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 المحاضرة الخامسة

 مادة النظرية العامة للقانون الدستوري 

 السداس الثاني 

Groupe Fالمجموعة و 

 األستاذ جالل الغازي 

 القوانين دستورية على الرقابة

 عن الدفاع إلى تهدف التي المبادئ أهم من القوانين، دستورية على الرقابة مبدأ يعد

 عن ويترتب .الدولة في قانون أسمى باعتبارها الدستورية الوثيقة مقتضيات وسمو حرمة

 لمقتضيات درجاتها، اختالف وعلى األخرى القوانين أنواع جميع مخالفة جواز عدم ذلك

 دستوري غير اعتبر وإال درجة منه األعلى القانون يخالف أال يجب األدنى فالقانون .الدستور

 .مشروع وغير وباطل

 تصدر ال وبأن الدستور، وأحكام بمقتضيات الدولة في السلط جميع تتقيد أن ويجب

 التشريعية، السلطة فيها بما السلط فكل .والمقتضيات األحكام لتلك مخالف قانوني عمل أي

 من الدستور يقره ما على تها واختصاصا وظائفها ممارسة في ترتكز وأن تتصرف أن يجب

 .وأحكام ضوابط

 تمهيدا للدستور، القوانين مخالفة من التحقق القوانين، دستورية على الرقابة وتعني

 .إصدارها تم كان إذا تطبيقها عن االمتناع أو إللغائها أو تصدر، لم كانت إذا إصدارها لعدم

 .للدستور مطابقة الحكام عن الصادرة والقوانين األعمال أن من التأكد أيضا بها ويقصد

 الجامدة، الدساتير ذات الدول في فقط القوانين دستورية على الرقابة بمبدأ ويعمل

 في المتبعة اإلجراءات لتلك مخالفة تعديلها في خاصة إجراءات اتباع ضرورة تتطلب والتي

 للقوانين الهرمي التسلسل أو التدرج مبدأ يعمل الدول هذه إطار ففي .العادية القوانين تعديل

 وتتوافق تتطابق أن ويجب الدولة، في قانون أسمى يعد الذي الدستور رأسها على يأتي والتي

 وإال وأحكامه، ته مقتضيا مع الدول في السلط مختلف عن الصادرة والقوانين األعمال كل

.دستورية غير بأنها اعتبرت
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 نظرا القوانين، دستورية على للرقابة وجود فال المرنة، الدساتير ذات الدول إطار في أما

 لتشريع إصدار وكل القانونية، والقوة القيمة بنفس يتمتعان العادي والقانون الدستور لكون

 .له تعديل بمثابة يعد للدستور مخالف عادي

 دستورية على الرقابة بمبدأ إطارها في يعمل التي الجامدة الدساتير كون إلى اإلشارة وتجدر

 فبعض.الرقابة هذه ممارسة لها المخول الجهة بخصوص موحدا موقفا تتخذ لم القوانين،

 جهاز إلى الرقابة أمر أوكل اآلخر والبعض سياسية، هيئة إلى الرقابة أمر أسندت الدساتير

  .قضائي

 في التمييز ويمكن القوانين، دستورية على للرقابة متنوعة تطبيقات المغرب عرف وقد

 المجلس ومرحلة الدستورية، الغرفة مرحلة وهي أساسية مراحل ثالثة بين إطارها

  الدستورية المحكمة مرحلة وهي 2011 دستور لها أسس والتي الجديدة والمرحلة الدستوري،

 سياسية هيئة بواسطة الرقابة :األول المبحث

Le contrôle par un organe politique 

 مشكل لجهاز الدستور سمو احترام على السهر تخويل سياسي، جهاز بواسطة بالمراقبة يقصد

 قضاة من وليس)سياسية مقاييس على بناء تختار شخصيات برلمانيين، نواب( سياسيين من

 .الدساتير باختالف يختلف السياسية الهيئة أو الجهاز هذه وتشكيل .محترفين

 إصدار دون تحول رقابة ،Contrôle Préventif وقائية رقابة هي السياسية والرقابة

 في وتباشر القانون، إصدار على سابقة رقابة فهي ثم ومن الدستور، ألحكام المخالفة القوانين

 .إصداره وقبل القانون سن بعد الفترة

 نموذج أبرز اآلن لحد تعتبر والزالت الرقابة، من النوع هذا لنشأة األصل الموطن فرنسا وتعد

 .القوانين دستورية على السياسية الرقابة لتطبيق

 الدراسة هذه إطار في ولكننا الدول، من كبيرة مجموعة في الرقابة من النوع هذا انتشر وقد

 من النوع هذا وعيوب مزايا ألهم استعراض مع ،الفرنسي النموذج على باألساس سنركز

 .الرقابة
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 بفرنسا القوانين دستورية مراقبة :األول المطلب

 عدة شهدت نجدها بفرنسا، القوانين دستورية على السياسية الرقابة تطبيقات إلى بالرجوع

 دستور قبل بفرنسا السياسية الرقابة صور بين اإلطار هذا في نميز أن ويمكن متباينة، صور

 .1958 دستور ظل في وتطبيقاتها 1958

 1958 دستور قبل بفرنسا السياسية الرقابة تطبيقات :قرة االولىالف

- تختلف السياسية، للرقابة صور عدة 1958 – دستور صدور قبل فرنسا عرفت لقد

 التي السياسية األنظمة وتباين الختالف باألساس راجع وذلك والجوهر، الشكل حيث من

 .الرقابة هذه ظلها في مورست

 أمر إليه أسند الذي ،"المحافظ المجلس" ب يسمى ما إنشاء على ينص كان 1799 فدستور

 لعدة بمهمته القيام في فشل المجلس هذا أن إال بونبارت، نابليون عهد خالل وذلك الرقابة هذه

 إال )نابليون لويس عهد دستور إطار في به واالحتفاظ المجلس نفس تكريس تم وقد .أسباب

 - 1852 .بوظائفه القيام في اآلخر هو فشل أنه

- – إلى القوانين دستورية على الرقابة نظام عن التخلي إلى الفشل الوضع هذا وأدى

 إال ،"الدستورية اللجنة" ب يسمى ما إنشاء على نص الذي 1946 سنة دستور صدور حين

 تشكيلها، لطبيعة باألساس راجع وذلك مهمتها في النجاح تعرف لم األخرى هي أنها

 الذي 1958 دستور بصدور إال الوضع هذا إصالح يتم ولم .إليها الموكولة ولالختصاصات

 .الرقابة هذه أمر يتولى "دستوري مجلس" إحداث على نص

 1958 دستور ظل في بفرنسا السياسية الرقابة : يةالثان قرةالف

 القوانين دستورية على الرقابة أمر ، 1958 أكتوبر 4 بتاريخ الصادر الفرنسي الدستور أسند

 ويتألف ". Le Conseil Constitutionnel " "الدستوري المجلس" عليه أطلق سياسي جهاز إلى

 رئيس يعينهم منهم ثالثة تسعة، وعددهم معينون أعضاء األعضاء، من نوعين من المجلس هذا

 مجلس رئيس يعينهم آخرين أعضاء وثالثة الوطنية، الجمعية رئيس يعينهم وثالثة الجمهورية،

 .الشيوخ

 كل األعضاء ثلث تجديد ويتم للتجديد، قابلة غير سنوات تسعة لمدة األعضاء هؤالء ويعين

 .الجمهورية رئيس قبل من الدستوري المجلس رئيس ويعين سنوات ثالث
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 جميع وهم ،) القانون بحكم أعضاء (وجوبيون أعضاء فهم األعضاء من اآلخر النوع أما

 .الحياة لمدى المجلس في عضويتهم وتكون السابقون، الفرنسية الجمهورية رؤساء

 في أو البرلمان في والعضوية الدستوري، المجلس في العضوية بين الجمع القانون ويمنع

 المواد في عليها منصوص اختصاصات عدة ممارسة الدستوري المجلس ويتولى .الحكومة

 دستورية على الرقابة االختصاصات هذه أهم ومن ،1958 دستور من 61 إلى 58 من

 المنازعات في والفصل الجمهورية، رئيس انتخاب عملية سالمة على واإلشراف القوانين،

 .نتائجه وإعالن االستفتاء عمليات صحة على واإلشراف التشريعية، باالنتخابات المتعلقة

 وإلزامية وجوبية بصفة إما القوانين دستورية على الرقابة الدستوري المجلس ويمارس

 الوطنية الجمعية (البرلمان لمجلسي الداخليين والقانونين التنظيمية، القوانين حالة في وذلك

 .العادية القوانين حالة في اختيارية بصفة وإما ،)الشيوخ ومجلس

 البرلمان، مجلسي ورئيسي األول والوزير الجمهورية رئيس من لكل الدستور ويخول

 قصد الدستوري المجلس على القوانين مشاريع وإحالة المراقبة مسطرة تحريك في الحق

 الدستوري التعديل خول فقد الفئات، هذه إلى وإضافة .الدستور ألحكام مطابقتها مدى من التأكد

 البرلمان، مجلسي في )عضوا 60 ( لألقلية الحق ، 1974 أكتوبر 29 بتاريخ أجري الذي

 األفراد أما .الدستوري المجلس على القوانين مشاريع وإحالة المراقبة مسطرة تحريك في

 دستورية بعدم الطعن قصد وذلك الدستوري المجلس إلى اللجوء حقهم من فليس العاديون

 .ما قانون

 على اعتداءا يمثل تشريعيا نصا أن قضائية جهة أمام دعوى في النظر أثناء ثبت إذا" أنه غير

 من إحالة على بناء الدستوري المجلس إشعار جاز الدستور، يكفلها التي والحريات الحقوق

 صدر وقد ."محدد- أجل في فيها يفصل التي المسألة بهذه النقض محكمة من أو الدولة مجلس

 وذلك 1523 2009رقم التنظيمي القانون الفرنسي، الدستور من مكرر 61 للفصل طبقا

 .الدستورية بعدم الدفع بتطبيق والمتعلق ،2009 دجنبر 10 بتاريخ

 طريق بأي للطعن قابلة غير وهي نافذة، قرارات الدستوري، المجلس قرارات وتعتبر

 الجهات ولجميع العامة، السلطات لجميع بالنسبة ملزمة قرارات أيضا وهي الطعن، طرق من

 .والقضائية اإلدارية
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 كفاءة أثبت الدستورية، للرقابة سياسي كجهاز الدستوري المجلس أن من الرغم وعلى

 من يسلم لم ذلك مع أنه إال الدستور، مقتضيات احترام فرض وفي مهامه ممارسة في عالية

 التالية: االنتقادات إليه يوجهون الفقه فرجال .النقد سهام

 .القانون صدور على سابقة رقابة إال يمارس ال الدستوري المجلس -

 .اختيارية المجلس والية تكون حينما للدستور مخالفة قوانين صدور احتمال -

 القوانين في للطعن الدستوري المجلس إلى مباشر بشكل األفراد لجوء إمكانية عدم -

 وحرياتهم حقوقهم تمس التي

 المجلس والية عن االستفتاء طريق عن الشعب عليها يوافق التي القوانين خروج -

 عليها يوافق ذلك ومع للحريات مقيدة أحكاما تتضمن قد بأنها العلم مع الدستوري،

 .بخطورتها أو بمداها يشعروا أن دون الناخبون

 السياسية الرقابة تقدير :الثاني المطلب

 الرقابة بكثير تفضل وقائية رقابة كونها إلى السياسية، الرقابة أنصار من الفقهاء يذهب

 قبل ورية الدست المخالفة لتمنع تقوم سياسية هيئة بواسطة الرقابة دامت وما .العالجية

 المنطق ألن العالجية، الرقابة صور من غيرها من فاعلية أكثر تكون أنها فيبدو وقوعها،

  صدورها بعد إلغائها من بدال الدستورية غير القوانين صدور نمنع أن األفضل من بأنه يقضي

 الغرض كفالة عن وقاصرة فعالة، ليست أنها السياسية الرقابة هذه على لوحظ فقد ذلك ومع

 مخالفة من الدستور وحماية القوانين دستورية مبدأ على المحافظة وهو منها، المقصود

 .دورها أدت قلما التي األنظمة من تعد بأنها الرقابة هذه وصفت كما أحكامه،

 :يلي ما إلى ذلك السياسية، للرقابة المنتقدين الفقهاء أغلب ويرجع

 بالحياد التمتع عليها الصعب من يجعل سياسية، لهيئة الرقابة هذه أمر إسناد أن -

 هذه يجعل كما األخرى، السياسية الهيئات مواجهة في التامة واالستقاللية والنزاهة

 باالعتبارات تأثرها من أكثر السائدة، السياسية باالتجاهات عملها في تتأثر الهيئة

 .القانونية
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 القيام إلمكان الالزم القانوني تأهيل ال لديهم يتوافر ال ما غالبا الهيئة هذه أعضاء أن -

 األمر إنكارها، يمكن ال بطبيعتها قانونية عملية وهي القوانين دستورية رقابة بعملية

 .بالمراقبة المكلفة الهيئة تشكيل في القانوني الجانب مراعاة يفترض الذي

 الدستوري المجلس إلى مباشر بشكل االلتجاء حقهم من ليس العاديين األفراد أن -

 إلى اللجوء في فالحق .وحرياتهم حقوقهم يمس ما، قانون دستورية في الطعن بغرض

 .سواها دون الدستور في المحددة الفئات على فقط مقصور الدستوري المجلس

 قضائية هيئة بواسطة الرقابة :الثاني المبحث

Le contrôle par un organe juridictionnel 

 مطابقة مدى من بالتحقق القضاء قيام القوانين، دستورية على القضائية بالرقابة يقصد

 وطابعها تباشرها التي الهيئة إلى إذن ترمز القضائية فالرقابة الدستور، ألحكام القانون

 .القضائي

 القوانين دستورية على القضائية الرقابة نظام إقرار إلى الدول من مجموعة اتجهت وقد

 .السياسية الرقابة لنظام وجهت التي االنتقادات لمجموع نظرا السياسية الرقابة من بدال

 واحد أسلوب على تتفق لم القضائية الرقابة النظام بهذا أخذت التي الدول أن غير

 أسلوبين إلى عنها ينتج الذي األثر حسب األساليب هذه تقسيم يمكن وعموما .لممارسته

 .الدفع طريق عن والرقابة ،الدعوى طريق عن الرقابة :وهما أساسيين

 الدعوى طريق عن الرقابة :األول المطلب

Le contrôle par voie d’action 

 حكم بإصدار المختصة القضائية السلطة قيام بها ويقصد اإللغاء، برقابة أيضا وتسمى

 يتضمن دستوريته في المطعون القانون بأن لها تبين ما إذا بإلغائه أو القانون ببطالن يقضي

 .الدستور ومقتضيات أحكام يخالف ما

 يتقدم بأن ما، قانون في مصلحة له من لكل يسمح الرقابة من النوع هذا إطار وفي

 انتظار دون للدستور المخالف القانون إلغاء منها يطلب بدعوى المختصة القضائية الجهة أمام

 أحكام يخالف ما يتضمن القانون ذلك بأن القضية، دراسة بعد للمحكمة تبين وإذا .عليه تطبيقه

 لهذا طبقا للدستور المخالف القانون ويعتبر .العموم مواجهة في بإلغائه قضت الدستور،
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 نصوص تقرره حسبما للمستقبل بالنسبة حياته تنتهي األقل على أو العدم، حكم في األسلوب،

 .المضمار هذا في الدستور

 تكون القضائية الرقابة فإن القانون، صدور على سابقة السياسية الرقابة كانت وإذا

 وقد القانون، صدور على سابقة تكون قد اإللغاء رقابة ولكن صدوره، على الحقة الغالب في

 الدعوى طريق عن الرقابة أن ذلك ويعني .الغالب هو وهذا اإلصدار هذا على الحقة تكون

 .إصدارها بعد القوانين على تمارس كما القوانين، مشاريع على تمارس قد

 القوانين، دستورية على الرقابة أنواع وأنجع أهم من الدعوى طريق عن الرقابة وتعد

 مصلحة لهم التي القوانين دستورية في بالطعن لألفراد تسمح لكونها باألساس راجع وذلك

 الدستور ألحكام القانون مخالفة ثبوت حالة في تؤدي أنها كما .عليهم تنفيذها قبل حتى فيما

 .أخرى مرة دستوريته مسألة تثار وال أمره، ينتهي وبذلك بالكل، إلغائه، إلى

 خصما يختصم ال الطاعن ألن وذلك موضوعية، دعوى بكونها الطريقة هذه تتميز كما

 بطريق القانون تهاجم مباشرة دعوى أيضا وهي .معين قانون ضد دعواه يرفع وإنما معينا

 .الدستور أحكام على خروجه عليه ناعية مباشر

 جدا، خطيرة نتائج من الرقابة من النوع هذا إعمال عن يترتب أن يمكن لما ونظرا

 دستورية في البث سلطة تركيز إلى اتجهت به أخذت التي الدول غالبية فإن أيضا، وهامة

 تضارب لتجنب وذلك األخرى، المحاكم بقية دون الدولة في واحدة محكمة يد في القوانين

 .المحاكم من عديد إلى المهمة بهذه عهد ما إذا األحكام

 أمر إسناد على الدعوى، طريق عن الرقابة بأسلوب أخذت التي الدساتير عملت وقد

 دستور ذلك ومثال الرقابة، هذه أمر لتولي خصيصا تنشأ دستورية لمحكمة إما الرقابة هذه

 هذه أمر أخرى دساتير جعلت حين في . 1949 لسنة ألمانيا ودستور 1947 لسنة إيطاليا

 دستور ذلك مثال و ، العادي القضائي النظام في يا العل المحكمة اختصاص من الرقابة

 أحكام وتعتبر . 1934 لسنة كوبا ودستور 1931 لسنة فنزويال ودستور الحالي، سويسرا

 طبقا القوانين دستورية على القضائية الرقابة ممارسة تتولى التي القضائية الجهات وقرارات

 إلغاء إلى تؤدي وهي للمراجعة، وال للطعن ال قابلة غير نهائية، قرارات الدعوى، ألسلوب

 وتلزم العموم مواجهة في تسري وأحكامها الدستور، ألحكام مخالفته ثبوت حالة في القانون
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 مسألة تثار ال بحيث مستقبال، لتطبيقه إمكانية أية ينفي القانون بإلغاء والحكم .الهيئات جميع

 .أخرى مرة دستوريته

 الدستورية بعدم الدفع أو االمتناع رقابة : الثاني المطلب

Le contrôle par voie d’exception d’inconstitutionnalité 

 مدنية قضية في عليه مدعى مواطن ألي تخول ألنها الدفع، برقابة الرقابة هذه سميت

 هذه وسميت .عليه تطبيقه المراد النص دستورية بعدم المحكمة هذه أمام يدفع أن جنائية أو

 عن فقط تمتنع وإنما القانون، بإلغاء تقضي ال المحكمة ألن االمتناع، برقابة أيضا الرقابة

 ويصح قائما، للدستور المخالف القانون يبقى بحيث أمامها، المطروحة النازلة في تطبيقه

 القانون أن يعني مما .للدستور مخالف غير أنه المحكمة قدرت ما إذا أخرى قضية في تطبيقه

 ثم ومن لنصوصه، ومناقضته الدستور لروح مطابقته عدم من بالرغم موجودا نظريا يظل

 .مفعوله وسريان تطبيقه استبعاد بقصد مجددا حوله الدعوى يثيروا أن مستقبال لألفراد يحق

 باالمتناع الدستورية المحكمة تكتفي اإللغاء رقابة عكس وعلى الرقابة من النوع هذا إطار وفي

 نفس تطبيق يحتمل ولهذا.عليها المعروضة النازلة في للدستور المخالف القانون تطبيق عن

 موافق أنه أخرى دستورية لمحكمة أو المحكمة لنفس تبين ما إذا الحقة أخرى مرة القانون

 .الدستور ومضمون لروح

 معروضة حقيقية قضية أمام الدستورية المحكمة تكون الرقابة من النوع هذا وفي

 ذلك أن بدعوى عليه تطبيقه المراد القانون دستورية بعدم القضية أطراف أحد ويدفع أمامها،

 القانون ذلك بأن للمحكمة تبين إذا الحالة هذه وفي .الدستور ألحكام مطابق غير القانون

 بصددها أثير التي القضية في تطبيقه عن تمتنع فإنها الدستور، أحكام يخالف ما فعال يتضمن

 مخالفته رغم القانون بإلغاء تقضي أن للمحكمة يمكن وال القانون، ذلك دستورية عدم

 .الدستور لمقتضيات

- عكس موافق الدستورية، بعدم فيه الطعن تم الذي القانون بأن للمحكمة تبين إذا أما

 المعروضة- النازلة في القانون وتطبق إليها، المقدم الطعن برفض تقضي فإنها للدستور، ذلك

 .عليها
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 الدستورية، بعدم الدفع أو االمتناع رقابة بأسلوب الدول من كبيرة مجموعة أخذت وقد

 إطار في رائدا نموذجا تعتبر التي األمريكية المتحدة الواليات تأتي الدول هذه مقدمة وفي

 ماربوري قضية في مارشال القاضي أصدره الذي الشهير الحكم منذ وذلك الرقابة هذه

Marbury ماديسون ضد Madison الرقابة من النموذج بهذا أخذت كما . 1803 سنة وذلك 

 ...واليابان واليونان والنرويج وأستراليا ككندا أخرى دول عدة القوانين دستورية على

 وال الدعوى، بطريقة المراقبة من بكثير أسهل بكونها الدفع بطريقة المراقبة وتمتاز

 وهي .يمنعها وال صددها في تا ساك يكون أن يكفي بل الدستور، في صريح نص إلى تحتاج

 لمحكمة تتقرر ال فهي .لممارستها معين أجل أو خاصة مسطرة أو محكمة إلى ال تحتاج ال

 .ودرجاتها أنواعها اختالف على المحاكم لجميع تثبت وإنما القضائي، النظام في معينة

 يهدف هجوميا ال دفاعيا شكال تتخذ االمتناع رقابة فإن اإللغاء، رقابة خالف وعلى

 حجية الدفع طريق عن الصادر الحكم يكتسي كما .وجذرية نهائية بصفة القانون إلغاء إلى

 ،الدستورية بعدم الدفع أمامها المثار المحكمة على المعروض النزاع على أثرها يقتصر نسبية

 .القضايا جميع وعلى الكافة على أثره فيسري اإللغاء دعوى طريق عن الصادر الحكم أما

 مع بالمقارنة ومتواضعة مرنة رقابة تعد الدفع طريق عن الرقابة فإن األساس هذا وعلى

 .الدعوى طريق عن الرقابة

 القضائية الرقابة تقدير :الثالث المطلب

 ووسائل أساليب اختالف من الرغم على القوانين دستورية على القضائية الرقابة تعد عموما

 بهذا تأخذ التي الدول في الحال واقع به يشهد ما وهذا السياسية، الرقابة من بكثير أفضل ممارستها،

 ال بالميوالت القضاة تأثر عدم منها، نذكر عوامل عدة إلى أساسا ذلك ويرجع .الرقابة من النوع

 أمر إسناد فإن ذلك، إلى إضافة .القضائية السلطة وحياد استقالل تحقيق في فعال يساهم مما سياسية

 لرجال الجيد القانوني للتكوين نظرا سياسية لهيأة إسنادها من فعالية أكثر يعد قضائية لهيأة الرقابة

 على الرقابة أمر تتولى التي المحاكم أمام التقاضي إجراءات إتباع على زيادة هذا القضاء، ونساء

 للمحاكم االلتجاء األفراد إمكانية القضائية، الرقابة أهمية من يزيد ومما ...القوانين دستورية

 الرقابة إطار في متوفرة غير اإلمكانية وهذه ما، قانون دستورية في الطعن بغرض المختصة

 ...السياسية
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 بالقياس القوانين دستورية على القضائية الرقابة وفعالية نجاعة من الرغم على أنه إال

 :يلي فيما حصرها يمكن وانتقادات مآخذ من تخلو ال فإنها السياسية، الرقابة ألسلوب

 القضاة وأن خاصة السلط بين الفصل بمبدأ تمس أن شأنها من القضاء بواسطة الرقابة  -

 في االنتخاب طريقة تعتمد التي الدول بعض باستثناء التنفيذية السلطة قبل من معينون

 .اختيارهم

 سلطة يجعل مما منتخبين، نواب بمراقبة معينين لقضاة السماح تعني القضائية الرقابة -

 .المنتخبة الشعبية اإلرادة ممثلي سلطة من أسمى القضاء

 التصورات بعض أحيانا عكس إذ فيه، المفروض بالحياد القضاء التزام عدم ثبوت -

 الرئيس عهد خالل األمريكية المتحدة بالواليات حصل ما وهذا السياسية، والرؤى

 (1945-1933)روزفلت 

 هامة تعد القوانين دستورية على القضائية فالرقابة االنتقادات، هذه ورغم حال، كل وعلى

 ما كل من الرغم على األخرى هي تبقى التي السياسية الرقابة مع بالمقارنة فعالية وأكثر جدا

 دولة ولبناء الدستور، مقتضيات لحماية الالزمة اآلليات أهم من مؤاخذات من حولها أثير

 .والقانون الحق

 المغرب في القوانين دستورية على الرقابة : الثالث المبحث

 ثالثة بين نميز أن يمكن المغرب، في القوانين دستورية على الرقابة يخص فيما

 الغرفة فيها تختص كانت التي المرحلة وهي 1992 دستور قبل ما مرحلة :أساسية مراحل

 .وقضائية سياسية مزدوجة طبيعة ذات كانت التي الرقابة هذه بأمر األعلى بالمجلس الدستورية

 وأسند ،1992دستور بمقتضى أحدث الذي الدستوري المجلس مرحلة فهي الثانية المرحلة أما

 .أخرى اختصاصات إلى إضافة القوانين دستورية على الرقابة ممارسة إليه

 .تغيرات عدة عرف كان وإن 1996 دستور إطار في المجلس بهذا االحتفاظ تم وقد

 الدستورية المحكمة إحداث على نص الذي 2011 دستور تضمنه فيما الثالثة المرحلة وتتمثل

 مجموعة ووضعت جديدة، اختصاصات لها وأضيفت الدستوري، المجلس محل حلت والتي

 .باستقاللهاو بتكوينها المتعلقة الشروط من
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 أن يمكن بالمغرب، الدستوري القضاء منها مر التي المراحل مختلف خالل ومن

 الجهاز تركيبة مستوى على سواء جليا يظهر ما وهذا نوعيا، تطورا عرف أنه على نسجل

 أسندت التي االختصاصات ونوع حجم مستوى على أو القوانين، دستورية بمراقبة المكلف

 .الدستوريةالمحكمة  هالمتعلقة بإحداث الثالثة المرحلةفقط على  وسنقتصر .له

 خاللها من عمل بالمغرب، الدستوري القضاء تاريخ في جديدة مرحلة 2011 دستور دشن لقد

 المحكمة إحداث على النص خالل من جديدة تجربة تأسيس على الدستوري المشرع

 يتعلق ما كل سنتناول الخصوص، هذا في الدستورية الوثيقة مستجدات ولتوضيح .الدستورية

 :اآلتيين الفرعين خالل من الدستورية المحكمة واختصاصات بتأليف

 الدستورية المحكمة تأليف :األول مطلبال

 إحداث على منه الثامن الباب في النص ،2011 دستور مستجدات أهم بين من

 الدستور من 130 للفصل وطبقا .الدستوري المجلس عوضت التي الدستورية المحكمة

 قابلة غير سنوات تسع لمدة يعينون عضوا، عشر اثني من الدستورية المحكمة تتألف"

 العلمي للمجلس العام األمين يقترحه عضو بينهم من الملك، يعينهم أعضاء ستة للتجديد،

 قبل من اآلخر النصف وينتخب النواب، مجلس قبل من نصفهم يُنتخب أعضاء وستة األعلى،

 التصويت بعد وذلك مجلس، كل مكتب يقدمهم الذين المترشحين بين من المستشارين مجلس

 على تعذر إذا .مجلس كل منهم يتألف الذين األعضاء ثلثي وبأغلبية السري باالقتراع

 تمارس للتجديد، القانوني األجل داخل األعضاء، هؤالء انتخاب أحدهما على أو المجلسين

 يقع لم الذين األعضاء فيه يُحتسب ال نصاب وفق قراراتها، وتصدر اختصاصاتها، المحكمة

 يعين .الدستورية المحكمة أعضاء من فئة كل ثلث تجديد سنوات ثالث كل يتم .انتخابهم بعد

 المحكمة أعضاء يختار . منهم تتألف الذين األعضاء بين من الدستورية المحكمة رئيس الملك

 كفاءة وعلى القانون، مجال في عال تكوين على المتوفرة الشخصيات بين من الدستورية

 والمشهود سنة، عشرة خمس تفوق لمدة مهنتهم مارسوا والذين إدارية، أو فقهية أو قضائية

 " والنزاهة بالتجرد لهم

 

 :األعضاء من نوعين من تتألف الدستورية المحكمة بأن جليا يتضح و
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 معينون أعضاء -1

 منتخبون أعضاء -2

 هنا تطرح ومن البرلمان، ومجلسي الملك من كل قبل من التعيين مسؤولية تقاسم يتبين كما

 .التعيين في التوازن إشكالية

المحكمة  أعضاء الستقاللية ضمانات عدة وضع الدستوري المشرع بأن أيضا ويتضح

 :يلي فيما الضمانات هذه وتتجلي عملها، ولجودة الدستورية،

 ، العضوية مدة طول -

 للتجديد، العضوية قابلية عدم -

 األعضاء، في والتخصص الكفاءة اشتراط -

 األعضاء، في العمل من سنة 15 أقدمية اشتراط -

 .األعضاء في والنزاهة التجرد اشتراط -

 نص المشرع الدستورية، المحكمة أعضاء الستقاللية الالزمة الضمانات من مزيد أجل ومن

 الدستورية المحكمة تنظيم قواعد تنظيمي قانون يحدد " أن على ،131 الفصل في الدستوري

 .أعضائها ووضعية أمامها، المتبعة واإلجراءات وسيرها

المحكمة  عضوية وبين بينها الجمع يجوز ال التي المهام أيضا التنظيمي القانون يحدد

لثلث  األولين التجديدين إجراء وطريقة الحرة، بالمهن منها يتعلق ما خاصة الدستورية،

أو  بمهامهم، القيام عليهم استحال الذين أعضائها محل يحل من تعيين وكيفيات أعضائها،

 عضويتهم" مدة أثناء توفوا أو استقالوا

 بالمحكمة المتعلق 066.13 رقم ينظيمالت القانون صدر فقد الفصل، هذا لمقتضيات وتطبيقا

 الدستورية والمقتضيات األحكام تفصيل على المشرع خالله من عمل والذي ، الدستورية

 .الدستورية المحكمة واختصاصات بتأليف المتعلقة

 الدستورية المحكمة اختصاصات :الثاني مطلبال

 تتولى الدستورية، بالمحكمة المتعلق تنظيمي ال القانون ولمقتضيات 2011 لدستور طبقا

 :التالية االختصاصات ممارسة األخيرة هذه
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 القوانين دستورية مراقبة أوال:

 هذا وفي للدستور، القوانين مطابقة مدى في النظر الدستورية المحكمة تتولى الصدد هذا في

 :الرقابة من نوعين تمارس الخصوص

 الثانية الفقرة عليه تنص ما وهذا الداخلية، واألنظمة التنظيمية بالقوانين وتتعلق ،إلزامية رقابة

 قبل التنظيمية القوانين الدستورية المحكمة إلى تحال "بأن فيها جاء والتي ، 132 الفصل من

 قبل المستشارين ومجلس النواب مجلس من لكل الداخلية واألنظمة بتنفيذها، األمر إصدار

 ."للدستور مطابقتها في لتبت تطبيقها في الشروع

 في الدستوري المشرع ينص السياق هذا وفي العادية، بالقوانين وتتعلق ،اختيارية رقابة

 أو الحكومة، رئيس من لكل وكذا للملك، يمكن "يلي ما على 132 الفصل من الثالثة الفقرة

 أو النواب، مجلس أعضاء ُخمس أو المستشارين، مجلس رئيس أو النواب، مجلس رئيس

 بتنفيذها األمر إصدار قبل القوانين يحيلوا أن المستشارين، مجلس أعضاء من عضوا أربعين

 ."للدستور مطابقتها في لتبت الدستورية، المحكمة إلى

 ما، مهمة نوعا وسهل يسر توري الدس المشرع بأن جليا يتضح المقتضيات، هذه خالل ومن

 المتعلق بالطعون القانوني النصاب تخفيض تم حيث العادية، القوانين دستورية في الطعن

 سنة دستور في محددا النصاب هذا كان فبعدما .البرلمان مجلسي أعضاء قبل من المقدمة

 في تخفيضه تم المستشارين، مجلس أعضاء وربع النواب مجلس أعضاء ربع في 1996

 من عضوا وأربعين الربع، بدل النواب مجلس أعضاء خمس في وحدد الحالي الدستور ظل

 بطبيعة النصاب في التخفيض هذا من الغاية و .أيضا الربع بدل المستشارين مجلس أعضاء

 المهام ممارسة من وتمكينها البرلمان، في المعارضة و األقلية مهمة تيسير هي ،الحال

 العمل، بها الجاري الداخلية القوانين و التنظيمية القوانين و الدستور بمقتضى لها المخولة

 النصاب توفر استحالة تكن لم إن صعوبة على الممارسة كشفت بعدما خصوصا وذلك

 .السابقة الدساتير إطار في العادية القوانين من مجموعة دستورية في للطعن القانوني

 التشريعية باالنتخابات المتعلقة الطعون في البت :ثانيا

 المحكمة اختصاصات ضمن البرلمان مجلسي أعضاء بانتخاب المتعلقة المنازعات تدخل

 األمر وكذلك إحداثه منذ االختصاص هذا يمارس الدستوري المجلس كان وقد .الدستورية



14 
 

 قرارات صدور أجل تحديد هو 2011 دستور في الجديد ولكن الدستورية، للغرفة بالنسبة

 من األخيرة الفقرة تنص الصدد هذا وفي .االنتخابية بالمنازعات المتعلقة الدستورية المحكمة

 أعضاء بانتخاب المتعلقة الطعون في الدستورية المحكمة تبت ” أن على 132 الفصل

 للمحكمة أن غير.إليها الطعون تقديم أجل انقضاء تاريخ من ابتداء سنة، أجل داخل البرلمان،

 أو إليها، المرفوعة الطعون عدد ذلك استوجب إذا معلل، قرار بموجب األجل هذا تجاوز

 .“إليها المقدم الطعن ذلك استلزم

 االستفتاء عمليات صحة في البث :ثالثا

 عمليات صحة في البث أيضا، الدستورية للمحكمة أسندت التي االختصاصات بين من

 174 الفصل من األخيرة الفقرة تؤكده ما وهذا ،) 132 الفصل من األولى الفقرة( االستفتاء

 تراقب ” أن على تنص والتي الدستور، بمراجعة والمتعلق الدستور من عشر الثالث الباب من

 .“نتيجتها وتعلن المراجعة هذه إجراءات صحة الدستورية المحكمة

 للنصوص القانونية الطبيعة تغيير :رابعا

 بفصول صراحة إليه المستندة االختصاصات حدود تجاوز قد البرلمان بأن تبين إذا ما حالة في

 الدستور فإن التنظيمي، المجال اختصاص ضمن يدخل ما أمر في بالتشريع وقام الدستور،

 يقره ما وهذا األساسي، الدور الدستورية المحكمة فيها تلعب نتائج، عدة العمل هذا عن يرتب

 حيث من التشريعية النصوص تغيير يمكن " أنه على ينص والذي الدستور من 73 الفصل

 من مجال في يدخل مضمونها كان إذا الدستورية، المحكمة موافقة بعد بمرسوم، الشكل

 " .اختصاصها التنظيمية السلطة فيها تمارس التي المجاالت

 على وذلك حصري، بشكل الدستور في محددة البرلمان اختصاصات لكون اإلشارة وتجدر

 يختص "أن على الدستور من 72 الفصل ينص حيث التنظيمية السلطة اختصاصات خالف

 ". القانون اختصاص يشملها ال التي بالمواد التنظيمي المجال

 االختصاص في والبرلمان الحكومة بين الخالف حاالت في البت :خامسا

 بعدم تدفع أن للحكومة "أن على ،2011 دستور من 79 الفصل ينص الخصوص هذا في

 فيه تبت الشأن هذا في خالف كل .القانون مجال في يدخل ال تعديل أو مقترح كل قبول
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 رئيس من أو المجلسين، رئيسي أحد من بطلب أيام، ثمانية أجل في الدستورية، المحكمة

 ". الحكومة

 الدستورية المحكمة على القضايا من النوع هذا فإحالة الفصل هذا خالل من يبدو وكما

 ملزمة الدستورية والمحكمة .الحكومة رئيس وكذلك البرلمان مجلسي رئيسي من لكل مخول

 اإلحالة تاريخ من تبتدأ أيام ثمانية أجل داخل الخصوص هذا في قرارها بإصدار دستوريا

 .عليها

 الدستور لمقتضيات الدولية االلتزامات مخافة مدى في البت :سادسا

 الفقرة في الواردة المقتضيات على االختصاص هذا ممارسة في الدستورية المحكمة تستند

 إثر الدستورية، المحكمة صرحت إذا" بأنه تقر والتي الدستور، من 55 الفصل من األخيرة

 أو المستشارين، مجلس رئيس أو النواب، مجلس رئيس أو الحكومة، رئيس أو الملك إحالة

 دوليا التزاما أن إليها، األمر الثاني، المجلس أعضاء ربع أو األول، المجلس أعضاء سدس

 .“الدستور مراجعة بعد إال تقع ال االلتزام هذا على المصادقة فإن الدستور، يخالف بندا يتضمن

 القوانين دستورية بعدم المتعلقة الدفوع في النظر :سابعا

 التقدم في الحق والمواطنين المواطنات تخويل هو ، 2011 دستور تضمنه ما أهم بين من

 المملكة محاكم جميع إمكانية لعدم بالنظر ولكن المحاكم، أمام ما قانون دستورية بعدم بدفوع

 فقد الدستور، لمقتضيات ما قانون مخالفة أو موافقة مدى في النظر درجاتها، اختالف على

 الدستورية، المحكمة أنظار على الصدد هذا في دفع كل إحالة على الدستوري المشرع نص

 الدستورية المحكمة تختص " بأن يقضي والذي الدستور من 133 الفصل عليه ينص ما وهذا

 دفع إذا وذلك قضية، في النظر أثناء أثير قانون، دستورية بعدم متعلق دفع كل في بالنظر

 يضمنها التي وبالحريات بالحقوق يمس النزاع، في سيطبق الذي القانون، بأن األطراف أحد

 " الفصل هذا تطبيق وإجراءات شروط تنظيمي قانون يحدد الدستور

 تقره ما وهذا نتائج، عدة الدستور من 133 و 132 الفصلين مقتضيات تطبيق عن ويترتب

 مقتضى بتنفيذ األمر إصدار يمكن ال" أنه على تنص والتي ، 134 الفصل من األولى الفقرة

 وينسخ تطبيقه، وال الدستور، هذا من 132 الفصل أساس على دستوريته بعدم التصريح تم

 من ابتداء الدستور، من 133 الفصل أساس على دستوريته بعدم التصريح تم مقتضى كل
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 ".قرارها في الدستورية المحكمة حددته الذي التاريخ

 المحكمة قضت قانون كل بأن نستنتج ،134 الفصل من األولى الفقرة مقتضيات خالل ومن

 حكم في يعتبر حيث تطبيقه، على وال إصداره على العمل يمكن ال دستوريته بعدم الدستورية

 .العدم

 تطبيقا مقتضياته بعض دستورية بعدم الدستورية المحكمة قررت قانون كل بأن يتبين كما

 البنود مصير أن بمعنى للدستور، المخالفة أحكامه نسخ يتم الدستور، من 133 الفصل ألحكام

 والحريات للحقوق كبرى وحماية ضمانة األمر هذا وفي .اإللغاء هو للدستور المخالفة

 .الدستور من أخرى فصول وفي الثاني الباب في عليها المنصوص

 الدستورية المحكمة لرئيس االستشارية االختصاصات :ثامنا

 الدستورية، المحكمة ممارستها تتولى والتي الذكر، السابقة االختصاصات مختلف جانب إلى

 طبقا وذلك الدستورية، المحكمة لرئيس الوصاية مجلس رئاسة الدستوري، المشرع أسند فقد

 .44 الفصل من الثانية الفقرة لمقتضيات

 من عشرة الثامنة السنة نهاية قبل الرشد سن بالغ غير الملك يعتبر ” الفصل لنفس وطبقا

 وحقوقه العرش اختصاصات الوصاية مجلس يمارس الرشد، سن يبلغ أن وإلى.عمره

 استشارية كهيئة الوصاية مجلس ويعمل .الدستور بمراجعة منها يتعلق ما باستثناء الدستورية،

 المحكمة رئيس الوصاية مجلس يرأس .عمره من العشرين السنة تمام يدرك حتى الملك بجانب

 النواب، مجلس ورئيس الحكومة، رئيس من رئيسه، إلى باإلضافة ويتركب، الدستورية،

 واألمين القضائية، للسلطة األعلى للمجلس المنتدب والرئيس المستشارين، مجلس ورئيس

 سير قواعد .اختياره بمحض الملك يعينهم شخصيات وعشر األعلى، العلمي للمجلس العام

 “.تنظيمي بقانون تحدد الوصاية مجلس

 حيث االستثناء، حالة بخصوص الدستورية المحكمة رئيس استشارة تتم ذلك جانب وإلى

 هو الملك، قبل من الحالة هذه إعالن شروط بين من أن على الدستور من 59 الفصل ينص

 .رفعها حالة في الشيء ونفس الدستورية، المحكمة رئيس استشارة،
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 شروط فمن .أحدهما أو البرلمان مجلسي حل حالة في الدستورية المحكمة رئيس يستشار كما

  96الفصل عليه ينص ما وهذا الدستورية، المحكمة رئيس استشارة الملك، قبل من حلهما

 .الدستور من

 مختلف في الدستورية المحكمة عن الصادرة القرارات جميع كون إلى اإلشارة وتجدر

 الفقرة في الدستوري المشرع عليه نص ما وهذا نهائية، قرارات تعد اختصاصها، مجاالت

 طريق أي الدستورية المحكمة قرارات تقبل ال "بأن صرحت والتي ، 134 الفصل من الثانية

 "والقضائية اإلدارية الجهات وجميع العامة السلطات كل وتلزم الطعن، طرق من


