خالل التمثيل في  -
 .المجمس
 النظر في المنظومة القانونية  والتنظيمية الضابطة لمجال الرقابة عمى إعادة -

 دستورية القوانين ، بغية رفع الغموض الذي يشوب بعض األحكام
توسيع مجال الرقابة السابقة اإلجبارية لتشمل كل من المعاىدات واألوامر  -

ومشاريع القوانين التي يراد عرضيا عمى االستفتاء حتى ال يتذرع بيا في تحصين أي 
 .نص غير دستوري

 التعيين بالتداول في تعيين المقرر لمنظر في أواعتماد معيار التخصص  -
 .المواضيع المعروضة عمى المجمس 
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 قد تناول بعض 2016 التعديل الدستوري األخير لسنة إنومع اعتبار 
: التعديالت في مجال الرقابة الدستورية  والتي تعتبر جدية  ومنيا 

 عضو  وتحقيق 12 أعضاء إلى 9رفع عدد أعضاء المجمس الدستوري من  -
.  التوازن الشكمي لمسمطات العامة في تشكيمة المجمس

توسيع دائرة اإلخطار لتشمل باإلضافة إلى الييئات التي كانت منصوص  -
.  عضو من مجمس األمة20نائبا ، 50عميو إلى  الوزير األول ، 

تمكين األفراد من الدفع بعدم الدستورية في حالة تطبيق قانون غير دستوري  -
 .في منازعة ويعتبر ىذا أىم تعديل يضمن حماية حقوق وحريات اإلفراد

 تساعد في تفعيل دور أنكل ىذه التعديالت والتوصيات التي سبقتيا يمكن 
. المجمس الدستوري في كفالة احترام سمو الدستور وضمان حماية الحقوق والحريات 
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ع ــــة المراجــقائم
 
الكتب  - 01

 .2004 درويش ، القانون الدستوري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، إبراهيم -
 عبد العزيز شيحا ،المبادئ الدستورية العامة ،منشاة المعارف ، إبراهيم -

  .2006االسكندرية ، 
 ،د ر ج 2االمين شريط ، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة ،ط -

  .2002،الجزائر ،
دار المالك  ،3ط، مبادئ القانون الدستوري والعمم السياسي ، إسماعيل مرزة  -

 .2004، لمفنون واآلداب والنشر 
، 1ط،محمد وطفة . ترجمة د، المجمس الدستوري الفرنسي ، هنري روسّيون  -

 .2001،  المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع 
حسني بوديار ، الوجيز في القانون الدستوري ، دار العموم لمنشر والتوزيع ،  -

 .2002الجزائر ،
ترجمة جابر سعيد ، في الواليات المتحدة األمريكية نظام الحكم  ، الري الويتز  -

 .1996الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية  ، 1ط، عوض 
، دار " دراسة مقارنة تطبيقية " الرقابة عمى دستورية القوانين  محمد انس قاسم، -

  .1998النهضة العربية ،القاهرة ،
 ، دار 1محمد ارزقي نسيب ،أصول القانون الدستوري والنظم السياسية ، ج -

 .1998األمة لمطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ،
عمى ضوء )مسراتي سميمة ، نظام الرقابة عمى دستورية القوانين في الجزائر  -

، دار هومة ،  ( و اجتهادات المجمس الدستوري الجزائري 1996دستور 
 .2012الجزائر ،

منشاة المعارف ، ، القانون الدستوري والشرعية الدستورية ، سامي جمال الدين  -
  . 2005 ، ةاالسكندري
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السمطات الثالث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر ، سميمان الطماوي  -
 . م 1986القاهرة ، ،جامعة عين شمس  ، 5ط، السياسي اإلسالمي 

سعد عصفور، المبادئ القانونية في القانون الدستورية والنظم السياسية ، منشأة  -
 1980المعارف ،اإلسكندرية ،

 ،النظرية 1 سعيد بوشعير ،القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ، ج -
  .1999العامة لمدولة والدستور ،ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

سعيد بوشعير ، المجمس الدستوري في الجزائر ، ديوان المطبوعات  الجامعية  -
 2003، الجزائر  ،

 ،دار الفكر العربي 2عبد العزيز محمد سالمان ، رقابة  دستورية القوانين ، ط -
  .1995، القاهرة ،

مطبعة – ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، عبد الغني بسيوني عبد اهلل  -
 .1992الدار الجامعية ، القاهرة  ،

 .1985بسيوني، المبادئ العامة لمقانون الدستوري، الدار الجامعية، عبد الغني -
،المواء  (دراسة مقارنة)عبد العظيم عبد السالم ، الرقابة عمى دستورية القوانين  -

 1991لمطبع والتوزيع ، شبين الكوم ، 
عمى الباز ، الرقابة عمى دستورية القوانين ي مصر،،دراسة مقارنة ،دار  -

 1982الجامعات المصرية ، االسكندرية ،
دور المحكمة الدستورية المصرية في حماية الحقوق ، فاروق عبد البر  -

 2004القاهرة – النسر الذهبي ، والحريات 
فوزي اوصديق ، الوافي في شرح القانون الدستوري ، النظرية العامة لمدساتير  -

 263 ،ص1994 ، د م ج ، الجزائر ، 1 ،ط2، ج
رمزي الشاعر ،النظم السياسي ة والقانون الدستوري ،النظرية العامة لمقانون  -

 1983 ،دار النهضة العربية ، مصر ،الدستوري
 ،النظرية العامة لمنظم السياسية ، دار 1ثروت بدوي ،النظم السياسية ، ج -

 1964النهضة العربية،  القاهرة ،
 1964ثروت بدوي ،النظام الدستوري العربي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، -
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المذكرات الجامعية  - 02

ن ولقان ايفانين ولقاية روستدقابة عمى رلاوي، ارهطل الخميدر لقا اد عبمهياربإ -
، بية رلعت اسارادلث واولبح ادمعهتير، سالة ماجسيني، رطلفمسالمصري وا

 ن. س .  ، د رمص

،مذكرة لنيل " تنظيمه وطبيعته"بوسالم رابح ، المجمس الدستوري الجزائري  -
شهادة الماجستير في الحقوق ، جامعة منتوري قسنطينة ،السنة الجامعية 

2004-2005 
جمام عزيز ، عدم فاعمية الرقابة عمى دستورية القوانين في الجزائر ، مذكرة  -

لنيل شهادة الماجستير في القانون ، جامعة مولود معمري  تيزي وزو ، السنة 
 2011الجامعية 

حناطمة ابراهيم ، التنوع الرقابي كضمانة لسيادة حكم القانون ،  مذكرة لنيل  -
كمية  ،ةشهادة الماجستير في العموم القانونية ،جامعة الحاج لخضر باتن

 . 2013-2012الحقوق والعموم السياسية ، قسم الحقوق ، السنة الجامعية 
حسن ناصر طاهر المحنة ، الرقابة عمى دستورية القوانين ، العراق نمودجا ،  -

دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك ، 
 2008كمية القانون والعمو م  السياسية  السنة الجامعية 

قارش احمد ، عممية الرقابة الدستورية عمى السمطة التنظيمية لرئيس  -
الجمهورية ، مذكرة ماجستير ، كمية الحقوق والعموم اإلدارية بن عكنون ، 

. 2002- 2001السنة الجامعية 

 المــــــــقـاالت - 03

لزهاري بوزيد ،الرقابة عمى دستورية القوانين في التجربة الدستورية الجزائرية ،  -
 1992 ،3مجمة جامعة قسنطينة لمعموم اإلنسانية ، العدد 

،مجمة  (النموذج الجزائري  )مسعود شيهوب ، الرقابة عمى دستورية القوانين  -
 2005النائب ،العدد الخامس ، 
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سيدي محمد بن سيد آب ،التجربة الموريتانية في الرقابة عمى دستورية القوانين  -
،المجمة الجزائرية لمعموم القانونية واالقتصادية والسياسية ، كمية الحقوق جامعة 

 1996 ، سنة 2الجزائر ، العدد
عطا اهلل بوحميدة ، المجمس الدستوري الجزائري ، المجمة الجزائرية لمعموم  -

 2002 ، سنة 3القانونية واالقتصادية والسياسية ، جامعة الجزائر ، العدد 

 المواقع االلكترونية- 04

دراسة منشورة في الموقع ، الرقابة عمى دستورية القوانين ،ديندار شيخاني  -
 www.qendil.net 65العدد ، االلكتروني لمركز قنديل لمنشر واإلعالم 

بحث منشور في الموقع – القضاء الدستوري في مصر – يحيى الجمل  -
شركة خدمات المعمومات التشريعية ومعمومات - االلكتروني لمبوابة القانونية

 www.tashreaat.comالتنمية 
األكاديمية ، ضمانات احترام القواعد الدستورية في العراق ، مازن ليمو راضي  -

 www.ao-academy.org، العربية المفتوحة في الدنمارك
الموقع - دراسة حول مدى قانونية االستفتاء الشعبي– عبد الكريم شبر  -

 9/4/2007تاريخ الدراسة - االلكتروني لمركز سيادة لمحقوق والقانون
www.syada.org 

 

 النصوص القانونية- 05

  التأسيسيةالنصوص  - أ
 العدد 1963 ديسمبر 10 المنشور في ج ر ج ج المؤرخة في 1963دستور  -

64. 
 المؤرخ في 97-76 الصادر بموجب األمر رقم 1976دستور  -

 ديسمبر 10 المنشور في ج ر ج ج المؤرخة في 1976نوفمبر22
 .94العدد 1963
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 28 المؤرخ في 18-89 الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989دستور  -
 09العدد  1989مارس 01 المنشور في ج ر ج ج المؤرخة في 1989 فيفري

 المؤرخ في 438-96 الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996دستور  -
 1996 ديسمبر 08 المنشور في ج ر ج ج المؤرخة في 1996ديسمبر07

 76العدد
 المتضمن التعديل 2016 مارس 06 الصادر بتاريخ 01-16القانون رقم  -

 .03العدد 2016 مارس 07الدستوري المنشور في ج ر ج ج المؤرخة في 

النصوص التشريعية - ب 

 المتعمق بنظام 12/01/2012 المؤرخ في 12/01القانون العضوي رقم - 
 .01العدد 12/01/2012المنشور في الجريدة الرسمية المؤرخة في االنتخابات

 ، 48النظام المحدد لقواعد عمل المجمس الدستوري ،ج ر ج ج ،العدد - 
 .2012 ماي 03الصادرة  في 
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