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م.د املتعلق بمشروع القانون التنظي�ي   18/70�عد ما يقرب األر�ع سنوات ع�� قرار ا�حكمة الدستور�ة رقم      

بأن   والذي اعت��ت فيھ ا�حكمة الدستور�ة، ا�حدد لشروط و�جراءات الدفع �عدم دستور�ة قانون، 86.15

  ،ملغر�ين، إ�� أن عاد للغرفة األو�� بال��ملان امجموعة من املواد ال تطابق الدستور، ظل هذا املشروع طي النسيا 

  18، ليحال �عد ذلك ع�� �جنة العدل والتشريع وحقوق اإل�سان �� 2022ف��اير  16وقد وضع بتار�خ األر�عاء 

. 2022ف��اير   

املشروع القديم أو التنو�ھ إ�� التأخر ا�حاصل �� ص��ورة �شريع هذا القانون التنظي�ي إن ع�� مستوى و�جدر      

��   التفاعل وتحي�ن املشروع وفق ما جاء �� قرار ا�حكمة الدستور�ة. و�� تفاصيل مشروع القانون التنظي�ي

، يظهر من الوهلة األو�� ع�� مستوى جغرافية النص التشابھ ا�حاصل ب�ن املشروع�ن، إذ احتفظ صيغتھ ا�حينة

أما  27فرق تج�� �� عدد املواد ففي املشروع القديم بلغ عددها النص بنفس عدد األبواب و�� خمسة، إال أن ال

مادة.  28ا�حا�� فيضم    

من الدستور، يحدد مشروع القانون التنظي�ي   133�� مادتھ األو�� وال�ي تفيد أنھ وتطبيقا ملقتضيات الفصل      

دعوى معروضة ع��  شروط و�جراءات الدفع �عدم دستور�ة قانون ساري املفعول، يراد تطبيقھ ��  86.15

ا�حكمة، ليدفع أحد أطرافها أنھ يمس با�حقوق وا�حر�ات ال�ي يضم��ا الدستور، لي�ون تحديد إجراء الدفع �عد 

دستور�ة قانون ��م القوان�ن السار�ة املفعول وال�ي تمس ا�حقوق وا�حر�ات وال�ي يكفلها الدستور. واملالحظ هنا  

ف الدفع �عدم ع ل��م القوان�ن فقط، �� ح�ن أن �عض التجارب �عر أن املشرع قد ضيق هامش مشموالت الدف

أن املشروع و�� بقية مواده يتحدث عن مقت�ىى �شري��، ما ي��ك لبسا علما الدستور�ة ح�ى �� القرارات اإلدار�ة. 

 حول املقصود باملقت�ىى التشري�� وما �� مشموالتھ؟ 

ع عل��ا؛ و�� تجنب التعر�فات، لكنھ ��  القاعدة ال�ي دأب املشرّ ش�لت استثناء شذ عن فقد املادة الثانية وأما      

مشروع القانون التنظي�ي هذا ذهب لتعر�ف ثالث عبارات و��: القانون الذي يدفع أحد أطراف الدعوى بأنھ يمس 

 دفع أحد األطراف �عدم دستور�ة قانون. أطراف الدعوى؛ با�حقوق وا�حر�ات ال�ي يضم��ا الدستور؛ 

تفاعلت ا�حكمة الدستور�ة مع هذا املقت�ىى �� مشروع القانون التنظي�ي القديم، حيث أفادت بأن إقصاء  لقد      

املادة الثانية للنيابة العامة من الئحة أطراف الدعوى غ�� مطابق للدستور، حيث إن الفقرة األو�� من الفصل  

صيغة العموم، لتع�� ا�حكمة الدستور�ة من الدستور، جعلت الدفع �عدم الدستور�ة حقا مخوال لألطراف ب 133

املسطرة املدنية   إ�� عن رأ��ا �� األمر وتفيد بأن تحديد املقصود بأطراف الدعوى، وجب أن يرا�� الرجوع 

وا�جنائية، و��� نصوص خاصة، وال�ي تجعل من النيابة العامة إ�� جانب أطراف أخرى تتوفر ع�� شرطي الصفة 

النيابة العامة طرفا، و�تم التمي��   ا�جديدأو مضمنا، ليجعل مشروع القانون التظي�ي  واملص�حة، إما طرفا رئيسيا

ب�ن قضاة األح�ام ا�خول لهم إصدار األح�ام والذين ال يحق لهم إثارة الدفع �عدم دستور�ة مقت�ىى �شري��،  

ق لقضاة النيابة العامة حيث إن مشروع القانون التنظي�ي ال يخول للمحكمة إثارة الدفع من تلقاء نفسها، و�ح

 ذلك باعتبارهم أحد اطراف الدعوى وليسوا قضاة أح�ام. 
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وقد مكن مشروع القانون التنظي�ي من إثارة الدفع �عدم دستور�ة مقت�ىى �شري�� أمام ا�حكمة الدستور�ة      

ور�ة، كما يمكن مباشرة �� حالة الطعون االنتخابية؛ ال�ي تدخل �� صلب االختصاصات ا�حصر�ة للمحكمة الدست

إثارة الدفع ألول مرة أمام مختلف محاكم اململكة باختالف درجات التقا�ىي وأمام محكمة النقض، غ�� أن نفس 

الدفع ال يمكن أن يثار أمام نفس ا�حكمة �عدما بتت فيھ، كما ال يمكن أن يثار الدفع قبل أن تصبح القضية 

من لدن ا�حكمة.  املعروضة جاهزة ل�حكم، وال يثار الدفع تلقائيا  

فيما ي�� شروط و�جرءات الدفع �عدم الدستور�ة أمام ا�حاكم وأمام ا�حكمة الدستور�ة وآثاره:         

 شروط و�جراءات الدفع �عدم دستور�ة قانون أمام ا�حاكم 

 يثار الدفع �عدم دستور�ة مقت�ىى �شري�� بواسطة مذكرة كتابية وتحت طائلة عدم القبول، حيث حددت     

من املشروع عن الدفع �عدم  1هو حديث املادة  �س���� االنتباهمجموعة من الشروط، غ�� أن الذي  5املادة 

تتحدث عن املقت�ىى التشري��، ما يطرح سؤال املقصود باملقت�ىى  ف 5دستور�ة قانون ساري املفعول، أما املادة  

قتضيات التشريعية؟ التشري��، وهل يمكن اعتبار القرارات اإلدار�ة تدخل �� مجال امل  

�مكن للمحكمة أن تنذر مث�� الدفع و يوما ل�ي تبت �� املوضوع،  12 املشروع �عد توصل ا�حكمة بالدفع حدد لها    

حالة قبول مذكرة الدفع  ومن ثم تقرر ا�حمكة قبول اإلحالة أو رفضها؛ و�� أيام،  4أجل  دخلبت�حيح املسطرة 

أيام من تار�خ صدور املقرر بقبول مذكرة الدفع؛ و��  8تور�ة �� أجل أقصاه عل��ا إحالة املذكرة للمحكمة الدس

فإ��ا تبلغ  -الواجبة وذلك إذا تب�ن للمحكمة عدم استيفاء مذكرة الدفع للشروط  -حالة عدم قبول مذكرة الدفع 

اف إثارة الدفع أمام مقررها للقا�ىي، و�بلغ فورا لألطراف. ي�ون املقرر معلال وغ�� قابل للطعن، لكن يمكن لألطر 

 ا�حاكم األع�� درجة. 

ي��تب عن إثارة الدفع أمام ا�حكمة توقف البت �� الدعوى واآلجال املرتبطة بھ ابتداء من تار�خ تقديم الدفوع،       

من املشروع.  8تورد ع�� هذا املقت�ىى مجموعة من االستثاناءات حدد��ا املادة من   

دعوى �عد صدور مقررها، اال أنھ �ش��ط عند عزمها مواصلة البت �� الدعوى  تواصل ا�حكمة البت �� ال      

لم يحدد ش�ليات ممارسة هذا اإلشعار، أو ح�ى ما الذي يمكن القيام بھ و�ن �ان مشروع القانون إشعار األطراف، 

 �� حالة �عذر إشعار أحد األطراف.

مث�� الدفع فإن ا�حكمة �شهد ع�� التنازل مع مراعاة  قد يتنازل املد�� عن دعواه و�� حالة ما إذا �ان هو      

من قانون املسطرة املدنية، و�حال الدفع ع�� ا�حكمة الدستور�ة، �� ح�ن ال يمكن التنازل عن   121أح�ام املادة 

 الدفع �عدم الدستور�ة �عد صدور مقرر ا�حكمة بقبول مذكرة الدفع و�حالة الدفع ع�� ا�حكمة الدستور�ة. 

  شروط و�جراءات الدفع �عدم دستور�ة قانون أمام ا�حكمة الدستور�ة 

يجوز تقديم الدفع �عدم دستور�ة قانون مباشرة أمام ا�حكمة الدستور�ة بمناسبة البت �� منازعة متعلقة       

مشروع  من  6و 5و 4و 2و 1بانتخاب أعضاء ال��ملان، و��ون الدفع عن طر�ق مذكرة كتابية ترا�� ف��ا املواد 

، �ش��ط �� املذكرة أن ترفق بن�خ مساو�ة لعدد األطراف وكذا بجميع الوثائق 86.15القانون التنظي�ي 

واملستندات ال�ي يرغب صاحب الدفع باإلدالء، الذي يمكن أن نبديھ هنا هو ترك املشرع ا�جال أمام صاحب 
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انون التنظي�ي ا�جديد قد استجاب ملا جاء ��  الدفع لإلدالء بما من شأنھ أن �عزز موقفھ، و��ذا ي�ون مشروع الق

ن أي مقت�ىى يخص الش�ل الذي يتخذه  م.د، حيث أن املشروع القديم لم يتضم 18/70قرار ا�حكمة الدستور�ة 

شأنھ شأن الدفع أمام ا�حاكم، ي��تب عن تقديم الدفع املتعلق بانتخاب أعضاء ال��ملان إيقاف البت ��  و الدفع. 

 املنازعة. 

 � الدفع �عدم الدستور�ة البت � 

�عد توصل ا�حكمة الدستور�ة بالدفع، تحدث هيئة أو هيئات من ب�ن أعضاء ا�حكمة الدستور�ة، ال يقل عدد      

أعضاء الهيئة الواحدة عن ثالثة أعضاء من بي��م رئيس، �عينون من طرف رئيس ا�حكمة الدستور�ة، تتجسد 

توصلت بھ من طرف ا�حاكم وكذا ال�ي أث��ت أمامها، �عرف هذه العملية  مهمة الهيئة بالبت �� جدية الدفع ال�ي

عضوا) يجعلنا �سائل قدرة هذه الهيئات ع��   12بالتصفية، غ�� أنھ و�الرجوع لعدد أعضاء ا�حكمة الدستور�ة (

قارنة نجد ممارسة التصفية نظرا �حجم الدفوع ال�ي نتوقع أن تتقاطر ع�� ا�حكمة الدستور�ة، ففي التجارب امل

أن قضايا الدفع �عدم الدستور�ة ت�ون باآلالف أمام أنظار ا�حكمة الدستو�ة (التجر�ة اإلسبانية مثال)، علما أن 

يوم  للبت، و�ن تجاوزت اآلجال املنصوص عل��ا  15مشروع القانون التنظي�ي قد حدد للمحكمة الدستور�ة أجل 

ور�ة، ما ��دد بمرور مجموعة من الدفوع دون تصفي��ا.�عرض الدفع تلقائيا ع�� أنظار ا�حكمة الدست  

حسب مشروع القانون التنظي�ي القديم �ان نظام التصفية أمام ا�حكمة ثنائيا، يبتدئ أمام محاكم أول وثا�ي      

درجة، و�� حالة قبولھ يمر أمام هئية محدثة بمحكمة النقض للبت �� جديتھ لتصدر قرارا معالال، إما برد الدفع  

أو إحالتھ إ�� ا�حكمة الدستور�ة، أما �� حالة �ان الدفع أمام محكمة النقض فن�ون أمام نظام تصفية من  

هذا النظام وصفھ قرار ا�حكمة الدستور�ة بأنھ يؤدي إ�� عدم مركزة املراقبة الدستور�ة لكن مرحلة واحدة. 

لدستور، وحرما��ا من ممارسة اختصاصها وانتقاص استئثار ا�حكمة الدستور�ة بصالحية املراقبة البعدية ل

ع�� خلق هيئات من ب�ن أعضاء ا�حكمة الدستور�ة، قد يضعها   االختالل �امال، غ�� أن محاولة املشرع لتجاوز هذا

،  أر�عةأن عدد أعضاء الهيئة الواحدة هو بأمام صعو�ة معا�جة ا�حاالت ال�ي قد ت�ون كث��ة؛ فلو سلمنا مثال 

هيئات فقط، ما �ساءل القدرة ع�� التعامل مع الدفوع �� أجال بت حددت ��  ثالث ستور�ةستضم ا�حكمة الدف

.ايوم 15  

 ع��  ، وتحيلھ فوراأمامها�� حالة إتخاذ الهيئة قراراها بقبول الدفع، ف�ي تبلغھ للمحكمة ال�ي أث�� الدفع      

نواب ورئيس مجلس املستشار�ن و��� للمحكمة الدستور�ة، ال�ي بدورها تبلغ رئيس ا�ح�ومة ورئيس مجلس ال

األطراف، و�حق لهم اإلدالء بمذكرات كتابية تتضمن مالحظا��م حول موضوع الدفع داخل أجل تحدده ا�حكمة 

الدستور�ة. لقد فتح املشروع باب االستثناء لرئيس ا�حكمة الدستور�ة وألسباب معقولة و�ما ال يتعارض مع 

يوم ابتداء من تار�خ إحالة الدفع ع�� ا�حكمة الدستور�ة.   60أجل البت �� هو  ال�ي حددت أن 22مقتضيات املادة 

شعر رئيس ا�ح�ومة ورئي�ىي مجل�ىي ال��ملان ويُ  ،و�عد إنقضائھ، يحدد رئيس ا�حكمة الدستور�ة تار�خ ا�جلسة

تتعلق بالنظام أيام، ت�ون ا�جلسة علنية، ما عدا إذا قررت ا�حكمة خالف ذلك العتبارات  10واألطراف قبل 

العام، هذا املقت�ىى الذي يتطابق �� شقھ األول املتعلق �علنية ا�جلسات مع ما جاء �� مشروع القانون التنظي�ي 
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تقرره ا�حكمة حسب املشروع القديم طبقا لنظامها  الذيالقديم، غ�� أن اإلختالف تج�� �� إقرار سر�ة ا�جلسات 

من الدستور ينص ع�� أن   132�ة غ�� مطابق للدستور، حيث إن الفصل  داخ��، وهو ما اعت��تھ ا�حكمة الدستور 

ت�ون ا�جلسات علينة ما عدا �� ا�حاالت ال�ي يقرر ف��ا القانون خالف ذلك، أي أن تحديد سر�ة ا�جلسات من  

 اختصاص املشرع حسب ا�حالة، وفق قانون تنظي�ي أو قانون.  

و بطلب من أحد األطراف ضم الدفع �عدم الدستور�ة املتعلق بنفس يمكن للمحكمة الدستور�ة بصفة تلقائية أ     

 املقت�ىى التشري�� أو بمقت�ىى �شري�� مرتبط بھ. 

 ��آثار القرار الصادر عن ا�حكمة الدستور�ة القا�ىي �عدم دستور�ة مقت�ىى �شري 

من تار�خ تحدده ا�حكمة  لقرار ا�حكمة الدستور�ة �عدم دستور�ة مقت�ىى �شري�� آثار تتمثل �� ��خھ ابتداء     

أيام إ�� ا�حكمة ال�ي  8من الدستور، يبلغ القرار �� أجل  134و�را�� �� ذلك أح�ام الفصل  ،الدستور�ة �� قرارها

أث�� الدفع أمامها وتبلغھ هذه األخ��ة لألطراف، و�بلغ القرار فورا للملك ورئيس ا�ح�ومة ورئي�ىي مجل�ىي ال��ملان،  

دة الرسيمة واملوقع اإللك��و�ي للمحكمة الدستور�ة. و�نشر القرار با�جر�  

بأن هذا األخ��  التذك��، من املفيد 86.15ونحن ع�� أبواب ختم فصول هذه القراءة ملشروع القانون التنظي�ي      

 
ّ

و�يداعها وتبليغها بطر�قة    ،ن من تبادل املذكرات والوثائق املد�� ��ا بمناسبة الدفع �عدم دستور�ة قانون مك

إلك��ونية سواء �انت معدة ع�� حامل ور�� أو إلك��و�ي، كما يمكن أن تحل اإلشعارات والوصوالت اإللك��ونية  

 واملستخرجة وفق األنظمة القانونية محل املعدة ورقية، هذه املقتضيات ال�ي �عزز مسار التحول نحو الرقمنة. 

ق (�عد استنفاد مراحلھ �� املؤسسة التشريعية) لقد ر�ط املشرع دخول هذا القانون التنظي�ي ح�� التطبي     

إنصرام أجل سنة من تار�خ �شره با�جر�دة الرسمية، قد يفهم من هذا األجل منح متسع زم�ي ملن لهم عالقة ��ذا 

القانون قصد القيام بالتعديالت الالزمة والت�ئ لالشتغال بھ، غ�� أن سنة �� مدة جد طو�لة، هذا إذا ما اف��ضنا 

ه �� أقرب األجال املمكنة. إقرار   

سنة ولم يولد �عد، ال زال �� مخاض قد  11ما يقرب  2011إن مشروع القانون التنظي�ي هذا حبل بھ دستور      

يوصف بالعس��، و�حدود كتابة هذه األسطر فهو ال يزال �� ردهات الغرفة األو��، �� وضعية ساهمت و�ساهم ��  

�� املنظومة القانونية ال�ي تنت�ي �� جلها إ�� حقبة ما تأخ�� و�عطيل ولوج األفراد �حقهم �� العدالة الدستور�ة وتطه

 .2011قبل دستور 

 


